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Belum Ada Djaminan Ka- 
binet Jg DireparasiKuat 
Pihak Oposisi Bisa Terhantam Oleh »Pedato-Palembang” 

: . Dari Presiden-N. U. Dapat Angiu Baik 

  P.| »Maulid Nabi” 
“Di Istana 

  

   
               

  

elum Ada Ketentuan Apakah Portofo.   

    

   

1" 

Tapa an “1 21 

  

. Yo Wi-PM Ke 1 Akan Diberi       

  

  Ipastian jang 

     

tu 
Hanan 

   1 pada itu tawaran 
1.3 £ k ai ja oleh 

h PRN dengan setjar 

  

     

   
   P.M.-schap itu diberikan kepada M-sehap itu kep 

    

        
    

  

   

      ce| Kementerian ini, tentang dee 
. Pmukakan oleh PRN sendiri Ban 

  

Rintangan ter: 
djuan antara 1 
itu ialah mengena 
Indonesia jg harus 
djumlah 
masuk Ph'lipina npa 
waktu kedua panitia m 
rapat informif direstoran , 
pe” di Manila, diterima 
orang Indonesia mendar. 
Sulu setjara gelap. V 
Ang. Laut: Philipina 

I adanja 13 orang enjokong 

muda Sig ON BNN on dea an kena aa lAD diter- nudju Situngkai dan Banaran dipu-| djemahkan kedalam bahas ab. 
lau Sulu. (U.P). 0. Usul ini termaktub dalam sebuah 

£ ng Jrantjangan resolusi jang akan di- 
pertimbangkan oleh panitya admi 
nistratif & peranggaran belandja 
Madjlis Umum PBB. 

    
   

  

“| Dalam! PBB: 
Pedal 24 Negara Sokong' 

| Usul Spj Dokumen2 PBB 
abar 23| Diterdjemahkan Dalam 
Bapa Bahasa Arab 

an| 24 NEGARA Hari Rebo ber- 
5 sebuah 

da     
      

     

     
   

   
   
    

      

  

          
     

    

     
   
    

   

  

Rekord Dunia 2 
Kelahiran & 

  

| Rantjangan resolusi ini 'meng- 
hendaki supaja dokumen2 Madilis 
Umum, panitya2nja dan badan2 
lainnja diterdjemahkan, asal sa- 
dja penerbitan2 ini dalam satu ta 

S... Jhun itu sakan melebihi 4.000 
ANGKAT de it ana Sah bahan: Inggris. 

A KA Penjokong2 usul ini ialah: Afgha- h departemen “uru- Jnistan, Argentina, Birma, Chili. 
    
     
     
   

    

   
   
    

     

  

Columbia, Ecuador, Mesir El Sal- 
@ada-| vador, India, Indonesia, Iran, 

! Irag, Libanon, Liberia, Mexico. 
Tana. Pengen Peru, Saudi Ara 

jang Dia, Syria, Muang Thai Uruguay, 
. Yaman dan Yugoslawia. (Antara). 

    

  

sarnja ,Siselurah d Prof. Nasrollah 
land, P Ta pa Fatemi Kena Se-' 
bangsa kulit putih New Zealand ra adalah hanja 24,1 per 1.000. | ngan Djantung 

Waktu Dengar Husei 
      

  

        
     

  

  

apakah portofolio Wk. P.M. 2 : Gidjelaskan disini bahwa 
ah ditawarkan Wkr-P.M.-schap. TN 1 portofo!' 0 Agrar'a 

Dijody ditolak. Pen 
ara /Mutiak, Adapun belum tentunja wi 

ja kementerian baru, 

z 

“Sekarang tawaran ini 
kepada PRN uni 

olakan ini  dilaku 

U5 jaitu kementerian Pelajaran. 
nja sedjak tahun 1951 telah dike 
da Pemerentah diwaktu itu.” 
Djadinja seolah-olah - niat akan 
mendirikannja Kementerian Pelaja: 

PRN, karena ada kemungkinan   
di Istana Negara, jang dihadiri OlehP-I.M. 

ran ini, ialah ,,menagih” atau me. Ki Presiden dan Njonja, para Menteri, para Corps 

      

   
   

  

    
    

         
          

  

Suasana dalam peringatan hari Ma'ulud Nahi-Besar Muhammad saw. 
Presiden dan Njonja, Wa- 

Diplomatik, dan 
njodorkan kembali kepada PRN | ribuan kaum muslimin dan Muslimat. 
Suatu idee, jg dulu memangnja di 
kemukakan oleh PRN sendiri. 

|- Kalau toh kementerian baru tadi 
pada waktu ini dianggap belum .per 

Hu, karena pertimbangan bahwa pro 
'seduranja lebih pantas dibitjarakan 
dalam pembentukan sesuatu kabi- 
net baru dan bukannja dalam suatu 
usaha jg hanja melulu  bertudjuan 
memperbaiki kabinet — djadinja ti 
dak merupakan suatu usance-poli- 
tiek jg baik ' — maka pemberian 
WK-PM-schap kepada PRN harus 
disertai dengan pembentukan suatu 
Direktoraat-schap Pelajaran. 
PRN memandang ini perlu sekali, 

berhubung perkembangan pelajaran 
sekarang jg setjara lambat laun ha 
rus 10096 berada ditangan bangsa 
Indonesia. 
| Kalau jg di-,tentukan” oleh 
PRN ini terkabul, maka untuk me- 
ngisi portofolio Pelajara, tadi, atau j 
direktoraatschap Pelajaran tsb. akar 
ditundjuk Frits Laoh, seorang 
ig berasal dari  Indonesia-Timur. 
PRN sengadja- mengemukakan: se- 
orang jg berasal dari Indonesia Ti- 
mur, krn dalam kabinet 
ini, tidak ada seorangpun dari dae- 
rah tadi jg duduk dalam kabinet. 
Djustru krn itu, PRN ingin menun 
djukkan bahwa PRN tidak -provin- 
Sialistis, dan ingin menghilangkan 
semua tuduhan? — kalau ada — 
bahwa segala apa jg dikerdjakap di 
Djakarta sekarang ini adalah Dja- 
wa-sentris belaka. : 

Frits” Laoh adalah seorang jg 
sudah lama mempunjai pengala- 
man Juas dalam soal2 pelajaran. Angka kelahiran Amerika Seri- | Fatemi id. Sebelum perang ia-pun telah Ia- kat adalah 24,7 per 1000, sedang"... ma mendjadi anggota Volksraad. kan Di lebih rendah pa: 22 4-. Perlu djuga dikemukakan disi- 3'dan Yg paling rendah ada-|. Di ini, bahwa dalam menghadapi lah Austria, hanja 14,5 per 1.000. Fate soal2 reshuffle kabinet sekarang Dari negara2 Commonwealth, Ca-| 4 ini | nada dan Afgika Selatan pertamba ceton 

han penduduknja lebih tjepat dari- fe 
pada New Zealand, sedangkan Aus| ram 
trali dan Inggris mengekor di bela: m 
kang. maka kelahiran Inggris ada 
lah 15,9. 3 

Angka kematian New Zealand, 
adalah 8,8 per 1.000, dengan kata2 
lain termasuk negeri2-jg paling ren 
dah angka kematiannja: tetapi adal: 
beberapa negeri lainnja jg lebih ren 
dah angka kematiannja, jaitu Cana m   

  

|dak ada perselisihan 

halaman 

ini, PRN tetap kompakt, dan ti- 
: K suatu-pun 

didalam barisan PRN. 

DJAWATAN KEHUTANAN 
MEMBANGUN LABORA- 

TORIUM KERTAS. 
Balai Penjelidikan Kehutanan ki- 

ri sedang sibuk menjiapkan pendi- 
rian sebuah laboratorium kertas ig 
pertama di Indonesia. “Luas tanah 
ig diperlukan ada kira2 740 m2 
dan gedung itu akan didirikan di 

BPK (Balai Penjelidikan 

  

  - 

da dengan 8,6 dan Israel dengan h inja sang: 
tirkan. (Antara) 

»Gadjah D iseberang Lau 

Kehutanan) di Bogor dan akan me- 
nelan biaja Ik. Rp. 470.000. 

tTampa aan 
Imigran Gelap Bangsa Pilipina Ke Indonesia Lebih Banjak Dari Imi 

    

  

IMIGRASI GELAP dari Filipina ke Kalimantan Tim dalam setikiiania Hii 1 Fikpin alimantan 

M'ndanao jang mel krraan antara 6 sampaj 7 ribu Pemerintah setempat di K' 
M.ndanao semata-mata untuk berdagang, mentjari grasi gelap darj Pilipina. ke Kalimantan Timur sedikit sekali Indonesia, kebanjakan | 1 1 menggarongs merampok jang lus, demikian n tadi. : 

0. Atas pertanjaan, kalangan ter- 
sebu: menerangkan, bahwa dalam 

'mantan Timur kepada ,A 

    
     

   

Dalam hubungan inj Habasakin bahwa pembadjakan jang dilakukan baru2 ini dipulau Derawan dan di 
pulau Babikukup pada achir 1952,| 

, Jang dikerdjakan oleh golon on, n 
bangsa PWipina jang tidak TN ba 
njak sekali mendatangkan - kegeger- 
an, padahal hasilnja sedikit sek. Lai sarnja 30 keatas, sekurang2nja 

   
   

   

  

  

       

  

Badjak laut ulung jang latang di-' memuat orang imigran : pulau2 sekitar Kalimantan . Timur ' Dika Ghar ra buengoatk Ipa 4 setjara imigrasi. gelap jang ,berira- dapat 69 imigran gelap, maka Pane Takan cara halus, tidak rakjat Pilipina jang masuk setjara 2 Hee Darah aa edang 1 .gelao ke Indones,a dalam setahun- ungan dan. hasilnja djau lebih ha Ea PE Ng Ea, A hn Ar 
njak daripada rampok2 biasa. Ke inja sudah Jebih dari 20.000 dj:wa- 
datangan mereka kepulan2 “ kerjil? Apa boleh buat " dengan perahu2 mot 
memuat sekurang2n 
pendjagaan! pihak kita 
dapat dilakukannja, de 

    

    

   

ka | dapat Dengan rasa sedih kalangan tsb. 
ton, setara. menerangkan, ,,apa boleh buat, Pe-' 

lemah, merintah setempat di Kalimantan 
29 engan MeNS- Timur tak dapat berbuat apa2 ter- 

angkut kaju2 Jang berharga, antar 4 hadap ..tamu” ig tak diundang da- 
ne sad Pena : Lana: (ri luar negeri ini, karena . kurang- 

Kiu. bakau depan aa Kikan Da nja alat negara dan pengangkutan, 
“kaju ta. sedang kapal peronda Alri .hanja 

  

    

     
    

       

     

    

'han pemasak kulit, sedan 
ngir untuk bahan pembikin'i inum datang apabila ada sesuatu kedjadi an keras. Kabarnja minuman keras ar jg dianggap penting, padahal ke jang dibubuhi kaju tang 
utama dan paling d'gem 
na. Kedua bahan tadi didjuaini 
ngan harga jang setinggi2n 1 

hal mereka: dapati hanji 2 

mengangkutnja dari pu ai 
sia bagian Kalimantan Timun 
akan mengeluarkan ongkos djug 
paling banjak “ mereka . memba 
ongkos pengangkutan kedalam p 
hu. sadja jg 

sa Indonesia. 

2 jg setiap sa'at dan setiap 
berlaku dipulau2 ketjil diseki- 

C tar Kalimantan Timur, adalah ti- 
da dak kurang pentingnja dari kedja- 

“di Derawan dan Balikukup”. 
"Alat negara dapat menjergap ha- 
4 njalah setjara kebetulan, jg menu- 

.rut kalangan 
: “hingga kini, sudah ada 3 na 

Na Pen hu dari Pilipina jg “memuit e 
d kerdjakan oeh' bang 'hih imigran uh “5 ditahan di Ka 

on 4. limantan Timur, padahal jg lolos 
Imigran ClaAP. “adalah ratusan kali banjaknja, 

Dikatakan pula, pernah dianta- Imigran kita dapat pas. 
ra bangsa kita jang hidup dipulau2 Mengenai bangta Indonesia jg di 
ketjil terpentjil itu tidak mau me- dakwa oleh Pemerintah  Pilipina 
nebang dan mengangkut: kaju. masuk setjara gelap di Mindanao jg 
itu. Mereka dipaksa menurut kes banjaknja 6 sampai 7 ribu djiwa 
hendak badjak laut jang ,berira- jtu, kalangan Pemerintah setempat 
ma” ini, dengan mulut pistol. di Kalimantan Timur  menerang- 
Pada umumnja mereka membawa kan, bahwa sebenarnja mereka “bu- 
sendjata api sekurang2nja “se: kanlah bersengadja — menjelundup 
orang anak perahu mempunjai 1 atau masuk setjara gelap  kebatas 
senapan dan 1 pistol. Pilipina. Diantara mereka jg di ta- 

  2 

As 

    

       
    

   

    

  

  

  
  

    

gran Gelap Indonesia Ke Pilip 
Bermaksud Baik Tapi Imigran Pilipina- M 

000000. garong Dan Mentjuri - 
Tr setiapsa'at dan waktu djika didjumlahkan lebih barjak bilangannja daripada imigrasi gelap bangsa Indonesia ke 
Aka, ena 

i penghidupan, "Tegang 
jang bern'at djud 
kerapkali diselimuti 

“dari Pemerinah setempat 

ini, sedjak Agustus , 

ina—lwigran Kita 
erampok : Meng- 

keterangan kalangan 
bangsa Indonesia ke 
mengatjau, tetapi imi- 

jur seperti bangsa 
dengan tjara ha- 

han, terdapat djuga penduduk -Ka- 
limantan Timur, jg tadinja mereka 

ci setjara biasa 'sadja ke 
daerah Pilipina. - Bahkan jg aneh- 
nja merekapun mendapat surat pas 

Pilipina, 
ig diperkenankan keluar-masuk. Ka 
rena demikianlah maka ada dianta 
ra mereka jg sampai mempunjai 
anak isteri di Pilipina. 

Kena tipu dan djebak. 
Dengan tertangkapnja mereka di 

Pilipina, mereka seolah-olah kena 
tipu dan djebak, padahal kedjadian 
diatas sudah tentu diketahui oleh 
Pemerintah Pilipina terlebih dahu- 
lu, demikian kalangan tsb. Peme- 
rintah Pilipina dapat menangkap 
bangsa kita jig dianggapnja masuk 
setjara gelap, karena terlalu dju- 

sekarang ' 

  

AE Luna Hk 
ngenai Irian Barat pada minggu 
ri New York oleh UP. Soal jang 
Madjelis Umum bukanlah untuk 
itu termasuk Belanda atau Indo 
daki supaja Madjelis : 
katakannja ,,lunak”, jaitu ' 
Indonesia untuk mengulangi 
rat itu. ,   
Seorang djurubitjara 

menerangkan kepada UI 
resolusi jang akan di 

bersedia mengadakan debat: 
iam paritya politik, dan delegasi 
Belanda dan Indonesia sama per- 
tiaja akan keluar suatu putusan 
tentang soal Irian Barat. £ 
. Dr. Abu Hanifah dan Mr. $ 
djarwo akan mengemukakan per. 
ra ini kepada Madjelis Umum. 
landa akan diwakili oleh Mr. €. 
Schuurman, Direktur Djendral 
lam urusan Indonesia pada K 
terian Luar Negeri Belanda. 

nesia akan disokong oleh seb: 
besar dari 16 negeri dari Asia 
Afrika dalam PBB jg dahulu terk 
nal berdjoang untuk. membranta 
pendjadjahan. Sebaliknja Australia 
dan negara? “pendjadjah - Jlainnja 
akan menjokong Belanda. : 

Seorang anggauta delegasi Indo- 
nesia menjatakan, bahwa sewaktu 
sidang Madjelis pada 2 September 

jl. menjetudjui soal Irian Barat ma 
suk kedalam - agendanja, 39 negara 
menjokong Indonesia, “12 menen- 

tang dan 29 blangko. Nantinja supa 
ja Madjelis Umunt dapat mengam- 
bil sesuatu resolusi, diperlukan sua- 
ra terbanjak jaitu duapertiga " dan 

ini mungkin dapat ditjapai oleh In 
donesia. Pihak Indonesia akan me- 

ngatakan, bahwa menurut sedjarah 
dan hukum Iriap Barat “adalah se 
bagian dari “Indonesia, karena dia 
sebagian dari Hindia Belanda sebe- 
lum tahun 1949. Pihak Belanda 
akan. mendjawab, bahwa dia punja 
amanat sutji” untuk mendjaga ke- 
selamatan penduduk “asli Irian, sam 

pai mereka dapat memerintah nege 
rinja sendiri. - Dapat dikabarkan, 
bahwa panitya ketjil dari golongan 
negara2 Asia Afrika telah memban 
tu orang2 Indonesia buat meran- 
tjangkap resolusi tentang Irian Ba- 
rat ini. (Antara). 

KREENLAND AKAN MENDJA 
DI PROPINSI DENMARK. 
Dalam sidang Dewan Perwakil 

an PBB di New York pada hari 
Rebo diumulmkan bahwa Green 
land akan mendjadi suatu propin 
si dari Denmark djika suatu reso 
lusi jang tak lama lagi akan di 
adjukan oleh India dan beberapa 
negara Amerika. disetudjui oleh 

  

henuru 

sana dalam 

Ba Dai 
Mengenai Irian Barat 

Indonesia Menghendaki Supaja P.B.B. Mengambil 
Resolusi Jang Lunak 

diduga akan membuka debat me- 
pan, demikian dikabarkan da- 

akan diperbintjangkan dalam 
menentukan apakah Irian Barat    

      

     

jurkan” kepada Belanda dan 
rundingan mengenai Irian Ba- 

       

    
    
   

     
   

     
    

    
   

    
    
   
    
   

: 'Ada Rahasia 
# 5 - . “1G 

"Apa Di Irian'? 
Jaerah Subur Tertutup 
kan Diselidiki Australia 

“SIARAN ,,Unesco World Re- 
w” mewartakan bahwa di Irian 
k lama lagi akan dilakukan 
elidikan2 dalam sebuah lem- 
jang tersembunji oleh sebuah 
bongan dari markas besar ba 
pemerintahan Australia di 

a seb pangkalan dalam 
ah itu dan Pena ng 

entjari tempat i sebuah Ian- 
Seng Dan rombongan 

Irut rentjana akan tiba di 
bulan Desember j.a.d. 

Pengamatan? dari udara sebelum 
nja menundjukkan tentang — adanja 
Suku? jg tak dikenal jg hidup di 
lembah2 jg terpentjil. Tjatatan? ten 
tang mereka itu dan daerah2 seki- 
tarnja ig tenteram telah menimbul 
kan banjak spekulasi apakah di sa- 
na djuga ada daerah sangat subur 
12 tertutup, sematjam  Sangri-la jg 
tersohor itu. (Antara). 

Hentikan 
Propaganda 

. Atheisme 
Jang Dilakukan Setjara 
Kasar Dan Melukai Pe- 
rasaan ». Orang Lain: 
Seruan Partai Kominis 

Russia 
HARIAN SOVJET ,,Pravda” 

Rabu muat vernjataan sentral 
komite Partai Komunis Sovjet 
Uni, jang melarang propaganda 
atheisme jang mungkin dapat 
melukai perasaan orang2 jang 
beragama ataupun  bertjampur 
tangan dengan urusan2 geredja. 
Sentral komite P. Komunis URSS 
menjatakan bahwa  progapanda 
sematjam itu tidak boleh dibiar-   Dewan Perwakilan tsb. 

Penduduk 
Dunia 

Dim 25 Tahun J.a-d. Da- 
pat Bertambah Lebih Se- 
paro Djumlah Sekarang 
MENURUT ,,Unesco World 

Review”, laporan2 mengenai per- 
tumbuhan djumlah penduduk ig. 
disampaikan kepada konperensi 
penduduk dunia jang diselengga- 
rakan oleh PBB di Roma baru2 
ini menundjukkan, bahwa djum-   djurnja bangsa kita. Mereka datang 

kesana hanjalah dengan maksud 
baik, demikian kalangan tsb. meng 
achiri keterangannja, tetapi bagi 
Pemerintah kita: sudah tentu tak 
mudah menangkap imigran gelap 
dari Pilipina, karena disamping me 
reka masuk setjara sembunji, djuga 

maksud mereka hanjalah untuk me 
rampok. 

Dapat ditambahkan, bahwa dian 

    1g kawin antara sebentar di 
pulau2 ketis d. Kalimantan Timur 
hingga” meningga.kan anak. 
Mengenai mengungsinja penduduk 

“pulau2 Derawan, Maratua sebagai 
mana pernah d'kabarkan oleh .,An 

|tara”, kini penduduk. dipulau2 su 
“dah kembali ketempatnja masing2. 
Sesudah diadakan pen'ndjauan oeh 
rombongan Residen Koordinator Ka 
limantan Timur kepulau Derawan, 
menurut keterangan jang disampa'- 
kan kepada Antara”, sedjak tiga 
hari 'ang lalu hingga kini sudah ada 

kapa' peronda Alri jang ' mondar- 
mandir antara perbatasan Indonesia 
dengan Pilipina, begitu djuga antara 
perbatasan Kalimantan Timur dgn. 
Kalimantan Utara bagian Inggeris. 

  

(Antara). sperti. Buddha, Guru 
i L 

van Kuki Kr re Water 

au rur tea 

  

migran “gelap dari P'ipina ba: 

lah penduduk dunia dewasa ini 
menurut tafsiran adalah sebesar 
2.500 djuta orang. Menurut taf- 
siran jang didasarkan kepada ang 

|ka2 statistik PBB, maka djumlah 
Lini dalam waktu 25 tahun jang 
(akan datang dapat bertambah de 
i ngan kira2 1.500 djuta orang la- 

gi (lebih dari separo djumlah ig. 
“sekarang — Red.). 

| 

| PERDANA MENTERI India Ja- 
waharlal Nehtu mengatakan pada 
hari Rebo, bahwa politik luar nege 
ri India ig bersifat tjinta — damai, 
dan bebas itu sekarang sudah 'mu- 
lai dihargai dan dihormati oleh ke 
dua blok dunia jg bertentangan sa- 
tu sama lain, sebagai politik jg dju- 
djur, bersungguh-sungguh dan tiada 
berpihak, walaupun  mula2 kedua 
blok ini skeptis dan tjuriga. Dalam 
mendjalankan politik ini, kata Neh- 
ru, India menempuh. djalan ig di 
tundjukkan oleh orang2 besar se- 

.Nanak dan 

  

   
“yisaga Kebudajaan Indonesia 

Kom. Batuisaseh, Gancats 

chappen 
mamepann peng 

Hap 

senayan 

     

kan sadia, tidak sesuai dengan 
politik partai mengenai atheisme 
dan bertentangan dengan konsti- 
tusi, jang mendjamin basan 
hati naruri itu. 

Statement jg ditandatangani oleh 
Nikita  Khrushchev (sekretaris 1 
CCP. Komunis  URSS) seterusnja 
mengatakan bahwa propagande 
atheisme telah membuat kesalahan? 
besar. Propaganda atheisme hendak 

ia. Pihak Indonesia menghen- | 
mbil sesuatu resolusi jang di- | 

KEADAAN POLITIK DA 

Kabinet Ali ini adalah retak da 

Jang mengenai PSI, sekalipun 
| mereka mengurungkap — meninggal- 

kan kabinet, itu belum menundjuk- 
kan gedjala2 ig menggembirakan. 
Keputusan jg diambil PSII dalam 
rapat D.P. beserta Ladjnah Tanfid- 
ziah dan Komisaris2 Daerahnja di 

Djakarta al. mengatakan: (ta). 
Memperkenankan' menteri2 PSIL te- 
tap dalam kabinet sekarang: (b) 
apabila dalam waktu jg lajak tidak 
ternjata “adanja Pimpinan — Negara 
— terutama sekali dalam lapangan 
perekonomian, keuangan dan dalam 

negeri seperti jg ditjita2kan oleh 
Liga Muslimien Indonesia, maka 
dengan tidak ragu2 lagi PSI 

akan menentukan sikap- 
nja jang terachir 

Melihat - keputusan itu, adalah 
djelas bahwa PSII masih bersikap 
menunggu dan memberi . kesem 

patan bekerdja kepada kabinet: si- 

kap terachir masih bisa  terdjadi, 
bahkan - sikap  terachirnja itu me- 
nundjukkan gedjala2 jg berarti talag 
dengan kabinet Ali. 

Sebenarnja PSII kettewa. 
PSII dalam langkah2 perdjo- 

angannja selalu berusaha tetap 
setia kepada nota politik Liga 
Muslim'en.  Selandjutnja PSI 
menganggap bahwa djalannja ve- 
rundingan usaha perbaikan kabi- 
net adalah demikian rupa, sehing- 
ga hatsilnja menimbulkan sedikit 
harapan akan adanja perbaikan 
jang benar2 dalam kabinet. 

Ini jang dianggap menjesalkan. 
Dalam ravat P.S.LI. jang ber- 
langsung itu, dalam pemungutan 
suara (hak suara seluruhnja 16 
suara) pada pertama  kalinja 
8 — 8: kemudian pada penjete- 
man kedua mendjadi 7 — 7, se- 
bab Arudji dan Anwar-Tjokro- 
aminoto tidak turut bersuara, 

Karena pemungutan suara ig. de- 
mikian, maka sesuai dgn. suatu pe 
raturan dalam PSII, keputusan ter 
achir mendjadi  haknja pem'mpin 
rapat. Pemimpin rapatnja Sjahbudin 
Latief mengamb'l putusan - seperti 
tertera diatas dan harus ditaati oleh 

hadlirin. " 

Demkian ah proses PSII- dalam 
menghadapi kabinst. Djadi, sikap 
PSII sekarang ini, sebenarnja bag: 
pendukung kab'net belum bisa - di- 
sembut dmn segala kegembiraan. 
Lebh2 dika diingat behwa dida- 

ini, adalah PSI jang ..s'a?” sendiri. 
Dia tidak mendapat ..warisan korsi” 
apa2. Pada mulanja sudah akap di 
erahi Perekonomian (tukaran dgn. 
Kesehatan) tetapi achirnja djurung- 
kan. 

bah keruwetan. 
Pidato Presiden Soekarno di Pa- 

lembang sebenarnja — menimbulkan 
soal2 baru dalam gelanggang poli- 
tik. Kita sendiri diika memikirkan 
pidato, itu“ sebenarnja tidak bisa 
lain, ketjuali mengatakan ..pijnlijk”. 

Betapa tidak akan demikian? Se- 

sinja selaku Kepala Nesara .ig 

Konstitusionil dalam rapat reksasa 
di Palembang mengatakan bahwa 
ada beberapa pemimpin bangsa In- 
donesia sendiri jg turut aktip da- 
lam usaha bangsa asing untuk men 
djatuhka, Negara, “antara lain dgn. 
usaha menggulingkan kabinet. 

Sekalipun kalimat2 jang di- 
utjapkan oleh Presiden itu isi- 
nja bukan orisinil lagi, sebab 
pernah pula diutjapkan oleh 
Menteri Kehakiman Mr. Djody 
Gondokusumo, namun soalnja sa- 
ngat menarik perhatian. Hal ma- 
na, Presiden mengutjapkan sesu- 
atu pedato serupa itu tentu mem- 
punjai dasar2 jang tjukup ber- 
alasan. Artinja: Diketahui dengan 
pasti siapa orangnja, berapa 
djumlah uang jang diterimanja, 
negara mana. jang memberinja, 
kapan pemberian uang itu enz. 
enz. 

Djika diketahui apa-dan-siapa- 
nja, mengapa kepada orang jang 
membahajakan Negara itu tidak   nja setjara logis berdjoang menen- 

tang agama: tapi beberapa surat ka 
bar dan propagandis telah menje- 
rang pendeta-pendeta dan orang2 
ig beribadat, kata statement tadi. 
Pengumuman tadi a.l. mengutip sua 
tu peristiwa dalam mana pendeta2 
dan orang2 ig beragama tanpa ala- 
san telah ditiap sebagai orang2 jg 
tidak patut dipertjaja.. 

dikemukakan, bahwa 
dibeberapa - daerah organisasi2 -pe- 
merintah telah bertindak  sancat 
kasar terhadap orang2 ig beragama, 

(Antara), 

Seterusnja ' 

Nehra: Politik Bebas Dan Tjint 
Damai India Sudah Mulai Dihar 

Mahatma Gandhi, day dalam pada 
itu memberikan sumbangan kepada 
tjiita2 perdamaian “dunia. 1 
mengutjapkan kata2 ini dalam se- 
buah: upatjara untuk memperingati 
penegak agama  Sikh, ialah Guru 
Nanak, 4 

Nehru  seterusnja mengatakan 
bahwa sekarang sudah tertjapai ba 
bak dalam mana kedua blok. dunia 
ig menghadapi antjaman bahaja pe 
rang dengan penuh harapan dan 
kepertjajaan. berpaling muka kepa- 
da India, dan pada lebih dari satu 
Iperistiwa, India telah berhasil tjam   

  

Nehru! 

segera ditangkap ? 

Hanja dengan  men-signaleer da- 
lam. rapat  reksasa, lebih2 dalam 
kata2njia dihubungkan dengan soal 
kabinet, maka pidato Presiden 
di Palembang itu bisa diterima dgn. 
muka asam oleh fihak: opposisi. Se 
bab, pidato demikian itu bisa di ar 

tikan menggunting dalam lipatan”, 
1g dimaksud satu fihak, tetapi bisa 
lebih dari satu fihak ig terkena. 

Pidato ' Presiden di Palembang 
itu dengan. langsung bisa menghi- 
langkan kesan bahwa Presiden ber- 
diri diatas semua partai. Malah bi- 

an 

gai 
pur tangannja untuk memperlunak 
keteganran dunia. 

| Nehru kemudian mengatakan bah 
| wa perimbangan kekuatan telah ber 
alih dari Eropa ke Asia. Tetapi, wa 
laupun saat maut sudah tiba bagi 
kolonialisme diseluruh “ Asia, na- 
mun 'kini masih djuga ada pertjoba- 
an2 dengan maksud jg buruk dari 
beberapa negara besar jg tertentu, 
untuk mengambil keputusan2 me- 
ngenai negeri2 Asia. Tetapi negeri? 
Asia tidak lagi bersemangat tunduk 
kepada serangan “dari luar, 
Nehru, (Antara), 

  

gue coute” mempertahankan Kabinet Ali, 
berhasil sehingga seluruh kebotjoran bisa d 

atu tragedie, jakni petjahnja P. 
Ps.R. tetapi haruslah mengakui 
kan noda bagi masjarakat kita. 

lam ramai2 reshuffling kabinet Ali: 

Pidato Presiden menam- | 

bab Presiden Soekarno dalam. funk- 

kata | 

LAM NEGERI 

itambal, 
ri..dalam, .m 
I.R. Sekalipun ja 

bahwa terdjadinja perpetjahan 

sa dirasa bahwa dengan pidato Pre 
siden ig demikian “itu menundjuk- 
kan sekarang 'ni, seolah-olah  Presi 

“Men melakukan “ agitasi. Dap mak- 
sud pidato itu ditudjukan ' kepada 
satu fihak, tetapi ig “merasakan re- 
potnja 'adalah beberapa fihak jg me 
lakukan opposisi!! Karena pidato- 
nja itu dirangkaikan dengan usaha 
mendjatuhkan kabinet, maka “chala- 
jak ramai bisa menarik kesimpulan 
bahwa jg melakukan aksi subver- 
sief itu adalah partai opposisi. Ba- 
gi partai" opposisi ini merupakan 
pukulan jg “berat sekali, sebah dja- 
ngan dilupakan bahwa rakjat Indo 
nesia. pengetahua, politiknja belum 
seperti Boeng Karno semua. 

| 

Tjoba perhatikan: pada satu 
ketika partai opposisi oleh se- 
mentara orang akan bisa diberi 
stempel ,,melakukan aksi subver- 
sief, karena akan mendjatuhkan 
kabinet”, : 
Padahal, mendjatuhkan kabi- 

nef setjara demokrasi parlemen- 
ter adalah haknja tiap2 wargane- 
gara: partai oppos'si bukan tju- 
ma sekarang berusaha mendja- 
tuhkan kabinet: melainkan sedjak 

(Oleh: Wartawan Politik Kita di Djakarta). 
jang oleh sementara fihak tampak kehendak ,,coute 

maka walaupun andaikata reshuffling kabinet itu bisa 
namun djaminan kuatnja kabinet ketfjil sekali. 

alah dalam usaha2 reparasinja sudah menimbulkan su- 
ng melihat itu orang jang berdiri diluar Organisasi 

dalam sesuatu partai itu merupa- 

geri, disampingn'a Wakil PM II dan 
Agama. Didalam  sedjarah kabinet 
baru kal: ini portepey Dalam Negeri 
dipegang oleh partai ketjil:. Althans 
dihitung suaranja da'am Parlemen. 
(NU. dalam. parlemen . hanja punja 
7 suara, artinja masih kalah dengan 
suara PRN — 12 dan PNI — 4t). 

Tetapi orang maklum bahwa N.U. 
kini merasa mendiadi salah-satu ti 
ang jang terpenting dalam kabinet 
— karena ia menganggap sebagai 
partai terbesar dalem Liga dan dju 
ga karena PNI pasti mengadjaknja 
dalam kabinet untuk . mengimbangi 
opposisi Masjumi. N.U. jang berhat 
sil menduduki kors: D.N, besar se 
kai artinia dalam pemilihan umum 
nant'. Karena mutasi2 pegawai dan 
susuinan - panitia pemilihan2 umum 
ekan besar pengaruhnja pada pem 
berian suara nanti. 
Mengena' reshuffling kabinet, dja 

an jg ditempuh ternjata sudah sa- 

ngat berliku2. Tjotjok seperti jang 
pernah kita tuliskan dahulu. 

Mengganti anggauta2 par- 
lemen. 

Sekarang ini sudah ' kelihatan,   kabinet Ali berdiri sudah meng- 
hendaki djatuhnja kabinet. Itu 
sudah lumrah dalam demokrasi. 

Presiden jang dalam politik tidak 
bol-h diganggu-gugat — seperti jg 
Cilfemin Oleh saah satu fasal da 
lam UUDS — sebaikn'a dalam pe 

       

  

    

datonja 4 Palembang itu dgn. terus 
terang men i atau go'ong 
an mana j k mengguling 
kan kabinst: juma menje- 
but dgn. usaha: men 
djatuhkan ka 

Rakjat bisa Yru tampa dan di 

  

harap sadja pedato Pres'den jang ti 
dak djelas jang bisa mengakibatkan 
mat,am2 tafsiran 'tu tidak menimbul 

lam negeri. Sebab djusru pedato itu 
diutjapkan pada waktu belum sele 
sa'nja reparasi kabinet Ali. 

N.U. dapat angin baik. 
Se ama usaha mereparasj kabinet, 

kedudukan Nahdlatuj Ulama seperti 
perahu “fajar “jang mendapat angin 
bark...Dan sekarang sudah" berhasi 
menduduk: Kementerian Dalam Ne 

kan tambahnja keruwetan po'itik da' 

bahwa partai2 pendukung pemerin- 
itah akan mengganti  orang2nja di 
Iparlemen jg sekarang  non-actief. 
|Dengan demikian akan  dimaksud- 
kan agar kelebihan suara diparle- 
men tjukup banjak. Akap tetapi se 
kalipun demikian, tambahan suara 
7 a 8 itu belumlah memberi djami- 
nan kelebihan suara jg muthlak. 
Tiap2 ada sidang segenap anggauta 
harus datang menghadliri, Padahal 
kita sudah tjukup lama mengeta- 
hui bahwa sidang “parlemen jg di 
hadliri oleh 225 anggauta baru satu 
kali.gfditjatat dari sidang2 tgl. 20 
Pebr. '54 sampai 6 Okt. '54), jakni 
pada waktu sidang tgl. 18 “Agustus 
1954. 

Ini d'sebabkan  adanja anggau 
pariemen fraksi Pemerintah jang 
daerah2 mempunjai pekerdjaan2 sen 
diri. 

Tetapi siapa tahu, bahwa akan di 
usahakan supaja segenap anggauta : 
parlemen fraksi Pemerintah phi 
nantiasa berada di Djakarta, -alias 
akan diharuskan .,non aktip” duju 
daam mengurus zakennja didaerah2. 

    

    

    
Bataljon 440 di Diawa-Tengah 

sendjata diantaranja 71 putiuk kara 
stengun dan empat buah mortier. 

  

dalam gerakan operasi Guntur baru2 
ini stelah dapat merampas dari tangan 

An 

beberapa 
pistol, 

gerombolan 
11 putjuk 

puluh 
bijn, 24 buah   

  

kan Salah-Pengertian 

da hari 8, 9 dar 190 Nopember d 
suatu resolusi jang isinja 

»Pantjasila” sebagai dasar "pol 
uSul2 perbaikan jang a 
tjang Konstitusi RI”. 

Dan ketiga supaja sampai pe- 
milihan umum nanti dan sesudah 
nja, Republik Indonesia diperta- 
hankan dengan merah-putih dan 
Indonesia Raya sebagai bendera 

|dan lagu kebangsaan. 
Selandjutnja Aidit menegaskan, 

bahwa dengan menghendaki per- 
baikan ,,Pantjasila” itu PKI ti- 
dak bermaksud 
kan Republik baru, tetapi per- 
baikan ,,Pantjasila” tersebut di- 

| kehendaki untuk menghilangkan 
salah pengertian karena  berma- 
tjamZnja interpretasi mengenai 
.Pantjasila” itu pada - waktu se- 
karang ini. Sekalipun nanti PKI 
menang dalam pemilihan umum, 
demikian "dikatakan, PKI tetap 
menghendaki R.I. jang diprokla- 
mirkan pada tgl. 17 Agustus '45, 

Dalam kupasannja mengenai ke- 
adaan .uar negeri. A'dit menekan: 
kan perhatiannia terhadap kegiatan? 
Amerika Serikat dengan persiapan? 
perangnja. Pernjataan A'dit ini di- 
buktikan dengan angka2 jang dida 
pat dari sumber Amerika Serikat 
sendir', sebagai tjontohnja dikatakan 
anggaran angkatan perang A.S, ada 
lah 6896 dari seluruh anggaran be- 
landia. : 
Keadaan da'am negeri menghenda 

iki persatlan nasional jang lebih. ku 

  
    

memu tuskan untuk. membentuk 
sia PKI Perantjang Konstitusi Repub!'k Indonesi, untu diadjukan 
kepsda sidang Konstituante jang akan datang” dengan D.N. Aidit 

. sebagai khtua dan Njoto sebagai wak 1 

untuk  mendiri- | 

P.K.I. Menerima Pantja- 
Sila Sbg Dasar Politik R.I. 
Tetapi Menghendaki Perbaikan Guna Menghilang- 

Karena Ber-matjam- 
matjam-nja Interpretasi 

DALAM KONPERENSI pers Rebo malam, D.N. Aidit, Se- 
kretaris Djenderal CC PKI menerangkan, bahwa Central 
Paria, Komur's Indonesia jang melangsungkan sidang pienonja pa- 

Comite 

ikota Djakarta, telah mengambil 
»Pani- 

ketua. Kedua, 
itk: Republk Indonesia, 

menerima 
dengan 

kan dirum usiptn oleh ,Pamtia PKI Peran- 

  

Lamunan 
Prof Einstein 
Lebih Senang Djadi 

“Tukang Patri" 
PROF. ALBERT EINSTEIN 

jang tersohor diseluruh dunia itu 
menurut madjalah ,,Reporter Ma- 
gazine” berkata: ,,Andaikata saja 
harus memulai lagi kehidupan sa 
Ja, saja tidak akan mentjoba men- 
djadi safdjana, abli ilmu pengcta- 
huan alam atau guru lagi. Tidak, 
saja aKan lebih suka”mendiadi tu 
kang patri atau pedagang ketjil ig 
menawarkan barang2nja ditepi 
djalan, dengan harapan Supaja da 
pat menikmatkan kebebasan”, 
Kata2 ini diutjapkannja bertalian 
dengan meradjalelanja mecCarthy- 
SM, jg. mengutik-utik idee2 dan 
kejakinan2 politik para sardjana 
Amerika. (Antara), 

  

atedan  d'pertahankannja — kabinet 
Ali, Karena pemerintah Ali dapat 
yebih. mendfamin 'hak2 demokrasi, 
Demikian Aidit. (Antara), 

en 

    

  

 



TPT SPN sate LAOS KO TT MANA TE     

Giliran P. RN. Kedudukan Gub. Dja- 
Tenikin babi “malai hari ini waktu | — — — — — PS.LI, sudah menentukan sika ia Me ha 

wa - Te ngah : Mang unna- 

Kd NN Bni B3 : 1 Ea | Hoa . rus | 25 k dim. kabi 1 P 
LISTRIK NEGARA" tjabang Sema- lehkan genjeri2nia Nenen sanak Wan Maning, “oleh sementara kala 

. 

dirobah ibis .ditstapkan, sinyal harikup: ig. hampir mendjadi ,,bisuP” baru bagi kabinet Ali, ' et | 

goro Gontjang 4 
ngan dan sementara pers sudah mulai ditjela, bahkan sikap PSII 'js. 

1 (Didesa Kebumen Ketjamatan Ba- Kemaren Ia Dipanggil Ke Djakarta — "turaden, baru2 ini telah dilangsun A1 Bata" n N $ 

  

    

   

  

    
     

         
   

Na 
| Daerah 

| : 

PURWOKERTO. 
   

  

     
     

  

  

    
ja. Jakni: memperbo- ' 

    

  

   — Harjoto: | #enPe Y 
   KAA Kamis dan bari Saptu, dari djam 7 sampai 14, | meninggalkan rapat Panitia Perbaikan Kabinet dianggapnia tidak sportiet. (| |) 0 | -YARA PEMILIHAN UMUM | ari Djum'at dari djam .1 sampai 12.- i nee Na ada taufan agama 2 Pan ani IK Hormatilah Pahlawan? || PRA TEKAN 

" emudian ,/mentjertja pala sesu 
5 

2. Semarang, 10 Nopember 1954. 

Ha NN an SARA | lusa sudah mentjatji mak: 
Dos Kepala Tjabang Semarang. djadi hak mereka. Walaupun dalam hal ,,memu entjertja” i 

Se Na 3 NA Mane djuga dipunjai lain fihak, alangkah tololnja djika dlm. mentjatji-maki itu 
z2 —m————————————————weww | tidak tahu duduk-perkaranja jang sebenarnja. 

kebiasaan bagi orang utk. ,,memudji”, 

tu partai jg. menentukan sikaj     
ap. la kalanja kemaren memudji, esok atau | Jg Masih Hidup 
adahsl, sikap sesuatu partai itu adalah men- jl 2 Dar un dalam hal ,.memudji” atau ,,mentiertja” ituk ” SEKRETARIS Djenderal Ke- 

 menterian Penerangan Harjoto, 

     
    Kan Nata PN TN | aa Ada Sebab2-nja 

jara jg baru, jaitu dengan r $ & T ans 5 

—Sebab2 N. U Djawa Tengah Tidak unakan kontak suara, kartu suara 

Menjukai Mangunnagoro 
dan tanda gambar. Para tjalon te- 
lah dapat tanda gambar jg si pe- 

Nee” Wae anon engan DENGAN PESAWAT TERBANG jang pertama h 
In ae JA ye dalam — kartu pagi Gubernur Djawa Tengah Mangunnegoro telah 

Kementerian Dalam Neger, di Djakarta untuk memenuhi pa h 
Kementerian tsb. jang disampaikan dengan £.Igram | er Rebo jl. 

Ba Dnannat Hey Catatan abinet, | '8: opember 1954, jang di 

aa utjapkannja melalui RRI Djakar- 
ta, mengenangkan djas Jpara 

    

  

— — —& — — Sekarang, sesudah P.S.LI. terus duduk dalam. 
“| datang giliran bagi P-R.N, jang akan bersuara. Kita boleh mena 

| kan, bahwa orang2 tertentu akan melemparkan tjertja-makian kepadaj " 
| PRN, dengan serba-matjam alasan jang bisa ditjari2. Tetapi bagi kita sen 

diri, jang kebetulan mengetahui akan duduknja sesuatu soal — seperti 
sudah berulang? didjelaskan dalam pemberitaan? wartawan kita jang se- jang 

         

  

                       

suara. Oleh pemilih kartu suara. itu 
dibawa kedalam kamar dan disini 

    

  
          

     

      

    Ii cow ina Kalau Dati Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di : hi 2 
GR en ol Ya ra sedangkan dikabinet memp 

GEDUNG G. R.I. S. 
Bodjong No 

   
       
     

sudah pantas djika kep 

  

hari-dua lagi. Apapun sikap 

kaju bakar terletak di Penimbunan2 dari Daerah2 Hutan : . 

PURWODADI, BLORA, KENDAL, PATI dan TJEPU. 
Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor? : 

  

kekuatannja dalam Parlemen.. 

I, di Bandung. 

III, ,, Semarang. 

IV, , Surabaja- - 3 

” 
Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. 

” Pl ” » : »   
». : » 19 ” 

      
   
   

   
      

ja 

13 mpunjai 4 suara dan dikabinet mempunjai 2 menteri, bukankah 
Pa an Me Sa bisa diberikan 3 korsi dalam kabinet? 

" "5 5» — — Sikap P.R.N: terhadap kabinet akan ditentukan dalam se- Sr i P.RI Jaga i, akan mendjadi ukuran sampai 
1 tr In T: kemana kesanggupan P.R.N. untuk mendjaga kehormatannja. 

2 1 16 S emarang ! diika P.RN, Pa Nah dengan satu korsi seperti sekarang, itu bukan f 

     parlemen-hanja mempunjai 7 sua 
wakil dan P.S.LI. jang dalam Pat- 

  

Artinja : 

Ae £ BP NON ri « suatu ukuran bahwa P.RN. bidjaksana dalam tindakannja. Me- £ 
Adapun jang dilelangkan ialah berupa kaju djati pertukangan, , jsinka, malahan menundjukkan ,,minder er-waardigheidscomplexnja” dalam 

terletak di ' menghadapi lain? partai pendukung kabinet. Kalau toh P.R.N. menuntut 
tambahan korsi, itu bukan berarti bahwa P.R.N. berbuat seperti ,,anak di 

'naka?”, melainkan ia bertindak untuk minta sesuatu jang imbang dengan 

Re il 
tor j sangk : — ———— Bagi kabinet sendiri, andaikata membiarkan P.R.N. ke- 

Kama ANN 2 .. Mean luar dari kabinet, oa suara pendukung kabinet dalam parlemen lane | 

tas mendjadi ketjil. Imbangannja lantas mendjadi 120 — 105 buat meer- . 
8 

derheid opposisi. Dari segi kesopanan politik, djika perbandingan angka-. 
nja demikian, 'kabinet lantas diatuh. | $ 1. 

—- — Ondanks P.R.N. itu ,.pretelan” P.N.I., tetapi kepadanjas da anis 

  

    

  

      

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT 
— ADJUDAN DJENDERAL 

PENGUMUMAN 
An No. 157/Adjen/Peng/54. P 

I. Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk ditem- 
patkan di kapaf2 Angkatan Darat sebagai : 

A. BAGIAN DEK. (Dek Personeel). 
1. Kelasi dengan pangkat Bawahan 
2. Djurumudi : 3 & Kpr/ Bintara 
3. Tukang kaju/Serang/Pelajaran L.V. £ 55 Bintara 
4.  Mualim pelajaran laut Indonesia 1I/I & SA an Bintara 

Nachoda P.L.I. (verswaard L.K.V.) 35 3 Bintara “ 
5. Mualim pelajaran Besar , Sega # Perwira 

(Pelajaran Besar III /1I/I) 2 bi Perwira 
:6. Nachoda diploma P.B. ji & Perwira 

B. BAGIAN KAMAR MESIN. (Mach:ne Kamer Personeel). 

“1. Peminjak mesin dengan pangkat Bawahan 
& Pembantu Djuru Motor t. "3 Kopral 
3. Djuru Motor : 27 13 Bintara 
4. Machine motor driver M.M.D. e ta Bintara 

” 5. ” “Di: » 133 Bintara “ : 

A. diploma 2 ». Perwira 
B. diploma “Ti x Perwira 
C. diploma ' SP ea Naa 

Tjatatan: 1) Penentuan pangkat dalam Bawahan/Bintara/Perwira disesuaikan dengan idjazah 
dan pengalaman kerdja. Ten 

2)" Dapat diberi pangkat Letnan Dua, tergantung dengan idjazah dan pengalaman 
' kerdja. 

Sjarat-sjarat penerimaan : 
“s4. Warga Negara Indonesia. 5 . , 8 aoi 

2 Rersedia mengadakan Ikatan Dinas sekurang2nja 5 tahun. sa : 
3. Bersedia didjadikan anggauta Tentara sesuai dengan djabatan dan harus melalui latihan 

dasar Infanteri selama sedikitnja 6 bulan. 
4. Umur: $ 5 : Pe iS 

a. untuk Bawahan dan Bintara paling tinggi 35 tahun. 
b. untuk Perwira paling tnggi 40 tahun.   5. Harus memenuhi sjarat2 kesehatan jang ditentukan oleh dokter Djawatan Kesehatan Ten- 
tara Angkatan Darat. : : 

III. Pelamar2 melamar pada: aa 
2 DAAD. ae 3 di Medan untuk pelamar2 dari Daerah Sumatera Tengah dan Utara: 
b DAA.D. Terr. II di Palembang untuk pelamar2 dari Daerah Sumatera Selatan, 
9 D:AA.D. Terr. IV di Semarang untuk pelamar2 dari Daerah Djawa Tengah, 
d) Ap: Terr. V di Malang untuk pelamar2 dari Daerah Djawa Timur, 
e) D.A.LA.D. Terr. VI di Bandjarmasin untuk pelamar2 dari Daerah Kalimantan, 
?) D.AAD: Terr. VII di Makassar untuk pelamar2 dari Daerah Nusa Tenggara, Sulawesi - 

8) ALA.D. Pusat, Djalan Dr. Wahidin 1I/ I, untuk pelamar-pelamar dari Daerah Djawa . 
1 membawa: 

    

  

  

1. Surat Idjazah asli tamatan Sekolah Umum. 
2. Surat2 Idjazah asli dari pendidikan pelajaran. 5 
3. Surat keterangan pengalaman kerdja bagi mereka jang telah pernah bekerdja. 

au 4, Te sJakuan baik dari Pamong Pradja atau Polisi. 5 
5. 3 (tiga) buah pasfoto. AH 1 ag 
6. Ban Ban ep tentara, surat persetudjuan dari Kmd./ Kep. Dir. langsung dimana ia 

berada, RL 
. Jang tidak berpengalaman tidak usah melamar. . : 4 
. Untk aa Penaaan sjarat2, beaja pengangkutan akafi diganti. 
. Pelamaran ditutup pada tanggal 15 Pan Ke : 
2 nj tang umuman ini tida jadakan. : 
Ta Tn Sen Ta BANDUNG, 1 Nopember 1954. 

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT 
: ADJUDAN DJENDERAL - 
  

Pontianak, 8 April 1952. 

| Kepada Ba 
Toko Obat "BINTANG TUDJUH" - 

  

   
     

   

    

     
    

   

   

     
       

           

   

    

  

     

   

   

  

   

        

  

   

  

  

          
   

      

2 hrekot be Il): » 
JAKA FE A- RA 

:$ 

aa, Saja jang bertanda tangan dibawah “3 1 
ad, arutulis pada Perusahan Dagang At oh 

WEHRY & Cos, N.V. Pontianak. A8 PN Saja sangat merasa girang sekali, laik 
an an Jamanja saja menderita sakit ba- Hera 
Sudah, banjak saja memakan obat2 batuk jang Ra 
tjar am keluaran, tetapi penjakit saja 1 A3 

. setelah saja mentjobakan obat laa | 
atuk € ' Tudjuh kiranja sangat baik se- laa f 

kali un ni penjakit batuk tersebut, sete- ea 
lah 3 rus memakan obat itu, penjakit lea Ik 
saja pun th sama sekali. 5 ra 

2 ha Ingga badan saja sehat kemba se- “Ar 

ari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat tp 
2 TANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak | 

ik mwengutjapkan ribuan terima 

N.V, 

# 

  

” 
. . “ . 2 biar Djawatan Kehutanan », Djakarta. harus diberi keadilan, althans djika kabinet Ali masih ingin menjambung 

Bea hi sansmensamnsoan kasncasasn mama — umurnja. Hung 

Kabar Kota 

  

Pahlawan 

sungkan dengan 

pisi Diponegoro. Hadlir pada ma 
Pembesar2 Kepolisian dan sipil, Kom'saris . 
segenap Perwira dan Bentara jang ada dalam  Garnizoen Sema- 

    

     

   

  

        

   

   

  

   

  

Marilah kita bersama2 meng- 
hargai pahlawan pengangkutan “batu pembangunan, jang dengan 

lichlas mentjurahkan tenaga, budi 
Jan fikiran untuk penjusunan 

|dan nembangunan negara kita. 
Marilah dengan semangat pengor 
banan selama didunia jang fana 
ini kita berusaha untuk mendjadi 
1 awan pengangkut batu dan di 

udian hari, dialam baka men 
adi pembina tiandi kemuliaan 

negara, nusa dan bangsa.” 
(Antara) 

  

. Penjerahan djabatan Menteri 
oleh Mr. Iskag 

Tiokrohad:surio kepada Prof. “Ir, 
Rooseno dilakukan pada dar' 

tanggal 11 Nopember 
“diam 10 digedung Kementer'an 
Perekonomian  Djalan Gadjah 
Mada 8, Djakarta. 

Perekonomian 

7958 Pahlawan Telah Gugur. 
Nalam Perdjoangan Selama 9. jTahun—Makamnja 
Tersebar Di Djawa—Tengah- Peringatan Hari 

Di Semarang 

' PERINGATAN HARI Pahlawan di Semarang telah dilang- 
suatu upatjara jang penuh chidmad pada tgl. 9 

menghadap 10 Nopember dimulai tepat pada djam 24.00 di Ta- 
man Makam Pahlawan S'randa dan 

lam 
(La Gara oleh Panglima Di- 
ita Gubernur Djawa Tengah, 

Belanda Van Kijck, 

  

| watan Pertanian - Rakjat 

memasukkan “kartu tadi kedalam 
kotak suara. 'Dengap tjara “begitu 
pemilihan telah berlangsung dgn. 
lantjar, dan: disaksikan pula oleh 
Tjamat Baturaden: dan 'instansi2 jg 
bersangkutan. Pemilihan: setjara 
ini dilakukan pula didesa Pemi- 
djen untuk pemilihan “Lurah desa 
tersebut. f 

WONOS080 
480.000 EKOR TIKUS DIBI- 

NASAKAN. 
Dari Djawatan Pertanian Rakjat 

daerah. Kedu wartawan. kita menda 
pat kabar, bahwa. lebih . kurang 
480.000 . ekor-.tikus jg ,.menjerbu” 

tanaman padi. didaerah kabupaten 
Magelang, Temanggung dan Wono- 
sobo telah dapat ditangkap dan di : 
binasakan.. Penangkapan ..oleh Dja- 

dibantu 

oleh pamong pradja. dan. penduduk 
jg bersangkutan dalam tempo. 9. bu 
lan dengan mempergunakan fosfor 
ditjampur . dengan ubi manis . dan 
trasi. 

Seperti diketahui dalam tahun 
ini Kedu Utara termasuk. kabupa- 
ten Magelang .dari seluas 10.094 
ha tanaman padi telah diserang 
hama tikus. diantaranja 3.275 ha, 
djadi hanja 254 jg menghasilkan 
padi. Untuk memberantas hama ti 
kus oleh Djawatan Pertanian: telah | 
disediakan 4. ton. fosfor. seharga 
Rp. 25.000.— belum termasuk pem 
belian trasi dan ubi manis. 

TEMANGGUNG | 

pangg:lan itu disampa kan-sesudah 
pegang oleh Partai N.U. 

Dengan dipanggilnja Gubernur Ma 
ngunnegoro oleh Kementerian Da 
lam. Negeri tadi, oleh kalangan NU 
di. .Djawa, Tengah diangcap suatu 
langkah pertama untuk menjelesai 

kan masalah tuntutannja. Dalam hu | 
bungan dengan itu, Kijahi  Cholik 

atas. .pertanjaan ,,Suara Merdeka”! 
menjatakan,. bahwa apabila tuntutan 
NU Djawa Tengah mengenai penin | 
djauan kembali pengangkatan Gu! 
bernur Djawa Tengah Mancgunnego | 
ro tadi belum mendapat penjelesai 
an, maka tuntutan itu akan terus di 
perdjoangkan, hingga, berhasil. Da 
sar2 dari tuntutan NU ' Djawa Te 

ngah itu dikatakan oleh Chol'k ada 
lah berdasar faktor psychologis dan 
politis. 

Sementara itu oleh 'lain2 kalang 
an dianggap, panggilan pada Guber 
nur Djawa Tengah oleh Kementeri 
an Dalam Negeri tadi, diduga untuk 
menjelesaikan masalah mutasi2 Pa 
mong Pradja didaerah2 jang hingga | 
kini masih lowong. Seperti diketa 
hui, hingga kini djabatan untuk Re 
siden Pati dan Pekalongan masih :lo 

wong, demikian djuga untuk. djaba 
tan? di Semarang dan Purwodadi. 
Disamping itu masih ada pula Bupa 

ti2 jang hingga kini masih dilantik, 
misalnja Bupati2 di Magelang dan 
Wonosobo. 

Sebabnja Mangunnegoro 

tidak disukai N.U. 

Sebabnja NU Djawa Tengah ti 

dak menjukai Mangunnegoro seba 

gai Gubernur Djawa Tengah, an 
tara lain disebabkan (seperti di 

njatakan dalam protesnja) bahwa 
orang. Tepat pada djam tsb, diatas, upatjara ' Ere-Appel dimulai 
Gengan didahului mengheningkan fiipta jang diiringi dengan sang 
kakala (suara tambur dan trompet), Sesudah itu kemudian Pangli 
ma mengutjapkan ,,Renungan Sunji” dan diachiri dengan sangka- 
kala pula dan tambur appel tidur. Peran 3 

Dalam - "Renungan Sunji” itu “4 
Panglima mengenangkan kembali 

'djasa2 para pahlawan jang denga r 
-ichlas hati tlh. mengorbankar djiwa $ 
iraganja utk. kemerdekaan - negara N 
dan bangsa Indonesia. Dikatakan : 
a.l bahwa selama 9 tahun ini'tel pr SIARAN R.R.I. 

jada 7.958 pahlawan jang telah gi- , 
|gur jang makamnja tersebar diselu Semarang, 13 Nop. 1954: 
.ruh Djawa Tengah. Diantara: ' 
ka itu ada 514 pahlawan -jang: | 

na Sebagai penutup 5 ka- naires. 13.15 Gadon. Seton. 

  
      

     

  

“dak dikenal. 
ita2 dalam ”Renungan Sunji” tadi, 
'Panglima merasa terharu apabila 
| membandingkan keadaan pada" de- 
|wasa ini jang agak menjimpang da- 
(ri arti pengorbanan para pahlawan 
"jang telah gugur lebih dahulu. 

buran Sore: 17.40  Lagu2  Malaju. 
18.00. Obrolan pak Besut. 18.15 
Hidangan Irama A.P. 418.45 Lagu? 
jang digemari. 19.30 Njanjian Tung 
gal. 20.30 Atjara Saptu malam. 
21.00 Siaray Penerangan. 21.15 Sua 
ra Darsih dan Darmanto. 22.15 
Tri Irama. 22.30 Tutup. 

Upatjara Ziarah. 
. Selandjutnja pada tgl. 10 Nopem 

iber dimulai djam 8 pagi Taman, Surakarta, 13 Nop. 1954: 
'Makam Pahlawan tadi  dilangsung ' Djam 06.03 Sekitar Tanah Air. 
'kan upatjara ziarah, jang djuga di 06.15 Waltz pagi. 06.45 Julia dan 
.pimpin oleh Panglima Div. Dipone Rahman. 07.15 Irama - Ouantet. 
| goro. Ketjuali dihadliri oleh “Pem 07.45 Calypso dan Samba. 12.03 Ra 

USAHA UNTUK MENGURA- 
NGI PENDERITAAN. 

Dikabarkan, bahwa di- Djumo 
daerah kabupaten Temanggung 
jaita didesa Sukomerto, Karang- 
tedjo, Morobonga, Padureso dan 
Barang luas sawah 480 ha 4 kali 
terus menerus t'dak dapat meng- 
hasilkan padi. Usaha buat men- 
tjegah kekurangan dan penderi- 
taan rakjat, oleh Djawatan Per- 
tanian Rakjat telah disediakan 
uang sebanjak Rp. 96.000.- un-   

Djam 06.10 Piano Populer. 06.40 
@uintet Harry. 07.10. The. Moder 

14.10 
Gado, Seton (landjutan).. 17.00 Hi 

TJIREBON 

   

   

  

   “YP gerombolan  Kosim     

besar2 tersebut diatas, upatjara zi- 
arah itu-dihadliri pula oleh “pela- 
djar2 SMA, SGA, STM, Sekolah 

i Pelajaran dan lain2, serta para ke- 
luarga para pahlawan. $ 

Perletakan karangan bunga “jang 
resmi, berturut2  dilakukap oleh: 
Panglima Divisi, Gubernur  Djawa 

ngah, Komisaris Keradjaan Belanda, 
Residen, Pengawas Kedjaksaan, Ke 

pala Polisi Prop. 'Djawa Tengah, 
| Walikota Semg. dan lain2nja. Ke- 
mudian dibatjakan Do'a2 Kubur se 
itjara berturut2 oleh Imam Tenta- 
|ra, Pedari Tentara dan Pendeta Ten 
tara. Upatjara ziarah ini  diachiri 
dengan penaikan Sang  Dwiwarna 
dan penaburan bunga2 sawur  dia- 

—5' tas makam2 pahlawan. 

YUURCONTACT DENGAN 
GEROMBOLAN. 

»- Dibeberapa tempat dalam dae- 
rah G.B.N. baru2 ini pasukan2 

- kita dim gerakannja pembersihan 
telah terdjadi tembak-menembak 

| dengan gerombolan, -a.l.. dengan 
selama 215 

| diam jalah dari djam 21 s/d djam 
23.30. Hatsiy selama 2 “hari tsb. 
jang dapat dibuktikan oleh ' pa- 
sukan kita ialah 5 orang anggau- 
ta gerombolan mati tertembak, 3 
orang luka berat, 3 irang terta- 
wam-h'dup, dan 3 kwintal'padi 
dapat kita rampas, kemungkinan 

- besar banjak pula anggauta ge- 
rombo'an jang Juka2 rngan dan 
dianokut oleh  teman?-nia,' se- 

| dangkan difihak kita selamat, De- 
. Mksan berita dari Perwira Pers 
Ke TV. : 

  

      

(Lelaki Lelah 
pem ya tenaga tidak bisa 

Djamu Kuat 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 

'Tesoknja Tuan akan berasa Iebih   
  

  

   

     KARU TERIMA 
PIRINGAN HITAM dari Lagu? 

    
'Tuan2/Njonja2 jang menderita : dn Ha 

POPULAIR dan Lagu? Nagan (sakit WASIR (Aambeien) dan Kwik Hwie Tiong 
AL | sudah berusaha di-mana2 dengan Dokter Gigi 

Datanglah pada (KERSTL 
Gang Besen 67 — Semarang. TERBARU. 2 NN Ag 

ISE? 
Record Stores ag RAHAT 

tidak berhasil. pada 
alamat dibawah ini untuk obati 

| . £ . 

: PAI WASIR dengan garansie sembuh Djam Bitjara sekarang: 
«E A R A di dalam 12 hari sampai RON- Pagi : 8 —10 

" Gn TOK. .akar-akarnja, ' ZONDER | sore : 4.30 G 
| Ketjuali Saptu sore & Hari Besar. 

  

Pe. KABA RS ENA NG : PEROBAHAN DJAM BITJARA 

segar, kuat dan gembira. 

1 Pak R p.0,50 
kt : 

   
Maan Ag 

LN 33 
DJL, DEMAK 129 TILP, 611 

NN ka 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Se marang   Ga AA ai Tr Yu: BN Lb ea Yr y Tt £ gta ahes aan Pan nan 4 3 3 He » 

sd 2 Pa PERAN, SETERAN 109 — semarang Bantulah Pa MI, 4991 agen-agen diseluruh tempat, 

  

as Li 

  

  
masa 

'Rintisan Sastra. 20.15 Varia: Dari 

jian siang. 12.45 Orkes Symphony. 
13.15 Artie Shaw dan. Benny :Good 

man. 13.45 Dari Bali. 14.00. Hibu 

ran Siang. 17.05 Dunia « kanak-ka- 
nak. 17.45 Varia Djawa Tengah. 
17.55 Disco Varia. 18.15 Mimbar | 
Budaja. 18.30 Hidang R.O.S. 19.30 
Njanjian bersama. 19.45 Contact. de 

Tengah, Ketua DPRDS Djawa Te-| ngan Pendengar. 20.30 Wajang. Ku Pedagang menengah 
Hi Na an meat 22.15 Wajang Kota Tjirebon telah membentuk or- 
Kulit semalam suntuk - (landjutan). 

50.00 Tutup. 

Jogjakarta, 13 Nop. 1954: 
Djam 06.10 Lambaian Pulau Ma 

luku. 06.35 Orkes Consert “Charles 
Williams. 07.10 Rejog Asli. 13.10 

Hiburan Seton Ketoprak Mataram. 
13.40 Hiburan Seton Ketoprak Ma 
taram (landjutan). 17.00 Sarang Bu 
rung Kutilang. 17.40 Rajuan Da 
nau Toba. 18.15 Bingkisan Malam 
Minggu. t8.30 Dikala Sendja. 19.40 

dan untuk Pendengar. 2115 Gema 
Malam Minggu. 22.10 Batjaan Bu 
ku. 23.00 Tutup. 

Djakarta, 13 Nop. 1954: 
Djam 06.10” Rajuan psgi, 

Lembaran Wanita. 14.10 Orkes Situ ' 
dio Djakarta. 17.10 Ruangan kanak 
kanak. 17.15 Orkes Krontjong M. 
Sagi. 19.20 Orkes: Studio Djakaria. 
21.00 Wajang Kulit dari Istana, 
05.00 Tutup. ' 

r3 0 

SEMARANG SINGKAT. 
— Pada tgl. 8 Nopember jbl. te- 

lah dibentuk susunan pengurus2 R.T, 
baru di Kp. Mlatibaru. Adapun sbg.. 
ketua I, II sdr. Martosudarmo, sdr. | 
Soedjad', penulis I, II sdr. Soenardi, 
sdr. Ispanggung dgm. dibantt bebu 
rapa orang lagi bag. ekonomi, so- 
sial, penerangan, pendidikan dIl., se: 
dangkan bag. pemuda 'sdr, - Ramto- 
mihardjo, ketua bag. wanita I, II 
nj. Soedjadi, nj. .Soenardi. 

tuk dibelkan bibit guna diberi- | 
kan pindjaman kepada mereka 
jang membutuhkan. 

  

  

GEROMBOLAN SERANG POS 
TENTARA. 

Baru2 ini kira2 pada djam 23.00 
desa Kepuh Ketj. Bantarudjek 
(Kab. Madjalengka) telah didatangi 
oleh pasukan gerombolan jg djum- 
lahnja ditaksir Ik. 150 orang bersen 
djata lengkap, diantaranja terdapat 
3 putjuk sendjata bren. Mereka ke 

mudian menjerang pos tentara dan 

membakar 3 rumah penduduk. Aki 
bat penjerangan itu ada beberapa 
orang jg mendapat luka2 berat, se- 
dangkan kerugian fihak  gerombo- 
lan belum diketahui. 

PEDAGANG MENENGAH 
BERSATU. 

Sedjak tgl. 5 Nopember jl. para 

Indonesia di 

ganisasi jg diberi: nama Persatuan 
Pedagang Menengah Indonesia Tji- 
rebop dengan singkatan “GAPMI. 

Tudjuap organisasi itu untuk mem 
perdjoangkan kepentingan2 para pe 
dagang menengah Indonesia. Ada- 
pun susunan - pengurusnja: 
dan Wakilnja: A. Suryan Bashry 
dan J. Mustofa. Penulis: M. Masi- 
'huri dan Bendahara: Sabur. Ala- 
mat sekretariat di Toko Ringan Ka 
ranggetas 65 Tjirebon. i 

RAPAT UMUM. | 
Besok tgl. 14 Nopember bertem- 

'pat'di. Aloon2 Kedjaksar: Tjirebon, : 
akan dilangsungkan rapat 
PKI. Dim. rapat umum ini akan ber 
bitjara pemuka2 PKI dari Djakarta, 

tuan nasional, perbaikan "nasib rak- ! 
jat, soal perdamaian dan lain2. 

 Mangunnegoro akan menegakkan 

| 'Yuhanan. 

tak a priori 

kembali sistim swapradja dalam ' 
bentuk modern “dan pada waktu, 
Mangunnegoro masih mendjabat 

Residen Pati, pernah membeku 

kan surat siaran dari Kementerian 
Agama, jg a.l. menjebutkan bah 
wa Negara Indonesia berdasar Ke 

Soal2 ini rupanja bisa diterima se- 
bagai alasan jang kuat oleh Pengu- 

rus Besar NU, tandanja PB NU su- 
dah memerintahkan pada  Menteri2- 
nja jang duduk dalam Kabinet Ali 
untuk: melaksanakan “tuntutan itu. 
Dengan konstelasi Kabinet seperti se- 
karang, dimana NU memegang por- 

RALAT. 
Dalam sebagian edisi kemaren 

di ,,Suara Merdeka” terdapat ke- 
salahan -pada halaman muka me- 
ngenai kepalaan: N.U. tak a pri- 
ori. bubarkan Kabinet djuga tak 
a.priori bubarkan Kabinet. Kepa- 
laan itu seharusnja dibatja: N.U. 

bubarkan Kabinet 
djuga tak a priori pertahankan 

Kabinet. 2 

SANATORIUM PELADJAR . 
sBUDISARI” DIRESMIKAN. 

  

bak kedua 
permainan jang kurang djika diban 
ding dengan babak pertama, ketju- 
ali Atik jang main baik dan keeper 
Latif jang safe. Keadaan demikian 
tadi berlangsung Ik. 20 menit, hing 

, S3 PA Ag . . 3 - ngadja mengikuti perkembangan di karta — maka djika P.R.Ns 4 gambar jg ada dalam kartu. suara LN Kalpia $ 3 ni : Pada bari RABU, tangga T7 Nopember 1954 alan diadakan | peng Sans Mt mi damar At ah moipaan Ae aa be pa ah rent me nenen NN Dn ena | BERES 1 tuntutan jang pantas. Tidak usah P.R.N. dengan mengemukakan istilah ji kehendak pemilih masing2 gambar- ' : : : in unubataa jang. lelang besar yatyk Upnym. 1 l jeng e a Para Na kapan PRN. diberi tambahan korsi nja tjalon siapa jg ditusuk. Kemu- Usul dari N.U. Djawa Tengah jang merasa Ma Sa an | 
3 Sa | Iagivjang seimbang dengan suaranja dalam parlemen (13 suara). 9 dian pemilih keluar dari kamar dan katnja Mangunnegoro sebaga Gubernur Djawa Tengah. Djustru i 

Kemerteran Dalam Negeri di- 

tepel Dalam Negeri dan Kabinet per- 
nah menjetudjui adanja penindjauan 
kembali mutasi2 jang dilakukan oleh 
Hazairin, maka kedudukan Gubernur 
Mangunnegoro seperti ,telor  di- 
udjung tanduk”. 

Zainul sudah menaruh 
perhatian 

Wartawan kita mendapat kete- 

rangan, sedjak exitnja Prof. Hazairin 
selaku Menteri Dalam Negeri urusan 
portepel ini dipegang oleh Wakil 
PM II Zainul Arifin (Menteri D.N. 
a.i.), soal kedudukan Mangunnegoro 
memang mulai mendjadi pembitjara- 

jan. Kesulitan sekarang djustru meli- 
hat bahwa Mangunnegoro adalah 
dari PPNI, sehingga sedikitnja dia 
mesti dapat pembelaan moril. Bagai- 
mana sikap PNI belum diketahui. 

Mengenai rangkaian penindjauan 
kembali mutasi2, Menteri Dalam Ne- 
geri a.i. sudah membatalkan bebera- 

pa mutasi jang dilakukan dengan ka- 
wat beberapa hari sebelum Hazairin 
ex. 

Kes. IPPI 

Menang 4-2 
Dim SuatuPertandingan 
Lawan Kes. Union 

PERTANDINGAN sepak bola 
jang berlangsung pada hari Rebo 
sore. dilapangan Stadion -Sema- 
rang antara kes. IPPI dari Ban- 
dung dan kes. Un.on berachr 
dengan kemenangan 4—2 untuk 
kes. IPPI. sedangkan angka pada 
waktu istirahat menundjuk 1—0 
utk. IPPI. Dalam “debuut: tadi, 
ternjata kes. IPPI tdak menun- 
djukkan suatu speltehnik ting, 
bahkan kel.hatannja lesu dan ku 
rang semangat. Hanja permainan 
perseorangan dan balcontrole di 
miliki rata2 oleh peman IPPI. 
Tetapi demikian tadi gampang 
dimengerti, apabila ditindjau dari 
permainannja kes. Union . jang 
dalam babak pertama dapat d'ka- 
ta main dibawah tingkat, teruta- 
ma “bagian penjerangnja jang 
memperlihatkan permainan me- 
ngetjewakan. Baru dalam ba- 
bak kedua Union dapat mem- 
perlihatkan spelkwalteit jg biasa. 

Sebaliknja fihak IPPI dalam ba- 
djuga memperlihatkan   Sanatorium. Peladjar- di- Ngawen, 

lam peresmian itu a.l. Gubernur 

berantasan Penjakit Paru? Dr. Sa- 
mallo selaku wakil Kementerian Ke 
sehatan, dan tamu2 undangan lain 
nja dari Semarang dan Salatiga. Sa- 
natorium itu diberi nama ,,Budisari” 

dan “didirikan atas usaha PMI Tib. 

Semarang dengan biaja pembangu- 
' nan sebesar Rp. 374.803.— jang tju an bebas 12 pass, 
kup untuk merawat. 28 peladjar js, 

nan itu dimulai pada tgl. 10 Nopsm 
ber tahun jang lalu perletakar, batu 
pertama oleh Ketua Umum PMI 
Prof. Dr. Bahder Djohan. Biaja psm 
bangunan tadi diperoleh dari pe- 
ngumpulan sokongan2 sedjak 2 ta- 
hun jl. Pada peresmian. tadi, Ketua 
PMI Smg. selaku pimpinan  penje 

umum lenggara menguraikan perkembang- Sian Toh 
an dari pembangunan “sanatorium 
itu, dan kemudian sambutan2 d'u- 

:jg akan membahas masalah persa-i tjapkan oleh Njonjah Ratulangi da- 
ri PMI Pusat, Dr. Samailo, 
Gubernur Djawa' Tengah. 

dan 

ga dari voorsprong 1—0. IPPI ke- 
Salatiga, pada tgl..10 Nopember te- tinggalan angka 2—1. Satu goal da 
lah dibuka dengan resmi. Hadlir da ri Union didapat dari. tendangan 

bola 12 pass, karena Crouge digaet 
, Djawa Tengah, Wkl. PMI Pusat Njo kakinja, hingga ia mestj meninggal 
Injah Ratulangi: Kepala Djwt. Pem-,kan lapangan dan tempatnja kemu- 

dian diduduki oleh Djie Siong. Un- 
tung dalam 5 menit jang. terachir 
fihak IPPI ngotot betul dgn. sera 
ngannja, hingga dapat memperbai- 
ki kedudukannja dan angka lalu 
menundjuk 4—2 untuk IPPI, dima 
na satu goal didapat dari tendang- 

karena Sahari 
langgar bola dengan “tangan - dida 

Ketua menderita penjakit paru2. Pembangu Iam garis terlarang. 
Pasangan dari kedua belah fi- 

hak sbb.: 

IPPI: 
Latif 

Wiranto Nandang Hafid 
Rukma Atik 

Adang Masdulhak  Sumitro 

Gana Sulaiman 
Ing Hoo 

Ping Crouge Tjin Hiap 
Khay Hwie Sahari 

Ing Hok Kamdi Tiang Ling 
Sanjoto 

Hwat 

Union. 

  

— Undian Uang' Besar Djakarta 
Hadiah dari Rp. 250,— 

12602 409870 179180 86484 
302042. 27016 346132 378714 
88021 215210 302340 350357 

348044 132016. 290196 127279 
156178 15265 158273 209142 
268606 127032 344237 212380 
245169 101391 358128 233752 
111970 354461 382333 373502 
143200 30416 153794 211159 
45076 35112 125648 214696   — Pernjataan terima kasih dani 

P.M. Ali kepada DPP SEBDA telah 
diterima pada tgl..6& Nopember jbl, 
dalam mana al. oleh DPP SEBDA 
dikatakan, bahwa PM Ali sangat 
terharu atas isi kawat DPP SEBDA : 
iang menandakan kesedaran kaum 

D.P.P. SEBDA baru-baru ini telah 

hankan untuk mendjaga kebulatan ' 
potensi nasional 
d/uangkan kemerdekaan nasional 
dan masuknja Irian Barat kedalam 
wilajah R.I. 

1 Motorfiets merk JAWA 150 cc 
model paling baru. Keadaan sa- 
ngat baru, Dapat dilihat djam 
13.5— 17 ag Na 39 

| — 9 Ola ai 
  

  

hd) 

“ 

| 

buruh autonoom. Seperti diketahu, | 

, 1317139 
mengrim kawat kepada PM Ali jg » 
mendesak, agar kabinetnja diperta- 135419 371487 

dalam  memper- | 104954 

Didjual lekas 25 

363596 275938 149443 304980 
273147 326505 398532 331017 
13299 226499 45594 30049 
41383 306489 135305 394754 

406610 259129 300120 91837 
313942 302928 20571 268732 
193109 393153 139896 119114 
365988 240185 142813 205890 
361701 80934 236988 184169 

14080 297340 254140 
129728 180359 
102235 348703 
20779 204543 

370127 374677 
258161 200220 
360417 339010 
25987 187092 

162016 126610 
369474 393486 
151034 131319 
80633 220046 

198459 179809 
64931 55127 
76152 65579 

153101 60219 
363181 397131 
41487 195169 
148369 373708 
376445 396311 

307395 ( 97495 
381850 121908 

74005 
78184 
166059 
26805 

325294 
197401 
187904 
126475 
87346 

312008 
131196 
34465 

343215 
352614 
392676 
200259 

55011 
398719 
406482 
397101 
69833 
107462 

1 58523 
182517 
94663 
255978 
252030 
357919 
364281 

  208147 

116990 
165486 
335909 
225241 
182756 
18330 

295187 
39146 

175244 
116422 
222158 
139750 
205004 
402216 
305141 
245818 
266183 
110106 
109655 
258721 
201011 
372833 
128256 
314974 
214741 
394956 
74210 

245716 
367297 
190251 
255588 
144650 

227091 
188136 
146739 
342990 
337258 
155298 
137172 
148133 
206257 
302856 
148923 
371358 
45678 
59581 

243933 
128200 
369512 
115950 
104015 
366403 
78790 

165539 

42094 
386590 
257039 
57222 

356060 
97216 

353081 
267088 
271062 
56834 

378498 
301025 
63712 

227201 
16130 

246658 
177640 
208718 
74616 

228042 
92541 

179153 
94160 
53097 

134695 
313127 
370171 
120774 
346872 

/ 72830 
327073 
263504 
140002 
221012 
378108 
111434 
292585 
165955 
316582 
177409 
88454 

50086 
95107 

306894 
105089 
355412 
107527 
74191 
88189 

129318 
198572 
266524 
116128 
386514 
297434 
334959 
204590 
196578 
327800 
73595 

318946 
35418 
11269 

175094 
165198 
81317 

329894 
188120 
87206 
64081 

2712254 
116509 
155162 
211289 
141511 
215708 
230383 
317513 
401805 
11274 

264728 
232449 

391662 
359700 
290950 
20030 

264106 
198004 
175433 
399636   225760 

  

125562 
220011 
45183 

191033 
326304 
63129 
13505 

157169 
325179 
165260 
375136 
283997 
246625 
393457 
132012 
368196 
348973 
51402 
387675 
137136 
85348 

350109 
181004 
83277 
103166 
192664 
57243 
12134 

250468 
118425 
1109 
04899 
122389 
17189 

226188 
216572 
286468 
376576 
74210 
43437 

258087 
241206 
353170 
132203 
103693 
392355 
39114 
83048 

179372 
11964 
53613 

287764 
294157 
334139 
256440 
256972 
247226 
359867 
68072 

250129 
371490 
69291 
42907 

291317 
360209 
229548 
107533 
252927 
225369 
253673 
12174 
81010 
14502 

408478 
327854 
113104 
322596 
375104 
358325 
19362 

274984 
401713 
174816 
386624 
134999 
130835 
204223 
156414 
16085 

169011 
214869 
215973 
138938 
21176 
140043 
311045 
289172 
175947 
91394 

339736 
329336 
122641 
213509 
389159 
369955 
322709 
123626 
189128 
215012 

35 #90 
280771 
401177 
408967 
247740 
84221 

316519 
107144 
145156 

343592 
56711 

252643 
29972 
213674 
121431 
140146 
212110 
220775 
376321 
82454 

401591 
259083 
39964 

366957 
54380 

194197 
207994 
369550 
88276 
60818 

3s/ol2 
228609 
123936 
80139 

282168 
71657 

308437 
145417 
117050 
408164 
334004 
116592 
104219 
389384 
230428 
175916 
219776 

370171 188120 
395137 406058 
(Bersambung)   
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»Panglimas RI 
Dibawa Ke 
. Pentholan2      

    

. Tidak 
kukan 

jang disebut ,,Republik Maluku 
keterangan jang diperoleh ,,An- 

Maluku ke Jogjakarta dan sae yen 
4 Wirogunan seperti halnja dengan 

dahulu telah ditahan disana. 
t keterangan selandjutnja, Tho- 
oleh phak militer ke Djakarta 

|| .» alama Lagi: 

. »PANGLIMA DARI / 
Selatan”, Thomas Nu | 
tara“, kini telah dibawa 

| Jam tahanan di 

   

    

     
      

  

     

  

     

     
    

    
  

      

»hak Kedjaksaan Agung, te- 
, uku karena adanja dia disana 

diri lebi Apakah Thomas Nussy akan di- 
ng” pe R.M. :fadili perkaranja bersama dengan | 

“lainnja jang terlebih Jah -di- #lain2 pentolan R.M.S. itu, belum di- 
tahan, terdiri dari ,,menteri2”, ,.ko-|ketahui, tetapi diduga pemeriksaan 
mandat” ta dan srdana |terhadap ,,panglima" R.M.S. tersebut 
menteri” R.M.S. Wairisal, diperoleh pakan dilakukan setjara tersendiri se- 

(sudah selesainja pemeriksaan perkara 
dari pentolan2 R.M.S. lainnja. 

itu 1 lagi diharapkan Untuk keperluan pemeriksaan per- 
Ba kara orang2 R.M.S. itu, pihak Ke- dilakukan oleh pihak Pengadilan Mi- | ka 
liter di Jogjakarta yang sedjak be- | djasaan Agung beberapa waktu jang 
berapa waktu jang lalu telah mene-flalu telah mengirim 2 tenaga Djaksa 

dari pihak | ke Maluku dan Makassar guna men- rima bundel perkara? itu « Bh LS Te Kediak di Jogjakarta. —  Jdengarkan keterangan-dari lebih ku- 
Kejaran O k TN At rang 10 orang jang akan didjadikan 
Dia Dan Kon su sebagai saksi2 kelak. Dari djumlah 

lebih kurang-10 orang saksi itu, me- 
Pembo n R RT Inurut keterangan, hanja beberapa sa- 

— Di AS 

keterangan, bahwa pemeriksaan per-| 
kara mereka dalam waktu tidak he- 

can sudah bisa 

    

'dja diantaranja jang akan diminta 
datang ke Jogjakarta, sedangkan jg 

g Hainnja — karena sangat djauhnja 
i AWAN diplomatik dari | diarak Maluku — Jogjakarta — di- 

MW AETANAG t and - Times |pandang tjukup hanja dibatjakan ke- 
i | sulis bah- | terangan2nja jang telah diberikan ke- 

wa presiden Eisenhower dalam jpada 2 Djaksa jang sengadja dikirim 
bulan aka jang lalu telah | ke Maluku itu. 
menolak usul kepala SN 
staf Amerika jang memboleh! Sebagaimana telah dikabarkan, tu- 
pemboman t tertentu di|duhan pokok jang dilantjarkan ter- 

'hadap diri orang2 R.M.S. ialah ,,me- 
'lakukan pemberontakan dengan me- 
ngadakan -perlawanan bersendjata 
terhadap Pemerintah sjah Republik 
Indonesia”. 

RRT oleh pesawat? Amerika. | 
Menurut wartawan itu, usul tadi 

jang disokong oleh John Foster 
ulles, telah diadjukan pada tg. 

12 September, 9 hari setelah RRT 
menembaki pulau Ouemoy. 

Usul itu telah disetudjui oleh lak 
samana Arthur Radford, ketua ga- di Ceram Tengah? 
bungan kepala staf Amerika dan| Lebih djauh “ dalam: hubangan 
laksamana Robert Carney, kepala jini diperoleh kabar, bahwa ,,pe 
,.nayal Operations”, tetapi di ten- mimpin tertinggi” RMS, Soumo 
tang Oleh djenderal Ridgway, -kepa kil, sampai kini disinjalir masih 

Mn Tenan berada di bagian pulau Ceram Te 

Charles Wilson, menjetudjui usu" ag Mood ta Haa Bana 
tadi ,djika RRT melakukan pro- | A1 NS. Di rang, bahwa pu 
vokasi”, sedangkan wakil presiden |l#u jg mendjadi tempat peeanahu 
Richard Nixon dan wakil menteri| Wian dari sisa? gerombolan RMS 
luar negeri Bedell Smith menentang |tSb sedjak beberapa waktu jang 
nja. Demikian wartawan Wash jalu berada dalam tekanan sede 
ington Post and Times Herald” ta-|mikian rupa oleh pihak alat? ke 
di. (Antara). kuasaan negara Republik Indone 

sia, jg menjebabkan mereka prak 

tis terkurung dan sukar sekali 
utk melarikan diri atau mendapat 
bantuan bahan makanan, obat?an 

dan sebagaija dari luar (Avt,r2). 

Soumokil inasih berada 

Hanja Yoga 
Dapat Selamatkan Orang 

Dim Perang Atoom 

DALAM perang atom, kalau 

perang ini kelak meletus, hanja 

orang2 jang melaksanakan ilmu 
Yoga akan selamat, fdak men- 

Selasa dikatakan oleh Sankar Deo 
jang dikenal berilmu Yoga, dim. i , Hana apn 

jakapan dengan pers di. djuan jang dperoleh oleh para Be aa Menanat Samkui Deo 1 Karaan eye Maak Moltou 
New Delh'. Menurut Sankar Deo, « 5 z , 2 .” | dalam siaran hari Selasa jang ter- 
hanja Yoga dapat metawan radio: dengar di London mengatakan, 
aktivitet jg disebarkan oleh bow . bahwa kemadjuan2 baru dalam 

atom dan zat-air. .  Yimu phisica dan teknologi telah 
Yoga adalah senam tertua jg di membawa Sovjet Uni memdekati 

kenal oleh manusia. Hampir setiap zaman mean -antar 'planit. 

orang jg beryoga adalah sangat se- | Dikatakan bahwa kemadjuan2 
hat dan kabarnja Yoga dapat mem | jang diperoleh para sardjana So- 
perpandjang waktu hidup hingga: vjet dalam ilmu ph'sica dan tek- 
150 tahun. Menurut kabar, perda- nologi telah membawa Soviet 

na menteri India, Jawaharlal Neh-! Uni mendekati penjelesaian tugas 
ru, setiap hari selama beberapa me. besar jang memang sedang diusa- 
nit beryoga dengan berdiri diatas j hakan oleh otak2 paling baik da- 
kepalanja dan ia tidak pernah sakit $ ri Sovjet. Uni, jakni organisasi 
selama 40 tahun jg lampau. penerbangan antar. planit. Dermi- 

(Antara). kan radio Moskou. (Antara) 

Antar-Planeet 
. Di Russia 
SAMBIL MEM UDJS2 kema-   

  

” Cc 

penamaan 

  

   
   

    
       

    

    

  

        
       

       
           

     

  

        
      

        

  

    

     

      

UPATJARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN DI SEMARANG. 
Pemandangan jang chusuk da chidmad nari Selasa malam Rebo , 
djam 24.00 waktu diadakan. ,,Eere-Appel” di makam Pahlawan Sema 
rang. Tampak Panglima Divisi Kolonel Bachrun sedang membatjakan 

amanatnja. ,,Eere Appel” ini diikuti oleh banjak pembesar2 militer 
dan sipil dikota ini. (Foto: ,,Suara Merdeka”) 

|» Kapal Indu 

IDIm'Perang Dunia 

Russia Bisa Hidu 

yang pertama, karena Sovjet Uni 

T-kat seakan-akan mendjadi sebuah 
ga akan 

Dikatakan, bahwa dalam. “perang 

| dunia pertama terdapat 8 negara be 
sar, akan tetapi sekarang hanja ada 
2-negara besar, jaitu' Amerika Seri-| 
kat dan Sovjet Uni. Dalam hubung-| 
'an ini Toynbee berpendapat, bahwa 
baik Amerika Serikat maupun Sov- 

'jet Uni tidak akan dapat mengura-| 
-angi persendjataannja dalam waktu 
jang dekat, karena hal ini memerlu 
kan sikap saling mempertjajai, jaitu 

tepat 

  

Dlm Lapangan Milit 

tion“, dalam suatu statementnja 

liputi Vietnam, Birma, 
Lp.na. Ikatan diantara 6 

pun dilapangan ekonomi. 

Di Vemk 

Ada Air? 

DR. LM. LEVITT, direktur   
|ada air, dan apabila dugaan 
| SN aa observa- 

5 : 6 3 isi jang kini sedang berlangsung, 
Pener bangan | disana tentu ada salah satu ben- 

abad . tuk kehidupan. 

Venus, 

dan lembap..ita- mungkin -mempu- 
"njai hutan rimba 
dibandingkan dengan rimba2 di bu 
mi, maka hutan-rimba bumi ini lak 
sanakan ,,padang tempat menggem 
bala sapi sadja”. Levitt 

| R.R.T. Dari 

planetarium Fels (Amerika Seri- 

kat) mengatakan bahwa ada 2 

san jg. kuat untuk menduga bah- 
wa di planet Venus terdapat se- ' 
suatu bentuk kehidupan. Dimasa ! 
jang lampau, Venus diduga.sama 
sekali diliputi oleh carbon dioxi- 
de. Tetapi achir2 ini Dr. D.H. 
Menzel dan F.W. Whipple, dari 
univers tas Harvard telah mena- 
rik kesimpulan bahwa di Venus 

ini 

Dr. Levitt bahwa 

suhunja jg panas 
menerangkan 

dengan 

raya, jg apabila 

meramal- 

Pem bentukan “Sebuah 
» Uni? Asia-Tenggara 
Diandjurkan Uleh'Sir Tan Cheng Lock 
Dari Malaya -- Uni Harus Diadakan Baik 

SIR TAN CHENG LOCK, ketua ,/Malayan Chinese Associa- 

telah mengandjurkan dibentuknja suatu Uni Asia Tenggara jang me- 
Muang Thai, Malaya. n 

negara Asia Tenggara ini menurut andjuran 

Cheng Lock tersebut harus d.adakpn baik dilapangan m.liter mau- 

SIR MULAI MEMERIKSA PER 

'djustru suatu hal jang sekarang| 

ini tdak ada. Kita sekarang .meng- 
"hadapi suatu keadaan, dimana pihak 
'jang satu tidak dapat hidup bersama 
"dengan p'hak jang lain dan “dalam 

'melenjapkan jang Jain, "akan tetapi 
'kedua-duanja hidup diatas dunia 
sama.sehingga karenanja harus hi- 
'dup berdampingan. Demikian Toyn- 
bee. 

y 

Ibahwa kawn Katholik dan - kaum 
(Protestan, jang -biasanja bertempur 
|satu sama lain, sekarang dapat hidup | 
“bersama dan. dalam "hubungan ini ia 
berharap, supaja . Amerika Serikat 
dan Sovjet. Uni djuga dapat: ber 
buat demikian. Menurut pendapat ' 
Toynbee, Inggris sudah. tidak dapat | 

Imengelakkan diri dari peperangan ' 
5 dan karenanja akan terlibat dalam 

Dikatakan, bahwa gabungan dari suatu perang .dunia. ke-III. 

wilajah2 6 negara tersebut akan me-| India sekalipun menurut Toynbee 

liputi suatu daerah jang lebih luas tidak akan dapat bersikap - netral, 

dari pada India atau Tiongkok dan meskipun negara tsb. tidak terikat 

menurut perbandingan djuga lebih oleh ikatan2 apapun djuga. Menurut 
kaja mengingat sumber2 bahan men- pendapat. Toynbee, Nehru, tidak 
tah jang dimiliki oleh 6 negara ter- dapat memperoleh kepertjajaan da 

sebut. ri Tiongkok dan dari Barat sekari 

Selandjutnja Cheng Lock memper- (Sus, Suatu hal jang  djustru diperlu 
ingatkan, bahwa rakjat2 Asia Teng- kannja untuk dapat berbuat djasa jg 

gara berdiri diatas tepi, sehinggadji- |sangat berguna bagi dunia sebagai 
ka Amerika Serikat dan Inggris ti- |sotu keseluruhan. ( ! 

dak mengambil tindakan jang konkrit| — Faktar2 jang merugikan bagi 

untuk menarik mereka, maka akibat- Sovjet Uni apabila mentjeburkan 

nja akan merupakan bentjana bagi |diri dalam suatu peperangan ba- 
demokrasi Barat. Menurut pendapat | tu menurut Toynbee adalah spb: 

Cheng Lock, dalam membantu Ma-| 1. Sovjet Uni. seperti  djuga 
laya menindas jang disebut kaum| Amer:ka Serikat, adalah suatu 
pemberontak komunis, Inggris me-j negara jang skaja dengan - ke- 

merlukan bantuan uang dan sendjatah mungkinan jang luas utk mem- 

Amerika. Dalam hubungan ini iaber-|perkembangkan diri (djadi tiap2 
seru kepada Amerika Serikat, supaja| peperangan akan merug kan bagi 
dengan kemauan sendiri memberikan| perkembangan tersebut-Red.): 
sendjata dan uang kepada Malaya' 2. dalam memperkembangkan 
sekarang djuga dan djangan menanti: 5 m 
sampai Malaya berpemerintahan sen-| tjiptakan suatu kelas baru, jaitu 

diri. (Antara)| kelas ahl2 tehnk, ahli2 pimpi- 
—— ——— nan perusahaan, pemimpin2 pa- 

sPENGADILAN RAKJAT” ME berk dsb. dan mereka ini tidak 
darat dabakan seperti kaum 
petani (Antara). 

ea 
50 Pesawat AS 

er M aupun Ekonomi| Sebagai tjontoh - dikemukakannja, |   
jang dikeluarkan pada hari Rabu 

Indonesia dan Fi-   
     

     

  

KARA PERTJOBAAN PEMBU 
NUHAN PM MESIR. 

MAHMUD ABDUL LATIF, 
pemuda jang diadjukan kemuka   kan bahwa dalam tempo 50 tahun 

manusia sudah akan dapat terbang: 
keplanet-planet. Jg mungkin sekali 
paling mudah tertjapai ialah Mars, 
karena ,.kita dapat melihat dgn. 
djelas permukaan Mars dan tahu 
dimana kita akan mendarat”. Dju- 
ga Venus dapat ditjapai, kata Le- 

vitt. Dikatakannja bahwa » menurut 
fikiran dunia ilmu pengetahuan se- 
karang, Venus, Mars dan Bumi ada 

lah satu2nja planet didalam sistim 
Matahari, dimana binatang dapat 
hidup. (Antara). 

Dekat ( VU): 

pengadilan berdasarkan tuduhan 
telah mentjoba membunuh PM 
Mesir letnan kolonel Djamal 
Abdul Nassir, pada hari Selasa 
telah mengaku kesalahannja d'- 
muka ,,Pengadilan Rakjat” jang 
bersidang di Kairo pada hari tsb. 
Abdul Latif dalam pemeriksaan 
pengadilan tsb. jang hanja ber- 
langsung 7 menit djuga meminta 
supaja .baginja disediakan se- 
orang ahli hukum sebagai pem- 

bela. ,,Pengadilan Rakjat” ini d'- 

Melanggar RRT 
“ KANTORBERITA RRT ,,Hsin 
Hua” dalam siaran malam Rebo 
mengatakan bahwa 6 gelombang 
pesawat2 m'liter Amerika, jang 
semuanja berdjumlah 50 buah, 
telah melanggar angkasa RRT 
pada tg. 7 dan 8 Nopember il. 
Dikatakan, bahwa meriam2 pe- 
nangkis serangan udara RRT te- 
lah menembaki 3 gelombang an- 

ketahui oleh skadron leader Dja- |taranja. Pesawat2 Amerika ini 
mal Salem jaitu wakil PM Mesir. | kemudian melarikan diri kearah 

lautan. 
   »No Comment”, 

Kementerian pertahanan Amerika 
di Washingtop hari Rebo tidak ber 

sedia memberikan komentar atas 

  

  

Mengena 
Kesederhanaan Diseluruh Tiongkok— Rahasia Sumber Uang RRT—Pemerintah 
Menaruh Kepertjajaan Pada Massa— Ada Djuga4 Pekam 0. Miskin Tapi Bersih—Mode Pakaian Blatjo Untu k 

Oleh: Djawoto — Ketua Redaksi ,,Antara” 

1800 djuta yuan (Ik. 102  miljard 
US$), sehingga masih ada sisanja. 

Orang-orang RRT selalu katakan, 
bahwa perubahan agraria jang telah 
dilakukan dinegeri itu, benar telah 
membebaskan" kaum tani dari sisa2 
sistim feodal (kekuasaan tuan tanah), 
tetapi RRT berpenduduk 600 djuta. 
Ada jang katakan, bahwa bertambah 
nja penduduk tiap tahun Lk. 6 dju 
ta. Untuk kepentingan rakjat seba 
njak itu, terutama untuk masa jang 

akan datang, menurut orang-orang 
RRT, industrialisasi adalah - sjarat 

  

penuh kepada perlengkapan2 ne- 
lis 

  

    
industriali- | mutlak. Ini adalah soal hidup atau 

an sosialis Imati. Itulah sebabnja, maka Ta 

ini, nasionalisasi atas alat2 pro- |anggaran pengeluaran negara tahun 

duksi, jang dilakukan blonde 1954 itu, 453990 disediakan untuk 
angsur menurut 3 telah | pembangunan ekonomi: untuk mem 

me pai tingkatan | — madju j hangun dan menjempurnakan pabrik 

sekali. Ng | pabrik berat, menengah dan ringan, 

Djika disamping itu diingat 
pula, bahwa pemerintah (negara) | 
mempunjai pengawasan dan me- 
ngatur pula segala produksi jang 
tidak atau belum dilakukan oleh | 
negara sendiri (koperasi kelas pe- 
kerdja, perseorangan dari kelas 
pekerdja dan kapitalis), dan se- | 
gala sesuatu diatur begitu ' rupa, 
seh ngga - distribusi dan pendjua- 

untuk membuat dam2 besar dan ke 

“tjil jang banjak telah kami saksikan 

sendiri. . : 

' Disamping menaroh arti 'pen- 

ting sekali pada pembangunan 

bahwa besar sekali perhatian di 

tjurahkan pada kepentingan2 so- 

Ka 2 | rakjat, jang dengan singkat telah 
lan pada dasarnia dikuasai pula Hap Ketan datara tulisan2 jang 
oleh pemerintah (negara), maka Halu. Untuk ini dalam anggaran 
dapat dipikirkan, dari mana pe-” belandja tahun 1954 disediakan 
merintah (negara) mendapat uang 14.71 94 dari pengeluaran. Untuk 
untuk membiajai segala pemba i 
ngunan itu. ag 

: Belandja pembangunan. 
Menurut angka2 jang” diumum- 

kan, tahun 1954 ini 69.079 dari 
penghasilan negara diperoleh dari 
perusahaan2 negara, koperasi dan 
perusahaan2 tjampuran, sedang sele 
bihnja didapat dari padjak jang di- 
bajar oleh kaum tani (13.4396), peng 
usaha, industrialis dan pedagang bar 
tikelir (15.4076) dan sumber Jainnja. ! 
Ditahun 1950, sebagai perbandingan 

dikemukakan, bahwa penghasilan jg, 
diperoleh dari perusahaan? negara, 
koperasi2 dan perusahaan2. tjampu- 
ran itu, hanja 34.084, sehingga se 
karang adalah dua kali lipat.” 

Menurut angka2 itu, penghasilan 
negara dalam “anggaran - belandja 
tahun 1954 adalah sebesar 274.708. 
600 djuta yuan (Lk. 1175 miljard 
US$), dan pengeluarannja 249.457, 

       
« tadministrasi dll. 18.7970. Dengan 

dem kian maka davat disimpul- 
kan, bahwa 60.1076 dari angga- 

ran pengeluaran tahun ini disedia 
kan untuk pembangunan ekono- 

mi, sosial, kebudajaan,  pendidi- 
kan, pengadjaran, kesehatan dsb.- 

  

tuk pertahanan dan “administrasi. 

- Pa TN TN 
Djangan bandingkan tara i- 

menagih, RRT dengan rakjat 
Amerika Serikat atau negeri2 
Eropa. Di Shanghai kami diadjak 
masuk kampung jang rakjatnja 

miskin sekali. Sebagai perbandi- 
ngan dapatlah dipikirkan salah 
satu kampung jang paling miskin 
dan padat di Djakarta Kota, de- 
ngan rumah2 ketjil, banjak jan 
dojong, dari kaju atau batu, tetapi 
djuga dari tanah liat (jang disini 

    

| ekonomi itu, kami saksikan pula, 

'sal, kebudajaan dan pendidikan. 

- pertahanan 21.114 dan untuk. 

nja, sedang sisania, 39.905, un- 

tidak ada), dengan lorong2 ketjil 
bersimpang-siur, penuh dng anak 
anak jang sedang bermain dan 
orang2 dewasa jang rupanja bu- 
kan kaum buruh, jg pakaiannja 
buruk, banjak pula jang penuh 
tambalan. Perbedaannja hanja ini: 
kampung jang kami masuki itu 
bersih, tdak ada sampah bertum 
puk, tidak ada tjomberan, tidak 
ada puntung2 rokok atau poto- 
ngan2 kertas bertjetjeran, tidak 
pula terlihat ludah atau riak di 
tanah, Katanja, kampung2 seperti 
itu bukan sadja di Shanghai, teta- 
pi diseluruh RRT masih banjak. 
Peninggalan djaman “ kekuasaan 

imperialis, feodal dan kapitalis buro 
krat,” demikian dikatakan oleh 
orang2 RRT. Dan ketika kami me- 
nindjau kota, berkendaraan mobil 
melalui djalan-djalan besar didaerah 
bekas konsesi2 asing jang pandjang 
nja Lk. 25 km itu, dengan gedung2- 
nja atau istana2-nja model Barat jg. 
indah2 — jang sebelum perang men 
djadi daerah jang merupakan Paris- 

Inja Asia dengan segala kemewahan 
nja — orang2 RRT jang mengantar 
kami itu katakan: ,,Semua ini diha- 
silkan dengan keringat, air mata dan 
darah rakjat seperti dikampung ta- 
di”. 
Timbul pertanjaan pada saja: ,.Itu 

:lah tjaranja melakukan  propagan- 
' da?” Dengan demikian saja pahami, 
jmengapa pada segala sesuatu (jang 
tampak pada lahirnja) saja tidak me 
lihat kontrast. jang menundjukkan 
perbedaan kaja dan miskin di RRT, 
5 tahun sesudah revolusi Oktober 
11949. 

pai orang-orang jang mempunjai ram 
T but, djenggot dan komis pandjang se 
bagai tanda, ,,bekas gembong gerilja” 
kesederhanaan orang perdjuangan ru 

panja masih mendjadi pedoman hi 
dup: djuga bagi kaum wanita, jang 
pakaiargija boleh dikatakan serupa 
sadja, hitam, kelabu atau biru, pada 
umumnja tdak memakai snit terten 
tu. Katanja, pakaian seperti jang di 
pakai itu adalah ,,pakaian kehorma 
tan. Begitulah pakaian pedjuang2 
3.tahun jl. ketika masuk kota. Apa 
kah pemuda-pemuda dan gadis-gadis   
RRT “tidak senang berpakaian ba 

pungan Jang Sangat 

Meskipun tidak pernah saja djum ' 

berita ,,Hsin Hua” tadi: ,,No com: 
ment”, katanja. Angkatan laut Ame 
rika, jg armadanja ke-7 bergerak 
di lautan dekat RRT, mengatakan 
tak dapat memberikan . komentar 
atas berita tsb., sedangkan angka- 
tan udara Amerika menerangkan 
tidak menerima informasi tentang 
itu. (Antara). 

Korban Disen- 

tri Di Djepang 
Tiap Tabun 6 Djuta 

“ DIPERKIRAKAN ada 6 dju- 
ta orang, atau kira2 776 dari se- 

Ke Resepsi 

gus? Mustahil. Saja telah lihat hasil 
hasil seni RRT. Lambat laun saja 
pahami, mergapa walikota Kanton, 
pembesar pertama jang mendjamu ka 
mi didaerah RRT dalam suatu resep 

si, memakai pakaian seperti dari bla 
jo jang ditjelup wedelan, jang mu 
la-mula menimbulkan rasa heran pa 

da saja. Mata luruh penduduk Djepang, jang 
Kontrast jang kami lihat bukanlah setiap tahunnja mendjadi korban 

kontrast antara kaja dan miskin, te | dari penjakit deretan Demikian 

tapi antara kesederhanaan hidup itu 
dan hebatnja pembangunan, jang ter 
penting pembangunan industri, jang 
menurut anggapan Orang2 RRT ber 
arti ,,hidup atau mati”. Dengan ini 
saja dapat pahami bagaimana bang 
sa ini dapat mendapatkar mesin? 
raksasa untuk industri berat di An 

:shan, dan dengan sekuat tenaga 
|.memprodusir” ahli2 tehnik dengan 
jaembangunkan banjak sekali fakul- 
tet2 tehnik. Disamping usaha keras 

:untuk membangun industri ini, ditu 
djukkan kepada kami bukti2, bahwa 

nasib buruh sangat diperhatikan. Se 
sudah menindjau kampung “ buruk 
dan miskin di Shanghai itu, kami di 

adjak keperkampungan buruh jang 

didapat kesimpulan oleh menteri 
Manan Djepang dalam 
penjelidikan2 terhadap 805 dae- 
rah. Sebagian terbesar Mematian 
akibat disenteri diakibatkan kare 
ina terlambatnja pertolongan dari 
dokter. Penjakit ini terutama me- 
radja-lela dikalangan keluprga2 
jang tidak mempunjai tempat tju 
tji tangan dalam rumah dan jang 
hanja mempunjai sebuah sumur 
berbarengan dengan . tetangga2- 
nia. (Antara) 

  
  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka” 

Semarang, 11 Nopember 1954: 
baru, suatu kompleks jang luas se- 24 karat: 0 Nag tea Rn Ta Na OA : na 
kali, dengan blok2 rumah bersusun 2 Ienrots diwi aan in jr , “be rum 1 t : 

tiga atau empat, jang ditahun 1954 Karat: ter Lauk Rb 44,50 And uan Bean ia per- 

Tg Nan Tn Sa Aa Diakarta, 10 Nopember 1954. Bana sepetia merk SE 
Ha ie 1 Dn Sket rendah 24 krt tiap gr. Rp. 49.— djua | W les, Sepeda ini adalah pembce- 
2 Talohn note balai batjaan, 22 krt tiap gr. Rp. 48,25 djual ba Ta La Naa Se- 
ka 2 MA un 5 5 as41 Start pertama ja berangkat klinik, tempat penitipan anak, kan : PAN, dari 
tor pos, toko2 koperasi, lapangan Surabaja, 10 Nopember 1954, i ar menud ke lapa- 
olahraga, ruangan2 rekreadf, alat2 T.dak d.trima tjatatan harga. 
untuk bermain musik, main sandiwa 
ra dsbnja. pe 

Perkampungan” seperti ini kami 
lihat dibanjak tempat, terutama 
di kompleks pabrik2 sendiri. Se- 
mua dibuat dalam 5 tahun ini. 
Tetapi diakui, semua ini: belum | 
tjukup, masih djauh, djauh dari 
pada tjukup. j 

Untuk mengetahui taraf hidup 
rakjat, berapa upah minimum dan 
maksimum buruh, nilai riil dari 
nafkah jang diterimanja, dan ba- 
gamana kehidupan kaum tani di 
desa, kami diadjak  menindjau 

Singapore, 10 Nopember 1954, 
Emas Jantakan tiap tael 

Str. $ 151 beli 
dan Str, $ 157 djual 

Londen, 10 Nopember 1954. 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dollar Amer.ka ada- 
loh sbb: 
Emas Be'rut — tiap ounce 35.24 
Emas Macao. tap ounce 37.51 
Emas Hongkong tiap ounce 37,74 
Emas Bangkok tiap ource 38.31 

TOKO MAB   

Ikemukakan, Harapan A 
AHLI SEDJARAH INGGRIS Arnola 

Jasa menerangkan kepada perhimpunan 
Wa dalam perang dunia 'ke-III Inggris 
pal induk Amer ka Serikat dan And mejadi salah satu sasaran 

pangkalan2 udara musuhnja berada dalam 
mungk?n dar.padanja. Selandjutnja Dyn 

| pa.an2 baru dilapangan tehnik te 

mendjadi suatu sasaran dalam 

Ipada itu pihak ig. satu djuga tidak Na 

ie |rang 

perh: 
peladjar dan i £ Pena dan pembesar2 di Ma 

. 

ks“ Amerika 
Dan Sasaran Ke I 

IToynbee Mengenai Peranan Tnggeris 
Kesill — Lagi Di- 

jar Amerika Dan 
p berdampingan 

Toynbee pada hari Se- 
nasional Amerika, bah- 
merupakan sebuah ka- 

ten can mengusahakan agar 
lam djarak jang sedjauh 

       

  

T menjatakan, bahwa 
membuat Amerika Se- 

Sadja dan karenanja dju- 
perang dunja ke-III, 

pulau 

  

Pa Neng 4 

  

d arga tiket tadi, se- 
Kan s'sanja boleh dibajar de- 

tjitjilan bulanan 
i Tan  aagag Aa, me- 

1 per Win . 'Kongsi2 
ag an aaan 2d 

makin ba memper- 
gunakan sistim. pendjuala dengan “titjilan Dada n tiket 

. 
——aannana UU, 

Pengaruh 
Ibu'Narriman 
Jg Menghendaki4 Narri- 
Far Supaja Tjerai 

Tr. ADHAM NAOIB, suami Narriman (bekas ratu ' Mesir), 
Hang kan kepada UP Senin 

“bah ja a s - 
kuat2nja supaja Narriman tetap 
mendjadi isterinja. Bahwa Narri- 
man minta bertjerai, adalah per- 
buatan ibunja (Nj. Asila Sadek) 
yjang mempun pengaruh bu- 
ruk itu”, Adham mengatakan 
Bear ida tidak “2.»n pergi ke 

s mendjumpa:  Narri- 
man, melainkan san Ten 

Ni etaa nana akan 

m 

  

menunggu 
sampai  Narriman. pulang ke Iskandariah. Menurut ibu Narri- 
man, Dr, Nagib ysudah setudiu” kalau mereka bertierai. GA nisen) 
Harian ,,Al Kkhbar” mewartakan di Kairo pada hari Rebo, bahwa be kas ratu Mesir Narriman akan me nikah lagi segera sesudah ia berha 

sil bertjerai dari suaminja sekarang jaitu Dr. Adham al Naktib.. Menu 
rut harian tsb. jang akan mendjadi suami baru Narriman ialah seorano 
miloner jaitu Sheik Ezzat Jaffar da 
ri Kuwait jang berumur 38 tahun 
dan - mendjabat sekretaris dari Emir Kuwait. Sheik ini menurut AI Akhbar” pada hari Selasa jbl. telah 
sampaj di Kairo dar, ia membenar kan, bahwasia bermaksud kawin de ngan Narriman. (Antara). 

P.M. CEYLON BERKELILING. Pada hari Rebo perdana menteri 
Ceylon, Sir John Kotelawala, akan memulai perdjalanannja keliling du 
et diantaranja ke Amerika Seri- 

Fatemi Djalan- 
kanHukumanMati 

jang dalam 
Mohammad Mossadeg 

: a pe 
pada hari Re te- lah mendjalani hukuman tembak 

sampai mati jang didjatuhkan atas dirinja berdasartan tuduhan telah 
adakan pengchianatan terha- 

- Shah Iran. Fatemi berumur 
Naa neng diketahui 

a telah mem peranan pen- ting dalam nas.onalisasi milik 
kon minjak Inggeris ,Anglo- 
Irani: Na Company“ di Iran 3 

Hukuman mati atas diri Fatemi te 
lah diputuskan oleh pengadilan pa 
da tanggal 10 Oktober jl. berdasar kan tuduhan pengchianatan terdia-! 
suk pertjobaan menggulingkan Kera ' 
djaan Iran dan pembentukan “suatu ' 
republik jang bert'orak komunis. ! 
Dalam pemeriksaan2 d'muka penga lilan Fatemi telah terpaksa “dida- 
angkan dalam ruangan sidang de- 
igan diangkut diatas brandkar kare aa kesshatannja masih terganggu ' 
ak bat tikaman diperutnja jang te- lah dilakukan oleh seorang jang 
menfjoba membunuhnja ketika ia di 
tangkap sesudah berhasil untuk se- 
mentara waktu menjembunjikan diri, 
AFP setandjutnja mewartakan bah: 
wa keluarga Fatemi walaupun Shah 
telah menolak permintaan Fatemi 
ikan bandingkan bagi keputusan hu 
Kuman atas d'rinja, semula masih 
mempunjai harapan bahwa huku- 
man Fatemi itu akan dirobah mengi 
agat keadaan kesehatannja (Antara). 

Saleh Kamah 
Keliling!! Dunia 
'engan Naik Sepeda 
PEMUDA 'SALEH RENA, 

    

   

  

ngan terbang Mandai, dimana ia kemud'an akan naik pesawat ter- 

  

   

bang ke Surabaja. Selain menda- 
pat sepeda ini, Saleh Kamah pun 
men sekedar ag seba- 
njak Rp, 1000,— dari Gubernur 
dan lain2 bekal pakaian untuk 
perdjalanan, Keberangkatan pe- 
muda Saleh Kamah ini mendapat 

hangat dari kalangan 

ehagaimana diketahui, Jebih 
dulu telah berangkat dari Maka- 
$ hpemmuda Lawalata jang kini su 

ah sa irebon — dengan 
a hun depan pun 

ahasia dan kakak Saleh 
ialah Ali Kamah akan 

     rumah2 mereka di kompleks pa- 
brik dam didesa, dan mendapat jap “Kuda 
angka2 mengenai nafkah atau " Moda 

KRANGGAN Mer Ha SEMAPAK penghasilan jg kami kehendaki. 

» 

  

  

       Sebagaimana dikabarkan, setelah terrdjadinja pertjobaan pembunuhan 
terhadap perdana menteri PM Nasser, pemerintah Mesir lalu mengada 

kan penangkepan besar-besaran terhadap -anggania2 serta pemukaspe 
muka organisasi ,Ichwanul Muslimin”. Tampak pada gambGcr sebagian 
dari 300 orang anggauta ,Ichwanul Muslimin” jang digiring ke tem 

pat. penahanan. , 

e
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Gang Buntu 

"4 Magelang: 
Mendjadi ,, Markas Se- 

tan Djahat'? 
PENDUDUK KOTA Magelang, 

terutama jang dekat dergan kam 
pung Gang Buntu, belakargan ini 

ml
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telah digemparkan oleh adanja ! 
berita2 tentang adanja Setan | 

l
a
d
a
“
 

Djahat” jang suka mengganggu 
rumah tangga orang. “Gangguan 
dem.kian in antaranja telah di- 
alami oleh Keluarga Suprapto, pe- 
gawai djawatan Pendidikan Ma- 
sjarakat. dan keluarga2 Pudjo dan 
Kasan Taruno, keduanja dari ke-j 
polisan, Rumah ketiga ke'uarga 
Ini yang terletak di Gang Buntu 
pada m.nggu2 belakangan "nj 'se- 
ring diganggu “dengan pelempa- 
ran2 batu. Gangguan demkian ini 
terutama dilakukan bila sedang 
turun hudjan. Dan akbatni, ba- 

njak genteng “jg . hantjur . beran- 
tekan hingga rumah mendjadi bo- 
tjor. 

Kediadan.tersebut sudah - tjukup 
menerbi:kan desas-desus dikalangan 
senduduk, bahwa kini Gang Buntu 
elah mendjadi ,.markas setan d,a- 
hat” jang suka mengganggu orang. 

Mengenai peristiwa ini atas pertanja 

an Wartawan ,,Suara” Merdeka”, is- 
teri sdr. Kasan Taruno jang rumah- 

nia djuga djadi korban lemparan ba 

u iu menf,€ritakan, bahwa beberapa 
vaktu jl.katanja pernah ia bergulat 
melawan seorang pentjuri jg masuk 

rumahnja. Kebetulan waktu itu sua- 
minja sedang tak dirumah. Bersen- 

fjatakan “sebilah keris, nj. Kasan 
Yaruno berhasil melukai si pendia- 
hat, hingga achirnja jangbelakangan 
ini melarfkan diri. Kedjadian terse- 

but kemudian ditafsirkan oleh pen 

  
  

duduk, bahwa nj. Kasan Taruno ber 
kelahi melawan setan. Fihak kepo 
lisian Magelang jang menerima la- 

poran tentang adanja ,,setan2 Gg, 
Buntu” ini kini sedang mengusut 
perkara tsb.,Dan kabarnja kini te. 
lah ada seorang jang ditiurigai men- 
djadi biang keladi ,,perkara ' setan 

setan” ini. 

RADEN JOESOEF BEKAS KA. 
KI-TANGAN L.V.G. MENG- 

' HILANG. 
Raden Joesoef cs., jang bebe- 

rapa minggu jang lalu dis'gnalir 
tindakan2n'a menganggu keama- 
nan dib langan Merlung, wilajah 
Kuala Tunskaj kabupaten: Ba. 
tang Hari Djambi, kini dikabar- 
kan telah melarikan diri - dari 
bilangan tersebut. Raden Joesoef 
dikenal umum sebagai bekas 
kaki-tangan I.V.G. Belanda. 

  

Kundjungilah 111 

Mode-Show 
sFrom Kiddies tor 

Sweet Seventeen“ 
Diselenggarakan oleh: CHUNG SHENG HUI — 

SEMARANG. 

TANGGAL: 11, 12 dan 13 NOPEMBER 1954. 

: Gedung Sekolah Sin Yu Di 
Semarang. 

She, Djalan Stadion 1 

Djam : 19.00 tepat. 

Harga kaartjis: Rp. 10,— (sepuluh rupiah). 

Dapat dibeli pada : 

Toko "HIEN” Bodjong. 

Toko "YUNG” Bodjong. 

Juwelier "TIO” Bodjong, 

Rumah Makan "MIRASA” Djalan Mataram. 

Sekolah "CHUNG HWA HUP : 
Djalan Mataram 756. 

OEI BOEN KONG Pringgading 68. 
  

  

  

  
  memulai pelajarannja keliling d 

nia dengan perahu, (Antara) $ 

VITAMINS 
Ka 

KURMA ZAHDI 
Globe Trading Corporation 

B.B. of ME. bldg, Room 11 
Bagdad — Irag 

  

Maklumkan kepada mereka jang ada minat untuk meng- 
impor KURMA, MOONG, DIES: gandum dll., agar LAI 
berhubungan langsung untuk meridapatkan segala Keterangan”,   TAN AAA  
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INI MALAM D.M.B 

“SEGERA Kena kapal »POLYPHEMUS” 

General Electric” Koelkast 
"Te Model 1954 

PERSEDIAAN KOK gan TYERAT DAPAT! 

1 ce E — ' SrorZULCER — vorRR. , 
| REINIGER 

,HOTPOINT” FORNULEN pakai OVEN 
.HOTPOINT” RESERVE CALROI SMIRAAI. ELEMENTEN 
»GE” KOOKPLAAT SPAARELEN »BTC” ICE CUBE MAK . cabinet bikin YS BLOK 
#ERIGIDAIRE” C Aa. 

   

   
     

    

    

| SETERAN S7 
an SEMARANG. 

  

  

   
SEMARANG, 5 

 Menghatur 'kan erima Kasih 
« Dengan ini kami menghaturkan banjak2 terima kasih kepada 
Instanties Pemerentah, para emang Kenang Iklan, dan 
Saudara2 jang telah memban 
tundjukan : 2 3 

  

     Toni! tja Masi saka 
sehingga usaha kami. “berdjalan sea baik. 

Bilamana dalam hal, isd. terdapat kechilafan/kesalahan harap 
dimaifkan. as 

Tt . Hormat kami, 
«0. Panitia 'Tonit »KATJA MASJARAKAT” 

CHI TUH CHIAO TSING PEN HUI — SEMARANG. 

PENGUMUMAN 
: No.: D.P./54-1 5 

Bersama ini diberitahukan kepada chalajak ramai, . bahwa 

mulai tanggal 1 Nopember 1954 perusahaan2 Istrik Electriciteit- 

maatschappij Aniem, N.V., di seluruh pulau Djawa dan Madura — 
ketjuali perusahaannja. pembangkitan tenaga listrik di karesidenan 
Banjumas — telah dioper segala2-nja oleh Pemerintah Republik 

Indonesia, Timbang terima perusahaan2 listrik tersebut telah di- 
lakukan serentak oleh kedua belah pihak di seluruh pulau Djawa 
dan Madura pada tanggal 1 Nopember 1954. 

Pengusahaan | n2 listrik itu, mulai tanggal 1 No- 
pember 1954 dilakukan oleh ,PERUSAHAAN LIS- 
TRIK NEGARA” jang istimewa dibentuk oleh Pemerintah 
untuk keperluan ini. 

sPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA”? di ma- 
sing2 tempat berkantor di gedung2 jang sebelum 1 Nopember 1954 
dipakai sebagai kantor oleh Electriciteitmaatschappij Aniem, N.V. 
di masing2 tempat di pulau Djawa dan Madura, Tjabang2 ,,PERU- 
SAHAAN LISTRIK NEGARA” tersebut berada dibawah pimpinan 
KANTOR BESAR ,, PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA”, jang 
berkantor di Embong Wungu No. 4 SURABAJA. 

. Diberitahukan pula disini, bahwa semua peraturan dan keten- 
tuan tata usaha perusahaan2 tersebut diatas jang sudah ada pada 
achir bulan Oktober 1954, tetap berlaku dengan tidak berubah 
sebagai peraturan2 dan ketentuan2 ,,PERUSAHAAN LISTRIK 
NEGARA” sendiri, selama dan sekedar peraturan2 dan ketentuan2 
itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh »PERUSAHAAN 

? LISTRIK NEGARA”, 
Pada prinsipnja (untuk sementara) semua kontrak jang diben- 

tuk oleh pengusaha lama dengan pihak ketiga jang pada achir bulan 
Oktober 1954 masih berlaku mengenai pemberian tenaga listrik, 
maupun jang mengenai persewaan dan/atau pemakaian barang2 

fa bergerak, tetap berlaku, dengan pengertian bahwa dimana dalari 
kontrak2 itu disebut »Electriciteitmaatschappij Aniem, N.V.” harus 

. dibatja #E RUSA MAAN LISTRIK NEGARA”, 

Surabaja, 4 Nopember 1954, 

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 
DEWAN PIMPINAN 

Ketua : : 
Ir. F.J. INKIRIWANG. 

  

    
  

    

Ipotongan istimewa.” 

Alamat »POPULAIR” | 

  

    

    

    

  

INI MALAM - 
PREMIERE! 

REX. 
Sya (ur ue 

BEITY akan mem 

perkenalkan: 

Apache Polka ...... 

CONDOS BROS. 

» Papkutste 
CHARLIE SPIVAK 

dengan ia punja Band 

jang tersohor! 

#2OT 22xTURY-KOx Prerure 

  

ba aan 

d7th) 
2 2 

Orion 

. 

Gris 
513 NS NS 

(Penghabisan) 

“- The Story Ot A Woman 

 Abandoned In The Jungle s 

| Sovage Heart ' 
  

Dia adalah seorang Ng 
wanita setengah liar . 
dan setengah beradab 
jig. hidup ditengah hu stA E- NADER KAYES 
tan-belukar! Dan tak- Petakan 0 BN FRENRE 
dir telah. menjerah- Ear Ae Sremkempaka, 
kan dia untuk hidup "pyar 
dan tjinta dgn. orang. — 
asing jang dibentji- 4 
nja! 

Memikat seperti. suara genderang2 Voodoo jang dibunjikan dipedala- 
man Afrika! 
Mengerikan seperti upatjara dan tari2an liar dari penduduk jang dojan 
makan daging manusia! 

  
Laman 

- Penuh en Jen satsu Mena tenan 

  

   BL OUR Gran | | 
GR    

s5 Tahap! 
Sebelas berturut-turut sudah dibunuhnja dengan ,,sempurna” 
Seorang lagi. akan r ! 

Lihat bagaimana bukti2. epolisian kadang2 djuga masih harus disang- 
sikan. 1 

Lihat bagaimana seorang Diasa dengan tak sengadja bisa djadi diteptip! 
Pefuh . mesteri, seram “dengan selingan tjinta! 

mmm 

DJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5—7—9 (17 th) 
Chen Ch'ie — Nan Ching — Pao Fang — Wang Yuan Long 

FILM Tit K 29 
PALING BA Hoo sSIAW SIN LUI 

Ini malam penghab.: Film R.R.T. ang terpudji: 
5 2 Toni AT UK » PAT MAO NU” (Wanita Berambut Putih) 

Type Pertj, SEMARANG? Tian No, 188271I7A717T, 
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PE PAPAN KOP Ne "AA SN PTM KA P3 At TU AE N AP og TU 
1 , 5 . 

  

  

Bertunangan : 

D. ADIJATI 

R. OETORO 
Salatiga 

  

  

ALI ——— 10 November 1954 

  

  
    

  

BERDUKA TJITA 
Dengan berduka kami mewartakan, bahwa pada tg. 8 No- 
pember 1954 djam 9 malam telah meninggal dunia dengan. 
tenteram Istri, Mamah, Mamah-mertua, Dena tar dan: 
Saudari kami jang tertjinta : 

Nj. Njo Tjhing Baij 
(Terl. sa Siok Nio) 
dalam usia 47 tahun 

| Hari kuburtija telah ditetapkan pada : nanti hari Minggu: 
14 Nopember 1954, berangkat.dari rumah an di.D 
galan 78, djam 8.00 pagi ke Tanah pek g ngmundu, 
Te Tan famili dan sobat-handai mendapat tahu. 

Jang berduka fjita $ 
. NO TJIHING BAY Singapore) | 

    

    

       

  

Saudara: Anak Perem pae: : 
Tn Dane Kie Njo Djwie 

an, Matanya, Mantu an $ 
Lg : Theng Djie Djiang 

dengan ben 5 Tjutju Lelaki : 
Theng Tiong Djian 
Tjutju Perempuan : 

Theng So Tien 
Theng So Lhien 
Theng So Lhan 
paheng So Bien 

   

Wajang Orang ,,Ngesti Pandowos 
MEMBUKA KEMBALI PERTUNDJUKANNJA 

kembali pertundjukannja di ,,Gedung. Kesenian” (GRIS) Bodjong 
116 Semarang, dgn. tjeritera ,,Surjo nDadari Tjahjo nDadari”. 

ra dan bermatjam2 pertundjukan selingan. 

Aka terbit p per 1 Desember 1954 

Almenak DWI WARSO 1955 dan 1956 ' 
Harga Rp. 12,50 

Kalau di pesen sekarang per poswesel Rp. 9,—, Ongkos bebas 
Ukuran 20 X 12 cm. 100 pagina. : 

Muat kretek buta Hurup maling. Djojobojo Sech Subakir. 
Pitutur dewa. d.L.I. menjenengkan. Obatnja AWET MUDA.. 
Muat Iklan (Advertentie) tarip direken pantes, buat djual lagi dap 

#3 

Djl. Mataram 601 — Semarang. a 

   
     

      

       

  

      
      

    

        

DI SEMARANG ek 
Mulai malam ini Wajang Orang ,,Ngesti Pandowo” membuka | 

Permainan selalu didjaga mutunja jg. berupa seni tari seni sua- ta 

    

Djakarta     
      

Telah lahir dengan selamat pada 
tanggal 11 November 1954: 

RITA MARINA 
adiknja Irma Rosita. 

Keluarga SLAMET 
HARDJODIPURO 

dil. Krg. tempel 205 Semarang.     
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na 

Akibatnja, 

diah sematjam ini. 
dapat dipilih dalam segala ukuran.-   Disusun oleh : 

Ki Honggo Sutjipto Semarang 

  2 

Bank Nusantara P.T. 
dengan ini mengumumkan, bahwa mulai. tanggal 1- NOPEM- 

    

BER 1954 bank tersebut telah turut serta dalam sub-clearing. | 
$ s3 | 

. Dengan demikian semua chegue, 'girobiljet, wissel dan 

lain2 clearingstukken dari BANK NUSANTARA dapat di- 

terima oleh semua bank clearing di Semarang. 

Hendaknja para langganan dan umum maklum adanja. 

Semarang, 10 NOPEMBER 1954. 
SA 
arud     - DIREKSI BANK NUSANTARA P.T. 

Adviezen Cc 

O Merentjanakan 
O Mengerdjakan. 
O Begrotingen 
O. Pemborongan   

Kalau bia tedinai: tambah Rp. 1,50. Bsd 

    

  
i - . era EA 

“ 

LL Menghaturkan bani banjak terima kasih 
Dengan djalan ini kami haturkan banjak terima kasih kepada 

sekalian Familie dan Sobat andai jang telah perlukan datang 
Maysong, Santjong, kirim Krans, Wan Lian, berikan bantuan 
berupa tenaga/fikiran d.l.l. perhatian diwaktu meninggal 
hingga dikuburnja Suami, Papa, Papa mertua, Saudara dan 

| 

( Engkong kami : 

NIO TEK AN 
jang telah dimakamkan pada hari Senen, 8 November '54. 

b Hormat kami, 

Njonja NIO TEK AN 
(NJONJA MENEER) 

dengan keluarga. 
    

dh Semarang Tilp. 7Mi 

Surakarta Tilp. 295 

  

Pemasangan Installatie2 Listrik di : 

Pabrik2, Rumah2 & Bingkil2. 
O Reparatie Alat-Alat Listrik 

Dipimpin oleh Elektrokundige jang beridjazah dengan pengalaman luas. 

Dir./Pemilik: SOEMARNO 

  

  

   
    

    

      
50 YOWLL RECALL 
THE EVENTS THAT 

        

   
    
   

pesan, MAYBE IF IL FEEL MUCH STRONGER SINCE “NE NI POEKS. LM GNIN' BIG BERTHA A 2PUFE-PIRFS BUITTERBALL, AIN'T IT TIME TO Ph "YOUR BIG BERTHA STARTEV NIIKSING LITTLE ROAPWORK BEFORE hekas 2 STOP FOR A SNACIK O' VITTLES? UM RANSACKEI 9 VESE CAMP, T ME! SHE'S WONPERFNL J 2 KASSLIN! MATCH IN 3 FUNGRY: SCENE MIGHT JOG YOUR MEMORY : F 

   
                  

  

   

GUNSIGHT! 

  

Parker J1 
ADALAH HADIAH JANG TERINDAH 

PENDAPATAN baru pada Parker ,,51” 
mendjadikan merek pena ini tertjantum 

paling atas dalam daftar jang mengenai 
hadiah? jang terbanjak diminta. Karena 
udjung pena istimewa ini diperlengkapi Tatngana 

| dengan Plathenium maka tjepat sekali 3 
»menjesuaikan” pada tiap tjaranja sese- 2 

5 orang jang diberikan hadiah, dan sifat ini “ 
2 akan puluhan tahun lamanja tetap begitu. 3 

5 pena ini tjepat, teratur dam 
betul? gampang dituliskannja, seperti ta' 
pernah dialami dengan pena lain. Maka 
dari itu Parker ,,51” adalah hadiah jang 
sangat dihargakan orang. Berikanlah ha- 

Udjung mata-pena 

Harga2: Rolled Gold Cap Pen: Rp. 480.— Potlot: Rp 240.— 

#8 Perwokilan Paberik dan Servis-Reporasi: 

| — LAWSIM ZECHA & Co., N.V. Nusantara 9 (atas) Djakarta 

Pen 

  

........ 

Agar tnjopai hatsil 
baik dala al ini dan 
ena' lainnja...... pa- 
ailah Parker Ovink 

jang pakai solv-x. 

co.ceoc.ceococc...co.ac 
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Ban TONCERN CINEMAS — 
BESOK — INDONESIA PREMIERE ,,GRAND” 5—7—9 (47 th) 
| Extra Matinee Mulai Besok pagi dan Saban pagi djam 10.— | 

Film Istimewa! Luar biasa! Laip dari pada jang lain! 

FROM FAME.. TO SHAME... 

  

      

   

Jua 

the road 
she took! 

        ANNE BAXTER 'STEVE COCHRAN 
LYLE BETTEER GEORGE NADER 
memmacceser/ print by TECHNICOLOR jpewsawmussa 

RKO sih JAY C. FLIPPEN » HELENE STANLEY 10 

Directed by KURT NEUMANN » Screenplay by HANS JACOBY and KURT Kuman NY 
A KING BROS, Production 

Penghidupan orang2 komedie! Lelakon jang heibat! 
Mengedjutkan! Keberanian jang luar biasa! 
— Saban pagi bisa pesen tempat di Grand dari dpan Il Se 

GRAND 5. — I.— 9. Ini malam penghabisan (17 th.) 
Paul Douglas — Barbara Stanwyck 29 Marilyn Monru — Robert Ryan »Glash By Night 
ber NX 5. — TI. — 9. Ini malam d.m.b. (au. 17 th) 

LEW AYRES — SONNY TUFTS — MAJORIE STEELE In 
..NO ESCAPE? Tak Bisa TERLRpAS: 

penuh sensatie gempar! 
INDRA Ini malam d.m.b. (u. T7 th) 

Menggontjangkan ! 

  Se An Masa Oh 

  

ngingat kembali kedjadian jang menje 
babkan kamu kena penjakit 'Amnesia! 
— Ini suatu pertjobaan, jg. berharga, 
Roy!   

  

  ' ROY ROGERS No, 41 1 

e Fan Fi 
3 Sa 5 3 : Tas 4G 

ROOSTIJATI — DjoniSUNDAWA — Nazar DOLL AR — MANZOER sedia (Yi ,MUSTIKA TERATAI EMA S" 2 Wi Fe raas $ Ni Ta : 
Heibat! Serem! Gembira! Lutju! Penuh TariZan. 

— Peggy, hioton djadi Aka kita 'me — Saja merasa, kekuatan saja su — Heee, teman! Saja sedang dustakan si Gendut Bertha berlari sebelum ROY L 3.— hh — 9. Ini malam premiere (u, 13 tah" ngundjungi perkemahanmu jang telah dah pulih lagi, sedjak Si gendut dia memulai pertandingannja di kota Gunsight! Roostijati —. Djoni Sundawa — N, Dollar — Kuntjung dalam: dirampok dipadang pasir, jang mempu  Berthu merawat saja! Dia baik — Hauf ...... hap nh Ooh, tfintaku, tidak-kah lebih baik sekarang I 0 07? Film Indonesia bar 
njai pemandangan jang dapat mero sekali! berhenti dulu untuk mendjaga kesehatan? Saja sudah lapar! »A ) l S Heibat! Dabsjatt au | bah ingatanmu hingga kamu akan me 

par Na 
Memikat! Menarik! dan Gempar! 

ROXY Hm Pa 9 Ini malam premiere (u. 17 Kn 
IPUT SERAWAK — P, RAMLEE — ROOMAT NOOR — dlm: I N. T.A «film Malaya penuh Taridan 

dan Njanjian2 Menarik Merdu! 
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