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Kabinet Belum 
(Ambil?) Putusan 

(Prof. Ir. Rooseno Men- 
“duduki Perekonomian? 
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RAPAT DEWAN ' Pimpinan 
aa Isa jang tgl. 4 No g di- 

| mulai pada pukul 2 siang sampai 
19 malam : k Aren amal 

| Kebaikan kabinet tidak dapat 
#mengambi sesuatu keputusan. 
am karena ja 2 Daan 2 

— Hangsungkan lagi pada tangga 
“ada : ts. : (Nopember 1954. Pada tangsal 8 

. HADIT AGUS SALIM hari Nopember itu bukannja sadja ra- Kemis siang kemaren diam 14:42 | sat Dewan Pimpinan, tetapi ra- sena wafat yeugan dihadliri oleh pat L.T.P.S.LI. dengan mengun- aum keluarganja setel ang wakil-wak dari se- rita sakit kurang lebih " |dang Menata daerah dari se 

ja. Semasa sakit almarhum app anang itu sidang 

    

laman as: 
telah dirawat di RSUP Djakarta. | 

      Dicmakkaja! Aka « dimakamkan | Cpeman aa Man ari Djum'at ini, berangkat dari |, sampai pukul 9.40 tid rumah almarhum di Djl. Cerah ambil keputus Na Theresia djam 1400 ke makam ai sikap PSI. Da Karet (Djakarta). Sebagaimana |: 2 tsb perdana menteri pernah dikabarkan, vegan lama Sastroamidjojo melapor- berselang Hadji Agus $ telah hasil usaha-usaha jang telah 
tertjapai sampai sekar 

merajakan hari ulang tahunnja jg | « 

Na mek : 3 da . 1 Pi ad 8 AKUKAN ( eh 2 itya Intan 30 Kart, (Pe0ikan Kabin 2 
San Ona erdasarkan usul Panitya Perbaik 

Seorang Miskin Djadi Jan Kabinet, Kabinet menjetadjui per 
Kaja Mendadak Didesa Dik enim Bi ne pe 

Tjempaka 

  

Iskak dengan Prof. Ir. Rooseno ser- 
ta pengankatan - Hadji  Siradjudin 

    

     INTAN sebesar 30. karat, barkd (naa ai Ri nangg daya Ad Be 
ini telah didapat oleh seorang pen) ran Sh AN An jari intan di Tiempaka, kabupaten | Oonsan, 
Pata aa sadar PA berh 

ig mendapat intan 

  

   

   
     

  

    

   

  

bupaten Bandjar, tadinja. kanja- se- A3 

orang miskin, tiba? telah mendjadi “Paskan Ki se- dang. kaja-raya, setelah: intan jg besar itu kerak 2 Sea mpasi 

  

| Aa 2 K 

didjualnja dengan harga Rp: 875. ' Aa , . 
000,—. Dua persen dari harga in- Olen karena 'pada hari Kemis ma 

nber P.S.LI. be 
     

  

tan jg diterimanja,” telah diserah- 

: erpee a 

s(atementnja | 
(Presiden Kemukakan "Harapan 
rakat Supaja Kabinet Dipertahankan 

SEPERTI SUDAH dikabarkan, Panitia Perbaikan Kabinet 
hari Kemis tanggal 4 Nopember 

.Fnoto menerangkan djuga, bahwa pre 

.ke-| siden “tidak mengemukakan harapan 
elitja persoonlijk -kepada “mereka me 

Masja- 

pada hari 

Merdeka” memberi gambaran, 
pa partai pemerintah sekarang ini menunggu sikap 

Begitulah Parindra pada hari Rebo. 
pagi jl. telah mengadakan rapat un: 
tuk membitjarakan situasi politik jg. 
terachir jang ada sangkut pautnja de 

lam jl. Pada rapat hari Rebo jl. itu 
Parindra belum mengambil keputu 
san, karena sikap PSII belum mem 
beri gambaran djelas. Dan kabarnja 
Parindra akan mengadakan rapat la- 

gi, setelah PSII menentukan sikap 
nja jang terachir. 

Terpaksa ditunda. 
Dalam hubungan ini Anwar Tjo- 

kroaminoto menerangkan, bahwa 
sidang Ladjnah Taufidziah pleno 
P.S.LI. semula akan dilangsungkan 
pada hari Rebo, tetapi terpaksa di- 
undurkan, karena beberapa anggau- 
ta ada jang diluar Djakarta. 

Didjelaskan selandjutnja, bahwa 
rapat tsb. baru akan diadakap pada 
hari Kemis malam tanggal 4 No- 
pember. Mendjawab pertanjaan me- 
ngenai konsekwensi daripada sikap 
P.S.LI. dalam rapat Panitia Perbai- 
kan Kabinet pada Selasa malam j.l. 
ialah menarik menterinja dari kabi- 
net, ' Anwar Tjokroaminoto mene- 
gaskan, bahwa soal tsb. baru akan 

dibitjarakan dalam rapat pada hari 
Kemis malam tanggal 4 Nopember. 

Panggilan persoonlijk. 
Mengenai pertemuan antara Presi 

den Soekarno dengan Anwar Tjokro | 

aminfoto dan Harsono Tjokroamino 
10 di Bogor pada hari Senen jl. dite 
rangkan, bahwa mereka diminta da' 
lang oleh Presiden. Dan menurut ke 
terangani dari Istana panggilan Presi ! 

den itu merupakan panggilan per 

soonlijk. ! 

Dan selama pertemuan itu Presi, 
den menanjakan sikap PSII dan Li 
ga Muslimin terhadap kabinet. Dite 
gaskan oleh Anwar Tjokroaminoto 
dalam pertemuan tsb., bahwa PSII 

berpegang teguh pada statementnja 
jang terkenal itu- Anwar Tjokroami 

ngenci kabinet ini. Kepada mereka 
presiden hanja mengemukakan hara 

pan masjarakat, supaja kabinet ini..te 
tap dipertahankan. 

P. R. IL menghendaki di- 
utamakannja susunan kabi- 
net jg harmonis.   kannja kepada Muhammadijah ba- 2. dapat an pen enan 

gian Perguruan di Karang Intan, ba Tea Sm - Han - 
untuk— Perguruan Mw'allimat Ka- Natan . menentu Pa ee an Na    

  

   

  

   

  

rang Intan. Sementara vitu oleh 2 an achirnja ng kabinet. menje 
orang pentjari intan jg lain, djnga 
penduduk. dari Karang Intan, 
sember intan. Tjempaka, . telah d Dane. : 
dapat intan sebesar 10 karat je Dena na, Mebgalerian Pekerdjaan 
djual d harga Rp: 200009 “TIA, Kennga. "| : gan 2s 2 2, .“& Atas pertanjaan djurubitjara kabi 

   

agai pagawai tinggi jang diperbantu 

  

Sementara itu Widjaja dan Musa 
keduanja dari Dewan Partai Partai 

Tengah untuk mendengarkan suara? 
rakjat mengenai soal kabinet, mene- 
rangkan kepada ,,Antara” bahwa 
pada umumnja -rakjat tidak meng- 

al 4 pukul 11 siang mengadakan | 
rapat itu diharapkan adalah rapat jang penghabisan. 
pertemuan itu kemudian dibawa pada sidang kabi- 

jang diadakan pada hari Kemis sore. Berhubung sikap P.S.LI. 
i rapat Panitia Perbaikan Kabinet 

malam JL, maka menurut keterangan-keterangan jang dapat 

ngan sikap PSII pada hari Selasa maf 

net Menteri Penerangan Tobing me hendaki djatuhnja kabinet Ali seka- 
EMAS DALAM SOL SEPATU njatakan, bahwa sidang akan diada. 

DIKETEMUKAN | kan lagi pada'hari Rebo tanggal 10 
Pihak jang 5. i Sura- Nopember. 

baja hari Kemis telah berhasil Menteri Penerangan Tobing. men 
menemukan dan mensita beberapa Gjclaskan djuga, bahwa kabinet me 
potong emas jang mbunjikan rasa gembira, djika P.S.LI. tetap da 
dalam sepatunja oleh dua orang lam kabinet. Ditanja mengenai P.R. 
wanita nama Nj. H.R, dan nona N. Menteri Penerangan menegaskan, 
R. ketika ia akan naik kapal ,,Jo- bahwa P.R.N. tunduk pada suara 
han yan Oldenbarneveld” ig akan jang terbanjak. Dan mengenai perta 
berangkat kenegeri Belanda. Se- niaan apakah P:R.N. "tidak mema- 
Kan kedua ora tsb. harus djukan sjarat-sjarat lain, Menteri Pe 
mempertanggung- an pers nerangan mendjawab dengar, tegas: 
buatannja itu dimuka hakim. Tidak. sg 21 Png 

   

15. Tuntutan NU Goal 
Sikap PSII Tak Perlu Menimbulkan | 
Perpetjahan Dalam Liga Muslimin - 

“Kata KHA Wahab 
MENGENAI HUBUNGAN P.S.L.I. dengan Liga Musl'min 

setelah 2danja perkembangan terachir dalam usaha panitia perbai- 
kan kabinet, anggota P.B. NU. K. H. A. Wahab menerangkan 
kepada ,,Antara”, bahwa dengan adanja perkembangan jg. terachir 
dari pada partai P.S.LI. sebagai anggota Liga Muslimin baru2 ini, 
hal tsb. sama sekali tidak perlu menimbulkan adanja perpetjahan 
dalam Liga Muslimin sendiri, karena memang dalam anggaran 
dasar Liga Muslimin dinjatakan, bahwa hal-hal ig, dapat dinjatakan 
dengan aklamasi harus dilakukan dengan aklamasi pula. 

Tetapi sebaliknja kedaulatan se- Ditanja mengenai diterimanja 
tiap anggota. dalam  mengadjukan usul komposisi ' oleh PPK jg lalu 
berbagai persoalan tidak akan di- apakah hal tsb. sudah sesuai dgn. 
halang2i sehingga apa ig telah ter-fnota politik N.U. sendiri, K.H.A. 

djadi dalam rapat panitya  perbai-| Wahab mendjelaskan, bahwa kalau 
kan kabinet pada Selasa malam igfditindjau dari segi nota politik NU 
lalu jg mengakibatkan  keluarnjalig diperkuat oleh kongresnja di Su 
wakil PSII dari panitya, tidak me-frabaja dalam bulan September jg 
rupakan suatu hal jg prinsipiil Jalu jg kemudian diambil oper oleh 

     

   

  

  perkembangan Liga Muslimin sete- Liga Muslimin, maka apa jg te- 
rusnja. Atas pertanjaan selandjut-Ingah diusahakan pada waktu ini 
nja mengenai oleh PPK sedikit banjaknja sudah sikap PSII “ itu, 
K.H.A. Wahab menegaskan, ban 
sikap PSII tsb. adalah soal PSI sen 
diri dan hak serta kedaulatan par-|anggapan, bahwa tuntutannja 7576 
tai itu sendirilah jg Oka NAN dah terlaksana. 5 
kan sikap seterusnja, sedan Dalam menguraikan isi nota 

iya politik N.U. K. H, A. Wahab ngan tindakan PSII dalam pa | poli , i 

tsb. belum tentu dapat diartikan se menerangkan bahwa 4 pokok jang 

bagai kehilangan | semangat bagi |tertjantum dalam.nota politik tsb. 
PSII dalam turut melaksanakan | antaranja perbaikan pada lapa- 

perbaikan kabinet sn | nan maa 

telah tenda tiga tuntutan dari pada 
pkok itu, kalau dilihat dari usaha 

aa perbaikan kabinet pada 
waktu sekarang, sudah dipenuhi. 
Atas pertanjaan jang terachir me 
ngenai siapa tjalon N.U. untuk 

'Iduduk dikursi Kementerian Da- 
PE aan Oleh| 1 Neger, oleh K.H.A. Wahab 
K.H.A, Wahab seterusnja di Kala: dikatakan, bahwa N.U. telah me- 
kan, bahwa bagi PSI sendiri bu- mutuskan “untuk — mentjalonkan 

kanlah satu2nja djalan sebagai aki oran: mja jang dianggap dapat di 

bat politik ig lalu dengan menarik Iterima oleh segala golongan dim. 

sesuai dan sedjalan dengan isi nota 
politik sehingga. N.U. sendiri ber- 

     

    

    

   

Apa jg si 
kap N.U. dalam usaha2 perbaikan | 

kabinet dewasa ini, menurut KHA| 
Wahab, dapat dikatakan tidak lagi 

dalam hubungan Liga Muslimin, te 
tapi dalam hubungan partai mas 
sing2 jg memang tidak di-halan 
oleh anggaran dasar Liga. 

    

   

      

    

T
a
 
2
 

  

  

rang ini. Selandjutnja diterangkan- 
nja bahwa Partai Rakjat Indonesia 
menghendaki agar supaja komposisi 
dalam kabinet djangan terlalu  di- 
titik beratkan kepada djumlah suara 

dilalam parlemen sadja, melainkan 
hendaknja diutamakan komposisi jg. 
harmonis dan kompak. Susunan ka- 
Linet jang kompak akap menimbul- 
kan kerdja-sama jang baik jang sa- 
ngat diperlukan untuk mendjalan- 
kan pemerintahan. Partai Rakjat In 
donesia menghendaki pula apabila 
perlu orang? jang tidak mempunjai 

suara dalam parlemen tetapi mem- 
punjai pengaruh besar dalam ma- 
sjarakat, diadjak djuga duduk dalam 
kabinet. 
Keterangan tersebut diberikan ber 

hubung gelagat jang ada sekarang 
ini: menurut Widjaja KSP , meng- 
alami kesulitan2 dalam meMjusun 
komposisi kabinet sekarang. 

(647 Angg IM 
& 2. Dipendjara 

DALAM konperensi pers di Kai- 
ro pada hari Rebo PM Mesir let: 
nan kolonel Djamal Abdul Nassir 
menerangkan bahwa pada waktu 
ini 647 orang anggota ,Ichwanul 
Muslimin” ditahan ' dalam pendja- 
ra2 Mesir.- Nassir menambahkan 
bahwa sebelum pertjobaan pembu- 
nuhan atas dirinja pada tgl. 26 Ok 
tober jl. sudah: dimasukkan dalam . 
pendjara kira2 200 orang anggota 
organisasi 
ngatakan" bahwa polisi kini ' masih 
giat mentjari beberapa pemimpin 
lainnja dari gerakan itu. Kemente- 
ridn dalam negeri Mesir menjedias 
kan hadiah sebesar 2 ribu pound 
Mesir bagi siapa jg dapat menang: 
kap Jusuf Talaat, seorang pedas 
gang di Ismailiah. Perkara komplo- 
tan jg diadakan oleh ,Iehwanul 
Muslimin” akan diadjukan dimuka 
pengadilan bersama dengan peme- 
riksaan “pemuda ig telah mentjoba 
membunuh PM Nassir di Iskanda- 
riah. (Antara—AFP). 

tsb. Selandjutnja ia me: | 

Kelihatan disini kadet2- dari in: 
dipelontjo. Salah satu atjara 

diharuskay memasukkan 

  

SelamTuarur 
Jg Diterima Kapten Bo: 

gandis gerombolan D.I. jang 
landjutan sidang ke-6 Pn 
ten KNIL Schmidt oleh Penga 

dakwa Schmidt inilah jang ja k 
bolan bersendjata D.I. dan bah 
dakwa kira-kira sampai 8 atau 
aa dari Kartosuwirjo untuk 

1 

der Nederlanden, sewaktu saksi 
Imam D.I. Kartosuwirjo dan se 

  
Benar Perna 

     

  

rangan Saksi Suheimi 
SAKSI HARIS BIN SOEHA 

Kemis kemaren umumnja tetap 1 
sifat memberatkan bagi terdakwa 

amp Makassar, Djakarta, dan 

    

   

   
     

    

  

  

       

    
    
    
    
     
      

    
   

      
   

      

    

Ikatan laut di Surabaja waktu 
Ijoan ini jaitu bahwa mereka 

   

    

       

  

   
   da Kapal 

n Sendjata 
tk Bantu DI—Kete- 
ratkan Schmidt 

seorang koerier dan propa- 
bali didengar keterangannja dim. 

perkara terdakwa bekas Kap- 
1 Djakarta pada hari 

rikan keterangan2 jang ber 
ngan mengatakan, benar ter- 
betul turut membantu gerom 

sj telah bertemu dengan ter- 
3: satu kali sewaktu ja dapat 

ampaikan surat kepada Schmidt 
satu kali lagi bertemu di Hotel 
at ke hotel itu bersama dng. 

lebihnja didaerah2 pegunungan 

   

    
   

    

   
    
   

    

  

     

   

dan hutan jang mendjadi daerah gerembolan D.I. 

Pensiun 

 Djanda 
Bagi Pegawai Sementara| 

Diperdjoangkan 
PADA HARI Kemis kemaren | 

de diwakili 
oleh wk. PMN Zainsi Arifin: | 

alam rapat tsb. dibitjar hal 
dihentikannja potongan gadji pe- 
gawai sementara guna kepenti- 
ngan pensiun djanda dan anak 
piatu sedjak I.k. setahun jl. Ten- 
tang. ini seksi memadjukan usul, 
supaja potongan gadji untuk pen- 
siun dianda dan anak piatu itu 
diteruskan, artinja supaja dalam 
hal ini tidak diadakan perbedaan 
antara pegawai tetap dan pegawai 
sementara. Usul seksi tsb. dida- 
sarkan pada pasal I undang2 no. 
20 tahun 1952 tentang peraturan 
pensiun, jaitu jang menentukan, 
bahwa kata2 ,.pegawai” dalam 
undang2 tsb. ialah pegawai tetap 
dan pegawai sementara, sehingga 
dengan begitu menurut pendapat 
seksi tidaklah sesuai dng. maksud 
undang2 tsb., dfika djanda dan 
anak piatu pegawai sementara 
tidak diberi pensiun. 

Mengenai usuj seksi tsb. didapat 
kabar, bcihwa dewan urusan pega- 
wai dapat menjetudjuinja dan sedang 

berusaha kearah pemetjahar soal 
tsb. Sdlain itu seksi perburuhan pun 
minta, supaja ditindjau kembali PP 

R0, 59 tahun 1951 jang menentukan, 
bahwa pegawai sementara jang ber 

umur 35 tahun atau lebih, tidak da 
pat diangkat mendjadi pegawai te- 
tap. Peraturan ini oleh seksi dipan 
dang tidak tepat,  djustru diingat, 
bahwa besar sekaii djumiah pega- 

wa@j partikelir dari sedjak djaman ko 

laniaj jang ingin — merfumbangkan 
tenaganja kepada pemerintah nasio 
na'. Disamping permintaan untuk 
menindjau kembali peraturan tsb. 
oleh seksi. pun di-insjafi, bahwa apa 
bila usulnja jang pertama tertaksa 
na, jaitu- pemotongan gadji pegawai 
sementara guna pensiun djanda .dan 
anak piatu, maka  hakekatnja usul 
jang kedua pun terlaksana djuga, 

idalam keterangannja — didepan 

Kemis kemaren, saksi Haris 
in Woehaimi menerangkan  djuga, 

wa ia pernah melihat dengan 

“kepala sendiri datangnja se- 
kapal selam bertjat hitam di 

    

    
    

    
    

   
   

  

   

    

h panfai Selatan - Pameung- 
€, termasuk daerah “Garut jg 

menurunkan dipantai ' peti2 berisi 
a api jg waktu itu diterima 

Kaptep Bosch dan  selandjut- 
untuk  kepenti- 

DI. Dalam si- 
1 cakan datang “oleh 

Hakim. Mr. Lim ditetapkan - pada 
tgl. II: Nopember. dan akan di de- 

ngar “keterangan2 saksi ketiga Ar- 
janto bin Zainal Arifin, seorang mu 
rid sekolah SME/A di Madiun jg 
djuga 'kini berada dalam tahanan 
Polisi. Djuga saksi Haris bin Soe- 
haimi "masih akan didengar lagi ke 
terangannja. 

  

Sidang pemeriksaan perkara 
Schmidt jang- ke-6 pada harj Ke 
mis kemaren sepertj sidang? jang Ia 
lu tetap mendapat perhatian tiukup 
besar dengan pendjagaan kuat dari 
angganta2 Mobile Brigaide dan Re 
serseur, baik didalam maupun diu 
ar ruangan sidang. 

Dapat dikabarkan, segera sesudah 
sidang dibuka Mr. van Bouman se 
laku pembela dari terdakwa Schmidt 
menjerahkan kepada hakim surat2 

keterangan jang katanja -didapatnja 
dari negerj Belanda sebagai bukti, 
jang pokoknia mfnjangka kebena 
ran jang pernah diberikan saksi uta 
ma Tomasoa disekitar soal Jungslae 
ger, salah seorang jang.oleh Toma 

soa “dikatakan mendjadi pemimpin 
tertinggi darj Neder andsch Indische 
Guerilla Organisatie. 2 
Menurut  surat2 

pembela itu, Juangslaeger 

saksi 'Tomasoa dikatakan masih 
menghadliri dan memimpin .rapat2 
rahasia di Perkebunan Dramaga jg 
mendjadi pusat dari pada NIGO ki 
ra2 pada bulan Agustus 1950 jg Ia 
lu, mulai 31 Djuli sampai 28 De- 
sember th. 1950 berada dalam ver- 
lof di negeri Belanda. Untuk mem 
perkuat keterangannja “ini oleh pem 

bela djuga diserahkan kepada ha- 
kim surat2 dari salah satu Bank di 

jg diserahkan 
jg oleh 

Amsterdam jg pokoknja - menjata- 
.kan, bahwa “antara periode itu 
Jungslaeger telah datang sampai 
19 kali ke Bank tsb. untuk meng-   sebdb pokok perbedaan antara pe 

gawai tetap dan pegawai sementara, 
idah. hanja mengenaj pensiun djan 
da dan anak piatu. (Antara). 

RRT Supaja Di- 
masukan Seato 
PARTAI Labour I is ber- 

pendapat, bahwa SEAT harus 
diperluas sampai Pakistan, Ceylen ' 
dan bahkan RRT, demikianlah di 
umumkan hari Rebo di London. 
Dalam rapatnja digedung Parle- 
men Inggris, para anggauta Par- 
lemen Partai Labour telah memu 
tuskan supaja pemimpinnja Cle- 
ment Attlee, ig djuga memimpin 
oposisi dim. Parlemen, menjusun 
sebuah 5... ace Se 

| Supaja negei akistan, eylon 
dan RRT dimasukkan pula dalam 
SEATO. (Antara) 

ambil uangnja. Atas keterangan f:- 
hak pembela itu, Djaksa Tinggi Su 
narjo. menjarankan, supaja Hakim, 
kalau perlu mendengar lagi 'ketera- 
ngan saksi utama Tomasoa. 

Kemlu Belanda protes: 
Sementara itu kementerian luar 

negeri Belanda pada tanggai 3 
Nopember kemaren dulu telah 
mengeluarkan sebuah komuni'ke, 
jang pokoknja menuduh pemerin- 
tah Indones'a tidak suka  mem- 
perhatikan nota protes fihak Be- 
landa 18 Oktober 1954 tentang 
.penganiajaan2” jang menurut 

“phak Belanda dilakukan oleh 
pengusaha2 perkara orang2 
landa 'ang kini ditahan dengan 
makrkud supaja mereka mengakui 
'kesalahannia. D'katakan — dalam 
komunike itu, bahwa tanggaj 21 
“Oktober  pemsrintah - Indonesia 
telah menjampaikan nota kepada 

Be- | 

    

   
     
    

    

   

    

TAHUN KE-IX No. 217. 

  

1 

“Lihat Seran 

Difront Fukien, kapal? meriam 

Keterangan jang diperoleh AFP 
dari dutabesar KMT Wellington Koo 
ini seterusnja mengatakan bahwa da- 
lam serangan itu RRT memakai pe- 
sawat2 terbang MIG. Atas pertanja- 

jan apakah serangan2 ini merupakan 
| pendahuluan daripada pertjobaan pe- 
njerbuan, Koo mengatakan ,,tidak 
ingin meramalkan”.  Dikatakannja 
bahwa pihak Kuomintang bertekad 
bulat untuk membatasi serangan2 ba- 

lasannja hanja sampai apa jang di: 
butuhkan. untuk keperluan pertaha- 
nan ssadja. 

Pemboman RRT thd Pulau 
Yikian Shan Menimbul. 

“kan rasa tjemas di 
— Taipeh. 

Sementara itu Kantor berita resmi 
| Kuomintang Central Daily News" 
mewartakan pada hari Rebo bahwa 
tentang nasib pulau Yikiang Shan, 
jang terletak disebelah Utara pulau 
Tachen, pada waktu ini tidak didapat 
sesuatu kabar sesudah pulau tsb. jg 

| merupakan pos depan pulau Tachen 
pada hari Selasa  jbl. mengalami 
penggempuran sengit dati Angkatan 

3 

a 

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 sen p. lembar, 

  

  

gan 

RRT telah menembaki pasukan? 

Pesawat? 

AFP dalam pada itu mewartakan 

pembom Kuomintang pada hari Rebo 
telah kembali ke pulau Tachen untuk 
membom lagi jang berarti sudah 2 
hari berturut2 kedudukan? RRT di 
pulau Toumen. Menurut pengumu- 

man markas-besar Angkatan Udara 
Kuomintang serangan pesawat2nja 

pada hari Rebo lebih besar daripada 
jang telah dilakukan pada hari Sela- 

sa jbl. dan dimaksud sebagai peng- 
gempuran pembalasan membikin 
bungkem meriam kaliber 105 mm 
buatan Sovjet jg dipakai oleh RRT 
di pulau Toumen untuk mengadakan 
penembakan? kearah Selatan. Me- 
riam2 . pantai dari RRT di Fukien 
Utara sementara itu mengadakan 
penggempuran jang tak ada taranja. 
Kira2 100 butir peluru meriam2 RRT 
tsb. menghudjani pulau -Paichuan jg 
terletak didepan muara suangai Min. 

UP selandjutnja mewartakan bahwe 
pesawat2 RRT pada hari Rebo pa 
di telah membom lagi pulau Tachen.   Udara RRT. Menurut koresponden 

»Central Daily News” RRT akan 
mentjoba merebut: pulau  Yikiang 
Shan sebelum  meluntjurkan suatu 
serangan umum terhadap pulau Ta- 
chen. Koresponden itu djuga mewar- 
takan bahwa dalam pemboman pada 
hari Selasa j5bl terhadap  Yikiang 
Shan telah tampak turut serta. pesa- 
wat2 pantjar-gas pemburu 
buatan 
adaan di pulau ini menimbulkan pe- 
rasaan tjemas di Taipei. 

Achirnja koresponden tadi menga- 
takan bahwa pembesar? militer di 
Taipei tetap mengadakan ,,blackout” 

berita mengenai sebagian besar dari 
detail perkembangan keadaan dewasa 
Ia : 

  
  

   “Berdebat 
Wakil?Mesir Di P. B. B. 
Meninggal Dunia Akibat 

Serangan Djantung 
WAKIL Mesir dalam P.B.B., 

Dr. Mahmud Azmi, malam Kemis 
telah meninggal dunia, sesudah ia 
djatuh pingsan karena serangan: 
djantung pada waktu ja sedang 
menangkis tuduhan Israel, bahwa 
pembesar2 Mesir beberapa bulan 
1. telah menangkap kapal Israel 
,Bat Galim”: Dr. Mahmud Azmi 
berusia 65 tahun. Orang jg perta- 
ma menolong Dr. Mahmud Azmi 
adalah Dr, Moshe A. Tov, se- 
orang anggota delegasi Israel. 

Tov sendiri adalah seorang dok- 
ter dan 'ia segera memberikan 
pertolongan pertama kepada ke- 
tua delegasi Mesir, setelah Azmi 
diangkut dari ruangan sidang De- 
wan Keamanan kekantor 
dewan. Para hadirin gempar. 
Azmi kemudian diangkut dari 
Dewan Keamanan (tingkatan ke-2 
dalam gedung Markasbesar PBB) 
keklinik (tingkatan ke-5) untuk 
dirawat selandjutnja, tetapi dokter 
tidak berhasil menjelamatkan dji- 
wanja. Sidang Dewan Keamanan 
ditunda dengan mendadak. 

Israel-Mesr tuduh-me- 
nuduh. 

AFP mengabarkan, 
pembukaan sidang Dewan 
nan pada hari Rebo wakil Israel 
Abba Eban minta supaja D.K. de- 
ngan segera memerintahkan supaja 
Mesir membebaskan kembali kapal 
Israel ,,Bat Galim”, jg sudah 5 

“minggu lamanja ditahan. Kapal ini 
disita oleh Mesir, waktu sedang 
bertajar. dari Afrika Timur menu- 
dju ke Israel, melalui - Terusan 
Suez. Eban mendakwa bahwa Me- 
Sir 'merintangi pekerdjaan komisi 
yampuran Israel-Mesir «urusan per- 
letakan sendjata, jg kini sedang 
menjelidiki perkara ini. Baik wakil 
Mesir, Dr. 'Mahmud Azmi, maupun 
wakil Libanon, Charles Malik, me- 
nuduh bahwa Israel melakukan pro 
vokasi dan mengganggu pekerdjaan 
komisi tsb. tadi. Waktu tengah ber 
pidato, Pr. Azmi sekonjong2  dia- 
tuh -pinssan dan kemudian mening 
gal dunis. (Antara—UP). 
MIN       

komisar s.tnggi Belanda d: Indo- 
Tg jang isnja menolak nota 

otes komisaris t'nggi — Befanda 
tu, rang disampaikan 2 hari se- 

ibelumn'a mengenai ,,pengania- 
jaan” terhadap beberapa 
tahanan Belanda, Sampai Kemis 
Sang kemaren dari o'hak pemer'n 
tah Indonesa belum diterima 
reaks'nja- (Antara). 

  

SERANGAN2 “kaum perusuh” 

di Aldjazairiah. jang telah timbu' 
dengan sekanjong2 serentak diselu 

ruh negeri baru2 ini, menjebabkan 

bahwa polisi sekarang sudah  me- 

nangkap lebih dari 100 orang, de- 
mikian didapat kabar pada hari Re 

bo di Aldjazair. Diantara mereka jg 
ditangkap itu terdapat beberapa pe 
mimpin2 daerah jang terkenal akan 

nasionalisme mereka. Sementara itu 
menurut UP pengumuman  pemerin   

  

Menteri2nja dari kabinet, tetapi masjarakat dan untuk ini ia belum 

lain djalan masih tetap ada apabila bersedia menjebutkan nama orang 

terdapat pengertian jg baik. aja, (Antara) 

  

  tah pada harj Rebo mengatakan bah 
wa 2 kolonel lapisbadja Perantjis te 

lah berhasil menguasaj suatu kedudu 
kan ,.kaum perusuh” didaerah - p2 
sgunungan, tstapi semua djalan jang 
menudju ke kedudukan itu masih te 

tap dikuasaj oleh .ikaum perusuh.” 
Dikatakan bahwa pertempuran kini 
terpusat didaerah pegunungan Dja- 
bal Aures di Aldjazairiah Barat de 
kat kota Arris, Pasukan2 Perantiis 
dapat menguasai kota Arris sendiri 
sesudah berkobar, pertempuran...me 

: LN at 'ndonasis f 

$ Stan en enapu Greek 3 
mtk "Fian | 

Perantjis Gerakkan 2 Kolone Pasukan 

“Lapis Badja Di Arris 
lawan 400 orang ,,kaum perusuh” 
jang bersendjata api. 

| “Selandjutnja didapat kabar bahwa 
pembesar2 Perantjis karena amarah 
mereka terhadap jang dikatakan pe 

'ranan Mesir dalam kerusuhan2 di 
Aldjazsiriah tsah memberi. peringa 
lan unuk menghentikan . pembelian2 
katun dalam d/umlah besar jang di 
jakukan oleh Perantjis di Mesir dji 
ka setasiun pemantjar radio ,,Suara 

1 Ara5” di Kairo tetap menghasut 
vrang9 Arab di Afrika supaja menga 
"akan pemberontakan. Perlu disebut 
mahwa katun ialah eksport Mesir jg 
terpenting. Sebagaimana telah diwar 
takan pembesar2. Perantjis — baru2 
ini menuduh sbahwa gelombang ke 

|rusuhan jang timbu' dengan seko- 
ajong2 diseluruh daerah Perantjis Al 
diazairiah disebabkan oleh hasutan2 
dalam propaganda siaran2 radio .,Su 

ira Arab” Mesir. (Noo: Red: Menge 
nai pemberontakan A'djazairiah ini 
lebih djauh harap pembatja lihat diu 
ga beritanja dihalaman 3), 

  

»Mig | 
Sovjet Uni dan bahwa ke- : 

Pendjelasan mengenai serangan RRT 
ini tidak didapat dari kalangan res- 

mi, hanja didapat kabar bahwa''se- 
laruh pulau Tachen telah diserang. 
Dalam .pada itu duel artileri antara 
pulau Wuemoy dan Amoy berkobar 
lagi pada hari Rebo setjara lebih 

sengit. (Antara-UP). 

KMT menje. 

rang lagi pulau Toumen. 

bahwa suatu formasi besar pesawat2 , 

EDISI POS. 

  

RRT-KMT Saling Gempur 
RRT Mulai Lantjarkan Serangan Umum — Taipeh Tjemas 

Pemburu2 ,,MIG” — KMT 
Balas Gempur Pulau Toumen 

ANGKATAN UDARA RRT telah melakukan serangan pemboman hebat atas pasukan? Chiang 
Kai Shek dipulau Yichangshan, pada hari Selasa djam 14.00. Kedudukan? pasukan KMT dibukit no, 
132 dan 173 serta kedudukan? lainnja telah dihantjurkan. Yichiangshan letaknja 11 km. sebelah ba- 
rat-laut pulau Tachen, jang hari Senin j.l. mengalami serangan hebat dari pesawat? terbang RRT 

Chiang Kai Shek dipulau Pachuan, 
didepan muara sungai Min (dekat Koochow)- pada hari Senin d jam 9 malam, kedudukan2 pasukan? 
Chiang hantjur. Sementara ita AFP mengabarkan dari Washington, bahwa menteri luar negeri peme. 
rintahan Chiang Kai Shek, George Yeh, Selasa jl. telah mengadakan pembitjaraan dengan menteri 
luar negeri Amerika Serikat John Koster Dulles, mengenai serangan? jang achir?2 ini dilakukan oleh 
angkatan perang RRT terhadap pulau Tachen, 

  

.Farouk Mau 

» Dekati” 
Narriman ? 

FAROUK, radja Mesir ig su- 
dah diturunkan dari “tachta dan 
sudah bertjerai dari isterinia jang 
kedua (Narriman Sadek), hari 
Rebo tiba di Dienewa, Swis, dng. 
beberapa orang pengantar, dari 
Roma. Pengantar2-nja disuruhnja 
pergi mengundjungi Narriman di 
Lausanne, dimana ja sedang di 
rawat disebuah rumahsakit  ber- 
salin, tetapi Farouk rupa-rupanja 
bersikap atjuh-tak-atjuh. 

Sementara itu ibu. Narriman, 
Nj. Assila Sadek, Selasa j.l. me- 
nerangkan kepada pers bahwa 
dialah jang akan mengusahakan 
pertjeraian Narriman dari suami- 
nia jang sekarang, Dr. Adham 
Nagib dari Iskandariah: kata Nj. 
Assila Sadek, Adham ,,sudah se- 
tudju" bahwa mereka  bertjerai. 
Tapi Adham sendiri waktu Narri- 
man dan ibunja mendadak ter- 
bang ke Swis tidak tahu menahu. 
Dan baru tahu sesudah wartawan? 
di Iskandariah  mengerumuninja 
dan mengatakan bahwa isterinja 
sudah ada di Eropa. 

(Antara-AFP) 
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Di Bogor telah dibuka museum-darurat untuk bagian zoologiseh, ka- 

rena gedung museum jang sesungguhnja telah terbakar. Dari kiri ke- 

  

direktur Kebun Raya di Bogor, | kanan: Wakil-presiden Moh. Hita, 
i Kusnoto dan menteri pertanian,  Sadjarwo. prof. ir. 

ketua | 

bahwa pada | 
Keama-' 

orang ' 

Jang Sudah Kawin Di 
Pilipina Boleh Menetap 
Beberapa Persetudjuan Tertjapai Mengenai Masa- 

MENGENAI PERUNDING 
| lah Imigran2 Indonesia Di Pilipina 

AN jang sedang berlangsung di 

Manila antara panitia2 tehnis Indonesia dan Pilipina untuk meme- 
tjahkan masalah imigran Indonesia di Pilipina itu, UP mengabarkan - 
dari Manila bahwa disamping kemadjuan2 jang ditjapai, kini sedang 

| dihadapi beberapa haj selisih faham jang penting” untuk dipe- 
tjahkan. Suatu persetudjuan seda ng diusahakan mengenai masalah 

6 sampai 7 ribu orang Indonesia jang menetap di Mindanao setjara 

tidak sah dan 100 sampai 200 orang Pilipina jang menetap di Indo- 
nesia sefjara tidak sah. 

Dalam pengumumap bersamanja, 

kedua panitia tersebut tidak menje- 

butkan apa2 mengenai selisih faham 
jang sedang dihadapi itu. - Tetapi 
menurut keterangan. jang didapat 
UP, salah satu hal selisih faham itu 
ialah“ mengenai penetapan tanggal 
sebagai pangkal untuk menghitung 
djumlah tahun menetapnja imigran2 

gelap itu hingga saat ini. 

Persetudjuan2. 
Sidang kedua" panitia hari Rebo 

adalah jang ketiga kalinja, dan telah 
disetudjui mengadakan sidangnja jg. 

ke-empat hari Kemis mulai djam 10. 

Dalam pengumuman bersamanja di- 

njatakan, bahwa kedua belah pihak 
telah mentjapai persetudjuan2 — me- 

ngenai 1) pembeajaan dan repatriasi, 
2) status dari orang2 dari masing2 

pihak jang menetap setjara tidak 

sah. didaerah lain pihak dan ' telah 
kawi, dengan orang2 dari pihak 

lain, 3) prosedur pengesahan boleh 
menetap terus sebagai" penduduk 
biasa bagi para imigran dalam ka- 
tegori tertentu, 

Menurut sumber resmi, mengenai 
persetudjuan jang pertama itu dida- 
pat ketentuan, bahwa para imigran 
jang harus. direpatriasi akan dipu- 
langkan ketanah airnja atas beaja 
pemerintahnja. Pembeajaan ini ter- 
masuk 'ongkos2 untuk makan . dan 
pengobatan selama mereka dalam 
perkemahan repatriasi. 
Mengenaj persetudjuan jang kedua 

|itu, menurut keterangan resmi, mere 
ka jang telah kawin dengan orang 
lain pihaknja, dibolehkan menetap 
terus sebagaj penduduk biasa asal 

kan perkawinan itu berlangsung se 

belum sesuatu tamegal tertentu. Me 
ngenai tanggal inifWvisih belum dida 

pat keterangannja.W 'engenai persetu 

djuan jang ketigaW'tidapat keterang 
an, bahwa untuk Sbengesahan boleh 
tinggal terus sebagai penduduk bia 
sa harus dapat dibuktikan paling se 
dikitnja, bahwa imigran jang bersang 
kutan telah tinggal 5 tahun lamanja 
atau bahwa kawinnja jang sah itu 

berlangsung dalam waktu jang telah 
ditentukan dengan resmi. 
Mnurut pengumuman bsrsamanja, 

  

    

   

  

Batas Waktu 
Bagi Kamlon 
Harus Menjerah Sebe- 

Blum Rebo Sore Njam. 
16. 00 

KOMANDO tentara Filipina 
malam Rabu jl. memberjkan 
batas waktu kepada pemimpin 
gerombolan Moro Hadji Kamlon 
sampai hari Rabu petang djam 
16.00 setempat, untuk menjerah 
dipantai Lahing-lahing dipulau 
Jole. Kamlon menurut rentjana 
semula akan menjerah Selasa 
jl, tetapi karena beberapa haj 
jang tak diumumkan telah ditun- 

2 
Domocao Alonto, 

gota Kongres dari 
hari Rabu menudju ke Jolo da. 
lam usaha penghabisan  supaja 
Kamion menyerah, 

Alonto dalam minggu j1 diangkat 
oleh presiden .Magsaysay untuk me 
rundingkan penjerahan Kamion, ber 
sama2 Puterj Tarhata dari Sulu, ia 
pa s2orang teman karib. Hadji Kam 
on, 

3 . f: Kamlon sedjak achir Djuli tahun 
"jl dikedjar-kedjar tentara Filipina, 
vkarena ia tlh. menantang pemerintah 
waktu Magsaysay memerintahkap su 
para Kamlon ditangkap. Hadji Kam 
lon mula2 beraksi dipulau Jolo. Ke 
mudian — waktu Magsaysay masih 
diadi menteri pertahanan —— ia me 
njerah dan berdjandji akan hidup da” 
mat: Kamlon dyiempatkan dipulau 
Tawi-Tawi, tetapi kemudian ia kem 
bali lagi ke Jolo, (Antara-UP) 
AA 
semua persetudjuan2 jang telah di 
tjapainja dalam perundingan ini akan 
d'sampaikan dalam satu: bentuk re 
komendasj jang akan dirumuskan da 
lam suatu persetudfuan untuk ditan 
da-tanganj  pemerintah2 Indonesia 
dan Pilipna atau wakil2nja jang di 
kuasakan. Demikian UP” dari Mani 
1g. (Antara), ! 

seorang ang. 
suku Moro, 
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. baru untuk tahun peladjaran 1954/ 

-Umum dan Wakilnja: Djarot S.H. 

' an-bagian olahraga, PPK, keputrian 

ORGANISASI 
TAHANKA 

Pemuda Demokrat, Pemuda Rak- 

FF” | pembesar negeri di Semarang 

6 

Pelantikan Residen 
5 3 Semarang 

2 & 

  

Dengan dihadliri oleh pelbagai 
di- 

adi- | antara mana terdapat Panglima Div. 
ng |P. Diponegoro Kol. Moh. Bahroen, 

, 1 diundang g 1 

nb A0 mt Asahi 
" M: h , 1 . KA 3 

Menurut berita ,,PASI”, dari 
Nippon | ujo-Kyogi  Renmei” 
(Persatuan Atletik Amatir Djepang), 
PB PASI telah menerima undangan 
untuk pelari2 marathon Indonseia, 
supaja ikut serta dalam ,Internatio- | 
nal Asahi Marathon” jang akan di- 
adakan pada tanggal 5 Desember 
di kota Kamakura, dekat Tokio. Se- 
mentara itu sudah dapat diharapkan 
ikut sertanja dalam perlombaan ma- 
rathon itu, Corno Cabrera dari Ar- 
gentina, Kelly dari Amerika, Karvo- 
nenp dan Puoikka dari Finlandia 
dan Choi dari Korea. Apakah Indo- 
nesa djuga akan mengirimkan atlit- 
nja ke Djepang, itu masih akan ter- 
gantung dari pada prestasi para dja- 
g0 marathon dalam perlombaan ke- 
djuaraan PASI dalam pertengahan 
bulan ini. 3 

  

BEGAL DI DJL. SIRANDA. 
Menurut laporan polisi, seorang 

bernama K.M.S. tinggal di Kp. Ken 
tangan Utara Smg. pada Senen ma- 
lam j.l. kira2 djam 19.15 telah di- 
begal oleh 3 orang lelaki jang be- 
lum dikenal di djl. Siranda Smg. 
Ketiga orang tadi “setelah berhasil 
merampas barang2 milik K.M.S. 
seharga Rp. 187,50, kemudian me- 
larikan diri. Penganiajaa, tidak di- 
lakukan. "2 

PENGURUS P.P.T.S, 
Pemuda Peladjar Taman Siswa Se- 

marang telah membentuk pengurus 

1955 dengan susunan sbb.: Ketua 

dan Sutrisno Josaphat. Penulis I dan 
JI: Widiarti dan Djoko Nurtjahjo. 
Je aa S. Ridwan Noor, Retna 

5 Sundari. Pembantu Umum: Kit 
ty, Subijakto dan Ani Rochani, dan 
diperlengkapi dengan pengurus bagi- 

dan bag. tata-usaha. 

PEMUDA PER- 
— TAHANKAN KABINET. 
'Dalam rapat bersama antara 

| memberikan petuah2 penting 

Kepolisian, Kepala2 Djawatan,: Mgr. 
'- | Soegiopranoto dan kalangan peda- 
gang di Semarang, hari Kemis pagi 
II djam 10 di pendopo Kabupaten 
Semarang dilakukan pelantikan Re- 
siden Semarang R. Muritho Rekso- 
negoro oleh Gubernur Djawa Te- 
ngah Mangunnegoro atas nama Men 
teri Dalam Negeri jang tidak dapat 
hadlir. Pelantikan tadi berlangsung 
menurut bunji atjara dan  diramai- 
kan oleh Staf Muziek Kepolisian 
Semarang. Gubernur Djawa Tengah: 

jang 
kemudian disambut oleh Residen Se 
marang. Setelah itu para hadlirin 
diberi kesempatan  berdjabatan ta- 
ngan dengan Residen Semarang. Ka 
rena kekurangan tempat, maka isi 
pidato Gubernur tadi akan kami 
susulkan' belakangan. 

SEMEN MILIK KOTAPRADJA 

Oleh fihak jang berwadjib 
baru2 ini telah dilakukan penaha- 
nan atas dirinja seorang pegawai 
Kotapradja Semarang bernama S. 
tinggal di Kp. Mlatibaru, jang di- 
tucuh melakukan pemalsuan tanda 
tangannja Kepala Seksi Pemba- 
ngunan Semg. Timur. Dalam hu- 
Kr dengan ini, lebih landjut 
idapat kabar, bahwa dengan me- 

malsu tanda tangan tsb. S. telah 
berhasil berbuat tjurang, dengan 
sedjumllah zak semen milik Kota- 
pradja. Belum didapat keterangan: 
jang pasti berapa zak semen jang 
telah ,,dimakan” oleh S., tetapi : 
menurut kabar lebh djauh, fihak 
jang berwadjib telah dapat mensi- 
ta kembali milik Kotapradja tadi 
dari seorang pedagang di Sema- 
rang sedjumlah 12 zak. K'ni peng 
yanan selandjutnja sedang dilaku- 
an. 

P.P.P.D.S. DAPAT 500 ZAK TE- 
PUNG TRIGU. | 

Dari fihak pengurus PPPDS (Per- 
satuan Pedagang Pasar Djohar Se- 
marang) kita mendapat keterangan, 
bahwa kini PPPDS telah mendapat 
pembagian Tepung Trigu ' sebanjak 
500 karung dari kantor Djawatan 
Perdagangan ' Semarang: Pembagian ! 
tepung tsb. oleh Djawatan itu  di-' 
maksudkan (sesuai dengan permoho 
nan PPPDS sendiri) untuk dibagi- 
kan kepada para pedagang pasar jg. 
bersangkutan, terutama: kepada ' pa- 
ra pedagang anggauta PPPDS. 

Selandjutnja untuk mendjaga agar | 
supaja tepung tsb. benar? dapat 
sampai pada rakjat jang membutuh-   jat, G.P. Anshor dan IPPI Sema- 

rang baru2 ini di Panti Pemuda 
Semg., telah dikeluarkan 
pernjataan jang isinja a.l. memu- 
tuskan: tidak menjetudjui adanja 
krisis Kabinet pada waktu seka- 
rang dan tetap mempertahankan 
berd'rinja Kabinet Ali Sastroami- 
djojo, setidak2-nja hingga selesai 
nja pemilihan umum, 
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| Undian Uang Besar 

kannja, maka pendjualan tepung tsb. 
oleh para pedagang pasar diawasi 

suatu soleh PPPDS. Pengawasan pendjua- 2 "AE ed 
lan ini perlu diadakan dengan mak- dari bag. SMA, karena ditjurigai 
sud untuk mendjaga nama baik 
PPPDS dan untuk mentjegah hal2 
jang tidak di-inginkan, jangi pada 
hakekatnja dapat mengganggu ' ke- 

lantjaran dan keberesan pembagian 
tepung tsb. Peraturan jang diadakan 
oleh PPPDS berkenaan dengan pen- 
djualan tepung trigu itu adalah sbb.: 
Tiap2 pembeli lebih dulu harus min 
ta ,,surat keterangan” pada kantor 
sekretariat PPPDS di Pasar Djohar. 
Tiap2 pembeli hanja diperbolehkan 
membeli satu kg. dengan harga 

Rp. 1,96. Pada tiap2 harinja PPPDS 
hanja mengeluarka, .,surat ketera- 
ngan” sebanjak 300 lemhar. ' Per-j 
djual/pedagang - dilarang mendjual | 

tepungnja terhadap suatu pembeli, ' 
apabila pembelinja tidak memberi- 
kan ,,surat keterangan” jang dike- 
luarkan oleh PPPDS. Demikian ke- 

terangan jang kita dapat dari pengu- 
rus PPPDS. Sedangka, pendjualan 

pada umum telah dimulai pada ha- 
ri Kemis pagi tadi. 

  

  

Tadi | 5 6519 270076 Hadiah dari Rp. 500.— 14507 367323 26 
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“    

| 

»DIMAKAN TIKUS”. | 

“adalah satu-satunia pelabuhan 

“dilakukan penggeledahan 

“djang. Menurut keterangan, bebera- 

186492 

380010 

398833 

201783 

| 

    

   
ma baru di Djawa Tengah, : 
.fihak jang berwadjib di Bandjar 
negara telah mengadakan pentja- 
tatan organisasi mystik jang ber- 
kembang didaerah Bandjarnegara. 
Menurut tjatatan jg sudah masuk 
ketjuali agama Islam dan Kristen, | 

| terdapat | 
pula Agama Merah Budha--budh'i, | 
didaerah Bandjarnegara 

Djawa Budha  budhi, .K.W.N.. 
.LL.H, Diterangkan bahwa penga- 
nut2 Agama Meng Budha-budhi 
kebaniakan adalat 
nut2 KW.N. 

| RAPAT UMUM MASIUMI. 
Bertempat di lapangan desa Watu 

belah dan dihadliri oleh 2000 orang | 
pada hari Minggu tgl. 31 Okt 1954 
Masjumi ' Tiabang: Bandjarnegara te- 
lah mengadakan rapat umum. 

Pembitjara ialah Kiai Sjamsur' 
dari Kommisariat Masjumi daerah 
Banjumas. Antara lain ia mengurai- 
kan sekitar Masjumi dan  Pantja 
Sila. Diterangkan, bahwa bila da- 
lam pemilihan umum nanti Masje- 
mi menang, maka Pantja Sila tidak | 
akan dihilangkan, bahkan dipelihare 
"dan disempurnakan. Ka 

Selandjutnja diterangka, pula oleh 
pembitjara tersebut sekitar P.KJ. 
dan Pantja Sila,  Rakiat Indonesia 
dan Hukum? Islam, Ummat Islam | 
dan Pemilihan Umum serta situasi 
sekarang. 3 

Berbitjara selandjutnia, Njai So- 
dirun dari Muslimat dan Kjai Abu- 
makarim. 2 

DJEPARA 
TJERAMAH TTG. PENTING- 

NJA PEMBUKAAN PELA- - | 
BUHAN 

Pada hari Djum'at 

  

tgl. 29. Okt. 
1954 j.L... bertempat dipendopo Ka- | 
bupaten Djepara telah diadakan tje- 
ramah mengenai maksud pemerin- 

tah, akan membuka kembali nela- 
buhan Djepara, jang dilakukan oleh 
Sjahbandar Semarang dengan di- 
bantu oleh wakil2 dari Pelni (Pela-l 

Perusahaan Veem 

Bank Nasional Se-: 
jaran Nasional), 
Semarang dan 
marang. 

Sdr. Patih Kabupaten Djepara se- 
bagai pimpinan pertemuan dalam 
pembukaannja menerangkan pen- 
tingnja pembukaan pelabuhan Dje- 

pera. Jang terang tentu akan dapat 
mempengaruhi perekonomian rakjat: 
Diaman dahulu pelabuhan Djepara 

jang 
terbesar diseluruh Djawa Tengah. 

Sdr. Sjahbandar dari Semarang, 
mendjelaskan, bahwa pembukaan 
kembali ini dapat terlaksana, dj'ika 
mendapat bantuan dari para peda- 
gang, rakjat dan pemerintah setem- 
pat (Djepara). $ 

  1 : Tr 

KRISIS ACHLAK MELUAS DI 
KALANGAN MURID2 SEKO- 

— LAH TIONGHOA ? 
Baru2 ini “oleh Guru2 sekolah 

T.H.H.K. Tjirebon bagian sekolah 
Menengah -pertama dan atas telah 

terhadap 
murid2 kelas I, H, III dan kelas I 

  

bahwa mereka telah menjimpan gam 
bar2 tjabul berupi wanita2 telan- 

BANDJARNEGARA 
AGAMA BARU. 

Berkenaan dengan  tersiarnja 
berita sekitar perkembangan Aga- 

i , maka 

bekas penga- |. 

rasa aman tentram dan sediahtera, 

(sendiri. 

| bersendjata pistol bernama Chamin 

    

TJILA 
s5 

SPA Tg AA 

KABINET ATT. 7. ADP 
| Sabda Hah Miilatins Ia mada 

Pat Bank eka aan 

bisaten Tiilation 1s hordinsteh 
| OSN semaniita karna Aoa 

onada | Prasidan. PT 
Kantari Aan Sontral Rirn Sa 

So maratotaan: 

   

memar 
tahartan Ana mandiin KR, 
AK An ra Aririnn Aoi kaca 

metan! Necara dan Bansca. 

    

BADAN SOSIAL DESA. 
“Pada tgl. 1 Non. 1954 s/d. 3 Nan. 
1954 hertempat di Ketiamatan Loa- 
n9, Kawedanan Loano, Kabupaten 
Purworedis berlangsi'ma untuk jang | 
ket'oa kalinia nemeliharaan .kursus: 
sosial A iano di selengoarakan oleh 

Kantor Sosial Kabunaten Purwore- 

TEE TET KTA 

Maarah Kang 

(YG mantinn Ialah ARA Mp mai Loamat 

  

  

      

  dio bersama-sama dencan Pamong- 
Pradja dan Organisasi? setempat. | 

Isi dari kursus tersebut ialah, m 
ncenai sosial dan reberdiaan sosial 

   

dinan Pemerintah. 
|- Hari dari pada 
| kini 
| dio telah terhentuk 65 huah Badan/ 

kursus tersebut 

| Sasial Desa ig. memnuniai. tudiman, 

Denga, adanja Badan Sosial Desa 
dides22, maka masjarakat desa me- 

'karena kebutuhan masiarakat desa" 
haik diasmani. marvun rochani da- 

oat terpelihara oleh masjarakat desa 

ja “BR 

PURWOKERTO 
  

TERTANGKAP HIDUP. : 
Pada tel. 28 Okt: 1954 jl. fihak 

TNI telah berhasil menawan IT 
orang anggauta gerombolan dari se- 
kitar Tjibentang (da. Bumiaju). | 
“ Sementara itu 21. orang anggauta 
TNI bersama-sama dengan anggau- 
ta C.P.M., Polisi Negara dan BODM 
Madjenang - telah berhasil menang- 
kap 5 orang anggauta gerombolan 
dan merampas 1 buah granat di' 
Bantarmangu (da. ketj. Madjenang). 

Pada tel. 29 Okt. 1954 jl. djam 
20.50, seorang anggauta grombolan 

asal dari desa Sawodjadjar (da. “kb. 
Brebes) masuk rumah seorang pen- 
duduk dan minta makan. Seterusnja 
dia pergi kemesdjid jang kemudian 
oleh rakiat dapat ditangkap beserta 
sendjatanja. Hn 

MASJUMI ANAK TJAB. WA- 
NGON MENGIRIM MOSI TTG. 
PENGAIRAN 'TADJUM-PLAN' | 

Rapat umum Masjumi. Anak, Tja- 
bang Wangon jang diadakan baru? 
ini dialun-alun Wangon dengan di- 
kundjungi oleh anggota2 Masjumi 
Anak2 Tjabang Wangon, : Diatila-| 
wang, Purwodjati, Rawalo dan se- 

dalam wilaiah Keb. Purwore- | 

17 ORANG GEROMBOLAN | 

   

"menurut pertimbangan 

50 Orang Terasi 

  

PNS PAN Aa AAN ANN NO en KD ATT A Sa TA Pa 

    
   

            

      

  : 

“ Didjalap kereta api dekat Port Henry di Amerika Serikat baru2 ini akibat 
kurang hati2nja telah saling bertabrakan kereta api tjepat jang sangat ken 
tjang djalannja dengan kereta api barang. Lima puluh orang telah me- 

. ninggal dunia dalam, ketjelakaan ini dan jang menimbulkan kerusakan 
. jang hebat sekali. j 

Kembar --4 Band ung 
"Ahmad Paling Nakal — Kalau Tidur Sampai Diika 

di desa? jane disesuaikan dengan tu-, Dgn Tiang Tempat Tidurnja-—Mohamad. Sifatnja 
»Ngemong”—Perlu Sekali Perhatian Pemerintah 

empat anak itu sudah 

seumur dengan mereka. Ternjata, 

beratnja tidak sama. Sebagai diket 

| Menurut Letnan Fachruddin jaitu 

tersebut dilahirkan dalam 4 
nja lah'r dari satu kantong sadja. 

Ber-beda2 watak dan ta- 
beatnja. 

Ahmad, jaitu jang pertama dila- 
hirkan, kini beratnja tjuma 8 kg. le- 

"bih, sedangkan 'adik2nja masing2 
10 kg. lebih. Tapi Ahmad itu ada 
lah" paling nakal, galak, pemberani, 
sembrono, bukan 'sadja suka me- 
mandjati tiang2' tempat tidur tapi 
djuga memandjati pohon djambu di- 
halaman. Kalau tidur pinggangnja 
terpaksa diikat kepada tempat tidur 
oleh karena selalu gelisah. 
Muhammad, jaitu nomor dua, ham 

pir sama nakainja dengan Ahmad, 
tapi tampaknja ia suka membimbing. j 
Djika timbul perkelahia, antara sau- 
dara2nja, maka tampillah ia kemu- 
ka untuk memisahnjas jang salah 

Idipukulnja dan tidak salah diperlin- 
dunginja. Tentu salah dan benar itu ' 

anak itu. 
Muhammad suka menolong tapi 
djuga ,,djarambah”, lari dari rumah, 

“'Fnaik pohon. Mahmud, jaitu nomor 
' figa, adalah periang, suka ketawa, 

sabar. Dia pernah 'sakit keras. Tapi : 
ia pun bukan pendiam. Hamid, no-.| 
mior empat, walaupun tidak djauh' 

berbeda dengan Mahmud, tapi se-: 
ring2 suka nangis dan kalau mung- : 
Kin ingin digendong. 

“Bagaimana nasib kembar : 
- empat nanti. :   kitarnja dan anggota2 Dewan Pim- 

pinan  Tiabang Masjumi Banjumas 
antara lain telah mengambil mosi 
sebagai berikut: 1 
Memperkuat mosi. D.P.R.D.S. Ka 

bupaten Banjumas...tgl. 22: Desem- 
ber.1952 jang bermaksud mendesak 
kepada Pemerintah, - supaja dalam 
waktu jang singkat Pemerintah mu- 
lai melaksanakan pemberian peng-   

pa hari sebelum dilakukan pengge-' 
ledahan seorang murid telah mem- 
beritahukan kepzda gurunja bahwa 
diantara kawan2nja ada jang mem- 
bawa dan menjimpan gambar2 wa- 
nita -telandjang, serta kemudian di- 
perlihatkan kepada kawan2 lainnja. 
Guru2 sekolah T.H.H.K. Tjirebon 
dewasa ini sedang melakukan penje- 
lidikan lebih landjut dari mana 
asalnja gambar wanita2 telandjang 
itu sampai ditangan murid2nja. 

UANG KERTAS.RP. 25.— 
: PALSU. 

Selembar uang kertas palsu da- 
ri Rp. 25,— seri no. T.K. 531953 

tahun pembikinan 1946 jang distor- 
kan oleh kasir Paberik Minjak ,,Ma 
taram” di Bank Indonesia pada tgl. 
1. Nopember 1954 telah disita oleh 
fihak jang berwadjib. 
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airan sebagai dimaksudkan dalam 
»Tadjum-plan” dan  mengandjurkan 
agar mosi tsb. terus diperdjoangkan 
dan seterusnja menuntut kepada Pe- 
merintah, agar supaja ,/Tadjum- 
plan” dilaksanakan dalam' "tahun 
ini djuga. " | 

Perlu diterangkan, bahwa! tentang 
pemberian pengairan didaerah We- 
ngon Djatilawang dari sugnai Tu- 
dium itu sudah direntjanakan sediak 
pada zamar Belanda dahulu dar 
mosi D.P.R.D.S. Kabupaten Bani::- 
mas jang diperkuat oleh D.P.R.D.S. 
Kabupaten Tjilatjap dan Kebumen 
sudah 3 tahun lamania  diadiukan 
kepada D.P.R.D.S. Propinsi Djawa 
Tengah, jaitu jang pelaksanaannia 
mosi tsb. oleh sidang D.P.R.D.S. 
Propinsi Djawa Tengah tgl. 22 Dja- 
puari 1953 telah disetudjui dengan 
tjatatan, bahwa sebagian dari beaja 
itu dimasukkan dalam anggaran be- 
landja Propinsi Djawa Tengah th. 
Buta 

Dalam mosi tsb. diterangkan, bah 

»Tadjum-plan” itu. mengakibatkan 
4000 ha. sawah didaerah Wangon 
'Djatilawang tidak “dapat menghasil- 
kan pad, jaitu jang berarti Negara 
pada tiap2 tahunnja kerugian seba- 
njak 4000-X 20 kwintal — 80.000 
kwintal padi. 

Mosi tsb. diantaranja disampaikan 
“kepada: 
| Preside, dan Wakil Presiden R.I., 
Parlemen, Kementerian Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga, Kementerian 

| Pertanian, Gupernur Djawa Tengah, 
Djawatan Pekerdjaan Umum  Pro- 
pinsi Djawa Tengah, partai2, orga- 
niSasi massa dan tani. 

Tg dengan terbengkelainja rentjana 

SFMARANG SINGKAT. 
— Atas usaha Persatuan Buruh 

Minjak Tjabang Semarang (Perbum), 
maka oleh pengusaha B.P.M. setem- 
pat telah diberikan kesempatan ke- 
pada buruhnja utk. jg. masih: Buta- 
Huruf untuk mengikuti Kurus PBH 
jang diadakan. “di Kantor tersebut 
sedjak tanggal 1 Nopember. 1954, 
dengap djumlah pengikut 
107 orang. 
— Guna memperbanjak tenaga 

Kader dalam memperkembangkan 
usaha2 P.B.H., maka untuk tahun 
1954 ini Inspeksi Pendidikan Masja- 
rakat Kota Besar Semarang, - telah 
selesai ' mengadakan latihan Guru 
P.B.H. jang “diikuti oleh 176 orang 
diantaranja 51 orang wanita. Lama 
latihan 5 hari diadakan dalam bu- 

September dan Oktober 1954, 
Dengan selesainja latihan tersebut, 

sebanjak 
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(Bersambung) - 

maka achir2 ini ternjata perkemba- 

.ngan P.B.H. nampak kemadjuannja. 
— Setelah banjak diantara - pen- 

duduk desa Bendan Bawah dan atas 
terberantas penjakit Buta Hurufnja, 
maka sebagai bimbingan terachir su 
paja mereka itu tidak kembali buta 
huruf lagi tetapi terus mendapat ke 
madjuan, maka  baru2 ini di Ben- 

tan-Bawah telah dapat diresmikan 
pembukaay K.K.O.D, dengan dasar 
mata peladjaran jang pokok Perika 

114, anak. D'samping kebahagiaan 

Perlu diketahui, bahwa terhi- 
tung dengan sikembar-empat itu 
Letnan I. Fachruddin mempunjai 

hidup mempunjai banjak anak, 
ada kalanja kenakalan anak2 itu, 
terutama kembar empat tersebut, 

Yola 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 6 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Tri Irama: 06.40 Pa- 

gi gembira, 07.10 Dendang Malaya, 
13.15 Johnny Meyer: 13.30 Orkes 
Radio Jogjakarta: 14.15 Orkes Be- 

  

    
laian Sajang: 17.00 Taman Kanak2: | 
17.40 Lagu2 Malaju: 18.00 Obrolan 

pak Patrol: 18.15 Gerongan Sendja: 
19.30 Langgam dan  Krontjong: 
20.30 Atjara Sabtu malam: 21.00 

Siaran Penerangan: 21.15 Orkes 
Puspa Kentjana, 22.15 Suara Tung- 
gal: 22.30 Tutup. 

Surakarta, 6 Nopember 1954: 

Djam 06.03 Langgam dan Kron- 
tjong: 06.45 Will Glahe Orch.: 07.15 

Joe Loss dengan Orkesnja: “ 07.45 
Irama Bali: 12.03 Hidangan Corry 

dengan teman2nja, 12.45 Musik bal- 
let: 13.30 Suara Buddy Clark: 13.45 
Hidangan Tossema, 14.15 Instru- 
mental gembira: 17.05 S.R. Lat. I: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Andre Kostelanetz Orch.: 18.15 Se- 

“ni Karawitan: 19.30 - Tri Irama: 
19.45 Contact dengan Pendengar: 
20.30 Orkes Melati: 21.20 Senan: 
dung Hidup: 22.15 Gema Malamj, 
23.00. Tutup. : 

Jogjakarta, 6 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Edrmindo Ross meng 

hias pagi, 06.35 Gembira dengan 
O.K. M. Sagi: 07.15 Swing sedje- 
nak: 13.10 Karawitan Studio Sura: 
karta, 13.50 Hiburan siang: 17.00 
Hidangan Buluh Perindu: 17.40 La- 
gu2 tak bersjair: 18.00 Musik sen- 
dja hari, 18.15 Kwartet Irama: 18,30 
Tjatatah Dua Pekan Studio Jogja- 
karta: 19.40 Lagu2 Baru: 20.15 Hi- 
dangan O.RJ.: 20.45 Njanjian dari 
Opera: 21.15 Radio. Tonil. Wajang: 
2215: Radio Tonil Wajang (landju- 
tan), 24.00 Tutup. 

Djakarta, & Nopember 1954: 
Djam 06.10. Rajuan pagi: 13.10 

Lembaran Wanita: 14.10 Orkes Ra- 
dio Djakarta, 17.00 Seni Djawa Stu- 
dio. Djakarta: 18.00 Varia Nusan- 
tara, 18.15 Orkes Malaju Kenangan: 
19.30- Orkes “Gumarang: 20.40 La- | 
gu2 Atjeh Asli, 21.00 Renortaga: 
2115 Orkes Krontjong — Kesuma: 
22.15 Tutup. 

TEE UNO aan am am san 

makin berbeda roman mukanja satu 

perbedaan2 itu mungkin disebabkan 

atau 

Indonesia h'ngga saat ini 

AHMAD, MUHAMMAD, MAHMUD dan HAMID, jaitu si 
Kembar Empat Bandung, hari Selasa telah berusia 20 bulan, Ke- 

pandai berlari2, memandjat pohon, berteriak2 
| dengan keras, berkelahi, pendeknja lazim seperti anak2 biasa jang 

bahwa makin besar mereka itu 
sama lainnja. Djuga adat-ta- 

ahui, diantara anak» kembar se- 
ring terdapat persamaan, baik raut-muka maupun adat tabeatnja. 

ajah kembar-empat tersebut, 
oleh karena ke-empat anak 

»kan tong”, sedang kembar biasa Jazim 

memusingkan kepaia bagi orang 
tuanja. Anak2 itu sering2 ribut, 
tar.k taplak medja hingga segala 
jang ada diatas medja djatuh, me 
mukul2 katja lemari, pendeknja 
terus-menerus beramai2. Tapi jg 
paling mendjadi pikiran orang tua 
s kembar-empat itu ialah bagaima 
na terus mengasuh dan mengurus 
nja. Harga susu sudah amat ma- 
hal, sehingga sedjak 6 bulan anak 
anak itu tidak mendapat susu lagi. 
Harga daging pun tinggi, sedang 

janak2 itu membutuhkan ar kal- 
du. Pakaiannja pun meminta per- 
hatian. 

Dari pemerintah pusat tia- 
da perhatian ? 

Perhatian terhadap anak kem- 
bar empat itu sedjak lahir sampai 
saat ini tampak' dari Dr. Poort- 
man. Dokter ini terus-menerus 
mengikuti dan mentjatat segala 
ertumbuhan anak? tersebut dan 
ini mempunjai tjatatan jang pa- 

ling lengkap. Bagi Dr. Poortman 
peristiwa ,,kembar empat dan Ia- 
ki2 semua” itu adalah kedjad'an 
jang aneh dalam lapangan ilmu 
pengetahuan kedokteran, apalagi 
anak2 ini dilahirkan dari 4 kan- 
tong. F 

Kini didunia baru ada Iagi kem 
bar empat laki2 di Swedia. Biasa- 
nja jang kembar itu perempuan 

tsampuran dan dari 1 kan- 

Dokter 
1 : tidak : 

ada perhatian. Setjara resmi baru- 

tong, 

Dari lapangan Ikatan 

lah. Menteri Kesehatan Tie Kiat 
Teng datang melihat anak kembar 
itu dan akan ikut mengurusnja, | 
tapi mungkin karena kesibukan- 
nia sampai sekarang perhatian itu 
belum berwudjud sesuatu perbua- 
tan. 

Presiden Sukarno dalam sesua- 
tu pertemuan. makan di Djakarta 
pernah mendjandjikan akan me- 
nguruskan segala2nja mengenai 
anak2 tersebut. Djuga ini belum 
terlaksana. . Diantara pembesar2 
lainnja jang pernah datang mene- 
ngok ialah Wakil Presiden Moh. 
Hatta, dan selandjutnja sebagai 
persoon datang pula Natsir, Moh. 
oem, Sanusi Hardiadinata jang 

bawa oleh2. Perhatian dari pu. 
blik jang ingin menengok (dak 
sedikit. Orang bukan sadja datang 
dari Medan, Palembang, Kaliman- 
fan, snalagi dari Diawa Tengah 
dan Djawa Timur, bahkan dari 
Singapura pun memerlukan me- 
ngundjungi kembar empat itu. 

Hanja kota-besar Bandung. 
Sebagai pernah dikabarkan, ko- 

ta-besar Bandung telah  menun- 
djukkan perhatian dengan membe 
rikan uang tabungan Rp, 1200—. 
untuk masing2, 4 medaille dan 
Oorkonde, 4 tempat tidur kanak 
lengkap dengan kasur, bantaj dan 
kelambunja, membikin ' Taman 
Kembar Empat dengan djalan2 
jeng pakai nama2 anak2 tersebut. 
ahkan kini masih  menjediakan 

mobil djika diperlukan untuk ke- 
pentingan anak2 tresebut. 

Sebuah negara asing pernah me 
nawarkan kepada Letnan Fachrud 
din sumbangan terteutu untuk ke- 
perluan anak2 tersebut jang dise- 
diakan oleh-suatu fonds. Tapi 
Letnan  Fachruddin menolaknja, 
karena ia mengira bahwa negara 
Republik Indonesia pun akan da 
pat mengurusnja. (Antara). 

    

HARGA EMAS, 

Chusus ,,Suara Merdeka” 
Semarang, 4 Nopember 1954: 
24 karats diual ...... Rp. 48 50 

! beli ...... Rp. 48.— 
22 kara: djual ...... Rp. 44,50 

beli ...... Rp. 43.— 

Djakarta, 3 Nopember '54 : 
Hari ini tidak diter'ma tjatatan 

“harga, 

Surabaia,. 3 Nopember ?54 : 
Tidak diterima tjatatan harga,   

nan Darat, disamping mata peladja 
ran lain sebagai tambahan pengeta- 
kuan umum. Sebagai usaha permula 
an pada saat pembukaan itu diresmi 
kan disusul dengan membuat sebuah 
kolam ikan oleh murid2-nja berasal 
dari. Kursus2 P.B.H. didua tempat 
tersebut. 

—. Seksi Wanita RT Mertodjojo 
telah dibentuk dan sebagai ketua/ 
wakilnja nj. Toerhadi, nj, Kassunar- 
dio, penulis sdri. Maemonah, ben- 
dlahara nj. Soeprapto dengan diban- 
tu beberapa orang lagi. Langkah per 
tama ialah memperhatikan soal PBH. emo 

5 | i 
sa Kaito ketat Gan Aa Siak Ma Ai Aa aer bi 3 

Singapore, 3 Nopember 1954: 
Udok di terima tiatatan harga, 
Londen, 3 Nopember '54 : 
Emas Be'rut: tidak diterima tja- 
tatan harga. : 

Emas Macao tiap ounce 37.71 
Emas Hongkong tiap ounce 37,83 
Emas Bangkok tiap ounce 38.19 
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gal 3 Nopember 1954 telah 

tahan didaerahnja masing2. 

Dalam konperensi tersebut telah 
disetudjui - pula pembentukan suatu 
Sekretariat - permanen” bertempat 
dan untuk sementara waktu dipegang 
oleh kotapradja Djakarta Raya, jane 
mempunjai tugas untuk memperdju 
angkan - terlaksananja  keputusan2 
konperensi serta mempersiapkan pe- 

aielenggaraan bagi konperensi para 
Walikota jang ke-II diwaktu jang 
akan datang. Konperensi ke-II para 
Walikota itu direntjanakan tidak sa 
dja akan diikuti oleh Walikota? dari 
ibukota propinsi seperti sekarang ini, 
tetapi djuga oleh Walikota? dari se- 
luruh kotapradja di Indonesia serta 
para anggota Dewan Pemerintah 
Harian Daerah. 

Sebelum- meninggalkan Djakarta 
untuk pulang. ketempatnja masing2. 
pada hari Rebo malam, para Wali- 
kota dari 12 ibukota propinsi selu- 
ruh . Indonesia itu diterima dalam 
suatu djamuan makan oleh Presiden 
Sukarno diistana ,,Merdeka”, dalam 
mana Presiden berkenan mengutjap- 
kan 'amanatnja. Sebelum itu, pada 
hari Rebo siang beberapa saat sebe- 
lum konperensi ditutup, Perdana 
Menteri Ali Sastroamidjojo telah pu- 
la menjampaikan amanatnja diha. 
dapan peserta konperensi bertempa! 

digedung Balai Kota Djakarta, jang 
kemudian disusul dengan pidato pe- 
nutup oleh Walikota Djakarta Raya 
atas nama Menteri Dalam Negeri. 
Sebagaimana telah dikabarkan, kon: 
perensi para Walikota jang untuk 
pertama 'kalinia diadakan ini, diikuti 
oleh 12 Walikota dari kotabesar2 
Medan, Bukittinggi, - Palembang, 
Bandung, Semarang, Jogjakarta, Su: 
rakarta,  Surabaja,  Bandjarmasin, 
Makassar, Ambon dan Walikota 
Djakarta. Raya sendiri selaku tuan 
rumah. 

Amanat P.M. Afi. 
Dalam amanatnja jang diutjapkan 

dihadapan peserta konperensi bebe- 
rapa saaf sebelum konperensi itu di- 
achiri, Perdana Menteri Ali Sastro- 
amidjojo sesudah menggambarkan 
betapa pentingnja arti" konperensi 
para Walikota bagi pembangunan 
negara serta sesudah mengemukakan 
perbedaan tugas Walikota" didjaman 
pendjadjahan dan masa kemerdekaan 
sekarang. mengemukakan 2 pokok 
persoalan jang oleh Perdana Menteri   

  

dimintakan perhatian dari para Wa- 
likota, jaitu pertama mengenai soal 
planning dan pembangunan kota dan 
kedua mengenai soal tourisme. 

Tourisme 
Mengenai soal planning dan pem- 

bangunan kota itu oleh Perdana Men 
teri diharapkan: agar dalam mem- 
buat planning itu hendaknja disesuai- 
kan dengan revolusi dan djiwa nasio- 
nal kita sesudah tertjapainja kemer- 
dekaan dan kedaulatan tanah air. De- 
mikian pula oleh “Perdana Menteri 
Ali Sastroamidjojo diharapkan agar 
para Walikota sedikit demi sedikit 
menaruh perhatian pula terhadap soal 
tourisme, baik dari luar maupun dari 
dalam negeri. Dalam hubungan ini 
oleh Perdana Menteri diingatkan 
akan keindahan alam ditanah ai- ki- 
ta jang sangat 'besar sekali artinia 
bagi perkembangan tourisme in. Di. 
samping kedua soal itu, djuga oleh, | 
Perdana Menteri Ali Sastroamidjoio 
diharapkan agar soal2 keamanan dan ' 
persatuan mendapat perhatian jang 
tidak kurang pentingnja dari para 
Walikota, Kepada para Walikrts 
peserta konperensi, Perdana Menteri 
Ali Sastroamidjojo merasa pentas 
meniatakan penghargaan, jang dalam 
keadaan serba sulit dapat mendjalan- 
kan tugasnja bagi kepentingan rena- 
ra, dan achirnja ia berdoa semosa 
konperensi ini benar2 dapat memba- 
wa hasil2 baik bagi rakjat dan ne- 
gara kita. “ 
Para Wali Kota Di Djamu 

Makan Presiden 
Presiden Sukarno dalam amanatnia 

kepada para Walikota kotabesar3 
mengandjurkan, supaja para. Wali- 
kota' dan kita semua hidup dalam 
alam pikiran jang lebar dan luas, dan 
pikir dengan ukuran masa jang djauh 
kedepan, 50 tahun, 100 tahun, atau 
lebih.. Amanat ini diberikannja da- 
lam, diamuan makan Rebo malam di 
Istana Merdeka, setelah konperensi | 
para Walikota 'itu selesai. i 

Djamuan tersebut diadakan oleh 
Presiden dan Njonja Sukarno, diha- ! 
diri oleh Menteri Dalam Negeri a.i. 
Zainul Arifin serta para peserta kon: 
perensi. 

Amanat Presiden tersebut diberikan 
dalam hubungannja dengan citunlan- 
ning. Dekemukakannja tjontoh pem 
buatan djalan2 besar. Dalam hal ini 
menurut Presiden  djanganlah Ita 
membatasi pikiran kita pada kel. 
han sekarang sadja, atau pada waktu 
dekat jang akan datang, tetani pada 
kebutuhan 50 atau 100 tahun tani. 
Sesuatu djalan besar jang kini dan 
dalam beberapa tahun lagi tjukun se- 
lebar. 12 meter umpamanja, 50 atau 
100 tahun lagi mungkin sekali pers 
lu selebar 60 atau 100 meter. Tiontoh 
lain jang dikemukakannja ialah me- 
ngenai penempatan penduduk jg tidak 
punja tempat tinggal, pada tem- 
pat2 sembarangan jang kosong asal 
kosong, jang 10 atau 20 tahun lagi 
akan menimbulkan kesulitan. 

Presiden sinjalir pula adanja ke. 
raguan jang ada pada kita untuk 
bertindak tegas dalam hal? jang 
mengenai kepentingan umum, mi. 
salnja dalam menghadapi tanah2 
cigendom jang sebagian diperlu. 
kan untuk melebarkan dialan Je, 
dimaksudkannja — jalah keraguan 
untuk onteigenen tanah2 eigendom 
itu guna kepentingan umum, Dji. 
ka kita berani merebut kemerde. 
kaan tanah air jang telah didia. 
djah oleh Belanda 850 tahun Ia. 
manja, mengapa sekarang ragu? 

NPERENSI PARA WALIKOTA dari 12 ibukota propinsi 
sedubah fa dgn jang dadakan di Djakarta atas initiatip Wal:kota 
Djakarta Raya sedjak tgl. 1 Nopember j.b.l. pada hari Rebo tang- 

| ber 1 ah dengan menghasilkan kepu- 
tusan2 jang akan disampa'kan kepada pemerintah pusat mengenai 
berbesal ban jang dihadapi kotabesar2 di Indonesia. Ketjuali 

| keputusap2 itu, konperensi telah menghasilkan pula kesimpulan2 jg 
bersifat intern serta jang akan dipakai sebagai pedoman oleh para 
Walikota peserta konperensi dalam mendjalankan tugas pemcrin- 

sar jang penting bagi umum. De. 
| mikian Presiden. 

| negeri. 

  

1 
2 99 1 Planning” 

Pikiran Kita Harus Didasarkan «Pada . 
Kebutuban 100 Tahun Nanti—Wedja- 

Ingan Presiden Pada Penutupan Koop. : 
Walikota — Dlm Pembuatan Rumah2 | 
Besar Supaja Diadakan Sistim "Kas 

win” Dgn Pembuatan Rumah2 Ketji 

dalam menggunakan tanah eigen. 

dom untuk keperluan djalan?2 be- 

Selain itu diandjurkannja, su- 
paja dalam city-planningnia, para 
Walikota tidak terikat pada piki. 
tan2 kuno jang ditinggalkan oleh 
4jaman kolonial dulu, dan berpen. 

| dapat, baik sekali djika diantara | 
para Walikota Indonesia ada jang 4 

kota? diluar | menindjau keadaan 

Sebagai wakil para 
Sudiro, Walikota Djakarta Raya 
mengutjapkan terima kasih kepa- 
Ia Presiden dan Bu Karno. 

Keputusan? dan kesim- 

pulan?2 penting. 3 

Keputusan2 dan kesimpulan2 pen- 
ting jang dihasilkan oleh konperensi 
para Walikota dan disampaikan pa- 
da pemerintah ' 
adalah sbb.: 

Kekurangan perumahan 

Il. a. supaja pemerintah pusat incm- 
beri bantuan kepada kota "intuk pe- 
matangan tanah: b. memberi bantuan 
dalam pemindahan bangunan liar: c. 
memberi bantuan mendirikan rumah2 
sewaan untuk menampung mereka jg 

tidak mempunjai rumah: d. supaja 
Kantor Urusan Perumahan diserah- 
kan kepada kota otonom. 

2. Agar ada peraturan jang mene- 
tapkan dengan tegas bahwa rumah2 
baru semendjak 1 Djanuari 1955 oleh 
pemiliknja dapat dengan bebas di- 
pergunakan untuk keperluan sendiri 
atau untuk “orang jang ditundjuk 
olehnja, didaerah dimana ada Kan- 
tor Urusan Perumahan. 

3. Agar harga sewa rumah2 baru 
semendjak 1 Djanuari 1955 dapat di- 
tetapkan dengan bebas oleh pemilik- 
nja, didaerah dimana ada Kantor 
Urusan Perumahan. 

4. Diadakan peraturan untuk men- 
tjegah adanja tanah2 perumahan jg 
masih kosong dengan menjalahi fung- 
si sosial daripada tanah itu. 

5. Untuk sementara waktu jang ter- 
tentu tidak diadakan penjelidikan ten- 
tang asalnja modal jang diperguna- 
kan oleh inisiatip “partikulir untuk 
mendirikan rumah2 baru. 

Kesimpular?2: 
- Diandjurkan kepada pemerintah 
kota masing2 supaja diadakan sistim 
kawin didalam “ pembuatan rumah2 
besar semendjak 1 Djanuari 1955, 
untuk membikin rumah2 ketjil seharga 
105 dari djumlah harga jang dibu- 
tuhkan untuk membikin rumah be- 
sar itu. 

Supaja oleh pemerintah pusat ditin- 
djau kemungkinan berlakunia stads- 
vormingsordonnantie (S. 1948 No. 
168) bagi kota2 seluruh Indonesia, 
dimana perlu disesuaikan dengan ke- 
adaan jang telah berubah. 

Politik Asgraria. 

1. Supaja ditjiptakan hak2 atas ta- 

nah jang tjukup memberi djami- 

nan bagi pemilik bangunan jang 
didirikan sesuai dengan peruntuk- 
an tanah berdasarkan j   rentjana 
kota. 

Mendjalankan politik tanah jang 
ditudjukan kepada harga tanah 
jang serendah mungkin, disertai 
dengan peraturan2 jang mentje- 
gah spekulasi tanah. 

2a 

Keputusan? lan: 

Mendesak kepada pemerintah su- 
paja kepada para Walikota diberi 

kekuasaan kepolisian dari H.T.B. 
dulu, paling sedikit diberi kekuasaan 
kepolisian H.T.B. mengenai penga- 
wasan didjalankan peraturan2 kota 
otonom. Mendesak kepada pemerin- 
tah pusat adanja ,,tjatur tunggal” ia- 
lah kordinasi keamanan terdiri dari 
polisi, tentara, kedjaksaan dan kepa- 
la daerah sampai dikota-kota otonom. 

Mendesak kepada pemerintah pusat 
agar peraturan pemerintah no. 16/ 
1947 ditindjau kembali dan disempur- 
nakan dan dinjatakan berlaku bagi 
Walikota seluruh Indonesia, teruta- 
ma dalam hal politionele bevoegheid, 

(Antara) 

    

DUNIA KEOLAH RAGAAN. 
— Petindju Bobby ITones iang ter 

masuk sebagai no. 8 dim. daftar pe- 
tindju2 kelas tengah, baru2 ini ber 
hasi menangkan — Jawannja Moses 
Ward atas angka, dalam suatu per 
tandingan di St. Nicholas Arena, 
— Frankie Ryff, petindju kelas ri 

ngan "di New York jang belum per 
nah kalah, berhasil mendjatvhkan Ia 
wannja Henry Davis dari Hawaii di 
KT York hari Selasa jbl. atas ang- 

ai 

— Dalam pertandingan di New 
Orleans hari Selasa malam ibl. Ralph 

Dupas telah menang t.k.o. dari Ed- 
die Chaves dalam babak ke 7. 
— “Eddie Choong telah berhasil 

merebut djuara tournament  Bulu- 
tangkis Wimbledon pada hari Ming 
gu ibl. dengan mengalahkan Johnny 
Heah dengan angka 15 — 1, 9 — 8 | 
15, 15 — 9, Djuga. double dimenang 
kan oleh Eddie Choong denga, sau 
daranja. 
— Kes. Malay Selangor berhasil & 

madju dalam finale setelah mengas " 
lahkan kes, Malaya Djohor dengan 
angka 6 — 2 pada hari Minggu jbl. 
(di Kuala Lumpur, 
— Pertandingan sepakbola” koms 2 

petisi PSKS antara kes. KBS dan 
kes. Postel jang dilangsungkan Rebo 
sore jbl. dilapangan Sidodadi ber- 
achir 4—0 untuk kemenangan KBS, 

«3 

an 

Walikota. T 

pusat itu antaranjaae ' Pr 
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| “Gemar Berbaris"Lagi | 
(Kini Dimana2 Terdengar Sembojan 
»Ohbne Mich” Dlm Mendjelang Pem: 
entukan Tentara|/Djerman Barat — Jg 
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Aldjazairiah Brontak 
Pasukan2 'Perantjis ' Digempur Dengan 
Mitraljur2 Dan Granat2 Buatan Sendiri 
Gupernur Perantjis Tjuriga Bahwa Pemberon- 

takan Ini Dikendalikan Dari Luar 

KA Ha : : £ kg 

Surab Ain! 
Tu Andjing Ber-anak - 

“Manusia ? 
HARIAN ,,Sansayree” di Bang 

| kok dalam halaman pertam, hari 
Senin pagi telah memuat sebuah 
ber ta jang menjatakan, bahwa pa- 
da hari Djum'at jang lalu di Ayu- 
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GUPERNUR DJENDERAL Aldjaza'riah Roger Leonard ma-     

    

  

Lk. pukul Ae ME RR LA 4 #» | dha. bekas Thai : iwilaj NN 12 Ystrik sean ja Bana M N ar M suk Mi ifte K an : H 19 | dha, bekas ibu kota Muang Thai, jlam Rabu menuduh bahwa serangan2 jang dilakukan diwilajah 
belang na 1 ia an | 2 baka S3 Na liliter d Pn . an)ja | se-ekor 2g na Bah melahirkan Aldjazairiah itu dihasut dan direntjanakan dari luar negeri ini. 

ja mati. Tetapi 5 menit kemu- Lisa -ibekas ye du seorang baji, tegasnja anak jang | Dal da i Con: jar” aa Pefantji TT war Kinbtmbundr Y Dk € as Serda lu2 sama kutu 2 Ana Merorat han alam pada itu LConard tjur'ga bhw serangan2 terhadap Pefantjis 
ini dikendalikan dari Kairo. Siaran Radio ”Suara Arab” (Kairo) 
pada djam 23.00 waktu setempat pada malam terdjadinja serangan2 
di Aldjazairiah itu mengumumkan : ”Saudara2, Aldjazairiah telah 
kembali kepada pertempuran jang gagah berani dan, agung, untuk 
pelaksanaan fjita2 kemerdekaan Dunia Arab dan Islam !” 

    

( FIKIRAN MENGENAI per sendjataan kembali Djerman Ba- 
rat t daklah Main ana angan berbagai2 Nona pendu- 

k Djerman Barat. Sebagaimana diketahui dahulu Iajerman me- 
rupakan salah satu negeri milter jang terkemuka. Terutama pe- 
muda Djerman tidak menjukai sa ma sekali persendjataan kembali 
tsb. Mereka ini tidak mau lagi di milisikan. ,,Ohne mich” (tanpa sa 

) demikianlah bunj'nja sembo jan mereka ini dalam tahun 1951 
dan pada permulaan 1952, Semb ojan ,,Ohne mich” tsb telah men- 

@Gialar dan meluas diseluruh Djer man Barat setelah persendjataan 
| kembali Djerman Barat mendjadi soal jang pertama dewasa ini. 

  rian tersebut, baji itu jang besar- 
»ja sebesar tangan anak manusia 
jang berumur 2 tahun telah me- 
ninggaf dunia tdak lama sesudah 
ditohrkan. , 
Pendeta2 Buddha telah datang 

untuk melakukan sembahjang bagi- 
nja. ,,Ibu” baji tersebut jang berna- 

ma ,,Sri Nun” masih hidup dan te- 
|tap dalam keadaan sehat. Satu2nja 
keistimewaan jang terdapat disekitar 
keadaan andjing tersebut, ialah, bah 
wa. hanja dua susunja jang menge- 
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Kata Leonard, siaran ini dila- diperkuat dengan 2 “ atau mungkin 
kukannja hanja beberapa djam 3 bataljon lagi, kata pembesar2 di 
sadja sesudah terdjadi serangan2 | Aldjazair. Bataljon jang sudah da- 
jg. pertama. tang, terdiri dari kira2 600 orang. 

Rs .Zaman ketika mana orang2 er an itu ialah ,,Tidak begi- , P5 i Pertahanan Aldj. di Dja- 
| Djerman dapat dihasut dan diba- tu lagi”. Djuga film lain jg berna- " bal Aures. 

Sementara itu bataljon pasukan 
pajung Perantjis jang telah d pe-   kar semangatnja untuk masuk ' ma ,,Di kedua sisi dari djalan ke-|luarkan air susu rintahkan ' oleh  P.M. Mend ieni 6 aa Ta en aan” 3 3 NN ah LK C “ML... Menges u enderal Leonard se 

La 1 Ape Rap Keenan ran (sBeiden Seits der| Demikian menurut Reuter dari! France supaja ikut membasmi Pn aa Katari be- 
. perresa aral, Uupan dan langkanZ | Rollbahn?”) jg mengisahkan  sedja-| Bangkok. (Antara). ' apa jang oleh Perantjis ds t 5 : : Ta 7 

parade dan impian2 menaklukkan rah tentara Nazi semendjak zaman PP 9 s erntis. Kebut berapa djantata sumune2, didasngh 

    

  

   

      

, 1 : 2 5 PR RU .terror's2 tak dikenal”, hari Sela-| Djabaj Aures (disebelah selatan 
Maba alan 3 Desak galam Keane Kana 2 dan BEKAS DUTABESAR INGGRIS Sa sudah tiba di Aldiaza'r. Constantine, tak berapa djauh 

“Isesak dikerumuni orang ketika mutlak dan Prana Kata ii UTK. AMERIKA SERIKAT DI dari batas Tunisia) dimasa jang 
an an dewasa ini dpertontgnkan film ' dalam tahun : ng 1 an e "| DJADIKAN KETUA ,LLOYD'S : Granat2 dilemparkan. | sudah2 sering  mendjadi tempat 

AA ,08/15” diseluruh SE ape Pte kanak Takan Ta Ki — BANK T.td.” Diwartakan bahwa serangan? ini | sembunji orang2 Aldjazairiah dan 

Menurut rentjana, tg. 15 Oktober | Iman Barat. ,,08/15” itu, adalah gritik2 Pan ” 3 rear serial “Sir Oliver Franks, bekas duta |dilakukan dengan mitraljur, granat| Tunisia jang d'tjari-tjari oleh alat 
jl. telah dapat diselesaikan pembua namanja senapan mesin Djerman | KN Pn TA aa besar Inggris untuk Amerika Seri- | Yan bom2 buatan sendiri. 3 Buah | pemerintah. Menurut dugaan 
tan lagi sebuah pembangkit tenaga)” - standard dalam perang dunia per- Na kat, malam Senen il, telah diang-| 80m bakar hari Selasa pagi telah! Leonard, rombongan2 penjerang 
listrik di Mendalan. Tetapi karena) scepuah projektiel Amerik 3 3 : Pn , tama dan di Amerika Serikat t - ag orang masuk kat: sebagai ketua .,Lloyd's Bank | dilemparkan didaerah Aldjazair, te-|itu rupa2nja mempunjai ,,bebe- 
adanja kesalahan? konstruksi pada |- . Pap TP » Nike (batja: Nai-kie as ana telah orang menjamakan itu dengan ' entara? Limited”, salah satu bank Inggris | #api hanja sebuah jang meledak dan| rapa ratus” segapan jang disem- 

vliegwielnja terpaksa pekerdjaan itu| 4 4 Wihuat beberapa at? Naba Ken P ena di Tn , ” “1 n ak 3 2G.” Film jang dipertundjukkan ! Mengapa 'beratus? orang Dijer 11203 terbesar. “Dengan demik'an ' kerugian hampir tak ada. Didaerah2 | bunjikan diberbagai tempat di 
ditunda hingga kira2 bulan. Maret ros ditem 5 Na a projektiel2 sematjam tersevut dk | itu ialah dibikin dari novel jang man Aabtuk dalam, tentara Puan Sir. Oliver mengeantikan Lord |lainnja di Aldjazairiah keadaan pa-| Aldjazairiah. 

was ditempatkan untuk melindungi bahaja2 pesawat2 terbang, dengan dja 
. lan menembakkannja projektiel tersebut. 

AdaBaik Dan Djeleknja 
Nehru Bandingkan Sistim Pemerin- 

5 : 
da hari Selasa tenang, sesudah ber: 
kobar serangan2 dengan mendadak 
pada hari Senen jl. Bataljon pasu- Film 
kan pajung ini tak“ lamg lagi akan 

elakuan jang kurangadjar - dari : . ST . seorang sersan tentara Nazi-Hitler Aa m1 DP guE pena “4 t 2 Es jang setjara sombong dan an | NN an aa St CI T dea ihelatik Ta dana , pelamar terdiri dari bekas serdadu2 | —- ra Cc £ erusamn ana- ST : mn tang jJg menganggap persendjataa, kem- 

Balfour, of Burleish, jg berhenti 
sebagai ketua teta»i tetap djadi 
direktur. Sebelumn'a, Franks dja- 
di wakil ketua. 

dikarang oleh Hans Hellmuth : 
Kirst dan isinja adalah serupa dng 
flm ,,From here to  eternity”. 
Film Djerman, itu ' mengisahkan 

1955 baru dapat diselesaikan. Demi 
kian djuga perbaikan di Semampir 
karena adanja nas'onalisasi terpaksa 
tertunda pula. Dengan tertundanja 
pekerdjaan di Mendalan itu, maka 
adan,a gangguan2 seperti itu telah 
diduga lebih dulu. (Antara). 

Barat jang baru? Perantjang Perta- 
hanan Djerman Barat, Theodor 

.Blank, tidak dapat memberikan dja 
waban jg benar atas pertanjaan ini 

Sementara itu Djenderal Adol- 
phe Aumeran, utusan Aldjazai- 
riah dalam madjl's rendah Pe- 
rantjis, minta supaja pemerintah 
Perantjis memberikan djaminan 
bahwa pemerintah akan melaku- 
kan setiap tindakan utk meme- 
lihara kewbawannja di Aldjazai- 

  

    

    

Hang rasa Ce P lapi. bali ini sebagai suat Im T m 4 3 : 3 ai kam In da Taka R RT Kanan Te begitu lagi. Mau Kn an Bana a | ak »A puh Lagi ? riah, utk memulihkan ketertiban 
ha . : . ' : . Kearsi dan kritik para penonton reka dah i G : : di Aldjazairiah, Tunisia dan | Meski Partai De-| ig terdiri dari veteran2 dan pemu- Yon tu ban Sa Karena Adanja Kekuatan Ledakan Bom Hydro-| Marokkw, 

da2 jg berdjedjal2 datang menjaksi Pang Merunamngg akroie5.2e geen —.Menurut  Churchill Djuga Terusan Suez 
. Sudah Tak Ada ,,Harganja” 

AHLI2 PERTAHANAN Amerika menolak dengan suara2 jg 
mengatakan bahwa tenaga juar biasa dari bom zat air telah mele- 
njapkan kepentingan terusan Panama dalam dunia strategi. Seorang 
Gjurubitjara Angkatan Laut Amerika Serikat memarah ,,bohong, 
tdak ada komentar............... ? ketika kepadanj, ditanja bahwa 

PERDANA MENTERI India Jawaharlal Nehru malam Rabu 
jl. telah berbitjara dimuka rapat umum di Calcutta, dalam mana 
ia membuka oleh2nja dari perdjalanannja ke RRT. Nehru dianta- 
ranja telah membandingkan sistim pemerintahan India dan RRT. 
Nehru mengatakan bahwa s'stim federal jang berlaku di India itu ,»MANTERI BELASTING” 
sudah pasti memberikan kesempatan lebih besar kepada rakjat »POLI9?, ,,CPM” DLL. ja| untuk menjatakan keinginannja dilapangan politik, tetapi djuga — Seo : #3 1 s. - NN Mens etane : Kat ra rn 5 po- | pada waktu ini - mengakibatkan provinsialisme. Keenan esa Majagai salibahn 

sebabkan karena mereka itu terta- 
rik kepada perdjandjian2 akan da- 
pat pekerdjaan dan lapangan hidup 
Blank menjatakan bahwa dia be 
lum memilih para pelamar itu dar 
dia menduga bahwa  sedikit2njz 
5096 daripada mereka itu tidak di: 
pat dipakai dalam tentara Djerman 
Barat baru itu. Namanja tidak la- 

Perlawanan bersendjata di 
Aldjazairiah terus meluas. 

Sementara itu 2 Pasukan berlapis 
badja Perantjis hari Rabu dikerah 
kan untuk melawan pasukan2 bersen 
djata Aldjazairiah didaerah jang pa 
Ia hari Minggu malam jl. mereka 
mengadakan serangan2 terhadap Pe 

mokrat Menang 
Politik Luar Negeri A. 5 

'Tak Berobah 

  

PENIPUAN DNG. MENGAKU       | peni gi ,,Werhmacht”, karena” hal ini Kementerian Pertahanan Amerika ctelah memutuskan untuk me- | rantjis. Sementara itu para pembesar 

Kekuatan RRT sebaliknja terletak Jang terpenting : kerdjasa- na elang. ketjit “nan mengasosiakan dengan zaman da- robah renfjana pertahanan Terusan Panama, oleh karena strategis | Perantj's hari Rabu mengatakan, bah 
pada persatuan nasionalnja, sama ma India—R.R.T. jang Kali ika again ak hulu, melainkan tentara baru ini di terusan itu telah dilenjapkan oleh kekuatan bom atom sekarang. | va parlawanan2 bersendjata Aldja 
sekali bebas dari regionalisme: dan tangkap ketika ia sedang ,menak- berikan nama ,Streitkrifte” ig. me- Ledakan bom atom mempunjai Tenaga peledak 40.000.000 kali te- ) ziriah itu djuga telah mulai aktif pu 

4 $ 7 jak” N i ee - : : : 

rasa disiplin, terutama disiplin pri-  Nehru seterusnja menjatakan, bah padjak” seorang pendjual kaju rupakan ,,tentara dari warganega- naga dinamiet. la didaerah Ouldjal, 60 mil sebelah 

Bana 
- ta Iga 

  

"Ru 

  

00. Politik Luar Negeri Ame- 
Sementara itu para ahli politik di 

- 

  
Washington hari Rebo berpendapat setudjuan2 Paris menurut dugaan nempuh djalan /ang diplihnja sendi. ! pemerintah Mesir Sabtu j.., bah- $ berita itu ialah bahwa sebutir bom line tjepat untuk itu”. 

bahwa “eni negeri Amerika akan dilaksanakan pada awal tahun ri, masing? sebagai hasil perdjalanan ag barang siapa mentjoba meri “ Leveransir zat air, dengan safir kali ledakan, Sisteem Kanal Panama? | FIHAK UTARA MENUDUH 2 
   

   

        

      

  

  

akan tetap ti robah sekalipun 1955 dengan sokongan partai De- sediarah dan kebudajaan masing2. sak sesuatu bangunan mil'ter di : akan sanggup menghantjurkan satu Terusan Panama terdiri dari , 
pengawasan Kon terbagai anta- mokrat dan Republik. ' India tak berhak mendikte kepada daerah Terusan Suez (baik kel 3 ORANG djenderal tentara Bel- daerah pintu Terusan itu, sehinggal sistim danau dan pintu2. Jang LANGGARAN. 

“Ta partai ket mokrat dan Republik Pemerintah Eisenhower “akan te- Tongkok, demikian pula RRT tak njaan Mesir maupun Inggri gia, hari Rebo dibawa kemuka pe- Gir terusan itu akan berada dibawah | belakangan untuk »imengangkat” - k Ne 
| dalam waktu 2 tahun jang akan da- tap mendjadi ,,tuan” dalam politik berhak memberikan perintah kepada melakukan pentjurian terhadap 3 : : 3 batas jang tak dapat dilajari oleh| kapal2 sampai 85 kaki diatas | Hari Senen sekretariat komisi mi 

: " 3 re : 2 2 5 - ana 3 ngadilan, sesudah mereka ditangkap 6 liter urusan gentjatan sendjata Ko- 
tang. jang terbagai itu da- Juar negerinja walaupun partai De- India. Jang sangat penting. bagi barang2 kepunjaan militer disapa Bah 78 kapal. muka laut keatas ,,tulang pung- | liler ag J 5 

pat kesulitan dalam mokrat memperoleh kemenangan da Asia jalah: persahabatan dan kerdja atau melakukan serangan terhe erhubung dengan. pemakaian uang Sk. Iain mengatakan ,,bentuk ba- gung” Teluk Panama. Semuanja | rea mengadakan pegan unfuk 

masa egeri, tetapi tidak lam pemilihan kongres itu oleh ka- sama India-RRT, tanpa memandang dap person'l, akan dibawa kemuka | negara dengan tidak semestinja. Pe- ru dalam konsep perang sekarangjada enam pintu di Terusan Pana- membitjarakan — tuduhan2 . fihak 
dalam urus luar negeri, demiki- rena politik itu tidak mendjadi per- .,sme2”nja, apakah itu Komunisme, penak en Sebelumnya, | njelidikan ini mengenai dakwaan2 Pena bahwa pertempuran sudah | ma, ig manga pe Mura pendapat Tiongkok Pora - 

a ahli KE soala, selama kampanje pemilihan Sosialisme, kapitalisme. Demikian a. pelanggar idaerah tadi diba AN 3 2 Bi “ akan berachir sebelum Terusan Pa-| umum akan mendjadi sasaran se- |rika Seri hi pe 
ANE sapa : : : - 1 x 1-3 £ | an par. $ n panje p a HN “bahwa ketiga djenderal ini meneri- langgaran2 - terhada rsetudjua 
Presiden wer dan menter: jang baru. lampau itu. (Antara). 1. kata Nehru. (Antara-UP) kemuka pengadilan sip1. (An . nama dapat memberikan efek “jang | rangan atom. angg 1 p pe 1 

: - : , Bln : ma suapan2 jang bertalian dengan gentjatan sendjata. Fihak Utara me 

Didjatuhi    

  

   
   

  

    wanita m menun- | mungkin bagi kami untuk menje- | ialah menjusun masjarakat atas da sosialisme, demikian Katanja, lam- kalau perlu saja akan bersedia kinan pesawat missile jang dikenda- 
| djukkan minat besar sekali untuk |idiki sampai dimana benarnja | sar sistim baru menudju sosialisme, bat-laun menghilangkan sebab2 po- berbuat demikian untuk ' menun- |kan kerusakan2 hebat. likan. 
mengetahui lebih banjak tentang keterangan2 dari pihak RRT, bah |ip disokong oleh massa buruh, ta- kok .itu. 2 djukkan kedudukan jg tak berarti Politik tak tjampur dengan 
usaha2 RRT untuk memberantas | wa pelatjuran dinegeri itu pada | ni, wanita, pemuda, bordjuis nasio 0 lagi dari Terusan Suez dan kedu- , Panama ? : "5 Penindjau2 di Washington jakin, 
pelatjuran. Menurut keterangan akan telah dapat diberantas. | haj dan golongan2 progresif. | Sebab2 jg lain, ig biasa disebut dukan kita di Mesir. Banjak sumber2 Amerika jakin, | bahwa adalah beralasan untuk me- 
orang2 RRT, dalam usaha ini| Jang dapat saja kemukakan disini sebagai sebab2 pula daripada tim- »Saja mentjoba membajangkan |bahwa djika tidak disebahkan per-| jangka bahwa alat2 pemberi peri- 
mereka telah sepenuhnja berhasil, | alah hanja kesan2 jang dberikan| sesudah diadakan tindakan perta bulnja pelatjuran, terang tidak ada garis2 pokok dari keadaan2 jang |timbangan2 politik snaka Inegeris eatan pertama akan banjak dida- 
Djika juran itu disana-s'ni |oleh tjara-hidup rakjat, tjara di | ma itu diadakan ,.gerakan pengadu #agi: kemewahan hidup  perseora- | sama “sekali tidak kita ketahui ftidak akan melepaskan kekuasaannja | ratj disekitar tempat pertahanan 
masih djuga terdapat setjara ge-|lakukannja pendidikan “kepada | an”. Bekas2 pelatjur disuruh men- ngan tidak lagi kami lihat, litera- ketika sidang ini dibuka dan ten-|atas Terusan Suez. ..IAmerika jang sangat penting itu, 

. lap, maka ini tidak ada artinja rakjat, a.l. dalam sandiwara, film, tjeritakan segala penderitaannja, de tur: dan amusemen2 tjabul-pun ti- tang mana kita belum mendapat Tapi Amerika tidak Naa dan sipenjerang — akan menghadapi 
dibandingkan dengan hasil ig te- 
lah ditjapainja. na “14 : 5 5 : Pn i , : 5 . terusan 

Djka keterangan2 ini benar, Jbebas dari sifat2 tjabul seperti ig pengakuan2 mereka dapat diketa- ngan keras, dikalangan massa dan menjerahkannja kepada rapat, Jrena Pemerintah Panama telah me-| ir, | 

dapat dipahami betapa besar hasil | pernah saja lihat di Djepang dan | hui kedjadian2 jg mengerikan. oleh massa itu sendiri, disamping tapi saja jakin tidak adanja' lagi Pnjetudjui dalam tahun 1904 untuk 1 
itu, mengingat sifat masiarakat | berbagai negeri Eropa. Selain itu dilakukannja pendidikan setjara kepentingan pangkalan Suez.” memberikan daerah koridor seluas Penindjau2 jang “ mengetahui 

kapitalis dan feodal Tiongkok difketerangan2 jang diberikan oleh Dipertundjukkanlah sandiwara, massaal pula. 8 Lain Suez Lain Panama? ?|lima mil kepada Amerika Serikat Washington jakin, bahwa Amsri- 
masa sebelum revolusi Oktober, orang2 RRT sendiri, jang benar film2 dan disiarkan tulisan2 untuk corang - djurubitjara pertahanan | disepandjang terusan Panama  de-| ka telah merobah 'selafuhi “Sistim 

ig terbesar, Shang “Sebagai Paris-nja 
pindah di Tokio) 

ketika k 2 
hai, terken 
Asia (jang k ni 

dja 
dan Be gadis mendjadi| Menurut keterangan (ah baliknja Haber Dang WA api na di BRI Plak pernah Pend kuNpat : - Sg 4 P3 ak . ! Hg al kot 

penjak t jang umum. g pelatjuran di Tiongkok sudah | sandiwara dan film dan d.siarkan pengemis, djuga tidak pernah me- y 2 i Ben, "INAGAP — ASTUSAN st ertahadan LO LAn KanAAa CSC IA "Tapi. aa ati 
ie Pee 2 2000 tahun umurnja, atau boleh | tul'san2 mengenai harga wanita lihat adanja .verkapte bedelarij”,, Gadis Hatsuko Kitashirakawa jang Panama. Adalah bodoh untuk me- djak bertahun-tahun merupakan sa- Gn pertahanan: Na 

ai Njonja2 Susanto, Sundari, Pu- djadi djusa lebih. Kira-kra 3 bu- | disegala matjam pekerdjaan. Pen seperti tukang musik didijalan, baru Dera lima belas tahun ini ngatakan, bahwa kita akan melepas- tu kebanggaan bagi perantjang2 mi- Jah tentara ig diklrangi itu salam 
.djobuntoro, Armijn Pane, dil. itu tang sesudah revolusi Oktober 49, | dek kata: public opinion dibang-- atau orang2 jang dengan paksa2 pada achir2 ini telah disebut2 seba- kan usaha pertahanan daerah Pana- liter. Amerika. Perintjian tentang in-! bisa memberikan pukulan hebat 
“Ingin sekali mengetahui: bagaima- 
na tjaranja melakukan pemberan- 
tasan itu ? Kan 

pem mbranfasan pelatjufan, aan    

     

s ditjatat, bahwa 
gan ,pelatju 

2”, jg maksud | sda iang besar2 dan smodern”), | jang terachir.  Katanja, semua itu ,,akan me- 
perzinaan untuk. menda ditutup, 429 germonja (bordeel- | . rendahka n deradjat buruh 

materiiP” bagi: wa- ers) ditangkap, 1.316 pelatjur | Demikian diterangkan kepada sebagai pekerdja.”..- - ... 
nita hari edakan daripada 
perzinaan biasa” jg. umumnja di 

lakukan dengan dorongan tjinta” 
atau ,nafsu", begitupun harus di 
bedakan “ daripada 

satau ,,concubinage” ig umumnja di 
anggap sebagai perkawinan ting- 
katan rendah”. Perbedaan2 itu per: | 

| badi, jang diandjur2kan Nehru ke- 

dienisnja, djika dibandingkan dengan 

  

a. atau 5 tahun ji. ini hasilnja sangat ' 4g : O “Tai “Ten bahwa kekuatan angkatan laut Ame $ 
£ £ Kak Iga “kodeen "meriam | angan ialah S. jai djuga. terbang menjeberangi benua, pesa-|rika tersebar dari Pacific sampai ke | Agustus jl. dan dalam permulaanseu “ 

luar negeri John Foster Dulles akan. menghalang-halangi dunia djangan SJAPA MENTJOBA SAB wat pembom serta kapal2 jang bisa| daerah Atlantik. Bila terdjadi pepe-|lan jl. mengadakan, sidang sebentar 

tetap memimpin politik luar negeri. 

Dan pandangan umum dari partai 
Demokrat dan Republik mengenai 

politik luar negeri, dapat dikatakan 
sama. sadja. Misalnja ratifikasi per- 

wa perdjalanannja ke RRT ini dan 

Nehru mengatakan, bahwa selama 4 

sampai terdjerumus kedalam kantjah 

peperangan.” 

. India menempuh djalan jang dipi 
lihnja, demikian pula Tiogkok me 

bakar” perahunja sed: 
berlabuh dikali Martapura. K     

   

     
    
   
   

  

narkan, bahwa jg menipu merek: 

DAERAH TERUSAN SUEZ 
AKAN DIBAWA KEMUKA 

2. 251 
PENGADILAN MILITER 
Dengan resmi diumumkan oleh 

     
   
   
       

   
  

» Masih Terlihat 

enal R. R. T. Dari Dekat (IV) 
Usaha RRT Utk Berantas Pelatjuran (Berhasil Bagus — Sjanghai Dulu ,,Paris 

| Dari Asia“ Kini Sudah Berobah—Germo2 Dihukum Berat — Ada Jg Sampai 
hi Hukuman Mati— Tapi Dibangku2 Ditepi Sungai Dlm Kota Sjanghai 

Pemuda-Pemudi Bebas Bertjumbu Kasih 
Oleh:  Djawotos Pemimp'n Redaksi ”Antara” # 

ena selir banjak biasa sa-f . 
ikalangan tuan tanah didesa, | 

waktu petang dibangku-bangku di 
tepi sungai kami melihat orang2, 
laki-laki, perempuan, bebas ber- 

buku2 (jang telah  diterdjemah), 
olah-raga dsb.-nja, jg sama sekali 

|atau tidaknja, dapat d terima oleh 
akal atau tidaknja, saja serahkan 
kepada para pembatja sendiri. 

Tjaranja memberanlas. 

di Peking sendiri pelatjuran sudah 
dapat d'hapuskan dasar-dasarnja. 
Berdasarkan resolusi  konperensi 

rakjat Peking ketika itu, 12 djam 

sesudah diambilnja resolusi itu 
segenap rumah pelatjur di Peking, 
berdjumlah 224 buah (diantarania 

  

    
(kumpulkan. — Ternjata 96,676 

dari wanita2 ini berpenjakit kotor. 
Bermatjam2 usaha dilakukan utk. 

| menolong orang2 ini, a.l. dengan 
member kannja pekerdjaan, dan 
'achir tahun 1950, 596 orang di 
|antaranja menikah. Jang kedapa- 
tan kembali lagi melatjur, dihu- 

    

    

' ratus djuta manusia Tiongkok ma- 
sih merupakan reservoir besar bagi. 

sebabnja jg po-. pelatjuran,  djika 

ngan maksud untuk mendidik diri 
sendiri dan mendidik massa. Dari 

ruknja masjarakat lama dan me- 
rosotnja deradjat manus'a umum 
nja dan wanita chususnja dalam 
masjarakat demikian itu, dan se- 

kitkan' setjara. luas, massa dige- 
rakkan. Dan achirnja, oleh dan 
dalam organisasi2 massa itu sen- 
dri dilakukan pengawasan keras 
djangan sampai terdjadi lagi pe- 
'Tatjuran. Untuk ini polisi dan 
hakim hanja merupakan instansi 

| kami. D akuinja: bahwa pekerdja- 
lan ini tidak mudah. Baru sesudah 
3/9 tahun bekerdja terus-mene- 
rus, soal pelatjuran ini setjara 
pokok dapat diselesaikan. 

Bagaimana dengan sebab 
. pokoknja? 

menundjukkan kepada umum bu-, 

pelatjuran.. Segala sesuatu itulah jg 
kini, diusahakan ' pembrantasannja 
Pembebasan kaum tani dari tjeng- 

(Djendral Ma- 

ra2” dan diperkembangkan setiara : 
Berita2 tersebut 

sekarang. S.s.k. itu mengemukakan, 
bahwa pesawat2 missile “jang bisa 

menjelam untuk melepaskan temba- 
kan atom dengan “tiba2 mungkin 
akan menghilangkan ' kepentingan 
strategis Terusan Panama. 

Dalil jang dikemukakan 

kan Suap 
Utk "Pilih “Kasih” Kpd dalam 

bisa memberikan keputusan”. 

hasia pertahanan bila saja katakan. 

rangan sudah barang tentu kita ingin 

memindahkan kesatuan2 militer de- 
rgan tjepat dari satu benua ke be- 
nua lain, dan kita akan memerlukan 
Terusan” Panama sebagai djalan pa- 

Ditilik dari kenjataan, kata ka- 

Timur B'skra dan sepandjang djalan 
raja dari Khenchala. Dalam pada itu pada rakjat India itu. Akan tetapi, persahabatan antara India dan RRT 1€” sp. £ Ne demokratis”. Untuk pertama kali disiarkan oleh .Dengan kemadjuan teknis dari ( a 

.Oposisi di RRT tidak diberi kesemi dapat membawa pengaruh jang be 3 SUN Nanan pala Be dalam  sedjarah Graha tentara Surat2 kabar Amerika sedjak Ing-| sendjata2 ini menjusul kemadjuan2 | Mad:lis Rendah Perantjis hari Rabu X5 
patan untuk menjatakan suaranja, sar, bukan sadja di Asia tetapj dise San bi bentak -, Djerman diperbolehkan memakai geris mengumumkan tentang pero-jteknis pertahanan kita didaerah Te- telah bersidang lagi dengan yse-ko 

dan suratkabar2 RRT-pun berita2 luruh dunia, TN Samar: 'elasting” P3 | pakaian, preman djika mereka itu bahan pertahanan Terusan Suez ber|rusan Panama. nj9gng2 untuk Pe aa 

: j Ek it i ia,!? aan NN ati i Ri i i ia tidak aka kar 'ra-| wanan2 bersendjata terhadap Peran dan komentar2nja sangat kurang Tentang politk luar negeri India, ,.CPM” dil-nja semuanja mt s7 itidak berdinas. (Antara—UP). hubung dengan djaman bom atom Saja tidak akan membongkar ra Pa ai an an 2 

dah mengadaka nreses sedjak tgl. 31 

untuk membit'arakan laporan PM 
Mendes-France mengenai hasil2 Kon 
perensj London. (Antara-UP). 

A.S. LAKUKAN 24 PE- 

nuduh bahwa fihak Amerika .anta- 

“| mendjalankan 

kontrak2 dengan perusahaan2. Po-, 
lisi menduga bahwa salah seorang 
diantara 3 djenderal tadi telah me- 
nerima suapan,  supaja mendjalan- 
kan pilih-kasih — terhadap beberapa 

orang terdakwa ini ialah: bekas djen 
deral Jule Maroye (sekarang djadi 
direktur salah satu perusahaan pe- 
kerdjaan umum), djenderal-tjadangan 
Camille Grimart, jang kini sedang 

dinas aktif dengan 
pangkat kolonel pada kem. perta- 

Utjapan2. Winston. 
Sudah tidak rahasia lagi, bahwa 

kementerian pertahanan Amerika 
telah menumpahkan perhatiannja 
kepada keterangan Sir ' Winston 

bawa oleh sendjata2 paling achir 
dalam konsepsi strategi militer. 

Sir Winston mengatakan lagi 
antara lain: ,,Saja tidak buta me- 
lihat perobahan2 besar jang telah 
terdjadi dalam seluruh kedudukan 
Strategi dunia, jang menjebabkan 

langan2 jang mengetahui, ditahun 
1939 ahli2 pertahanan Amerika 
menaksir bahwa sebutir bom baru 
dari 2.000 pon akan bisa meng- 
hantjurkan sebuah sistim pintu 
terusan Panama, dan mulai mem- 

ra tgl. 13 September sampai tgl. 23 
Oktober jl. telah melakukan 24 pe- 
langgaran terhadap wilajah Korea 
Utara dengan pesawat2 terbang. 
Dalam sidang itu fihak Amerika perusahaan jang tertentu jang me- Churchill dalam parlemen Inggris mula : i 

lever barang2 keperluan pertahanan pada tg..29 Djuli jang lampau |buat sebuah kanal Jain jang se- |hanja mau mengakui 3 pelangga- 
kepada pemerintah Belgia. Ketiga tentang perobahan jang telah di | djadjar letaknja untuk keperluan | ran. 

darurat. Tapi pekerdjaan ini telah 
dihentikan ditahun 1942 ketika 
tertjiptanja tenaga atom. Menurut 
keterangan jang diperoleh dari 
sumber2 jg biasanja mengetahui, 
pekerdjaan untuk membuat teru- 
san baru itu tak pernah lagi di 

  

Didaerah inilah Amerika Serikat 
setiap hari mengadakan pertjobaan 
roket raksasa dan pesawat2 miSsile 
jang dikendalikan jang bisa meng- 

£ 

pikiran jang tersusun baik setahun 
jang lampau tidak berguna sama 
sekali dap jang telah merobah 

hanan, dan bekas djenderal Paul 
Jacguet. (Antara). 

    
dak ada. Dan disamping segala se- 
suatu itu, pengawasan dilakukan de 

Penjakit la'n-lain. 
| Menurut keterangan, setjara de 
mikian pulalah dilakukan usaha 

. memberantas Maa masjara- 
kat lainnia. Saja sendiri, selama 

menawarkan souvenir2 kepada 
tamu2 ata Penak ae 
ganja sebagai penu jalan 

“dsb.-nja, jang banjak sekali kita 
djumpai dinegeri2 lain. Sistim 
memberi upah kepada pelaian di 
restoran atau hotel-pun tidak ada. 

. Djuga kebiasaan 
dat dibrantas setjara demikian, di 
samping  diadakannja — pelarangan 
menanam atau mengimport madat, 
Begitupun perdjudian. Sebagai gan- 
tinja diadakan tempat2 rekreasi di 
semua pabrik, tempat2  berolahsra- 

mengisap  ma- 

keterangan apa-apa — saja hanja 
membajangkan gambaran itu dan 

teruskan. 
Terusan Panama pandjangnja 

50.52 mil. 

itu, tapi tidak sampai menimbul- 

pertimbangan2 politik 

terhadap Terusan Panama, oleh ka-   
Amerika memberikan ulasan: ,,Kita 
mempunjai keterangan2 lengkap me- 
ngenai pendirian Inggeris jang baru 
terhadap strategi pertahanan daerah 
Terusan Suez. “Tapi sikap terhadap 

“terusan Suez tidak dapat disesuaikan 

  

gai tjalon isteri dari putera mahkota ma berhubung dengar telah tertjip- 
Akihito dari Djepang. Hatsuko ada- tanja bom zat air dan sendjata2 
lah mahasiswa dari fakultet sastera. atom. 

  

| 
kolam2 ikan hingga menerbitkan ke KABAR JG. pantas diperhatikan 

datang dari Bandung. Pimpinan Pu 
sat ,,Badan. Kesedjahteraan Pengen- 
dara Betja” telah mengundang semua 

tauke dan pemilik2 betja untuk meng 

rugian sebanjak Rp. 23.810,—. 

tuhnja hudjan lebat — Kelihatar se 
pele, tapi berita ini pantas djuga di 

adakan pertemuan besuk 10 Nopem | ketahui, terutama oleh orang2 kota. | 
ber jad. Maksud pertemuan ini islah 

Ta-: 

nah longsor ini diakibatkan oleh dja: 

ngan menerima pembajaran sebanjak 
10 djuta dollar dan pembajaran ta- 

hunan jang tertentu djumlahnja. De- 

ngan demikian ' bahaja penuntutan 
kembali daerah pangkalan Panama 
tidak akan ada.   

angkut sendjata2 atom. Menteri Per-' 
tahnan Inggeris, Lord Alexander of L 
Tunis, mengatakan kepada warta-   tjumbu2-an. Bagi seseorang - p€e- | kok, jaitu kemelaratan, tidak .diben, keraman tuan tanah, dibukanja la- pendapat setiap peradjurit ig ahli Terusan Suez pandjangnia 100 | wan2 Inggeris pada achir “bulan 

-undangan nindjau tidak mungkin untuk |dung, dan taraf hidup  rakjat ba- pangan2 pekerdjaan baru jg terbu- |jang dapat saja pahami.” Dimasa Perang Dunia II bom2 Djuli, bahwa sardjana2 Amerika 1 

mokrat RR “| menjelidiki sifat daripada  per- |njak tidak diperbaiki. Alternatif ka pula pintunja bagi kaum wanita. |- Saja tdak akan memadjukan Dierman dan Italia telah meme- (berada ,.satu atau dua tahun” lebih 

eni 2 jau s al jbuatan2 itu. Demikianpun- tidak | satu-satunja, menurut orang2 RRT, dan usaha keras kearah masjarakat alasan2 dimuka sidang ini, tapi |tiahkan dinding tembok terusan | madju dari Inggeris dalam pembi- 

tugas sangat berat untuk memberi- 
kan pukulan hebat terhadap 

pertahanannja di“ Terusan Pana- 
ma, mungkin jang didasarkan atas 
pengurangan menempatkan tenta- 
ra dalam djumlah besar pada satu 
tempat. NAGA :   

stalasi2nja, meskipun diselimuti ra- 
hasia, 
menurut dugaan orang banjak. 

oleh pengadilan negeri Dtakarta. Is 
kandar jang mendjadi ketua tjabang 
SBPU Kemajoran dipersalahkan te 

lah memukul dua orang pengurus 
SBPU Kemajoran lainnja. Tindakan 
tersebut disebabkan karena Iskandar 

adalah modern sebagaimana serangan datang dari darat, udara 
terhadap si-agressor, baik bila 

maupun lauf, 

? 

ta Sajang” berasal dari Juar negeri. 
Haaja ada kabar dari Tel Aviv, Dju 
rubitjara tentara Israel mengatakan, 
bahwa hari Selasa didesa Israel Ne 
gev, dekat perbatasan Mesir, ada 2 
buah rumah jang diledakkan oleh 

  
PU” — Karena kurang'hai2 letnan 

2 3 Mer: : : Pa Ian (Menurut nj. dr. Pratomo, dokter gi| merasa tersinggung oleh sebuah. ar- kaum ,,infiltrtan”, Dikatakan selan- 
la Dar Iu dipahami, karena “pelatjuran Se: kum, Ada 2 germo diantara 429 : , 1 Te ga, taman2 perpustakaan2, ge- untuk mentjari djalan guna kesedjah gi di Batal dari hasil Denim ban tikel jang an ga Na SB djutnja baka Na jan 

bagai jg dimaksudkan diatas, diang na d hukum mati, korena| Siapa jg pernah menindjau RRT dung2 sandiwara dan bioskop, teraan para pengendara betja dan annja pada sekolah2 rakjat dalam 2 tang dari daerah Gaza dengan Tiba 

  

gap sebagai «suatu gedjala masjara- 
kat, ig terutama ditimbulkan oleh. 
faktor2 ekonomis, sekalipun  ba- 
njak faktor2 lain jg. bersangkut- 

.paut dengan itu, antaranja  biolo-y 
.gis, psychologis dsb.nja. Ig di bran 
tas di RRT ialah perzinaan untuk 
mendapat keuntungan materiil itu, 
termasuk: perdagangan wanita, se- 

dang2 perkawinan, 

. termasuk perd an. 'jg miskin. 1 
dang pergundikan dilarang oleh un!   Ketika kami di Shanghai, di 

terbu 
5 orang dihukum pendjara 
lahun keatas. 

Gerakan pengaduan”. 
Germo2 ini telah berdosa mem- 

perdjual-belikan arak2 perempuan 

dari 6-7 tahun, jig telah  dibelinja 
dari desa2 atau kaum buruh kota 

tidak dapat menjangkal, bahwa ke 
miskinap masih besar, menurut ke- 
terangan orang2 RRT ,.sisa2 masja 
rakat jg lampau jg tidak dapat di 
lenjapkan — sekaligus”. Kemiskinan 

inilah jg dulu mendjadi. sumber pe- 
latjuran... Sekalipun — pembangunan 
rumah2 dan asrama2 buruh, di la- 
kukan dengan tjepat sekali, masih 
sangat banjak orang hidup berdje- 
djal dikota, jig biasanja  mendijadi 
salah satu sebab pula " terdjadinja 

ti menganiaja en NN 

' Tetapi  tindakan2 ini adalah ha- 
nja bersifat ,,tambal-sulam”. Enam   tempat2 beladjar,  kursus2 petang 

dan malam, semuanja bersifat mas 
saal. Selalu timbul pertanjaan kepa 
da kami: darimana didapatkan 
uang untuk semua itu? Semua war 

tawan asing jg menindjan RRT me 
ngakui, bahwa RRT- bersih, tidak 

atau djarang sekali ada lalat. Pada 
waktu2. tertentu diadakan gerakan 

pembersihan” oleh: organisasi2 mas 
sa, jg mendjadi pula suatu latihan 
hygiene setjara. massaal. 

  

mentjapai kerdjasama jang baik ber 
hubung dengan makin beratnja peng 
hidupan sehari2, terutama dimusim 
hudjan. Dalam pertemuan itu akan 
ditetapkan antara fonds simpanan, 
pertolongan pada ketjelekaan, 'sakit 
dan kematian, pemberian alat2 seper 
ti djas hudjan, topi dan sepatu —- 
Desa Tjilangkap didaerah Tasikma 
laja baru2 menderita akibat tanah 

dan luar kota ternjata, bahwa anak2: 

dari desa mempunjai gigi lebih kuat 
daripada anak2 kota. Ini disebabkan, 
karena anak2 dari desa tadi sedikit 
sekali makan makanan jang bisa me 

rusak gigi seperti kembang gula, tjo 
|klat dil: umumnja mereka banjak 
| makan buah2an jang “mengandung 

banjak vitamin — Karena ringan 
longsor seluas 20.000 M2. Longso- tangan, hari Selasa Iskandar telah di 

"rap tanah ini menimpa kebun danldjatuhi hukuman denda Rp. 100,— 

II Mukmin, jg. memimpin pengawal (bawa sedjumlah besar bahan peledak 
kehormatan pada kedatangan KSAD | Dr. Albert Schweitzer, pemenang 
Bambang Sugeng di Palembang hari Pagar Nobel untuk tahun 1952, me 
Senen telah meninggal dunia. Waktu Pera gp Aa Kn Pen 

itu letnan Mukmin mengendarai jeep | rakjat2 diadiah: ban 2 bo dat 
jang entah apa sebabnja lalu tabrak for Dann Tantaa e : jab Ai Na 
an dengan sebuah locomotief kereta | Menteri hiegara rasul, Afmioriy 

api di Keramasan. Jeep ringsek se/ Nutting, hari Selasa memperingat- 
dang letnan Mukmin “#kibit Iwka2- | kan. bahwa persahabatan Inggris — 
nja meninggal dunia dirumah sakit | Mesir tergantung kepada politik Me   —— Kali ini tak begitu banjak ,,beri 'sir di Sudan, 

s
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——Encumuman 
| 'Djaw. Lalu Lintas Djalan dan Sungai 
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“Menghaturkan Banjak Terima Kasih tali 'oni ui mbeli kartjis untuk : “oten Dr. SNN nan Salatiga, Dr. THIO jika Tuan/Njonjah belum mem ka 3 untuk | KEE TIONG dan Dr. GO GIEN HO Semarang, dan sege- L SANDIW ARA 

9 
ka 

Pp
 

ragi
 

Hp 

—nap Zuster R. S, St. Elisabeth, serta handai taulan dan sau- 
| dara2 sekalian jang telah memberikan bantuan, perawatan 

Berhubung hingga sekarang masih banjak mengalir permohonan? untuk membeli mobil be- 
NIM tenaga dan pikiran, bahkan kiriman bunga dan lain2 per- t . la Eadanrpada anu wafatnja dan BeN ana Dengue an jg tu Ne A1 1 al as) ara “8 

   
       

   

    

   

  

    
   
   

  

   
     
  

kas, Panitya Pe ndjual: 3? Mahi Bek as mengumumkan bahwa pe kerdjaan pembagian dari panitya . terahir pada istri, mama, mama mertua “dan mama besar 
? : Mana TN Sa AG Te oi RermohanNA Yara. eni apa Denag an Aa Sania bouw Sim Dis | Belilah Sekarang Djuga, Sebelum Kehabisan Kartjis !!! St : Tata kon SA al Is TEDJAKUSUMA | 2 : | Kami persilahkan Tuan/Njonjah mebapjakan Kernda mereka Ket anitya ' jualan Mobil Bekas II” terlahir TAN WIE TJOE'NIO. : R : $ Ea 11 Ketua Panitya Tn Mobil Bekas : | ( dha salah dikubur pada 2 Noveduknia . jang telah melihatnja pada malam Generale Repetitie 

UNA Set Ui Naa De Ea OT Hormat kami, "3AGR | Sebagai seli akan di in: Tel 1 Djam: 7.00 malam tepat 3 : WAE ozon an ag : LAUW SING DJA da : 1. Mepagal selingan Main: Tgl. J p Ep 00 UE MBDOKEWAHAS DIOI DO, PMN KAK: 2 TEDJAKUSUMI Pan persembahkan : : 1 Digedung : S0 mmm amen annm—n ea. Dhraran Barter | 9 do GI SIN “You SzE Ih sia : Mt Rokan PER ba LAUW SOE SWAN (Rpp) : : - 13 Telah siap: Pan ka Mn Nb bapa ING dam Jati | . KLASIEK | Nov. 1954 Djl. STADION. Dasar2 Pengetahuan Dagang untuk S.M.P. dan SM.E.P.II dan utiu-tjutiania Aga | jang Istimewa. —— . TE 54 Kan Hn i Semarang, Karangtempel 184k Menembak sama 
Kartjis dapat beli pada: TOKO ,KEMBANG" KIOK HWA 

TOKO ,,!UROPA" 
TOKO , HIEN“ 

Oleh Kurnain Suhardiman SG £ Oo 5 s : —  Djl. Mataram getahuan dagang jang sederhana jang terutama disusun untuk murid? Pa en PE NGUMUMAN —  Djl. Bodjong    

  

      

  

    

    

     

     

     

   
     

  

     

   

H3 S.M colah2 jang sederadjat dan telah disesuaikan dengan rentjana peladjaran: 2 2 ie Ikon membula Pita elenorennyita SDR. KHO SIkT TONG 3 Petudungan emerintah. Sa Dae : : A3 ureau Stenogratie Indonesia, mbuk 21K oreporte: : : 5 $ : t 2 1 Sena peladjar tidak mudah akan lupa isi peladjaran buku ini, mengingat azas2 pemberian peladja- tingkat permulaan mulai bulan Noven er 1954. Lamanja kursus P anitya Tonil Chi Tuh Chiao Tsing Nien Hui, Semarang va dengan Tian men wadngakan ino papa tiap bab: diserti: bagan2, gambar2, pertanjaan?, tugas |. Ta Se Ke Pe SP AN dan TS Aa djam: 3 dan dilengkapi pula dengan beberapa lampiran tjontoh2. Ne en : $ “ Xi Ket “Pala FA : Adapun Tan buku jang tebal 128 hal. adalah Rp. 12,50 : .. Uang kursus Rp. 30.— sebulan, uang: | Rp 15- Peladjaran SN Mama 

  

  

  

NUN : $ Hn 4 : 5 3 diberikan o ru jg berpengalamar ek di- kalangan instansi | - sa . Lea : Pesanan dari luar kota selalu tambah ongkos pengiriman 1596 dari harga djumlah: pesanan atau se-:| Ten aa nama Kan $ Werlindisdh dan prac- | MAMPIRLAH DI: K U R M 

dikitnja Rp» KSO “tr Naa sch hin: i -oleh setiap peminat. Ramah ES A f. 

  

  

  

ana 2 : 
tisch hingga mudah di-ikuti dan dipelad Kk Pedagang dan Toko2 Buku dapat potongan jang memuaskan: Ag aan j ab Sa umpsunk ilibawah penilikan Bond . Gabungan Kursus 

3 Dapat dipesan pada Toko Buku Tuan setempat atau langsung kepada penerbitnja, - Kantor Indonesia berpusat di Jogjakar 
j $ 13 » 

Pendaftaran mulai seka- 1 dari IRAK Aan ame | TJENDOL' stx.. Pirang tiap hari kerdja pada Sdr. R. SOE N. V. GUNUNG AGUNG" «|| tang tiap hari kerdja pa at “ . , 
» GUN Kan bojong 148. Dan as mama Sr Ka Ga an on Ma ba aa Globe Trading Corporation 

500 kl Bersi angan B. 
Pusat : Kwitang 13 — Tlp. 4678 Gmb. (rena“belum banjak jang memiliki vak   

  

      
    
    

  

    
  

     

   
       

  

     

    

       
   

  

   

  

        
      

  

  

  

  

    

        

Ti 3 Tjabang : Gunung Sahari No. 46 | butuhkan dalam masjarakat. 2... peminum ES. B.B. of ME. bl LE ina SN : Kotakpas 2138 — Djakarta.” || BUREAU STENOGRATIE INDONESIA | Hn TT 
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9 Ke Na Pe - 
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o i ada meat : dak HARGA Rp. 14— 100”/, Garansi tidak luntur 8) met ta 5:1 (| ar na Pe ii aa Un ah TA He | Most Il. Agen: ,Suara Merdeka") - VIRANOL ANE K — Bin 2 
aa MEN memasak 
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Rp. 20— No. 2 ..........i. Rp. 10,— Blossom face cam, hilang- haja bagi kesehatan shah maupur | an na i & X N x kan - da2 ee 2 Rp Ia Sa Pn en Pena, 
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1ja Talang manga: Te, Bagan ANN Pn eni Nana bab ngelmu warna2, suluk warna2 babad kang nge- en aan aa NP NN p. 10 nak 

Ke , : 1: I F 2 2 £d g £ ' » Ly 2 andjangkran rambut, tahan rontok .......... 2. 5 — ini i 2 1 Harga Rp 41 50 sakan Indonesia jg sangat ledzad. nani agama Islam uga warna2' nganti bisa ngarani manawa asale kara mendengar ............ Rp. 102 Saip Man ena" Telinga, 
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