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Hadji Agus Salim dengan dikawal 
'holeh pasukan kehormatan “tentara, sesaat sebelum diberangkatkan 'ke 
makam Karet. Sebagaimtana dikabarkan, pemakaman dilakukan pada 
hari Djum'at kemaren dengan upatjara kenegaraan dengan mendapat 
perhatian besar, baik dari kalangan masjarakat, maupun dari kalangan 

korps diplomatik day pembesar2 pemerintahan. - 
Ra CERA 1 In K 

  

Tentara Contra Mobrig 
Gara2 Kartjis Bioskop Terdjadi Insiden 
Tembak-Menembak Di B'masin—Seo- 

rang Anggauta Tentara Tewas 
PERKELAHIAN ANTARA serombongan anggota2 tentara 

dengan serombongan anggota2 Mobrig terdiadi lagi Kemis malam 
di Pasar Baru Bandiarmasin jang menjebabkan ribuan penduduk 
lari kesana-kemari, hingga dengan sekedjap sadja pasar djadi su- nji-sepi. Akibat perkelahian tersebut dua anggota tentara luka be- 
rat dan seorang Mobrig luka enteng. 
luka berat 10 menit kemudian 
Ulin. f 

Revolusi 
Oktober 

Diperingati Djuga Di 
Djakarta 

HARI REVOLUSI Oktober 
tahun ke-37 Sov- dan hari ulang e e 

jet Uni (1917—1954) diperingati 
Minggu | 
resmi oleh Kedutaan Besar Soviet 
Uni bertempat di Hotel des In- 
des, Diakarta. Resepsi tsb. diha- 

Luar N i dliri oleh Menteri Luar Negeri 

    

   
          

ter, korps diplomatik dan tamu2 
lain-Jainnja. Sa 

Menteri Luar Negeri Sunario 
atas nama pemerintah dan rakjat 
Indonesia mengutjapkan selamat 
dan mengadakan toast untuk ke- 
selamatan Presiden dan  rakjat 
Sovjet Uni, jang oleh Duta Be- 

but, atas nama pemerintah dan 
rakjat Sovjet Umi, dengan toast 
untuk keselamatan Presiden dan 
rakat Indonesia. Olth Zhukov 
djuga dinjatakan harapan. pada 
kesempatan tersebut semoga per- 
sahabatan antara rakjat  Sovjet 
dan rakjat Indonesia makin erat 
dan perdamaian dunja terpeliha- 
ra. 

Kawat selamat is ri Presi- 
den dan P.M. 2 

nja, bahwa berkenaan dengan hari ulang tahun .ke-37 “Soviet Uni itu, Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Ali Sastroami- 
      

   
     

djoio telah me 
selamat kepada Presi 
Uni Vorosilov dam Per 
teri Malenkov. (Antara) 

————— 

   
   

bahwa 
kan atas hasrat jang 
untuk mempererat Bi 
tan jang ada mi 
biik Indor Re) 

    

nesia dan Re 
iat Yugoslavia, maka 
rintah tsb. telah semufakat Ha 

hubungan 

  

  

  

membuka | na 
bana, dengan  pertukar wak 
tiplomatiknja atas tingkat Duta 
La Ne ain Mena Berkuasa 
enuh, 2 erna # aa 

Fe     

    

  

Djakarta. Raya toll 4 
rakan .,Front Anti Ke 
sunan pengurusnja 
H. Ambrie, wk, | 
buan, penulis ID. 
nulis HI Usman Ef . 
hara tt Ha dan pe 
nonas J. uzaimah, 
dan Djajadi. Untuk 
sekretariat beralamat 
tjang II No. 96a, D 
bagaimana d'ketahui, 
ti Komunis ini berpusat di 
dung. Untuk langkah 1 
selekasnja akan dterbitkan ming 
guan ,Arti Komunis”, Demikian 
pengumuman pengurus tersebut, 

Front anti komunis di- 
bentuk, Rene" 

Seterusnja berita dari Djember me 
ngatakan, bahwa pada tg, 1 Nopem 
ber.di Balung telah dibentuk Front 
Anti Komunis didaerah EN 
Djiember diketuaj Bambang Sahifu 

   

din. Seterusnja Front Anti Komunis! menghadapi orang2 Indonesia jang sebulan datang ke tempat2 tsb., 
tsb. olehnia akan dibentuk “ ditiap2 
ketjamatan, 

malam dengan resepsi. 

Die, | perhatian bahwa: 

“Dapat dikabarkan 'selandjut- 

    

  

    
   

      

    
    

   

Seorang dari tentara 
meninggal dunia dirumah 

soal ketjil sadja, jaitu karena bere- 
but2an membeli kartjis bioskop: te- 
tapi diduga, bahwa insiden sekali 
ini dipermudah terdjadinja oleh ke 
tegangan ig masih terasa sebagai 

akibat peristiwa “perselisihan  sebu- 
lan jg lalu antara Mobrig dengan 
tentara. Pihak jg bersangkutan me- 
nerangkan, bahwa berkenaan den. 
peristiwa ig tak diinginkan ini, su- 
dah ada beberapa orang dari kedua 

lah pihak jg ditahan. Sebelum 
erdjadi perkelahian malam" itu, 

| Perwira Pers Territorium VI da- 
lam suatu  keterangannja. kepada 
pers mendjelaskan, bahwa risti- 
wa perselisihan sudah dapat diatasi 
dan selandjutnja telah dimintakan   
Bs Bea anna PRA CL ERAT 

It. Masing2 kepala/komanda 
kesatuan bertindak tegas kepada 
mereka jang njata bersalah. 

2. Mengadakan staf penghu- 
bung jang terdiri dari kepolisian 
dan ketentaraan. Atas persetudju- 
an bersama pimpinan untuk Joint 
Staff itu diserahkan kepada ke- 
tentaraan, jaitu Komandan K.M. 
K.B. 

3. Dalam pelaksanaannja, staf 
tsb. antara lain ' menjelenggara- 
kan patroli bersama, jaitu CPM 
dan Pengawas "Umum MB. 

4. Kepada Joint Staff itu di 
berikan kekuasaan untuk mengu- 
sut dan mengambil tindakan se- 
perlunja terhadap pelanggar disi- 

'nlin, sedangkan pelanggaran2 lain 
nja jang bersifat hukum, akan 
diserahkan kepada Pengadilan. 

5. Masing2 kepala/ komandan 
kesatuan atau staf berkewadjiban 

  

2 ok ji2 dudukan Dapat dikabarkan, bahwa asal terj "& . Pen : Sa ri djadinja insiden ini,” adalah -karena : Oleh orang2 Djepang di Indonesia 

  

    
     

     

  

| mengadakan . penerbangan 
melakukan tugas pemotretan. obil.- Pp 
nurut "laporan polisi 8 orang tetak Pa Na: S5 

da Djanda 
eninggalan 

dang Se- 

  

  

man alias Michiko Nagata untuk 
memberikan bantuan kepada anak 
anak ig ditinggalkan oleh orang2 
Djepang di Indonesia selama pe- 
rang dunja kedua jang lalu, men- 
dapat sambutan jang baik dika- 
langan Pemerintah Indonesia ter- 
utama Tenan pedjabat” resmi 
jang bertugas dengan urusan so- 
sial. Menteri Sosial! Suroso mene 
ran 

: SERUAN njonja Aminah Us- 

   

    

   

oleh njonja Aminah Usman 
dan ia menjatakan akan sanggup 
memberikan bantuan dalam me- 

sokongan kepada anak2 ig telah 
ditinggalkan oleh orang2 Dje- pang 'itu. : ts 

Menteri Suroso mengakui, bahwa 
memang di Indonesia terdapat ba- 
njak anak2 dari isteri2 orang2 Die 
pang jg tidak sah j'g dit'nggalkan 

|oleh orang2 Djepang setelah pe- 
rang dunia selesai. Menteri Suroso 

berkata, adalah suatu keharusan 
bangsa dan Pemerintah Djepang 
untuk memberikan bantuan kepada 
anak2 dam djanda2 itu jg- hidupnja 
terlantar. Atas pertanjaan tentang 
bantuan jg dapat diberikan oleh Pe 
merintah Djepang kepada 
dan djanda2 itu, Menteri Suroso 
menerangkan, bahwa bantuan itu 
mungkin dapat diberikan. dalam 
rangka pembajaran ganti kerugian 
perang oleh Djepang kepada Indo- 
nesia. Sebagaimana telah di kabar-   but angka 5.000 sampai 10.000 ba- 

ig ditinggalkan 

jig dikatakannja sebagai ,.noda” ba- 
' gi Djepang. (Antara). , 

  

Pes. B-29 Ditem- 
bak Pes. Rusia? 
DIUMUMKAN “ oleh Angkatan 

Udara A.S. di Timur Djauh, ig ber 

kan kepada ,,Antara”, bahwa | 
ia Mmemudji inisiatip jang diambil | 

itu | 

laksanakan” rentjana pemberian | 

anak2 | 

kan, njonja Aminah Usman menje |: 

  

   

    

   

  

   
   

  

    

                

   

  

Presiden Sukarno dan Nj. Fatmaw 
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Djamuan Di- 

Istana 

      

      

    

    

    
   

th. menerima para Wati-Kota dari 
seluruh Indonesia di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ramah-tamah 
antarg lain nampak hadlir Wakil P.M. II Zainul Arifin. Pada gambar 

tampak suasana ramah-tamah di dalam Istana Merdeka. 
(Gambar ,,Antara”) 

  

   2 ORANG INSPEKTUR 
mengundjungi pemimpin x: 
tempat kediamannja. Tidak 

gauta dari partai MTLD ( 
san2 demokrasi). jg oleh ka 

Sementara itu dari Paris 
wartakan, bahwa berdasarkan t 
dakan? keamanan jang di 
oleh pemerintah Perantjis uni 
menghindari keributan2 lebih 
djut di Aldjazairiah, pada 
Minggu pagi sedjumlah 250: 
dari pasukan bersendjata brig 
mobil telah meninggalkan Pa   markaS-besar di Tokyo, bahwa se- 

buah pesawatnja dari type B-29 pa 
da hari Minggu telah diatuh di de 
kat Nemuro diudjung Timur pulau 
Hokkaido kira2 25 mil dari kepu- 
lauan Kuril ig termasuk wilaiah So 
“jet. Pesawat tsb. ketika itu sedang 

routine 

kelihatan ' menjelamatkan: diri dari, 

pesawat tadi dengan “menggunakan | 
parasut tetapi seorang diantara me 
reka telah djatuh di laut. Dengan 
demikian dikuatirkan bahwa 4 
orang telah tewas - dari II orang 
anak-budah pesawat itu. Orang men 
duga, bahwa pesawat B. 29 tsb. te- 

(ah ditembak djatuh oleh pihak So 
rjet jg menduduki pulau jg terletak 

berhadapan dgn. Nemuro. (Antara— 
AFP). 

   
nja untuk meredakan peristiwa2 
jang telah lalu, demikian antara 
lain bunji pengumuman bersama. 

Dapat dikabarkan, dng. adanja 
kedjadian malam itu, anggota? 
(tentara jang tinggal di sebuah 
asrama di Kelajan akan keluar 
dengan sendjata lengkap, tetapi 
dapat ditjegah oleh CPM. - Kini 
pendjagaan CPM dan pendjagaan 
bersama antara kedua belah pihak 
dalam kota Bandjarmasin makin   mendielaskan kepada anak-buah- diperkuat pula. (Antara) 
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“Lagi ,,Chajal Belanda“ 
|Tidak Benar Ada P 

Irian Barat 
at| SEORANG PEMBESAR kedutaan Indonesia di 

“| telah menjangkal kebenaran berita2, jang menjatakan, bahwa pa- 
“| sukan2, jang menjatakan, bahwa pasukan2 Indonesia telah menda 

rat di Irian Barat. Demikian Reuter kabarkan dari Canbera. Me- 

Di 

nurut berita itu di Den Haag tel2 
| pasukan Angkatan Laut Belanda telah menghalau pasukan2 Indo- 

'nesia jang telah mendarat di Ir 

H3 
Pembesar kedutaan Indonesia di 

Canberra tadi, B.A. Ubani, menga- 
takan, bahwa tjeritera tentang pen- 
daratan pasukan2 Indonesia di Irian 

il Barat itu adalah ,,chajal” belaka dan 
'.di-bikin2 dengan sengadja” untuk 
melemahkan tuntutan Indonesia atas 

|irian Barat. Demikian Reuter. 

 Menz.es tidak dengar ten- 
tang penjerbuan Indone- 

Bu ha aa, 
- Sementara itu menurut AFP. dari 
Cambera Perdana Menterj Australia 

1 Robert Menzies hari Djumaat menga 
'#takan“di Canbera, bahwa ia 

I-jada mendengar tentang pen'erbuan 
Aj Indonesia di“ Irian Barat. Ia” menam: 

tidak 

ahkan: .,Tetapi pasukan2 Australia 
'selaln waspada dibagian utara”. 

Pihak kedutaan Indonesia ' mene 
' rangkan, bahwa berita2 tetang me 

njerbunja 48 peradjurit Indonesia d 
| Irian Barat itu “adalah , lutju”. ' 

Seorang pembesar dari kedutaar 
“itu mengatakan: ,.Tiap2 orang tahu, 
Ibahwa Indonesia adalah negeri jang 
tidak menghendaki perang. Kita   menghendaki Irian Barat kedalam 
wilaiah Indonesia, tetapi tidak dgn. 
kekerasan.” 

endaratan Indonesia 

Canbera 

h dikabarkan dengan resmi, bahwa 

an Barat pada bagian kedua dari 

Kapal Siapa? 
Lagi Kapal Asing Me 
njoroti Pantai. Selatan 
BEBERAPA hari jg baru lalu 

penduduk Tjibarenge, distrik Pala 
buhan Ratu, Sukabumi, telah di 
kagetkan oleh sorotan lampu sen- 
ter dari laut. Menurut laporan jg 
diterima oleh pihak resmi, soro- 
tan lampu senter terdjadi sampai 
3 kali diwaktu tengah malam itu, 
tampak berasal dari sebuah kapal 
jang berada pada djarak kira-kira 
112 mil dari pantai. “Tjibarange 
itu terletak diperbatasan antara 
keresidenan Bogor dan Banten 
dekat pantai. Sepandjang penge- 
itahuan para pendjaga pantai, 
kap2!2 laut barang atau penum- 
pang tidak b'asa pakai lampu 
senter dem'kian. Sampai saat ini 
belum diketahui bendera kebang- 
saan apa iang dipakai oleh kapal 
jang menjorotkan lampunja ke 
pantai itu. 

Selain dari pada itu didapat ke- 
terangan, bahwa sedjak awal ta- 
hun 1953 sampai sekarang ini 
sudah 35 kali disinjalir ada kapal?   Dalam pada itu pihak kedutaan Be 

Janda menc-angkan, bahwa ia mene 
tima kawat jang menerangkan ten 
tang adanja kegiatan dari pihak In 
donesia diantara penduduk Irian, 

| dan pihak Belanda kemudian mengi 
rimkan dua pesawat Catalina untuk 

1 

jajan melakukan pelanggaran perba 
tasan itu, Demikian AFP. (Antara) 

laut jang tidak diketahui kebang- 
saannja mendekati beberapa tem- 
pat dipantai sepandjang Selatan 
Djawa Barat dan tampak mentju- 
rigakan. Dalam laporan2 tentang 
itu diduga banwa tidak mungkin 
sebuah kapal ALRI sampai 2 kali 

Paris menudju . Mulhouse di 
mur: Perantjis, 
sedjumlah 100 or 

Me- mobil J 

menudju Aldjazair dan Philipp 
ville dengan menumpang 5 bu 
pesawat udara. Pada waktu j 
bersamaan, sebuah pesawat tr 
port - telah meninggalkan 

untuk mengami 
dari 'briga' 

Posukan2 Perantjis melan- 
djutkan gerakannja mela- 
wan kaum perusuh. : 

Pasukan2  Peranijis pada malam 
Minggu dan hari - Minggu  melan- 
diutkan gerakannja untuk “ setjara 
sistematis ' memadamkan “ kegiatan 
kaum perusuh” di “Aldjazairiah. 
Di Batna polisi berhasil menangkap 
Bushemal Ahmad Rashid, ig men- 
dijabat sekretaris ijabang ,.Panitya 
Kesatuan. Aksi”. Menurut” "polisi 
Rashid telah: mengaku bahwa 'ia 
adalah organisator . segala“ ,.kegia- 
tan terror” termasuk“ 'pertjobaan2 
pembunuhan di Batna. 

Di Aldjazair sementara itu pa- 
sukan2 keamanan menangkap se- 
mua pemimpin dan 13 anggota 
terkemuka dari golongan? ,.ka- 
um perusuh” jg telah turut serta 
dalam kegiatan2 jg terdjadi baru? 
ini. Diterangkan oleh pihak polisi 
bahwa sedjumlah besar bom dan 
alat2 peledak lainnja telah dapat 
d'sita. Balabantuan Perantjis da- 
lam pada itu terus datang menga- 

     

z 

takan sebagai partai jg terlarang, 

Temkan2 j 

   

   

    

    
   

      

ntakan Ber- 

ukan Penggeledahan2 
Pembrontak Ditaksir 

hn anan pada hari Saptu telah 
Aldjazairiah, Messali Hadj, di 
iperoleh keterangan2 tentang 

kundjungan 2 orang itu, tetapi Messali tak menentang kundju- 
ngan itu dan para inspektur tsb. tampaknja tak mensita doku- 

bahwa kundjungan itu dilakukan 
dirumah2 

, jang mendjadi ang- 
untuk Kemenangan Kebeba- 

Perantjis pada hari Sabtu dinja- 

    
     
    
   
   
   
   
     

   
   
   
    
         

Kalau api menjala di 
Djabal Aures. 

Berita AFP dari Aldiazair me- 
ngatakan bahwa bertalian dengan 
serangan2 di Aldjazairiah- itu, 
djumlah orang jang telah ditang- 

'Fkap ada 175 orang, diantaranja 
Ipemimpin2 nasionalis jang terke- 

uka, 
Polisi Perantjis malam Sabtu 

IL telah tembak mati Abdullah 
ek Ramdan, salah seorang pe 

(mimpin gerilja. Sesudah terdjadi 
bak-menembak jg tak berarti, 
ka keadaan pada malam Sabtu 

ja tenang kembali. 
la malam jitu tampak api 

ti berganti-ganti diber 

t dipegunungan Aures 
atan nstantine: pa 

melawan Perantj's 
sedang tukar-menukar keterangan. 

     

     
     

   

  

»Serombolan” 2.000 
orang? 

Sementara itu para ketua dari 
pada apa jang disebut Dewan 
orang2 Terkemuka  Aldjazairiah 
hari Sabtu telah berapat di Al- 
djazair, dan menjatakan patuh ke 
pada Perantjis. Mereka mendesak 
supaja Perantjis dengan segera 
membasmi apa jang mereka sebut 
»gerombolan2 pendjahat”, - jang 
menurut kata2 mereka berdjum- 
lah kira-kira 2.000 orang. 
.Kata penjokong” Perantjis tadi, 

serangan2 jang terdjadi achir2 inj 
di Aldjazairiah tidak ditimbulkan 
oleh suku2 bangsa setempat, me- 
lainkan oleh ,,anasir2 jg merem- 
bes ke Aldjazairiah, atas perintah 
orang2 asing. 

Apa ig disebut ,,M.T.L.D.” 
Mengenai pembubaran partai na- 

sionalis Aldjazairiah MTLD - oleh 
kabinet Perantjis, seterusnja dapat   lir di daerah Auris dimana segala 

sesuatu dipersiapkan untuk gera- 
kan pembersihan jang tak tama 
lagi akan dimulai. Menurut U.P. 
4 buah kapal dengan mengangkut 
balabantuan bagi pasukan2' ke- 
amanan Perantjis pada” malam 
Minggu telah bertolak dari Mar- 
seille .menudju Aldjazair, 

Penggerebegan2 di Peran- 
tis thd. orang2 Afrika 
Utara, 5 

Berita AFP dari Pari# mengata- 
kan sementara itu, bahwa polisi Pe 

rantjis hari Sabtu telah melakukan 
penggerebegan2 terhadap  organisa- 
si2 dan tempat2 pertemuan- bangsa 

Afrika Utara diberbagai kota di Pe 
rantjis, bertalian dengan serangan2 

ig achir2 ini dengan mendadak - te 
lah berkobar di Aldjazairiah Peng- 
gerebegan2 terpenting dilakukan di 

Belford, Caen, Toulouse, Metz: in- 
siden2 tidak terdjadi, 
Di Paris, 'polisi telah menggerebeg 
kantor suratkabar ,Algerie Li- 
bre”. Walaupun redaksinja mempro 
tes keras, polisi telah menjita djuga 
surat2, karangan2, . gambar2, untuk 
dipeladjari apakah diantara kaum 
nasionalis Afrika Utara 'ig ada di 
Paris ada jg melakukan peranan da 
lam peristiwa2 di Aldjazairiah “itu. 
Telah digeledah pula gedung perte 
muan mahasiswa Aidjazairiah.  be- 
berapa cafe tempat. pertemuan 
kaum nasionalis - Aldjazairiah dan 
lebih dari 20 tempat tinggal. Tang- 
kanan2 tidak terdjadi. 

kata polisi, | 

diberikan keterangan singkat me- 
ngenai partai politik ini. MTLD, 
atau nama lengkapnja .,Mouve- 

. ment pour le triomphs des libertes 
democratigue” (.,Gerakan untuk Ke 
menangan Kebebasan2 Demokrasi”) | 
terbentuk sesudah achir perang du- 
nia II, sebagai kelandjutan dari pa' 
da P:R.A.- (Parta! Rakiat Aldjazai- 
riah) jg dibubarkan dalam tahun 
1939 “lan masih tetap bersifat ille- 
sal. Tudjuan utama MTLD adalah 
otonomi politik bagi  Aldjazairiah: 
lain daripada ,,protektorat2” Peran 
tjis Marokko dan Tunisia, Aldja- 
zairiah merupakan bagian dari in- 
duk-negara Perantjis (.,France 'me- 
tropolitaine”). Menurut sebuah ke- 
terangan lain, MTLD. menghenda- 
Ki pembentukan satu republik Ai- 
djazairiah jg bebas. MTLD pada 
tgi. 1 September jl. petjah mendja- 
di 2 fraksi: 'ig sebagian dipimpin 
oleh Messali Hadj dan lainnja oleh 
Lahouel Hocine: Hocine menuduh 
bahwa Massali Hadj ..tidak berge- 
rak”, ,immobil”, (Antara—AFP), 

| Att ae 

| DRS. HARTONO Di- 
| ”"HUISARREST. 

|. Bekas Kepala Djawatan Phar- 
| mas: drs. Hartono jang  sediak 
“beberapa bulan ini ditahan dalam 
|pendjara karena dituduh terl'bat 
| dalam soal “ketjurangan mengenai 
| pembelian diumlah besar obat2-an 
| dari luar negeri, sediak beberapa 
| hari jl. atas perintah Djaksa Ting- 
| Sumarjo. telah d'ganti sifat ta- 
| hanannja dari pendjara mendjadj 
' tahanan dirumah (huisarrest). 

  

   

Prinsi 

hari Sabtu menerangkan kepada 

sampai kinipun saran2 tersebut 
net. 2 

Djika mengenai saran2 terse- 
but sudah. didapat keputusan da- 
lam panitia, maka saran itu akan 
mendjadi saran panjtia kepada 
kabinet, demikian Djody. Prose- 
dure jang demikian itu menurut 
Djody telah mendjadi ketentuan 
panitia atas, dasar prinsip, bah- 
wa perbaikan kabinet itu tidak 
dilakukan oleh “kabinet sendiri, 
tetapi oleh partai2 pendukung 

rimkan 'satu wakil dalam panitia 
jang diketuai Perdana Menteri 
itu. 

Tak timbulkan kesulitan2, 
Keterangan Djody kepada pers 

tsb. adalah berhubung dengan kete 
rangan djuru-bitjara kabinet, Men- 
teri Tobing, setelah sidang kabinet 

Kemis malam, ig menurut  Djody, 

meskipun sama sekali tidak menjim 

pang dari kenjataan,  jakni bahwa 

PRN tidak memadjukan saran kepa 
da kabinet, mungkin dapat salah d' 

tangkap, bahwa seolah2  PRN. ti- 
dak. memadjukan sesuatu saran gn 

nd perbaikan : kabinet ini didalam 
panitya. 

Mengenai saran2 itu sendiri, Djo 
|dy belum bersedia memberikan ke 
| terangan apa2," selain keterangan, 
bahwa saran2 PRN itu tidak me- 
nimbulkan “ kesulitan dan mungkin 

sudah akan dapat diselesaikan oleh 
rapat panitya jg akan datang. 

Fraksi PNI usulkan Ma 
nai Sophiaan untuk por 
tofoho Perhubungan. 

Sementara itu fraksi PNI Sab- 
tu pagi mengadakan rapatnja, jg 
dihadiri pula oleh P.M. Ali. Dari 
kalangan fraksi tsb. didapat kete- 
rangan, bahwa rapat itu terutama 
untuk merundingkan pentjalonan 
menteri jang akan menduduki 
portfolio perhubungan, antara lain 
fraksi PNI kabarnja telah men- 
tjalonkan anggota parlemen Ma- 
nai Sophiaan. - 

Tidak benar PSII mene- 
rima pembagian lisensi. 

Sementara" itu berhubung dengan 

tersiarnja berita2 dalam pers  bela- 
kangan ini jg menjatakan, bahwa 

PSII telah menerima pembagian I- 
sensi dari Kementerian. Perekono- 

miap meliputi  diumlah Rp. 2.500. 

  
000,— dalam bulan September, ma 
ka Arudji  Kartawinata atas nama 
partainja menjatakan, bahwa beri- 

ta demikian itu tidak benar. Untuk 
kedjern-han dalam perkara ini pim 

pinan PSII tidak ragu2 untuk meng 

ambil tindakan tegas apabila ternja 

ta ada diantara orang2nja merugi- 
kan nama “partai, karena penerima- 

pembagian lisensi “itu  benar2 

bertentangan dengan prinsip  pendi- 
rian partai. Demikian Arudii Kar- 

tawinata Ketua Umum Putjuk Pim 
pinan . PSII memberikan — ketera- 
ngannja kepada Antara”. 

Seterusnja berhubung dengan ada 
nja kesukaran2 'jg dihadapi di da- 

MANIA NAN AANN 

  

KONI 

KMT Dilarang 
Menjerang RRT 
BERITA dari Washington ke- 

pada harian ,,New York Times” 
hari Sabtu membenarkan laporan 
jang mengatakan bahwa Amerika 
Serikat sedang mengatur suatu 
perdjandjian pertahanan bersama 
dengan pemerintah Kuomintang. 
Menurut berita ,,New York Ti- 
mes” tadi, dalam perdjandjian itu 
Kuomintang dilarang melakukan 
serangan terhadap RRT. Amerika 

  
bersedia membantu pertahanan 
Kuomintang, diika Kuomintang 
mau memenuhi sjarat2 jang dike- 
'mukakan Amerika, 

Tetap daripada itu Amerika tidak 
memberikan djaminan otomatis 

ikut serta dalam setiap peperangan 

ig dilakukan oleh Kuomintang. Per 
djandjian itu, kalau terlaksana, ada 

lah seperti ' perdjandjian Amerika 

dengan - Australia dan New Zea- 

land, Dirmang dan Korea, jaitu 
Amerik: memberikan djaminan ter 

batas. (Antara—Reuter). 

MALAM AMAL BERANTAS 
TBC. 1 

Malam amal untuk berantas pe 
njakit TBC akan diselenggarakan 
hari Saptu malam Minggu  ber- 
tempat diruangan atas gedung 
Balai Pradjurit Djalan Nusantara 
Diakarta Penjelenggara ' malam 
tersebut ialah Jajasan Dokter Ti- 
laar Diakarta 
kedudukan 
hassa. 

di Noongan,  Mina- 

PSIIl—Saran 

Pemerintah jang masing2 mengi- I: 

Irian 

jang pusatnja ber-:   

  

MR. DJODY GONDOKUS UMO sebagai Ketua Umum PRN 
pers, bahwa PRN dalam mengha- 

dapi usaha perbaikan kabinet sekarang ini memang memadjukan 
saran2nja. Sesuai dengan ketentuan jang sudah diambi oleh Pani- 
tia Perbaikan Kabinet jang terdiri atas wakil 
Pemerintah, jakni bahwa tiap usul dari sesuatu partai tidak lang- 
sung disampaikan kepada kabinet, 
ran2 PRN itupun telah disampaikan kepada panitia tersebut, Ber- 
hubung dengan belum dapat dise lesaikannja oleh 

partai2 pendukung 

tetapi kepada panitia, maka sa- 

panitia, maka 
belum disampaikan kepada kabi- 

lam usaha memperbaiki kabinet jg 
telah berlangsung hampir sebulan 
lamanja, Partai Rakjat Indonesia 
dalam keterangannja ' menganggap 
perlu memperingatkan, bahwa usa- 
ha perbaikan itu tidak akan mem- 
beri hasil jg menggembirakan bila- 
mana prinsip mempertahankan ka- 

binet tsb. ditinggalkan dengan dja- 
lan memperebutkan kursi2 jg lo- 
wong.  Sekurang-kurangnja — dapat 
dianggap bahwa perebutan kursi jg 
lowong itu merupakan tindakan jg 

tidak disadari untuk membubarkan 
kabinet. 

Partai ' Rakjat 

untuk “mempertahankan  langsung- 
nja kabinet dewasa ini, djustru oleh 
karena adanja krisis kabinet itu 
akan memperlambat  terlaksananja 
pemilihah umum ig senantiasa men 
djadi tuntutan dari, pada rakjat se- 
luruhnja. Pemilihan umum tsb. ha- 

ruslah diutamakan urgensinja, utk. 
menghilangkan sifat kesementaraan 
ig ada didalam negara kita, begitu- 
pun supaja betul2 dapat diwudjud- 
kan suatu konstelasi Parlemen jg 
mentjerminkan keinginan dari pa- 

da aljran2' ig ada di dalam masja- 
rakat. (Antara). 

EDISI POS. 

  

PSII Tak Terima Pemba- 
gian Lisensi 

Penerimaan Lisensi Bertentangan Den 
PRN Tak Tim-| 

bulkan Kesulitan—Manai Sophiaan 
. 'Tjalon Perhubungan 

  

Tjalon Su- 
ami Baru 

Narriman 
Disebut2 Seorang 
Pangeran Kuwait 

SEORANG PANGERAN Arab 
bermaksud kawin dengan Narri- 
man, bekas isteri Farouk, setelah 
ia bertjerai dari suaminja jang 
sekarang ini, Dr. Adam al Nakib, 
demikian hari Sabtu diberitakan 
oleh harian ,,Akbar el Yom” di 
Kairo. “Tetapi “menurut harian 
tadi, Dr. Nakib telah menegas- 
kan kepada Narriman, bahwa ja 
tidak akan ditjeraikan sekalipun 
tinggal 20 tahun diluar negeri. 
Itu adalah djawaban Nakib keti- 
ka Narriman mentilpon dari Lau- 
sanne meminta ja ditjeraikan. 
Nama pangeran tsb. tidak di- 
umumkan oleh harian tadi, tetapi 
kabarnja berasal dari Kuwait. 

(Antara-Reuter)   
Indonesia berusaha 

GERAKAN SUPAJA PEMERIN 
TAH PERANTJIS MENGAKUI 

R. R. T. , 

Perhimpunan Persahabatan Pe- 
rantjis-Tiongkok dalam bulan 
persahabatan Tiongkok-Perantjis” 

i jang dimulai pada tg. 18 Novem 
' ber, jad. akan mengadakan gera- 
(kan untuk mentjapai pengakuan 
| pemerintah RRT oleh Perantijis, 
demikian diumumkan oleh prof. 
Jean Dresch, jang telah memim- 
pin suatu delegasi dari Perantjis 
jang mengundjungi Tiongkok atas 
undangan pemerintah RRT, 

ini 
Paris 

setibanja 

Dresch mengumumkan hal 
dalam konperensi pers di 
pada malam  Djum'at 
kembali dari RRT. 

  

» Barisan Pembrontaks 
Irian Mulai Beraksi? 

Seorang Polisi Belanda Ditahan- TNI 
Tak Lakukan Tindakan Jg. Merugikan 

Perdjoangan Diplomasi 5 
Tao 

DJURUBILIJARA Angkatan 
to “dalam keterangannja kepada 
kita berlaku waspada dalam menerima berita2 darj sumber Belan 
da mengenai apa jang mereka 
Indonesia” disekitar Teluk Etna 

Darat, Letnan-Kol. Imam Sukar 
pers memperingatkan,--he : 

namakan ,,pendaratan tentara 
di Irian Barat. Tentara R.I. tidak 

akan melakukan tindakan jang dapat merugikan perdjoangan bang- 
sa Indonesia dilapangan diplomasi di PBB untuk merebut Irian 
Barat kembali. Djuga, tidak ada diantara komandan2 TNI tang 
menjuruh anak-buahnja untuk me njabungkan njawanja setjara ber- 
bahaja itu, sedangkan mereka 
Barat akan dapat dikembalikan 

Mendjawab pertanjaan apakah 
dengan djalan menjiarkan berita2 
itu Belanda bermaksud hendak 
membelokkan pendapat umum di 
dunia dari adanja berita2 pembe- 
rontakan jang dilakukan oleh 
putera2 Irian Barat sendiri, dng. 
mentjap pemberontakan putera2 
Irian Barat itu dilakukan oleh in- 
filtrant TNI ke Irian Barat, djuru 
bitjara Angkatan Darat itu me- 
ngatakan tidak berhak menafsir- 
kannja, karena telah ' mengenai 
lapangan politik. Djuga tidak di 
djawab, apakah penjiaran berita 
itu ada hubungannja dengan pe- 
meriksaan Kapten Schmidt seka- 
rang ini. (Antara) 

Ditahan ,,gerombolan 
Irian”? 

Sementara itu sekarang berada di' 
Ambon dibawah perlindungan Ko- 
mando Ri. 25 seorang Belanda ber 

1ama Louis van Krieken,  Hoofd- 

agent kelas 4 algemene polisi “d' 
Barat"  detasemen ' Kaimana 

untuk - diteruskan kepada jg herwa 

djib di Djakarta. Menurut ketera 
ngan anggota polisi Belanda “ni, sc 

waktu - sedang | berpatroli ia ditang 

kap oleh apa ig disebut .gerombo- 

lan bersendjata” ig setjara tidak 
terduga menahan ia diperahu me- 
reka jg " berbendera  merah-putih- 

hitam. “Gerombolan 'ini  katanja te 
diri dari suku2 Irian. Penangkapan 

inf terdjadi. pada tg 21 Oktober 
ig lalu dipesisir laut bagian Selatan 
Barat Irian. Selandjutnja dengan pe 
rahu itu ia dikirim ke wilajah Indo 

nesia. kepulau jg terdekat. Tgl. 2 
Nepember ia tiba di Ambon. 

Karena Ambon adalah daerah 
S.O., maka Komandan R.I. 25 
mengambil tindakan2 pemeriksa- 
an seperlunja. Tentang bagaima- 
na selandjutnja dengan anggota 
polisi ini sedang ditunggukan ke- 
tertuannja dari Djakarta. 

Menurut keterangan Komando 
R.I. 25 gerombolan bersendja- 
ta” jang dimaksud itu mungkin 
adalah |.para pemberontak” me- 
lawan kekuasaan  pendjadiahan 
Belanda seperti beberapa kali te- 
lah. terdjadi dibeberapa tempat 
di Irian Barat. Anggota polisi 
Belanda ini di Ambon mendapat 
perawatan baik dan tidak diper- 
lakukan selaku seorang tawanan. 

(Antara) 

Polisi Tembak Peladjar— Dan Para Peladjar 
TENGAH hari Kemis: telah terdja 

di insiden antara seorang polisi lalu 
lintas Palembang dengan seorang ps 
ladiar SMEA XAVERIUS di Palem 
bang, sehingga peladjar tsb. terpak 
Sa diangkut kerumah sakit, karena 
pahan'a ditembus peluru 'pestol Po 
lisi Lalu Lintas jang bersangkutan, 
Menurut keterangan2 jang dapat di 
kumpulkan dari orang2 jang menjak 
sikan insiden tsb. dan keterangan2 
sumber2 lainnja, kedjadian  asalnja 
adalah sesuatu pelanggaran lalu lin   sedang kapal KPM tjuma singgah 

dipelabuhan Tjilatjap, (Antara) 

fa. 

      

    

Lam 

Po Kom 

Mei ah 
MAA SA sn hndne 

Yan Kunttan 

tas jang dilakukan oleh peladjar ta 
di. Pelanggaran lalu lintas itu, kabar 

Kn Way 
Haha 

- vedeiaen Indonesia 
"Bataraaoh (kameotae hap 

n Woatane 
enter stone mekanis 

: semi 
aga Kei 

f 

: 4g k pos 

nja dilakukan oleh peladjar tsb, di 
persimpangan djalan Kepandean de 
kat Sekolah Methodist, tapi peladjar 
tsb. tidak merasa melakukan pelang 
garan itu dan terus mengendarai se 

pedanja. Berhubung dengan itu poli 
si jang bersangkutan — mengedjarnia, 
sehingga sampai kira2 didepan toko 
De Zon, dimana polisi itu memukul 
peladjar tadi pada bahunja dari bela 
kang,   

Siapkan Suatu Aksi 
Mendapat pukulan itu, pe'adjar 

tadi turun dari sepedanja dan mem- 
beri pembalasan. Achirnja polist ter- 
sebut mengeluarkan pistolnja — dan 
melepaskan tembakan jang menem- 
bus paha peladjar itu. Sesudah me- 
lihat korbannja djatuh, polisi itu se- 
gera melaporkan halnja pada atasan 

nja, dan peladjar tadi diangkut kc- 
rumah sakit  Charitas, Tembakan 
tersebut sudah menembus sebelah 

Hn Han uu aus ba Bean bala men Saba Hi untung pan BU 

  

dari pahanja dan kemudian  bersa 

rang pada paha jang lainnja.  Ke- 

djadian ini sudah menimbulkan ..ke 
hangatan” dikalangan peladjar se: 
kolah menengah Palembang, jang 

kabarnja akan menjiapkan - suatu 
aksi untuk tanda solider pada ka- 
wannja tersebut, Tindakan apa jang 

diambil oleh jang berwadjib, berhu- 
bung dengan sikap Polisi Lalu Lin- 
tas jang terlalu gampang  memper- 
gunakan sendjata apinja itu, masih 
ditunggukan oleh para peladjar da- 
lam menentukan sikapnja lebih Jan- 
djut. (Antara), 

# 

. menterian 

tahu dengan pasti, bahwa Irian 
kepada R.I. setjara damai. 5 

Masjumi Dja- 
bar Ketjewa 
DPKN Dianggap ,Berat 

Sebelah" 

POLISI bagian  D.P.K.N. di 
Bandung telah melarang ,,Masju- 
mi” menggunakan mesdjid Agung 
Bardung untuk memperingati 
ulang tahun Masjumi ke-9, jang 
dilangsungkan pada Senen malam 
(tg. 8/9. Nopember), walaupun 
Kantor Urusan Agama Kotabesar 
Bandung telah mengidjinkannia. 
Berhubung dengan peristiwa itu, 
maka Minggu pagi Rusjad Nur- 
din, sekretaris D.P.-Masjumi Dja- 
wa Barat, hendak menemui Gu- 
bernur Djawa Barat untuk mem- 
Sitjarakan soal itu, tapi diterima 
leh wak'lnja, karena Gubernur 
sedang keluar kota. 

Dalam keterangannja jg di sam- 
spaikan kepada pers. Rusjad Nurdin 
nengemukakan. bahwa: DPKN me- 
arang Masjumi menggunakan mes- 
Ijid Agung itu adalah berdasarkan 
nstruksi - pemerintah pusat jakni 
bahwa gedung “negara tidak boleh 
dipakai oleh organisasi? atau par- 
tai2 politik. Menurut kepala Kan- 
tor. Urusan Agama propinsi Djawa 
Barat, mesdjid Agung itu bukan ke 
punjaah negara, tapi milik ummat 
Islam ig hanja diawasi oleh Ke- 

Agama. - Pertanjaan R. 
Nurdin kepada DPKN, apa sebab 
Nahdiatul Ulama dibolehkan meng 
gunakan mesdjid Agung Bandung 
itu pada tgl. 7/8 Nopember, men- 
dapat djawaban dari DPKN, bhw 
N.U. itu hanja mengadakan peraja- 
an Maulud sadja dan idiin harja 
untuk perajaan Maulud. 

  
Menurut perdapat R. Nurdin. Ia 

rangan .dari pemerintah pusat ten- 
tang pemakaian gedung2 pemerin- 
tah itu hanja  ditudjukan kepada 
partai2 dam organisasi2 jg berpoli- 
tik dan bukan kepada soal apa ig 
dibitjarakan disitu” N.UL adalah 
partai politik ig mendapat idjin un- 
tuk menggunakan mesdjid imi, se- 
dangkan Masjumi dilarang, 
"Ummat Islam, demikian R. Nur- 

din, terutama anggota? Masjumi 
merasa ketjewa dan sangat. menje- 
sal terhadap sikap DPKN ig ..be- 
rat sebelah” itu, karena penolakan 
dan larangan terhadap Masjumi ti 
dak kuat dap tidak berdasarkan hu 
kum, sehingga sikap DPKN itu ti- 
dak akan membawa gkedjernihan da 
lam kalangan masjarakat Islam “ter 
hadap pemerintah. Demikian Rus- 
jad. Nurdin. 
DPKN telah menjanggupi akan 

mengirimkan Jarangan dan alasan2- 
nja setjara tertulis kepada D.P. 
Masjumi dam wakit Gubernur ber- 
djanelji akan menjampaikan persoa-   Gubernur lan itu kepada Djawa 
Barat. (Antara), 
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    Pahlawan 
ae 5» Apakah sebahnia kita menamakan 10 November, Hari 

Pahlawan? Untuk mendapat djawaban jg tepat, lebih dulu perlu di ke- 
tahui bahwa: Pahlawan adalah orang jg — dengan membelakangkan 
kepentingan pribadi — membela kepentingan umum. Isi djiwa Pahla- 
wan adalah: bekerdja, berdjoang dan kalau perlu menderita serta" mati 
untuk kepentingan umum. Djadi, seorang Pahlawan berdjiwa ksatrya, 
dalam arti pembela umum, pelindung umum, penjelamat umum dan 
pen-sedjahtera umum. Lebih terang lagi, djiwa ksatrya atau djiwa pah- 
lawan, tidak di-monopolie oleh ,,orang bangsawan” ataupun orang jg 
kampioen menembak lawan sadja. Seperti apa jg tertera dalam tjerita 
Bharata Yuda dimana Sang Narpati Basukarna berkata: bukan kebang- 
sawananlah jg menentukan ke-ksatryaan atau kepahlawanan: melainkan 
ke-ksatryaan dan kepahlawanan itu ditentukan oleh budi-pekerti me- 
ngabdikan diri kepada kebenaran dan kepentingan umum. 
— —-—-——- Kesimpulan daripadanja adalah, bahwa alam pahlawan 
tidak terbatas kepada peperangan ataupun pertempuran semata2. Tiap2 
orang jg budi-pekertinja luhur hingga ia membelakangkan kepentingan 
pribadi dan mengabdikan diri kepada 
Adapun 10 Nopember kita namakan Hari Pahlawan, karena pada 10 
Nov. 1945 budi-pekerti jg demikian itu berseri2 menerangi bumi Indo- 
nesia. Kita muliakan hari itu pada tiap2 tahun, agar 
mikian itu tetap berseri2 tak kundjung padam dari dadanja tiap? putera 

e 

  

- 

  

umum, dia adalah pahlawan! 

budi-pekerti de- | 

Indonesia. Djadi terang, bukan sekedar karena pada 10 Nov. '45 rak- 
jat Indonesia membuktikan berani bertempur, maka 10 Nov. kita na-' 
makan ,,Hari -Pahlawan”. Melainkan, karena pada 10 Nov. '45 itu 
berseri2 budi-pekerti pahlawan (jakni budi pekerti pembela, pengabdi, 
aku untuk umum, sedia berkorban) jg menjala-njala dengan megahnja. 

Ant naa Njata?2 bahwa tidak akan ada faedahnja meski tiap ta- 
hun kita muliakan ,, Hari Pahlawan”, kalau kita tidak dapat menem- 
patkan diri sebagai pahlawan. Saat ini, dimana Indonesia sudah merde- 
ka, memerlukan isi. Kemerdekaan tanpa isi, tidak ada manfaatnja ba- 
gi rakjat. Itulah sebabnja, sekarang ini seharusnja tiap2 orang menem- 
patkan dirinja pada Pahlawan Pembangunan! 

Kita dapat nielihat sedjarah dunia. Negeri Djepang da- 
pat sedjadjar dengan negeri2 di Eropa dan Amerika sedjak pertengahan 
abad ke-XIX, adalah disebabkan adanja kepahlawanan-pembangunan. 
Kita boleh pula bertjermin pada semangat pembangunan dari orang2 
jg dalam pertengahan abad ke XVIII telah bojong dari Eropa ke Ame- 
rika — pada ketika itu Amerika masih kosong — dan achirnja mendja- 
dikan Amerika suatu negara kuat. Dalam waktu pendek, ,,semangat- 

pioneer” itu mentjiptakan Amerika mendjadi negara besar, jg tingkatan 
kesedjabteraannja djauh lebih tinggi daripada negeri? lain ig umurnja 
telah berpuluh? abad. Djuga di Sovjet Uni, jg umumnja menta'djubkan 
orang, dari satu negara feodal jg terbelakang, achirnja mendjadi suat 
negara besar jg namanja disebut2 oleh manusia2 dalam lingkungan 
lima benua dan tudjuh samodera!! Inipun berkat semangat kepahlawa- 
nan-pembangunan. 

Bagaimana kita sendiri? Kita jg pernah memiliki sema- | 
ngat kepahlawanan dikala mengusir pendjadjah2, djika sekarang sudah | 
memiliki kemerdekaan ltantas duduk bertopang dagu — kehilangan se-/ 
mangat kepahlawanan —, bukan mustahil diika negara kita ini akan | 
terdjerumus dalam kebangkrutan. Szsmestinja kita harus dapat memiliki | 
semangat pahlawan-pembangunan. Dengan demikian kita akan dapat 
melenjapkan serba kemiskinan dan kemelaratan warisan kolonial meng- 
gantinja dengan kemakmuran dan kesedjahteraan jg sesuai dengam ke- 
kajaan tanah air kita, 

tempuran sekarang ini menyipiakan semangat 

membelakangkan kepentingan pribadi, mengabdi kepada umum. Meng- 
gali segala kekajaan dibumi Indonesia. Bekerdja mati-matian, dengan) 
»sepi hing pamrih rame hing gawe!!! 

rilne Terbit e 
SEMARANG SINGKAT. 

— Didapat kabar, 

“Untuk menghormat Hari Pah- 
lawan, maka besok hari Rebo tg. 

minil Kepolisian Kares. 
Komisaris R. Singgih Harsojo 

10 Nopember 1954 Harian .,Sua- 
ra Merdeka? tidak terbit. 
Harap para pembatja dan pema- 
sang iklan maklum adanja. 

HARGA EMAS. 

...... 

' menduduki djabatannja 
:di Djakarta. 

| 

y langan 

meninggalkan Semarang dan 
jang baru 

akan : 

i 
— S bertempat tinggal di dj! Pur 

wosari melaporkan bahwa baru2 

ini telah digelapkan selembar kwitan: 
si dengan uang sebesar Sp. 1.354,50 
oleh S. tinggal di Kp. 
Utara jang kini melarikan diri. 

Pendrikan: 
t 

— T.M. tinggal di Kp. Petolongan 
40 pada tgl. 4 Nop. ibl: telah kehi 

sebuah sepeda perempuan 
merk ,,Hartog” didjalan Bugangan. 

Sepeda tadi terkuntji dan berharga 
Rp. 775,—. Atas kerugiannja se- 

Orang penduduk di Kp. Mertodjojo, 

Dusta 2 Naa | 

24 karat tiap gr. Rp. 48,75 djual 
22 karat tiap gr. Rp. 48,— djual 
Surabaja, 5 Nopember '54 

Tidak diterima tjatatan harga. 
Singapore, S Nopember '54 : 

Tidak diterima tjatatan harga. 
Londen, 5 Nopember '54: 
Harga emas Ma ana 
rut hitungan ar Amerika ada 

Emas Macao tiap ounce 37.60 
Emas Hongkong tap ounce 37.82 
Emas Bangkok tiap ounce 38.06 

sebuah sepeda laki jang terkuntji di 

tinggalkan di djl. Pengapon pada tg. 
4 Nop. jl. telah digasak alap2 sepe 
da. . 

— Dj. bin G. tinggal di Gubugan 
Djurnatan telah ditahan oleh fihak 
jang berwadjib, karena dituduh pada 
tgl. 4 Nop. jbl. djam 24.30 ditempat! 
pemberhentian Bis di D'urnatap te' 
lah menganiaja A. tinggal di Tlogo- 
redjo, hingga orang itu perlu diang 
kut- ke RSUP untuk mendapat rawa 

.tan selandjutnja. 
| — Seorang pekerdja Kotavradja 
bernama T. bin P. tinggal di Kraka- 

“tau untuk sementara telah ditahan 
j oleh jang berwadjb, karena didak- 
wa memalsu bon untuk meminta ba 

'han tjat sebanjak 20 kg. Dengar pe 
'malsuan itu Kotapradja dirugikan 

Emas Beirut tiap ounce 35.25 

  

  dara 

  

modjo selaku ketua G.R.T. 
disamping perbaikan jang dilakukan 
oleh jang berwadjib pada bagian 
djalan jang hantjur karena air bah, 
penduduk Tandang telah giat mem- 
perbaiki dan memperlebar djalan ter 
penting dalam kampungnja hingga 

kini mentjapai djarak 300 meter. 
-. Untuk perbaikan selandjutnja, ki- 

ni sedang diminta bantuan mate- 
riaal pada Kota Pradja karena akan 
melalui djembatan, saluran2 air da- 
ri Singotoro dan sebagainja. 

RUMAH dgn. GARAGE 
dan Halaman, 1 
di SOMPOK-LAMA 15, 

dengan RUMAH di DJALAN 
BESAR antara Karangtempel — 
Dji. Mataram. 

Sjarat? dapat berunding di 
SOMPOK - LAMA 15 . 
SEMARANG. 

    
  « 

INI, 
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Ha 

"PESIAR DENGAN KAPAL 

Aan 'AHMAYUDA 3 7 Ea Oleh sdr. Soekanto 

Belum lama berselang dikan-| Vatan Pelabuhan Tegal pada baru2 | 

IMBANG TERIMA KEPALA | TEMBANG TERAN KEPALA 
Ns 

tor Djapen kabupaten Banjumas , Sang NN dengan 
di Purwokerto telah dilangsung- 2 

kh 
lini telah diadakan pesiar 

  

Kepala Dja-! 

x 

       

    

  

Komentar Sunarjo Me- | Kemaren) Pen 
ngenai Perundingan 
Pilipina-Indonesia 

MENGENAI ditundanja perun | 
dingan antara kedua panit.a tehnis 

'Baru—Bagaimana Nanti Sikap | 

(AA Selandjutaja' | 
. (Oleh: Wartawan Kita di 

fHlah/Selesai/Direparasi 
“Lantik#2 Menteri 

tt i 

sebagiannja boleh dikatakan su- 

   
DUNIA KEOLAH RAGAANe 
—Basketball team Chinwo dari 

Selangor kembali berhasil mengalah 
kan lawannja regu dari Sungai Liat/ 

Palembang dengan angka 87—53 di 
Palembang hari Rebo malam jj. 
— Perlombaan kedjuaraan “PA- 

SI” seluruh Indonesia jang akan di- 
langsungkan pada tgl.“TI, 12, 13, 

|para “undangan sebanjak 30 

(bi Tjirebon, untuk mendapat penge 3695. Had ah djam tangan djatuh 

kan dalam sidang DPRDS Kota be 
Mari, kita jg pernah memiliki semangat pahlawan per- 

pahlawan-pembangunan, ' 

#Inspeksi HH Tjirebon telah 

ISBKA Tjirebon. 
Ingan itu mengenai tuntutan buruh) 

bahwa dalam: 
waktu jang singkat Kepala bag. Kri-: 

Semarang: 
akan 

kan timbang terima antara sdr, lorang dilaut sekitar pelabuhan Te- 
Mete EN Sina na Pa Dea dengan menumpang kapal Bra- 

Bojolali dengan sdr. Wilotokto 
kepala Djapen Kabupaten Banju 
mas jang menggantikan sdr. Soe- 
|tedjo. Sdr. Wilotokto tadinja be- 

kerdja di djawatan Penerangan di 
Temanggung. : 

TJILATJAP 
Oleh P.B.K.A. kabupaten Tji- 

latjap nanti pada tg 13 Nopember 
akan dlangsungkan konperensi 
bertempat di setasiun  Tjilatjap. 
Dari pimpinan di Bandung jang 
akan, menekng opsi AR 
tsb. Mr. Koesna. Ja akan mengu- 
raikan perdjoangan buruh jang | Hi GEDUNG Ur. Tag 
tergabung dolap PK ken An Na angan Aha NOgDAR 

PAN LN Sr Iman, Bendahara Panitya Pendirian 
Gedung Sekolah (PPSG) Tegal jg? 

4. Ibelum lama berselang berdiri hing-/' 
“Iga achir bulan Oktober 1954, telah 

masuk uang . sebanjak Rp 11.724, 
“ I60. Sokongan tsb. dari anak2 mu-f, 

b rid SR, peladjar2 sekolah landjutan 
RENTJANA PEMBANGUNAN guru2 Na penderma tetap  dil.nja 

POLIKLINIK DA k KANTOR diwilajah kota Tegal. 1 
DJAWATAN KESEHATAN. 
Oleh Dewan Pemerintahan Dae 

rah Kotabesar Tjirebon baru2 ini 
telah diadjukan suatu rentjana kepa 
da fihak  DPRDS Kota tentang 
pembikinan Poliklink beserta kan- Tegal baru? ini adalah sbb.: Ha-' 

tor Djawatan Kesehatan Kota dan diah ke-I radio Philips no. 4445. 
asrama djururawat dirumah Kesam Hadiah Sepeda Hercules no. 

Semarang. s 5 

' Pesiar tsb. memakan waktu 14 
djam lamanja dan menempuh dja 

Irak 16 mil p.p. atau 8 mil dari pe- 
|labuhan Tegal. : 

Perlu diketahui bahwa 
IBrahmayuda — tsb. adalah kapal 
'brandweerboot jg beratnja sebesar, 
1100 ton dan ketjepatan 12 mil se-) 
djam. Kapat ini datang di Tegal 
.mempunjai tugas untuk mengambil 

| (menjeret) kembali kapal keruk jg 
|telah habis tugasnja di daerah pela| 
| buhan Tegal ke Semarang. Sebagai , 
“pemimpin kapal adalah sdr. Se- 
rang dan sdr. Kasim. 

SOKONGAN UTK. PANITIA 

  

  
  

TJIREBON 

  

UNDIAN BARANG P. M. IL. | 
Hasi! dari penarikan resmi un-'   

sjahannja. no. 2984. Hadiah Wekker pada 
Rentjana biaja bagi projek pem- nomer2: 3453, 3632, 3834, 4030| 

bangunan tsb. masing2 berdjumlah gan 4140. Hadiah kain batik pada ' 
Rp. 150.000 dan Rp. 125.000 jg di nomer”: 2533, 2967, 3428, 4386 
ambil dari pemberian tambahan dan 4426. Disamping itu masih: 
persekot subsidi negara kepada Ko ada 40 hadiah taplak medja dan 
tabesar Tjirebon untuk tahun ini, 47 nomer hadiah vuipen. Pengam 
dengan perdjandjian agar pekerdja- b'lan barang2 hadiah paling lam- 
an2 tsb. dapat selesai dalam tahun bat tgl. 31 Desember 1954. | 
ini djuga dan djika tidak mungkin 
uang sisanja akan diperhitungkan 
dengan kridit? usaha tahun 1955. | 
Rentjana ini akan segera dibitjara- HARI PAHLAWAN. 

Untuk meriahkan dan  meng-i 
harmati hari Pahlawan 10 Nopem-! 
ber 1954, “hari Pemuda Internasio-' 
nal 10 Nopember dan hari2 konpe- 
rensi Pemuda Rakjat tjb. Semsrang! 
jang ke-I, maka Pemuda Rakiat tib.4 
Semarang menjelenggarakan ner 

lombaan2 olahraga jang dimulai tgl.y 
S Nopember dengan atjara al. sbb: 
tel. 6 djam 17.00 sidang? konseren-3 

  
sar Tjirebon i.ad. : 

HASIL? PERUNDINGAN 
S.B.K.A. TJIREBON 

Baru2 ini oleh pimpinan 

    
     

  

     

DKA 
.dilang-| 

sungkan perundingan dengan fihak/ 
Dalam perundi-' 

supaja DKA memberikan peruma-| 
han bedeng baru semi permanent 
untuk bagian dinas konstruksi dan 

djembatan, - oleh ' fihak Inspeksi 

san Senopati M!aten,  Bubakan 
Aloon2, Bodjong, Kembangpaes, Pan 

   
    
   
   

kapal Kentu 

     

He Regu basketball 

dian barang jang diadakan oleh.idan 
Palang Merah Indonesja tjabang 91—36. 

Indonesia dan  Pilip.na tentang 
soal imgran gelap di Manila itu, 

: bra: | Memeri Luar Negeri Sunario atas 
mayuda milik Djawatan Pbb a an Ta N kobtan : : kanji menerang- 

kan, bahwa dengan d'tundanja 
erundingan tersebut. jang telah 
setudjui oleh kedua pihak be- 

lum berarti, bahwa perund.ngan 
telah menemui djalan buntu. 

phak dim waktu ditunda- 
pja perundingan itu akan mem- 
berkan laporan kepada pemerin- 

pja masing2 dan meminta per 
penbangan tentang hal2 jang be- 

n diperoleh penjelesalannja. .. 

  

  

. Sampaj hari  Djumaat, menurut 
Menteri Sunario, belum lagi diteri 
ma laporan2 resmi tentang ditunda 
nja perundingan tsb., tetapi sangat 
dijakinkan, bahwa perundingan me 
ngenaj masalah ingran gelap tsb. ti 
dak akan mengalami deadlock, kare 

na dalam persoalan tsb. baik Indone 
Sia maupun Philip na mempunjai ke 
pentingan jang sama, sehingga hal2 
jang sulit dapat diatasi atas dasar per 
sahabatan. (Antara). : 

: Chinwo tel. 
2 Nop. malam di Palembang berha 

Isif'mengalahkan regu basketball jg. 

terdiri dari pemain2 ulung dari P.Pi 
nan, Sungai Liat, P.Alam, Djambi 

Palembang dengan angka 

REPARASI KABINET pada 
ri wartawan kita di Djakarta pada 14 Nopember jad. di Stadion Ikada 

'kian berita da' 

  

(dari Pert) 

ang berisi 
had o (berhenti selaku Mente 
no dan Siradjuddin Abbas. 

Selandjutnja dengan pengang- 
katan itu, maka telah dibebaskan 
tugas wakil P.M. II Zainul Arifin 
jang selama ini melakukan kewa 
dj ban sebagai Menteri Kesedjah- 
teraan Negara a.i. 

Dalam -upatjara penjumpahan 
jang berlangsung di istana Negara 
abah pada hari Senen kema- 

ren djam 12 siang, jang dihadiri 
djuga oleh Ketua Mahkamah 
Agung, segenap anggauta Dewan 

Menteri, sekretaris2 djendral, Ke- 
ala Staf Angkatan Darat dan 
en telah d.batjakan surat pene- 

tapan Presiden no. 221/1954 ter- 
tanggal 6 November '54 jg isinja 

terhitung mulai tg. 8 November 
1954 pengangkatan dan pembe- 
basan menteri2 itu berlaku. 

  

Amanat Presiden. 

Sereah surat? selesai dibatjakan, 

kemudian dilakukan — penjumpahan 
berturut2 atas dirinja Prof. Ir. Roos 

  

TA 

ai Neban, sore, Hal ini dapat dilihat dari penj 

hadap dua orang Menteri Ga sadja 

sdah Prof. Ir. Roosseno (PIR-W 
Gp Menteri Pan Ha, Ha 

- elaku Menteri Keset hteraan Ne . 

terhadap pel Aa Ma surat Perdana Menteri no. 32362/54 

jang berisi pemberhentian serta penga 

penjumpahan oleh Pre- Djakarta akan diikuti oleh 268 pe 

      

diangkat. Mereka” serta, diantara mana termasuk 55 
on ja mewakili KSP) putri. Para peserta antaranja  da- 
Aa nh “Siradjuddin Abbas tang dari Medan, Palembang. Ban- 

djarmasin, Makassar, Tegal dan la 
in2 daerah Djawa. 
— Tournament Bulutanfkis kedjua 

raan Indonesia jang akan dilangsung 

kan di Surabaja pada tgl. 29, 30 
$ dan 31 Desember 1954 di Surabaja 

s2no selaku Menteri Perekonomian akan: diatur setjara perseorangan 

dan H. Siradjuddin Abbas selaku dan bukan regu dengan regu. Tour 
Menteri Kesed,ahteraan Negara, ma nament tsb. meliputi single, double 

ka Presiden menjampaikan amanat double tjampuran baik putera mau 

nja. Lebih dwu Presiden mengutjap pun puteri. Perhatian  kelihatannja 

kan sjukur kehadapan Tuhan bahwa besar sekali dan kini didaerah? di 

kedua-orang menterj baru itu telih mulai pertandingan2 untuk mewaki- 

mengangka: sumpah. Hendaknja sdr2 li masing2 kota. 

ketahur — demikian Presiden —  — Kes. Zenit Leningrad jang me 

bahwa pada waktu2 sekarang ini lawat di Tjekoslowakia dalam per- 

adalah waktu jang amat penting se tandingannja melawan kes. Banik da 

kar. Terlebih2 kepada sdr2 ,ang pa ri Ostrawastelah kalah J — 0. 

da beberapa detik tadi mengangkat ' — Untuk menghormat para pem 

sumpah, saja berharap agar sdr2 me bantu coach PSSI jang tgl. 4 Nop. 
menai sumpahnja itu.. Hend:knja jbl. kembali ketempat masing2, ma 

sdr bekerdja keras dan .ichlas kare ka oleh PSSI pada hari Rebu sore 

na Alah utk kesedjahteraan Negara. diselenggarakan - pertandingan se- 

Achirnja diharapkan agar para pakbola.di Stadion Ikada antara 
Menterj mendapat bimbingan dari kes. Ass. Coach dengan kes. Persi- 

Tuhan utk mendjalankan tugasnja. — dja Kombinasi jang berachir 4—1 
untuk kemenangan Persidja. 
— Dari 26 peserta kursus ass. 

| coach "PSSI telah lulus 23 orang, ja 
Penjumpahan dua orang Menteri ity Bambang Pamungkas  (Ban- 

tsb. diatas ini, adalah salah satu pe dung), D. Nasution (Bandung), A. 

laksanaan daripada keputusan kabi L. Tobing (Bandung), Kiswoto 

net tarigga! 4 November '54 malam, (Bandung), Oh Bian Lie (Djakarta), 
jang antara luin kabinetitelah memu Teuku  Tjut . Anwar (D'akarta), 

tuskan untuk membebaskan Mr. Is Adang Sukarya (Bandung), Sutardjo 

kag Tjokrohadisurjo selaku Menteri (Szmg.), Djawad (Jogja), Oesman 

digandi oleh Ir Effendi (Bodjonegoro), — Iskandar 

egara. Pengangkatan 

    atan Mr. Iskag Tiokro- 

ri Perekonomian) dan Ir. Roosse- 

Reparasi sebagian. 

si tib. P.R., tel. 7 lari djauh djarak'kemudikan oleh 
10 km. melalui dialan2 dari Jaia- dak bertanggung-djawab dalam arti 

» Hot Money" Pengatjau 

DimLapanganIm-Ex-port 
Pada Umumnja ,,Hot Money“ Dikemu- 
dikan Oleh Pedagang2 Jg Tak Bertang- 
gung Djawab— Kata Pimpinan Ikini 

SALAH SATU PENINGGALAN dari perang dunia kedua 
dalam lapangan keuangan jalah ,,hot money”, jaitu penghasilan 
perdagangan jg luar biasa diluar pekerdjaan jang terang atau me- 
nurut saluran jang resmi. Djika keuangan ini d pakai dalam lapa- 
ngan pembangunan atau produksi dengan sendiri masjarakat dan 
negara mendapat manfa'at, tetapi dengan peraturan2 jg. berlaku 

dewasa ini pemakaian keuangan tsb. untuk pembangunan atau 
produksi tidak mungkin. Berapa pentingnja penjelesaian persoalan 
»hot money” ini terbukti bila kita tindjau pengaruhnja dalam lapa- 
ngan perdagangan, import, eksport dan distribusi. 

ningkat jang dengan sendiri akan 
dip.kul oleh masjarakat. Harga 
eksport meningkat jang berarti 
tidak tjotjoknja harga dalam ne- 
eri bila dibandingkan dengan 

| Pada umumnja ,,het money” di- 
pedagang2 ig ti- 

mentjari sebanjak2 untung dengan 
melanggar peraturan jg lazim, ti- 

DKA II didjawab “bahwa untuk itu 
di bangun 2 blok perumahan be- 

"deng semi permanent, dan sebuah 
lagi Tainnja. akan. dibangun sebagai. 
gantinja "jg kini” telah-roboh. “Utk. 
keperluan tsb. fihak Inspeks II te- 
lah memberikan “tanahnja. Selan- 
djutnja fihak Inspeksi II menjang- 
gupi dan akan mendesak pada Ba- 
lai Besar K.A. di Bandung agar pe 
rumahan bedeng tsb. dibangun se-: 
tjara  koppel-woning  semi-perma- 
nent. 

  
Selandjutnja mengenai tuntu-' 

Ganaran, Karangiempel. Dilapangan gak mempunjai moral, membangun 
Bulutangkis Rumah: Pendiara Mia- kan pekerdjaan korupsi, “penjelundu 
ten finale bulutangkis. Tgl. "9, diam! 

pad# Fmakam2 "pahlawan “A8 ter- 
pentjar oleh ranting2 dan angs. P.R.« 
Tgl. 10: Gerak djalan djarak 10 km. 
dimulai diam 16.00 dari Jajasan Se- 

nopati Mlaten. Diam 19.00 malam 
peringatan di GRIS. : 
(aa & «4 

i dg 

  

7.00 berziarah dan pembersihan? | pimpinan 
pa, dan lain2, demikian keterangan 

Ikini (Ikatan, Importir Na 
sional Indonesia) pada ,,Antara”. 

Dengan tidak sampurnanja orga- 
nisasi negara ,,hot money” ini akan 
terus-menerus mendjalankan rol jg 

pada satu waktu tentu akan meng- 
gontjangkan keuangan dap ekono- 

mi negara. Sebelum ini terdjadi Pe 
merintah dengan segera harus me- 
ngadakan tindakan jg tegas, dalam 

arga luar negeri, jang berarti se 
retnja pemasukan devisen. Keru- 
gian jang terdjadi dalam japang- 
an eksport harus ditiadakan dgn. 
penghasilan-jimport, jang dibela- 
kangan ini terlihat dengan mening | 
katnja harga lisensi2 import. Per- 
aturan2 dilapangan import me- 
ngenai pemasukan barang tekstil: 
harus dibarengi dengan peraturan 
dilapangan eksport, untuk mentje- 
gah permainan hot money dila- 
pangan eksport. 

tan supaja bedeng darurat dibekas , 
loods-depot “locomotief di stasiun! 
Tjirebon Parudjakan jg sudah tidak | 
lajak lagi didiami djanga, diguna- 

  

usaha ini pengusaha nasional jg 

bonafide sanggup memberi  bantu- 
dn sepenuhnja. 

Ber''ndung 

diawas'. 

2 . ' berapa variaties harus dengan te- 
dirupa - rupa 

Perdagangan barter dalam be-: 

kan sebagai tempat perumahan, 

deng darurat itu akan dipindahkan 
kelain tempat .jaitu kedjalan Gu- 
nungsahari Dalam. Bedeng daru- 
rat stasiun  Tjirebon  Parudjakan 

lainnja sementara akan diberi,2 
buah kakus. , “ 

17ANGGAUTA GEROMBO.- 
LAN TERTANGKAP.   

dan kurang 

Dari Penerangan Divisi Diponego 
ro diterima berita, bahwa baru2 ini 
pihak jang berwadjib didaerah Ge- 
rakan Banteng telah berhasil me- 
nangkap 17 orang anggauta" gerom 

bolan. 11 Orang tertangkap oleh pi 
hak tentara disekitar Tjibentang dae 

Rp. 528,— harga bahan tijat tadi. 'rah Bumiaju, sementara itu sepasu 
—— Atas inisiatip Sdr. Widarsoat-|kan TNI jang mengadakan pember 

maka 'sihan bersama2 dengan CPM, Poli 
si Negara dan BODM didaerah Ma 

djenang berhasil menangkap 5 orang 
anggauta gerombolan dan “dapat 
membeslah sebutir granat tangan da 

ri mereka. Dan seorang anggauta pe 

rombolan jang bernama Chamin da 
pat ditangkap oleh rakjat sewaktu 

ia berada disalah satu mesdiid, dan 
dari“ padanja dapat dibeslah sepu- 
tjuk pistol. : 3 

DIDJUATI: 

1 Sepeda Motor 125 cc. 

Merk DUNA 
Keadaan baik. 

HARGA MURAH. 

Toko BONAMI 
Seteran 49 — Semarang. 

  Tag 

Lelaki Lelah 
tenaga tidak bisa 

Minumlah 
madju, 

|(Djamu Kuat 
| sebelumnja berangkat tidur, nanti 
|esoknja Tuan akan berasa lebih 
| segar, kuat dan gembira. 

PRBRIK DJAMU TAP PORTRET 

LOLA Ud 
(NU Na AA 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang 

| dan agen-agen diseluruh tempat.       

mendapat kata sepakat bahwa be-j 

  

SIARAN R.R.I. | 

Semarang, 10 Nop. 1954: 
Diam 06.10 Gugur Bunga: 06.40 

Paduan Suara: 07.10 -Rajuan Nien, : 
13.10 Orkes Gesek: 13.30 - Ruang ' 
Wanita, 13.45 Hiburan Siang: 1415 

Hiburan Siang  (landjutan): 17601 
Yaman Kusuma, 17.40 Hidangan 

beberapa ' Orkess 18.00  Reportages , 
18.30 Irama Tenang: 19.30 Langen ! 
Suara, 20.30 Genderan dan Matio- | 
pat: 21.00 Siara, Penerangan: 21.15 : 

' Genderan dan Motjopat (landjutan»: | 
2215 Kepada Pahlawan: 2230: 
Tutup. . i 

Surakarta, 10 Nop. 1954: | 
Djam . 06.03 Indonesia. Populer:'! 

06.45 Gending2  Djawa Timur, 
07.15 Suara Sal Saulius dan” Didi::, 

07.45 Maria Zamora: 12.03 Klene- 
ngan Puro: 13.45 Klenengan Puro 
(Iandjutan), 17.05 Bu Nies dengan 
kanak2nja: 17.45 Varia Djawa Te- 
ngah, 17.55 Albert W. Ketelbery: 
18.00 Penerangan Rakjat: 18.15 

Ruang A.P.: 19.30 Mengenang Pah- 
lawan2 Kita, 20.30 Hidangan Yol- 
ly Maluku Players, 21.20 Malam 
Manasuka: 22.15 Malam Manasuka 
(landjutan), 23.00 Tutup. i 

Jogjakarta, 10 Nop. 1954: ! 
Djam 06.10 Soran pagi: 06.30 

Tilempungan: 07.15 . Tjlempungan 

(landjutan): 13.10 Radio Orkes: Su- 
rakarta: 13.45 Permainan. Gitar: 
14.10 Lagu2 gembira: 17:00 Ta- 
man Peladjars 17.40: Lagu2 Mars 
Indonesia: 17.45 Pendidikan  Aga- 
ma, 18.00 - Pilihan Discotheek: 
18.30  Peladjaran Lagu2 ' Djawa: 

19.40 Padamu Pahlawan: 20.15 Ke 
toprak Mataram: 21.10 Ruangan 
Djapendi: 22.10 Ketoprak “Mata- 
ram (landjutan), 23.30 Tutup: 

Djakarta, 10 Nov. 1954: 
Djam 06.30 Orkes Studio Ban- 

dung, 17.00 Orkes Pantja Ria: 
18.30 Pengantar pada pengertian 

Musik, 19.10 Penerangan Politik: 
1920  Kesentum. Melati: 19.40 
Kwartet Harry: 20.30 Sandiwara 
Menjambut Hari Pahlawan: 21.15, 
Lembaran Wanita: 22.15 Tutup. | 
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| 

| 
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POORAN 
DJL. PONTJOL 40 SEMARANG     

barang. 
Dengan keadaan keuangan ne- 

gara jang tidak memuaskan dgn 
sendirinja ,,hot money” ini men- 
tjari perlindungan dirupa2 ba- 
rang. Harga barang? import me- 

»Brigade An- 

djing Polisi“ 

  

.Cunc” Andjing Polis: 
Malang Jang Ijerdik 

SEPERTI pernah diberitakan, 
oleh Poksi Propinsi Djawa T,.mur 
di daerah Maiang telah d.bentuk 
»Brigade Andjing Polisi”. Jang 
pertama hanja terdiri dari 4 ekor 
andjing Herder, tetapi sekarang 
teiah ditambah 3 eKor lagi, jaitu 
terdri dari 2 ekor Bouvier dan 
1 ekor Bulidog. Menurut kalangan 
resmi, antara 7 ekor andjing j 
didid.k itu sudah ada aa Ne 
mendapat kemadjuan baik, jaitu 
seekor andjng Herder jang diberi 
nama .,Cuno”, Baru2 »Cuno” 
telah ditjoba untuk mentjari , ba- 
rang2 jang d.tjuri orang didaerah 
Batu, Malang. 

Sesudah polisi di Batu mendapat 
lapuran tentang adanja ketjurian itu, 
segera ,,Cuno” dibawa kerumah 
orang jang ketjuriah dan disuruh 
mentjiumi barang2 jang ada dalam 
rumah, tersebut. Setelah mentjium2, 
Cuno? lalu keluar dari rumah itu 
menudju satu djurusan sambil - di- 
ikuti oleh polisi, dan achirnja ter- 
njata barang2 jang ditjuri orang 
itu dapat diketemukan disalah satu 
tempat agak djauh dari rumah 
orang “jang punja barang itu. 

Dalam hubungan ini kalangan ter- 
sebut menjatakar sajang, bahwa se- 
telah diterima laporan adanja pen- 
tjurian lalu banjak orang masuk ke- 
dalam rumah tersebut sehingga 
.Cuno” sukar membeda2kan bau 
pentjuri, dengan polisi atau jang pu- 
nja rumah. Sebab itu jang dapat di- 
ketemukan pertama hanja barang? 
buktinja sadja. Tetapi walaupun de- 
mikian — kata kalangan tersebut — 
ini adalah suatu kemadjuan  oagi 
dunia ,,Brigade Andjing Polisi” jang 
sampai sekarang terus menerus di- 
latih dalam pengusutan2 segala se- 

! suatu. ! 

Dengan adanja  kemadjuan? ini, 
diharapkan kemudian hari akan ba-! 

njak perkara2 jang gelap dapat ter- 
singkap. (Antara). 

IPSI SEMARANG DISJAHKAN 
Dikebarkan, bahwa Ikatan Pen- 

tjak Seluruh Indonesia (IPSI) Tib. 
. Semarang jang dibentuk tgl. 30 Sept. 

jl. kini telah disjahkan oleh Pengu- 
.rus Besarnja jang diketuai oleh Mr. 

"| Wongsonegoro. Sebagaimana per- 
nah kita kabarkan, IPSI Tjb. Semg.| 
diketuai oleh Dwidjosuroto dengan 
sekretaris Sumadhiwardojo, sedang- 
kan alamat sekretariaft di Bulu Sta 
lan 1I/107 Semarang, 

1395756 

liti diawasi, oleh karena 

por bersama dikerdjakan 
“berarti hot money bisa mendapat 
lapangan jang luas bermain. Per- 
aturan2 jang mengawasi pendjua 
lan barang import sebagai hasil 
dari eksport bisa didjalankan se- 

| bagai peraturan darurat, oleh ka 
rena persoalannja sebetulnja ter 
letak adanja hot money dan se- 
bagai ak bat dari keadaan terse- 
but permainan harga dari ba- 
rang-barang eksport. Sebagian 
terbesar dari harga dalam dan 

|Juar negeri tidak masuk sebagai 
penghasilan dari produsen, tetapi 
pada tangan spekulan2 jang be- 
kerdja dengan tidak kelaziman 
dagang lag'. 
sar-besaran berita jang menga- 
tjaukan keadaan ekonomi. dan 
keuangan tidak asing lagi untuk 
pemilik2 dari hot mone:: 

Dalam menghadapi persoalan ini 
Pemerintah harus : 
ngan ragu2 dalam tindakan2, oleh 
karena pengusaha nasional jg in- 
sjaf djuga akan membantu Peme- 
rintah dalam pelaksanaan  peratu- 

ran2 jg akan memperbaiki keadaan 
ekonomi dan “keuangan, jg berarti 
memberi manfa'at pada seluruh 
rakjat Indonesia. 

Dalam  perdjuangan ini faktor 

dan kekuatan buruh dan tani ig 
merupakan tulang punggung da- 
lam tiap produksi proses harus di 
organisir dan dikoordinir, untuk 
memperkuat front nasional meng- 
hadapi aktivitet jg a-nasional. Sa- 
hgat disajangkan apabila, faktor bu 
ruh ini dipergunakan untuk menge 
ruhkan keadaan seperti sudah ter- 
bajang dibeberapa perusahaan. Ke- 
kuatan nasional masih tjukup kuat, 

dan belum terlambat, “untuk men- 
tjegah semua anasir2 jg mau merun 
tuhkan negara kita dalam semua 
lapangan, dalam perekonomian, ke 
uangan dan persatuan, demikian 
pimpinan Ikini (Antara). 

ti dengan | 
sstim tersebut import dan eks-! 

jang! 

Perekonomian dan 
Roosseno, mengangkat H. Siradjud 

din Abbas selaku Menteri Kesedjah 
teraan Negara: mengganti Menteri 
D.N. Hazairin dgn orakg duri N.U. 

tetapi jg -orangnja be'utn “ditundjuk 
dan membebaskan Hanafiah (NU) 
selaku Menteri Agraria, jg. penggan 
tinja belum disebut. 

Itulah sebabnja, maka kita: 
katakan bahwa reparasi kabinet | 
ini — sekalipun sudah disumpah | 
oleh Presiden — baru sebagian| 
sadja jang beres. | 

Selandjutnja, pembebasan atas | 
d'rinja Mr. Iskag Tjokrohadisur- | 
jo selaku Menteri Perekonomian | 
dalam surat P.M. disebut2 utja-! 
pan terima kasih, sedangkan ke/ 
pada 3 orang menteri dari PIR: 
jang berhenti dan menteri agraria | 
Hanaf'ah anehnia, tidak ada utja! 
pan terima kasih......  —i 

Sikap PSII ditunggu. 
| 

Pada hari Senig kemarin, LT 

PSII dengan komisaris2 daerah ma 
sih mengadakan rapatnja di Djakar 

Ia untuk menentukan sikaprja jang 
terachir. Tetapi .. hingga - wartawan 

Suara Merdeka” mengirimkan beri 

Situasi politik jang demikian ini, 
dihubungkan dengan penjumpahan 2 
orang menterj maka kelihatan, bah 
wa baik sikap PSII itu terus duduk | 

dalam kabinet ataupun mentngga! 

@amidjojo akan mentjoba memperta- 

khankan kabinet. Tidak perduli bah 
wa kelebihan suara dalam Par'emen 
(andaikata PSIF keluar dari kabinet) 
hanja 5 suara. Suara diparlemen itu 
apraktis berkurang satu lagi, sebab 

H. Siradjuddin Abbas “ (dari Perti) 

tantas duduk dalam kabinet, jg ber 

arti no aktief dalam Parlemen. ! 

Sementara itu, PRN masih men- 
djadi teka-teki kalangan politik di 
ibu kota. Sebab hingga hari Senen 
belum ada kepastian. «Apakah an- 
daikata PSII tidak ikeluar- dari ka- 

ta ini, belum ada keputusannja. | 

Ikan kabinet. toh P.M. Ali Sastro-! 
Perdagangan barter harus 

Zoelkarnaen Nasution (Medan), J. 
F. Pereira (Ambon), Soesetyo (Ban- 
dung), R.O. Sumardi (Djakarta), 
R. M. Soehardjono . (Surabaja), 
R. Moedjoko (Djakarta), Soebroto 
(Djakarta) Woro (Djakarta), R.M.J. 

Timisela (Bandung), C. Tomasoa 
(Bandung), Tan Peng Hwa (Sura- 
baja), R. Roediman Djakarta) R. 
Soleh Judawinata (Bandung). 

Soal Anggaran 
Belandja K.B.S. 
Seperti pernah dikabarkan sidang 

pleno DPRDS Kota Besar Sema- 
rang baru2 ini jang chusus membi- 
tjarakan soal anggaran belandja th. 
1954# karena suatu kesalahan jang 

| .prinsipiil -mengenai pengluaran uang 
untuk perusahaan jang belum disah- 
kan oleh sidang, maka sidang pleno 
tadi a.l. telah memutuskan  menje- 

tudjui penarikas kembali  rentjana 
anggaran belandja th. 1954 oleh 

DPD dan kemudian membentuk Pa 
nitia ad hoc jang terdiri dari “ang: 
“gauta2 Aloewi Tjitroadmodjo, Soe- 
| 2 Djojoadiprodjo, A. Djais Pad 
mowidjaja, S. Mangkupranoto - dan 
Soetan Batoeah dengan 'tugas untuk 

ji mentjari djalan keluar (tehris) guna 
memperbaiki anggaran tadi. 

Dalam hubungan itu dari semen- 
tara kalangan jang bersangkutan 

ji Wartawan tuan mendapat ketsrn- 
ngan, bahwa Panitia ad hoc sudah 
2 kali mengadakan sidangnsa untuk 
membifjarakan saran? jang diberi- 
kan oleh DPD Propinsi. Kesimpulan 
jang didapat dalam melaksanakan 
tugas tersebut dikatakan, hahwa Pa- 
nitia akan menghimpun angka2 da- 
jam anggaran belandja K.B.S. jang 

| susunannja seperti anggaran belan- 
dja th. 1953. Buku anggaran belan- 
dja akan diperbaharui dengan lam- 
piran buku anggaran belandja jang 
sudah djadi. Karena fihak2 jang ber 
sangkutan dalam merubah buku ang 
garan belandja tadi bersedia pula 

  

  

Penjelundupan be- | 

Pemerintah djangan ragu2.' 

tenang dan dia-| 

binet lantas bersedia mensrimi por 
tepel Agraria? Padahal dikalangan 
Dewan Partai PRN ada pendapat, 
djika hanja diberi portepel Agrar.a, 
kurang sepadan dengan . kekuatan 

PRN dalam Parlemen. 
Bisa diharapkan agak lega oleh 

PRN, djika PSII keluar dari kabi- 
net. Sebab warisan korsinia bisa di 

harapkan diterima PRN. Tetapi, ke 
luarnja PSIL dari kabinet: itupun 
tetap merupakan bisul baru bagi ka 
binet. Ali jg baru sadja direparasi. 

mengerdjakannja, maka panitia ad 
hcec merasa optimistis, bahwa tu- 
gasnja menurut keputusan” sidang 
pleno tadi sebulan Jamanja akan 
dapat diselesaikan. 

H.Kamlon Be- 
lam Menjerah 
KALANGAN RESMI di Ma. 

»Jla mengatakan pada shari Ke- 
ms bahwa Hadji Kamlon, pem- 
berortak jang mempunjai pengi- 
kut tidak lebih dari 200 e 
(dak djadi menjerah pada hari 
"sb. tetapi mungkin pula baru 
dalam minggu depan. Pendjelasan 
lebh landjut tidak d'berikan. Se- 

| perti diketahui Hadji Kamlon 
bermaksud menjerah kepada 3 
orang, anggota Kongres A.S. jg 
beragama Islam. 

   

  

  
Hingga haris Senen jl. sekapun 

Presiden sudah menjumpah 2 men- 
teri baru, tetapi belum berarti t'ua- 

tja politik dalam negeri sudah 
djernih. 

WALIKOTA SAMPAIKAN 
HASIL KONPERENSI.   Walikota Semarang  Hadisubeno 

Sabtu pagi tadi telah mengadakan 
pertemuan dengan Kepala2 Djawa- 

, tan Niveau Kotabesar Semarang dan 

beberapa instansi jang berssngku- 
|tan, untuk menjampaikan hasil2 ke- 
putusan konperensi Walikota dari 
Kotabesar2 seluruh Indonesia di 
Djakarta baru2 ini. Sebelumnia itu 
Walikota djuga telah mengadakan 
pertemuan dengan pers dengan mak 
sud jang sama. Adapun hasi!2 kon- 
perensi. jang disampaikan dalam per 
temuan2 tadi adalah sama dengan 
jang pernah dikabarkan di ..Suara rikan pendjelasan2? mengenai instruk 
Merdeka” baru2 ini, sesudah koenpe- si PPI no. 4/1954 dan kemudian di 
rensi di Djakarta beracbir. lagnsungkan tanja djawab. 

PERTEMUAN PANITIA 
PEMILIHAN. 

lankan pekerdjaan mengenai Pemili 
han Umum maka oleh Panitya Pe- 

milihah Kab. Kendal baru2 ini te- 
lah mengadakan pertemuan dengan 
segenap anggauta PPS dalam wila- 
jah Kab. Kendal, bertempat dipen- 
dapa Kabupaten Kendal. Dalam per 
temuan itu oleh Wakil Panitya Pe 

  

Hadiah dari Rp. 250,— 
| 33235 251368 286695 39802 
346436 246526 146198 220021 
173093 340412 105679 257146 
203826 55471 279301 334732 
12912 141159 - 75549 98700 

116212 253245 409328 184578 
131206 348424 91453 232927 
14072. 59748 379951 117565 

236866 279427 237578 
322700 62629 258026 
245882 277029 106931 
197061 200492 193949 
254065 420967 172601 
19276 - 38244 319870 

222114 395488 291001 
156589 262579 210366 
282762 208131 24636 
17167 379731 403074 
62641 64908 325131 

372494 

305701 
217553 
311194 
63243 
20960 
3771275 
283174 

Tono 102007 
371116   29361 366732 

315039 17643 149498 233393 

Mamasa na Dini van 
  

Paiton Uang Besar Djakarta 
56029 260184 240613 1701258 141279 160136 244175 140 
110830 285880 81154 25889 IG0O168 300182 62090 eta 
197034 299616 “47924 348465 ”72159 269455 17187 178123 
117163 367138 129678 317578 205704 14004 149633 379103 
212114 401095 291215 390508 257403 374510 63009 198172 
333354 303527 73038 61300 279960 344135 102846 283185 
277669 349599 191573 275313 332343 258266 168890 369302 400184117822 312991 181101 35984 183990 150348 53189 53941 157283 330913 313615 255777 29319 333056 214499 297378 304400 276496 177282 104964 63090 404648 263206 149204 173803 38144 66480 104037 250097 112962 299546 181632 375261 164874 114106 203739 80094 356600 327706 166669 140080 327346 24705 190162 54449 49202 175393 | 52284 261669 59477 213981 238639 119468 31673 359549 160360 158227 108293 303204 264558 74499 354189 408344 1168270 306967 399420 34136 77913 311886 71699 353912 67348 54913 123111 248362 343403 98121 108063 78993 1212896 163775 80485 124442 380600 - 72559 377796 47951 362616 392501 354321 27471 133361 81672 280390 496i 32829 144063 26499) 395146...79415 242297 361621 170022 29766 280192 403043 17100 38513 93721373289 208806 44122 404942 139413 292156 (Bersambung) 
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Ke ata Den AU AA NO MR AR ha Yel 

Untuk kelantjaran dalam mendia ' 

milihan Djawa Tengah telah dibe:: 
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: ikan tjepat 3. y 
£ jang nik at ini na 
aa naa, 2 tjara. 

leher dan 

      

  

are sn mel. | 
Bagian sakit: didada b: : 

: Mag keleraap Ga 

» 2. Pada saat itu djuga Vic 
pub mer up menjebantay panai 2g bai 

langsung ani EN is Sar 
ia tidur. Hawa ini s Sangat Ha on 
untuk pilek. Mala AN Pa “in MELALU 8 Kuut Dua, serak d x hilang dan batuk Mag apa !     Kk 

W, SEPANDJANG 
xl po Rub memperan as 

engan tjara ini. 
& biasanja pilek Silk 2 

belah nga VapoRub sungs N NA untuk pilek dari Sekeluarga. 

Obar TERBAIK UNTU 

  

    

  

   

     
   

0. Vicks"" and "VapoRub" are Kek 3 
A12 “HR /VS,-305 

DIDJUAL TJEPAT: 
TANAH 2750 M' DENGAN 

RUMAH BATU 

Letak Mangkuiila Solo, 

| 1... 

»PUAS 
Auto dapat masuk. 
Penawaran : dj. 9 — 12 Bodjong No. 93 (Basahan) 
Suwarno Dj. Slamet Rijadi 45/ Dikerdjakan 4 tenaga achli jang 

    

Coiffeur 7 

sorg: Sumowar Ke on berpengalaman dengan tondeuse- 
Blok 29 Solo. electrisch. 

ka Naning Ra 250 

    

   

  

..CURSUS KILAT Habis MONTEUR HospiTF LP 
Randusari 47 Semarang. 

Ploeg baru dimulai tgl. 17 Na 1954. Mulai sekarang meneri- 

  

ma pendaftaran pd. tiap hari k 
siang dj. 9.00 — 2.00 di TOKO RADIO SAMPURNA - 

Gang Pinggir 151 Semarang, 
sore dj. 5.00 — 7.00 di RADIO HOSPITAL 

| Randusari 47 

dengan membajar uang pangkal Rp. 10,— . Sesadah cursus berdja- 
lan 2 (dua) bulan dipel praktyk membuat pesawat radio 
superheterodyne sampai bunji dan djuga tdak ketinggalan rahasia- 
nja mentjari kerusakkan2. Semua onderdeel2 dan instrument2 dise- 
diakan oleh sekolahan, Lama pend'dikan 10 bulan. Dasar peladja- 
rannja ialah : 

Teorie tidak dengan praktyk adalah LUMPUH 
Praktyk tidak dengan theorie sama dengan BUTA. 

"Nah, itulah sembojan kita bersama. Dari itu daftarkanlah nama 

Sdr. mulai sekarang ke Radio Hospital jang sudah banjak hatsilnja. 

Directeur : 
Liem King Hwie, Achli Radio beridjazah 

dan pemilik Toko Radio Semparaa, 

  

  

Auto Mantour Ke V. 
Memberi peladjaran THEORIE & PRACKTIJK, bongkar pasang || 
bermatjam-2 merk mesin auto seperti: CHEVROLET, DOGE, 
DODGE GRAHAM, AUSTIN, RUGBY, FORD BEAUTY, PON- | 
TIAC DAN G.M.C. Maka setelah tamat sanggup memperbaiki 
segala dari merk mesin auto. Peladjaran diatur sedjak dari motor 
mati sampai motor hidup. Komentar tidak perlu, peladjaran jang 
mendjadi bukti, sudah puluhan ribu jang tamat dan mendapat ke- 
dudukan baik perusahaan/bingkil. Telah mempunjai tja- 
bang-2 d'seluruh INDONESIA. Dan dibawah pimpinan jang telah 
mempunjai pengalaman 17 tahun di STRAIT TSETLEMEN SIN- 
GAPORE. 
Dapat minta keterangan pada: 
SEMARANG, Dji. Senior Jean kiri pemand:an. Dibuka 10 No- 
pember 1954. 
JOGJAKARTA Dj. 59, Dibuka 6 Nopember 1954. 

6 Nopember 1954. SURABAJA Djl. Bik. Ardjuno 75. Dibuka 
JAJASAN YACOUB's COLLEGE TJABANG 

“ SEMARANG 
Dil. STADION Sean KIRI PEMANDIAN 

    

- Batuk ,Citsir | 
| UNTUK ANAK-ANAK DAN ORANG DEWASA. 

Bisa dapat beli “nj Toko” Pi 2 eng dan Toko Djamu. 

  

  

Lebih hebat dari sudah2. Riwajat singkat bekas Kera- 
djaan Madjapahit. — Kupasan ramalan Djojobojo. — Riwa- 
jat Napoleon Bonaparte dan kekalahan Djerman dalam Pe- | 
rang Dunia I & HI. — Nas'bnja Kiang Tju Geh dan turunan 
Tjo Tjoh..— Ramalan ,,Raksasa” hal nasib, djodo, dagang, 
penghidupan, persahabatan dan lain? sedjumlah 64 pertanja-. 
an dan djawaban. — Keterangan hal kias/perimbon kuno su- 

-paja: orang pergi ingin kembali lagi, betah dirumah, tidak 
berdjusta, disuka dalam pergaulan, penulak sial, penulak il- 
mu2 djahat, bikin hati mal'ng djadi bingung dan lain2 jang 
hebat. Resept industri Lag ngak Obat Djamu kuat, obat 
kuat sematjam San 
Levertraan, obat hitam Ai rambut putih, obat kentjing batu, 
entjok, Bau de Cologne, dan la'n2 jang penting dan mengun- 
tungkan. Ditambah pepata2 Inggeris dengan salinannja baha- | 
sa Indonesia. Semua digabung djadi sebuku komplit terhias 
gambar dalam Buku ,, PELITA RAKSASA". harga Rp. 15.— 
Terbit 30 November 1954. Sekarang sedang ditjetak, dan pe- 
san sebelum terbit dengan poswesel tjuma Rp. 10.— (ongkos 
vry). 

Lotendebitant LIM & SONS 
Tambaksari 17/ Sm. — Surabaja. 

Lagh “tis Terbuka 

  
  

mm
 

    

    
   
    

maan on mma 

0 kada. 

| KALENDER 

Obat njamuk sematjam D.D.T.," | : 

Mn 
end

e 
t
i
   BRYLCREEM 

obat rambut jang sampurna 
    

Tuan jang memakai .Brylcreem tiap pagi 
mengalami, bahwa rambut Tuan tetap rapi 

'sepandjang hari. Tuan melihat tjahaja indah, 
jang diberikan Brylcreem pada rambut. 

Tuan merasa bagaimana Brylcreem mem- 
bersihkan serta mentjegah keringnja kulit 

kepala. Dan Tuan ingat mengurut rambut 
baik? dengan Brylcreem. Dengan begini 

Tuan menikmati kesenangan berganda ram 
but selalu rapi dan rambut sehat untuk 

selamanja, Pakailah selalu Brylcreem 

untuk rambut rapi dan sehal 

  

Iastitute THE HOPE 
Randusari 1/305 Semarang. 

MEMEGANG BUKU B.: dimulai RABU tg. 10-11-1954 dj. 18.00 

Hari beladjar RABU & SAPTU djam tsb. Uang pangkal Rp. 15,— 
Uang Kursus Rp. 40,— p. bl. Kepada ex peladjar Institute The 

Hope jang ingin mengikuti kursus tsb. supaja segera datang men- 

daftarkan. 
PRIVAATLES MEMEGANG BUKU tingkat S.M.A. Bg. C.: Sela- 
sa dan Djum'at dj. 19.00 — 20.30. Uang pangkal Rp. 10,— Uang 
Les Rp. 35,—. Peladjaran ditudjukan kepada mereka jang akan 
menempuh Udjian Penghabisan S.M.A. Bg. €C. tahun 1955 ini. 
MENGETIK : Berhubung adanja tambahan 5 buah mesin tulis, 

maka mulai bulan ini dapat lagi menerima peladjar baru. 
BAHASA BELANDA : Semua rombongan terisi penuh. 

Pemimpin Umum : R.C.J. SOEMARDJO. 

, Oa KATA penp kar 

   

  

| BULANAN TAHUN 1955. 
Dengan memakai 3 matjam penanggalan dan Tjap Djie Shio. 

Bisa dapat beli pada: 

Fa. The Koei Liem 
Pekodjan Selatan 5 — Telpon 1283 

SEMARANG. 

  

  

   

  

    
  

  

   
    

  

  

Dj. Mataram no. 138 (Kp. Djerukkingkit) 
SEMARANG. 

t Alamat untuk reparatie segala merk 
# Dari mesin tulis dan hitung. 

: Djuga memegang abonnement, 

1 JEEP merk WILLYS . 1949 bekas Prioriteit 

1 SEPEDA MOTOR H.D. type 1945 1200 cc. dng. zijspan. 

  

Semua - “keadaan ba'k dan ban baru. Harga boleh Damai. |        

  

  

  

Bila aja 
1 ga N TJON 

Alat? Olah Raga 
(SPORT) 

Buatan dalam dan luar negeri 
datanglah ke: 

  

  
   
   

BODJONG 6 5 BISA DAPAT BELI Di MANA (SEBRANG HOTEL Oxo Oa Ban ye Ea DU PAVILLON) 
TERBIKIN OLEH: NN aan 

TIONG KOK YOK PONG 
KARANGTEMPEL N2 14 

SEMARANG 

|“ HARGA BERSAINGAN 
» SERVICE MEMUASKAN ! 
ea 

  

BALAI LELANG ? ASIA” 

Pontjol 94 — Magelang. | 

ya Ban SA SN ba AP ba ialah Pama AN Ba Nu an mann 

. . Untuk segala matjam 

# KWALITEIT DITANGGUNG 

  

  

UNTUK BELADJAR STIR BE- 
RIKUT MESIN : 

» TJITARUM 

Dji. SULTAN AGUNGAN 19 | S9NDER OPERATIF, 
MAGELANG, Djam bitjara : 9 — 12 pagi 

5 J7 sore 

  

  

TABIB. 
Seteran 109 — Semarang     

Y.S. RATAT 
Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudjian. 
Specialis untuk Wasir (Aambeien). 
ASTHMA, KEPUTIHAN, IM-' 
POTENTIB dan lain-2 penjakit. 

  

'Kesehhtan Lebih Berhairia 
    . Pada Harta Dana Mu !! 

x banner Yel 

sekira Bae "Gatas Mas 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUS TADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 10095. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN?2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAI 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 

' BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU 
SING, Ten BERTUMPAH2, DLL. 

) 
ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS? TERDIRI DARI 
4 MATJAM: 

Kuat Lelaki — Kuat Wanita —. 
Hamil daan Branak 

'H arga: 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

| Botol Ketjil Rp. 7.50 
| DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 Di 

n SELURUH INDONESIA. 

| Perusaha' an Anggur Obat Kolesom 

| jap Gelas Mas" 
4 

- PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP, No, 1472. 

KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.101 
TILLP.1881 

SEMARANG. 

MULAI BUKA PRAKTIJK 
pada Hari Rebo Pon 10 November 1954 

R. SARDJONO 
ARTS 

Untuk Kehamilan dan Penjakit kandungan. 
Maa aa 

1 Rumah dj. Bergota (Kintelan) 71 djam 7 — djam 8. 
di Tab Wisselbord 322/342 Pes. 2 25 " 

1 Mlaten 32 djam 16.30 — djam 18.30 
8 Ketjuali Sabtu Sore, Hari Minggu . am ai Besar. 

  

  

" 

MANA JANG LEBIH ENAK ? Soto ajam Kudus di Kudus 
atawa Soto ajam Kudus di 

Rumah Makn Guru Tennis 
Muka Pasar Randusari Semarang. 

Sedjak 3 tahun terkenal dengan Sate - Gile Bandung.     

  

- Peang jemsa 

Minjak Obat Ban Deng” »Obat singa 
Tg Tjeng” dan mlsem Ban Leng' 

  
     

    
    

muk, Kutu Bi Ka Lp NG 
(Klabang) dan lain binatang Ber ky 
bisa Beban lekas hilang dengan ' CA 
digoso 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok de 
LENG TJENG, ngan BAN LENG atau BAN 

  

  

Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG Ban BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh Han gi BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian 2g oa pa ORA Kn Lae ADUKA  RADIA2, | 
REGENT ari , pegawai tinggi dll., jang su- 
dah Nun oleh BAN L LEAN ini, dari matjam2 penjakit. | 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di | 
mana dapat diperiksa tanda tang aonla SIPEMUDII, silahkan ki: | 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan da apa membatja djuga surat2 pudjian ter- 
Heh didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 

»Minjak Obat BAN LENG” Obat BAN LENG TJENG? dan »BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3,— buat 1 blek Balsem Ban 
eni Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 
ebas. 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TEH SHE TONG     Djl. Bawean No. 22 — Telp. . No. 2267 — Surabaja 

s 

SURAT PUDJIAN.DARI DJAUH, 
Bukti dng. njata, kami utjapkan diperbanjak terima” kasih, kepada 
Tuan R.M, DARMOAFJARITO. - HASTO HADI KAWARNO, TA 
BIB OCCULTIST — WIDURAN — SOLO (Muka Ged. Biskoop 

”STAR”), jg telah menjembuhkan 
penjakit kami dari penjakit Paru- 
paru dng. batuk darah, jg sangat 
mgmbahajakan. Setelah dapat ra- 
watan Batin dari Djauh2, penja- 
kit kami itu, dapat sembuh dida- 
lam 3 bulan, jg sekarang badan 
kami telah dapat sembuh : sama 
sekali. Ta'lain dan ta'bukan, kami 
hanja mengutjap diperbanjak teri- 
ma kasih, atas pertolongan Tuan 
Tabib tsb. Harap jg berkepenti- 
ngan langsung sendiri, daa surat 
menjurat spj. pakai uang Rp 2,50 
untuk balasan. 

  

Hormat dari kami: 
DJOJOHARDJO — Bareng Lon tjeng Gg. 11/517 MARANG.     

Be ana EA Na 

Pa nik LICHE . 

    

      CLICHE : .LIJN, RASTER « aga ETIKET BERWARNA 

  

TANGGUNG SEMBUH 
ANSCO Doctor obat anti kukul jang amat mustadjab. 
ANSCO Doctor obat anti panu jang amat mandjur. 
ANSCO Doctor kemiri haarolie utk bikin rambut pandjang/hitam. 

HARGA Per Botol Rp. 2.50 
Importeur: HAGEMEYER & Cos HANDEL MY N. V. 

Dapat dibeli dimana2 Toko, Depot Obat dan Agen-agen : 
DJAKARTA: N.V. Hoo Tjhiang, Petak Sembilan 1A — SURABA 
JA: Chem. Handel Eng Bie, Songojudan 26. Toko Obat Ban Seng 
Tong, Djagalan 18. — SEMARANG: R. O. Hway An Tong, Gg. 
Warung 3: Toko Eng Aan, Djurnatan 365 ENG TAY HO Pekodjan 

1013 Toko Singapore & Shanghai, Pasar Djohar. — SOLO: Tay 
An Ho, Ketandan 41. — DJOKJA: Eng Tay Ho, Petjinan 58. — 
MAGELANG: Thian Seng Ho, Petjinan 117. — TJIREBON: Eng 
Hoo Tong, Toko City, Pasuketan 89. — PEKALONGAN: Thay 
Tjoen Ho, Keplekan 218. — Te En Sioe Ta —- 
  

  

Pay . DJUGA TERIMA RESEP DOKTER !! 
atasan Meta» 

    

Untuk REPARATIE dan BELADJAR bikin PESAWAT 
RADIO sendiri, Sdr. djangan kuatir akan ALAT-NJA. 
Datang sadja di: 

Radio ,LIBERTY” 
Dj. Mataram 106 (Pandean) Semarang, 

Djuga menerima REPARATIE segala type RADIO. » 

    

      
  

        

“ANGGUR 
| AN TAY 

Gp? JKAN MAS 

      

    

     

    

       

   

   

Fire Dal jang lagi 
bunting muda of tua 
ada perlu sekali mi: 
num anggur ini buat 
djaga kandungan dja- 
ngan sampe gugur 
(keruron) menamba. 
ah kekuatan bagi 
ibunja dan djau dari 
Pa kepala ma: 

ok, sakit berak, ping- 
gang sakit d.l.I. minum 

D ini “anggur 1 botol 
1) Yi bisa menangken obat ke 
3 2 antay 5 tiap (bungkus) 

Anggur obat ini musti 
diminum sampe tjukup 

Jun anna 

     
Distributors: 

Harmsen Verwey Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli diantero aa di INDONESIA   

Aan 2 1 ee Busuk Da 3 
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Sepeda ke aki dan Perempuan Rp. 100. 
RALEIGH — HUMBER — HARTOG — T. H. 

  

      

   

STAR — MASSTROOM 
Model Ca Ski Ana Mengah 5 latji. 1 ) COM DENGAN Panen TN 

, bs GEN, ARD, KETTINGKAST PE akai 'stellan madju-muudur. dan bor: BLOCK OIL BATH, POMPA DAN KUNTJI. 
 duur Matjam2 me 

Bisa Ina berhubu 1 

roro 

“natiteih Pu - 00 10076 @UALITEIT LUAR NEGERI 

  

   

  

  

1 : WETAN PASAR BESAR 1 — TELF. 274. — SOLO. 

  

  23 'Bhe Bie Thoan Pangentaran - 1 Bandjarnegara. 
      

  

  

  

  
  

. sea . 3 . Mean nana men Lana 

P nadia Se pakbola Besa r TANGGAL 8 Nop. 1954 3 TANGGAL 10 aa Lisa TANGGAL 11 NOP. 1954 & Tanggai 8/11- 2 "angga 10 & 11/11-54 Sa 
2 1 KIRN Re aka “ae 9. G-— “di STADION 1 Mon AMON MMEL LP RL LO Na aa aa "35 

ME Tenda ea 2 tan 2 Na 
Semarang Bona Up) Ojuara Semg.) em Up) (juara Bandung) | (Djuara Bandung) (Djuara Semarang) Angg. PSIS, Polisi dan Tentara dibawah pangkat Perwira, 

an 3 2 3 - : ? Jagat potnyaga untuk Tribune Ketjil. 
   

  

     

     

  mem LA Mama “Tan 

  

ena PAN RA) SAR BR EP NE PER PARE RR AD 

     
    

     
    

  

Pp erhiasan MAS, INTE BERLIAN Kesehatan badan lebih berharga dari pada Harta 

  

Kepada sekalian saudara2 Polisi Lalu-Lintas, Instansi2, PEMBIKINAN: Dt — MODE : TERBARU Sh Maka dari itu boleh selalu minum 
Famili2 dan Saudara2 jang telah perlukan datang Maysong, SENANTIASA si Sah ANGGUR KUAT KOLESOM jang istimewa TJAP. LONTJENG 
Sangtjong, kirim krans, Wanlian, berikan bantuan tenaga/ PERAN NS AKAN IL DAN DIBIKIN 5 Terbikin oleh pabrik anggur Jan Nen Djakarta kota jang sudah termashur seluruh Indonesia dari 

MEA : kamandjurannja dan kakuatannja telah terbukti mendjadikan kuat sehat dan timbul tjahaja tetap ' fikiran dll. perhatian diwaktu kuburnja Isteri dan Mamah 
kami : : 5 

Nj. Kho Hwat Djoen (Lie) Tan Sioe Ing 
Pada tanggal 5 November 1954. 

: Hormat kami : 

" KHO HWAT DJOEN 

JUWELIER HORLOGER muda ini anggur terbikin dengan obat2 akar2 dari Tiongkok dan pake kolesom jang no. 1. 

Anggut Kuat 
MUSTADJAB UNTUK MEMULIHKAN: 
TENAGA BARU DAN MENAMBAH 
SEMANGAT BEKERDJA. 

: Lugguh B tanak 
8 MEMBERSIHKAN DAN MENAM- 

BAH DARAH SETELAH BERANAK. 

   

     
    

   

| Menghaturkan Banjak Terima Kasih 

  
dengan anak? : 

  

« KHO KIE TOENG, 
KHO SIOE LIEN, 
 KHO KUO ING. 

BOD JONG 64. SEMARANG. “TE LP. 646. 
PETJINAN 30. JOGJAKARTA. TELP. 533. 

    

  

  

    

  

  
            

      

  
    

    

  

    
  

        
  

  

        

  

          
  

        
  

        
  

BER 

2 Ken 

£ | : PEMBIKINAN DIDJAMIN AMAT MEMUASKAN SERTA Pa 
KUNDJUNGILAH !!! a HARGA MELAWAN, ca 

1 2 5 NA Otat Batuk —. 
3 me" mena lbnaaNanlan SANGAT MANDJUR UNTUK SEGA- WK 

Mode-Show Kan ak 1 2 1! LA BATUK PILEK ATAU TENGGo- MN 
| 4 | ROKAN KERING. -. 

- - : 2 3 f | i 

,From Kiddies To Sweet-Seventeen Ea IM | | AN | un 2 
| 1 1 2 rn 

Tanggal : 12 dan 13 November ii H Ri MINJAK jak, Jaan UN- mem 
Fan : | t HI TUK SEGALA PENJAKIT LUAR” mmm emo nan | Djawi Haha Lin as Djalan. dan Sungai. || Ma aa 

4 : Berhubung hi k g 9 2 | Djam : 19.00 (tepat). r g hingga sekarang masih Baniak mengalir permohonan? untuk membeli mobil 

, nang $ bekas, Na Pendjilalan Mobil Bekas mengumumkan Da eni siaan pembagian" dari 

Harga Kar Ljis rata R P. 1 O, — | panitya fersebut sudah seletai “dah tidak diterima lagi permohnan2 baru atau permohonan? | 
Ta | penindjauan kembali. si da 

Dapat dibeli : Toko sJUNG” Bodijong 5 - KETUA PANITYA PEN UALAN MOBIL BEKAS ti 
Seolah Chung Hwa Hui Djl. Mataram 756. ttd. | | 

: F R. ABDOELWAHAB DJOJOHADIKOESOEMO Hi Diselenggarakan etek Chung Sheng Hui. : “TINGGA? i ( | ES ) Hi 3 aa Ta 20 2 

: iba MP ——. 5 EA na Pu (eta? Ke Laka TR AA Ie g : 
Lema Nama Ne asma -. an asi : i : ea : : x 

PENG UMUM 4 N | S : an PABRIK ANGGUR TJAP LON TJENG (3 
| » . TEA 1 J ) V. | i Merk : J AN NEN pinangsia Ino. 30 te1. 913 Djakarta kota. : 
N. Sumbing- Veem Naas € 

TILP. SM. 1686 Gg S "319 at Me Ba Ann an NN nan Dag en. jer 

| DJ. AMPENAN 3 — PUSAT SEMARANG ) t. Angin Djabat Pa na ET PEN T 
| Ng 1 - 3 - 8 & # £ : € st $ : 8 PRESENT Pn 

| Pengesjahan kementerian : No. J.A. 5/71/1 tgl. 16 Agust. '54 an Ia Djangan Dibiarkan! Ori CD « ASIN i "5 Ej 
| Mengerdjakan : in klarin & uitklaring, ekspedisi, veem dan : Pakailah Erasmic Bril- "3 & Saken i NN nila BKR 5.00 7.00 9.00 (17 th) AN NN 1, Seri EM 

| Melajani penerir 2 MN a dirakit : , Ta liantine diwaktu pagi. :1 sg bentjana. Banjak orang ma- g x er R A : | : 5 IduEio Weif 
Penata dapt boonbanana : PN Nistjaja sampai malam N ta C4 suk angin jg. mendjadi bertambah| INI SORE .djam: 3.00 CER atera  LEMIS YEON & 

| Gudang tersedia 1 ee rambut Tuan tetap rapi . £ AS p berat, achirnja mendjadi sangat : 

| Tarip pantas. : Is / d OA : pajah dan sakit keras. Maka apa- ! 
, DIREKSI 5 an menarik. Lagi pula P7 1 ' 5 4 | i er bi E 1 ia 5 ad - - bila terserang angin djahat lekas ? »PULAU SORGA" 

5 : aa Ps ma mam Pi 2 rasi sedap baunja Gang 1 3 lah minum: REX INI MALAM D.M.B. Tjerita 
mem an 5 an tidak membuat rambut ' si 5.00 7.009-00 (17 th)" | tantang 

— CITY 'CONCERN CINEMAS — 2 —-.Andilkas | AN gt . Djamu seorang PN 
« $ R3 CN —— 2. : wanita 

. t tiantik : 'MARGARET LOCKWOOD - STEWART GRANGER P 15 1 
PREMIERE (17tah.- | PATRICIA ROC — dim.: Tolak Angia £9 | berambut Hg LUX5-10- ,LOVE STORY” | sangat musatiab untux meniem Pe 

: sKISSAH PERTJINTAAN” (Two Lovers with but a short time to live). Pe Na Pa pulau : 
Dua orang muda saling mentiinta, tetapi umurnja sama pendek sekali. 5 Men AN eng an Aa sala Sh Ta $ 

Satu drama jang memikat dan Gempar ! PES 2 5 e 5 hetena angin aKan, segera lenjapsil kai tidak MEN RA: NE In Bia Situ Tag “Nabu 2. tidi 
pe 900 INI MALAM D. M. B. (u. 17 tah.) 1 . e : Bi 3 aa 3 Basa : “aa : Bal Pa Tg ditinggali 4 

“YVETTE LEBON —— ROSSANO BRAZZI : 5 BRROL Ky KL IU | | orang ! | 

  

— AND 5 " : ka Dapat beli pada: 

Tanggal 6 s/d 9 Nopember 1954: 7 | Kn 
1 TIAP HARI. MAIN djam 9.30 PAGI . 
,ORA TEDAS TAPAK PALUNING PANDE 
SISANING GURINDO” 

itulah Superman 
Orang jang kebal, Na Gala 

Saksikanlah film Superman terbaru 

  Aaj datang DARBARA STANWYCK — PAUL DOUGLAS 
ARILYN TNI Y ROBERT RYAN au ASH BY NIGHI” 
ROYAL IN MALAM DM.B. BERBARENG ROXY 
5.00 - 7.00 - 9.00 (u. Segala umur) 5.30 - 7.30 - 9.30 

    
Premiere 

MG RIS 

  

AMANDA GEORGE ROSALIND 

515 BLAKE - NADER - HAYES 
  

  

       

    

      
      

  

  
  

  

  

    
  

  

  

    
   

  

  

  

  

  

ROBERT ARK - un a ip. : aa FAN SULLIVAN UCNE WATSON- pen Tw Ish 5 
CLARKE - MARY HATCHER - PAUL AN TN »SUPERMAN'S PERIL” Ka PAN SALA Se aon aa te D3 deg EUGENE PRENKE, 
»TALES OF ROBINHOOD 3 “AHLI GIGT yk Lebih hebat, lebih baik dari RB t l oh p Y l KO MemNinnppatm ja 0 Aas 

The Ontopaaas rascal of Sherwood Forest in his latest greatest Kaoeman 55B'—1 Semarang SUPERMANS FLIES AGAIN” anu j ane E 
Adventure ! Penuh actie dan sensatie ! Hebat ! Gempar ! Pns Segala Umur. Be AN aan au : 

penjas : Ini malam (17 th) Besok malam” j3 
» 3 £ ,KOGERS AN' TH' REST OF Fies, WAT, HiPpO! DON'T EVER Pop 1 | HoW'O Ya make OuT2 pp | OF Couksc! Bis O BACK.TO V a alan : enghabi i 6 

akan “Tatang: "ROYAL film India Akan datang: »ROXY” (Ratu Tn aan, Han ja AIN'T SEEN Ta" LAST 3 SPECK! Ts OUT LIKE THAT AGAIN) | | YA SHAKE DOWN TUAT Boke AE Naa Mp PE MINE WEE GOT TO 2 2 - 9.15 Nan Tu u R | S ! b Ashok Kumar 23 2 A IN” Benjamin S d GE sPeoK GRUNTHER! IN ONLY ME. KASSLIN' EX-WIFE OP NTHIS JEWELEO CHAMPIONS:ID | TAKE CAKE OF THAT FEMALE 4.45 - 7,00 - 9.15 4 
Ke gn “Rudi dim. $$ pee ueen' Hg tt ea : YOURS FOR A GRLB- / BELT WILL BRING aan & ROCKHOLIND- PEGGY aa Aa £ 

1 c— 5 S1 ag Ta . San ORPI $ r Film Philipina . 
aa Ag 8, 5 : .iiang terbesar ? 

D.M.B. Gi tah) ' #8 mnt Sa : &, 3 7005 j4 dim. bhs. : 

$ aa 18 INDONESIA. ! LAN MI mh 
Aa ba Wa K3 Sa yh KN Be dngan, 

ra 5 aa TN DEAR DAA MEI II Dah EA Pata 

5.00-7.00-9.00 ! 
& Pen : £ 

Film MN OJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
,SHAMSHEER £ Clark Gable — Ricardo Montalban — Jobn Hodiak 3 

Be 8 ,ACROSS THE WIDE MISSOURI" — (TECHNICOLOR) | 
Ban : 3 : Se Penuh aksi jang hebat... Romance jang meresap hati ! 1 

| keadilan dan xg 5 Jo aa As # 1 Tg Rogers dan kawan-kawan me- — Hee, tunggu dulu, Speck, — Bagaimana ' kamu mendapat |. — Sebelum kita kembali kel G R IS INI MALAM PENGHABISAN 5.007.00 9.00 (17 th.) 
kebaikan bersama! seken ogaNal (anton Fin Dn 3 Dea reka itu tidak akan mengetahui apa Ini saja. akal itu? Apakah kamu ' terang- pertambangan emas, kami ha-|' ROp CAMERON A / 1m s9 
Penuh sensatie! & gs | Farhai tokes MDOMESIA "tk liang akan dikerdjakan. “oleh Speck $ kan kepada “bekas 'isterimu tentang rus mengamat2i betina” pa-| ARLEEN WHELEN 99 A N A N l O N k 

Gempar | an Ng Grunther nanti. — Hippo! Djangap menge- ikat pinggang itu jang akan diguna- dang pasir”... jalah Peggy | mewuwuan - sa musa sadis : djutkan begitu lagi. kan untuk membeajai pekerdjaan Sanford. . 1 

TT Tn berat? batjalah 
— Tentu. Si gendut Bertha tidak bu 

  

    

  

5 RA penagana ng Bagan ".. mempunjai uang tunai, tetapi intan? 8 M d 66 “ : , jang. melekat di ikat pinggang ini, l 4. Ba otulah Pp. M. Lu ROY ROGERS — No. 39. akan tjukup untuk membeajainja. "3 vuara er Ce «sa 

“Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 1885/11I/7A/ TI L     
   


