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RRT, berhubung dengan 
penenggelaman sebuah kapal 

, wal-perusak (destroyer) KM 
oleh satuan2 Jaut RRT didekat 

pa Tachen pada hari Minggu 

Sesudah perundingan ini sele 
sai, tidak dikeluarkan sesuatu 
maklumat, akan tetapi ,,sumber2 

' tang jang biasanja dapat 
ipertjaja” mengatakan, bahwa ha 

.nja soal waktu dan penetapan sa 
an a sebelum angkatan perang 

  

tang membalas. 
Diterangkan bahwa kapal jg di' 

tenggelamkan itu adalah — kapal 

"terbelakang untuk. turut mendjadi 

Badan Internasional urusan tena- 

untuk memb'kin aktif sedjumlah 

dalam usaha "melaksanakan rentjana 

rentja- 

| Lodge selandjutnja menerang- 
kan bahwa menurut rentjana A.S. 
mengenai kerdja-sama internasio- 
hal dalam pemakaian tenaga atom | 
jang bersifat damai itu terbuka 
diuga kesempatan bagi ' negara2 

anggota dari dewan pengurus darj 

g ga atom jang pendiriannja diusul- 
an dalam rentjana tsb. 

. Menurut Lodge djumlah bahan 
jang disediakan tsb. adalah tjukup 

besar reaktor2 tadi diseluruh du- 
nia. 

Mendesak pengumuman 
pan setasiun pem 
angkt tenaga listrik 

Sovjet. 
Lodge dalam “pada itu menan- 

tang Soviet Uni supaja mengumum 
kan rentjana2 dari paberik tenaga 
listrik jg menggunakan tenaga atom 
dan jg menurut pengumuman So- 
yjet sudah bekerdja sedjak bulan 
Djuni tahun ini. Menurut  Lodge 
pengumuman Sovjet tentang rentja- 

na2 paberiknja tsb. akan ,memper 
mudah kerdja-sama internasional 

atom bagi perdamaian dari presiden 
Eisenhower”. Sovjet Uni telah me-   “Taiping” tenggelam, kira2 5 djam 

sesudah diserang oleh empat kapal 
torpedo RRT. - 

Menurut komunike dari Front 
Chekiang (RRT), ,,Taiping” diteng- 
gelamkan waktu melakukan  sera- 
ngan-pengganggu  diteluk Taichow, 
antara pulau2 Tachen dan Yushan. 
6 Djam sesudah kena tembakan? 
dari sebuah kesatuan angkatan 

laut RRT, ,,Taiping” tenggelam. Ka 
pal ini besarnja 1430 ton, bersen- 

djatakan 3 putjuk meriam dari 3 
intji, pemberian Amerika - kepada 
Chiang Kai Shek ketika thn. 1946. 

  

Kelihatan disini Mr. Wilovo bersama-sama dengan sekretarisnja waktu 
mengundjungi Djepang. -Diantarania 
lapangan terbang tampak disini majoor Roy W. Hall dari tentara Ame 

ka rika »Far East Command”. 

Rundingan 
ris Indonesia-Djepang 
Mengenai Ganti Kerugian Perang Tak 

Lama Lagi Akan Diadakan Lagi 

ngumumkap bahwa sudah mempu- 
njai setasiun pembangket aliran lis- 
trik jg menggunakan tenaga atom 
dan jg mempunjai kapasitet produk 
si 5.000 -kilowatt . sedjam.. Tetapi 
hingga kini tidak didjelaskan dima- 
na letaknja setasiun pembangkit te- 
naga tsb. dan djuga tak pernah di 
umumkan sesuatu perintjian Gari pe 
kerdjaan setasiup tadi. Kodge selan 
djutnja  menjinggung djuga bahwa 
Sovjet Uni pernah pula  mengata- 
kan tentang kemadjuan dalah pro- 
duksi dan pemakaian radio-isotop 
di Sovjet. (Antara). 
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Waktu mendapat hukuman 6 tahun, tampaknja tetap gembira sadja. 1 

Dolores ,,Lolita” Lebron, seorang wanita Puerto Rico jang bebera 
bulan jl. telah melepaskan tembakan2 digedung Conggress Amerika, his 
ga menjebabkan beberapa orang anggota Kongres luka2 oleh Penga 
tIh. didiatuhi hukuman 6 tahun. Pada gambar: waktu ia diantar mem 
kerumah pendjara. 5 

Diharapkan Segera H. , 

        
   

  

   
      
        

  

   Perundingan Indonesia-Pilipina Meng 

    

   

   
   

ANGGAUTNA S. P. S. 

    

terdapat di kantor 

Mampu Pim- 
pin Asia 

Kurang Mengerti Negara2 
Tetangganja: Ekonominja 

Tergantung Barat 

Ni 

SEORANG pembesar India ig 
datang tg. 6 Nopember ke Manila 
guna memperbaiki hubungan In- 
dia-Filipina menjatakan harj Se- 
nen, bahwa Filipina ,,masih be- 
lum mampu memimpin Asia”. 
Malbhusan Datta, Sekretaris Djen 
deral perhimpunan hubungan luar 
negeri India mengatakan kepada 
para wartawan ketika ia hendak 
naik kapal udara dari Manila me- 
nudju Saigon bahwa sekalipun 
ada tuntutan2 dari Filipina me- 
ngenai kemadjuan2 politik, na- 
mun Filipina masih ,,kurang me- 
ngerti negeri2 tetangganja di Asia 
dan Filipina ekonomis tergantung 
kepada Barat.” 

Selandjutnja Datta mengutarakan 
“diantara politisi Filipina masih sa 

ngat diperlukan adanja pengertian 

akan saudara2nja di Asia”. Para pe 
mimpin Filipina harus menjusun   

  

nai Imigrasi Gelap Berdjalan Dala 
Suasana Persaudaraan 

WAKIL KETUA DELEGASI Tehnis Indonesia Mr. Ni 
memberikan laporan kepada Menteri Luar Negeri Mr. S 
tentang djalannja perundingan dengan Pemerintah Filipina me 
nai soal warga-negara dari negara jang satu jang ada didi 
wilajah negara lain, dan tentang peraturan lalu-lintas perbk 

    
     

   

jang menjambut kedarangannja di 

Informato- 

Mr. Nugroho hari Selasa kemarin Kementerian Luar Negeri meng 

   

    

  

antara kedua negara itu. Menurut keterangan ig didapat .,A 
direntjanakan bahwa Mr. Nugroho akan kembali ke Manila 
hari Kemis tg. 18 Nopember setelah menerima instruksi2 
dari Pemerintah. Setelah mendengarkan laporan jang dibawa 

Inarkan pengumuman sbb.: 2 
PE |. Sebagaimana diketahui sedjak 

129 Oktober jl- di Manila diadakan 
| serund.ngan antara delegasi2 teh- 

»is Indonesia dan Filipina tentang 
soa1 Warganegara dari negara jang 
satu jang berada didalam wilajah 

Kejakinan 

' politik luar negeri jg ditudjukan ke 
|pada pengertian tsb., kata Datta se 

Sri Nehru:') 
Achirnja Bukanlah Bom 
Atom Jg Kuat: Tetapi 
Tjinta Dan Keichla- : 

san Rakjat 

..PERDANA MENTERI India ' 
Jawaharlal Nehru hari Senen me ' 
njatakan dia telah memperoleh : 

buah demonstrasi jang — diseleng- 
garakan oleh beribu2 anak2 ber- 

nja ke-65. Selandjutnja ja mengu- 
tarakan harapannja moga2 kita 
semua dapat hidup seperti kawan 
dan saudara tanpa ada rintangan2 
jang memisah2kan kita. Nehru 

Dewan Parlemen dari Partai 
Konggresnja pada hari ulangta- 
hunnja dan sebelumnja berbitja- 
ra ja disambut. oleh beribu2     lanak2 ketika menud ju tempat 

WARTAWAN "ANTARA" mengawatkan dari Tokio, bahwa | berpidato tersebut. 
tak lama lagi Indonesia akan mengadakan kembali perundingan 
informatoris mengenai ganti kerugian perang dengan 
Djepang tundjukkan kedjudiuran dalam soal tsb., 
rangkan oleh anggauta pariemen 
fraksi S. K. I. dan penasehat delegasi Indonesia ke 

Djepang djika 

demikian d'te- 
dr. Diapari iang mendjadi ketua 

persidangan 
umum PBB iang singgah di Tokio hari Minggu untuk tinggal di 
sana 10 hari lamanja 
Serikat. 

Permai Dan Pi- 
dato Presiden 

Ambillah Tindakan De- 
ngan Tak Pandang Buju 

  

    

   
   

PERNJATAAN Pimpinan Pu- 
sat Dewan Partai Partai Permai 
menerangkan, bahwa Partai Per- 
ma: dalam sidangnja tg, 12 No- 
pember setelah membahas pidato 
Presiden jang diutjapk ng diutjapkan di Pa- 
lembang tg. 9 Nopember 1954 
beserta reaksi.ig timbul atasnja: 
menjatakan pendapatnja antara 
lain, bahwa pidato Presiden, ada 
lah sinjalemen untuk keselamatan 
rakjat dan negara, karena adanja 
anasir asing jang giat berusaha 
untuk meruonkai 'epublik Indo: 
nesia, SEKAR A 

Apabila telah ada bukti2 jan 
dapat dinjatakan, bahwa. adanja 
pemimpin2 bangsa Indonesia ig. 
membantu gerakan subyer u, 
Partai Permai mendesak .kepada 
pemerintah untuk mengambil tin- 
dakan tegas dengan tidak meman 

:.   
  

     

dang bulu dan kedudukan sosial- : nja 
nja. Partai Permai menjokorig dan 
berdiri dibelakang Pemerintah 
dengan penuh kejakinan, bahwa 
dengan adanja tindakan tegas itu 
negara dan pemerintah Indonesia 
akan lebih mendapat penghargaan 
dan kepertjajaan, baik dari luar 
maupun dari dalam. Kepada rak- 
jat Indonesia pada umumnja dan 
warga2 Permai pada . chususnja 
dalam pernjataan itu diandjurkan, 
supaja menjumbangkan tenaga, 
akal, fikiran, harta dan -djiwa 
kepada pemerintah untuk usaha 
pembersihan .ini. (Antara) 

“ 

i 
jang 

  

dalam perdjalanannja kembali dari Amerika 

Diapup membantah kabar, jg me 
ngatakan, bahwa kegelisahan. poli- 

tik di Djakarta merupakan ' faktor 
penghalang bagi penjelesaian  soai 
tsb. Dalam pada itu prinsip fihak 
Indanesia dikatakannja adalah te- 
tap dan terlepas dari segala peruba 

han kabinet. Diika kemungkinan 
menjelesaikan soal tsb. dalam wak- 
tu singkat tipis, maka persetudjuan 
interim mungkin dapat  dipertim- 

hangkan oleh  fihak Indonesia. 
Menghilangkan penghalang bagi pe- 
laksanaan - perhubungan — negara ig 
normaal akan menguntungkan baik 

bagi fihak  Djepang maupun Indo- 
nesia, demikian dr. Diapari. 

: (Antara). 

Kampanje Anti 
Film Tjabul 
Di Vietnam Selatan 

DJENDERAL Le Van Vien, 
kepala dari kaum Binh Xuyen, 
hari Senen memberikan dukungan 

kepada | kampanje nasional 
menentang film2 tjabul ig setjara 
leluasa dipertundjukkan di Viet- 
nam Selatan. Perhimpunan untuk 

“ mempertahankan moral Vietnam 
menjatakan bahwa orang2 Viet- 
nam mulaf memakai pakaian2 ig 
meniru2 setjara sugestif ' model2 
asing dan jang merusak achlak 
kami, achlak mana adalah wari- 
san jang berharga sekali dari 
nenek mojang kami. 

Djuga Front Kesehatan Nasio- 
nal ikut serta dalam  kampanje 

tsb. (Antara) 

Dalam dunia jg indah dan menga 

gumkan ini banjak terdapat hai2 
ig bagus akan tetapi tidak ada jg le 

bih indah lagi bagi saja daripada 
tjinta dan keichlasan rakjat “India. 
Tjinta ig sematjam itu jg telah di 

tundjukkan oleh anak2 . memberi- 
kan kejakinan dan kekuatan  kepa 
da saja dalam dunia jg sedang ber- 

tengkaran ini. Achirnja bukanlah 
bom atom ig kuat, kata Nehru. 

(Antara). 

Perekonomian 

Indonesia 
Djauh Dari Tingkat Jg 
Mentjukupi — Tapi Toh 

Ada Kemadjuan 
PRESIDEN Eisenhower pada 

hari Senin telah mengadakan per 
temuan selama 2 diam dengan 
dutabesar Amerika Serikat di In 
donesia, Hugh S. Cumming un 
tuk membitjarakan perkembang 
an2 terachir di Timur Djauh. Du 
tabesar Cumming jang dewasa 
ini sedang bertjuti di Amerika 
Serikat, menerangkan, bahwa ja 
bermaksud untuk terbang kemba 
li dari New York ke Indonesia 
pada tgl. 25 Nopember j.a.d, 
Sementara itu United Press mem 

percleh kabar, bahwa para pembe- 
sar Amerika Serikat kini sedang 
memusatkan perhatiahnja terhadap 
kesulitan2 jg dihadapi oleh Indone- 
sia dalam lapangan perekonomian- 
nja, Menurut kabar kini Foreign 
Operations Administration - (FOA) 
sedang mengadakan penjelidikan ter 
hadap persoalap ini. 

Achirnja dikabarkan, bahwa me- 
nurut perasaan para pembesar tsb. 

sementara perekonomian Indonesia 
masih djauh daripada tingkat ig 

mentjukupi bagi negara itu sendiri, 
akan tetapi meskipun demikian In- 
donesia telah mentjapai sedikit ke- 
madjuan dibandingkan dengan ta- 
bun, jg lalu dengan adanja kenaikan 
harga timah dan karet. (UP), 

  

kejakinan dan kekuatan dari se- | 
: 

| 
kenaan dengan hari ulang-tahun- ' 

| hingga perundingan . berdjalan 

menjampajkan kata2 itu kepada | 

negara jang lain dan tentang per- 
aturan lalu lintas perbatasan an- 
tara kedua negara itu. Tgl. 12 
Nopember jl. Mr. Nugroho wakil 
ketua delegasi tehnis Indones'a 

| tsb- tiba kembali di Djakarta atas 
pangg'lan Menteri Luar Negeri 
dan memberi laporan tentang dja- 
lannja perundingan. 

Menteri Luar Negeri setelah men 
dengjar Taporan tsb. benpendapat, 
bahwa perundingan didjalenkan da| 
lam suasana persahabatan. saling 

mengerti dan saling mendekati anta 
ra kedua delegasi tehnik isb. se 

Jan 
"Jar dan telah depat ditjapai p?rSg 
iruajian faham dalam beberapa hal 
mengenai dasar2nja. Hanja dalam 
beberapa hal lainnja masih perlu di 

Iijarikan pemsijahan soal jang me- 
mueskan. 

Tiara pemetjahan soal ini sedang 

dipeladjari dan ditindjau serba sek- 
'sama oleh Menteri Luar Negeri de 
Ingan instansi2 Indonesia jg ada hu 

ibungannja dengan masalah ini. Mr. 
'Nugroho akan segera 
' Manila untuk meneruskan perundi- 
.ngan segera setelah - disiapkan in- 
'struksi2 baru kepadanja berdasar: 

kan hasil penindjauan” tsb. Dalam 

' pada 'itu Pemerintah menjelidiki se 
gala hal dan kedjadian sekitar so- 

i 

cal ini dengan teliti"dan. setjara kon" 
Ikrit, agar supaja segalanja- dapat. 

dilihat “dan dibatasi sampai — pada 
proporsi sebenarnja. Tapi pada sa- 
at inipun sudah “dapat dilihat  tan- 

da2 ada harapan. baik bahwa pe- 
rundingan  delegasi2 tehnis kedua 
negara akan berhasil memuaskan. 

Meh . 

PENJALURAN TEKSTIL 
MATJET 

Pemasukan tekstil ke Indonesia 
ternjata agak seret, 
dari kurang lebih 250 pemberi 

kepada JPP, baru kurang lebih 
10 party jang dilever, demikian 
DEIP, 

Berhubung dengan itu   
Menteri Perekonomian 

ja tjara pelaksanaan dari peratu- 
ran 8 Oktober itu dirobah. 

kembali ke: 

sedangkan | 

fahuan dari pemasukan barang : 

DEIP 
telah mengetok kawat kepada 

untuk 
memperkuat usul2-nja agar supa- 

terusnja. 

»Tidak ada suatu negeri mendja- 
di makmur dan tidak seorang pe- 
mimpinpun dapat membina “negeri- 

nja mendjadi makmur, ketjuali dji- 
ka negeri itu bebas dari pengaruh2 
asing, demikian Datta. Ia melukis 

kan Presiden ' Magsaysay - sebagai 
.seorang ig mempunjai djiwa ig lu. 
hur, ramahtamah, sopan dan penuh 

pengertian”, akan tetapi, ,,Magsay- 
say pertama2 harus mengadakan hu 
bungan jig erat dengan  negeri2 te- 

  

Suwondo Telah Djatuh- 
kau Talag Atas Suharti- 
ai 'Tg. 12 April: 1952 
Pertjeraian Resmi Baru Dilakukan 12 April 1954 
Untuk Mendjaga Keutuhan Rumah Tangga — Tidak | 

|IBenar Suwondo -Hartini Kawin Setjara Katholik 

HARI SELASA KEMAREN Pengadilan Agama Salatiga telah 
mengadakan pemer'ksaan mengenai persoalan tanggal 

Suwondo—Suhartini. Sebagaimana diketahui, mula2 telah dikabar- 
kan, bahwa ni. Suhartini (kini njonja Sukarno) telah bertjerai dari 
sdr. Suwondo pada tgi. 12 Avril 1952. 
bukti2 jang njata, antaranja tiatatan dalam daftar buku tierai jang 

na'b Salatiga telah dapat dinjatakan, 
pertjeralan ini baru terdjadi pada tg. 12 April 1954. 

: Pilipina Tak 

djernihan dalam masalah ini. 

  tangganja dan harus  mejakinkan 
rakjatnja bahwa Filipina mendialan 
kan politik tsb. dan ekonomi jg be- 
bas.” (Antara). 

Untuk Ledakkan 
Bom2 Nueclear-nja 
Inggeris Sekarang Sibu 

Tjari Tempatnja 
PEMERINTAH Inggr,s sedang 

mentjari pulau jang terpenijil le- 
takrja guna melakukan peledakan 

, peledakan bom2 nuclearnja, de- 
(am kianlah ditulis oleh harian 
| sDaily Express“ pada harj Senen. 
| empat pertjobaan meledakkan 
bom atom dekat Woomera :elah 
tdak dipergunakan lagi semen- 

#'djak Amerika Serikat mengada 
| kan peladakan2 di Eniwetok jg 
iclah menghud:iani beberapa ne- 
lajan Djepang dengan debu jang 
radioaktif. 

Fihak Kementerian Pertahanan 
Inggris mungkin akan minta  idjin 
kepada Amerika Serikat guna mem 

iperggnakan Eniwetok sebagai tempat 
tpeledekannja, demikian — menuruut 

“harian tsb. Apabila halini ditolak 
oleh Amerika Serikat dan 

nd
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pertjeraian 

Tapi kemudian dengan 

bahwa 

Dengan adanja kenjataan tsb. la- 

lu timbullah persoalan jg ramai di 
kalangan masijarakat, apakah perka 

winan bung Karno dan Ni. Suhar- 

tini ini sudah melewati masa'idah, 
seperti jg diharuskan oleh sjarak 
agama. 

Pemeriksaan jg kemaren di laku- ' 
kan oleh Pengadilay Agama Salati- 

ga itu diadakap atas permintaan Bi | 
ro. Peradilan guna membawa ag 

Pemeriksaan dipimpin oleh ke- 
tua Pengadilan Agama Salatiga, 
kja! irsjam dan saksi utama telah | 
'idengarkan keterangan dari sdr. | 
Suwondo, bekas suami nj. Suharti | 
ni sendiri. Dim. keterangannja itu 
sdr. Suwondo menegaskan, bahwa 
ditulisnja tanggal 12 Apr:l 1954 
pada surat tjeraj oleh naib Sala- 
tiga kjai Isom itu adalah atas per 
mntaannja sendiri. | 

Memang sebenarnja sdr. Su- ' 
wordo setjara tak resmi sudah 
bert,erai . (mendjatuhkan :alakria) 

  

pada nj- Suhartni pada bulan 
April 1952 dulu. Hanja sekedar 
untuk mendjaga kebahagiaan anak 
mereka sebanjak 5 orang, mereka 
masih hidup serumah dan surat 
ierai belum resmi  dimiriakan. 
Pun pertjera.an (talak) pada bu- 
jan Apriy 1952 itu menuru, sdr. 
Suwondo adalah untuk memenu- 
hi kehendak iburja sendir:- 

Tapi meski sudah hidup berpisah 
(pisah randiang — gescheiden yan 

rafel en bed) tapi baru pada tanggal 
12 April 1954 ia mengadjukan per 
mintaan resmi urituk bertjerai. Itu 
iah sebabnia maka oleh kjai “Isom 

'naib) dalam buku daftar tjerai, pun 

ditulis tgl. 12 April 1954: 
Kawin setjara Islam. 

Selandjutnja oleh sdr. Suwon- 
do pun d'tegaskan, bahwa perka 
winannja dengan nj. Suhartini itu 
dilakukan setjara Islam di Ban- 
dung pada bulan Desember 1943. 
Dan sampai kinf pun sdr. Sawen 
do selalu hidup setjara Islam. 
Diadi desas-desus jg mengatakan, 
bahwa perkawinannja dulu dila- 
kukan setjara Katholik djauh dari 
benar. Sebagai bukti, bahwa ia 
benar2 Islam, didepan pengadilan 
itu oleh sdr. Suwondo 
utjapkan kalimah2 Sjahadat sam- 
pai 2 kali. 

AGIL DIDJATUHI HUKU- 
“ MAN 15 TAHUN 

Dalam sidangnja jang terachir 
pada Selasa pagi pengadilan nege- 
ri Djakarta jang diketuai oleh 
hakim mr. G. Kh. Liem, telah 
mendjatuhkan hukuman pendjara 
15 tahun bagi Muhammad bin 
Baagil jang tersangkut dalam per 
kara pembunuhan Ali Badjened, 
dengan potongan waktu — selama 
tahanan, jakni semendjak ts, 11 
Agustus 1953. 

Sebagai pernah diberitakan, da 
lam sidang il. diaksa Harahap 
telah memintakan hukuman pen- 
djara 18 tahun bagi Baigil. 

pun di- 

  

bahwa penolakan itu akan dilaku- 
kan maka sebuah pulau di Lautan 
Teduh jang setjara baik dibersihkan 
dari  perdjalanan kapal? mungkin 
akan dipilih, demikian harian. Ing- 

diduga gris itu (Antara). 

  

t 

  Ljis menudju 'ke tempat tahanan. 

  

Perantjis di Aldjazairijah (Algiers) telah mata gelap. Karena serangan2 
kaum Nasionalis, maka Perantjis telah 
tempat di Aldjazairijah. Orang2 lelaki jang ditjurigai 
gambar: waktu beberapa penduduk di Souma diangkut oleh polisi Peran 

mengadakan razzia dibeberapa 

ditangkap. Pada 

  

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 

Rp, 12— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

Ady. Rp. 0.80 per m.m. kols 5 
Harga efjeran 60 sen p. lembar, 

      EDISI POS. 

   

  

s 

Di Djakarta beberapa hari il. telah diadakan resepsi sebagai penghar 
gaan kepada bekas kepala staf Angkatan Perang, djenderal-major Sima 

Tupang. Kelihatan. diantara jang hadir dalam resepsi tsb. dari kiri ke 
kanan: S. Sjahrir, djenderal-major dan njonja Simatuveng dan Tengku 

Hassan, ketua panitia resepsi tsb.   
  

Memperlemah  Hubu- 

ngan Mesir—Sudan 
'Akibat2 Jg Dichawatirkan Krn Dipetjatnja Djen- 
deral Nadjib—Memang Sudah Lama Pemetjatan 
NadjibDirentjanakan?— Popularitet-nja Dikalangan 
Rakjat Mesir Sangat Ditakuti Oleh Nasser Gs? 

BEKAS PRESIDEN MESIR, djenderal Mohammad Nadjib, 
ig. baru sadja dipetjat dari djabatannja oleh ,,Dewan Revolusioner” 

Mesir, pada hari Senen telah langsung dituduh terlibat dalam kom- 
plotan ,,Iehwanul Muslimin” untuk mendjatuhkan pemerintah mili- 
ter jang dipimpin oleh perdana menteri Djamal Abdul Nassir. Tu- 

duhan ini dikemukakan oleh saksi Ibrahim at-Tayeb dalam sidang 
»pengadilan rakjat” di Cairo pada hari Senen. Saksi ini dianggap 

Sebagai salah seorang pemimpin ,,regu pengatjau” Ichwanul Mus- 
min jang ditugaskan untuk memimpin gerakan tersebut diibu-kota 
Mesir. 

in tidak ada jang memberikan 
yentar. 

Pemetjatan sudah lama 
diputuskan. 

  

Tayeb ditangkap pada malam 
Senen besama-sama dengan Yus- 
suf Ezziddin Tallaat, jaitu se- 

  

orang jang dianggap sbg pangli- Menuru, berita) dari Kairo, 
ma tertinggi Gar, ,,pasukan2” Ich Nadjb dipetjat karena menurut 
wanul Muslimin. Saksi pertama. p€figakuan2 terdakwa dan ' saksi 
“bcul Muis Abdallah, menerang dim pemeriksaan perkara pertjo- 
Kan, bahwa tanggung djawab jg baan pembunuhan PM Djamal 
erutama dari nersiapan2 coup. Abdul Nassir, ja akan disambut 
seta ni terletak pada Hassan sebagai pem.mpin Mesir, setelah 

golongan Nassir cs dilenjapkan. 
Kalangan jg bisa dipertjaja di 

kementerian kesehatan, ' London mengatakan bhw pemetja- 
jang katanja diserahi tugas untuk tam Nadjib imi sudah beberapa 

waktu jl. diputuskannja oleh De- 

& Hodebi dan kemudian pada 
Tailaat. Abdallah adalah seorang : 
pegawai 

mem mp'n latihan2 militer oleh ! t 
hwanul Muslimin. Seorang sak-j wan Revolusi. “ 
Si lainnja, jang mengakui men-| Mereka kemukakan, bahwa" Na 
disdi penghubung antara Tallaat 1 djib , bisa dianggap-seorahg jang. ber" 
dan Tayeb, menjatakan, “bahwa | bahaja bagi Nassir, “karena “ia oleh 
perintah terachir jang telah dite- | kaum oposisi dapat didjadikap lam 
ruskannja kepada ..regu2 penga-' bang persatuap rakjat Mesir. 
tiau” dari Tallaat ialah per'ntahi Dikemukakan seterusnja,” bahwa 
bersiaplah!“ 

Pemberhent'an  Nadjib 
memperlemah hubungan 
Mesir — Sudan. 

Pendjabat menteri dalam negeri 
Sudan, ialah menteri perhubungan 
Mubarak Zarouk, Senin menjatakan 
di Khartoum bahwa setiap langkah 
berikutnja dari pemerintah Mesir ter 
hadap bekas presider '” Muhammad 

Nadjib, akan merugikan hubungan 

antara Mesir dan Sudan. Mubarak 
Zarouk mengatakan, bahwa keputu 

san Dewan Komando Revolusi Me 
sir (golongan PM Djamal Abdul 
Nassir) untuk memberhentikan pre 
siden Nadjib pada hari Minggu jl. 

dengan mudah akan memperlemah 
persatuan Lembah Nil (Mesir dan 
Sudan), karena tindakan itu memu 
tuskan hubungan sentimen, terutama 

apabila dilakukan tindakan2 selan 
djutnja terhadap Nadjib. 

Siddig al Mahdi, presiden. Partai 
Ummah (partai oposisi di Sudan), 

mengatakan, bahwa masalah Nadjib 

ini adalah urusan Mesir sendiri, 
akan tetapi rakjat Sudan merasa me 

njesal bahwa peristiwa ini telah ter 
djadi. Dapat diterangkan, bahwa Mu 
hammad Nadjib dilahirkan dan dibe 

sarkan di Sudan, ibunja seorang wa 
nita Sudan, ajahnja orang Mesir. 

Pers Mesir tidak beri ko- 
mentar thd seal Nadjb. 

Berita UP dari Kairo sementara 

itu mengatakan bahwa tentara dan 
polisi Mesir hari Senin giat  diselu- 

ruh negeri, bergerak dengan mobil2 
lapis badja utk. menangkapi anggo 
ta? ..Ichwanul- Muslimin”. Polisi te 

lah menangkap Muhammad Shadid, 

jang menurut polisi adalah kepala 
organisasi rahasia dari ..Tehwanul 

Musljmin” di Shubla, peminggi-ran 
kota Kairo, dimana telah  terdjadi 
pertempuran antara polisi dan 

orang2 .Ichwanul Mslimin”, 
“Sebuah gudang sendjata jg. dira 

hasiakan, telah diketemukan di Is 
mailia, ialah kota jang penting ri- 

wajatnja dalam pertempuran? antara 
kaum nasionalis Mesir melawan pa- 

sukan2 Inggris. Beraneka alat sen 
djata telah diketemukan disana. 

Surat2 kabar di Kairo semuanja 
dengan kepala2 ' besar  mengabar- 
kan pemberhentian Nadjib, . tetapi 

  

| Ba Ha 
UNESCO Akan Diminta Untuk Menerusk 
nja Dim Soal Bantuan Kepada Indonesia Dalam La- 

pangan ,Nuclear Physica" 
Hari Kemis siang jl. dengan 'pe- 

sawat terbang berangkat dari Am- 
sterdam 'ke Montevideo Mr. Sunar 
io dan Prof. Ir. Johannes — untuk 
menghadiri konperensi Unesco jang 
diadakan dikcwa tsb. Prof. Ir. Jo 
hannes jang mendjadi professor da 
lam ilmu physica di Perguruan Ting 
gi Tehnik Gadjah Mada di Jogja 
mengatakan kepada ,,Antara”, bah 
wa delegasi Indonesia akan menga 
diukan kepada sidang Unesco utk. 

meneruskan rentiananja dalam soal 
bantuan kepada Indonesia dalam Ia 
pangan ilmu ..muclear physica.” ( 
mu alam chusus mengenai atoom). 

Indonesia 

beberapa 

bahwa 

Unesco 
Dinjatakannja, 

dalam, rentjana 

vaj 

    

waktu jang lalu termasuk satu dari 
“empat negara jang mendapat djan 
Gji untuk bantuan itu. Dua bulan 
'eng lalu di Djakarta oleh. pemerin 
tah, Indonesia telah dibentuk Pani- 
iya Atoom, dan Radioactiviteit jang 
“dikeruaji oleh ahli radioloog Doctor 
Siwabessy jang berkewadjiban. mem 
perdalam ilmu pengetahuan - ilmu 
tsb. dan kemungkinan2 

tjeramah dan diantaranja minta per 

hatian kepada peladjar2 Indonesia 
tsb. untuk lekas menjelesaikan pela 
djarannja dinegeri asing dan pulang 
ke Indonesia karena tenaga mereka 
Sangat diperlukan di Indonesia. 

Dinjatakan oleh Prof. Johannes, 
bahwa diseluruh Indonesia sekarang 
ini terdapat Ik. 180 orang insinjur 

jang ada un (sipil warga negara Indonesia, dian- 
tuk lapangan pengobatan dan ke- |taranja termasuk Ik. 60 orang insi- 
dokteran di Indonesia. 

Dikota Delft (Zuid 

mana banjak peladjar2 Indonesia 
menuntut peladjaran ilmu techniek, di Jogja 
Prof, Johannes 

    

Injur Indonesia keturunan — Tiong- 
Holland) di | hoa. 

Tahun ini perguruan tinggi tehnik 
akan menghasilkan 1i 

telah mengadakan orang insinjur Indonesia dan perguru 

an Renftjana- 

an tinggi tehnik. Bandung lebih ku 
rang 13 orang. Perguruan tinggi teh 
nik. di Jogia semend/ak tahun 1946 
hingga 1953 telah menghasilkan 37 
Orang insinjur sipil Indonesia. Dika 
takan, bahwa jang dihasilkan oleh 
Indonesia itu pada waktu ini belum 
begitu besar, tetapi ini lebih banjak 
deripada didjaman pendjadjahan Be 
landa. Dikatakan, bahwa semendiak 
berdirinja perguruan tinggi tehnik 
di Bandung dalam tahun 1921 (afle 
vering pertama dari perguruan ting 
gi tersebut kira2 dalam. tahun 1925) 
hingga tahun 1941 (petjahnja perang 
dengan Djepang), perguruan tinggi 
tersebut hanja menghasilkan lebih   
kurang 100 orang insinjur Indone 
sia, (Antara). 

u 

.Ichwanul Muslimin? (jang mentjo 
'ba membunuh PM Djamal Ahdul 
Nassir dan hendak membunuh ang 

gota-anggota Dewan Rsvolusi lainnja 
itu) rupa-rupanja telah memakai-ma 
kai nama Nadiib sebagai presiden 
Mesir. Tetapi tidak ada bukti-bukti 
jang menundjukkan, bahwa  Nadjib 
memang bersepakat untuk bekerdja 
sama dengan ,Jehwanul Muslimin”. 

Mesir lepaskan tjita2 per- 
satuan dengan Sudan? 

Kalangan di London tadi sete- 
rusnja mengatakan bahwa peme- 
tjatan Nadj b itu telah menimbul- 
kan kegelisahan di Londno, kare- 
na mungkin dapat merugikan hu- 
bungan antara Inggris .dan Mesir 
mengenai Sudan: Nadjib adalah 
seorang jang sangat populer di Sy 
dan. Akan tetapi, kata kalangan ' 
tadi, ada tanda2 bahwa pemerin- 
tah Mes telah melepaskan tjita2 
nja untuk mempersatukan Sudan 
dengan Mes'r. 

Daily Express 
Chawatir 

Kalau2 Malaya Akan 
Keluar Dari Empire 

Inggeris 
HARIAN2 INGGRIS ,,Daily 

Express“ dan ,,Daily Telegraph” 
te'ah mempersoalkan manfaat apa 
bia Malcolm MacDonald masa 
djabatannya sebagai komisaris 
djerderal Inggris uk Asia Teng- 
gara diperpandjang. Demikianlah 
berta dari London jang d.muat 
har'an Singapura ,,Straits Times 
Djunvat jl. Daily Express me- 
neaberkan bahwa masa djabatan 
MacDonald akan diperpandjang 
dengan 12 bulan Iag:s harian ini 
bertanjakan diri ,,djasa2 apakah 
jang sudah d.perbuat MacDonald, 
scorang jang diangknt oleh peme- 
rInah Partai Buruh, hingga ma- 
Sa @jabatannja diperpandiang oleh 
pemer ntah Kondervatif? 
Tampaknja, kata harian tadi, Mac 

Donald terutama berusaha supaja 
Malaya ,mengikuti diedjak India utk 
keluar dari Empirs Inggris”. Daily 
Telegraph” a.l. Mengatakan bahwa 
funksi2 Mac Donel itu sangat tidak 
dielas: ia “tdak punja kekuasaan: 
hingga orang tidak tahu apakah ia 
dengan baik mendjalankan Kasta 
Dikemukakan  seterusn'a — bahwa 

Mae. Donald adalah seorang koor- 
dina'or: tapi apa jang harus dikoor- 
dinasi “itu masih tetap djuga belum 
dikoordinasi, atau sudah dikoordina 
si. dg. tjata2 lain. Ta dimaksudkan 
Spi. mengkoordinasi Malaya dan Si 
ngapura, tapi hubungan armmra ke- 
dua daerah ini ternjata makin lama 
makin lepas. (Antara). 

BURUH KANTOR? BANK 
DAMASCUS MOGOK. 

Pegawai2 dari semua kantor 
bank di Damascus pada hari Se- 
nea mengadakan pemogokan. 

Pemogokan ini dimaksudkan 
untuk memperkuat tuntutan me- 
reka akan kenaikan gadji,  



  

Sa marang: "1 

"PEMUDA BEKER- PIR 

   

   
    
     

   
      

s) masing2 Sekolah dapat diminta 

u Paci 
Mintalah berlangganan Madjalab 

NANTI An 
“MINGGU PAGI 

Satu-satunj mingguan penghibur, enteng tetapi berisi, diseluruh 
Indonesia, ditjetak diatas kertas halus. : 
Beraneka-warna isinja, dihiasi pula dengan banjak gambar. 
Lain dari jang lain. : 

Diantara rubrik madjalah ,,MINGGU PAGI” : 

1. APA DAN SIAPA", i 
melukiska penghidupan orang2 ternama. 

ambarkan suka duka penghidupan seseorang anggauta 

    

    x 

    

    

  

3. »RAHASIAKU”. .. : 
Dalam rubrik ini seseorang mentjurahkan isi hatinja dengan 

4. ,PETUNDJUK2' DALAM SOAL PERTJINTAAN”. 
5. ,TJERITA PENDEK”. 

»SPIONASE CONTRA SPIONASE”. 
7. sSPERGAULAN ANTARA MANUSIA DENGAN 

ce 

9. PENGALAMAN ANEH-ANEH DALAM PENGHIDUPAN 
KITA”, E 

. 

10. ,LAJAR PUTIH”. 
11. ,OLAH RAGA”. 
12. Dan lain-lain lagi jang menarik. 

Hapoa TAMAN nia aan Rp. 10,— sebulan. 
KANAN an PAN Ea ia Degan Rp. 2,50 

SEN Tata Usaha 

Madjalah ,,MINGGU PAGI” 
: Tugu 42, Telp. 901 

23 PE PING : JOGJAKARTA. 

  

  

  

“—. WALISANA 
(BABADE PARA WALI) wiwitan6 agama Islam ngedjawa, sarta 

isi wedjangan bab ngelmu warna2, suluk warna2, babad kang nge- 

nani agama Islam uga warna2 nganti bisa ngarani manawa asal€ 

agama Islam iku dudu saka Arab nanging saka Persi, dene Islam 

agaman6 wong Hadramaut iku s€dj& manch. Tjekake buku Walisa- 
na iki klumpukang piwulang babad, suluk, ngelmu wedjangan, Ka- 

wruh abangan Sgech Sitidjenar, Jan babade Wali2 nalika nge-Djawa. 

Buku tamat rega Rp. 22.50. 
tan — ALMANAK PRIMBON DJAWA. 
Wus metu, kanggo tahun 1955: Ing sawis€ perang lagi iki muntjul 
almanak primbon Djawa kang ganep, sanadyan wus ana toko buku 
kang gawe almanak, nanging primbon€ durung mapaki karo kang 
metu iki, kabeh ana 135 warna, dalah almanak ringkes sarta watjan 

Samoedramanthana (Ngebur sagara) basa Kawi - Djarwa, saka ka- 

rangan€ Dr. H.H. Juynbol, buku almanak iki bakal ora mbalekak& 
tumrap kang takon-tinakon bab: dina betj'k, sasi, tanggal, sarta ka- 
beh petung wus nglumpuk dadi sidji. 1 Buku tamat rega Rp. 12.—, 

tumrap para langganan bisa mundut kalajan rega Rp. 10.—, ongkos 
kirim bebas. 13 : 23 4 5 1 

Aa Ka ag Tanu Toko Buku SADUBUDI 

: : : . Purwopuran 58 — Solo. 
  

  

  

  

      

  

: ME 5 Ni 4 1 

5 / . 3 PA Pp 3 

2 Lea ja KA 5 & 
.G 7 F aa tai Dana : 

Ha : 4 2 Ng Pm AN Los 

Em A 
2 - asa - 
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Rp. 12,50 

   
      
   
         

   
   
     

  

   
    

— Tablets. Rp. 12,50 
untukOrang Wanita datang Haidh. 

gumpet, perut berasa sakit kurang 
a pusing dan pinggang Tn tenaga 

'. La 2 . 1, 

anita sakit keputihan (Pektay). 
lets. 2 Rp. 12,50 

Rp: 12,50 
Rp. Ba 

Rp. 12,50 
“dan lama. 

ablets. : Rp. TN 
kan napas, hilangkan segala batuk. “ 
Pa Ta TAMU 

obati otak lemah, pikiran tidak tentu 
Tantan p TN Rp. 12,50 

tness P ta Rp. 12,50 
" “orang tuli dan kurang pendengaran 

hemmatie Pil" 3 Pap. 12,50 
sakit tulang entjok dll. sakit apaan : 
An Powder. cp. Ka 

Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
&« Blans Katana, Rp. 12,50 
1 Pai Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
sakit dl: 

CT Rp. 12,50 

tar in A. 8 C, Untuk orang sakit baru sem- 
| Muka putjat, makan tidak enak. 
oko-toko Obat Tionghoa. ng s 0 

SENGA. T 

          

    

  

   
   

         
vuh, badan 

Terdapat di      

    

        
            

dengan tertulis (schriftelijk) 
? dan fakultet HUKUM/ 

,SRIWIDJAJA” Njutran 234 — 

agi orang Lelaki atau Wanita jang badan 

8 2 
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IR menjampaik 
tentjari | 

“Sikabnja kepada 

tidak usah melalui suatu kabin 

sore, bol 
surat Jing menundjukkan ,.goodwill”nja. 

| — — — — — Pengalaman kabinet | 
kalinja daripada 12 kabinet jang pernah ada di Indonesia, Sehingga pet 

TE laman itu akan besar harganja bagi pengemudi bahtera Negara kita diha- 
| Jri2 jad. Bukan sadja pengalaman tjaranj. 

  

" Ikabinet harus memperhatik: 

dan keuangan. ! 

merintah dapat diselesaikan. 
arti lantas kita membiarkan b 

  

| matahari pada 

diobati dengan kesabaran, 

@angsur2. : 

parasi Kabinet 
ampaikan sikapnja kepac 
djalan keluar dari kesulitan ang 

«15 Nop. jl. telah dapat merumuskan suatu susu 

i duga akan bisa diterima oleh kabinet dalam sidangnja pada ha 
ehlah dikatakan bahwa semua partai pendukung pemerintah sa- 

| factor2 jg. menji in k 
|kabinet. Dalam hal ini adalah mengenai beleid ekonomi, dalam 

— — — — — Sebagaimana jg. kita harapkan: dl 
da waktu PIR melangsungkan konggresnja di Sok 
binet harus dipertahankan sampai pekerdjaa 

Tetapi ,.memp 
itu sadja hi 2 remangkan 

takjat. Dan sekarang ini — kalau komposisi jang terbaru bisa diterima “| 
oleh kabinet —, keadaannja sudah mendekati harapan kita. : 
— — — — — Terutama sekali dalam soal beleid perekonomian, seka- 
rang jg, terang Menterinja sudah diganti. Dasarnja memang tidak bero- 
bah. Meskipun dasarnja tidak berobah, djustru Menterinja sudah ganti 
— apapula mengingat bahwa Menteri baru diduga akan ' memperhati 
kan usul2 perekonomian dari ,,Kerdja Sami t e3 
rapkan akan ada perobahan tjara pelaksanaannja. Namun de- 
mikian, perobahan-perobahan dilapang perekonomian “itu 
sa kita harapkan pada esok pagi seperti 

waktu Subuh, melainkan  perobahan 
(perbaikan) datangnja akan setjara berangsur-angsur. Soalnja sama sadja 
dengan sesuatu penjakit, jang datang dengan tiba2 dan sembuhnja harus 

Demikian djuga jang mengenai perobahan2 
(perbaikan) beleid dalam negeri dan keuangan akan berdjalan. dgn.: ber- 

kan terlalu tjepat malah akan dapat menimbulkan chaos. 
— — — — — Mudah-mudahan ,,djuru-selamat” jang sudah memberkahi 
Panitia Perbaikan Kabinet dapat membawa perbaikan disegala Iepangan. | 
Mungkin sekali kabinet jang' sekarang ini tidak lebih kuat daripada ka- . 
binet sebelum direparasi, tetapi" djika mereka mau beladjar dari pengala 
mannja, paling sedikit bisa menghalaukan bahaja2, jang pada achir2 ini 
sudah ditiup2 dengan s'gnalement adanja pendjualan-negara. 1 

  

    

     

ti 
, 'achirnja pada tg. 

kabinet baru dengan 
risis. Dalam susunan baru i 

  

u 
da hari Rebo 

Ali ini, adalah pengalaman pertama Ali ini, adalah p an aan 

     
a memperbaiki, melainkan " 
sbakkan djadi keruwetan 

    

    
         

“negeri 

  

r.jang dihadapi Pe- 
an kabinet" tidak ber 

jang tidak menguntungkan 

a Politik” — maka bisa diha | 

  

'2kita “mengharap — terbitnja 
(jang berarti 

I— —— 5 — Adalah salah sekali djika orang mengharapkan datangnja 
'perobahap itu dalam waktu jang singkat. Djustru perobahan jang dilaku- 

  

  

LANDJUTAN PEMERIKSAAN 
PERKARA KAPTEN MUHDI 

DAN LETS. SUDARNO. 
Sidang Pengadilan Tentara Se- 

marang jang melandjutkan peme 
riksaan perkara terdakwa Kapten 
Muhdi dan Letnan I Sudarno pa 
da hari Saptu jbl. telah mende- 
ngarkan pidato pembelaan ' dari: 
kedua terdakwa itu sendri dan 
pembelaan dari pembela Mr. Dali 
jono. Pembela ini tidak jakin, 
bahwa terdakwa harus dikenakan 
hukuman dan m'nta supaja kedua 

' terdakwa dibebaskan (vrijspraak). 
' Seperti telah kita kabarkan, bah- 
wa kedua terdakwa tadi oleh 
Diaksa dimirtakan hukuman ma- 
sing” 7 tahun pendjara, karena 

  
|. Harus' Menginsjafkan 
| Rakjatnja — Kata Guber- 

  Mena melanggar pasal 77 
KUHPT jatu tiada melaporkan 
sesuatu hal jang diketahui akan 
merugikan negara. | 'Keputusan 
Hakim akan diberikan pada si- 
dang besok tg. 8 Desember j.a-d. 

SEMARANG SINGKAT. 
Baru2 ini dengan didukung 

oleh 9 kelurahan disekitar Kp: Ka- 
jrangaju. telah dibentuk sebuah Pani 

tia Penuntutan Pemindahan Peter- 
nakan Babi Karangaju jang diketuai 
sdr. D. Partomihardjo dengan tugas 
memperdjoangkan, agar peternakan 
babi ditempat tersebut dipindahkan 
kelain tempat oleh fihak jang ber- 
wadjib. ae 3 
— Pada tg. 20 Nop. jl. Im Yang 

Association telah  merajakan - hari 
ulang tahun ke 10 bertempat dige- 
dung Hwa Kiauw Song Soe Kiok, 
Karangsaru 20 Smg. Susunan pengu 
rus LY.A. th. 1954/'55 Sbb: ketua 
sdr. E. Kesese, penulis sdr. Tjoa Sioe 
Kian, bendahari sdr. 'The' Tiong 
Sing, pengawas sdr. SPS Longe de 

sedangkan bg. wanita Nn. M. Flora 
Liem dan Nn. Ong Sien Giok. 
— Perletakan batu pertama utk. 

membngun Kebon Binatang  Sz- 
marang menurut rentjana akan dilang 
sungkan pada tgl.25 Nopemper jad. 
oleh P.M. Ali Sastroamidjojo jang 
akan menghadlirj: Kongres PGRI di 
Semarang. 

|. — Kongres PIR seluruuh Indone 
sia di Semarang akan dilangsungkan 
pada nanti tgl. 15 s/d 18 Desember 
1954 dengan dihadliri utusan2 dari 
Dewan Partai dan tjabang2 PIR di- 

siran djumblah konggresisten — ia- 
lah 300 orang. Atjara jang terpen- 
ting ialah pertanggungan  djawab 
Dewan Partai, pembelaan fraksi 
PIR Tadjuddin Noor dan malam re 
sepsi konggres jang akan diadakan 
di Sukasari dengan diadakannja per 
tundjukkan2 kesenian Djawa. 

Kini dibentuk Panitia ' Konrges 
Jang diketuai sdr. Salim Sastrodiwir 
jo. 

— Untuk menghadapi Muktamar 
Fusi Organisasi2 Bekas Pedjuang Is 
lam se-Indonesia di-Jogjakarta pada 
pertengahan bulan Desember jad., 
maka dalam rapatnja baru2 ini, oleh 

bang Kota Besar Semarang telah da 
pat terbentuk Dewan ' Muktamar 

sea |Daerah Persatuan Pedjuang “ Islam 
an 'ablets. 3 Ae , Semarang dengan diketuai Sdr. Ach 
bahkan darah, terutama memberi tenaga. | had, Wakil Ketua I/Ik: Sdr. Mus 

lich, Sdr. Farich dengan dibantu be 
berapa orang lagi. 

Ih — Sebagai kepuwusan-rapat pleno 
'nja baru2 ini, PPDI tjb. Kota Besar 
Semarang telah mengetok kawat ke- 
pada Kabinet jang men/atakan, bah- 
wa PPDI Tjab, Kota Besar Sema- 
rang dapat mendukung Kabinet jg 
sekarang telah diperbaiki. 
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-dikabarkan dsini, 

Ingan dibantu beberapa grang lagi, | 

jEsa serta tugas jg. ada, 

seluruh Indonesia jang menurut tak | 

Bekas Pedjoang Islam Indonesia Tja, 

(Sekarang 

nur Djateng 
DALAM menghadapi soal pem 

bangunan sekarang ini, para pa- 
mong desa (Lurah”) harus dapat 
menginsjafi diri sendiri dan harus 

d membedakan suasana |Kat setjara periodik. 5 
Pknjantihan dan alam kemerde |. Tindakan lain ig melanggar kebe- 

ikaan untuk dapat menentukan 
'siasat guna mengadjukan daerah- 
nja masing2 jang menudju ke 
sedjahteraan umum jg. nantinja 
dapat dikenjam oleh rakjat, demi 
kian a.l. petuah Gubernur Ma- 
ngunnegoro dalam pertemuan de- 
ngan Lurah2 didaerah Bandar, 

xE 

an Kabinet” 

# 

tidak bi: “I8 

| Tata-tertib” dari Kepala 

r . “lie mengharuskan kepada organisa- 

kepada kepala djawatan djika hen- 

a
a
 

  

  

  

pertemain perkenalan antara 

LM. (Foto: 
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Senin siang il. diruang sidang DPRD. Prop. Diateng Semarang diada 
Bapak Gubernur  Djawa Tengah, 

Fanccota DPD Propinsi dan para Lurah/Pamong Desa jang datang dari 
“Sekitar . Bandar, Pekalongan, Pada 

In rombongan Wedono Bandar sedang mengutjapkan pidatonja dan 
nta petuah dari Gubernur jang verslagnja depat dibarja 

Sr Suara. Merdeka) 

gambar tsb. diatas tampak pemim 

dihalaman | 

  

     

    

     

     

P. U. DAERAH BA- 

Adang Ta 
LM PROTES KERAS, 

erhubung adanja - ,.Peraturan 
Pekerdja- 

mn Umum Daerah Banjumas, M.S. 

     

“untuk terlebih dulu minta izin 

la mengadakan  pengumuman2. 

aik lisan maupun tulisan, surat? 
aran, dan permintaan? sokongar 
organisasi, maka PP SBPU meng: 

anggap ,,Peraturan Tata-Tertib” tsb 
mengekang kebebasan SB dan hak? 
| krasi. Dalam peraturan tata- 

pegawai2 jg melanggar 
'dapat dikenakan hukuman - berup: 
tidak dapat kenaikan tingkat/pang: 

    
   

'basan demokrasi jalah larangan ke 
pada kepala2 P.U. seksi setempat 

luntuk melajani surat2 SBPU. 
' SBPU menganggap tindakan: tsb. 
sudah melampaui batas kekuasaan 
seorang kepala djawatan dan meng 
indjak2 UUD R.I. Itulah sebabnja 
|SBPU -telah sampaikan protes ke-   sebelah Selatan Pekalongan jang 

harj Senen siang kemaren menga 
dakan perkenalan dng. Gubernur 
serta angg. DPD Propinsi Djateng 
digedung Papak Semarang. Patut 

lurah tadi 
dengan ditambah sedjumlah Pa- 
mong Desa lainnja beserta kelu- 

arganja. , 
Selandjutnja Gubernur menerang- 

kan, bahwa memang dahulu sering 
ada tuduhan? jang mengatakan, bah 
wa bangsa kita ini rakjat jang bo-f 

Mula2 mel 'doh, malas, melarat dis. 
mang banjak jang menjandarkan ke: 
djelekan2 tersebut - sebagai akibat 
struktur pendjadjahan. Tapi sekarang 
setelah kita terbebas dari pendjadjah 
an, kita tak boleh membiarkan ada 
nja tuduhan2 ini. Sebab sekarang ki 
ta telah merdeka, hingga madju mun 
dur terletak kepada diri pribadi sen 

diri. : 
Rakjat harus insaf untuk turut ser 

ta bertanggung djawab dengan tidak 

menggantungkan dirj kepada pemim 
pin2 sadja. Segala activiteit harus di 
arahkan kepada kemadjuan negara. 
Kalau demikian tadi berhasil, bang 

kitkanlah rasa tinggung djawab tadi, 
Dengan menekankan kepada dar: 

ma.jang diberikan oleh Jang Maha 
selandjut 

nja Gubernur menuturkan pula ten 
tang sifat2 djudjur jg. dimiliki oleh 
penduduk desa di Bandar dengan 
memperingatkan tentang adanja dae, 
rah MMC jang sudah kemasukkan 
anasir tersebut.  Achirnia gubernur 

| mengharapkan bimbingan? jang baik 
dari para pemimpin ke arah “pem 
bangunan, dimana cbjek2 jang ditin 
djau dalam darmawisata itu dapat 
dipergunakan sebagai bahan untuk 
membangun daerah masing2. 

Setelah mengadakan perkenalan 
dengan Gubernur dan. para anggauta 
DPD, kemudian rombongan “terse- 
but jang dipimpin oleh Wedono Bar 
dar lalu menudju ke Solo dan Jog 
jakarta. : an 

  

PERDANA MENTERI DAN: 
MENTERI PPK AKAN 

KE SEMARANG. 
Perdana Menteri. Mr, Ali Sas- 

ttoam dio'o dan Menteri PP-& 
K Mr. Moh Yam besok tgl. 
24 s/d 26 Nonember 1954 akan 
berada di Semarang berkenaan 
densan ber'angsungnja konogres 
PGRI | seluruh Indonesia dikota 
ini. Selandjutnja — sebagai rang- 
ka'an kongores itu akan diadakan: 
Pameran PGRI jane diadakan di 
gedung Grs Bodiong Semarang 
mulai tanggal 25 Nov. jang pem 
bukaannja akan dilakukan soleh 
N'ontah Walikota Semg. pada 
djim 9 pag'. 

  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka” 

Semarang, 16 Nopember 1954: 
24 karat: dal ...... Rp. 48,75 

Belia Rp. 48.25 
22 karat: djual ...... Rp. 44,50 

Deli ...... Rp. 43,— 

Djakarta, 15 Nopember. 
24 krt tiap gram Rp. 49,25 
22 krt tiap gram Rp. 48,25 
Surabaja, 15 Nopember. 
T'dak ditrima tjataftan harga. 
Singapore, 15 Nopember, 
Emas Jantakan tiap tael Str. $ 

154 beli dan Str. $ 160 djual. 
Londen, 15 Nopember, 
Harga emas internasional me- 

nurut hitungan dollar Amerika 
adalah sbb.: 
Emas Be'rut tiap ounce 35,22 
Emas Macao tiap ounce 37.56 
Emas Hongkong tiap ounce 37.71 
Emas Bangkok tiap ounce 37.98 
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. KAN Ng NU)          

TOKO MAS 

jap Kuda 
Tetp 336" 

KRANGGAN UKETAN 27 SEIPARANG 

  

     
    

      

     

  

   

ras dan tuntut supaja  ,,Peraturan 
fata-Tertib” tsb: ditjabut. Dapat 

mbahkan, bahwa suasana setelah 
anja tata-tertib tsb. dikantor dae 

ih PU Banjumas agak: gelisah dan 
PU Purwokerto -bersiap2 untuk 

1 mosi tidak  pertjaja bila, ke 

pa “djawatan tidak mau -mentja- 
peraturan tata-tertib tsb. Demi 

an berita jg disampaikan kepada 
Intara” oleh PP, SBPU Djakarta. 

Antara). 

DJUWANA 
DIBENTUK RANTING 

PERBEPBSI. : 
Pada tgl. 10 Nopember bl. 

bertempat digedung Tiong Ging 
Djuwanan “telah dilangsungkan 
rapat pembentukan PERBEPBSI 
Ranting Djuwana. Has! pemilih- 
an untuk pengurus Ranting ada- 
lah sbb: Ketua TI dan II: Suhono 
dan Sudardi. Penulis I dan II: 
Karno dan Karmidi (A). Benda- 
hara: Sunardi dan Tarmidi. Pe- 
nerangan/Pendidikan: S, Rusta- 
madji. Pembantu2: Pardi, Ngati- 
dian dan Karmidi (B). Selandjut- 
nja didapat kabar, bahwa besok 
tgl. 21 Nop. akan dilangsungkan 
rapat sekali lagi untuk menge- 
sjahkan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Tetangga. 

KEDJUARAAN PSSI. 
Diantara sekian banjak pertandi 

ngan2 untuk merebut kedjuaraan 
PSSI jang akan dilakukan dipeiba 
gai kota, ada dua pertandingan jang 
akan dilakukan di Semarang. Pada 
tg. 15 Deseber: Kes. Medan mela 
wan Malang. Dan pada tg. 16 De 
sember: kes. Malang melawan kes. 
Degarag (pertandingan  persahaba 
tan). 

      

    
| SIARAN RRI 

I TEMANGGUNG 

| 

  

32 PAMONG DESA BERTO- 
LAK KE DJAWA TIMUR. 
Pada tgl. 15 Nop. 32 pamong 

desa dari daerah katjamatan Bulu 
kabupaten Temanggung dengan 
kendaraan bis bertolak ke Djawa 
Timur. 

Menurut bupati Temanggung 
Kartono, rombongan pamong de- 
sa tsb. di Surabaja akan menin- 
djau objek2 pembangunan pelabu 
han Tandjung Perak. Di Malang 
akan menjaksikan pembangunan 
desa Torongredjo, serta objek2 
pertanian lainnja jang dapat d:- 
buat bahan pembangunan didesa- 
nja masing2 setelah kembali. 
PEPERIKSAAN HAK WARIS 
SUPAJA DIKEMBALIKAN KE- 
PADA PENGADILAN AGAMA 

Konperensi Muhamadijah selu- 
ruh karesdenan Kedu, jang ber- 
langsung selama dua hari di Pa- 
rakan Temanggung telah meng- 
ambil keputusan menuntut kepada 
pemerintah dengan perantaraan 
PB Muhamadijah agar supaja soa! 
hak. waris jang sekarang diurus 
oleh Pengadlan Negeri dengan 
saluran hukum adat, segera di- 
kembalikan kepada Pengadilan 
Agama dengan melalui saluran 
hukum Islam. 

Konperensi memutuskan pula, 
menundjuk sebagai ketua madje- 
Iis P.K.O. daerah Kedu Radio Da 
nusuwignja dan mengadakan lati- 
han muballeg seluruh daerah Ke- 
du di Magelang. 

PEKALONGAN 
HADIAH DJUARA PER- 

LOMBAAN, ! 
Dengan disaksikan oleh para un 

dangan diantara Wali Kota dan 
wakil2 djawatan baru2 ini Pani- 
fa Pant'alomba tahun 1954 di 
Pekalongan telah memberikan 
beberapa hadiah kepada para 
diuara perlombaan jaitu peladjar2 
ST dan SKP Negeri. 

Dalam kata sambutannja Wali 
Kota a.l. mengandiurkan supa'a 
para peladjar menambah semangat 
berolah-rasa. Diharapkan mereka 
Yang mendapat kedjuaraan ini 
danat merebut djuara dalam per- 
'ombaan Diawa-Tengah jang di- 
adakan di Magelang. 

TJILATJAP 

IKAN BESAR KENA 
DJARING. 

Belum lama berselang 15 orang 
jang pergi kepantai membawa dja 
rng bisa mendapatkan ikan jang 
besar. Ikan itu masuk djaring dan 
terus akan ditarik ke daratan. Ka- 
rena besarnja ikan, maka orang 
15 jang menarik tidak kuat, dan 
terpaksa mnta bantuan. Serenta 
ditarik 20 orang ikan bisa ditarik 
kedaratan. Karena besarnja ikan, 
maka djar ngnja kabarnja rusak. 
Rp. 7 DJUTA UNTUK PEMBA 

NGUNAN PELABUHAN 
TJILATJAP 

Menurut keterangan, dalam per- 

airan pelabuhan Tjirebon terdapat 
rengka2 kapal jg tenggelam dimasa 
peperangan jl. sebanjak 5 buah ka- 
pal perang dan 3 kapal2 perahu 

dan penumpang serta sebuah kraan 

    

  

  Semarang, 18 Nop. 1954: 
Djam 06.10 Njanjiar Asiah dan 

Ramlee. 06.40. Kwartet Sudharnoto. 
07.10 Orkes Maria Zamora. 13.15 
Genderan Siang. 14.10. Genderan 
Siang (landjutan). 17.00 Hiburan So 
re. 17.40 Gending Bali. 18.15 Per- 
tjakapan AURI, 18.30 Hidangan Or 
kes Studio Bandung. 19.30 Tepatkah 
Pisanasenaetaa 20.30 Orkes Puspa 
Kentjana. 21.00 Mimbar Islam. 21. 
15 Dari dan untuk Pendengar, 22.15 
Orkes Gumarang. 22,30 T utup. 
- Surakarta, 18 Nop. 1954: 

Djam 06.03 Genderan pagi. 07.10 
Genderan pagi (landjutan). 13.03 Mu 
sik Ruangan. 13.15 Njanjian gem 
bira. 13.45 Dorothy  Shay. “14.15 
Carry dkknja. 17.05 Suara Bersama. 
17.45 Charless Williams. 18.15 Lagu 

Pianonja. 19.30 Lagu2 Malaya. 19. 
45 Mimbar Islam. 20.30 Radio Or 
kes Surakarta. 21.15 Motjopat Pu 
tri. 22.15” Motjopat Putri (landju 
tan). 22.30 Tutup. 

Jogjakarta, 18 Nop. 1954: 
Djam 06.10 Insttumentalia Ri- 

ang. 06.30 Varia Senen Kamis. 06. 
40 Orkes Krontjong. 07.10 Serba erbi Pagi. 10:00 Ujon2 dari Puro:' 13.10 Aneka Ragam. 13.45 Jazz Se! DJIUMLAH ORANG ASING. djenak. 14.10 Klenengan Djawa. 17. 
10 Gelanggang Podomoro. 17.40 
Rangkaian lagu2 Mesir. 18.00 Pe 
ngadjian. 18.15 Polka Gembira, 18. 
30 Rajuan Sendia, 19.40 Seni Suara 
Djawa. 20.15 Merdu Meraju. 20.30 
Hidangan Malam. 21.15 Mimbar Is 
'am. 21.30 Motjopat dengan Sarase 
han. 22.10 Motjopat dengan Sarase 
han (landjutan). 23.00 Tutup! 

Djakarta, 18 Nop. 1954: 
Diam 06.10 Seni Sunda" Studio 

Djakarta. 13.10 Seni Djawa Studio 
Djakarta. 17.00 Taman Kanak2. 17, 
15 O.K. Irama Masa. 18.15 Ruang 
an Olah Raga. 19.30 Tambaran Ira 
ma Daerah, 20.40 Sinondang Tapi   an Na Uli. 21.30 Orkes Radio Dja- 
karta. 22.00 Tutup. 

lagu Sumatra. 18.45: Dharnoto dgn. ' 

seberat 75 ton. Rangka2 ini meru- 
pakan salah satu penghalang bagi 
lalu-lintas kapal dipelabuhan 
Usaha2 untuk mengangkatnja hing- 
ga kini belum- berhasil. ' Mengenai 
pembangunan pelabuhan jg menu- 
rut rentjana membutuhkan biaja 
Rp. 250 djuta, oleh Pemerintah Pu 
sat hanja disediakan biaja Ik. Rp. 7 
djuta, dengan demikian maka usa- 
ha pembangunan tsb. kini hanja 
terlaksana sebagian ketjil sadja. Da 
lam pada itu dapat dikabarkan, bah 
wa dari 10 gudang dipelabuhan jg 
dahulu rusak, kini 4 buah diantara 
nia telah dapat dibangun kembali 
dengan ' biaja Ik. Rp. 120.000,—. 
Disamping itu telah dilakukan pula 
perbaikan djalan2, stijger2, kantor2 
dil. 

Sementara itu djumlah  pemasu- 
kan uang di Pelabuhan Tijilatjap ter 
tjatat sbb.: Th. 1952 sebesar Rp. 

1.102.600: th. 1953 sedjumlah 
Rp. 1.445.600,— dan pada tahun! 

.41954 ini diharapkan pasti dapat ber telah “diberikan pula sebuah pialc 
tambah lagi. 

TVJIREBON 
  

Djumlah orang asing menurut 
tjatatan bagian Imigrasi Karesidenan 
Tjirebon, jang kini telah terdaftar 
seluruhnja berdjumlah 7279 orang, 
jaitu dikabupaten2 Tjirebon 658 
Orang, Kuningan 333 orang, Madja 
lengka 351, Indramaju 761 orang. 

Dari djumlah itu sebanjak Ik. 
6070 bertempat tinggal dikota Tjire 
bon jaitu 5176 orang. Adapun perin 

| tjiannja sbb.: Tionghoa 4793 orang, 
Arab 150 orang, Belanda . 167 

orang, India 49 orang, Inggeris 9 

orang, Pakistan 3 orang, Djepang 4! 
(orang dan “Australia seorang. Patut) 
diketahui, bahwa orang2 asing jang 
telah. terdaftar itu adalah jg sudah 
berumur 2 tahun keatas. | 

| jbi. telah dilangsungkan  pembuba- 

' dari Solo. Pembtibaran telah di la- 

“dan Musjawarat Kebudajaan Nasic 

initya Ketjil jg sifatnja 

tadi. | 

.umumnja dapat dikatakan memus: 

. memikirkan 

che kebudajaan pada 
Indonesia di London, maka seba- 

Kongres 
lum Tana tsb. telah disjahkan An 
L.K.N, jang akan berlaku sampai 
dan pula telah dibentuk Pengurus 
ngemudikan lembaga tsb. sampai 
N, jang akan datang. 

Dalam Anggaran Dasar Semen 
tara itu dinjatakan, bahwa IKAN, 
berazaskan kerakjatan Indonesia 
jang mendjundjung tinggi kebe- 
basan “dan pertumbuhan. serta 
perkembangan kebudajaan. nasio- 
nal Indonesia sesuai dengan djiwa 
dan “pribadi bangsa Indones a: 
dan bertudjuan: a) memperbaha- 
rui kebudajaan Indonesia dengan 
menerima unsur2 kebudajaan In- 
donesa lama jang diperlukan: 
dan menjalurkan tanpa maksud 
menekan dan mempersemvit per- 
tumbuhan kebudajaan Indonesia 
kearah tertjapainja keselarasan 
kebudajaan kesatuan bangsa Indo 
nesia, dan b) memelihara dalam 
suasana bebas dari paksaan tum- 
buhnja kebudajaan bangsa Indo- 
nesia kearah kehalusan budi dan 
hidup berbakt. in 

Guna mentjapai ' tudjuan itu 
Lembaga  Kebudajaan Nasional 
akan mengadakan usaha2 dianta- 
ranja sbb.: 1) d selenggarakannja 
Pekan Raya Kebudajaan Nasio- 
nal dalam mana puntjak2 kebu- 
dajaan daerah dan hasil2 seni di 
pamerkan, 2) pendirjan Gedung2 
Kesenian, 3) menjefenggarakan 
symposium2 dilapangan kebudaja 
an, 4) aktef menentang tiap-tiap 
pengaruh kebudajaan Asing jang 
dapat membawa kebudajaan na- 
sional Indonesia kearah keruntu- 
hannja. 

Adapun susunan Pengurus Pu- 
sat sementara adalah sbb.: 

Penasehat: Dr. Suharso dan 
Roespandji, Ketua: Soebekti, Wa- 
kil Ketua I: H. Sutadi, “ Wakil 
Ketua II: Saptogiri, Wakil Ketua 
Ili: Njoman Kaler, Sekertaris I: 
Sutardi, Sekertaris II:  Kadijono, 
Bendahara'I: Hendro, Bendahara 
JI: Sujadi Hardjoluk to. 

Seksi Karawitan/Senitari: War 
sohartono dan . Muljadi, Seksi 
Drama: W'gnjosumarsono dan 
Sukandar H.D.: Seksi Senisastra: 
S.  Wakidjan) Seksi Senirupa: 
Poespoutomo, Seksi Senipahat: 
Sumadi, Seksi Senifoto: Kardijo- 
er dan Seksi Film: Norman Sjah 

Komisaris 'Djawa Barat/ Dja- 
karta. Raya: Sudarjo. Tjokrosis-: 
woro, di Djakarta, Komisaris 
Djawa Tengah: Wahjudi berkedu 
dukan di Semarang, Komisaris 
untuk Bali: Made Tantre. Komi- 
saris untuk daerah2 lain akan se 
gera diisi. 

Bagaimana s'kap L.K.N. terha 
dap Badan Musjawarat Kebuda- 
iaan Nasional, hngga kini masih 
belum d'tentukan. 

Sekertariat L.K.N. beralamat: 
d/a Sutardi, Ketellan IV/12 So- 
0, Telp. no. 239, 

Surakarta perlu adanja 
gedung kebudajaan. 

Sementara itu malam Djum'at 

ran Panitya Penjelenggara . Kongres 
Kebudajaan Indonesia 1954, bertem 
pat digedung wajang orang Sriwe- 

kukan oleh anggauta pengurus Ba- 

nal, Dr. Suharso, jg telah menda- 
pat perintah dari BMKN untuk 
membubarkan Panity& tsb. Dalam 
membubarkan Panitya 'ftn oleh Wa: 
kil BMKN itu telah “disampaikar 
terima kasih dan penghargaan jg se 
besar2nja dari BMKN 'atas  djerit 
pajah Panitya, jg telahimemungkin- 
kan kongres kebudajaan... Indonesi: 
berdjalan dengan baik. Sebuah Pa- 

demisioner 
kemudian, dibentuk guna menjele- 
saikan pekerdjaan?2 jg masih haru: 
diselesaikan. Adapun . Panitya Ke: 
tjil itu terdiri atas 3 orang, “jalah 
Utomo Ramelan, Sangidan, dar 
Walujo, masing2 Wakil Ketua II 
Sekertaris II, dan Keuangan dar 
Panitya jg telah dinjatakan  buba 
itu. 

Sebelum Panitya itu dibubarkan 
Dr. Murdowo selaku Ketua Umur 
Panitya Penjelenggara Kongres Ke 
budajaan Indonesia, telah membati: 
kan laporah umum pekerdjaan2 P: 
nitya selama kongres, jang "pad 

kan, berkat adanja kerdjasama jang 
baik diantara segenap anggauta P: 
nitya. Untuk itu semua Dr. Murdc 
wo mengutjapkan pula terima kasik 
Gai: penghargaan jang setinggi2nja. 

Achirnja Dr. Murdowo  menghe 
rap, agar para seniman, organisasi: 
organisasi kesenian dan kebudajaan. 
serta para ahli kebudajaan kesenian. 

kemungkinan natuk 
mendirikan sebuah Gedung Kebude 
jaan bagi Surakarta, kareng gedung 
sematjam itu sangat penting artinjc 
bagi perkembangan kebudajaan dar 
kesenian selandjutnja. 

Dalam upatjara itu oleh Panitye 

dan surat-penghargaan kepada Ke 
panduan Bangsa Indonesia atas sega 
la bantuannja selama berlangsung 
nja Kongres Kebudajaan. : 

Dinjatakan pula, bahwa mpatjara 
pembubaran Panitva itu di walau 
kan sama sekali sebagai perpisahan 
bagi Dr. Murdowo jang 'esok pagi" 
nja berangkat ke London untuk mer 
djabat sebagai attache  kebudajaar 
pada Kedutaan ' Indonesia: disana. 
dan bagi Dr. Suharso jg, tidak lamo 
lagi djuga akan melawat keluar ne 
geri. I 

Sesudah bagian resmi, kemudia 
dilandjutkan “ dengan menjaksikan 
pertundjukan wajang orang hingge 
djauh malam. 

Dr. Mudijono ketua 
HBs 

Berhubung dengan diangkatnja 
Dr. Murdowo Ketua Himpunan 
Budaya Surakarta "mendjadi atta- 

Kedutaan 

  

| baga Kebudaj aan 

Kebudajaan Indonesia dalam b 
ggaran Dasar 

KoOpibL | 
7 Gap 2 

4, 

Dibentuk : 
Sementara"'Berpusat Di Solo— Surakarta 

Perlu Adanja Gedung Kebudajaan 
(Oleh: Pembantu Kita) 

DJUMAT MALAM JL. di Solo 
Panitya Pendirian Lembaga Kebudajaan . 

(nat2 kebudajaan, guna menentukan langkah 
|lah dumumkan berdirinja Lembaga 

  

    

ah d'langsungkan rapat 
lasional dengan  pemi- 

2 lebih landfut, sete- 

  

tsb. waktu berlangsungnja 
“bulan “September jl. Da- 

i sementara dari 
ongres L.K.N. Jang pertama, 

Pusat sementara jang akan me- 
terselenggaranja Kongres L.K. 

  

20 
KES. PORKSLA — KES. GAR- 

NIZUN. 
Besok hari Selasas-tgl. 16 No- 

bember '54, dilapangan Stadion 
Semarang akan “ dilangsungkan 
sertandingan sepakbola antara 
res. PORKSLA dperkuat lawan 
kes. Garnizun Semarang jang ha- 
sil. dari pada pertandingan tadi 
adalah untuk memperkuat kas. 
PORKSLA jang akan 'mengada- 
xan pekan olahraga seluruh Dja- 
wa Tengah pada bulan Desem- 
ber jad. 
PERSIDJA-B — PSIM 33. 
Dalam pertandingan antara ke- 

sebelasan  Persidja-B. dan kes. 
PGM jang berlangsung hari 
M:nggu sore di Jogja jang men- 
Japat perhatian besar berachr 
3—3. Angka pada waktu 'stirahat 
menundjuk 2—0 untuk PSIM. 

KES. UNION KALAH 43, 
Dalam pertandingan sepakbola 

kompetisi PSIS kelas I hari Minggu 
sore kemaren dilapangan Stadion 

Semarang, ternjata kes. Union “dapat 
dikalahkan oleh kes. Polisi dengan 
angka 4—3. Angka pada waktu isti 

rahat menundjuk 4—2 untuk Poli 
si. Dibanding dengan kes. Polisi, ma 
ka sore itu kes. Union main kurang 
spirit dan kesebelasannja pun ku 
rang lengkap. : 

BASKETBALL TEAM CHIN 
WOO DARI MALAJA 
DATANG DI SMG. 

Pada tgl. 17 Nop. 1954. basket- 
ball tzam boys Chin Woo djuara 
Malaja jang terkenaj akan tiba di 
Semarang dari Surabaja. Menu- 
rut atjara Chin Woo akan meng- 
adakan 2 pertandingan jang akan 
berlangsung dilapangan THHK, 
Platfpitan Smg.. jaitu pada tel. 
18 Nop. melawan regu San Chung 
dan tgl. 19 melawan Chung Hua 
Lan Chiu Tsung Hui Semarang. 
Pertand'ngan dimulai djam 19.00. 
KES. NASIONAL HONGARIA 
MENGALAHKAN KES. NA- 
SIONAL AUSTRIA 4—1. 

. Dalam pertandingan sepakbola 
nternasional jang diadakan m ng 
gu jl. distadion Budapest, kes 
Hongaria mengalahkan kes. Aus- 
'ria dengan 4-1, demikian UP. 
Penan diwaktu istirahat 

DJUARA DUNIA PINGPONG 
OGIMURA DIKALAHKAN 

OLEH HARANGO2O. 
Menurut berita AFP,  djura 

dunia pingpong, Og'imura dari 
Djepang telah dikalahkan oleh 
pemain Yugoslavia. Harangozo 
dengan angka 21-14, 23-21, 19-21, 
18-21, 11-21: 

Kekalahan Og'mura itu adalah 
dalam pertandingan sem'-final 
dari tournament pingpong inter- 
nasional jang ke-3 di Edelweiss, 
dan diadakan hari Minggu di 
Innsbruek, Djerman. 
D : 5 

SAI 
DJANUISMADI DIGANTI 

OLEH SUPRAPTO. 
Menurut kabar jang didapat 

Antara”, Kepala Biro Keamanan 
Nas'onal Djanuismadj telah me- 
'etakkan djaba.annja sebagai ke- 
yala B.ro Keamanan. 

» Sebagai penggantinya Pemerin- 
ah telah mengangkat Soeprapto 
Komisaris Besar jang diperbantu- 
tan kepada Perdana Menteri. 
Com sars Besar Soeprap o tadi- 
ja adalah wakil Kepals darj Bi- 
"0 Keamanan Nasional d'samping 
turasnja membantu Perdan, Men 

| ter' dalam urusan keamanan. 
DJENDERAL IMAMURA 

DIBEBASKAN, 
Bekas Djenderal Hitishi Imamura, 

yekas komandan pendudukan militer 
Jjepang di Djawa dimasa perang 
lunia ke-II, hari Senin dibebaskan 
lari pend/ara Sugamo di Tokyo se- 
elah mendjalani hukuman sedjak ta 
iun 1946. Demikian menurut beri- 
a UP dari Tokyo. Imamura men- 
djalani- hukuman atas ' keputuusan 
sengadilan militer Anstralia sete- 
Tah ia oleh pengadilan militer Be 
landa dianggap tidak bersalah dan 
kembali ke Djepang darj Djakarta. 
Imamura mula-mula d'pendjarakan 
lipulau Manus “dan baru bulan 
Ngustus tahun jg lalu ia, bersama2 
ngan 62 orang pendjahat perang 
'ainnja, dipindahkan kependjara Su- 
Amo di Tokyo itu 

A.. MARAMIS N ANWAR 
SANI TIBA DI HANOI. 

Kantorberita W'etminh menga- 
yarkan dari Hanoi, bahwa dua 
orang diplomat Indonesia A, Ma- 
ramis dan Anwar Sani, keduania 
lari Departemen Asia Kemente- 
jan Luar Negeri telah tiba di 
tota Hanoi tg. 8 Nopember '54 
lan mengadakan  pembitjaraan2 
lengan orang2 terkemuka Viet- 
niih. Mereka diterima oleh 
Toang Minh Giam, Menteri Pe- 
aerangan, Nguyen Van Huven, 
Menteri Pendidikan dan Ton 
Juang Phiet anggota Panitia Te- 
rap dari Dewan Nasional  Viet- 
nam. 

  

  

zat Pen ntna oleh rapat ketua? 
seksi2 'H.B.S. baru2 ini telah di 

1 6ilih Dr. Mudijono sebagai ketua 
4.B.S 

Dr. Mudijono untuk sementara 
ikan -mendjabat Ketua H.B.S. 
ungga diadakan rapat anggauta   

  

guna memilih pengurus baru, 
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“oleh pihak pemerintah, masih: ber 

| Ainggi itu jang d'petijat dari djaba 
    

    

  

— wan | 

La 
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pidato dengan ber-api2. Disebelah kirinja duduk J.S.F. Botha wakil dari   mangat itu. Ia tidur pules, kop-telefoonnja terdjat dari telinganja. —.. Menangani sn . G Ri ia 3 —naantamaa 3    

  

     
Mendapat »Kubu2-Pertshanang Jg Kuat 
Didalam” Pelbagai, Perguruan Tinggi Me- 
sir— 3 Matjam Gerakan Mahasiswa Me- 
nentang Junta-Militer— Pemerentah Akan 
Adakan Pendjagaan Keras Disekitar 

8 . « - 

“Universitet2? 
Oleh: Maurice Guindi, Chas ,,Suara Merdeka”, 

KEKUATAN PEMERINTAHAN perdana menteri Gamal 
Abdel Nasser mungkin mendapat udjian baru apabila perguruan? 
tinggi telah dibuka kembali dan pihak pemerintah mengambil tin- 
dakan2 tjepat untuk menghindari terdjadinja kekatjauan jang di- 
njalakan oleh golongan maha-siswa. Tiga perguruan tinggi, terutama 
perguruan tinggi Cairo jang dahulu bernama Balai Perguruan “Tinggi 
Fuad El-Awal, sudah sedjak lama mendjadi pusat semangat nas'o- 
nalis ekstrim, dan sudah lazim pula bagi golongan? politik untuk 
mempergunakan balai2 perguruan tinggi itu sebagai batu lontjatan 
dalam melantjarkan kampanjenja. 

Walaupun pemerintahan ' militer 
telah melarang semua partai politik, 
namun  golorgan2 partisan masih 
tetap ada dikalangan para maha-sis-' 
wa. . £ 

Pada waktu ini ada tiga golongan 
maha-siswa jang menentrang peme- 
rintahan P.M. Abdej Nasser,  jaitu 
pengikut2 Wafd, Persaudaraan Mus 
lim dan Komunis. Masing2 golong- 
en mempunjai alasan2 serta ideoo- 
gi sendiri, tapi ketiganja bersatu da 
lam menundjukan kebenrjiannja ter- 
hadap junta militer, jang memegang 
kekuasaan di Mesir waktu: ini. Da- 
lam tahun  peladjaran jang lampau, | “urut a 5 
perguruan2 tinggi itu telah membe-|rintah djarang sekali .mendjalankan 
rikan salah saru kesulitan “kepada f undang2 ini dimasa jang lalu. 
pemerintah, jaitu dengan  mengada | Sumber iru mengatakan Seterus- 
kan huru-hara di Cairo dan Iskan-| aja, bahwa besar dugaan pemerin- 
dria jang ditudjukan terhadap pe-jiah akan menempatkan pendjagaan ' 
meriistah jang dituduhnja mendjalar. Ykeras disekeliling komplex perguru- 
kan pemerintah diktator dan mene-| an2 tinggi bila tahun peladjaran baru 
kan kemerdekaan rakjat. “.. «Helah dimulai.-Barisan polisi jg' tak 

C aroj 

maha- 

ngangkat dekan2 baru untuk se- 
mua fakuitet. 

Tindakan2 jang akan didjalankan 
terhadap. maha-siswa belum: lagi di- 
umumkan, tapi dari sumber2 jang 
lajak dipertiaja diperoleh kabar. 
bahwa “pemerintah dari sini kearas 
akan berpegang teguh kepada un- 
dang2 perguruan tinggi dalam meng 
hadapi maha-siswa. Undang? pergu 
puan tinggi itu memuat “larangan 
menghadiri kuliah dan menempuh 
udjian sampai kepada “ pengusiran 
serta merata bagi» maha-siswa jang 
melanggar disiplin, terutama bila 

| urut tjampur dalam politik, Peme-   
aj Perguruan Tinggi seberapa besarnja jang ditempatkan 

Bg 21 22.000 (orang juntuk mendjaga keamanan pada per 
siswa, balai perguruan tinggi Is-| curuan2 tinggi muungkin akan diper 
kandria mempunjai 10.000 orang | kuat dan diperbesar kekuasaannja. 
mahasiswa dan perguruan tinggi : Sae 2 
Heliopolis 8.000 orang mahasis- 
wa. Pada balai perguruan tinggi 
Cairo sadja terdapat 5.009 orang 
mahasiswa jg anti-pemerintahan 
P.M. Nasser. 5 

Selama diadakan udjian serta 
liburan empat bulan lamanja 
maka pemerintah merasa agak 
lega dari gangguan  mahasiswa2 
itu. Dalam masa empat bulan itu 
telah terdjadi perkembangan2 po- 
litik jang penting2.-Pada tgl. 27 
Djuli telah tertjapai persetudjuan | 
antara Mesir dengan Inggris me- 
ngenai status Terusan Suez, Per- 
istiwa ini disusul oleh pertika'an 
hebat antara pemerintah dan Per- | 
saudaraan Muslimin jang mem- 
pergunakan persetudjvan itu se- 
bagai alasan untuk. menentang 
pemerintah. 

Keuntungannia Rp 
BPM $ 

PRODUKSI MINJAK 
ngan produksi sebelum perang. 

1954 sonder Sumatera U.ara da 

diperoleh tdak 

un.ungan BPM ini merupakan 

Demikian menurut laporan Persaudaraan Muslimin menu- disampaikan dalam sidang 
duh bahwa persetudjuan itu tiaak 
memenuhi sepenuhnja aspirasi na- 
sional Mesr dan bahwa Nasser | 
telah ,,mendjual negerinja” kepa- 
da ingge.s supaja dia bisa terus 
duduk dikursinja. Tuduhan? ini 

tsb. dihadiri oleh hampir 
anggotanja darj berbagaj 
Tetapi disamping keuntungan? 
sar itu     kaum Kommunis dan pengikut2 

partai Wafd, jang terutama sangat 
mentjela s'arat2 dalam perdjasi- 
djian tu mengenai pemberian hak 
kepada Inggris utk. bisa mendu- 
duki daerah Suez kembali" dan 
memperoleh fasilitet2 pelabuhan2 
serta lapangan2 terbang Mesir 
setiap waktu djika terdjadi penje- 
rangan terhadap salah satu negara 
Arab dan Turki dalam djangka 

ngi tenaga buruhn/a 

antara 2599-5079 
han hidup jang paling rendah. 

"perbandingan antara buruh..tetap 

waktu tud'uh tahun ini. Sg 
Perdjuangan antara pemerintah | gjalelanja pengangguran. Nasser dan ,.front kesatuan” ini, Tana Ta Ta 

sebagaimana disebutkan namanja | 

rintah chawatir bahwa pembuka- 
an perguruan2 t'nggi untuk tahun | 
peladjaran baru mungkin akan 
memberikan tambahan tenaga ke- 
pada pihak oposisi. Tanggal pem- 
bukaan perguruan2 tinggi itu su- 
dah ditunda sampai dua kali. Pi- 
hak pemerintah t dak ingin mem- 
buka perguruan2 tinggi itu sebe- 

laporan jang disampaikan kepada si 

    

   

  

Dikalangan politisi? ulung. Tempat: sidang PBB. Vishinsky sedang ber- 
| Afrika Selatan. Agaknja ia tidak terpengaruh oleh pidato jang penuh se- 

Jasser 

Juisi 

Modal Minjak Asing 
Mandi Uang 

Sadja Rp 3.7 62.000.000 
pada tahun ini naik 7576 dibanding de- , d 2. Produksi pen tahun 1939 ada 7.9 djuta ton (termasuk produksi Su matera t s n Irian Barat, 

sampai 12 data ton. Dengan produksi imi keuntungan bersih jang ak kurang dari Rp. 6.600.000.000. Dari keuntungan tsb. 5770 adalah.keuntungan BPM jang berarti Rp. 3.762.000.000, — Ke- 
a 

: . & I darj modal2.monopoli Belanda di Indonesia. 

jang 
pleno 

'ke-VI DPP Perbum jg dimulai Se-| 
nin pagi di Djakarta. Rapat pTeno 

semua 
daerah, 

“be hat jang diterma di Asmara (Eri telah sama dimadjukan pula oleh / an SVPM selama dh LEM Irea) dari kota Ad'grat pada hari -persetudjuan KMB telah mengura-' 
1 sedjumtah 7. 

6.32 orang. Tingkat hidup buruh mi di 
njak semakin merosot, jaitu berada 

dibawah kebutu- 

Dalam pada itu penganemeran? te 
Trus meradjalela. Bisa ditjatat bahwa 

de: 

ngan buruh anemeran adalah 4 ban ' 
iding 3, jang berarti semakin mera- 

' Berbagai matjam tjara Sk eplonn panjang Angie untuk ,.memo- ! RN ank An “dipergunakan, a.l. seperti memperba" On ampun atas dosa umat manu- djalan terus, dan pembesar2 peme , njak kerdja lembur dengan tidak me sia”. Penduduk jang 
nambah tenaga buruh, jang pokokihana itu mengira bahwa benda2 nja untuk mengurangi upah dan dja tadi adalah ,,naga langit”. (Anta- | 
minan sosial jg. diterima kaum bu Ta). € 

| “Demikian a.l. dikemukakan dalam 

| dang. Pleno ke-VI DPP Perbum tsb. 
mempersoalkan pemetjahan kesulitan 

sary 

han terhadap orang2 Pilipina d 
orang Indonesia jang telah men ai 5 2 

kampanje jang sistimatis untuk. me- 
lakukan desakan pada "pemerintah Pi 
lipina, akan tetapi te dak da 
pat sama sekali melakukan dakwaan? 
terhadap orang2 Pilipina dan tuduh- 
an2 jang seperti telah diperbuat itu. 

  

bahwa pernjataan jang baru? ini di- 

tah” Indonesia (pemerintah daerah 
|| Red.) menjatakan, bahwa pendatang? 

gelap dari Pilipina jang memasuki 
daerah Indonesia djumlahnja lebih 
»anjak daripada djumlah orang2 In-| 
lonesia jang masuk kedaerah Pitpis 
1a. Dikatakan dalam statement itu 
bahwa hanjalah sedjumlah ketjil sa- 
lja orang2 Pilipina jang masuk ke- 
daerah Indonesia dengan maksud 
»djudjur", sedang orang2 Indonesia 
iang sekarang bertempat tinggal di 
Pilipina adalah rakjat jang tjinta da- 
mai dan pekerdja2 jang radjin. 

1 

. Sebaliknja orang2 Pilipina jg da- 
jang didaerah Kalimantan Timur itu 
adalah sebagian besar untuk meram- 
pok dan menggarong, sedang orang2 
Indonesia di Mindanao datang untuk 
bekerdja dan berdagang . mentjari 
penghidupan. Sebaiknjalah ,,sauda- 
ra2” kita Indonesia lebih dapat me- 
ngerti dalam 'menjelesaikan masalah 
ini dengan pemerintah dan rakjat ki- 
ta, demikian Manila Chronicle sete- 
rusnja. Apabila pemerintah Indonesia 
benar melakukan taktik ,,kanak2” 
itu, seharusnjalah mengadakan -tin- 
dakan setjara resmi dan tegas, sebab 
taktik demikian itu tidak akan mem- 
perbaiki hubungan baik antara rak- 
jat dari kedua negeri. Harian itu 
achirnja menegaskan bahwa 6000 
orang Indonesia telah diizinkan ting- 
gal di Mindanao sebegitu lama ha- 
njalah atas pertimbangan persauda- 
raan dan kesabaran. Sebaliknja kita 
rakjat Pilipina mengharapkan perla- 
kuan jang serupa. Demikian Manila 
Chronicle menurut AFP di. Manila. 

: (Antara) 

  

SEORANG JANG TERSANGKA 
»MENTERI PENERANGAN 

D.I” DITANGKAP. 

Menurut keterangan Kepala Po- 
Didws Barat. seorang jang ter 

tangkap oleh jang  berwadjib. Orang itu sudah lebih kurang 1 
tahun d'jar'2. Pemeriksaan se-| 

| karang mas'h d:djalankan. Nama 
dan tempat d.mana orang itu di 

NP heli dapat diumum- 
PL 55 

sangka   
' Djutaan 

6.600“Djuta— Buat 

tara), tetapi pada tahun 
produksi meningkat 

ngan tsb. 

tiga dari djumlah keuntungan 

»Naga Langit" 
| Diatas Eritrea 

MENURUT BERITA2 terlam- 

Senen, penduduk kota ketjil tad: 
telah melihat benda2 aneh jang 
'bentuknja seperti tjerutu, pan- 

jang, berwarna perak tetapi pu- 
tjuknja hitam, terbang dengan ke- 
tiepatan sangat besar. 

lenurut kisah tadi, benda2 
adjaib ini meninggalkan ,.ekor” 
yasap jg. pandjangnja kira2 2 mil. 
“Salah satu diantara benda2 tadi 
katanja telah turun sampai bebe- 

'rapa meter sadja dari tanah, tapi 
kemudian dengan tjepatnja naik 
lagi talu melenjap. Penduduk 'pa- 
da ketakutan, lalu pergi bersem- 

masih seder- 

  

Perlakuan . 
ar, Kesaba 

  

Ea IR 
Kini tampak sedang dilantjarkan 

Selandjutnja harian itu mengatakan | 

keluarkan oleh ,,kalangan pemerin- $     

    

         
k membela 6.000 

ipina dengan setjara 

kap Nadjib 
 Persetudjuan| 

    

           

      

   

  

    

    

    

— Inggeris-Mesir | 
| ..Terlampau Mengun-' | | tungkan Inggeris” 

selaku presiden Mesir mengemu. 
Ikakan bahwa diketahui oleh umum 
ahwa Nadjib menentang pencn 

tuan? perdjandjian dengan Ingge. 
Tis tentang pengosongan daeral | 

(geris dengan alasan bahwa peren 
(tuan? jang disetudjui oleh Dewa 
Revolusioner Mesir itu terlampar 

menguntungkan Inggeris. khwa Dut Dtusimin, Organisasi jang tu 
libat dalam peristiwa pertjobaat 
pembunuhan PM Mesir Abdul Nas 

   

       

jang telah tertjapai antara Mesi 
(dan Inggeris itu. “ak 

Seperti diketahui persetudjuan 6 
jang telah ditandatangani di Kairo | 
dalam bulan Oktober jbl. oleh PMI 
Mesir Abdul Nassir dan menteri ne- 
gara. Inggeris Anthony Nutting me- | 
nentukan bahwa dalam tahun 1956 
pasukan2 Inggeris jang terdiri atas 
70.000 orang sudah meninggalkan 
daerah Terusan Suez tetapi dala 
pada itu dipermufakatkan bahwa j 
meliharaan pangkalan2 didaerah 'Tsb. 
untuk dipakai oleh Inggeris 
keadaan darurat berlaku sampai ta- 
hun 1961. 
Persetudjuan ini belum lagi dira- 

  

    

   

  

terhadap persetudjuan tsb. Inggeri: 
mengharap dapat meratifikasi perse- fi 
tudjuan itu dalam bulan ini djuga. | 
Demikian Reuter. (Antara). 

PETA Blitar | 
Akan Diabadikan 

  

jini mirip pak Gatot atau Parada Ha 
Irahap, wartawan-veteraan jang terke 
“Inal itu. Tetapi bila diteliti baik2, nja 

IFarouk,. jang sekarang memelihara 

“Wya: .,Untuk senang2 'sadja?? 

sir, djuga menolak persetudjuar |penggunaan tenaga atom un uk 

Achr minggu ing dan delegasi In- 
dones'a sudah tentu akan 

| djadi pembitjara perama. 
-4musan terachr dari rentjana reso- 

dalang tus jang hendak diadjukan dele 
| gasi Indonesia 
selesa kan. 

erishtrana resolusi jang akan 

tersebut telah mendjelaskan pendiri- 
. Jan Indonesia 

» 5 2 Irian Barat dan rentjana resolusinja 
Pemberontakan mendapat .sokongan sepenuhnja dari 

| wakil2 Afro-Asia. 

“bagi diterimanja 

Bgn TA KAI 
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Pierre Mendes France 
  

Perantjis— Bentji 

France, jan 
tokoh jang berbudi halus, dan 

Berpinggang Jangsing dan berpa- 
ras artistik, njonja Mendes France 
mengatakan dia sangat heran ba- 
njak orang asing, termasuk orang? 
Amerika, menjangka suaminja se- 
orang politikus Machiavellis jg da- 
lam pengetahuannja. Sangkaan ini 
dibantahnja sambil tersenjum dan 
menambah, bahwa  sebetulnia sua- 
minja adalah - berlawanan dengan 
sangkaan itu, Mendes France men- 
(dapat pudjian itu berhubung dgn. 
undakanznja jg tegas sedjak dja me 
megang djabatan perdana menteri 
kurang -sedikit emp:t bulan jl. 

Reputasi itu diperolehnja dengan 
menerima kelebihan suara jg sa- 
ngat banjak dalam  par'emen atas 
politik luar “negeri jg didjalankan- 
nja mengenai perse :djataan kemba 
li Djerman Barat d: lam lingkungan 
Pakt Brussel dan Crganisasi Atlan- 

Sepintas lalu, orang dalam gambar 

talah bahwa ia adalah bekas Radja 

djenggot. Waktu ia ditanja, mengapc 
ia. memelihara djenggot itu, djawab 

  

Siasat Belan- 
da Thd Irian 
Hendak Ijoba Memba- 
wanja Ke Mahkamah 

Internasional ?— Delegasi Jk Utara. 
i 31 s1! Akan tetapi Mcdama France 

Indonesia Siapkan Diri menegaskan, bahwa suaminja me 
njembunjikan rasa sentimen dan 

MENGHADAPI berach'rnja | perasaan halus jarg dalam djbe- perdeba.an mengenai masalah lakang sikapnja j ng tak ragu2. 
»Dia tidak ingin berpolitik hanja 
semata-mata lantaran dia suka 
mendjadi politikus”, katanja lagi. 
sSeandainja ada orang lain jang 
bisa melaksanakan apa jang me- 
nurut pandangannja baik untuk 
Perantjis, maka dia sudah akan 
lama gembira. 
»Dan demikian djuga halnja 

bagi saja send'ri,” tambahnja sam 
bil tertawa. 
“Dalam memberikan — gambarar 
tentang suaminja, njonja Mendes 
France mula2 bersikap agak ragu2, 
tapi tak lama kemudian denga, ma 
tanja jg hitam bersinar2 lalu den. 

lanijar memberikan gambaran bah- 
wa suaminja adalah seorang idealis 

usaha2 perdamajan dalam pani- 
ia politik PBB, kini delegasi In- 
donesa telah mulai  menjiapkan 
diri utk memasuk, perdebatan me 
ngenai masalah Iran Barat jang. 
menurut agenda, mendjadi atjara 
beriku n,a. Menurut perkiraan, 
perdebatan Irian Barat akan di 
mulai pada pertengahan atau 

men- 

Ru. 

kini sedang di- 

6 Tan i : | . tifikasi. Dan kini- sebetulnja sudah. Dengan wakil Afro-Asia sampai ulen | dekat waktunja bahwa djenderal | sekarang sudah 4 kali diadakar »Dia bersih”, katanja. ,,Dia ma- Nadjib harus menegaskan sikapnjafrapat, dimana telah dibitjarakan ren sih: mempunjai impian seperti pe- 
diadjukan fb. Delepas:" Id : d » muda umur 16 tahun. Dia masih u. Delegasi Indonesia pada rapat2 

pertjaja dengan impian. ,,Dia mem 
punjai sifat2 jg biasanja tidak kita 
djumpai dalam satu manusia. Mi- 

salnja dia mempunjai tenaga luar 
biasa dan sangat energiek, tapi dia 
tidaklah ganas seperti tuan akan 
sangka dari orang jg mempunjai si- 
fat sedemikian. Dia mempunjai si 
fat mudah tersinggung dap sangat 

mengenai pertikaian 

Meskipun ada kemungkinan? baik 
rentjana resolusi   

      

     

B'itar jang terdjadj pada 
14 Pebruarj 1943 Pengabadian 

bangunan sebuah 3 
p.ng diterbitkannya buku sedjar: 
jang chusus mengisahkan terdja- 
aja (peristiwa tersebut sejara 
kronolog's - dokumenter.  Demi- 
kian Trompet Masjarakat, Usaha 
mengabad.kan peristiwa itu dila- 
kukan oleh beberapa bekas ang- 
gota Peta jang menjersai aksi2 
pemberontakan tersebut dan men 
dapat bantuan jang 2 mbi- 
rakan dari kalangan perwira di 
Djawa Timur. 

Diantara pahlawan2 jang akan di 
buat patung itu a.l. Muradi, Dr. R. 
Ismail, Suparjono, Sunanto, Sudar- 
mo dan Halil Mangku Widjaja. Me 
reka ini telah didjatuhi “hukuman 
mati oleh pengadilan Militer Dje- 
pang. Menurut rentjana patung? itu 
akan ditempatkan di Taman Pahla- 
wan di Blitar. Tentang buku sedja- 
rahnja, kini telah siap disusun oleh 
Sudirno bekas anggota Pera di Bli- 
tar jang bersama-sama Murad: dkk 
telah ditangkap oleh Kenpei Tai 
Djepang tetapi kemudian mendapar 
kebebasan. Buku itu diberi. nama 
.Menjingkap tabir pemberontakan 
Peta Blitar”. 7 , 

MOSSADEO AKAN DIPE- 
—-RIKSA LAGI. 

| Harian pagi ,,Farman” jang 
vro pemerintah Iran pada har 
Minggu mewartakan bahwa pe- 
ngad lan militer akan memeriksa 
kembali perkara bekas PM Iran 
Mohammad Mossadeg mengingat 
adanja bukt.2 baru tentang per- 
hubungan antara Mossadeg dan | Partai Tudeh, jang dilarang" dan 
berha'uan komunis, bukti2 mana 
te'ah diumumkan dalam pemerik- 
saan2 perkara opsir2 ventara jg 
berhaluan komunis “baru2 ini 
(Antara). 
APA-ARTI ADANJA UNDA- 
NGAN BAGI INDONESIA. 
Bertalian dengan Konperensi 

Ekonomi Antar-Amerika pada tg. 
28 Nov. iad., dalam mana akan 
hadI'r pula ,,tamu2 istimewa”, di 
antaranja 2 negara Asia, jalah 
Indones a dan Diepang. beberapa 
dplomat Amerika Latin di 
Wash ngton berpendapat bahwa 
dalam lobby konperensi di R'o 
de Jane ro ini mungkin akan tje- 
pat terdiadi pendapat internasio- 

  
  kat untuk turut aktip mengusahakan 

' perbaikan ekonomi nasional dan per 
ibaikan tingkat hidup kaum buruh 

lum penanda-tangan terachir dari | Kesulitan hidup jang dihadapi oleh dan rakjat, 
persetudjuan Terusan Suez. telah 
dilakukan, . untuk mengh'ndarkan 
agar djangan pula sampai terdja- 
di huru-hara jang mungkin meng- 
gagalkan perundingan2 terachir. 

Sementara itu pemerintah te- 
lah mengambil tangkah2 untuk 
memperkeras pengawasannja ter | 
hadap semua perguruan tingg'. | 
Sudah ada 3 Ta | guru besar ! 
dan dosen dari ket'ga perguruan k 

| ke Hart KPM memang sedang mengalami 
nasib buruk. Belum lagi selesai 
d perbaiki kerusakan2nja di gala 
ngan droogdok Tg. Priuk, men- 
dadak pada hari Sabtu kira2 
djam 13.00 mengalami kebaka- 
ran. Tjelakanja lagi waktu itu 
tak banjak orang d sana, sebab 
buruh2nja sudah pulang, maklum 
hari Sabtu tjuma kerdja setengah 
hari. Hanja tinggal beberapa 

| orang werk-baas bangsa | 
Ta - peraturan “baru |da sadja jang masih berada disa- 
ini maka menteri pengadjaranl sa dan berusaha memadamkan 
dan pendidikan Mesir telah me- «pi. Beberapa kerugian KPM aki 

tannja karena mereka terbukti se- 
ring melemparkan kritk2 pedas 

rhadap pemerintah. Dichawatir 
kan mereka mungkin akan  me- 
nanam pengaruh buruk terhadap 
para maha-s swa. 

Ka Ll da h lagi dipilih oleh de- 
fakultet send'ri. Dari sini ke 

ni Teh semua anta 2 diangkat 
oleh pemerintah. ebagai peng- 
laksanaan dari 

    
    

  

   «bole 

  

  
“buruh minjak dan akan mengadjak 
| solongan2 rakjat didalam  masjara Perbum. (Antara). 

KAPAL ,,BONTEKOE” mil'k,bat kebakaran ini, belum diketa- 

Demikian diumumkan oleh PP 

   

  

   

  

hui. — ,,Pantjasila ' Pamongpra- 
dja” telah d.utjapkan oleh guber 
nur Milono dalam ' pembukaan 
konperensi Pamong Pradja hari 
Kemis di Bandjarmasin. $ Sjarat 
jang harus d'miliki oleh tiap ang 
gauta Pamong Pradja ialah: ,,Ber 
budi luhur dan bertanggung dja- 
'wab”, 2. Pandai memimpin. 3. 
Bidjaksana. 4. Pandangan djer- 
nh dan objektip 5. Pribadi 

Belan-| jang bersifat ramah tamah. — In 
donesia dan 11 negara lainnja ha 
ri Sabtu telah menjokong dima- 
sukkannja Rumania dalam orga- 

nal, jai'u: perundingan mungkin 
menudju kearah ,,sistim preferen- 

(s” dantara republik2 Amerka, 
pa'au! persaingan dengan groep2 
ekonomi sedunia. ' Dem'k'anlah 
Natan UP H.W. Frants (An- 
tara). 

  
  

n sasi Unesco. Jang” menentang 
antaranja ialah Amerika, Peran- 
tjis, Inggris, Belgia, Junani dan 
beberapa negeri lainnja. — Ka- 
rena sudah mulai membitjarakan 
soal2 luar negeri, baik pula kita ' 

| kabarkan, bahwa harian Rus'a | 
»Prayda” pada hari Minggu mem | 

(bela usul Rusia, supaja diadakan 
LKonperensi Keamanan Bersama | 

di Eropa jang diikuti oleh 24 ne- | 
gara, baik negara2 Eropa Barat | 
maupun Eropa Timur. Ini perlu 
ap Pravda, herhubung adanja 
bahaja bersama jang ditimbulkan 

nanti. delegasi Indonesia tidak me- 
MW nundjukkan optimisme berkelebihan 

| Perdiuangan untuk memenangkannja 

tanggal ip. 
5 abadian er. Barat disamping merupakan soal imi akun dilakukan dengan pen djadjahan. 

ber-perasaan. 
»Tapi dia tidak naief, sebagaima 

na tuan mengiranja. Bila diserang 
oleh kaum “politici atau pers, dia 
mengambil sikap teguh seperti hatu 
karang. Dia tahu bahwa memang 
ada orang seperti itu didunia. 

»Dia mempunjai egulibrium jg 
sangat mengagumkan, walaupun da 
lam saat2 jg sangat sulit sekalipun. 
Dia tidak pernah terlampau gembi- 
ra dengan kemenangan2 jg diper- 

olehnja atau terlampau lesu di se- 

K Iriar 
arat termasuk dalam strategi mil 

Siasat Belanda. 
Negara? jang berkepentingan de- 

agn -berlangsungnja — pendjadjahan 
adalah jg kini berkuasa dan paling 
berpengaruh didalam PBB. sehing- 
ga karenanja Indonesia tidaklah da- 5 -.3 bakalan 
»at mengharapkan ban'ak dari PBB bahkan. Famba sikekolaha 5 5 . Dan sungguhpun demikian, 
Jalam perdjuangan mengenai M4s2- | kata njonja Mendes France, sua- lah Irian Barat itu. 

minja sangat terharu dikota ketjil 
Nerves ketika dia datang kesana 
untuk melakukan upatjara pem- 
bukaan sebuah patung untuk mem 
peringati korban2 keganasan Nazi 
dalam peperangan jang lampau. 
Penduduk Perantjis Utara biasa 
nja bersikap dingin dan tak ba- 
njak btjara,”” kata njonja Men- 
des France, ,,tapi mereka telah 
memberikan sambutan meriah 
'kepada suami saja.” Hal ini 
sungguh mengherankan,” katanja, 
karena dia tak pernah menjam- 
paikan kepada mereka kata2 jg. 
muluk2. Kepada mereka itu, jang 
palng banjak mengalami penga- 
niajaan kaum Nazi, dia mengata- 
kan bahwa sekarang diperlukan 
kerdja-sama antara Perantjis dan 
Djerman. 

Menurut laporan2 jang belum di- 
beroleh pembenarannja. Belanda dju 
ga akan mengadjukan rentjana reso- 
lusi. Diduga Belanda berusaha hen 
dak membawa masalah Irian Barat 
ke Mahkamah Internasional. 

Indonesia berpendirian, bahwa per 
soalan Irian Barat jang  dibawanja 
tu adalah pertikaian politik - dan 
bukan masalah hukum (Antara). 

  

Gila Tiba: 
Seorang Suami Tusuk 
Anak Dan Isterinja Jg 

Sedang Hamil Selalu terang-terangan. 
" »Dia selamanja bersikap sede- 

mikian. Tapi rakjat Perantjis 
telah memperlihatkan bahwa me- 
reka suka sikap seperti itu. Dia 
memperlakukan mereka 
orang dewasa. 

»Sudah sedjak lama mereka di 
perlakukan seperti anak ketjil dan 
orang sakit, terhadap siapa hal2 
jang njata tapi pahit harus di 
sembunjikan.” Dikatakannja lagi, 
bahwa dalam konpererisi2 Gene- 
va dan London suam'nja mem- 
Dunjai bubungan2 baik dengan 
diplomat2 lainnja. Ditambahnja, 
bahwa ada suatu ikatan istimewa 
dalam perhubungan suami 
dengan menteri luar negeri Ing- 
geris, Anthony Eden”. 

Tidak mau tawar2. 
Madame France mengatakan, 

bahwa suaminja tak pernah me- 
ngadakan tawar-menawar dalam 
konperensi2 itu. »Dia selamanja 

ng keruangan konperensi de- 

DARI MALANG dikabarkan 
bahwa baru2 ini di Kasin Kidul 
gang 6 Malang telah terdjadi se- 
Orang wanita bernama Tiamah ig 
sedang hamil 7 bulan bersama2 
anaknja jang baru berumur 315 
'?hun 'elah ditusuk dengan gun- 
ting oleh suaminja jg. tiba2 men- 
djadi kalap. Sewaktu orang datang 
hendak menolongnja, Tiamah dan 
anaknja telah menggeletak berlu- 
muran darah karena luka2nja, 

Menurut keterangan, duduknja per 
kara demikian: Diwaktu Tiamah ber 
baring2 dengan anaknja jang baru 
berumur 314 tahup itu, tiba2 su: 
minja, Tolib, mendatanginja dengar 
sebuah gunting ditangannja. Sambi 
berkata ,,lebih baik mati sama?” Te 
lib menusukkar gunting itu pada 
rut isterinja beberapa kali. Setelah, 
itu 'anaknja jang baru berumur 314 
tahun ditusuknja pula dan dibanting 1 1 1 1 I ngan membawa rentjana jg sudah nja. Kemudian Tolib lari mentjebur disiapkannja leb'h dahulu, Dan kan diri kedalam sumur hingga i. litulah jang dipegangnja sebagai pingsan. dasar pendiriannja. Dia tidak me- . m'nta Tebih dari “itu”. Empat ta- 

hun jang lalu, Madame France 
mengatakan suaminja telah meng- ambil putusan untuk menarik diri tari politik dan akan menjum- 'bangkan tenaganja sebagai guru 
besar dalam mata peladjaran ilmu 
|hukam pada sebuah perguruan 
tinggi, 

Lebih djauh diperoleh keterangan, 
bahwa dengan djalan Operasi anak 
jang dalam kandungan Tiamah dikc 
luarkan: tetapi anak itu telah mt 
ningal. Kini Tiamah, anaknja dar 
Tolib dirawat. di Rumah Sakit 
Umum Malang: kabarnja keadaan 
nja tidak menguatirkan. (Antara). 

  

FILM ,BERTAMASIA KE MA- LUKU?” DI PUTAR Di 
DJENEWA. 

Penerangan Kedutaan Indonesia 
di Bern memutar film »Bertama- 
sja ke Maluku” dalam sebuah dja 
muan jang diadakan oleh delegasi 
ndonesa ke konperensi GATT 
li Palais des Nations Djenewa. 
Per'undjukan film mendapat 

sambutan bak, terutama dari 
kalangan wartawan asing dan 
wartawan setempat. 

Dengan Jiputarnja film Malu- 
ku, hadl'rin dapat menjaks kan 
keadaan dj. Maluku sekarang, jg 
bertentangan dengan propaganda 
Kantor Penerangan RMS di Dje- 

| newa jang mengatakan, bahwa di 
Maluku masih belum aman, 

oleh pembangkitan m'literisme 
Djerman. — Kepala kepolisian 
Muang Thai, Pichai Kulavanich 
jang djuga merangkap mendjadi 
manager serta promotor tindju 
dinegernja marah2, karena  be- 

as djuara tindju kelas bantam, 
Chamroen Songkitrat tanpa izin- 
nia pergi ke Amerika Serikat. 
Chamroen jang djuga mendjabat 
sebagai letnan kepolisian mung- 
kin akan dikeluarkan dari djaba- 
tannja itu. Pun kabarnja fihak 
kepolisian Thai tak lagi akan me 
njelenggarakan pertandingan? tin 
dju bagi Chamroen,   

  

da IT Pe | “3 e . L 8 1? Meugenal$Pribadinja Lebih Dalam 
|Ia Seorang Jang Sangat Eeergiek : Berkemauan Keras,t Terus Terang Dan Sistematis — Pertama-tama Jang Selalu Diutamakan: Kepentingan 

Formaliteit Dan Tidak Dojaa Minum Anggur 
jan — Oleh: J. J, Schreiberts: Chas »Suaar Merdeka? — ISTERI TJANTIK DARI perdana menteri Mendes France dari Perantjis mengatakan bah- wa suaminja jang telah berhasil memperoleh 

pemungutan suara memberikan 
tokoh jang pemalu, lekas tersinggung dan jang pernah hamp r mengambil diri sadja dari polit'k karena per djuangannja toh tidak akan memberi h3sil, bisa | berbitjara Ing geris dengan lantjar, menggambarkan 

kemenangan besar dalam parlemen Perantfs pada 
kepertjajaan kepada. pemerintah jang dipimpinnja, adalah seorang 

utusan hendak menarik 
Njonja . Lili Mendes 

suaminja sebagai seoraig 
Sebagai seorang guru-besar jang pelupa, jang pada suatu kali pcr- nah memakai kaus kaki jang tak 

menghiraukan adat sopan santun, 
Sama warnanja, lupa menukar- dasinja dan selalu sibuk untuk 

  

3 20 ama 

Dia meras ada perlunja 
lagi untuk terus duduk sebagai 
anggauta parlemen,” kata njonja 
itu, ,,ketjuali apabila dia bisa 
berbgat barang sesuatu 
rasanja perlu bagi Perantjis. Di 
masa itu dia tak pernah turut 
serta dalam pemerintahan mana 
pun djuga.” 

  

: Bentji formaliteit. 
Ketika menguraikan tentang ke- 

bentjiannja terhadap formalitet, 

waktu bekerdja akar heran bila me 
nemuinja dalam upajtara atau pes- 
ta2. ,,Dia akan heran karena dia bu 
kanlah pendiam atau pemalu”, ka- 
tanja. ,,Sikapnja hampir menjeru- 
pai anak ketjil pada waktu itu”, 

tang pakaian, katanja njonja Men- 
des France, tapi semendjak dia men 
djadi perdana menteri sikap ini te- 
lah banjak berobah. 

»Pernah diwaktu masih mendjadi 
anggauta parlemen, dia memakai 
badju malam kekantornja dipagi ha 

  
— Mendes France dengan isterinja 

jang di | 

Dia pernah tak mengatjuhkan ten-j 

  Lucille ' — 

e 

ri “untuk menghematkan waktu 
mengganti pakaian untuk mengha- 
diri djamuan makan penting pada 
malamnja”. “en 

Baik saja ataupun suami saja ti- 
dak. suka minum anggur, kata njo- 
nja France. Waktu suami saja hi- 
dup sendiriap di Afrika Utara di 
masa peperangan jg lampau dia tak 
pernah menjimpan anggur atau ro- 
kok dirumah, karena dia tak me- 

njukainja. Tamu2nja — harus “puas 

tanpa barang2 itu. 
Madame France mengatakan, bhw | 
orang2 jg pernah melihat suaminja 

. 
Pernah terdjadi tidak lama sete- 

lah Perantjis dimerdekakan kemba- 
li, France mendjamu kawan2nja di 

rumahnja diluar kota di Louviers. 
Lama baru diketahui, bahwa di ru- 
mah tidak ada persediaan anggur 
untuk dihidangkan. 

»Tak apalah”, kata Mendes Fram 
ce kepada isterinja, ,,haik djuga ba 
gi tamu2 itu untuk tidak: meminum 
anggur satu kali in?” 

Tjerita ini diulangi dengan terta- 
wa oleh kawan2nja, tapi menambah 

bahwa mereka tidak menjetudjui 

pendirian perdana menteri France”. 

  

Chiang 
Pk 2 “Barang $ 

Museum Astana Peking dan 

Semua itu merupakan bunga ke 
senian timur jang mengandung tp 

taan2 jang paling berharga dari se 
djarah kesenian Tiongkok jang ber-   

sebagai 

saja | 

puluh2 abad lamanja. Harganja ti- 

dak dapat ditaksir dengan dolar, 
benda2 itu tidak dapat dinilai, 

Didalam tahun 1935 pemerwuah 
an Chiang mengadakan pameran “di 

London dari sebagian kumpula, itu. 
Ahli2 kritik diwaktu itu mengatakan 

bahwa pameran itu merupakan sua 
tu tindakan penting uhtuk nenim- 

bulkan “penghargaan terhadap kese 
nian timur. 1 

Didalam tahun 1937 berida2 jg. 
# dipamerkan itu “dibawa: kembali ke 
Tiohgkok. Tidak lama kemudian pe 

Tiongkok “dan 

berharga Sita di- 

Jangtse dan 

tjah “perang “antara 
Djepang.' Benda2 

angkut kehulu sungai 

han pemboman. Disitulah barang2 
itu disimpan 8 tahun lamanja. 

Sesudah perang dunia II me: 
reka dibawa ke Nanking dan di 

ada di Nanking, lantas diberi 
nama Museum Pusat: di Nanking. 

Didalam tahun 1948 rupa2-nja 
Chang Kai Shek sudah ' mulai 
merasa dia tidak dapat menahan 
desakan Mao Tse Tung. Ia me- 
merintahkan angkatan Jautnja me 
ngangkut ke Formosa ' (Faiwan) 
seluruh kumpulan lukisan, 
rang2 brons, porselen, buku? dan 
tulisan2 tangan. Satu tahun kemu 
dan dia sendiri “menjusul ke 
Taiwan. 

Beberapa tahun lanianja keka- 
jaan seni itu dapat disenbunj kan 
dengan tenteram. dipegunungan 
Taiwan. Tetapi kini makin lama   Tanggal 11 Nopember Bagan . 
mak 'n besar kemungkinan behwa 
Taiwan akan mendjadi- bulan2-an 

| serangan — Tentara “ Pembebasan 
Rasjat Tiongkok didalam usaha 
mereka mempersatukan " kembali 
seluruh Tiongkok. “Karena “jtu 
Chiang cs. memerintahkan Subaja 
kekajaan seni itu dianekut kepe- 
dalaman di tengah2 gunung dan 
rimba, diauh dari sasaran sera- 
nsan militer, 

Didalam bulan Djanuari tahun   ini, Dr. Hu Shin, pengrrus dari 
(kumpulan benda seni itu, berte- 
mu Ogan direktur2 dari  mu- 
seumZ Amerika terbesar didalam 
suatu kongres internas'onal me. 
ngenai sedjarah kesenian dan ke. 
museum-an di New York, Disita 
dilahirkan pikiran untuk memin- 

  

disembunjikan didalam  gia2 jang za, 

tjampur dengan kumpulan2 jang | 

Sembunjikan 
eni: Tekok? 

Barang2 Kesenian Jg Tak Ternilai Har- 
ganja Disembunjikan Di Goa2 Di 

Formosa 
DIPEGUNUNGAN TAIWAN 

kok jang tidak ternilai harganja. 
djeladjah disekitar pulau itu dan turut 
jang dibawa lari oleh Chiang cs. 
mereka tidak tahan lagi desakan 
Kekajaan itu terdiri darj beribu-ribu 
porselen, buku2 dan tul'san2 tangan, jaitu, seluruh kumpulan dari 

Museum Pusat di Nanking. 

dahkan 200 buah benda seni — 

disembunjikan kekajaan Tiong- 
Kapal2 perang U.S. Navy men- 

»melindungi” kekajaan tadi 
dari daratan Tiongkok, ketika 
Tentara Pembebasan Rakjat. 
lembar lukisan, barang” brons, 

jang terbaik diantara kumpulan 
itu — ke Amerika Serikat, di 
mana barang2 itu akan dipamer- 
kan di Washington, New York, 
Boston, Chicago dan San Fran- 
.cisco, 

Didalam musim panas jg baru 
lalu ini, serombongan ahli seni 
dan ahli museum Tionghoa dan 
Amer.ka mengadakan perkundju- 
ngan ketempat persembunjian itu, 
untuk memutuskan barang2 mana 
kah akan mereka angkut. 

Dr. Hu di-interview dirumah- 
nja di New York. “Ia pertjaja 
bahwa Chiang cs. dapat mengam- 
bil tindakan2 seperlunja untuk 
melindungi benda2 seni terhadap 
serangan udara. Tetapi ia tilak 
mau memberikan saran, apakah 
seluruh kumpulan itu atau hanja 
sebagan sadja kan diangkut ke 
Amerika Serikat, djika kiranja 
Taiwan diduduki oleh pemerintah 
Republik Rakjat Tiongkok. 

  

JORGENSEN, CHRISTINE 
itu serdadu Amerika jg 2 tahun   ba- jang lalu menggemparkan seluruh 
dunia karena berobah: kelamin 
dan mendjadi seorang wanita jg. 
tjantik, belak 
.nimbulkan pro 
ngan manekin2 (gadis2 mode) di 
Sydney, Australia. Menurut ren- 
tjana, Christine Jorgensen akan 

| ikut dalam pameran mode jang 
takan diadakan di Sydney Theater 

an ini telah me- 
keras  dikala- 

(besuk bulan Desember, dimana 
akan dipertontonkan | pakaian2 
pagi, siang dan malam. Djuga 
pakaian2 berenang, 
.Yapi gad's2 mode Sydney Iain- 

nja dengan keras memprotes ikut- 
nja Christine Jorgensen, Beberapa 
gadis itu menjatakan, bahwa 
andaikata mereka toch nantinja 
mau bersama2 Christ'ne dalam 
pertandiukan mode itu, setidak- 
tidaknja mereka minta diadakan PA kamar berpakaian ig tcrpis 
sah., Kata miss Rob'n Fargunson, 
gadis mode aju ig berumur 19 
tahun: ,Saja tidak mungkin mes 
rasa aman dan terteram kalau |berpakaian sekamar dengan miss   Jorgensen.” (UP) 
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Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang -bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang sifka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
Jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—, Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
Tah .cooo.. Rp- 30,— Pil Gumbira ....:....... Rp. 15,— Minjak Tang: 

beken a maa Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihan ............ 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. L......... 
Rp. 20,— No. 2 ........o.i Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- 
kan noda2 hitam .......... Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan ............ Rp: 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak luntur 2 gram, Rp. 10,— dan 5 gram Rp. 20,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut Rp. 10,— Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, Ialah duka aa 
Pil Diabetes (sakit gula) Rp. 50,— Pil Entjok Linu ........... 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1596. 
x. TABIB MAWN Tambiong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Obui-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di 

4GEN - AGEN: 
Universal Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se 
(marang: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Dil. So. 

widjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogis 
- kartaz Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
- Teng, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66. 

a: 10. ko Obat | 
Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebonj 
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& Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat iIok An, 
k 

Toko Obat Eng Ho Tong, Dji. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thiar Tek Tong, Djl. Karanggetus 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
Hoc, Djl. Keplekan Kidul 218. Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 

Dil. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8 
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M.G.M:'s Festival 

ba Na 
Sa GK GAN Sa 
uasania!  ("DATU DUJUNG") 

1 . £ aa Y 

Orion AM double-cross thor doubled back. 

Sedikit hari ' 
premiere 

5 ga 
37 th) 

»Ditipu 
Mn Oi Korupsi“ 

Tjerita 2 sahabat jg. 
tolong menolong 3 
dan seorang perem- 
puan ig. tidak mau, 
ditolak tjintanja! " 
Dalam hati perem $ 
puan ini tersembu 
nji asmara besar! 
Dalam hati lelaki 
tersimpan rahasia 

jang berbahaja! -— " 
Api nafsu jang-me  « 
ngamuk dan api 
tjinta meminta kor 

ee 
turns it on again! 

Pl ti 
NEW 

PE Sta 

    

EONONO CAME Ga cum mon Knorons, 
  

ban! PT MNCENT SHERMAN. moda LE SAS Aa 

00 TINGGAL INI DAN BESOK MALAM 
2 NG R5 PST SP UP Aid PAR EK S. ma T — 913: ho) 

  Peter Lawford — Dawn . Dawn Add 

  

| Lana Turner — Larraine Day 

SKEEP YOUR POWER DRY” 
20an - 

DJAGALAN ee” Ini dan besok malam 5. — 7. — 9. (13 tah) 
Sebuah film Musical Tiongkok baru -4- 6 Songhits modern! 

. Yi Chiang — eh Ing — Ke Lan — Wang Hao 

,LUAN CHUN CHU" (The Song of Spring) 
Silyana Mangano — Victor Gassman — Doris Dowling 
BLITEK RICE" (Nasi Pahit) 

Lihatlah Silvana Mangano jang lintjah seperti Rita Hayworth, 
mesra seperti Ingrid Bergman dan perkasa seperti Jane Russel! ! ! 
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(gal 8 Oktober 1954 
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yon IVg harus: 
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| sing Verordening 1948” (Sta 
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| Jalaikan. 

Es 2. Umum 

“Djawa Tengah, 
Kepala, Aria 

(R. SOEKARMEN). 
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Telah siap. djilid 
Kedua dari: 

Nama pengarangnja dari ibuku ini mendjamin bahwa: buku: pak, para pendidik dan pemimpin chususnja. Buku ini ada kelandjutan dari iang djilid pertama. dan. memp kanak2 masa achir baji sampai 
Siapakah jang tidak menaruh per 
Dengan buku ini Tuan dapat memupuk keturunan Tua wa dan budi jang Tinggi serta luhur.” : 

Harga djilid kedua ini ialah Rp. 9,— 
Djilid Pertama harga Rp. 6,— 

Diiwa dan Alam Kanak?” 

matang untuk disekolahkan.. 

pesanan. 
Dalam waktu jang singkat akan menjusul : 

:DJIWA DAN ALAM KANAK2djilid 

. Toko dan Pedagang Buku mendapat potongan jang telah ditetapkan. 
Dapat dibeli/dipesan pada Toko Buku Tuan setempat atau lang 

N. V. »GUNUNG AGUNG- 
PUSAT : 

Na 

Baru Trima : 
# ONTEL (Zwengel) 

. mesin djahit. 
SINGER serie: 
EA — EB — E. 

Dalam: SALON, 

TANGAN. 

NA AN AN ANN AL 

Men
 M
M
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KABINET, 

Ma
an
 

AN
 

se
ra
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BAN atau pegal linu, 
djadi-segar tetap kuat 

ansehat walafiat. 

50-s8en. 

ta : 2 : Petudungan 34 Semarang. 
“LL LL AM AL AL ma Ie Ra aa 
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GI 
Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kele- 

mahan Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki angan merasa dingin, Semut-se 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semanga. 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafa! 

mendjadi Kurang d.Ll. Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan 
lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- 

ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk HAMIL, Sebotol Rp. 25.— 

APHRODIN untuk laki-laki 
Sebotol Rp. 19.— 

  

  

“ 

Pengiriman keterangan2 
|. Maraan pos (dalam rangkap 3 (tiga). Pn 

INI. Tiap2 bulan selandjutnja mulai tanggal 1 Desember 1954 pa- 
ra importir, pedagang besar/grossier dan pedagang ketjil ha- 
rus tetap menjampaikan keterangan2 sebagaimana jang ter- 

“maksud diatas mengenai.skeadaan pada tanggal 1 dari tiap2 
bulannja, sebelum tanggal:20 dari bulan berikutnja. 

... “Dengan menundjuk ''pada ,,Verordening Gecontroleerde 
Goederen 1948” (Staatsblad 1948 No. 145), dan .Prijsbeheer- 

Ve le atsblad 1948 No. 296) kami mem- 
peringatkan akibat2-nja“djika kewadjiban2 tersebut diatas di- 

Toko Mesin Djahi 

Pendaftaran Tekstil 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian tertang- Berdasarkan No. 14.456/ M, maka bersama ini dipermak- 

besar/grossier,. pedagang ketjil (pendjual- etje- 
25 Oktober 1954 diharuskan menjampai- 

an mengenai keadaan semua djenis barang tekstil 
al 25 Oktober 1954 menurut tjonto daftar dibawah | 

ngiriman 'keterangan2 , jang termaksud diatas ditetap- 

2 I “Besar dan tjabang dari sesuatu importir | 
dan grossier2 jang berkedudukan dalam wilajah : 

us menjampaikan kepada Kantor Inspeksi 
atan Perdagangan, Purwodinatan Tengah 26 Sema- 

Pedagang2-ketjil harus menjampaikan langsung kepada 
Kantor Perekonomian Umum setempat didalam wilajah 

mana mereka berada, 

jawatan' Perekonomian 

: (anak ketjit — Taman Indria) 
»1 oleh Amir Hamzah Nasution 
Ini sangat berfaedah untuk Ibu Ba- 

erbintjangkan sesuatu pertumbuhan 

hatian perkembangan .djiwa ketUrunannja? 
n sehingga anak2 Tuan dapat memiliki dji- 

Pesanan2 dari luar kota tambah porto sebanjak 1596, sedikitnja Rp. 1,50 dari djumlah harga 

III (Anak sekolah) 
IV pemuda) 
V (wanita) 

ung pada penerbitnja : 
Kwitang 13 Telp. 4678 Gmb. 

TJABANG : Gunung Sahari No. 46. 
Kotakpos 2135 — DJAKARTA. 

  DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTF 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol .......... ..... Rp. 15.— 
NO HAIR CREAW antuk 
t'lanyker rambut Kebatr 

190.— 1 Er 

ATOM HAIR DYE untuk 1. 
' but putih djadi hitam (TJELOP 
Sebotol Rp. 10.— dan &p. .15- 
Harus tambah 1570 ongkos kirim 

«. PHARMA IWalar Rise 
Ternate — BANDUNG 

SAPAT BREL) .DSEMUA 

Toska TTONGHOA 

  

He eA UR A3 

semarang : kuko Obat Bay Way ci tesuujar 10k, Mngein in 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya tia. R Obu ,KARUBUN 
Djokja dan Fekalongars Toko Obat Tek An Toug Peijirar” 8: 
Pane Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Tuko Obat Eng Njaw H   

     

  

Petjinan 75, Djogias Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Uba 
Eng Ho Yong Pasuketan, Tiong Bie Karanguetas dan  Apotheea 
Selamet Tirehom. 

ML LL LL LL TALK LL 2 

     

       

       

  

TT ONIT NOW, 
MAYBE HE        

   

  

      

   
KAT 00 YON (net (2 You. WAS THI : 

SUPPOSE HAPPENED FROM A HORSE! 
TO THAT MAN, ROYZ 
IS HE--- DEAD 2 

  
dia mati? ! 5 
— Saja tidak tahu, Peggy! Mungkin dia telah djatuh dari kudanja! 

ROY ROGERS No, 45 

1 0? NX '- 
: - 

# . 

Se « 101 1954 NAMA dari perusahaan Import : : 1 Semarang, 10 Nopember 1954. ALAMAT / Ne DU aan 

NOMOR TELEPON ' 

E 
Kesatuan dalam meter. 

am - 

Nama djenis 

#iekatil 

Djumlah dalam sih 

persediaan 

Djumlah ma- 

senan (minus 

kolom 4) 

    

  

    
   

   

Daftar keterangan mengenai keadaan 

semua djenis tekstil pada tanggal: ....... Mena aa ana 

Lake K Mean MA LL PKL ML La mnta Pera . - nana sx 

. 

Djumlah nilai 
keadaan tekstil 
dim. rp. (kolom 

5 dikalikan 
kol. 6) 

Djumlah 
dalam 

perdjalanan 

zeilende 

Djumlah 

(kolom 

2-34 

Harga pendjua- 

lan per meter 

dalam rupiah 

dalam pe- 

  

  

    
tahadi diharuskan dengan peran- 2) 

3 “ jang 
Cc. 3 3 

a. Untuk keterangan jang pertama kali diisi tg. 25-10-1954. 
b kedua 7, 

selandjutnja diisi tg. 

        
ssocomacatenunanaaranaag ana 

2». 1-12-1954. 
1 dari bulan2 berikutnja. 

15 

  

Alamat 
Nomor Telepon 

. Kesatuan dalam meter. 

Nama dari Grossier/ Pedagang-ketiil : Rayon :    Daftar keterangan mengenai keadaan 

semua djenis: tekstik.pada. tanggal: Woo. 1) 

  

Inspektur Djawatan Perdagangan 
Rayon IV, 2: 

(.W. TILAAR). 

Nama djenis tekstil 

  

  
13 7, 

Cc. 2 7 

Djumlah dalam 

“) a. Untuk keterangan jang pertama kali dgg tg, 25-10-1954. b. jang kedua 1 
selandjutnja diisi tg. 

    saga paman 

Djumlah nilai dari 
persediaan dalam rupiah 
(kolom 2 dikalikan kol. 3) 

4 

Harga pendjualan 
per meter dalam 

rupiah 

persediaan 

  

  

  
Pekan Pa ee Re aan SEN ab Naya Tn abg ERA Oa Minat» 

  

35.» . 1-12-1954. 
Yudari bulan2 berik utnja. 

( (Tanda tangan). 

  

See 

Bantulah P. M.I.           

   

    

TERDAFTAR 48972 1 

KREKOT 85 

  

  

Baru Terima : GRAMOFOON AUTOMATISCH 

#  GARRARD RC 80 M. dalem box origineel 

Antoria kleur idjo dan merah. 

GARRARD RC 909 

PHILIPS AG 1000 

LUIDSPREKERS 

PHILIPS : 12 inch (magneet ketjil dan besar) 

PLESSEY 1 8 inch 

PEERLESS : 8 dan 10 inch pake klankverstrooier. 

SELALU SEDIA : ACCU RADIO'S 

RADIO ,,OMEGA” 
Djl. Mataram No. 572 (Kr. Turie) Tilp. 1937 

Buka: Hari biasa 9—2 

2 

P3 

              5—7 Saptu 9—2 

Da 

gkolah Kleermaker 
Kp. Kelengan-ketjil No. 686 

        

  

  

Semarang 

  

| | | -« Berdiri sedjak tahun 1940. 
BODJONG 106 PAS AR BESAR W “ Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum. 

TELP. TELP.1685 — Trip s.4004-961 | ' Pa an 3 Pa an : Hu impinan seoran ang beridjaza an DJAKARTA SEMARANG SURABAIA berpengalaman dalam Nela Kleemekiir Beban “ai ketil 2g Lebih landjut mintalah keterangan. 2 Ben 
    

Anggur Obat Kolesom Merk ,,FIE MIN” 
(Atawa tjap TUAN dan NJONJA) 

Untuk orang Lelaki, Wanita Tua dan Muda, 

    
ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” jg terbuat 

dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 

segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

pat-gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 

Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

| pun muda jang kurang sehat, terutama bagi 

orang muda jang belum menikah, dapat mentje- 

gah rupa2 penjakit seperti: tak napsu makan, 

. zenuw lemah, muka putjat, badan kurus, sering2 

kentjing, pinggang pegal, sakit nier, mata ber- 

kunang2, kuping berbunji, badan selalu tjapai, 

kurang darah, sakit rheumatiek dan lain-lainnja. 

Untuk wanita jang badannja selalu kurang segar, tak suka 
makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat hamil, perana- 
kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 
pala pusing, darah kurang, badan lemah dan sebagainja. 

PUSAT PENDJUAL : 

. Toko Obat ,,FIE MIN YOK FONG” 
GANG WARUNG No. 10 — Telp. 2183 — SEMARANG 

Agen Djawa-Timur : N. V. TJIE MIN Songojudan No, 1 Surabaja. 
Agen Djakarta : TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini No. 1 K 

Agen Depok : TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2. 
  

       

       

  

“NHS LOOKS FAMILIAR! 1 
THINK T SAW HIM IN 

0 GUNSIGHT RECENTLY! 

Y 

    1 

— Apa kamu kenal dia, Roy? 
-— Kelihatannja dia orang haik2! 
Saja rasa, saja pernah melihat dia 
dikota Gausight baru-baru ini! 

  

(Dengan tidak terduga sebelum 
nja ketika Roy berdjongkok hen 
dak menolong orang, jang keliha 
tannja kena tjelaka,  sekonjong2 
pistolnja lepas dari  tempatnja 
dan melekat pada segumpal batu 
bermagnit jang diulurnja dari atas 

  

    

CITY CONCERN CINEMAS 
GRAND 

5. — 7. —9 
INI MALAM D.M.B. (u. 17 th) 

Extra Matinee saban ' pagi djam 10.— | 
Film Istimewa! Luar biasa! Lai, dari pada jang lain! 

CARNIVAL STORy« 
Anne Baxter — Steve Cochran — Lyle Bettger — George Nader 

Print by: Technicolor. 

LUXx 5.-7.-9.- INI MALAM — (u. 13 th) 
Winner of the David O'Selznick Silver Laurel Award. 

» THE VILLAGE” Menarik! Memikat 
dan Mengharukan! 

Kissah dari 200 Anak2 piatu akibat Peperangan mendapat tempat di 
suatu Desa di pegunungan Swiss! Kedjadian jang menggemparkan! 

  
Djaga hari mainnnja: Film Prantjis terbesar jang menggembirakan. 

GERARD PHILIPE — dgn. GINA LOLLO BRIGIDA, ai 
dalam (Marilijh Monroe Italia) Bee 
tANKAN- As KULI | 

(Robinhood Prantjis) 
Perang tanding-anggar seru! Serem! Pertarungan pedang heibat! Dahsjat 

Penuh sensatie! Kotjak!— Lutju! Gembira! 

INDRA 5.-7.-9.- ini malam d.m.b. (u. 17 th) 
ROOSENANI — ACHMAD MAHMOOD — SITI Tg. PERAK 1 

Menarik! Memikat! 

  

7 
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/ 3 T 
»A er M ata Mengharukan! 1 

Tjerita jang menadjubkan. Tari2anjang menggiurkan! Na 

Irama jg. menawan sukma! kesedihan . disamping kegembiraan. 5 1 

Akan datang: Film Indonesia: z 3 : Tahi 
S. Bono - Sri Umiati - Rd. Ismail. »EULIS ATJLEs : | 

ROYAL 5. —7.— 9. Ini malam DMB. (u. 13 tah) UE 
AMIR KARTANAKI — RAFIK — PRAKASH — AMSAR dim: Na 

pi 

  

3 rp39 iai ! ROE DASANI Tn 
Sihir lawan sihir! Kaki Tawan kaki! Tanga, lawan tangan! Asmara la- 
wan Asmara! Banjak Tartan2 dan Njanjian! 

ROXY 5 —7.— 9 Ini malam D.MB. (u. 17 tah.) 
Film 'Italy penuh sensatie! Heibat dan gempar! 

»SCLELONE L'AFRICANO — 
Djatuhnja kota Carthago di tah, 280 — Penuh pertempuran dahsjat! 

  

Tanggal: 13 s/d 16 November. 

MA OP Ae BA NC BE 

Dalam ya 

,Man in the AttieI 
Dengan 

CONSTANCE SMITH — BYRON PALMER 
Sebuah Mysteriedrama dari 20-th. Century Fox 

  

    . pohon oleh Speck) 
  

    

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171, 

 


