
  

    

  

   

          

   
   

      

  

   

    

   
   
   

     

      

pertanjaan, didasarkan pada 
: “dugaannja itu, Mr, Jusuf 
ibisono menerangkan, bahwa pada 

Djum'at ia mendapat keterang 
suatu sumber jang boleh di 

. bahwa menteri Kehakiman, 
Djody Gondokusumo, k'ni mem 

njaj satu -rol ',tape-recorder” (pi 
| suara) jang berisikan pengakuan 
rang “Tionghoa, bahwa Mr. Ta 
din Noor menerima uang bebe 

rapa djuta rupiah. Menurut .penga 

  

sa |ga mendapa: bagian dari Mr. Ta- 
    

    

   

   
       

   
    

   

  

   
   

«Ikan kabinet ini, 

Pp temuar u, i k p 

: o Mam 2. da 
tag 

uang ber-djuta2 rupiah 3 

1 Te eat dalam hubun 
ini lebih djauh diperoleh ketera 
ngan, bahwa hari Sabtu oleh p 
hak Kedjaksaan Agung telah di- 
dengar lagi keterangan? darj se- 
orang jang didjadikan saksi di- 
sekitar persoalan jang mempunjai 
hubungan dengan pidato Presiden 
tersebut: siapa dan dari kalangan 
mana orang iang diperiksa atau 
d dengar keterangan2nja sebagai 
saksi itu, belum diperoleh kete- 
rangan. 3 z 

Dikabarkan, bahwa dengan de- 
m'kian. sampai sekarang ini telah 
d'dengar- keterangan? dari - 3 
orang sebagai saksi dalam usaha 
pengusutan persoalan ini oleh pi- 
hak Kediaksaan Agung, jang dju- 
ra tidak/belum diketahui nama2- 
nja. (Antara). 

      

      

      
   

    

   

  

             

      

    
       

  

KORBAN BANDJIR Di 
MAROKKO 

Menurut keterangan para pembe 
sar di Rabat pada hari 
djir di Marokko Peran 

ban 30 

dalam 2? 
2 “Tarapa ni 7 

orang tewas. Ditepi kanan 
dari sungai Draa sadja 40 rumah 
telah hantjur. Keadaan sungai tsb. 

“ pada waktu ini masih tidak me- 
mungkinkan untuk mengadakan per 
kiraan tentang luas sebenarnja dari 
kerusakan. Demikian - pembesar? 
tadi. 

    

nflbahwa mungkin inilah jang dimak 
#sudkan cleh Presiden dengan 

    

   

  

    

       

    

   

    

     

   

Sabtu ban-f 

  

    

    

duddin Noer darj uang suap jang 
ikerimpnja itu untuk  mendjatuh- 

demikian Mr. Ju 
suf Wibisono, jang menambahkan, 

ra 
ta?nja ..membag2 setjara demokra 
GS” itu. : 

Selandjutnja ia menerangkan, 
bahwa Ma bea jang diper 
unakan oleh menteri Kehakiman 

5 oa itu, 
jamnja dari orang 

2 ja bagaimana pendapatnja 
ita »tape” itu, mr. Jusuf 

| Wibisono menjatakan, bahwa ,dji 
kalau ,.tape” itu memang authen- 
tiek, saja minta kepada alat-alat 

| negara untuk segera dengan tidak 
usah menunggu satu menitpun 
mengambil tindakan terhadap 
saja dan mengadakan pemeriksa- 
an sedalam-dalamnja.” 

Tetapi djikalau nanti ternjata 
bahwa itu hanjalah fitnah semata 
mata, maka sajapun berhak untuk 
meminta perta n djawab- 

   

  

“ 

kuan” orang Tionghoa itu saia dju | ! 
di Surabaja, sebagai telah dika- 

  

  

  

   
| kpa Jan 

karta hari Saptu siang & 
malam dj Surabaja dan sen 
pulang, atas . 

jang telah saja katakan itu 
. Sebagai telah dikabarkan, dim. pidatonja di Palembang jitu Pre- 

siden dengan tegas mensinia 
adanja ,,| 
sa Indonesia sendiri jang sudah 
turut aktip dalam usaha bangs. 
- jang dewasa ini sedang ber 
gola 
bahwa orang” tsb. sudah mendjual bangsa dan negaranja dng. uang berdjuta? untuk kepentingan bang isa asing, al. dengan usaha men- djatuhkan kabinet.” 1 " 

Mengenai kundjungan Presiden 

# 

  
barkan, adalah berkenaan dengan peresmian Universitas Airlangga dan pelantikan 32 orang kaget Alri sebagai Letnan da: Ark, sedang kundjungannja di Blitar 

Dapat diterangkan lebih 
bahwa pidato2 Presiden di 
kesempatan dalem kund/ungannia di 
Diawa Timur itu terasa senant'asa . menekankan pada andjuran, nasihat 
atau peringatan jang didasarkan pa 
da urgensi” perkembangan keada- 
en ditanah air achr2 jini, sebagai 
jang dilukiskan dalam pidatonja di 
Paembang itu. Kuliah umum jang 
diberikan Presiden dihadapa, pata 
mahasiswa dan mahaguru Universi 
tas Airlangga” beratjara .prOgressj 
viteit dan intellectual'sme.” Dalam 
kwiahr'a ini, jang telah memakai 
waktu Ik. 2 djam, Presiden al. 
mendjelas2kan bahwa abad” seka- 
rang nj adakah abad .kemerdeka 
'n” dan abad ..tumbangnja imperia 
'isme”, Dan Gjustru berhuburg de 
ngan blum swesainja tugas kita 
“ntuk menumbangkan imperil sme 
tu, demikian Presiden, maka per'u 
lipeladiari soal2 (d'-universitas chu 

landjut. 

berbagai 

  nja ig berkuasa, demikian Jusuf 
Wibisono. 

'usp/a)-sshingga kita mengetahuj pro 
“em Indonesia sendiri. 

  

ruh Bangsa 

  

    

  

     
    

    

— Beriman 
SELAMA TIGA HARI, mulai 

ig. 13 Nopember, Gerakan Pemu- 
da Islam Indonesia (GPII) Djawa 
Barat mengadakan konperensi jg 

Lke-enam dikota Bandung dengan 

   

iri berbagai kota. Pada malam pem 
Sembahjang : bukaan konperensi hadir pula An- 

Tt 
£ Ghaib Di | 

Mekkah | 
j 
| 

Untuk Arwah Almarhum 
H. Agus Salim | 

DIKABARKAN oleh Keduta- 
an Republik andonesia di Mek- 
kah, bahwa untuk men 
arwah almarhum Kiai I Salim, pada hari Reba 10 
Nopember jg baru lalu di Mas- 
djid Ilharam di Mekkah telah di 
adakan sembahjang ga'ib oleh 

- 

     

    
- 

   

war Harjono, ketua umum Putjuk 
Pimpinan GPH “dan Dachlan Luk- 
man sekretaris umum PP GPIL. 
Uraian2 jg dikemukakan pada ma- 
lam pembukaan konperensi itu pa- 
da umumnja mengandung ketera- 
ngan2 jg oleh pihak GPII dirasa 
perlu adanja pendjelasan, jaitu bah 
wa GPII adalah suatu gerakan pe 
muda Islam Indonesia berpolitik, 
tapi tidak mendjadi partai politik 
atau mendjadi bagian” dari Par- 
tai politik, Djuga diterangkan, bah- 
wa tudjuan GPII mengenai kenega 
raan ialah supaja Republik Indone- 

-sia berdasarkan Islam. 

lebih 400 orang Indonesia” E-Z. Mutagien, ketua umum 
dan “S0 aa Arab. Digedunc SPI wilajah jawa Barat ketika 
Kedutzan Republik Indonesia di menguraikan program  perdjuangan 

  

Mekkah dan Djeddah d'langsung 
kan pembatjaan kitab Ouran dan 
tahlik dengan maksud jang sama 
seperti diatas. apa perwaki- 
lan asing dikota Marbun” pada 
hari ita meng'barkan bendera 
setengah tiang. (Antara) 

 GPII, setelah dengan pandjang le- 
bar mengupas apa jg disebut aga- 
ma dan apa jg mendjadi sendi aga 

- ma Islam, menjatakan bahwa GPII 
“ berusaha akan membawa anggota? 
.nja supaja mendjadi manusia jg tju 

| kup berpengetahuan dan sehat de- 

ngan tetap teguh beriman 
Tuhan. 

atas nama Putjuk Pimpinan 
antara 

: dihadiri oleh utusan2 tjabangnja da sGPII bersedia - mendjual 
bangsa Indonesia (kalau bisa) kepa 

GPII Sedia ,, Djual“ Selu- 
Kpd Tuhan 

toh Perbuatan Buruk 
ordjuis Jang” Sedang 
“Orang2 “Jang Tida 
Kpd Tuhan 

kepada 

Dachlan Lukman jg berbitjara 
GPII 

bahwa 

seluruh 

lain menerangkan, 

harga 

dikatakan 

da Tuhan dengan 
Dan selandjutnja 

pasar”. 

pula, 
bahwa GPII bersedia mendjual ang 
gota2nja kepada pemimpin2 jg 
iman. kepada. Tuhan atau berkom- 
panjon dengan mereka. 
Golongan bordjuis nasional jg ki 

ni sedang tumbuh di Indonesia, me 

nurut Dachlan Lukman — adalah 
orang2 jg tidak berimap, kepada Tu 
han, karena mereka hanja memen 
tingkan diri sendiri dengan melupa 
kan penderitaan  rakjat jg masih 
meradjalela. 

Kepada anggota2 GPII oleh pem 
bitjara diandjurkan supaja beladjar 
dengan sungguh2 untuk menjelesai- 
kan segala soal jg buruk dimasjara 
kat Indonesia. 

Pada achirnja ia menjerukan, su. 

paja “anggota2 GPII ..djangan me- 
njontoh perbuaten buruk dari ba- 
pak2, tapi ambillah sadja tiontoh? 
ig baiknja, ditambah dengan nenga 
laman? jg didapat sendiri”. Seruan 
ini, menurut pembitjara, adalah pu 
tusan kongres GPII jg jg terachir. 

(Antara), 

Djangan Ada Negara? Merasa Takut 
Harapan Jg Diutjapkan Nehru Kepada Dunia 
India Sendiri Tak Merasa Takut Kepada RRT Atau Negara 

| un 
DALAM KONPERENSI Pp 

menjatakan bahwa ia tidak mem 
ja berharap tak ada sesuatu nega negara d 
takan hoahwa ketegangan Tan 

djengkelkan hati, Menurut Nebra 2 

  

     

   

persetudiuan Djenewa jang men 
tjara damai. Nehru mengemu 

    

  

Djuga- Nehru Akan Ke 
ERS di New Delhi pada hari Sap tu 

Moskow ? 
P.M. India Jawaharlal Nehru 

punjai rasa takut terhadap RRT atau setiap negara lainnja dan 

    

  

ini mempunjai rasa takut. Nehru selandjutnia menga- 
berkurang walauvun ter dapat hal-hal tertentu jang men- 
1 alasan bagi keadaan itu, tetavi alasan utama jalah 
jakinan bahwa semua persoalan dapat diselesaikan 

U kan bahwa dalam kundjungannja ke Peking ja telah tidak meminta . 
se- 

tap! ia ingin selama  hidupnja 

suatu diaminan atau penegasan n genai kemungkinan ekspansi R.R.T. 
Selandjutnja Nehru membenarkan perhatian istimewa bagi tjara jg 

bahwa. tak lama sebeum ia berang dip aj oleh Tiongkok untuk me- 

    

kat ke Peking ia telah mer 
undangan resmi Supa'a pergi 
Moskow. Ia telah memberi djawaban 
akan gembira dapat memenuhi: un- 
dangan itu tetapi belum dapat me 
netapkan tanggal 
diungan tsb. dan berharap dapat per 

gi dengan segera. Nehru kemudian 
mengatakan bahwa komunisme tidak 
ditaksonakam, setjara umum di Ti 
ongkok tetapi imi tidak berarti bah FN 
wa orgng2 Tionghoa mengehianati 
fita2 mereka, hanja mereka mem- 
perhatikan keadaan jg sekarang ada. 

  
   

Pelalsanaan persetudju- 
an2 Djenewa. , 

Tentang kundjungannia ke In- 
dotjina Nehru menerangkan, bah- 
wa semua 
tsb. dengan tak memandang di- 
pihak mana mereka berdiri sung- 
guh2 ingin melaksanakan perse- | 

ini 
untuk sebagian besar sudah dila- : 
kukan. Nehru djuga menegaskan 

tudjuan2 Djenewa dan hal 

lagi keinginan India untuk tidak 
memihak sesuatu negara, 
ja dalam pada itu h 
adanja banjak soal serupa ig diha 
dapi oleh India dan RRT dan 
maka dari itu India mempunjai 

  

pasti untuk kun- 

pemimpin di negeri 

tetapi 
menekankan 

  

   
metjahkan soal2 itu. 
200 Soal orang2 Tionghoa 
Ka diperantauan. 

|. Menurut UP Nehru diuga  me- 
ngatakan bahwa pemerintah Peking 
telah memberi tahu “kepadanja akan 
membitjarakan masalah orang 
Tionghoa 'jg hidup di Indonesia, 
Muang Thai dan Burma dengan pe 
merintahan negara2 itu. Menurut 
Nehru politik pemerintah RRT ia: 
lah bahwa orang2 Tionghoa di pe- 
rantauan hendaknja — memilih tetap 

Tmendjadi warga negara — Tiongkok 
dan djika demikian  djangan tjam- 
pur tangan dalem urusan dalam ne 

Iseri sesuatu negara atau mendjadi 
warga negara dari neceri dimana 
mereka berdiam dan djika demiki- 
an hendaknja mereka djangan ber- 
hubungan dengan pemerintah Tiong 
kok. 

  

   

« Ulang ahun Nehru. 
Ket ks seorang wertawan mem- 

seriae tkan bahwa ja pada hari 
M'ngru mengindiak umur 64 ta- 
hun dan mengemukakan perta- 
njaan apakah ia ingin mentjapai 

mendjadi aktif dan effektif. Per- 
tanjaan apakah ia telah merobah 
sikapnja dalam hal mengundur- 
kan diri dari djabatan PM didja- 
wab oleh Nehru bahwa ia telah 
mengambil keputusan mengenai 
d'abatannja selaku ketua Partai 
Konrres India dan langkah2 se- 
landjutnia 2kan ia pertimbangkan 
pada wektu2 jang tertentu. : 

Soal pertika'an industri2, 

Nehru dalam pertemuan perkenalan 
menteri2 perburuhap negara2 bagi- 

an di New Delhi pada hari Sabtu 
dalam pada itu mengatakan bhw 
pemogokan dan lock out bukanlah 
tjara2 ig sangat baik untuk meme- 
tjahkan persoalan. Seperti perang 
tidak dapat  menjelesaikan setiap 
masalah demikian soal2 dalam ne- 
geri tidak dapat 
pertengkaran dikalangan kita sendi- 

paja pertikaian2 industri  diselesai- 
kan dengan tjara2 lain. Menurut 
Nehru zaman sudah . berobah dan 
idee lama tentang pertikaian anta- 
ra buruh dan modal djuga menga-   umur 100 tahun Nehru mengata- 

1 kan bahwa ia tak mempunjai ka- 
bar jang pasti tentang hal ini te-   

4 t 

  

lami perobahan. Ttg. kundjungan- 

nja ke Tiongkok ' baru2 ini Nehru 
mengatakan bahwa 10 hari terlamu 

Ti 

g Telah Sa 
— Kata Presiden Te PRESIDEN DAN ROMBONGAN telah tiba kembali dj Dja- | setelah mengadakan kundjungan dua 

, atas pertanjaan2 wartawan Antara untuk mendapatkan pendjelasan lebih djauh sekitar pidatonja di Pal Hari Pahlawan jg baru lalu, Presiden | hanja mengatakan: 

  

erapa pemimpin bang 

bangsa. 

saling menghantjurkan, dan | 

adalah untuk menengok ibunja. 

- UP djuga mewartakan bahwa PM 

ri” demikian Nehru. Ia berseru su- | 

    

  

   

a Katakan g 

“di Blitar, Dalam  perdjalanan 

Dan kepada kenjataan pertumbuh 
an abad sekarang 'tulah ilmu dan 
sikap orang disesuaikan. 

. Dalam pidato2nja jang singkat di 

“di-setasiun2 Malang, Kepandjen dan 
Wlingi dalam. perdjalannja ke Bii- 
tar, Presiden menekankan pada ,.pen' 
Singnja persatuan rakjat seluruhnja” 
untuk mendjsaskansmasalah2.  na- 
sional jang sedang dihadapi negara 
dewasa ini, .walaupun ada sebagi 
an rakjat jang tdak menjetudjuj ka 
binet sekarang ini,” demikian Prssi 
cen, sedang pidatonja jang .chusus 
ditudjukan kepada opsr2 baru Alri 

ling penting bagi 'kader2 Alri tsb. 
ia'ah »karakter.” (Antara). : 1 

  

Wiranatakusu 

Keterangan2 Saksi 
Suhaimi 

ATAS pertanjaan, R.M.A.A.: 
Wiranatakusuma memberi ketera- 
ngan kepada Antara, bahwa utk. | 

ngenaj dirinja, karena namanja 
disebut2 oleh saksi Haris bin 
Suhaemi dalam perkara Schmidt, 
lebih baik ia diperiksa sadja oleh 
pihak jang berwadjib. Untuk itu 
Wiranatakusuma, bekas walinega- 
ra Pasundan, bersedia untuk da- 
tang memberi keterangan. 

Selandjutnja diterangkannja, — bah: 

" : 'Perh uburi gan 

   
    
   

   bang mendjelang || 
»Apa jt 

    

3 

muka rakjat jang datang menjambut M2 L ae Meme Yaa Wani Dipa ng Ui duta-besar ini jg adalah saudara 

Presiden menegaskan bahwa janz paf 

mah Sangkal | 

mendjernihkan keadaan jang me- | 

TAHUN KE-IX No. 223, 

    

  

  

    

  

  

EDISI POS. $ 
  

  

. Syria-Mesir 
| Makin Buruk 

| Duta Mesir Dipanggil 

kalangan Ichwanul 
E Muslimien 

# 
  

DIUMUMKAN di Kairo pada 
|hari Sabtu bahwa pemerintah Me- 
sir telah memanggil kembali utk. 

1 Ageugar keterangannja dutabesar 
$ ir un tuk Syria, Nadjib al Ar- 

Pemanggilan — kembali 

  

anazi. 

(dari Presiden Mesir djenderal 
Mohammad. Nadjib menjusul pro- 
'tes pemerintah Mesir setjara ber- 
ulang2 kepada pemerintah Syria 
(mengenai kegjatan dari organisasi 
Ket anal Muslimin” di Syria. 

Pers di Kairo mengemukakan bah 
|wa pemanggilan kembali Arma- 
inazi mengandung bukti bahwa 
(krisis antara Mesir dan Syria jang 
kini sudah berlangsung selama 3 
bulan makin mendjadi buruk. 
Haran setengah resmi AI Djum 

huriya” mengatakan bahwa peme 
irintah Mesir mendapat laporan bah 
wa sesudah pembongkaran komp'o 
tan jang bertudjuan membunuh PM 
Mesir 2inan koloney Djamal Abdul 
Nassr para anggota Dewan Re 
vowsi Mesir, anggota2 dari organ 
Ssi ,.Ichwanul Muslimin? telah me 
ngambil putusan untuk menegakkan 
di Syria pusat dari kegiatan terror 
dar kegiatan politik mereka dan 
Pantuk. meneruskan "usaha mereka jg 
hertudjuan merebut kekuasaan dgn. 
djaan kekerasan. Duta besar Mesir 
mtk Syria sudah beberapa kali me 
agadjukan protes keras 'atas kegia- 
tan? ..Ichwanul Must'min” di Syria. 

Penangkapan lagi sedjum- 
lah besar anggota Ichwa- 

: nul Muslimin di Mesir. 
“Didapat kabar di Kairo pada 

Sabtu bahwa pada hari 
Djum'at dan malam Sabtu bl. 

    

  

  wa selama dadi walinegara Pasun' 
dan sampai sekarang punsia tidak 
sernah berdjumpa dengan “Kartosi 
wirjo, apalag mengadakan "perun 
ngan. Djuga Haris bin Suhaemi . 
dak dikenalnja dan beum- didjum 
painja. Atas pertanjaan, W'ranataku 
suma menerangkan, bahwa kira2 da 
lam tahun .1946-ia pernah pergi ke 
Garut. atas perintah Presiden Sukar/ 
n0 untuk membit/arakan soal ..mili 
puncte” dengan Kartosuwirjo, supa 

terd'adi dalam gedung kabupaten Ga 
rut dan. pada 
D-1- WAatarah. 

  

  

PERGESERAN DALAM KABI- 
NET MENDES-FRANCE 

Perdana menteri Perantjis, Pier 
re Mendes-France, telah berhasil 
mengadakan reshuffle didalam 
kabinetnja, demikian diumumkan 
di Paris pada malam Sabtu sebe- 
lum Mendes-France bertolak ke 
Canada dan Amerika Serikat. 
Menurut pengumuman itu, reshuf 
fle tsb. meliputi pengangkatan 4 
orang menteri baru. 

Parindra Tetap 
Dukung Kabinet 
BAIK KETUA Umum Parin- 

dra, R. P. Soeroso, maupun ang- 
gota parlemen dan anggota P.B., 
Soendjoto, kepada ,,Antara” me- 
negaskan bahwa partainja dalam 
menghadapi persoalan disekitar 
reshuffle kabinet pada waktu ini 
sekali-kali tidak mempunjai per- 
bedaan pendapat, dan pada pokok 
nja Parindra sampai saat ini 
setelah ada beberapa penggeseran 
dalam kabinet, . baik personalia 
maupun komposisinja, tetap mem 
berikan dukungannja kepada ka- 
binet. A 

Keterangan ini diberikannja ber 
hubung dengan tersiarnja berita2 
tentang adanja dua pendapat dlm. 
kalangan Parindra, jakhi antara 
P.B. dengan fraksinja dalam par- 
lemen disekitar sikap partai ter- 
hadap kabinet. Soendjoto mene- 
rangkan, bahwa putusan partainja 
jang diambil dalam rapatnja bebe 
rapa hari jang lalu itu,” antara 
lain diambil dengan pertimbangan 
untuk kepentingan negara dan 
bangsa. (Antara) 

  

PERLEDAKAN2 BOM Di 
CASABLANCA. 

Sebuah bom telah meledak pa 
da malam Sabtu dihalaman rumah 
Sherif Moulay Idrish, pemimpin 
Partai Demokrasi Rakjat Bebas. 
jang djuga mendiabat direktur 
harian berbahasa Perantjis ,,Li- 
berte.” Bom tadi hanja menimbul 
kan kerusakan ketjil dan tidak 
meminta korban manusia. Sudah 
2 kali ini Moulay Idrish diserang 
dengan bom. 
  
  

a penjuntikan itu bisa didjalankanp 
dangan “antjar. Pembitjaraannja itu 

ag masa itu belum adaf', 
Se EK Ld 

    

      

   
   

    

   
   

  

   
   

  

   

  

— HASSAN AL HODEIBI — 
Pemimpin ,,Ichwanul Muslimin” 

telah ditangkap sedjiumlah besar 
lagi anggota2 ,,Ichwanul  Musli- 
min,” Suatu sumber resmj dalam 
pada itu mengumumkan bahwa 
suatu gudang sendjata telah dike- 
temukan d'halaman rumah Yusuf 
Talaat di Ismailia. Talaat seorang 
pedagang ialah salah seorang pe- 
mimpin ,,Ichwanul Muslimin” ig 
kini belum lagi dapat ditangkap 
dan untuk penahanannja pemerin 
tah Mesir menjediakan hadiah 
sebesar 2 ribu pound Mesir. 

Dalam pada itu di Iskandariah 
telah dapat d'sita lebih dari 200 
bound bahan peledak, m.traljur, 
revolver, granat dan mesiu dan 
di Port Said dibawah trottoir 
oleh'seorang jang tak d kena! telah 
@ sembunjikan sedjumlah sendia: 
ta dan mesiu. Djuga di kota2 Me 
sir lainnja telah d ketemukan se. 
diumlah besar bahan peledak 
dari pelbagai matjam dan tinda- 
kan2 ist'mewa diadakan oleh rang 
berwadjib untuk menghant'urkan 
bahan peledak tadi d'tmpat2 
tertentu di padang pasir. 

Landjutan pemeriksaan 
perkara Abdul Latif, 

Sementara itu tindakan? keama- 
nan .istimewa telah diadakan di Kai 
ro pada hari Sabtu bertalian dgn 
dilandjutkann'a pemeriksaan Abdul 
Latf, jang ditangkap berhubung ds 
ngan peristiwa pertjobaan pembunu 
han terhadap PM Abduj Nassir, oleh 
Pengadien Rakjat Mesir, Dalam pe 
meriksaan, pada hari tsb. didengar 
keterangannja djuga dar: Hassan al 
Hodeibi. pemimpin tertinggi .Iehwa 
nul Muslimin” jang k'ni sudah di 
mesukkan dalam 'pendjara. 

wa dalam p?meriksaan tadi teah di 
dengar keterarigan 4 orang saksi. 
jang. semuanja mengaku: bahwa me 
reka tahu akan tudjuan komplotan, 

dielaskan bahwa ia tidak mengetahui 
siapa jang akan didjadikan korban. 

Seorang saksi mengaku ' telah 
memberikan kepada. Abdul Latif 
peluru2 jg akan digunakan untuk 
membunuh PM Nassir dan seorang 
saksi lainnja mengatakan bahwa ia   

pau sempit untuk dapat mengerti 
negara jg demikian luasnja, tetapi 
ia telah melihat dimana2 di Tiong- 
kok  adanja suasana  aktivitet jg 
konstruktif. (Antara). 

Nehru tidak jama lagi 
mungkin kundjung, Sovjet 
Un. 

Dalam pada itu anggota par!e- 
men Ind,a Dr- Lanka Sundaram 
menjatakan pada hari  Djum'at, 

dipetiahkan dgn. 1 bahwa menurut kesan jang diper- 
olehnia. perdana menteri Shri 
Jawaharlal Nehru tidak lama lagi 
mungk'n akan mengundjungi Sov- 
iet Uni. Sundaram memberikan 
keterangannia itu sekembalinia di 
New Delhi dari kundjungannja ke 
Sov'e “Uni. Dikatakan, bahwa 
kusdjungan Nehru telah d'nanti- 
nanti dengan tidak sabar. (Anta- 

Yaya ani metana PLP gag nana Kebuaan Kaur 
£ nata 4 rachan | 

pa Paten re kakyar | 
t 

Ora mana 5 

Den aan DOngpgalgoeniRsnken en 

mendapat tugas untuk membeli pe 
luru2 itu, Dikatakan dalam pada 
itu oleh seorang saksi hahwa tu 
diuan dari pertiobaan pembunuhan 

tsb. ialah untuk mengagungkan dan 
menggerakkan rakjat Mesir bagi 
Hassan al Hodeibi, pemimpin  ter- 

| tinggi ,Ichwanul Muslimin”. Atas 

 pertanjaan apakah al Hodeibi tahu 
akan. komplotan  tsb.: Mahmud al 
Hawakti seorang guru jig mendiadi 
ketua suatu saksi dari Ichwanul 

' Muslimin menjatakah bahwa tak 
ada sesuatu dapat dikerdiakap tan- 

pa persetudjuan lebih dulu dari pe- 
mimpin tertinggi. (Antara). 

GREENLAND RESMI DJADI 
WILAJAH DENMARK. 

Pan'tia Perwakilan PBB hari 
Dium'at malam menerima baik 
sebuah resolusi untuk mengakui 
peleburan Greenland dalam wila- 
jah Denmark, 

| Kembali—Razzia Di-| 

  

Berita kemjudian mewartakan bah 

tetapi seorang diantara merska men   

PEMIMPIN PEMBERONT AK rak 
disampaikan kepada ,,Timbangan” di 
rat makin hari makin giat usahanja untuk membasmi 
kuat kedudukan militernja berupa 
telah dibuka kembali, jaitu di Sarmi, 
rakjat, itu adalah landjutan dari pembsrontakan2 

Makasar men 

kesatuan2 angkatan darat, 

“di Hollandia, Djanuari 1946 di Merauke, Mei 1946 di Sorong 
Tempat2 pengasingan telah dij 

buka Belanda di Hollandia, Biak, 
Sorong, Lawatan dan lain2, Pem- 
buangan Digul jang terkenal telah 
di-isi dengan orang2 pergerakan 
baik penduduk asli Irian maupun 
ig berasal dari wilajah Indonesia 
lainnja. 

Rupa2 tjara digunakan untuk 
menindas pergerakan rakjat. An- 
taranja menghidupkan  diskrimi- 
nasi antara penduduk Irian dan!d 
SEL LL EN ES UK Ne LL, 

ig berasal dari wilajah Indonesia 
lainnja. Pengus'ran dilakukan pa 
da orang2 Indonesia jang berasal 
dari lain wilajah supaja - putus 
hubungannja dengan penduduk 
asli disana. 

F 

Banjak diantaranja telah dita: 
han dan dihukum di pendjara2 
tempat pengasingan tsb. diatas. 

Pasukan? tentara Irian ig. su- 
ah di-nonaktipkan pada tahun 

Gerakan Pembrontak Di 
(Irian Brt:Makin Meluap? 

Tempat2 Pengasingan Dibuka Kembali 
jat Irian Barat di Hollandia dalam 

ai 

seputjuk suratnja jang 
gerakan rakjat diseluruh Irian Ba- 

pendjadjiah Belanda. Belanda telah memper- 
terbang Biak, Nonpoor dan Jaaplaan serta beberapa lagi. Gerakan 

jang telah dilakukan pada bulan Desember '45 
dan Maret 1948 di Biak. 

1946 sekarang dipanggil kembali 
dan  didjadikan polisi negara. 
Waktu ini Belanda telah mengi- 
rim  kaki-tangannja bernama Joe 
kenegeri Belanda dengan alasan 
beladjar. Tindakan ini 
ambil karena Belanda sendiri dju- 
ga mentjegah djangan sampai ada 
perlawanan dari Joe sendiri. De- 
m'kian a.l. pokok2 isi surat dari 
pemimpin pemberontakan dari 
Hollandia. (Antara) 

TN LL LL LL AE LK 

Russia Adjak 23 Negara Eropa-A.S 
Utk Berkonperensi Membitjarakan Keamanan Eropah— 

Tempatnja Di Paris Atau Moskou Dim Bulan Ini 
PEMERINTAH SOVJET UNI pada hari Sa 

para di Eropa jang mempunjai hubungan diplor 
suatu konperensi pembentukan 
atau di Paris dengan turut serta 
soal Djerman. Pemerintah Sovjet Uni meminta djawaban setje 
rensi tsb. atau tidak. 'Dikemukakan selandjutnja dalam nota t 
mengirim seorang penindjau ke Konperensi 
bahwa negara2 Eropa jang tidak mempunjai hubungan 
mukakan oleh Perantjis, Inggris atau A.S. 
Eropa itu sebagai peserta konperensi tsb. 

  

Mendjelang Kon- 
perensi Afro-Asia 

DIDAPAT kabar, bahwa kon- 
perensi di Bogor jang akan diha- 
dliri oleh 5 orang Perdana Men- 
teri jaitu dari India, Pakistan, 
Ceylon, Burma dan Indonesia te- 
lah ditetapkan akan dimulai tg. 
28 Desember dan akan berachir 
tg. 30 Desember jig akan datang. 
Atjara utama dalam konperensi 
itu adalah mengenai konperensi 
Afro-Asia jg akan dilangsungkan 
di Bandung kemudian. Mengenai 
tanggal permulaan konmperensi 
Afro-Asia di Bandung itu masih 
akan dibitjarakan pula dalam 
konperensi Bogor tsb. 

Selain dari pada 'tu dapat dikabar 
kan, bahwa Sabtu malam Sekretaris 
Djenderay Kementerian Luar Negeri 
Rusan Abdulgani telah mengada- 

“kan pemibitjaraan? pendahuluan de 
ngan Gubernur” Djawa Berat dan 
Panglima Tentara & Territorium Hi 
pwngenai persiapan2 dan tentang 
akomodasi serta komunikasi ig di 
perlukan urtuk konperensi Afro-A- 
sia itu, dengan mend#hului putusan 
kenporensi jang akan diadakan di 
Bogor. Ada kemungkinan konperen 
s' Afro-Asia 'itu di Bandung akan di 
'angsungkan dalam buian Pebruari 
aiau Maret 1955. 

Periu pula diketahui, bahwa da- 
lam haj kedua konperensj tersebut 
Republik Indonesia bukan sadja men 
djadi tuan rumah tapi djuga mendja 
di sponsor” jang mengambi. initia 
tif. (Antara). 

SEBUAH PERAHU LAJAR 
TENGGELAM 

Menurut siaran radio. Makassar, 
sebuah perahu lajar kepuniaan Ma- 
luw di Donggala ig memuat 500 ka 
rung semen pemerintah daerah 
Donggala . dinjatakan telah. tengge- 

lam didekat tandjung Pososo, anta- 
ra Donggala Toli2. 5 Orang 
anak-buahnja dapat menjelamatkan 
diri, sedangkan seorang mati teng- 
gelam. Kerugian ditaksir Rp. 
35.060. , 

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN 
KEBUN RAJA BOGOR. 

Mulai. bulan ini Kota Besar Bo: 
gor akan mendapat keuntungan Ke 
bun Raya jg dipungut. dari uanc 
masuk. Tiap tahunnja rata2 Balai 
Kota akan menerima kurang lebih 
Rp. 60.000,—. Menurut keterangan 

uang tambahan penghasilan Balai 
Kota ini akan dipakai untuk me- 
nambah penerangan  di-kampung2. 
ig masih sangat mengetjewakan itu. 

Kata Tobing: 
. Pembitjaraan Kewar- 
ganegaraan Rangkap 

Memuaskan 

MENTERI Penerangan Dr. F. 
L. Tobing menerangkan kepada 
»Antara”, bahwa Pemerintah di 
Djakarta telah menerima  lapu- 
ran2 tentarg pembitjaraan penda- 
huluan jang dilakukan di Peking 
antara delegasi Indonesia dan 
Pemerintah R.R.T. tentang peme 
tjahan soal kewarganegaraan rang 
kap dari orang-orang Tionghoa 
di Indonesia. 

Dari lapuran2 itu, demikian se- 
landjutnja Menteri Tobing, dike- 
tahui bahwa hasil2 jang telah 
tertjapai hingga sekarang 'ini me- 
muaskan, terutama disebabkan 
adanja saling pengertian antara 
kedua pihak. 

salam soaj pemetjahan masa- 
ah kewarganegaraan rangkap 
da'i orang-orang Tionghoa di In- 
lonesia ini terdapat satu penda- 
Dai jang, sama, ialah bahwa sese- 

| jang jang memiliki dua kewarga- 
negaraan adalah tidak, baik. Pen- 
dapat jang sama inilah jang me- 
njebabkan perundingan - perundi- 
ngan mendapat kemadjuan-kema- 
diuan dan berdjalan dengan  lan- 
tjar, 

Menteri Tobing menerangkan, 

sistim keamanan Eropa pada te. 
djuga A.S., sistim mana akan 

Keamanan Eropa 

jang mempu 

Nota Sovjet ini djuga menjing- 
gung konmperensi2 jang telah di 
adakan . oleh negara2 - Barat di 
London dan Paris dan menjing- 
gung persetudjuan2 Paris menge- 
nai pemulihan kedaulatan Djer- 
man Barat dan izin persendjataan 
kembali setjara terbatas bagi Djer 
man Barat. 

Persetudjuan2 Par's dalam me- 
langgar persetudjuan2 internasio- 
nal mengenai masalah — Dierman 
menentukan pemulihan militeris- 
me di Dierman Barat. pemben- 
tukan angkatan perang bagi Djer- 
man Barat dan pemasukan Digr- 
manBarat kedalam pengelompo- 
kan militer dari negara2 tertentu 
'ang mendapat tentangan dari ne- 
gara2 Erena lainnja. 

Angkatan perang jang direntja- 
nakan hendak “ diadakan setjara 
terbatas bagi Djerman Barat ha: 
aja merupakan pangkal  permu- 
jaan bagi .perkembangan suatu 
angkatan perang jang lebih besar. 
Dalam pada itu tentara Djerman 
Barat.hendak dibentuk dibawah 
bimpinan- djenderai2  Djerman, 
ang dalam perang dunia ke-2 se- 
bagai pemimpin2 tentara Hitler 
elah memberikan sumbangan da- 
am mengadakan agresi fascist 
dan dalam penegakan suatu re- 
sim baru &'ia Hitler jang berlu- 
mur darah di negara2 Eropa. 

Unifikasi Djzrman dengan d'alan 
pemilihan umum setjara bebas akan 
dikorbankan untuk rentjana pene 

ptu telah menjam paikan un 
matik dengan Soviet U 

dangan kepada 23 ne- 
ni supaja turut serta dalam 

29 November j.a.d. di Moskow 
djuga mempermudah penjelesaian 

pat mungkin akan menghadliri konpe- 
adi akan lebih baik djika R.R.T. 
itu, Dalam pada itu nota menjatakan 

diplomatik dengan Sovjet Uni dapat. dike 
njai hubungan diplomatik dengan negara2 

batasan dan pengawasan terhadap 
jumlah kesatuan dan sendjata da 

poii'i baikedi Djerman Barat 
Yupun di Djerman Timur. Sedja- 
tah menurdjukken bahwa persgn- 
(jataan kembali Djerman dan pe 
masukan Djerman dalam penge'om- 
pcikan militer selalu menudju ke 
keadaan dalam mana perhubungan 
mendjati mkin buruk dam achir- 

    

   

  

nja mb perang. Keadaan itu te 
lah terdjadi baik sebelum perang 
dunia ke-I mpupun sebelum perang 

! dunia ke-2. “Demikian nota Sovjet 
"b. ang telah diumumkan dalam 
korperensj psrs jang te'ah diadakan 
“leh kementerian luar negeri Sovjet 
Un: 4“! Moskow pada hari Sabtu. 

Kalangan diplomatik Ing- 
geris tak heran. 

Kabar tentang usul baru  Sovjet 

mengenai suatu konperensi umum 
Eropa jg telah - sampai di London 

dengan berasal dari katangan ber- 
wadjib di. Dierman Timur perta: 

ma2 kali, tidak menimbulkan kehe 
ranag di. kalangan . diplomatik An Aa niat 
gris. 5 

Kalangan diplomatik ini telah 
menduga bahwa - Sovjet Uni pada 
sesuatu hari akan kembali ke idee 
itu. Usut Soviet tadi sesungguhnja 
bukan usul baru. Dalam Konperen 

si. Berlin di bulan Pebruari tahun 

1954 menteri Inar negeri Soviet 
Vyacheslav Molotov untuk pertama 
kali telah mengemukakan usul me- 
ngenai perdjandjian keamanan ko- 
lektif Eropa. gakan kembali m'literisme Djerman 

tu. Pemerintah Sovjst telah mengu- 
swikan penarikan mundur pada wak 

tu jang bersamaan dengan pasukan? 

asing darj Djerman Timur dan Dier 
yan Barat, dan dalam pada itu pem 

Tak Benar Ada Batal- 

Dalam. rentjana semula A.S. dan 
Tiongkok diadjukan sebagai penin- 
djau tetapi ini kemudian  dirobah 
mendjadi A.S. digolongkan dim. ne 
gara2 peserta. (Antara). 

bataljon Papua jang   bahwa | pembitjaraan-pembitjaraan 
li Peking masih tetap  didialan. ' 
kan hingga sekarang, dan akan 
berachir kira-kira pada permulaan | 
tahun depan. (Antara). ' 

jon Papua Dibentuk 
Kalau Ada, Dim 6 Bulan Sadja' Seluruh Irian 
Barat Dapat Diduduki 

Indonesia : 
Kembali Oleh Republik 
Kata Popare 

PADA HARI SAPTU anggota Biro Irian dan D.P.R. Silas 

Papare telah menjerahkan bahan2 baru berupa resolusi2, andjuran? 
dan surat2 dari pelbagai pemimpin rakjat dalam wilajah Irian Ba- 
rat kepada menteri luar negeri mr. Sunario jang dimaksudkan 
supaja digunakan didalam perdebatan mengenai masalah Irian Barat 
dalam persidangan umum Perserikatan Banssa2 nanti. S. Papare 
lebih landjut menerangkan, bahwa bahan2 demikian itu djuga telah 
diserahkan kepada perdana menteri Ali Sastroamidiojo dng. melalui 
sekretaris Biro Irian. 

Mengenai perdebatan dalam ma- 
djelis umum PBB S. Papare menja 
takan, hendaknja delegasi Belanda 

mau menerima . isi resolusi lunak 

dari Indonesia dan berdasarkan itu, 
mau mengadakan perundingan2 

kembali '. mengenai masalah Irian 
Barat dengan “pihak Indonesia. 

S. Papare menambdhkan, bahwa 
djika pihak Belanda tidak mau me- 
ngadakan perundingan, pihak Be- 

lanala "harus memikul “ akibat2nju. 
Keteranga, ini dihubungkan dengan 
adanja “berita2 tentang — pendaratan 

gerombolan ' bersendjata  diwilajah 
Irian Barat, jg kemudian membawa 
lari seorang pegawai kepolisian Iri- 
dn Barat kewilajah Indonesia. Me- 
nurut- S. Papare, kedjadian ini me- 
nundjukkan — ketidak sabaran hati 
rakjat Irian Barat untuk segera da- 

pat dimasukkan daerahnja kedalam 
wilajah Republik Indonesia, karena 
dengan adanja status sekarang ini 

mereka merasa tidak merdeka dan 
masih didjadjah. 

Tidak benar ada batal- 
jon Papua. 

Mengenai berita harian ,,de 
Telegraaf”, bahwa ada satuan2 
dari ,,bataljon-Papua” sedang di 
didik dan diperlengkapi untuk 
kemudian mengadakan infiltrasi 
ke Irian Barat, S. Papare menga- 
takan, bahwa berita itu  hanja 
isapan djempol belaka,  Dikata- 
kan, bahwa benar dalam perang 
dunia JI telah dibentuk suatu 

Sisa-sisanja 
pada achir penjerahan kedaulatan 
telah dikirim kembali ke Irian 
Barat. Sewaktu pemerintah Belan 
da mengoper pemerintahan disana 
dari tangan Sekutu, bataljion tsb. 
kemudian telah mengadakan pem 
berontakan di Hollandia, dan 
Te an dibubarkan dim. tahun 

dikirimkan ke Irian Barat, maka 
menurut pendapatnja dalam wak- 
tu enam bulan sadja . seluruh 
daerah Irjan Barat dapat diduduki 
kembali oleh Republik Indonesia, 

Dalam hal demikian itu, menu- 
rut Papare, seluruh tentara  Belan- 
da jg ada disana akan lari tung- 
gang langgang ke Australia atau 
daerah Australia. Papare menolak 
adanja kemungkinan pertjampuran 
tangan pihak Australia, djika tenta 
ra Belanda di Irian melarikan diri 
kesana, karena menurut keterangan 
nja, masalah — Irian Barat adalah 
masalah Republik Indonesia ig men 
djadi persengketaan antara Indone- 
sia dan Belanda. 

Oleh karena itu, demikian Pa- 
pare, dj'ka Belanda menghendaki 
kerdiasema jang ' baik dengan 

| Republik Indonesia, sebaiknja pi- 
|hak Belanda menerimg isi reso- 
lus' lunak Indonesia xlan meng- 
adakan kembali perundingan? 
dengan pihak Indonesia untuk 
'menjelssaikan , masalah perseng- 
ketaan itu. Dan kalau p'hak Bc- 
anda tidak mau mengadakan pe- 
undingan itu, maka  akibat2nja 
harus mendiadi tanggung djawab 
Belanda send'ri, 

Demikian anggota Biro Irian, 
S. Papare Mengenai usaha2 |Indo- 
nesa mendjelang perdebatan da- 
'am s'dang umum PBB mengenai 
nasalah Irian. 

-.. 

  

PABERIK KARET BING SENG 
DITUTUP 

Sebuah paberik karet kepunja- 
an Tionghoa, ig berdjuta? dollar 
Singapura kapitalnja, hari Djum- 
at Jbl. terpaksa ditutup karena 
menanggung rugi, demikian U.P. 
dari Singapura. Paberik itu kepu-   Berkata Papare, bahwa djika 

benar ada bataljon Papua hendak 

njaans Bing Seng Kongsi dan 
mempunjai buruh lebih dari 500 
orang, 

mereka” 
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Hari Kamis tanggal 11 Nopember 
di Djakarta telah dilakukan pembe. 

'54 dilapangan terbang Kemajoran 
rian idjazah kepada siswa-siswa jang telah lulus dari Akademie Penerbanga, Indonesia, untuk mendjadi sjah 

na bandar udara, 

  

Hari Kemis jang lalu dikementerian 
dilakukan timbang terima antara 
Mr. Iskag (tengah) dengan menteri 
Roosseno (kanan), jang sebelum itu 

bungan, 

  

menteri Perekonomia, jang 
telah 
lama 

“ Perekonomian jang baru Prof. 
mendjabat sebagai menteri perhu 

Perekonomian di Djakarta   
  

Lagi ,,Penja- 
kit Atom: 

Penjakit Darah Jg Dise 
babkan Ledakan2 Bom 
SA AGAN rami 

SEORANG sardjana Djepang 
ahli penjakit2 darah, Dr. Gensa- 
ku Obo, mengumumkan Djum'at 
bahwa diantara orang2 jang me- 
ngalami perledakan' bom atom di 
Hirosh'ma kini terdapat 5 perkara 
penjakit darah jang sangat dja- 
rang didapat, jatu policyihemia, 

m kianlah menurut keterangan 
Dr. Obo, dalam sidang pembuka- 
an Dewan Bom Atom tjabang 
Hiroshima . Nagasaki menurut 
kantorberita .Kyodo”. 

ri inj hanja ada 50 kedjadian sadja. 
Penjakit ini berbahaja: chronis dan 

seperti pendarahan otak (brain he- 
'morrhage) atau pendarahan djeroan 
waduk (gasiric intestinal hemmorr- 
bage) dalam djangka waktu antara 
2 sampai 10 tahun. “ 

'Empbat diantara lima pasien penja 
kit im kedavatan telah 
sediala2 penjakit atom jang typis, 
seperti pendarahan rambut (har hem 
morrhavce dan mentiret  (diarrhea), 
dalam hari? setelah meledaknja bom 
liatas Hiroshima. 13 2 

Red'o-aktvitet dlm pa- 
: ru2 manus'a. 
Sementara itu seorang mahaguru 
fakultet kedokteran Djepang mentja 
ri-tjari djawaban terhadap pertanja 
an: Apabila didalam paru2 manusia 
terdapat terlalu banjak radio-aktivi   ang Akan tetapi Dr. Obo t'dak ber- 

sedia mengatakan 2 mma penjakit 
darah jang didapat diantara pen- 
dersta2 #kcbat hem atom itu, ada- 
lah akkbat langsung daripada pe- 
njinaran atom. 

Diterangkannja bahwa gedjala2 
pen/akit ini ialah penambahan zat 
darah merah jang abnormal banjak- 
nja, gediala inj ialah sebaliknja da- 
ripada gedjala pada penfakit. leuco- 
cytosis, dalam mana jang bertam- 
bah banjak setjara abnormal ialah 
zat2 darah putih:: Ieucocytosis biasa 
didapat pada pasien2  penjinaran 
atom. . 1 a 

Policythemia demikian djarang dida 
pat di Djepang, hingga selama sedja 
rah pengobatan jang tertjatat dinege 

"—N 

et. akan meninggalkah orang tadi? 
Soal ini timbulnja sesudah seorang 

pasien berumur 26 tahun meninggal 
dunia dirumahsakit universitas Niiga 
ta: sesudah dilakukan pemeriksaan, 
didalam paru2 majatnja terbukti ter 
dapat sedjumlah besar radio-aktivi 
tet, jaitu 1820 bilangan Geiger tiap 
tiap menit. Demikianlah diwartakan 
oleh k.b. Djepang ,,Kyodo”, 

Dr. Hironobu Watahabe, demiki 
anlah nama mahaguru tadi, dalam 
penjelidikannja mengambil sebagian 
dari paru2 djenazah tadi( lalu diba 
karnja hingga mendjadi abu. Sesu 
dah itu, Dr. Watahabe ambil sebuah 
pesawat Geiger, paru2 djenazah ta 
di ternjata sangat radio-aktif. Ia be 
lum dapat mengatakan apa jang di 
tundjukkan oleh test ini. sn 

(Antara-UP) 

Sebagaimana telah dikabarkan, pada hari Minggu jl. di Bandjarnega- 
ra telah dilangsungkan rapat umum P.N.I. jang mendapat 

Tampak pada gambar dibawah ini suasana da- ngan Ik. 50:000 orang. 
lam rapat umum itu, dan jang seda 
Sdr, Hadisubeno dari DP Propinsi. 

kundju- 

ng mengutjapkan pidatonja “adalah 

  

biasanja sipenderita meninggal, sesu ' 
dah menderita berbagai komplikasi 

menderita . 

Kabar Kota 

# 

| SEKALIPUN BELUM dap 
el. 1D peng, 1954 penjalu 

3. 

         
Li 

   . ai 1 

| Dikatakannja, bahwa pertama 
tama tindakan tadi sangat Pena 
! Kakan kalangan GAPETES. 
| Sebab dengan demikian peda- 

ang2 jang tergabung dalam GA- 
ETES akan terpaksa nganggur 

dan ini berarti pula, bahwa 54 
pedagang texteel di Gg. Warung 

i termasuk  pegawainja jang ber- 
|djumlah Ik. 650 orang terpaksa 
djuga nganggur. Didjelaskan se- 
terusnja, bahwa GAPETES su- 
dah mendapat rechtspersoon dari 

| Pemerintah dan anggautanja ter- 
diri dari kalangan pedagang war- 

| ga negara asing -dan warga nega- 
ra Indonesia turunan asing, di- 
antara mana terdapat pula 4 pe- 

  

Bantan “Bangsa India.  Djumlah |kan. , perbandingan anggautanja jang sa . CE .masuk warga negara Indonesia) Berita terachir mengatakan, bah 
“turunan asing ada 5096. Selama 

| Yarung ( a Il: 
Kalangan Importir Textiel GAPETES Tjemaskan | 
Timbulnja Pengangguran Akibat Adanja Peratu-| 

| ran Texuel Baru — Utk | 
| kan Modal Jang Kuat 

13 textiel akan dilakukan oleh J. 

  

    

    

      

    

   
      

    

H 

  

Dagang Textiel Dibutuh- 

  

    

  

dipastikan, bahwa selewatnja 

amun sudah ada tanda2, bahwa 

jk 

AN Te an Ma 

  

elisah Ik 

          

ng Mengadjar — | 

Goa2 ' 

BERHUBUNG dengan gang: 
uan2 keamanan didesa Gandang- 

Sekolah disana kalau ma- lam har, dengan membawa tikar 
bantalnya tidur dilobang2 batu 
'dan siang harinjy mengadjar se- 
'perti biasa. Demikian diterangkan 

  

   
    

  pat terdjadi. Dugaan demi- 
itukan konperensi PEBNI 

xi dari Pemerintan kepada de- ' 
atau leb'h dari 2 djuta rupiah. twan telah mentjari Ueterangang 
extiel Semarang 

idjadi tidak 
|tungkan barang dagangannja ber 
dasarkan atas landed cost pela- 
buhan pemasukan pertama. Dan | 
tjara untuk memperhitungkan 
harga barang2 inilah jang menje- 
babkan mereka jg bersangkutan 
(masih bimbang dan bingung.. Pa- 

banjakan adalah dari grosir dil satu tempat didjual kepada grosir |dilain tempat dan begitu seterus- | Inja sebelum barang tadi djatuh 
pada pedagang jg lanosuno hubu' 
ngan dengan pembeli. Demikian: 
'keterangan2 jang dapat dikumpul 

wa dalam rapat pengurus GAPE-   ini GAPETES merupakan pusat 
penjaluran textiel di Djawa Te-' 

.ngah dan setiap bulannja dapat 
menjalurkan -textiel seharga 30 
sampai 40. djuta rupiah. 

| Keuangan jan ting. 
| Selandjutnja Kilmpant" Ba peta 
menjatakan, bahwa kalau “ada 'gros- 
Sier "national “jg kemudian dapat 
menjalurkan 'textiel dengan kapital 
2djuta, maka kalangan tsb. sangat 

“'sangsikan, “apakah demikian nanti 
dapat berdjalan lantjar. Karena pa- 
da umumnja detailisten hanja mem 
beli textiel dengan dijalan menjitjil 
sebulan sampai 2 bulan. Keadaan) 
ig demikian 'tadi akan menjebah- 
kan pula bahwa kapital tsb. ridak 
dapat mentjukupi kebutuhan detat- 
listen jg langsung hubungan dengan 

.rakjat dan biasanja dikenal membe 
"li barang dengan kata2 ,,pasar bon”. 
Untuk ijara ini “dengan sendirinja 
dibutuhkan modal ig kuat.  Kota2 

Lig sering hubungan 
' gang2 textiel di Gg. Warung di se- 
but-a.l- pedagang? “di Solo dan 

|Jegia ig pengambilannja di sebut 
11096 dari pendjualan seluruhnja da 
iri pedagang di Ge. Warung dan Se 
,marang sendiri Ik. 156 dan sisa- 
'nja terbagai pada lain2 kota seperti 
Pekalongan, Kudus, Magelang “dis. 

Bersedia kerdja sama. 
Untuk membantu Pemerintah da- 

lam soal menjalurkan textiel tadi 
setjara sebaik?nja, maka GAPE- 
TES bersedia pula mengulurkan ta- 
ngan kepada grosir2 nasional utk. 
“bekerdja sama2 guna. menjalurkan 
textiel tadi setjara bermanfaat. Ka 
lau nantinja grossier2 nasional ta- 
di sudah ,,ingespeeld”, maka terse 
rah kepada keadaan. Untuk kerdja 
sama ini, fihak GAPETES ' dapat 
menjediakan gang sebesar 10 sam 
pai 15 djuta rupiah. 

Masih membingungkan. 
Dari lain kalangan didapat kete- 

rangan, bahwa pengumuma, Peme- 
jrintah tgl. 28 Oktober 1954 no. 
KP. 527 masih diterima agak 
membingungkan, karena didalam 
pasal 2 a.l. disebut mengenai har- 
ga tertinggi jg boleh ditawarkan 
ats» diperhitungkan untuk semua 
dj”.is barang textiel jg di'impor jg 
didasarkan atas perhitungan Janded 
cost pelabuhan pemasukan  perta- 
ma. Pada pasal 7 bag. 2a al. di se 
but, bahwa persediaan lama dari 
semua djenis barang textiel jg ter 
masuk daftar B. I, B II, C. D jg 
berada pada pedagang besar (gro- 
sir) pada tgl. 8 Oktober 1954 di 
perkenankan mulai.tgl. 1 Nopem- 
ber '54 sampai tgl. 1 Desember '54 
didjual kepada pedagang etjeran 
dengan harga pembeliannja ditam 
bah dengan marge setinggi-tinggi- 
nja 7/290 dari harga pembelian- 
nja. 

Kalau hal itu hanja untuk daf- 
tar A (text'el kasar) dalam mana 
disertai petundjuk2 lainnja, maka 
soal tsb. mudah dimengerti. Teta- 
Pi menurut pengumuman tadi 
djuga termasuk daftar barang ig 
halus. Djika selama itu didapat 
nja barang2 jang termasuk pasal 

“7 bag. 2a., ialah dengan dijalan: 
grosir Djakarta via grosir Sema- 
rang dan lain grosir lagi, maka 

  

  

  

5 

Di Djakarta pada   waktu ini sedang diadakan 

      
   Bi 
jamborree' jang “diikuti oleh ' kurang lebih 1300 pandu-pandu dari seluruh Indonesia. Beberapa pembesar2 telah menghadiri pembukaan dari jamborree ini" jang akan berlangsung sampai beberapa hari, 'diantaranja kelihatan disini menteri luar negeri 

kiri ditengah). dan wali-kota Soediro (gambar kiri sebelah kanan)“ Gam barka nan 
kan upatjara pembukaan “dari jamborree 188. pada hari Kemis jbl. 

, 

Mr. Sunarjo (gambar 
£ waktu sedang diada 

  
Misa 

ingatakan di New York, 

dengan peda-f 

TES jang berlangsung Dium'at 
siang kemaren di Semarang telah 
diambil keputusan untuk meng- 
adiukan permohonan kepada fi- 
hak jang berwadj'b guna mendja- 
di grosir dalam soal menjalurkan 
textiel dengan menjediakan uang 
Rp. 10.000.000,—. 

Ban Mobil 
Istimewa 

Tahan 100.000 Mil Dan: 
Tak Bisa Botjor 

DR. HARRY FISHER, presi- 

  

den Perh mpunap Kimia Ameri 
Ser'kat, malam Djum'at jl. mes 

bahwa: 
dalam tempo 3 atau 4 tahun lagi 
menempuh djarak 100.000 mi 
mungkin sekali sudah ada ban 
mob. jang dapat dipakai sampai 
dan boleh dikatakan tidak bisa 

  

   

  

"tiapkannja waktu ja berb' 

  

   
     
   

   
    

   
   

     

    

     

   

  

    

   
' kiranja ditambahkan, bahwa 

perdagangan belakangan ini ke-| 

   
     

  

'oleh penilik SR Makale-Rante- 
p20, S. Mangiwa. Dikhtakan se- 
andju.nja. 'bahwa semangat be- 
ladjar disana besar sekali. 

rid. Sekarang sedang direntjana- 
utk. membuka sebuah fakul- | Itet utk daerah Toradja pada ! pedagang (sros:r) jg terachir nanti Far 2 mendj dapat memperhi- | 

tahun 1956 jang akan datang. 
- Dewasa ini sedang - dibangunkan 
ebuah gedung nasional di Makale 
an sebuah lagi di Rantepao, ma 

Ising2 dengan ongkos Rp. 123.000,- 
dan Rp. 150.000,—. Uang itu dida 
at dari bantuan penduduk dan pa 

Ira peladjar. Gedung di Makale Juas 
nja 25 X 12 m dan di Ranepao 30 
X 12 m. 
“Tentang keadaan umum didesa 
Gandang-Batu, oleh Mangiwa dika 
takan, bahwa Ik. 2000 penduduk ti 
dak punja rumah, karena semua te 
lah dibakar oleh gerombolan. Disa 
Ina terdapat 30 ribu pengungsi jang 
'keadaannja sangat meminta perhati 
lan pemerintah. (Antara) 

  

PERNIKAHAN DAN PER- 
TJERAIAN, 5 

Selama triwulan ke-3 jl, didaerah 
| Djawatengah Kantor Urusan Agama 
telah mentjatat adanja angka nikah 
sebanjak 103.600. tjerai 57.300 atau 
separo lebih dari angka nikah dan 
rud,vk 3.000. Dari angka ,,kawin” 

(erniata Brebes terdapat jang paling 
Ibanjak jalah lebih darj 8.000, demi- 
kian pula untuk angka ..tjerai” seba 

Injak 4.200, sedangkan jang suka ,,da 
mai” “untuk kembali kawin daerah 

pemerintah selama itu telah menda- 
parkan "penghasilan sedjumlah Rp. 
|1:622.000.— Iebih drantaranja terda 
sat 24 orang jang tergolong kurang 
imampu dan mendapatkan kebebasan 

ka ongkos dari semuanfa itu. 
EN mma . 

:| ANEKADJAWA TENGAH 
TJILATJAP   bot,or sama sekali. Bahan 1 

karet syntet's. Kata2 tadi - 

da'am sebuah upatjara. dala 
nana Dr. Fisher menerima 
dali Chandier uik ,,djasa2n 
£ ilmu kimia syntetis” 
dilakukan d'gedung Univ 
Columbia. Menurut Fisher, 
syntets jang mendjadi bahan 
ban tahan lama ini dajakaji lek 
tahan daripada karet alam, “ 
bwatannja tidak  membutuh 
carbon black atau serat2 untuk 
memperkuainja (Antara-Reuter). 

Kelaparan 
.Djiwa 

Salah Satu Sebab Tum- 
bubnja Komunisme— 

Kata Natsir 

  

   

   

    
   
    

     
   

   

   

|Basoeni, “masing2 dari 
#dan Bandung, tetapi kedua2nja ti- 
dak ada jg “datang karena berhala- 

“NI TAK DJADI DATANG 

“ Rapat akbar ummat Islam di Tji 
latjap baru2 ini dimana direntjana- 
kan berbitjara Mr. Mh: Roem dan 

Djakarta 

  

ngan. bagai “pembitjara- harja 
nampak S. Notosoeirjo" dari D.P. 
Masjumi daerah Karesidenan Ba- 
njumas, Pak Sangidun D.P. tjb.: 
Tjilatjap, Sdr. - Soekamto dan Gu- 
nawan  Ngadijo. Pada pokoknja 
pembitjara2 ini menekankan agar 
ummat Islam lebih kokoh bersatu 
serta pendjelasan2 mengenai Pemi- 
lihan Umum j.a.d. dan diserukan 
hendaknja "ummat Islam hanja da- 
pat mengenal 1 tanda jalah Bin- 
tang-Bulan. 

Rapat akbar tsb. jg dilangsung- 
kan di aloon2 dikundjungi oleh Ik. 
10.000 orang. .   MENGUPAS soaj perkemba- 

ngan komunisme sekarang 'ni 
Moh. Nafsir Ketua Umum DP 
Masjumi mengatakan dim Kon- 
gres Aj Irsjad di Surabaja hari 
Djum'at bahwa tumbuhnja ko- 
munisme jang dikatakan harus 
terus d tolaknja itu, bukanlah ha- 
nja disebabkan adanja kelaparan 
perut, tetapi karena adanja ke- 
laparan dj.wa. Pemimp'n2 komu- 
nis bukan orang2 djembel dan 
kosong perutnja, tetapi banjak 
pula profesor2 karens telah kehi- 
'angan pedoman keagamaannja. 
Komunisme akan terus meradja- 
lela anabila kelaparan djiwan a 
dan kekosongan perutnja masih 
ada. 
Setelah mengupas pandjang lebar 

tentang pertumbuhan serta - djasa2 
para alim ulama dalam lapang per 

djuangan pentjerdasan bangsa Indo 
nesia, jg. telah dimulai sedjak djauh 
sebelum pemerintah Belanda mem 
berikan pengetahuan2 kepada bang 
sa Indonesia, Natsir mengatakan, 
bahwa madrasah2 pesantren2 dan 
muallimin2 patut sekali mendapat 
penghargaan jang sepantasnja dari 
pemerintah. (Antara) 

TJIREBON 
PERINGATAN HARI 

| ' PAHLAWAN 
Hari Pahlawan tgl. 10 Nopember 

jl. di Tjirebon telah diperingati de 
ngan suatu pertemuan jg diadakan 
oleh sebuah Panitya, bertempat di gedung bioskoop Murni, jg di ha- dliri a.l. oleh Bupati dan Waliksta 
Tjirebon. Walikota dalam pidatonja 
menitik beratkan pada sedjarah dan 
pendjelasan arti Hari Pahlawan. Se 
itelah pertemuan itu, kemudian ber 
Iziarah kemakam Pahlawan. Pada 
malam harinja digedung Balaji Pra- 
djurit diadakas malam hiburan un- 
tuk umum, dan dalam pada itu dju 
ga dibagi2kan hadiah untuk peme 
nang2 pertandingan olahraga jg di 
selenggarakan — berkenaan dengan 
Hari Pahlawan. : 
GOTONG ROJONG BIKIN 
GEDUNG SEKOLAH, 

Menurut keterangan Inspeksi SR 
Kab./Kotabesar Tjirebon,  terhi- 
tung mulai bl. Mei s/d achir Okto 
ber jl. diwilajah Kabupaten dan Ko 

'tabesar Tjirebon tertjatat 18 buah 
gedung SR terdiri dari 65 ruangan 
jg telah selesai dibangur oleh rak- 
jat setjara gotongrojong, jg di pim- 
pin oleh badan2. dan panitya2 se- 
tempat. Biaja pembangunan di tak- 

Lsir meliputi djumlah Ik. Rp. 451. 
673,23. Dalam pada itu telah da- 
pat diperbaiki dan diperluas seba- 
njak 24 ruangan beladjar dengan 

| biaja Ik. Rp. 42.043,— djuga dgn. 
| biara gotongrojong. Pembangunan 
.gedung2 SR lainnja jg kini masih 
dikerdjakan tertjatat ada 4 buah 

| dengan 21 ruangan, dengan rentja: 
na biaja Rp. 212.000, —, 

  
Et: 

  
Lea, 

ban wan ta wakai.   

Perlu di beritakan, bahwa pam- 
flet2 berisi programma rapat jg di 
pasang dibangunan2 umum (Bios- 
kop, pasar dil.)  lenjap semuanja 
dan diduga memang sengadja di 
buang oleh orang2 jg anti Masjumi. 
Djuga spanduk jg terpantjang di 
djalan raja Sidaredja pada malam 
harinja Ienjap. Hal ini oleh fihak 

tindak tegas terhadap para sabotir2 
jg tidak bertanggung djawab. 

PEMALANG 
RAPAT BERSAMA MENDU- 

KUNG KABINET, 

Dengan - mendapat perhatian jg 
besar baru? ini bertempat di bios- 
koop Indra Pemalang diadakan ra: 
pat bersama dari 'Partai/Organisasi 
massa untuk mempertahankan Ka- 
binet Ali-Zainul jg dipelopori oleh 

  

Partai2 N.U. PSII dari PKI. 
Pimpinan rapat dipegang oleh 

sdr. Basari dari PSII Dalam kata 
pembukaannja pembitjara menjam- 
paikan "maksud adanja ' rapat tsb. 
dan menekankan 'pentingnja front 
persatuan. nasional guna menghada 
pi golongan? jg mendjadi  pengha- 
lang perdjoangap rakjat, sampai ke 
pada maksud2 untuk mendjatuhkan 
Kabinet sekarang. : 

Sdr. Sukemi dari PKI menegas- 
kan a.l. bahwa antara PKI dengan 
golongan Agama dan: nasionalis bi- 
sa kerdja sama. Hanja kaum Opo- 
sisilah jg mengobrol fitnah untuk 
memetjah "persatuan rakjat. Hasil? 
jg ditjapai oleh Kabinet Ali satu- persatu  didjelaskan. Disamping itu 
oleh pembitjara ditandaskan ten- 
tang kebesarap nafsu kaum Oposisi 
untuk mendjatuhkan Kabinet, kare- 
na Kabinet sekarang lebih “madju 
dan lebih menguntungkan perdjoa- 
ngan rakjat. 

Pembitjara selandjutnja sdr. H. 
Gozali dari N.U., dengan kata2 ir 
populer a.l. mengupas sebab2 N.U. 
keluar 'dari Masjumi, bagaimana ke 
hidupay NU. setelah keluar dari 
Masjumi, diibaratkan sebagai tjen- 
dawan dimusim hudjan. Oleh pem- 
bitjara djuga dikupas satu-persatu 
tentang kerdja sama N.U. “ dengan 
golongan “lain. Dari permulaan 
hingga penghabisan - rapat menda- 
pat sambutan jg hangat dan tepuk 
tangan jg menggetap dari hadirin, 
Dalam atiara sambutan? oleh par 

tai/organisasi massa pendukung Ka 
binet, disajangkan oleh hadirin ka- 

.rena PNI tidak ada jg mewakili, 
Hanja Partai Buruhlah jg menjam- 
paikan sambutannja ' kepada pimpi- 
nan. ranat. 1 

" Kemudian dengan suara bulat ra 
pat memutuskan untuk mengirim 
kawat kepada Pemerintah dan mem 
buat pernjataan mempertahankan 
berdirinja Kabinet Ali-Zainul.  Ra- 
pat selesai dengan yselamat dan pe- 
nuh rasa persatuan, 

    

D: | 

| Makale-Rantepao terdapat 107 
mah sekolah dengan 26.009 mu- 

Tiletjap dengan angka 350. “Dar | 
(Nikah: Talak dan Rudjuk itu pihak 

PA TA en Ni TNO NO Ne ea 
- 

# 

gerakan Na 
| SKEMIS PAGI, dalam rangka 

Airlangga, Presiden Sukarno mem 
mahasiswa Universitas 'tersebut 

siswa mempunjai idee jang progr 

Kuliah umum Presiden itu diha- 
“diri oleh Kepala Staf Angkatan Da 
rat Djendral Major Bambang Su- 
geng, Gubernur Samadikun, Waliko 
ta Mustadjab 'dan para undangan 
lainnja. Berbitjara “tentang pergera- 
kan nasional dj Indonesia melawan 
Belada jang'oleh Presiden dikatakan 
tergolong dalam imperialisme semi- 
ortodox, lebih djauh Presiden  me- 
nerangkan, bahwa proklamasi yang 
ditjetuskan pada bulan Agustus 1945 
dang lampau  bukantah digerakkan 
'oleh apa jang dinamakan orang 
Angkatan 45”, 

$ Ingailah. sumbernja. 

Tak ada angkatan 45” itu, 
kata Presiden, jang kemudian 
mengatakan. bahwa: jang ada ia- 
tah sifat? dan nalur2 leluhur? 
kita “jang menghendaki adanja 
kedjajaan negara lepas dari pen- 
djadajahan. — Berkata seterusnja 
Presden: ',,Tak ada Angkatan 
45” itu, djika tak ada angkatan? 
1930 dan tak ada angkatan 1930 
itu djika tak ada angkatan 
1908”. Dalam hubungan ini Pre- 
sden memperingatkan, supaja 
dalam meneruskan perdjuangan 
kita ini, djanganlah orang me- 
lupakan sumbernja- — Pergerakan 
nas'onaj melawan Belanda dan jg 
mengakibatkan  adanja pembua- 
ngan pemimbin2 rakjat ke Digul, 
ke Banda bahkan ada jang di   

2 | 16 TAWANAN S.O.B. DIBE- Mr. MH. ROEM DAN AANG N KE 

Masjumi “diminta jg berwadjib ber: 

Itah. sepenuhnja 

yan'ung dll. bukan hanja bertu- 
djuan mentjapai pol'tieke-demo- 
krasi sadja. bukan hanja bertu- 

KEBUMEN 

  

RANGKATKA 
“PONTIANAK 

Didapat. keterangan, - bahwa 37 
djiwa terdiri dari 16 kepala keluar 

:£a tawanan SOB jg sekarang da- 
lam kamp tawanan Ambarawa tgl. 
16 dan 18 Nopember akan di be- 

irangkatkan ke Pontianak sebagai 
transmigran. Mereka asalnja dari 
daerah kabupaten Kebumen dan 
Magelang. Menurut keterangay tgl. 
8 Nopember jl. 25 Orang tawanan 
SOB dari daerah Semarang sudah 
berangkat lebih dulu. 

Oleh Djawatan Transmigrasi dae 
rah Kedu, sebelum mereka berang: 
kat Tebih dutu diketemukan kepada 
keluarganja dikamp Ambarawa dan 
pula diberi pakaian dan alat? per- 
tanian Jlainnja sebagai bekal di tem 
patnja jg baru. 

TJEPU 
GERWANI. TJABANG BLORA 
DAN TJEPU BERKONGRES. 
Baru2 ini bertempat digedung Na 

.sional Indonesia Blora, Gerwani 
Tjabang Blora dan Tjepu telah me 
langsungkan Kongresnja jg perta- 
ma. Kongres tsb. dihadliri oleh 24 
ranting jg mewakili 1.200 anggau- 
ita. Selain para utusan, kongres tsb. 
dihadliri oleh organisasi2 Buruh, 
Tani dan Pemuda. Tampak datang 
djuga “dari utusan - Dewan Persia- 

Ipan Daerah Surakarta. 
-Kongres jg berlangsung 2 hari 2! 

malam itu, telah dapat MengAaa | 
bermatjam-matjam keputusan, jg 
antara lain mengirimkan telegram 
kepada Pemerintah Ali Sastroami- 
'djojo jg isinja mendukung Pemerin 

Airlangga didjalan Karangmendjangan, Surabaja. 
tersebut Presiden mengupas tentang pergerakan2 nasional dan hu- 
bungannja dengan imperialisme, sedang achirnja ia mengupas ten- tang progresivitet dan intelektual:sme, Kepada para mahasiswa jang hadlir achirnja Presiden menjerukan, 
ambil apinja sedjarah, apinja revolusi dan pergerakan nasional kita 
dan membuang abunja, sedang dalam masjarakat, hendaknja maha- 

njerukan “kepada “para 

  

Presiden: »Ambil Api-' gg 
pja'Dan Buang Abunjas, 
Kuliah Umum Presiden Mengenai Per-' 

sional Kita 

pembukaan peresmian Universitas 
berikan kuliah-umum kepada para 
bertempat digedung Universitas 

Dalam kuliah 

supaja kita hendaknja meng- 

esip. 

, 23 diuan mentjapai  parlementaire- 
demokrasi belaka. 
itu falah mentjapai adanja ideo- 
log sosial.  adanja masjarakat 
jane makmur di Indonesia. 

Inilah jang dinamakan tjita2 jang 
progresif oleh Presiden. Ia kemudian 
menjitir utjapan2 seorang ahli, Ad- 
ler, jang mengatakan, politiske  de- 
mokrasi dan kemudian disatukan de 
ngan. ekonomische-demokrasi, dina- 

tap: sesudah 

makan sosiale-demokrasi. 
Tian2 pergerakan nasional pasti 

bertendens ideologi-sosial, demik!an 
Presiden, dan dalam sedjarah tak 
ada gerakan2 jang besar jang ditim- 
bulkan oleh intelektualisme. se-ma 
ta2. Diambilnja tjontoh adanja kera 
pian intelektualisme Gerakan Buruh 
di Djerman, tapi jang tak mempu- 
njai d,iwa jang revolusioner, tak pu 
nja progresivitet, hingga internasio- 
nale ke-II tak dapat diadakan di Ber 
lin. Ia kemudian membandingkan 
adanja gerakan buruh di Perantjis 
jang membawa tradisi revolusioner 

Djuga mahasiswa harus 
mempunjai ,,appeal to 
masses”, 

Dalam hubungan ini Presiden me 

bahwa dalam membangun  masiara 
kat. baru: dewasa 'ini: intelektualitme 
belaka “tidak tiukup, tapi -hendaknia 
diikuti pula oleh sapeeal to: masses”. 
Dikemukakan adanja gerakan-gera 

kan pembangunan dewasa ini di R. 
R.T. setjara besar-besaran, jang me 
nurut Presiden adalah tak lain ber 
sandar kepada 'appeal “to masses” 
tsb. Djuga di Rusia pembangunan 
raksasa saluran 'air Wolga' jg. meng 
hubungkan 5 “daerah lautan " bersan 
darkan kepada “ appeal to masses” 
itu. Tentang progresivitet  mengata 
kan, hendaknja para mahasiswa mem 
puniai idee jang progresif dimedan 
bakti dalam masjarakat. 

Demikian achirnja kuliah umum 
Presiden. Presiden memberikan urai 
An tentang progresivitet dan intelek 
tualisme, sesudah ia “membahas ada 
nja 4 matjam imperialisme, ialah im 
perialisme liberal, imperialisme se 
mi “liberal, “imperialisme semi  orto 
dox dan imperialisme ortodox. 

(Antara) 

Bahaja .Hor- 
2 s6 ror Comies 

Djuga Meratjuni Djiwa 
Anak2 Malaya 

DJUGA MALAYA tidak ke- 
tinggalan menjatakan kegelisahan- 
nja akan pengaruh jang buruk 
dari buku2 ,,horror comics”, ja- 
itu buku2 berisi rangkaian gam- 
bar2 jang tjeriteranja penuh de- 
ngan perbuatan2 kedjahatan, ke- 
kedjaman ..dsb- . Harian »Strais 
T.mes” ach:r2 ini mengabarkan 
bahwa para pemimpin di ibukota 
Malaya, Kuala - Lumpur, me- 
nambahkan protes2 mereka ter- 
hadap gelombang kritik terhadap 
pendjualan ,,horror comics” di 
Malaya. 

  

Tapi, kata “para pemimpin tadi, 
terserah kepada para Orang tua dan 
guru2-lah untuk menjediakan buku? 
jang baik isinja untuk anak2 mereka. 
Melarang ,,horror comics” begitu 
sadja, tanpa “digantj dengan buku? 
batjaan jang baik, bukanlah djawa- 
ban jang memuaskan. 

Dr. Ho Seng Ong, kepala sskolah   hingga selesainja 
Pemilihan Umum. | 

Selain dari pada itu djuga telah 
berhatsil membikin beberapa .reso- 
lusi jalah jg bersifat umum dan so 
sial ekonomi. Djuga telah diputus- 
kan dalam Kongres tsb. bahwa dua 
tjabang “Gerwani tsb. didjadikan 
(manunggal) satu dengan nama Ger | 
wani tjabang Blora. | 
Kongres ini diachiri dengan sua- 

tu malam resepsi, jg dikundjungi 
oleh organisasi2 Wanita, buruh, ta 
ni dan pemuda. Setelah hatsil2 
kongres ini selesai dibatja, maka 
diadakan sambutan2, 

(Had:ah dari Rp: 250.— 
12853 244574 70688 306196 

334993 98128 300983 135831” 1219189 238406 281405 136279 
|321221 193896 343206 295190 
396370 381460 327244 3540136 
38156 23414 382109 173232 
15901 98112 122526 121615 206971 19096 213095 29196 | 

354577 211678 375200 173526 
227926 300046 320660 285174 
237697 404149 102582 235627 

1137134 41876 390241 292753 
159157 365482 136697 320049 
67122. 64173 93138 338141 

403702 92374 53328 631051 
174003 344059 373011 240651 257566 365620 15221 345331 
91418 87446 341010 52147 

142540 120033 129509 365863 ' 209250 281525 408393 361094 
328074 314165 246012 110019 
96104 184198 281144 71313 

348003 292168 194820 “67012 
219507. 94193 144344 341683 
248015 343719 279238 162266, 136369 231971 309735 315053 | 
84166 260541 274968 149179 ' 
325944 54478 313511 110737 287176 106429 101539 226505 
286467 111440 60453 343518 
324503 89073 204015 402144 ' 
198194 317209 22299 349371 
44103 354960 97114 31059, 

205160 368010 56248 403344 
201225 21148 243732 183951 
263059 195815 29195 200512 

  

»Methodist. Boys -School” di Kuala 
Lumpur, mengatakan bahwa orng2 
tua hendaknja lebih memperhatikan 
batjaan anak2 mereka. Kalau mere b 
ka membolehkan anak2 ' mereka 
membatja segala sesuatu jang  dii- 
ngini belaka maka itu adalah kesa- 
lahan orang tua. 

Pendeta T.E, Curries dari geredja 
St. Gabriel, berpendapat “bahwa 
,membatja” comics itu membuang-. 
buang waktu belaka, biarpun comics 
jang baikpun (— jg. tdak mengan 
dung gambar2 ttg kedjahatan - dsb: 
Lebih baik anak2 membatja buku? 

: Undian Uang Besar 
363155 
295183 
239605 
389998 

319693 
407105 
139195 
265092 
101871 
136388 
372103 
291005 
131212 
378438 
355119 
27190 

285217 
387006 
215611 
35838 
96610 

231624 
76407 

222857 
373362 
192662 
64233 
28999 

335689 
200790 
376599 
313217 
399935 
288113 
185546 
280312 
215048 

177145 
225442 
133398 
348121 
163149 
72482 

131283 
143307 
127474 
180787 
393161 
140463 
388896 
246433 
202012 
297007 
87170 

129162 
157451 
153654 
86130 
108216 
352668 
302182 
391502 
312280 
215588 
169508 
259947 
76517 

256651 
189210 
66810 
97396 

295925 
118941 

131186 
163767 
351564 
287049 
360580 
355026 
323820 
183114 
155314 
274798 
18796 

381838 
280598 
165316 
182838 
391454 
401653 
65671 
71150 

136509 
50343 

199773 
347211 
129180 
314078 
41825 

397118 
138341 
168562 
333003 
189545 
13492 

242414 
217945 
374789 
37641 
65777 

225172 
82343 

245968 
181084 
285144 
352174 
270853 
44651 

244105 
280168 
78906 

212516 
156429 
64182 

310123 
28147 

176015 
333767 
48428 

124142 
122757 
406756 
281141 
63666 

233131 
38055 
14260 

277264 
223844 
66272 

137248 
54509 

293591 
13889 

223207 
163327 
214167 

jang. mengenal sappcal to masses”. | 

mahasiswa, | 

    

KES, PSSI MUDA AKAN 
DILATIH. 

Untuk menghadapi Kalmar EF. 
dari Swedia, maka oleh Komisi Ke 
sebelasan dan Tehnik PSSI akan di 
adakan latihan bagi pemain3 muda 
PSSI jang'akan dintadjukan dalam 
pertandingan tanggal 5-12 nanti. Se 
bagian dari pemain? akan diambil 
dengan batas umur 26 tahun. 

Latihan tslb. direntjanakan akan 
dimulai pada tanggal 25-11 jad. un 
tuk 1 minggu  Jamanja, dipimpin 
oleh pelatih Toni Pogacnik. Para pe 
main jang akan dilatih akan diasra 
makan di Gedung Olagraga, Medan 
Merdeka. Pemain2 jang ditundjuk 
untuk "mengikuti latihan itu adalah: 

Dari Djakarta: Parengkuan, Chae 
rudin, Thio Him Tjiang, Tan Liong 
Houw, Lie Kiat Sek, Anhar,- Dja 
miaat, Hasan, Muzakir, Herman Pa 
tipeilohy dan Samsju Bahar. Ran 
'dung:' Djudju, Rukma, Omo, Adang 
dan Hafid. Garut:  Atang. Jogja: 
Dhalhar jr. Surabaja: Tjay Hie, Sian 
Liong, Marsidik dan Tiong Bo. Ma 
kassar: Ramang. Medan:  Siamsud 
'din, Nazir - dan Kadir. Padang: 
Nong, Nazar dan Nazarwin. 

— Hasil selengkapnja dari pada 
pertandingan Pantjalomba utk. Sek. 
Landjutan tingkat pertama jang dise 
lenggarakan di Jogja pada tgl. 6 No 
pember '54 sbb.: 'Pwera 1. SMP 
Neg. III Surakarta dengan angka 17. 
129: 2, STN Jogja dgn. angka 16. 
814: 3. SGB II Bojolali dengan ang 
ka 16.593: 4. SGB Bogem Pramba 
nan dengan angka 16.461. Puteri 
1,SMP Neg, HI Surakarta nilai $. 
619, 2. SMP Negeri I Jogja nilai 8. 
506: 3. SMP Bojolali nilai 7.145. 
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SIARAN R.R.I. 

Semarang, 16 Nop. 1954: 
Djam 06.10 Gamelan Sani San: 

da: 06.40 Empat Sekawan: 07.10 
Kienengan S. Abdullah: 13.15 
Kwartet Irama: 13.45 O.K. Puspa 
Kemala, 14.10 Konsert Siang, 17.00 
Gending2 Beksan: 17.40 Orkes Me- 
kar Weber, 18.00 Serba serbi AP: 
18.15 Musik Kulintang: 18.39 Hi- 
dangan O.K. Massa: 19.30 Indone- 
sia Menjanji: 20.30 Orkes Progres- 
Sip: 21.00 Dunia Olah Raga: 21.15 

“Irama Malaya O.H. Penchibur Ha- 
tis 22.15  Cosmopolitain: 22.30 
Tutup. 

Surakarta, 16 Nop. 1954: 
Diam 06.03 Gending2 Bonangan: 

13.03 Felix Mendelsshon: 3.15 
Lou Preager: 13.45 Konser S'ang:, 
14.15 Rajuan Siang: 17.05 Dunia 
kanak2: 17.30 Sendja meraju: 17.45 
Dongengan kanak2: 17.45” Varia 
Djawa Tengah: 18.15 Seni Karawi- 
tan 19.30 Pilihan Pendengar, 20.30 
Piano Tunggal: 20.45 Pak Beres 
dengan isi hatinja: 21.15 Malam 

iMeraju: 22.15 Hidangan Orkes Ke- 
jnari, 22.30 Tutup. 

Jogjakarta, 16 Nop. 1954: 

Djam 06.10- Kesenian Daerah: 
06.30 Hidangan kanak2: 07.10 Mu- 
sik Ringan: 13.10 Kesenian Pria- 
ngan, 13.45 Permainan Melodeon: 
14.10 Krontjong serbabagai: 14:39 

        

  

Vocalia Seriosa Ringan: 17.0 
lanan "untuk kanak2:- 17.15 Gen- 
ding2 Djawa untuk kanak2: 17.45 
Hendy dengan Gitarnja: 18.15 Sia- 
ran untuk A.P.: 18.40 Bunga Ram- 
pai Malam: 20.30 Tjipt Ismail Mar- 

0 Do- 

  zuki, 21.15 Obrolan pak Besut: 
21.30 Sandiwara Wajang Orang, 
22.10 Sandiwara Wajang Orang 
(landjutan): 23.30 Tutup. 

| Djakarta, 16 Nop. 1954: 
Diam 06.30” Orkes Pantja Ria: 

13.30 Gending? Surabaja: 14.10 
Orkes Kr. Irama Baru: 17.00 Peti- 
lan dari film Malaya: 17.30 Orkes 
Pemuda Kei: 18.30 Orkes Ketjapi 
Laksana: 19.30 Orkes Studic Dja- 
karta: 20.40 Kesenian Minangka- 
bau: 21.00 Dari hati ke Hati: Eta 
Pilihan Pendengar: 22.30 Tutup. 

  

  

jang baik, daripada hanja menonton 
gambar2 comies, s 
Harian Singapura tadi seterusnja 

mengabarkan, bahwa seorang hakim 
di New York, bernama Charles F, 
Murphy, telah mengumumkan se 
uah code bagi cimics. Ia melarang 

penggambaran machluk2 berupa se 
tengah manusia dan suka makan ma 
nusia: »Weerwolf”, kanibal, pelesit 
(vampire) dsb. Djanganlah meng 
gambarkan Seorang: anggota kepolisi 
an sebagai orang jang tolol, djangan 
memudja-mudja kedjahatan: djangan 
menggambarkan kekedjaman2, penga 
niajaan, tusuk-menusuk, tembak-me 
nembak jang tidak perlu dan hal2 
jang mengerikan Jainnja, (Antara) 

Dj kart 
36144 

238185 

255271 

133170 
91909 

282267 
343388 
341956 
134392 
39506 

328851 
340355 
147663 
46172 
162338 
136715 
364981 
2671 

36144 
201985 
188916 
319350 
289153 
20118 
16187 
162605 
58181 

265217 
330816 
351918 

244820 
175541 

| 63737 
180043 
153845 

40111 3144656 
19500. 336734 
98395. 180913 

278689 382189 
102180 286480 
166082 110758 
371362 . 317692 
237879 319826 
34994 310158 
64106 219198 

288344 187303 
14994 47238 

359974 162581 
218386. 54933 
88073 182196 
86961 69891 

224057 31806 
191183 148583 
40111 314656 

238207 103100 
364207 329301 
310135 284125 
202524 122818 
245551 25761 
292108 213166 
26452 380090 

246316 117115 
240553 304359 
38121” 70203 

221874 380522 
61739 372174 
72907 244014 

136103 16627 
164574 305856 

-) » 218882 100819 210453 
108532 354512 334644 325911 
317023 397911 

318872 
20808 

198883 
90096 

233623 
87145 

103289 
395405 

250012 
130323 
134167 
104389 
113091 
285470 
191460 
239141 
212950 
237357 
115804 
295883 
317922   361455 

28011 - 53262 293340 367514 " (Habis), 
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Sa ANGGUR KUAT KO 
Terbikin oleh pabrik anggur Jan Nen 
kamandjurannja dan ka 
muda ini anggur terb 

  

     
MBE 

  

  

   

  

PP NN bla 
LONTJENG PISA DAPAT O/SELI 
DI TOKOSTOISELURUFINDONESIA 

PABRIK ANGGUR TJAP LO!   
    
  

— Surat Pudjian : 

Saja, SASTROSISWOJO, Inspektur Polisi seksi II Solo atas 
kemandjurannja obat Amirosol keluaran dari Tabib Amirodin Solo, 
telah sembuh dari Penjakit saja nier: Meski sudah beberapa waktu 
saja derita, sehingga mengganggu kesehatan. Ternjata diluar dugaan 
saja, setelah mulai memakan Obat Amiresol, kelihatan sekali ke- 
mandjurannja. Kemudian belum sampai habis Obat Amirosol, da- 
patlah sembuh penjakit saja sama sekali, dan terhindar dari bahaja 
penjakit lebih landjut. Maka atas mudjarabnja obat Amirosol saja 
sampaikan terima kasih dan pudjian semestinja. 

Saja. " $ 
SASTROSISWOJO 

Inspektur Polisi Seksi II — Solo. 

Minjak ,,Obat Ban Leng” ,,Obat Ban 
Leng Tjeng” dan ,,Balsem Ban Leng” 

Obat Pe mmunponebasapi Minjak Obat 
Ta Na BAN LENG 

JEN: . : 
Bu pa- | Bungkusan pa 

      | F ana si 2 4 

Semua dapat diminum Gntuk me PA njembubhkan Batuk” Baru “atau woo 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen P““ 
try, sea, Perut “dll. Bagi Bisul”, & fi 

muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu | 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber kw 
Te tapat lekas hilang dengan # 

  

   

        
: — . digosokkannja. EA 
Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. 3 

Pa 4 Na TT Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALA ALA 
LENG digosokkan (dipi je dan diminum. Semua penjakit itu lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2, jang terkenal, seperti PADUKA RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su-' 

£. —. Maamtahangg G 

dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan Taka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di    mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan 
sebut didalam 
TJENG. : 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” dan »BALSEM BAN LENG? dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
an lain-iain. y 

Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— : 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Ka Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan: ongkos kirim 
ebas. Agri 

Dikeluarkan oleh: 

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

M.S. RAHAT 
SN LS RL ALL PL LL AL AL LA 

ABIB: Coiffeur 
Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudjian. Pp : | A We 
Specialis untuk Wasir (Aambeien) | 29 
ASTHMA, , KEPUTIHAN, :IM-| 
POTENTIE dan lain-2 penjakit.|” 
ZONDER OPERATIE. 
Djam bitjara : 9 — 12 pagi 

t Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN: LENG 

- 

  

Dikerdjakan 4 tenaga achli jang 
berpengalaman dengan tondeuse- 
electrisch. 

    
       

     

Untuk seyakai matjam na 

Alat? Olab Raga 
(SPMB 

Buatan dalam dan luar negeri 
datanglah ke: 

  

Rp. 2,50. 

PMR RR AT 

Tarip : 

VITANOL-PILL.: Badan lembek, 
dingin, tulang2 sakit, tangg. lekas 

#tulung Rp. 20— Extra keras 
Rp. 60.— RIGASTAPILL.: Un- 

“tuk laki2 Rp. 20.— Extra keras 
'Rp. 75.— DARSALINPILL.: Bi- 
kin istri sehat Rp. 20.— RINALS 
PILL.: Bikim hantjur batu dalam 
djalanan kentjing Rp. 20— 3 

(Rp. 57:— RENAPILL.: Datang 
bulan tidak beres Rp. 58.— VO- 
CANOLPILL.: Batuk kering, pa- 
nas, sesek, darah, TBC., tangg. 
lekas baik Rp. 20.— 3 Rp 57.— 
Porto Rp. 3.-— Prijsc. gratis. 

THIO GIOK GIEM 

Gg. Tengah 22 — Semarang BODJONG 65 
(SEBRANG HOTEL 

DU PAVILLON) 
SEMARANG 

# KWALITEIT DITANGGUNG | 
HARGA BERSAINGAN | 

# SERVICE MEMUASKAN! : 
LE LAN ANA NAME 

|Agent: Semg. Plampitan 22 
Toko Miam', Pasar Djohar 
Udjung Barat. 
Diocia: Dil. Ngupasan 50 A 
Solo: Tjojudan 70 A. ” ' 

EN ANN Mae 

  

ne     

  

Kesehatan badan lebih berharga dari pada Harta 
Maka dari itu boleh selalu minum j Lg 1 jang istimewa TJAP LONTIENG 

ta jang sudah termashur seluruh Indonesia dari 
djadikan kuat sehat dan timbul tjahaja. tetap $ Tiongkok “dan. , pake kolesom jang no. 1.” $ 

  

    

      

    

huga 
US TADJAB UNTUK MEMULIHKAN 

' TENAGA BARU DAN MENAMBAH 
“SEMANGAT BEKERDJA. 

Lngguk Btanak 
k 2 ERSIHKAN DAN MENAM- 
: 8 AH DARAH SETELAH BERANAK. 

SANGAT MANDJUR UNTUK SEGA- LA BATUK PILEK ATAU TENGGO- KAN KERING. : 

MINJAK AANG SEMPURNA UN- TUK SEGALA PENJAKIT LUAR DAN DALAM. 

- waktu kentjing, 

| mi sedia OBAT KUAT : "ALLA- 

(Sakit Apa ? 
(Kami Selalu Sedia: 

Bodjong No. 93 (Basahan) : 

» 3. 
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Re ak Jan 
   

   

ha 

Merk &:. J A , N E N Pinangsia II no. 30 tel. 913 Djakarta kota. D 
AA Ma aa ME SNN ab SAN BENGSG 

  

Sekali muda awet muda 
PAKAILAH OBAT KUAT ISTIMEWA 

  

  

Pil kuat Istimewa, 
Buat orang lakr-laki, 
Lemah mendjadi kuat. 

Tanggung 1003 mudjarab.   -PER -D0OS Rp. 20- 
  

z 

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang berbadan lemah. Mati 
angin (Weakness, Lost Manhood, 
Nervousness, Build Blood,. Bone- 
Energy). 5 

. Penjakit JIRIAN adalah penja- 
kit jang 2 berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam.  Penjakit 203 
timbul karena rusaknja achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 

Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwaktu malam, Keputihan - di 

Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 
lihatan kurang terang, Kaki dan 
tangan merasa dingin dan semut- 
3emutan, Muka tjat, - Badan | 
tambah hari tambah lemah, dan 
kurus. - Achirnja badan sebagai 
bubuk makan kaju. Untuk jtu ka- 

BOL TONIC” Obat ini dibikin 
dari pada tjampuran bahan-bahan 
jang sangat istimewa Chasiatnja. | 
“Jaitu diantaranja Zafaran. 
bers, Mushkish, Jacuti, dll. ba- 
han2 istimewa tambah darah. 

Obat ini tidak untuk orang jang 
sedang mengandung ! Ditanggung 
tak ada bandingannja diseluruh 
Dunia. Pesenan bisa dikirim ke- 
seluruh Indonesia. 

1 DOOS Rp. 20.— 
Sole Agent : 

MOHAMMED SADIK JOHRI 
Keprabon Kulon 15/D. 

- SOLO -— 
Toko Obat ,,Singapore” dan To 
ko Obat ,,Shanghai” Pasar Dio- 
har Semarang, Universal Stores, 
Bodjong 6B Semarang.» -.w. 

  
  

Djamu BERAK INGUS: 

Sangat mandjur untuk menjem. 
buhkan sakit buang2 'air, berak 
tjampur ingus (umbel), perut sa- 
kit, kembung, keliru makan ba- 

   

   

NI MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT 
. 

T Markas Besar Angkatan Dar at memberi kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk ditem- 

1. 

II. 
a
y
 

  

   

ADJUDAN DJENDERAL 

PENGUMU 
: No. 157/Adjen/Peng/54. 

patkan l kapal2 Angkatan Darat sebagai: 

A. BAGIAN DEK. (Dek Personeel). 

     
1. Kelasi dengan pangkat Bawahan 1 
2.  Pjurumudi 5 5 : Kp Hata 
3.. Tukang kaju/Serang/ Pelajaran L.V. 2 2 Bp tara 
4. Mualim pelajaran laut Indonesia II/I 5 3 Bintara 

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

(Pelajaran Besar HI /H/I) 4 sa Perwira 
& Nachoda diploma P.B. 2 Na Perwira 

B.. BAGIAN KAMAR MESIN. (Machine Kamer Personeel). 
1. Peminjak mesin 2. Pembantu Djuru Motor S a.... Kopral 

'3. Pjuru Motor | M0 Bintara 
4. Machine motor driver M.M.D. S1 5 Bintara . 

Ia ea Mn -  Gipioma »” 99. 3 IW12 

B. diploma 2 PR Perwira 
C. diploma » Perwira 

jatatan : 1) | 
7 i dan pena kerdja. 

2)" Dapat di 
kerdja. 

Sjarat-sjarat penerimaan: 
. Warga Negara Indones'a. 1 TI : 

Bersedia mengadakan Ikatan Dinas sekurang2?nja S$ tahun. 

dasar Infanteri selama sedikitnja 6 bulan. 
4... Umur:” ? « 

a. untuk Bawahan dan Bintara paling tinggi 3S tahun. 
b. untuk Perwira paling tinggi 40 tahun. 

5. Harus memenuhi sjarat2 kesehatan 
tara Angkatan Darat. 

Pelamar2 melamar pada : 
2) DAAD. Terr. I di 

  

sen 

  

dengan pangkat Bawahan 

. » . Ra . "1 8 4 . . 

Penentuan pangkat dalam Bawahan/Bintara/Perwira disesuaikan dengan idjazah 

liberi pangkat Letnan Dua, tergantung dengan idjazah dan pengalaman 

Bersedia didjadikan anggauta Tentara sesuai dengan djabatan dan harus melalui latihan 

jang ditentukan oleh dokter Djawatan Kesehatan Ten- 

Medan untuk pelamar2 dari Daerah Sumatera Tengah dan Utara: 

  

8 D.ALA.D. Pusat, Djalan Dr. Wahidin.II/I, untuk pelamar-pelamar dari 
Barat, dengan membawa : 5 

. Surat Idjazah asli tamatan Sekolah Umum. 
. Surat2 Idjazah asli dari pendidikan pelajaran. 
Surat keterangan pengalaman kerdja bagi mereka jang telah pernah 

. Surat kelakuan baik dari Pamong Pradja atau Polisi. 
. 3 (t'ga) buah pasfoto. 

berada. 

IV. Jang tidak berpengalaman tidak usah melamar. 
V. Untuk jang memenuhi sjarat2, beaja pengangkutan akan diganti. 
VI. Pelamaran ditutup pada tanggal 15 Desember 1954. 
VIL. Surat menjurat tentang Peasgumuman ini tidak diadakan. 

BANDUNG, 1 Nope   
Am- ': 

La ena N aU Kasam aa ma mma AS SAI Bana sewaan. ak 

  

Sudah dapat ratusan surat pudjian 

    
UNTUK WANITA: LAKI 

SUDAH DI-UDJI RIBUAN ORANG OBAT AMIROSOL : 
TABLET AMIROSOL. 

Am'rosol istimewa bisa timbulkan satu tenaga jg luar biasa, lelaki 
dan wanita maupun tua atau muda. 

AMIROSOL artinja: Soal kekajaan. 
Bukan kekajaan harta, tetapi kekajaan kesehatan badan. Itulah 
lebih berharga. Kalau sudah hilang satu tenaga bisa timbulkan 
rupa2 penjakit, seperti: sakit nier, hati berdebar2, kurang darah 
dil., tidak mempunjai kesenangan hidup. 
Bila makan obat Amirosol bisa memuaskan dan mentjegah segala 
rupa2 penjakit jang merusakkan badannja. 

Ongkos kirim 1076 
Terbikin oleh pileknja 

Tabib Amirodin 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki ,,mati 
angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalau minta baik dengan ga- 
ransi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh berdamai 
AGEN: , Ngupasan 12, Jogjakarta 

KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang 
ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semara 
Toko Obat ENG TJE HOO. Dj. Nanking 17, Madiun 
Toko TJAP KENDI “ Klaten 
Toko RADJA BALI Dj. Kajutangan, Malang: 
Toko obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
UNIVERSAL STORES Bodjong 6B, Semarang 
ALI SPORT Di. Pulisi 30, Pontianak 
Toko Obat ENG NJAN KO Petjinan: 75 Jogja. 
Toko Obat ENG TAY HO Petjinan 88... 
POORAN SPORTING COY Dji. Pontjol 40 Semarang j 
Toko BALDJUN - Djl. Kepatihan 105 Pekalongan 

Kedua : 

dihisap. dan 

malam. 

  

an 
TI Abu 

P   rang beratjun (udang, kepiting). 

Djamu BATUK ANGIN: 

Mengusir segala matjam batuk, 
kering, biasa atau jg disebabkan 
karena 'angin djahat.. 

Madu MUDJIDJAT: 
Menjembuhkan sakit perut, mules 
dan segala jang disebabkan masuk 
angin. Batuk dan pilek. 

Obat Mata ,,SENOR”: 

Menjembuhkan sakit mata, luka 
mengeluarkan  banjak kotoran 
mata (belobok), merah dan seba- 
gainja. 3 

Bubuk MANDJUR: 

Mandjur dan tjepat untuk: Sakit 
kepala, Panas, Sakit gigi, Rema- 
tik, Linu, “Influenza, Greges2, 
Masuk angin dan lain2 rasa sakit, 

Dapat beli oa 

      

SJ jalg in 
TI ENINI 

En 
      

  

NIA AN 
SENI TA 

| DJUGA TERIMA RESEP 
Neneng Ta 

IAIN 
keeps you fit 

4 dan kurang 
DOKTER !! madju.   

       
HA Lte aon aka :     

  

  
    

| dan agen-age 
3 Pn Ms       

b) D.ALA.D. Terr. II di Palembang untuk pelamar2.dari Daerah Sumatera Selatan, 
c) D.A.LA.D. Terr. IV di Semarang untuk pelamar2 dari Daerah Djawa Tengah, 
d)  D.A.LA.D. Terr. V di Malang untuk pelamar2 dari Daerah Djawa Timur, 
e) D.A.LA.D. Terr. VI di Bandjarmasin untuk pelamar2 dari Daerah Kalimantan, : 
?) DAAD. Da, VII di Makassar untuk pelamar2 dari Daerah Nusa Tenggara, Sulawesi 

dan Maluku, : 

Bagi anggauta tentara, surat persetudjuan dari Kmd./ Kep. Dir. langsung dimana ia 

MARKAS: BESAR ANGKATAN DARAT 
ADJUDAN DJENDERAL 

Pengalaman B-ru 
Seorang 

Ibu 

   
hidungnja bengkak dan buntu. 
Aku sangat gelisah ...... tetapi Impotin Tablet buat orang Lelaki Harga ............... Rp. 30.— 

KANAN SE BEA Si AN Rp. 25.— untung.kuteringat pada Vapo- 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— Rub. Segera kugosok dada, 
AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan leher dan punggungnja dengan 

OeaDo Telak 1 pibaakn Bas wnb ana s0 Rp. 20,— Obat ini .dan beberapa. menit 
Pa na 2 pilgtakan ska kemudian .nafasnja kembali, 

i jerawat). dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— / i j 
TJATJAP RAMB pandjang dan gemuk ' an aa na Tan 

KEAEPA tan ag aa Rp. 20.—. dan Rp. 10.— : ea waktu bangun hilanglah pula 

PEMBERANTASAN DI WAKTU 
MALAM MELALUI 2 TIARA 

Mudah serta - menjenangkan 

pula. Pertama: waktu baji ti- 

dur VapoRub bekerdjanja se- 

tjara tapal-panas jang berarti 

meringankan alat pernafasan. 

karena 

malam hawa segar VapoRub 

lah gangguan hidung dan teng- 

'gorokan, batuk berhenti. Kare- 
naitu VapoRub sering me- 

njembuhkan pilek dalam satu 

Ham | GSVICKS 

  

(Lelaki Lelah 
da cnm ag . Minumlah 

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

| 2 yet 

". DJL. DEMAK 129 TILPs 611 

PAN Rs) 

Toko Pedamaran: 90, Telp, 900, 
Semarang 

Daerah Djawa 
N 
- 
bekerdja. 

  

| “FRANSCHE PARFUMS 
Pada para Langganan diberitahukan bahwa ini hari kami telah 

  

4 
. 

trima lagi FRANSCHE. PARFUMS seperti : 1 
NARCISSE BLUE HOUBIGANT MAJA 
POMPEIA COTY CREPE DE CHINE 
CHANEL SOIR DE PARIS AMBRE SPECIAL 
LELIETJES VAN OLD ENG. TOSCA ! 

' DALEN LAVENDER EAU DECOLOGNE : 
Harga seperti biasa Rp. 0,20 s/d Rp. 0,25 per cc., dengan mem- bawa botol sendiri. 
-Selalu sedia: Zwitsal/Johnson's Baby-Artikelen d.l.l. Obat 
untuk perawatan Baby. 

Drogisterij ,, ONG” 
Kranggan Timur 21 — Telf, 1419 — Smg. 

n
a
t
a
 

    

  as 

' Pindah Alamat 
: Dengan ini dipermaklumkan, bahwa mulai tgl, 15/11-1954 : 

sINASTEC N. V.” 
dari alamat lama : | 

Purwodinatan Tengah 26 — Telp. 1778 
telah pindah ke alamat baru : | 

Djalan TAMBAKSARI (dimuka Kantor Bea & 
| Tjukai-Semarang) dengan telpon No. 1912. 
|. Harap jang berkepentingan maklum hendaknja. 

DIREKSI. 

  

  

  

Kesehatan Lebih Berharga 
Pada Harta Benda Mu!! 

ata 4 
AK oemenai Inggut Kelenm No, 1 

de SP UGAK BANOS:0 . Kap | se Par "Getas Mas 

    

   

    

   

  

s2 af 

Keran Ang pa 

   

  

hunita-Piraraw “   
mber- 1954. 

4... $ 

“Muda 

BAJIKU BATUK, 

sepandjang 

akibatnia hilang- 

VapoRus 

     

  

tenaga tidak bisa   k Rp.0,50 

LA LUR aplag 

LA MU 

n diseluruh tempat. 

  

    An Pe GAN Van 21 2d   

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” SANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 1004. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN.. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT, 
DAN TETAP MUDA. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP ”GELAS MAS” DAPAT 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI. TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

i das : ? 
ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATJAM: 

Kuat Lelaki — Kuat Wanita 

Hamil dan Branak 

Harga: | 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

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

SELURUH INDONESIA. 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

Tjap Gelas Mas" 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP, No. 1472. 

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

SEMARANG. 
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N.V.SBBINTANG TOEDjOE" 
Krekot No. 11, -— Telp, 2073 Gbr, Djakarta L MORE LL LARMA   
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"BERD UKA TJITA. 
' Dengan berduka kami mewartakan, bahwa pada 2 8 No- 

ber 1954sdjam 9 malam telah meninggal dunia dengan 
enteram Istri, Mamah, Mamah-mertua, Mgmah-Besar dan 

- Saudari kami jang tertjinta: | : 

Nj. Njo Tjhing Baj 
(Teri. data Siok pan) 

, dalam usis 47 tahun 
Hari “ Kabin Telak” “ditetapkan pada nanti hari Minggu, 
14 Nopember 1954, berangkat dari rumah kematian di Dja- 
galan 78, djam 8.00 pagi ke Tanah pekuburan Kedungmundu, 
Harap Kena a Ta dan sobat-handai mendapat tahu. 

: Jang berduka tjita 
| No TJHING BAIJ (Singapore) 

: iso Anak Perei Hae 
Lauw Tiong Kie ga Dana aan tuan 

$ dengan kelu warga an a 
3 | Lauw Tiong Soen Theng Djie Djiang 
La Menpan keluwarga | Tjutju Lelaki : 

Theng Tiong Djian 
Tjutju Perepaman » : 

'Theng So Tien 
3 Theng So Lhien 

MAA Ant Theng So Lhan | 
KA Aa AN NA Theng So Bien 

  

u naat SELALU 1 DAPAT 
DENGAN KLEUR DAN PEN COMPLEET 
DE PELIKAAN DE LUX VULPEN SETS 
DE PELIKAAN-STANDAARD 3 
TULISANNJA EMPUK DAN 

KWALITEITNJA BERNILAI TINGGI SEKALI. 
t 

  

DJUGA ADA SEDIA : 

DE VULPEN DARI PARKER 
$” DAN DARI SHEAFFERS. 

U PUNJA ADRES JANG SELALU 
MEMUASKAN 

  

mma Bodjong 58 

Di 1514 
JUWELIER HORLOGER 

“TT JAVANESE ART —   
wara 

  
Te 33 

ERA ALT MAS 

Obat Batuk »CITOSIN” 
untuk 

Anak-Anak dan Orang Dewasa 
Bisa dapat beli di: Toko2 Obat, Warung dan Toko Djamu 
IL AL IL IL AL AL EL LL NEK 

  

  

“NGGUR 
BERANAK 

  

    
| Berguna sekali bagi 
prampuan sesudahnja 

v bersalin minum ini 
y) anggur kalu menge- 
|luarken dara sakit, 
imasuk angin, bikin 

7 napsu makan buat 
| kuat badan menam- 

  

    

  

     
   

      

    

  

| baik djuga bole mi- 
num buat djaga segala 

j penjakit, dan pram- 

ma
 

aa
 s
e
b
a
b
 

    
   ini 

  

“dilarang minum 
anggur.    
No. 10 Telp: 1620 Kota 

DJAKARTA-KOTA no 

Distributors: 5 

|. Harmsen Verwey Dunlop N. V. 
|. Ajuga dapat beli Bata Toko2 di INDONESIA               

   

    

     | | Nopember 1954. 
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| berhenti dari djabatannja. Rapat Direksi/ Komisaris tg. 

KAN MAS” | 

  
  

ALCHAMDULILLAH 
Ta lahir dng. selamat: 

r. MARIA ZURAIDAH 
anak 2 ig. ke-V, pada tg. 9 houders, Corsetten 

KAUM WANITA! 

Semoga kelak mendjadi ang- 
 gauta ma 
bagi Agama 

aa | Randusari 21 Semarang. ACH. DJAMHARI ICHSAN 
. Kantor, Urusan Agama Tanggung memuaskan ! 

Kab. Sukahardja. 2 2 2 
RA 

SES SAH 

— Berita yembira! 
Anak Tuan tidak bisa tidur, dan sering menangis 

datanglah pada toko kami. , 
Kami selalu sedia obat jang termandjur. 

Inilah Obatnja 
Selalu sedia bermatjam-matjam mainan anak 

1. sepeda'rode tiga. 

. ” Ghina 29 

3. sepeda roda tiga model Harley Davidson (zijspan). 

4.  otopet. 
5. Kereta anak tidur dan duduk. 

6. Montor2an biasa. 
7. Montor2an model jeep jang paling baru dan masih banjak 

untuk disebutkan disini. 

    

  

  

  

  

pakai bonfjengan: bermatjam-matjam 
"model. 

- 
Selain itu djuga sedia bagi Tuan dan Njonjah, rupa2 djam 

tangan laki2 dan perempuan, untuk hiasan rumah tangga lontjeng 
wekker dan lain2. Dan djuga terima reparasi djam dan mainan 
anak. Onderdelen tjukup. 

ONGKOS BERSAINGAN, TJEPAT SELESAI. 

Toko mainan anak dan djam 

Ashab Dubijan 
DJL. MATARAM 57 (PANDEAN) SEMARANG.   

  

Ta LS LS UE ERA KE LL AAA Ra aa UI 

      

SCHOONHEIDS EN KAPSALON 

Maison MARINA" 
Randusari 21 — Semarang. 

Moderne gelaatsverzorging dengan bahan2 dari Elizabeth-Arden. 

Menghilangkan djerawat, vlek2 dengan bestraling d.LI. 
Permanent wave dengan model2 jang paling baru, dengan krul2 
besar. Specialiteit Short-wave (jongens-kop model) dan long-wave 
untuk rambut berkonde dengan ombak2 besar. 

| Terpimpin oleh : 

Med. Gedipl. Schoonheidsspecialiste dan Kapster. 
CHIA “LAN HWA   

mamanaar 

Pengumuman Direksi N, V. PERKAPI 
Managing Direktur R. T. Danoesoemarto tg. 20 Aug. 1954 minta 

27 Sept. jl. 
mentjela beleidnja (afgekeurd) dan buku2 harus segera diserahkan- 
nja kepada Akuntan, untuk menentukan tindakan lebih landjut. 
Hingga kini dia belum lagi menjerahkan pertanggungan djawabnja - 
kepada Pres. Dir., maupun buku? kepada Akuntan, sehingga 
hutang/piutang N.V. Perkapi belum lagi dapat diurus. 
Harap Umum mengetahui hal ini ! 

DIREKSI N. V. PERKAPI 
Karangtengah Timur 21 Smg. 

Na 

. 

NA Na Maa ag Pap Ng D0 81, | mmananammmgaNnsnNNMman ema NUN 

Untuk Japonnen, Strapless, Buste- 
dan Badcos- | 

tums dengan pasvorm jang bagus, 
datanglah di: : 

Ne anta Bana Maison »WILLY« | 
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LIL LL 

. PERUBAHAN NOMER RUMAH 

3 & Soedjati 
— Arts — 

bi Kartini no. 47 
Telp. no. 1989 Sm. 

'PRAKTEK UMUM. 

“Djam Bitjara: 
. Pagi: djam 7 —8 

Sore: djam 4—6 

Ketjuali Hari Besar/ Minggu. 
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Tanggal: 13 s/d 16 November,” 

TA CSKUP AKA NO 

: Dalam 

Man in the Attie” 
Dengan z 

Sebuah Mysteriedrama dari 20-th. Century Fox   

  

CONSTANCE SMITH — BYRON PALMER : 

Anggur Obat Kolesom Tjap LIMA KUDA 
ANGGUR KOLESOM UNTUK LELAKI 

1 TJAP LIMA KUDA 

Anggur ini baik sekali untuk membikin kuat tubuh jg lemah, 
bikin segar badan, teguhkan semangat dan tambahkan napsu ber- 
santap. Dengan demikian sendirinja anggur ini djadi mendjamin 
kesehatan, muka jang putjat djadi merah, tenaga bertambah, hati 
senantiasa riang gembira, ingatan terang, - tidak ada lagi merasa 
pegal linu di kaki tangan, atau lain-lain penjakit jang biasa meng- 
ganggu. Orang jang kurang kuat akan merasa djadi kuat kombali, 
sementara orang jang masih muda akan djadi semingkin baik 
kewarasannja. 
tjotjok amat untuk tiap-tiap orang. 

Mengandung Vitamin A. B. €. dan D. 
ANGGUR OBAT TJONG YANG 
Untuk Lelaki Tambah Tenaga 

Tjap Lima Kuda 
Anggur ini dibikin dari berbagai bahan jang mahal dan 

memberi faedah menambah tenaga. Kasiatannja ini Anggur bisa 
dibuktikan dalam tempo tidak lama. Mereka jang telah kehila- 
ngan tenaga, akan merasa kuat kombali setelah minum ini ang- 
gur. Tubuhnja djadi segar, tampangnja bertjahaja, napsu makan 
bertambah, urat-urat kentjang lagi, kaki tangan djadi gesit, sedang: 
semangat pun djadi tambah. Sakit Punggung, pegal linu, kesemu- 
tan, atau mata berkunang dan sebagainja akan hilang sama sekali 
setelah minum ini anggur. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
: ANGGUR RHEUMATIEK 

Untuk Entjok dan Linu 
Tjap. Lima Kuda 

Anggur ini mandjur sekali untuk sembuhkan penjakit entjok 
(rheumatiek), dibikin menurut ratjikan dari satu achli penjakit jang 
sudah berpengalaman. Penjakit entjok (rheumatiek), kebanjakan 
berasal dari kenakalan diwaktu orang masih berusia muda, Djika 

tidak lekas diberantas akibatnja akan bertambah heibat, tulang2 
akan lebih sakit, antaranja ada jang lantas djadi bengkak dan se- 

bagainja pula. Anggur ini dapat menindas itu rasa sakit dan bas- 
mi sehingga akarnja. Djuga orang jang sering kesemutan kaki 
tangannja, merasa lemas tubuhnja, dapat disembuhkan oleh ini 
anggur. Mereka jang pernah dihinggapi penjakit kotor, pula baik. 
sekali minum ini anggur guna mentjegah lain penjakit. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

Harga per botol besar Rp. 12,50 

Terbikin oleh: 
GANG PINGGIR No. 1 — 

Rasanja anggur ini jang enak, manis dan sedap, 

  

ANGGUR KOLESOM UNTUK WANITA 
Tjap Lima Kuda 

Anggur ini baik amat untuk kaum wanita jang biasa dihing- 
gapi berbagai penjakit, badan lemah, kurang tenaga, tidak napsu 
makan, semangat lesu, datang bulan tidak tjotjok, dan sebagainja, 

dalam tempo 'tidak lama itu semua gangguan akan hilang djika 
minum ini anggur. Tenaga akan kembali pula sebagai sediakala, 
muka djadi bertjahaja dan terang, napsu makan bertambah, piki- 
ran senang, hati gembira, tidak ada kesukaran lagi. Terlebih pula 
rasanja ini anggur dibikin enak sekali dan manis, tjotjok untuk 
para wanita. Tua dan Muda tdak.ada pantangan untuk meminum- 
nja. Baik sekali bila ditjampur dengan telur ajam diaduk sampai rata. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

ANGGUR KOLESON AN THAY 

Tjap Lima Kuda 

Untuk Wanita Hamil. 

Ini anggur dibikin istimewa untuk wanita hamil, terutama di 
perantikan agar supaja sang baji jang berada didalam kandungan 
djadi sehat, sedang ibunja senantiasa tinggal segar. tubuhnja. De- 
ngan minum ini anggur, wanita jang sedang hamil akan dapat tidur 
senang setiap malam, bersantap enak, semangat djadi gembira, 
hingga didjauhkan dari segala gangguan penjakit. Muka  djadi 
terang, gerak geriknja gesit, tidak kenal pula pegal linu, lesu, 
kepala sering pusing dan sebagainja lagi. Rasanja ini anggur pun 
dibikin tjotjok untuk wanita, enak, manis dan sedap. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

ANGGUR BERANAK (SAFRAN ) 
Tjap Lima Kuda 

Anggur ini dibikinnja istimewa untuk wanita sesudah bersalin, 
agar supaja dapatkan kembali dengan lekas kekuatannja, membi- 
kin lebih deras keluarnja air-susu, hingga ibu itu dapatlah penuh 
kan kewadjibannja sebagai pengasuh dengan riang-gembira. De- 
ngan minum ini anggur ibu itu akan merasa kesehatannja baik 
sekali, gesit, muka bertjahaja, napsu makan bertambah, semangat 
terang, 

penjakit. Lantaran dapat air susu tjukup sudah tentu anak itu pun 
akan segar dan gemuk. Rasanja anggur ini enak sekali, manis dan 

| sedap, tjotjok bagai wanita. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

— botol ketjil Rp. 7,50. 

Toko Obat NGO HOK TONG 
SEMARANG — TELPON 1658. 

Dapat dibeli disegala Toko2 dan Warung2. ' 
    

    

Y HURRY, HIPPO! ROGERS AN' PEGGY 1 Bur, SPECK, HOw'RE We Gonna N 
SANFORP"LL 5 HERE INA MINITE! | GET THAT FAST ORAMN' COWBOY'S 
NE GOTTA KEEP HER FROM Tua 

, Ron Us) 

  
— T jepat2, Hippo! Rogers dan Peggy akan teyera datang bana P3 
ta harus menangkap dia supaja djiangan sampai mengenal kita! 
— Tapi, Speck, bagaimana kita dapat merampas sendjatanja Cowboy 
itu dengan menggunakan segumpal batu padas ini! 

ROY ROGERS ' No, 43 

     1 IN meniti 

— Bodoh! Apa 
ingat bagaimana bekerdjanja ba lah? 
tw jang 
Lemparkan ini 

atas pohon! 

KNUCKLEHEAP! DON'T YOU 
REMEMBER HOW THAT TRICK 
ROCK ACTS LIKE A POWERFLL 

THINK AN SIRRUPS | 
ROV! WILL YOU 

FIX 7 PLEASEZ » 

WHATS THE MATTER, 
PEGOY —TIKEDF / SHORT, 

.a MAGNET2 60OST 
ME UP INTO TH 

       — ag apa, Peap — apa Ka le    kamu tidak 

  

mengandung  magnit? — Saja 'asa, talt kendali saja ini ter 

kepada saja di lalu pendek, Roy! ' Apa kamu da 

pat membetulkan? 

L @ tag 

3 9 NA TAI 5 » 
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Kao 

Ba naa mi Lani - Gd : 6 5 ri 

BISA DAPAT Beni MANA Tan 5 — sabun wangi penawan hati. 
TOKO OBAY TIONG HOA. Sm Pn 5 ' 

| Eni aa G 
8 TIONG KOK YOK. PONG TYNGAAN NN PAS TERISI G 5. ' GC) An &) 
“| PAN Lai Man! 23 LAN 2) 5 5 25 NA AAN AS LSI LA 5 

"NN 3 LL SL LL EL TA AN TN TTL TTL LL LL SL LN LL 

  

dapat. tidur njenjak, hingga djauh dari gangguan segala | 

  

. 2 

SA AA MA AA TA TA TA 2 TA “2 TA Ta TA TM TTL LI “LL LL LL TN LK 
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Mari berdendang, berlagu, 

3 

  

   

Ke.
 

Bernjanji sambil menari! 

Mari beriang dikalbu, 

, Hiasi kembang dihati! 

Apakah guna menangis lara, 

kalau memegang sendjata sakti? 

Bukankah njata sang Colibrita, 

Daja asmara sandjungan putri? 
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02. MARILAH! BELANDJA DISINI: 
T OK O ENG AN DIURNATAN No. 36 

2 TELP. 2027 SEMARANG 

Segala ada — Harga melawan — Tanggung memuaskan! 
1. Horloge laki & wanita 15 batu gs mulai Rp. 165.-— 

2. Vulpen Sheaffers, Parker ng 100. — 

3. Katja Mata Sun aan x 7.50 
4. Alat Pemotrek mulai 3. 165.-— 

S5. Lontjeng Tembok mulai aa 350.— 

6. Lampu Stormking mulai 3... 400.— 
7. Yopi Laken paling halus 5 52,50 
8. Wesky, Brandy, Jenever 3 15.— 

9. Automatic Record Changer model R.C. 70B ,, 2250.— 
10. Ansco obat kukul, panu, kemirie haarolie ,, 2,50 
11. Setrika listrik 5. 300-— 
12. Spatu Bata, Hana, komplit. Harga Pemerintah. 

  

  

Udjian Penghabisan 
3. G, Kh 

Kepada peminat Udjian Penghabisan S.G.B. dipermaklumkan: 
a. ,,Pendaftaran djumlah” telah ditutup tgl. 25 Oktober 1954. 
b. ,/Pendaftaran nama” akan dibuka mulai tgl. 22 Nopem- 

ber sampai tgl. 22 Desember 1954 oleh S.G.B. Negeri 
dan Partikulir bersubsidi jang mengadakan udjian Peng- 
habisan. 

c.. Peminat jang termasuk golongan extranei (bukan peladjar 
sesuatu sekolah) harus mendapat idzin dari Inspeksi Pen- ! 
didikan Guru untuk dapat turut menempuh udjian. 

d. Idzin diminta melalui Kepala S.G.B. dimana jang ber- 
kepentingan telah terdaftar (daftar djumlah). 

: Semarang, tgl. 11 Nopember 1954. 
Inspeksi Pendidikan Guru Daerah V 

Djawa-Tengah, 
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APA JANG DIPERLUKAN! 
Untuk: HORLOGE, WEKKER, LONTJENG dan PUT- 

PEN, kami masih ada persediaan tjukup matjam2 
Kwaliteit, 

15 — 17 —21 batu dari Steelback - allsteel dan 
Rol gold, model terbaru! laki dan prempuan. 

"HARGA BERSAINGAN ! GARANSI 19 TAHUN ! 

: Hi 

MORLOGERIE KAMAR... 

KAUMAN N2 21 « SEMARANG, 

Buka djam 

8—13 — 16—19,30 

Minggu tutup   MN RAR AN AA RAR BASAG ANA NA KN ANG aa UR ANYAN 

    

5 

ba Me ea ML 

Radja Obat Hitam Rambut 
1007 Garansi Tidak Luntur ! 

  

King of Hairdye ' 

RAMBUT PUTIH 
MENDJADI 
HITAM 

terbikin oleh Daftar tt 
44378 

M. SCEYK SAHIB, Keb, Diati 114 Bia tan 
“Piading bisa dikirim keseluruh Indonesia. 

AAA :, 3 gr. Rp. 20— 5 gr, Rp. 30,— 10 gr. Rp. 50,— 
AA : 5 cc. Rp. 12,50 10 cc. Rp. 20, — 

SEMUA AGEN TETAP HARGA SAMA. 

          
TS NAAM . . 
Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No, 1882/1I1/A/171. AG Na” 
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