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Tjiiiiipi 
pada waktu itu sedang dil 

lam resepsi, maka & 
ngan benderanja jang 
tan, bahwa pei 
Arifin jang 

nja dengan irama 

setjara Sunda dari Arifien. 

pangkat jang lama.” 

didjamin 
tetap pada   

— Rahasia ,Topeng H 
Grombolan MMC Petj 
lan2 Je Menamakan Lv Jan2 Jg Menamakan 

-. 

     

Manan mamalanga LI 

»PKI-Siang” 
— KALANGAN JANG MENGETAHUI 

rangkan, bahwa pada belak 
gerakan2 gerombolan dari 
operasi Tritunggal belum pernah 

mbolan MMC. Pemimpin gerombolan MM tai 2 aa hak dan Sejad-dinlhak In telih terdiadi nani, Multajat disatu pihak 

»Doeillaah, » tuan 
en, 

Betui2 terdjadi dikota Djakarta pada suatu hari. 
ilangsungkan konperensi Wa 

dari ibukota2 propinsi seluruh Indonesia. Pada waktu ma- 
ah sebuah mobiej Buick b de- 

elambai2. Dari djauh Saba Ketilaa. 
naa adalah Wakil P.M. - H Zainul 
pada ketika itu mendjabat Menteri D.N. a.i. 

Begitu mobiel berhenti, seorang opas 
tergopoh2 membuka pintu. Setelah Menteri 
darj mobiel, orang tua jang membuka pintu itu 
kata: ,/Dw'illah, tuan Tjiiipi ikian k : 

Djakarta-tulen. Tiipien adalah kata pemanis 

Menteri dan pak Diro jang mendjemputnja saling keta- 
wa dan ketika seorang wartawan tanja kepada Ment 
ka didjawab: ,.O, saja sudah lama kenaj dengan orang 
tika dulu saja bekerdja di Gemeente Batavia-C., orang itu su- 
dah mendjadi opas dan sekarangpun orang itu masih pada 

Nah, pertemuan dua manusia ini rupanja j 
oleh djaman, ang j 

djamannja dalam arti pangkatnja... 

njiii!....« 

ng sudah tua 

segera ber- 
kata-kat-. 

    

en. nii!” 

iteri, ma- 
ang itu. Ke-   

    
       

kan $ suna IK 
Djaksaf 

   
Pegawai Tinge 
ukan kegiatan2 pol 

gbaru2 ini, h. . 
lama mendapat perhatian sepenukinja dari 

2 jang disinjalir terlibat dalam persoalan 
kini sedang giat mempeladjari dan meng- 
diperoleh ,,Antara”, orang2 

n bangsa asing ini, terdiri dari orang” jg 
erintahan maupun orang2 jang duduk 

selandjutnja, pihak Kedjaksaan Agung se- ' | 
engenai peristiwa ini untuk kemudian & 
ng dituduh terlibat dalam persoalan ini. 

peristiwa jang telah m | 
idak begitu lama lagi diharapkan sudah dapat didjas ' 

k eng bahwa Na diutjap kannj: Pa: e : 
persoalan jang menggemparkan seluruh lapisan masjarakat itu, tam- 
n staf Sera aa Agung, jang diduga mempunjai hubungan erat 

MAAN TA ALL LE AL AA AK: 

  

   

  

epentin 

     

  

gung— Djuga 
. Had dak k 2 5 

telah disinjalir leh Pre” 
lebih djauh ,,Antara” 
   NU 

    

, 

jang ditu- 
1 

ta! 

     
pidato oleh ' Presiden S 

Ada Mak sud 2 
Agresi RRT? 

Dulles Minta Senat 
Amerika Setudjui 

' Seato 

MENTERI luar negeri Ameri- 
ka Serikat, John Foster Dulles, 

a hari Kemis mendesak kepa- 
a senat Amerika, supaja mene- 

rima baik rantjangan undang2 
ratifikasi Pakt Seato dengan me- 
ngemukakan alasan, bahwa mes- 
kipun dalam propagandanja se- 
nantiasa menondjolkan maksud2 
damai, dalam kenjataannja RRT 
menundjukkan tanda2 tentang 

Jjadanja maksud2 agressi padanja. 
Dulles mengemukakan pendapat- 
nja itu dalam pidatonia dimuka 
panitia senat urusan perhubung- 
an luar negeri. 
Ditegaskannja, bahwa organisasi 

pertahanan Asia Tenggara jg di wu, 

djudkan dalam pakt Seato itu di 
maksudka, untuk ' mentjegah me- 
luasnja agressi dan gerakan sub- 

Iversi komunis lebih Iandjut di Asia 
Tenggara”. Sebagai bukti tentang 
adanja - maksud2  agressi dipihak 
RRT, Dulles mengemukakan soa!2 
jg berikut:   Grombo- ah— Ada 

     

  

didaerah Kedu mene- 
kabupaten Maselang 

MMC tampak diam. Sediak dilantjarkan 
terdjadi ,,vuurcontact” dengan 

MMC antara Umar Ju- 

perpetjahan, karena berebut daerah. Umar Junani dalam meng- 
hadapi pemilihan umum ini meng hendaki 

- ngan bergerak dan penarikan 
dihentikan. 

Sujud sebaliknja tidak menjetu- 
djui, bahkan sering2 anak-buah- 
nja melakukan penggarongan di 
daerah - Muntilan. - Gerombolan 
Umar Junani dan Multajat taat 
kepada  pemimpinnja, “mereka 
ganti siasat: memindahkan ..dae- 
rah operasinja” di Temanggung. 
Di tempat jang baru ini, mereka 
membentuk perkumpulan iang di 
namakan ,.PKI-Malam”, tudjuan 
menginsjafkan para anggota agar | 
melindungi Jaskar2 jang asalnja 
dari MMC dan penggarongan 
buat membeajai perkumpulan jg 
baru didirikan itu. Polisi daerah 
Kedu dalam usaha membongkar 
perkumpulan gelap ini telah ber- 
has'l, baru2 ini telah melakukan 

| penggerebegan dirumah  Sudar 
alias Martomihardjo kepala desa 
Purboredjo, -ketjamatan D 
Temanggung, dapat dirampas 11 
putjuk sendjata. “- 

" Topen ng hitam. 
Selain daripada -hasil2 i ra tsb. di 

aras, polisi djuga membeslah stem- 
pel DI, TH dan HI serta ikat kepa 
la ig ada tulisannja “Allahu " Ak- 
bar”. Ditangkap pula kepala desa 
Kertosari, — Ngadisepi, - Djamusan, 
Gijono, 

pegawai Djawatan Penerangan, ke- 
tjamatan Djumo, dituduh mendjadi 
bendahari ,,l al 1 
njelidikan menundjukkan, bahwa se 
lain gerombolan MMC membentuk 
PKI-Malam” (B), djuga diadakan 
bagian ,,PKl-Siang” (A) dan PKI 

C” adalah “laskar jg mendjalankan 
operasi” met ( 
hak pimpinan. , 

Adapun stempel DI dimaksudkan 
untuk mengabui alat2 negara dija- 
ngan sampai mengetahui wa 
penggarongan2 itu dilakukan oleh 

  

   gerombolan MMC. Sedjalan dengan 
lahirnja ,PKI-Malam?, maka di 
Mirit, Kebume, dan daerah  Bojo- 
lali oleh -pihak ig berwadjib disinja 
lir adanja perkumpulan baru ber- 
nama ,Topeng Hitam” dan ,,komi- 

  

te malam”. Demikian pihak jg ber-| 
wadjib menerangkan “kepada ,,An- 
tara”. 2     

   

    

    

  

  
A. S. TAK BE UD ME- 
NGADAKAN PERTJOBAAN 
BOM-H DIDAE “KUTUB 

Kementerian Iu: zeri A. S. 
dengan resmi memberi tahu ke- 
dutaan-besar New Zealand di 
Washington pada hari Kem's bah 
wa tidak aa 
untuk mengadak pertiobaan2 
bom zat-air didaerah Kutub Sela- 
tin. Demikian menurut kalangan 
resmi di Wasghington. Selandjut- 
nja didavat Ka bahwa kemen- 
terian Juar neperi A.S. pada hari 
Kemis diuga dengan resmi mem- 
hantah kabar2 bahwa ekspedisi 
jang akan dikirim oleh A.S. ke 
daerah Kutub Selatan mempunjai 
rentjana untuk mentjari ' suatu 

   

  

tempat baru basi pertjobaan2 sen 
djata mucllear di hari datang, 

  

Djumo. 

Purboredja dan Sukirman: 

KI-Malam”. Hasil pe- 

urut petundjuk2 pi: 

bahwa 

LN | 

2 | gerombolan MMC dja- 
spadjak” kepada rakjat supaja 

Warouw 
Bantah 

Tak Benar Ada Penda- 
ratan ,Bat. Irian" 

PANGLIMA T.T. VH Kolonel 
Warrouw dalam konperensi pers 
hari Djam'at kemaren di Makas- 
sar membantah keras berita2 jang 
mengatakan adanja gerombolan 
bergerak dari wilajahnja dengan 
perahu2 ke Irian Barat. . Seperti 
diketahui berita2 itu disiarkan 
oleh ,,De Telegraaf” di Amster- 
dam ig a.l. mengatakan 43 orang 
dari resimen infanterie 25 Ambon 

bahwa ,,Bat. Irian” jang baru2 
nj dibentuk ,,mendapat fugas ra- 
hasia untuk melakukan sinfiltrasi 
di Irian Barat dalam waktu sing- 
kat. 

.Kam' tidak sekai2 bermaksud 

mensabotir perdjioangan pem. Indo 

nesia untuk — mengembalikan Irian 

Barat setjara damai”, kata Warrouw. 

Mengenai seorang hoofdagent poli 

ie Belanda jang ditangkap oleh su 

ku Irian oleh Warouw — dikatakan 

| masih rahasia. Sesudah “mengupas 

s0xI ini Warrouw berkata, andaika 
ta hoofdagent 'tu ditangkap oleh su 

ku Iriany: apakah mungkin ia sam- 

bai kewilajah RI? Bukankah mung 

cin dj Irian Barat memang “sudah 

meluap adanja pemberontakan. rak 

liat, sehingga hoofdagent poisi itu 

melarikan diri kewilajah R1? 

| Achirna dalam  konperensi pers 

tu Warrouw mengatakan bahwa usa 

1g membasmi gerombolan bersendja 

& mash berdjaan dgn giat, (Ant.). 

  

- 

Drs. J. L. W. R. RHEMREV 

' DIAMBIL SUMPAHNJA. 
Ketua Dewan Perwakilan Rak- 

iat Republik Indonesia mengu- 

Nata bahwa anggota D.P.R. 

Drs. JL. W. R. Rhemrev alias 

Abdurrachman Abdul Salam dari 

fraksi Masiumi telah me Ba 

sumpah sebelum memangku. aja- 

Dataran pada tg. 11 Nop. 1954. 

PROJEK ,,ATOM BAGI 
PERDAMAIAN.” 

Wakil2 Denmark, Venezuela, 
"Costa Rica dan Tiongkok Kuo- 

mintang di PBB: pada hari Kemis 

I menjatakan menjokong | projek 

atom bagi perdamaian” jang me 

ngandung kerdja-sama internasio- 

nal dan jang telah dikemukakan 

oleh A.S. Rentjana itu, jang men 

djadi pokok dari suatu rentjana 

resolusi jane disusun oleh 7 ne- 
gara anggota PBB, mengusulkan 

suatu konperensi internasional di 
antara para sardjana dalam mu- 

sim panas jad. untuk mempela- 
djari segi2 jang tertentu dari 

(masalah atom tsb. 

  

2 PRRT/Muang Thai: 

  

1. adanja suatu gerakan Thai 
Merdeka” didaerah perbatasan 

2. kenjataan, bahwa djumlah pa- 
sukan2 Tentara Rakjat Vietnam di- 
lipat-gandakan dibeberapa tempat 

di Indochina, 
3. kenjataan, bahwa 2 propinsi di 

Laos Utara ada ,,dibawah pengaruh 

komunis”: 
4. usaha2 untuk menarik orang2 

Tionghoa Singapura kepihak RRT: 
5. ditempatkannja sedjumlah be- 

sar pasukan? RRT dipropinsi Yun- 
nan, dimana menurut Dulles tidak 
terdapat bahaja serangan. 

Selandjutnja  Dulles  menerang 
kan, bahwa berdasarkan pakt Sea- 
to itu, Amerika Serikat tidak akan 

menempatkan  pasukan2 darat di 
ASia Tenggara. Dikatakan, bhw ne 
gara2 anggota Seato akan menjan- 
darkan diri kepada kesatuan2 ang- 
katan perang Amerika jg mobil, jg 
akan langsung menjerang sumber2 
agressi tanpa mengadakan perang 
darat. Dulles mengemukakan, bhw 
para anggota Seato tidak lama lagi 
akan mengadakan konperensi utk. 
membitjarakan jg disebutnja bahaja 
gerakan subversi komunis” di Asia 
Tenggara, dimana akan diambil ke 
putusan tentang apa jg akan di per 
buat, apabila gerakan2  subversif 
itu telah mendjadi takut. Dalam hu 
bungan ini Dulles. menjebut Muang 

  
telah mendarat di Irian Barat dan Thai, Vietnam dan Malaya sebagai 

daerah2, dimana kegiatan? subver- 
sif telah mendjadi akut. 

(Antara—UF). 

MANIPULASI DALAM KALA- 
NGAN ANGKATAN 

: DARAT? 
Didapat kabar, bahwa ' dalam 

lingkungan TT V/Brawidjaja be- 
berapa hari il. telah dilakukan 
penahanan terhadap seorang Ma- 
Jor dan seorang Letnan. Penaha- 
nan itu dilakukan berhubung per- 
kiraan adanja kemungkinan ma- 
nipulasi dalam keuangan Angka- 
tan Darat, jang kabarnja melipu- 
ti diumlah lebih dari Rp. 3 djuta. 
Untuk pemeriksaan lebih landjut 
perwir22 jang dianggap bertang- 
gung diawab terhadap djalannja 
keuangan itu, kini ditahan. 

“Dharmodaya Sabdha”, ialah 
organisasi agama Buddha jg ter- 
besar di Nepal, hari Selasa telah 
m'muluskan untuk menjelengga. 
kan kongres pendeta2 agama Bud- 
Iha jang ke-4 ditaman Lumbini, 

Polah tempat kelahiran Siddharta 
“Sautama, d' Nepal selatan dekat 
snalbatas India. Kongres ini di- 
anessungkan utk memperingat: 
her' vlang tahun ke-2500  dari- 
sada kelahirannja, iaitu dalam 
tahun 1956 (Antara). 

gan Bangsa LT 

  

   

Bertepatan pada Hari Pah 10 

wan di Kalibata (Djakarta). Dalam 

  

Panglima Tertinggi Angk. Perang Kita telah membuka Makam 

   

   
   

   

  

        

Nopember, presiden Sukarno selaku 

Palila 
upatjara pembukaan makam pahla 

wan ini, presiden Sukarno meletakkan karangan bunga pada Tugu Per. 
ingatan jang terddpat pada makam tadi. 

$-3 3 

  

permainkan Dan 
3 

Jang 

terachir pekerdjaannja mer 
Sama Politik” (K.S.P.) | 
ruh, PIR-Wongso, Prog 
ter-duga2 menghendaki 3 

Kehendak K.S.P. jg demikian 'itu 
benar2 merupakan soal baru, kare 
na sedjak ada usaha perbaikan ka- 
binet tidak ada suara2 jg demikian. 
Dengan demikian, kehendak ' KSP 
itu menimbulkan kegelisahan di ka 

  
langan partai2 pendukung Pemerin 
tah. Karena, ketjuali tuntutan it 

         

  

dianggap redelijk -— — 
Wongso jg dalam Parlemen 
mempunjai 3 orang wakil 

Lagi Kesulitan Bar 
Dim Reshuffle Kabinet 
Pada Saat2 Terachir KSP Menghendaki 
Wongsonegoro Kembali Dalam Kabinet 
Sbg Wk. P.M. Ke I—-PRN4Merasa Di. 

Digiringf Ke Sudut 

— Oleh: Wartawan Kita di 

—. PANITIA PERBAIKAN KABINET 
djaannja memperbaiki kabinet se karang 

nghadapi persoalan2 baru lagi. Ker 

bali mendjadi Wakil Perdana Men 
Mr. Wongsonegoro telah mengundurkan diri 
kehendak sendiri pada waktu geger PIR. 

   

—. 

u 

Sulit 
Djakarta. - 

jang belum selesai peker, 
ini, djustru dalam tara 

2 terdiri dari B.T.L, S.K.L, Partai 
Demokrat, sekarang setjara 
Weongsonegoro ditempatkan 
terj I. /'” Sebagaimana diketahul 

dari kabinet atas 

tak 

Tambah Besar 
Potensi Perang Viet 
minh Menurut Tindjau. 

an Dupont - 

BEKAS . menteri negara2 
menghendaki 2 portepel dala gota Uni Perantjis dan wali 
biner (Kem. Perekonomian ' “ Paris Edouard Frederic-Duporg 
ditangan Ir. Roosseno dari - menjatakan di Paris pada mala 
Wongso jg duduknja djuga atas nt- Djum'at setibanja “kembali 
ma KSP) 55 :s Jaan | ke 1g di Indot | 

PRN bisa kepala pening. 
Sikap KSP jg demikiap, itu men- 

dorong PRN kesuatu sudut jg su- 
lit sekali, bahkan mungkin sekali 

bisa menggagalkan segala tambal 
sulam” kabinet jg sudah diadakan. 

Soal ini dikatakan demikian, djus- 
tru dalam reparasi kabinet ini PRN , 
belum mendapat warisan korsi” 
dan sudah lebih dulu wakil PM-- 
schap itu ditawar2kan kpd. PRN. 
Dalam pada itu, sementara -par- : 

tai pendukung Pemerintah  menja- 
rankan sebagai suatu djalan-te- 
agah” agar dalam kabinet ini nan- 
ti hanja diadakan satu wakil PM- 
schap sadja, jakni jg sudah di pe- 
gang oleh Zainul Arifih dari N.U. 

: Emoh portepel agraria. 
Didapat keterangan — selandjutnja : 

bahwa PRN telah menolak tawaran 
portepel Agraria, sebab kementeri- 
an tsb: dianggapnja kurang vol- 
waardig. Kepada pemerintah disa- 

rankan untuk  mem-volwaardig-kan 
Kementerian Agraria itu dengan 

djalay membentuk organisasi ke- 
menterian tsb. dengan Sekretaris 
Djenderalnja. 

Sementara itu kalangan politik di 
Djakarta sudah menduga bahwa 
PRN jg sampai sekarang bersikap 

tenang serta diam dan tidak me- 
ngeluarkan statement -apa2, dgn. 
adanja situasi baru PRN bisa mera 
sa dipermainkan. 

Sementara itu pemberian Ke- 
menterian Agraria ig harus lebih 
dulu di-volwaardigkan itu hanja 
bisa diterima oleh P.R.N. kalau. 
disamping itu tuntutan PRN mem 
bentuk direktorat Pelajaran dika- 
bulkan. Kalau tidak, PRN tetap 
menghendaki korsi Wakil P.M.-I 
dengan tambahan dibentuknja di- 
rektorat Pelajaran tsb. 

Bisa dikabarkan, bahwa sikap 
P.R.N. terhadap kabinet itu ke- 
putusan jang terachir akan b'sa 
ditunggu pada hari Senen lusa ini. 

5.200 TON KARET SHEET 
CEYLON DIANGKUT KE RRT: 

Pada hari Kemis telah berto- 
lak dari Colombo kapal Julius 
Fucik” dengan mengangkut kiri- 
man pertama karet sheet Ceylon 
untuk RRT berdasarkan persetu- 
djuan dagang karet ditukarkan 
dengan beras antara kedua nega- 
ra tsb. Pengiriman pertama ini 
terdiri atas 5.200 ton karet sheet 
untuk ditutup dengan kewadjiban 
membajar dalam tahun depan. 
Sebuah kapal la'innja ditunggu ke 
datangannja di Colombo dalam   minggu depan untuk mengangkut 
7.800 ton karet ke RRT djuga. 

| dari 

   
kagum melihat 

bertambah besarnja tenaga pe 
fihak Republik Demokrasi V 
nam. Frederic-Dupont telah me, 
ngundjungi Indotjina sebagai ses 
Orang anggota kom'si ig. dik 
oleh parlemen Perantjis de 
tugas menjelidiki keadaan di Inda 
tjina. , : 

Menurut Frederic-Dupont tentarg 
pemerintah jg sekarang 

nguasai Vietnam Utara menerima 
sedjumlah besar sendjata berat da 
ri RRT ,,hal mana merupakan pa, 
langgaran klausul2 dari persetudi 
an perletakan sendjata Indochina" 

Komisi2 Pengawas Perletakan-Sep, 
djata. Indochina membuktikan sendi 
ri mendjadi ,,tak @effektif”,. tetagi 
sebaliknja keadaar di Laos dan di 
Kambodja ialah ,,sangat' baik”, de 
mikian bekas wali kota tsb. jg 
achirnja meminta supaja kesan-ke. 
sannja ini djangan dipandang seba 
gai mendahului konklusi2  terachj 
dari komisi jg akan dikumpulkan 
dalam suatu laporan resmi. $ 

$ (Antara—A AP), 

al 
Fantastis" 

Kalau Sikap Australiy 
Thd. Irian Dipengaruhi 
Pertimbangan Warna 
Kulit— Kata Casey 

MENTERI Luar. Negeri Astra, 
lia, Richard G. Casey,  menerana 
kan didalam Dewan Perwakilan 
Rakjat Australia kemaren sulu 

Canberra, adalah fantastis” du g 

An orang, bahwa sikap ' Australiy 
terhadap Irian - Barat dipengaruiy 

oleh salah satu pertimbangan Wap 
na kulit. Dalam mendjawab Perta, 
njaan salah seorang anggota, Mer, 
teri Casey mengatakan, bahwa ad & 

'san2 mengapa Australia teris-me, 
.nerus menjukai Belanda memepas,., 
kekuasaan di Irian Barat, telah ben 

ulang2 didjelaskan dan Australia 4, 
kali lagi akan menegaskannja di de 
pan. Panitya Politik dari Madjetiy 
Umum. Perserikatan Bangsa2, Cr 

sey menundjukkan, bahwa selang 
tahun jg lalu, lebih dari 200 studen 
Indonesia jg menuntut ilmu di An. 
tralia dan tidak seorang djuapun 
antara mereka jg mengalami per 
kuan jg. bersendikan  diskriminay 
warna. kulit. Demikian UP dar 
Canberra. (Antara). 
    

? 

DIDAPAT KABAR, bahwa pada 

hari Djum'at kemaren fihak kedjak 

saan telah menjerahkan kepada fi- 

hak pengadilan negeri Djakarta per 

pada KPM di Djakarta, tempat ting 
gal di Djakarta di Pegangsaan Ti- 
mur 33 Djakarta, ditangkap dan 
berada dalam tahanan sedjak 30 
Djanuari 1954 jg dituduh 'memim- 
pin atau terlibat dalam aksi2 sub- 
versif dengan memimpin organisasi 
gelap ,,NICO” jg mengadakan aksi   

  

Ibahan2 jang lengkap jg. didalam 

|kan dengan segera 

2 
|salkan, bahwa Presiden tidak me- 

(djelaskan dalam parlemen 

        

    
    

   
     

       

  

       

         
TAHUN KE-IX No. 222. 

  

Timbulkan 
aa Sa : 

Tanja "Mr. Jusuf 
Y: 

dak menjebut2 pemimpin2 jang 

ada bukti2 jang njata. 

Kalangan resmi di Pedjambon 
tidak suka memberikan komentar 
atas reaksi2 itu akan tetapi kala- 
ngan jang dekat dengan Pemerin- 
tah menjatakan, bahwa apa jang 
telah diutjapkan oleh Presiden itu 
sudah tentu bukan hanja merupa- 
kan isapan djempol belaka: teta- 
pi didasarkan pada lapuran2 jang 
diterima dari Pemerintah. .Djika 
Pemerintah sudah berani mema- 
djukan-lapuran mengenai bebera- 
pa orang pemimpin tertentu da- 
lam usahanja untuk jmerobohkan 
kabinet, maka Pemerintah pun de 
ngan sendirinja telah mempunjai 

waktu singkat akan disusul dgn. 
tindakan2 jang njata. Apakah tin- 
dakan Pemerintah jang akan di- 
djalankan itu akan memerlukan 

| waktu jang lama, didapat ketera- 
ngan, bahwa hal itu akan dilaku- 

setelah dise- 
suaikan dengan keterangan Presi- 
den jang sudah diutjapkannja di- 
hadapan umum. 

  

takan, bahwa tidak mungkin Pres'de 

    

  

  

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

Adv. -Rp. 0.80 8 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

per m.m. kol. 

  

  

we 

mana, 

jang sudah terang dan njata men- 
dapat sokongan moreel dan ma- 
terieel dari luar negeri. 

Sementara itu ketua umum: PSII 
Arudji Kartawinata dalam pada ir 
menerangkan, bahwa apa jg disinja 

"lir oleh ' Presiden" sudah terlebih du 
lu diketahui oleh rakjat. Tetapi be 
danja dalam hal ini, ialah kalau 
rakjat tidak berani bersuara, maka 
Presiden dalam pidatonja itu. te- 
rang2  menjatakan kepada chalajak 

ramai tentang adanja bahaja ig me 

ngantjam keselamatan Negara dan 
Bangsa. Bahwa “ seorang ' Presiden 
berani memberikan keterangan jg 

demikian itu, menurut  Arudji, ia- 
lah sudah tentu Presiden terlebih 
dulu mendapat lapuran2 jg djelas 

dari pihak  Pemerintdh. Demikian 
Arudji Kartawinatar 

New Zealand   « Komentar Mr. Jusuf. 
Sementara itu kepada pers' Mr. 

Jusuf Wibisono memberikan kete- 
rangan tentang pernjataan Presi- 
den Sukarno bahwa ada pemim- 
pin2 politik jang mau mendiusi 
negara dan bangsa kepada orang2 
asing dengan harga berdjuta2 ru- 
piah. “Dalam keterangannja itu 
Mr. Jusuf mengatakan a.l. bahwa 
erbuatan itu tidak patut dilaku- 
annja selaku Presiden jang ber- 

|drj diatas segala partai dan ali- 
ran, bahkan mirip sebagai ketua 
Umum suatu partai tertentu. 

Menurut Mr. Jusuf, walaupun 
Presiden dalam pidatonja di Pa- 
lembang itu tidak menjebut nama 
partai2, akan tetapi kalau tuduh- 
an ini dihubungkan dengan usaha 
mendjatuhkan kabinet ini, maka 
orang mendapat kesan jang kuat, 
bahwa jang dimaksudkannja itu 
ialah partai2 oposisi. Sangat dise- 

Mm (njebut dengan terus terang nartai 
nana dan pemimpin politik jang 
“nana jang mau mendjual negara- 

t|nja itu kepada orang asing. 

Adalah lebih baik kalau. - Presi- 
den dengan terus terang menjebut- 
kan nama2 pemimpin politik jg: di 
maksudkannja - itu, agar supaja ti- 
dak timbul ijuriga satu sama lain, 
seperti halnja sekarang ini dengan 

i adanja tuduhan jg masih  samar2| 
itu. 3 : 

Mr. Jusuf menerangkan, bahwa 
kalau memang ada bukti2 bahwa 
ada. pemimpin2 jang mau  mendjual 
bangsa dan negara kepada. orang 
asing, seharusnja Presiden dengan 

melalui Pemerintah memerintahkan 
kepada alat2 negara “ untuk meng- 
ambil tindakan2 terhadapnja. 

Mengenai usaha oposisi untuk '! 
mendjatuhkan kabinet Mr. Jusuf j 
menerangkan, bahwa Presiden pen 
diri telah mengakui, bahwa mendja | 
tuhkan kabinet dengan tjara demo- | 
kratis parlementer -itu adalah hak j 
setiap warga negara. Dan kalauj 
Oposisi sekarang mempergunakan | 
hak itu, apakah itu harus dengan | 
wang suap? Dengan tidak usah di' 
Suap partai2 oposisi sudah sedjak 
terbentuknja kabinet ini berusaha 
mendjatuhkannja, karena tidak me- 
njetudjuinja, sebagaimana sudah di 

maupun 
diluar parlemen. 

Tuduhan jang dilantjarkan oleh 
Presiden setjara samar2 itu, menu 
rut - Mr. Jusuf memperingatkan 
kepada andjuran mendiang salah 
seorang pemimpin luar negeri, ja- 
ita melantjarkan tuduhan2 jang 
besar jg. bersifat fjtnah walau- 
un dusta untuk mendjatuh- 

    
- Francisco. Yosh'da 

Kan lawan "politiknja dimata rak- 
jat. Jang sangat mengherankan 
menurut Mr. Jusuf, ialah bahwa 
sedjak terbentuknja kabinet - ini 
belum pernah Presiden Sukarno 
mengusik2 suatu partai tertentu 

“ae AL LT LT “ng 3 

DJEPANG TIDAK NIAT ADA- 
KAN PERHUBUNGAN DNG. 

RRT DAN SOVJET UNI. | 
Perdana menteri Djepang, Shi- 

geru Yoshida, jang malam Senen 
tiba di Washington, hari Senen 
mengst?kan bahwa Diepang tak 
mempunja” njat mengadakan hu- 
bungan rolitik, ekonomi atau 
dagang dengan RRT dan Soviet 
Uni selama mereka tidak menga- 
kui perdjandiian perdamaian San 

memberikan 
keterangan itw atas pertdnjaan2 
pers setelah ia mengutjapkan pi- 

@ 

  dato dalam perhimpunan pers 
nasional Amerika. (Antara) : 

J ungschl ager Segera : Akan Di-adili- Djaksa 
Hamzah Diprotes Oleh SBPU 

kara dari Leo Nicolaas Hubert gelap dibawah tanah serta memban 
Jungsehlager, seorang — Belanda tu gerombolan DI jg bermaksud 
umur 50 tahun,  pekerdjaan ter- mengadakan perlawanan dan mero- 
achir kepala - ,,Neutische  Dienst” bohkan pemerintah R.L., suatu pe- 

merintahan jg sjah jg berdiri di ne- 
gara, Indonesia. Dalam 
an perkara ini oleh pihak pengadi 
lan negeri Djakarta kelak, djaksa 
tinggi Sunarjo akan bertindak seba 
gai djaksa penuntut, sedang siapa 
hakimnja jg akan ditundjuk untuk 
mengadili perkara ini serta kapan 

    

pemeriksa- ' 

perkara ini akan mulai diperik, 
masih akan ditetapkan kemudi, 
oleh fihak pengadilan negeri 5 
karta jg kini sedang mempeladjan 
perkara tsb. Dalam  pemeriksan 
perkara ini kelak menurut ketery, 
ngan. selandjutnja  tertjantum Nama 
16 orang jg akan didjadikan Ka 
diantaranja terdapat orang2 ig , 
berada dalam - tahanan karena 
tuduh, terlibat pula dalam aksi2, 
lap. 

a 

  

| Tib. SBPU harapkan 

Sementara itu pimpinan pusat 
SBPU atas nama 40.000 buruh pe- 
kerdjaan umum baru2 ini mengirim 
kan surat kepada djaksa tinggi Su- 
narjo dan menteri Kehakiman, su- 

paja djangan membiarkan soal pe- 

nganiajaa, “ djaksa Amir Hamzah 
dari “Tabalong, — Kalimantan Sit. | 
terhadap diri pimpinan  BTI Tha- 

supaja peme- 
rintah turut tjampur dalam soal 
ini, setidak-tidaknja harus menjeli- 

Chawatir 
Kalau2 Amerika Akan 
Ledakkan Bom-H Di 

Kutub Selatan 

PEMIMPIN2 PARTAI2 poli- 
tik New Zealand pada hari Rebo 
menjatakan kegelisahaannja atas 
berita2 jang mengatakan, bahwa 
Amerika Serikat mungkin akan 
mentjari suatu Jandasan pertjoba- 
an bom zat air d'daerah Kutub 
Selatan. Sementara itu dikabar- 
kan, bahwa apabila berita2 itu be 
nar, maka kabinet New Zealand 
segera membitjarakan soal terse- 
but setelah pem'lihan umum jang 
akan diadakan pada harj Sabtu 
berachir. 

Menteri luar negeri Clifton Webb 

menjatakan, bahwa New  Zesland 

merasa kuwatir sekali atas kemung 
kinan Amerika Serikat mengadakan 

pertjebaan?2 bom 'hydrogen. Akar 
tea keterangan2 jg didapat oleh 
pemerintah, Amerika Serikat kini 
sedang merentjanakan suatu expe- 

disi keilmuan ke Antarctica, “ se- 
dangkan mengenai maksud untuk 

mengadakan  pertjobaan2?  bom-H 

itu belum terdengar kabar apa2, 
mikian Webb. 

Walter Nash, pemimpin opposisi 

dari Partai “Buruh, menyatakan, 
bahwa ledakan bom zat air di dae- 

rah Selatan akan ' membahajakan 
New Zealand melalui . hudjan2 ra- 

dicaktif dan akibat2 lain. (Antara). 

de 

  

$Dibeberapa Kalangan 

Palembang baru2 ini tentang pemimpin2 
telah menimbulkan reaksi jang tadjam dibeberapa 
djui pidato Presiden pada umumnja berpendapat, bahwa utja- 
uduhan jang tidak mempunjai alasan, oleh karena Presiden ti- 
akan tetapi mereka jang menjetudjui pidato Presiden menga- 

n akan mengeluarkan peringatan jang demikian apabila tidak 

EDISI POS, 

  

ng 2 : : 1 

Pidato-Palembang Pres 
Reaksi2 $Tadjam 

@Politik Di Ibu Kota 
Wibisono: Mengapa Tidak Terang-Terangan Dan 

Diumumkan Sadja Nama2 Orangnja?— Kata Arudji: 
— Rakjat Sudah Lama Tahu Tapi Tak Berani Bit 

PIDATO PRESIDEN Sukarno di 
usaha mendjual negara dan bangsa”, 
politik diibu kota. Jang tidak menjetu 
pan2 Presiden itu hanja merupakan t 

Sebenarnja 
jara 

jang telah ,,ber- 
kalangan 

2.000 Orang 
Imigran Akan 

. 

Dipulangkan? 
Perundingan Dgn Pilipi- 
na Tjapai Tingkatan 

Terachir 
WAKIL PRESIDEN merang- 

kap Menteri Luar Negeri Pilipi- 
na, Carlos P. Garcia menerang- 
kan kemarin dulu, bahwa perun- 
dingan antara Pilipina dan Indo- 
nesia jang telah berlangsung dua 
minggu lamanja tentang immigra- 
si gelap, telah mentjapai tingka- 
tan  terachir,  Diterangkamnja, 
bahwa Mr. Nugroho, wakil ketua 
panitia technis Indonesia Djum'at 
pagi kemarin telah terbang ke 
Djakarta untuk meminta Instruk- 
si baru mengenai rintangan jang 
penghabisan bagi tertjapainja se- 
suata '” persetudjuan. Rintangan 
ini ialah bersangkutan dengan 
djumlghnja immigran gelap Indo- 
nesia iang akan dibolehkan diam 
di Pilipina. Menurut rentjana, 
Mr. Nugroho akan kembali di 
Manila hari Kemis depan, dan 
davat memulai lagi perundingan 
keesokan harinja. 

Menurut sumber jang boleh 
dipertjaja, Mr. Nugroho akan 
bertanja kepada Pemerihtah In- 
donesia di Djakarta apakah da- 
pat disetudjui, djika dipulangkan 
kira2 dua ribu orang Indonesia 
jang setjara tidak sah memasuki 
wilajah Pil pina. Ini adalah djum 
lah minimum jang diminta oleh 
pan tia technis Pilipina pada per- 
temuan informeel dengan pihak 
Indonesia minggu jang lalu. Me- 
nurut keterangan pihak Pilipina, 
lebih dari enam ribu orang #ndo- 
nesia jang memasuki wilajan 
Mindanao antara tahun 1949 dan 
1953, dan kebanjakan dari me- 
reka datang selama tanunZ pe- 
rang. Dernikian AFP dari Mani- 
la- “(Antara)” 2 S3 

Kongres SSDT (Serikat Seker: 
a Djawatan Transinigrasi) jang 

“mulai pada tanggal 7 Nopem- 
ser iang Jalu. hari Selasa telah 
diachiri. Kongres tersebut jang” 
dihadI'ri olsh 15 tiabang ” dari - 
seluruh Indones'a antara Jain te 
lah .memutuskan tidak menjetu- 

1   djui beled Pengurus Besar SSDT “ 
jang memasukkan SSDT kedalam 
vaksentral KBSI dan kongres te- 
lah menjatakan keluar dari ke- 

  

  

Sitat Kolonial Belan 
Dapat Kritikan Pedas 
Negara2 Anti Pendjadjah Ketjam 

Politik 
NEDERLAND MENDJADI 

pendjadjahan sewaktu Panitia Per walian Madjelis Umum PBB dim. 
sdangnja pada hari Kemis mempersoalkan kekuasaan PBB atas 
daerah2 jang belum mempunjai pemerintahan sendiri, 
djadi pokok persoalan ialah, apakah 
mempunjai kekuasaan tertinggi 

setengah djadjahan itu. 

Persoalan ini timbul sewaktu 
Panit:a menghadapi masalah 
Greenland sebagai daerah werwa- 
lian Denmark dan masalah hubu- 

  

Damascus 

Hangat! 
Rakjat Syria Protes Hu 
kuman Mati Fatemi 
PENDJAGAAN militer jang 

kuat pada -hari Kemis ditempat- 
kan dimuka gedung legasi Iran 
di Damascus dalam menghadapi 
kemungkinan terdjadi kerusuhan 
jang dapat ditimbulkan oleh pe- 
rasaan meluap menentang penem 
bakan mati bekas menteri luar 
negeri Iran Hussein Fatemi dika- 
langan rakjat Syria, Beberapa go- 
longan agama telah ' mengambil 
putusan untuk mengadakan upa- 
tjara sembahiang bagi arwah Hus 
sein Fatemi. Pers Syria dlm. pada 
Itu mentiela Iran bertal'an dengan 
penembakan mati Hussein Fate- 
mi, ianc dikemukakan oleh pers 
tsb. sebagai pahlawan nas'onal. 

(Antara-Reuter) 

diki dengan teliti soal penganiajaan 
itu. Mengenai perkara ini dikabar- 

kan, bahwa djaksa Amir. Hamzah 

pada tgl. 7 September '54 ibl. sete- 
lah tidak berhasil - memaksa A.A. 
Thalib menanda-tangani proses ver: 

baal jg isinja pengakuan kesalahan 
aksi2 buruh . perkebunan Tabalong, 
djaksa bertindak seperti seorang 

sadis. A. Thalib dipukuli dengan 
pentung dan esok  harinja sewaktu 

ia sedang berobat dirumah sakit, 
djuga ' mendapat  penganiajaan jg 
kedjam dari djaksa Amir Hamzah. 
Setelah itu  penganiajaan  diterus- 
kan dikantor — pengadilan, hingga 

1 ek 2 untuk menentukan status peme- 
rintahan sendiri bagi daerah2 sematjam itu ataukah kekuasaan itu 
terletak pada pembesar2 jang memerintah daerah2 djadjahan atau 

Utusan Nederland, C.W.A. 

Schuurmann, direktur djenderal 
urusan Indonesia”  dikementerian 

permintaan Madjelis Umum PBB 

Ingsotaan KBSI. 

Pe 

Belanda 
sasaran kritik dari negara2 anti- 

ha) Jang men- 
Madielis Umum PBB-lah jg. 

ngan antara Nederland dan dae- 
rah2 djadjahannja Antilla dan 
Suriname. 

Lanoran Nederland ' mengenai 
berkembangan ' Antilla Belanda 
dan Suriname kearah pemerinta- 
(han sendiri dengan melalui se- 
rangkaian perobahan2  konstitu- 
sionil mendapat kritikan hebat 
dari India, Indonesia, Mesir, Irag, 
Venezuela dan Guatemala, karena 
dalam Taporannja itu  Nederland 
tidak mengaku! kompetensi Ma- 
djelis Umum PBB dalam urusan 
prosedurnja. 

Emoh tjampur tangan luar 

luar negeri Belanda, membuka per 
debatan mengenai Suriname dan 
Antilla Belanda ini dengan menga- 

djukan suatu laporan mengenai pe 
robahan2  konstitusionil ig kini se- 
dang berlangsung  didaerah-daerah 
tersebut. 

Dalam hubungan ini Nederland 
memegang teguh sikapnja tahun jg 
lalu, jaitu tidak #iapat lagi membe- 
rikan penerangan2/dan laporan me 
ngenai daerah2 tsb. kepada PBB 
dengan alasan, oleh karena kedua 
daerah tsb. menurut  pengiapat pi- 
hak Belanda telah mentjapai perne 
rintahap sendiri. 

Utusan Nederland 
menundjuk kepada undang2 jg te- 
lah “disjahkan mengenai perhubu- 
bungan konstitusionil antara Neder- 
land dan Suriname serta Antilla. 

Penjesalan India, 
Utusan India, A. Singh, me- 

njesalkan, bahwa — pemer'ntah 
Nederland tidak mau menerima 

itu kemudian 

untuk tetap memberikan laporan 
mengenai Suriname dan Antilla. 
Kemudian ia bertanja: Kalau 
Sur'bame dan Antilla memounjai 
pemerintahan sendiri  mencana 
delegasi Nederland masih menje- 
but daerah-daerah tersebut  Suri- 
name Belanda dan Antilla Belan-   A. Thalib djatuh pingsan. (Antara). 

& 

da?” (Antara-UP) 
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AKTE NOTARIS No. 

— Jang diadakan: Ne 13 : 
i Semarang pada tgl. 25 s/d 29 Oktober 1954, di Tegal pada 

. 30 s/d 1 November 1954 dan di Magelang pada tgl. 1 s/d 4 

  

    

     

    

   

“November 1954. 
Pengawas Udjian 

    
      
   

     

  

   

    

   

  

MPHACA? 
     

    

Sek. mode ,,AZALKA" 

Dah 8 MROSANA? Solo 
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» Tegal ' orang, jar | 36 orang. 

NY”, pem. Nn. Anny Kwa. 

Swan Nio, Nn. Phoa Lie Yin, Nn. 
ay Nio, Nn. Tjioe Kwan Nio, Nn. 

Kwee Giok Bwee, Nn. Ju Kwie Hwa, Nn. Tan 
: Lien Nio, Nn. Tjoa Ay Nio- 

2. Sek. mode ,,AZALEA”, Pemimpin Nj. Ong Sing Tjhiang: 
Costumiere : Nn. Siti Aminah, Nn, Tuti Sriami. 

3. Sek. mode ,,BOTAN”, Pemimpin Nj. The Kong Hwan. 
Onderwijzeres : Nj. R. Poedjadi. 

Coupeuse: : Nm. Gouw Giok Sian, Nj. Toewojo. 
4. Sek. mode ,CHEMPHACA”, Pemimpin Nj. Soetarmo. 

  

  

        

   

   
    

  

    

Coupeuse 1 Nn. Siti Roeslijah, Nn. Soepijah. 
Costumiere  : Nj. Paino Soedarsono. 

. 5. Sek. mode-,,CRESCENDO”, Pemimpin Nj. Tan Tik Kiong. 
0. AL Lerares : No. Liem Bing Gwat. 

Coupeuse  : Nj. Ong Ping An-Go, Nn. Ong Pek Nio. 
Costumiere- : Nn: Hoo Giok Oh, Nj. So Ping Siang. 

6. Sek. mode ,,GHIEN”, Pemimpin Nn. Liem Ghien Tjoan. 
1 /“Lerares' .#Nj. V. Lie Thiong Djien Pho. 

Onderwijzeres : Nn. Ang Erlien Nio. 
Costumiere : Nn. Tan Nio. 

7. Sek. mode ,,GIOK” MAGELANG, Pemimpin Nn. Tan Giok 
Hwa. 

Coupeuse : Nn. Rr. Soetjihatin. 
Sek. mode ,,HEDY”, Pemimpin Nj. Liem Sing Hiap. 
Costumiere : Nn, Tan Lian Hwa. 

9. Sek. mode ,,INDRIYA”, Pemimpin Nj. R. Moestopo. 

20 

  

Coupeuse : Nj. Soemarno, Nj. Soemartono, Nj. S. Umar- 
kasan, Nj. A. Soenjono Hs., Nj. S. Soetioso, 
Nj. S. Widiatmo, Nj. Kamil Prawirosoedirdjo. 

Costumiere- : Nn. Hartati. 

:10. Sek. mode ,,LA VERNE”, Pemimpin Nn. Tan Enny Nio. 
Lerares : Nn. N. Kwee, Nn. Emma The. 
Coupeuse : No. Jap Biauw Hwa, Nn: Rr: Rastoeti, Nj. 

Hardjowardojo, Nn. Trees Lie Ien Nio, Nn. 
Tan Lian Hwa, Nj. Liem Djie Hay. 

Costum'ere : Nn. Njoo Hok Nio, Nn. Thio Tjioe Nio. 
“11. Sek, mode ,,LENNY”, Pemimpin Nn. The Kwie Lan. 

Onderwijzeres : Nj. S. Lenggono, Nn. Endang. 
Soupeuse : Nn. Frieda Kwee Hie Nio, Nn. Ruth White. 

Costumiere : Nj. T.S. Pieter. 
12. Sek. mode ,,MARIE”, Pemimpin Nj. Kwik Swan Sik. 

To... Coupeuse #Nj. Lauw Tjoe Ham, Nn. Tja Kiem Nio, 
Ke Nn. Winny Smith, Nan. Tan Tjoe Nio. 

: Costumiere. : Nn. Ong Tien Nio, Nn. Tjiong Mey Yin, Nnz 
Liem Kiem Hwa, Nj. Be Bing Jong, Nn. Tjoa 

. Sien Tjoe, Nn. Lientje Njoo, Nj. Lie Swie 
Sing, Nn. Ie Sioe Ing, Nn. Lie Swie Nio. 

  

. 13. Sek. mode ,,MAY-LIE”, Pemimpin Nn. Tee Hwie Lan. 
0. Costumiere : Nj. Boejamin. 

— 14. Sek. mode ,,/MULIA”, Pemimpin Nn. Liem Loei Kiok Nio. 
FF Cou   

    

   

    

    

  

Menggantikan Mangunnegoro dengan lain orang 
“kita benarkan, Alasan? #ang menjebut : (a) ada 

  

     jawa. Tengah untuk 
idak seluruhnja dapat 

anda2. bahwa Mangun- 

   
   g ti lain 

negoro akan menegakkan kembali ,,Swapradja” dlm. bentuk modern dan 
(b) karena Mengunnegoro ketika mendjadi Residen Pati pernah membe- 
kukan surat-selebaran Menteri (kementerian) Agama, (orangnja dari N.U) 
adalah alasan2 jang sangat lemah, kalau malah bukan alasan jang ditjari2. 

  

    
Ty m5 Mengenai '.swapre 
istilah jang: s didjadikan 

. mengenai alasan 
   

erna 

  

dja”, masih b sifat ,,tanda2” suatu 

  

sesuatu tuntutan. Sedangkan jang   

pernah: anbeli kan surat selebaran” adalah mentjari 
— alasan2 lama. Karena, kalau tindakan membekukan itu dulu memang sa- 
lah, Mangunnegoro tentu sudah mendapat - djaweran” dari Gubernur 
Djawa Tengah (ketika itu Budiono) sebagai suatu ,,administratieve repri 
mande”. Dan bukannja sesuatu partai jang harus memberikannja. 
— — — — — Kesimpulannja, alasan2 untuk menuntut itu terlalu le- 
mah. Apapula tuntutan itu diperhebat bee ana waktu ini, jang djustru ”N.U.” sekarang memegang portepel Dala 
”N.U.” Djawe-Tengah hanja memberikan. 

Negeri: sehingga. tindakan 
mn. pada umum jang ku- 

   

rang baik! Kurang elegant atau terlalu berdiri pada politik ”membalas 
. dendam” dengan, semangat ”mumpung” punja Menteri Dalam Negeri... 
— — — — — Kita sangat setudju pada sesuatu partai jang berani me- 
nuntut agar seseorang kepala daerah diganti 
tjukup, berharga dan. menguntungkan 

   

  

kita sang 
atu partai 

t menjetudjui, apa salahnja djika 

sal dengan alasan2 jang 
   rakja 

  

kita mentiela tindakan: sesu- 
jang. hanja mempergunakan alasan2 jg. ditjari2 atau 'mem 

bangkit2 soal lama untuk memindahkan seseorang kepala daerah.  Se- 
bab, pemindahan seseorang kepala daerah itu selain menelan beaja, dju 
&a membawa perobahan2 jang tidak 

Kjahi Abd Cholik 
Atau'SaifudinZubri 
|Tjalon'N.U Utk Gu- 

5 » Bin King p bernur Dja-Teng? 
DARI sumber jang t ber- 

dekatan, tapi jang belum berani 
mendjamin akan  kebenarannja 
berita jang diberikan, didapat 
kabar, bahwa  bertalian de- 
ngan banjaknja lowongan: di- 
kalangan ke-pamong-pradjaan dan 
mutasi-mutasi jang menurut kijai 
Cholig,. salah seorang pemuk 
N.U. di Djawa Tengah, katanja ! 
politis dan prinsipieel kurang se- 
suai dengan kehendak Nahdatul 
Ulama Djawa Tengah, maka ka- 
barnja Pengurus Besar N.U. telah 
memberi ,isjarat2” akan meng- | 
angkat Kjai Hadji Abdul' 
Choligbin Hasjim Asarie 
atau Kjai Hadji Saifuddin 
Zuhri untuk mendjadi Guber- | 
nur. Djawa Tengah menggantikan ' 
Gubernur Mangunnegoro, althans 
kalau Mangunnegoro sampai ke- 
na di,,bekukan”. Setidak2nja bila 
bukan djabatan Gubernur, untuk 
mengangkat kedua pemuka N.U. 
ini mendjadi Res'den di Pati atau 
Pekalongan,  Kjai A. Cholig bin 
Hasjim Asarle, adalah saudara 
almarhum Kjai Abdul Wahid Ha- 
sjim, ia kini bertempat tinggal di 
Pekalongan. : 
benaran ber'ta2 tadi, 
ketahui dengan pasti. 

| 

belum di- 

j 

DITANGKAP. | 
Menurut keterangan pada tgl. 5 

Nop. ibl. pemimpin dari N.V. zP3 
nama K. telah ditangkap di Hotel : 
du Pavillon Semarang oleh fihak ro: | 
berwadjib jang mendapat perintah " 
dari fihak Kedjaksaan — Pengadilan   0... Coupeuse : Nj. Liem Han Tjiong, Nn. Oei Erny. 

|. 15. Sek. mode ,,MUSTIKA”, Pemimpin Nj. Tan Siauw Tjong. 
He - Lerares : Na. Oei Sioe Nio. 

AA. Lerares: “Mp Soenarto, Nj. Hendrosoemartono, Nn. The 
Mien Nio. : 

Coupeuse — : Nj. Oei Som The, Nn. R. A. Soemijati. 
G Costumiere : Nn. So Som Nio, Nj. R. Soepono. 

—. 16. Sek. mode ,,MODERN”, Pemimpin Nj. The Hap Kie. 

    

   
Lerares : Nn, Tan Lien Nio. 
A. Lerares : Nj. Tjoa Tien. Nio. 
Coupeuse : Nn. Be Swat Nio, Nn. A Oei Sian Nio, Nn. 

.- The Jam Hong, Nn. Tang Sian Nio, Nn. Tan 
Artha Nio, Nn. Liem Biauw Nio, Nj. Liem 
Khiem Tjiong. 

Costumiere : Nn. Tan Soen Nio, Nj. Thio Hing Tiong, Nn. 
2 3 Liem Sioe Nio, Nn. Enny Lien Djioe Kiat, 

Nn. Fientje Loe Loan Nio, Nn. The Tjiang 
En “Nio, Nn. Oh Wie Oen, Nn. Liem King Nio. 
|. 17. Sek. mode ,,NELLY”, Pemimpin Nn. Nelly Liem. 

    

Lerares : Nj. Liem Tiang Hoo, Nj. Liem Tong Biauw. 
00.0 Ceostumiere : Nn. Tjan Koey Nio. 
. 18. Sek. mode ,,RISTRIANI”, Pemimpin Nj. R. Soetandar 

Ke : Tjokrowinoto. 
Costumiere : Nj. R. Joewono. 

6 19. Sek. mode ,,ROSANA”, Pemimpin Nj. Liem Lam San. . 
Coupeuse  : Nj. Soetrisno, Nn. Ko Hing Nio, Nn. Sri 

$ . Moerniati, Nj. Rochkanti. 
Costumiere : Nj. Basoetijah Boediman. 

  

. Sek. mode ,,ROSINE”, Pemimpin Nj. Tan Koen Siang. 
Onderwijzeres: Nj. Achmad Solen. - : 
Coupeuse : Nj. Yoe Tjoe“Kwang. 
Costumiere : Nn. Touw Iem N'o, Nj. O. Soemarto, Nj. 

. Tan Kian Tik, Nn. Kho Lan Siang, Nj. Ko 
: Hian Giok. | 21. Sek. mode ,,NEW HOLLAND”, Pemimpin Nn. Tan Hwie Som. 

Onderwijzeres : Nn. Oei Liang Gwat. 
22. Sek, mode ,,SIE”, Pemimpin Nj. Sie King Lok. 

Lerares : Nj. Soemirgo. | 
Coupeuse — : Nj. Moendipranoto, Nn. Endang Sri Hestuti. 
Costumiere : Nj. S. Soedargo, Nj. Soetiarto, Nj. Soedjono 

. Hoemardani Mandar. 
23. Sek. mode ,,TITANIA”, Pemimpin Nn. Tan Giok Hwa. 

    

A. Lerares : Nn. Liem Oen Gien. 
£ Coupeuse , : Nn. Emmy The, Nn. Lie Siok Kwan, Nn. Go 

Costumiere : Nn. Go Kok Tien... 3 
|. 24. Sek. mode ,,VICTORY”, Pemimpin Nn. Liem Kiok Hiang & 

di Kudus. K: dituduh menggelapkan 
uang tjukai tembakau sebesar 2145 
djuta rupiah jang terdjadi dalam ta 
hun 1952. N.V. tsb. mendapat keper 
fjajaan/tugas untuk membagi-hagi 
kan/membeli pita tjukai dari pelba 
gai perusahaan rokok. Dalam huhu 
ngan tadi sebuah mobil pun disita 
oleh fihak jang berwadjib. Kini per 
kara tsb. masih didalam pengusutan. 

RA AE, 
Dalam berita k'ta kemaren me- 

ngenaj imigran2 gelap Pilipina jg, wa perbuatannja itu 

   

. mengerdjakan 

Sampai“dimana ke- 

, menijegah bahaja -tanah 

ketjil. 
 — —— — Terhadap tuntutan ,,N.U.” Djawa Tengah sekali ini kita 

|sesalkan. Tetapi ,,N:U.” Djateng boleh tjoba: djika memang mempunjai 
|alasan2 jang berharga dan memang menguntungkan dan untuk kepenti- 
ngan rakjat, maka kita akan berdiri pada barisan paling depan untuk tu 

Frut. memperkuat tuntutannja. IK : 1 
— — — — — NU. jang sekarang mendapat kehormatan menduduki 
korsi Menteri D.N., harus dapat mendjaga kehormatannja. Djuga ,,N.U.” 
didaerah2 dan tjabang2nja harus berbuat mendjaga prestigenia itu, “dja- 
ngan. lantas. berbuat. dengan -semangat: ,,mumpung ber-kuasa” 

2 | TJIREBON 
SENDJATA GEROMBOLAN 

DIKETEMUKAN. 
Penggalian lubang2 untuk pe- 

rabjn Mitralijur kaliber 7,7 be- 
lam lama berselang telah dikete- 
mukan oleh seorang penduduk 
Tjimeong desa Tjilajung Ketja. 
matan Tjiwaru (Kuningan), keti- 
ka orang itu sedang membuka 
hutan diblok Tjibadak. Sendjata 
itu kemudian diserahkan kepada 
fihak. jang “berwadj.b. Diduga 
sendjata itu milik anggauta ge- 
rombolan. Sementara itu dari 
Kun ngan dikabarkan, bahwa ba- 
ru2 ini Lk. 30 orang “ anggauta 
gerombolan telah — melakukan 
penggarongan didesa2  Tjiangir 
dan Tjipondok Ketja. Tjibingbin. 
Mereka melarikan diri setelah fi- 
hak TNI melakukan pengedjaran 
dengan tembakan2 mortir. Keru- 
gian penduduk atas penggarongan 
tadi “ditaksir Rp. 1170,-. 

15135 LUBANG SELESAI 
DIGALI. 

Penggalian lobang2 untuk pe- 

nanaman kitri tahunan ditanah2 
gundul dalam wilajah Ketjamatan 
Beber (Kabupaten Tjirebon) jang 
dikerdjakan sedjak ach'r Oktober 
jl kin telah selesai dikerdjakan 
dengan  tjara — gotong-rojong. 
Dijumlah lubang jang telah-digali 
ada 15135 buah dan tenaga jang 

tertjatat 2050 
orang, sedangkan luas tanah gun- 
dul jang d'lubangi itu meliputi 
34 ha, jaitu 3 Ha tanah eigen- 
dom dan selebihnja tanah desa, | 
Seperti diketahui 
tahunan adalah sangat: perlu un- 
tuk: menghilangkan kembali ta- 
nah2 gundul, sebab hal itu dapat 

5 : longsor 
apabila turun hudjan lebat.- 

DJUWANA ) 
MENTJOBA BUNUH DIRI. 
Seorang wanjta bernama S. 

berusia 20 tahun pada tgl. 9 Nop 

  

tiara “demikian itu . 

tanaman kitri 

    

  

Pada hari Rebo jbl. menteri luar 
| egeri mr. Sunarjo tlh: memberikan 
idjazah2 “kepada para mahasiswa 

Akademi Dinas Luar Negeri jang te 

lah menamatkan. peladjarannja. Tam 

waktu menerima idjazahnja dari men 
"0 teri Sunarjo. 

Daetah 

TEGAL 
MEMBAWA PERGI STEMPEL 

DAN MENINGGALKAN 
! SURAT. 

  

Dari sumber. resmi diperoleh la- 
poran, bahwa baru2 ini didesa Te- 
gallandong,: ketjamatan:  Lebaksiu, 
kabupaten Tegal telah terdjadi 
penggarongan 3 rumah, rumahnja 
sdr. kepala Desa Tegallandong dju 
ga turut “kegarong. 

Kerugian sedjumlah: Rp. 2300,— 
Uang itu terdiri dari uang2: padjak 

penghasilan, padjak ulu2 dan pa- 
djak ,,Opeenten”. Menurut ketera- 
ngan setempel desa djusa turut di 
bawanja, Perlu dikabarkan disini, 
setelah menggarong mereka me- 
ninggalkan segi tulisan” jg: ber: 
maksud minta bantuan/sokongan. 

Surat ini dibubuhi setempel ber- 
bangup bulat pandjang jg berbunji 
sbb.: ,,Perusahaan barang2, Kesam- 
bi Tjirebon. Ditengah? terdapat tu 
lisan: ,,M” WARDI”. C.O.P. dan 
PM Slawi tidak sepi memenuhi kva 

djibannja mengedjar garong, tetapi 
tidak berhasil menangkapnja. 

BURUH GULA MINTA SEGE- 
RA DISELESAIKAN. 

Tgl. M/11 dari Djatibarang (Te- 
gal) telah bertolak menudiu - Dja-   

P4 Pr 

   
   

  

    

  

'dap P4 Pusat dan Menteri Perburu 
han. udnja, ialah minta agar 
bebe “perselisihan —.antara SRG 
tsb. 1 pihak Pengusaha pabe- 
rik g ig sudah lama “berada di 
tingkat P4 Pusat segera  diselesai- 
kan” Kabarnia, “buruh kini tidak 
tenteram bekerdja “karena ..tergo- 
da” oleh masalah2 jg sudah lama 

| di-idam2kan itu. Adapun  masalsh 
ig belum mendapat keputusan itu 
diantaranja jalah tundjangan anak 
bagi rietrapporteurs, upah tebang 
dan hadiah Lebaran bagi buruh 

. kampanje 1954, pembaiaran buruh2 
pada hari Raya 17/8 5l. (Antara). 

jbl. pagi hari telah mentjoba bu- : 
nuh diri dengan mempergunakan 
pisau jang d.tusukkan pada teng- 
gorokannja. Peristiwa ini terdja- 
di d.desa Kudukeras, Djuwana, 
dan diketahui ketika S. sedang 
ditjari oleh saudaranja jang ter- 
dapat sudah berbar.ng “dirumah- 
nja dengan berlumuran darah pa- 
da lehernja. Ternjata S. masih 
dapat tertolong djiwanja oleh 
Mantri Kesehatan setempat. Se- 
telah sedar, S. menjatakan, bah- 

dilakukan 
dimuat d'halaman 1 terdapat ke-| dengan tidak sadar, seolah2 ia 
salahan kepala berita. Kepala disuruh oleh anak2 ketjil jang 
berita tsb. seharusnja berbunji | gundul kepalanja. Pisau jang di- 
Sbb.: ,,Kuman Diseberang Laut 
Tampak.” Atas kesalahan tb 
redaksi harapkan maaf dan kebi- 
djaksanaan para pembatija. 

pergunakan disembunjikan - di- 
krandjang dapur, dan untuk pe- 
rawatan lebih landjut S. dikirim 
ke Rumah Sakit Pati. 

  

DALAM 5. MENIT DAPAT 

tah2 dan lain2.   sia Sa : Nn. Goei Kwie Ing. 
Onderwijzeres: Nj. R.A. Srioto. 

P5 Coupeuse : Nj. Soegondo, Nj. R. Ngt. Soenarjo. Marto- 
£ sendjojo, Nj. S. Hoesin, Nj. T, Moehsidi. 

    
F. Costumiere # Nj. 'Tan Tjien Soen, Nj. So Tiang Soe. 

25. Sek. mode ,,YVONNE”, Pemimpin Nj. Go Tjan Liong. 
: —.. Coupeuse S 2 No. Tjan Tjien Nio, Nn. Tan Koen Nio. 

Costumiere : s Nj. A.Ch. Soeparti Sadjuri, Nn. Soetrima- | 
1 aa 

     

    

Pep meta Jang diadakan di Tegal: , In | 26. Sek. mode ,,BINTANG”, Pemimpin Nj. R. Dwidjotanojo. Costumiere : Nn. Poedjinah, Nn. Liem Tek Sien, Nj. Sri 
Na BOONNAAn | 

27. Sek. tmode ,IRIS”, Pemimpin Nj. S. Jacobs-Hercules. 

  

  
     

      

     

      
   

    

   

    

   

    

  

5 Costumiere : Nn. Aisjah, Nn. Chunaipah, Noer, 
28. Sek. mode ,,LAN”, Pemimpin Nj. Tjioe Sioe Liang. 

Lerares UN Giam : eng Tjoan, Nj. Liem Yoe Djin, 
Onderwijzeres : Nn. Loe Giok Lan. 
Coupeuse — : Nn. Liem Tim Nio.   

Costumiere : Nn. Hadjidjah Sungkar, -Nn. Sie Giok Tien, 
Nn. Jap Hian Tie, Nn. Khouw Giok Eng, | 
Nn. Tan Liar Hwa, Nn. Chen Suiy Ching, 
Nn. Ley Ay Sen, Nn. Liang Siu Hwa, Nn. 
Kwee An Tjie, Nn, Liem Soen Nio, Nn. Liang 
Siu Ing, Nn. Oei Tjoen Sian, Nn. Kho Sian 
Tan, Nn. Go Ang Si, Nn. Liem Giok Lian, 

Tjing Hoeng San Tjap Bintang 7 

| No. 

  

Panas, Sakit Kepala, Pilek, Masuk angin, Rheumat:k, Mun- 

' Bisa dapat beli diantero warung2 dan toko2 obat. 

8 

MENJEMBUHKAN : Sakit   
  Tae 

Coupeuse : Nn. Liem Gien Hwa. 
Costumiere  : Nn. Liem Po Tan. : 

30. 
Coupeuse 

ningsih. 
Costumiere : Nn. Umintari, 

Soemijarsih, Nn. Dewi, 

Jafll, Nn. Patmah Baudjir, Sri Wachjuni. 
Jang diadakan di Magelang : 
Sek. mode ,,SUCC 
Lerares 

al. 

Onderwijzeres : Nn, Sie Kwie 
Coupeuse : Nn. Ong Gwat 

Loe Kwie Hwa 
Gien Twan. 

Costumiere 

Yoe Moy, Nn. 
Bing Nio, Nj. Tjong Ing Kwie, Nn. Lie Hing 
Hwa, 

32. Sek. mode-,,ANJELIER”, Pemimpin Nn. Tjen Tjwen Siang. 
Gwat Fie, Ie Jan Nio, Nn. Marga- 

arie Koo, Nj. Djwa Soei Djing. 
:Nn, Li 

retha 

Costumiere 

Sek. mode ,,RATNA”, Pemim 
: Nn. Emmy Soemarsi, Nj. Koeswojo, Nn. Adi- 

ES”, Pemimpin -Nj. Tan Koo Gwan. 
: Nn. Oei Dhiam Ang, 
M.G. Soelasmi, Nn. Djie Liep An. 

: Nj. Soegarwo, Nn. Tan Lan Khoen, Nj. Oe- 
mar Singgih, Nn. Tjang Man Njuk, Nn. Hoo 

pin Nj. Mardjono. 

Nj. Samsunu, Nj. Sairah, Nn. 

Nn, Sacach Afif Al 

Nn, The Ping Kiang, 

Hwa, 

Nio, Nn. Liem Kwie Lan, Nn. 
, Nn, The Kwie Hwa, Nn. The 

Liem Kiem Swan, Nn. Toan 

BLORA 

GOTONG-ROJONG MEMBA-: 
.NGUN DJEMBATAN 

Penduduk desa Karangdjati Blora 
telah mengadakan gerakan gotong- 
rojong- membangun djembatan ,,ber 
gantung” didukuh Nglawean, jg se- 
djak clash kedua hingga kini be- 
lum, mendapat perhatian. Djemba- 
tan ini melintasi sungai “Lusi jg 
pandjangnja 45 M. jg menghubung 

  

kan, antara desa  Nglawean-Kali- 
djalin. 
Pembangunan djembatan . tsb. 

sampai kini telah menelan beaja 
Rp..2.000.— ini tidak terhitung 
beaja tenaga jg mengerdjakan dan 
alat2 kebutuhan, misalnja kaju, pa 
ku dWI. Kesemuanja diterima dari 
penduduk desa Karangdjati sebagai 
hatsil ,,gerakan gotong-rojong”. 
Dengan  dibukanja  djembatan 

»bergantung” itu nanti, - perhubu- 
ngan sekitar desa itu semakin de- 
kat, sehingga tak perlu lagi berdja- 
lan djauh mentjari djembatan jg 
lain. 

F 

: Nam: 

   
   
    

pak pada gambar seorang mahasiswa | 

karta sebuah delegasi Serekat Bu- 
iruh Gula setempat untuk mengha- 

  

dalam staf Kartosu 
dengar keterangan. 
dang Ka berkisar pada s 

Serta pula rentjana  serangan2 
1mum terhadap kota2 Garut, Tasik 
Tjiamis dan seluruh: kota didaerah 

- Priangan Timur, tetapi jang gagal 
“karena kesulitan dalamsoal alat per 
hubungan dan sendjata2. Dalam: ke- 

terangan disekitar soaf rentjana se- 

angan umum “itu, saksi telah: menje: 
but2 diuga nama bekas Wali negara 

. Pasundan, Wiranatakusuma, sebagai 
salah seorang jang turut dalam pe- 
rundingan segi-tiga- dengan Kartosu 
wirjo dan. Westerling. 

Sementara itu Djaksa Tinggi Su- 
narjo dalam sidang pemeriksaan per 
kara Schmidt harj itu telah menje- 
rahkan kepada Hakim, seputjuk' su- 
rat jang ditulis dan ditandatangani 
oleh seorang Belanda jang” duduk 

| dlm. staf DI bernama L.A: Laiglon, 
tang namanja banjak disebut2 oleh 
saksi Haris bin Suhaimi “dalam pe- 
meriksaan sidang2 jang lalu, seba- 

'gaj salah seorang Belanda jg. turut 

' aktif membantu DI. 
|- Surat: itu, dapat d'beslah oleh' pi: 
ihak kepolisian sewaktu. diadakan ge 
urakan pembersihan didaerah Gunung 
Djampang-podjok, .tempat2. pemusa- 
tan DI/TIT. Isi pokok dar'pada su- ' 
rat Laiglon itu ialah seruan terha- 
dap kaum ondernemers Belanda di- 
seluruh daerah Djawa Barat untuk 

| memberikan sokongan dan: bantuan 
juang kepada gerombolan DI/TII jg 
| dkatakan mempuniaj kekuasaan di- 
i seluruh daerah Djawa: Barat, serta 
' menjjela. dan. mentjutjimakj  peme- 
“rintah RI jang dikatakan sebagai 
suatu. pemerintah. jang dikuasai atau 

| ditunggangi oleh kaum komunis, 
| seperti PKI, Murba, Sobsi- asb. 

Surat orang Belanda dari staf DI 
itu ditulis diatas kertas putih jang 
mempunjai simbol bulan sabit berbin- 

“tang, diatasnja- terdapat pula kalimat 
|DITII: didahului dengan: kalimat 
.Bismillah” dan Alhamdulillah" ditu- 
lis dalam bahasa Belanda dalam 4 

(lembar, “dan dibatjakan oleh Djaksa 
| Tinggi Sunarijo. Sidang pemeriksaan 
| perkara bekas Kapten KNIL Schmidt 

ini oleh Hakim Mr. G. K. Liem ke- 
mudian diundurkan untuk: dilandjut- 
kan lagi pada tanggal 25 Nopember 
jad. Seperti sidang jang sudah2, per- 
hatian umum terhadap landjutan pe- 
meriksaan perkara ini tetap besar. 
Sementara itu terdakwa Schmidt atas 
pertanjaan Hakim tetap pada kete- 
rangannja semula jang bersifat me- 

i mungkiri tuduhan2. 
Sesudah diperingatkan oleh Hakim 

pakan sumpahnja, - saksi Haris bin 
Suhaimi, dalam landjutan keterang- 

van2nja, mendjawab pertanjaan Ha- 
"kim dengan menerangkan, bahwa pa- 
:da suatu hari kira2 pada pertenga- 
han bulan Djanuari 1950, ia pernah 
diadjak  bitjara dan diberitahukan 
oleh Imam Kartosuwirjo tentang ren- 
tjana serangan umum terhadap kota 

Bandung oleh pasukan2 Apra, DI 
TII. Rentjana serangan umum ini, 
jang kemudian terdjadi djuga terha- 
dap kota Bandung ' oleh" pasukan2 
Apra pada tanggal 23 Djanuari 1950 
itu, menurut saksi Haris bin Suhaima 
jang mendasarkan keterangannja dari 
keterangan2. jang  didapatnja ketika 
itu dari Kartosuwirjo, dilakukan se- 
sudah terlebih dahulu terdjadi perun- 
dingan. segitiga “antara  Apra, DIV 
TII dan Pemerintah Pasundan, jang 
masing2 diwakili oleh Westerling, 

“TJILATJAP 
P.B.H. DI UDJUNGMANIK. 
Dari fihak resmi diperoleh kete- 

rangan, bahwa dari djumlah pendu 
duk desa Udjungmanik Ketjamatan 
Kawunganten sebanjak 2373 - djiwa, 

-jg masih buta huruf sebanjak 618 
par laki2 dan perempuan 811 
, Orang. Atas usaha Pen. Mas. Kab. 
| Tiilatjap didesa tsb. telah dapat di 
gerakan kursus2 PBH jg djalannja 
boleh dikata lantjar. 
iPerlu dikabarkan, bahwa 

didesa itu boleh dikata ,,madju” 
mengingat terpentjilnja letak desa 

pitu lagi pula perhubungan lalu-lin- 
tas dengan desa tsb. tidak semudah 

' dengan 'desa2 ainnja. 

  
  

  

  

usaha 

  

  

  

          
  

Gigi bagus, gigi jang 

putih Seperti mutiara, 

dan ketawa berseri?.., 

berkat PRODENT 
tapal gigi jang 

paling baik! 

Ha 
R. 1.75        

  

   

“ 

1€ 

“Sek, mode ,,MARIE”, Pemimpin Nj. Oei Sioe Hwat. 
“ 

  

    

  

    

    

      

  

           

   

rangan2nja. Keteranga 

BA baba Gb bia Jan Ki 

9 / 

| Imam Kartosuwirjo dan Wiranataku 
suma, Wali negara Pasurdan ketik 
itu Perundingan segitiga 'itu menu 
rut saksi terdjadi pada bulan Oktober 
1949 di Pakuan,, Bandung. 

Ketjuali' atas ' kota” Bandung, me- 
nurut keterangan saksi selandjutnja, 
djuga tadinja ditentjanakan akan di- 
lakukan serangan umum pada waktu 
jang bersamaan oleh Apra, DI/TII 
terhadap: kota Garut, Tasik, T'jiamis 
dan seluruh kota didaerah Priargan 
Timur, tetapi kemudian dibatalkan 
karena dialami kesulitan2 dalam soal 
alat perhubungan dan sendjafa2. 

Hakim: Apakah: tuan sendiri ikut 
dalam serangan umum terhadap Ban- 
dung? 

Saksi: Tidak, hanja 
sadja. 

Hakim: Apa sebab tuan tidak be- 
,ritahukan tentang rentjana serangan 
jumum itu kepada pihak TNI? 

Saksi: Karena saja masih setudju 
dan berdiri divihak DI. 

»Nigo” latih dan berikan 
bantuan sendjata pada D.I. 

Tentang soal ,,Nigo” (INederland: 
sthe Indische ' Geurilla Organisatie) 
oleh saksi d'terangkan, bahwa menu- 
rut 'apa jang didengarnja dari: Karto- 
Suwirjo dan yan Kleef, ,,Nigo” ada- 
lah kelandjutan daripada: ,,Apra”, jg 
selalu membantu perdjuangan DIY 
TH. 

Oleh. Kartosuwirjo saksi selandjut- 

.nja katanja diberitahukan bahwa Ni. 

'go bagi: DI adalah ibarat: NMM 
(Missi Militer Nederland) bagi Pe- 
merintah: Republik” Indonesia, arti- 

.nja jang. memberikan latihan2 kepa: 

da anggota? gerombolan: DI: Ketjua- 
li latihan2, Nigo-djuga telah membe- 
rikan bantuan sendjata2 kepada DI: 
demikian saksi, jang atas pertanjaan 
Hakim selandjutnja terangkan, bah- 
wa tempat2 dilatihnja - anggota2 DI 
oleh Nigo. antaranja ialah didaerah 
Burangrang, Gunung Salak, Tjililin, 
Tjidaun, dsbnja: 

- 

menjaksikan 

  
Pura? bertempur, #api se. 
sungguhnja ingin serah: 

kan sendjata2. 
Atas pertanjaan Djaksa Tinggi Su- 

narjo apakah maksud saksi pergi ke 
Kamp Makassar di Kramatdiati, 
Diakarta, seperti jang: pernah dite- 
rangkan saksi dalam sidang 2 ming- 
gu jang lalu oleh saksi didjawab, 
bahwa ketika itu, jakni kira2 nada 
achir bulan Agustus 1949, saksi ka- 

tanja diperintah oleh Kartosuwirjo 

untuk ikut bersama Sersan DI Saleh 
dari Singaparna ke Djakarta. 

Maksud pergi ke Djakarta ini, ntu- 
la2 tidak diketahui oleh saksi, tapi 
kemudian baru diketahuinja sesudah 
Sersan Saleh menemui: terdakwa 
Kapten Schmidt: dikamp. Makassar 
serta menjerahkan surat Kartosuwirjo 
kepadanja: 

Dari kamp Makassar, sesudah ber- 
malam satu malam, pada kezsokan 
harinja, menurutsaksi, ia kembali la- 

gi dengan mengendarai sebuah truck 
bersama Sersan Saleh dan 2 anggo- 

ta DI lainnja ke Singaparna, mem- 
bawa peti2 berisi sendjata2 dan pe- 
luru2 dari Schmidt untuk DI. 
Pengangkutan sendjata2 dari Dja- 

karta ke Singaparna pertama2 dila- 
kukan oleh saksi dan kawan2nia ber- 
empat, tapi dari Singaparna ketem- 

pat pemusatan DI di Ardjasari, ric- 
nurut saksi, sendiata2 itu diangkut 
oleh anggota2 KNIL sebanjak Icb'h 

buah kendaraan, jang diikuti pula 

oleh saksi dan kawan2nja. 
Sebelum tiba di Ardjasari, menurut 

saksi, terdjadi tembak-menembak se- 
ru sekali antara anggota2 DI jang 
terlebih dahulu melepaskan temba- 
kan2 dari djurusan Ardjasari dengan 
anggota2 KNIL jang mengangkut 
sendjata. Menurut saksi, tembakan2 
seru jang dilepaskan oleh anggota2 

KNIL ketika itu, tidak ditudjukan ke 
arah datangnja suara2 tembakan da- 
ri pihak DI, tetapi 

kurang 45 menit lamanja, anggota2 

KNIL kemudian mundur lagi ke Sin- 
gaparna, dengan meninggalkan sen- 
djata2 dan peluru2- jang diberwanja 
dari Djakarta ditempat terdjadinja 
tembak-menembak, serta jang menu 
rut dugaan saksi, sudah tentu kemu- 
dian diambil oleh anggota2 YM. 

Menurut saksi Haris bin Suhaimi, 
tembak-menembak jang seakan2 me- 
rupakan suatu pertempuran seru itu, 

bukan tembak-menembak sesunggih- 

nja, melainkan adalah pura? sadja 
sebagai suatu siasat, padahal maksuc 
sesungguhnja daripada itu tidak lair 
hanja untuk 'menierahkan sendjata? 
tersebut kepada DI. 

Siasat menjerahkan sendjata2 ofek 
KNIL kepada DI setjara pura? ber 
tempur itu, menurut saksi selandjut- 
nja, bukan sadja  terdjadi didaerah 
Singaparna-Ardjasari seperti disebut- 
kannja diatas, diuga dibeberapa tem- 
pat lainnja di Djawa Barat, aritara- 

nja didaerah Tjilintjing,  Naagora 
ketjamatan Leuwisari, didaerah Gu- 
nung Salak, dsbnja. 
Mendjawab  pertanjaan  Djatsa 

Tinggi Sunarjo” tentang pertemuan 
antara Kartosuwirjo-Lamping, cleh 
Saksi diterangkan, bahwa pertsmuan 
antara Imam DI Kartosuwirjo  de- 
ngan bekas Komisaris Tinggi Blan- 
da di Indonesia, Lampina, terdjadi 

pada bulan September 1951 disuatu 
gedung  didjalan Merdeka Barat, 
Djakarta. Saksi sendiri menurut kete. 

rangannja ada mel'hat pertemuan itu 
dari dalam mobil Kartosuwirjo jang 

diparkir dipekarangan tempat diada 
kannja pertemuan tersebut. (Antara). 

kurang 15. orang, dengan beberapa ' 

x 

(ama Wiranatakusu mah Di-sebut? 

Terlibat Dalam Aksi Westerling 
“Bentjana Serangan Umum 'Thd: Bandung Dan Seluruh 

| Kota Didaerah Priangan Timur 
| Kelandjutan Perkara: Sehmidt 

DALAM. LANDJUTAN:- sid ang-ke VII pemeriksaan perkara: terdakwa belias Kapten: KNIE H: C. J. G. Schm.dt oleh Pengadilan Negeri Djakarta hari Kemis tanggal 11 Nopember, kembali telah 
didengar keterangan? dari saksi Iaris bin Suhaimi, seorang kurir dan provagandis D.I. jang duduk 

Oleh APRA-DI-TJ — 

wirjo, jang dalam s.dang2 pemeriksaan jang lalu seperti diketahui telah pula di- 
K n2. jang diberikan oleh:saksi Haris bin Suha'mi dalam landjutan si- 

rentjana serangan umum oleh pasukan pasukan Apra, DI/ Tl ter- 
hadap. kota Bandung jang benar terdjadi pada tanggat 23 Djanuari 1930. | 

    

Camarang, 14 Nop. 1954: 

Djam ' 07.10 Kr. Dewi Murni. 
:07.25- Mat-matan Minggon. 08.10 
Mat-matan. Minggon (landjutan). 09. 
30 Orkes Melati. 10.00 Taman Kusu 
ma. 10:30 The Keynotes. 10.45 Hibu 
ran Minggu “pagi. 11.30 Ulangan Pe 
ladjaran  Beksan. 12.30 . Pekan 
Datang, 13.15 Tembang Sunda. 13, 
45 Orkes Percy Faith. 14.10 Orkes 
Studio Djakarta. 17.00 Taman Ke 

panduan,: 17.45 Gending2 Dolanan. 
18.15 Onkes Pater Yorke. 18.30 Pe 

ladjaran Njanji. 19.30 Njanjian Su 
tji. 20.45 Hiburan Malam. 20.30 Hi 
buran Malam (landjutan). 21.15 Pem 

batjaan buku... 22.20 Tutup. 

Surakarta, 14: Nop. 1954: 
Diam 07.15 Suara Bersama. 07. 

45 Missa Sutji. 09.15” “Pusparagam 
oleh ROS- 10.00 Waltz gembira. 10. 
15 Hidangan Rame Dendang. 11.00 

Klenengan Minggon. 13.00. Lagu2 
Sunda.. 13.15 Walts gembira. 13.45 
Dinas Shore & Anne Shelton. 14.15 
Musik Ballet, 17.05 Disco Varia, 
17.45 Ruangan Pemuda Pemudi. 18. 

15 Mimbar Kesehatan. 18.30 Nja 
njian Sutji. 19.30 Djenak Djenaka. 
20.05 Gema Tanah Air. 20:15 Ga 
melan Degung..20.45 Pendidikan Ro 
chani. 21.20 Gema Malam. 21.15 
Orkes Bunga Mawar. 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 14: Nop. 1954: 
Djam 07.15 Rajuan pagi. 07.45 

Nila Kusuma berdendang. 08.15 Di 

Hawaii dengan O.H. 18:45 Serba ser 
bi Minggu pagi. 09.00 Kebaktian Pa 
gi: 10:00: Beberapa Njanjian . Itali. 
10.15 Wajang Orang. 13.10. Siang 
Riang. 13.40 "Bunga Rampai. 14.10 
Bunga Rampai (landjutan). 14.30 
Vacalia Barat. 17.00 Taman Kastria. 
17.40 Hid. Orkes Melati. 18.10 Hi 
dangan Orkes Studio Djakarta. 18. 
30 Njanjian Katholik. 19.40 Nianji 
an Seriosa. 20.15 Dendang Malaya. 
21.15 Djawaban Surat2. 21.30 Site- 
ran Malam.. 23.00 Tutup. 

Djakarta, 14 Nop. 1954: 

Djam 07.10 Enam Serumpun. 10. 
00 Dari Gedung Artja Djiawa Studio 
Djakarta. 11.00 Mimbar Katolik. 
11.30 Ulangan 
13.30 Penghantar Santapan Siang. 
17.00 Taman Putra. 17.30 Kesenian 
Sunda Panggugah. 18.00 Ruangan 
Kepanduan. 18:30 Mimbar: Protes 
tan. 19.30: O.H. Putri Maluku. 21.09 

Ruangan Olah Raga. 21.15 O.K: Ke 
suma. 22.39 Tutup. 

Semarang, 15 Nop. 1954: 
Djam “06.10 Dendang Teruna, 

06.40 Johnny Meyer: 07.10 Njanji- 
an Momo: 13.15 Radio Orkes Su- 
rakartas 1410 Enam Serangkai, 

17.00 Langgam dan Krontjong: 
17.40 Rajuan Guy Mitchell: 18.00 

Ruang CPRAD: 18.30 Hidangan 
The Army's. Haw Boys: 19:30 In- 
donesia Populer: 20.30 Dari dan 

untuk Pendengar: 21.00 Podjok   Studios 21.15 Dari dan untuk Pen- 
dengar, 23.00 Tutup. 

| 
Surakarta, 15 Nop. 1954: 

Diam 06.03 Aneka warna: 06.15 
Orkes Tango Malando: 06.30 

Prankie Yarkovic: 13.03 Klene- 
ngan Keraton, 13.45 - Klenengan 

Keraton (landjutan): 17.05 Gelang- 
gang Kepanduan, 17.30 . Morton 
Gould Orch, 17.45 Tentang “Olah 
raga: 18.15 Sendja gembira: 18.30 
Rajuan Siang:: 19.30 Hidangan 
Puspa. Remadja: 20.30  Wajang 

Orang, 22.15 Wajang Orang (lan- 
djutan), 23.30 Tutup. 

hanja. keudara. i 
z - r 

Sesudah tembak-menembak seru iang i 
tidak membawa sesuatu korban lebih ! 

Jogjakarta, 15 Nop. 1954: 
Diam 06.10 Orkes Gesek: 06.30 

,Varia. Senen Kemis: 06.40 Bahasa 
. Malaya: 07.10 Warna. warni Kron- 
tjong Merdu, 13.10. Untuk  Peng- 
hantar Makan Siangs 13.45 Bebe- 
rapa Langgam, 14.10 Hidangan 
Orkes Studio Surakarta: 17.00: Ta- 
man. Putri, 17.40 Gembira Ria: 
18.15 Ruangan. Djapendi: 18.30 
Orkes Jang Kiem: 19.40 Kwartet 

Teruna, 20.15 Paduan Suara Keti- 
muran, 20.30  Genderan Malam: 
2110 Untuk -Kesedjahteraan Ke- 
luarga Kita: 21.30 Harum Bunga 

Diwaktu Malam: 22.10 Musik Di 
ambang Pintu, 22.30 Tutup. 

Djakarta, 15 Nop. 1954: 
Djam 06.10 Seni Diawa Studio 

Djakarta. 13.30 O.H.  Semenan- 
djung: 14.10 Rajuar dari Tapanuli: 

17.00 Penghantar Minum teh: 17.40 
Pendidikan Agama: 17.00 Seni 

selamatan Kerdja, 19.30 Mutu il 
mu dan Seni: 21.00 Pendidikar, Bu- 
di Pekerti, 21.15 Orkes Gambus 

Lai wathan, 22.30 Tutup. 

ana nee maraknya 

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka” 

Semarang, 12 Nopember 1954: 

  

24 karat: diuat ...... Rp. 48,75 
bat ena Rn. 4825 

22 karat: diual ....., Rp. 44,50 
beli mek, Rp. 43,-— 

TOKO MAB 

  

Telp ASR   AKANGGAN  MIETAN 22 

  

Semanan 

  

Segala Pakean2 jang 
mendjadi seperti baru 

kus Bibit-Wenter Rp.   PERHATIAN! sudah berobah warnanja bisa 
lagi, asal dibelikan satu bung- 
l— dari: 

| Toko: ,, WARNA? : 
Kauman 39. Telf. 2243 — Semarang, | 

  

  ah ai 

Malam “Gembira. 

Sunda Studio Djakarta: 18.15 Ke- 
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“Siang (3): Tjioe Sioe Teck (5): 

    

NAMA PRESIDEN Mes 
deral . Mohammad 

    dalam perkara 
Laif sebagai 

di Ka'ro. Saksi itu H'rdaoui, seorang: pes 
warul Musi min, R: ia ditugaskan (enib 
kepada Lat'f untuk pembunuhan itu. 

Seterusnja dikatakan, 
plotan itu bertudjuan m mimpn2 militer supaj: 

   

.pat kepertjajaam Ichwanul Muslimin 
Djika pembunuhan2 itu dapat'di 
nakan, 

  

d bentuknja -snatu pemerintah bar 
. Mesir, demikian dikatakan oleh sak | Talita 

si tadi. (Antara) 

SU aa 

— KUMAN, MATI Di 

& Chiang Kai Shek. 
PENGADILAN rakjat pi 

RRT Fukien telah mend 
ae pg mati atas d'rj 12“ 
jang ddakwa' mendjadi agen 
Amerik, Ser'kat-Ch:ang Kaj Shek, 
12 orang terdakwa-lagi didjatuhi 
hukuman rmatja 
dangkan 
bebaskan kembali. 

     

    

    

  

26 Orang tsb: tadi didakwa te- Hu djaksa agung diangkat mendjadi lah mengumpulkan keterangan2 kepala bagian politik umum dan ba 
rahasia dan melakukan per 

ach'rnja mereka tert: dalam 

   

   
    

digantikan oleh orang2 jang menda 

. kemudian djendr. aga 3x 
endak dibawa ke-radio negara utk. Pa 

memaklumkan kepada rakjat Mesir kabar 

Ho Pama el 
UKIEN: | nd liat 

Pa Ag paca me 

2. djadi kepala: 
 Djendral Huang Ke Cheng: 

Tata 12, se- | mendjabat kepala bagian” dinas 
: orang terdakwa lagi di UMum. 

1 N4 gian kader umum. Yang Li Shan di 
sabot di T:ongkok darat, tetapi angkat mendjadi kepata bagian ke- 

9 rombongan didaerah pesisir 
Fukien, oleh organisasi2 keama- 
nan provinsi, (Antara). 

   NDONESIA 

rangkan sebagai berikut: ,,Pe 
paling berat adalah untuk' kedjuaraan Sovjet-U: 

ifa Pakai pesaag ja 
berumur 5: tahun 

lam tournooi ita turat 

saja gemar djuga akan . tja far. 

li saja bermain dimaka umum adan '    

  

   
Memang banjak sekali pemain jg 

. mula-mula mendapat hasij bagus pa 
da permulaan pertandingan, tapi da- 
lam ronde2 terachr berbalik menda 
rita kekalahan. Menurut pendapat 
safa karena pemain seperti itu ku- 
rang .,persiapannja” dalam mengha- 
dapi pertandingan. Jang saja mak- 

“sudkan ,,persiapan” jalah persiapan 
“ urtuk kebutuhan tubuh kita disam- 

ping kita mempeladjari theori2 dari 
permainan tjatur. Kalau badan kita 
tidak sehat benar2, achirnja tentu 
akan mengalami keketjewaan: Sa'a 

TJATUR 

   
Main Tjatur Dengan Bagus 

DALAM INTERVIEW djago' tjatur'Rusia Paul Keres mene- 

sendiri bermain sebagaj kegemaran | 

tennis agar badan saja tetap sehat. 
Dengan tiada kondisi badan jang 

sukses dalam pertandingan. 

Apalagi kalau tournooi itu be- 
berapa hari lamanja, hanja badan 

| saja jang nomor dua: Saja Pa 

    
    

  

' (Jang Tent 

. josukarto Beri Pendjelasan Me- djandjian Liga? Muslimien 
Dengan P.N.I. 

      

   
   

     

      

    
   

     

     

    

       

        

  

                
  

dalah Pan'tia. Perh 
Krdar 

TT ar $ 

   

   
   
   

et 2 'ialah, bahwa PNI sedia melepaskan 
: kursi perekonomian. Adapun djika Li | 

.|ga: Muslimin menghendakj kursi ini, | 

  

    2 RRT: 

permata satu) diangkat mendjadi | dan kursi perhubungan untuk KSP. 
inspektur djendrak. untuk: latih Konsepsi inj dibawa kepartai ma- 

Djendral Su Yui 

| 2 
1 - menang”. 

: Kepala ala $ 

lu djabatan ini 

wakil kepala staf umum: sekarang 

| Selandjutnja dikabarkan, Lo Jung 

uangan Kao Ke Ling Ma Chi 
Wu diangkat sebagai ketua muda 
mahkamah tertinggi rakjat. (Reuter 
— Antara). Li 5 

EF 

P. Keres 

rkara 'jang sebenarajar Ketua Umum 
eri pendjelasan s i : 

mengenai usaha perbaikan kabinet ini 
tia. Perbai binet seluruhnja, jang anggotanja ter- 

emua pariai2 pemerintah. Djadi bukan PNI dan Liga Mus- 

jui mutasi. djendral2 tenta- 
1. mereka2 itu adalah 
Lu Po Cheng (diendral 

an 

ah mendjadi komasaga Ton 
: Pertempuran. Ketiga dan di- 

Denga" Adakan »diendral 
diangkat 

3 4 L. Ole: 
djendral Hsu Hsiang” Chien). 

VW. Kei | aa 
pe | Djendral! Yeh Chia! Ying: guber 

nur prop. Kwangtung: diangkat men 
bagian pengawasan. 

eng: bekas 

ukan Si 
Adala h 

| BERHUBUNG DENGAN statement PSII pada 9 Nopember | 1954, jang diantaranja Aa bahwa : mba 2 ja 
Susunan kab:net-Ali-Arifin menjimpang sangat djauh dari 

2 antara Liga Musl min Indones.a dengan partai Nasio- . 
a,maka untuk mendjaga djangan sampai ada gamba- 

ebagai berikut: Jang 

ba 
Perdjandjian “atau lebih tepat 

4 

kesed'aan dari PNI jang dibitjarakan 
. dalam pertemuan antara PNI dan 
| Liga, Muslimin pada 20 Oktober itu 

PNI tidak keberatan. Tadinja me- 
mang sudah ada konsepsi demikian: 

sng2. Kemudian ternjara, « bahwa 
PSll-lah (djadibukan Liga Musli- 
min) jang menjatakan persetudjuan- 
nja terhadap konsepsj tadi. Disam- 
ping itu NU menjatakan menghen- 
dakj kursi dalam negeri: 

Oleh karena pada waktu itu se. 
olah? dari kalangan Liga Musli- 
mn lantas ada tuntutan dua kursi, 
jakni kursi perekonomjan'dan kur- 
si dalam negeri, maka konsepsi di 
atas gagal. Kemudian ada konsep! 
Si baru, jaitu: kursi perekonomian 
untuk KSP, kursi dalam negeri 
untuk Liga Muslimin dan kursi 
perhubungas utk PNI. PSII me 
njatakan tidak setudju dengan 
konsepsi jang demikian ita. dan 
lantas meninogalkap rapat. 
Konsepsi tersebut disetudjui. oleh 

rapat PPK,- dan dengan . demikian 
partai NU diserahi kursi dalam ne- 
geri, sesuaj dengan tuntutannja jg 
dimadjukan dalam rapat tersebut. 

Demikian kissah terdjadinja kon- 

  

kursi perekonomian untuk Liga Mus 
limin, kusi dalam negeri untuk PNI 

    

Biasanja poster2 dan spandoek2 
ditulis dengan dalam bahasa In: 

  “dalam bahasa Diawa. Sunggu 

) Belanda N     

— Mengenai ,.Infilt 
| : . Soed 

frian Barat. Sudjarwo berpendapat 

Ada Pendaratan 
Di Irian Barat? 
HARIAN DE TELEGRAAF di 

Amsterdam menulis a.l. sbb.: Per 
w:ra2 staf Angkatan Perang Repu- 
biik Indonesia telah berangkat ke 
Ambon untuk mengadakan perun 
dingan dengan komando resimen 
infanteri 25 jang 43 dari 
anak buahnja telah mendarat di 
Irian Barat. Perdjalanan para per 
wira ini adalah perdjalanan in 
speksi terhadap bataljon Irian jg 
baru2 ini dibentuk dan mendapat 
tugas rahasia untuk dalam waktu 
singkat mengadakan infiltrasi de- 
ngan berhati-hati sekali ke Irian   sepsi jang disetudjui oleh Panita 

Perbaikan Kabinet itu. Djadi tidak | 
benarlah. apa jang tergambar 

menuduh 

Jang sebenarnja adalah semua 

mokratis didalam PPK. 
Demikian pendjelasan 

mum PNI Sidik Djojosukarto   
   

      

     

    

saja ap 
pangake:19. Da 
kuats:Saja mu- 

edjuaraan Parn, di- 

  

jang sehat dapat mengatasinja. | 
Itu teman saja Efin Geller, stu- 
dent pada Universteit di Odessa, 
mentjapai hasil jang gemilan 
dan tetap sehat selama hari-hari 
pertandingan. Sebabnja, dia dju- 
ga berlatih atletiek ringan “dan 
volley-bal untuk mendjaga kese- 
hatan badannja. Disamping ini 
saja mempergunakan banjak wak 
tu untuk mempeladjari theorie 
tjatur dan djuga sering main da- 
lam "permainan praktek. Saja 
membeli -banjak sekali buku2 
tournooi dan tidak lupa akan 
theor e2 pembukaan. Untuk 

mempeladjari permainan atau 
stvl dar' tjalon lawan2 saja. Dan 
saja tidak pernah menjimpang da 

Iri apa jang sudah saja rentjana- 
ikan semula. Saia bermain sam- 
(pai tua dan selama saja d'beri 
'kesempatan untuk bermain”, 

No. 11 ,PEDIH KETJEWA” 
(W. HOEK) 

Letak buah tjatur: 

Putih : Rh8,  Pgs, Ba7, 

Bh7, Mh5, Kd5 
dan pion b5 (7 
buah) -- 

Hitam: Rd6,  Bc3, Bd3, 
Kc5, Mh3 danpion 
e7 (6 buah) 

Putih djalan dulu dan hi- | 
tam mat dim. 2 (dua) zet. IN 

Djawaban jang betul dibe- 
ri nilai 2. 2 

Surat2. ditunggu: selambat 
lambatrija . tgl. 22/11-1954 
dan " dialarnatkan ' kepada 

Harian ,,Suara Merdeka” I 
di Semarang. : 

'Djawaban Problim No. 8 (Sedjak- 
Berpisah, — Thio Oei Siang): 

A. 12 Pf2 — d4 LH, Rb4 — 23 

       

  

   

XL Pak lb Ka" 
Io eh Pbb 
4 f7 — f8 P4 ,Rb4 — as" 
5. Pf8 — d8 RS —b4” 
6. Pd8 — d6. H,Rb4 —a5 | 
Pata D3 Tabu. ON 4, Ra5 — Ba 
3. Pas — ac HR ban “1 
9. Pa6 X at dan putiti 

B. £ 
2. Pad — dB, RAS ha D4 
3. Pd8 — f8 —,RB4 53 
4. 48 — FT Ph — ad 
5. f7 x g8P. dan putih me- 

dari: SEMARANG:  Tjoa 

PEKALONGAN: 

  

“kami hapuskan dari daftar) .I 
'utjapkan selamat. Hadiah2 kami sam 

"menang. kirim djawaban dengan kartupos. 
0000p Sdr. Sutahir, Semarang: No. 4 su 

Pri — di ,Rb4iDag|  Idah kami tatat dam betul” 
| Sdr. H.S. Marwotho, Purwodadi : 

«Nang. tertua sendiri didunia. 
"3 

Djawaban jang betul kami terima Baris Hutagalung Djuara Dunia Dr. 
Ging M. Botwinik dari Russia. 

“ Hwie(3):. BLORA: Tijhie- Eng Siang, 
5, Thio Oecii 3.Permairan tukar-tukaran, terse- 

BO- rah kepada stijl perain2 sendiri. Ada 

  

lai 17 hingga no. 8 kami hapuskan | 
dari daftar). 5 . 
2. Sdr. Tjhie Eng Siang, Djl. Tirto- 
nadi 2 di Blora (nlai 15 hingga no. 8 

Kami 

paikan lewat pos dalam minggu ini. 

Pak Korespondensi: 
Sdr. Hadisumarto Brebes: Boleh 

1. Tjatur didapat pada tahun 600 
sebelum Masehi dan permainan jang 

2. Djuara Indonesia Pertjasi 1954 

JOLALI: Sukardio 22: BREBES: jang senang tertutup, ada jang se- 

di (6): Srijoso (14): MAGELANG : 
'M. Soerowigoeno (12): R. Soerose- | 

oko (9: PARAKAN: Tjan Khing 

da (9): GUBUG: Sunarto (9). 

dja Purworedjo. di Purworedjo - (ni (mati) oleh putih didalam 2 zet, 

Hadisumarto (7): SOLO: Moh. Cham nang permainan terbuka kombinasi 
n lain2. 

4. Satu zet mendjalankan dua pion 
Tjiauw (12): TJILATJAP: R. Somo tidak berlaku dan tidak menurut per 

“djatmiko (14): PURWOREDIO: R, aturan tjatur internasional, boleh di ' Ristanto (5): K. Hardjoprawiro (17): namakan dulu itu main 

THREBON: Masduki (11): Sugati- ngan”. 
.kampu- 

| Sdr. Suripto,  Djatisobo. Solo 8 a. 
Siapa mener'ma hadiah? tih djala, dulu dan hitam mat dalam . Aks t : 

tz Ser, “In Mardioprawira d/a Pen2 zet. Artinja' Hitam dibikin mat dong berdjangkit kembali. Rebo pa kaum lelaki. Lemahnja kaum na 
: igi djam 05.00 sewaktu Iti binti Ina |hanja dilapang pendidikan, ada jg. 

mis, bahwa menteri keuangan 
perekonomian Perantjis Edgar Fau- 
re akan diangkat mendjadi pendja- 
bat-perdana metenri, apabila perda- 
na menteri Mendes France dalam 
waktu jg akan datang ini. mengada 
kan 

menghadapi tournooi sering saja | 

PERANTIIS. 
Diumumkan di Paris malam Ke- 

dan j 

kundjungan ke Amerika Seri- 
kat dan Canada. 

da- kan bahwa ,.bataljon 
lam statement PSII itu jang se-olah2 !inj terd'ri dari beberapa ratus ser- 

PNI telah mengingkari | dadu2 Papua jang telah terlatih baik 
»djandjin/a” kepada Liga Muslimin. dan jang sebelum penjerahan kedau 

itujlatan telah dibawa dengan perahu 
terdjadi dalam perkembangan perunfke Indonesia. 
dingan2 jang dilakukan setjara de-| graaf darj Amsterdam. Dalam pada 

tu berita Antara dari Ambor me: 
Ketua U-fnjatakan bahwa berhubung dengan 

adanja berita2 dari sumber Belanda, 
(Antara). | bahwa seakan2 tentara Indonesia te 

lah mengadakan pendaratan dj Irian 
Barat, komando RI-25 Let.Kol. Su 

EDGAR FAURE ACTING P.M. | kowati dalam keterangannja menjang 
kal kebenaran berita itu. 

Barat. 
Selandjutnja harian itu mengata- 

pembebasan” 

Demikian De Tele- 

Dari Staf Penerangan , Sub-Territo 

rium XIV/Res. Inf. 14 didapat ketera 
ngan, bahwa dalam aksi pembersih 
an didaerah, ,Guntur” jang  dilaku- 
kan oleh Batalion 440 selama dua: 

bulan jang lampau dapat dirampas: 
11 pistol/revolver: 24 stengun, 
senapan (karabijn), S brengun, 
4 putjuk 2 inch-mortier. 

71 | 
dan 

  

Presiden Di 

jang kini   Atas pertanjaan tentang 

adanja gedjala2 jang membahajakan 
(keselamatan negara seperti  dising 
gung-singgung dalam pidato”  Presi 
den itu, — djurubitjara 
Agung tsb. tidak bersedia memberi 
kan djawaban. Djuga pertanjaan ten 
tang ada-tidaknja sangkut-paut diplo 
niit2- asing dalam urusan ini, tidak 

didjawab oleh djurubitjara Kedjaksa 
an Agung itu. 

| 

A. Muthalib Moro hanja  mene 
rangkan, bahwa Kedjaksaan Agung 
dalam menghadapi segala persoalan, 
baik jang mengenai kedjadian2 seper 
titapa jang disinggung oleh  Presi 
den, maupun terhadap” peristiwa 
Warouw” atau. peristiwa 17 Okto 

.ber”, tidak pernah diam (bekerdja 
terus). 1 

|. 4kan tetapi, katanja lebih djauh, 
kadang-kadang kkrena beberapa fak 
tor jang timbul atau jang memang 
njad' sudah ada, maka sesuatu tindak 
annja tak dapat dilantjarka, setjepat 
jang dikehendakinja? Wo Lodan 

| 'Sementara itu, ketua fraksi Nah- 
diatui Ulama. dalam parlemen da- 
lam hubungan inf menjatakan penda 
|pafnja seperti apa jang d'terangkan 
oleh Meterj Penerangan Dr. F.L. To 
bing, jaitu, bahwa pidato Presiden 
di Palembang itu adalah suatu pida 
to politis dan kedudukan Presiden 
Sukarno sebagai Presiden tidak da- 

|pat dlepaskan dari  kedudukannia 
'sebagaj pemimpin rakjat. Bachm'd 
“menambahkan, bahwa diutjapkannja 
pidato Presiden itu sudah barang 
tentu ada hubungannja dengan sega- 
|la sesuatu jang sudah diketahui oleh   i 

ri jL, waktu Suhaemi bin 
Seorang penduduk desa 
(Singaparna) sedang bekerdja 
wah, tiba2 telah disambar petir. Su 
haemi meninggal dunia pada saat : 

: bukti | 
iing memperkuat kepastian "tentang! 

: Soal Jzs : Disinjalir Oleh 

Palembang 
Sudah Lama Mendapat Perhatian 

Kedjaksaan Agung 
DJAKSA AGUNG MUDA merangkap djurubitjara i - an Agung, Abdu| Muthalib Miro, dala Sa parang rapa wartawan tentang pidato Presiden di Palembang, jang menjing- gung adanja sementara orang2 Indonesia jang melakukan kegiatan2 | politik untuk kepentingan bangsa asing, 

muanja itu sudah lama mendapat perhatian pihak Kedjaksaan Agung 
sesudah mendengar pidato Presiden, makin tidak tinggal 

pertjakapan dengan bebe- | 

menerangkan, bahwa kese- 

  

un Saran 
Malenkov 

Kedjaksaan Jtk” Perbaiki Hubun gan 
Timur Dan Barat 

' PERDANA MENTERI Sovjet | 
Uni. Georgi Malenkov telah me- 
madjukan saran2 baik kepada Ing 
gris maupun Amerika Serikat un- 
tuk meredakan perang dingin. De 
m kian dikatakan oleh sumber2 ig 
berkuasa di London pada hari 
Kamis. 

- Koeksistensi setjara da- 
mai tidak sadja 'mung- 
kin tapi perlu. 

Menurut sumber-sumber jang -ber 

kuasa di London itu, lebih djauh di 
dapat keterangan, bahwa saran-saran 
Malenkov itu menghendaki  diper 

baikinja hubungan-hubungan antare 
Timur dan Barat. Dikatakan, bah 
ya Malenkov telah mengulangi pu 
la pendiriannja betapa  pentingnja 
koeksistensi. setjara damai antara ne 
gara-negara jang mempunjai  berma 

jam-matjam sistim sosial dan poli 
ik. Ditandaskannja, bahwa hal ini 

idak sadja mungkin aka, tetapi per 
u sekali. (Antara) 
  

Pemerintah. hal2' mana tidak dapat 
k'ta ketahui. 

Achirnja diterangkan, bahwa da- 
lam menghadapi persoalan ini, Bach 
mid setudju. Pemerintah bertindak 
tegas terhadap siapapun d'uga jang 
mempunjai kegiatan2 politik jang 
mengantjam keselamatan negara. 

u (Antara). 

KALAU MEMANG sedang berna jnik berumah di Pasar Babatan mem | dididik setjara Sembodro dan ada 
ib malang, dimana sadja orang da buka pintunja, ia sudah 

pat menemui adjalnja. Beberapa ha (dengan todongan sten-gun. ,/ Tamu 
Lamsari, (pagi hari ini” 

Sukakarsa dol kabur 
disa uang semuanja, 

disambut 

kemudian menggon 

dan 

28. 
barang2 perhiasan 

seharga Rp. 
'425— Menteri Suroso dalam kata 
sambutannja waktu pembukaan ge | 

(seperti jang nampak digambar) te hi 
2 Aas 

4 

hak pula miem : 
dir, menga “ hak 

   
   

    Da Nagan 

jang. terdapat" di Indonesia ini selalu 
Tapi ' baru-baru ini di Sragen 

idee jang djarang nampak. 
  

rasi“: Kata? Mr. 
PN 

jarwo 
SUDJARWO TIDAK dapat menjatakan kebenaran gugatan Be- 

landa tentang apa jang dinamakan infiltrasi orang2 Indonesia ke 
, bahwa perkataan infiltrasi meru- 

pakan interpretasi unilatera) dari pihak Belanda, karena Irian Barat 
adalah wilajah Indonesia. Dalam keterangannja kepada , Antara” 
itu, Sudjarwo mengatakan bahwa adalah agak menjolok mata peme- 
rintah Belanda mengadjukan protes tentang soaj itu djustru pada 
saat kita menghadapi perdebatan mengenai Irjan Barat di PBB. 

Menurut” Sudjarwo — selandjutnja, 
maksud protes itu sudah tentu untuk 
mempengaruhi sikap negara anggo 
ta PBB terhadap politik damai pe 
merintah Indonesia mengenai penje 
lesaian Irian Barat. Tentang gugatan 
Belanda tsb. Sudjarwo menerangkan 
bahwa ia masih menunggu keterang 
an dari Djakarta. Sudah tentu guga 
tan itu tidak dapat diterima begitu 
sadja dengan” tidak mengetahui ke 

njataan2 sebenarnja tentang apa jg. 
digugat itu. Jang dapat saja terang 
kan, katanja lebih landjut, ialah per 
tama: perasaan rakjat Indonesia — 
saja tahu ini dan Belanda djuga me 
ngetahuinja — adalah hangat dan 
dapat meluap terhadap pelangsung 
an pemerintahan kolonial Belanda 

di Irian Barat. Politik pemerintah In 
donesia tetap mentjari penjelesaian 
setjara damai se-dapat2nja. Karena 
itu soal Irian Barat ini kita bawa ke 
PBB, tidak lain guna mentjoba men 
tjari djalan penjelesaian setjara da 
mai, kedua: p€nting pula diketahui, 
bahwa Irian Barat bagi kita adalah 
daerah Indonesia dan karenanja ter, 
masuk jurisdiksi kekuasaan kita. Bah : 
wa Belanda tidak sependapat dgn. 

kita mengenai soal ini, sudah tentu. 
Kalau ada orang Indone- 
sia datang ke Irian Ba- 
rat, maka ia sebenarnja ! 
mengundjungj daerahrja 
sendiri, | 

4 

  “Status Irian Barat memang me- 
1 pertengkaran. Tapi kalau 

Beranda mempunjai pendapat sen 
i Ata ga itna terhadap 

Irian rat, kita sudah tentu ber- 
TT pendapat sen- 

ik kita terhadap 
Irian Barat, karena bagi kita Irian 
Barat itu“wlajah' negara kita, 
maka andaikata ada orang Indo- 
nesia datang ke'Irian Barat jitu 
sebenarnja berarfi — djuga setja- 
ra hukum — bahwa ig mengun- 
Gjungi daerahnja sendiri, sebab ke 
kuasaan Belanda disana, seperti 
diketahui, tiddk kita akhi. 
Djadi' terlepas dari benar atau ti 

daknja, berita? dari pihak Belanda 
tentang infiltrasi itu. Sebenarnja me 
rupakan interpretasi unilateral dari 
pihak Belanda mengenai perkataan 
infiltrasi. Mengapa orang Indonesia 
tdak berhak pergt kedaerah Irian 
Parat? Tanja Sudjarwo. Selandjutnja 
lapat kita katakan, demikiam kata 
rja, bahwa' marine" Belanda jang ka 
anja mendjaga Irian Barat disebelah 
parat Irian" itu telah melanggar ' ke 
daulatan kita diperairan Indonesia. 

Clash interpretasi diatas itu, ada 
Ih 'akibat adanja ,.dispute” tentang 
status politik Irian Barat. Maka it 
untuk menghindarkan pertengkarar 

“interpretasi tentang perbuatan dar 
bak masing2 pihak, dispute ini harus 
diselesaikan setjara damai se-tjepat: 
nja. (Antara). 

26.000 BURUH PEEABUHAN 
AUSTRALI MOGOK. 

Dewan Serekat Buruh Australi 
(ACTU) Senen ' mengumumkan 
keputusannja untuk menjokong 
pemogokan buruh pelabuhan jang 
terdjadi diseluruh Australi, seba- 
gai protes terhadap undang2 pe- 
merintah untuk- mengurangi ke- 
kuasaan serekat2 buruh. ira? 
26.000 buruh dipelabuhan Austra 
li mogok, hingga 150 buah ka: 
pal terpaksa menganggur sadja, 

    

Tahu Rasa! 
Seorang pemuda Tionghoa to- 

tok telah menjerah kalah dalam 
suatu pertandingan silat melawan 

wa itu terdjadi pada harj Rebo di 
tempat tahanan Kepolisian Kudus 
d'maan kedua orang tersebut di. 
tahan atas sesuatu perkara krimi- 
al. Selama dim tahanan itu me- 
reka sai.ng berkenalan, Pada ma- 
lam jang remang2 ita mendadak 
pihak pemuda mau menggoda pi- 
hak wanita tetapi jang ternjata di 
tolak. Segala kata2 rajuan dari pi- 
hak pemuda achirnja diachiri oleh 
tendangan kaki dan silatnja tangan 
wanita itu jg ternjata mahir pen- 
'jak. Dalam keadaan matang-biru 
pemuda jarg kalah silat itu kini 
d.tahan dibelakans terali besi 
(Antara).   

   
jang setjara Srikandi — Berita me 
ngenai gerakan sIchwanul ' Musli 
min” di Mesir tetap merupakan be 
rita hangat, djadi sepantasnja sajang 
kalau kita buang, Menurut hasil pe 
njelidikan pemerintah Mesir, orga 
nisasi tadi ternjata telah mendirikan 

itu' djuga. — Kabar tak menjenang dung jajasan ,,Kartini” di Surabaja 'pusatnja jang terpenting djuga dika 
kan lagi dari Bandung para pemba 
tja. Belakangan ini kota itu  terke 
nal dengan gelarap ,,Paris van Java” 
mulai tak aman lagi. Aksi main to 

'pada hari Selasa sore | | t 
“bahwa dalam masa pembangunan se (isi Mesir sedang giat mentjari 

(karang ini nampak, bhw. kegiatan orang opsir Angkatan Laut jang di 
.kaum wanita tak mau kalah dengan 

menjatakan, ' 

   

langan angkatan laut Mesir, Kini po 
se 

tuduh mendjadi pimpinan pusat tadi 
serta dirumahnja didakwa menjembu 
njikan sedjumlah besar bahan pele 

  

dipasang spandoek jang ditulis 

| 1 in “Unilate- 

ral Dalam Interpretasi 

  

| (Antara). | 

seorang wanita Indonesia. Peristi- | 

    

   

  

Po jan 

— meninggal dunia.   Brigadier ini adalah seorang jg 
gemar bermai, polo, berbitjara ba- 
hasa Inggris dengan “lafal Oxford 
dan dialah” jg mengatur tanah2 dan 
astana2 maharadja Jodhpur. Tetapi 
Sugan jg 27 tahun jg lalu menikah 
denga, dia memilih tempat di rua- 

disitu tidak turut tjampur, dengan 
segala- kesenangan modern. 

i- Ketika sang brigadier meninggal 
dunia, Sugan mengenakan pakaian 

pengantinnja. dari sutera merah,” di 
sulam dengan benang emas dan bu 
nga jasmin- kering. Pada rambutnja 
jg tebal dan hitam  ditusukkannja 
perhiasan2 emas. Sepandjang  ma- 
lam ia berdjaga disamping djenazah 
suaminja, sambil menjanjikan doa2 
Hindu turun-temurun. 

| Keesokan harinja pagi2 benar ki 
ra2 500 orang Rajas!hani berkumpul 

disekitar tempat pembakaran. Kemu 
dian terdjadilah — sratu peristiwa. 
Dua matjam kisah djeritakan. 

Jang satu mengatakan, bahwa Su 
gan dengan pakaian pengantinnja jg 
ber-kilau2an, melepaskan — diri dari 
orang2 jang mentjegahnja, dan ke- 
mudian terdjup kedelam api jang 
ber-kobar2. 

Ig. selain bertjerira bahwa Sugan 
dengan tenang duduk diatas tumpuk 
an kaju jang belum dipasang, sam- 

LEBIH SATU ABAD lamanja ini dilaran 
berpendidikan merasa sajang dan kasihan 

| melarang. Tetapi kadang2 masih sadja terdjadi ,,suttee” — 
dengan melemparkan diri ketem pat pembakaran sang suami 
Bukti kesetiaan sang isteri ini masih sadja dikagumi ' orang, 
berkabunglah seorang wanita, Su gan Kunwar, 

ngan keputrian jg aman, dan hidup | 

2 

4 z 

adi. 

kan: ,,Jang kami tahu 

rena terbakar. Agaknja rentjana- 
nja telah dirahasiakan dengan 
baik didalam keluarga.”   

bil.memangku kepala suaminja jang Sesudah peristiwa itu terdjadi, 

    

ih AdaSutteeDiIndia 
Djanda Rela Menjeburkan “Diri Dalam Api . 
Pembakaran Djenazah Suaminja 

g oleh Inggeris se bagai pendjadjah: orang2 Hindu 
$ dan undang2 sekaran dari India-Merdeka djuga 

jaitu membunuh diri, setjara agama 
jang meninggal — di Ind'a modern. 
Belum selang lama di Hpiiang (India) 

karena suaminja — br'gadier djendral Jabar Singh 

  

»SUTTEE” atau pembakaran dianda dengan sukarela di India, jang 
mengikuti suaminja jang telah meninggal dunia. 

(Sebuah reproduksi dari sebuah gambar di Art Gallery” di London) 
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£ 5 .. 
meninggal. Sementara mana anggo ber-puluh2 ribu manusia datang 

a2 keluarga mulai membakar kaju2 mengundjungi tempat dimana api 

pembakar majat itu  menjala2. 
Polisi Jodhpur hanja mengata- | Mereka berlutut dan abu jang 

hanjalah | masih ketinggalan disitu dikenai 
bahwa wanita itu meninggal ka- | bibir mereka. Salah seorang ke- 

| tuarga laki2 Sugan mengatakan: 
Perbuatan Sugan itu agung se- 
kali, namanja tertjatat untuk se- 
lama2nja dengan tinta emas” !! : 

  

Presiden: Pengetahuan Utk Kebak- 
tian Adalah Radja Peugetahuan 

Pembukaan Universitas ,, Airlangga” Di Surabaia 

DENGAN DISAKSIKAN ol eh ribuan orang dan ratusan para 
Na aula gedung Universitas Airlan gga di Karangmendjangan Suraba 
karno dengan menarik seutas tal'. telah membuka selubung patung 
bukanlah Universitas tsb, Didalam Unyersitas itu dilebur Fakultet K 
ran Gigi dari Universitet Indonesi a, Fakultet HEPS Universitet Ga 
Surabaja dan Fakultet Pendidikan jang ada di Malang. 

| 

Tadjudin Noor 
Bantah" Tudu- 
han Presiden | 
BERHUBUNG DENGAN tu- 

duhan Presiden,. bahwa ada pe- 

m mpin2 Indonesia ig telah makan 

uang suap dari luar negeri, Mr. Ta 
djudd'in Noor mergatakan pada | 
pers: Tuduhan bahwa saja (Presi- 

den tidak sebut nama, Red.) men- 

dapat uang beberapa djuta rupiah 

untuk mendjatuhkan kabinet ada- 

iah f.tnahan belaka dari orang2 

Indonesia, jang tidak memJunjai 

pertanggungan djawab sebagai 

warganegara. Kalau ia mempu- 
njai pertanggungan djawab itu, 
maka ja terus memadjukanbukti2 
nja kepada Kedjaksaan Agung. 
Saja persilahkan untuk suruh me- 
mer'ksa anggota2 dewan partai 
PIR dan fraksi PIR sebagai saksi 
dibawah sumpah apa mereka men 
|dapat sogokan dari saja. Demiki- 
an Tadjudd'n Noor. 

Mr. Tadjuddin Noor 
kard djuga, bahwa baiklah pemerin- 
tah menjelidiki, pemimpin manakah 
jang “sudah” membeli perusahaan 
asing di Djakara dan Bandung (apo- 
tik, hotel veem) dan berapakah de- 
visen jang diberikan oleh pemerintah 
buat itu, Dan apa semuanja dipakai 
buat pembelian itu? Siapakah jang 
mengirim. beratus ribu dollar dari 
Bangkok ke Amerika, ..siapakah ig 
mempunjai berdjuta2 rupiah deposi- 
10 atau giro di-bank2 di Djakarta? 
Siapakah: ja1g mendapat lisensi isti- 
mewa dalam impor dan dijuga ex 
port diluar batas? Pemimpin mana 
jang membeli rumah2 di Djakarta 
lebih “dari setengah djuta rupiah, 
dan" achirnja  menudju kemanakah 
alamat dari kiriman2' emas ijang su- 
dah disita oleh alat2' negara tidak 
|lama ini?, demikian Mr. Tadjuddin 
Noor, menurut Keng Po. 

PEMAIN MUSIK AMERIKA 
MINTA PERLINDUNGAN 

TJEKOSLOWAJIA. 

Rad'o Prahh mengumumkan 
malam Rabu, bahwa seorang pe- 
main musik Amerika Serikat ber 
nama Herbert Ward, istrinja dan 
2”orang anakn'a telah melarikan 
dri dari Wiena pada tanggal 19 
Oktober jl. dan kemudian minta 
perlindungan politik kepada pem 
besar2 Tjekoslowakia. Radio Pra 

Iha' menjfarkan bahwa sebab2nja 
maka keluarga Ward telah -me- 
ninggalkan Wiena jalah karena 
mereka mengalami perlakuan ti- 
dak memuaskan dari pembesar2 
Amerika d'sana. Seterusnja ia 
mengatakan bahwa seniman?) di 
Amerika Serikat hidupn'a tidak 
berbahag'a (Antara).   

dak — Menurut harian ,,At Ahram”, 
pemerintah Libya kabarnja — telah 
.minta kepada pemerintah Perantjis 
supaja segera meriarik mundur pasu 
kan2nja dari Fezzan, suatu daerah 
disebelah selatan Tripolitania jang 
sedjak tahun 1943 ditempatkan diba 
wah pemerintah militer Perantjis — 
Hari Rebo jl: tambang besar ura 
nium di Australia telah mulai beker 
dja. Tapi kapasitet sepenuhnja baru 
dapat ditjapai dalam bulan Djanuari 
1955. Kebanjakan bidji uranium ini 

menerang- | 

Dalam pidatonja Presiden Sukar- 

no mengulangi lagj apa jang berka- 
12 ia njatakan, ialah bahwa hanja 

bangsa jang dapat memuliakan pah 

lawan2njalah jang akan mendjadi 
bangsa jang besar. Ia tidak membe- 
markan adanja suara2 jang menjata- 

kan keberatan, bahwa untuk bebera 
pa taman pahlawan telah dikeluar- 
kan djutaan rupiah. Presiden kata- 

kan bahwa masih banjak' djuta ru- 

piah lagi 'ang akan dikeluarkan utk 
pendirian Universitas2, pusat2 ilmu 
pengetahuan, seperti jang kini dibu- 

ka di Surabaja ini. 

Katanja ' selandjutnja, pelaksanaan 

pendirian2 pusat2 ilmu pengetahuan 
itu “adalah kelandjutan ' daripada me 
dan bakti, seperti jang telah dialami 

oleh pedjuang-pedjuang "kita jang te 
lah mengorbankan diri beberapa ta 
hun jl. Dari mahasiswa2, dan pemu 

da-pemuda .ia" harapkan suatu bakti. 
jang sebesar-besarnja ' pada tanah 
air, bangsa day negara. Ia njatakan, 
bahwa ketika ia dahulu masih maha@ 

siswa, mahagurunja, jaitu seorang mu 
rid dari. Prof. Bollandt selalu berka 
ta, bahwa filsafat adalah radia dari 
segala pengetahuan, tetapi Presiden 

Sukarno sendiri kini berkata, bahwa 
pengetahuan jang berbakti dan me 

ngabdi kepada kepentingan masjara 
kat itulah radja dari segala pengera 
huan, 

Pidato Presiden ini diutjapkap di 
aula Universitas Airlangga.. Semuta 
oleh Sekretaris Djanderal Kemente 

rian PP dan K dibatjakan Peraturan 
Pemerintah jang menetapkan tentang 
pendirian Universitas tsb. 

(Antara) 

Narriman : 
No, No, No! 

NARRIMAN NAOGIB SADEK, 
bekas ratu Mesir jang achir2 ini 
banjak menggerakkan pena war- 
tawan, sesudah mendengar bahwa 
ia akan dilamar oleh sekretaris 
Sheikh Kuwait, mengatakan bah 
wa ja mengenal sheikh itupun ti- 
dak.. Kata Narriman kepada war. 
tawan2 dj Lausanne (samb 1 me- 
ngeluh): ,,No, no, no?” Kabar itu 
tidak benar sama sekal:. Resminja 
Narriman masih djadi isteri Dr. 
Adham Nagib. 

Sekretaris Sheikh Kuwait, jalah 
Sheikh Izzat Djaffar (umur 38) 
adalah seorang miljunegr. Sampai 
tgl, 3 Nopember j.I. ia ada di 
Swiss dan Narr'man h'ngga kini 
mas.h ada di Swis. Sheikh ini se- 
ring melanfjong ke Amerika, dan 
orang disana menjebuinja ,.Sheihk 
Rudolf Valent.no”, nama jang te- 
pat baginja......... (Antara). 

PEMANDIAN .MANGGARAI” 
MINTA KORBAN LAGI. 

Pemuda Tio Kim Fong berumur 
14 tahun dari djalan Batututs, 
Diakarta, Rebo siang ic'ah me- 
ninggal dunja sewaktu mandi d- 
pemandian ,,Manggara?” Diakar- 
ta- Apa sbab2nja belum dielas: 
seperti diketahui, beberana waktu 
jang lalu dings ada seorang pemu. 
da j2ng menyalami nas b ig sama 
sewaktu mandi di ..Marrgara?”, 
Maiot Tio dkt m kerumuh sakit 
uik d'per:ksa seperlunja, 

MENTERI KEUANGAN 
SAUDI ARABIA 

DIPETJAT: 

Radja Sw'ud ibnu Abdul Aziz 
dari Saudi Arabia harj Selasa te- 
lah memerintahkan supaia dilas 
kukan penjelidikan atas, kenanga 
an negara, sesudah ia ' memetjat 
menteri keuangan Sheikh Abdul- 
lah Sulaiman, jang sudah 10 ta- 
hun lamanja memegang djabatan 
ini. Pembesar2 keuangan negara 
Syria sudah tiba di Ssudi Arabia 
untuk memeriksa kesdaan ke-     akan di-export ke Amerika dan Ing 

Igris, 
uangan negara Saudi Arabia, 

(Antara), 

terkemuka jang diundang, d:mu- 
ja, Rebo malam jl. Presiden Su- 

' A'rlangga. Dengan demikian di- 
edokteran dan Lembaga Kedokte- 
djah Mada, keduanja jang ada di 

BURUNG GAGAK jang sama: 
mentjlok dikawat telepon didistrik 
Steynsburg (Afrika Selatan) meng 
ak-batkan bahwa telepon itu tidak 
dapat dipakai karena besar sekali 
gangguannja. 

Burung? itu sukar ditembak, ka 
rena hanja menfjiok diwaktu ma- 
lam. Pernah terdjadi banjak: se- 
kali terdapat burung, sehingga ka- 
wat putus. 

Kk 

PEGAWAI DOUANE di Bom- 
bay kini mempunjai suatu alat jg - 
dapat menundjukkan emas atau 
perak, mesk-pun disembunjikan di 
MANAPUD............ 

Alat itu bersiul djika dilalui 
oleh logam2 itu, walaupun di. 
bungkus dengan apn sadja, setebal 
apa sadja. 

. 

DI ISRAEL SEORANG Iaki 
mnta bertjerai dari isterinja. Oleh 
hak'm ia d tanjakan apa sebabnja. 
Is mendjawab. . Ketika 9 tahun jx 
lalu saja menikahi isteri saja, ia 
membawa ibunja tinggaj bersama2 
dengan kita untuk memberi pela- 
d'aran masak, Mertua saja itu ma- 
sh t'nggal pada kita, tetapi isteri 
saja belum djuga bisa masak 

s 

SEPASANG KEMBAR diantar 
keperedia oleh sepasang kembar, 
untuk dibapt'skan oleh sepasang 
kembar jang kawin dengan sepa- 
sang kembar. Sepasang baji kem- 
bar itu adalah anak perempuan 
tuan dan njonia Wilhelm van 
Rensburg dari Belville (Afrika 
Selatan), Kedua baji itu diantar 
o'eh nona2 Anna dan Kitty 
Cioote, ja.tu saudara sepupu baji 
kembar tadi, Pembapfisan dilzku- 
kan oleh pendeta Helgard van 
Rensburg, ja'ta saudara kembar 
dari ajah sibaji, Njonja van Rons- 
burg pula adalah sepasang kem- 
bar, 

25 

SEORANG MALING menjjuri 
rumah S'r Robert Kennedy di 
Dunodin (Selandia Baru), hakim 
poda mahkamah pengadilan ting- 
ni. Diendela dirusak, anggur di. 
m'num dan kemudian simaling ti- 
dur disalah satu tempat tidur ko- 
Song 

Ss 
mk amar 

SEORANG PETANI di Dohad, 
Ahmedabad, India, menarik iste- 
rinja kesawah. Se-ekor sapi dile- 
paskannja dari badjak jg sedang 
ditar'knja dan sebagai pengganti 
dipasangnja si-isteri tadi. Sebab- 
nja? Sang isteri telah memarahi- 
nja, karena ja memperlakukan sa- 
pinja Kedjam sangat, demikian 
menurut ,,Antara Features”, 

1 
Sk 

BARU2 ini telah dilangsungkan 
di Cuba pertandingan sepakbola 
antara kesebelasan wanita, jang 
menarik penonton tidak kurang 
dari 20,000 orang. Wanita2 Cuba 
ag tertarik sekali kepada 
olahraga sepakbola, sehingga kini 
lebih banjak muntjul kesebelasan? 
wanita. Djuga dinegara2 tetangga 
seperti Guatemala, Costa Rica dan 
San Smayador perhatian untuk 
.Sepakhola-wanita” ini bertambah 
njata, Tak lama lagi akan diseleng 
garanan tournament hesar2an da- 
lai , sepakbola wasita” ini. De-   mikian menurut madjallah olah- 
raga ,,Sportief”, 

PE NE RP AYAT MN AGNES PAT TH 
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. Mr ARE STT UNP ai 

Ban ukuran manapun jang Tuan butuhkan — biar bagaimana 
keperluannja — mintalah Goodyear, ban jang paling baik 

untuk segala pekerdjaan. Paling baik karena tiap ban Good- 
year mempunjai Na dan rangka jang istimewa dibentuk 
untuk memberikan Tuan djumlah kilometer jang terbanjak, 
penghematan terbesar dan pekerdjaan jang sebaik-baiknja. 

    

  

   

    
      

   

  

    

Hatsil2 Goodyear dibuat di Argentina, Australia, Bra- 
silia, Canada, Columbia, Cuba, Irlandia, Inggeris, 
India, Indonesia, “Luxemburg. Mexico, New Zealand, 
Peru, Afrika Selatan, Swedia, Amerika Serikat. 
Tjabang2, Distributir2 dan Dealer2 diseluruh dunia.   
  

  

    

  

   
  

  

  

  

  

  

GRAND 
3 Se Pa 

INI MALAM PREMIERE BESAR (u- 17 tah) 
  

f Extra Matinee saban pagi djam 10.— | 
  

Film Istimewa! Luar biasa! Lai, dari pada jang lain! 

FROM FAME...4”53TO SHAME...     

   

1 Jalla 

he took! 

PG steve COCURAN 
LYLE BETTGER 4gp GEORGE NADER 
memmencee print by TEEHNICOLOR Pal 

ati JAY C. FLIPPEN - HELENE STANLEY —£22 
Directed by KURT NEUMANN » Screenplay by HANS JACOBY and KURT NEUMANN “ 

A KING BROS. Production 

Penghidupan orang2 komedie! Lelakon jang heibat! Menggontjangkan! 
Mengedjutkan! Keberanian jang luar biasa! Memikat! Menggemparkan! 
— Saban pagi bisa pesen tempat di Grand dari djam I1 — 12 — 
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L UX 5. —7:—5 9. Tinggal ini malam & Besok malam (17 th) 
LEW AYRES — SONNY TUFIS — MAJORIE STEELE in 
NO ESC APE” TIDAK BISA TERLPPAS! 

penuh sensatie gempar! 

“Akan datang: JOHN AUSTIN — EVA DAHLBECK — dalam 

» THE VILLAGE” Tjerita jang memikat 
dan menarik hati! 

INDRA ISI 9, Ini malam d.m.b.. u. 17 tah. 

ROOSTIJATI — DjoniSUNDAWA — Nazar DOLLAR — MANZOER 

MUSTIKA TERATAI EMAS" 
 Heibat! Serem! Gembira! Lutju! Penuh Tari2an. 

ROYaL 5. — IL — 9 Ini malam premiere (u. 13 tah.) 
Roostijati — Djoni Sundawa — N, Dollar — Kuntjung dalam: 

SA BL O Film Indonesia baru. 
Heibat! “Dahsjat! Lutju 

Memikat! Menarik! dan Gempar! 

ROXY 5. — TI. — 9. Ini malam d.m.b. (0. 17 th.) 
SIPUT SERAWAK — P, RAMLEE — ROOMAI NOOR — dim.: 
ai H i N T As film Malaya penuh Tari2an 

dan Njanjian2 Menarik Merdu! 

Sesar 

Type Perti, sSEMARANG” Idzin No, 1882/1174, 171 

   

— CITY CONCERN CINEM EA 
| # CLAXON 1 batterij utk. 

| 

  
  

Baru terima : 

bromfiets. 

£ Spionspiegel rupa2 matjam. 
Utk. djual “lagi extra potongan. 

Super Radio 
| Company N.V. 

Tjabang Semarang 

Duwet No. 5. 

PENGUMUMAN 
Kantor Pusat Urusan Harga 8 : 
Adpertensi dari : Kepala Kantor 3 
tsb. diatas jang dimuat pada tang- : : : 
gal 4 Nopember 1954 ada sedikit 
kekeliruan. Kolom Dyeds No. 4 di 
belakang kalimat Black Yeans 28” 
seharusnja ada huruf Sw. 2041 |! 
dan seterusnja. 7 

    

  
  

MMA Mma hmmn 

  

      

B. R. Adj. Sit Kadarni Surjonagoro . 
dengan P 2 

R.M. Sutarso Sumosutargio 

Baru terima lagi : 

RUPA-RUPA ONDERDIL SEPEDA MOTOR 
sIFA” Rt-125 dan ,,Diirkopp” 150/200 cc. 

  

john “Tika: Rusia & #.RUPA-RUPA ONDERDIL UNTUK SCOOTER 

Berlangsung di Solo 13.XI-'54 Keluarga: Na La »LAMBRETTA” LD-125 
1 K.R.M.T.H. Surjonagoro dengan G,R. Aj. " Ban luar/dalam: 2.75 X 19 (Iuar negeri) 

| R. M. P. Sumosutargio Isteri, g untuk DKW 125cc. dan ,,Rabeneick” 150cc. 
: £ Ban luar/dalam: 26 X 124 (dalam negeri) 
SG untuk rupa2 bromfiets. 

Berikanlah SERVICE dan REPARASI dari kendaraan 
Tuan tersebut kepada kami : 

Super Radio Company N. V. 
Tjabang Semarang : Seteran (Duwet) 5. 

KYT 

  

RALEIGI 
THE ALL-STEEL BICVCLE- 
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WEIRE RIDING OUT TO PEGGNIS PESERT CAMP, N GOOD UKK, - | SPECK, HERE ( ANA GREAT! HERE'S OIIR 
WILLIE! MAYSE SEEING IT WILL JOG HER C ROY-— EASY : 2 

& 
COMES ROGERS ) CHANCE TO GET RIP 
AN? PEGGY OF HER SO SHE'LL 

NEVER KEOGNI 2S 

| FIRST WE GOTTA NWOW YA GONNA GET 

HUNK O? MAGNETIC 
ROCK--THROW IT 

AT HIMZ 

MEMORY S0 SHELL RECALL NON THAT MILK, 
THE MEN WHO RAIPEV IT! BERTHA! 

5 ec ra 
, Tes 

Us 

  ah 1 1 JA YEN 1 han / 
Pn NUSA 14 eraN///1, KI 
MAAN RN) A8 

— Kami berdua akan menudju keperkemahan Peggy. dipadang pasir, 
Willie! Mungkin pemandangan. itu akan membangkitkap ingatannja, 
hingga dia dapat mengenal orang2 jang telah merampok: perkemahan 

nja! 
— Selamat djalan, Roy — minumlah susunja biasa sadja, Bertha! 

—. Pertama kita harus melutjuti 
sendjata Cowboy itu! Kami akan 
menggunakan batu ini! 

.— Mana bisa kamu merampas 
sendjatanja dengan segumpal pa 

das jang. mengandung magnit itu 
— akan kamu lemparkan batu 
itu kepadanja? 

KEBYAR 0 mn Ke ak a 
— Speck, Rogers dan Peggy San 
ford datang kemari! 
— Baik! Disinilah kesempatan ka 
mi untuk. membinasakan dia hing 
ga dia tidak akan dapat meng 
ganggu kita! 

ROY ROGERS No. 42 
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Menghemat Tenaga, Waktu dan Uang! 
Ha Kk 

INTERPHONE 
Interoffice communication systeem. Hubungan telepon dalam satu 

ruangan, terdiri dari ' Induk-Pesawat dengan Anak-pesawat, dapat 
mengadakan perhubungan antara bebrapa tempat kerdja (Kantor- 
Paberik — Hotel — Bank -— Rumah makan dan sebagainja) sam- 
pai djarak djauh. 

DEMONSTRASI dan DAPAT MEMBELI DARI 

Firma SIDODADI  SETERAN:87 
SEMARANG. ! 

  

2 TE EN 
AU: : TEL.No.1979 
NI Maa INN 

      
  

  

MAU BELI: 

Beberapa Jeep Opelette 
Keterangan : Purwodinatan Timur 28, Semarang 

sama kabah BE MAL Ma TI     Mah SN ae AE 

Ria 
Peru 

obat terkenal untuk segala" 
rupa penjakit LG lt             

  

  

GRIS INI MALAM PREMIERE 5.00 — 7.00 — 9.00 (17 th) 

  

KEREN NAN OTS 

aj "9 

EM Kiter is ReLenruess..R AORSELESS..@RuEL ! 

    
   

  

THE GENIUS OF 
ERIMINALS !! 

TOUR 

METER LAWFOND 

Kbs cie 
sen Pay ox LEON CORDON ang HOMARO EMMETI ROGERS Bose on 2 Noel y Pap MacOonala  Dweetea' or HAROLO FRENCH  promcea or HAYES GOE 

Ka M-G- Pictura 

   

  

        

    

11 PERFECT CRIMES! 

1 MORE TO GO! 

».. THE MOST UNUSUAL 

TWIST IN MURDER 

MYSTERIES! hpi 

      

Sebelas berturut-turut sudah dibunuhnja dengan ,,sempurna” 
Seorang lagi akan menjusul! 

Lihat bagaimana bukti2 kepolisian kadang2 djuga' masih harus disang- 
sikan. 
Ihat bagaimana seorang biasa denga, tak sengadja bisa djadi' diktektip! 
Penuh mesteri, seram dengan selingan tjinta! 

  

  

  

     
   

INI MALAM. D.M.B. REX Ini malam d.m.b. (17 th.) 
ORION 5.7.9. (Pesan tempat: 9 — 12) 

del Ip SO (tah) |. Ex. Djum'at/Saptu pagi dj. 10 J 

| EXTRA | 
#Saban “sore “dj. 3d 
    

: UNTAMED! 
NIS Hn 
Won 

   BU KANE MARIA DE» ME. BROMI 3 EUGENE PALETTE - SATING VNES 
DHARLIE SPIVAK jane, “53 
POROTNEA KENT » DAVE WILLOCK COMBAN #RETLERS 5 

2 

    

emng Ng BRUCE Mendut da MESIR LI BABO 

starung 

AMANDA ROSALIND 

BLAKE - NADER - HAYES 
kenadwi EUGENE FRENKE 

Mesersitd Producers Al ZIMBALIST « MAROLO NEBENZAL 
Mnesec Composed and Onected hy CLMER BERNSIEIM 

Pnatskad We Katora Ha Caterpe bet Ing. Bekeinat On LOW Cettuiy Tos 

GEORGE   Sebuah film Musical-Shouw terhebat! 

DJAGALAN INI MALAM PREMIERB 557-9 (47: tah) 
Chen Ch'ie — Nan Ts'in — 

FILM TIONGKOK 
PALING BARU 

  

Pao Fang Wang Yuan Long 

sSIAW SIN LUI” 
AKAN DATANG: SILVANA MANGANO — VITORIO GASSMAN 

sah BITTER Klo Eta 

  

  

  

  

    

  

    

    

  

    
   

   

           


