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N KABINET telah selesai dengan ra 
“ter achir. Dengan demikian dan den 
arap kan selesai seluruhnja. Rapat tsb. 

ab na harap mendjadi rapat erbaikan "Kab net telah 

  

dgrarja Dan Direktoraat Pelajaran 
ta Soal Wk. P.M. Kel 
Oleh: Wartawan Kita di Djakarta. — 

  

  

Adv. Rp. 0.80 

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. W.— dalam kota Smg. 
| Rp. 12.— luar kota Smg. (semua nja sudah termasuk meterai). » 

A 

per m.m. kol. 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

EDISI POS, 

  

   
patnja kemaren pagi, Rapat ini 
gan selesainja rapat tadi, usaha 
telah menerima baik saran2 jang 

  

jaitu: ' Mem-volwaardig-kan Kementeri an Agraria: 2. Membentuk Direk- 
diadjukan oleh pihak PRN, 

    

    

| toraat Pelajaran jang otonoomj. 3. Djabatan Wakil P.M.-I jang dahulu di-isi oleh Mr. Wongsone- | goro ditiadakan, djadinja 'akan hanja ada satu Wakil P.M. jaitu Zainul Arifin dari N.U. 

  

pertama dal 
djaksaan 
ALRI d    

djala, antara Hanoi-Haiphong 

Idep antara 

kan2 Perantiis. 
kan tangkapan2 setelah salah satu 

    
      

    

     

jang merupakan korridor bagi pa- tjis guna “mengangkut perbekalan2nja “dari Hanoi, sering | 
patriot2 Vietnam-Utara dan pasukan2 Perantjis. 2 tadi sering menjerang atau mentjegah lewatnja konvooi2 pa- Pada gambar: Pa sukan Perantjis j sedang  mengada: 

konvooinja diserang. 

     

  

   

  

   
   

  

   

djauh. (Antara). Ea Di MI 

2 KOPRAL BELANDA DIDAK 

Seorang djurubitjara militer Be- J B ank 
landa menerangkan hari Sabtu ji. 8 : » di Tokyo, bahwa 2 orang kopral 
tentara. Belanda jg sedang dalam 
perdjalanan pulang dari Korea, te- 
lah ditangkap karena mereka di tju 
rigai telah menjerang dan membe-| 
gal seorang supir taxi Djepang di 
dekat Osaka, pada tgl. 4 Nopember 
jl. Kedua kopral tadi, A.H. van der 
Bol dan A.J. Keiders, kini sedang 
meringkuk dalam tempat tawanan: 
lentari Amerika Serikat di Tokyo. 

(Antara). 

  

Disesuaikan Dengan 

DARI SUMBER 
wa Djaksa Agung Suprapto 
semua bank2 di Diakarta 
'djika ada, uang dari 
ditjurigai tersangkut 

  

  Konperensi 
Malaria Asia 
PADA hari Senen telah dibuka 

    

   

  

   

    

  

  

        

Milik Orang2 Jang Ditjurigai Tersangkut 
Peristiwa Jang Disinjalir Presiden — Ada 6 
Jang Ditjurigai Dan Semuanja Tergabung Dalam Partai2 Politik — Kegiatan? 
Untuk Mempengaruhi Politik Indonesia Supaja 

JANG BOLEH 

jaksa Agung P eren- 
tahkan Bekukan Uan “2 

Dalam 
Orang 

Djakarta 

Orang Kuomintang 

Kepentingan Mereka 

dipertjaja didapat kabar bah- 
sudah mengeluarkan instruksi kepada 

rta untuk mem-blokkir atau membekukan, 
sedjumlah orang (organisasi? 

ut dalam peristiwa jang disinjalir 
1 Palembang jaitu ada beberapa 

giatan untuk kepentingan negara asing dng. 
juta2 rupiah. 

— Rea.) jang 
oleh Presiden 

pemimpin Indonesia jg 

                 

1 Georges B'dawt, hari Minggu m 

  

   
   

    

    
   
    

   
   

     

    

   
   

   
       

     

     

     

   

       

    

      

Eropah 
Mungkin Diadakan 

29 Nopember 

    

pa mungkin akan 
agan Nopember, 2 
akan merupakan pertemuan 7 ne- 

| merupakan pertena luan semua 
gara Eropa di Paris djika nega 
Barat menerima baik undang: 
Sovjet Uni. Seperti pernah dibe- 
ritakan, dalam nota Soviet jang 

& Nan r : 

disampaikan kepada 23 ne 
Eropa dan Amerika Serikat anta- 
IN dikatakan bahwa peme- 

ntah Sovjet menganggap perlu 
untuk mengatakan kenpere 
meliputi semua negara Er 
tanpa ditunda-tunda lagi. 

D-ika tangga, 29 Nopember itu 
tdak disetudjuj oleh semua negara 
maka negara2 jang menjetudjuinja 
akan mengambil bagian dalam kon 
perensi itu. : 

Sebeum itu Sovjet. menganggap 
bahwa konperensi 4 negara besar ha 
rus mempersiapkan konperens: kea 
manan Eropa jang penuh. Tetapi ki 
ni dengan kemungkinan persetudi 
an Paris tentang pertahanan Bai 4 
diratifikasi, Sovjet menganggap per 
lu segera diadakan konperensi :kea | 
manan Eropa jang penuh tanpa mej 
lalui konperensi 4 negara besar. 

    

   

   # 

  

Berguna dipel 
kata Bidault. 

Bekas perdana menteri Perar 

| Konperensi | 
| Keamanan 

KONPERENSI keamanan Ero | 

rindra €: 

Sebagai tjalon Menteri Agraria 
i Hadjukan 1 Gde Raka 
anggaut, Parlemen jang sekarang 
mendjabat ac.ing Ketua fraksi 
PRN. Untuk Direktoraat  Pela- 

jjaran tetap diadjukan Frits Laoh, 
| djuga dar: PRN. 

Chabarnja Menteri Perhubu- 
“ngan jang baru, jaitu Drs. A. K. 

Gani telah menerima baik djuga 
(saran PRN mengenai D:rektoraat 

| Pelajaran tsb. Perlu diketahui, 
|bahwa Direktoraat tsb. walaupun 

| diren janakan akan mendjadi oto- 
n0oom, tetap: administratif berada 
a'bawah Kementerian Perhubu- 

: agan. 

Hari Rebo besok Kabinet akan 
e-. bersidang untuk mengambil putu- 

san terachir mengenai soal reshuf 
fle. Diharap hari Djum'at j.a d. 
Menteri2 baru seperfji jang di 

|usulkan diatas, sudah akan dapat 
“dilantik. 

Perlu dikabarkan, bahwa Men- 
teri Dalam Negeri Sunarjo dari 
N.U. kini masih ada di Monte- 
video. Kalau dia bisa kembali 
sebelum hari Djum'at nanti, ia 
pun akan dilantik pada hari 

#Dium'at itu djuga. 
Kalau tidak, Kementerian Dalam 

Negeri akan didjabat oleh salah se 
orang Menteri ad interim. 

Dengan demikian diharap mulai 

hari Djum'at itu reshuffle Kabinet 
Iftelah selesai seluruhnja dengan 

komposisi seorang P.M., seorang 

Wakil P.M. dan 17 Kementerian. 
Dari djumlah ini PNI mendapat 4 
korsi (terhitung PM), N.U. 3 (terhi 

, PRN 2, PSH-2, Pa- 
BTI 1, SKI 1, Progres- 

. Partai Buruh 1 dan PIR- 
Wongso 1, Tak Berpartai 1, Perti 1. 

      

  

    
   

   
   

  

Sikap Partai 
Rakjat Indon: 
Pemerintah Harus Sege- 

ra Ambil Tindakan 

DEWAN PARTAI Partai Rak- 
ja. Indonesia menjatakan kepada 
,Antara” bahwa pidato Presiden 
di Palembang baru2 ini telah me- 
nimbulkan realsi2 pada pihak2 
tertentu, dan ekses2 jang timbul 
karera adanja reaksi2 itu akan 
dapa: membawa akibat - kurang 
ba.k bagi masjarakat Indonesia: 
Selandjutnja Partai Rakjat Indo- 
nesia menerangkan, kalau memang. 
hal2 jang disinjalir oleh Presiden 
tersebut dapat dipertanggung-dja- 
wabkan kebenarannja. 

Maka Pemerintah sekarang ha- 
rus segera mengambil tindakan2 
'ang tegas, sebab apabila adanja 
bantuan orang2 asing kepada 
orang? di Indonesia tersebut di- 
diamkan, maka hal jang demiki- 
an itu akan mempengaruhi dan 
membahajakan  dialann'a pemi- 
han umum. Partai Rakjat Indo- 
nesia tdak menghendaki bila pe- 
mlihan umum di Indonesia di- 
tjampuri baik setjara langsung 
au tdak langsung oleh anasir2 
as'ng. Demikian antar, lain ke- 
putusan sdarg Dewan Partai 
Partai Rakjat jndonesia pada 
tol. 13-14/11 jang baru lalu di 
Diakarta. (Antara) : 

  

Meskipun masih ada sedikit sengketa antara Pakistan dan India me ngenai masalah Kashmir, tapi berangsur-angsur hubungan “antara ke dua negeri ini makin bertambah baik. Tamvak vada gambar upatjara 
pembukaan kembali hubungan kereta-api India — Pakistan jang belum 

lama ini dilakukan dj stasiun Jallo di Lahore.   
  

Nasser Dapat Backing 
Tentara Dan Polisi” 

Djuga Pemimpin? Sarekat? Buruh 
Mesir Setudjui Pemberbentian Nadjib 

PARA OPSIR TENTARA dan kepolisian Mesir telah mem- 
barui sumpah setia mereka kevada P.M. Mesir: letnan-kolonel 
Djamal Abdul Nassir dan menegaskan sokongan tak bersjarat 
mereka terhadap putusan Dewan Revolusioner Mesir untuk mem- 
berhentikan presiden Mesir Mohammad Nadjib (beritanja kita muat 
dihalaman 1) dari diabatannja, demikian menurut siaran Radio 
Kairo dalam bahasa Arab jang tertangkap di Paris pada hari 
Minggu. Suatu komunjke jang dikeluarkan oleh Badan Pekerdja 
Perhimpunan Opsir2 Angkatan Perang Mesir menjatakan bahwa 
para opsir berdiri dibelakang Jletnan-kolonel Abdul Nassir dan 
pembantu2-nja dalam menghantjurkan sama sekali anasir2 reaksio- 
ner jang menentang kemadjuan negara. 

na Para opsir kepolisian: Mesir da- 
lam pada itu  menjatakan bahwa 

2 Produksi Be- mereka sedia mengorbankan  djiwa 

5 D - &. sg ras Dunia ' 
mereka untuk kepentingan Revolusi 
dan letnan Kolonel Djamal Abdul 

Diramalkan Turun 
2 Prosen 

  

Nassir. 

Djuga pemimpin2  sarekat2 “bu- 
ruh Mesir dalam sidang pada ma- 
lam Senen di Kairo jg dihadiri 
oleh Ik. 200 orang menjetudjui pu- 

  

      

    

   

     

  

     
  

dengan pidato Sa an engan 3 orang2 Tionghoa Kuomintang ber- ranpkah. dj Pie bahwa unda 1000 ANGGOTA ICHWANUL trusan Dewan Revolusioner Megi 
merangkap menteri | 1Na Gar- 1 i Djaksa Ag modaj itu jang telah atau sedang Ta Fi E 2 MUSLIMIN TELAH Di- PRODUKSI BERAS dun'a un- membebaskap “ presiden” Djenderal kan Konpereasi Mislatia Asin 3 soal jitu menurut berusaha memasukkan modalnja “di Nan 2 Se 3 Se Tuntutan Pem- TANGKAP tuk musm 1954-1955, menuru | Mohammad Nadiib dari semua ke- 
ke-2 di kota Baguio. K Dsi | samp seh: Indonesia setjara gelap dan masuk 2 ia dye hi en G Fa " : 2 Seorang djurubitjara kemente- | remaian departemen pertanian | wadjibannja. Sidang utusan2: sare- 

oi jang, menurut senfjana ' akan | da oa sehas ttean sa ce) en uni balwa uni £ YA bubarari Jaja | rent, dinrtitara kemente:|ramaian departemen » pertanian | radio. don War. ag ak se 2 Dag Tn SN Bap KAN aa jeuda dengan . bantuan — kakitangan ta eng (29 Neni ti 1 San 2 : 1 Minggu mengatakan bafiia dium jak ba. merosotnja has! beras d: kn markas-besar »Gerakan 
tan Seduna WHO De Oleh dalam. hubu: | IBI Merja- (mereka disini Mal EA Aan bngt enkabr na MAN nasih dibul "san In para anggota Tehwanul Mus- | India, Pakistan dan Muang “That Pembebasan? Sis 

Pa ana AN Sari takan orang2 jang ditjurigai itu Dalem hubungannja “dengan — im | UD untuk itu “karena 'Inasih dibu san Kopra 8 |limin jang telah ditangkap olehf mirdiadi 262.300 Ajuta pon: Sdr. dari Moh. Nadjib 

PBB dan dihadiri .k. 40 Y terdiri dari kurang-lebih e 3g aa se tanokaoma tunkan pendjelasan2 lebih “andjut. Ke - 2 Pena app : p -.£ Moh. ui 

Ma Sa an 2 | ferairi dari kurang-lebih 6 (enam) | dapat diingat peristiwa “ditangkapnja 6 " Ae 2 bemerintah hingga kini adalah k.I. Produksi beras dunia untuk mu- dl Fawzi. 

orang ahli dat AB | Oman ola Sabke ea aan Menurut U-P, kalangan dip'omatik Dapat Perhatian m menemui Mahmu zi 
Filipina, Taiwan, Djepang, Peran | OaUg (pada umumnja terga-|75 kg emas ditjoba diseurtdupkan | (.. ran: an tabakia Na Sada Ne bah : 1000 orang. Dengan itu para Vm 1953-1954 jang baru sadja| Radio Kairo selandjutnja mengu: 
tis, Musang Thai, KNPI Aman »ung dalam parsai? politik. di Indonesia seharga ik. Rp. 3.090. Ce Kan Oa Kn P mataku Sepenuhnja pembesar mengira bahwa sel-sel | heraehr — dtaksir, berdjumlah | mumkan bahwa djenderal Ali Na- 
tralia, Malaya, Vietnam, Laos, |- 12 dari ke-enam orang jang | 000.— konperens keamanan Eropa 11 mel BERHUBUNG dengan adanja | Organisasi itu yang terpenting kini | 268.800 djuta pon. djib saudara dari djenderal Moham 
Kambodja,. Burma, India, Irian | 1 bersangkutan dalam soal Surat2 penduduk palsu. | OPT jane “din ayak berbagai tuntutan untuk membu- |telzh dibersihkan jang dinjatakan : A mad Nadjib ig baru sadja diberenti 

Da, Pt ani ini untuk kepent:ngan | meriksaan | Demik'anpun dapat diingat berita» | 2UTUt tanggal jang — direntjana an, |» 2 : . (melakukan komplatan untuk Produksi beras dunia rata2 se- Dea aan angan Tt Tg 

dan Indonesia. 4 : " MEpENURgAn peni ||. SSmIx ampun dapat diingat berita, 'akni tanggaj 29 Nopember, sekaei |barkan Jajasan Kopra ig datang. 6 Las ber ing adalah IGG kan dari djabatannja selaku presi 

Konpererisi djuga dihadlirr ehl Pelum dapat diumumkan. jang tersiar berita2 tentang adanja Dun negara? Bara: menolak undase nja a.l. dari Badan Permusjawa- | menggulingkan pemerintah. eum perarg adalah Un den Mesir pada malam Senen telah 
utusan? mis, FOA (Badan Pelaksa NE kanker ta aa s0. Ipendjualan surat2 penduduk palsu buta Te 2 “S|ratan Rakjat Sulawesi, Presiden (Antara) pom. (Antara) mengadakan “peremiat Ta “Kala 
na Bantuan Luar Negeri ALS.) di pel Dari sumber lain Antara" . men- | baru2 ini. Jang djadi pertanjaan ia T Negara2 ig akan menje- Direktur Jajasan tsb. I.J. Kasimo 3 dengan menteri luar negeri Mesir 

bagai negara Asia Tenggara dan| fapat kabar tentang adanja lapo-| lah sampai mana usaha memasuk tudiui ant Soviet. | menerangkan kepada Antara”, Dr. Mahmud Pawai Dan ceh utusan UNICEF (Dana Daru. 
rat Internasionaj untuk kepentingan | 
anak2 dari PBB.) Konperens: ini 
jang menjusul komperensi pertama 
iang telah diadekan di Bangkok da 
lam tahun jl., akan membitjarakan 
pemakaian DDT setjara umum di 
Asia Tenggara dam Pasfik Barat. 
Ob2:2, baru anti-malaria, projek? | 
pengawasan penjakit malaria, penga 
ruh pengawasan ini dilapangan eko 
nom' da sosit', penjelidikan di Ia 
pangan pemberantasan penjakit ma 
laria dan program latihan bagi 
sonil pemberantasan penjakit tsb. 

- Ea | (Antara). 

    

per) banjak ' perhatian terhylap Indome- 

diantara Ik. ran2 
Orang2 Tionghoa 
Hongkong (Kuomintang) banjak jg 
menaruh perhatian besar sekali pa- 

satu. djuta(?) 
pelarian dari 

da Indonesia sebagai tempat ber- 
usaha karena Hongkong menurut 
perhitungan mereka beberapa tahun 
lagi tidak akan menguntungkan ba- 
£i mereka sedang suasana ekonomi 
dinegeri2 lain misalnja di Amerika 
Selatan atau negeri2 Asia Tenggara 
bagi mereka tidak sebaik Indonesia. 

Menurut keterangan, diberikannja 

sia itu tidak mengapa, tetapi menu 
rut “Gporan tsb. banjak diantara 

Dj ita ' Disediakan 
jatuhkan Kabinet? 

Anggota? Nefis Pegang Peranan Pea- 
ting — Perusahaan2 Asing Berikan 

Fonds Untuk Keperluan Itu 
750 DJUTA RUPIAH telah disediakan untuk mendjatuhkan kabinet ini sebelum bulan Desember, sebelum Rusia dapat menju- 

dahi persiapan untuk pembukaan perwakilannja dinegeri ini. Bebe- 
rapa waktu jang lalu, telah tiba di Indonesia seorang topfiguur 
'dari perkongsian minjak di Iran jang telah berhasil mematahkan kekuasaan bekas Perdana Menteri Mohammed Mossadegh dengan 
mengeluarkan ongkos sebanjak 100.000.000 U.S. dollar, tetapi 
apakah dia berada “sebagai wakil dari perkongsian minjak 

gatur perlawanan terhadap Pemerintahan 
internasional untuk 1 - jang sekarang, belum lagi diketahui, demikian menurut ..Merdeka”, . Anggota2 Nefis pegang Djuga belum lagi diketahui peranan penting. 

    

  

  

    

    

  

kan moda, gelap (jang lain daripada 
jang kerahuan itu) jang berhasil dan 
sampai dimana  orang2nja sendir: 
dapat menjelundup di Indonesia mi 
salnja dengan mela'ui perbatasan da 
erah Indonesia d' Kalimantan atau 
terrpat2 lain jang sangat 'uas itu. 
Demikianpun "mendjadi  pertanjaan 
sampai dimana mereka dapat turut 

(serta dalam act'viteit untuk menje- 
suaikan suasana di Indonesia dgn. 
kepentingan? mereka atau kepenting 
an2 negara2 lain jg menjokong mere 
ka: F 

Menurut keterangan diantara 
orang2 pelarian dari Shanghai, 
Canton, dan kota2 besar lainnja 
didaratan Tiongkok itu ketika 
melarikan diri banjak jang mem- 
bawa modal besar. Di Hongkong 
mereka mendirikan pabrik2 tex- 
tiel dan industri2 lainnja jang 
sebelum perang tidak ada disana, 
Ada keterangan2 bahwa mereka 
di Indonesia mempunjai kaki- 
tangan2 guna memudahkan usaha 
mereka. 6 

Mendjadi kewadjiban  Djaksa 
Agunglah untuk menjelidiki sam- | 
pai dimana benarnja segala sesua- 
tu 'tu, demikianpun untuk men- 
tjegah berlangsungnja pemasukan 
modal gelap dan imigrasi gelap. 

. (Antara) 

PEMBARUAN PERSETUDJU- 
AN DAGANG ITALIA— 

PAKISTAN. 
Perundingan pembaruan  persetu 

djuan dagang antara Italia dan Pa- 
|kistan akan diadakan tak lama lagi 
di Karachi, demikian didapat ka- 
bar di,Roma pada hari Minggu. 
Suatu delegasi akan segera dikirim 
loleh Italia ke ibu kota Pakistan. 
Persetudjuan baru akan  memberi-     pasti golongan mana ig menjedia- Aa alat koes Kan Gulo Pa KA ka ana Ke Belawan berapi Ig Dee NN ME TR" basi oronadinoi Tni, adah Papa PeraaNaaN AN | bekas anggota2 Nefis ig sebelum 

AN eta D Dear Meaat NG jenjtakak kedaniatan telah, “di telah memberikan sumban, kej tetapkan untuk menginfiltreer da- da fonds untuk: mendjatu bi lam berbagai2 instansi Pemerin- 
net jg sekarang. M tah dan mentjari kontak dengan 

: 22 Indonesia jg. mempunjai 
kedudukan jang penting dalam 

“' masjarakat. Dari kira-kira 2.000 
(anggota Nef's jang bekerdja utk. 

se- mengadakar siaraf 

    

             

  

   

    

   

  

     
      

   
    
    

  

    

   

  

    

    

Seorang Belanda — Ig mem 
kedudukan: penting dalam s 
sahaa, bangunan d b 
Belanda jg besar dinegeri ini « 
but2 dalam usaha “mer 
kgbinet. Orang ini me 
ig belum dipastikan, dis 
ada di Solo semasa ko 
baru2 ini. Penjelidikan 
orang itu sedang diadakan. 

  

| n per: urat 

eperi ini Noka Montir 70 ig 
| dapat disinjalir. 

Jang lain masih bekerdja dengan 
FIK g dan mendapat informasi da 
ng ti situasi Indonesia dari berbagai2 

| #Orang Indonesia jg mendapat baja- 
: 5 “Iran untuk informasi jg diberikan 

Djaksa Agung telah mempunjai' itu. 

daftar nama dari orang2 jg te | “Informasi jg diterima mereka itu 
menerima djumlah tertentu sebagai dipergunakan untuk menimbulkan 

   

  

uang muka untuk menjuap orang2 ..stemming” dalan masjarakat dan 
ig kerdjanja menimbulkan perasa-j untuk dikirimkan kepada pasukan2 
an tidak puas terhadap pekerdjaan ' organisasi subversief jg sedang 
kabinet ig sekarang. Organisasi luar| mempersiapkan diri dan berlatih 
negeri jg mendjalankan kegiatan ke didaecrah2 pegunungan di Djawa Ba 
djurusan jg dimaksudkan itu adalah rat. Hingga sekarang pasukan? ini 
satu organisasi ig terdiri dari bebe- | masih mengelakkan satu pertempu- 
rapa negara Barat jg mempunjai ran frontaal dengan pasukan2 - Pe- 
bermatjam2 kepentingan jg besar di merintah, dan apa jg sedang di 
Indonesia tetapi kegiatannja dipim- tiinggu mereka masih merupakan 
Pin pengetahuan jg paling baik me pertanjaan, demikian 
ngenai situasi di Indonesia. Landeka” 

    

menurut | 

Ikan perobahan sedikit pada persetu 
djuan jg berlaku sekarang dan is 
menentukan pertukaran kapas Pakis 
tan dengan hasil2 industri tekstil 
Italia. (Antara). 

Petisi Menjok ong 
Mc Carthy 

PENJOKONG2 senator Joseph 
MeCarthy kini sedang mwemper- 
Sapkan suatu petisi ' menjokong 
MeCarthy jang diharapkan akan 
mendapat tanda-tangan 10.000 
orang, demikian diumumkan pa- 
da hari Minggu di New York. 

MeCarthy, senator dari negara 
bagian Wisconsin, seperti diketa- 
hui kini mendjadi pusat perhatian 
suatu panitia jang chusus dihen- 
tuk oleh Madiel's Tinggi A.S. 
dengan tugas menjelidiki kelaku 
an MeCarthy, 

Para organisator petisi tsb. a.l. 
ialah djenderal angkatan udara ig 
sudah mengundurkan diri George 
Stratemeyer, bekas  laksamana 
John Crommelin, bekas gubernur 
negara bagian New Yersey Char- 
les Edison, bekas komandan pa- 
sukan2 PBB di Korea djenderal 
James Van Fleet dan bekas duta 
besar A.S. untuk Soviet Uni lak- 

bahwa tuntutan2 ita mendavat 
perhatian dari p'hak pimpinan 
Jajasan Kopra. Kasimo mengeta- 
hui, bahwa tiara bekerdja Jajasan 
Opra itu dalam beberapa hal 

memang ada tjatjatnja, akan te- 
tapi pembubaran Jajasan itu tidak 
dapat dilakukan beg'tu sadia se- 
belum terlebih dahulu diadakan 
penjelidikan. 

Mac Donald: 
Keadaan Asia-Tenggara 

Masih Berbahaja 
KOMISARIS djenderal Ingeris 

di As'a Tenggara Maicclm Mac- 
Donald, malam Senen mengata- 
kan setibanja di Darwin dari 
Singapura, bahwa keadaan di 
Asia Tenggara masih berbahaja, 
dan merupakan satu antjaman 
bagi Australia. Kedatangannja di 
Australia adalah untuk berunding 
bna P.M. Menzics mengenai 
keadaan umum Asia Tenggara 
dan akibat Pakt SEATO. Kata 
MacDonald, terbentuknja SEATO 
itu belum terlambat: andzikata 
ditunda «beberapa bulan sadja, 

Menurut U.P., negara2 jang 
sudah pasti akan menerima baik 
undangan Sovjet adalah Albania, 
Bulgaria, Tjekosiowakia, Djerman 
Timur, Finlandia, Hongaria, Po- 
landia dan Rumania. Sedangkan 
RRT tentulah bersedia mengirim 
seorang penindjau. (Antara) 

1 ORANG OPSIR & KADET 
IRAN TAK DJADI DIDJATUHI 

HUKUMAN MATI. 
Mahkamah appel militer Iran 

malam. Minggu il. telah  mengura- 
ngi hukuman2 jg tadinja didjatuh- 
kan atas diri 7 orang opsir dan ka- 
det tentara Iran, ig dipersalahkan 
telah ikut serta dalam komplotan 
Komunis untuk menggulingkan pe- 
merintah. (Antara). 

Record Terdjun 
Dgn Parasuut 
“2 ORANG OPSIR angkatan 
udara Amerika Serikat, bernama 
Kapten Edward .G. Sperry dan 
Letnan Henry P. Nielson, masing 
masing pada tgl. 3 dan 2. Agus- 
tus jl, telah mentjapai rekozd | maka itu sudah terlambat. baru dunia, dalam hal terdjun : z (Antara) 
dengan parachut. Kedua opsir 
fadi dengan selamat berhas' ter- 
djun setinggi lebih dari 824 mi 
dengan parachute dari sebuah 
pesawat pembom pantjargas B-47, 
Demikianlah diumumkan pada 
hari Minggu ini di Washington 
dengan resmi. 
Kedua penerbang tadi ' dilontar- 

kan keluar dari pesawat terbang 
dengan sebuah ,ejection seat” dje- 
nis baru, jg sedang difjoba. Kursi, 
lontar tadi bentuknja lain daripada 
biasanja dan ditempatkan diatas 
rel2, digerakkan dari bawah pesa- 
wat terbang dengan ledakan car- 
tridge mesiu. Menurut keterangan 
komando angkatan udara, pelempa- 

Pembunuhan 
S1 SA . . 

C4 Politik 
Attase Pers Guatemala 
Di Mexico Terbunuh 

| ATTACHE PERS kedutaan be 
sar Guatemala di Mexico pada 
hari Minggu telah dibunuh dng. 
tembakan revolver ketika sedan 
mengendarai mobil di ibu-kota 
Mexico, demikian menurut berita? 
jang belum mendapat pembenaran 
dari pihak resmi, Didapat ketera- 
ngan bahwa attache pers tsb., ran keluar ini dilakukan - setjara Arnaldo Orantis, telah d'tembak otomatis: baik pelontaran orang2 | mati oleh seorang pengendara nja dari .,kursi-lontar”. maupun | mobil lainnja jang telah menghen pembukaa, parachut dilakukan oleh 1 BA tikan lebih dulu mobil .tjara2 penetapan saat (timing) dan 

Orantis. let ning) dan| Pendjelasan tentang ins'den pe- ledakan istimewa”. Peristiwa. ini! nembakan ini sukar didapat dari kedua-dua kalinja  terdjadi diatas pihak polisi. Insiden tsb. dapat Teluk Mexico: suhu . pada tinggi | mempunja! ekor politis mengingat 45.200 kaki. ialah saat pelemparan 
kedua orang tadi, adalah — 375 
Celsius. (Antara). 

djumlah besar orang “ pelarian 
Guatemala jang kini mentiari per 
lindungan di Mexico. (Antara)   

Sebuah delegasi parlemen Inggris Lai menambahkannja, bahwa kesan 
ig Sabtu “malam tiba kembali di 
London setelah selama & pekan me nja RRT ingin hidup aman, sehing 
ngundjungi RRT menjatakan bahwa | ga dapat terus membangun  perin- 
RRT sudah bulat tekadnja untuk 'dusteriannja baik jg ringan mau- 
merebut. kembali Taiwan,  tjepat | pun berat, disamping memperkem- 

bangkan sumber2 pertanian dan ba 
han mentahnia. 
Sebuah delegasi lain dari kota 

Coventry telah tiba pula Sabtu ma 
lam di London dengan menumpang 
pesawat terbang dari perkundju- 

atau lambat”, 
Sebuah pernjataan ig dikeluarkan 

oleh delegasi mengatakan bahwa 
“delegasi tidak melihat bukti2 bhw 
RRT berusaha atau menghendaki 
permusuhan”. Delegasi jg djuga te       

samana William Standiy, lah bertemu Jengan PM Chou Enlngan ke Rusia. Mereka mengumum 

Menteri Calingo Sangkal 
Segala - Galanja' 

Berita2 Pemasukan Orang? Pilipina Ke 
Indonesia Setjara Gelap Disebutnja 

-Fantastiss 
SEMBILAN ORANG warganegara Indonesia pada hari Saptu 

jang lalu telah ditangkap oleh satuan patroli pabean Pilipina, keti- 
ka mereka kabarnja sedang membongkar muatan sebanjak 9 ton 
kopra di S'tuo Sucuban dipulau Jolo. Kabarnja pemimpin rombo- 
ngan orang2 Indonesia ini adalah Abdul Rasad, Menurut pengumu 
man kantor pabean jang bersangkutan, Abdul Rasad menerangkan 

Taiwan Toh Pasti Akan Direbut 
jg mereka peroleh ,,bahkan 'sebalik 

tidak berniat untuk mendarat di 
. 7 

Akan tetapi terpaksa melakukan- 
nja, karena mereka tsb. kearah pu- 
lau ini oleh typhoon ,,Ruby”. 

Achirnja diwartakan, bahwa Ab- 
dul Rasad telah minta kepada para 
pembesar pabean, supaja ia di per- 
kenankan  mendjual kopranja di 
sana. 

Dalam pada itu pemimpin delega 
si Pilipina menteri Mauro Calingo, 
jg dewasa ini sedang mengadakan 
perundingan2 dengan delegasi Indo 
nesia untuk memetjiahkan masalah 
imigrasi gelap timbal-balik, pada ha 
ri Senen menerangkan berkenaan 
dengan berita dari Djakarta jg me- 
ngatakan, bahwa setiap tahun seba 
njak 20.000 orang2 Pilipina masuk 
ke Indonesia setjara gelap, bahwa 
berita ini adalah ..fantastis”. Di te- 
rangkan, bahwa ia sama sekali ti- 
dak tahu menahu tentang  adanja 
kedjadian sematjam ini day dalam 
hubungen ini ia menanjakan  me- 
ngapa hal ini, diika benar2 terdjadi, 
tidak dikemukakan dengan resmi 
dalam perundingan2 antara kedua 
delegasi? 

Mengenai berita2 tentang pem- 
badjakan jang kabarnja dilakukan 
baru2 'ini oleh orang2  Pilipina 
diperajran Indonesia, menteri Ca- 
lingo menerangkan, bahwa menu- 
rut pemberitaan kedutaan besar 
Pilipina di Diakarta, para pembe- 
sar Indones'a tidak dapat mem- 
benarkan berita2 tsb, Dinjatakan 
selandjutnja, bahwa berita2 sjang 
tidak  bertanggung-djawab” jitu 

  
kan bahwa sebuah resolusi ig mela 
rang pemakaian sendjata2 atom te- 
Jah ditanda tangani oleh anggota2 
dewan perwakilan kota Stalingrad 
dan Moskow. 

| Anggota DPH John Fonncll me- 
njatakan bahwa delegasinja telah “di 

| terima dengan kehormatan dan aa: 
mah-tamah, baik di Moskow mau: 

kepada para pembesar pabean disana, 

  pun di Stalingrad, day bahwa se-! 
“tiap fasilitet telah diberikan kepada 
| mereka untuk melihat-lihat anggi 
tik2, sekolah dan rumah2 sakit, 

  

bahwa ia beserta kawan2-nja 
Sucuban. 

kini harus diachiri, karena sama 
sekali ,,tidak akan membawa se- 
suatu hasil”, 

Diterengkan  selandjutnja. bahw: 
perundingan2 tentang masalah 'imi- 

grasi. gelap itu akan  dilandjutkan 
kembali setelah Nugroho, wakil ke 
tua delegasi . Indonesia “dalam ps- 

rundingan2 ini tiba kembali di M3 
nila. Nugroho pada achir minggu 

ig Jalu telah terbang kembali ke 
Djakarta untuk menerima instruksi? 
dari -pemerintah Indonesia tentang 
soal2' penting, ig dewasa ini masih 
merupakan soal perselisihan faham 
antara kedua belah fihak. Ia di: 
tunggu kembali di Manila pada ha- 

ri Kemis dan menurut menteri Ca- 
lingo besar. kemungkinannja. bhw 
perundingan2 ini' akan “dilandjutkan 
kembali pada hari Djum'at atsu 
Sabtu jg akan datang. (UP). 

    

Missi Dagang 
Djepang Ke 

R.R.T.S 
Sekalipun Yoshida Dpt 

115 Djuta Dollar 

HARIAN Philippines Herald” 
dalam tadjuk rentjana hari Senen 
telah menjatakan rasa heran atas 
berita2 dari Tokio jang mengata- 
kan bahwa suatu missi ' dagang 
Djepang segera akan menudju ke 
Peking untuk merundingkan per: 
setudjuan dagang dengan RRT. 
Dikatakan oleh harian tadi, bah- 
wa Amerika Serikat baru sadja 
mendjandjikan kepada Yoshida 
surplus has'l pertanian Amerika 
sebanjak 100 djuta dollar dan di 
samping itu suatu pindjaman se- 
besar 15 djuta dollar. 

Menurut harian tadi, pengiri- 
man missi dagang ke Peking itu 
adalah suatu tindakan jang tidak 
manis dan merupakan tamparan 
di muka pemerintah Kuomintang, 

(Antata) 

ig berbahasa Arab itu diterangkan 
bahwa  djenderal Ali Nadjib men- 
djabat duta besar Mesir untuk Sy- 
ria, dan baru2 ini ia dipanggil kem 

bali ke Kairo dari Damascus. Sesu 
dah pertemuan tsb. Mahmud Fawzi 
mengadakan  pembitjaraan dengan 
wakil Syria di Kairo, Armenazi. 

Harapan A. S. djangan 
hendaknja timbul keada 
an tidak stabil. 

Kalangan resmi di Washington - 
sementara itu menjatakan pada 
hari Minggu, bahwa mereka tak 
hendak memberikan sesuatu ko-, 
mentar atas kedjadian2 di Kairo 
dewasa ini selain menjatakan ha-r 
rapan bahwa kedjadian2 itu bu- 
kanlah tanda permulaan keadaan 
tidak stabil jg akan berlangsung 
lama di Mesir. Tetapi pemerintah 
A.S. sudah sedjak lama menge- 
tahui adania persaingan antara 
presiden, djenderal ' Mohammad 
Nadiib, dan P.M. letnan-kolonel 
Djamal Abdul Nassir dan pem- 
berhentian djenderal Nadjib tidak 
datang sebagai suatu surprise” 
ig besar. Demikian kalangan tadi. 

Eden mempeladjari ke- 
mungkinan pengaruh ter 
hadap perdjandjian Ing- 
gr s-Mesir. 

Di London pada malam Senen di 
umumkan. bahwa. pemerintah, Ing- 
gris telah meminta kepada duta-be- 
sarnja di Kairo Sir Ralph  Steven- 
Son supaja mengirim ke Londop se 
gala keterangan ig dapat diperoleh 
sekitar pemberentian djenderal Mo 
hammad Nadjib dari djabatannja se 
laku presiden Mesir. Komentar res 
mi Inggris baru akan dikeluarkan 
sesudah ' laporan Stevenson dipela- 
djari. Dalam pada itu didapat ka- 
bar bahwa pada malam Senen men 
teri. luar negeri Inggris: Sir Antho- 
ny Eden telah memanggil berkum- 
pul penasehat2nja jg terdekat “utk. 
membitjarakan kesulitan? jg mung- 
kin timbul ibertalian dengan pembe 
rentian djenderal Nadjib dalam pe- 
laksanaan perdjandjian  Inggris-Me- 
sir.ig telah ditandatangani di Kairo 
pada tgl. 19 Oktober ibl. mengenai 
pengosongan. daerah “Terusan Suez 
oleh pasukan2 Inggris. 

Dijaminan Mesir kepada 
Syria dan Saudi Arab. 

Selandjutnja didapat kabar di 
Ka'ro bahwa pemerintah Mesir 
pada malam Senen dalam pesan 
jang ditudjukan kepada presiden 
Republik yria dan Radja Saudi 
Arab telah memberi djaminan 
bahwa djenderal Mohammad Na- 
djib akan - mendapat perlakuan 
baik dan (dak akan diambil. tin- 
dakan jang dapat membahajakan 
keadaan kesehatan djenderal Mo- 

| hammad Nadjib. (Antara) 
  

2 KAPAL, INGGRIS DITAHAN 
KMT., KATA RRT. 

Kantorberita RRT Hsin Hua 
mengabarkan hari Minggu, bah-   wa Kapal-dagang Inggris ,.Inch- 
wills” hari Minggu telah ditahan 
dan muatannja dirampas oleh 
kapalperang Chiang Kai Shek, di 
dekat Foochow, (Antara) 
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3 IM KUR aa « 

Atau Malang: .I 
| TE Obi      

     

PU 

Ie Mn ey 

    (lam pidatonja pada resepsi pen 
| Tengah di Semarang pada Ming 

    

Il oleh PKI. Parindra tid 
lini karena berkejakinan, kalau 

.adanja konperensi Afro A: 
bebas kita telah men 

    

    Berbitjara soa| kepegawaian .dika- 
takan, bahwa Parindra k berke- 

  

  

tetapi tidak akan mendesak untuk 
segera | dilaksanakan,  sebah Parin-. 
dra tahu bahwa Pennakuah ak 
mempunjai uang. Kalau PGP Baru 
itu dilaksanakan, berarti Pemerintah 
harus menambah: Anggaran Keua- 
ngan sedikitnja Rp. 2 miljard, dan 
dengan demikian akan menambah 
pula djumlah “defisit negara, hingga 
mendjadi Lk. Rp. & miljard. Dalam 
PGP Baru itu dimasukkan semua 
matjam djabatan. Kalau dalam PGP, 
dulu ada Lk. 5.000 matiam  djaba- 
tan, maka dalam PGP Baru nanti 

Bun 1 Des. 1054 
pada tjabang2 
kjat Indonesia 

n, egal, Semarang, Jogjakarta, Surakar: 
“Malang, Djember, Tandjungkarang, Pa- 

   

  

     

  

   

  

   

  

   

edan, Pontianak, Bandjarmasin. 
n Passar dan untuk Djakarta di Djl. Ta 
2 : 

“poswesel kepada tjabang2 Bank Rakjat 
tas dengan tjatatan, bahwa poswesel un- 
dialamatkan kepada BANK RAKJAT 

r No. 5 Tromol Pos no. 704 Dak. Dja-      

        

    

k) 

         
    

    
    

     
   

   

      

      

    
   

  

      

    

    
   
   

    

karta-Kota. (Tida da tjabang BRI di Djl. Tanah | terdapat Lk. 1000 matjam djabatan. 
Abang III No. 4 Djakarta Gambir). 
Seorang atau sealamat maxim um 10 lembar. Mungkin mulai bl. Djan. 1955 
Tiap lembar atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— untuk |PGP Baru “akan di Jaksanakan 
ongkos kirim dan bea ac 

3. Djika djumlah surat 
telah habis terbagi sem 
dah itu dapat ditahan 

inistrasi. 
an jang disediakan untuk dikirimkan 

la, maka poswesel jang diterima sesu- 
untuk undian jang berikutnja, te- 

akan tetapi hanja mengenai pero- 
'bahan2 djabatan2nja sadja, se- 
dangkan mengena! keuangannja 

| belum. Dim. perobohan2 djabatan 

   
    

pi ini dilakukan menurut pertimbangan Bank | tu nanti hanja bersifac memper- Bar Tang | £ Ta baiki kedudukan pegawai satu sa. 
ma lainja, dan akan meliputi tam- 
bahan Anggaran Keuangan sedjum 
lah Ik. Rp. 600 dujta. Dalam pada 
itu oleh R.P. Suroso disinggung 
pula . mengenai adanja Koperasi 
Pegawai, dan dikatakan bahwa 
Koperasi ini nantinja akan menda- 
pot barang2 dari tangan pertama, 
misalnja dari para import dan 
dari perusahaan dil. hingga dgn. 
demikian harganja akan dapat le- 
hh murah. Selandjutnja pemb'- 
tjara mengulangi djuga pidatonja 

Penarikan di Djakarta pada tg: 209, 

30 dan 31 Desember 1954 
. dilakukan dihadapan Notaris R. M. SO ER OJO ke- 

: Sena tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djika surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan 
Sibarangkia imenurut perimbangan. 

' Diminta perhatian, bahwa' daftar penarikan dalam surat2 ka- 
bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. : 
Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh Ban 
Rakjat si g juma at intaan. Rakjat Ta dengan pertjuma atas permintaan Aa aa Mira ouaja 

no —K” “ bamag sae ai NA : | nokoknja menghendaki agar Ibu- 1 Hn ak - kota R.!. jang kini berpusat di Dia - Panja TES | kartg siraia dipindah ke Djokja 
atau setidak2nja di Malang. 
Konperensi Parindra Daerah Dia 

|wa Tengah jang berlangsuno pada 

  

| ta ' Pasar Malam 

alang Merah Indonesia |“ 
|... Tjabang Semarang CAN Bambintah mak Melatarnan an an LAPANGAN MERDEKA PEKALONGAN Ingendalian harga sekuat2nia: men-' 

desak pada Pemerintah untuk ver- 
hatika, faktor2 jang melemahkan 
bangsa kita dalam Tapangan ekono- 

PEKALONGAN (Site 
p Guna Dinas Tranfusi D arah F4 rintah mendirikan Devise, Bank un 

Mulai tg. 20 NOVEMBER s/d 20 DESEMBER” 1954 | tuk memberi kredit pada importir? 

rang, telah menghasilkar 
resolusi sbb: meniokong sepenuhnia 

    

  13 meghapuskan embargo: mencharosi 
dan menjokong sepenuhnja inisiatif 

&i 

: & . $ dan perusahaan? nasional. 

  

i 

! Mendesak kepada Yemerintah utk j 
memperbaiki keadaan politik pega- | 
wai terutama dim kalangan Pamong | 
Pradja jang karena tindakan bekas! 

: Menteri Hazairin terdapat” ke. 
“gont'angan didaerah2: mendesak 
agar dalam .tindakannja kearah pe- 
mulihan keamanan Pemerintah lebih 
intensif lagi dan kalau perlu mem- 
perbesar anegaran keuangan untuk 

f | kepertuan tsb. ''Dan paling “ achir, 
mendesak pada Pemerintah agar da- 
lam waktu jang singkat para ..peng- 

| chianat bangsa” (fang disinjalir dim 
pidato Presiden di Palembang dihw 
kum seberat2nja. 

Disamping keputusan tadi telah 
dibentuk pula Dewan Pimpinan Pa 
rindra Daerah Djawa Tengah jang 
baru terdiri dari: Ketua Umumsreng 
ku Jusuf Mustafa. (Djokja) ketua Ha 
rian 1 dan Il: S, Djojosuwarno(Smg.) 
dan Sadono(Djokja). Penulis . Sosro- 

atmod,o (Smg.) dan pembantu2: Su- 
tjipio, (Tjilarjap), Suroso (Pekalong 
an) dan Anwar. (Pati). 

  

    
APOTHEEK PETANG HARI. 

Hari ini Apotheek Bima di Djl. 
Seteran dan Koo Hwie Pekodjan 49 
dibuka hingga djam 20.06w. 
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,MING 
Satu-satunja mi 
Indonesia, 

»” enteng tetapi berisi, diseluruh 
Balus.- 0 

| pula dengan banjak gambar, 

NGGU PAGI” : 

2 ternama. 

  

! “penghidupan seseorang anggauta 

'mentjurahkan isi hatinja dengan | 

SOAL PERTJINTAAN”. 

, 

  

Kasataa Rp. 10,— sebulan. 
- Rp. 2,50 " 

  
. ...c.... 
4 2   , R Ae Pas Tata Usaha EG NA 

Ng SN . Madjalah ,, MINGGU PAGI" Ne paperit Tai, TI "1 Ne ET nee nanya an, Upi 901 
AND U YOGJAKARTA, Ie Ta 
   

  

    

PGP Baru: 

KETUA UMUM Parindra R. 

nia progasng pa Il Denakan 
p i f 

mpang, sebab dalam konperensi tadi akan 
dibitjarakan pula tentang masih adanja kolonialisme di As'a dan 

beratan dengan adanja PGP Baru 

itel. 13 dan 14 Nopember di Sema-, 
beberapa 

usaha delegasi kita. di PBB untuk: 

SAN Sg aya 
5 Na 

    
   

     

    
      

        

an 

- 

  

    

    

      

menjatakan, bahwa 

   

  

Kabinet tetap (dak 
leh parlemen, Dengan akan 

Djakarta, bukan berarti politik 

  

Afrika. Demikian R.P. Suroso, 

f 

KABINET SERBA DUA DUA 
Melihat susunap kabinet Ali sesi 

dah direparasi ini lantas kelihatan pu T 
nja sifat jang chusus: Tjoba. perhati | 
kan: Kabinet punja dua Sunarja 
(menteri LN dan DN): punja 2 pra 
'pesor (Prof. Ir. Roosseno dan Prof. 
Abidin), punja dua Ali (P.M. 
Lie Kiat Teng alins Mohd. 
nja aua hadji (K. Hadiji 
dan H. Siradjuddin Abbas), 
dua orang tidak berpartai (Mr. 
dan Mr. Yamin) dan ......... 
2 menteri jang dulu gemar 
sandiwara (dr. A.K. Gani dan Mr 
Yamin). 

Ini tjotjok benar dengan reparas 
kabinet jang tantas mengalami peron 
bahan, persis seperti lagu Djakarta 
mengalami perobahan” jang refrein 
nja bisa diganti dengan kalimat: kut 
engkut: kabinet dua-dua ............ 

TIDAK NGERTI .,TROEF- 
KAART". 

Sobat Sirpong jang baru 
dari Djakarta bilang, bahwa 
waktu orang-orang koran tunggu s 
Gang kabinet, pada main bridg 
Tiba2 Menteri LN Sunarjo datan 

mendekati dan bilang: Saja ini tida 
bisa bridge. 

Sirpong "pikir, ini nantinja 
djadi gara2. Sebab biasanja kala 
ada perundingan antara dua orang 
diplomaatnja “sering bilang: 13 
masih punja  troefkaart”, padaha 
mas Narjo masih berhadap2an d 
Luns dari - Nederland. 

Tapj siapa tahu, barangkali 
Narjo akan- bilang: Dalam soal 
nuntut Irian-Barat kita tidak paka 
troef-troefan 

Mr 

S:rpong 

Walikota Smg. 

  

anakan Besuk 1955 
indah Ke Jogja 

lent. Sosial 

u da e tenteri Sosial) da- g onperensi Parindra Djawa 

| Kabinet dipengaruhi ri Kabinet sekarang ' tetap dak menjimpang 
      

    

    

     

       

   
    

         
   
    

  

Jan 

main. 

datang 
pada 1 

bisas 

| Di 

gai didjaman kolonial dulu, ia-' 

  

' 

    

  

  

“ KONPERENSI PARINDRA 

muat disemping ini. 

DJA WA TENGAH. Pemandengan 

“dalam malam resepsi Parindra Djawa Tengah jang dilangsungkan di 
edung Gris Semarang, pada hari Minggu malam. Tampak ketua umum 

2 Sa menteri Suroso, sedang memberikan sambutannja. Mengenai ke 
erangan” menteri Suroso ini harap pembatja, mengikuti verslagnja jg 

(Foto: ..Nappho”) 

  

Dor selaku seorang jurist dan 

   

       
     

    
   
    

  

   
    

   
     

    
    
   
   

   
   

   

    
    
     

    

    
    

   
    

  

   

“Dikatakan oleh mr. ' Tadjudain 
- bahwa pada umumnja  sese- 
.jg ditudun bersalah, perkara 

diselidiki dengan teliti oleh se- 
sesuatu pengadilan, sedang dirinja 

“kesempatan untuk membela 
ari tuduhan2 itu, sebelum di 

berikan keputusan oleh djaksa atau 
hakim jg mengadilinja. 

mbahkan, bahwa dewasa ini 
terdapat suatu kegandjilan 

reserse bisa 
kedjahatan 

hendak 

bahwa seseorang 
mantjing” sesuatu 

“dari seseorang jg sengadja 
diselidiki. 

sdjadian2 didjaman kolonial ini 
masih meradjalela, demikian 

juddin Noor, karena didalam 
negara kita ini sekarang pemifnpin2 

masih diberi kesempatan utk. 
uat kedjahatan: keadaan ini 

rbahaja sekali. Belam berarti bah 
rang2 jg dipantjing itu hendak 
at kedjahatan. 

Sebaliknja banjak pemimpin2 ne- 
ig ternjata mempunjai kekaja- 

.ig tak mungkin bisa diperoleh 

penghasilan setiap bulannja 
“ menimbulkan  ketjurigaan di 

An masjarakat ramai. Orang2 
ikian itu, meskipun karena ke- 

aan 'jurisdiksi di Indonesia seka- 
rang belum bisa dihukum, setidak2 
nja bisa diselidiki darimana asalnja Terhindar Dari Be 

Maut Mr. Tadjuddin Noor membenar- 
akan, bahwa pada waktu ini sukar se 

Hudjan angin jang mengamuk da- kah untuk m. 
lam kota Semarang pada hari Sabtu menteri atau lain pemimpin 

menghukum seseorang 
nega- 

sore, selain menjebabkan banjak gen ra jg nampak mempunjai kekajaan 
ting2 berantakan (antaranja rumah2 jg masih dapat disangsikan dari 
dibilangan Halmahera dn beberapa'di mang asalnja, karena belum adanja 
Purwodinatan), pun telah menjebab undang? korupsi 
kan beberapa pohon tumbang. Tapi | menentukan “batas kewadjiban : 
Isampai berita ini ditulis, belum sam-| hak “seorang .menteri. Hal demikian 

- Ipar ada diterima kabar tentang Kor-' zu diakui banjak menimbulkap ke- 
|ban2 manusia. Dalam waktu hudjan'! sulitan2 dalam pemeriksaan. 
anfin tadi, pun hampir sadja wali- 

an hebat. Untung 
ikota Semarang, mendapat ketjelaka-' mud'an ternjata mempunjai 

berkat perlindu- f kajaan jang mendadak, menurut 

dan 

Kalau seseorang partikelir se 
€- 

ngan Tuhan, beirau telah terhindar | pendapat. mr. Tadjuddin Noor 
dari bahaja maut. Hari Sabtu seki-' bisa dipahami oleh masjarakat ka 
ra djam 15.30, pada saat sedang ken' rena seseorang partikelir bisa 
tjang2nja hudjah angin, pak waliko:i mengadakan pindjaman dan atau 
ta perlu mengundjungi sesuatu,  be- 
liau pergi dengan kendaraan mobil 

mengadakan kontrak2  perdaga- 
ngan dsb.-nja. Lain halnja dng. 

H. 4458. Tapi baru sadja mobil kes | seseorang pegawai tinggi, seorang 
luar dari rumah pak walikota, .se- 
sampai didjalan Djatingaleh, men- 
dadak mobil ketimpa dahan pohon 
bungur jang tumbang. Dahan tepat 
mengenai kap tengah mobil, hingga 
mobil mengalami kerusakan. “Un: 
tunglah pak Walikota sendiri l 
menderita luka2: djuga mesin mobil 

nja masih dapat dihidupkan lagi. 
Dengan pertolongan rakjat disekeli- 
ling itu, kemudian dahan jang ' me- 
rintangi lalu lintas ini dapat dising: 
kirkan. 

“Selain ketjelakaan mobil ini, pada 
hari Minggu malam, didjalan Siran: 
da pun telah  terdjadi - ketjelakaan 
lainnja. Sebuah mobil jang sedang 
mendaki didjalan itu, karena mesin-! 
nja mati dgn mendadak, lalu tak da- 
pat dikuasai lagi djatannja. , Mobil 
»imlorot” mundur dan .achirnja ma- 
suk djurang ditepi djalan. Untung 
tak membawa korban. 

  

|   
ULT'S 
NTA dan KALENG 

tak | 

-kebenarannja kata 
: Noor seterusnja. Dalam memberi- 
kan hukuman demikian itu tidak bo ' 

menteri, jang menurut pendapat 
mr. Tadjuddin Noor tidak mung- 
kin bisa mempunjai ,,simpanan” 
dari gadjinja. | 

Mr. Tadjuddin Noor  menambah- 
kan, bahwa kebanjakah pemimpin2 
kita jang mendadak mendjadi kaja 
menurut keterangan mendapat keka 
jaan itu dari harta benda isterinja, 
atau dari warisan atau darimana Ia 
gi. Hal ini bisa sangat disangsikan 

mr. Tadjuddin 

leh orang menjamaratakan orang2 
jang dituduh. Seseorang jang bukan 
ahli dalam soal hukum, mudah seka 
li berbuat kechilafan, mudah sekali 
mengambil tindakan jang salah. Apa 
lagi seorang jang bukan ahli, sedang 
kan seorang djaksa atau hakim ma 
sih bisa mengambil keputusan jang 
mengakibatkan adanja ,,gerechtelijke 
dwaling”, demikian Tadjuddin. 

Achirnja dinjtakan, bahwa seba- 
iknja soal2 mengenai “tindakan2 ter 
hadap orang2 jang dituduh bersalah 
itu dikembalikan lagi kepada orang2 
jang memang ahli dalam soal hu- 

'kum, demikian menurut berita jang 

|| telah memulai 
KH . bkinan sebuah ' djalan desa baru 

'I. sepandjang 2500 m., lebar 4 me- 

i 

“kan 

| dap 98 buah rumah penduduk desa 

kita kutip dari Persbiro Indonesia. 

  

| TuIREBON. 
USAHA GOTONG ROJONG. 
Sedjak tanggal achir bulan j.l. 

penduduk desa Pamulihan ketja- ' 
matan Subang (Kab. Kuningan) 

mengerdjakan pem 

ter, jang menghubungkan desa ter 
sebut dengan desa Bantardendeng 
Ketj. Rantjah (Kab. Tjiamis). Se- 
tiap harinja tidak kurang dari 500 
orang tenaga rakjat jang menger- 

“djakan djalan itu dengan sukare- 
la, sehingga diharapkan dalam 
minggu ini djuga djalan baru itu 
sudah dapat dipergunakan. : 
PENGGARONGAN DAN PEM 

BAKARAN DIDAERAH 
KUNINGAN 

Kurang lebih 60 orang anggauta 
gerombolan baru2 ini telah melaku- 

penggarongan besarZan terha- 

Tiiangkir  ketjamatap Tjibingbin 
(Kab. Kuningan), sehingga penau- 
duk dirugikan harta bendanja sehar 

| ga Rp. 3034.70. Ig digarong itu ada 
lah berupa bahan makanan, pakai- 
an, ternak dan uang. Didesa Tjipon 
lok mereka djuga melakukan peng- 
garongan terhadap 45 buah rumah 
penduduk. sehingga tevtjatat. keru- 
gian sebesar Rp. 1720.75.-— 

Pada ke-esokan harinja, terdjadi 

dan undang2 jgi 

isdiksi Indonesia Akan MelebihifKeadaan Ne- 
ra Fasis Kalau Oran um Mo 
Zonder Diberi Kesempatan Untuk Diselidiki 

Ha Kesalahannja Dan Bela Diri | 
' KALAU SEPERTI diwaktu sekarang ini orang bisa diberi 
ukuman moril dengan tidak diberi kesempatan jang formil untuk 
iserdiki kesalahannja dan diberi kesempatan membela diri, maka 

keadaan jurisdiksi di Indonesia ini sudali melebihi keadaan dalam 
natu negara jang fasistis, demikian dinjatakan oleh mr. Tadjuddin 

g Bisa Dibukum Moril 

sebagai pendapatnja  persoonlijk. 
eterangan2 ini diberikan berhubung pada achir2 ini banjak ter. 
ar berita2 mengenai suapan2 kepada pemimp'n2 negara. jang 
rdjuta2 beserta akibat2 jang ditimbulkan oleh berita2 itu. 

Daerah 

WONOSOBO 
L... KONGRES GERWANI 

  

wani) tjabang Wonosobo pada tgl.: 
19-20 Nopember 1954, bertempat 

di Gedung ,,Panti Pemuda” Wono- 
|Sobo akan mengadakan kongres tja 
“bang ke-I. 
|. Untuk penjelenggaraannja kini te- 
lah dibentuk Panitya Konggres dgn. 
susunan sebagai berikut: 

Lo 1. Ketua IL: Nj. Sastrosumarsono 
(Gerwan!), 2. Ketua II: Sdr. Suwan 
di (Sobsi), 3. Penulis I: Nn. “Bu- 

| dijah (P.P.I), 4. Penulis H: Nn. Su- 
tjiningsih (Gerwan!), 5. Bendahara: 
Sdr. Wiradi (S.B. Kependjaraan), 

INn. Rudati (Gerwani), 6. Bag. Per- 
|engkapan: Sdr. . Mantuni. (S.B. Ke- 
pendjaraan), 7. Bag. Sosial/Kebuda 
jaan: Sdr. Sahid (Sarbupri), 8. Bags. 
Pen/Dokumentasi: Sdr. Sudijono 

((SBPP.K),: 9. Bag. Pers/Resepsi: 
| Sdr: Suwito (SB, Pegadaian) dan 
“10. Keamanan: Sdr. Suharto (Per- 
 bepsi). 

| Dengan dibantu oleh lain2 organi 
isasi:. Perwari, Wanita Demokrat. 
'Persig, B.T.I., Sebda, Pemuda Rak- 
jat, SB. Kesehatan dan SBDPR. 

PURWORE DJO 
ane menua aa 

LATIHAN B.T.C, ,,SAPTA AR- 
GA” TERR. IV ANGK. KE 6. 

Pada tanggal 13-11-54 jl. telah 
dimulai latihan B.T.C. ,,SA” Terr. 
IV. angkatan ke 6 bersama-sama 
dengan latihan combat. 

Kali ini kesatuan jang dilatih Bn. 
448 R.I. 14 (.latihan battle”) dan 
satu kompi dari Bn. 440 R.I. 14 (la- 
tihan ,.cobat”). $ 
Timbang terima komando taktis 

atas kesatuan jang dilatih dilakukan 
oleh komandan Kesatuan jang ber- 
sangkutan kepada Kmd. RT.C, 
»SA" Terr. IV pada tanggal: 13-11- 
1954 dihadapan Plm. TT. IV. 

Sebagai diketahu lama — latinan 
masing2 adalah 2 bulan dan tem- 
pat latihay ialah Purworedjo. 

PARAKAN 
RAPAT UMUM P.N.I. 

Pada hari Minggu pagi kema- 
ren bertempat dilapangan sepak 
bola Bulu Parakan telah d.lang- 

(sungkan rapat Umum P.N.I. jang 
idikundjungi “oleh kurang Jeb:h 
15000 orang. 

Rapat umum itu diselenggara- 
kan oleh anak.ranting PNI Bulu. 

i Dalam rapat umum itu telah ber 
| bitjara dari Dewan Prop.nsi PNI 
iDjawa Tengah Sdr. Hadisoebeno 

an Koordinator daerah Kedu 
sdr. Pamudii. 

Rapat umum jang berlangsung 
dengan pemih semangat dimulai 

|pada djam 08.30 dan berachir pa- 
|da djam 11.30 siang. 

4408 
KEAMANAN DI KESUGIHAN 

Djika dibandingkan dengan tahun 
1953, maka keamanan diketjama- 
tan Kesugihan, daerah Maos dalam 
tahun 1954 sangat madju. Artinja 
keamanan baik, walaupun belum 
dapat dikatakan sempurnanja. 

Langkah  kemadjuan itu didasar 
kan atas kegiatan kerdjasama anta 
ra rakjat dan pihak jg diserahi tu- 
gas mendjaga keamanan. Pertjoba- 
an penggedoran banjak sekali jg da 
pat digagalkan. Pun pendjagaan di 
waktu malam sangat rapinja, se- 
hingga kaum 'jg ingin merusak ke- 
amanan djarang sekali bisa masuk 

  

  

daerah Kesugihan. Lengan demiki- ' 
an rakjat bisa tenang bekerdja di 
“ladang jg. berarti bisa memperbesar 
hasil ladangnja. 

SKAKAKAKAKKKK KKKS KT ERN 

pula suatu perampokan jang serupa 
terhadap 21 buah rumah penduduk 
kampung Tjidahu desa Tjiangir, di 
mana mereka dirugikan sebesar Rp. 
657,60 .'Penggarongan — dikampung 
ini dilakukan oleh 29 orang gerom 
bolan. Selandjutnja dari Kuningan 
dikabarkan, bahwa pada' awal bl. 
Nop. jl. segerombolan. jang ditaksir 
50 orang, telah “membakar habis 
19 buah rumah penduduk desa Pa- | 
djambon katj. Kuningan, jang se- 
belumnja didahului dengan pengga- 
rongan. Kerugian jang sudah dike- 
tahui seluruhnja  berdjumlah Rp. ' 
135.208, 

x 

Gerakan Wanita Indonesia (Ger- | 

“'kekajaan, hak milik 

Kalau Pemuda Gandrung 

ting Rambut Si-Pemudi 

Kota Djakarta 

  

— Seka 
    

  

A SELALU ada 
ok tjerita. Dan dju 

    
   ka kat orang berbuat 

Ham tjeritanja. Seorang 
djatuh 1 pada seorang wanita. 

Ketika bios sudah ma'n gedung 
gelap, pemuda tadi mengeluarkan 
psau dan dengan sangat berhati2 
. hendak atau memulai me- 

| motong rambut apik dari d'antung 
hatinja tad'. Keruan sadja,  pe- 
mudi tadi sangat kaget dan men- 
d'ert, sebab ab rambutnja seperti di- 

terk2 begitu keras "ia mendierjt 
hingga segenap penonoton klas lo- 
ge itu mendjadi terkediut. sama 
berd'ri dan...b'os terpaksa berhen- 
t ditengah d'alan, lampu dinjala- 
kan. k 

Ach'rnia pemuda jang sial ka- 
rena Na an tadi. terpaksa 

berh'tungan dengan  Pulis' dan 
sekoning rambut mendjad' bukti 
mula “nisa tua akan mendjadi 
behan2n'a bagi Hak m untuk me- 
nen'ukan hukumann'a. 

Memang, menurut eisn9? didra- 
man baheula, kuku, rambut, hari Ja! 
hir, gambar ini tjukup...... untuk 

mendjadi alat ,,mendjaran siang 
(guna?) .seorang wanita. “ Katanja 
dengan |djaran-gojang” tadi, wan' 
ta jang ditudju akan tentu mendjadi 

tergila-gila pada pemuda jang me- 
naksirnja, itulah sebabnia lalu ada 
perkataan JKEDANAN”  dikamus 
bahasa Djawa. Kedanan, artinja 
mendjadi. edan, gandrung atau “dja- 
tuh tjinta. 
Tjuma sadja didjaman dulu itu, 

kalau hendak ,,menggunakan” dja- 

ran gojang (pengasihan) pemuda ta 
di tentu berpuasa. 23 

Kalau djaman sekarang, apa masih ' 

ada, pemuda jg tahan berpuasa, ti- ! 
dak makan tidak minum tudjuh ha- 
LL? Makanja kalau ,,menggunakan 

“diaran gojang” wanitanja tidak dja 
di gandrung, dia sendiri jang......... 
gulung koming. Ada-ada sadja. 

st 

    

    
SEBAGIAN BESAR dari Wa- 

likota ji besar2, sudah diteri- 
ma mang besar oleh Bung Be- 
sar, digedung besar, sesudah me- 
ngadakan konperensi besar, di 
kota besar Djakarta Raja. Disini 
boleh-dikata Bung Besar (Karno) 
marah “besar. Meskipun dengan 
perkataan dan-susunan  kalimat- 
nja jang alus2. Kalau dipertal de 
“pin Bahasa Mang Ganda, kira2 
akan begini isinja. 

|... »0, jotalah, mas, mas. La- 
Wong Sudah Merdeka, brani ma- 

ti begini, kok sekarang tidak bra 
ni merombak peraturan2 kolot, 
djandji2 kolot, jang '. memang 

. maksudnja mendesak kedudukan, 
tanah, rak- 

jatnja Indonesia sendiri? mBok 
djangan ragu2 bertindak mentja- 
but undang? jang tidak tjotjok 
lagi 'tu. Lambok jang revolusio- 
ner dalam merombak  sisa2 lama, 
dan revolusioner membangun”. 
Mengenai soal2 idee2, pembangu 

nan2, bikin2 masdjid atau tugu2 per 

ingatan, Bung Karno begini pikiran 
nja. Kalau orang mau bikin sesua- 
ta, mbok pikirannja itu bisa meman 
dang djauh. Djangan tjuma dipikir 
setjara tahunan, tetapi puluhan ta- 
hun, ratusa, tahun jang akan da- 
tang. Umpamanja mau bikin mas: 
djid di kota Djakarta. Kok besru- 
tengnja- tjuma 4 djuta Itu masdjid 
apa? Kan itu ibarat tjuma LANG- 
GAR sadja untuk kota besar ini. Li 
hatlah Barabudur, Prambanzn, jang 
ratusan tahun masih merupakan ps 
ninggalan jang megah. Bekinlah mas 
djid jang tjukup untuk sedikitnia 4 
ribu orang, semuanja dari bston, Ian 
tai marmer kalau bisa, pendek jane 
umurnja akan sedikitnja satu abad. 

Djangan bikin gedung jang se- 
tahan lagi sudah tambal sulam 
hampir rok. Walikota b'lans: 
Ja, sudah ada jang mau sokons 
kaju, bata, dl. Wah, wah, — ka 
ta Bung Karno — itu kaju dan 
bata hampir tidak terpakai untuk 
masdi'd besar bagi Djakarta. Be- 
ton, besi, katja kuat, itu bahan, 
Kaju hanja untuk atap dan raga 
ngan atas jang pokok sadja. 

Sekarang mau bikin TUGU 
45. Artinja 45 ' meter t'ncs nja. 
Di Medan Merdeka. Baik, Pera: 
pa ongkosnja? S Djuta? Wah 
wah. Ini diuga idee ..setjara de- 
sa” lagi. Kalau mau bikin. bikin- 
lah jang betul2. Rentjana dulu js. 
bagus. 

Tapi ini harus merupakan keme- 
gahan betul2. Djuga usianja harus 
bisa mentjapai ratusan tahun. Djadi 
pembikinannja harus setjara jang 
kuat betul. Laksana dari badia sciu 
ruhnja, Maka mesti tidak diadi da 
lam waktu satu dua tahun. Sedikit- 
nja lima th. baru selesai. Kalau bi- 
kin tugu, sekedar tugu2an, da usia 
nja akan hanja sepuluh tahun 'am- 
bruk, djanganlah bikin dulu. Kita 
generasi Proklamasi ini, memang ha 
rus ada “peninggalan, perbuatan vy 

imposant, be 

  
   

     
wudjudan jan 
tul2 djadi enang2an anak tjutju, se 
perti kita sampai sekarang menghar 
gai tangan2 pembuat Borobudur, 
Prambanan, Mendut, dil. 
4 Ini semua memang bagus dan hc 

at. 
Tjuma sadja, idee besar, kemauan 

.besar ini “kalau tidak d'kondung 
Oleh......... djiwa besar, djiwa tu 
hur, djiwa mengabdi, djiwa membe   Yaa ae ea IK mungkin terlaksana. | 

Padahal km jang meradjalela: Aku, Aku punia: Aku jang bikin. | 
Aku iang berdjasa. Aku jang pu: | nja idee, Aku tang didepan. Jang | 
paling djelek...... aku sing emak | dewe. Rakjat....., masa bodoh. 

  

   
Sama Pemudi — Gaun- 
Digedung Bioskop Utk 

”Djaran ' Gojang“ —Rentjana2 Besar 
rang Balapan Untuk 

di “Sole Agency” 
(KU ada-ada sadia. ,,Guna-guna” sekarang 

ga suatu bukti, bahwa asmara itu 

apa 'sadja asal kemauapnja ter- 
Ielaki, rupanja sudah agak Jama 
Gundah-gulana asmara ini rupa- 

R tidak mendapat perhatan dari sang Dewi. Tetapi dia tidak pu- 
se asa, le tepeahan dialan dan mengkiting Dewinja. Pada suatu 
hari sang Dewi hendak nonton b'oskon. 
Dengan tiada diketahuinia, dia duduk dibelakang Dewi asmara tsb. 

Pemuda itu mengikuti. 

  

RADIO 
SIARAN RRI 

Semarang, 17 Nop. 1954: 

Djam 06.10 Rajuan Dua Sedjoli. 
106.40 The Ray Ellington “Ouartet. 
0?.10 Sesando Timor. 13.15 Rajuat 
Doris Day. 13.30 Ruang” « Wanita. 
13.45 Dari Fiim Malaya. 14.10 Or- 
kes Studio. Surabaja. 17.00 Taman 

   

      

Kusuma, 17.40 Ouintet Harry !3.i5 

Nila. Kesuma. 18.30 Hidangar 
Corps Musik Mobbrig. 19.30 Ane- 
ka Irama. 20.30 Krontjong Asl: 
21,00 Siaran Penerangan. 21.15 Sia- 

ran Tritunggal. 22.15 Siaran Fri- 
tunggal (landjutan). 23.00 Tutup. 

Surakarta, 17 Nop. 1954: 
Djam 06.03 Abdulgani dan 

Slamet. 06.15 Orkes 
06.30 Njanjian. Keksi dll. 
juan Waltz. 13.03 Klenengar 

14.15 Klenengan MM. Nm (sp 

tan). 17.05 Bu Nies dengan kan 

nja. 17.30 Yehudi Menuhin. 
Mimbar Pertanian. 18.15 Ru: 
A. P..19.30 Kwartet Koch. 
Contact dengan Pendengar. - 20.36 
Indonesia gembira. 21.10 Siaran: Tri- 

tunggal. 22.15. “Siaran - Tritunggal 
(landjutan). 22.30 Tutup. 

Jogjakarta, 17 Nop. 1954: 

Djam 06.10 Bonangan pagi. 06:30 
Genderan. 07.10 Genderan (landju- 
tan). 13.00 Trio Nila Kirana. 13.45 

Bing 
Kulintang. 
06.45    

  

   

    

2 
5 

n 
5 

) 

Gamelan Pulau Dewata. 14.10 Kon 

sert Siang. 14.30 Irama Trio. 17.99 
Bergembira dengan kanak2. 17.40 
Dwi Suara. 18.15 Bebe 

  

pa Riduan 
c Timur. 18.30 Peladjaran Lsgu? Dia- 

20.15 wa. 19.40 Krontj 
Orkes Philharmonia. 

21519 Siare 

  

    

  

Jogja. n  TFritu 
22.10 Tritunggal (landjutan). 22 
Tutupam 

Djakarta, 17 Nop. 1954: 
Djam 06.30. Kwartet Sudharnoto. 

13.30 Radio Orkes Surakarta. 17.00 
Orkes Kr, Puspa “Kemala. 17.30 
Peladjaran Njanji.. 18.30 Penghan- 

tar pada Pengertian Musik. 19.10 Pe 

nerangan Politik. 19.30 Ensemble 
Irama. 20.40. Orkes Duna Nirma: 
IA. 2115 Lembaran. Wanita. 22.30 
Tutup. 

Mr. KARTADJUMENA 
KE P.B.B. 

Direktar Djenderal Turan Ne- 
gara pada Kementerian Keuangan 
Mr, R. A. Kartadjumena pada tg. 
18 Nopember jang akan datang 
akan berangkat ke Amerika Seri- 
kat untuk memangku djabatannja 
jang baru sebagai anggota tetap 
pada sekretariat PBB di New 
York. Mr. Kartadiumena adalah : 
satu2-nja orang Indonesia ig akan 
duduk dalam sekretariat PBB dan 
akan memangkn djabatan itu se- 
lama 3 tahun. 

  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka” 
Semarang 15 Nopember 

  

24 karat: djual ...... Rp. 48,75 
beli Rp. 48.25 

22 karat: djual ...... Rp. 44,50 
Pera Rp. 43,— 

TOKO 

    »Huda Telp 336 
KRANGGAN UJETAN 27 SEMARANG 

  

:..Dinegara2 besar lain2nja, am- 
bil sadja Djepang,  umpamanja, 
tidak ada itu upatjara2 besarZan 
s0al perletakan atu pertama, 
dil. Jang ada peresmian KALAU 
SUDAH DJADI, kalau sudah 
YERLAKSANA, h 
Masak kita mau d'kata:...... 

dasar bekas budak......... 
3 

GOLONGAN ,,LISENSI ISTI 
MEWA?” kini sudah 'gulung-tikar. 
Artnja orang jang mengharap2- 
kan mendapat ,.istimewa” sudah 
lampau. djadi sedjarah. Buat me- 
reka "jang sudah dapat, sudah ter- 
landjur - kaja. Wong terlandjur 
kok... »terlandjur kaja”. Siapa 
tidak suka? Padahal jang biasa... 
»terlandjur sengsara”. Tapi kalau 
kajanja itu dari begituan, kiranja 
uang itu tidak akan membawa ke 
nkmatan batin sesungguhnja. 

Soal rebutan orosir sudah kita 
kabarkan. Sekarang rebutan dja- 
TAU »S0le agency”. Agen 

tunggal. Apa betul? sudah bisa? 
jangan2 seperti jang sudah2: im 

portr nasional, kapitalnja asing, 
Agency tunggal......... jang dibe 
takang lajar, ja dia dia sa- 

ta, lagi. 
oal ,,menggerakkan' orang kaja”, 

Suruh bikin pabrik sendiri, Bikin 
usaha sendiri. Ini di Djakarta dan 

:|dikalangan bank2 di Djakarta djadi 
pembitjaraan. Bagus ideenja, tapi sa 
lah djalannja. Akibatnja? Kini orang 
kaja di Jogja - sama takut simpan 
uang, takut kalau dipaksa, lalu bu 
ru2 beli emas dan kemudian... 
harga emas menari2 diatas langit, 
Padahal jang pokok ialah : SUPA- 
JA UANG DJANGAN DISIMPAN 
DIRUMAH, SIMPANLAH DI 

ANK, Kalau semua orang, besar 
ketjil suka simpan uangnja di bank, 
lapi jang uangnja djutaan, ini SU- 
DAH IKUT MEMBANGUN MEN 

Ah... kalau'tidak ada sa: | DIRIKAN PABRIK DLL. Sebab? 
Ta... begitulah umumnya, dj: man San ini. ah umumnya Tn 

Dulu tdak ada begitu. | 
Makanja sekarang ada kedja- 

dian......... peri etakan batu per- 
tama sudah ankan, tapi t- | dak dt didjalankan, tapi € 

skan, sampai batunja Ha ee, hilang ditjuri 
Orang, Ini karena AKU tadi, 

HJa, Sebab memang harus ada pemba 
Kidn kerdja, ada pembagian — ides, 
Mungkin jang tidak punja duwit pu 
nia idee besar, Jang punja duwit ti 
dak punja kamauan besar. 

“Begitulah diantaranjal..... sebab2 
nja beberapa partai tuntut ganti pim 
pinan Perekonomian tapi lagi......... 

aku jang djadi, Ah, aku lagi, 
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| dingkan bantuan uang itu. Antara). 

     

  

    

    

     

    

      

Sebuah 1 kepunjaan tentara 'Perantjis tampak PI "Tentang Tae sini sedang me. ah djalan Paha Han e ghada adanja ke- entang dipetjatn/a Nadjib. selaku 
ributant di aja gaimana diketahui, be ini dif Yin landai Sen an Nas TAN : BRGPGA AW JAR Pa bean (x " jut memberitakan, bahwa Aldjazairiah an rekjat, , jang “Digi djenderal Nadjib telah diberitahukan . kan diri dari 2 oa tentang keputusan dewan revolusio- 

  

   

  

  

     

  

Ka 

epalkan: ,,Yasujiro 
Tsutsumi-Kakka! 

rtawan Djuru Yudo Ulang"Jg Men- 
adi Ketua Parlemen Djepang—Kalau 
au Ja Bisa Gunakan Yudo' »Atemi“ 

      

Kakkats 

Untuk Menekuk Oposisi"... 
2. Oleh: Yuko Nakamikado: Chas ,,Suara Merdeka”, ae 
YASUJIRO TSUTSUMI KAKKA, ketua parlemen Djepang jang telah berusia 65 tah 

mempergunakan kekuatan |   
, sekiranja kalau mau, gampang sadja 

ia untuk meredakan suasana 
hangat jang mungkin timbul selama rapat2 parlemen Djepang dalam 
bulan2 Nopember dan Desember — sekali lagis sek'ranja dia meng- 
ingininja!! Sebabnja ialah Tsutsumi adalah seorang djago judo Hu 
fitsu) dari kaliber besar. seorang jang sudah memperoleh 
Ikat pinggang Hitam (tanda kemahiran judo jang ulung), dia me- 
megang salah satu tingkat paling 

Tapi dia belum pernah memper-rena 'atemi 

tinggi dalam permainan judo. 

itu. Hal ini adalah 
gunakan kepintarannja dalam parledjauh dari maksud saja sebagai 

men. : 
Akan tetapi, Tsutsumi  mendjelas 

kan, judo” terbukti sangat berfaedah 

baginja sebagai ketua parlemen. Ju 
do telah melatihnja bersikap sabar- 
suatu sifat jang sangat diperlukan 
oleh seorang ,jang harus mendengar 
kan pidato2 jang pandjang lebar dar 
kadang berteleh-telah”. 
Dalam memberikan alasannja ter 

tang kekatjauan jang timbul dalam 
parlemen pada bulan Djuni jang I: 
lu, Tsutsumi  mengaatkan - bahwa 
dia sekiranja bisa sadja mempergu 
nakan judo terhadap mereka jang 
mentjoba menghalangi djalannja. 

Sebagai seorang . jg memiliki 
»Ikat aa Mita maka 
tidaklah akan sulit bagi saja utk. 
mempergunakan 'Atemi' (tindju 
judo jang 1 
dap mereka 

P WA ak 

katanja. ..Tapi 
mungkn mereka" akan tewas ka- 
  

Mendes France Jiika turut 
Di on 
A, S Ingin Tahu Sikap 
Perantjis Ttg. # Ko-Exis- 

tensi Dengan Russia 
BERTALIAN DENGAN kun- 

djungan perdana menteri Peran- 
Pierre Mendes France ke 

Washington, wartawan UP 

Washington (berikan kejakinan 

ketua parlemen.” : 
Hartawan besar. 

Djabatan ketua parlemen Dje- 
pang mungkin merupakan salah 
satu kedudukan paling aneh da- 
lam politk dibanding! an dengan 
di negeri2 lain. Tsutsumi disam- / 
ping mendjadi ketua parlemen 
adalah pemimp'n dari 47 perusa- 
haan. termasuk perusahaan? ho- 
tel, kereta-api partikulir, harta 
milik, toko kelontong dan sebuah 
taman hiburan. : 

Karena bangga akan kekuatan 
badannja dikala ketjil, - Tsutsumi 
mulai beladjar judo ketika dia 
masih duduk “pada perguruan 
Tinggi Waseda di Tokyo. 

Pada waktu. jtupun “dia telah 
mempunjai sebuah kantor pos $ t ha | Klas HI dan mem'mpin sebuah sangat berbahaja) terha Sen besi dan Bada « 

Pbajar biaja “ pendidikannja. Pun 
dia mentjoba membuka tambang 
satu arang dan membuat kapal2 

tapi usaha2 ini terbukti ti- 
dak memberi -hasil. 5 : 
..Pia baru berusia 21 tahun ke- ca dalam kampanie2 pe- 
milihan. Katanja: ,,H: 

: kepada saja bahkan saja bisa mc apat Hk 
ses dalam "politik. : : »Pun saja insaf pula bahwa keka 
jaan adalah satu »keharusan” untuk 
perdjuangar, politik. Saja mengambil 
tekad untuk memperoleh uang seba- 
njaknja”, : 

Salah satu 

ward Depury tulis hari Minggu, jini ialah, penghasilan dari sebuah 
bahwa pokok pembitjaraan 
penting antara Mendes Fr 
ngan pembesar2 - AM 
ialah usul Soviet 
baru, jaitu usul s 

     

: # | 

ialah masalah krisis Vietnam Sela 
tan. : 2 AA. 

Serikat berharap supaja Mendes 
France tidak akan merobah pendi-/ 
riannja, supaja. sebslum perdjandji- | 
an2 Paris (mengenai Uni Eropa Ba- 

man) diratifikasi oleh negara? jang | 
bersangkutan, djangan diadakan pe- 
rundingan dulu dengan Soviet Uni: 

Tetap: pemeritah AS berharap su | 
paja Mendes France emaparkan 
pandangannja kepada AP? mengenai 
ke-existensi, hidup berdampingan, de 
ngan URSS. Pa in 

Diperoleh keterangan bahwa Men- 
des France tertarik hatinja. kepada 
kata2 jang berhati-hati jang dipakai 
dalam .pernjataan Presiden. Eisenho- | 
wer terhadap URSS achir2 ini. 

  

Perantjis sokong Van 

Ngo. Ae ee aneh 2 
Mengena, Vietman, tampaknja | 

pada waktu ini ada perbedaan pan 

harta milik jg luas di Hakone se- 
buah taman hiburan musim panas di 
Ireng gunung letaknja 80 mil dari: 
Tokyo. Taman ini mulai dibukanya 
ketika dia berusia 32 tahun. 
Waktu ini saja memeiliki sebidang 

“jtanah luasnja satu djuta Tsubot satu 
tsbo — 3.954 jar persegii di Hako- 
ne”, katanja, " 

itu jang pertama di Djepang. Dia 

api Sunzu, jang mengangkut orang2 
|jang bertamasja ke Hakone National 

fat dan persendjataan”kembali Dier-|Park. dan penggemar2 air panas disi menandjung Izu. 
.Dia memiliki dua perusahaan ke 

reta api partikulir  lainnja  didae- 

kenjataan, bahwa pekerdja2 dari 
perusahaan kereta-api Seibu. kepunja 
fannja belum pernah mengadakan pe 
mogokan selama sembilan tahun be, 

djalan ' lakangan ini. Pada udjung2 
kereta-api di Tokyo dia membuka to 
ko2 kelontong dan lapangan? olah 
raga, 

Untuk membangunkan sebuah ko 
ta maahsiswa sudah sedjak — lama 
mendjadi salah satu impiannja. 

| Ketika dia berusia 36 tahun Tsut 
sumi telah membeli sebidang tanah 
Ta 1.000.000 tsubo dibagian ba   

  

   rka Serikat. AS menjokong pe 

dana meneteri Vietny Kang 

Ngo Dinh Diem, j 

  

  

Vicinam Bao, Das Dienderal 
Nguyen Van Hinh. Perantj.s se- 
bai knja, menjokong Nguyen Van 2 
Hinh. TA aa Riana Sae rn 

Pemerintah AS berharap bahw. 
keda:angan Van Hinh di i a 

lam minggu inj untuk beri 

ngan Bao Da, akan mei 

sedikit banjak persatu 
Selatan. Sg 

Menurut kalangan jang 
pertjaja, Mendes F 
epa jang akan dipe 
dalam hal pemberian ban 
bagi pasukan2 expedisione 
tiis di Viemam. Se 
menteri keuangan 
rantjis urusan Indoti 
djungan mereka ke W 
tu bulan Seeptember ji 

    

Jajasan Rumah Sakit 
ta” telah menjiapkan t 
gu ear mam proklamasi kemer- 
dekaan (Pegangsaan Timur), ting- 
gi 22 cm sedang dasarnja 10 Xi ) 
cm2, Tugu miniatur ini  didjual 

  

kepada umum dengan harga Rp. 
50.- oleh panitia sersebut, Mak- 
sudnja adalah sebagai salah satu 
usaha mengumpulkan uang guna 
pembenjaan penlirian rumah sas resimen 1 dari Sumatra-Utara, Major Prijatna kepada 
kit ,,Djakarta” jang akan minta Major Sw'ib. Kelihatan disini panglima T.T. I- Kol. 

.menjaksikan” upatjara timbang terima tersebut, si beaja Rp. 30 djuta itu, - 

dangan antara Peranijis dan Ame” lamar 

nan Bao Dai 
8. bermusuhan dgn. kepala staf pe Berang | te 

   
      

    

      

    

    

   
   
   

   

ota Tokyo, dan mendirikan se 
Stasiun kereta api disitu jang 

- | diberinja nama Kunitachi, dan ber-   
sil masuk Perguruan Tinggi Per 

an di Tokyo. — : 
sutsumi memiliki djuga bebera- 

  

€ 
pa. buah hotel di, Tokyo, Karuizawa 

    

sebuah tempat hiburan musim 'pa- 
mas didekat Tokyo, dan simenan- 

agai ketua parlemen dia kerap 

Di Medan baru2 “ini telah diadakan 

    

rang pekerdja untuk mem- -rumah isteri bekas PM Wafd Mus 

al ini mem-. 

sumber penyaharian 
Tsutsumi paling besar pada waktu 

Na Dia membuka djalan jang memu-! 
" Menurut UP, pemerintah Amerika | NSUt bajaran didaerah tersebut, ja 

adalah pemilik perusahaan kereta- 

rah Tokyo dan sangat bangga akan: 

wr 

t R 
"GI 

dalam perkara itu menjebut2 
oleh komplotan tadi. 

  

ner (junta) pada djam 09.30 GM 
Nadjib mengadakan pembitjara 
ngan Djenderal Hakim dan wi 

   

ma kasih kepada mereka. Setelah 
itu, pada djam 11.00 GMT Nadjib 
meninggalkan istana menudju rumah 

an disertai Ibrahim. Semetara itu 
djenderal Hakim segera : menudju 
ke gedung pemerintah dan mengada 
kan sidang kabinet. ' : 

Nadjb bersenjum kepa- 
da orang pers. . & 

Djenderal Nadjib bersenjum ke 
pada orang2 pers jang menunggu 
diluar istana sewaktu ia mening- 
galkan istana ini. Waktu ita Na- 
diib kelihatan tenang, walaupun 
terlihat tanda2 tentang pergolakan 
dalam kalbunja. Apa jang men- 
djadi sebab bagi pemetjatan Na- 
dj b itu, tidaklah diumumkan, te- 
lapi mungkin ia dituduh tersang- 
kut dalam komplotan Ichwanul 
Muslimin. tia 1 

Dea Pn berla- 
u “seluruh Mesir. 

Seorang djurubitjar Dewan Re 
polusi Mes hari Minggu petang 
mengumumkan, bahwa Letnan- 
kolonel Djamal Abdul Nassir, per 
dana menteri Mesir, akan 

| kukan segala fanksi jang semula 

ad Nadjib, jang hari Ming- gu telah diberhentikan sebagai pre 
siden. Akan tetapi, kata djuru- 
bitjara tadi, Nassir tidak akan me 
makai gelar presiden dan  kedu- 
dukan ini akan tetap kosong. 
Malam Senen sebuah dewan 

menteri Mesir mengambil keputu- 

  
san mengenai hal2 jang tadinj mendjadi kekuasaan kesala ners. ra, seperti menjatakan berlakunja 
undang2, mener'ma surat2 kekua- 

dutabesar2 asing dsb. 
NADJIB akan bertempat tinggal 

dibagian luar kota Kairo,  dibekas 

saan 

tafa an-Nahas.- | 
Berita menjusul mengatakan, bah 

wa menurut keputusan Deway Re- 
volusi Mesir, urisan2 istana ..dan 
kedudukan '. presiden akan diurus 
oleh panglimabesar angkatan 

Da ci waru 
can Dibawa . 

  

    

de 5 
ng-|itu mendjaga supaja nama dan mu- Commander Ibrahim jang datang di| ka Nedjib djangan sampai dimuat 

istana selama sedjam. Kemudian Na SN 
djib memanggil semua pegawaj ista- 
na dan menjampaikan utiapan teri- 

nja di perbatasan kota Kairo deng- Menteri pembimbing nasional Me- 

Pe pahlawan oleh anggota2 Dewan Re- 

   

| Muslimien — Ia 
    

p Radja Arabis 

Tan 

presiden Republik Mesir, A.F.P. le- ma sekali dianggap sepi”. Waktuul 
ketegangan bertambah antara Nadjib 
dan Dewan Revolusi (dipimpin Nas- 
sir), djuga sebelum terdjadi pei 

     
    

    

baan membunuh Nassir, Dewart. 
vousi jang terdiri dari 10 ora 

dalam pers. daa 

Djend, Muhammad Nadjib 
tidak akan dibawa kemuka 
pengadilan, kata Saleh Sa- 
im, 

sir, Major Saleh Salim dari Dewan 
Revolusi, menerangkan pada malam: 
Senin bahwa Djenderal Muhammad 

| Nadjib, presiden Mesir jang telah di- 
berhentikan itu, tidak akan dibawa 
kemuka pengadilan. 2 

Seorang djurubitjara Dewan Re- 
volusi Mesir menerangkan kepada: 
pers, bahwa keputusan Dewan Re- 

itu diambilnja sesudah didengar ke- 

jang paling berbahaja' didalam ,,Ich- 
|wanul Muslimin”, jang didakwa te- 
lah menghasut Abdul Latif untuk 
membunuh PM Nassir. sg 

Kedua orang tsb tadi ialah Yusuf 
Ezzoddin Talaat, kepala bagian ra- 
.hasia didalam ,,Ichwanul-Muslimin”, 
dan Ibrahim at-Tajib, kepala daerah 
Kairo daripada bagian rahasia gera- 
kan tadi. Mereka ditangkap malam 
Minggu j.l. . 

Setahun penuh pengala- 
“man dim kehidupan Na-/ 

djib. 3 
Djenderal Muhammad Nadjib, pah-| 

lawan Mesir dalam perang Palestina 
( jang 

      

Dia 

    2 tan sat g 
uman junta tersebut di- | 

    

KAN 

rtjo- | 

  

      

volusi untuk memberhentikan Nadjib | - 

terangan2 dari ,,dua orang terroris| 

nah menjaksikan benda2 aneh 

he 

  

    

  

    

    
   

| pat Pengikut “4 , 
(5. 

   

    

   

3 orang pemuda Indonesia jang akan mengelilingi 
“jalan kaki. Pemuda Lawalata dari Makasar (tengah) kini 
“dapat dua orng teman setjita.2, Ialah sdr. Herman 
peladjar SMA Semarang dan J. K. Ismaini dari 

2 

  

Lawalata “Da- 

   

  

ngan Kpd 

e
a
 

am
a 

    
Presiden”. Jang @ maksudkannia 
pada tg. 9 Nopember HL di Palemb 
»telah sampai laporan? kepadanja 
blik Indonesia, jang menjatakan — 
beberapa orang pemimpin bangsa 
akt'f dalam usaha bangsa asing, 

Pena 

  

dunia dengan 
telah  men- 

(kanan) seorang 
Tjirebon. si Li Ditegaskan dalam usul interpelasi 

  

K 

“| Dari Marss« 

| Pari Piring Terbang Da 

Oleh. Fred Paimon:.. 

'planeet Mars” memang ada, maka 
PA bank s Suka kevada Perantjis. 

terbang” dan sinar aneka warna, 

3 Berapi x kannja. makin bertambah diumlahnja, jang berani bersumpah bahwa mere- Kana BA TNO AN 
ijka telah melihat dengan mata sendiri bajangan sesuatu apa dari un nan Ha Itesaan "Tn Ant F5 wbLIC ! resiaer nu ida “jalam lain. 

Diantara mereka jang katanja per 
itu 

dalah salah seorang bintang pilem 
Perantjis jang paling tersohor, Mi- 

chele Morgan dan seorang doktor.   dan pahlawan Revolusi j meng- 
gulingkan radja Farouk, hari - 
gu meninggalkan istana, sesudah le- 
bih dari satu djam lamanja berbitja-| 
ra dengan 2 opsir anggota Dew 
Revolusi jang memberitahukan kepu- 

  

       
   

     

    

   

kepadanja. Sebelum meninggalk: 
istana, ia mengumpulkan segala pe-f 
gawai istana, berdjabatan 

banjak2 terimakasih“atas djasa2 me- 
reka selama ini. Dengan senjuman ia 
turun tangga istana, 
lam mobil. Tapi kerutan urat2 dagu- 
nja menandakan bahwa ia mengala- 
mi ketegangan. 
Semendjak ia diangkat sebagai   rang Megr, Djendenal Abdul Ha- 

kim Amir dan wing  commander 
Hassan Ibrahim, kedua-duanja ang- 
gauta Dewan Revolusi. 

. Berita jang: menjusul kemudian 
mengatakan, bahwa keadaan Aru- 
rat teloh dinjatakan berlaku utk. se- 
luruh Mesir. : 

! Mengenai pemberhentian Djend. 
Muhammad Nadjih sebagai presiden 
Mesir, wartawan UP disana menga- 
barkan hari Minggu petang, bahwa 
peristiwa ini bukanlah suatu kal ig 
tak disangka-sangka, “di Kairo. ' Se- 
mendjak ia diangkat kembali djadi 
presiden Mesir .asetelah bertengkar 

“dengan Nassr), Nadjib hanja meru- 
pakan lambang belaka: kekuasaan 
eda ditangan Nassir. Dan dim ming 
gu2 belakangan ini, ia malahan usa 

  

PEGAWAI B.P.M. MENEMPUH 
LATIHAN DILUAR NEGERI. 
Berita jang disampaikan BPM pa, 

da ,,Antara” menjatakan, bahwa J: 
“Pohan,. jang sediak 1928 telah be- 

. kerdja pada BPM Pladju dalam be- 
bagai tjabang perusahaan itu chusus 
dilapangan urusan kepegawaian, pa- 
da tg. 14 Nopember berangkat ber- 
sama isterinia  menudju ke Eropah 
dimana ia diberi tugas berlatih oleh 
BPM, . : 

  

kali mengadakan resepsi bagi tamu2 
asing dan Djepang diPririce Hotel, 

"jang dimilikinja. Untuk menghibur 
tamu2nja sering diadakan pertum- 
“diukan judo, dimana tamu2 tidak 
“djarang pula turut serta. Pada sua- 
tu ketika, meskipun dia harus ting 
gal ditempat tidur tiga tahun lama- 
nja, dia menolak merobah penghi- 
dupannja jang sangat sibuk.  Dika- 
mar tidurnja ada lima lijn telepon 
untuk keperluan mendengarkan  la- 

poran dan memberikan “instruksi. 
Penghidupannja sebagai  politici 

“dimulai dalam tahun 1924 ketika 
dia terpilih mendjadi anggauta par- 
lemen. Semendjak itu dia sudah se- 
puluh kali dipilih kembali. Dia di- 

"pilih mendjadi ketua parlemen: dim 
dalan Mei tahun jang lalu. 

me 

  

      

    
timbang terima antara Komandan 

penggantinja 

Simbolon (kiri)    

fan jang dalam pengumuman resmi di 

'Ikan perkara pertjobaan pembunuhan 

Irangan 

# mentjoba 
- (Mahmud Abdul Latif, mendjadi ter- 

volusi lain2nja sebagai pemimpin 
pembebas Mesir, banjak sudah jang 
terdjadi. Kita ambil apa jang ter- 
djadi dalam tahun 1954. 

Februari 1954 — Nadjib diberhen- 
tikan dari segala djabatannja dalam 
pemerintahan. Ia didakwa berusaha 
rebut kekuasaan2 diktator: ia ditahan 
dirumahnja, dan Let. Kol. Djamal 

dengan mereka dan mengutjapkang 

masuk keda- | 

Kaum Komunis di Austria menu- 

#rut suatu lelutjon malah telah pu- 
la melemparkan tuduhan kepada 
Senduduk Mars karena menjebar- 
kan surat2 selebaran ,,anti-komunis.” 

tusan Dewan Revolusi (pemetjatan) | 

kaum machluk Mars tidak sadja su- 
ka kepada Perantjis, tapi mereka sa 

at gemar menjajangi sebagaj dj/e- 
s manusia paling baik jg pernah 

€lihatnja. 
Pihak Perantjis tampaknja' “agak 

tamba: membalas kebaikan pendu- 
Yuk. Mars itu Malah ternjata ba- 
yak diantara mereka larj menjem- 
Dunjikan diri. ae 

- 
Didesa Vouneui, seorang ,,pendu 

duk Mars” jang berpakaian seperti 
penjelam laut, chabarnja — meraba2 
tangan seorang petani bernama Yves 

David, katanja. 
Seorang penduduk Mars lain, jang 

,baik-hati” seperti jang diatas pula, 

mendatangi seorang perempuan tani 

jang telah tua sedang memetik tjen   Abdul Nassir pegang seluruh tam- 
puk pimpinan. Nadjib kehilangan 
kedudukannja sebagai perdana men- 
teri dan ketua Dewan Revolusi, ta- 
pi ia tetap djadi presiden jang ke- 
kuasaannja hanja nominal. 
| Maret 1954 — Nadjib diangkat 
lagi djadi perdana menteri dan ke- 
fua Dewan Revolusi, 12 hari setelah 
Nassir menurunkannja.  Nassir pe- 
“gang kedudukan sebagai wakil per- 
dana menteri, sebagai hasil daripa- 
da penjelesaian sebuah persengkata- 

bandingkan dengan ,,mega tipis di- 
musim panas” di Mesir. 

April 1954 — Nadjib berhenti se- 
bagai perdana menteri, tapi tetap 
djadi presiden: Nassir gantikannja 
sebagai perdana menteri. : : 

Kere saksi dim 
j perkara Abdul Latif. 

. Suratkabar2 Kairo hari Minggu 
dengan huruf2 besar muat pengaku- 
an2 dimuka hakim, dalam penjelidi- 

perdana menteri Mesir Kol. Djamal 
Abdul Nassir, dalam mana dikatakan 
bahwa Presiden Muhammad Nadjib 
»mupakat” dengan komplot ,,Ichwa- 
nul Muslimin” untuk menggulingkan 
pemerintah Nassir. Pengadilan jang 
memeriksa perkara ini diketuai oleh 
wing commandor Djamal Salin: sa- 
lah seorang anggota Dewan Revolu- 
si Mesir. ia 

Suratkabar ,,al Djamhuriyah” (sua 
ra Dewan Revolusi) tulis bahwa pe- 
ngakuan2 tadi ,,memperkukuh kete- 

bahwa Nadjib ikut serta” 
dalam revolusi ,,Ichwanul Muslimin” 
jang dirantjangkan itu. 3 

enurut harian ,,al Ahram”, Na- 
djib telah bersepakat untuk bertindak 

dewan pada hari itu djuga. Tapi pe 
rempuan itu sedemikian  terkedjut 
melihat tamunja itu sehingga dia ha 

rus pergi tidur untuk menghilangkan 
takutnja......... 

  

djian 'ini Inggris akan menarik kem- 
bali pasukan2nja dari daerah terusan 

Polisi dilempari granat. 
Berita AFP mengatakan dari Kai- 

ro, bahwa hari Minggu telah terdja- 
di bentrokan antara anggota2 ,,Ich- 
wanul Muslimin” dan polisi di Shu- 
brah, bagian peminggiran kota Kai- 
ro, hingga seorang jang kebetulan 
sadja ada didekat tempat peristiwa 
tadi tewas, 12 anggota kepolisian lu- 
ka2, diantaranja 2 luka parah. Ang- 
gota2 ,,Ichwanul Muslimin” tadi 
mempertahankan diri dalam sebuah 
rumah jang diperkuat: diperoleh ke- 
terangan bahwa mereka telah me- 
lemparkan 30 buah granat kepada 
polisi, sesudah bertempur selama 1 
djam lebih, polisi berhasil menang- 
kap pelempar2 granat tadi, 2 orang 
»Ichwanul Muslimin” tewas. 

Pemimpin besar ,,Ichwanul 
Muslimin” Syria Menghadap 
Radja Saudi Arabia ? 

Dalam pada itu Harian Syria ,,ar- 
Ray al Aam” mengabarkan hari 
Minggu, bahwa pemimpin besar 
»Ichwanul Muslimin” Syria, Sheikh 
Mustafa Sbai, hari Sabtu jl. telah 
meninggalkan Beyrut (Libanon) me- 
nudju ke Saudi Arabia, untuk mem. 
bentangkan masalah ,Iehwanul Mus- 
limin” kepada Radja Suud ibnu 
Abdul Aziz dari Saudi Arabia. Baik 
kalangan ,Ichwanul Muslimin” Sy- 
ria maupun kedutaan besar Saudi 
Arabia di Damaskus tak hendak   dan mendamaikan kembali keadaan, 

sesudah Djamal Abdul Nassir dibu- 
nuh. Seperti diketahui, orang jang 

bunuh  Nassir, bernama 

dakwa dalam perkara ini. 

#00. nIchwanul Muslimin ingin 
pakai nama Nadjib” 

Dalam keterangan2nja dimuka pe- 
ngadilan pada hari Sabtu jl., salah 
seorang diantara 4 saksi, bernama 
Mahmud al Hawakti, pemimpin sa- 

lah satu bagian dari »lehwanul Mus- 
limin”, menerangkan bahwa komplo- 
tan untuk membunuh Nassir itu ber- 
maksud membunuh para anggota De- 
wan Revolusi Mesir, dan membentuk 
|satu gerakan rakjat dengan memper- 
gunakan nama Muhammad Nadjib. 
Menurut rentjana ini, Nadjib akan 
tetap djadi presiden. Salah seorang 
saksi lainnja, Ali Nuweiki, mengata- 
kan “bahwa ,Iehwanul Muslimin” 
ingin membentuk sebuah - tentara 
Islam untuk berperang - melawan 
Inggris dan Jahudi. Komplot untuk 
membunuh Nassir tadi disusun sesu- 
dah perdjandjian Mesir-Inggris ten- 

membenarkan ataupun membantah 

kabar ini. Sheikh Mustafa berangkat 
dgn pesawat terbang. (Antara).   
MENURUT KETERANGAN 

jang diperoleh dari kalangan jg. 
patut dipertjaja, para. pemimpin 
pemerintah Perantjis telah. 'mem- 
peringatkan pembesar2 Tunisia, 
bahwa masih tetap terejaa NA se- 
rangan2 oleh pasukan 
Tunisia terhadap pihak Perantjis 
itu .membahajakan perudi- 
ngan di. Pars antara Perantjis 
dan Tunisia, “untuk member kan 
»tonomi dalam negeri kepada Tu- 
nisia”, : 1G 

Perundingan ini tertutup bagi 
sers, tetapi malam Senen j.l. di- 
keluarkan sebuah komunike - me- 
ngenai persetudjuan2 jang sudah 
tertjapai. j / 

Sementara itu dengan resmi   tang daerah terusan Suez ditandata- 
ngani, kata seorang saksi lainnja.   diumumkan di Tunis, bahwa Sab- 

tu jl. telah berkobar pertempuran Seperti diketahui, menurut perdjan-antara pasukan Fellagha, jang me 

Agaknja ,Pengundjung? 
C0 | esa : .. jang Kepada Perantjis' 
Tiap Hari?Harian2 Perantjis Tidak Kurang Mem- 
beritakan?"10 Peristiwa8,,Piring Terbang“ —Benar- 
Ikah Tjerita2 Tentang Orang2 Ketjil Jang Keluar 

Cellophaan?  - 

DJIKA SEKIRANJA apa jang dinamakan 

aneh”, mulai dari tjerutu terbang hingga sampai kepada ,,piring 

oleh orang2 Perantjis dengan mata berkunang2 mulai dari Paris 
sampai ke Laut Tengah. Dalam masa satu minggu sadja setidak2nja 
58 orang tamu dari alam semesta, menurut penjaksian orang Pe- 
rantjis telah memperlihatkan dirinja kepada »pengikut2” jang se- 

Kaum Fellagha Terus 
Pasukan2 Perantjis 

| Siang: 

Fellagha ' 

  ittu, bahwa pada 1g. IOLIT jl. Men- 
deri Penerangan menjatakan,  bah- 
wa pidato Presiden Sukarno terse- 
bur dapat dipertanggung-djawabkan. 
Usul Interpelasi" itu ditanda-tengani Oleh Amelz, Mr. Joesoef Wibisono, | Mr. A4: M. Tambunan, Kasimo, Soe! badio Sastrosatomo, Ng. Meliala, | Mr. Tadjoeddin Noor dan Sj. Sr! Makmoer. Mereka berpendapat, bah 
wa ,,pekerdjaan mendjual — bangsa | 
dan negara adalah merupakan sua-! tu kedjahatan dan pengchianatan je | besar”, dan: bhw. maksud dari pa- 
da pidato Presiden itu perlu didje-! 
liskan oleh pemerintah. ..dap  Parle- | 5 t : men, untuk menghilangkan n Berpakaian Sematjam | "« 

Te YON Ca 
5 

Chas ,,Suara Merdeka”, 

Sangat Sa- 

Suasa- | 
ke-ragu2an 'dan tjuriga mentjuri- 

ae Yi ditengah-tengah masjarakat”. ... Kan Dewan Muktamar Pusat Persa- tuan Pedjuang Islam berkenaan 
dengan pidato Presiden baru2 ini di Palembang memberikan kete- rangan tertulis pada pers, jang maksudnja menjatakan bahwa se: harusnja pemerintah segera meng adili dan menghukum serta meng umunikan nama2 para pemimpin 
jang njata telah mendjual Negara 
an Bangsa, sebagaimana dinjata- 

kan oleh Presiden, dengan tidak mengenal djabatan dan  kedudu- 

smachluk2 dari 
mereka itu dapat dikatakan...... 

Suatu wabah ,,pemandangan2 

katanja telah pernah disaksikan 

visa dibuktikan kebenarannja, maka 
para Pedjuang Islam menganggap 
bahwa utjapan2 Presiden itu sangat 
gegabah dan menimbulkan kegelisah 
an dikalangan masjarakat, menjubur 
tan pertentangan dan tjuriga mentju 
1gai Sehingga akibatn'a tidak sesuai 
lengan utjapan2 Presden jang meng 
Jendaki terwudjudnja kesatuan dan 
Dersatuan nasional. 
Dewan Muktamar Persatuan Pe- 

ijuang Islam adalah suatu overkap- 
2ing lichaam jang hendak mengfusi- 
kan segenap organisasi bekas pedju- 
ang Islam diseluruh Indonesia dan 
ang pada bulan Desember 1954 ini 
ikan mengadakan kongresnja di Jog 
'akarta. 

»Maehluk itu 'tampaknja seperti 
anak berumur sepuluh tahun”, kata 
nja, ,dan tubuhnja seolah-olah ditu 
tup seluruhnja dengan  cellophane”.   

Perbedaan? pendapat telah timbul 
mengenai besar badan machluk dari 
Mars jang datang ,,berkundjung” ke 
Eropah. Orang2 Perantjis banjak jg. 
berani mengakui telah sering melihat 
Orang2 ketjil keluar dari piring dan 
tjerutu terbang. 

Tapi orang2 Portugal mengatakan, 
bahwa mereka pernah menjaksikan 
machluk dari Mars jang tinggi ba- 
dannja enam setengah kaki. Itulah 
sebabnja orang? Portugal tidak mau 
naik pring terbang... 

  

   

  

Demikian keterangan “itu. 

  

Walaupun beribu? laporan jang te 
lah diterima tentang machluk dari 
Mars ini, namun pihak polisi Perar 
tjis sekal2 mendapat keteranga, da 
ri beberapa golongan jang harus di 
beri perhatian. 

Sebagai tjontoh ialah laporan dz: 
ri Dr. Martinet, seorang dermatolc 
gist darj Chambery, jang bersama 
dengan 15 orang lainnja telah me- 
njaksikan sebuah piring terbang me 
lajang diudara. 

»Kami sedang berada dalam. mo- 
bil ketika kami melihat sebuah ben 
da keabu-abuar, kira2 6000 kaki dja 
raknja dari tempat kami. Saja terus 
hentikan mobil saja bersama tiga 
mobil Jain jang menjusul dibela 
kang saja untuk menjaksikan benda 
itu”, kata Dr. Martinet. 

KAPAT, ,,MAUNGBAMA” DAN 
»SOUTH BREEZE” MELARI- 

KAN DIRI. 
Wartawan ..Pedoman Rakjat” 

mengawatkan dari Menado bah- 
wa kapal2 ,.Maungbama” dan 
»South Breeze”, jang ditahan di- 
pelabuhan Bitung (soal peristiwa 
Warrouw) tanggal 11 Nopember 
ibl. telah melarikan diri. Menurut 
keterangan polisi, kapal jang per- 
tama meloloskan dari diam 8 pa- 
r', sedang kapal jang kedua djam 
12 siang. Kemana tudjuan €dak 
Diketahui. 

  

  

Sovjet Setudjui 
Plan Atoom Dari 

Doktor itu lalu menguraikan ba- 1 4 
gaimana benda itu lambat laun be Eisenhower 
robah mendjadi seperti piring dgn. : 
sebuah motor ditengah dan tanda2 Tapi Dengan Beberapa 
hitam disekeliling pinggirnja. Perobahan 
»Benda itu kemudian turun kebu- 

mi, dan habis itu menghilang dengan 

ketjepatan seperti halilintar”, kata- 
nja. 

Setiap hari harian2 jang terbit 
di Paris memuat kira2 sepuluh 
buah laporan mengenai orang2 jg 
menjaksikan piring, tjeru terbang 
dan kadang2 malah machluk Mars 
sendiri. 

Benda2 adjaib ini telah menim 
bulkan berbagai teka-teki, 

Tapi keterangan2 resmi tak per 
nah diterima oleh pihak Perantiis, 

ig, masih menganut teori, bahwa 
nda2 itu kalau tdak sangat di- 

suaki oleh Machluk Mars mung- 
i je renoakah chajal manusia 

PANITIA Politik PBB hari 
Sabtu jl. bersidang untuk mene- 
ruskan perdebatan mengenai ma- 
salah tenaga atom. Andrei V'shin 
Sky, delegasi Sovjet Uni adalah 
pembitjara pertama, Vishinsky 
mengatakan bahwa Sovjet Uni 
dapat menjokong rentjana atom 
presiden Eisenhower asal d'tam- 
bah dengan beberapa amande- 
men. Ia menghendaki agar Dewan 

terachir bertanggung djawab atas 
bekerdjanja badan tenaga atom 
internasional jang diftjantimkan 
dalam rentjana itu, 

Ia menegaskan bahwa rentjana 
itu dapat dirobah demikian rupa”se 
hingga dapat diterima baik oleh se 
muanja. Ja berkata bahwa  kebera- 
tannja jg terutama terhadap rentja- 
na atom jg disokong oleh negara? 

(Barat itu ialah bahwa rentjana tadi 

  

  

Hari Anak2 hari Minggu telah 
@:pergunakan djuga untuk meraja- 
kan hari ulang tahun ke-65 per- tidak Mer : Endi .harj Ul i ghapuskan sendjata2 dana menteri Jawahala| Nehru.... jatom dan hidrogin dan masih” terus Para dn oma dan pembesar2 :mengandung antjaman bahwa ba- pemerint ndia telah bertim- han? nuclear ig disediakan untuk puran lengan rakjae dan puluhan ken 1 jmaksud2 damai itu ada kemungki- ribu anak2 untuk menjambut nan dapat digunakan untuk. mak- 

Brazilia di Bern jang lalu 

Keamanan-lah j da tingk: karena ab is, pada, Tinekatan uja didasarkn atas kepentingan 
hubungan dagang antara Indone- 
sia dengan masing2 negara itu, 

Pemerentah Diminta 
: Spj"Memberi'Ketera- 

Parlemen 
Mengenai Pidato Presiden—Setruan Pe- 
djoang Islam: Adili "Dan Hukumlah 

Orang2 ' Jang Njata" Telah Men. 
1 djual Bangsa 

HARI SENEN 8 orang anggota Parlemen mengusulkan sebuah 
interpelas', supaja Parlemen mengundang pemerintah untuk mem- 
berikan penerangan dimuka sidang pleno DPR mengenai pidato 

ialah pidato Presiden Sukarno 
ang, jang a.l. menjatakan, bahwa 
sebagai seorang Presiden Repu- 
menurut Pres'den — bahwa ada 
Indonesia sendiri sudah turut 

. jang dewasa ini sedang bergolak 
Saling menghantjurkan, dan orang2 ini sudah mendjual bangsa dan 
negaranja dengan uang berdjuta2 untuk kepentingan bangsa asing”, 

4 

  

WASIT2 sepakbola Argentina 
telah mengadaan pemogokan, 
karena mereka sekarang hanja di 
tundjuk sebagai pendjaga-garis sa- 
dja, pada pertandingan2 kompeti- 
Si antara regu pemain2 bajaran 
(prof). Pembajaran sebagai djuru- 
garis ini adalah lebih sedikt dari 

| pada mendjadi wasit. Sebagai wa- 
sit .ditundjuk terutama orang2 Ing 
grs, diantaranja terdapat djuga 
orano2 Ingger's dari Brazil: 

fun? antara Hongara dengan 
telah 

d keluarkan dari Brazilia. Ketika 
datang Isg' 3 wasit Inggeris jang 
baru. maka mereka menjatakan 
pemngokann'a itu dengan mofto: 
»Argentina untuk bangsa Argen- 
ina”, 

  

Djutaan Rupiah 
Krediet Luar Negeri 

TENTANG masalah kredit 
dari luar negeri, Menteri Ke- 
uangan Dr. Ong Eng Die kepada 
Antara menjatakan, bahwa usaha 
panitia kredit luarnegeri, jang di 
ketuai oleh Mr. Asmaun, baru2 
ini telah menundjukkan hasil jg 
memuaskan dan pada saat ini 
tinggal menunggu pelaksanaannja 
sada. Kredit luar negeri jang dj 
maksudkan itu, menurut Menteri, 
akan meliputi hampir 1 miljard 
rupiah: diantaranja 400 djuta 
dari Perantjis 200 djuta dari Ne- 
derland dan 300 djuta rupiah 
dari Djerman Barat jang akan 
merupakan ,,capital goods” bagi 
pembangunan Indonesia, sedang- 
kan kredit ini kelaknja akan di 
pergunakan untuk membantu pe- 
ngusaha2 nasional dalam mendir'- 
kan berbagai industri2 ketjil di 
dalam negeri, sedang pertimba- 
ugan kepada pengusaha mana 
serta tjorak industri apa perlu di 
berikan bantuan itu, akan diserah 
kan kepada panitia kredit. 
...SAMPAI saat ini, menurut Men 
teri, sudah beratus2 . pengusaha 
nasional mengadjukan permintaan 
kretit. 7 

Mengenai faedah serta manfaat 
Jari adanja kredit juar negeri itu, 
Meneteri Ong Eng Die menerang- 
kan bahwa pertama2 diharapkan 
Yahwa dengan adanja bantuan itu 
kepada pengusaha2 nas'onal, ma- 
ka hot-money dalam masjarakat 
pada waktu in' dapat ditarik keda- 
lam Japangan industri Oleh Ong- 
Eng De didjelaskan, bahwa den- 
gan terbatasnja pemberian deyisen 
pada waktu sekarang, maka ban-' 
'ak sekali beredarn'a uang panas, 
atau hot-money, jang mang untuk 
menark peredanran' uang panas 
itu oleh pemerintah diambil dijalan 
lengan memberikan levisen kepa- 
da negara2 jang memberikan kre- 
dit dengan siarat bahwa devisen 
itu hanja dipergunakan 
pembangunan industri. 

Kredit2 ig tidak mengikat. 
Dalam hubungan ini, seterus- 

untuk 

nja Menteri Keuangan Ong Eng 
Die menjatakan, 
dari negara2 itu sama sekali fdak 
mempunjai sifat jang mengikat, 

bahwa kredit2 

pemberian kredit itu ha- 

Achirnja oleh Menteri ditegas- 
kan, bahwa walaupun kredit “itu 
akan merupakan penanaman mo- 
dal didalam negeri, tetapi sekali2 
bukannja penanaman 
dilakukan oleh 
kredit tsb. (Antara) 

modal jang 
negata2 pemberi 

  

PARTAI NASIONAL MENANG. 
LAGI DALAM PEMILIHAN 

DI NEW ZEALAND. 
Partai Nasionalis, jaitu Partai- nja Perdana Menteri New Zea- 

land, Sydney Holland, telah me- Nehru sewaktu is memasuki sta- sud? perang na ini : 
vehru , rang. | ng dalam pemilihan umum j don d: New Dcihi. 5 ? j | Selandjutnja ia mengatakan bhw Kini megu 43 Bit Kela Ketika masuk di stalion itu |rentjana itu harus “berlaku demiki-| kan : Nehru telah melepaskan seekor 

burung merpati pu.in jang segera 
disusul 'olen penglepasan 65 mer- 
pati Jainnja oleh anaW2jang meme- 
gangnja. , 

jan rupa sehingga tak ada satu ne- 
Igeripun jg berada dalam  kedudu- I 
ikan jg mempunjai hak2 istimewa 
dalam hal tenaga atom dan sen- 
djata2 nuclear. (Antara). 

Gempur 
Siapkan Ofensif Musim Dingin 
Perantjis : Malam : 

namakan dirinja ,/Tentara Pembe 
bas Nas onal Tunisia” melawan 
pasukan2 keamanan Perantjis, di 
Tunisia tengah bagian timur. Di- 
umumkan bahwa 18 anggota Fel- 
lagha telah tewas, 30 orang lagi 
atau lebih dari itu mendapat Iu- 
ka2, 50 orang tertan kap. ..Pem- 
bersihan” oleh pihak Perantiis ma 
sih terus berdjalan, 

  
Tour sementara isu telah menawar: 
kan amnesti kepada pihak Pellagha, 
ketjuali mereka “jang teleh meli ku 
kan pembunuhan. Tetapi hanja sas 
ngat sedikit sadja anggota? Fellagha 
jang memenuhi permintaan  Boyer 
de la Tour ini. 

Pasuikan2 Perantjis ditanah pe- 
gunungan Aldjaza.rah t mur “Kk ni 
sedang mempersiapkan diri untuk 
meluntjurkan offensif ntusin di- 
ngin thd, 

12. diduga akan memakan banjak 
waktu dan biaja.  Saldju diduga selatan jaitu tak lama sesudah PM akan mulaj djatuh d.peguhungan Peranijis Mendes France menawar (D'abal Aures-daerah pertahanan kan otonomi dalam negeri kepada pasukan2 Aldjazairah dalam tem- Tunisia, Sesudah tawaran ini, 

buatan2 jang oleh pihak 

» Tentara Pembebas Nasional” Tu 
nista sedjak permulaan tahun ini 
mengorbankan perang gerilja mela- 
wan pasukan2 Peranijis di Tunisia 

per-| po 2 m nfgu sampai 1 bulan jva.d. | d Perantjis | dan sebelumnja, Perant'is sudah     
an tidak terdjadi lagi, Boyer de la permanen mengussai daerah pe-| 

s 

Aldjazairijah 

pemberontakan mulai 
pasukan2 Perantjis telah berhasil merebut kembali 
Foum 
ha dan Khen chela. Akan tetapi pasukan2 nas'onalis Aldjazairiah menguasai lembah Oued al Abiod, jang terbentang 
Muhounneche, 

pasukan2 Aldjaza rah, | rik, patroli» Perantjis 

vah2 untuk minta perlindunz: disebut tindakan2 terror perseorang- | harus membentuk pos2pertahanan | kepada pihak Pe Pegumat 

lawaanja, Partaj Labour, memperoleh 37 kursi dalam Par. cmen. Sebelumnja perbandingan djumlah kursi ialah 59 dan 30 antara Partai Nasional dan Par- tai Labour masing2. (Antara) ... 

Peranfjis 
Di Aldjazair—, 

hat 
gunungan dan lembah. 

Selama 2 minggu j.l. ini, sedjak 
berkobar, 

1 kota2 Atrris dan 
Toub Mechouneche, Fouta- 

dari Arris sampai 
Dibergai-bagai dist 

pada siang hari menguasai d'alan2, tetapi pa- da malam hari djalan2 ini bertu- kar tuan: dikuasai oleh pasuk.n2 
nasonalis 
pihak. Perantijs. banjak petani 

Aldjazairah Menurut 

an gcmbala2 telah turun kelem- 

erantjis, 
(Antara 

jang 
sesudah pertandingan kedjoaraan 
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MENGATURKAN BANJAK | || 
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PROER, jang diadak 
Bina diberi harapan (ka 

Aa 

    

NDAFTARAN : Goh Tiong 

Didj ual leka 

| Lomba-Prestasi Mobil SISWA B AKTIS 
« Diselenggarakan oleh IKATAN MOTOR SEMARANG | LM. 
$# Dibawah pengawasan IKATAN MOTOR INDO 1 

” 20 PEBRUARI 1955 
Untuk tahun 1955 perlombaan mobil jang Vi 
terbaik — Lima trajek istimewa, antaranja 'UDJIAN KETERTI|) | 

1 kalinja di Indonesia ! — Udjian Ten an tak Tana, semua | |. 

a untuk 1, mobil. — “SWBEPSTA 5 

: Rp, TS: — AS “Nopimber ed 1 

Mendaftarkanlah kelar, Djangap an Ke 

   

    

djalan2-nja jang! ima di Djawa-Te: 
1 anna ag 

gah, Tg ui 

  

sam: nan keluar sebagai pemenang. 
KB nitiat 3 

0 Desember 1954, 

      

  

    

  

   

Satu Mobil MORRIS 1 Dien 

   
SEDJARAH INDONESIA 1. 

Isinja: 

        DJA mentjari aa: he SEDJARAH INDONESIA Il. 

    

  
war Pen MEN Isinja: F3 NN Tag £ y Era 

kost. ri Ul. ui Peralihan: dari & 1300 sampai kedatangan bangsa Belanda di In- 
« : —. donesia pada & 1600. 

Surat2 pada No. 5/3400 ini ag IV. Zaman Pendjadjahan : Masa Kogipeni LEK SE at KI penanaman ke-6 A 7,50 

kabar. : Tn Pe 'SEDJARAH INDONESIA III. 
Na Isinja: 

aan aa Bana IV Nai Pendjadjahan (landjutan) : fidaai Belanda I — Masa  Inggeris — 
. Banana Masa Belanda II — Masa Djepang. Mera HE 

ng Kena ' V./ Zaman Kemerdekaan: dari 1945 sampai kini. Selena 5 Re 2 2 ENN 

Selalu Sedia: ': : SEDJARAH UMUM 1. / 
. Ti Be an “3 sinja: 

KAOLIN BANGKA Il  Sedjarah Kuna: mulai dari permulaan tamaddun sampai keruntuhan Ke- 

disana aa radjaan Rum-Barat, jakni dari & 4000 sebelum Masehi — 476 Masehi. 
juga matjam-maijam: |. II. Zaman Pertengahan : dari 476 sampai pendapatan Amerika pada 1492: 

Tepung batu, Kiezelghur, atau sampai keruntuhan Keradjaan Rum-Timur pada 1453 atau sampai 
Kaolin Tjirebon. Pembaharuan. Geredja- pada 1517 .....iy. oo tenggat eretarnsatana | ke-9 & 6,50. 

Kwaliteit memuaskan. SEDJARAH UMUM II. | 

Kebern NA IA “ha ah Baru: dari achir Zaman eitanganasi ah 1500) la- : h edjar r ari ac sampai permula- 
wa TING Ma j an Revolusi: Perantjis: pada 17891 TO ALAN Ran Nan ke-9 A4 

di SEDJARAH UMUM III. 
Neta : Isinja: 

PEROBAHAN DIAM BITIARA 
Kwik Hwie Tiong 

Dokter gigi | 
Gang Besen 67 — Semarang. | 
Djam Bitjara sekarang: | 

Pagi : 8 —10 | 
Sore : 4.30 —6- | 

Ketjuali Saptu sore & Hari Besar. | 

i 

  

TATA-NEGARA. 
Isinja: 

  
TJEMARA 
SPECIAL BUAT STRIKA - 
KWALITEIT ISTIMEWA. 

Teka Sange 
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e
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a
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Z “CITY CONCERN CINEMAS — 
  

INI MALAM D.M.B. (u. 17 th.) 

o— 
  

Seher Extra Matinee saban pagi djam 

Film Istimewa! Luar .biasa! Lain dari pada jang lain! 

FROM FAME..,4”5,1TO SHAME...        

     

   
date 3 

lala delete! 

she took! 

'STEVE COCHRAN 
GEORGE NADER 

bung maa iby TECHNICOLOR “oa 
«» JAY C. FLIPPEN - HELENE STANLEY 5222 

Birectad by KURT NEUMANN » Screenplay by HANS JACOBY and KURT NEUMANN 

AA KING BROS, Production 

Penghidupan. orang2 komedie! Lakon jang heibat! Menggontjangkan! 
Mengedjutkan! Keberania, jang luar biasa!Memikat! Menggemparkan! 
— Saban De pesen tempat di Grand dari djam 11 — 12 — 

”5:19- INI MALAM — (u. 13 th) 
Winner of the David O'Selznick Silver Laurel Award. 

199 Menarik! Memikat 
»THE VILLAGE dan Mengharukan! 

Kissah dari 200 Anak2 piatu “akibat Peperangan mendapat tempat di 
suatu Dessa di pe, an Swiss! Kedjadian jang menggemparkan! 

Akan datang: Film ntjis terbesar jang menggembirakan. 
GERARD PHILIPE na 'GINA LOLLO RIGIDA 

dalam (Marilijh Monroe Italia) 

— KANAN CA TULIP.E 
: (Robinhood. Prantjis) 

Perang tanding anggar seru!' Serem! Pertarungan pedang heibat! Dahsjat 
Penuh sensatie! Kotji ak! —. Lutju! Gembira! 

INDRA m d.mb. (u. 17 th) 

    

   

  

   

   

     

      

» ROOSENANI — ACHMAD Mj HMOOD — SITI, Ts, PERAK 
Menarik! Memika 

sa ce r M: a t 1” Mengharukan! 
Tjerita ja menadjubkan. 'Tarian2 jang mengiurkan! 
ks ig. menawan. sukma! kesedihan disamping kegembiraan. 

ROYAL 0 SA ini malam premiere u. 17 th.) 
AMIR KARTANAKI — RAFIK — PRAKASH — AMSAR dim: 

ROOP BASANY” “at” 
sihir lawadi sihir! Kaki lawan kaki! Tanga, lawan tangan! Asmara la- 
wan Asmara! Ba Tarian2 dan Njanjian! 

KUOXY 5--9- ini malam premiere (u. 17 th.) 

0 Italy penah Sensasi Heibat dan Deer 

Kissah Satutedh kata, Casthago di tahun 280. 
dgn. pertempuran jang dahsjat! 
apaan 

Type Pertj. »SEMARANG” 

  

       
  

  

Idzin No. 1882/111/4A/171, K 

1.5 KOLAH 
Oleh: ANWAR SANUSI KAN tol moai 

IL Zaman Kuna: dari & 
kira? permulaan tarich Masehi. 

II. Zaman Hindu : dari permulaan tarich Masehi sanfpai pa 
Islam di Indonesia pada & 1300 .........ii... 

IV. Sedjarah Terbaru: dari 1789 sampai kini. Kn ia usa REA Pa 

Tata- Mekar Umum — Tata-Negara Demokrasi — Tata-N egara Tengnnsia 
— Tata-Negara Negara2 Besar 

PUSTAKA 
TOKO BUKU DAN PENERBIT 

DJALAN DALEM KAUM 96B-96C 
DPJALAN KREKOT 81 

« Areng | | 

| 

3000 s.M. sampai kelak Ama Hindu pada V 

..... snanuaaa .. st... 

  

Sanewenenetanenaneaanna nee eaan ak enaana nana ataana nana 

si PAKUAN” 

    

MenghaturkenBanjakTrimaKasih 
Dengen djalan ini kita haturken banjak2 trima kasi kepada 
sekalian sudara2 dan familie jang telah perluken dateng May- 
song, Sangtjong, kirim karangan kembang, Wan Lian ter- 

Mamah mertuwa, mamah besar dan sudara kita 

Nj. NJO TJHING BAY 
da Lauw Siok Nio) 

jang telah dimakamkan pada hari Minggu 14 Nov. 1954. 
Hormat kita, 

NJO TJHING BAY (Singapore). 
Lauw Tiong Kie dgn. kaluarga. 
Lauw Tiong Soen ,, 2 

: : . Theng Djie Djiang » 3 
aa aa Rea aa - 

LAHAN AHA AA 

Didjual 
mega, ANDJING 
HERDER DJANTAN g bin.) 

Eye Lotion 
Keterangan : MU - CHI - LING 

Nj. M. : NURSIVIN 
ai. Ian Tengah No. 114 

  

        

  
  

PERABUT 
untuk Rumah Tangga & Kantorf 
dapat dilever dari persediaan dgn. 
harga pantas. Djuga djual: BAN- 
TAL, GULING & KASUR. 

Toko Djohar 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

  

OBAT MATA MUSTADJAB 
UNTUK SEGALA PENJAKIT 

MATA. 
Muchiling Putih: Bermanfaat : 'me- 

njembuhkan penjakit mata 
mendjalar, mata gatal, mata 
bergetah, air mata merembes, 

Hotel Oewa/ Asia dsb. 
: Muchiling Kuning : Menjembuh- 

PONTJOL 1 — Telp. 1554 kan mata berasa panas atau 
SEMARANG. 

Perlengkapan dengan 
POMPA AIR OTOMATIS 

setiap kamar wastafel, Pantjuran 
“mandi, W.C., AIR selalu TO 
mengalir tjukup. 

M. S. RAHAT 
Seteran 109 — Se Ain 

Specialist ntuk WASIR (Am- 
heien). ASTHMA, KEPUTIHAN 
'IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 
njakit. Obati WASIR dengan ga- 
rantie sembuh didalam 12 hari 
sampe runtuh akar-akarnja. 

ZONDER OPERATIE 

Djam bitjara: Pagi 9—12 
: Sore 5—7 

/ MUCH BER, 

( MOWS THAT 1 
STIRRUP NOW, ) 

pEGaYZ / 

  

  

air mata merembes, mata 
berasa berpasir, mata merah 
serta bengkak, mata berasa 
pedih, d.LI. 

| Muchiling Hitam : Mandjur me- 
njembuhkan mata trachoom, 
mata berasa panas, mata me- 
rah berasa pedih, ngeri me- 
lihat tjahaja, mata kena ter- 
pukul, kulit mata merah dan 
sakit, kulit mata sakit kare- 
na luka-luka ketjil, dsb. 

Kalau sudah memakai 3 matjam 
obat mata tsb. diatas dan tidak 
membawa hasil, uang  dapat,di- 
minta kembali. 

  

PERUSAHAAN OBAT 

' »Ren Ay Map” 

Djakarta — Surabaja. 

AN Aan Mn Ne an nan ang 

3 a02 YOUR IPEA WORKE, -.1 

aan Al j 
BACK MY MEMORY. 

  

  

—— Bgsimana kendilinfa Sekaran. -— Semoga rentjana pekerdjaan- 
Peggy? MN ek eh, maksud saja 
— Beik sekali, “ROY.oo teri- - pemandangan - dari perkemahan 
ma kasih! dipadang pasir dapat mengemba- 

likan ingatan saja! 
— Adanja teman2 baik diseki- 
tarnja kadang2 dapat menjem- 
buhkan sakit Amnesia, Peggy! 

  
No. 44 

     

  

    

        

      
           

    

        

  

     
   

75081 | 

ke-10 Aa 8,501) ! 
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Tjepat karena enteng, namun konstroksi 
jang amat kuat mengharumkan speda 
buatan Inggeris ini. 

: Aman karenagarpu Duplex 
:3 dengan pipa berganda, dja- 
KB di kekuatannjapun bergan-s 
"AA da 

Speda? Humber didjual oleh . 
semua toko speda jang besar.     
    

tak pernah mengetjewakan 

PELINDUNG BESAR 
UALAM TAP, KELUARGA 

SEA 

ee 
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35 Tablet.tablet 'ASPRO" adalah 
/ obat jang tidak boleh tidak harus 

ada dalam tiap keluarga. Mele- 
o njapkan sakit-sakit, demam dam 
penjakit-penjakit Negeri panas 
pada sekalian orang dari segala 
umur. 

. Djuga menjembuhkan sakit datang 
bulan dengan tjepat dan tepat. 

P3
P 4    F1

 5 #   

(P
EP
, 

LE
   

Tablet-tablet 'ASPRO' 
Udak berbahaja, djuga 

buat anakcanak jang 
seketjil-ketjilnja. 

'ASPRO' 

  

TANDA PERNIAGAAN 

Distributours : ena kam VAN DEN BERG & CO. 
   

      

et Eng 
UNION ASSURANCE SOCIETY LTD.. 

A. D. 1714. 
ASSURANSIE buat kendaraan bermotor jang 
penggantian kerugian tjepat dan- menjenangkan. 

SLUYTERS & C0. 
SEMARANG — PURWODINATAN 22 — TELEPON 1988. 

sudah terkenal, 

  

WEDJANGAN 
Menurut kitab Mystiek, Primbon SABDASASMAJA adalah 

ilmu kebatinan jang dalam, didalam buku itu muat wedjangan dari 
| para Wali 8,. Kyahi Imam Mahdi, Imam Safingi, Baginda Kilir, Su- 
suhunan P. B. VIII, Sjach Surja Amongraga, Kyahi Gertabahu, dan 

“ Jain2nja masih banjak. Disambung dengan Kitab Wedamantra, jang 
muat 170 wedjangan diantara : Wasijat K.N. Muhamad, Imam So- 

“1 fjan Sori, K. S. Kalidjaga, dengan tjara memul€nja Djuga Nabi Ki- 
lir, Susuhunan Lawu (Putra Brawidjaja V), Ratu Kidul, Sekar Ke-   

    

utama kepada Perkumpulan HOO HAP HUI dan para ang- HL 
goutanja jang sudah berikan bantuan tenaga/ Pikiran dil. AH 

perhatian diwaktu, meninggal hingga dikuburnja istri, Mama, $, | 

berasa sakit, mata bergetah,. 

Terdapat pada tiap Toko Obat. 4: 

daton"di Gunung Merapi dan Batari Durga. Menilik pentingnja ini 
ilmu dan sudah ditjetak 6 kali, perlu sekalian para mersudi memi- 

“Uki ini kitab. 2 buku muat 348 ilmu R. 30.-— ongkos kirim bebas. 
(Primbon SABDASASMAJA dan WEDAMANTRA). 

ie DARMOGANDUL / KIDUNGAN. 
: Muat Djatuhnja Madjapahit jang sesungguhnja, serta menjata- 
kan pengetahuan jang sebenarnja, apalagi mulai agama Buda ganti 
Islam. Serta - mentjeritakan Sunan Bonang bertemu dengan radja 
Djin di Kedri, selandjutnja, hingga Wafatnja Patih Gadjahmada, 
Ru Patah mendjadi Sultan Sjah 'Alam Akbar Sirullah Kalipatul Ra- 

1. sul Mukminin Tadjudil. Abdul Kamid Chak, djuga Sultan "Adil Sur- 
ja'Alam di Bintara. Bahasa Djawa huruf Latin. Djuga KIDU- 
:NGAN. Muat segala kidungan2 karangan: K:S. Kalidjaga, Sech 
Tapelwadja pendita dari Machluk bangsa Siluman, Pangeran Nata- 
pradja, Kjahi Ranggasutrasna, R. Ng. Ronggowarsito, semua pu- 
djangga. 2 buku mendjadi 1 R. 12.50 bahasa Djawa diberi pendje- 
lasan bahasa Indonesia. 

Toko Buku »SADU BUDI” Solo (Purwopuran 58). 

    

  
      

Ditja ri dengan segera 

2 Buah Mesin Bubutan | 
| (DRAAIBANK) djalan dengan drijfriem, tinggi center paling 
| ketjil 25 cm. onderdeel semua origineel. 
| Keterangan lengkap kepada : 

| SOEWONDO, Djl. Tirtojoso 144, Solo. 

Ia an 
obat terkenal untuk segala 
rupa penjakit kerongkongan: . 

  

  

  

    
  

$ 
Tanggal: 13 s/d 16 November, 

POC K PALAN CE 

Dalam 

. ? 66 sMan in the Attie”. 
Dengan 

Sebuah Mysteriedrama dari 20-th. Century Fox   
  

  

FIO1 comp ONLY REcaLi, TE ) 1 visa ) 
JEC OR BG LEARN Gn 147 MAGNET ROCK AN IKE 2 TOLO YOW-— CANE, 3D KNON WHO TO Gaf HEtr | | Mist 62 LN Na ana LOOK FOR SROVI AI kosers An NS (dns | SANKORO WA | engan, 

Fr asag 

        
      

— Saja dengar. suara kuda! ) 
Tentu Roy dan gidis) Sanford 
akan segera datang, Speck! 

— Djika kamu dapat mengenal 
dua orang jang telah merampok 

perkemahanmu, saja dapat me- 
ngira2 siapa mereka itu! . — Berikan batu magnit itu dan 
— Mudah-2an saja dapat 'mem-  kerdjakan rentjananja seperti jg 
bantu, Roy! telah saja katakan padamu — 

lekas! 

  

| ROY ROGERS 
& 

CONSTANCE SMITH — BYRON PALMER | 

  

Lagi Rahasia Terbuka 
Lebih hebat dari sudah2. Riwajat singkat bekas Kera- 

djaan Madjapahit. Kupasan ramalan Djojobojo. — Riwa- 
jat Napoleon Bonaparte dan kekalahan Djerman dalam Pe- 

rang Dunia I & II. — Nasibnja Kiang Tju Geh dan turunan 
Tjo Tjoh. — Ramalan ,,Raksasa” hal nasib, djodo, dagang, 
penghidupan, persahabatan dan lain2 sedjumlah 64 pertanja- 

an dan djawaban. — Keterangan hal kias/perimbon kuno su- 

paja: orang pergi ingin kembali lagi, betah dirumah, tidak 

berdjusta, disuka dalam pergaulan, penulak sial, penulak il- 
mu2 djahat, bikin hati maling djadi bingung dan lain2 jang 
hebat. Resept industri pembikinam: Obat Djamu kuat, obat 
kuat sematjam Sanatogen, obat njamuk sematjam D.D.T., 

! Levertraan, obat hitamkan rambut putih, obat kentjing batu, 

  

entjok, Eau de Cologne, dan Jain? jang penting dan mengun- 

tungkan. Ditambah pepata2 Inggeris dengan salinannja baha- 
sa Indonesia. Semua digabung djadi sebuku komplit terhias 
gambar dalam Buku ,,PELITA RAKSASA”, harga Rp. 15.— 
Terbit.30 November 1954. Sekarang sedang ditjetak, dan pe- 
san sebelum terbit dengan poswesel tjuma Rp. 10.— (ongkos 
vry). 

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

  

aa 

,DIAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00-7.00-9.00 (13 th). 
Film Musical. Tiongkok paling baru dgn 6 Songhits! 

Li Ch'iang — Chung Ch'ing — Ke Lan — Wang Hao 

sLUAN CHUN CHU" (The Song uvf Spring) 

INI MALAM 

PREMIERE! 

REX 
5.7.-9.- (13 th) 

TERPISAH — 
3 wanita manis! 

BERKUMPUL — 
3 Brandal! 

Mereka mengatasi $ 
# keburangan kesena- ' 
ngan, kesombongan, 

keketjiwaa, dan ke- 
bantjian......... dan 
mengorbankan diri 
dim pradjurit ber:- 
sama kaum lelaki? 
utk negara dan 
bangsa! 

        

  

  

Tinggal sedikit ma- 

lam! 
8 

GRIS 
5-14. (A7 th) 

Mesteri... Seram! 

  

  

        

     

t MISA AN 
Pa SNN A 
PN 

    

Bag 1 
ea Pa tt / 3. 

,ORION” INI MALAM PENGABISAN: 5.-7.-9.- (17 th) 
Amanda Blake MISS ROBIN CR USOEs 
George Nader 

   
   

     

BESOK MALAM 

PREMIERE! 
Lau 
LAN 
SRG 

Orion MS Down 
5.9.5 (AT th) 

nu M 2 

M.G.M»s Festival Aa MERK 

     
    

     

  

   

film jg. tak dapat Henna A1 ae mandek dea 2 Kana 
dilupakan! : 3 OA VICIOR 2 pai“ $ Pa £ OLAns-20irun-DNoston « Bia saran tak ada ban: kaka KERKEKKKKKK KKR KE RAK RKA KE 

dungannja! ("RATU DUJ UNG") 
Sebuah film Italia jg. telah ramai dipertjakap karena navunanntnarananna 
Me soal kebaikannja! Tn DATANG) 
SIYANA MANGANG NO  MOTHING SHORT er 3 oa SENSATIOMI... 

1 minus fiftean Inggr Ke” 
disposition : Bina Harwoora 

toe ve 
PIA mtb alatin 

: pa     
  

AKAN DATANG: : VIRGINIA MAYO-GORDON MaeRALDANE” 
Edmond O'Brie 1 1 199 gerai 

Viveca Mtastooa Tana A Cc K k I R EF 
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