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Seruan Kol. 
Kawilarang' 
Kpd Pemuda: 
Lebih Baik Gugur Sbg 
Pahlawan Daripada Hi- 

: nd 3 
dup SbgPengchianat, 
Pada Tjita2 Pemuda 
“DALAM 9 TAHUN ini kita 

telah membuktikan sanggup dan 
tjakap menjat: kehormatan 

kita tdak para pahlawan jang 
telah gugur untuk kepentingan 
nusa dan bangsa. Tiap tahun kita 
mengadakan upatjara, tiap tahun 
dan pada tiap kesempatan kita 
mengheningkan tjipta untuk me- 

enurut pendapat kami 
bukanlah penghormatan jg demi- 
kian jang merupakan puntiak 
kehormatan jg harus kita sampai- 
kan kepada para pahlawan ig kita 

peringati. Rea 
Para pahlawan dinamakan pahla- 

Wan dan dihormati, karena gugur- 
nja dalam melaksanakan tjita2 kita 
bersama, jaitu mempunjai suatu ne 
gara jg merdeka, aman, makmur 
dan adil. 

Penghormatan kepada pahlawan 

baru ada artinja, djika tjita2 itu ki 
ta laksanaka, untuk mereka.  Dja- 
nganlah tjita?2 itu putus dengar gu 
gurnja mereka”, demikian pesanan 
Panglima Tentara dan Territorium: 
MHI Kolonel Kawilarang dalam me- 

njambut  ,,Hari Pahlawan” 10 No- 
pember 1954. . 

Dalam kata pesanannja ' Kolonet 

F8, 

djuga pemuda. dan pemudi, jg pa- 
tah hati karena mendjumpai . ha- 
lang rintangan dalam mentjapai tji 
ta2 itu. Sudah banjak diantara kita 
ig mentjari djalan -sendiri2 untuk 
mendapat kebahagiaan dan kemega 
han bagi “dirinja. Ada jg “mengguna: 
kap kepintaran dam keahliannja un- 
tuk mentjapai kemewahan. bagi di- 
rinja, kawan2nja jg bodoh didjadi 
kannja korban. Ada ig menempuh 

djalan korupsi asal kebagian rezeki. 
Dan ada pula jg tidak” ambil pu- 
sing segala persoalan itu, tapi 'ber- 

  

          

    

  

tekun mentjari “ idjazah, “buta-tuli 
mendengar keluh-kesah masjarakat- 
nja. TA 

.Tidak tjukup kita menghormati 
dan memperingati para pahlawan 
kalau hanja berupa “upatjara seta- 
hun sekali sadja. Hormatilah mere 
ka itu dengan mengikuti kerelaan 
dan kesediaan mereka - berkorban 
apa jg ada padanja untuk pelaksa- 
naan idam2an bangsanja. Mereka 
telah memilih: lebih baik gugur se- 
bagai pahlawan dari pada hidup se 
bagai pengchianat kepada tjita2 
dan sumpahnja sebagai pemuda. Mu 
dah2an para pemuda tidak akan 
memilih: lebih baik hidup mewah 
sebagai pengchianat “dari. pada ma- 
ti sebagai pahlawan”. Demikiar pe 
canan Panglima Tentara dan Terri 
torium III kepada para pemuda. 

  

Hama Belalang 
Pandjang 150 Mil 
Serang Marokko-Peran: 
tjis: Anak2 Ketjil Djuga 

“Diserang 

Sen Maan Ge an Ci na kangen 
lebarnja: 12 mil kini menimpa 
Marokko Perantjis dan menimbul 
kan kerusakan ig meliputi djum- 
lah hampir $ 3.000.000, demikian 
pernjataaan para pembesar di 
Casablanca Selasa. pada hari 
Hama tadi menimpa Marokko su- 
dah 5 hari dan memakan apa 
sadja jang didjumpainja. Pesawat 
terbang sudah ' menjemprotkan 
minjak anti-serangga, tetapi  ra- 
tjun ini hilang lenjap oleh hudjan 
lebat baru2 ini. Hama belalang 
telah sedemikian mengganas sam- 
pai menjerang eni anak2 
ketjil jang digigit oleh bela- 

djuga di   

SET ANTA 

1 Asing“ — Diantaranja 
|... Mendjatuhkan Kabinet | 

gan Ikut Pd Golongan2 Didunia Jg Sedang Berusaha Saling 
Darul Islam“ Tapi ,,Darussalams 

. DARI LAPORAN” JANG DAPAT saja terima sebagai seo HI am Ta 
ia, hjata ada beberapa orang pemimpin bangsa Indonesia sen dir Pengen Megi aan 

“hantjurkan— Tidak Ada 

Selasa pagi, mes 

rapan supaja 

  

- 

1 asing ja yasa ini sedang bergolak saling meng hantjurkan. pidato Pre- 0 antara lain dihada pan berpuluh-puluh ribu rakjat Pen Hn 
fatta Se pas ipun hudjan gerimis membasahi 

a dan negaranja dengan uang berdjuta-djuta, demikian 
sa asing, antara lain dengan usaha mendjatuhkan 

partai2 politik jang ada di Indonesia. 

Sebagai seorang Presiden jang 
konstitusionil, Sukarno sinjalir ke 
giatan2 jang membahajakan ini, 
supaja rakjat tetap awas dan was- 
pada serta tetap mendjaga keko- 
kohan persatuan. Diakuinja, bah- 
wa memang mendjadi hak tiap2 
orang untuk mendjatuhkan kabi- 
net didalam suatu negara jang 
Gemokrat's seperti Indonesia, te- 
tapi dia sebagai Presiden akan me 
iihat apakah niat untuk itu me- 
mang pantas dipenuhi, berdasar- 
kan perkembangan2 dan perim- 
bangan didalam parlemen. 

Djangan ikut jg. saling 
menghantjarkan. 

Diperingatkannja agar rakjat dja 
ngan ikut2an pada semua golo- 
1ngan2 didunia ig kini sedang ber- 

usaha saling  menghantjurkan itu. 
Bangsa2 didunia sekarang masih te 
rus mengasah sendjatanja masing2. 

Kita hidup disuasana perang dingin 
dan panas. Suasana “jg mungkin 

akan membinasakan - perikemanusia 
an didunia. Oleh karena itu, saja te 

rus peringatkan agar kita terus 
memperkokoh persatuan. Demikian 
Presiden Sukarno. 

Dalam hubungan “dengan adanja 
pemimpin2 Indonesia jg berusaha 
merobohkan kabinet sekarang jg 
merupakan alat2 bangsa asing dan 
telah makan suap ua | berdjuta- 
djuta itu, Presiden salah kemuka- 
|kan pula, bahwa tidak semua par- 
tai ataupu, pemimpindnja jg telah 
menerima suap itu. 

Diangan ag reg umum 
@'djadikan tiakar- 

Mengupas situasi m negeri sej 
terusnja, Presiden kakan ha- 

  

dja zam . hendaknja 

alat demokrasi itu “didjadikan - ba- 
han tjakar?an, seperti apa jg seka- 
rang ini sedang berlaku. Pemilihan 
umum adalah alat dari pada alat, 
Gemikian Presiden selandjutnja. De 
mokrasi itu adalah suatu alat bagi 
kita untuk mentjapai suatu masja- 
|rakat jg adil day makmur. Sedang 
kan pemilihan umum ' itu adalah 
alat dari demokrasi. Djadi tidaklah 
pantas kalau alat untuk  mentjapai 
tjita2 kita itu didjadikan bahan tja- 
kar?an. Sekarang tampak  pemili- 
han umum itu sudah mendjadi alat 

untuk perpetjahan dikalangan sen- 
diri, antara partai dan partai dan se 
bagainja. 5 : aa 

“ Tidak ada Darul Islam 
- tapi Darussalam. 4 

Mengupas berbagai soal diseki- 
tar kekatiauan di Indonesia, Pre- 
siden antara lain sudah kupas. arti 
kata Assalamualaikum dan Wa- 
alaikum Salam, jang tidak lain 
dari pada damai dan dama'. Di 
dalam Al Our'an tidak ada kata2 
Darul Islam, demikian Presiden, 
ig ada adalah Darussalam. Djika 
kita berbuat baik, kita masuk 

Presiden. Ir 
Marilah kita tetap pro- 
gressip. 

Seterusnja Presiden kupas arti ka 
ta progressip dengan kemukakan 
bahwa sedjarah pergerakan kebang 
saan kita, sedjak "L.S.D.V., PKL, 

Serikat Rakjat dan seterusnja, 
hingga sekarang terus madju. Presi 
den djuga kupas arti tjta2 sosial da 

|pa jg mempunjai 

rika atau Eropa, maupun 

kat jg adil dan. makmur 

tahun 1955 Irian Barat 
berada ditangan kita. 

an itu.   
serang. Demikian pembesar2 tsb. bagai kemadjuan jang sudah di 

Dulles: Idee 
Menteri luar negeri Amerika, Se- 

rikat John Foster Dulles mengata- 
kan dalam konperensi pers pada ha 
ri Selasa, bahwa hampir tidak da- 
pat diharapkan bahwa “antara nega 
ra2 Barat dan pemerintah Soviet 
Uni akan dapat. dilakukan pertuka- 
ran fikiran jg recel dan” konstruk- 
tif, sebelum persetudjuan2 Paris un 
tuk mempersendjata kembali ' Djer- 
man Barat dan pembentukan Uni 
Eropa Barat itu diratifikasi. Seterus 
nja Dulles telah menjinggung-njing- 
gung masalah ,peperangan preven- 
tif”, pakt keamanan dengan peme- 
rintahan Chiang Kai Shek,  pro- 
gram perkembangan Asia Tenggara 
dl. : 

Dulles menerangkan bahwa Ame 
rika Serikat mempertimbangkan 
masak2 sebuah program untuk 
memperkembangkan — Asia Tengga- 

ra, akan tetapi di njatakannja bhw 

Perang-Preventif Finish 
ia tidak jakin bahwa djumlah uang 
ig akan dipakai untuk keperluan 
ini adalah sebesar jg dikehendaki 
oleh perdana menteri Djepang Yo- 

shida, jaitu $ 4.000.000.000  seta- 
hun. 

Soal ini akan  dibitjarakan ma- 
sak2 dalam bulan2 j.a.d, ini, kata 
Dulles, Mengenai luasnja daerah 
tempat program bantuan ini akan 

berlaku,  Dulles mengatakan bhw 
sudah barang tentu regara2 penan- 

da-tangap perdjandjian SEATO itu ' 
,Akan 
setiap 

preferensi. 
bahwa' 

akan mendapat 
tetapi sudah dielas 
perbaikan keadaan ekonomi dan so 

sial di Asia Tenggara itu memerlu- 
kan aAdanja kerdjasama dengan ne- 
|gara2 Jain, diantaranja Djepang dan 
Indonesia, kata Dulles. 

Dulles mengatakan seterusnja bah 
wa idee supaja Amerika Serikat 
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djung Saitama diudjung paling 
selatan Palawan 
tata 
pada penduduk pulau ini. Mereka 

bahwa perahu lajar tadi (kira-kira 

Sorga, itulah Darussalam. Kata| 

se- 

ri bangsa Indonesia, jaitu masjara- 
kat adil dan makmur itu. Bagi sia- 

tjita2 sosial itu, 
kata Presiden, dia akan tetap anti-| pembesar2 militer lajnnja. 
kapitalis, baik kapitalis asing Ame- Presiden: dalam amanatnja menerangkan bahwa makam pahlawan 

kapitalis Kalibata itu baru sebagian dari apa jang direntjanakan dan sclu- 
bangsa sendiri. Kita mau masjara- ruhnja akan makan ongkos jang. banjak. 

untuk se- 
mua rakjat, bukan hanja untuk se- | 2 -p 

golongap orang sadja. Untuk men- Nja, apa Jaedahnja mendirikan tu- 

tjapai ini, kita harus progressip. De 8142 dan makam2 pahlawan? Perta- 
mikian Presiden. jaan mana saja djawab  — kata 

j Irian: sebelum 1955 presiden — bahwa hanja bangsa jg 

$ Mengnggung, yang Pase dapat  mendjadi bangsa jg besar. 
aa, Ea ban sa” Indonesia | Bangsa jg tidak mampu menghorma 
berkata, Gji asn ti dan memuliakan 
jang berdjumlah 80 diuta dapat 
bersatu padu sebulat-bulatnja, In- 
sia Allah, sebelum matahari Ti 

a 
Denuikian sa jang besar, k'ta harus mengerti 

Presiden jang menekankan kata2- |? 
nja pada pentingnja arti persatu- | i2ng telah gugur 

Selandjutnja Presiden sebut ber | sama. Oleh karena itu, kta tidak 
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Dengan Usaha 

sudah turut aktip dalam 

kota Palembang jang berdjedjal 
mereka. Orang2 ini sudah men- 
Presiden seterusnja, untuk ke- 

kabinet. Orang” ini sudah berhasil 

tjapai baik dilapangan dalam ne- 
geri maupun dilapangan interna- 
sional. Djangan kira kita mundur, 
demikian Presiden, kita madju 
terus, hania kemadjuan itu belum 
sesuai dengan fjita-tjita kita. 

Djangan lupa kultur 
sendiri. : 

Tentang perekonomian Presiden 
katakan, bahwa ekonomi kita ha- 
rus dinasionalkan, djanga, tetap di 
kuasai oleh bangsa asing. Bahkan: 
bukan sadja “dilapangan ekonomi. 
tetapi djuga dilapangap pikiran. Pre 
siden masih melihat adanja tjerdik 
pandai bangsa Indonesia jg alam 
pikirannja masih dipengaruhi bang- 
sa asing. Sebagai salah satu bukti 
dikemukakannja bahwa  pemuda2: 
Indonesia banjak jg sudah melupa- 
kan kebudajaan sendiri dan lari ke- 

pada ,dansa”. Achirnja Presiden 
menutup pidatonja jg memakap wak 
tu kira2 40 menit itu, dengan hara 
pan agar bangsa Indonesia tetap 

berdjiwa api, seperti gunung Kra- 
katau jg telah menggemparka, du- 
nia dalam tahun 1883. 

Gara2 Buugkus 
KRokokBuatan RRT 
Pilipina Digemparkan 
.Pendaratan Tionghoa 

Kominis” 
KANTORBERITA ,,Philippine 

News Service” mengabarkan pada 
hari Rebo, bahwa pada permula- 
an minggu jl. orang2 Tionghoa 
Komunis” telah mendarat dari 
sebuah perahu Jajar didekat tan- 

1 K 

sudah berangkat waktu polisi Fi- 
Hpina sampai ditempat pendara- 
tan tadi. Diwartakan seterusnja 

150 ton) rupa2-nja adalah perahu 
jang sudah sedjak permulaan 
Oktober kelihatan didekat Bala- 
bak. 

Anggota? polisi jang mendarat 
di Balabak diperlihatkan bungkus 
rokok pemberian pelaut2 Tiong- 
hoa tadi: kata polisi, rokok tadi 
ternjata rokok buatan RRT. De- 
ngan demikian diambil kesimpu- 
lan bahwa mereka adalah ..Tiong 

ang Ber-Djuta? 
(Di Palembang: ,,Ada P emimpin2 Indonesia| 9 
Turut Aktip Mendjual@Bangsa Dan Negara | 

Meng-| 

Indonesia 

kita selidiki. k 

  

HARIAN UMUM — 
Har Ba 

  

  

Uu 
SEN 

    

  

ANGGAUTA S. P. 

  

-Duta besar Rusia jang baru Zhukov 
kan resepsi jang pertama kali. Di 
pak disini Perdana Menteri Ali Sast 
luar negeri Sunarjo. AA 

       

      

    

(kanan) baru2 ini telah mengada- 
antara para tamu jang hadir tam- 

roamidjojo (tengah) dan menteri 

  

Kalau Di 
Sifat Bangsa Ind 

     

Sifat Hurut Djawa sg 

Kalau Dimatikan Hidup 
pangku Mati 
obesia Dilukiskan Oleh 

Belanda Tahu Be- 
nar Akan Arti Jni—Maka Waspadalah, 

Seruar 
SEORANG SARDJANA | 

bangsa Indonesia melukiskan « 
Madjapahit sebagai seekor singa 

   
n 

KSAD 
g banjak mengenal sedjarah 

ji wa bangsa Indonesia pada zaman 
, penaik darah dan s.ap meneri- 

ma tantangan lawan dalam segaia saat dengan tindakannja . jang 
tidak kepala 
pertaruhkan 
rupanja tdaklah lenjap karena p 
manja itu ternjata dengan 23 
pember 1945 jang sekarang ini | 
sebagai Hari Pahlawan. SNN, 

Demikian sambutan K-S.A-D: 
Djenderal Major Bambang Su- 
geng bertepatan dengan Hari Pah 
lawan, 10 Nopember. Selandjut: 
nja sambutan K.S.A.D. sbb: “« 

Kalau kita mau meneliti . 
rah kebangsaan kita, terla 
nja pendjadjahan itu bi 
disebabkan oleh telah lur 
di wa kepahlawanan. Indom 
digambarkan sebagai djiwa 
singa itu. Djiwa kepahla 

itu tetap sa 
tetapi kenjataannja Indo 
diadjah. Inilah dilemma 

tanggung. Penjingg 

  

    
    
    

    

    
        

jg. 
8 lebih. di: H. Ra 

Belanda dapat menaklukkan 
nesia bukan karena  kemenangan2- 

nja dimedan pertempuran melawan 
pasukan2 radja2 Indonesia, sebab 
tidak pernah terdjadi tentara Belan 
da jg terdiri semata-mata dari. bang 
sa kulit putih mengalahkan tentara 
Indonesia. Belanda dapat  mengua- 
sai Indonesia sebagai upah atas ke- 
bidjaksanaannja mengadu-domba- 
kan radja Indonesia jg satu  mela- 
wan radja Indonesia jo-lain. Menge 

nai ini banjak “sekali  tjontohnja. 
Dalam. babad ,,Pagijanti” dengan 

terang: dinjatakan, bahwa keradiaan 
Surakarta dihadiahkan. begitu sadja 
oleh radja Pakubuwono ke-II -kepa 

   

  

    hoa2 Komunis”. Menurut duga- 
an, perahu lajar tadi berusaha 

oleh randjau2 Djepang waktu 
perang dunia II. Menurut pem- 
besar2 di Palawan, perahu lajar 
tsb. kini sedang berlabuh diper- 
ajran internasional disebelah uta- 
ra Selat Balabak. (Antara) 

da Hoge Komissaris Belanda Ho- 
mengangkat bekas? 4 buah kapal | gendorf karena kebaikan khotinja. 

silam A.S., jang ditenggelamkan | Dari kenjataan diatas kita da- 
pat mempeladjari, bahw, disam- 
p ng djwa kepahlawanan jang me- 
rupakan s'fat kebangsaan 
baik, bangsa Indonesa djuga me- 
muliki kelemahan2 jang 
sekali s.fatnja, ialah keleniahan 

  

—.. TAMAN MAKAM PAHLA 
hari Rebo siang telah dibuka de 
no dalam upatjara kemiliteran jg. 
den Moh. Hatta, wk. P.M, Zainul 
tono, KSAD, KSAU, KSAL dan   
Diantara kita tentu ada jg berta- 

tahu menghormati pahlawan2njalah 

pahlawannja, 

maka bangsa itu tidak bisa mendja 
di bangsa jg besar. i 

Djika kita ingin mendjadi bang 

akan kebesaran djiwa pahlawan2 
untuk tanah, 

bangsa, negara dan tjita2 kita ber- 

ajal lagi buzt mengeluarkan bea- 

mengobarkan suatu ,,penerangan 
preventif” terhadap Sovjet Uni itu 
sama sekali tidak akan terdjadi. 

| Mengenai insiden penembakan dja 

tuh sebuah pesawat “terbang B-29 

' Amerika Serikat oleh 2 buah pesa- 
wat terbang MIG URSS pada hari 

| Minggu jl. didekat Djepang, Dulles 
mengatakan bahwa penerbang2 So- 
vjet telah melakukan perbuatap ini 
.dalam suatu usaha untuk menjabot 
peruhdingan2 PM Djepang Yoshida 

,di Washington. 

Dulles  menjatakan — harapannja 

Hanja Bangsa Jang Bisa 
Menghormat Pahlawan'-nja 
Akan Bisa Mendjadi Besar — Presiden Meresmi: 
kan Makam-Pahlawan Djakarta—penaburan 

Bunga Dari Udara 
WAN Kalibata (Djakarta) pada 
ngan resmi oleh presiden Soekar- 
dihadlirj djuga oleh wakil Presi- 
Arifin, ketua Parlemen Mr. Sar 

beberapa pembesar sipil serta 
Sebelum pembukaan itu dilakukan, 

ja2 jang besar untuk pahlawan2 
jang telah berkorban tidak dengan 
sia2- $ 

Setelah: pidato, maka. peresmian 
dilakukan dengan - penaburan bu- 
nga. Selandjutnja. disusul. dengan 
penaburan bunga dari udara jg di 
lakukan dari pesawat2 terbang Pi- 
per. Dapat diberitakan, bahwa pem 
bukaan taman pahlawan Kalibata 

dari Palembang. Di Palembangpun 

dilakukan. pembukaap taman pahla- 
wan jg. pembikinannja memakan 
biaja 34 djuta rupiah.: 

& 
SALUUT 159.000 KAUM IBU 
KELUARGA ,GERWANI” 

Bertepatan pada Hari Pahlawan 
sekarang ini Dewan Pimpinan 
Pusat ,,Gerwan!”  menjampaikan 
saluut 150.000 orang anggotanja 
kepada semua pahlawan kemer- 
dekaan. (Antara) 

Sidang kabinet 
kemaren malam 
DALAM | sidangnja kemaren 

malam, kabinet menerima baik 
usul Pan'tya Perbaikan Kabinet 
dan mengangkat Dr. A. K. Gani 
sebagai Menteri Perhubungan dan 

  

  bahwa dalam minggu ini ia akan 

dapat memperbintjangkan  kemung- 
kinan untuk mengadakan pakt ke- 
amanan antara Amerika Serikat 
dan" pemerintah Chiang Kai Shek, 

. dengan para anggota panitya ketjil 

di 

“ s9 

' Senat urusan hubungan den Pa 3x, Agraria, 

negeri. Pa luidak Mi jie singgung 
4 van Kun 

  

Mr, Sunarjo sebagai Menteri Da- 
lam Negeri. Selandjutnja 
bitjara kabinet Tobing mengata- 
kan, bahwa pekerdiaan Pan'tya 
Perbaikan Kabinet belum ' selesai, 
karena masih harus memikirkan 

Soal PRN 

In 

    
sasak emoctechap 

PN ah we hanpen' 

CAN mendinn ena 

    

engan djiwa. Djiwa Indonesia jang demikian 

- ksendiri 

itu dilakukan sesudah Presiden tiba |: 

djuru , 

ungan terhadap kehormatan di- 
itu, 

endjadjahan jang 32 abad. Ia- 
istiwa Surabaja pada tgi. 10 No- 
leh bangsa Indonesia d,peringati 

hat.nja dalam menghadapi kebai- 
kan orang Jain. Menurut keper- 
tjajaan jang tidak berasalan akan 
tetapi barargkal: sadja ada benar- 

Jaja, huruf Djawa melukiskan de- 
ngan terang akan sifat? itu. Hu- 
ruf Djawa menurut hukumnja 

menentukan apabila se- 
buah huruf d.matikan malah hi- 
dup, akan tetapi ia akan mati 
apabia ,,dipangku”. Orang Be- 

:Hlanda tahu benar akan arfi jang 
tersimpuj dalam huruf Djawa 
ta. Mereka tahu sifat huruf 
Djawa, melambangkan sifat bang- 
sa Indonesia jang istimewa itu. 

“Menurut firasat itu dapatlah”ci 
gambarkan sifat bangsa Indonesia 
tu dengan pendek sadja, bahwa 
bangsa Indonesia akan makin me- 
njala. semangatnja apab.la ia di 
perlakukan dengan kasar, akan 
tefapi sebal kn'a akan lemah dan 
tdak berdaja apabila Gidjundjung 
setinggi-tinsginia.- Dengan demi- 
k'an dapatlah dimengarti kalau 
Ch. O- van der Plas jang tidak 
asing lagi namania bagi bangsa 
Indonesia, tunduk dan - menjem- 
bah dihadapan beberapa orang 
kjahi waktu beliau hendak me- 
ngembalikan kekuasaan Belanda 
dalam clash ke-I dan ke-ll. 

Dari semua kenjataan ini, jang 
-penting bagi kita dalam kita mem 
peringati Hari Pahlawan kita 
sekarang ini, kita haruslah berani 
membuka mata  selebar-lebarnja 

jang untuk melihat kelemahan Kita se- | lambat2nja 
bagai. bangsa Indonesia. Kita 

untuk dengan sadar dapat  me- 
niiapkan diri kita menghadapi 
skebaikan” dan ,,budi” orang 
lain, sebab telah banjak terdjadi, 

“ibhw. dengan melalui ,,kebaikan” 
SE La 3 & 

dan ,,budi” itu mereka ingin me- 
nari. diatas kepala kita.  Lebih2 
diwaktu keadaan damai sebagai 
sekarang, mereka jang memobunjai 
kepentingan menari diatas batu 
kepala kita, tidak akan bertindak 
dengan kasar. 

| Mereka tahu benar kelemahan 
kita, sebab itu mereka akan bertin 
dak halus, lemah lembut. dengan 
mempergunakan uangnja. senjum- 
nja jang manis, wanitanja jang 
tianik, sopan santunnja jang 'ting- 
gi nilamnja, sikapnja jang meren- 
dahkan diri. pudjian2nja jang me- 
ngawan dan sebagainja. Pendek- 
nja, kita djangan sampai @.mabok 
kepahlawanan dengan melupakan 
kewaspadaan kita akan bahaja j 
meng ntaj kita dim bentuknja jg 
menarik hati (Antara). : 
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. ACHIRNJA P. S. LI. jang 

hanja Ima suara. 

Tetapi sementara kalangan po- 
Itik di ibukota berpendapat, bah- 
wa urungnja PSII meninggaikan 
kabinet itu, antara lain akibat 
dari dilantiknja menteri2 Ir. Roos 
seno selaku Menteri Perekonomi- 
an dan H. Siradjuddin Abbas. 
Dengan demikian, seakan-akan 
P.M, Ali bersikap met of zonder 
PSII kabinet djatan terus. 
Memang, adakalanja siasat 

'tupun ada faedahnja. Dan dim. 
hal ini siasat P.M. Ali tidak sia- 
sia. Njatanja PSII terus duduk 
dalam kabinet sebagai Menteri 
Pekerdjaan Umum dan Menteri 
Kesehatan. 

Nasib kabinet ditangan 
P. R. N. $ 

Sesudah: djelas bahwa PSI tidak 
keluar dari kabinet, sekarang situa- 
s1 politik diibukota lantas: pindah 
kelain  djurusan.  Takni seperti jg 
pernah kita beritakan dalam hari- 
an ini. Sekarang dengan situasi jg 

demikian itu, PRN ditempatkan pa 

sedjak adanja usaha mereparasi ka 
binet, PRN belum mendapat bagi- 
an Warisan korsi”. Padahal PRN 
mempunjai 13 suara dalam  parle- 

men (djumlah seluruhnja ada 14, 

tetapi seorang mendjadi menteri). 
Dengan demikian berarti PRN ada 

lah pendukung nomer dua dalam 
kabinet Ali ini. 

Dia belum mendapat ,,bagian” 
apa-apa. Sekalipun Menteri Pene- 
rangan dr. Tobing dalam pertja- 
kapan dengan wartawan tuan 
menjatakan bahwa PRN selalu 
tunduk pada suara terbanjak da- 
lam sidang2 kabinet, tetapi saran? 
PRN sudah dimadjukan kepada 
Panitia Perbaikan Kabinet. Dns. 
lain perkataan, PRN pun menz- 
inginkan korsi tambahan lagi, 

Pernah kita beritakan,” bahwa 
Nahdlatul Ulama jang mendapat 
korsi Dalam Negeri sudah mele- 
paskan kementerian Agraria. Sam 
Dai sekarang korsi itu belum di 
berikan kepada siapapun. Mung- 
kin korsi- ini jg akan ditawarkan 
kepada PRN. 

Tetapi beberapa kalangan menja- 
takan, bahwa PRN menolak kersi 
Agraria itu. Penolakan ini sebenar- 
nja masuk akal. karena besarnja 

suara PRN dalam parlemen tidak- 

lah pada tempainja diika hanja 
mempunjai dua korsi (Kehakiman 
dan Agraria). Berhubung dengan 

keadaan ig“demikian, dalam sehari 
dua harj ini PRN akan mengada- 

.Kan rapatnja untuk menentukan si- 
kapnja. Semula memang tidak ada 

kehendak mempersulit kedudukan 
kabinet, karena djika PSII keluar 

dari kabinet, maka salah satu dari 
Kementerian jg dipegang PSII akan 

diberikan kepada PRN. Diika nan- 
'ti.PRN menentukan  sikapnja dan 

Kemis sore sudah ada 
keputusan, maka sekali ini bagi ka 

  
istimewa harus berani melihat kenjataan ini binet Ali sangat berat. Sebab ke- 

hilangan suara 13 dari 
itu bukan soal jg ringan. 

Wk.-P.M.-schap tidak 
djadi hapus ? 

Sedjak keluarnja wakil PM. 1 
Mr. Wongsonegoro  sildah -dibisik- 

kan orang, bahwa wakil PM-schap 
hanja akan ada satu sadja. Alias 

korsinja Mr. Wongso dikosongkan. 
Akan tetapi keadaan sekarang jg se 
demikian rupa ini, mungkin sekali 

bekas - korsinja Mr. Wongsonegoro 

akan diherikapy kepada PRN, mung 
kin dengan ditambah Agraria. Dji- 

ka PRN suka menerimanja, keada- 
dn kabinet akan mendjadi' beres. Te 

tapi djusiru pada . mulanja wakil 
PM-schap itu hanja akapy diadakan 
satu dan sekarang lantas tirabul la 

#gi, apakah keadaan demikian itu bu 

ukan merupakan sekedar . ,,menghi- 
i bur anak nangis”  sadja terhadap 
PRN? 

parlemen 

£. Sebab, seakan-akan pemberian 
korsi wakil P.M. kepada PRN itu 

Ja kedudukan jg sedemikian rupa, 
tau lebih tepat kita sebut  meme- 
gang peran utama. 

Hal ini djangan dilupakan, bhw” 

2 

  

  

- 

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

Adv. Rp. 0.80 

Harga efjeran 60 sen p. lembar, 

per m.m. kol. 

  
  

    

  

hanja untuk mentjegah agar dia 
tidak ,,nakal” bejaka. Lagi pula, 
andaikata PRN mau menerima- 
nja, masih ada kesulitan lain lagi. 
Karena nota politik N.U. dulu, 
selain menuntut korsi Perekono- 
mian dan Dalam Negeri,  djuga 
menghendaki agar soal keamanan 
digeser dari tangan Mr. Wongso- 
negoro kepada Zainul Arifin (wa- 
kil P.M. HN). 

Siapa orangnja ? 
Dapat dikabarkan, bahwa se- 

karang sudah ada kepastian, bah 
wa Nahdlatul Ulama mengisi 
korsi Dalam Negeri itu dengan 
menempatkan Mr. Sunario jang 
sekarang bekerdja dalam Kemen- 
terian Agama. Dengan demikian, 
dalam kabinet Ali ini ada dua 
mr. Sunario. Jang satu pegang 
luar negeri dan jang lain pegang 
dalam negeri. 

Dalam pada itu, untuk Menteri 
Perhubungan, PPNI tidak lagi 
mentjalonkan Manaai Sophian se- 
perti dikabarkan semula: tetapi 
portofolio tadi oleh PNI telah 
diserahkan setjara positip kepada 
Drs. A.K. Gani dari Palembang. 

Dapat diharapkan, bahwa da- 
lam hari2 ini Presiden akan sege 
ra melantik kedua Menterj baru 
tadi. 

Sementara itu, andaikata wakil 
P.M. I diberikan kepada 'PRN 

“(dan PRN mener:manja) masih 
agak sukar mentjari orangnja. Jg. 
tepat menduduki korsi wakil P.M. 

  
dia ketua umum PRN. Sendirinja 
lantas mentiari orang buat pegang 
Kehakiman. 

Perbandingan di parlemen 
Bukan mustahil, djika terhadap 

PRN tidak diberi korsi jg pantas, 
PRN bisa mengambil sikap keluar 
dari kabinet. Djika PRN bersikap 
demikian, PM Ali tidak bisa dgn. 
begitu sadja menganggukan kepala 
nja seperti terhadap keluarnja PIR 
atau kemungkinan? dari PSIL. Se- 
bab PRN .punja suara banjak da- 
jam parlemen. 

Agar djelasnja, baiklah kita tja- 
fatkan. suara diparlemen "andaikata 
PRN keluar dari kabinet. 

Fihak opposisi. Masjumi 41, PSI 
15, Demokrat 8, Katholik 8, Par- 

  

     

m 

djuddin 19, PRN 14 (karena 
Djody lantas aktief lagi). Tidak ber 
fraksi 6. Djumlahnja 120. 

Djumlah guorum 225, dus ber 
arti fraksi pemerintah hanja mem 
punjai 105 suara, itu andaikata 
PRN keluar. dari kabinet. Dus 

Oppos'si mempunjai meerderheid. 
Setjara politik fatsoen, hitungan 
demikian itu kabinet dja- 
tuh. 

Dengan lain perkataan, kalau 
toh P.M. Ali masih akan mentjo- 
ba mereparasi lagi kabinet seka- 

irang, kerusakannja tidak seringan 
kerusakan jang lama, Aljas, PRN 
bisa menentukan nasibnja  kabi- 
net, Itu berarti kesukaran? kabi- 
net Ali datangnja susul-menjusul. 

sengit. 
Mengenai rapat L.T. PSH jg di 

langsungkan pertama pada Senen 
malam, - dapat dikabarkan lebih 
diauh bahwa rapat tadi berlangsung 
dengan sangat" sengitnja.  Perdeha- 
tan chabarnja meluap-luap. Rapat 
dimulai djam 129 malam dan baru 
berachir djam 5 pagi. Ig hadlir' 35 
orang komisaris daerah2: “sedang jig 
berhak. bersuara hanja 16 orang. 
Waktu memperbintjangkan soal me 
parik tidaknja Menteri  PSII dari 
kabinet: dalam pemungutan suara 
I2 pertama terdapat 8 suara pro 
dan 8 suara kontra, Pemungutan 
suara jg kedua "menghasilkan 7 pro 
dan 7 kontra, sedangg2 suara blan- 
ko. 

Rapat ditunda dan dilandjutkan 
Selasa sore. Dalam rapat ini di da- 

pat keputusan: PSII tetap memper- 
tahankan kabinet. Dengan demiki- 
an, golongan  Arudji cs ig sedjak 
mula berpendirian mempertahankan 

kabinet, mendapat kemenangan. 

  
  

menerima seluruh djiwa daripada 
pun pelaksanaan itu dipandangnja 

| “Selandjutnja dinjatakan  keja- 
kimamnja, bahwa dengan  hasil2 
jang ditjapai oleh Panitia Perbai- 
kan Kabinet in baik mengenai 
kompos.si maupun personalianja, 
kedudukan dan djalan pemerinta- 
han akan lebih baik.   
takan bahwa N-U. pada prinsipnja 
menjendjui politik jang didjalan 
kan Menteri Iskag, tetapi jang ti- 
dak dapa: d.setudjui jalah prose- 
dur pelaksanaannja sadja. ,,Siapa- 

|kah orang jang tdak setudju ka- 
| lau ekonomi asing didjadikan cko- 
| momi nas.onal?” tanja K. Wahub, 
. jang seterusnja berkata bahwa 
|tap2 tjita2 jang besar mesti 
menghadapi konsekwensi jang 
besar pula. 

Tentang adanja pendapat supa- 
ja Kementerian Perekonomian dan 

  

NU. tetap merjokong kabinet karena 

Tentang politik ekonomi dika- 

Pelaksanaannja 

N.U Tak A Priori Bubarkan Kabinet 
Djuga Tak A Priori Bubarkan Kabinet—N. U Pd Prinsip- 
nja Setudjui Politik Iskak Tapi Tak Setudjui Prosedur 

K. WAHIB WAHAB dalam tjereamzh wmum jang diselenggarakan oleh partai N.U. di Gedung 
Jajasan Taman Kebudajaan Surabaja Selasa malam jl- dim rangka perajaan Maulud Nabi, ketika 
menguraikan situasi politik serty pendirian partainja dewasa ini mengatakan bahwa N.U. tak a priori 
membubarkan kab.net dan tak a priori mempertahankan kabinet. D kaiakan, bahwa h ngga sekarang 

program kabinet tetap tak berubah dan pada umumnja telah 
nota poktik partainja dan k.ra2..6970 telah dilaksanakan, walau- 
agak cerlambat. 

Keuangan diangan dipegang oleh 
satu partai, dikatakan oleh K. Wa 
hb jalah dengan pertimbangan 
katena kedua kementerian itu ti: 
dak dapat dipisahkan satu dengan 
launja. Djadi utk perimbangan, 
baiknia salah satu harus d pegang 
Oeh sartai lain: dan dengan de- 
mikian berarti suatu kontrol anta- 
ra satu uengan jg lain sehingga 
kedua2nja dapat berdjalan sehat. 

Tentang sebab2-nja N.U. meng 

hendaki Kementerian Dalam Ne- 

geri dikatakan karena N.U, ingin 
segera  menjelesaikan . pemilihan 
umum, karena selesainja pemili- 
han umum itu akan membawa 
stabilnja politik pemerintahan 
baik kedalam, maupun dalam hu- 
bungan politik luar negeri. Me- 
ngupas soal pemulihan keamanan, 

ia katakan, "bahwa N.U. tidak 
menghendaki adanja penjelesaian 
dengan tjara saling membunuh, 
tetapi suatu tjara jg benar2 dapat 
memberikan ketenteraman djiwa 
rakjat. 

Soal politik bebas-aktip jang di 
dialankan pemerintah dan akan 
diteruskan — dengan — konperensi 
Afro-Asia dikatakan, bahwa N.U, 
memandangnja sebagai suatu hal 
jang penting untuk perimbangan 
poltik internasional: istimewa di 
lihat dari sudut usaha membantu 
mendinginkan pertentangan dian- 
tara dua blok besar, guna perda- 
maian dunia. ,,Kalau ada orang 
berkata, apakah mungkin Indone- 
sia sebagai negara jg masih muda 
mampu mengatasi kekuatan? rak- 
sasa itu, K. Wahib berkata bahwa 
soa4 ini djanganlah diukur dari 
kuatnja, tetapi harus ditkur dari 

? Menteri D.N. Mr. Su- 

adalah Mr. Djody sendiri, sebab | 

kindo 4, Murba 4, GTI 1, PIR Ta-: 
Mr.: 

Djalannja rapat P.S.LI. : 

EDISI POS. 

IPSII Pertahankan K'binet 
MN (Menteri2nja Tidak Ditarik Kembahi Dari Kabinet- Seka- 

rang Giliran PRN Utk Tentukan ,,Nasib Kabinet”—Wk.- 
IP.M. Akan Diberikan Kpd PRN. 
nario (NU): Menteri. Perhubungan Drs. A.K. Gani 

— Oleh: Wartawan Kita di Djakarta. — 

mengadakan rapat Ladinah Tanfidziah dengan para  komisaris2 
dari daerah2 pada hari Selasa sore mengambil keputusan untuk terus menjokong kabinet 
terus mempertahankan berdirinja kabinet Ali. Dalam tulisan kita jang lalu kita sebutkan, 
sikap PSII itu merupakan bisul baru bagi kabinet Ali, walaupun usaha2 mereparssi sudah sede- 
mikian djauhnja. Tadinja kalangan politik ada jang menduga bah wa PSII akan meninggalkan kabi- 
net. Diika ia meninggalkan kabinet, maka kelebihan suara di par temen 

dan 
bahwa 

basi fihak pemerintah 

Saling Mengerti 
Kepatuhan Sem 
purna: Saling 

Pertjaja 

Adalah Sjarat Terbaik 
Untuk Hubungan Peran- 

Gis RD... 
Minh, krasi Vietnam, Ho Chi | 
Selasa menerangkan pada hari 

lan jg terbaik untuk mengadakan 

tjajaan antara RDY dan Peran- 
tjis, sesudah 8 tahun lamanja 
berperang, ialah melalui saling 
pengeriian, kepatuhan jang sem- 
purna dan pertjaja-mempertjajai, 
Demikianlah djawaban Ho Chi 
Minh terhadap salah satu perta- 
njaan jang diadjukan dalam tanja 
djawab oleh koresporiden kantor 
berita Perantjis AFP. Terhadap 
pertanjaan mengenai hubungan 
ekonomi antara kedua negeri tadi, 
He mendjawab bahwa hubungan 
ini harus didasarkan atas azas 
kesamaan deradjat dan kepenti- 
ngan2 tinbal-balik. 

2. Atas pertanjaan apakah kiranja 
Ho Chi Mmh akan menerima 
| apabila ditawari kredit partikelir 
| Perantjis atau dari pemerintah 
' Perantjis, dan dengan sjarat jang 
bagaimana, Ho mendjawab bah- 
wa soal ini harus  dirundingkan 
antara kedua belah pihak jang 
bersangkutan. 

« Waktu ditanja apakah. hubu- 
ngan antara RDV dan Perantjis 
akan dipermudah sekali apabila 
Jean Sainteny kembali ke Hanoi 
sebagai wakil Perantjis, H8 men 
diawab bahwa ia sudah lama 
mengenal Sainteny, dengan demi- 
kian Sainteny dapat memberikan 

| sumbangan bagi hubungan per- 

  
sahabatan antara RDV dan Pe-: 
rantj's, asal sadja usaha? mereka 
djangan dirintangi oleh pengha- 
lang2 besar. 

ikut dim, Uni Perantjis? 
Koresponden AFP mengemuka 

kan bahwa dalam konperensi Dje- 
newa wakil RDV Pham Van 
Dong mengemukakan kemungki- 
nan bahwa Rep. Demokrasi Viet- 
nam tetap tinggal dalam Uni Pe- 
rantjs. Ho diminta pendapatnja 
mengenai kemungkinan jni dila- 
pangan politik, dan djawabannja 
ialah bahwa kemungkinan dan 
sjarai2 bagi ikut sertanja RDV 
dalam Uni Perantjis itd akan 
Girundingkan oleh — pemerintah? 
kedua negara, apabila kedua be- 
lah pihak menghendakinja. 

Waktu ditanja apakah perasa- 
an rakjat2 Vietnam dan Perantjis 
pada waktu ini bersedia untuk 

mengadakan hubungan  persaha- 
batan antara kedua negeri ini, Ho 
menjahut bahwa menurut penda- 
batnja perasaan rakjat2 Persntjis 
dan Vietnam itu tjondong untuk 
mempertimbangkan soal ini, ka- 
rena regime2 jang berlainan jitu 
dapat hidup berdambingan setiak 
ra damai. Demikianlah a.l. dja- 
waban2 presiden Ho Chi Minh 
terhadap pertanjaan2 ig 
kan oleh koresponden AFP. 

Kata Nehru: 
Tjara Jg Dipakai India 

Lebih Memuaskan 
PERDANA “menteri India Ja- 

waharlal Nehru mengatakan di 
muka Dewan Perkembangan Na- 
sional India pada hari Selasa, 
bahwa walaupun Indja dan RRT 
menghadapi soal2 jx sama, ,lama 
kelamaan tjara2 jang demokratis 
dan bersifat tjinta damai jang di 
ikuti oleh India itu akan Jebih 
baik hasil2-nja, djuga apabila di 
pandang dari sudut waktu, dan 
lebih2 lagi djika dipandang dari 
sudut hasil2-nja terachir.” 

Nehru membentangkan bahwa 
masjarakat jang sebaik2-nja bagi 
India ialah satu masjarakat So- sialis, dalam mana alat2 produksi 
dimiliki dan diawasi oleh masja- 
rakat, untuk kepentingan masja- 
rakat sebagai keseluruhan. Di 
katakannja bahwa walaupun pe- 
rusahaan partikelir jg didasarkan 
atas ketamakan masjarakat itu 
sudah sangat djelas usang dan 
malahan immoreel, namun India 
memandangnja sebagai sjarat ig 
sangat penting bagi perkemba- 
ngan industrinja dan akan men- 
dorongnja supaja berkembang. 

Nehru  menandaskars bahwa 
India sangat perlu dapat mentju- 
kupi kebutuhannja sendiri akan 
mesin2 pokok bagi industri2' po- 
koknja. “Disajangkannja bahwa 
kementerjan2 dan kaum “ indus- 
trialis masih mempunjai ketjon- 
dongan untuk mengimport mesin? 

ari fuar negeri dan  bukannja 
berusaha membuat sendfri. Nehru 
seterusnja menandaskan penting- 
nja arti industri2 ketjil dan kera- 
djinan tangan sebagai obat pena- 
war pengangguran. (Antara) 

KEGIATAN KAUM FELLA- 
GHA DI TUNISIA. 

Gerombolan2 kaum Fellagha pa- 
kda malam Selasa telah menjerang 2 
perusahaan pertanian milik orang 

  

Perantjis didaerah  Ousseltia. Per 
tempuran terdjadi antara barisan? 
pendjaga. .perusahaan2' tsb. dan     benarnja.” (Antara) 

  

kaum Fellagha, 

  

       

(PNI) 

Menurut Ho Chi Minh 

PRESIDEN Republik Demo- 

bahwa menurut pendapatnja dja- 

hubungan persahabatan dan keper - 

” 

Bagaimana kalau RDv : 

d'adju- ' 
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#4 “Tutup. 

    

Tampak presiden Sukarno sekalian sedang membatjakan do'a didepan 
dienazah almarhum Hadji Agus Salim, sesaat sebelum djenazah diberang- 
katkan ke makam Kalibata, Djakarta pada hari Djum'at jbl. Mengenai 
gambar2 lainnja tentang pemakaman almarhum, harap lihat dihalamap 3. 

  

Menteri Abbas: Bukan Sadja 
Akan Berantas Korupsi Dan 
Birokrasi: Tetapi Djuga Usa- 

hakan Kesedjahteraan 
H. SIRADJUDDIN 'ABBAS, jg. | 

hari Senin j1. telah dilantik oleh Pre 
siden Sukarno sebagai Menterj Kesel - 
djahteraan Negara menerangkan ke/ 
pada ,,Antara”, bahwa nama Kemen | £ 
leriannja sadja sudah tjukup meng 
gambarkan bagaimana pentingnia Ke 
menterian ini untuk rakjat dan nega | 
ra. Pekerdjaan Kementerian ini dika 
takan tergantung pada keadaan dan 
kesanggupan keuangannja, akan teta| 
pi diniatkan bukan sadja untuk mem 
banteras korupsi dan birokrasi: Ke 
menterjian ini seharusnja djufd ikut 
merentjanakan usaha2 kesed'ahtera 
an negara dalam arti kata jang se 
luas?nja. 

Saja akan menindjau lebih dahulu 
Sampai kemana pekerdjaannja pada 
waktu2 jl, katanja, tetapj sepintas 
lalu dapat saja terangkan, bahwa sa 
ja akan setudju sekali kalau kepada 
Kementerian ini diberikan pekerdja 
an umpamanja menjelidiki dan mem 
perbaiki djalannja administrasi nega 
ra, mengawasi effisiensi- organisasi 
dinas2 negara dan djuga memimpin 
Bo Perantjang Negara jang sudah 
ada. 

5 Selain daripada itu, suatu hal jg. 
tidak boleh dilupakan,-ialah bahwa 
kesedjahteraan rakjat dan negara itu 
bokanesadia bersangkut dengan ke 
bendaan, tetapi djuga dengan kese 
djahteraan rohanijahnja bangsa. 
Saja mengharap, bahwa Kemente 

rian jang saja pimpin ini akan dapat 
melakukan tugasnja dengan bantuan 

— rak dan dengan koordinasi jang 
“. se-baik2na dengan  Kementerian2 
Shin 

Demikian antara Jain keterangan 
(.. H. Siradjuddin 'Abbas. (Antara). 

  

Makanan  Rakjat 
Mengetjewakan 

Keterangan Ur. Marzuki 
Mengenai Kekurangan? 
Zat Putih Telur iri 

Djawa Tengah 

KETUA Panitya Perbaikan 
Makanan Rakjat Djawa Tengah 
Dr. Marzuki menerangkan kepa- 
da ,,Suara Merdeka”, bahwa ma- 
kanan rakjat di Djawa Tengah in! 
sangat mengetjewakan bila dipan 
dang dari sudut sjarat2 keseha- 
tan. Pernjataan imi didasarkan 
atas perhitungan bhw produksi ba 
han makanan di Djawa Tengah 
apabila dibagi raty kepada selu- 
ruh penduduknja, tiap orang ra- 
ta2 hanja menertma 42,4 gram 
protein sehari. Sedang kebutuhan 
sebenarn,a adalah 60 gr protein 
sehari untuk setiap orang. Dari 
produksi protein, 42,4 gr bagi 
set ap orang ini, jang 40 gr ber- 
asal dari tumbuh2an dan selebih- 
nja dari daging ternak dan ikan, 

  

  

berasal dari ternak tadi, oleh: 
Panitya dengan kerdjasama de- 
ngan Djawatan2 jang bersangku- 
lan, 2kan dpenuhi dengan mem- 
perhebat produksi susu. 

Sebab, dem'kian Dr. Marzuki, 
kalau kekurangan itu kta tutup 
dengan memperhebat pemotongan 
ternak, adalah tidak mungkin 
oleh kargna dengan demik an ki- 

- ta setiap tahunn a akan membu- 
tuhkan lebih dari 1 djuta kerbau 

    

. Semarang, 11 Nopember 1954: 
'Djam 06-10 Gending2 Surabaja: 

06.40 Orkes Progressip: 07.10 Orkes 
Inglez: 13.15 Kwartet Irama: 13.30 
The Oueen's Hall Light Orch.: 14.10 
O.K. Puspa Kemala: 17.00 Lagu ka- 
nak2: '17.10 Dongengan kanak2: 
17.40 Orkes Puspa Kentjana: 18.15 

Pertjakapan AURI: 18.30 Hidangan 
Guintet Garnizoen Surakara: 19.30 
Peladjaran Gending: 20.30 Hiburan 

.. Malam, 21.00 Mimbar Islam, 21.15 

dap tahunnja. Padahal d'umlah 
kerhau dan sapi di Djawa Tengah 
Di kra2 hanja ada 146 djuta 

  

nja dagng tadi d'usahakan mem 
perhebat pemerahan susu dari 
kerbau sapi dan kambing. Untuk 
nelaksenaan 'tu, oleh Panitya dan 
Djwt. Kehewanan, Djwt.: Penera- 
ngan dan para Pamong Prad'a 
setempat akan d'lantjarkan pene- 

Dari dan untuk Pendengar, '22.1Sj rangan? dan pendidikan2 eplo- 
Njanjiah Atty dan Rozano, 22.301sok2- desa bagaimana tjaranja 

memerah susu dan penerangan? 

   

  

tentang chasiatnia susu perahan. 
Seekor ternak tsb. dapat meng- 
hasilkan susu set'ap harinia ra- 
ta2 312 liter, dan setiap liternja 
mengandung . protein 35 gram. 
Dem k'an Dr. Marzuki. 
Dalam hubungan dengan soal: pro 

tein tadi, Dr. Marzuki katakan, bah 
wa ada alasan iang kuat, bahwa di 
Diawa Tengah inj didirikan Paberik 
protein jang telah direntianakan oleh 
Dr. Yap dari Diokja. Seperti telah 
kita kabarkan, Dr. Yap telah meren 
tianakan pendirian paberik tsb. dgn. 
biaja Ik. Rp. S5 diuta dari paberik 
itr akan memproduksi protein da 

lam bentuk pil. Achirnia atas satu 
pertaniaan apakah ia optimis menge 
nai adania Rentjana 5 Tahun Kemak 
muran Djawa Tengah jang akan di 

mulai. tahun 1955 nanti, Dr. Marzu 
ki tidak bersedia memberi djawabar. 

TUILATJAP 
'PENJEROBOTAN HUTAN ME 

jang: LUAS DIDAERAH SIDAREDJA 

Surakarta, 11 Nopember 1954: 
i Djam 06.03 — 06:45 -— 07.15 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Dhar- 
noto dengan Pianonja: 12.15 Tjipt. 
Sutedjos 12.45 Suara Clive Wayne: 
13.00 Sydney Torch: 13.15 Irama! 
Klasik: 13.45 Irama Beguine: 14.00 
Hidanga, Kwartet- Teruna: 17.05 

- Ruang Pemuda Pemudi: 17.45 Varia 
Djawa Tengah: 17.55 Lagu2 Arab: 
18.00 Pengadjian, 18.15 The Mela- 
chrino strings: 18.30 The Moon Is- 
landers: 19.30 Gitar dan biola: 
19.45 Mimbar Islam: 20:30 Bingki- 
san  Penjiar: 21.30 Santiswaran: 
22.15 Santiswaran (landjutan), 23.00 

Tutup. 

Jogjakarta, 11 Nopember 1954: 
Djam 06.10  Mengiringi Burung 

Berkitjau: 06.30 Varia Senen Kemis: 
06.40 Rajuan The Radio Revellers: 
07.10 Suara Gong dar Angklung: 
13.10 Ujon2 dari Puro: 13.40 Uion2 
dari Puro (landjutan): 17.00 Taman 
Putra: 17.40 Warna warni Ket'mur- 
an, 17.55 Pengadjian 18.15 Dunia 
Olah raga: 18.30 Seni Suara Djawa: 

11940 Hidangan Suara  Kentjana: 
“20.15 Orkes Cosmopolitain, 

A.P. kita (landjutan), 23.30 Tutup. mendjadi korban penjerobotan jang 
Ea : $ : dilakukan oleh penduduk jg babat 
Djakarta, 11 Nopember 1954: "sehingga rata dengan tanah, untuk 
Djam 06.10 Seni Djawa Studio “pertanian kampung halaman. Wak 

Djakarta: 13.00 Seni Sunda Studio tu diusut jg berwadjib, mereka me: 
Djakarta: 14.10 Orkes Puspa Ken- | nerangkan, bahwa mereka bertindak 
yana: 17.00 Taman Kanak2: 17.15 sedemikian rupa berhubung  t'dak 

. Orkes Malaju Sinar Medan: - 18.30 “mampunjai tempat tinggal jg tetap 
2. Orkes Studio Djakartas 19.30 Orkes akibat keganasan gerombolan. Selan 

Bumbu Sangihe, 21.00 Mimbar Is- “djutnja sebagap alasan jang lan di 
|. lam, 2115 Tjiandjuran Pantja Sua- ikemukakan ..agar supaja hutan itu 
aras 2215 Tutup. 1 

  
     

  

'lan jg biasa ber indung disitu. 
Berita lain mengabarkan, bahwa ' KB SEMG. BERHASIL 

DAPAT PINDJAMAN 
. Setelah diperdjoangkan selama Ik. 

“10 bulan, kini telah didapat kepasti- 
an bahwa Kotabesar Semarang da- 
pat menerima. pndjiaman sebesar 

p: 1215 djuta dari Pemerintah Pu- 
sat, demikian keterangan  Wal'iko'a 

' kepada mereka ig menduduks tanah 

'httan dideerah Kuntji. pihak Peme 
rintah setempat dan djawatan Kehu 
tinan telah mengadakan pertemuan 

pertemuan2 tsb. didapat kesan dan 
keterangan, bahwa pada umumnja 

Semg. Had'subeno kepada pers. mereka “tu salah paham, karena 
“bagaimana diketahui, uang sedjum-? menganggap dan dikirania, bahwa 
“lah tadi adalah untuk pembangunan kehutanan itu milik modaf mono- 
“dan perluasan pasar Djohar, Bulu poli as'ng” Lebih diauh diterimg be 

an pasar. Langgar, pembangunan rita, bahwaspihak Kehutanan me- 
tebon Binatang, air minum dil. Dan mgandung maksud untuk menjelesai 
entjana serta biaja tsb. telah dipu- kan peristiwa itu dgn. djalan men- 

kan dalam sidang DPRDS K.B.S. djuat tanah tsb. dgn barga Rp. 2,— 
da kira-kira 10 bulan jg lalu, setiap ubin, « 

Ki 
Wes 

tidak lagi mendjadi sarang gerombo 

  
rs
 

Kekurangan produksi protein je| 

dan sap untuk d'potong dim se-f 

ekor. Dari itu sebagai pengganti-| 

Siapa Tahu............? 2115 Mim-| Dari pihak resm, diterima berita, 
bar Islam: 21.30 Manasuka untuk ! bahwa kl. 1.000 ha hutan didaerah 
A.P. kita, 22.10 Manasuka untuk 'Gandrungmangun Sidaredja te ah! 

i 

(sebagai langkah untuk menje'esaikan | 

| Rapat umum 

djalanannja 

  

    

Tapi Berusaha Dan 
|. Djangan Sangka 

PERINGATAN HARI Maulid 
Senin malam telah dilangsungkan 
Giri oleh Pres, Sukarro, Wakil 
teri,ddn pembesar? lainnja serta 
Istana Negara jg penuh sesak itu 

Agama K.H. Maskur, Rusli Chali 
dan Zulkifli Mahmud, jg pokoknja 

  

PURWOREDJO 
GAGAL USAHA ,,MELARI- 

KAN DIRI” 

Daerah : 

  

wal oleh anggauta polisi dari kan- | 

ri kantor Pengadilan Negeri ke ru 
mah pendjara telah meloloskan di- 
ri dan menjerang pengawal2nja dan 
merampas 1  (seputjuk) 
api. 
Dengan bantuan rakjat jg ikut 

serta bertanggung djawab atas ke- 
amanan negara pendjahat2 dapat 
tertangkap kembali. Dengan tertang 
kapnja kembali pendjahat2 tsb. ke- 
pala polisi kabupaten  Purworedjo 

Sdr. M. Singgih telah menjatakan 
terima kasihnja kepada masjarakat 
Purworedjo jg telah dengan insjaf | 
membantunja. 5 

BANDJARNEGARA 
RAPAT UMUM P.N.I. DI 

    

   

Peringatan 'Maulud Nabi 

    
| no jg sebelumnja didahului oleh be 

       
  

   

  

Baru2 ini telah terdjadi 5S Uma | 
orang hukuman pendjahat jp di kaf 

tor polisi kabupaten Purworedjo daj, 

sendjata 

    

  

  

5 Bekerdja!, Keras — 
“Kita Tak Bisar”” 

'Besar Di Istana Negara : sa 

Nabi Besar Mohammad saw 
djuga di Istana Negara ig diha 
'res. Moh. Hatta, beberapa Men 
para undanyan. Dilatam ruangan 

lah berbitjara pula Pres. Sukar 
berapa pembitjara jaitu Menteri | 
dari BKOI, Ni. Djamaris Amin 
menguraikan sedjarah hidup dan 

    

     

     

adjaran Nabi Besar Mohammad s.a.w. 

Upatjara peringatan di Istana Ne- 

   | 
|.   pembatjaan Al-gur'an. Presiden Su- 
karno, jang menitik beratkan pidato- 

    

lada jg bisa melebihi Nabi Moham- 
mad s.a.w. dalam segala hal disebab- 
kan kepribadiannja jang besar dan 
'karena itu Presiden andjurkan supa- 
ja para pemuda, bahkan seluruh 

(bangsa Indonesia harus memiliki pri- 
'badi jang besar itu. 

Sebelum tiba pada kesimpulan jang 
diatas itu, Presiden mula2 memben- 
tangkan bahwa kita sekarang hidup 
dalam abad timbulnja atheisme, tapi 
kita jang dilahirkan dalam abad ini 
toh pertjaja akan adanja Tuhan. 
Apabila hendak mengetahui sebab2- 
nja, maka haruslah diketahui lebih 
dulu tentang Nabi Mohammad s.a.w. 
Nabi Mohammad s.a.w. adalah ma- 
'nusia biasa, fapi berkaliber besar, 
dan inilah jang mejakinkan kita akan 
adanja Tuhan. Menurut Presiden se- 

#landjutnja, jang terpenting jang ha- 
rus diingat adalah bahwa Nabi Mo- 
hammad s.a-w. dilahirkan bukan da- 
lam kaliber besar tapi dalam kemis- 
kinan. Oleh karena pribadinja terus   BANDJARNEGORO 

Pada hari Minggu tg. 7 No- 
Ipember jbl. bertempat di lapa- 
ngan Bandjarnegara oleh P.N.I. 
tjabang Bandjarnegara telah - di 
langsungkan rapat umum jang 
mendapat kundjungan I.k. 50.000 

?orang. Diantara mereka itu ba- 
njak djuga jang datang dari gu- 
aung dan desa2 disekitar Ban- 
djarnegara. Dalam rapat umum 
itw dntara lain telah memberi 
wedjangan Nj. W.tono dan Sdr. 
Hadisubeno dari Dewan Prop. 
P.N.I. Djawa Tengah jg masing2 
menguraikan “soal Pemilihan 
Umum dan Perdjoangan P.N.I: 

itu jang dimulai 
pada djam 9.20 berachr dengan 
selamat pada djam 11.15. Dapat 
ditambahkan, bahwa rapat umum 
tsb. didahului dengan pertandi- 
ngan sepak-bola. 

REMBANG 
PPGR BERHASIL MENGUM- 
PULKAN MODAL Rp. 65.000 

DAN GARAM 600 TON. 
Oh PPGR (Persatuan Pengusaha 

Garam Rakjat) pusat di Rembang 
hingga kin telah dapat dikumpulkan 
uang sediumlah Rp. 65.000,— dan 
garam 600 ton, dgn. maksud untuk 
didiadikan moda| organisasi da am 

penjelenggaraan "pembkinan garam. 
Oleh pihak pengurus telah mulai di 
siapkan permodaan dan usahania 
dalam bentuk kooperasi, jg segera 

ma
nn
 

  

"diusahakan pula untuk mendapatkan 
pengakuan (rechtpersoon). 

TJIREBON - 
LAWALATA DI TJIREBON 
Lawalatan, seorang pemuda 

Indonesia jang sedang dalam per 
| mengelilingi dunia 
dengan djalan kaki telah berang- 
kat meninggalkan kota Tjirebon 
menudju ke Djakarta pada tgl. 7 
Nopember jbl. setelah tgl. 4 Nop. 
petang datang di Tjirebon. Keda 
tangannja di Tjirebon pada pe- 
tang itu disambut dengan meriah 
sekali oleh segenap lapisan ma- 
sjarakat kota Tjirebon, terutama 
para peladjar jang.terdiri dari 
rbuan orang. Kedatangannia itu 
disambut oleh barisan musik dari 
“Staf Resimen 9, dibatas kota Tji- 
rebon dan di Kantor KMK tam- 
pak menjambut Wal'kota Tjire- 
bon dan Major Dachjar dari IP 
RI. Atas permintaan para pela- 
djar, Lawalata memberikan pesa- 
nan2 jang berharga bagi mereka 
dan mendjelaskan maksud menge 
lilingi dunia itu. Di Tiirebon 
Lawalata djuga  mengundjungi 
makam2 Pahlawan, dan selama 
dsini ia menginap di Hotel Rib- 

  

  

but jang diselenggarakan oleh 
ILPRI. . 

PENDJUAL DJIMAT JANG 
MEMBAHAJAKAN. 

Baru2 ini di Rumah Sakit Umum 
Kuningan telah - didatangi 5 orang 
penduduk desa Panawuan ketj. Tji- 
limus, jg meminta supaja tangan 
mereka jg bengkak2 diperiksa. Sete 
lah diperiksa dan dibuktikan ternja 
ta bahwa penjakit bengkak? di ta- 
ngan mereka itu, adalah akibat ada 
nja beberapa mata djarum mesin 
djahit ,,SINGER” jg terdapat dida- 
lam badannja. « : 

Atas pertanjaan mengapa sampai 
terdapat djarum2 itu didalam tu- 
buhnja, mereka menerangkan bhw 
beberapa hari sebelumnja mereka 
telah membeli suatu djimat jg di 
namakan ,,tusuk” dari seorang pen 

djual djimat jg mengaku' berasal da 
ri Banten dan sedang mertamu di 
rumah seorang penduduk desanja. 
Orang pendjual djimat itu kini dita 
han oleh Polisi Tjilimus utk. di pe- 
riksa lebih djauh. 

  
Dapat ditambahkan bahwa seba-| 

gai bukti sebanjak 20 buah djarum 

ig telah dikeluarkan dengan bantu- 
an Dokter (Rumah Sakit Kuningan, 

| diserahkan kepada jg berwadjib. Me 

dgn. mereka jg menduduki. Dalam | 

nurut keterangan selandjutnja dari 
setiap orangnja telah dikeluarkan 
3 sampai 4 batang djarum, 

KES. I.P.P.I. BANDUNG 
MENANG 4—2 

Kes. IPPI Bandung jang untuk per 
tama kal: main di. Stadion Sema- 
rang, hari Rebu sore jl. berhasil me 
nga ahkan kes. Union dengan angka 
4—2, sedangkan angka pada waktu 

| mengaso menundjuk 1—0 utk. IPPI. 
Pertandingan tadi berlangsung dgn. 
kurang semangat dari kedua belah 

berink atas biaja panitya penjam- | 

tumbuh, maka djadilah ia orang jang 
besar. 

Dalam mengandjurkan supaja kita 
memiliki pribadi jang besar itu, Pre- 
siden berkata al. djangan hendaknja 
kita sangka bahwa kita tidak bisa 
mendjadi besar. Memang ada jang 
bisa memupuk pribadinja dan ada jg 
tidak, akan tetapi djika kita pertjaja 
pada diri sendiri dan terus berusaha, 
maka pasti akan dapat kita miliki 
pribadi jang besar itu. 

Nabi Mohammad s.a.w. tidak ber- 
peluk tangan menunggu djandji Tu- 
han tapi beramal, berusaha, memeras 
keringat dan bekerdja keras dan oleh 
karena itulah djandji Tuhan terlak- 
sana. Dengan mengulangi apa jang 
pernah diutjapkannja, . Presiden me- 
nerangkan, bahwa alhamdulillah kita 
telah madju sedikit demi sedikit dan 
tidak mundur. Dalam hubungan ini 
disebutkannja lagi akan usaha? pen- 
ting jang sedang direntjanakan oleh 

'hpemerintah . tentang konperensi Ko- 

lombo dan konperensi Afro-Asia. 
Dan achirhja Presiden menjatakan, 

adjaran Nabi Mohammad s.a.w. ha- 
rus tetap kita taati sampai kita ma- 
suk kubur dan sampai dunia kiamat. 

Korupsi kelaparan, 
Sementara itu Sjarif Usman, ke 

tua Badan Kontak Organisasi Islam 
Djakarta Raya dalam pidatonja jang 

diutjapkan pada upatjara rapat raksa 
sa peringatan hari Maulud Nabi dila 
pangard Ikada Djakarta pada hari Se 
nin mensinjalir meradjalelanja keka 
tjguan, korupsi dsb. dimasjarakat ki 
ta sekarang ini, jang oleh pembitja 
ra dikatakark sebagai akibat djalan 
fikiran jang tidak bersandar pada ke 
benaran dan keadilan dari' pemimpin 
pemimpin politik tertentu, dan jang 

hanja mentjari keuntungan bagi diri 
nja sendiri dengan melupakan kepen 
tingan rakiat banjak. 

Mengisi wadah Merah 
Putih. F 

ton/a itu dengan mengatakan, bahwa 
Merah Puih adalah bendera kebang 
saan Republik Indonesia sebagai wa 
dah jang belum berisi, . sedangkan 
bendera hidjau berbulan sabit dgn. 

kalimat Allahu Akbar (jang pada ra 
pat itu dipasang berdampingan de 
ngan sang Merah Putih) adalah me 
rupakan isi jang hendak kita isikan 
kedalam wadah Merah Putih itu. 

(Antara) 

  

Makam Pahlawan 
Di Djakarta 

Bertepatan dengan hari Pahlawan 

“|| Dilarang, 

igara itu dimulai dan ditutup dengan: 

Sjarif Usman telah memulai pida | ' 

snipentersamnnnmnnn . - .. 

Dengar RRI 
'elanda Makin Keras 
Terhadap Fenduduk 

f Irian Barat 

  

  

   
seba — di Djakarta dari Irian 
Barat gps: Ieterangannja kepa- 

eri    
    

SEORANG jang baru | 

   | Kita" 

& 
iman ka 

h 
|   

  

   
    

    

da ,Suara 
men bahwa pada adhir2 
ini | Belanda di Irian 
Bz 'adakan larangan? 
kepad lak disana jang 
maksi melarang beng Yen 
pu ik mendengarkan s'aran 
rad! ri.R.R.I. Djakarta atau 
pu ran2 radio dari Indonesia 
bagian Timur. 
' Dika diketahui ada orang jg me 
langgar peraturan itu, maka kepa- 
da mereka diambil. tindakan keras. 
Menurut “keterangan itu selandjut- 
nja, siaran2 dari R.R.I. 
dapat terdengar baik sekali dari 

| daerah Iriay Barat, terutama seka- 

li siaran2 jg dilakukan waktu sore 
dan malam. 

Selandjutnja. mengenai peraturan 
pembatasan bersidang dan berkum- 
pul masih didjalankan, bahkan pa- 
da belakangan ini agak diperkeras 
lagi. : 

— Pada tgl. 12 Nop. 1954 (hari 
Kemis) dimulai djam 19.00, bertem- 
pat di gedung G.R.LS. Semarang, 
Pemuda Sosialis Semarang akan me 
njelenggarakan malam resepsi . pe- 
ringatan genap 1 tahun berdirinja 
organisasi tersebut diatas. 

Indonesia Perlu Kirim 
Hanan Ke M 

“ PIMPINAN PUSAT 

sesuai dengan kehendak Agama, 

tamar tersebut Pimpinan Pusat 
nja sebagai berikut: 

1. Perutusan Muslimin Indonesia 
hendaklah berudjud perutusan Musli- 
min jang bersatu, dan mengemukakan 
pendapat serta kehendak2 Muslimin 
Indonesia seluruhnja (bukan penda- 
pat serta kehendak menurut keperlu- 

an masing2 partai, perhimpunan, atau 
golongan). II. Agar supaja maksud 
"sebut dapat dipenuhi, umat Islam 

Indonesia perlu terlebih dahulu ne 
ajelenggarakan Kongresnja jang me- 
rupakan Kongres Muslimin Seluruh 
Indonesia dari semua partai2, per 
himpunan2, dan golongan2. III. Me- 
ngingat tel lah adanja ,,dua pusat” ba- 

atuan Muslimin Indonesia 

taka persiapan serta penje- 
an ngres adalah bidjaksa- 

diusahakan bersama2 da- 

    

    

   

  

lam,bentuk satu panitia oleh kedua 
hua Saman jang telah ada itu. 

IV.. Se-lambat2-nja S5 atau 6 
bulan jang akan datang Kongres 
Muslimin Seluruh Indonesia itu 
hendaknja telah dapat diselengga 

rakan. 3 
Sementara belum terbentuk pa- 

Ditia persiapan dan penjelenggara 
Kongres sebagaimana dimaksud, 
maka tanda-persetudjuan, saran2 
ataupun usul2 berkenaan dengan 
Kongres tsb., dapat dialamatkan 
kepada Pimpinan Pusat Hizbul- 
lah: Tjideng Timur 53, Djakarta, 
jang selandjutnja akan menerus- 
kan sesuatunja itu kepada panitia. 

Demikian antara Jain “pernjata- 
an Pimpinan Pusat Hizbullah jg 
disampaikan kepada ,,Antara”, 

  

— Panitya Pen- 
damai PIR 

Dalam rapat bersamanya pada 
tg. 6 Nop, di Djakarta, Panitia 
Pendamai Pemuda PIR Djakarta 
Raya dgn Panitia Pendamai Pe 
muda PIR Sumatera Utara, telah 
bersepakat utk bergabung dgn 
nama ,Panitia Pendamai PIR”. 
Tugas Panitia tsb ialah mempersa 
tukan Dewan Partai PIR jg se 
dang dalam keretakan pada dewa 
sa, ini. Demikian menurut state 
ment bersama Panitia Pendamai 
PIR jg ditandatangani J. Litik 
dan W. Manullang. (Antara).   

  

“ 
  

Djakarta f 

garakan oleh Masjum 

ngunpuspito tentang Perdjuangan 
tentang S'tuasi Politik Luar dan Dalam Negeri. Dalam tindjauan- 
'nja mengenai situasi politik sekarang ini, Dr. Sukiman menjatakan, 
ilbahwa situasi politik dewasa ini pada garis besarnja tida berbeda 
| dengan  keadaannja setahun jl. sewaktu Kabinet Ali—Arifin me- 
mulai memimpin pemerintahan. 

| Berhubung dengan itu, maka Ma 
Sjumi sampai saat sekarang inj tidak 

erasa perlu untuk menindjau kem 
ali sikapnja sebagai partai opposisi. 

! Menurut Dr. Sukiman: kedudukan: 
dalam opposisi selama inj ternjata 
telah membawa akibat2 jang ' baik 

bagi Masjumi, karena kedudukan itu 
telah memperkuat semangat perdjua 
ngan dan menggembleng djiwa persa 
tuan keluarga Masjumi, hingga pulih 
lah sekarang ikatan djiwa, ikatan po 
lis dan ikatan agama Masjumi dgn. 
segenap. keluarganja. 

Kedudukan jang baik itu telah me 
nimbulkan pendapat pada sebagian 

P3 

Kongres Muslimin Sedunia 
“ Utusan Jang Bersatu 
ekah 

Hizbullah di Djakarta menjatakan pen- 
dapafnja, bahwa inisiat'p menudju kesatuan Musl'min sedunia itu 

maka sudah sepatutnja Kongres 
Muslimin Sedunia di Mekkah jatig akan diadakan itu mendapat 
sokongan penuh dari pihak Muslirdin dan semestinja mendapat per- 
hatian -setjukupnia dari umat Islam Indonesia. Menghadapi Muk- 

izbullah mengemukakan saran2 

Museum 
k 5 .Nasional 

Akan Dibangun Di Bogor 

SEBAGA MANA telah kita 
wartakan uk membangun kem- 
bal: museum binatang (Museum 
Zoologicum) Bogor sefjara daru- 
rat serta merenfjanakan pendir'an 
Museum Nasonay jang sesuai 
dengan suztu negara merdeka, 
teiah d bentuk pantia chusus jg 
diketuai oleh Prof. Kusnoto dan 

| anggo:anja antara lan terdiri da- 
ri para ahli Balai Penjel dikan 

| Pertanan. Kehutanan, Kebun 
'Raya Indones'a. dam lain2, ter- 
masuk pula seorang ahli bangu- 
nan Ir. Samuadji dari Djawatan 
Kehwanan. Atas vertanjaan ,.An- 
'ar2” Ir. Samuadji menerangkan, 
bahwa utk pembangunan sebuah 
Museum Nasional akan menetan 
hisja antara Rp. 12.009.000.— 
Rn. 15.000.0090,— merghendak 
tempat kurang lebih 6.000 M2 
dan luasnja tanah jang d'perlu- 
ka- 2 ha. 

Menurut rentjana dari mulai 
diam 7 pagi sampai diam 3 siang 
museum jitu nanti bisa dikundju- 
ngi kurang lebih 2.000 orang. 
Untuk kepentingan pembangunan 
itu diusahakan pengumpulan2 ba 
han2 dari negara lain dan kini 
telah diterima dari Stockholm. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa letak museum itu bukan diluar 
kota, tetapi didalam kota Bogor. 
Tanah jang baik jang b'sa dipakai 
untuk keperluan itu ialah sebi- 
dang tanah dekat Herbarium Mu- 

nan sekarang. Demikian menurut 
Ir. Samuadji. (Antara). 

1/. Djuta 
Orang 

Djumlah Penderita Sakit 
Paru2 Di Indon. 

PADA malam perkenakan. ,,Jaja 
san Dr. Tilaar” bertempat di gedung 
Balai Pradjurit Sabtu malam, jang 
dihadiri al. oleh njonja Fatmawati 

Sukarno, Walikota Sudiro dan. Dr. 
Leimena sebagai wakil Menteri Kese 

hatan, ketua jajasan tsb. Ratulangi 
dalam uraiannja tentang maksud dan 
tudjuan jajasan tsb. menjatakan, bah 
wa usaha jajasan itu adalah dalam 
lapangan “ pemberantasan  penjakit 
paru-paru “df Indonesia umumnja 

Idan di Sulawesi Utara chususnja. Di 
njatakan, bahwa jajasan tsb. telah 
didirikan untuk melandjutkan "usaha 
usaha almarhum Dr. Tilaar jang se 
lama hidupnja telah banjak berdjasa 
dalam lapangan pemberantasan pe 
njakit irti, terutama di Sulawesi ba 
gian Utara. Dr. Rotinsulu, pemimpin 

Balai Pemberantasan Penjakit Paru 
paru di Bandung dalam sebuah tje 
ramah jang pendek menjatakan, bah 
wa di Indonesia terdapat Lk. 149 dju 
ta orang jg. menderita penjakit pa- 
Fu-paru. 

Politik Luar Negeri 
'Makin Merosot? |" 

Usaha Perbaikan Kabinet Tak Mungkin Te 
tjapai : Kata Dr Sukiman—Kedudukan Sebagai | 

Oposisi La ms maap yaa Masjumi: Kata 
u i 
(Wartawan Sendiri) 

MALAM MINGGU jl. dipendopo Kusumojudan Solo telah 
(dilangsungkan resepsi ulang tahun Masjumi ke-IX jang diseleng- 

| jumi daerah Surakarta, jang mendapat kundjung- 
an wakil2 instansi serta wakil2 partai dan organ'sasi setempat. Bcr- 

“bijara berturut-turut dalam resepsi tersebut Kjai Sjahlan Rasjidi 
tentang Maulud Nabi dan Perdjuangan Masjumi, Nj. Sunarjo Ma- 

Dgn Biaja Rp 15 Djuta| 

seum atau tanah kantor kereside 

  

Seterusnja P3 

Muslimaat, dan Dr. Sukiman 

dari Masjumi, bahwa apabila Masju 
mi kembali duduk dalam pemerinta 
han, hal itu akan dapat merugikan 

tudjuan Masjumi untuk memenang 

kan Pemilihan Umum.  Karenan/a 
(mereka itu lantas segan2 untuk — 
kalau perlu — kembali duduk me 
megang pemerintahan, karena ikedu: 
dukan jang menguntungkan sekarang 

ini memberikan sjarat2 jang 'ebih 
(baik untuk memenangkan pemilihan 
fumum. 

Bagi Masjumi hal itu memang me 
Irupakan pertimbangan jang berat. 

'Akan tetapi karena hakekat darj op 
Iposisi itu adalah dengan maksud un 

'tuk menggantikan pemerintahan jang 
sekarang berkuasa, maka — djikalau 
iperlu — Mas'umi tidak akan me 
nolak untuk kembali duduk dalam 
'pemerintahan. 

Dikatakan selandjutnja bahwa. de- 
ngan keluarnja PIR dari kabinet se- 
karang ini terlihat suatu perkembang- 

an jang mendjurus kepada perubahan 
situasi politik dalam negeri. Kita me- 
ngikuti dengan saksama usaha Pani- 

tya jang bermaksud akan memper- 
baiki dan memperkuat kabinct. 

Mengenai usaha Panitya Perbaik- 
an Kabinet ini Dr. Sukiman katakan, 
bahwa menurut pendapatnja usaha 
memperbaiki apalagi memperkuat ka- 
binet itu tak mungkin akan terjapai, 

9. 

|d'on Semararg kes. Ta 
|Sze dapat didjatuhkan oleh kes. Un Pe 

Union dengan 
lok mata, jai 4—0- A 

39 utk. Union 

  

Kes. Ta Chung Sze 

Ditjukur 4—0 -: 
DALAM suatu pertandingan 

| sepakbola jang tidak bernilai Lng 
£i, Sinin sore jl. dilapangan Sta-. 

Chung 

| angka jang menjo- 
ngka pa- 

istrahat 'menundjuk 
Pertandengan 

tiada 
dan 

da waktu 

ix, berlangsung dengan 
tampak permainan kasar 

| dmumnja sportief. 
Pertandingan - tadi diadakan utk 

menghadapi kes. IPPI dari Bandung 
pada tgl. 10'dan 1t Nopember '54 di 
Stadion Smg. Kalau kes. Union pada 
Sore itu tidak dapat didjebolkan ga- 
wangnja, inilah ada djasa Kamdi cs 
jang merupakan penghalang besar ba 
gi penjerang 'TCS.- Kes Union sore 
itu main agak semangat. Gwan Po, 
Khay Hwie dan Tjhiang Liem ,ada- 
lah tenaga2 baru jang ada harapan 
kelak, terutama  Khay Hwie- dan 
Tjhiang Liem jang masing2 main se- 
bagai half-kiri dan kanan luar. 

Kekalahan dari fihak TCS teruta- 
ima disebabkan,. karena kelemahan2 

liang diundjuk oleh Kong Lieh. Bagi- 

an belakang ini sore itu tidak mem- 
Ipunjai teamwork seperti biasa diper- 
Iihatkan. Dipasangnia Tie Pian seba- 
Igaj centervoor, ternjata fihak TCS 

hang djuga tidak komplit adalah sua- 
tu kemunduran besar. Kalau TCS 
nanti akan memperlihatkan permainan 
seperti sore itu orang sangsi apakah 
'TCS dapat membelakan namanja da- 
lam menghadapi kes. IPPI Bandung 
pada nanti tgl. 11 Nopember jad. se- 
bagai revanch match. : 

Umumnja kekalahan TCS tadi pun 
disebabkan karena permainan jang 
agak lesu dan finishing-touch diga- 
ris penjerangnja hilang sama sekali. 
(Kadang2 hanja Kian An dan Mursit 
jang bernafsu, sedangkan Giok Swie 
djarang sekali mendapat umpan. Dja- 
lannja pertandingan pada babak per- 
tama agak berimbang, tetapi serang- 
an2 berbahaja datang dari fihaknja 
Union. Dua buah goal jang didapat   baik ditindjau dari sudut kekuatan 

didalam parlemen maupun backing di 

dalam masjarakat, karena kekuatan 
didalam parlemen sudah makin ber- 
kurang dan kekuatan didalam masja- 
rakatpun tidak bertambah. Jang su- 

idah terang sadja sebagian dari PIR 
Ikini sudah membelakangkan kabinet. 

Dr. Sukiman tidak dapat melihat 
usaha perbaikan dan perkuatan ka- 
binet akan tetapi jang terang nam- 
Ipak jalah usaha memperkuat kedu- 
dukan partai2 pendukung pemerintah. 
Dan menurut Dr. Sukiman, memper- 
kuat kedudukan parta'2 pendukung 
pemerintah itu bukanlah mesti berar- 
ti perkuatan bagi kabinet, bahkan 
psychologis perebutan kursi diantara 
partai2 pendukung pemerintah itu 
akan melemahkan kedudukan kabinet. 

la njatakan harapannja, mudah-mu- 
'dahan " perkembangan sekarang ini 
menemui achirnja dalam bentuk jang 
dikehendaki oleh golongan opposisi, 
demikian Dr. Sukiman 

Kabiney lebih hergan'ung 
PKi 

Menindjau lebih landjut kedudukan 
kabinet sekarang ini, Dr. Sukiman 
katakan bahwa kabinet sekarang ini 
lebih2 bergantung pada PKI. - Oleh 
karena itu banjak orang jang mera- 
malkan bahwa tuntutan2 dari PKI 
akan banjak dikabulkan oleh peme- 
rintah. 

Terhadap ramalan ini Dr. Sukiman 
tidak dapat 100 pCt. membenarkan. 
Memang PKI akan menjokong kabi- 
net sekarang ini dengan Sekuat tena- 
ga, dalam bahasa asing ,.door dik en 
dun”. Akan tetapi menurut ramalan 
Dr. Sukiman, PKI akan menjokong 
pemerintah dengan sekuat tenaga de: 

ngan kalau perlu merubah taktik dan 
siasatnja, sekalipun tuntutannja ba- 
njak tidak dikabulkan oleh pemerin- 
tah. PKI bagaimanapun 'akan ber 
usaha untuk mempertahankan kab'ne' 
sekarang 'ini, karena selain kabinet 
ini memang menjuburkan baci usa- 

ha2 PKI, kedudukan PKI sekaranc 
ini berada dalam suatu ,,dwangposi- 
si”. Sebab apabila kabinet ini sam 
pai djatuh, kumungkinan besar janc 
dipandang sebagai lawan oleh PKI 
jalah Masjumi akan kembali mense- 
gang pemerintahan. 

Golongan Is'am diharapkan 
dapat bersatu kembali 

Mengenai golongan Islam sendir: 
jang dikatakan kini keadaannja tidak 
mengembirakan berhubung dgn tim- 
bulnja beberapa aliran didalamnja 
Dr. Sukiman mengharapkan agar dji- 
kalau keadaan politik berubah, mu- 
dah2an aliran2 itu dapat kembali ber- 
satu, hingga tertjapai sjarat2 jang 
terbaik bagi golongan Islam dalam 
menghadapi pemilihan umum jad. ini 

Politik luar negeri kita 

makin merosot. 
Berbitjara tentang politik luar 

negeri jg didjalankan oleh peme 

rintah sekarang ini, Dr. Sukimar 
melihat adanja kemerosotan, aki 

bat kebidjaksanaan politik luar 
negeri jg tidak menguntungkan 
Indonesia kini menghadapi con: 
plicatie2 jg tidak menguntungkan 
bagi negara kita. 

Indonesia telah mengadakan per 
djandjian persahabatan dgn Pili 
pina, tetapi hubungan persahaba 

  
    

10 Nopember, kentaren djam 11 

Hadiah dari Rp. 250y— 

99440 121003 261286 144558 
33/132. 28301 35518 “53161 
300131 265009 334406 58166 
174303 197135 268255 231806 
34798 32195 324092 245417 

2675174 28242 153777 "376337 
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89140 20655 25042 348034 
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317596 329881 232836 75606 
241874 202538 369338 183158 
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407130 
409881 
319007 
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181887 
330965 
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25307 
147170 
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343773 
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217694 
200502 
152100 
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38099 

137822 
396203 
271057 
219531 
116420 

108188 
131116 
127242 

247080 
366010 
87695 

265642 
190014 
184392 
66582 

368779 
216800 
75199 

110396 
339941 
129417 
164764: 

233980 
362561 
2179080 
194345 
288581 
373635 
283022 
295812 
162540 
51179 

238544 
250096 
13933 

14866 

dalam babak ini oleh Union adalah 
dari kakinja Tjin Hiap day Ing Hoo. 
Dalam babak kedua serangan2 fihak 
TCS agak beringas, tetapi karena 
pembelaan dari fihak Union jang te- 
guh, maka serangan2 tadi tidak men- 
dapatkan sasarannja. Dalam babak 
kedua itu, Tie Pian diganti Ing Liang 
dan Tjin Jong diganti Bik Djien. Fi- 
hak Union, Djie Siong jang main sc- 
bagai centervoor, karena luka, digan- 

ti oleh Grouge Dengan perobahan2 
tadi, 'TCS kelihatan sedikit unggul, 
tetapi garis penjerangnja toh tidak 
mampu menggetarkan gawang Uni- 

On jg didjaga Khong King. Dalam 
babak kedua ini Crouge berhasil me- 
robah angka mendjadi 4—0. Goal jg 
terachir itu berbau offside. Dengan 
kemenangan 4—0 utk Union, maka 
pertandingan tsb. jang dipimpin oleh 
wasit sdr. Prijadi diachiri. 

tan ini achir? ini telah mendjadi 
tegang berhubung dgn masaalah 
unigrasi gelap, jg dilakukan baik 
oleh orang2 Indonesia maupun oleh 
Orang? Pilipina. Seperti diketahui 
perundingan ' mengenai masaalah 
ini kini sedang menghadapi dead 
lock. 

Perhubungan kita dgn Pakistan 
pun tidak dapat dikatakan baik, 
karena kita lebih mendekati India. 
Australia-pun kini mendjauhi kita 
berhubung 
Barat, 

Mengenai perdjandj'an perdamaian 
dgn Diepang dikatakan, bahwa kedu- 
dukan Djepang dalam menghadapi 
tuntutan Indonesia kini lebih kuat, 
karena Djepang tidak lagi menghada- 
»i Indonesia-Pilipina-Birma bertiga, 
“etani hanja menghadapi Indonesia 
sadja. Seperti diketahui perdjandjian 
perdamaian dgn Birma telah tertja- 
pai, dan dengan Pilipinapun rupanja 
dak lama lagi akan ditjapai perse- 
fud'uan 

, 

dgn masalah Irian 

Djuga mengenai clain nasional kita 
nengenai Irian Baratpun menurut Dr. 
Sukiman makin mundur. Djika dula 
Belanda masih mau berunding, maka 
sekarang ini Belanda telah menutup 
dintu perundingan, sehingga untak 
nembuka pintu perundingan itu sa- 
dia Indonesia terpaksa meminta ban- 
"uan dari PBB. Itu belum lagi dikata- 
kan mengenai usaha memasukkan 
Irian Barat kedalam wilajah Indu- 
nesia, Rani 
Azhirnja dinjatakan, bahwa per 

hubungan diplomatik jg effectief 
lari negeri kita tidak nampak ma 
lju, bahkan sekarang ini kita 
Serada dalam suatu ,isolemenl' 
liantara negeri2 tetangga kita, 
erutama akibat sikap Indonesia 
ig ditudjukan terhadap SEATO. 
Djuga politik jg kita djalankan 

di PBB tidak menguntungkan ke 
ludukan kita. Keputusan jg be 
tul2 harus kita perhatikan jalah 
keputusan jg baru2 ini diambil jg 
mengandung maksud supaja ada 
ksaha2 setjara kolektief dan kon 
KrH utk menghadapi tiap2 agressi 
"ari pihak manapun djuga Ga 
tangnja. Tetapi mengapa Indone” 
sa. bahkan bersikap ,abstain” 
"bersama India) terhadap keputu 
san itu? Demikian al. Dr. Suki   
391034 

MAN. 

jakarta 
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131970 184442 275130 
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194040 
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137105 
88619 
322010 
270986 
402193 
207388 oleh Presiden Sukarno telah dibuka dengan resmi Makam Pahlawan?” 

jang terletak di Kalibata, Pasar Minggu, Djatinegara, Djakarta. Makam 
Pahlawan ini dibangun setjara megah dan besar-besaran. Pintunja diberi 
bentuk seperti pintu gerbang Pura2 “di Bali. Sedang disebelali kirinja 
didirikan ,,Chapel le Ardente”, tempat guna memberikap penghormatan 
pada arwah2 pahlawan, jang bentuknja akan dibangun setjara tjandi2 
di djaman Madjapahit jang kini terdapat di Diawa Timur. Sekagaimana 
diketahui, pada hari Djum'at ibl. dimakam Kalibata 'ini telah dimtakam- 
kan djenazah H. A. Salim. Gambar atas: Pintu gerbang tersebut dan   hak, gambar bawah: ,,Chapel le Ardente”, 
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tangan Putih 

KEMIS. sore jl. beratus2 duduk kota Mande dat 
tepi sungai Brantas untuk persaksikan majat seorang 
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sungai Brantas. Pedia Sat an |. SOVJET UNI pada hari Minggu memperingati hari ulang th. “ dawn Bantan Pn itu TT 
.| Revolusi Oktober jg ke-37. Upatjara2 peringatan berpusat di ,,Lapa , Setelah dua majat tsb. tiba di | ngan Merah", Moskow, dimana dilangsungkan parade militer setjara - dam Rolaksongo (Lengkong) oleh “| besar-besaran oleh kesatuan2 angkatan perang dari daerah pertaha- penduduk segera ditarik ketepi . |nan Moskow. Dalam perintah-hariannja. menteri pertahanan marse- sungai dengan sebatang bambu. (kar Ng Bulganin, antara lain menyatakan, bahwa demi kepenti- Setelah dua mfjat itu berada di | agan ke aja sendiri, Sovjet Uni harus memperbesar kewaspa- « tepi sungai tampak terang, bahwa daannja dan menjempurnakan persiapan2 angkatan perangnja, baik $  Sengan, Kanan anggik Wanita itu di jang mengenai segi militer maupun jang mengenai segi politiknja. gan saputangan putih | 4 en gan PA : dengan tangan kiri majat prija. | Upatjara peringatan di ,,Lapa-f pat sokongan jang kuat. Dalam Majat wanita ini memakai pakai- ngan Merah” ini disiarkan kese- | oidatonja itu Kuo Mo Jo selan- | @n dalam jang d'bagian atas ber- jluruh pendjuru dunia oleh pe-f djutnja 'mengandjurkan, supaja t kembang hidjau dan jg dibagian mantjar2 radio Sovjet Uni. Semen | rakjat RRT tetap waspada dan bawah dari kain putih. 

Selain itu djuga memakai kalung 
rantai. Karena terlalu lama kena si- 
nar matahari, muka majat tsb. keli- 
sena hitam kemerah2an dan beng- 
aK. : 
Majat prija berbadju kemedja putih 

jang berlengan pendek terbuat dari 
kain strimin dan memakai tjelana da- | 
lam (pendek) jang berwarna putih 
djuga. Rambutnja hitam lurus, pan- 
djang kira2 5 cm. Seperti halnja de- 
ngan majat wanita tsb. diatas, muka 
dari majat prija ini djuga berwarna 
hitam dan bengkak. Dua majat ini 
tingginja msing2 1,55 meter, 

Karena majat2 tsb. sangat kotor ka 
rena lumpur pada saat itu belum da- 
pat diketahui dengan djelas tanda2 
lain dibadan majat2 itu. Usia majat 

| Wanita Lk. 16 tahun dan majat prija 
Lk. 20 tahun Melihat tanda2 jg. ada 
pada mereka, diduga majat wanita itu 
adalah majat dari seorang terpela- 
djar. Pemeriksaan majat2 ini didja- 
lankan oleh para anggota kepolisian 
kabupaten Modjokerto dibawah pim- 
pinan Komandan Soubaki. Sedang 
salah seorang pegawai Djawatan Ke- 
sehatan turut serta dalam pemerik- 
saan ini. (H.U.-. 

  

SURAT' BELA-SUNGKAWA 
ATAS WAFATNJA KIAI 
HADJI AGUS SALIM. 

Menteri Luar Negeri Republik 
Indonesa telah menerima surat2 
tanda turut berduka-tiita atas wa- 
fatnja almarhum Kiai Hadj' Agus 
Sal'm antara lain dari Menteri 
Luar . Negeri Amerika Serikat, | 
Duta Besar Amerika Serkat di 
Djakarta, Duta Besar India di 
Niskerta, Duta Zwitzerland di 
Diakarta, Kuasa Usaha Birma di 
Diakarta dan Pedjabat Wakil Missi Perser katan Bangsa-Bangsa | 
di Djakarta. 

  

Benar2 Tembakau 

a Kali Brantas 
Gadis Dan Djedjaka Mati| 
Bersama Diikat Sapu- | 

dan seorang wanita terapung2 € 

yaaa . 

          

      

    

   
    

  

BB 
H0 B3 

| 1 Bip 

kemadjuan 
terus dan meninggalkan tetangga2nja 
|djauh di belakang, maka RRT akan 
sangat menarik bagi negara2 tetang- 

| ganja dan dengan demikian Asia 
Tenggara akan 
tanpa perdjoangan. 

  

Sebuah gambar dari sidang umum Perserikatan Bangsa2. Kelihatan du- 
.duk ditengah adalah wakil « 
sebelah kirinja wakil dari Irak Dr. Mohamed Fadil Al Jamali dan se- 

belah kanan adalah Krishna Menopn dari India. 

ea sndat enam 
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Yoshida Serukan A 
Yanam 4 Biljoen Dollar 

Setahun Di Asia Tenggara 
Utk Tjegah Daerah Ini Mendjadi Kominis: Kata- 
'nja—Amerika Rantjangkan 3Pasal BantuanUtkTo- 
long Perekonomian Djepang Jg Mulai Korat-Karit 

. PERDANA MENTERI DJEPANG. Shigeru Yoshida. hari Se- 
nin menjerukan Amerika Serikat dan negara? , merdeka" lainnja 
supaja melunfjurkan rentjana penanaman modaj 4 biljun dollar se- tahunnja di Asia Tenggara utk mentjegah daerah ini mendjadi ,,ko- 

.munis“. Sambil menjatakan bahwa pengeluaran di Asia Tenggara 
oleh Bank Internasional, F.O.A. dan Rentjana Kolombo dewasa 
ini semuanja berdjumlah k'ra2 400 djuta dollar setahunnja, Yoshida 
seterusnja mengatakan, bahwa djumlah itu adalah kira2 1/10 da- 
ri djumlah jang sesungguhnja dibutuhkan utk dapat berlumbah de- 
ngan kemadjua ekovomi RRT. 

Perlu diusahakan untuk memperbe- 
sar djumlah tadi djika negara2 ter- 
belakang hendak dipertahankan cleh 
dunia merdeka, demikian Yoshida 
jang berbitjara dalam pertemuan per- 
himpunan pers nasional Amerika di 
Washington.  Yoshida  berdjandji 
bahwa Djepang akan berusaha seda- 
pat2nja supaja rentjana itu berhasi! . 
engan menjumbangkan kepandaian Kata Dr Miyake 

tekniknja. Dikatakan, bahwa djika |- PR. YASUO MIYAKE, seorang 
ekonomi RRT berdjalan |ahii geokimia pada laboratorium 
xi penjelidikan meteorologi kepunja 

an pemerintah Djepang, mempei 
ingatkan pada hari Senin bahwa 
atinosiir diatas Tokyo sekarang 
penuh dihinggapi dgn radio-aktivi 
tet jang tertiup angin dari Sovjet 
Uni. Miyake menduga bahwa UR 
SS dalam bulan jg laiu telah mele 

Atmosieer Diatas 

Tokyo Penuh 
Radioaktivitet 

Berasal Dari Sovjet Uni: 

mendjadi komunis 

Demikian Yoshida. 

dari Pemerintah Indonesia Dr. Abu Hanifah, ' 

Dapat Timbulkan 
Kanker Paru2 
PERS DJEPANG hari Senin 

memberitakan, k'ni telah dibukti 
kan bahwa tembakau dapat me: 
nimbulkan penjakit kanker. Ha! 
ini diber takan setelah eksperimen 
jang dilakukan oleh ahli patho- 
log. Djepang, Nubutaro Takiza- 
wa, jang untuk pertama kali ber 
hasi menimbulkan penjakit kan- 
ker paru? pada tikus jang dipak- 
sa mengh sap ..guinone“, Ouinone 
ini adalah salah satu anasir pokok 
dari asap tembakau. Takizawa ber 
has! djuga menimbulkan kanker 
di kaPt dengan guinone itu. Hal 

  

    

   

kui bahwa kesulitan2 ekonomi Dje- 

takan oleh wartawan UP Simmons 

Dalam pada itu pembesar2 Ameri- 
rika Serikat hari Minggu jl. menja- 

bang 'ifu mempunjai - ketjondongan 
untuk menguntungkan pihak ,,Komu- 
nis”, Dan mereka sadar pula bahwa 
Yoshida, PM Djepang, mengalami 
tekenan2 jang makin lama makin be- 
rat dari kalangan2 Djepang jang ter- 
tentu, jang menghendaki adanja hu- 
bungan jang lebih erat antara Dje-| 
pang dan RRT. Demikianlah diwar- 

dari Washington. Seterusnja diwarta- 
kan, bahwa pembesar2 AS bersedia 
menawarkan sebuah program jang 
ferdiri dari 3 pasal kepada Yoshida, 
untuk memperkukuh perekoncmian     ini adalah uik jang pertama kali 

telah ditimbulkan penjakit kan- 
ker buatan dengan guinone, 

Benar menghisap s'garet 
bisa dapat kanker paru2. 

Sementara itu UP memberitakan 
dari New York, dua orang dokter 
Amerika jang terkemuka hari Senin 
menegaskan, bahwa memang benar 
pengh.sap sigaret bisa memperoleh 
Lanker paru-paru dan bahwa kini te 
lah tiba waktunja pemerintah” me 
ngambil tindakan2 untuk membatasi 
pemakaian tembakau. Kedua dokter 
ru adalah Alton Ochsner mengu 
mumkar pendapatnja itu dalam bu 
kunja Smoking and Cancer? dan 
Ewarts Greham jang membenarkan 
pendapat Ochsner itu dalam kata pe 
ngantarnja. : 

Menurut kedua dokter Ameriika 
tadi, telah terbukti bahwa menghisap 
sigaret menimbulkan kanker paru-pa 
ru dan mengkritik orang-orang jang 
meragukarnja. (Antara) 

  

ANGGOTA PARLEMEN DR. 
H. ALI AKBAR DIAMBIL 

SUMPAHNJA. 
Ketua Dewan Perwakilan Rak- 

jat menpumumkan, bhw anbgcta 
DPR Dr. Hadi Ali Akbar dari 
Fraksi Masjumi telah mengang- 
kat sumpah sebelum memangku 
djabatannja, pada hari Djum'at 5 aa 5 
tg. 5 Nopember 1954, 2 MENJETUDJUI 

Tg Dalam sidangnja pada hari 
Kemis, Madjelis Na PBB dng. 

MAHKAMAH APPEL IRAN 
MENDJATUHKAN HUKU- 
: MAN MATI ' , 
Mahkamah Appel Mifter Iran 

dalam sidangnja pz ari 
gu telah mendjatuhkan hu 
mati atas diri 7 orang opsir uda- 
ra, berdasarkan tuduhan2 mela- 
kukan pengchianatan. Ke-7 orang 
tsb. dipersalahkan ikut serta dim. 

  

      

suatu organisasi komunis dalam 
angkatan darat, Dikabarkan sete- 
rusnja, bahwa ke-7 orang itu akan 

sebagai anggota GATT (Persetudju- 
'an Umum ttg. Bea-tjukai & perdaga- 

dalam djumlah2 jang besar, dan akan 

Ming- | ja 
2: 

Djepang dan supaja Djepang dja- 
ngan mudah terpikat oleh RRT. Pro- 
gram ini ialah: 

1. Amerika Serikat akan djual ke- 
pada Djepang kelebihan hasil perta- 
niannja seharga $ 100.000.000, jang 
akan dibajar dengan yen. Yen iang 
diperoleh dari pendjualan2 ini akaa 
dipakai untuk memodernisasi indus- 
tri Djepang dan melaksanakan pro- 
gram perkembangan pertanian. 
" 2. Pembesar2 AS akan berdjandji 
meneruskan usaha2 mereka supaja 
negara2 lain menurunkan bea-tjukai 
mereka bagi barang2 dari Djepang 
dan menjokong penerimaan Djepang 

ngan). 

'3s AS akan berdjandji ' memesan 
pembuatan alat2 perang di WDjepang 

berdjandji kepada pengusaha? Dje- 
pang bahwa mereka akan ambil ka- 
gian jang penting dalam pelaksanaan 
program2 Amerika Serikat untuk 
memperkuat Asia Tenggara terhadap 
Komunisme, (Antara). 

  

. MADJELIS UMUM P.B.B. 

erband'ingan suara 46 lawan 5 
dan suara blangko dari Ind o- 
nesia dan India telah menjetu- 
Gjui resolusi Panitia Politik PBB 
ang mendesak Dekan Panitia 

Tindakan Kolektf PBB siap me- 
landjutkan pekerdjaannja membi- 
tjarakan hal-hal jang dianggap 
perlu, Panitia Tindakan Kolektif 
ini sebagaimana diketahui diserahi 
mempeladjari setjara teoretis tin- 
'dakan2 jang dapat memperbesar 
kemampuan PBB dalam mentje- 

  

    minta pengampunan dari Shah. aah # 

dakkan atom 
sjac daripada waktu bulan Sep 
tember j.L Diterangkannja bah 
wa ia ,terkedjut?” bahwa achir? 
ini radio-aktivitet atmosfir atas 
'Yckyo sampai mentjapai bilangan 
Geiger 2.000, sedangkan dalam 
bulan September jl. hanja 300 bi 
langan tiap2 menit (sesudah UR 
3S meledakkan atom). 5 

dang berhembus angin 
barat laut (dari arah Siberia). 

Paras dan laut URSS dalam latihan2 

lagi jg lebih dah 

Pada waktu ini di Djepang se, 
dari arah 

URSS mengakui bermanoeu. 
vre 

Sementara itu diwartakan oleh UP 
dari Moskow, bahwa kementerian 
pertahanan Sovjet Uni hari Minggu 

JI. mengumumkan, bahwa angkatan 

perang jang dilakukan dalam musim 
rontok ini ,,telah mentjoba segala 
alat sendjata modern” 

Di Eropa Barat sebelum dikeluar- 
kan pengumuman resmi di Moskow | 
ini sudah tersiar dugaan, bahwa Sov- 
jet Uni dalam bulan j.l. mendjoba sen 
djata2 atom kepunjaan angkatan laut 
nja di Timur Djauh (Antara). 

  

   

        

   

    

     

merika | 

. Oleh barisan2 kaum buruh dan rakjat. 

Jangkatan perang jang akan meng- 

Pringatan, dimana ia menjatakan, 

agan dan bahwa 
untuk melandjutkan “pekerdjaan2 
:konstruktif Rusia. Demikian Bul- 
gann. 

kata Bulganin 

  

'Bulganin Pada 
(0. Revolusi 

      

    

  

   

         

tara itu kawat? utjapan selamat 
Imembandj ri Moskow, diantaranja 
dari perdana menteri Nehru dan 

I presiden Soekarno. 
.. Setelah memeriksa  kesatuan2 

Jambil bagian dalam parade itu, 
menteri pertahanan Bulganin ke 
mudjan mengutjapkan p.dato pe- 

bahwa dibawah pimpinan Partai 
Komunis dan pemerintah, rakjat 
Sovjet Uni dapat menjambut hari 
ulang tahun Revolusi Oktober jg 
ke-37 ini dengan mentjatat kema- 
djuan2 baru ditiap-tiap lapangan 

dupan kebudajaan. 
Dikatakan, bahwa tahun ini ada 

lah suatu tahun dimana tertjapai ha 
sil2 lebih landjut dilapangan indus 
Iri dan pertanian. NE 

Angkatan perang Sovjet Uni telah 
| diperlengkapi dengan alat-alat sendja 
ta jang paling modern dan kesiapan 
nja telah mentjapai taraf dari suatu 
ingkatun perang jang paling modern. 
Untuk menegakkan perdamaian dan 
keamanan di Eropa pemerintah te 
lah mengadjukan usul2 untuk men. 
bentuk suatu system keamanan ko 
lektif bagi Eropa dan untuk menjele 
saikan masalah Djerman dengan x 

baik-baiknja. Di PBB, Sovjet Uni te 
lah. mengadjukan usul-usul untuk me 
njusun suatu konvensi internasinal 
guna membatasi persendjataan dan 
melarang sendjata2 atom dan hydro 
gen. 

sia melandjutkan politiknja untuk 
memperkuat hubungannja dengan 
luar negeri dan dalam hubungan 
ini Sovjet Uni tahun ini banjak 
dikundjungi oleh delegasi2 asing 
jang mewakili berbagai-bagai la- 
pangan kehidupan dj Eropa, Asia 
dan Amerika. Sebaliknja pemerin 
tah Sovjet Unipun banjak mengi- 
rimkan m'ssi2 goodwill keluar 
negeri. Dan setelah menjaksikan 
hasil2 jang konkrit dari usaha2 
pembangunan di Sovjet Uni, de- 
legasi2 asing ini jakin, bahwa 
Rusia tidak menghendaki pepera- 

Rusia mampu 

demikian, 
selandjutnja, situasi! 

internasional. masih tetap mengan- 
dung banjak soal jang belum dapat 
diselesaikan. Perdamaian belum ter- 
djamin, bahkan beberapa negara be- 
sar makin sibuk membentuk blok2 
militer agressif jang ditudjukan ter- 
hadap Sovjet Uni Inilah sebabnja 
mengapa Rusia harus memperkuat 
pertahanannja dan memperbesar ke- 
waspadaannja guna mendjamin ke- 
amanan negara Rusia sendiri. De 
mikian Bulganin. Setelah Bulganin 
mengachiri pidatonja, mulai berge- 
raklah kesatuan2 militer jang me- 
ngambil bagian dalam pawai besar 
ini dengan melalui mausoleum Lenin/ 
Stalin, dimana berkumpul pemimpin? 
terkemuka baik dari kalangan partai 
maupun dari kalangan pemerintah. 
Barisan2 militer ini kemudian diikuti 

Akan tetapi meskipun 

Kawat utjapan selamat 
Nehru.   

D dapat kabar di Calcutta pada 
hari Minggu bahwa kelompokan2 na menteri India, Shri Jawaharlal 
tikus besar jang nekad kini me- Nehru, menjatakan 
nimbulkan bentjana 

Mik.r di Assam Te 
man j 
bagi 10.000 orang an 
Naga penduduk daera 
jang sudah mendapat 
banjak oleh musim kering 

tsb. 

kini 

tikus tsb. 

»” sTagak 
Pesawat Terbang Biki- 
nan Pilipina : Dari Ply- 

wood Dan Bambu 
ANGKATAN UDARA Filipina 

telah memesan pembuatan  se- 
djumlah pesawat terbang ,,Tagak” 

iafah sebuah pesawat terbamg ber- 
nwsin satu, ringan, serba guna 
(mulfipurpose), buatan Filipina, 

Pemikianlah menurut, keterangan 

jang diperoleh dari kalangan jang 

vdapat dipertjaja di Manila hari 
Minggu jl. Diterangkan bahwa 
pertjobaan2 terbang ,/Tagak” ig 
dilakukan dalam bulan jl., hasil 
hnja memuaskan. Dalam pembua- 
tan ,,/Tagak” jang pertama, diper- 
gunakan kaju plywood dan anja- 
man bambu (daam bahasa Taga- 

log »sawali”), (Antara) . 

Pen eh uni Pendjara Spandau Kurang 
SESUAI dengan usul Sovjet Uni 

jang teluh disetudjui oleh 3 Besar $ 
Dari 1930 sampai 1932 ia djadi 

dutebesar di London, kemudian da Seorang 
' di. menterj luar negeri dibawah PM 

“jang ditudjukan kepada perdana 

kelaparan bahwa tahun jang akan datang ini 
bagi penduduk daerah pegunungan akan lebih memperkokoh hubu- 

ngah. 'Tana- ingan persahabatan dan kerdja- 
berarti bahan makanan sama jang telah ada antara Sovjet 

ota suku Uni dan India dan akan mendo- 
dan rong kearah saling-mengerti jang 

gangguan lebih mendalam bagi kepentingan 

| hampir dimakan habis oleh hama ' 

Dalam kawat utjapan slamat 

menteri Georgi Malenkov, perda- 

harapannja, 

) Orang Berbaris Di ,,Lapangan Merah” 

perekonomian nasional dan kehi- | 

Sementara itu pemerintah Ru-| 
Su
 

Rusia Tetap Waspada 
Demi Kepentingan Keamanan Rusia Ha- 

kuat Pertahanannja— Sambutan 

Hari Peringatan 
Uktober 

     

berdjuang terus utk membebas- 
Ikan Taiwan dan utk memperta- 
aankan perdamaian internas!onal. 

Malik: ada Weredain. 
— “Dilondon hari ulang tahun jang ke 
37 dari Revolusi Oktober ini djuga 
liperingati dengan suatu tapat jang 
diselenggarakan oleh — Perhimpunan 
Persahabatan Inggris/Sovjet. Pada 
kesempatan ini antara Jain berbitjara 
duta besar Sovjet Uni di London, Ja 
cob Malik, jang antara Jain menjata 

ikan, bahwa tahun ini nampak ada 
keredaan dalam ketegangan interna 
sional. Sebagai tjontoh ia menjebut 
berhentinia pertumpahan darah ' di 
Korea dan berachirnja perang Indo 
tjina..Dalam pidatonja itu Malik se 
landjutnja men/inggung pula usul? 
Soviet untuk melarang alat2 sendjata 
atom dan hydrogen serta sendjata2 
iang bersifat merusak setjara besar 
besaran lainn/a dan untuk memben 
luk suatu system pengawasan interna 
sional atas dasar saran? Inggris/Pe 

2 

  

  

gai sahabat. Pesar Malenkov itu 
ka) jang sedang berkundjung di 
ulang tahun ke 37 Revolusi Okto 
nja sebagai berikut: 

Ke Bulan Da-   
rantjis. Malik djuga  menjinggung 
masalah ekonomi dan menjatakan, 
yahwa usaha2 memperbaiki hubung 

An ekonomi antara Inggris dan Sov 
et Uni dihambat oleh diteruskannia 
solitik diskriminasi dilapangan perda 
gangan. Menurut pendapat Malik, hi 
.dupnja kembali militerisme Djerman 
idak akan memungkinkan diperkem 
Jangkannja politik perdamaian. 

f (Antara-Reuter) 

Kewadjiban Mu- 
| rid2 STMA 

Membuat Survey Dari 
Projek Perindustrian 
DIPEROLEH keterangan dari 

kalangan Djawatan Perindustr'an, 
baja “untuk mempertinggi nilai 
dan . aan dalam masjarakat 

id murid2 tamatan S.T.MLA., 
tahun     

na 
membuat suatu survey dari suatu 
protek (perindustrian jang sangat 

guna bagi masjarakat. 
E 

Projek tersebut harus bers'fat 
suatu “perusahaan jang sedang ke 
atas jang memakai modal dari 1 
diuta rupah keatas, sedangkan 
matjam projek dirundingkan dgn 
direktur S.T.M.A. serta salah se- 
orang guru jang sanggup mendja 
di promotor mengenai scriptie 
ini dan sedapat mungkin supaja 
sesuai dengan specialisasi jang di 
ingin oleh murd jang bersangku- 
tan, misalnja projek industri io- 
gam, projek industri tekstil, pro- 
jek industri kulit, dan lain-lain. « 

Survey tersebut mulai tahun 
neladiaran dan harus selesai pa- 
ling lambat sebulan sebelum dia- 
dakan udjian penghabisan. Ba- 
tang siapa jang tidak dapat sele 
sai membuat survey itu tidak di 
verkenankan menempuh  udjian 
penghabisan. Direktur S.T.M.A. 
dapat meminta bantuan dari para 
ahli jang bersangkutan djika di- 
antara guru2 tdak ada jang sang 
gup memeriksa scriptie tersebut, 
demikian kalangan Djawatan Per 
industrian. 5   

kedua belah pihak dan perdamai 
an dunia. Menurut Radio Mos- ' 
kow, presiden Soekarno djuga 
telah kirim kawat utjapan selamat 
kepada presiden presidium' Sovjet 
Tertingg:, marsekal Clementi Vo- 
roshilov. 

Kesan penindjau2 asing. 
Menurut United Press, penindjau 

penindjau asing di Moskow pada 
umumnja merasa ketjbwa atas tidak 
nampaknja kesatuan2 angkatan uda 
ra jang istimewa pada parade militer 
di ,,Lapangan Merah” itu, suatu hal 
jang menurut mereka agak berlainan 
dengan parade-parade sematjam itu 
dimasa jang lampau. Pun para penin 
djau itu kabarnja tidak melihat keis 
timewaan pada perlengkapan2 pasu 
kan2 jang ambil bagian dalam pa 
wd besar itu. ' 

Dari pidato Bulganin jang paling 
menarik perhatian para  penindjau 
itu kabarrfja ialah bagian jang me 
njatakan, bahwa mengingat keadaan 
internasional masih tetap belum be 
robah, Sovjet Uni harus tetap waspa 
da dan memperkuat . pertahanannja 
demi kepentingan keamanan, 

Menurut tafsiran United Press, pa 
rede militer itu diikuti oleh kira-kira 
10.000 orang pasukan-pasukan tenta 
ra disamping ribuan kaum buruh 
dan rakjat umum, 

Peringatan di Peking. 
Menurut Radio Peking, Revo- 

lusi Oktober ini djuga d.peringa- Barat, maka Baron Konstantin von $ hun) dan anak berempuamnja (njonja 

Neuraih hari Sabtu telah dibebaskan 1 Winnifred von Mackensen, umur 50 

kembali dari rumah pendjara Span tahun) menjambutnja. 

du di Berlin Barat, sesudah mering | Baron K. von Neurath adalah be 
kuk selama 8 tahun didalam pendja kas menteri luar negeri Dierman 
ra ini sebagai pendjahat perang Djer Hitler. Sebagai pelindung” jang di 

YOn Papah, von Schleicher dan 
Hitler, sampai digantikan oleh von 
Ribbentrop. 

Hingga kini dalam rumah-pendjara 
Spandau masih ada 6 pendjahat pe- 

|rang kaliber besar: Rudolf  Hess 

ti dibu-kota RRT dengan suatu 
rapat jang diselenggarakan oleh 
Perhimpunan Persahabatan  So- 
vjet Un/RRT. Kes'mpulan rapat 
jang dihadl:ri oleh Ik, 500 orang 
terkemuka ini kabarnja ialah, 

man Barat Hitler. Menurut keputu | 
san pengadilan internasional di 

| (amur 59, seumur hidup), Walter angkat oleh Hitler bagi  Bohemen 

| Funk (64, seumur hidup. bekas men dan Moravia (Tjekoslowakia) ia 
bahwa persahabatan antara Tiong 
kok dan Sovjet Uni merupakan 

Newrnberg sesudah achir perang, ia 

didjatuhi hukuman 15 tahun, tetapi 
mengingat usianjaslia sudah 81 ta 

hun) dan keadaan kesehatannja lia 
kelihatan lemah, kurus dan hampir 
buta), maka ia dibebaska, kembali. 
Acha2 ini ia mengalami serangan 
djantung dan menurut dugaan, ia 
menderita penjakit djantung jang tak 
bisa diobati, Isterinja (umur 79 ta 

bertanggung djawab atas kedjahatan 
ked/ahatan perang jang dilakukan di 
sana oleh tentara Nazi. Oleh penga 
dilan internasional ia dipersalahkan 
bertanggung djawab atas: kedjanatan 
kedjahatan perang, kedjahatan2, ter 
hadap umat manusia, kedjahatan ter 
hadap perdamaian, dan merentjana 
kan serta mengobarkan perang agre 

kubu jang terkuat utk memper- 
tahankan perdamaian. Wakil ke- 
tua perhimpunan tersebut,  Kuo 
Mo Jo, antara lain menjatakan 
dalam pidatonja, bahwa usaha2 
Sovjet Uni dan RRT utk mete- 
dakan ketegangan  internasiona 

teri perekonomian),  Gressadmirai 
Erich Raeder (77 tahun, seumur hi 
dup), Albert Speer (Umur 48, men 
teri urusan persendjataan, hukuman 
20 tahun),  Baldur von  “Schirach 
(umur 46, pendjara 20 tahun, bekas 

pemimpin pemuda Djerman Hitler)     SL 

  

dan Grossadmiral Karl Doenitz | sudah membawa hasil2 jg rposi- 
(umur 65, hukuman 10 tahun). tif dan bahwa tjta2 koexistens 

4 (Reuter) damai makin bari makin menda- 

Puntjak Mt. E- 
verest Tambah 
Kini Lebih Tinggi 50 

Kaki : 

|. HARIAN India ,,Statesman” 
| hari Sabtu mengabarkan, bahwa 
menurut penjelidikan jang dila- 
kukan oleh dinas kartour graf: 
India, puntjak Mount Everest 
(Chomolungma), ialah  puntjak 
gunung jang tertinggi diseluruh 
dun:a, bukanlah 29.002 kaki se- 
begai mana tertera pada peta- 
pet9 sampai sekarang, melainkan 
29.052 kaki. Sebagaimana diketa- 
hu, Mount Everest telah ditakluk 
kan oleh 9 manusia, falah Hila- 
ry dari New Zealand dan Ten- 
zng Norkay dari India (kslahi- 
ran Nepal). (Antara-AFP).   

lam 3", Djam 
Dan Mars Dlm 55 Djam 
Sadja—Teori Burkhard 

SEORANG ahli ilmu pe 
ngetahuan — alam  Djerman, 

Burkhard, menjatakan pada 
nralam Sabtu, bahwa ia te 

lah menemukan tjara untuk 
menetral.sasikan daja penarik 
bumi (gravitas), sehingga de 

ngan mempergunakan — siaru 
pesawat “antar planet — jang 

chusus dibuat umtuk itu bu 

lan dapat ditjapai dalam wak 
tu 319 djam. Dikatakan, buh 

wa da telah mempeladjari teo 
2 rinja itu selama 9 tahun. Me 

nurut Burkbard, suatu  pesa 
wat anaar -planet jang di 
buat menurut - teorinja uu 
akan dapat mentjapai planet 

Mars dalam waktu 55 djam. 
la kabarnja telah mendapat 
tawaran dari Amerika Serikat 

dan Venezuela untuk  melak 
sanakan teorinja itu dinegara 
negara tsb. Burkhard baru 

berumur 29 tahun, akan re 
tapi telah kehilangan kedua 
kakinja “karena diamputr. 

(Antara-AFP) 

  
  

  

Hampir 1000 
OrangMendapat| 
iLuka2 Bakar 
Peristiwa Sedih Pd Ma- 
lam Hari Maulud Nabi 

Di Beiruth 

MALAM SENIN jl. di Beirut, 
ibukota Libanon, telah terdjadi 

peristiwa jang menjedihkan jang 

mengakibatkan - hampir 1.500 

Orang mendapat luka? bakar, di- 
aniaranja 200 orang mendapat lu- 
ka parah, Demikianlah menurut 
laporan jang diperoleh di Beirut. 

Pada malam itu akan diadakan 
pawai obor, para peserta berkum 

pul dihalaman sebuah sekolah. Sa 
lah seorang diantara mereka ter: 
djatuh obornja jang diisi dengan 
bensin, 

Bensin terbakar mengalir ditanah: 
para peserta, jang semuanja memba- 
wa obor bensin djuga, mendjadi ka- 
tjau-balau: timbul panik, bensin jang 
menjala-njala tersiram kesegala dju- 
tusan, dengan akibat tersebut diatas 
tadi, 

Tak lama kemudian, rumahsakit2 
di Beirut penuh dengan korban2 pe- 
ristiwa ini: perdana “menteri Abdul- 
lah al Yafi dan kabinetnja segera da- 
tang ketempat kedjadian ini, beserta 
segala dokter jang ada. 

Peringatan Hari Maulud Nabi Mu- 
hammad s:a.w. mendjadi hari berka- 
bung di Beirut. (Antara). 

AMERIKA DAN KMT BELUM 
MENTJAPAI SE“UATU 

KEPUTUSAN. 
State department. mengatakan 

pada hari Minggu, bahwa Ameri- 
ka Serikat dan Kwomintang telah 
banjak mengadakan pertukaran 
pendapat meng:nai kemungkinan 
utk mengadakan pakt pertahanan 
bersama, tetapi belum ada kepu- 
tusan jg telah tertjapai. 

  0 

  

Didalam komisie ketiga dari sidang 
suatu komisie untuk urusan2 sosial, 

"lang digambar ini kelihatan sedang 
1 Afnan dari Irak. 

en    
| 
Si 

umum. Perserikatan Bangsa2, jeitu 
“kemanusiaan dan kebudajaan, pe- j , "am , i £ Ag apa j ja. ja New Lea. merintah Indonesia telah diwakili oleh njonja Artati Marzuki (kahan) Lang yoroar. sagu amin Band Me 

bertjakap2 dengan njonja Bedia | 

5   

  

PERDANA TENTERI SO VJET UNI, Georgi Malenkov, datam 
rakjat Amerika m'lam Senin telah menjerukan supaja Sovjer Uni dan 

telah disampaikan kepada Victor 
Moskou dan men 
ber. Menurut Wickersham, Male » 

»Tuan adalah anggota kongres 
Amerika. Sampaikanlah pesan sa 
ja kpd. rakjat Amerika, bhw. So 

vjet Uni menghendaki hidup damai 

utk terus berhidup dan bekerdja 
dan mendjadi sahabat dgn Ameri 

bersahabatan dan kami menghen 
daki tetap mendjadi sahabat”. 

Atas itu Wickersham mendja 
wab, bahwa Amerika djuga hen 
dak bersahabatan dgn Sovjet Uni 
dan pula menghendaki perdamai 
an. : 

Resepsi tadi mendapat perha 
tian besar, djuga duta? besar 
Indonesia, India dan Birma me 
ngundjunginja. 

Kami berharap pengerfian 
dan kerdjasama antara 
Sovjep Uni dan Amerika 

Kata Molotov. 
1 Sovjet Uni malam Senin menjeru- 
kan Amerika Serikat, Inggeris dan 
Perantjis supaja mempelihara kerdja- 
sama antara Timur dan Barat. Kami 
berharap pengertian dan kerdjasama 
antara Sovjet Uni dan Amerika Se- 
rikat, demikian dikatakan oleh men- 
teri luar negeri Soviet, Molotov, se- 
waktu ia mengadakan toast kapada 
duta besar Amerika, Charles Bohlen. 
Saja pun berharap demikian, djawab 
Bohlen, dan selandjutnja mengharap- 
kan Molotov nanti akan berkundjung 
ke Amerika Serikat. - Tetapi setelah 
tu, Bohlen menerangkan kepada pers, 
bahwa dengan harapannja itu ia ti- 
dak bermaksud mengadjukan undang- 
an kepada Molotov supaja datang di 
Washington. Pernjataan2 tersebut di- 
utjapkan dalam resepsi berhubung 
dengan ulang tahun ke-37 Revolusi 
Oktober. 

Tetapi terhadap duta besar Peran- 
tjis, Louis Joxe, Molotov mengata- 
kan bahwa ini mengeringkan gelasnja 
untuk menentang persetudjuan2' Pa- 
ris. 

Soal adakan perundingan 
tingkat iinggi dengan 

Sovjet Uni, 
Dalam pada itu perdana menteri 

Inggeris, Winston  Churchill, daiam 
konperensi para perdana menteri 
Commonwealth jan akan datang, 
akan membitjarakan djuga soal me- 
ngadakan perundingan tingkat tinggi 
dengan Sovjet Uni, demikian hari 
Senin dikatakan oleh kalangan poli- 
tak.di London. Atas pertanjaan, apa- 
kah Churchill akan berusaha mem- 
peroleh persetudjuan rekan2nja d 

  
dari 

Commonwealth bagi pertemuan de- 
ngan perdana menteri Sovjet, Georgi 
Malenkov, Churchill baru2 ini me- 
njatakan bahwa segala soal akan di- 
bitjarakan dalam konperensi Com- 
monwealth jang akan diadakan itu. 

  

ghadiri djuga resepsi 

ka, Amerika dan Sovjet Uni sudah ' 

  

  Tg 

| Pemandangan waktu. dilakukan upatjara pemakaman , H. A. Salim jang mendapat perhatian besar dari 
3 kalangan masjarakat dan pemuka2- partai serta pembesar2 negara, 

larus Hi- 
dup Damai Sbg Sahabat 
Pesan Pribadi Malenkov Kpd Rakjat Amerika 
Kata Molotov: Kami Berharap Pengertian Dan Ker- 

djasama Antara Sovjet Uni Dan Amerika 

suatu pesan pribadi kepada 
Amerika hidup damaf?seba- 

Wickersham (Demokrat Ameri- 
berkenaan dengan hari 

kov telah menerangkan kepada- 

  

AMERIKA Serikat tidak Jama 
| lagi akan mempeladjari masalah 
pembuatan sebuah planet buatan 
ig dapat memberikan informasi2 
milter kepada Pemerintah A.S. 
Demikian diumumkan di Grand 
Rapids pada hari Kamis malam. 
Wuliam P. Lear, presiden kong- 
si Lear jang ahli dim pembuatan 
alat2 penerbangan, mengatakan 
pada para wartawan bahwa pem- 
buatan sebuah planet buatan se- 
matjam itu akan membutuhkan 
daja upaja jang sama dengan pem 
buatan bom atom pertama. Lear 
jang dalam tahun 1950 telah di. 
anugerahi bintang .. penerbangan 
»Coliier” mengatakan bhw planet 
buatan jang sedang direntjanakan 
tu akan  mempunjai diameter 
kira2 150 meter dan akan ber- 
putar mengellingi bumi pada 
Gjarak 860 kilometer. Bagian2 
dari planet buatan itu akan di- 
kirjmgan keruangan luar atmos- 
Er dan bagian2 itu akan disusun 
disana dengan djalan telecom- 
mand. Kamera2 televisi planet jg 
Gim safu hari mengelilingi bumi « 
itu terus menerus akan memotret 
permukaan bumi. Demikian Lear. 

E3 

TULANG kaki seekor djno- 
saurus telah diketemukan dim se- 
buah tambang uranium didekat 
Colorado Springs, demikian me- 
nuruf pengumuman direktur tam 
bang tsb. pada malam Minggu. 
Diterangkan oleh direktur  tam- 
bang tsb. bahwa tulang tadi me- 
ngandung sed'kt uranium sehing- 
ga mendjadi radioaktif. 

kb 
ATAS usaha Presiden Rene 

Coty, maka para anggota corps 
d pomatiane dinegeri Peranffjis 
hari Sabtu berama'-ramai berbu- 
ru burung fazant di Rambovnillet. 
Siapa djuara tembak? Dutabesar 
Inggris Sir Gladwyn Jebb (56 
ekor), Lain2nja: Sardar Malik 
dari India dan Vollgruber dari 
Austria (masing2 50 ekor). Djend, 
Shanker Jang Bahadur Rana da- 
ri Nepal (46 ekor). Serge Vino- 
gradov dari URSS 439 ekor), 
Jang paling besar kemadjuannja 
ialah dutabesar URSS: tahun jl 
ia hanja tembak 19 ekor, Apa- 
kah dutabesar INDONESIA dju 
za ikut menembak dan dapat be- 
"vs ekor, tidak diwartakan oleh 
AFP.   

    

New Zealand, dan dalim pidi 
kek2 tsb. dibawah ini. 1. P 

memperluas Ingkaran sahaba:2 

4. N.Z. harus bersed'a utk me- 
ngelakkan segala agresi dan inf:l- 
trasi, 

5. N.Z, harus mempertinggi ta: 
raf h'dup bangsa2 Pas.fik jang ku.: 
rang makmur, dengan ijara2 se. 
perii Rentjana Colombo. 

Seterusnja Holland menjatakan 
bahwa tandasan atas stab litet du- 
nia telah beralih dari T mur Te- 
ngah ke Pasifik. 

»Infiltrasi aaerah demi dac. 
rah, pulau demi pulau”, 

Holland mengatakan  seterusnja 
bahwa kita sekarang menghadapi 
terdjadinja infiltrasi kedaerah demi 
daerah, pulau demi pulau, dan hal 
ini disertai dengan spionase didalam 
negeri: terhadap hal ini tidak ada 
djawaban jang langsung dan effektif, 
Harus kita ingat pula anasir waktu 
kata Holland. New Zealand tidak bi- 
Sa menunggu sampai ada suatu nega- 
ra lagi jang diserbu dan diindjak2 
oleh negara lain, sebagaimana telah 
terdjadi waktu Perang Dunia II. Oleh 
sebab itu, maka  sebelumnja New 

Zealand harus bersekutu dengan ne- 

gara2 lain, kata PM New Zealand. 

Ketegangan | telah berku- 

Tatig CAPL jhon 

Holland menurut AFP seterus. 

  
ai 

jand tidak bisa memandang kepa. 

Tandasan Atas Stabi- 
litet? Dunia" Beralih 

Dari Timur Tergah'Ke Pasifik: Kata 
P. M. New Zealand 

PERDANA MENTERI New Zealan 
Senin telah memberangkan politik luar 

d Sidney Holland hari 
negeri dan pertahan: n 

ato ini ia telah mengadjukan 6 po- 
35 adalah harapan jan : 

memel'hara perdamaian. bag, New Zealand: 2, 
memelihara pertahanannja supaja senantiasa s 

ing terbesar untuk 
New Zealand harus 

edias 3. N.Z. harus 
internasionalnja, 

pandangan Seakan-akan peristi 
Wa? itu terdjadi Giplaney lain, 
New Zealand harus Gan meriang sedang mempersiapkan diri un- tuk bertindak terhadap suatu ke adaan jang dapat berkembang de 

Ingan tjepataja, Holland menga. 
kui bahwa ketegangan internatio. nal memang sudah berkiirang, Ian idee hidup berdampingan se ljara damai' ita makin banjak 
benganutnja, tetapi masih banjak Jang harus dilakukan sebelum New Zoaland dapat Ongkang2 sadja. 

  

“ 

HUKUMAN MATI BAGI pr. 

  

  

    

  

  

    

MUDA JG TLH MENTJOBA MEMBUNUH PM MESIR 
Biro Pengaduan dari Pengadi- lan Istimewa Mesir pada hari M.nggu telah meminta hukuman mati atas dri Mahmud Abdul La- tif, pemuda jang telah mentjoba 

membunuh P.M, Mesir Yepan Ika loney Djamal Abduj Nassir, Biro tsb. djuga mengemukakan penga- duan bakwa Abduj Latif turut cor. 
ta dlm komplotan jang bextu- djuan mengoulingkan pemerintah 
dengan djalan mengadakan swatu Orgdnisasi-chusus utk merebut ke-   da kedjadian? di Tiongkok, di In 

dotjina dan Malaya itu depgan 

kuasaan diseluruh negeri dengan 
dipersendjatai seijara rahasia (An- 
tara),,  
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Untuk menambah benjaknja pro | | 5 ! AR 
", Guksi kelapa dan mentjegah adarj: | $ ME ben 2 

serangan haha am pa ra Tg | Aru a on 3 hop penriss-n 
duduk desa Purwogondo Ketj. Bo- . e:! OKU BR ERULUPURA : 14 
dia (Matah, very d0 Inleb: mand | : TEA Ph ea Gigi mendjadi lebih putih adakan pemberantasan hama tana- en '.. 00. un 3 , Has au ig : Tn . 
itu berhasil membunuh 600 ekor tu- Bet P nWa N ta Ng N TI | 2 pai (badjing) dan 57 ekor kera. Da- | Pt YP. Ie) ta dalam S€6/7 e ' lam pada itu, rakjat di Salamsari tef Sana Tu | 1 " KANAN IAI ONE 

setjara gotong rojong dengan baja | Membutuhkan dengan MEA LL ku aa Tg | 
Ta sel Oa ha PN an " , TN 1 3 Mt - agaimanakah cjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
telah dibangunkan. pula ss 20 Or an 8. Tenaga ? Laki-Laki 18 mulai sekarang djuga memakai Pepsodent | 
Tap Desa sun LN . Pi TNI AR Sara 9 " : PAN untuk menggosok gigi. Karena hanjalah | 
Mn Teten MAA en UR RA Na Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu | BARU TERIMA : : Untuk Dididik Mendjadi 2 Net 5 suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah | Me Hn la : 2 mm ami Em mi, aa aa 9 rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang | 

rc Co : ercicel asa ploye melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar ! | 
| SJARAT 1d : . AU nk bga matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih a. Berpendidikan paling rendah SMA - HBS - AMS - MOSVIA atau sederadjat. AA bari 

b. Umur antara 21 s/d 32 tahun. SN Br 5 2 
|..c. Warga Negara Indonesia. 3 MEN 3 $ en K3 

Te |.d. Harus dapat mengerti dan mempergunakan dengan baik bahasa Indonesia & Inggeris. 20 
: — €&- Harus mempunjai pemondokan (huisvesting) di Djakarta, selama pendidikan dan -sesudahnja. R | 1 Oleh G.LA. tidak disediakan pemondokan. . 3 NA NT $ en : DO | dg If Bersedia untuk ditempatkan diseluruh Indonesia atau diluar Negeri. Ditempat jang di | 9.9 djuk oleh G.LA. sega Tan ia | 

: Ka SIA g. Harus Julus dari test jang diadakan oleh G.LA. 
PETUDUNGAN 34 h. Ba Spa ikatan dinas dengan G.LLA. Ka : / Na 
EN Se Be KETE Ne : Mug : j Ag 3 TN Pepsodent berbusa banjak ! | 
— SEMARANG — £ Dean Te ag baya di Djakarta, 6 : Ng Djuga bagian? gigi jang tersembunji | S P2 SAN AN ea . amanja pendidikan ulan, £ Ma 3 3 13 KAP Naa Jar : | Ah Pe Ba 

menambang c. Sesudah tammat dan beridjazah dari pendidikan ini, mereka akan diangkat mendjadi Employe $ SA 2.1 RB KN NO dibersihkan Wa 2 " at jang 
' 2 ag : pada Commerciele Dienst (dalam atau Luar Negeri). NN tanah $" Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih. mengandung irium. Telah bertunangan: 4. Bagi mereka jang tjakap dan ternjata sungguh2, setelah mempunjai pengalaman  bekerdja | | 2 — | 
Rr Sri Hartati pada Commerciele Dienst, pekerdjaan ini memberikan harapan jang baik dikemudian 'hari.” | | 

Pe BA e. Selama dalam pendidikan mereka akan mendapat tundjangan jang pantas. gi oa On ek SEN A PAR It KAA ep tu Sa De mu anbinoebesnmmsNoivanankaliaemasaa 
4 Semarang f. Nang jang Ka nara SAN mandana! panggilan dan akan menempuh udjian. ai omnnntnmm : 

|. dengan g. endaftaran pelamar ditutup pada tgl. 25 November 19 TA PN : 
am oes h.  Surat-menjurat mengenai hal ini tidak diadakan. 3 In s 1 k St NICOLAAS 

1. 2 Kn Na Ma mn mud laman bekerdja dikantor2  Perd Pemerintahan | Ten Agen, Tjanang Pata HA DIAH...... St. MABA : . ereka jang tela em jai an bekerdja dikantor2 ergagangan/ Pemerintahan - : : Semarang, 7 Now ja Ikanisardvting) ” mempunin! pengalaman beerd : Unta PENERIMA'AN BARU: " betina -— & Tana Me apabn pengatahia mengaha soal2 Pengangkutan. Kami bersedia mendjadi : | p 
ana enBaada mana MAAN Se Ipa Lan 3. 4empunjai bakat (aanleg ommercieel. : : $ lia “Diakarta | 

: A » AA '# Wakil tetap/sementara buat import tuan untu 1 5 , 5 
M. Ha RAHAT Ba bana an ha dengan disertai : 1 dikerdjakan oleh La serta mempu- SATU COLLECTIE MATJAM-MATJAM MAINAN : 

x Tabib| 1.  Riwajat pekerdjaan dan pendidikan (tanggal dan tahunnja supaja dimuat) : njai kontak dengan Suppliers Luar Negeri. 1 : 2 : Hn Seteram 109 — Semarang. 2.  Salinan2 idjazah dari daftar nilai dari Sekolah Rendah sampai pendidikan terachir. k 1 . Meyupknbemeka dan banjak rupa-rupa mainan jang terbar Beta ayang Na AP 3. Surat keterangan berkelakuan baik diberikan oleh Pamong-Pradja atau Polisi. T & Wakil atau pengurus Tjabang kantor dagang Tuan untuk 

Pe ea AA : Datar | KRETA ANAK 
Sa Si lain-lain Pe-| Lamaran supaja dialamatkan kepada : GARUDA INDONESIAN AIRWAYS N.V., s Wakil tunggai/agen untuk barang2 produksi Tuan buat | Pakai kap dan Sportmodel. 
njakit. Obati WASIR dengan ga- URUSAN PENDINIKAN, Djakarta dan sekitarnja. | : rantie sembuh didalam 12 hari KEMAJORAN — DJAKARTA. | A K 

PE ONDER OPERATIE Di a 3-11-1954 & | Tempat tersedia dipinggir djalanan besar serta centrum le- SPEDA Al N 

2 Pe INDONESIAN AIRWAYS N.V., | Ta. Te na harap dialamatkan kepada No. 5/3367 | Roda 3, Roda 3 dam dengaw' bontjengan/zespan, 
bitjara: sepala Urusan Pendidikan : : | 

Tg 1 Pe : AK | Be EN an maba DA AUTO JEEP. AUTO-PED. KUDA GOJANG. 
  

  ad 

Garuda Indonesian : Airways N. V. 
MEMBUTUHKAN DENGAN SEGERA : 

Sebanjak Mungkin Tenaga Laki-Laki: 

S3 “ca. Berpendidikan paling rendah SMP-B/ MULO-B atau sederadjat. ' 
: b. Telah mempunjai Certificaat Radio Telegrafist der 2e klasse (P.T.T.) ATAU telah mempu- 

njai brevet dan pengalaman sebagai  Radio- telegrafist pada Angkatan Udara (Militaire 
Luchtvaart). 5 

“& Berumur paling rendah 19 tahun. - 
d. Warga Negara Indonesia. 

sche. keuring).     

  

   
    
   Isinja: 53 - : 

HI. Zaman Peralihan: dari: 
donesia pada #1600. : 

IV. Zaman Pendjadjahan: Masa K 
SEDJARAH INDONESIA NI. 

Isinja: 1» 
IV Zaman Pendjadjahan (landjutan) : Masa Belanda I — Masa  Inggeris  — 

Buku-Buku Sedj arah VELDBED KAIN Z5ILDOEK 

SEKOLAH 
untuk 

Masa Belanda II — Masa Djepang. 

radjaan Rum-Barat, jakni dari & 4000 sebelum Masehi   

ME NE NGAH Ukuran 60 X 190 cm. 

476 Masehi. 

  

PUTIH 
    

Mampir dan priksalah Etalage kami.         
    

  

: JT 

aa dala Be rear nil | Toko ,KUROPA“ N. V. : : H INDONESIA I : Radio Telegrafist Pp esawat Udara Na ta: NN : : tt UN pe an BODJONG 17/19 — TELP. No. 1080 
I. Zaman Kuna: dari &. 3000 s.M. sampai kedatangan bangsa Hindu pada — SEMARANG — & : (FLIGHT RADIO OPERATOR) : kira? permulaan tarich- Masehi. Ona» 2 

PBL UH. “Zaman Hindu :'dati permulaan tarich Masehi sampai penjebaran — agama Na - 
PADA GARUDA INDONESIAN AIRWAYS. MA NON TN Islam di Indonesia'pada & 1300 .............ooooooooo SR jha 2 , - 
SJARAT2: 5 il SEDJARAH INDONESIA Il. Pemerintah Daerah Kota Magelang 

to
 

& 1300 sampai kedatangan bangsa Belanda di In- PENG UMUMAN 

7,50 5 BN ON Se Kanaan ebid aa Kun Nae Nana nk ke-6 

No. 9/1954 
Dengan ini diumumkan, bahwa Pemerintah Daerah Kot 

Magelang berkehendak memborongkan pekerdjaan : ce. Harus dapat mengerti dan mempergunakan dengan baik bahasa Indonesia dan Inggeris. : V. Zaman Kemerdekaang dari 1945 sampai kini, .....ioooooooocoWo.Wo.ooo ke-5 A 8,50 1. mendirikan gedung asrama dicomplex Rumah Sakit Umum i. Harus mempunjai pemondokan (huisvesting) di Djakarta selama pendidikan dan sesudahnja. (RAH UMUM L. Tidar Magelang, .. Tangan some ditempatkan diseluruh kepulauan Indonesia, atau menerbangi djarak interna- area " 2. membangun kembali bekas Kantor Urusan Umum Djalan sional. - . : E an ai k a Ke- 1 h. Harus lulus dari pemeriksaan kesehatannja oleh Dokter jang ditundjuk G. IL. A. (Wlicemedi- Il. Sedjarah Kuna: mulai dari permulaan tamaddun sampai keruntuhan Ke Pungkuran No. 6 Magelang, 
Mereka jang mempunjai minat untuk memborong pekerdjaan- 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

: - : 5 : : dari 476 sampai pendapatan Amerika pada 1492: knpa bi Dadi “duh - Matikai Ko Hate i. Harus Julus dari test jang diadak leh G. I- A. : 2 1... Zagmn Kertennlan Adi Ti 535 5 , pekerdjaan tersebut diatas diharap memperhatikan ketentuan-keten 
Na Kena Pe ea puan kaan Ta EA atau sampai keruntuhan Keradjaan Rum-Timur pada 1453: atau sampai au aa khan re bawah tai " : : 2 Tar ESA , : : Kembaharkanggrered ja MABA PE Aan ERA No nun tm Bike ob on San SAN ombak e a 6, : Ne 5 : : : 1. bestek dan gambar dapat diambil mulai tg. 10 sampai dengan KE Aa N £ A - : Isak 3 Dick . . Naa 3 tanggal 17 Nopember 1954 dengan membajar Rp. 10,— (sc- a idikan akan Gjadakan di Djakarta. 2 : i a - i 2. uluh rupiah) tiap bestek, 
Peran 3 Sae III. Sedjarah Barus dari achir Zaman Pertengahan (& 1500) sampai permula 1 DE KOP 5 Kana 

b Pb apek jang PN pa “) 5 "bang balai an Revolusi Perantjis Pe TN EA NA St BELT RUN YA SA AR as naa ke-9 4 7,50 - pendjelasan tentang bestek tersebut diberikan pada tanggal 2. pengalaman dan brevet sebagai Radiotelegrafist pada Angkatan Udara (Militaire Lucht- SEDJARAH UMUM IM. 2 PAN NE 195 Gan Teo hah 5 ... vaart) — 8 s/d 10 bulan. « . Isinja: : PER 1 3. penawaran ditutup pada tanggal 27 Nopember 1954 djam c. Sesudah tammat dan beridjazah dari Pendidikan ini, maka mereka akan diangkat sebagai IV. Sedjarah Terbaru : dari 1789 sampai kini, ......... NN en Sea ke-1 2. Da0 12,00 siang: 5. Sad Jang Tam pata G : pa G.LA. dengan menerima gadji seswai dengan peraturan? : dana un ini gakan Tg 4, pembukaan Na dilakukan pada tanggal 39 Nopember 5 gadji jar ada G.LA. 1 sinja: 3 : 1g 1954 djam 10.00 pagi: An d. Selama dalam pendidikan mereka akan diberi tundjangan jan tas, ! Tata-Negara Umum — Tata-Negara Demokrasi — Tata-Negara Indonesia 3 2 2 3 e. Mereka jang Banana sjarat2 akan mendapat Snaan "Lg Ban Skak udjian. Surat Se ata Neppsta Nernta Zea tani MA Iran DIBANTU ani oa Kan Oia ke ke-6 & 3,— Ke 8 » An er Mn EN 
2 menjurat mengenai hal ini tidak diadakan. : : " $ Pa : : PUSTAKA ,, PAKUAN” Magelang, & Nopember 1954 5 TJARA MELAMAR: | : 9 - Leg BOGn abon Denai 32 boa Sibertai 

TOKO BUKU DAN PENERBIT DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA 1. Riwajat pekerdjaan dan pendidikan (tanggal dan-tahunnja supaja dimuat) ! DIALAN DALEM KAUM 96B-96C — Na 3. KOTA MAGELANG, 2, Salinan2 idjazah dan daftar nilai dari Sekolah Rendah sampai pendidikan terachir. ETAP” 23 a Se 5 Ketua, 3 Pena maa berkelakuan baik dari Pamong Pradja atau Polisi. : i R. MOEKAHAR RONOHADIWIDJ0J0. Lamaran supaja dialamatkan kepada: Garuda Indonesian Airways N. Yus | : DIDJUAL TJ E PA | at (MITRA). An, Ki e TIAP HARI “MAIN djam 9.30 PAGI . 3 rx URUSAN PENDIDIKAN, ORA TEDAS TAPAK PALUNING PANDE | TANAH 2750 M? DENGAN | ————. 2. 3 : Kemajoran — Djakarta. SISANING GURINDO” : RUMAH BATU , T mai | : An » itulah Superman | 1: 5 ema Pn 22 Paanet pa 
Orang jang kebal, |. Letak Mangkujudan Solo, 1 $ .A GARUDA INDONESIAN AIRWAYS NV Saksikanlah film Superman terbaru | Auto dapat masuk. M 1 d dah pt Tara 4 : SUPERMAN”S PERIL” | Penawaran: dj. 9 — 12 L otorsepe a Y : : Kepala Urusan Pendidikan : , 3 »9 Png | Suwarno Dj. Slamet Rijadi 45/ Te N. A. SIMANDJUNT AK. £ Lebih hebat, lebih baik dari | sor&: Sumowardojo  Kepunton TI se 5 Bai : SUPERMAN'S FLIES AGAIN” ! Blok 29 olo. : yg, an 

Segala Umur, Pn TR 1 z p 

2. Pera Pengusaha Irdustrie KEX ind Delia Beodk Miblha SEDIKIT HARI... ea ak Ha Para Importeurs jang berkepentingan, harep suka berhubu- #| Untuk bahan-bahan keperluan Industrie Tuan, 5.00 - 7.00 - 9.00 (17 th) BETTY akan memperke- ja? | ngan langsung pada wakil tunggal : # kami dapat menerima Indent-order. , nalkan Apache Polka ! - : Pelajanan ditanggung memuaskan. 

N. V. UIN YOE 
IMPORTIR NASIONAL 
27 — TELP. 1400 — SEMARANG. 
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BESOK PREMIFRI 
BESAR! (17th) 

. Orion 

E Na an MenaanaaNanNaNnnGPpaaa AON POLILK     
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5.00 -7.00-9.00 | 
Ex. Sora Dem Aa” ' na ala 
Ca STAKE - NABER - aya MAN aa aa Tapa IU ee aan 

, (ah r1s : EN BE aa , TNI MALAM Premiere 
3 Taat opa wanita tjantik disatu pulau sorga jang tidak di- Djagalan TE NO UR Ih tinggali orang ! Film R.R.T. jang mendapat Hadiah 

Pemanggal2 kepala jang buas takut padanja.....o. karena bagi dim. Pameran Film Internasional ke-VI. 
mereka ia merupakan suatu pendjelmaan dari suatu dunia jang terletak PAI M O NU” djauh ! Ia punja ketjantikan ada ibarat... liar, kuno, buas... 19 5 aa 3 en id dan demikian pun iapunja tjinta ! (Wanita Berambut Putih) 
  

Melihat ini film penonton akan mem-   
  

ENI MM A L AM PENGHABISAN buktikan. betapa pentingnja perubahan KN ANA ON ANN 
ORION 5- Ts 9g M7 bNG RIS 44570095 (17th) (agraria bagi kaum tani di Tiongkok. DJAGA HARI MAINNJA 

LP up 
A Musica 

  HARTA RAYE-JOE BROWN 
FUBENE PALLETTE - SKATING V TS 
CHARLIE SPIVAK d0 

DBrseted by BRUCE HUMBERSTONE 
Hu Prodetad by WILLIAM LE BARON 

  

   
   
   

  Frank Lovejoy — Joan Weldon Film Philipina bahasa Indonesi « 

  - 

THE SYSTEM" | SH ALI MA RR” “Type beri, SEMARANG” batin Ng, IRR IMYAMTN an 

Sa 
Per 

5 Diam 9 pagi ! 9 2 
Hari KEMIS 11-11-54 di KARA NGASEM 11 29 

. PRABOT RUMAH TANGGA DENGAN LENGKAP :       

  

    

  

  

  

  
, — Saja kira Peggy Sanford telah 
mati ditengah2 padang pasir, setelah 
kami hantjurkap — tong persediaan 

airnja dan kami rampok perkemah- 
an ajahnja! 

— Pertolongan - Cowboy malas 

jang bernama Rogers itulah jang me-   
  

njebabkan dia, dapat selamat! 

  

   -Ada Gasfornuis Sengking, — Windbuks 455 m/m - dll. (INDONESIAN MOTORS IMPORT COY.) 
Hari Melihat: REBO djam 4—6 sore. PURWODINATAN TIMUR 30 — TELF 844 

: Balai Lelang F. Van LOO — SEMARANG — 

Karangasem 11. | 
MERASA AAN MEA 

-— (IT MonGHT preoy CANFORO | F pur suE LosT SHES GOT") | AMNESIA, YA BIG APE-sAN SREYA, GET. 1 (MI PEGGY, TVE GOT N WHAT IS IT, ROY2 1D 3 DIEP Ou ON TH' PESER jeR Ne Te 5 - Ma AFTER WE PRANED HER WATER SuPpip UNA ea Pe Ta HER AN IDEA THAT ”N GIVE ANYTHING    

   

   
   

WANDERIN? AROUNO Y” “H 
TM PESERT HIPPO “ro, Tega Ke 
2-50 SME CANIT Le AN BPS 
(DENTIPY US 
YET/ 

    MIGHT RESTORE | TO GET IT BACK! | 
YOUR MEMORY! Yatgsan. 1 

Tg 
      

   

   

      
— Tapi dia telah kehilangan me Sakit “Amnesia kamu Serhbbtara tuo ban ingatannja ketika dia mengem- goblok seperti monjet besar sadja — Peggy, saja punja akal untuk bara ditengah padang pasir, — dan dia akan lupa kedjadian memulihkan ingatanmu! Hippo — Hingga dia tak mung- itu! Kita harus membinasakap dia — Apa itu, Roy? Saja telah hers 

kin mengenal kita lagi! dulu! Ajo. ikut: sajal usaha untuk memulihkan ingatan 
— Dia" “menderita sakit : saja kembali! Magnesia, bukan? 

ROY ROGERS — No. 40 
maa menanam masa bm sh Menanam ena ba Ka iabana mane an 

 


