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Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp, 11.— dalam kota Smg. 
Rp. 12,— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), . 

      

Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol, “ 
| 

Harga etjeran 60 sem p. lembar. 
| 

| 
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rang2 Indonesia Di Suriname Bis: 
idjadikan Warganegara' Belanda — 
daan Ini//Sedang Diselidiki Oleh 

0... Pemerintah Indonesia 
MENTERI LUAR NEGERI Sunarjo atas -pertanjaan tentang 2 dari Nederland mengenai dimusukkamnji Mn rin g2 untuk mem idah pemberian kewarga-negaraan Belan orang2 Indonesia di Suriname, jang katanja sudah di eh. tah Indonesia menerangkan, bahwa usul itu 

i pernah kita kabarkan, pemerintah Neder- n djukan R.U.U. kepada parlemen Nederland jang tur n kewarganegaraan Belanda kepada orang : riname setjara mudah, jaitu dengan hanja rik n tiap a mpo?” atau tanda tangan pada suatu re Ister mudian dikuatkan oleh gubernur. " » “3 
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| | akan mendjadi sidang terachir, 

      

   
   

    

     

   

  

. tanja hanjia mengatakan: ,,sidang 

      

    

  

   

  

Dari kalangan jang sangat me 

   

        

     

      

    

   
   

   

  

| Dan Pn an 3, 1 H3 : IA "eg Be ngetahui, Wartawan ,,Suara Mer- 
| Ne Hen HEM Dalam hubungan ini menteri Su- | presiden Ho Chi: Minh pada 22 Oktober jl., telah mengadakan |deka” di Djakarta ' memperoleh , ka | aa narjo atas pertanjaan ' hanja mene-| resepsinja jang pertama Ta at kediamannja jang baru di Hanoi. keterangan, bahwa sidang Panitya 

' , Dewan Perda- rangkan, bahwa pada pokoknja mel puda gambar: Ho Chi Minh tampak dikelilingi oleh anak2 dari pem- | Perbaikan Kabinet jg dilangsung- 
Ni Na mang sudah mendjadi pendirian pe i bantu-pembantunja jang tertinggi. kan Selasa malam itu terutama : ai: : D . merintah Indonesia, bahwa ,,kewar 5 Oa 7 beratjara untuk menghadapi ke- 8 m an 1 unia ganegaraan dubbel” tidak dapat di Tg $ Tana mungkinan2 bahwa PSII. akan 

   

menarik diri dari Kabinet. Dengan 

    
Ban an Tea ye DP Bu .. setudjui. Atas pertanjaan lain ten- : 3 |#fAkan Bersidang Diss | tang kemungkisn denada PI | D Tn penarikan diri PSII dari Kabinet | “Wtockholm | Atjara :| 9 or Indonesa Singa” RR monas | ) Timur Danjss Pa ea ap : 2 en Sek ana “10 wan tai k ganegaraan dubbel dari F : 6 3 Keamanan K ektip za warganegara Indonesia keturunan 2 $ 0 10 « s nan penarikan diri ini “disebabkan ia, , . Eropal : Tionghoa disini, menteri menerang Barat 3 Dj 1 1ri Di bela- oleh sikap mutlak dari PSII jang kan, bahwa pada umumnja ia ber- menghendaki portofolio Pereko- 

tidak membu 
tiam itu, dengan 
mereka tunduk 
pengawasan jang serupa 

- Iaku terhadap nan | 
Sebelum ket 

memutuskan an ! 
rentjana mereka semu telah mengadakan kon 
P.M. Djerman Barat 

pada mereka bahwa Kk bi 
keberatan terhadap perobahan 

pendapat ,,ada harapan akan terda z Tt F 1 Kamen kehendak PSII j 
pat penjelesaian jg memuaskan ke- ( : ! / 401 : Ba aah aa 

Ba Dina Da Padan Mar an NY. on : sone Oro demikian itu umumnja dianggap ti- hak lain , Antara” mendapat Pata : Ta dak rede ijk, apalagi mengingat bah La gg aula anne RRT pun ti- PIR Djawa Barat Sarankan Penjelidi- wa tjalon PSII jare diadjukan un- 
akan penghapu- tuk memegang portofolio Perekono 

san Status kewarganegaraan dubbel kan Latar Belakang 1Kegiatan Tadjudin nian tadj jatah Dr. Lie Kiat Teng, itu. Kapan perundingan tentang ma maka partai2 Pemerintah “terhitung an Pan Majah Brnaru2 salah kewarganegaraar 'itu dapat di Noor sg 100 &Tjabang PIR Setudjui Na tidak bisa menerima tuntutan 

  

  
    

  

   

  

   

! 5 rundingkan dalam tingkat nteri, - sikap Benelux itu, (Antara) ksif”. (Antara). « rar. Sunarjo belum sega La Beleid Won: sonezoro Dadan puda itu dapat dikabar- £ Aa Ae rek aa ' kan keterangan pasti. Achirnja atas Hati : At 8 8 La Pena ENG Be aR na, Tan 
Bs ne RAN Ye ANN AA pertanjaan tentang terdjadinja pe- DALAM KONPERENSI daerahnja masing2 jang selesai hari |jang baik dengan kesediaannja utk. rampokan2 oleh badjak2 laut Pili-| Minggu j., PIR Djawa Ti pina seperti jg sudah kita kabarkan,| ngambil putusan ,,berdiri d 1€ menteri Sunarjo mengatakan, bhw| Pin oleh Mr. Wongsonegoro & 

n Djawa Barat masing2 telah me- | meepaskan portofolio Perekonomi- 
ang Dewan Partai PIR jang dipim |an 'agar diberikan kepada Liga Mus 
an kawan2nja”. Demikian Antara | 'imin atau partai lainnja.  Sebagui 

  

hal ini ,,masih dalam penjelidikan” | mengabarkan dari Surabaja . danBandung. Konperensi PIR propin | santinia PNI mina Perhubungan. 
: : | (Antara). | Si Djawa Timur jg dilangsungkan hari Sabtu dan Minggu. bertem- Ob karena PRN lebih dahulu su 

pat di Surabaja dihadiri oleh 20 dari 23 tjabangnja. Konmperensi | fah menghendaki portofolio Perhu- 5 tersebut berachir dengan mengelu arkan suatu pernjataan, bahwa | bungan, tetapi (untuk — menghargai 
RRT B b k PIR propinsi Djawa Timur telah memutuskan : 100Cwili, PNL jang sudah bersedia 

: e as an 1, Berdiri dibelakang Dewap Par- Horel Homann Bandung dihadiri mekpaskan perekonomian. tati, ma   Wongsonegoro dengan kawan2nja. Ydi Djawa Barat. Putusan jang telah dan sedia Ta tetak tan Papa as 2. Menolak dengan tegas  state-f diambil men'atakan , dengan tegas Perhubungan kepada PNI.. Dalam Di i. ment tgl. 17 Oktober. S Pridak dapat menerima isj dan mak keadaan demikian, "LAN . uh Tg jepang 3. Membenarka, dan  menjetu-fsud statement tertanggal 17 Oktober Milih antara pemorono iba Tn djui dengan bulat beleid Dewan Par|1954 jang diadjukan oleh segolong Ham, Tan, Kesehatan. 1 Ni enera “|. DIWARTAKAN HARI Selasa | Si tersebut (Wongsonegoro — Redjfan anggota Dewan Partai PIR jang 'M PE Da BER En bahwa RRT: : sesuai dengah maklumat Dewan kini njata2 dipelopori oleh Mr. Ta an. ag Ss : RRT Pn Pena an Partai PIR tgl. 22 Oktober LL No. Fdjuddin Noor”. : : "AOijE yak: Ep Onen St ne Sea nan Ta Laga 1202/5354. : : Konperensi itu memutuskan ,.berdiri PSI ? Hn sa BN na an | Sementara itu konperensi' diuga| dibelakang Dewan Partai PIR jang | . Kalau PSI suka man jang ditangkap olel Yuan | mengirimkan surat kepada ketua par kini dipimpin oleh Mr. Wongsonego sikap mutlaknja terhadap Pereko- 

3 1 . tai PIR jang dipimpin. oleh Mr.yoleh utusan? dari 17 tjabang - PIR/Ka PRN meepaskan  keinsinannja 
318 Nelajan 

  

di perairan2 Tiongko4. Sebuah 
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Pan na Me | lemen, jang memberitahukan telro. Sewaka. Sutard'o Kartohadikus nomian, mungkin Kementerian kapal paxroli. pantai Diepang ha- | (O”” Ph SEA ep 2970 Kartohadikusu “Kesedjahteraan Negara jg seka- ri Seles1 pagi mewartakan bah. | "27 konperensi- “ stidak “men. mo, Prof. Ir. Johannes darf Mr. A. rang dibekukan, akan diakrivir 8 : anna adanja semua anggota parlemen je.| W. Surioadiningrat, sebagai  golong Kn 295 Orang nelajan : dan 28 mengaku dirinja sebagai wakil par-|an jang mengingini penindjauan kem buah kapal penangkap ikan Dje- EPA io “herba . : Sa Ae “1 : tai 18. berdiri di belakang Ta-|bali statement tertanggal 17 Oktober Nat Ba 5 pang telah dilepaskan di Shang- Tuddi : : : : ES ta mengchawatirkan bahwa PSII , $ tu - Ta djuddin Noor, terutama  anggota| 1954 dan menielamatkan nusa dan 2 Tn 2 ak hak pada 4gil. 30 - Oktober pl. . $ 8 J toh akan keluar- dari Kabinet aa . parlemen jang mewakili PIR Djawal bangsa beserta partai PIR.” pkai : ah | Kapal patroli sb. berdjumpa | Timur jalah Sudarnadi dan Mr. Bu Tetapi sudah ada pandangan, ba dercan rombongan kapal? tadi disusetyo”. 3 Selandjutnja konperensi men- | Wa- mundurnja PSII dari Kabinet Idi Laut Tiongkpk jang sedang : desak kepada Dewan Partai PIR itu tidak akan mengkrisiskan dalam perdjalanan ke pelabuhan2 | Mr. Budisusetyo jang sengadjanja Wo oro cs untuk menjeli- Kab'net. : 1 5 Djepang Selatan -pada hari Sela- hari Minggu bertolak ke Djakarta ke dik) latar belakang dari usaha2 Dalam pada itu kekuatiran poli- 
sa pagi. pada pers menerangkan, bahwa di Vir. “Tadjuddie. Noor beserta ih tisi di Djakarta malahan  dipusat- 2 : : 3 naa : 5 NI e 5 5 2 tunduk oleh PIR untuk duduk da gota2 golongannja jang sekiranja kan kepada suara2 di Parlemen. Se “ Sebuah pesanan melaui pesawat|!am parlemen, dan bukan oleh PIR ada hubungannja dengan  per- bab kalau PSH djadi keluar dari ka , - 2 Saga : : : "radio jang ditangkap oleh markas Menapnegag atau PIR Tadjuddin buatan? jag ikan menodai dag binet, Ta dapat an dengan 1 Bari duduk Tionghoa di 2 aa - ut dengan meriah | Desar pendjagaan pantai Djepang me| Noor. Ia belum selang lama dalam) men bapak sore , pasti akan memadju an sesuatu aa NP Sa Sa Sa Pi intan aa ng dan PIR didalam" menertahan| ptosi van wantrouwen” terhadap 23 3 LA ' . Jiang se'uruhnja mempunjai 23 orang | £0ta Sujadi, anggota parlemen dari kan dan mengisi Kemenkes kabinet. Tetapi Kabinet jg nantinja - - ee 1 @nak buah telah dibebaskan di Thin| PIR Sidohardjo jang meninggal du Republik Indonesia sudah akan ,,ditambal” itu, toh ber : iya ME Tngs Di Tiengkok Utara, Sebuah kapal (nia itu, . kesagu aka Ah ofa PIR sedia menghadapi kemungkinan mo “j Na 2 pend/aga pantai hari Selasa pagi sel Ta mengakui kegagalannja dalam 3 & Dfiwa ayat Ta Le si van wantrouwen ini. Menurut £/ Y aASl | dang dikirimkan keposisi jang dibejusahanja bersama2 dengan Mukajat Ea nina mtk tae3 Ta 5 perhitungan “perbandingan suara di $ 6 5 2 Ne man Mendekat Pena sks untuk mempersatukan kedua ihak 3 g "Dp. Waspa- Parlemen, diika nanti PSII keluar, 

| Hitahukan itu. Dengan demikian ma | p , Pp da dan berusaha membersihkan 7 — Ika hanja tinggal 3 orang ne'ajan iang bertengkar di Djakarta itu, ka diri don 1 Tg an toh masih akan ada 115 suara pro a Diepang sadja jang masih tinggal di rena pihak2 tsb. tidak bersedia ,,meim an Sea tu yang hem | pemerintah, sedang je pro oposisi “Tiongkok. - beri dan menerima”. S. meruntuhkan keselamatan | kan hanja berdjumlah 108. Perki- 
0 Djumlahnj 
. J J Tindakan untuk membebaskan ne Dalam pada itu ketua Dewan Dae| PIR dan negzra Revubiik Indone- | mu, perbandingan suara ini bukan a2 Kata-Sepakat Tentang - lajan2 Diepang itu berbarengan de rah Djawa Timur Sanusi dalam ke($'a beserta ulk lebih memperkuat | patokan pasti, berhubung dengan 

PSII. Kalangan politik di Djakar- 
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: Ir se “ja P : :  Ikedudukan partainj 5 j Bak ebapian . | : na” n nd an - sebuah delegasi terangannja kepada ,,Antara” menja : Pp ya. tidak “diketahuinja kemana sebagian 5 Masu ggota2 Baru Dalam PBB : Ba ai ke Diepang Hn takan, bahwa dengan adanja ketera , pr 1 5 besar dari suara2 ,.fraksi-tozen” (jg ANTARA NEGARA" TIMUR dan Barat dalam sidang PBB menjatakan akan membebaskan se- ngan Wogsonegoro kepada pers di ?IR Djawa Timur hen- tidak tergolong fraksi) dan suara belum tampak tanda2 pada hari Senen akan tertjapainja sesuatu j baoian besar “dari 1000 orang pen Djakarta terachir itu, situasi mendja | Lian usaha2-nja mende:| Parjai Murba itu akan ditudjukan. persetudjuan, untuk menambah anggauta2 PBB ig sedjak 5 tahun djahat perang lebih jang ditawan di di berubah kembali, dan Djawa Ti Setand: ea LE : : 7 Png lalu tetap b 60 negara. Delegasi Perantjis pada hari | Tn vkgt mur segera pula mengadakan kcnpe ane ss rapat  Iikebarkah: Bagaimana sikap PSI? enen menega : lagi dalam debat Panitia Politik ad hoc Ma- Pembebasan para nelajan Dje- Tensi sb. Usaha2 PIR Diawa Timur untuk ber Perhatian politisi di Djakarsa   dielis Umum PBB tentang ntang penerimaan ke: autaan baru, bahwa | 2G $ T Sanusi njatakan tentang sikap Mr. | tindak sebagaj perantara dalam perjsekarang tertudju kepad sika detegasinja tak hendak melajani Biok Soviet mengenai soal pene- Ea Na Pn ea Nano. Bahwa hkg ti-|tentangan jang dewara inj terdapat jang Sak diambi oleh PSI. "maan anggauta2 baru PBB. Se baliknja djurubitjara Blok 2... ig sudah2. Kalangan2 perikanan dak ada hak recall, tetapi Budisise-| antara golongan Wongsonegoro dan Kebiasaan jang sudah2  terdjadi, mengulangi hn Mogpineurgd bah wa masuknja 5 tjalon anggauta ig di Diepang dengan langsunc me- tyo adalah diangkat untuk meng-| Tadiuddin Noor telah menemui ke| dalam keadaan demikian, didalam disokong oleh Blok Sovjet meru pakan harga dalam mengatasi njambut baik tindakan RRT itu, gantikan anggota Sujadi (PIR) dgn. | gegalan. 2 : pemungutan suara di Parlemen dialan-buntu tentang penerimaan anggauta2 baru PBB itu. bersama itu mereka beranggapan backing PIR Djawa Timur, sehingga an 2 0 aa pe PSI selalu ,,absrain”. Suasana po: Kn - 3 2 eh 
8 kb. - . . : 2 s sh t . z 3 s iri Naa" 1 - « £ 3 . “ - 2 kote Sudin dat Padi se- ws situ mevopoli negara jang (ika mna PU Apa ng nan At an Re Ae Dika Sam edi Ieku pemb tiara pertama dalam | tjinta akan damai hanja diberikan nan antara Djepang dan RRT. nadi adalah lain soalnja, ia di'un-ekan datang ini PIR Diawa Timur | ha Pen 7   

    

   

  

sidang tsb, mengatakan, bahwa 5 | kepada negara2 jang mempunjai| Selain itu Dera pemimpin in- djuk oleh parl 'Negara Diawa | akan mengadakan pertemuan di Su id: 
atakan, Dahw: aga neg TIA - Gjuk oleh parlemep ,,Negara Djawa ' : : « Keadaan sidang Senen rezara Blok Soviet akan tetap | suatu sistim sosial ig' akseptabel | justri menjatakan Lahwa mereka Timur” dan Keapa masuik kepa- Tabera untuk mengambil keputusan malam. n e PA Le ng supaja tjalon tni jakni ag AN Ikil Polandia itu| kan mendesakkan ditanda-tanga- sda PIR. Spa na ujan 18 Ke aa Sidang Panitya Perbaikan Ka- 3 A03DiA, , Mongar ejandjutnja Wak 5 .:, (Dinja sebuah persetudjiuan ' me- — Menurut keterangan j did ipar: “#angjutnya Oich, mereka. (Antara). Fbinet j iadak i Senen 5 ngolia dan Rumania dite menjerang laporan dari Panitia | 2 : Pn Na : pi Pp2 diadakan pada 

TA , nja diterima ba £ . Jap : Jngenai perikanan antara pemerin-. Sanusi, kini kira-kira. 100 tjaLam. EA TAN Ning malam (djadi 24 djam sebelum- : sebagai anggauta2 baru PBB. | Diasa2 Baik, jang anggauta2-nja tah Djepang dan RRT. (Antara) telah menjetudjui ( i 

  

agan NN Oa Sg , : : beleid Wongssne- : 5 nja) ternjata tidak banjak mene- 3 Soviet Uni t “menjatakan, (terdiri dari wakil2 dari  Neder- : Ni : . Tori Se k e con Belitn . menjatakan, C Bie - UN an goro, diantaranja jalah semua tja- . orkan hasil2 jg menggembirakan. 
| em hepar jang masuknja | land, Mesir dan Peru, dan jang bang Maluku, “semua dari Tirior, Diperl uas walaupun pada achir sidang tadi f disokong | bertugas mempeladjari tjara-tjara HS Sunatara Dara Merana Khan i . Perdana Menteri Ali Sastroami- : oleh necara2 Barat dala! BP 'untuk mengachiri djalan-buntu | M Eoiat sin an aa » Hak Pemakaian A.5. Ataslass: | di ka negara2 besar Barat bersedia | tentang keanggautaan PBB jang Kegia an Ero Utara, seluruh" Djawa Tengah, Dia #tojo mengeluarkan pengumuman 

    

Shine. x1'iar naas dago mic Lensa asn Meli h & .wa Barat kerjuali Bogor dan 2an-| Pangkalan2 Udara Di Jiang mengatakan bahwa perundi- «menerima masuknja ke-5 negara |baru. | | pah Timur «we Utara. Tiga Iabane janu dak 8 Lib ngan tentang perbaikan Kab'net ka Ba bar Tantan D katakannja. bahwa laporan « : hadlir dalam  konperensi di Djawa 1 "BPA stelah mentjapai tingkatan jang 
Kue 3 ceram, pata in mef tu merahasiakan  pembitjaraan2 Untuk Salurkan Eksport- Timur adalah Djombang, Pameka- konkrit. 
    

   

  

   

     
    

     

  

   
    

     

   
    
   

   
   

          

   

  

   

    

    
    
   

    

    
    

   

bahwa Soviet Uni tak recroi jang dilakukan 'oleh 1 i £ EA : 1. f | F LYBIA. telah mener'ma baik Ung suatu wsui Jang dil panitia tersebut dengan negara2 |nja Ke Indonesia Mela-| “1 dan Bodjonegoro  (Djombang : , Aa Baba 5 terhalang datang). Menurut ketera- |persetudjuan untuk ' memperluas | | Menurut keterangan2 jang dapat Aa NI aan" Maa 5 lui Pengusaha Nasional | ngan pula jang didapat Sanusi dari | pemakaian pangkalan udara Whee | dikuimpwikan, pada rapat itu telah 2 Mn - Wakii Mes'r, Ramadan, — Sa 35 1 Djakarta, Mp: Budisusetyo' telah me. 2. Ma Tripoli oleh Pr ada suatu konsepsi mengenai penju Sendiri mengai Pantat : | tersebut, | sa 5 PN aka : erikat. Demikian d'katakan oleh | sunan kembali kabinet itu. Dari sum 
PAR LM : 8 . Ieertahankan — laporan , : : nanda-tangani suatu surat perdian- e @K 1 : i 4 negara2 bagian Indotjina dengan mengatakan, bahwa un- Mis anggara an diian untuk ikut dengan" Tah aa kementerian pertahanan A.S. hari ber2 jang boleh dipertjaja didapat ke 

  

    
Kz # Kambodia. Dengan hero S1 1 Nb, “Ca Ke 1 : £ Senen. terangan, hahw ap k Ni 5 patakan, Kahwa mna ne TER uan di e anda dagang Eropa Timur di Indone djuddin Tea : Persetudjuan itu ditandatangani itu, yag na Aa nekan Jekas 1 harus dibubuhi sjarat, bah Pena Kanus "im engikuti beberapa ke- | ds seperti Djerman Timur, Tie- 0000 Selidiki Jatar belakang ke- | oleh kedua pemerintahan itu pada | diserahkan kepada PNI. Kepada Li : areka telah Uremenuhi “dan tentuan tertentu untuk ' meraha- | Moslowakia, Hungaria dan Polan- giatan “Tadjuddin Noor. | tgl. 9 September 'jl. dan telah ' ga Muslimin Indonesia akan diserah : horm kewadjibar? jg mere -.» Yin“ kesuatu. Ditambahkaknja, | Ya dalam usaha2-nja menjalurkan Konperensi partay PIR propinsi | malai berlaku pada hari Sabtu kan kementerian perekono- di Djenewa. : 

0 itu lebih djauk | A... 3 : Feed mv 5 1S: 
joamnja, bahwa Pa en Ava jang. dikehendaki BN Gea San Ban ot Per au LN.S. Kaiu ta 

Sa Ea akh Kate Suchy 'itu: sebagai Hen mnggal dari “abang | erguruan Pe Na aju anam 28 Th. 
daam suatu ke Ke 2 La EA z NSP BA | 1€I k k r : 

ie but Na pes ng Manan ja tan Na mob merk IFA (Djerman Ti . PADA TGL. "34 Oktober 1954Jkan asal-usul dan tudjuan/LN.S. (ri UNS. Selesai berziarah para ha- on Kambodig it en Mn Ta tab aiei anggau- | MUD): | : . feenaplah usia ILN.S. di Kaju  Ta- terutama sekali untuk mendidik pe- | dirin dipersilahkan mempersaksi- asi PBB, sebagaimana ordariid Dik: takannia” bahwa Jg, dise,angkan ialah, bahwa hingjnam 28 tahun. Hari jg bersedjarah muda2 kita djadi anggota bangsa Inlkan pertundjukan sandiwara. tari2 1 pila bagi wakil? Ko a Kau Nia untuk 'mendfadi ga waktu ini Polandia menjalurkan | ini diperingati oleh keluarga I.N.S, | donesia 1g tahu -mencrima dan tahuan dan njanjian jg disusul dengan tu, Djepang, serta aga PpB telah diterima baik | £XPort textic Inja ke Indonesia mela (di Kaju Tanam dengan mendapat memberi sesuai dengan dasar ke: mel'hat-lihat  keradjinan dari Apli- ara2 Asia Itinn'a, je es aneh Madielis Umum PBB | vi pedagang India dan Tjekoslowa perhatian besar, baik dari bekas2 Fuhanan 3 Et - Ikasi Kursus Guru seluruh Indone- mn menghalapi S1 dalam tahun 1949 dan 1950, dan kia menjalurkan export bar2ng2 me | siswa LN.S. maupun | dari pembe-| Gubernur Sumatera Tengah Roes ' sia, 
oevre ingin. sekali f bahwa Jorehna telah mendapat sinnja den mela 'ui pedagang2 asing, | sar2 militer, sipil, polisi dan wakil2 plan Moeljohardjo dalam kata sam- | Perlu djuga dinjatakan, bahwa di da peranan | eyih Ta 7 suara jg dibutuhkan demikian KPUI. Dinjatakan selan organisasi serta perseorangan.  Da- butannja antara lain mengharap samping memperingati I.N.S. 28 ta n dunial slam Dewan Keamanan. djutn'a, bahwa kesukaran2  untuk|lam upatjara ini telah berbitjarafagar benih jg disebarkan di Kaju |hun djuga diperingati 'S.G.B. Istime ! “Pr. VA. Belaunde dari» Peru, | memberikan lisensi guna import ba | Ketua Umum ,Inkrupins”, organi-| Tanam ini akan tersebar djuga di | wa genap usianja 2 tahun. di lang 5 mendjabat ketua Panitia rang2 dari Juar negeri tersebut, an | sasi dari keluarga LN.S., Sulaiman, seluruh Indonesia. TA | ramtjis, Henri Hop | Diasa2 Baik tsb. djuga menjata- taranja, djuga terbentur pada ha'2 ig menguraikan dengan ringkas sel Sesudah selesai upatiara, maka ' Keadaan pada hari tsb. bertam- ankan suatu politik Ikan, bahwa panit'a ig diketuainja belum 'diserahkannja penjaluran bajdjarah I.N.S. dan tudjuan2nja. para undangan berziarah kepekubu bah meriah, berhubung dengan dan menjatakan sta- |telah mendgpat instruksi untuk | rang2 “export: dari luar negeri terse 3 0 | | fran ibu Mond. Siafei,/ jg terkenal Mohd, Sjafei, pada hari itu. me- jis sebagai suatu Y mengadakan pembitjaraan2 jane Ibut untuk Indonesia dgn melaul | Pembitjaraan ini kemudian di-, dengan Pandan Pekuburan Andung, langsungkan perkawinannja dengan 3 Dikatakannja, sifatnja rahasia dengan delegasi2 | asen tunggal ataupun perwakilan ikuti oleh uraian jg lebih menda- | begitu djuga memperingati arwah Johana Siri, kemenakan dafi Mohd, 

pertjaja, bah "lainnja. (Ahtara) PS tunggaj nasional, (Antara). . "lam dari Mohd. Sjafei jg mendjelas bapak Marah Sutan pembangun da Natsir, (Antara). 

, 5 4 barang2 exportnja untuk Indone- | Di: arat jz di sungka i Aa “bl. : Pe GS 5. 5 $ bahwa perbedaan tak akan men- daa yeah Mebksuha dada Diawa Barat jang dilangsungkan di "tgk 2 Oktober jbl (Antara) jan, sedangkan kementerian perhu   
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kembali dan diserahkan kepada:   

  

— Berita Interlokal Wartawan kita di Djakarta — 

SIDANG ,,PANITYA PERBAIKAN KABINET” pada hari Selasa ig sebenarnja diharapkan 
ternjata tidak memberi hasil sebaga'mana jang diharapkan. Maka 

itu sidang tadi terus dilandjutkan pada hari Selasa malam. Waktu sidang hari Selasanja dihentikan, tidak ada seorangpun dari mereka tang hadlir dalam sidang tadi jg mau memberi keterangan sesuatu 
pun kepada pers. Perdana Menteri Ali jang biasanja selalu sedia memberi keterangan2, waktu di 

di-schors.” 

bungan akan diserahkan kepada K. 
Se 2 $ 

Kabarnja untuk korsi perhubung Pembadjakan 
an itu akan ditjalonkan prof. Roos 4 : 
seno. Selandjutnja didapat keterang £ ! 
an, bahwa dalam rapat itu, belum la Di Kalimantan 
gi ditentukan rantjarigan personalia, a Jain F in 

Dari -kalangan2 jang mengeta- Pilipina 'Akan Minta hui didapat kererangan selandjut Kepastian Atau 
nja. bahwa konsepsi penjelesaian 
ini masih menghadapi kesukaran. Sangkalan 
karena PSII — salah satu ang- 5 
gauta Liga Muslimin — meng-y UP MANILA mengabarkan, 
hendaki djuga kementerian dim | bahwa Filiping. kini sedang 
negeri, Partai ini pada hari Se- mempertimbangkan setjara sung- nin malam, sesudahnja selesai : : tt e- rapat panitia hu, telah mengada- gun suatu tengiika Mean kAn lagi rapat. Diduga bahwa da-! nanjakan kepada Indonesia akan 
lam rapat ini dibitiarakan ba- kepastian atau sangkalan menge- 

gaimana pendirian PSII terhadap | nai perbuatan2 pembadjakan ig 
konsepsi tersebut diaras, dikatakan dilakukan oleh. orang2 

Selandjeinja didapat ketera- | Pilipina baru2 ini. Katanja lang- 
ngan, bahwa Anwar Tjokroami-) kah2 jg dalam pertimbangan 1 
noto dan Harsono Tjokroamino-f ialah suatu usaha untuk men- 
to dari PSII pada hari Senin pa-j djernihkan suasana' atau. salah 
gi telah berolak ke Bogor, utk | mengerti didalam perundingan 
mengadakan pertemuan dengan) mengenai masalah imigrasi gelap 
presiden Soekarno. Kabarnja per-| antara Indonesia dan Pilipina jg 
temuan,itu ada hubungannja de-| sedang berlangsung sekarang ini. 
ngzn sdal? sekitar reshuffie ka- | Demikian UP kabarkan dari 
binet. Manila. 

Nasib Pusaka? Keraton: 

Kasepuhan Tjirebon 
Banjak Jg Terlantar Dan Tak TerpeliharaMen: : 
djadi Rusak — Sultan Kasepuhan Menganggap 

  
  

Tak #(erlu Orang Luaran Ikut2 Tjampur « —— 
Mengurus Pusaka Keraton : 

PANITYA PEMELIHARA Pusaka Keraton Kasepuhan Tji- 
rebon (P.P.P.K.K.T.), jang diben tuk sedjak permulaan bulan (ini 
seperti telah dikabarkan ternjata tidak mendapat sambutan2 jang 
|semestinja-dari fihak Sultan- Kasepuhan. Radja Radjaningrat, 2 ABBAS. 
hingga sampai berita ini ditulis persoalannja belum Tagi dapat di 3 

putuskan. Dalam surat Sultan Ka sepuhan kepada fihak FPPKKT - 
jang tembusannja dikirimkan pula kepada Residen Tjirebon pada 
tg. 15 Oktober jl. dinjatakan bah wa Sultan menganggap tidak perlu 
berdirinja panitya tsb., sebab Pusaka2 Keraton itu selamanja ber- 
ada dalam pertanggungan djawab Sultan Kasepuhan sendiri dam 
tidak membenarkan ada orang lain turut tjampur. 

- Aras surat Sultan itu fihak Pa. : c 
nitya menerangkan bahwa surat , Persetudjuan 
Sultan Kasepuhan itu dianggap-| . 
nja suatu keadaan jang djauh "Perdamaian 
berlainan dari pada Menjataan 2 2 f 
jang sebenarnja. Kenjaraan telah 5 
maan kan nahan pusaka2 Birma -Djepang 
keraton kasepuhzn itu dewasa ini| Akan Ditandatangani 
makin kurang terpelihara, misal- - NI 
nja mesdi'd pusaka di Grubu- J Nopember 
gan, rusaknja bedug langgar pu- MENTERI LUAR NEGERI 
saka jang hingga kini belum dju- | Djeparg, Katsuo O'kasaki, akan - 
ga diperbaiki begitu pula keadaan | mengetuzi suatu delegasi terdiri 
tanah2, baiong2 sebelah barai ke- | dari 11 orang ke Rangoon guna 
rpton, dan banjak lagi barahg2 | menanda tangani sebuah persetu- 
pusaka jainnja jang kesemua djuan perdamaian dengan peme- 
nja kurang terpelihar, sehingga | cintah Birma pada tgl. 5 Nopem- 
keadaannja rusak. ber jad. Demikian pemeriniah — 

Selain itu dinjatakan pula bahwa | Djepang “ mengumumkan setjara 
walaupun Sultan Kasepuhan men-- | resmi harj Selasa. Berbareng de- ”' 
anggap tidak perlu adanja PPPKKT | ugan penanda tangan persetudjuan 
namun fihak PPPKKT ig telah ter-| perdama'an itu akan ditanda  ta- 
bentuk itu akan tetap berdiri dan| ngani pula sebuah perse.udjuan 
akan ikut membantu ' memelihara | mengena: pembajaran ganti keru. 
pusaka2 Keraton demi  keutuhan| fan perang. Sementara itu  ke- 
dan keberesan Keraton sendiri. menteran perdagangan interna: 

Atas  adanja tuduhan2 bahwa: “onal dan industri Djepang :elah 
PPPKKT bermaksud hendak mem: | membentuk sebuah ,,Dinas sel. 
iki harta2 pusaka tsb., sama seva'i mentarg urusan ganti “kerug'an 
tidak dibenarkan sebab PPPKKT perang” guna mengurusi. masa. 
hanja bermaksud turut serta meme | 1eh2 ganti kerugian perang dan 
lihara| barang2 dan harta pusaka ' kerdja sama perekonomian antara itu, mengingat dari fihaks Sultan Ke, Dicpang dan Brma. Ka 
sepuhan sendir' tidak mendapat per Te $ 
hatian sepenuhnja. 1 Pers. dng. Brma serupa 
Dalam pada itu “dapat ditambsh- dng, India dan dengan " 

kan bahwa dalam rapat” pembentu- Tiongkok Kuomintang. 
kan PPPKKT telah diputuskan men Menurut sumber2 . pemerintah, 
tialonkan Sultan Kesepuhan. sendiri persetudjuan perdamaian 'itu seru- 
sebagai pelindung day penasehat- pa dengan ig telah ditanda tangani 
nja. antara Djepang dengan India dan 

Oleh fihak PPPKKT selandjutnta dengan pemerintahan Tiongkok 
diterangkan bahwa pernjataan Sul- Kvomintang. Persetudjuan ini akan 
tan Kasepuhan jg tidak mengingini terdiri atas 4 'atau $ fasal. Semen- adanja' panitya tsb. telah d'tentang tera itu persetudjuan — pembajaran 
pula oleh keluarga Keraton Kasepu ganti kerugian perang djuga akan 
han didesa Mertasinga, karena me- terdiri atas 6G atau 7 fasal. Setelah 
mang sebenarnja fihak Sultan tidak selesai upatjara penandatanganan 

  

  

(menaruh perhatian terhadap peme- itu para wakil Djepang dan Birma 
liharaan2 barang/harta2 pusaka ke akan mengadakan perundingan me- raton tsb. ngenai perintjian pelaksanaannja. Dalam hubungan ini kalangan ps Delegasi Djepang' itu akan berang merintahan daerah belum djuga tu- kat pada tgl. 4 Nopember dar akan rut tjampur tangan terhadap perse- kembali pada tgl. 9 Nopember. 

  

lisihan ' faham jg terdjadi itu dan (Antara). 
masih menunggu perkembangan? se ' 
landjutnja. “ 
Demikian diterangkan oleh R. Sensor Di Kor 

Moh. Uskut sekertaris PPPKKT jg ca 
diberikan kepada koresponden 
«Suara Merdeka” di Tjirebon. Akan Di . 

Hmm 
€ FRAKSI PRN TAMRAH LAGI. ha puskan ? 

aaga “tidak berbaken dan” NG, MENTERI  PERTAHANAN A. Waroh (Demokrat) sedjzk tgl. AS, Charles Wilson, hari Senin 
31/10 :elah menjatakan masuk na bahwa sensor ter- fraksi P.R.N. Dengan 2 anrvara adap pers di Korea oleh para baru tersebut maka fraksi P.R,N, Pa Tee a setang 2 diparlemen kini beranggota 14 Ka dur 3 itu mulai diada- orang, Demikian didapat kabar PET Wara kt Led Maya setan ih, Pa ba ) | setela crangan dari Dewan Pimpinan P.R.N. Korek berkfohar PN 

MARTHA STONE DI. Dalam pada itu kepala sensor TANGKAP AS untuk Korea hari Selasa “mo. Asen2 F.B,I, (dinas reserse Ame | ngatakan di Tokio bahwa ia be- rika) di New York City hari Senen| lum diberitahti serjara resmi oleh telah menangkap Martha Stone (44 | menteri bahwa sensor terhadap tahun), pemimpin Partai Komunis | pers di Korea sedang dihapuskan. di New Jersey, Demikian diumum- Kepala urusan sensor pers untiik kan oleh kementerian kehakiman" Korea itu ialah James TT, Sheri- hari Senen malam. (Antara), dan. (Antara), 
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PSII Mungkin Undurkan 
Diri Dari Kabinet? 

PSIL Setjara Mutlak Menuntut Kementerian Perekono- 
mian - Bahaja Perpetjahan"DIm Liga Muslimien Indone- 
sia-Krn Sikap PSII Perundingan Perbaikan Kahinet 

Menemui Kesulitan 

  

Na 
tai 

 



      

  

  
Dalam penentuan hasil2 -konperensi 9 negara blok Barat di London 
dulu tentang persendjataan kembali Djerman Barat antaranja ditentukan 
bahwa pasukan2 polisi tapal batas Djerman Barat akan didjadikan inti 

dari angkatan darat Djerman. Sebagaimana diketahui Djerman Barat akan 
diperkenankan "memiliki pasukan darat sebanjak 12 "divisi. Dua gambar 
diatas 'menundjukkan pasukan polisi perbatasan ini sedang mengadakan 
latihan kemiliteran. Gambar atas: latihan penjeberangan berpentjar dan ba , 

'wah suatit jeep militer jang diselubungi daun2an. 

lurworeoso 

Ikungkan upatjara penu 

“| Organiek. 441  Maioor Sudarn 
oleh Panglima disampaikan | : 

    

— sa ini de , jang ada, 
re wow 2 ii ena? Tang dilakukan siang dan malam dis. un 

- Gtoptreinen) serta perbaikan djalan-   
sekat pagi “kedjurusan “Tjirebon/ Dja- 

  

| kan antara B 

  

  

2'/, 
j3 

  

. 8 

belum Perang- 127 
tangkan Dari 

— PERUBAHAN2 PERATURAN dinas D.K.A. baru jang akan 

1 Nopember jad. mengakibatkan 
ag jang lazim. P : 

n ini dipertinggi sampai kepada taraf mak 
“dapat ditjapa: dalam keadaan pada dewa 

berlaku mulai tgl. 3 

ea untuk kepentingan umum. 
: aa ne pan aa baik 

reta pen 

NMeL dion Ai. hat Dik 
diadakan Senin siang jbl. di Sem 

Dikatakan seterusnja, bahwa pe- 
rubahan jang terpenting jalah meri: 
perbanjak hubungan? tjepat sehing- 
ga terutama pada djarak2 jang pen 
dek (dari 50 sampai Lk. 200 km.) 
dapat disediakan kesempatan  ber- 
:pergian jang lebih penting. Perbai- 
kan perhubungan di. setasiun2 tem- 
pat peralihan, sehingga- penumpang2 
jang harus berpindah kereta  djuga 
akan mendapat . kesempatan jang 
luas untuk bepergian dan penglua- 
san banjaknja kereta jang berhenti 

memenuhi kepentingan 

nja K.A. dis: Perubahan2 tadi me- 
liputi seluruh Djawa dan. jang ter- 
penting dari Djawa Tengah adalah: 

Tjirebon “— Semarang. - Pekalo- 
ngan dapat K.A. tjepat jg berang- 

karta"dan Semarang/Solo/Jogja dan 
KIA. “jepat 'jg berangkat lambat ke 
djurusan sebaliknja itu Purwokerto 
/Jogja. “Ketjualis ekspres,, maka  pa- 
da kedua djurusan itu berdjalan 4 
buah K.A. tjepat. Kutoardjo dapat 
K.A- tjepat pagi jg berangkat ke 
Bandjar dan ke Jogja, Solo dan Se 
marang dan K.A. tjepat jg berang- 
kat lambat kedjurusan  sebaliknja 
itu. Jogja. — Solo —. Semarang. 
Djumlah “K.A. “tjepat -diperluas sam 
pai: 5 buah untuk tiap2  djurusan. 
KA. tjepat jg terachir dari Sema- | 
rang ke Jogja diperlambat sedjam. 

AA. dalam konperensi. pers jang 

Djuta Penumpang 

KSA.SDi Djateng 
K. A." Kini Lebih,Baik Dari Pada Se- 

Buah Loco Dida- 
Luar Negeri 

- perubahan2 
Prestasi perusahaan 

mengenai kereta penumpang, ke" 

(para pedagang chususnja dan 
agar tdak sampai mengalami ke 

arang.” 

Jogja, Malang, Djember, Banju- 
wangi, Situbondo. Karena angku 
tan barang dipertjepat, maka ger- 
'bong2 kosong dapat disediakan 
lebh banjak. : 

Atas  pertanjaan — mengenai 
djumbiah ioco dis. jang dipesan 
diluarnegeri didjelaskan, bahwa 
djumblah loco jang sudah diteri- 
ma dari Krupp ialah 100 buah 
ditambah pesenan baru jang ber- 
djumblah 27 buah loco diesel. Lo 
co2 tadi d bagi untuk Djawa Ba- 
rat, Djawa Tengah dan Djawa Ti- 
mur, sedangkan loco diesel peme 
liharaannja dipusatkan di Mang- 
gara'.Kereta penumpang baru di- 
terima 100 buah, tetapi ada dipe- 
san pula 276 buah jang sebagian 
besar sudah diterima dan mung- 
kn pada pertengahan th. 1955 
dapat diterima seluruhnja pese- 
nan tadi. Gerbong2 untuk ba- 
rang2 jang sudah datang ada 1000 
buah. Keadaan jang demikian ta 
di sudah mentjapai keadaan jang 
lebih madju dari pada sebelum 
perang. 

Djumlaih penumpang te- 
rus meningkat. : 

Djumlah penumpang dikatakan te 
rus meningkat. Setiap bulannja ter- 
|tjatat djumblah penumpang - antara 
2,3 djuta sampai 2,5 djuta di Djawa 
Tengah. Mengenai soal kepegawai- 
lan didjelaskan, bahwa untuk peker   Diantara Jogja dan Solo berdjalan ! 

9 buah K.A. tjepat dalam  tiap2' 
« djurusan. Jogja — Magelang di la-' 
kukan pelajanan kereta djam2an jg 
teratur. Dalam tiap2 djurusan ber- 

djaan routine, maka diadakary muta 
si. Karena djumlah Kereta penum- | 

pang pun tambah, maka untuk ke- 
perluan tersebut pun dibutuhkan te 
naga2 konduktur. . Untuk menutup 

  

& 

BATALJON 441 SELESAI 

Pada hari pe die 
tanggal . 

'aloon    
   

srworedjo 

  
| B:T.C, Sapta Arga” 
ang diresmikan oleh Pang l 
IV Kolonel' Mochamad  Bachroen. 
Meskipun “turun hudjan lebat upa- 
tiara berlangsung terus dengan sing 

angkatan k 
lima 

  

meriksaan pasukan " 
lakukan timbang terima tac 
.mando Batalion dari tangn 

      

no, 

  

| maka 

sar hendaknja segala pe's n js. 
telah diterimanja dari B.T.C. Savta 
“Arga dipergunakan — sebaik-baiknja 

dalam praktek dimana kita sekaran 
masih memikul beban tugas pemul!i- 
han keamanan dalam Negeri. 

Seperti telah pernah “diberitakan, 
bahwa latihan B.T.C. Sapta Arga 
adalah merupakan latihan kemshir- 
an tehnik bertempur jang memakan 
waktu selama 9 minggu. Dan me- 
nurut rentjana latihan “akan diterus- 
kan setjara berturut-turut sehingga 
seluruh Bataljon Infanterie di Ter- 

   

  

miliki persamaap dalam ketjakapan. 

! TEMANGGUNG 

ANIAJA. SE 
Menurut laporan ' jang diterima 

oleh pihak jang berwadjib di. Ma- 
gelang, hari Kemis malem j.l. diam 
12.15 rumahnja Dulwahit desa-Ma- 
ron, Temanggung telah dimasuki 
oleh lebih kurang 20 orang. Peng- 
huni rumah Dulwahit dibunuh, dua 
orang anaknja mendapat luka berat 

dan 4 orang lainnja luka ringan, 
akibat penganiajaan dari pihak 'ge- 
rombolan. 

Barang2 perhiasan dan sepeda js. 
kedapatan dalam rumah itu dibawa 
'lari. Apakah “gerombolan itu mem- 
pergunakan sendjata api atau sen- 

  

0 

TT. 30 

kat. Upatjara didahului dengan ne- SUCA. Maa dan setelah di- | Lebi 

mandan BTC Sapta Arga Kapten 
Bakrin kepada Komandar Bataljon 

amanat jang mengandung “inti Tae 

| 
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MIBUKAAN BALAI    — WARTAWAN 
Pada hari Djum'at jl. atas ban 

“tuannja - Djapen. Kabupaten di 
Na SAR dhuha “hari 
Wartawan jang tempatnja disalah 
satu ruangan dari kantor Djapen 
tsb. Dengan dibukanja Balai War 
tav sb., maka kerdjasama an- 
ara para wartawan dengan para 
endjabat lebih erat daripada jg Aan 

h landjut d kabarkan, bah- 
wa sdr. Soetedjo kepala Djawatan 
Enerangan Kabupaten tsb. dipin- 

“dah ke Bojolali, sedang gantinja 
'dari Djawatan Penerangan Te- 
n a n, SA 

: MEMPERINGATI ULANG 
“.. TAHUN 

Pada tg. 30 Oktober jl. dipen- 
dapa kabupaten Banjumas telah 
dilangsungkan pertemuan guna 
memperingati ulang tahun ke- 
empat dari ,.Pasinaon Beksa lan 
Karaw tan Djawi”. Selama berdiri 
empat tahun itu perkumpulan tsb. 
telah- dapat menghasilkan 122 pe- 
“'ladjar jsag dapat memamerkan 
ketjakapannja -menari, sedang 70 
“veladiar dapat. memperkenalkan 
ketjakapannja memukul gamelan. 
Para peladjar terdiri atas  prija 
dan wanita. 

Perkumpulan tsb. kabarnja te- 
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ritorium IV mengalaminja dan me- lah .diakui oleh jang berswadib 
dan mulai bulan Oktober 1953 
(menerima sokongan dari Djawa- | 
|tan Kebudajaan. 

MEMBUNUH DAN MENG- | TJILATJAP 

P.B.H. DI NUSAKAMBANGAN : 
Seperti jang pernah kita kabar- 

kan, bhw. pulau Nusakambangan 
djuga tidak ketinggalan menudju 
kemadiuan. Begitulah mengenai 
pemberantasan butahuruf  didja- 
lankan dengan giatnja d kalangan 
kaum hukuman. Dan mulai ming- 
gu ini hingsa 20 hari lamanja di 
pulau tsb. dadakan udjian dika- 
langan kaum hukuman tsb. 

Diharapkan udiian sekarang ini 
hasilnja akan baik djuga seperti 
jang sudah. 

BARISAN SILUMAN 
Beberapa anggauta dari Barisan 

djata tadjam tidak didapat ketera- S'juman jang berkeliaran didaerah 
ngan. Hasil penjelidikan mengita- Tjilatiav beberapa hari jang lalu 
kan bahwa gerombolan tersebut ada telah ditangkap oleh jg berwadjib. 
lah dari MMC dan 

  

DEMAK. 
Sebuah Panitya jang dibentuk oleh 

N.U. Tjb. Demak akan mengadakan 

peringatan Hari Maulud Nabi Mc- 
chammad s.a.w. pada Minggu ma- 
lam. tgl. 7 Nov. j.a.d. di serambi 
dan halaman Mesdjid Agung De- 

mak. Disamping itu akan memberi 
ibantuan/pertolongan kepada anak2 
jatim piatu, fakir miskin dan akan 
dilakukan chitanan bersama dengan 

diberi pakaian setjukupnja. Pendaf- 
taran chitana, pada sdr. Radiman, 
Kantor Urusan Agama Ketj. Kota 
Demak antara djam 8—12.00, dan 
ditutup. hingga tgl. S Nopember. 

. DUNIA PERBURUHAN. 
Menurut keterangan dari SBPP 

. 4 Seksi Semarang Veem, pada tgi. 31 
“1 Oktober jbl. kaum buruh Pelabuhan 

bag. perkapalan di perusahaan N.V. 
Het Semarang Veem telah meng- 
adakan aksi menolak kerdja lembur 
dengan maksud untuk "memperkuat 

tuntutap gratificatie- bagi buruh ha- 
rian lepas dan kenaikan upah lem- 
bur. Alasan2 lainnja jang diadjukan 
“oleh buruh jalah “karena di KPM 
dan Mirandolle Voute sudah ada 
penjelesaian mengenai gratificatie 
bagi buruh harian lepas: Malahan 
fihak Mirandolle - sudah memberi 

|kan itu kepada kaum buruh hariar 
lepas dan borongan. Mungkin pe- 
nolakan tadi akan diteruskan sam- 
pai tertjapainja penjelesaian, karena 
hari Senen jbl. aksi tadi masih ber- 
langsung. ' 

Tun.utan goal. 
Setelah Djawatan Gedung2- Pusai 

mengirimkan penindjau ke Sema- 
rang, maka mulai tgl. 1 Nopember 
1954,- sdr. R.M. Soepardi dipindah 
kan- dari Djwt. Gedung2 .Neger 
Daerah Semarang dan diangkat se- 
bagai gantinja sdr. Kardjan, wk. 
Kepala Djwt. “Gedung2 Negeri Dae- 
Iran Jogjakarta. ' Seperti “diketahui 
belum lama berselang SBPU . tib. 

! Semarang IV telah mengirimkan re- 
solusi ke Djwt. Gedung2 Pusat di 
Djakarta dan mendesak supaja sdr. 

“Supardi dipindahkan dari kedudu- 
ikannja, karena dianggap tidak tja- 
“kap. Dengan kepindahan tadi. SBPU 
-tjb. Smg. anggap, bahwa tuntutan-f 
nja telah goal. 
USAHA KURSUS TERTULIS 

' . AKAN DIAWASI? | 
Direksi “lembaga - pendidikan 

tertulis ,,Dunia Pengetahuan Sam 
djalar” 13 buah K.A., dan  ditam- kebutuhan ' korps konduktur, maka purna” menjatakan ' kepada pers, 

Jogja. Surabaja — Jogja selainnja 
ekspres jg ada ditambah 3. buah 
K.A. tjepat. Diantara Madiun dan 
Surabaja . berdjalan 4 buah K.A. 

. bah- sebuah diantara Muntilan dan pegawai bagian djurutulis umpama- 
nja pekerdjaannja tidak banjak lalu 
disuruh mengikuti kursus konduktur 
dahulu day kemudian dipindahkan 
untuk mendjadi konduktur. Dengan 

bahwa rentjana dari Kementerian 
PP & K untuk mengadakan suatu 
Inspeksi “dalam bentuk . Jajasan 
untuk mengawasi kursus2 tertulis 
dan lesan, disambut dengan gem- 

tjepat dari kedua djurusan. Suraba- demikian, maka untuk maksud terse  bira.. Menurut taksiran, di Indone 
ja — Semarang dapat ditjapai seha 
ri pulang pergi dengan  mengaso 
hampir 3 djam di Surabaja. Tiepu 
dapat K.A. tjepat pagi ke Surabaja 
dan K.A. tjepat jg kembalinja lam 
bat. Tiba di Surabaja djam 9.07 

. dan berangkat djam 16.03. 

Banjaknja K.A. jang bersambu 
ngan Data deras eralihan di 
perluas sebanjak mungk.n. Tiga 

hubungan K.A. tjepat jang diada 
Bandung dan Tjire- 

on melalui Tjikampek. Jang pen 
ting jalah hubungan tjepat jang 
bersambungan di Semarang dan 
Solo. Dengan dem kian, maka ber 
pergian dengan K.A. ekspres dan 
tjepat antara tergpat2 terletak di 
lintas Tjirebon/Semarang pada 
satu"fihak dan : , Solo, Ma- 
diun, Kediri, Bli 

  

        

     
  

  berdjalan lantjar. Singkatnja peru 
bahan2 tadi diatur demikian rupa, 
hingga”hubungan ke satu dan lain 
kota dapat berdjalan lantjar.       

tan barang2. 

    Perubahan2, mengenai angku- 
tan barang2 . djuga “ merupakan 

  

s a $ 

soal jang tidak Sa pentingnja 

  

jang dilakukan pada' siang dan 
malam hari, Dengag adanja peru 
bahan2 tadi, maka angkutan pa- 
da Waktu malam “pada beberapa | 
djurusan mendjadi mungkin. An- 
taranja ialah Bandung « (Bandja- 
ran, Tjiwidej), - Djakarta, Tan: 

  

o, Ked:ri, Blitar dan Modjoker - 
' to'dilain  fihak « Dan pagi dapat 

but tidak dibutuhkan orang luar. 

Peliharalah kereta2 de- 
ngan ba:k. 

Achirnja diserukan, 
penumpang ikut serta ' memelihara 
kereta2 penumpang dengan baik 
dengan djalan umpamanja mentje- 
gah djangan sampai pengambilan 
barang2 dilakukan melalui djendela 
dis. Dalam hubungan ini diungkat- 
nja mengenai kereta  air-conditio- 
ning. Walaupun didalam kereta ini 
disediakan asbak, tempat  membu- 
wang kotoran dis., tetapi  ternjata 
penumpang sedikit sekali jg mena- 
ruh perhatian. Loco diesel jg ketjil2 
pun akan didatangkan untuk kebu- 
tuhan lintas jg ketjil2. Tetapi hal 
ini tergantung besar sekali dari pa 
da keuangan negara. Demikianlah 

apa 'jg diterangkan dalam konperen 
si pers. 

supaja para 

KURSUS APLIKASI DIMULAI. 
Senzn pagi jbl. Gubernur Dja- 

wa Tengah telah meresmikan di 
mula'nja “ Kursus apkasi ba- 
ci para Tjamat diwilajah 
Diawa Tengah.” Upatjara peres- 
man bertempat diruangan sidang 
Kantor Papak Semg. dim mana 
ikut menjambut wakil: Ketua 

| DPRDS Prop. D'awa Tengah 
dan wak Koordinator Inspeksi 
Pensad'aran Prop.  Djawa Te- 
agah. Kursus aplikasi tadi @ikuti 

  

  djungpriuk dan Semarang, Solo, 
| Tjilatjap, Surabaja dan Surabaja, 

3 S 

o'eh 40 siswa dan lamanja kur- 
sus 1 tahun, 

'sia ini kira2 ada I.k. 80 usaha 
,kursus2 tertulis dan Jesan. Tetapi 
toleh Direksi tadi sangat disesal- 
kan, bahwa d'antara kursus2 itu 

“ banjak jang tidak mau menjebut- 
kan alamatnja dengan terang2an, 
dan hanja menggunakan alamat 
Gengan nomor kotak. pos sadja. 

Mengenai perkembangan lemba 
ga pendidikan tertulis ,,Dunia Pe 
ngetahuan Sempurna N. V.” jg 
beralamat di Purwodinatan Barat 
11/20 Semarang dan d'mulai pada 
bulan pada bl. Djanuari 1953, a.l. 
dikatakan, bahwa hingga kini tlh 
tertjatat I.k. 700 peladjar jang 
mengikuti bermatjam2 kursus ter 
tulis. Djumlah peladjaran jang d: 
selenggarakan ada 42 matjam dan 
diberikan oleh sebanjak 23 guru 
dalam vaknja masing2. Sebagian 
besar para peladjar tadi mengiku- 
ti kursus tertuls tehnik Bangun2- 
an. Diterangkan, bahwa bagi ang- 
gauta Angkatan Perang T.T. IV 
dan IT jang mengikuti kursus dari 
lembaga tsb. mendapat pengura- 
ugan biaja jang telah ditentukan, 

setudjuan dengan LPPU TT. IV 
dan Il. 'Persetudjuan sematjam 
ini telah ditjavai pula dengan be 
berapa perusahaan industri ' bagi 
pegawai2nja jang mengikuti kur- 
sus. Dalam pada itu pak Lego- 
'suhoto, penasehat lembaga tadi 
mengurdikan tentang pend:dikan 
ditindjau dari sudut - pembangun- 
an djiwa, AAU 

  

: menurut ren- Perkaranja sekarang ini baru da- 
tjana akan menudju kearah barat. |, I-m pengusutan lebih landiut. Me | 

' purut keterang?n Barisan S Tuman 

PERINGATAN MAUTUD DI | 

sebab hal ini telah mendanat per | 

ini hukannia D.I. tetavi: tiara2- 
nia bekerdia severti D.I. Barisan 
Siluman itu djuga mendjalankan 
penggarongan dan sebaga'nja. 

DJUWANA 
ACTING RESIDEN ME- 

NINDJAU. 5 
Pada tgl. 29 Okt. ibl., Acting Resi 

den Pati A. Pattopoi bersama-sama' 
dengar S'ahbandar Semarang dan: 
pengusaha2 pelajaran al. PE Ng 

  

wadoor Karimun Djawa, INASTEC | 
dan Bank Nusantara mengadakan pe 
nindjauan ke Djuana untuk melihat 
kemungkinan dibukanja. kembali. pe 
labuhan Djuana. Kesan jang didapat 
a.l. dapat dikatakan, bhw Pemerin- 
tah berniat akan membuka Pelabu 
han Djuana apabila f'hak2 pengusal 
ha pelajaran benar? membutuhkan- 
nja. Setelah mengadakan penindjauan 
tadi, kemudian acting Residen sing 
gah di Koperasi. Pembikinan Perahu 
Perikanan untuk melihat dari dekat 
perkembangan jang ditjapainja. Sete- 
lah selesai kemudian rombongan te 
tamu tadi menudju ke Rembang. dan 
Lasem untuk menindjau objek2 lain 
nja: s 

PURWODADI 
TUNTUTAN GOAL. 

DJATIPUHUN 

Pada tgi. 30 Oktober jbl., de- 
ngan bertempat di Kepala Desa 
Djatipuhun jang dihadliri oleh Ik. 
350 orang telah berdiri tjalon'tib. 

  

Sengurusnja sbb.: Ketua sdr. Is- 
man, wk.-ketua sdr. Suharso, pe- 
1alis I, H sdr. Salim, sdr.. Muljo- 
10, bendahara sdr. Rs. Hadipra- 
'itno dengan beberapa pembantu 
lainnja. 

NOMOR LOTERIJ. 

kapnja loterij Undian Uang Besar 
Djakarta, maka daftar loterij baru 
akan kita muat mulai besuk pagi 
setjara ber-turut2. Harap para 

| pembatja sabar dan maklum. 
PERMINTAAN IDZIN IKUT 

“ Bagi para extrane', 
-Kepala SMA/A Semarang minta 

dikabarkan, bahwa bukan peladjar 
jang akan mengikuti udjian- harus 
menjerahkan surat idzin turut udji- 
an dari Inspeksi jang bersanskutan. 
(Untuk mendapatkan surat idzin itu, 
Inspeksi SMA minta dari tjalon bu- 
kan peladjar, jang akan menempuh 
udjian penghabisan SMA th. 1955 
keterangan2 sbb.: ' 

1. Tjalon bukan-peladjar jang te- 
lah pernah menempuh udjian peng- 
habisan S.M.A. dan tidak lulus, ha- 
rus memperlihatkan surat2 ketera- 

nga, jang menudjukkan bahwa ia 
telah menempuh" udjian itu. Surat2 
keterangan itu harus dari bekas Ke- 
tua Panitya atau Kepala Sekolah 
Negeri jang bersangkutan. 2. Tja- 
lon-bukan-peladjar jang tidak ber- 
sekolah lagi dan belum pernah" me- 
nempuh udjian, “harus menundjuk- 
kan surat keterangan 
sekolahnja, bahwa ia pernah duduk 
dike'as IH (tiga) sampai achir tahun 
peladjaran jang bersangkutan. #3. 
Tjalon-bukan-peladjar jang  meng- 
ikuti sesuatu Kursus jang menjiap- 
kan Kursisnja untuk udjian peng- 
habisan S.M.A., harus menundjuk- 
kan surat pernjataan . dari Pemim- 
pin Kursus jang bersangkutan, bah- 
wa Kursisnja sudah disiapkan un- 
tuk udjian penghabisan S.M.A., de- 
ngan menjebutkan mata-peladjaran2 
dan buku2nja untuk persiapan itu. 

djar sendiri harus menjatakan bah- 
wa persiapan unutk udjian itu dila- 
kukan dengan usaha sendiri dengan 
melampirkan daftar buku2 jang di- 
peladjarinja. 5. Permintaan izin de- 
ngan surat2 keterangap itu supaja 

diusahakan selekas mungkin, supaja 
surat2 itu sudah ada di Kepala Se- 
kolah tempat pendaftaran sementa- 
ra pada waktu diantara 22 Nopem- 
ber 1954 22 Desember 1954, 
Djangan sampai terlambat,   

# 

  
| Kudus telah menikah resmi de. 

  

F3 

Ta orang diplomat luar negeri telah datang bersama2 di Kemajoran 
Djakarta "untuk segera memangku djabatannja di Indonesia. Ki" 

ita. besar jang baru dari Brazilia, Oswaldo Trigueira, sedang disebelah 
anan adalah duta besar Portugal, Dr. Augusto Potierm dan ditengah 

hatan Mr. Utojo, kepala protokol dari Kementerian Luar Negeri. 

    
  

Pe 

   jlk Berantas Pembadjakan 
Di Selat Malaya—Sumatera 
Angkatan Laut Inggeris Tjari Kerdja Sama Dgn ALRI 

(UNTUK MEMBERANTAS pembadjakan laut d'selat Malaya- 
Sumatera akan ditjari kerdja-sama antara angkatan laut lokal Ma- 
laya dan Indonesia, demikian d'njatakan djurubitjara angkatan laut 
Inggers di Kuala Lumpur hari Senen, menurut UP dari sana. Rear 
'Admiral E. H. Shatock, flas officer daerah lautan Malaya, me- 

“'ngatakan bhw untuk menghadapi perbuatan2 pembadjakan dilautan 

  

| 
termasuk pula soal2 d 

  
| antara Malaya dan Sumatera itu perlu diadakan pembitjaraan2 ' 
dengan pemer'ntah Indonesia kearah terselenggaranja tindakan ber 
sama terhadap badjak-badjak laut itu. 

Hal itu, menurut Shatock, telah di 

singgungnja dalam  pembi:jaraannja 
dengan Laksamana Subijakto waktu 
Shitock berkundjung di Indonesia 

baru2 ini. Pembitjaraan lebh djauh 
nia diharapkan dapat dilangsungkan 

apabila nanti pedjabat? angkatan 

laut Indonesia mengadakan kund,'u 
ngan goodwill ke Malaya. Shatock 
menjatakan kejakinannja,. bahwa de 
ngan kerdja-sama dengan Indonesia, 

£ Gagal. . . . 

Pertjeraian Setelah Ka- 
2. win 48 Djam 

"DALAM MINGGU jl. seorang 
pemuda berumur 25 tahun di 

| tang seorang wanita dari 

| PSII Djatipuhun dengan susunan | 

Karena masih menunggu leng- | 

dari Kepala | 

4. Tjalon-bukan-peladjar jang bela-f 

ngan seorang gad's, 19 tahun. Ke 

Ba Si an :1 a ua . Ba 
Belum lagi pesta Alibibotaan itu 
seluruhnja selesai, mendadak da- 

lain 
kampung dan se.elah berhadapan 
muka dengan ' kedua mempelai 

ju mak, dikeluarkannja selem- 
bar surat jang menandakan bah- 
wa iapun isteri jang sjah dari 
pada mempelai k'2 itu. , Me- 

tudjuan dulu?”, kata wanita ju 
dengan lemah lembutnja. 
“Maaf, mbakju”, djawab gadis 
mempslai jang segera. ingaf, bahwa 
ia tertipu mentah? oleh seorang Ia 
Ki2 jang tadinja mengaku masih dje 
djaka. 23 
“Pertemuan ini diachiri dengan per- 

tjeraian antara mempelai jang barir 
kawin selama 48 djam itu, dengan 
kesanggupan bahwa pihak mempelai 
wanita akan mengembalikan uang 
mas kawin” segera, setelah sebuah 

kalungn,a laku digadaikan. 
Orang tua gadis dalam pada itu 

:terpaksa harus ,.garuk2 kepala” ber 
hubung banjaknja uang jang sudah 
dikeluarkan untuk berpesta-raya ta 
di 

    

    

ca.c.ococimenaan 

  

MENTERI LUAR NEGERI 
SUNARIO AKAN ME- 
NGETUAI DELEGASI 
INDONESIA DI PBB 

LAGI. 

. Dari kalangan Kementerian 
Luar Negeri didapat kabar, bah 
wa Menteri Luar Negeri Sunario 
pada tanggal 4 atau 5 Nopember 
png akan daang akan bermng- 
kat ke New York. lagi untuk 
mengetuzi delegasi Indonesia di 
“PBB dalam menghadapi i 
tjaraan2 mengenai masalah Irian 
Barat. 

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 4 Nopember . 1954: 
Djam 06.10 Suara Tunggal: 06.40 

Orkes Ballroom, 07.10 Orkes Me- 
lati,- 13.15 Siteran Gobjok: 14.15 
Siteran Gobjok (landjutan), 17.00 
Orkes Progressip: 17.40 Langgam 
Krontjong, 18.00 Pengadjian, 18.15 
Pertjakapan AURI: 18.30 Empat Se 
rangkai:.. 19.30 Tepatkah........... ? 
20.30 Langgam dan Krontong, 21.00 
Mimbar Islam: 21.15 Dari dan un- 
tuk Pendengar, "22.15 Lagu2 tak 
bersjairs 22.30 Tutup. 
Surakarta, 4 Nopember 1954: 

|. Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 
07.45 Genderan pagi: 12.03 Kon- 
sert siang, 12.45 Njanjian bersama, 
113.00 Puspa Kentjana: 13.45 Kron- 
|tiong Asli: 14.00 Lagu2 Tionghoa: 
14.15 Orkes Timur dan Kulintang, 
17.05 Disco Varia, 17.45 Varia Dja 
|wa Tengah: 18.00 Pengadjian: 18.15 

Seni Karawitan: 19.30 Tango dan 

Bolero, 19.45 Mimbar Islam: 20.30 
Manasuka oleh R-O.S.: 21.20 Ma- 
nasuka (landjutan): 22.15 Gema Ma 
lam: 23:00. Tutup. 

Jogjakart,a 4 Nopember 1954: 
Djam 06.10 . Musik  Hindustani: 

06.40 Orkes Konsert Peter Yorke: 
13.10 Kesenian Daerah: 13.45 Sua- 
ta merdu: 14.00 Tembang Tjiandju- 
ran: 14.15 Musik lepaskan lelah: 

17.00 Gelanggang Podomoro: 17.40 
Sore meriah: 17.55 Pengadjian: 18.15 
Orkes Samodra: 18.30 Taman Pela- 
djar, 19.40 Krontjong Asli: 20.15 

Suara Nien dan -M'ep Sondakh: 
20.30 Lagu2 Indonesia Baru: 21.15 
Mimbar. Islam: 21.30. Motjopat: 
22.19 Bingkisan Malam “ Sarinah: 
22.30 Tutup. 

Diakarta, 4 Nopember 1954: 
Diam 06.10 Seni Sunda Studio 

Djakarta: 13.10 Seni Djawa Studio 
Djakarta: 14.10 Trio Niek Mamahit, 
14.30 Orkes Belain Sajang: 17.00 
Lagu2 Singapura: 17.15 Orkes Kron 
tiongs, 18.00 Varia Nusantara, 18.15 
Ruang Olah Raga: 18.30 Irama Te- 
nang, 19.30 Tebaran Suara Daerah: 
20.40 Sinundang . Tapian Na Uli: 
21.00 Mimbar, Islam: 21.15 Ketjapi 
Suling: 21.30 Orkes Studio Djakar- 
ta, 22.15 Tutup, g 

« 

  

  
ingavpa saja tidak dimint, perse-. 

  

maka lautan antara Malaya dan Su 
matera dapat dibersihkan dari ba 
djak2 laut. Demik'an UP dari Kua 

la Lumpur. (Antara). 

. . 

Ditarik Oleh 
. . . 2 

Njai Loro Kidul ? 
KROONWOUD, seorang em- 

ploye dar, ondernem'ng Agrabin- 
ca (bagian selatan dari kabupa- 
ten Tjianljur) telah hilang ketika 
ia mandi dlaut pada pantai se- 
latan Tj-andjur. 'Menuru, berita 
jang diterima di Bandung, Kroon 
Woud pada tgl. 29 Oktober j.b.l. 
d waktu pe'ang sebagai biasa per 
gi dengan jeep kepantai selatan 
didekat Salafri (disiria Sindang- | 
'barang) untuk mandj dilaut. | 
“Tetapi sampai tengah malam ia be 
lum djuga pulang kerumahnya. Sete 
lah ditjari-tjari, maka orang” -hanja 
mendjumpai jespnja  sadja sedang 
Kroonwoud tidak ada. 

Menurut dugaan, ked/adian atas di 
rj Kroonwoud itu mempunjaj 2 ke 

mungkinan, ja i:u ditjulik oleh gerom 
bolan atau terbawa oleh gelombang 

laut ditarik oleh njai Loro Kidul. 
(Antara) 

SEMARANG SINGKAT, 
— Senen petang kemaren seorang 

bernama K.T.T. tinggal di Petero- 
ngan Tengah Smg. telah ketjurian 
uang tunai sedjum!ah Rp. 2.000.— 

di djl. Bergota. . Uang itu semula 
berada dalam sebuah sampul dan 
di-ikat diatas bontiengan sepeda mo 

tor. Orang jang dituduh melakukan 
pentjuria, itu bernama 'S. dan kini 

| 
! 

sedang dalam pengusutannja - fihak 
jang berwadjib. 
— Pak Karjomanis berusia L.k.   

50 tahun dan bekerdja sebagai so- 
pir pada Djwt. Transmigrasi di Se-: 

marang pada Djum'at petang j.l. te-! 
lah meninggal sejtara mendadak di 

tempat kediamannja di Hotel Sedar 
Smg. Ia berasal dari Kaliurang 

Jogja. Tanda2 jang mentiurigakan 

tidak terdapat. Korban kemudian 
dikirim ke RSUP untuk pemerik- 
saan lebih djauh. 

ERuanc- 2 
EKONOMI 

HARGA TJENGKEH MINA- 
HASA ACHIR OKTOBER 

MENINGKAT. 
Harga tiengkeh Minahasa - pada- 

waktu memasuki achir Oktober j.l. 
dengan tiba2 meningkat. Dari tang- 

gal 1 sampai dengan 
-harga tiengkeh perkwintal rata2 : 
Rp. 5.000,—. Kemudian turun men 
djadi Rp. 4.800,— perkwintal se'a- 

ma seminggu. Sedjak tanggal 27 Ok 
tober sampai dengan kemaren ber- 
turut-turut telah tertjatat Rp. 5. 
TO0—, Rp. .5200,— “dan” Rp. 5. 
400 perkwintal. 

  
    

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka”, 

Semarang, 2 November '54 :   
24 karat: dijual ...... Rp. 4850 

: beli ...... Rp. 48.— 
122 kara." dmal...... Rp. 44,50 

beli... Rp. 43.— 
Djakarta, 1 November '54: 
24 karat tiap gr. Rp. 48,75 diual 
22 karat tiap gr. Rp. 48.— djual 
Surabaja, 1 November '54: 

Tidak diterima tjatatan harga. 
Singapore, 1 November '54 : 
Emas lantakan tiap tael : 

| Str. $ 149.— heli 
dan Str. $ 155.— diual 

Tonden, 1 November 54 : 
Harga emas internasional menurut 
hitungan dollar Amerika adalah 
sbb. : 
Emas Macao tiap ounce 37.72 
Emas Hongkong tiap ounce 37.88 
Emas Bangkok tiap ounce 38.54 
Emas Bejru.: tidak ditrima tjsta- 
tan harga. 

et 

    “Huda 
Tetp 336 

KRANGGAN UJETAN 27 SEMARANG 
.       

ibat kerua Lembaga Perniagaan 

17 Oktober i -. 

   
la Harapkan 
Djepang Menge 

P. 

    
    

ima Temui Men- 
Sunario . 

Perundingan TIndonesia- 
pai Ganti Kerugian Pe- 

rang Diaktiveer Kembali 
|“ 2 MEN NN d " . 

UTUSAN ISTIMEWA pemer'ntah Djepang utk perundingan2 

  

anti kerugian perang dengan pemerintah Indonesia, 
Ni end niat ui Mentari Luar Negeri Sunario dikantornja 

akan pembitjaraan2 selama lebih kurang 
“satu diam lamania.. Pertemuan Sunario — Wa'ima itu djuga diha- 

eh Ker dan Pasifik Kementeran Luar Negeri, 

pagi hari Senen menemui 
di Pedjambon dan meng 

  

diri oleh Kepala Bro A: 
Sukardjo  Wirjopranoto. 
menerangkan atas per 

   Setelah p 

E. Wajima, 

crtemuan tersebut EK. Wajima 
jiran "Antira”, bahwa fa telah membitj- 

rakan ”matjam2 persoalan” dengan Menteri Luar Negeri Sgnario, 
- 

     
Wajima menerangken, bahwa 

ia mengharapkan supaja perundi- 
ngan2 ten.ang ganti kerugian pe- 
rang dim waktu jne da- 
pat , diaktivir” kembali. D'itanja 
bagaimana “pendapatnya terhidap 
kemungkinan? perundingan Km 
bali tenang ganti kerugian pe- 
rang itu, “Wajima  menjatakan, 
bahwa ia menjesal fic da 
member,kan keterangan2 te 
ra) Hu, dan ketika ditanja 

  

    
dapa nja persoonlijH ia hanja me- 
nerangkan setjama singkat sebagai 
berikut: ,,Pribadi saja selamanja 
pench op.im:sme”, Tan 

Dalam hubungan ini dap t diam 

bahkan, bahwa selama kembal' ke 
Indonesia pada achir bulan Djuni H. 

Wajima belum pernah mengidakan 
perundingan baik formil ctsu tufor 
m' dengan pemerintah Indonesia. 

Sementara 'itu, sepandjang ketera- 
ngan2 jang dapat dikumpulkan me 
n'atakan, bahwa ',,marjetnja” perun 
dingan2 ganti kerugian perang anta 
ra pemerintah Indonesia dengan Dje 

pang itu disebabkan masih diauhnja 
perbedaan arkeka-angka kesediaan ps 

merintah. Djepang untuk membajar 
kan ganti kerugion perang kepada 

Indonesia, ditambah pula dengan 
.d tjampur-adukkannja” soal2 ganti 
kerugian perang itu dengan  deficit 

Iport pemerintah Indonesa kepada 
Djepang. (Antara). 

P.B. DJAPEN KBS MENANG. 
Djum'at malam jl. dilapangan 

bulu-tangkis Djapen Kotabesar 
Semg. telah dilangsungkan pertan 
dingan persahabatan antara PB. 
Djapen KBS melawan PB. Trans- 
migrasi Semg. dan berachir dng. 
angka 9—0 untuk kemenangan 
Djapen KBS. 

  

BINTANG KEHORMATAN 
BAGI PELOPOR BIN. 

TANG FILM. 
Salah seorang jang melopori dla 

Al tidak diadakan pertandingan 
ng bola untuk kelas I, Atjara kompeti 

ar ganti kerugian perang. 

   
ATJARA KOMPETISI PSIS. 

| Karena dalam pekan minggu ini 
kes. PSIS berkundjung ke Solo. ma 
ka didalam atjara kompetisi  PSIS 

sepak 

si sbb.: tg. 6-11: SSS II — Poris II, 
Kalisari (Pol): TCS II —  Garni 
zoen II, Kalisari (Garn.): Romeo 

II — TOR HH, Sidodadi: Union III 
— Tridjaja II, Seteran. Minggu tg. 
7-ti. Tjahaja Semarang I — Ro 
meo II, Kalisari (Pol):  Garnizoen 
Ir — TCS”- ML Kalisari “(Garn.): 
TOR HI — Union IV, Seteran: Tri 
djaja HIT — Poris IV, Sidodadi. 

PSIS MELAWAT KE SOLO. 
Menurut keterangan pada «chr 

minggu ini, kes. PSIS akan berkun 
djung ke Solo untuk melakukan 2 
pertandingan, jaitu pada tgl. 6 No 
pember mungkin melawan Persis 
atau PSIM Jogja dan hari kedua 

melawan HW Djawa Tengah. Per 
tandingan tadi dilangsungkan untuk 

merajakan hari Ulang Tahun HW 
Solo. 
PERTANDINGAN OLAHRA- 
GA ANTAR DJAWATAN 
Untuk merajakan Hari Pahla- 

wan 10 Nopember jad. ini oleh 
Gabungan Olahraga Antar Djawa 
tan Surakarta (GOADS) akan di- 
selenggarakan pertandingan2 ke- 

tolahragaan, jang meliputi: sepak- 
bola, volleyball, bulutangkis, p.ng 
pong, dan gerakdjalan. 

Untuk kedjuaraan masing2 tja- 
bang olahraga disediakan sebuah 
piala, sedang” untuk kedjuaraan 
umum akan disediakan sebuah pia 
la-bergant'. 

Pertandingan2 tsb. termasuk da 
lam rangka perajaan 10 Nopem- 
ber di Kota Surakarta. 

HEINZ FUTTERER UNTUK 
KE? KALINJA MENGULA- 
NGI REKORD DUNIA LARI 

100 METER 
Djago lari Djerman Heinz Fut- 

terer untuk ke-2 kalinja dalam 2 
minggu j.l. telah mengulangi re- 
(kord dunia lari 100 meter dengan 
fiatatan waktu 10.2 detik, demi- 
kian menurut AFP. g   sang bintang film dunia, “Gabriel 

Doublier. . pada hari Minggu telah 

Dikabarkan selandjutnja, bah- 
wa setelah mengadakan nerlawa-   diberi hadiah Bintang Kehormatan 

(Legion of Honor) dalam: upatjara 
pemberian: tanda djasa kepada 160 

buruh veteran perindustrian film da 
ri paberik flm Lumiere di Perantjis: 

Upatjara berlangsung dipaberik di 

Fue Du Premier Film (djalan nama 
flm ,ang pertama-tama) dan dipim 
pin oleh Hznri Lumiere, jang mendja 

di 
Lyon: 

Doublier bekerdja selama 60 tahun 

dipaberik Lumiere tsb. dan adalah 
salah seorang bintang film ,.Spinkler 
isspinkled”, adalah sebuah film jang 
pertama-tama dibuat. 

tan selama 3 minggu di Diepang, 
regu atletik Djerman telah me- 
nangkan pertandinsan terachir 
melawan regu atletik mahasiswa 

: Djepang. Dalam pertandingan tsh, 
jang disaksikan oleh Lk. 45.000 
penonton Djerman menangkan 12 
nomor pertandingan, sedang Dje- pang hania 3. f 

Selandjutnia  Futterer djusa 
menfjatat waktu jang boik. ketika 

jia menangkan nomor 200 meter 
dengan waktu 20.8 det'k. Prestasi 
lainnja jang baik telah ditjapai | Ma anget Sehade dalam per- 

an meter 114 menit 27 detik TO Waktu 
  

| 

ngan mengambil korban jang 

pil jang mustadjab tadi. 

Pil jang tersebut sudah tersia 

jang mengagumkan. 

wissel (vrij ongkos kirim) kesel 

Agen di: : 
Surabaja HO: TIK T 

Goan-weg No. 11B.   
PINDAH 

Kepada umum dengan ini k 
hormat bahwa toko speda kan 

  

pindah tempat, dari Dj. Tami! 

Dj. Kestalan No. 10a : 4 
(muka restaurant Puas) 

Persediaan onderdelen dan speda2 serba lengkap. d 
Harga tetap melawan. Silahkan bikin pertjobaan, tentu me- | 
muaskan. 

  

Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu 

ngadja Mean recept 
saja, untuk membikin sematjam pil ,,PAT PO SIN 
WAN”, jang telah banjak berbukti 2 
menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja su: 
rat2 pudjian dari penderita jang telah disembuhkan dengan 

hun lamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita2, 
supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN” pro- 
ductie saja jang ditanggung tentu 'nanti bisa dapatkan succes 

BOTAYS, Kunming (China) 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakai- 
nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post- 

PUSAT PENDJUAL: Pe 
Toko Obat TIO SENG HIN Petudungan 43 - Semarang “II 

Djakarta LIE KWIE SENG, Kali Besar Kong 

? enjakit j 2 
ling berbahaja, karena penjakit itu meliguh Tung Wak Ga 
gampang sekali mendjalar. 

Berhubung dengan itu perlu sekali 
utama penderita penjakit itu harus disingkirkan dari per- 
gaulan umum. : 
Untuk. menentang sesama manusia, 

penjakit itu dibasmi, ter- 

agar penjakit itu dja-4 
| banjak, maka saja se- 
istimewa dari leluhur 

terlalu 

kemandjurannja, guna 

t di Tiongkok lebih dari 60 ta- 

Memudjikan dengan hormat,,     
uruh Indonesia. « 

      
ONG, Bongkaran 107. LN 

—— 

ami memberi tahukan dengan 
1, mulai tgl. 27 Oktober 1954, 
baksegaran 97 ke alamat baru : 

Hormat kami 

Pengurus Toko Speda 

NAM YANG" 
Dj. Kestalan no. 10 a 

“SOLO. 
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18.     

  

   tu mengundjingi Hanoi, kelihatan 
p dengan menteri luar negeri Viet- 

ay Aa lin KENA. 

. 

    

  

    

    

     

  

    

    

   sedikit nilainja kepunjaan Mahratta 
jang terpendam dalam sebuah guha 
dilereng bukit, telah mendorong kem 
bali para amateur untuk- membersih- 
kan hutan rimba disekitar Nagpur. 

Jang  menjebabkan — gelombang 
mentjari ,,harta kekajaan?” itu ialah 
'jerita tentang harta terpendam di 
Lucknow. Jang mengaku  mendjadi 
ahli waris dari harta ini ialah 'Pange 

     

  

   

  

   

  

   

tari aa 

| : Nu 
Nai Bh £ 

   

ru2 Nu 

   

  

   aa ' Lucknow ) Menj 
Pentjari: Kekajaan —JInsinjur2- Ahli2 Ba: ji jum Sampai Pemerentah 

  

»Harta- 

    

  

S 

C 

00 India Ikut Serta 
Ditjeritakan Oleh Adrian Farrely Chas ,,Suara Merdeka” — 

NG diserang demam ,,harta terpendam”. Di Lucknow,  pentjari2 

      

  

    

      

  

     

  

harta » Pa 
alian untu 0 bidji mata uang 1 Pun 000.000, Di Alwar, bagian sel 

li2 sedang si mas, perak dan perhias se te kira2 200 tahun jang lalu. 
Di India Tengah, dongengan9 je. berpesan kepadanja ' supaj @ja- 

sudah didengar Katak bea abad ngan mentjoba mentjari rarta Lu 
mengenai harta kekajaan jang tak n - 

njimpanannja kepada oran, 
selam: 

  

na n 
sh berkuasa di Lucknow, Tn : Aa 

| 

| Setelah mendjalani seluruh hidup- 
nja dalam keadaan miskin dengan 
hanja mendapat pensiun politik- seba 
njak 18 Rupee sebulan, pangeran 
Jehandar 'Shah sekarang mendanai 
sokongan pemerintah Uttar Prade 

  

  

uang mas dan perh 

     

    

  

    

    
   

1 

LA Na Ata 

    

    

si an 40 

penting itu. Kebanjakan sekitar: Eaejnda NI N dari Laut Tengah. Sebegitu djau 

  

Meskipun ba'k Maroko dibagian 
Barat dan Tunisia disebelah Timur 
merupakan daerah dimana sering ter 
djadj pertumpahan darah dan per 
buatan2 teror, namun selama tahun 
inj dari Ald,azairiah tidak  banjak 
dierma kabar2 tentang kerusuhan2. 

Timbulnja kerusuhan2 dengan ti 
ba2 dalam waktu satu malam sadia 
di Aldjazairiah menundjukkan, bah 
wa gerakan ,,teror” itu mempunjai 
dasar organisasi jang baik. 

Pemberontakan di Allja 
zairah melawan Perantjis 

| organisasinja rapi. 
Menjambung berita tentang situasi 

di Aldjazairah, lebih djauh diwarta- 
kan bahwa serangan? pasukan? ber- 
sendjata terhadap pasukan? Peran- 
tjis itu dilakukan didaerah pegu- 
nungan Vuelma, kira2 42 mil djauh- 
nja dari perbatasan Tunisia dan 18 
mil sebelah Barat-laut - Bone “ dan 
Theicmast. Pertempuran jang paling 
sengit telah terdjadi dibagian Teng- 
gara Aldjazairah, dimana pasukan? 
polisi menderita kekalahan2 ji 
dak diumumkan. Sedangkan di 
djazairah Selatan, sebuah bom te 
diledakkan didekat sebuah pos f 
lokal jang mengakibatkan 3 or: 
mendapat luka2. 2 

Pembe: 
pertama. 

  

   

  

tama kali terdjadi ks : ja 
hebat didaerah2 djadjahan Perantjis 
jang terpenting di Afrik Se 
bagian terbesar dari serc 
hadap Perantjis itu terdj 
daerah Constantine, 190 
Timur Aldjazair dan 35 
dari pantai Lau : 

  

  

rikat, Prantjs, 
Maksudnja Ko 
untuk memperb: 
alah2 seperti mel: 
atom dan zat 
bali pagam P 
PBB mendjadi 
nia. Th 

Dr. Toyohiko 
kesedjahteraa 

    

harapkan banjal 
Chicago, New Y 

dengarkan dju 
Katayama, be 

Djepang din 
nan parlemen 
ngan Sedunia. | 

  

Lagi2 terpaksa 
bar jang menjedihkan 
nja kemurkaan alam., 
ini kita kabarkan 4 
angin pajuh di Tjerme, 

ni kita menerima kabar 

muknja angin di Polewali @ 
di Sulawesi Selatan. 9 Rum 

   

rakjat jang ambrol, se : 

lam “Polewali jang sedang 

  

    

— Pemberontakan 
(K NASIONALIS "Aldjazairiah paling 
kali pertjobaan meledakkan bom dan 

nah selama Minggu malam jbl., demikian diterang- 
oleh polisi di Aldjazair. 

ng kekatjauan jang besar jang untuk pertama 

h djadjahan Perantjis di Afrika Utara jang 
dari ledakan2 bom itu dilakukan didaerah 
mil sebelah timur Aldjazair dan 35 mil 

uh belum diterima kabar "tentang 

jang ti-- 

| kemerdekaan nasional bagi Tunisia! 
dan Marok (Antara) 

rontakan hebat jg| 

| Minggu malam. Dapat ditambahkan 

IKO serangan diberbagai daerah, ter- 

  

    
    

   
      

          

      
      

         
   

   

  

    

     
    

    
    

    

   

       
        
   
    
    

   

   

    

     

   

  

   

  

     

   

ag 

diledakkan didepan gedung radio Al- 

     

    
    

     

    

  

    

     

e antjis Jang Lea 
a Kali Mengenal 

Diterangkan, bahwa itu 

pakan medan kerusuhan2 dan pe- 
numpahan darah, dari Aldjazairah 

“tak banjak diwartakan tentang ada- 
nja pertempuran2 setjara besar2-an 
dan meluas. Perantjis berkuasa di 
Aldjazairah lebih dari 100 tahun. Se- 
tjara politis Aldjazairah itu  diang- 
gep merupakan bagian dari Peran- 
tjis, dan daerah ini dibagi mendjadi 
3 departemen jang mengirimkan pa- 
ra wakilnja ke Madjelis Rendah Pe- 
rantjis, tidak beda halnja dengan se- 
tiap departemen metropolitan di Pe- 
rantjis. 

Apakah ada hubungan an. 

tara Aldjazairah, Tunisia 
dan Marokko ? - 

Djuruwarta UP lebih djauh menu- 
lis bahwa menghebatnja perlawanan? 
terhadap Perantjis dengan mendadak 
itu setjara meluas dalam satu malam 
itu menundjukkan adanja organisasi 
jang rapi: Dalam pada 'itu hingga 
kini belum ada tanda2 tentang ada- 
.nja hubungan2 antara kaum pembe- 
.rontak Aldjazairah ini dengan pasu- 

in2 pembebasan Tunisia dan kaum 
"nasionalis di Marokko, jang kedua- 
duanja bertudjuan untuk - mentjapa 

  

    

    

   
    
     

   

    

     
   
    

    

   
      

r n polisi Perantjis 
dikerahkan ke Aldjazairah. 

1 dalam negeri Perar- 
.mengumumkan telah 

n  balabantuan pasukan2 
ih banjak lagi bagi Guper- 

  

  

po 

setelah achir2 kini perlawanan rakjat 
disana melawan Perantjis makin ku- 
at. Tindakan ini diambil terutama 

setelah menghebatnja serangan? ter- 
hadap pasukan? dan pembesar? Pe- 
rantjis di Aldjazairah pada hari 

bahwa pada hari Minggu malam itu 
di Aldjazairah pasukan? bersendjata 

rakjat Aldjazairah telah melakukan 

  

    
   

    

    

    

utama didaerah Constantine. Mereka 
tu bersendjatakan bom2 pula. | 

ai 1 , (Antara) 
Ke Sekitar serangan? di 
Lis Aldjazairiah. ' . 

' Meniambung berita tentang terdja- 
kerusuhan2 jang mendadak di 

nur Dvenderal Perantjis Aldjazairah, | 

   

       

      

wab2 Oudh. 

P:igeran ju mengaku, bahwa 
papakn,a sebelum meninggal du- 
ya dalam tahun 1905: telah me- 
njampa:kan kepadasja rahasia tem 

n radja2 Mogul. Bapaknja telah 

compat d' Lucknow sebelum me- 
arikan d'rj dari situ pada waktu 
erdyadinja pemberontakan rakjat 
India terhadzp pemer'ntahan Ing- 
rers d'tahun 1857. Harta keka- 
jaan itu terd.ri dari 100,000 mata 

uang, jang pada waktu sekarang 

tiara, 
Pangeran itu mengatakan se- 

jandjutnja, bahwa bapaknja telah 

ran Mohammed Jehandar Shah jang untuk mendapatkan kembali hari berusia 75 tahun, keturunan dari .ra 
dia2 Mogul dj Delhi dan dari Na- 

pat persembunjan harta2 kekaja- 

menguburkan harta itu disebuah 

masing2 berharga £ 7 dan suauu 
kumpulan intan, rubein dan mu- | 

    

   

   

    

   

      

   

  

   

    
   

  

Sebuah gambar waktu orang2 sedang mendengarkan pidato dari perdana 
menteri Mesir, Nasser, jang sebagaimana pernah kita kabarkan sewaktu 

beliau sedang berpidato itu telah hampir terbunuh akibat tembakan2.: 

itu. Pemerintah akan menerima 5096 
dari segala harta jang dapat dikete- 

.mukan dan sebagai balasannja akan 
| menjediakan pengawal polisi untuk 

- mereka jang menijari harta itu serta 
pegawai2 pemerintah untuk keperlu 
@n membuat inventarisnja. « 

Waris2 lain djuga telah sama me! 
madjukan tuntutan untuk mendapat 
bagiannja. Setelah dilakukan pengga |y 
lian selama tiga hari maka muntjul 
lah seorang pengatjara, dari Lucknow 
jang mengumumkan bahwa tanah dil 
mana penggalian 'itu dilakukan ada 
lah kepunjaannja dan melarang peng 
galian itu diteruskan sebelum kepa 
danja didjandjikan untuk memberi- 

“kan 2596 dari apa jang dapat dike 
temukan. 

Tawaran ahli bintang. 

Seorang ahli b'ntang dari Ma- 
dras telah mienawarkan pula ban- 

P3 

   

    

buah kumpulan harta 

iasan, jang semuanja 
atan Delhi, rombongan pengga- 

sokongan dari pemerintahan setempat, sedang melakukan peng- 

-000-00 perhiasan jang diduga dikuburkan dibawah 

tuannja untuk mentjari tempat 
Yen lembunjian itu asal kepadanja 

| diberikan 190 dari hasil jang di- 
yada orang eroleh. Seorang penudjun garis- 

pemerintih Non aa dagan, seorang - . ahli nudjum, se- 
Orang yogi dan seorang dukun- 
air djuga telah pada menawarkan 

(Ibantuannja asal sadja diberi upah 
sedikit. 

  

. Sementara itu, pertengkaran tlh 
imbul antara pentjari2 harta itu 

|jang ingin menggali tempat itu 
|dengan...... bulldozer supaja bisa 
'Jekas mendapatkan hasilnja, dan 
ahli2 archaeologi setempat jang 
ing n tempat itu digali setjara 
ilmu pengetahuan karena puing? 
.dari sebuah istana Mogul telah di 
ketemukan disana disatu p'hak 
dan pemimpin2 agama Islam jang 
imengatakan bahwa tempat itu 
tidak boleh digali sama sekali ka- 
rena sebuah kuburan orang Islam 
telah tergali disana dan agama 
Islam melarang menggali kembali 
kuburan-kuburan. 

Hanja kawat2 perak. 
Akan tetapi setelah 15 hari di 

lakukan penggalian itu jang d' 
ketemukan hanja kawat2 perak 
(sebagian besar telah hilang lenjap 
pula sebelum pengawal polisi da- 
pat mengawasinja dan mendaftar- 

Ikannja dalam inventar:s), sebuah 
Rupee djaman ratu Victoria, dan 
tulang belulang se-ekor kambing. 

Papi Alwar, 60 mil dibagian se- “ 
jlatan Delh', serombongan pentja- 
ti harta Jainnja mempunjai hara- 

n besar akan menemukan se- 
kekajaan 

(terdiri dari mas, perak dan batu 

  

Bana terkubur dibawah sebuah 
nteng jang telah runtuh.   

  

Pemilihan Presiden Den 

: Tjara? Model Cubasi 
Gerombolan Serbu 
— Dokumen2 Dan Kotak Pemilihan Di 
yampas—Tembak Menembak Di Djalan2 

DALAM PEMILIHAN Presiden Cuba pada hari Senen maka   rah pada hari Minggu ma- 
ara djam 01.00 sampai djam | 

djuruwarta UP mewartakan | 
ang kerugian2 jang telah diaki-! 

oleh serangan2 tadi. Sebagai ' 
'iwartakan ada 30 serangan ' 
boman jang telah dilakukan 

satz malam diberbagai tem- 

“Di Boufarik sadja kerugian jang 
la ibatkan seharga 200 djuta | 

franc lebih ($ 571,400), dimana 'se- 
rkebunan buah-buahan diba- 
is. 

Sebuah bom buatan sendiri telah: 

  
  

satu2-nja stasion radio dine- 
. Di Slimas sebuah paberik 

meledak dan membakar. Di- 
uan Aldjazair sebuah bom lagi 

| kkan didekat sebuah stasion pe- 
ngatur aliran listrik. (Antara). 

PAL 
SINGAPURA. 

Senen 

  

tgl. 1 Nopember 

unus” 

gkatan Laut Inggr.s 

gan itu terutama ber- 
lihat-lihat bagian pen- 

sPATIUNUS” KE | 
Ika beliau mengutjapkan-pidatonja jg. 

perang Republik Indonesia | 
mengadakan kundju- 

lak resmi kepada Dana 
il 

| Upatjara tsb. merupakan puntjakn/a 

telah tercgadi pertempuran2 dengan mempergunakan sendjata2 api 
didjalan2 baik dikota Havana maupun dikota Santiago. : 
jang diketahui sampai sekarang ini tidak ada jang menjatakan apa- 
kah sudah ada korban2 djatuh sebagai akibat dari kedjadian2 tsb 
itu. Fihak polisi di Sanf'ago mengabarkan bahwa gerombolan ber- 
sendjata telah menjerbu tempat pemilihan dan mengamb'l kotak 
serta semua dokumen2 pemilihan 
polisi f mbul saling tembak menembak dengan hebat. 

Paus Mempe- 
ringatkan 
PAUS PIUS ke XII hari Se- 

nn memperingatkan. bahwa be- 
berapa orang achli negara dunia 
merdeka sudah merasa lesu dan 
tidak giat lagi”. Paus berseru 
kepada mereka agar menghada- 
pi musuh mereka dengan ,,keta- 
bahan dan keuletan”, 

Paus mengeluarkan seruan itu keti 

terdiri atas 2000 buah perkataan di 
basilika Santa Petrus, ketika beliau 
menempatkan dua 

emas jang berhiaskan permata 

atas lukisan ,,Madonna dan Baji”. 

dari tahun Maria Katolik Roma dan 
bertepatan dengan harj. ,,All Saints” 
dan hari ulang tahun ke-4 dari pro   Royal Malayan 

nus akan ikut serta 15 
det dari Inst.tuut Angka- 
urabaja. 

ng kerusakan2 ,ini mari kita ke- 
ngahkan berita tentang pembangu- 

Ribuan rakjat Limboto di Go- 
setjara gotong ro/ong mem- 

iloerbaiki saluran air. Pekerdjaan ini 
  

mempunjai hubungan langsung de- 

1 rentjana perbaikan. pertanran 

rakjat jig. akan dilaksanakan didae- 

tah itu — Djuga mahasiswa anggau 

ta Gerakan Mahasiswa Bogor emoh 
ketinggalan dalam kerd,a gotong ro 

ng untuk kepentingan rakjat. Se- 

Oleh karena itu, bersama ' 

    
       

      

agai ganti per ontjoan, pada tang- 

gal 29 dan 30 Oktober para mahasis 
'a tadi meladkukan gerakan -seren 

menanam. pisang.  Hasilnja 

pun .meagalami kerusakan2 heb 
Tentu sadja pembukaan pi 
lam ini harus ditunda, —   

klamasi Paus mengenai dogma jang 
| menjatakan, bahwa Mariam telah di 
terima djasmaninja disjurga ketika 
beliau mangkat. (UP). 

uantuk “keperluan2 amal. — Kabarnja 
ada 2000. pohon pisang jang .akan 

' ditanam. — Dari Bogor mari. kita 
 melont/at ke Moskow. Memang dja 
uh, tapi disana ada kabar jang sa- 

jang 'kalau dibuang. Kabarnja kini 

pembesar2 Rusia mempersiapkan no 
ta baru. Mengusulkan pemilihan 

umum sebelum Konperensi 4 Besar 

tentang re-unifikasi Djerman dengan 
sjarat penundaan ratifikasi persetu- 

djuan Paris — Selain kabar politik 
itu, baik djuga pembatja ketahui, 

bahwa pada hari Kemis didesa Ra! 
bega di Utara Colombia telah terda- 
pat 20 orang jang tewas, Selain itu 

Jan-tembakan terhadap pasukan2 ber 

buah ahkota ' f :. Ea Per “3 # - Tj Martin, seoran bekas Presiden Cuba, Barat) diradifikasi, dila 
sebuah konperensi perdamaian | 

Tempat Pemilihaos 

Berita2 

itu dan antara gerombolan dan 
“ 

Di Havana gerombolan bersendja 
ta dalam mobil melepaskan tembak 

sendjata pemerintah didepan Markas 
Besar Staf Angkatan Laut. 

Kepada polisi diperintahkan supaja 
melipatgandakan patrulinja ditempat2 
pemilihan ketika tePsebar desas de 
sus, bahwa pengikut2nja — Ramon 
Grausan Martin, jang mengundurkan 
dirj dari pemilihan presiden itu hari 
Sabtu jl., telah merentjanakan untuk 

#sPun ditempat ini usaha penggali- 
n itu mendapat backing dari peme 

rintah Rajasthan. Dengan perdjandj 
n akan mendapat bagiannja dari 

Pi sil jang diperoleh maka sebuat 
sindicat terdiri dari tiga orang telah 

ri izin untuk melakukan pengga 
n pada tanah2' kepunjaan peme: 
tah dalam masa satu tahun dgn 

perdjandjian akan menjerahkan 6694 
Tri apa jang akan diketemukannja. 

ba saha penggalia, di Alwar itu d' 
|dasarkan atas sebuah dokumep jang 
telah berusia 200 tahun jang mem: 

ajangkan seolah-oiah mengandung 
rahasia tempat persembunjia, sebu 
ah kumpulan harta jang dirampok 
dari Delhi.      
Demam mentjari harta terpendam 

dibagian utara India" membangkit- 
kan kembali perhatian kepada tieri 
ta2 pandji lama tentang harta terpen 
dam kepun'aan Mahratta dekat Nag 
pur di India Tengah, dan menjebak 
kan pentjari2 amateur membersih- 
kan guha2 disekitar bukit? Pachma 
ri. 

Ketika Inggeris menaklukkan 
tadja2 Mahrata jang maha kuat 
dan kaja raja dan merebut ben- 
teng pertahanannja di Nagpur, 
mereka mendapati kamar keka- 
aan dalam keadazn kososg. Me- 
wurut ursdis, beberapa “bulan se- 
belum Nagpur djatuh. seiringan 
kerea2 lembu te'ah d'imuag de. 
12an semua perhizsan, mas dan 
Tg dan membawania d bawah 
pendjagaan keras keguha-guha d: 
buki'2 Pachmari. NN 

Ke'ka barsin pengawal itu 
kembali ke Naopur,. suatu kesa- 
ryan serdadu2 Mahrata jg kuat, 
jang ea untuk Lu, telah 
membunuh semua anggauta E 
ngawal itu. 5 2 

Dengan dem'k'an rahas'a tem. 
pat persembunjian harta Mahratta 
ju telah hlang. 

  

Lagi Usul Konpe- 
rensi Perdamaian 

“Dunia 
KETUA KONGRES Pan-Ero- 

pa. Graf Richard 'Coudenhove- 
Kalergi, dalam p di 
Baden-Baden ini berseru kepada 
negara2 Barat supaja segera sete-     

mengat,aubalaukan pemilihan tsb. 

tlh. mendesak kepada para pengikut- 
nja supaja tidak ikut dlm. pemilihan 
tsb., ketjuali djika pemilihan itu di 
tunda satu minggu atau sepuluh ha 
rj lagi. Tindakan Martin ini mendja 
min terpilihnja Kolonel - Fulgencio 
Batista, orang kuat Cuba, jang telah 
2 kali merampas kekuasaan dipulau 
Ciba. (Antara). 

    

  

   
    

    banjak lagi orang jang hilang akibat 
tanah longsor jang menghantjurkan 
desa tadi. Belum t'ukup penderita 
an ini, kemudian banjak anak2 jang 
hanjut karena bandjir jang ditimbu' 

kan oleh hudjan2 lebat didaerah itu 
— Di Maroko beum djuga aman 
sama sekali. Sebuah bom buatan sen 

, diri telah  diselundupkan — kedalam 
pekarangan Pierre Clostermann, se- 

orang utusan De Gaulle. 

Bom djadi meledak, tapi hanja me 
rusakkan djendela-djendela — rumah. 

Selain itu djuga sebuah &om lain di 
ledakkan diluar rumah seorang ang 
gota Dewan Kotapradja Edourd Gou 
in dalam kota Casablanca, 

lar persetudjuan2 Paris (mengenai 
persendjatzan kembali Djerman ih 

dunia, 

Coudenhove-Kalergi ' menamakan 
kenjataan bahwa Sovjet Uni-lah jang 
men'djadi pelopor dalam ' lapangan 
perdamaian dunia, jaitu dengan Seru 
an: Stockholmnja, suatu ,,hal jang sa 
ngat memalukan, suatu ,,skandalt”. 

|. Suatu ,skanda?” pula, bahwa Sov 
jet Uni dibiarkan mengaku dirinja 
sebagai pedjoang pembebasan berdju 
te-djuta bangsa pribumi” (native) | 
kata Kalergi. 

| Usul 4 Fasay Kalerg', 
| Ko-existensi Bt.-Tmr. 

Graf. Kalergi menjatakan, bahwa 
negara Barat harus meluntiurkan sa 
tu program jang terdiri dari 4 pasal: 

I. Rakjat sedunia supaja mempu 
njaji hak untuk menentukan nasib 
nja sendiri, a.l. dengan djalan psmi 
lihan2 bebas dibawah pengawasan 
internasional, 2. Kurangilah persen 
djataan, laranglah- alat2 

atom dan bakteorolog', 3. D, angan 
berjampur tangan dengan — urusan 

barkan ,,Demam” 

  

  

Nebru - Mao 
Tee Tung 

  

Team 

negara tergantung dari industri. 

Djika k'ta melihat sedjarah ne- 
yara2 jang knac dan djaja didu- 
ma ini, maka ternjata mereka jiu 
sesemuanja adalah negara? jang 
mempunjai industri jang besar. 
Dengan sendirinja dalam keadzan 
sekarang d mana Indonesia mas'h 
nga tergantung djuga dar 
ekiport untuk mempero!eh depi- 
sen mika perkebunzn dan per- 
ambongan harus pula mendjad 
sahs2 's nenting (urgen). 

Kemadjuan industri mengu 

rangi import barang2 

Dengan pesatnja kemadjuan perin- 
dustrian ditaniah air kita ini, maka de- 
ngan sendirinja import barang2 dar: 
luar negeri akan berkurang. Jang 
akan bertambah ialah import mesin2, 
alat2 dan bahan2 industri jang belum 
dapat dihasilkan dalam negeri. Oleh 
karena itu, maka perlu para importir 
barang2 djadi, misalnja importir2 kra 
nerijen. P. & D., Tekstil, dan seba- 
Jainja menginsafi perkembangan per- 
dagangan sebagai akibat dari per- 
kembangan perindustrian ini, 

pa 

Sebaiknja Pena pandangan Mr. 
Dr. Prajudi Atmosudirdjo, para im- 
oortir itu mulai sekara"g mengadakar! 
gabungan2 untuk merripertinggi mu- 
“1, keahlian, dan pergetahuan oleh 
karena import makin lama makin 
mendjadi sulit penglaksanaannja. Im- 
port mesin2 alat2 dan bahan2 in- 
dustri membutuhkan modal jang be- 
sar serta ilmu pengetahuan dan ke- 
djurusan jang se-tinggi2nja. Gabung- 
an2 importir itu dapat mendijernil 
suasana dikalangan 'importir2, diika 
mereka merupakan tarekat2 (orde) 
importir jang misalnja menetapkan 
sjarat2, udjian2, dan sebagainja buat 
pengakuan sebagai importir oleh pe- 
merintah. 

Makin madju perindustrian kita, 
makin berkuranglah pekerdjaan im- 
oortir2. 

   

         

Bagaimana sikap importir? 

Oleh karena itu diandjurkan su 

paja para importir jang akan f'- 

dak mendapat lapangan pekerdja- 
an berhubung dengan perkemba. 
ngan, industri, mulai sekarang 
memindahkan usahanja kedalam 

'apangan perdagangan lokal dan 

perdagangan interinsuler atau 

usaha? lain jang mempunjai hari 
kemudian jang baik. 

Djika tidak demikian, menurut 

Mr. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, 

maka akan terdapat suatu keks. 
tjauan dan pengangguran dikala. 

agan imporf. 

Pada umumnja para importir 

Indonesia sekarang mengenteng- 

kan pekerdjaan2 import dan ku. 

'ang diinsjafi, bahwa urusan im- 
50rt itu memerlukan kewaspadaan 

iang sebesar2nja dan jang paling 
dibutuhkan ialah kedjudjuran ter- 

hadap kepentingan depisen negara, 

Banjak sekali importir2 kita ig 

tertipu karena kurang mengerti 

matjam, djenis dan kwalitet ba. 

rang2 dagangan (warenkennis) 

dari luar negeri. Entah disengadja 

dja dan beladjar, dan kedjadjuran 
terhadap negara. (Antara). 

1 jin Akan 
Partikelir 

GUBERNUR Isa, bekas Guber- 
ntr Kepala Daerah Sumatera Sela- 
tan sekembalinja. dari tjuti pandjang 
nja keluar negeri menjatakap kepa- 
da Antara, bahwa dia sudah meng- 
ambil kepastian untuk mengundur- 
kan diri . dari ' pemerintahan. Isa 
ingin hidup sebagai. orang partiku- 
lir kembali, jaitu praktek dokter 
gigi di Palembang. Untuk maksud   

sendjata , Permohonan ini adalah pengulangan | 
permohonannja jg lama, jg telah di | 

ini ia akan mengadjukan permoho- 
nan kepada “Presiden setibanja di 
Djakarta pada awal. minggu j.a.d. 

adjukan “sedjak kira2 awal tahun | 

  

Pertemuan pertama kali antara Nehru — Mao Tse Tun 
dalam suatu cocktail-party jang diadakan di Peking 
ber malam, untuk menghormat kedatangan: Nehru di RR s5 
party tadi dihadliri oleh Ik. 600 orang pembesar2 

Diplomatrik. 

Tak Ada Harapan Ra 

————— | si Chiang 
Untuk Kembali Ke Da- 
ratan Tiongkok: Kata 
Gubernur Hongkong. 

  

SIR ALEXANDER Grantham, 
Gubernur Hongkong, mengaa- 
kan malam” Senen bahwa dia ti- 

dak melihat adanja harapan tim 
bulnja pemberontakan rakjat me- 
lawan pemerintah RRT, Dalarn 
p.datonja dimuka televisi di San 
Francisco dia  selandjunja me- 
ngatakan bahwa dia pertjaja 
Tj ang Kzi Shek tdak mempunyai 
harapan kembali lagi kedaratan 
Tiongkok sekalipun petjah perang 
dunia ketiga, 

Pemerintah RRT tidak dapat meng 

ambil djadjahan keradjaan Inggris 
Hongkong, kata Grantham, sekali- 
pun djika RRT menghendakinja. Ia 
mengatakan bahwa pertahanan 
Hongkong ,,baik sekali” dan Hong- 

kong dibela baik dari udara mau- 
pun dari laut, Gubernur Inggris ter- 
sebut tiba di Los. Angelos dari San 
Francisco hari Rebo. Ia telah ber- 
bitjara kepada organisasi sipil dan 
Club Commonwealth dan pula ke- 
pada pers dan kepada Liga Kesatu- 

   

8 berlangsung 
pada tgl, 19 Okto- 

Cockralt- 
RRT day Korps 

aa pem abae eema Mia en basara 

Industri Kita Dan Penga- 
cuhnja Atas Para Importir 
Hendaknja Pura Importir Mempertinggi Mutu 
Keahliannja :!, Kata Mr. Dr. 
Importir2 Tertipu Krn Kekurangan Waren-Kennis 

DALAM SUATU INTERVIEW, Mr. Dr. Prajudi Atmosudir- 
djo dari Djawatan Perindustr'an Kementerian Perekonomian “atas 
pertanjaan mengenai pandangannja 
dustrian di Indonesia dinjatakannja, 
negara kita berdjalan dengan sangat pesat, walaupun kelihatannja 
kurang memuaskan. Didjelaskannia, bahwa di Indonesia masih be- 
lum terdapat suatu keinsjafan bahwa kekuatan dan kebesaran suatu 

Prajudi — Banjak 

tentang perkembangan perin- 
bahwa usaha industrialisasi 

Professor? Dje- 
pang Bertindak 

Tuntut Amerika Henti- 

kan Pertjobaan2 Bom-H 
SEBUAH RESOLUSI jg me- 

nuntu, agar Amerika Serikat 
menghentikan pertjobian2 bom2 
hidrognnja telah diterima baik 
oleh Konggres Nasional Perhim- 
punan para Professor Djepang 
pada tgl. 30/10 baru2 ini. De- 
m kian diwartakan oleh sebuah 
berifa dari Tok'o. Konggres jg 
diadakan di Universitex Doshisha 
di 'Kyo'o itu telah menerima 
bak pula sebuah resolusi lain ig 
mendesak agar kebebasan akade- 
mis dan pekerdjaan research di- 
Lrdungi. 

Berjia itu mengatakan bahwa 
Perhimpunan Nas onal para Pro- 
fessor itu mempunjai 8000 orang 
anggota (Antara). 

an. Di Kansas City: ia akan berpi- 
dato didepan Dewan negara  Mis- 

souri pada tgl. 4 Nopember jad. (An 
tara). 

ADENAUER PULANG DARI 
AMERIKA SERIKAT 

Jang menunggu dirumah: 
kabinet gontjang. 

Perdana menteri Djerman Ba- 
rat Dr. Konrad Adenauer malam 
Senen telah berachir kundjungan- 
nja ke Amerika Serikat, dalam 
mana ja a.l. telah mengadakan 
pembitjaraan dengan presiden 
Fisenhower. Adenauer malam Se- 
nen bertolak dengan sebuah pesa- 
wat terbang dari lapangan terbang 
militer ,,Mitchel?” di Long Island. 

Di Djerman Barat  Adenauer 
dinantikan oleh berbagai perseng- 
ketaan politik, ig menggontjang- 
kan kabinet koalisinja. 

Pelopor kesulitan2 ini jalah 
karena Adenauer telah menanda 
tangani persetudjuan tentang dae- 
rah Saar dengan Perantjis. Ketjua- 
li itu, kabinet Djerman mengha- 
dapi djalan buntu tentang angga 
ran belandja tahun 1955. 
MAKAM PANGERAN SULTAN 
SURIANSJAH AKAN DIPER- 
BAIKI DJAWATAN KEBU- 

DAJAAN. 
Makam Pangeran Sultan Surian 

siah, jang terletak di kampung 
Kun, Kota Besar Bandjarmasin, 
oleh Djawatan Kebudajaan pro- 
pinsi Kalimantan akan diperbaiki, 
sedang beaja ig sudah disediakan 
utk. itu ada lebih dari Rp 50.000. 

| Dapatedikabarkan, bahwa Pange- 
ran Suriansjah, adalah radja Ban- 
djar jg tewas dalam perdjuangan- 
nja menentng pendjadjahan - Be- 
landa. : 

  
  Jo Ben Sadjal 

LONTJENG. 

Dalam kehidupap kita didjaman sekarang ini, soal » Waktu” mem- 

punjai peranan penting, segala2nja berhubungan dengan ,,waktu”. Perdja- 

lanan kereta-api, bis, masuk kantor, mainnja bioskop dls. Terutama bagi 

orang jang berdiam dikota, soal »waktu” penting sekali. Tapi sebagaima 

na diketahui, tidak semua orang memakai diam tangan, hingga dia dapat 

melihat waktu disembarang tempat dan ditiap saat. 

Dalam hal ini, maka perlu sekali adanja ,,Lontjeng Umum”. Kota 

Semarang agaknja masih sangat ketinggalan akan kebutuhan ini. Hanja 

ada 2 lontjeng umum, satu resmi buatan pemerintah digedung RRI dan 

ang satu di-aloon2 buatan Kota-Pradja. : 

“Alangkah baiknja, bila kaum hartawan, terutama pengusahawan2 diko- 

ta ini, ikut memperhatikan soal tersebut. Kalau tak salah pendengaran sa 

ja, di Eropa ada suatu kebaisaan bagi kaum hartawan dan pengusahawan2 

iang mendjadi kaja dari hasil2nja dikota tempat kediamannja, untuk mem 

beri .tanda mata” bagi kota dan masjarakat seken ing Misalnja mem 

beri tempat bibliotheek Kan membuatkan petamanan2, tugu peringa- 

tan- da adang2 djuga lontjeng umum. 5 

"22 NA adi ito keaba ini kita tiru. Rakjat sudah ber-ra- : 

mai-ramai berhasil membiajai pembuatan Tugu Muda. Maka sejogyanja 

(terutama kaum hartawan) ikut memperhatikan soal lontjeng umum ini. 

Memberi tanda mata. Ajoooo, siapa memulai ? 

  

PERABUT 
untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn. 
harga pantas. Djuga djual: BAN- 
TAL, GULING & KASUR. 

Toko Djohar 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 
  

  

LN MAPAN 

Atas. kepindahan 
”Sdr. SOETIJOKO A. W. 

Djuwangi” untuk memenuhi pe- 
rintah dinasnja dari Duwangi ke 
Jogjakarta. dalam bulan Novem- 
ber '54 kami menghaturkan sela- 
mat djalan, 

bi 

  

  

atau tidak, akan tetapi besar se Keluarga 
kali kerugian? depisen negara ka- SOEPARDI 
rena barang2 jang diimpor: itu Telawa. 
terlalu mahal pembeliannja. Tlmu 3 
pengetahuan sebenarnjia tak be- Jen Ns en 
gitu banjak dibiituhkan: iang ter 
penting, ialah: kewaspadaan, ke. 1. &, RAH AT 
tierdasan tjukup, kegiatan kheker TABIB. ' 

Seteran 109. — Semarang 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudjian. 
Specialis untuk Wasir (Aambeien) 
ASTHMA,- KEPUTIHAN, . IM- 
POTENTIE dan lain-2 penjakit. 
ZONDER OPERATIE. 
Djam bitjara : 9 — 12 pagi 

sore 
La san Peran ALAN   

  

Ki Bloko Suto. 

  

Minta Diri 
Karena sempi:tnja waktu, saja tak 
dapat bertemu sendiri untuk min- 
ta pamit, berhubung dengan ke- 
pindahan saja ke Djakarta. Suka 
kiranja memaafkan. 

Semarang, 1 Nop. 1954, 
WIGNJOSOEPARTO,   
  

    
  

— Mentjutji Tjepat! 
KLAMBU SEPERIJ kotor, men- 

djadi bersih putih, tanggung se- 
perti baru, ongkos ringan. 

Wasserij ,,.Asia” 
Pontjol 3 - Telp. 1554 Semarang, 

SEDIA LOPER. 

LL LL AL TA AL Lo 

Untuk membangun keperluan 
RUMAH TANGGA datanglah 

B 
MEUBELMAKER 

Goan Hien Ho 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

Semarang. 
Eig: Soen Bok Soen 

Terima segala pesanan-pesanan 
tentang barang-barang Rumah 
Tangga, , 2 
Se LL RL AL LA AR   

  

»From Kiddies Tosweet- 
Seventeen"   

| 

| 

dalam negeri negara2 lain, baik dgn.|1951. Belum: diketahui apakah pe- 
djalan kekerasan maupun propagan 
da: 4. PBB supaja  direorganisasi 
mendjadj sebuah badan untuk me 
melihara. koexistensi (hidup: berdam 
pingan) setjara damai antara Blok 

Barat dan Blok Timur, (Antara), 

A 

robahan situasi politik dalam nege 

GINA 

GERA 

»Fan 

Tanggal 2 s/d 5 Nopember 
TIAP HARI MATINEE djam 9.30 

ri achir2 ini mempengaruhi maksud 
Isa itu. Sebagaimana diketahui, Isa | 
adalah salah satu ,,korban” dari po 

litik mutasi Menteri Dalam Negeri | 
Hazairin, (Antara), $ i 

Perang 

    

a
r
 

LOLLOBRIGIDA 
(Marylin Monroe Italia) 

RD PMILIPE 

in 

Fan La Tulipes 
(Robinhood Perantjis) 

tanding anggar seru serem, 
Pertarungan pedang hebat dahsjat, 
Romance memikat minat, 

    

    
  
   



   
   

    

  

  

     

    

   

  

   
     

    

   

    

  

An : 

ir (Lie) Tan Sioe Eng) 

P. A. BIMO 

Pa nolan. bahwa pada hari Senen, 
9.30 pagi telah ee dunia, Iste- 

KHO KIE TOENG 
KHO KUO ING 

            

Hanana pada tanggal 1 November 1954. 
1 A.n. segenap Pegawai 

Paberik Limun LAZIDO 
Dj. Karangtempel 197 - Semg. 

   

    

  

adalah Wepeda j jang paling 
. banjak ditiru didunia, 

aan karena denada 
inilah jang terbaik didunia 

"Sungguhpun 

  

  

Pemakaian bahan? dasar jang prima 
dan luas itu adalah djaminan untuk 
mutunja — dapat dipertjaja — kekua- 
tannja dan keindahannja, jang me. 
njebabkan sepeda RALEIGH: men: : 
djadi termashur. 

demikian, djagalah 
akan barang tiruan dan perhatikan- 
lah cjapnja jang memberikan dja- 

“minan untuk sebuah sepeda jang . 
"sempurna. ..jaitu RALEIGH. 

        

  

   

  

     
   

  

        

    

  

    

  

      

  

    

  
  

Para Ibu berbitjara tentang anak" er 

|dan...... tentang makanan j jang mereka bu- 
tuhkan. Blue Band adalah makananenak jang 

| menjehatkan, dengan rasa, warna dan keha- 
ruman jang terpilih oleh ribuan Njonja-ru- 

mah. Djuga bagi pemeliharaan badan 

B8.53-6-145-8. 

  

1 an itu maa uk 
| Blue Band untuk bermain lagi!” 

anak? Njonja, Blue Band 
adalah margarine jang 

terbaik. Belilah se- 
kaleng dangan 

Lihatlah! 
In Tjiumlah! ' 

Tjitjiplah “ 

Dalam kaleng zat 

1/84- 1/2- 1 dan 2 

    

  

  

  

        

   
  

  

  
  

Besok Mim. Promietet 2 

GR Is Didj jual: 
Sa 9-17 th) , Batal merk: 

Sebuah tjiuman jg. tak 
di-figin harus dibajar 
dgn. tiang gantungan! 
Keras kepala dim. tjin- 

ta, tamak pada harta- 

benda! Lihat bagaima- 
onaia menjiksa orang jg. 

 menfjintai dia dan ba- 
gaimana ia memper- 

saja Lena " 

  

   

    

ROO CAMERON ARLEEN WHELAN 
FORREST TUCKER KATY JURADO 1 

  

    

    

   
   
   

  

       
   

  

  

  

   
    

    

   
   

    
   
   

  

   

    

    
   

    

   

    

   
    
     

  

  

    

    

Rex. 

  
Orrect   

sa 

    

Gubahan Shakespeare 
jang termasjhur! 

AKAN DATANG:    “7 th 
U Neon 

Nay."   

INI Greoter than " 

dan 

BESOK M-G-M presents 

5: Nwarton BRANDO 
Malam ! JAMES MASON 

JOHN GIELGUD 

'IYANHOE"I 

    

    

LOUIS CALHERN 
4.45 EDMOND O'BRIEN 
700 | GREER GARSON 

DEBORAH KERR 
9.15 

(17 th) JULIUS 
CAESAR 
#OSEPH L MANNIEWicg 

Produced by e 
JOHN HOUSEMANT , 

Meta aa Git, 

An M GMP cture 

   

Errol Flynn — Paul Lukas 

»UNGERTAIN Aron 

  

  

L AM PREMIERE Bara (Sep, 

n Tjekoslovakia dalam WARNA ! 

2 BIRD ISLAND” Oa Tak Guna) 

ge 

  

sin tin 1882/111/A/171, ME Agak 

SKODA 
100 pCt. baru 

Bsa liat : 
PURWODINATAN 509 
— SEMARANG ame 

  

  

HAUS? 
Rumah ES 

»T JENDOL” 
Menjediakan rupa2: 

MINUMAN ES. 

    

Mau beli: 
1 OTO KETJIL, lebih dihargai 

FIAT ”500” Stationcar '32—'54 
Surat2 dengan harga kepada Adv. 

Harian ini dibawah No. C 17 

ba 

4 

' ge. Taju 
  

54. sudah berhenti. 
Maka para lengganan SUARA 
MERDEKA” di Taju harap dja- 
ngan hubungan dengan orang tsb. 
bila ada kepentingan mengenai 
harian »Suara Merdeka”, 1 

  Memberitahukan bahwa loopernja ' 
bernama Sat'min mulai tg. 30/10 '   

    

   

        

   

   

  

   

    

    

      

   
    

   

      

   

N.V. BINTANG TOEDJOE 
DUA 

  

   

    

   

  

   

    

  

      

        
      
    

   

      

   

    

  
    

            
  

   
   

  

WiTH IT? 

— Hee! Ada apa ini? 
— Ikat pinggang itu 

ngan ikat pinggang “itu?   
THAT Ras BELT BELONGS 
TO BIG BERTHA GRUNTHER ! 
WHAT ARE YOU POIN' 

    

   
    

      

   

selamanja 
ada pada si Gendut Bertha Grun- 
ther! Apa jang kamu perbuat de- 

      7 1715 NONE O' YOUR 
BUSINESS, Bilt I'M HER 
HUSBAND AN? SHE GANE 
THIS BELT To ME! 

Huge Rano Ciraki 
TURN AKOIND, MISTER... 
WELL ASIK BERTHA! 

    Katanya 

  

   
5 k 

IN WnlLE BERTHA 
YAS WATCHIN! 

    

   
   Lt 

AINIT 

ARGIIN! 
WITH A 

Six GUN! 

   
   
   SANFORD!/ 

    
— Itu mudah untuk memerik- 

sanja! Kembalilah, tuan............ 
kami akan menanjakan hat itu 
pada Bertha! 

— Ini bukan urusan- 
mu, tapi saja adalah 
suaminja dan dia telah 
memberikan — ikat ping- 
gang ini pada saja! 

tjurinja 

repolper. itu, 

TMIS GUY | ergey SANFOP 2-1 | 
TH! BELT 

       

    

AFTER PEGGY 

— Saja duga orang ini telah men- 

sewaktu Bertha 
Peggy Sanford! 

tan. Pepgy 
— Saja tidak tjektjok dengan Ada disini?! Djika dia dapat menge- 

nal saja, mati saja! (pikir Speck!) 
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HEREP OF Sit “ 
KECOGNIZES Me, Y La 
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AA sd eta MEA, 

  

  

  

   

    

   

  

Pamor 
DJL. MATARAM 104 TILP 09 SMG. 

# 

Kami telah terima : 5 

Speda Lelaki dan Prempuan 
Merk: HARTOG — BUDAPEST bikinan EUROPA 

dan HIMA jang sudah terkenal kekuatannja. 

Kk ... 'Tjitjilan tiap bul 

Rp. 130.- mma 
Belilah Maan 211 

ag 
Sem BE KONGSIE RUDI EA 
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DJL. MATARAM 64- SEMARANG 
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SATU - SATUNJA ALAMAT JANG TERBAIK Di MASA 
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| KINI, UNTUK ATUR PESANAN: 1 
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“INDUSTRIE 

  

SURABAJA — SEMARANG — DJAKARTA   

  

    

PENGUMUMAN 
Dengan ini diberitahukan bahwa: 

Sdr. R- SOEMEDI 
telah mengundurkan diri dari C. V. THE SANGGA-BUANA 
TRADING COY (C.V. SANNACO) mulai tgl. 22 October 1954. 

Setelah tanggal tersebut kami tiada bertanggung djawab lagi 
atas sesuatu tindakan. ataupun transacties jang dilakukan oleh Sdr. 
tersebut, sedang segala surat kuasa jang sudah/mungkin diberikan 
olehnja, sedjak sebelum/sesudahnja tanggal diatas tidak berlaku lagi. 

Demikian agar mendjadikan perhatian dari chalajak ramai 
umumnja dan Instansi2 Pemerintah P ppaa chususnja. 

— DIREKSI. 

    

LUX INI MALAM PREMIERE  (u. 13 tah) 
5.00 - 7.00 -9.00 MICHAEL DENNISON — EDITH EVANS — 

JOHN GREENWOOD — dim.: 

» The Importance of Being Keruesi” 
Color by Technicolor The Classic COMEDY of the Year! Suatu Romance jang KOTJAK dan LUTJU serta Menggembirakan ! 

Tinggal Sedikit 

Malam (13 tah) 

GRAND 

2 Badut alun dari 

L ajar Putih dengan 
PENGALAMAN 

BARU 
jg. KOTJAK ! dan 
sangat. LUTJU! — 

    

      
   

    Bisa pesan tempat di TG RAND” saban pagi djam 11.-— 12- 

TINGGAL SEDIKIT MALAM (u. 17 tah.) Indra 
445 -1.00-9.15 

BERBARENG 

Royal 
4.45 -7,00-9.15 

Film India 

Terbesar ! 

ROMEO & 

JULIET 

“ALL INDIA 
PITURES 

Present 

HUTAN -SHAMMI KAPOOR 
dari Dunia Timur. 2 Ka "WASTI-ULHAS 

Menarik “dan ASTER NAN KUMAR AL) 

Memikat hati ! |. KAMMO & BEGUM PARA ea 

mantau? Terlebih baik 

pernah mentjinta 

dan di- Si-lupa ! 

k O X Y SN 9.- INI MALAM PENGHABISAN (u, 13 tah.) 
Roostyati — - Dioni Sundawa — Mien Sondakh —- dim.: 

»NACGHODA HARIMAU LAPAR” 
Penuh actie dan sensatie — Hebat! Serem ! Gempar !. 

Besok malam: ASMAH —- HERMAN ... MIMI MARIAMI — RIBUT RAWIT — SRIMULAT — KUNTJUNG — $, PONIMAN dim.» 
»LENGGANG DJAKARTA” roti 

LUTJU | 

  
PERBAHISA MELAJU 
Detekannth INDONESIA FILMS tp Caveu         Sebuah film hibura, pentih lelutjon dan Njanjian jang menarik ! 

 


