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Tampak pada gambar, wakil Indonesia J. Smid, sedang mengutjapkan 
pidatonja dalam. ,,Komperensi Taufan” jang baru-baru ini diadakan di 
Tokyo. Konperensi ini “diadakan dibawah pengawasan Unesco, dimana 

| para ahli2 meteorologie membintjangkan masalah tjuatja dan iklim. 

  

  Mr. Sunarjo Tak 

tang Perdjoangan 
Indonesia Thd 
Masalah Irian : 

MENTERI LUAR negeri mr. 
Sunarjo dalam keterangannja ke- 
pada pers 
menjatakan, bahwa ia tidak pes- 
simistis terhadap Ijoangan di 
PBB mengenai Irian Barat, asal 
perdjoangan tsb. disokong terus 
oleh usaha2 didalam negeri, ter- 
utama dalam penggalangan per- 
satuan dan penjusunan kekuatan 
nasional. Ia menerangkan, bahw: 

kompak dalam sokongannja ter- 

disamping sokongan2 ig didapat 
dari negeri2 lainnja. Ditegaskan 
pula oleh menteri Sunarjo, bahwa 
makin teguh pendirian 
dalam hal Irian Barat itu, sema- 
kin buruk pula perhubungan In- 
donesia dengan Belanda. Maka 
dari manapun datangnja sokongan 

  

Bahaja Aksi Militer Ko- 
munis Di 
McDonald Sarankan Adanja Tentara 

Tetap Di Malaya 
KOMISARIS DJENDERAL Inggris untuk Asia Tenggara, 

Malcolm MacDonald, hari Selasa kemaren dulu Papan“ mean 
1P bahwa dalam minggu ini djuga akan dirunding- 

kan bantuan apa jang dapat diberikan Australia untuk pertahanan 
Malaya. Dalam pertemuan dengan para wartawan di Canberra ini 
MacDonald seterusnja mengatakan bahwa dalam tahun 1948 Mos- 
kow memerintahkan kepada kaum ,,Komunis” di Malaya untuk 

konperensi pers, 

mengobarkan pemberontakan, tetapi bantuan ig diterima ,,Komunis 
Malaya” hanja berupa propaganda belaka, ditambah dengan 
djumlah ketjil alat-alat sendjata dan perlengkapan jang dimasukkan 
melalui Muang Thai. 

MacDonald seterusnja menga- 
takan bahwa ,,Komunis” mungkin 
akan mentjoba melakukan aksi 
militer di Asia Tenggara apabila 
perembesan politiknja dihentikan, 
dan untuk menghadapi kemung- 
kinan ini MacDonal 
kan pembentukan sebuah tentara 
tetap di Malaya, dibawah sjarat2 
SEATO. 5 - 

: ggris sokong sepenuh- 
: nja SEATO. 

MacDonald mengatakan seterusnja. 
bahwa ,sama sekali tidak benar” 

dalah. berita2 jang mereatakan 

ga negara2- p d an  lainnja. 
Dikatakanija bahwa ,,kaum Ko- 

munis” mula-mula akan  mentjoba : 
melakukan perembesan' politik dine- ! 
geri2 Asia Tenggara Jainnja, - tetapi . 
apabila mereka ,iketjewa”, mereka 
mungkim akan mngobarkan “aksi mi 
Eter. Seterusnja MacDonald mengata 
kan bahwa Malaya  kedudukannja | 
lebih tinggi dalam daftar prioritet , 

Komunis” daripada: Ka'imantan Ing ! 

guh dibelakang SEATO, seperti dju | 

penandatangan Ia | 

. gris. Dikatakannja bahwa kita” ha 

“tiap bentuk 
se 

Komunis” di 
rus bersedia untuk menghadapi 

nAgres: 
Asia Tenggara. 

Sudah 2 sahun imis.atif 
: ditangan Inggris. 
Menurut MacDonald, sudah 2 

tahun ini pasukan2 Inggris me- 
megang inis atif dalam peperang- 
an di Malaya: tapi walaupun de- 
mikian, sukar untuk memperkira- 

“kan blamana keadaan di Malaya 
| akan mendjadi tenteram kembali. 

  

Mungkin keadaan di Malaya akan 
terus berangsur? bertambah baik, 
tetapi mungkn sekali akan me- 
makan banjak waktu. 

Dikatakannja bahwa Inggris di 
“ Malaya melawan ,.Komunis” (ge- 

rlia) bukan sadja dengan sendja- 
ta mliter, fetapi djuga dengan 
send'ata2 ekonomi. dan sosial. 
,Selandjutnja- ia — mengatakan 

bshwa para pembesar Inggris dan 
| pemimpin) bangsa Mela'u ber- 

usaha rakiat mendiadi makmur, 
supaja mereka djangan masuk pe- 
rangkan propaganda Komunis 
a'?n penakut-nakutan Komunis. 

Di Malav, sekarang terdavat 
(ekun pasukan militer dan ke- 
Sofian hersendrata untuk ,,meng- 
hentikan kaum Komunis”, tetapi 
sebaiknia dibentuk sebuah  ten- 
tera tetap d'sana, d'bawah sjarat2 
SEATO. PA : 

— Konverens' .(Pngkat 
(00. Rendah” SEATO. 
“montara itu menurut ketera- 

nsan jang d'peroleh dari kala- 

Ruvet!... 
. SUATU  kedjadian mem- 

— bikin pusing kalangan juris 
di Bonn  (Djerman Barat). 
Seorang laki2 jang beranak 
seorang, bertjerdi. Kemudian | 
ia kawin lagi dengan ihu be- 
kas isterinja. Selaku “suami 
neneknja si-anak, ia mendja- 
di kakek  anaknja . sendiri. 
Nenek si-anak ” pada waktu 
itu djuga mendjadi ibu tiri- 
nja. Ibu si-anak, karena anak 
perempuan dari ibu-tiri “itu, 
mendjadi kakak si-anak tadi. 
Kalangan juris gojang kepa- 

la. Kalau terus begini, da- 
pat dibuktikan bohwa si- 

anak, karena mendjadi tju- 
tju dan bersamaan anak si- 

bapak, adalah djuga  bapak- 
nja sendiri. Djika ia bapak- 
nja sendiri, tentu sadja  ibu- 
nja mendjadi isterinja. Tetapi 
betul2 sulit lagi adalah, dji- 
ka id kawin dan  mempunjai 

anak lagi. 

. 

ra
 

  

menjaran- | 

  

   

(| -nenteri djadjahan Oliver Lyitel- 

Ikedua pembesar Inggris ini ber- 

SE 

sar: akan tetapi 

| memberikan suara terbanjak jang 

| pertimbangkan 

Urunkan dari tachta, menerangkan da 

terhadap Belanda, berarti sema- 
kin memburukkan hubungan itu 
jang berarti pula memburukkan 
suasana di Asia. 

»Kita selalu redeijk untuk selalu 
bersedia berbitjara dengan Belanda 
mengenai penjelesajan Irian Barat, 
tetapi Belanda selalu menolaknja, 
pada hay sikap kita adalah sesua: de 
ngan djiwa serta huruf fatsal 2 dari 
spiagam penjerahan kedaulatan” ig 
sudah dianggap sebagai dasar PBB, 
jakni menjsesa'kan soal2 - melalui 
perundingan,” demikian menteri Su 
narjo. Seterusnja diterangkan, bahwa 
dunia kini insjaf, tuntutan kem- 
bali Irian Barat kewilajah Indo- 
nesia bukantih claim presiden Su 
karno sadja, tetap: benar2 claim na 
sional. Daam hubungan ini pun di 

terangkan tentang banjaknja kawat 
dari segala lapisan dan daerah di 
Indonesia jang disampaikan kepada 
menteri Sunarjo ketika ia berada di 
New York. Berdasar faktor2 sb, 
menteri mengachiri — keterangannja 
dengan berharap, mudah2an resolu 

s' Indonesia jang disusun setjara pan 
tas itu dapat diterima oleh PBB. 
Atas pertanjaan pers, mengapa men 
teri belum berangkat ke PBB, didja 

Asia Ter ? 

ses 

agan iang dapat mengetahuinja di 
London pada hari Selasa, negara2 
anggota SEATO (Amerika Seri- 
kat. Inggris, Perantjis, Australia, 
Filipina, Pakistan dan Thai) kini 
sedang mempertimbangkan untuk 

Pessimistis Ten- 

hari Rebo kemaren | 

sampai kini negara2 Asia-Afrika | | 

hadap perdjoangan Indonesia itu | 

Belanda | 

na men mmm ana 

    

      

  

  

  

Seorang diplomat Amerika S 
lak dari Moskou karena njon 
sona non grata”, sesudah njo 
leng seorang anggauta polisi Ri 

disambut oleh senator Amerik 
@. 

  

    

    

    

    

    

  

      

      

      

      
     

      

      

  

      

  imerlatte dengan isterinja telah 

“Sommerlatte 
tersebut 

Karena Ringan 
Tangan 

      

   

      

        
    
   

   

berto- 
dianggap sebagai ,,per- 

hampir  sadja menempe- 
Kedatangannja di Helsinki mereka 

ictor Wickersham. (kiri). 

  

   

    

   

     

      
    

    
     

  

Suaranja . 
Utk:Taklukkan Taiw 
Amerika Djuga—D 
— Katanja Lebih 

Berobah: Ja 

delegasi2 negeri2 Amerika I 
ada bahaja akan kegiatan2 
tidak lama lagi. ,,Untuk 
mengalahkan Amerika Serikat” 
dengan para diplomat dari . 
oleh kalangan2 jang mengeta 

Dulles tiba2 datang dj New 
dan menghadiri djamuan makan   wabnja sbb.: ,,Masih ada beberapa mengadakan konperensi SEAT : : 

2 na ” h4, jang masih harus saja selesai pada tingkat rendah” sebelum   
sidan jang peranan Dewan kan.” (Antara). 
SEATO. Dewan SEATO, menu-j -: 1 

pt Ma SE "9. diratifi- ATOM. 

Ei | Perdana Menteri Inggris - Sir 
Winston Churchill pada hari Selasa | 

petang telah -menjatakan dalam par | 
Iemep Inggris, bahwa kongres inter 
nasional mengenai ilmu pengetahu- 

perlu sekali dilakukan tindakan2|an atom akan diadakan pada bulan 
antuk  mempertebal semangat. (Djuli tahun j.a.d. di Inggris. Pernja 
Konperensi ini tidak akan diada'taan tsb. adalah diawaban atas sua 
kan pada tingkat menteri.. (An- tu pertanjaan dalam parlemen Ing- 

tara-UP)- pisa 

d'. konperensi tingkat 

keadaan di Vietnam Bao Dai, 
dimana menurut pendapat AS   
Buganda Mulai Bergolak 
Beribu'.'Orang Afrika Berdemonstrasi 

Anti Pemerentahan Inggeris 
SEBAGAI REAKSI terhadap pengumuman kementerian pen- 

djadjahan Inggris, bahwa Mutesa II akan diangkat kembali sebagai 
kabaka (radja) Buganda, tetapi dengan sjarat2 jang tertentu, maka 
hari Selasa telah terdjadi satu demonstrasi jang sifatnja anti-pe- 
merintahan Inggris disekeliling gedung Lukiko (parlemen) Buganda 
di Kampala. Waktu gupernur Uganda, Sir Andrew Cohen, sedang 
berpidato didalam gedung parlemen, beribu-ribu orang bangsa 
Afrika berdemonstrasi disekeliling gedung ini, hingga “ gupernur 
terpaksa memutuskan pidatonia, karena suaranja tak dapat dide- 
ngar lagi. Suasana didalam gedung tetap tenang. 

'Kaum demonstran  berteriak-te- 
riak ,,Kita menghendaki Mutesa se- 
bagai Kabaka”, ,,Pemerintah tidak 
adil: Mutesa didjadikah umpan su- 
paja usul2 Inggris diterima baik!” 

Mutesa IL kurang lebih setahun 
jl. diturunkan dari tachta Buganda 

jun konperensi pers pada malam Ra 
bu, bahwa ia bersedia pulang ke 

Bugantla sebagai seorang radja kon 

stitusionii. Wartawan AFP Stuart de 
la Mahotiere tulis, bahwa salah sa- 
tr akibat daripada pemulangan Mu 
tesa ke Buganda mungkin seka'f ia 

oleh pemerintah Inggris, sesudah Ia Penggantian gupernur Cohen. 

ia menjarankan  supaja Buganda'! gepahnja ialah karena Cohenlah jg 
Uganda, Kenya dan Tanganyika terutama menfebabkan menteri dja 
merupakan satu federasi, Buganda diahar Inggris bersikap keras terha 
adalah sebagian dari protektorat | Jap Kubaka Mutesa (penurunan dari 
Inggris Uganda. P 

Menurut penentuan pemerintah 
Inggris sekarang,: Kabaka Mutesa 
akan diangkat kembali, tetapi seba 
gai monarch konstitusionil, ia- harus 

Ceylon Mau 
tunduk kepada parlemen. aa: & . . 

Kalangan2 jang  memperhati- 2 ik D 1 pi kat 
'kannja di London mengatakan, Gi paja Masuk Pakt Seato 
bahwa bagi pemerintah Inggris $ 
tak ada djalan lain, sesudah di- KALANGAN kementer'an luar 
umumkan, apa jang d.sebut ,,Keith negeri Filipina malam Rebo 1. 

Hancock Retorms” jang  meng- menerangkan, bahwa pemerintah 

hendaki hakim Inggris  Griffins Filipina setjara tidak resmi akan 
menetapkan bahwa — penurunan ' membitjarakan kemungkinan bah 

tafhta Mutesa itu tidak mempu- wa Ceylon akan ikut serta dalam 

nja. dasar hukum dalam pasal 6 SANA an AN en 
» v , sa Ten 4s - persetudjuan tahun 1900: waktu TO), Ea bibi penkina muda 

tachta). — (Antara-AFP). 

  

  

diselenggarakan oleh Henry 
Lodge Jr, ketua delegasi A 

Serikat dj PBB, untuk diplomat 
ri Amerika Latin. Mengenai 

oleh Dulles dikatakan bahw 
dalam kedjadian2 dunia sang: 
ting artinia. Selandjutnja m 

Konferensi antar Amerika jad 
Rio de Janeiro Dulles menga 

kan kepada para diplomat itu 
wa Amerika Serikat pertjaja 
skerdjasama dan interamerikanisme 
akan tetapi, demikianlah Dulles, ia 
akan tetap mempertahankan keper 
jajaann,a Washington akan ,,indivi- 
dualisme atas negaraisme”, 

    

  

    
   

     
    
   

    
        

   

MENTERI Luar Negeri Ame- 
rika, John Foster. Dulles, dalam 
konperensi pers harj Selasa mene- 
rangkan bahwa ia tidak melihat. 
perobahan jang fundamentil dim 
poli:ik luar neger, 
ig berobah hanja takt knja. Me- 
nurut Dulles, Sovjet Uri dalam| 
mergsulkan konperensi keamanan 
Eropa di Pars atau Moskou pa- 
da tanggai 29 Nopember jg akan 
“datang, sebenarnja tidak mengha- 
rapkan persetudjuan negara2 Ba- 
rat, 

Perobahan taktik dalam poli-: 
tk luar negeri Sovjet Uny itu te- 
lar menimbulkan pertanjaan, apa 
kah perobahan itu membawa pe- 
njelesaian2 jang dapa d@'setudiw 
oleh ,,dunia merdeka“ ataukah 
membawa perangkap2 jang harus 
disingkirkan oleh negara2 Barat, 
dem:kian Dulles. 

antara Amerika dan 
Kuomintang. 

Mengenai masalah — Taiwan, 
Dulles: mengatakan, bahwa pulau 
Tachen dapat memainkan peranan 
dalam pertahanan Taiwan. Teta- 
pi Dulles memberikan djawaban 
negatif ketika ditanja apakah pu- 
lau itu dianggap sebagai suatu ba 

nja menerangkan, bahwa perundi- 
ngan tentang pakt keamanan an- 
tara Amerika Serikat dan Kuo- 
mintang kini telah memperoleh 
kemadjuan sedjak soal itu d'run- 

djawab pertanjaan lainnja, Dulles 
menerangkan. “adalah sulit bagi 
Amerika Serikat untuk mensada- 

Sovjet Uni, | 

Perdjandjian keamanan: 

gjan dari Ta wan. Dulles selandjut: 

dingkan setahun jang lalu. Men-: 

a dalam PBB di New York bahwa 

besar2an diwilajah RRT-Taiwan 
aklukkan Taiwan maka perlu djuga 

ata Dulles dalam rapat tidak resmi 
ika Latin, demikianlah dikatakan 

EDISI POS. 

HarusDimintakanVotum 

maka saja melihat akan adanja 

anggauta Pengurus Besar N.U. 

net jang diketuai oleh P.M. Ali 
mateur dari suatu Kabinet 

Saja berpendapat, bahwa sesudah 
lerdjadi pergeseran — banjak, baik 

dalam Kabinet sendiri maupun -da- 
lam Parlemen, maka partai2 Peme 
rintah perlu mengadu kekuatan la- 
gi dengan fihak oposisi dalam Par- 
lemen. Djuga karena beberapa Men 
teri jg penting antara lain Pereko- 
nomian diganti orangnja,  Pemerin- 

tah sebaiknja memberi keterangan 

tentang politik perekonomian jg ba 
ru di Parlemen, sebab Kementerian 
inilah jg mendjadi pokok utama 
pergeseran Kabinet Ali. Sebagai 
pendapat persoonlijk Achsien menga 
takan selandjutnja, bahwa - dengan 
digantinja Iskag dengan Rooseno ia 
takut hal itu akan berarti, setelah 

membuang penjakit jg satu, kira 
akan mendapat penjakit jg lain. 

Djuga dikatakannja, bahwa tja- 
Ita P.M. Ali bekerdja adalah baru 

sekali ini terdiadi di Indonesia 
dan njata sekali ia bekerdja mati- 
matan jang seolah-olah ia tidak 
mau djatuh untuk selamanja. Ka- 
lau nanti umpamanja N.U. mena- 
rk Menteri2nja dari Kabinet ini, 
tara lama dapat digunakan lagi, 
umpamanja dengan memasukkan 
PKI dalam Kabinet sehingga de- 
ngan begitu Kabinetnja akan men- 
djad'i lebh ,.kuat” didalam Par- 
lemen, sebab suara N:U. ada 
diauh lebih sed'kit daripada suara 
PKI. (Antara). 

PRESIDEN HONDURAS 
LETAKKAN DJABATAN 

Juan Manuel Galvez, presiden   
sUmi Ero- 

£ pa Timur”! 
Mungkin Hendak Niben- 
tak Oleh Rusia Untuk 

.' Imbangi Barat 
MENGENAI Baper Ken Kosi IA Bt merta, 

sil gp ang r Dulles pada ag AR 

Sovjet 
Uni supaja dilangsungkan konpe- 
rensi antara 24 negara untuk ke- 

mumkan bahwa akan diadakan 
konperensi SEATO sebelum De- 
wan SEATO terbentuk dan bebe- 
rapa soal lainnja. 

Dulles serba skeptis ter 
hadap usul URSS. 

Mengenaj usul Sovjet tersebut 
tadi, Dulles mengatakan bahwa 
Sovjet Uni rupa2-nja tidak meng 
harap supaja usulnja tadi diterima 
baik oleh Barat, mengingat bah- 
wa ..tidak mungkinlah untuk me- 
ngumpulkan delegasi2. dari 23 
negara di Paris atau di Moskow, 
dalam tempo 2 minggu sesudah 
usul ini dikemukakan.”  Dulles 
memperingatkan supaja Amerika 
Serikat dan sekutu2-nja djangan 
sampai mengra, bahwa sesuatu 
pengertian jang diartikan oleh 
Barat itu sama pula artinja -bagi 
Sovjet Uni. Dikatakannja bahwa 
untuk masa jang akan datang ber 
tahun2 lamanja, didunia masih 
akan tetap ada Komunis dan anti 
Komunis. 

Bertaliay dengan usul Sovjet itu 
Dulles seterusnja “mengatakan bhw 

URSS mungkin akan mengumpul- 
kan wakil2 negara2 Eropa Timur 
Blok Sovjet di' Moskow, dan mem- 

bentuk ,,Uni Eropa Timur”, sebagai 
djawaban — terhadap pembentukan 
.Uni Eropa Barat”. Kalau hal ini 
terdjadi, kata Dulles, maka tidak 
akan ' tertjiptalah suasana jg baru, 
karena Blok ' Soviet sudah merupa- 
kan blok jg lebih kompak daripada 
apa. jig akan dapat terbentuk oleh 
Uni Eropa Barat. 

Sekitar penenggelaman 
»Taiping”. 

Atas pertanjaan seorang warta 
wan, apakah ia mempunjai sesua- 
tu keterangan mengenai pember:- 
an kapal2 perang Sovjet Uni ke   kan perdjandjian dengan suatu 

bagian dunia jang sedang meng- 

ngan ini diingatkannja bahwa per 
djandjian Amerika Serikat — Ko 
rea Selatan baru dilaksanakan se-   Ceylon, Sir John Kotelawala, ber 

kundjung ke Manila dalam bulan 
depan (tgl. 23 Desember). 

Wartawan AFP di Manila seterus 

nja mengabarkan bahwa pada wak 
tu ini tampak gerakan diantara ke- 
delapan negara anggota SEATO 
untuk mengundang negara2. Asia 

lainnja, terutama negara2  Konpe- 
rensi Colombo, supaja menggabung 
kan diri dalam persekutuan militer 
ini. Pada waktu ini, diantara nega 
ra2 Konperensi Colombo Pakistan: 
lah jg diadi enggota SEATO. Seba 
gaimana kita ketahui, negara2 Kon 
perensi Colombo ialah: Indone: 
sia, India, Pakistan, Ceylon 
Birma. (Antara—AFP). 

ton dan gupernur Cohen hendak 
menurunkan Mutesa darj tachta, 

pegang teguh pada persetudjuan 

Sngkatnja. Keith  Hancock 
Reforms ini adalah sbb: 3 orang 
bangsa Afrika akan ikut duduk 
dalam Dewan Exekutif Pusat 
Uganda. Madjlis Legislatif Ugan- 
da akan diperbesar, hingga kira2 
separo dari djumlah ' anggotanya 
akan terdiri dari orang2 bangsa 

| Afrika, sisanja bangsa Inggris: 
Hal ini akan berarti bahwa djum- 
lah wakil Buganda dalam madjlis 
Legislatif Uganda, akan diperbe- 

keseimbangan 

jang ada pada waktu ini — de- 
ngan suara gupernur jang 

dan 

otomatis kepada pemerintah Ing- 
9ris di Uganda, akan dipertahan- 

Ikan. Untuk masa j-a.d. akan di- 
perobahan2 lain- 

nia, kearah pemerintahan sendiri 
jang lengkap. 

Pendapat Mutesa: tidak 
berkeberatan. 

Sementara itu Kabaka Mutesa II, 

ig kini ada di London sesudah ditu 

SEORANG jg mengaku bernama 

Jantje Manappo, kini berada da- 

lam .tahanap jg berwadjib. Ia telah 

ditangkap pada beberapa hari jl., se 

waktu ia hendak naik kereta-api ke 

Djakarta melalui setasiun ' Tawang 

Semarang, dan penangkapan tsb. di 

lakukan oleh J. Rumimpunu se-   
    

1 bu 
i ia 

ih 

Kisah baik Oam ramnage gray 

telah truce tertjapai di Korea. 

| Blokade Berlin? 

'. 'Tentang kemungkinan blokade Ber 
lin lainnia oleh Sovjet Uni bertali- 
an dengan persetudjuan Paris 
tang pertahanan Barat, Dulles mes 
nerangkan bahwa hal itu ia anggap 
mustahil. Tetapi kalau toch terd'adi 
.diuga. akibatnia akan adalah hebat, 

Demikian Miles. . 
Tentang kepulauan Tachen, Dulles 

selandjutn'a mengatakan bahwa pu- 
lau itu adalah pulau Tiongkok jang 
kini dikuasai djenderal Chiang Kai 

Shek. Pulan ini tidak termasuk ke- 
pada Taiwan (Antara). 

orang penduduk dari kota Kudus, 
jg kemudian diserahkan kepada ig 
berwadjib di Semarang. J. Rumim- 
punu tsb. telah ditipu uangnja sebe 
sar Rp. 850,— dan sebuah sepeda- 
nja oleh Jantje 'Manappo jg mak- 

sudnja untuk  persekot pembelian 

beras dan memindjam sepeda utk. 

keliling dalam kota Kudus, jg ke- 
mudian ia menghilang. 

Baya 

an sala 

tan SA Walunehandwa 

PANEN EN ERA ENI EA BA Utusan 

alami kesulitan dan bertalian de- 

ten 

pada RRT, Dulles mendjawab 
bahwa ja tidak mempunjai kete- 
rangan2 jang tepat. Tetapi dikata 
kannja bahwa RRT tidak mem- 
punjai galangan2 angkatan laut 

“jang dapat. membuat djen's kapal 
torpedo jang achir2 ini meneng- 
gelamkan kapal pengawal-perusak 
sTlaiping”  kepunjaan i 
tang. (Antara-AFP) 

6 ORANG ARGENTINA DI 
TANGKAP KARENA ME- 

NGRITIK PERON. 
5 orang laki2 dan seorang wa- 

nita Argentina malam Selasa i.l. 
telah ditangkap, setelah mereka 
sambil makan dalam sebuah res- 
toran di Buenos Aires mengritik 
pemerintah Peron. Keenam orang 
tadi sedang merajakan berachir- 
nja sebuah konvensi Partaj Radi- 
kal Argentina, ig mereka hadiri 
sebaga' delegasi. 

Jantje Manappo dapat menipu 
uang sebanjak itu sewaktu ia da- 
tang dirumahnja J. Rumimpunu dan 

mengaku sebagai ,,kurier” dari Ko- 
lonel Warrou Panglima TT. VII, 
untuk berusaha  mentjari uang gu- 

na menolong keluarga2 umat Kris- 

ten di Sulawesi jg katanja telah di 

bunuh oleh D.I. dan  menjatakan, 

Selasa, seterusnja diwartakan | 
Ihahwa Dulles telah memberikan 
|komentar terhadap usul 

Honduras,. pada hari Selasa telah 

meletakkan djabatan selaku presi- 
den. Hal tsb. adalah karena -kese- 
hatannja terganggu. Adapun peng- 
gantinja untuk —-sementara waktu, 
ialah Julio Lozano, wakil 'presiden 

Honduras. i 

Sesuai dengan pemilihan umum 
jg telah dilangsungkan pada tel. 10 
Oktober jbl. akan diangkat seorang 

kepala negara. Tetapi hingga seka- 

rang nama kepala negara jg baru 
itu belum lagi diumumkan. 

NASSIR TUDUH NADJIB SO- 
KONG KAUM KOMUNIS DAN   

amanan kolektif Eropa: mgngu- 

Kuomin- | 

ICHWANUL MUSLIMIN 
Dalam sebuah statement resmi 

ig dikeluarkan di Cairo pada hari 
Senen perdana menteri Mesir, Dja- 
mal Abdul Nassir, menuduh bekas 
presiden dienderal Mohammad Na- 
diib mengadakan. sekonokolan, baik 
dengap ,.kaum komunis” maupun 
dengan ,Ichwanul Muslimin”. 

Dikatakan, bahwa Nadiih mem- 

berikan bantuan penuh kepada ke- 
dua golongan: tsb. untuk merusak 

pemerintahan jg sekarang. 

Indonesia 
Sekaraug 

BADAN Penerangan Kedutaan 
Inggris mengabarkan, bahwa ka- 
um Muslimin Inggris dan lain-lain 
anggota masjarakat Islam didae- 
rah London achir pekan ini telah 
mendengarkan tjeramah penghi- 
dupan dan keadaan di Indonesia. 
Pendjabat Kedutaan Indonesia 
M. Ismail berikan garis-gar's be- 
sar tentang kemadjuan2 jang di 
fjapai serta pekerdjaan jg masih 
harus dihadapi dengan  tjatatan 
chusus tentang kemadjuan  dila- 
pangan pend'dikan sedjak bebe- 
rapa tahun jang terachir, 

Djuga disebut tentang bantuan ig 
diterima oleh Indonesia jg melalui 

“badan-badan. PBB serta  rentjana 
Kolombo dan mendjelaskan pula 
politik keagamaan pemerintah Indo 

nesia. Ismail menjampaikan berita2 
persiapan pemilihan umum dan 
mengachiri pembitjaraannja dengan 
mengenangkan  djasa Hadji Asus 
Salim almarhum jg mendjabat pena 
sehat dalam 'masaalah2 luar negeri 

sedjak terbentuknja R.I. sampai wa 
fatnja baru2 ini dan jg dikenal dan 

dihormati dikalangan luas Inggris. 
(Antara). 

Buruh Gula 

Seluruh Djawa 
Antjiam Akan Mogok 

MENURUT  PERNJATAAN 
Dewan Pusat Serikat Buruh Gula 
jang berkedudukan di Surabaja 
tertanggal 13 Nopember 1954, bu 
ruh gula seluruh Djawa akan 
mengadakan pemogokan apab'la 
tuntutannja mengenai pemotongan 
upah dan tjatu bagi buruh bulanan 
dan pemotongan tjatu bagi buruh 
harian jang tidak masuk oleh ma- 
djikan tidak segera mendapat pe- 
.njelesa'an. Bila aksi itu didjalan- 
kan akan meliputi lebih kurang 
48.000 buruh dan mengenai 50 
PEN dibawah 12 direksi. (An- 
ara). 

  
— Penipu Mengaku Koerier Kolonel Warouw 

ras untuk didjualnja dengan harga 
ringap dan barang itu masih bera- 
da di Semarang. Tertarik dengan 

keterangan2 tsb. J. Rumimpunu de 
ngan mudah memberikan — uangnja 
sebesar Rp. 850,— tsb. sebagai per 

sekot pembelia, beras serta memin 
djamkan sepedanja kepada J. Ma- 

“nappo untuk berkeliling dikota Ku- 
bahwa ia membawa sedjumlah be- dus, (Antara), 

berkata lagi »Oleh karenanja se baiknja Kabinet baru 
votum lagi dari Parlemen, sebab tjaranja Panitia Perbaikan Kabi- 

Keperijajaan 
Kabinet Jang Sekarang Ini 8oleh Di- 
kata Kabinet Baru” —Kata Achsien 

»KALAU SAJA perhatikan susunan Kabinet 
mengalami perbaikan sebagaimana diumumkan di surat2 kabar, 

Ali sesudah 

Kabinet baru sama sekali untuk 
menggantikan Kabinet lama jang djatuh”, demikian keterangan jg 
disampaikan oleh Achsien, ketua Fraksi N.U, dalam Parlemen dan 

kepada pers kemaren, Achsien 
ini mjnta 

bekerdja tidak beda dengan for- 
jang akan dibentuk. 

Perantjis 
Minta Tolong 
.Untuk Tindas Gerakan 

Aldjazairiah Dari 
Amerika 

MUHAMMAD KHIDER, pe- 
mimpin gerakan rahasia nasjona- 
lis Aldjazairiah, mengatakan da- 
lam konperensi pers hari Selasa 
di Kairo bahwa perdana menteri 
Perantjis Pierre Mendes France 
sedang mengundjungi Amerika 
Serikat, a.l. untuk minta bantuan 
dari negara ini guna perdjoangan 
Perantjis melawan kaum nasiona- 
lis di Afrika Utara. 

Kata Muh. Khider, Washington 
hingga kini belum lagi menentukan 

politiknja terhadap sengketa Afrika 

Utara Perantjis ini. Menurut penda 
pat Muh. Khider, pengangkutan pa 
sukan2 Perantjis dari Djerman Ba- 
rat ke Aldjazairiah itu tentunja ter- 

lebih dahulu telah disetudjui oleh 
Amerika Serikat. Muhammad - Khi- 
der seterusnja mengatakan, bahwa 

satf2nja tjara untuk  memetjahkan 
masalah .Aldjazairiah itu ialah saja 
memilih sebuah madjlis konstitusi 
Aldjazairiah, jg akan menempatkan 
hubungan antara Aldijazairiah dan 

Perantjis pada deradjat sama tinggi. 

(Antara—UP).   

14000 BURUH PERANTJIS 
AKAN MOGOK 

Serikat buruh jang beranggota 
14.000 “buruh dari Kementerian 

Pembangunan Kembali Perantjis pa 

da hari Selasa malam telah 'meng- 
umumkan untuk mengadaka, peme 
gokan selama 24 djam pada hari 
Kemis.   

  As 

Djaga Ke- 
susilaan 

Gerakan Menentang 
Pakaian Jg Menjing- 

gung Kesusilaan 
Di Solo 

Di SEKOLAH2 Katolik dida- 
lam Kota Besar Surakarta, dari 
Sekolah Rakjat sampai ke Sekolah 
Landjutan Atas, kini telah dilan- 
tjarkan gerakan menentang pakai 
an jang menjinggung kesusilaan, 
dengan melarang murid2 mema- 
kai pakaian sematjam, itu pada 
waktu masuk sekolah. Larangan 
itu berlaku tidak sadja bagi mu- 
rid2 puteri tetapi djuga bagi 
murid2 putera. Djuga oleh pe- 
mimpin2 geredja diperingatkan 
kepada ummat Katolik, agar ber- 
hati-hati dalam memilih pakaian, 
baik untuk dirinja sendiri mau- 
pun untuk anak-anaknja. 

Seperti pernah dikabarkan, dju- 
ga Mgr. A. Sugijopranoto SJ. 
Apostolis Vicaris Semarang, dim. 
kundjungannja ke Solo baru2 ini 
telah memperingatkan para pemu 

da dan pemudi Katolik, agar 
mereka berhati2 dalam soal pa- . 
kaiannja, supaja djangan sampai 
menghantjurkan djiwa orang lain 
karena pakaian jang tidak meme- 
nuhji ukuran2 kesusilaan. Menu- 
rut Mgr. Sugijopranoto, jg men- 
djadi ukuran untuk pakaian itu, ' 
selain kesusilaan, kesehatan badan 
dan kesehatan djiwa bagi sipema 
kai senditi, djuga kesehatan djiwa 
orang lain. (Antara) 

"KARTU PENGUSAHA" DISA 
RING LEBIH TELITI LAGI. 

Tanda ,,Kartu Pengusaha” jang 
dimaksud untuk memberikan ke- 
(terangan terhadap para pengusaha 
jang berhubungan dengan KPUI, 
kini ditarik kembali, dengan mak- 
sud akan disaring lebih teliti lagi, 
demikian Achmad Ponsen dalam 
keterangzania kepada ,, Antara”. 
Hal ini didjalankan mengingat ke 
sulitan2 jang sering terdjadi di 
sebabkan banjaknja diumlah tan- 
da ,,Kartu Pengusaha” jg dipunjai 
oleh 1 (satu) perusahaan. Dengan 
saringan jang akan » didjalan 
itu, A. Ponsen menegaskan, bah- 
wa tiap perusahaan hanja akan 
mendapat 1 ,,Kartu Pengusaha”, 

  

Di Djakarta baru2 ini disalah 

lah. habis mendjadi abu. 

Pemerentah Harus 

Desakan 

rakigt dari kemelaratan akibat 
hidup sehari-hari. 

Konperensi itu mendesak kepada 
pemerintah untuk bertindak tegas ter- 
hadap anasir2 jang dapat menghan- 
fjurkan achlak terutama sekali me- 
ngenai gambar2 tjabul, buku2 tjabul, 
film2, reklame2, pemasukan kebuda- 
jaan asing jang berselimutkan nama 

iiternasional d.I.l. Konperensi menjo- 
kong sikap ketua  Putjuk Pimpinan 
GPII tentang pidato Presiden di Pa- 
lembang. Kepada partai2 jang mem- 
punjai asas demokrasi jang sehat dan 
asas keagamaan serta berusaha me- 
njehatkan perkembangan demokrasi 
di Indonesia dan menegakkan segala 
usaha kearah djiwa keagamaan, kon- 
perensi GPII mengandjurkan kerdja- 
sama. 

Selandjutnja diambil djuga putusan 
menjokong seruan Dewan Pemerintah 
Daerah Propinsi Djawa Barat mem- 
berantas korupsi. Selain daripada itu 
GPII Djawa Barat menetapkan bebe- 
rapa soal untuk didjadikan usul ke- 
pada Muktamar GPII di Surabaja. 

Diantara putusan2  konperensi itu 
ada djuga jang mengenai peladjar 
wanita. GPII akan mengusahakan su- 
paja peladjar2 wanita lebih banjak 
mendapat kesempatan utk “mengikuti 
peladjaran disekolah2- jang dibuka 
waktu pagi, serta mengurangi pembu- 
kaan sekolah2 jang diikuti peladjar2 

  
sua tu kampong telah terdjadi 

ran lagi sebagai terlihat dalam gam bar ini. Beberapa puluh rumah te- 

  

kebaka- 

1 

Thd Auasir? Jg Dapat 
Menghantjurkan Achlak 

"Bertindak Tegas 
GPU —- Djuga Desakan Kpd 

Presiden Utk Tjabut: Kembali Mandaat 
Kabinet Ali 

SELASA siang GPII Djawa Barat telah mengumumkan putu- 
san2 konperensinja jang ke-VI jang telah dilangsungkan antara tgl. 
12 sampai dengan 15 Nopember 'jbl. Diantaranja konperensi GPII 
Djawa Barat Lu mendesak supaja Presiden mentjabut kembali man- 
daat jang diserahkannja kepada kabinet Ali, segerg menggantinja 
dengan kabinet jang dapat menjelamatkan negara dari kehantju- 

ran politik, ekonomi dan keuangan, serta dapat “ menjelamatkan 
terus-menerus naiknja keperluan 

Hanja Dgu Pelak- 
sanaan Adjaran 

Gandhi 
Perdamaian Dunia Da- 
' pat Tertjapai, Kata 

Prashad 
PRESIDEN  Rajendra Prasad 

dari India hari Selasa di Baroda 
(negara bisaa Bombay) berseru 
pada dunia untuk melaksanakan 
kebenaran dan non voleifce” ke- 
tika ia meresmikan sebuah patung 
mendiang Mahatm, Gandhi jang 
Gibuat dar, prunggu setinggi 9 ka- 
ki olth seorang pemahat  Djer- 
man, Doring, Presiden  Prasad 
menambahkan barwa hanja pe- 
Jaksanaan setjara univers,l kebe- 
naran dan nOn violence fang di- 
adjarkan oleh Gandhj perdamaian 
akan dapa: terdjamn, £dak de- 

|ingan melalui persendjataan2 (An- 
tara), 

Alexander Gregorievich Sherer 
metiev telah diangkat “ mendjadi 
Menteri Perindustrian Besi dan 
Bidja menggantikan Menteri An- 
tole Kuzman almarhum. Demiki- 
anlah diumumkan di ibukota 

wanita diwaktu malam. (Antara). 1 URSS, 
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. Djakarta oleh Djaksa Agung, milik orang2 jang ditjurigai telah mene- 

    

& 

: : Nadjib tlh. dipetjat sebagai Presiden Mesir. Sedjak ber | Si 
hasilnja permulaan revolusi Mesir dengan pengusiran radja Farouk, selu- 
ruh dunia menganggap Nadjib adalah ,,djiwa dan otak” dari revolusi: 
pembebasan Mesir. Nadjib mempunjai pengaruh jang besar sekali dika- $ 

  

angan rakjat Mesir, Sa | 
— — — — — Kemudian dalam bulan Februari 1954 kelihatan, bahwa 
dikalangan pimpinan pemerin aga baru, jaitu junta militer terda- 
pat 3 aliran. Jakni: go ' Nadjib: Djamal Abdul Nassir/Saleh Salim ai Mnebi Malam bei dan satu golongan ni apten Muchjidin dari kavaleri tentara Me- |. Pa Maan An He 

  

        
sir. Nassir/Salim mendakwa bahwa Nadiib berusaha merebut kekuasaan ' aa mengadakan tjer : diktator, Maka diambilnja tindakan. Nadjib hanja didjadikan Presiden jg. B pel Muhammadijah Solo dng. praktis tidak berkuasa apa2. Sedangkan kedudukan P.M. dan ketua De 2 X, hasi ra tentang nKe- wan Revolusioner diduduki oleh Nassir- sendiri. Tetapi tindakan Nasi Pa ini terlalu pagi”. Dikalangan tentara dan rakjat masih banjak jan: bet | 1 fihak pada Nadjib. Itulah sebabnja dalam bulan Maret 1954 Nadjib di. 
angkat lagi mendjadi PM dan ketua Dewan Revolusioner. Nassir sendiri 
kembali mendjadi wakil : , : 

lagi, datang : » n 

  

e di 

    

m : 5 

anehan2 

Na tar. Lam : & 
| sampi Uu paga f Xx 

tnja, Klari Studic Club bagian BR 
Ten 5 , untuk peladij Nassir menduduki tempat sebagai PM dan. mengadak 

ketua Dewan Revolus menempatkan Nadjib sebagai Presiden jang tang ,,Pc 
tidak berkuasa. Sedjak waktu itu Nassir menduduki tempat sebagai orang jang 
pertama. Langkah selandjutnja, Nassir ,,menjingkirkan” Mucbjidin dari A, 
kavaleri jang disangka beraliran komunis, dengan memberi kepadanja 
»Studie-opdracht” keluar negeri. Orang menganggap. bahwa perselisihan antara Nadjib Nassir sudah sampai pada babak terachir. SN sa ruh 

Didalam langkah? selandjutnja, Nadjib jg. terkenal men. Pa lj: adanja persatuan Negara2 Arab — jang terutama un- Delanggu dir 
tuk menghantam Israel — berlainan pendapat dgn. Nasser. Nasser se- no telah di : 

gai die-hard nationalist tulen mementingkan urusan dalam negeri dulu, lantikan P.N tjabang  Delang: karenanja dia melandjutkan perundingan masalah Suez dengap Inggeris oleh PNI tjabang Klaten. Sesudah 
dan tersiar kabar2 djuga bahwa Nassir selandjutnja tidak menolak sesua- 
tu kompromi dengan Israel. temuan Pelantikan mengutjapkan ka. — — — — — Padahal, tiap2 ,,kompromi” dengan Israel dianggap orang ta pembukaan, maka pimpinan selan 
suatu ,,pengchianatan”. Faham demikian terutama sekali dipunjai oleh djutnja diserahkan kepada sdr. Su 
»lehwanul Muslimien”. Rasa tjuriga jang sedemikian itu memuntjak, se- marsono ketua P.N.I. tjabang Kla- 
hingga terdjadi pertjobaan pembunuhan atas dirinja Nassir.. Kemudian ten,. : 
menjusul dengan tindakan Nassir menangkapi anggauta2 ,,Ichwanul Mus- Mengingat perkembangan P.N.I. 
limin” dan membebaskan Nadjib selaku Presiden Mesir karena dituduh bertambah hari bertambah pesatnja, 
bersekongkel dengan Ichwanul Muslimien. istimewa didaerah Delanggu, maka 
— — — — — Demikian itulah setjara ringkasnja, relaasnja. Kalau ke tjab. Klaten menganggap. perlunja, 
semuanja itu dikadji benar2 sangat disajangkan. Sebab kombinasi Nadjib- P.N,I. Ranting. Delanggu didjadikan 
Nassir adalah suatw kombinasi jg. ideaal. Nadjib dg. ,,mass-appeal” dapat tjabang. 
mengikat hati rakjat sedangkan Nassir merupakan otak dan dynamo jg. 
kuat bagi pemerintahan. Pertentangan2 jang terdjadi 'itu totaal-djenderal- Delanggu diserahkan kepada sdr. G. 
nja adalah perbedaan pendapat tjara menjelesaikan revolusi. Pertentang Permadhi selaku wakil Dew. Prop. 
an2 jang berakibat tuduh-menuduh satu sama lain, achirnja saling tjuriga- P.N.I. Djawa Tengah. “ng 
mentjurigai. Betapapun djuga keadaannja, apa jang terdjadi di Mesir se- ' Kemudian sdr. Widana dan Wakil: 
karang ini adalah tragedi dalam sedjarah revolusi Mesir. Wanita Demokrat tjabang Klaten 
— —— — — Untuk menjimpulkan segala kedjadian itu bisa dengan mu memberikan sambutan. : 
dah bahwa diantara pemimpin2 Mesir sedang ,,rebutan” kuasa. Tetapi Dan sekedar untuk menengok ke: 
Demen itu kelihatan bhw. tjara menjelesaikan revolusi Mesir terdapat belakang, maka sdr. Mashudi mengu 
perbedaan pendapat. Sedangkan prinsipnja sama, kedua?nja menghen- raikan sedjarah perkembangan PNI 
daki kemakmuran dan kesedjahteraan rakjat, dan negara. Tetapi djangan didaerah sekitar Delanggu. 
dilupakan bahwa dalam tiap2 revolusi, soal perbedaan rjara bisa menim " Pembitjara jang terachir 

    
    

   

    

z 
tapi sedjak Mei 1954 Nassir merasa sudah tjukup kuat 
     

     

jeramah pula ten- 
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adalah 

       

Pembiljara malam itu adalah | Dji 

pada sore hari- 'k 

dan pemuda akan | 

   
   

sdr. ketua Panitya Penjelenggara Per | 

Pelantikan sjahnja P.N.I, tjabang| 

  

       DJUWANA 
| peNINDJAUAN KEDAERAH DJUAN 

Hari Senen tgl. 1S Nop. jl. 3 
Torang lulusan dari kursus Pamong 
Pradja dinas C di Malang dengan 
diikuti oleh Secretaris Residen Pati, 

t mengadakan pe indjauan ke 
         

       

bongan emudian meneruskan 

perdjalanannja ke seluruh Kareside- 
1x |nan Pati dengan maksud. menindiau | , 
— objek2: “pertanian, perikanan darat, 

“perindustrian, pengairan,  kehewa- 
1 nan dan sosial. Selain dalam rang- 

ka objek2 tsb. "para rombongan 
akan menindjau adanja desa pertio 

“Ibaan di Besito (Kudus) dan tidak lu 
a pula akan singgah di Djepara 

uk menindjau lapangan seni pa- 
hat dan seni ukir. , 

Setjara kebetulan pula dalam pa- 
“da itu datang djuga rombongan pe- 
-nindjau dari DPRDS Kab. Karang- 
'anjar bersama2 dengar rombongan 
dari DPRDS Kab. Pati untuk me- 
nindjau perkembangan KPPP tsb. 

PATI 
BEKAS INSP. POLISI BELAN- 

DA DIMUKA HAKIM. 
Untuk sekian kalinja Pengadi- 

'lan Negeri: di Pati pada tg. 15-11 
kembali. memeriksa perkaranja 
terdakwa R. bekas Inspektur po- 
lisi dimasa pendudukan Belanda 
di Pati, jang dituduh telah meng 
gelapkan barang2 milik Pemerin- 
tah RI ialah barang2 dari stud'o 
RRI Pati jang berupa 2 buah pe- 
sawat penerimaan radio, mesin 
diat dan alat2 kantor lainnja. Se 
perti diketahui, R. tadinja sewak 

  

  

  
bulkan suatu keretakan. Keretakan jg. terdjadi antara Nassir-Nadjib, pa sdr. Sulardi, koordinator PNI Wila-, tu mendekati: datangnja Belanda 
ling sedikit akan mendjumpai kesulitan? djuga. Antara lain usaha Me- jah Karesidenan Surakarta jang 
sir mempersatukan Sudan, akan lebih sulit dari pada kalau Nadjib ma menerangka,s faham — marhaenisme 
sih tetap mempunjai kedudukan. dengan tegas serta tandas, hingga, pa 
— — — — — Jang terang, di Mesir sekarang ini golongan muda jang ra pendengar dapat, mengikuti dgn. | densan Belanda 
mentjetuskan api revolusi sedang mengoper seluruh kekuasaan. Sedangkan, saksama. 1 
dilain negara ada golongan tua — jang dikala revolusi bergolak tinggal ' Selain dari Wakil2 Djawatan, ma 
passief — mendesak golongan muda. Memang, jg. paling baik adalah ka rapat tersebut dikundjungi oleh 
bimbing-membimbing, hela-menghela antara kedua golongan itu, sehingga para anggauta PNI jang tidak ku- 
jang satu tidak digilas oleh revolusi. rang 6000 orang djumlahnja. 
— — — — — Akan berbahagialah bagi sesuatu bangsa jg. dapat mem, Rapat jang dimulai pk. 11 ini ber 
pergunakan sesuatu kedjadian utk. dipergunakan sebagai peladjaran!! achir pada pk. 14.00. Perlu dikemu 

  

di Pat' mendiabat sebagai kepala 
studio RRI Pati, kemudian sete- 
lah Belanda tiba aktip bekerdia 

sebagai Inspek- 
tur Polisi. : 

Terdakwa menjangkal  tudu- 
fhan2 tsb, dan menerangkan, bah- 
wa barang2 tsb telah dibelinja de 
ngan pihak Belanda dengan dija- 

  

“Amsterdam 
KAPAL DARI Inaco Bavinasen 

pc (6800 ton) dengan muatan ko- 
pra dan dalam perdjalanan kepe- 
labuhan2 Skandinavia, atas Na 
taan sesuatu perusahaan perkapa- 
lag Ma dihent'kan dipela- 

1 Amsi m (untuk semen- 
: tubung. dgn. claim 

nepat' beberapa ketentuan 
ya. Wak | perusahaan ka- 
wegia telah minta. penga- 

di Amsterdam mendjad' kan 
soal tersebut uik discle- 

pada. "tu wakil Inaco d' 

    

           

  
  
  

  

   

   

    
  

  

    
   

    

  

L fidak mengakui claim 
perusahaan perkapalan Norwegia 
tersebut (Antara). : Ts 

PAMERAN PENGHIASAN 
(2 KUWIH-KUWIH. 

Hari Minggu il. digedung Khong 
Ka ce Dil. Belik 15 Solo   angsungkan — Pameran 

1. Kuwh-kuwih dan 
Kembang-gula, jang di-: 

arakan oleh Khong Kauw 
Hu Li Poh Solo. 

Pameran tsb berlangsung. dari 
diam 09.00 pagi sampai diam 
17.00 sore, dan mendapat perhati- 
an" tjukup besar dari masjarakat 
terutama para wanita. 

TPANITYA HARI IRU. 
Untuk memperingati Hari Ibu 

vada bulan Desember iad. di So- 
lo kini telah . dibentuk  Panitya 
Hari Ibu dengan susunan sbb: 

Ketua: Gerwani (Nj. D. Mang 
ku), Wakil Ketua: “Bajangkari 
(Ni, Sad'kun), Sekertaris I: San- 
tiojorini (Ni. Suwignio), Sekerta- 
rs F: Wanita Demokrat Indone- 
sia (Ni. Ruspandi), Bendahari/ 
Usaha: Perwari (Ni, Bakri). Pu- 
trisNarpo Wandowo,  Pernbari, 
Santiojorin', dan Wanita Demo- 
krat Indonesia. 

Menurut rentiana' nada Hari 
Ibu tangoal 22 Desember jad. itu 
akan diadakan Rapat Umum Wa | 
nita bertempat d'gedung waiang 
orang Sriwedari. jang selandiut- 
niasakan diteruskan dengan hibu 
ran? Disam» ng itu akan diseleno 
sarakan pula pameran hasil pe- 
kerdjaan tangan. 

    
  

    

  

  lan. membajar dibelakang. Selan- 
diutnia barang2 'tu telah didiual 

kakan, bahwa sebelum pelantikan di| Sleh terdakwa sewaktu ia akan 
mulai, maka diadakan peringatan: SWindah ke' Diakarta. Pemerik- 

Teruskan Hari Pahlawan dan pembentukan Saan dilandjutkan pada lain wak- 

| anak Ranting kelurahan Gatak jang|tu. (Ant). “ 

Nan Merana diketuai dan diwakili oleh sdr. Karso j 
— — — —— Berita perintah pemblokkiran deposit2 uang di Bank2 wijono dan sdr. Satari. PJ RWOKER TO 

rima suapan dari orang atau negara asing guna mendjatuhkap kabinet,   TELAH DIRESMIKAN.   adalah tindakan pertama guna mengusut dan menghukum orang2 ,.,pen 

djual bangsa” jang telah disinjalir oleh Presiden di Palembang itu. Bisa SEMARANG SINGKAT. 
diharap bahwa tindakan tadi akan disusul oleh tindakan2 selandjutnja. ' — Panitya “Gabungan peringatan 
Hingga segera dapat dibersihkan-lah orang2 jang karena persoonlijke Maulud Nabi Muhammad s.a.w. jg. 
ambitie dan partij-egoisme jang pitjik, telah tidak segan-segan meren- terdiri dari GP Ansor, Fatajat, LP. 
dahkan diri untuk menerima uang-chianat dari tangan asing, guna se- N.U. dan Kepanduan Ansor Tjb. Se 
tjara apa sadja melaksanakap, keinginan dirinja. marang pada besok hari Djum'at 

- Sesudah itu pantaslah djuga diperhatikan oleh jang tgl. 19 Nop. akan mengadakan per- 
berwadjib signalement2 mengenai orang2? partij. orang2 kalangan tinggi ingatan Hari Maulud bertempat dige 
dil., jang” karena kedudukannja jang - kebetulan memungkinkan, telah dung. Gris Bodjong 
berhasil: memperkaja diri dg. djalan jg. pasti tidak chalal. Berita? tentang” 19.30 dan untuk undangan. 
adanja orang2 jang sekonjong-konjong mendjadi kaja-makmur, dapat me-  — Kita diminta kabarkan, bahwa | 
lakukan pembelian2 jang menakdjubkan bila di-ingat djumlah djutaan sekolah2 SMP/SMA/SGA dari Inst. 
uang jang tersangkut dalam transaksi-njay berita2 mengenai orang2 'jang Studie Centrum mulai 15 Nop. '54 
dapat mengirimkan-ratusan ribu dollar keluar negeri: mempunjai deposit2 dibuka kembali. Murid2 dan Guru2 
uang asing di bank2 luar negeri dil: pantas djuga segera di-usut! Tidak diharapkan masuk lagi seperti biasa. | 
pantas, bahwa di Indonesia ini jang djuga ber-sila keadilan sosial,-peri | — Sedjumlah peluru jang di- | 
kemanusiaan dan Ketuhanan, ada segundukan manusia2, jg. karena ke simpan dalam sebuah kotak baru 
adaan, telah bisa gendut memperkaia diri dengan tjara gelap, dengan tak ini telah diketemukan oleh 3! 
menghiraukan djutaan se-sama rakjat lainnja, jang kini masih tetap nan- orang penduduk Kp. Perbalan 

dimulai ' djam ..tianakan/ akan. 

Belum lama berselang didesa 
Sukanegara ketjamatan Purwo- 
kerto telah diresmikan berd rinja 
Balai Desa jang letaknja didekat 
rumahsakit Purwokerto. Upatjara 
peresmian tersebut dihadri oleh 
residen dan Bupati  Banjumas. 
Ketjuali Balai Desa tersebut. ki- 
n' oleh desa. Sukanegara  diren- 

IK kan. « membikin lapa 
ngan olahraga dan pemandian. 
    

TJREBON 
PERDAGANGAN MELALUI 
PELABUHAN TJIREBON 

Menurut statistik Kantor Pereko 
nomian Umum Tjirebon, barang-ba | 

  

“ Amatir Indonesia 

dang prihatin harus membanting 
hidup jang se-elementair?-nja sadja! 

    
CPKBS. DIBENTUK DI 

SEMARANG. 

Dengan diketuai oleh S. Sudar 
“ wanto, tg. 16-11 di Semarang te- 

lah d bentuk CPKBS (Corp Pe- 
nganggur Kota Besar Semarang). 
Tudjuannja- untuk menolong na- 
sib kaum penganggur dari' bekas. 
tentara, polisi, anak2 tamatan se- 
kolah dan umum, untuk menda- 
patkan pekerdjaan sebagai mata 
pentjaharian. Dimuka peresmian 
tsb. pihak pimpinan menjatakan 
betapa perlunja membrantas pe- 
ngangguran jang beribu2 banjak 
nja itu, jang dj ka dibiarkan akan | 

. membahajakan keamanan mau- 
pun mendjelekkan nama negara 
jang sedang dalam pertumbuhan 
ini. Alamat sementara di Dil. Tji 
tarum (rumah sdr. Subijanto) Se 
marang. 

KEWADJIBAN ORANG2 
ASING MENDAFTAR- 

KAN DIRI. 
Kepala Djawatan Imigrasi mengu 

mumkan, bahwa .untuk — mentjegah | 
. kesalah fahaman,-perlu didjelaskan 

orang | lebih. landjut, bahwa setiap 
asing, jang baru datang dari luar ne 
geri dan mempunjai visum lebih de 
ri tiga bulan maupun jang menda 
pat reentry permit, diharuskan men 
daftarkan dirinja di Kantor Imigra 
si setempat dalam waktu seminggu 
sesudahnja masuk di Indonesia. 

Kewadjiban ini tidak tergantung 
kepada waktu pendaftaran phase per 
tama dan mereka jang melalaikannja 
dapat dengan segera dituntut dimuka 

Pengadilan. Pendaftaran dengan pe 
rantaraan orang lain tidak . diperke 
nankan. Demikian pengumuman ter 
sebut. : 

HEBOH DIKALANGAN 

Dari “salah seorang pemuka 
PARAMI diter'ma kabar, bahwa 

rtundjukan sandiwara dart per 
impunan tsb. jang sedianja akan 

diadakan pada tgl. 20 Nopember 
jad. sebetulnja  d'putuskan sen- 
diri oleb Ketuanja (sdr. H. Agus 
taman) tanpa persetudjuan terle- 
bih dahulu dengan anggauta pe- 
ngurus lainnja. Padahal menurut 
pandangan regiseurnja mutu per | 
mainan mereka belum begitu 
sempurna dan sebetulnja masih 
membutuhkan latihan jang lama, 
demikian keterangan sdr. Sabar- 
di kepada k'ta. Tindakan tsb. 
oleh sdr. Sabardi dianggap suatu 
tindakan Ketua jang  memper- 
mainkan seni. PARAMI adalah 
singkatan dari | Persatuan ' Artis 

/ : jang didirikan 
dikota ini dalam bl, Agustus il, 

E dua matjam 

tulang.utk. bisa mentjukupi kebutuhan 

DOUBLE PENIPUAN. 
Suatu penpuan jg. amat litjin 

baru lalu, d' mana sikorban pe- 
nipuan itu menderita kerugan 

sekali gait. L 
orang Tionghoa, Tja O.W. dan 

Tiia S.L. keduanja adalah rekan 
sepekerdjaan pada sebuah pabrik 
andal di Petekan Smg. Pada hari 
Seter pagi itu, Tjia O.W. pin- 
djam sepeda pada Tjia S.L. Tan- 
pa tjuriga Tjia S.L. meluluskan 
bermintaan ini member kan sepe- 
danja merk Philips no. A. 481411. 
Hanja diberi batas waktu, supaja 
diam sebelas s'angnja sepeda su- 
dah kembali. Tapi ditunggu2, Tjia 
O.W. bersama sevedanja tak keli- 
hatan' muntjul. Sedang Tiia S.L. 
masih kebngungan memikirkan 
nasib sepedanja, mendadak ia me- 
nerima telpon dari isterinia. Me- 
ngatakan, bahwa baru sadja Tj'a 

Rp. 250,—. Katanja jang meniu- 
ruh Tjia S.L. (suaminja) sendiri. 
Malah sebasai bukti d perlihatkan 
diuga sepeda suaminja itu. Oleh 
nj. Tiia S.L. permintaan uang ini 
—un. dipenuhi. Tjia S.L. tak dapat 
berbuat apa2 lagi selain melapor- 
kan hal tersebut kepada polisi sek 

si Ul: Sebab terang kini, sepeda 
lan uangnja dibawa kabur oleh 
Tia O.W. Selandjutnja dapat di- 
kabarkan, bahwa memang Tjia 
O.W. sudah seringkali tersangkut 
verkara kedjahatan dan didjatuhi 
hukuman. : 

»ROMAN2ZAN MATIAN” 
DALAM KAMAR. 

Selasa malam j.b., sekira: 
djam 21.00. penduduk kampung 
Plumbon (Mangkang) telah dike- 
djutkan- oleh teriakan mbok Sami: 
,,Matjan, matjan”. “Ternjata ma- 

lam itu kambing mbok Sami jang 
diikat dalam. kandangnja, telah di 
terkam oleh seekor matjan. Tapi 
belum lagi kambing ini digondol 
masuk hutan, keburu mbok Sami 
berteriak2 minta tolong.. Achir- 
nja matjan jang klujuran masuk 
kampung ini melarikan diri kem- 
bali dalam rimba raya tanpa bawa 
mangsanja. Memang belakangan 
ini daerah Mangkang sering men 
dapat gangguan matjan. Terutama 
ajam sering djadi mangsa  bina- 
tang buas itu. Sekira sebulan j.l. 
djuga didesa Pedakan terdapat 
.dua ekor matjan jang masuk kam 
bung, setelah menggasak beberawa 
ekor ajam, dua matjan sediodoh 

'ig kesasar djalan ini lalu mengaso 
(Masuk... ..... kamar sebuah ru- 
mah seorang penduduk, Karuan 
sadja penghuni rumah itu  djadi 
kalang kabut. Berkat pertolongan 
penduduk, seekor matjan (ig. be- 
tina) dapat dibinasakan, sedang jg 
laki2 dapat lolos dari kedjaran. 

APOTHEEK PETANG HARI, 
| sHari ini Apotheck Bima di Dil. 
Seteran dan Koo Hwie Pekodjan 99   dibuka hingga djam 20.004 

“ 

telah terdjadi pada hari Senen jg|: 

O.W. datang padanja, minta uang | 

Baru dari dalam sebuah sumur di 
kampung tsb. Peluru? tadi terdiri 
dari: 99 butir peluru M.95, 49 
butir peluru senapan Djepang dan 
35 butir peluru sten. Kesemuanja 

litu telah diserahkan kepada f.hak 
jang berwadjib. : Aa 
| — Lagi. oleh fihak ig berwad:ib 
telah dapat disita seputjuk pistoi 
idari tangannja seorang jg tidak 
berhak menjimpan sendjata itu, 
beserta pelurunja sebanjak 47 bu- 
tir. Penjimpan sendjata itu jalah 
'A. bin S, tinggal di Kp. Lemak- 
gempal Semg. dan untuk pengu- 
sutan lebih djauh'ia kini ditahan. 
Su bin PB: tanggal di Pendrikan 

Baru Smg. telah lapor kepada 
fihak Kepolisian, bahwa telah di 
rugkan sedjumlah kain batik 'se 
harga Rp. 3514.— dan 36: -kain 
kebaja seharga Rp. 186.— karena 
ditipu oleh .H. dan isterinja jang 
kini telah melarikan dir', Mereka 
ini mengaku berasal dari Lamo- 
ngan. 

PELANTIKAN  PEMBANTU2 
LETNAN TJALON PERWIRA. 

. Tg. 15/11 di Semarang telah 
berlangsung pelantikan kenaikan 
pangkat atas diri 8 orang pemban 
tu Letnan mendjadi ,,Pembantu 
Letnan Tjalon Perwira”, seorang 
Sersan Majoor mendjadi Pemban 
tu Letnan tjalon Perwira, 3 orang 
Sersan dan seorang  Pradjurit I 
djuga diangkat sebagai Pemban- 
tu Letnan tjalon Perwra. Peng- 
angkatan tsb. berdasarkan atas 
pendidikan mereka jang telah 
mentjapai tingkatan pangkat2nja 
jang baru itu. Pengangkatan de- 
mik an ini adalah jang pertama 
kali, dan pelantikan dilakukan 
oleh Kepala Staf Divisi Diponego 
ro Let. Kol. Saragih. 

KESULITAN P.L.N. 
, SEMARANG. 

Satu2nja kesulitan jang masih di- 

hadapi oleh. Perusahaan Listrik Ne- 
gara Tib. Semarang dewasa ini ja- 
Izh soal masih sangat  kurangnja 
produksi aliran listrik untuk meme- 
nuhi kebutuhan masarakat, demi-   kian diterangkan oleh O. Oetane Ke 
pala Perusahaan tersebut. O. Oetane | —— 
|belum dapat. memberikan keterang- KEAMANAN SELAMA 10 BU- 
an2 lebih landjut atas pertanjaan2 
jang kita adjukan, berhubung ia 
baru sadja ditempatkan di Semarang 
Jari Tjirebon. Hania dikatakan, bah 
wa produksi dari pembangkit tenaga 
listrik di Djelok sebesar I.k. 17.500 
kilowat dan aliran dari “sini dibagi2 
kan untuk daerah Semarang, Pati, 
Kendal. Djokja, Solo dan  Mage- 
lang. Disamping itu ada sumber te- 
naga listrik lainnja jaitu dengan 
mesin? disef jang ditempatkan dj Ka 
lisari Semarang 6 buah dan sebu 
ah lagi di Diokja. Tiap mesin disel 
menghasilkan 800 kilowat aliran lis- 
trik. Usaha untuk menambah d'um- 
lah produksi aliran listrik di Dia- 
wa Tengah akan dipikirkan dan di- 
bitjarakan lebih djauh dengan P.L.' 
N. Pusat. Dalam hubungan inj dise- 
but rentjana pembangunan pembang 
kitan tenaga Tistrik di Timo (dekat 
Dielok), jang dulu pernah kita ka- 
barkan diusahakan oleh Pemerintah 

rang jang dikirim melalui pelabuhan 
Tjirebon untuk perdagangan interin 
suler antara lain terdiri dari berba 
gai2 djenis katjang, kelapa, teh, ka 
pok, tapioca, gulapasir, gula batu, 
tembakau, sagu, tali sisal dan dja 
gung. Disamping itu djuga terdapat 
barang2 berupa hasil Industri anta 
ranja bakul2, pajung, perabot2 ru 
mah tangga dil. Tjatatan barang-ba 
ang ini menundjukkan, bahwa pa 

da tahun ini barang2 jang diexport 
melalui pelabuhan Tjirebon lebih se! 

tahun: dikit djumlahnja dari pada 
1952. Hal ini a.l. disebabkan kare 
na industri2 didalam negeri sudah 
mulai mempergunakan bahan2 jang 
biasanja diexport dan bangunnja po |- 
litik perekonomian nasional. Demi 
kian diterangkan oleh fihak Kantor! 
Perekonomian Umum Tj'rebon. 

RAPAT UMUM P.K.I. 
Dengan dihadiri oleh lebih dari 

20.000 orang pada hari Minggu pa 
Si jl. dialun2 Kedjaksaay Tjirebon 
telah dilangsungkan rapat . umum 
PKI dimana telah berbitjara Sek 
djen PKI D.N. Aidit. 

Aidit dalam pedatonja menitikbe 
ratkan kepada masalah2 nasional 
jang erat kini mendjadi salah satu 
program daripada PKI. £ 

Persatuan nasional jang erat sa 
ngat dibutuhkan sekali pada waktu 
ini — demikian Aidit —, karenanja 
untuk itu ia memerlukan mengun 

djungi Tjirebon. Selandjutnja dikata 
kan, bahwa berkat keuletan" Kabinet 
Ali Uni Indonesia — Belanda dapat 
dihapuskan. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa per 
satuan nasional pada waktu ini ha 
rus segera diwudjudkan. 

Sementara itu Aidit telah. menjing 
gung “pula ' masalah. pemilihan 
umum, jang dikatakannja, bahwa pe 
milihan umum bagi PKI adalah sua 
tu udjian. Apabila dalam pemilihan 
umum. nanti PKI kalah, PKI tidak 

lakan irihati melainkan akan mengo 
reksi diri sendiri, mengapa sampai 
kalah. Sedang kalau PKI menang, 

“PKI menghendaki agar susunan Pe 
. merintahar terdiri dari orang2 Na 
sionalis, Kominis dan Islam jang de 
mokratis. 

  

  

| LAN DI KARESIDENAN 
Pas! SEMARANG 
Selama bulan ' Djanuari s/d bulan 
-Oktober 1954, keadaan ' keamanan 
di Karesidenan Semarang dapat di 
Karesidenan Semarang dapat  ditu 
turkan sbb.: Pentjurian biasa terdja 
di 1862 kali dengan kerugian harta 
benda dis. sebesar Rp. 423.200,15: 

perampokan 178 kali dengan keru 
gian sebesar Rp. 111.318.35: pembe 
galan 40 kali dengan kerugian Rn. 

16.097,50. Dari djumlah, kedjaha 
tan2 tsb. diatas tadi jang mendapat 
keterangan 768 perkara. Serangan 

fihak gerombolan selama 10 bulan 
ini terdjadi 5 kali, sedangkan pem 
bunuhan dan pentjulikan — terdjadi 
atas diri 42 orang, dimana diantara 
nja mendapat keterangan jang ter 
masuk dalam angka tsb. diatas. Pem 
bebasan tawanan tritunggal s/d bu 
lan September 72 orang, sedang 'pa 
da tg. 2 Oktober jbla . dibebaskan 

|dan selesainja kira2 5 tahunan lagi, pula 6 orang. 

       

     
   
   
   

ru2 ini telah dibentuk G,T.I. 
desa Bantengmati, Keti. Mi 

Kab. Demak. Pengurus diketuai 
Pasran. Bag. Umum: Sahlan. | 

z Kasnawi dan Penera- | 

: Slamet. : 

   

# 

“. 

Ada Golongan Jg Ingin 
Usulkan Gunting Uang 
'Guna Menjebatkan Keadaan Ekonomi Dinegara "Kita — 
Tjeramah Menteri A.K. Gani Tentang Pembangunan Nasionat 

DIDALAM TJERAMAHNJA 
djar dan golongan masjarakat lainnja di Djakarta, I 

Menteri Perhubungan, mengupas. 
nan nasional. Tjeramah tersebut diselenggarakan 
selama 2 djam lebih. Sebagai pengantar daripada : 
lebih dahulu mengenai dasar kebangsaan jang me 
nesia. Dikatakannja, bahwa kebangsaan Indonesia itu | ber dasar! | 
tetapi berdasarkan persamaan nasib dan kepentingan, karenanja diketjamnja segolongan 

dan sekar 

  
  

  

   
    

      
   

jang diberikan 

  

nen malam dimuka ratusan mahasiswa, 
r. A. K. Gani anggota Dewan Pimpinan P.N.I. 
apa jg perlu. diperhatikan dalam pembangu- 
TNI Komisa rias Universitas, dan berlangsung 

okok tjeramahn ja Dr. Gani memberikan uraian 
ndjadi pegangan daripada Negara Repubr'k Indo- 
“bukanlah ber dasarkan 

pela- 

darah dan keturunan 
masjara- 

kat jang dengan sengadja sudah member kan penggolongan dengan majoritet, minoritet warganegara 
baru, warganegara dobel dsb.-nja. 

Mengenai istilah nasional dan 
asing oleh Gani ditarik garis jg 
tegas ialah bahwa Republik Indo 
nesia harus mengadakan  diskri- 
minasi pada apa jang disebut 
has onal dan apa jg disebut asing. 
Sebab selama hal itu masih ka- 
bur, pertjuma sadja perdjoangan 
bangsa Indonesia jg dilangsung- 
kan sekian puluh tahun itu. 

Tidak ada dasar nasio- 
nal selama masih terda- 
pat ikatan2 K.M.B. 

Dalam. merumuskan dasar2 nasio 
nal untuk membangun 
Indonesia: Gani mengemukakan, 

bahwa dasar tsb. belum dapat di 
temukan selama Indonesia masih 
terikat finansiil ekonomis dengan 
luar negeri seperti dengan  perdjan- 
djiian KMB terutama jg meliputi fi- 

nansiil ekonomisnja, embargo, 

TCA, Colombo dil.nja. Antara lain 

kesukaran “untuk menetapkan pro- 
gram nasional djuga disebabkan ka 

rena keadaan jg masih terikat seba 
gai tsb. tadi. " 

Pembangunan dimulaj 
dari desa. 

Sebagai pangkal dari seluruh 
pembangunap masjarakat Indonssia, 

Gani mengemukakan bahwa pusat 
perhatian harus diletakkan didesa. 
ialah dalam lapangan pertanian. De 
ngan produksi pertanian itu di mak 
sud agar Indonesia dapat mendja- 

Min pasaran dunia untuk bahan2 
mentah, dan sedapat mungki, ba- 
han2 mentah itu diusahakan di da- 
lam negeri sendiri (verwerken) hing 
ga mendjadi produksi bahan pakai- 
an jg diekspor dari Indonesia keluar 
negeri. Intensivering ekspor barang 

tsb. akan lebih memungkinkan In- 
donesia tjukup kuat untuk memba- 

jar barang2 fabrikaat jg berasal da 
ri negeri2 industri. 

  

  TE 

buhan Bitung (Sulawesi. Utara) pada 

                    

   
Kapal MAUNG BAMA dari. Burma jang telah melarikan diri dari Pela 

malam Djum'at jang lalu pada djam 
20.00 Kapal tersebut ditahan di Pelabuhan Bitung untuk diperiksa dalam 

: penjelundupan kopra dari Sulawesi. 

  

  
Rahasia Persendjataan 

MMC Terbongkar 
Bekas Lurah Nogosari Penghubung Per- 

|. sendjataan Multajat Ditangkap 
. (Oleb: Wartawan Kita) 

DARI FIHAK jang mengetahui diter'ma kabar, bahwa dalam 
gerakan Operasi Tri Tunggal pada hari Djum'at jbl., telah dapat 
ditangkap 2 orang pemuka grombolan MMC jang mempunjai kc- 
dudukan penting. Memang mereka ini telah lama ditjari2 oleh fihak 
jang berwadjib, sebab selain mereka tersangkut dalam perkara 
pelbagai kedjahatan, pun pengakuan mereka nanti akan dapat 
membuka ,gutji wasiat” tentang rahasia2 supplyering dan persen- 
djataan grombolan MMC, terutama dimasa-masa jang 
Jang dapat ditangkap pada hari Djum'at itu ialah bekas 

lampau. 
'urah 

Nogosari, Bojolal', beserta seorang pembantunja. 

  

. AHLI SILAT BERSIDANG. 
' Oleh Panitya pembentuk ,,Lemba 
ga Gaja Sakti” pada nanti tg. 21 No 
pember 1954 djam 10 pagi akan di 
adakan perundingan antara ahli2.pen 
tjak/silat di Djawa Tengah dengan 
pihak panitya dengan maksud untuk 
mendirikan ,,Lembaga Gaja Sakti”. 
Rapat dilangsungkan di ,,LIDO” Bo 
djong Semarang. 
Menurut atjara, maka jang akan 

turut berbitjara a.L.: 
Sdr. Soemardi: Pasang dan surut 

nja pentjak, Dr. Achmad: Educa 
tion dan Mental dalam pentjak, Dr. 
Roestamadji: Mendemokrasikan pen 
tjak. 

' Djuga akan hadir dan memberikan 
kesan2nja, Sdr. Moh. Djumali dari 
Djawatan Kebudajaan Seksi Pentjak 
di Djogia. | 

| “Mengingat keadaan dan waktu, 
maka "para ahli pentjak baik dari 
wilajah Djawa Tengah maupun luar 
daerah itu jang belum menerima un 
dangan, tetapi ' mempunjai keingi 
nan untuk hadir diharap selekas 
mungkin mengirimkan nama dan ala 
matnja, dengan dialamatkan — pada 
Panitya Kauman Wetan 105, Sema 
rang. Perlu diketahui, bahwa rapat 

Dalam penangkapan tadi telah da 
pat disita pula beberapa putjuk sen 
cita Penangkapan ini baru dapat 
dilaksanakan pada hari Djum'at jl. ' 
karena memang sulitnja penjelidikan 
sebelumnja. Penangkapan — kedua 
Orang ini: mempunjai arti jang sa 
ngat “penting, djustru karena bekas 
lurah Nogosari inilah jang merupa 
kan ,,mata rantai” jang menghubung 
kan pemberian? sendjata bagi grom 
bolan MMC oleh fihak tertentu. Me 
nurut hasil penjelidikan, dgn. mela 
lui bekas lurah Nogosari tadi dulu 
letnan I Salamun (bekas kepala staf 
KMK Semarang Utara) memberikan 
bantuan2nja berupa sendjata — dan 
peluru. Hal ini dapat dilakukan tan 
pa mentjurigakan fihak jang berwa 
djib, karena pada masa pemberian2 
sendjata itu, baik letnan — Salamun 
maupun lurah Nogosari kedua-dua 

nja masih dalam djabatan resmi. 

Sebagaimana diketahui, kemudian 
letnan Salamun telah ditangkap oleh 
fihak resmi, atas tuduhan pemberian 
pemberian sendjata dan peluru gu 
na membantu gerombolan. Oleh ha 
kim kemudiap letnan Salamun digan 
djar hukuman pendjara seumur hi 
dup. 

itu berlangsung hanja satu hasi dan k 
Panitya tidak memberika.  djami 
(Dan tentang beaja pengangkutan, 

SERBULIN MOGOK. 
Menurut keterangan, hari Selasa, 

tg. 16 Nopember jbl. Serikat Buruk 
.Lindeteves (SERBULIN) telah me 
ngadakan aksi mogok totaal jang 
dimulai pada djam 14.00 sampat de 
ngan djam “16.00. Aksi tsb. ditudju 
kan kepada fihak madjikan (direksi 
Lindeteves di Djakarta) scbagai pro 
tes, karena madjikah menolak andju 
ran P4D di Djakarta dan ' mengha 
tap fihak P4P: sepera ambil titrdak 
an. Aksi tsb. berlangsung  cengan 
tak ada insiden, 

Sendjata2 jang diberikan oleh let 
nan Salamun ini mula2 diterimakan 
kepada bekas lurah Nogosari dan 
seterusnja disampaika, kepada Mul 
tajat, salah seorang pemimpin grom 
bolan MMC jang memegang ..keku 
asaan didaerah sektor Bojolali”. De 
ngan tertangkapnja bekas lurah No 
gosari ini, tentu nanti tabir raha 
sia MMC makin akan terbuka. Ss 
lain sebagai ,,penghubung — sendja 
ta”, pun kedua orang jang  ditang 
kap pada hari Djum'at jbl. itu ikut 
tersangkut dalam perkara penjerang 
an pos polisi Mobrig di Ampel pa 

| da tahun 1952, 

masjarakat ' 

Pengolahan bahan mentah di. da- | 
lam negeri sendiri — menurut Ga: 
ni — ialah djuga satu djaken hing- ' 
ga Indonesia mendjadi : 
ting dalam ekonomi. dan sebagai 

bentukan harga bahan2 mentah di, 
pasar impor barang2 fabrikaat karc 

silkan sendiri. & 

Dikemukakan bahwa dalam ma 
sjarakat kita terdapat 2 pendapat 
dalam lapangan finansiil ekono- 
mis jang bertalian dengan pem- 
bangunan. Satu aliran  menjata- 
kan, bahwa kekatjauan ekonomi 
di Indonesia ini dapat diatasi de- 
ngan djalan mengadakan peratu- 
ran2 f'nansiil ekonomis jang tepat. 
misalnja dng. menggunting uang, 
membatasi djumlah uang ig ber- 
edar, mengadakan devaluasi dsb.- 
nja. 

Pendapat kedua menjatakan, bah 
wa kekatjauan ekonomi di Indone- 
sia hanja bisa diatasi dengan. djalan 

memproduksi lebih banjak, sebab ' 

kekatjauan ekonomi di. Indonesia ! 
ini disebabkan karena onderproduk | 
si (kekurangan produksi). Ia lebih 
tjondong pada dasar pikiran jg ke-' 
dua, dan ia: berpendapat bahwa ke 
katjauap ekonomi itu dapat diatasi 
apabila kita menaikkan tingkat pro 
duksi. Dikatakan bahwa tenaga ma 

nusia (man. power) untuk  kepenti- 
ngan itu tersedia: tjukup, hanja geo- 
grafische verspreiding dari. man po- 

yer itu jg. merupakan hambatan jg. 

tidak sedikit pada tugas pembangu 
han. 

Ditambah lagi bahwa masjarakat 
ndonesia pada umumnja masih ke 
kurangan dalam hal modal, dan te 
naga ahli, oleh karenanja ia setudju 
bahwa dalam pembangunan pelba- 

gai project jang dilakukan oleh. ma 
sjarakat dapat diperoleh aredit 
dan bimbingan dari pihak pemerin 
tah. Disamping itu pemerintah da- 
pat pula menerima modal. asing 
dan tenaga ahli dari luar negeri se 

bab objectief tanpa bantuan, luar 
negeri Indonesia" baru akan mentja 
pai kemakmuran 100 atau. 200. ta- 

hun lagi. Mengenai. penawaran kre 
dit dari luar negeri Ganis menjata 
kan, bahwa. Indonesia dalam .mene- 
rimanja: itu, harus dengan. kewaspa- 
daan terutama dalam menerima kre 
dit2 dari Nederland dan Djepang. 
pendjadjahan2 jg sudah...kita alami 
bersama hendaklah  mendjadi tjer- 
min, demikian Gani. . ..... 

Produksi dan komunikasi. 
Sewaktu mengemukakan segi? 

produksi: dan komunikasi (perhubu 

ngan): Gani: menjatakan, bahwa jg 
urgent ialah bahwa Indonesia setje. 

djutnja mendirikan industeri untuk 
terutama mengolah bahan? men- 
tah itu dst.nja. Disamping kita 
memproduksi perlu diperhatikan 
perhubungan, untuk menghubung- 
kan antara daerah penghasil dan 
daerah: pemakai. Dalam lapangan 
perhubungan Gani berpendapat bah 

.wa Indonesia sekarang harus leh'h 

| memperhatikan pembangunan dja- 
"Jan2 raja, perkapalan dan peng- 
langkutar udara daripada  pemba- 
'ngunan kereta2 api. Karena pem- 
bangunan kereta api itu akan tidak 
lebih ekonomis daripada 2pabila 
kita djalankan pembangunan da- 

| Yam sektor2 djalan raja, perkapa- 
| lan dan pengangkutan udara. 

Kuntiinja jalah semangat 
pionjer dan kerdja. 

Achirnja ia njatakan, bahwa 
kuntji daripada kemakmuran ma- 
sjarakat Indonesia hanjalah dim. 
semangat pionier (pelopor) dan 

  
mau bekerdja. Dan hendaklah sc, 

| luruh masjarakat memulai dengan 
| program hidup, baik untuk kepen- 
tngan masjarakat maupun kepen- 
tingan diri sendiri atau keluarga 
nja lebih2 untuk kepentingan 
bangsa, demikian Gani. (Antara) 

    

PERMINTAAN KARTU 
KUNING. 

Menurut keterangan — permintsan 
kartu S.T.K.I. (Surat Tanda Kewar 
gaan Indonesia) jang terkenal dan. 
nama ,,kartu kuning” dida'am kat 

Semarang 'berdjumbtah 2223 buah. 
Setelah. pendaftaran orang2 — asing 
selesai, maka permintaan surat ter 
sebut agak kurang. 

  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka” 

Semarang, 17 Nopember 1954: 
24 karat: djual ...... Rp. 48,75 

beli sia Rp. 48,25 
22 karat: djual ...... Rp. 44,50 

belia Rp. 43, — 
Djakarta, 16 Nopember 1954: 

(24 krt tiap gram Rp. 49.25 
22 krt tiap gram Rp. 48,25 
Surahaia. 16 Noncmber 1954: 
Tidak ditrima tjatatan harga, 
Sngapore, 16 Nopember 1954, 
Emas, lantakan tap tael 

Sir. $ 155 beli 
dan Str. $ 161 djual. 

| Londen, 16 Nopember 1954: 
Harga emas internas'onal menu- 
rut hitungan dollar Amerika ada- 
loh sbh.: 
Emas Berui tap ounce 35,221 
Emas Macao, 

tiap ounce 37.57 
Emas Hongkong 

| tiap ounce 37.73 
| Emas Bangkok 

tiap ounce 38,05 

  

| 

  

  

  

selfsuppor- || 

produsen Indonesia, dapat pula me 

na Indonesia sudah dapat mengha- 

Segi finansi'l ekonomis. 

  

SI GRUNDEL 
Lb aturan baru itu peraturan 

penjaluran, ataukah pe 

njeretan textiel? Kok dja   

Usih hidup. Lionel mulai. main 

  
dinja tambah mahal 

RADIO 
SIARAN RRI 

Semarang, 19 Nop. 1954 
Djam 06.10 Rumba: 0o.15 Pe- 

ngadjian: 06.40 Orkes Malaju Sinar 

  

Medan, 07.10 Kartini dan Rumta- 
ni: 13.15 Sam Saimun, 13.30 Vo- 
cal dan Instrumentalia: 14.190 Ra- 

juan Siang, 17.00 Taman Peladjar: 
17.40 Piano Populer, 18.00 Dari 
dan untuk Angg. A.P.: 18.15 Dari 
dan untuk Angg. A.P. (landjutan): 
19.30 Lagu2 Tionghoa, 20.30 San- 

tiswaran, 21.15 Menghias Malam, 
22.15 . Penghantar — Keperaduan, 
22.30 Tutup. 

Surakarta, 19 Nop. 1954: 
Djam 06.03 Lagu2 Arab: 06.15 

Pengadjian: 06.30 Lagu2 Indonesia, 
06.45 Tango dan Beguine, 12.03 
Malaya gembira: 13.15 Irama gem- 
biras 13.45 Lagu2 Populer, 14.15 
Rajuan Siang, 17.05 Rajua, Putri, 
17.30 Disco Varia: 18.15 Mimbar 
Budaja: 18.30 Harry Gaarenstroom, 
20.30: Guintet. Muljono, 21.15 Da- 
gelan Mataram: 22.15 Dagelan M-- 
taram (landjutan): 22.30. Tutup. 

Jogjakalta, 19 Nop: 1954: 
Djam 06.19 Pembatjaan, 06.39 

Arab. Instrumental, 06.45 Ritihan 
Biola: 07.10 Luciano Tajoli mera- 
ju: 1240.- Barisan Penjanji untuk 
lagu2. Arab: 13.10 Musik Salon, 
13:45 Ratna tetap digemari: 14.30 

Njanjian Malaju: 17:00 Taman Ke- 
panduan, 17.40 Njanjian: Populer: 
18.00 Suara Norma Sanger, dil.: 

18.30 Peladjaran Njanji: 1940 -Ma- 
luku. Manise, 20.15 Santiswaran: 

pat mungkin perlu menghasilkan 121.15 Obrolan pak Besut: 22.10 

surplus bahan makanan terutama,| Manasuka lagu2 Krontjong, 22.30 
beras: dan palawidia. Kemudian da'i Tutup. 
ri-pada itu menaikkan: mutu -bas| Djakarta, 19 Nop. 1954: 
han2 mentah untuk ekspor. Selan- Djam 06.10 Pengadjian: 1310 

Trio v.d, Brink: 14.10 Crkes Ki, 
M. Sagi, 17.00 Penghantar Minum 

teh: 17.00 Keselamatan Umum: 

18.20 Ruang Kesehatan: 19.20 Mu- 
sik Barat Klasik: 21.10 Kontak de- 
ngan Pendengar: 21.15 Orkes Stu- 
dio Djakarta, 22.30 Tutup. 

Film 

iN MFMORIAM: LIONEL 
BARRYMORE. ' 

Rintang film Lionel. Barrymor2 
(umur 76 ahun) pada malim Selasa 

jl. telah meninggal dunia. Dapat dite 
rangkan bahwa dizaman jang lam- 

pau, ia bersama2 saudara laki2nja 
(John Barrymore) dan saudara pe- 

rempuann/a (Ethel Barrymore) me- 
rupakan apa jang di Hollywood dise 
but .,keluarga radja”. 

Sekarang tinggal Ethej jang ma- 
da- 

lam sandiwara ketika ia baru beru- 
mur 5 tahun. Lebih dari setengah 
ibed lamanja Lionel Barrymore. me 

  

lakukan peranan2 -penting diatas 
panggung sandiwara dan  dilajar 
Dutih. Kemudian ja”"main dimuka 
Licrong radio, terkenal sekali denga 

an pereanannja sebagai .,Scroge” da- 
lam feritera Chris Carot” karang- 
an Cherles  Dickes, dan sebagai 
.Dr. Gillespie” dalam seri ,,Kildare” 
bersama Low Ayres. 
Walaupun sudah sedjak beberapa 

tahun. lamanja ia 'terpaksa bergerak 
dengan. pertolongan kursi-roda, ka- 
rena penjakit arthritis, namun  ke- 
sehatannja pada umumnja baik, sam 
pai mendapat serangan  djantung 
waktu ia sedang makan pada ma- 
lam Senin jA. 

: , 

AT 
H. RUSLI ABDUL WAHID 
AKAN GANTIKAN K.H. 
SIRADJUDDIN ABBAS. 

Menurut keterangan2 jang di- 
dapat ,,Antara”, ketua pengurus 
besar partai Islam ,,Perti”, H. 
Rusli Abdul Wahid, akan meng- 
zant kan K.H. Siradjuddin Abbas 
sebagai anggota Perlemers berhu 
hung diangkatnja K.H. Siradjud- 
Iin Abbas sebagai Menteri Kese- 
ljahteraan Negara, 

Seperti diketahui, dengan  di- 
angkatnja K.H. Siradjuddin Ab- 
has sebagai Menteri Kesedjahte- 
taan Negara, maka partainja 
“Perti) tdak mempunjai wakil 
'agi didalam Parlemen, karena ia 
adalah satu2nja anggota Perti di 
talam Parlemen. Tentang H. Rus 

li Abdul Wahid dapat ditambah- 
kan, bahwa ia berasal dari Bukit 
|inggi dan sekarang berumur 45 
tahun. Pergantian anggota Parle- 
men ini diduga dalam waktu sing 
tatssudah akan diberitahukan se- 
Ijara resmi kepada ketua Parle- 
men, 
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| Beginilah matjam beberapa 

Rp. 150 sedang di   

  

(Tul 

perahu lajar ketjil, jang digunakan oleh pe 5 Pnjelundup2 Kalimantan Timur untuk membawa kopra-nja ke Tawaw 
$ Kalimantan" Utara djadjahan Inggris). Memang banjak untungnja peker 
: Pdjaan smokkel ini, karena harga kopra di Kalimantap Timur hanja 

Tawaw sepikul 100 dollar. Kalau ada kedjaran po 
lisi laut, perahuZ ketjil ini mudah bersembunji masuk dimuara-muara su 

| ngai atau ditempat-tempat dangkal jang tak dapat dilajari kapal-kapal 
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/ Tiap Tahunnja 150.000 Baji Jg “Tidak 'Mempunjai | 
Ajah — Rakjat Amerika Tampak Tidak Bahagia ' 
Bathini—Pengaruh Comfort Atas Angka2 Kematian 

- 

Se
 

ka d
m
 

Ta
 

nannja seteng 

polisi. Lebih djauh harap pemebatia mengikuti reportase 

Di Amerika Tiap 

hun Rata? 217.344 7 
' »Abortus-Criminaliss 

DR MOHAMAD TOHA, se orang 
ri Sekolah Tinggi di Surabaja baru2 ini sudah (ba dari perdjala- 

tahun ke Amerika Serikat dan kenegeri Belanda. 

disamping ini. 

"kt 

besar gynaccolog'e da 

Sebagai seorang ahli dan guru-besar jang diutus oleh Pemerintah 
Republik Indonesia 
tugas: Mempeladjari pendidikan 
kedokterannja terist mewa dalam 

untuk mela wat keluar negeri itu, beliau ber- 
kedokteran,” memperluas ilmu 
hal kebidanan. Guna faedahnja 

perdjalanan studie ini akan amat besar bagi Un'versitet2 kita, te- 
tapi ternjata djuga tidak sedikit faedahnja bagi tjerm'n masjara- 
kat, seperti sementara tjatatan2 jang tertera dibawah ini. - 

Djanganlah terkedjut kalau 
kita paparkan, demikian kata Dr. 
Toha, bahwa di Amerika ini pada 
setahun'nja rata-rata ada 217.344 
abortus criminalis. Pengguguran 

| j/| kandungan jang durhaka jang di 
| (lakukan dengan ja. Dan 
£ rata2 sana ada 150.000 aa 
! jang tidak mempunjai ajah. Ini 

jang hidup. Dan tambah anehnja, 
ira-kira ada 4196 wanita jg ber- 

diri sendiri (ongetrouwde  moe- 
ders) jang accepteren mempunja' 
anak tadi. ' 

Lebih tidak dapat dimengerti 
lagi bagi dunia Indonesia ini, bah 
wa dari orang jg menggusurkan 
kandungannja ini, ada 5096 para 
ibu jg. bersuami (getrouwde moe- 

ders). G3 

N
M
 

Ar
a 

1 
Ap
 

van 

Baga manapun djuga kita tidak 
boleh lekas2 mengambil kesimpu 
lan dan menentukan sesuatu hu- 
kuman, sebab memang djiwa dan 
tjara hidup mereka amat berlainan 
dengan manusia Indonesia ini. 
dem kian dr. Toha. 

Tjuma, apakah pengguguran 
itu dilakukan oleh karena tekanan 
ekonomi, inilah kurang dimenger- 
ti Sebab sebenarnja national 
inkomen” mereka itu rata2 ada 
$ 1600 setahunnja, sedang bagi 
Indonesia ini rata2 hanja Rp 50. 
Memang hal pertjeraian disana 
djuga mendjadi soal biasa sadja 
dan banjak terdjadi. 

Pada tiap tahunnja angka ke- 
: Jahiran di Amerika ada 3.600. 
! 800, tetapi angka  kematiannja 
, djuga 1.600.000 setahunnja. 
, Orang jang mati ini pada umum- 

nia dsebabkan dari penjakit 
DJANTUNG, pembulu darah. 
kanker, ketjelakaan, bunuh diri. 
pembunuhan dil. Angka kematian 
ig berpenjakit djantung ini kira? 
ada 1.300.000, kira-kira 17.000 

.3 kematan karena bunuh diri dan 
: kira-kira 8000 kematian karena 
pembunuhan. : 

Pengaruh besar dari comfort dar 
! gemak, kemewahan, kesenangan | 

materialistis, inilah kesan kami da: 
Ti tjerita2 itu jg mempengaruhi be: 
sar' pada angka2 kematian dan pe: 
njakit2 tsb. diatas. 

Dan pada achirnja Dr. Toha mc 
njatakan: ,,Bagaimanapun kemadiju- 
annja Amerika ini dalam hal teh- 
nik dan segalanja, saja tidak “akan 
mengirimkan anak saja bersekolah 
disana”, 

Seterusnja beliar berkata dengan 
tertekan: ,.Het volk is njet geluk- 

kig”. Rakjat disana tidak bahagia. 
Dalam arti" jg dalam. Batini. 
Diika dengan. bahasa daerah ,,rasa 
ngangsa” dan ' ,,kemrungsung” 
mang berakibat 
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penjakit djantung. 

  

KONP. PARTAI SOSIALIS 
ASIA DER UkAa Ta     Asa pada harj Selasa telah dibu- 

d antarania INDONE 
negara neserta lainnji        

   1 

slavia, Vic'nam, Nepal, 

li oleh pen nd'au2 mereka. 

tnge ma B1SO 1 

me-| 

KONPERENSI partai? sos'atis | akar 

ka di Tokyo dengan dihadl ri oleh | 
| para utusan dari 7 negara Asa, 

1? Bpom aa sa 
lah: Die- Foot ds got 

pang, Birma, Pakistan, L'banon, (Hal 
Israei dan India sedangkan Yugo- |. 

  

Rekord Dunia | 
Wanita ,Menda- 

ki Gunung 
Dipetjahkan Oleh Se 
orang Modiste Perantjis 

. NONA Pa en 8 
orang wanita Perantjs jang djadi 
anggota expedisi Sus ke pegunu- 
ngan Hi aya, telah memetjah- 
kan rekord dunia bagi kaum wa- 
nta dalam hal Recall gunung. 
Expedisi ini mendaki kepuntjak 

ijak an Himalaya, 
meter, t 

Kogan berhasil mendaki sampai. 
setinggi 7700 meter. Demikianlah 
diumumkan di Katmandu, ibukota 
Nepal, Selasa. Berta ini diterima 
dari pemimpin expedisi tsb., ialah 
Raymond Lambert, jang bersama- 
sama nona Kogan mendaki Cho 
Oyu. Ia adalah satu2nja wanta 
dalam rombongan pendaki Hima- 
laya ini. : : 

Namun demikian, ia si- 
fatnja tetap wanita. 

Claude Kogan berumur 35 ta- 
|hun. Menurut wartawan AFP, 
upanja 10096 wanta, ramping 

| sadannja, pirang. rambutnja. Ka- 
'au tidak mendaki gunung, ia 
sehar -hari ada dtokonja, jaitu 
sebuah toko pakaian wanita di- 
kota Nice. d'pesisr Cote d'Azur, 
Perantjis selatan. Toko ini adalah 
kepuniaannia. D'samping itu, ia 
adalah pent'pta pakaian renang 
dan pakaan dalam wanita. Na: 
mun demikn, ia sudah berksl - 
kali mendaki gunung: d', nula 
lang mendjad' pemegang rekord 
dunia pendaki gunung wanita, 

2 'u waktu ia mendaki gunung 
Gitaraja (6.100 meter) bersama- 
ama Nicole Leinnger dim ta- 

hun 1952. 
Dan dalam tahun j.l, sebagai ang 

gota expedisi Perantjis jang  dipim- 
pin Bernard Pierre, ia telah mentia 
Dai punt,ak gunung Nun Kun (7.135 
me:er)" dj Kashmir, rekord baru. 

Prestasinja jang paling belakang, 
ialah mentjapai 7700 meter 
nung Cho Oyu, adalah satu prestasi 
sangat besar, mengingat bahwa kea- 
daan alam disana sangat sulit dan 
merupakan beban sangat berat bagi 
manusia, membutuhkan 

besar serta kekuatan badan maxi- 
mum. Antara) 

PERDANA MENTERI BIRMA 
AKAN KUNDJUNGI R.R.T. 
Perdana menteri Birma, U Nu, 

a tanggal 29 Nopember jang 
akan mengundjungi 

( Rakjat Tiongkok atas 
perdana. menteri Chou 

demik'an dikabarkan di 
pada hari Selasa ini. Me 
ana, U Nu akan ting- 

f cok selama 2 minggu. 
lam perdjalanannja ke tara 

akan singgah di Hanoi, dimana 
'a' akan mengadakan pembitjara- 

P3 

    

      

   

  

      

       
    
     dan Sosial s Inte-nasional diwaki- | an dencan presiden Republik De- 
““mokrasi Vietnam, Ho Chi Minh. 

  

itah, kami hanja menerima uang ko 

Hau kami bawa ke Tawaw, disana 

kena tangkap, 

dan nona (donesia banjak 

digu- | 

ketekunan 
luar biasa dan ketangkasan sangat | 

       
& 3 

Badju 

nja 25 sampai 30 ribu. 

— Hasil terbesar dari penduduk 
ialah kopra, sedikit sekali mereka 
bekerdja sebagai nelajan dan ham 
ps tidak ada jang berladang atau 
ertani. Ini dapat dipahamkan, 

karena tanah disana banjak me- 
ogandung pasir. Residen Koordi- 
nator Kal mantan Timur selan- 

! djutnja mengatakan: ,,biarpun 
penduduk disana tinggal ' djauh 
dari “kota, tetapi penghidupan 
orang dikota djauh kalah oleh 
mereka. Barang mewah dari luar 
negeri jang belum ada dikota, 
sudah ada pada mereka. Djarang 
diantara mereka jang melarat, pa 
da umumnja hidup mereka serba 
tjukup.” 

Sekeluarga suku Bandjar jg diam 
di Balikukup jg kebetulan sedang 
berada di Bandjarmasin. untuk zia- 
rah kepada keluarganja pernah me 
ngatakan kepada ' ,,Antara”: ,,bhw 
kepergian mereka dari Bandjarma- 

|sin-ke Brau, kemudian dari Brau 
'ke Balikukup, adalah karena sem- 
Ipit penghidupan. Sesudah lebih ku- 
irang 1S tahun disana, kami seke- 
luarga hidup lapang”. Ditanja -me- 

  
.ngapa mereka menjelundup, dianta- | 
jra keluarga dari Balikukup ini men 
djawab, bahwa perbuatannja itu 

“adalah karena ,.terpaksa” sadja. Ka 
lau kopra didjual kepada Pemerin- 

tor. Rp. 150,— 1 pikul. Tetapi ka- 

laku sekurang2nja $ 100 1 pikul. 

Ditjeritakan pula, bahwa pe- 
rahu2 penjelundup djarang jang 

karena  berlajar 
hanja menepi pantai dan kadang? 
masuk sungai keluar sungai. Pa- 
dahal kapal patroli hanja berlajar 
ditengah laut jang dalam. Djika | 
ada djuga kapal patroli ketjil, 
maka perahu2 kami dapat ber- 
sembunji dalam sungai2 ketjl, 
jang sudah tentu. kapal tsb. tak 
dapat mengedjar lagi. 

Para penjelundup mak- | 
mur hidupnja. 

(Harga Sepikul Di Kalimatan Ingg 
— Kalau Melantjong Ke B'masin Obral Uang 

di Kal mantan Timur merasa tidak berdaja bila 
bersalah menjelundupkan kopra dari daerahnja ke 

“ (mantan Utara bagian Inggeris) dan kembali dar 
||wa barang2 seperti emas, pulpen, arlodji tanga: 

kain jang mahal2 dan barang2 mewah lainnja. 
Pangeran Temenggung Pranoto, Residen Koordinator 
Timur kepada ,,Antara”, penduduk beratus pulau ketfjil itu, 

1 pikul 100 dollar. | 

       
Inggris" 100,” Dollar 

$ Dingin Dipakai Ditengah | Hari — Orang2 
Didjadjahan Inggris Gemar Gambar Presiden, 

H. A. Salim Dan Dr, Sukiman 

SEBAGIAN DARI PULUHAN ribu penduduk 
  : pulau2. da segala negara supaja mereka 

1 mereka dikatakan | mengadakan undang2 untuk me- | 

  

Tawaw (di Kali- 
Tawaw memba- 
rokok kaleng, 

Menurut keterangan 
linator Kalimantan 

banjak- 

     

    

   

hal harganja dibawanja sadja ber-| 
djalan ditengah hari, arlodjinja se-f' 

sedang: 
uang sangat gampang keluar dari 

   lalu berkilau2an kuning, 

sakunja. Pakaiannja terdiri — dari 
kain2 mahal, tetapi dari 
pakaiannja kentara sekali, 
mereka orang pulau jg baru turun 
kebenua. ANA an 

Polisi (dak sanggup 
| mentjegahnja. 

| Penjelundup bukan menjelun- 
dupkan kopra sadja, tetapi waktu 

langnja mereka membawa pula 
ban dari luar negeri, radio, 
emas, arlodji tangan, kain2 j 

i 

kopra, uang jang didapat- 
hia karena penjelundupan pulang 
pergi ini tidak kurang dari 
Rp. 1.000.— 

| Kopra jang diselundupkan se- 
Ya bulannja rata-rata 800 ton, 
ini berarti bahwa kekajaan pen- 
duduk dipulau2 itu dalam 1 bu- 
lannja bertambah lebih kurang 
Rp. 1.000.000.— 

ja, Dengan dem'kian dalam 1? 
pikul 

Menurut keterangan jang dapat 
dikumpulkan ,,Antara”, djika ke 
kuatan polisi di Kalimantan T- 
mur masih lemah seperti ini, 
djika alat2 perhubungan mash 
sangat kurang, selama itu penje- 
lundupan berdjalan terus. 

(Antara) 

  : 1 Oyu, salah an. Beberapa penjelundup lainnja per | gunung Cho Oyu, 1. span ya nah berkata: ,diantara penjelundup | 
k— jg—berdjasa: dalam: 

kebangsaan | menjebarkan “faham 
dan kemerdekaan di Tawaw dan 
djadjahan Inggris  lainnja di Kali 
mantan Utara. Disamping  membe- 
rikan penerangan tentang sesuatu ' 
ig berkenaan dengan ' kemerdekaan 
Indonesia, “djuga kami  kerapkai 
membawa gambar2 Presiden, Wakil 

Presiden, lentjana “merah putih dan 

lain-lainnja.- Karena penduduk Ka- 
limanta, bagian Inggris kuat bera: 
gama, dari itu mereka bersimpati 
besar kalau dibawakan gambar2 pe 
mimpin Islam, seperti almarhum 
Kiai Hadji Agus Salim, almarhum 
Tjokroaminoto, Natsir, Sukiman 
dan lain-lainnja, sedang lentjana jg 
mereka gemari, ialah ,,bulap bin- 
tang”. Pada umumnja mereka te- 
tap mengaku satu bangsa dengan In 
donesia, satu keturunan, bahkan sa 
tu agama, jaitu Islam. 

"- 

Biar bagaimana  djuga Pemerin- 
tah Inggris menekan semangat ke- 
bangsaan didaerah djadjahannja di 
Kalimantan ara, namun -perasa- 
an tjinta bangsh dan tjinta kemer- 
dekaan tentu tak dapat ditahan2, 
demikian . keterangan  penjelundup 
lainnja, jg kebetulan akan pulang 
ke Hulu Sungai sesudah berpuluh 
tahun diam dipulau Nunukan. Dji- 
ka penduduk jg tinggal 
penjelundup itu datang ke Bandjar- 

didaerah | 

Fakir. Yvon Yva. di. Paris, kini sedang berusaha untuk memetjahkap re- 
kord dikubur hidup-hidupan. Tudjuan 
1 bulan. Untuk maksud itu, fakir tersebut dimasukkan dalam peti-mati 
ig. terbikin dari katja seluruhnja. Pada. gambar fakir Yvon, waktu..ia mu 

lai 

dan Pakistan melalui 
| beritaan jang. istimewa tersebut, 

| sung lebih landjut. 

  

  masin, dari gerak djalap dan gerak 
langkahnja tampak bedanja dari 
penduduk  Bandjarmasin biasa. Ba- 
dju dingin dari luar negeri jg ma- 

  

PERKELAHIAN BERAKIBAT 
KEMATIAN DITEMPAT 

PESTA DJOGED. 

Perkelahian seru dengan meng- 
gunakan psau-belati jang beraki- 
bet kemat.an Senen malam telah 
serdjadi d.tempat diadakannja pes- 
ta cari2-an djoget dikampung Tji- 
Kini Ketjl, Djakarta, antara 2 
orang pemuda jatu Manan dan 
Sjamsuri. Akibat tusukan2- pisau 
belati jang didapa.nja dibagian pe- 
rutnja, Manan mendapat luka2 

iparah jg d.angkut kerumah sakit 
umum pusat dan tidak beberapa 
lama kemudian meninggal dunia. 
Pemuda Sjamsuri jang dalam hal 
ini dtuduh mendjadi pembunuh- 
n,a, kni berada dlm tahanan poli- 
si. Seb2b2 perkelah:an belum di- 
ketahui, 

Fulbright: 
Djangan Abaikan Ko: 
Eksistensi Setjara Dama 

| SENATOR J. W. Fulbright 
(Demokrat dari Arkansas) hari 
Selasa mentjap pidato senator 
WilLam Knowland (Republ ken) 

| sebagai. berbahaja. Fulbright ber- 
kata bahwa berbahajalah untuk 
mengandjurkan bahwa A.S, hen- 
daknja djangan ' memperha,ikan 
kemungkinan untuk mentjari pe- 
metjahan masalah2 dunia dewasa 
ini dengan djalan dama.. 

Ia menekankan bahwa Amerika ' 
dapat kalah dalam perang dingin 
karena sikap India dan negara2 
lan untuk mendjauhkan d'ri dari 
Amerka karena terus-menerus 
menekankan pada kekuasaan mi- 
Iter. Ja menambahkan bhw akan 
erbahaja untuk memberjkan ke- 

san bahwa Amerika Serikat me- 
njukai suatu peperangan preven- 
tif sebaga”  satu2-nja alternatif 
bagi koeksistensi  scijara damai 
(Antara). 

  

  

h 

f 

p 

pember” di Malang diperbolehkan, 
sedangkan DPKN Surabaja mela- 
rangnja. Sebagaimana 

djadinja pemberontakan kaum bu- 
ruh di Semarang pada th. 1926. — 
Kini telah tertjatat 152 orang, 92 

pria dan 60 wanita, jg akan ikut 
dalam, perlombaan menjanji guna 
merebut gelar ,,Bintang Radio Dja 

wa Timur 1955”. Perlombaan ini 
dimulai tgl. 16 Nopember dengan 
mengadjukap 20 orang penjanji. — 

Suatu kemadjuan baru dalam, lapa- 
! ngan perikanan, ialah dengan ada- 

J 

  

nja penjelidikan jg dilakukan oleh 
djwt, perikanan darat Djawa Ti- 

ENTAH APA sebabnja tidak te- 
rang, tapi peringatan ,,Hari 12 No- 

diketahui, | 
.Hari 12 Nopember” ialah hari ter 

mur, untuk mentjoba memasukkan 
nener (bibit bandeng) dalam botol, 
guna seterusnja dikirim dalam ke- 

adaan hidup kepelbagai tempat di 
Indonesia dengan kapal terbang, 
— M.S. Noach, seorang Belanda 
dari Malang hari Djum'at siang te 

lah berangkat ke Djakarta guna se 
terusnja . menudju ke Nederland. 

| Noach telah dikeluarkan dari Indo 
nesia atas perintah Djaksa Agung 

karena  dipersalahkan — melakukan 

pelbagai perbuatan jg melanggar 
“hukum. — Obligasi2 Bank Industri 
Negara hari Djum'at jg lalu telah 
ditawarkan dipasar effek. Amsters 
“dam setjara tak resmi. dengan tjata 
tan harga F 110 (rupiah: Belanda)   terhadap Rp, 1000 (rupiah Indone- 

sia): — Mullah Besar dari Teheran, 

Ayatollah Behbahani, seorang pe- 
mimpin agama jg berpengaruh ' di 
kalangan istana Sjah Iran, malam 

(Senen berseru kepada Sjah Iran, su 
paja menghentikan hukuman2 ma- 
ti. Sebagaimana diketahui, belaka- 
'ngan ini di Iran sering didjatuhkan 

hukuman2 mati terhadap berbagai 
opsir jg dituduh melakukan spionas 
se. — Pergolakan di Adjazair kini 
,masih terus sadja berkobar dengan 
“dahsjatnja. Malam Minggu jl. 100 

“orang pedjoang Aldjazair telah me, 
njerang desa Pasteur. Sebelum me- 

'lakukan serangan tadi, kaum pe- 
djoang telah memutuskan lebih du- 
lu hubungan tilpun antara Pasteur 
Idan Batna, — Menurut hasil penje 

  

lidikan terhadap  ketjelakaan pesa- 
wat terbang BOAC di Singapura 

bulan Maret jl, didjelaskan bahwa 
peristiwa sedih tadi disebabkan ka 
rena kechilafan si penerbang. Dju- 
ga tindakan barisan pemadam api 
dianggap ..kurang memuaskan”. — 
Kesadaran politik kini pun makin 
mendalam dikalangan rakjat Mala- 
ya, Hari Rebo jl. entjik Mohamad 
Sopi'i, salah seorang pembesar Ma 
laya, telah minta kepada Dewan 
Legislatif Federasi Malaya, supaja 
pegawai negeri Malaya boleh me- 
lakukan kegiatan2 politik. — Ahli 
mode jg terkenal di Paris, Jacgues 
Fath, hari Sabtu jl. telah ' mening- 
gal dunia dalam usia 42 tahun. Ia 
telah menderita sakit beberapa bu-   lan Jlamanja, 

  

        

    

II lang Merah! 
   
    

     

   

(| Internasional! 

     

  

   

potongan | 
bahwa | AN 

   

  

mahal, rokok kaleng dan sebagai-| kan untuk mel'ndungi penduduk2 ding2 dikota dan desa2 Tjekosla wakia adalah bukti dari : 
f 5 sv'l, iang harus selalu dihormati ngan Barat tadi, Balon2 itu telah aa NA KUA 

“oleh nevara2 jang berperang, ter 

   
“ke-| 

| India-Pakistan Akan 
Berdamai Di Djakarta? 

DUA SURAT KABAR PAKISTAN 
jaitu ,,Dawn” dan ,/Times of Karachi”, 
Selasa menj'arkan rangkaian kabar2 ig. 
lekas tertjapainja penjelesaian dari semua pertikaian antara India 

perundingan2 langsung. Dalam rangka pem- 

pernjataan perdana menteri India, Shri Jawaharlal 'Nekru, dalam |Suratnja jang terachir kepada perdana menteri Pakistan, Moham- mad Ali, bahwa pintu masih belura tertutup bagi perundingan2 lang- 

  

1 Seruan ra! 

   
     

Berilah Perlindungan 
IkEtakum Kpd Penduduk Ji 
'Thd Sendjata Pemus- |   nahan Besar2 

| pANITyYA PALANG MERAH 
Mnternasional akan berseru kepa- 

ketjil. | da 

lindungi penduduk sipil terhadap 
pemakaian alat2 sendjata  peng- 
hantjur. besar2an. 
menurut keterangan jg. diperoleh 

|di Djenewa Selasa. Ra ntjangan se 
ruan ini akan dipeladjari oleh Kon 

“lperensi Palang Merah Internasio-, 
|nal, pngjakan dilangsungkan di 

dalam tahun 1956. 
— Menurut sebuah komunike jang 

dikeluarkan di Djenewa, perbin- 
“jangan2 jang dimulai pada ting- 
kat pemerintah mengenai perlu- 
'Yutan sendjata dan larangan atas 
ala 2 sendjata penghantjur besar2 
“an itu, hendaknja di ikuti dengan 
satu usaha jang dilakukan - pada 
Kankat humaniter oleh gerakan 
?aling Merah sebagai keseluru- 

han. Y 

.- Usaha Palang Merah ini hen- 
daknja mendesak kepada pemerin 
'tah2 diseluruh dunia, supaja me- 
"eka mengadakan peraturan2 dan 

  

    

lepas dari djenis alat sendjata jg. 
| mereka pakai (Antara). 

| PRIDI PANOMYONG DI 
35 STOCKHOLM. S3 
. Menuru, berita TASS jang di- 
kuip oleh Reuter, bekas perdana 
menteri Muang Thai, Pridi Pa- 
aomyong, akan menghadiri djuga 
|konperensi perdamaian di Stock- 
|bolm jang akan dimulai tanggal 
|18 Nopember. Seperti diketahui, | 
'Prdi dewasa inj katanja . berada 
di RRT mengusahakan ,,pembeba- 
|san“ Muang Thai dari tangan pe- 
-mer.ntah jang sekarang ini meme- 
gang kekuasaan (Anuara), 

  
njar bisa hidup dalam kubur selama 

»tapa-nja”. 

jang terbit di Karachi, 
dalam siarannja pada hari 
mengandung ramalan akan 

kedua surat kabar itu mengutip 

, Surat2 kabar tersebut mengutir 
ula keterangan Nehru jang diberi: 

kan dalam suatu konperensj pers di 
New Delhi pada hari Sabtu jl. jaiti 
lang padapokoknja menegaskan se 
kali lagi sikap India seperti jang d 
jatakan dalam surat Nehru kepa: 
a Ali itu. Selandjutnja kedua sura 
abar tersebut keterangan2 jang per 
ah diberikan oleh gubernur djen- 
eral Pakistan, Ghulam. Mohammad. 
an menteri dalam-negeri Iskandar 
irza,dimana kedua orang pembe 

sar tinggi iu menjatakan harapan 
mereka akan tekas tert,apainja pe- 
njelesaian bagi semua soal jang 
mendjadi pokok persengketaan anta- 
ta India dan Pakistan. 
| Menurut perkiraan surat2 ka- 
bar tersebut, apab'la dalam ming 
gu jang akan datang ini belum 
djuga ada ketjenderungan2  ke- 
arah penjelenggaraan perundi- 
ngan2 langsung itu, maka usaha 
kearah 1u rupanja akan ditem- 
puh apabila perdana-menter:2 In- 
da dan Pak'stan “bertemu di: 
DJAKARTA dalam minggu ter- 
achir dar, bulan December ja 
akan datang. Seperti diketahui, 
dalam bulan Desember nanti In- 

| dones'a mendapa, giliran untuk 
i menjelenggarakan konperensi ne- 

    
| gara2 anggota konperensi Co- 
lombo. 

Dalem hubungan ini Dawn” 
dan .Tmes of Karachi” mengi- 
nga'kan kepada kenjataan, bah- 
wa 2 negara anggota konperensi 
Colombo, jaitu INDONESIA dan 
Birma, telah berulang-ulang me- 
njatakan keinginannja supaja per- 
tkaan India/Pak's.an itu Jekas 
mendap2t penjelesaian, bahkan: 
telah menawarkan djasa2 peranta- 
"»annia apabila dipandang perlu 
(Antara). 

DJEPANG AKAN MEMPER- 
LUAS PERDAGANGAN DE- 

NGAN URUGUAY. 

Suatu misi perdagangan  Dje- 
pang telah mengadakan pembitja 
raan2 dengan wakil2 perdagang- 
an Uruguay mengenai rentjana 

1 

| “Operasi— Veto 

Demikianlah ! 

. 

  

a 

Balon2 Plastik Jang Didjatuhkan Di Tjechoslovakia” Untuk Menghasut 

Kondisi 

  

  

2 

Balon2, plastic jang berisi pamflet2- 
lepaskan di Passau-Djerman Barat, 
dari alat2 ,,Operasi-Veto”, jang kis sahnja dapat 

BALON2  JANG MENGA NGKUT surat2 selebaran, jang merupakan , I 5 k . terhadap k 1 i Ti i 'pembatasan2 jang sangat dibutuh- dapat pihak Barat, memberi hasil : entunsme di Tiskosin wakla, 

Eropah Barat jang paling baru 

pihak komunis, 
mantjarkan program2 jang 
djumlah pendengar2 dari siaran 

dengan djalan 

Jang melantjarkan 

ka”, suatu organisasi partikelir Ame 

rika jg menudjukan siaran2nja ke- 
negeri2 dibelakang Tirai Besi, seba 
gai suatu -kampanje penjiaran dan 
penjebaran pamflet2.  Pamflet2 itu 
didjatuhkan - diatas Tjekoslowakia 
dengan mempergunakan balon2. 

Sedjumlah 3.000.000 lembar pam 
Het jg pertama telah  didjatuhkan 
sebelum tgl. 1 Mei. Pamflet2 itu 
terdiri dari poster2, masing2 sede- 
mikian , ketjilnja' sehingga - dapat di 
sembunjikan dalam “genggaman ta- 
ngan, dan memuat ,,sepuluh tuntu- 
tan”. 

Diantara tuntutan2 itu ialah wak 
tu kerdja delapan djam, sjarat2 ker 
dja jg lebih baik, penghapusan ker- 
dja paksa dan pertanian kolektif, 
dan penghapusan penjerahar hasil2 
pertanian dengan harga. rendah. 

Beberapa hari sebelum pemili- 
han umum untuk panitya2 nas o- 
nal (Tjekoslowakia) diadakan pa 
da tg. 16 Mei, kira” 20.000.000 
lembar dari ,,Suara dari Rakjat 
Oposisi” sudah mulai mengal rr ke 
dalam negeri itu. 

Surat2 selebaran ini tidak men 
tjoba menentang pemil han peme 
rintah Komunis Tjekoslovakia, jg 
menurut kata mereka adalah 
.Streng”, tapi mengemukakan ren 
tjana sepuluh fasal jang mendjadi 
tuntutan ,,Oposisi Rakjat.” Habis 
tu 1.000.000. ex€m-lar dari |.edisi 
bergambar” terdiri darj- delapan 
halaman mulai pula berdjatuhan 
diatas Tjekoslowakia pada tgl. 1 
Djuni jang lalu, jang memuat 
pendjelasan” tentang tuntutan? itu 
dalam kata2 jg sangat sederhana. 

Sebelumnja udjud pertama dari 
pamflet2 itu adalah untuk mem- 
berikan pendjelasan tentang apa 
sepuluh tuntutan dan apa tuntu- 
tan itu sebetulnja. Akan tetapi 
pada tg. 5, Djuni, kira? 2.000.000 
exemplar pamflet baru dalam 
bentuk surat Pos Udara mulai 
pula memberikan pendjelasan2 
apa sebabnja kampanje pamflet 
itu dilantjarkan pada waktu se- 
karang. 

Penjebaran pamflet berikutnja 
bersamaan waktunja dengan pem 
bukaan Kongres partai Komun's 
“Tjekoslowakia pada tg. 10 Djuni., 
Pamflet itu memuat tulisan2 jang 
membikin lelution mengenai rapat 
dari pem mpin2 partai dan kemu 
dian disusul dengan pendjatuhan 
cartoon dan pamflet2 bergambar 
terdiri dari delapan halaman. 

Dua matjam ballon. 
Untuk ,,Operasi Veto” itu di per 

gunakan dua matjam balon. Satu 
matjam jg dibuat dari.karet neopre- 
ne, dapat naik sampai 30.000 dan 
40.000. kaki, bergantung kepada 
muatar jg dibawanja dan banjak 

gas hydrogen jg dimasukkan keda- 
lamnja, dimana balon2 itu meletus 
dan menjebarkan muatannja diatas 
daerah. jg luas. 

Satu matjam lain dibikin dari 
'plastic polyethylene. Balon ini bisa 
naik sampai tinggi 'ig ditetapkan le 
bih dahulu, dan bila telah sampai 
pada tinggi tsb. gas didalamnja mu 
  

GROTEWOHL DIPILIH KEM- 
BALI DJADI P.M. 

Mengena: sidang pertama Ma- 
djelis Rendah Repub:k Demokra- 
si Djerman sesudah  pemil han 
umum dim bulan jl. lebih djauh 
d wariakan bahwa Madielis ini 
se'jara bulat telah memilh kem- 
bali Ot'o Grotewhol sebagaj per- 
dara menteri. Selandjutnja  Ma- 
die's ini dengan suara bula: pula 
telah menerima baik sebuah un- 
dang2 baru mengeni kompos'si 
pemerintahan Republik Demokra- 
si Djerman. 

  

Gunung Di- 
dasar Laut 

Tinggi 2!/2 Mil: Hasi 
Penjelidikan Russia 

. RADIO MOSKOW mengabar- 
kan dalam siarannja pada hari 
Selasa, bahwa suatu expedisi So- 
vjet Uni jang baru sadja kembali 
di Moskow dari pemielidikannja 
d: Jlauan Pasifik Barat Laut te- 
lah menemukan sebuah gunung 
didasar laut jang mendjulang ting 
yi 242 mil diatas dasar laut. 

. Menurut siaran tersebut, expe- 
"disi itu djuga telah menemukan 
kesrnagairbaga djenis binatang jg. 
selama ini, belum dikenal oleh il- 
mu pengetahuan. Hape terse- 
(but CP AAPEN, oleh Prof. Pontelie- 
.mo.Besyukoy dan telah mengada- 
"kan penjelidikan selama lebih dari 
2 bulan di tengah: tautan" “dalam   perluasan perdagangan antara ke 

| dua negara tsb, 

  
rah Pasifik, (Antara). 

melari n . »Operasi Ve- tai mengalir keluar 
to” itu-dalah ,,Radio Eropa Merde- 

djarak 900 mil dari pantai didae- | 

| Rakjat Thd jPemerentahnja — 10 Tuntutan Untuk Perbaikan Hidup Dan 
Kerdja — Operasi - Veto Sbg Pembalasan Atas Usaha , Tjecboslo- 
vakia Jang Mengganggu Siaran2 Rz:dio Eropah Merdeka 

    

  

propaganda ini, jang dimaksudkan supaja djatuh di Tjechosloyakia, di- 
ditapal batas Djerman — Tjechoslo vakia, Balon2 tadi adalah 

para pembatijar. ikuti dalam berita-berita dibawah ini. 
sebagian 

  

jang sangat memuaskan, Angka 

dipergunakan. mengadakan aksi 

radio Barat di Tjekoslawakia, 

melalui 
plastic dan balon turun 
lahan. 
Menurut perbandingan tidak ba- 

njak dipergunakan balon? plastic 
itu, oleh karena adalah tidak rea- 
listis untuk menduga bahwa orang 
jg mentjari balon dan isinja akan 
dapat pula menjebarkan' lebih dari 
20. pamflet. 
Akan tetapi balon2 plastic itu bi 

sa menembus sampai 700 mil keda 
lam daerah ,,Belakang Tirai Besi” 
sementara balon2 dari karet hanja 
dapat melajang sampai 390: mil sa- 
dja kedalam. daerah asing, ketjuali, 
bila terbangnja. dibantu oleh angin. 
Pembesar2 Radio Eropa Merdeka 
mengatakan, bahwa berita2 tentang 
basil baik jg diperoleh” ,.Operasi 
Veto” jg diterima di Barat darj Tje 

kulit , 
perlahan- 

keslowakia adalah sangat meng- 
gembirakan: 

Beberapa warga Tjek jg melari- 
kan diri dari negerinja- baru2 ini 
mengatakan, bahwa ,,Sepuluh Tun- 
tutan” sungguh telah meresap ke- 
dalam -angan2 dan semangat rakjat 
Tjek dan Slovak. 

|. Angka ,,10” itu, kata mereka la- 
gi, sekarang dapat dilihat  didin- 
ding2 dikota2 seluruh Tjekoslowa- 
kia sebagai suatu lambang perlawa 
nan. Kata mereka pamflet itu di 
simpan sebagai barang berharga 
oleh “orang jg mendapatnja, tapi 

mereka jg kedapatan memilikinja b 
sa didjatuhkan hukuman berat. 

Perotes Tjekoslowakia. 
Pihak Tjekoslowakia sampai seka 

rang belum bisa mendapatkan sua- 
tu tjara jg baik untuk membantras 

penjebaran pamflet itu. 
Tidak sampai seminggu setelah 

pamflet2 pertama didjatuhkan pe- 
merintahan Tjeko menghapuskan si 
kapnja jg biasa untuk tidak menga- 
tjuhkan propaganda Barat jg di tu: 
djukan kepadanja dan pada tgl. 5 
Mei telah menjampaikan protes ke 
ras kepada Amerika Serikat. 

| Dalam 'protes itu dinjatakan, bah 

wa kampanje balon itu adalah ,,pe- 
langgaran besar terhadap hukum in 

ternasional” dan menuduh hal itu 
merupakan suatu pelanggaran pula 
terhadap urusan dalam negeri dari 
suatu negara merdeka. 

Protes itu disusul dengan  sera- 

ngan2 hebat terhadap Amerika da- 
lam pers  Tjekoslowakia. Malah 
Presiden Antonin Zapotocky per- 

sendjata propaganda 
kelihatannya, menurut pen 

»10” jang... ditjorengkan . d'din-. 
n ini, demikian menurut kala- 
dibawah ,,Operasi Veto” ketika 

mengganggu pemantjar2 radio-pe njambung (relay) jang. hanja me- telah dip'lih lebih dahulu kerumah rak jat, telah berhasil mengurangi 

Kekatjauan Pare 
Pare Bertambah 

Krn Pentjulikan Anak2 

KEADAAN - KEKATJAUAN. 
didaerah Pare2: sampai pada de- 
wasa ini mas'h terus memuntjak. 
Pihak alat2 fegara djuga terus- 
menerus mengadakan pengedjaran 
terhadap gerombolan2. Baru2 ini 
alat2 negara dalam usahanja mem 
berantas grombolan telah berhasil 
mensita sebuah dynamo Istrik ig. 
berkekuatan kira2 5.000 watt dan 
sedjumlah dokumen2. Barang2 itu 
didapat dalam pengedjaran jang 
dilakukan disalah satu tempat da- 
lam kabupaten Pare2. 

Lebih landjut “didapat kabar, 
bahwa tambahnja kekatjauan itu 
d sebabkan adanja suatu kegiatan 
baru dari pihak gerombolan, ia- 
lah mengadakan pentjulikan ter- 
hadap Inak2 orang berada de- 
ngan antjaman han'a akan dikem 
balkan setelah .d'tebus dengan 
uang sebanjak jang terter, dim 
surat antjaman gerombolan. 

Keadaan itu menggelisahkan 
para orang tua anak2 (Antara). 

KALIMANTAN. BARAT. DAN 
TIMUR TAHUN INI KE- 
KURANGAN. BERAS 
28.000 TON LEBIH. 

Sekalipun Kalimantan adalah 
daerah jang luas, tahun ini ia 
akan kekurangan beras. Ka'man- 
tan Barat pada tahun ini dikira- 
kan kekurangan beras l.k. 28.000 
ton, jaitu menurut angka2 jang 
dapat dikumpulkan ,,Antara” pa- 
da Djawatan Pertanian Propinsi 
Kal mantan. Daerah ini berpen- 
duduk 1,2 djuta djiwa, Djika di- 
hitung 1 djiwa dalam seharinja 
memerlukan 400 gram beras, da- 
lam setahunnja diperlukan 175. 
200 ton beras. 

BOMBAY DAPAT PINDJAMAN 
DARI BANK DUNIA SEBA- 

NJAK 15 MILLIUN 
DOLLAR. “3 

Sumber2 jang dapat dipertjaja 
menjatakan pada harj Senin, bah 
wa Bank Dunia akan memberi 
p'ndjaman guna mendirikan sebu 
ah paberik thermo tenaga listerik   nah mentjelanja dalam. sebuah pida 

tonja sebagai ,,Perbuatan  provoka- 
tip . 

Para pentjipta kampanje balon itu 
memberikan reaksi terhadap utjapan 

ini sebagai ,,iklan jang tak dapat di 
bajar dengan uang.” | 

di Bombay. Pindjaman tsb akan 
berdjumlah sebanjak 15 milliun 

! dollar. Projek pendirian paberik 
thermo tenaga listerik tsb akan 
dikerdjakan oleh Kongsi Tata de 
ngan djaminan pemerintah India 
atas djumlah pindjaman tsb. 

  

Memberantas 

di Jogja ketua panitia ,,Diskusi 

menjelidiki sebab dan akibatnja. 

Dalam diskusi tersebut akan diba- 
has mengenai: 

a. Bagaimana keadaan moral pela- 
djar pada waktu ini. b. Dimanakah 
batas2 bahwa seseorang telah me- 
langgar moral atau belum. c. Hu- 
bungan tingkah laku dan perbuatan 
orang dengan norma hukum jang 
berlaku di Indonesia. Hubungan ting- 
kah laku dan perbuatan orang de- 
ngan norma kesusilaan jang berlaku 
di Indonesia. Hubungan tingkah laku 

dan perbuatan orang dengan norma 
agama menurut agama Islam, Ka- 
tholik dan Kristen. 

Djuga mengenai masalah pilem, 

Dikalangan Para Peladjar 
IPPI Akan Selenggarakan Diskusi Besar 

DALAM KONPERENSI PERS jg. diadakan beberapa hari jl. 

Demeoralisasi 

Besar Masalah Demoralisasi Di- 

kalangan Peladjar” a.l, menjatakan, bahwa maksud dari pada ds- 

kusi jang akan diadakan di Jogjakarta pada tgi, 5 sampai 11 Dia- 

nuari 1955 jalah untuk memetjahkan bagaimana tjara dan djaln 

jang dapat dilakukan dalam usaha memberantas demoralisasi di- 
kalangan peladjar. Dalam pertemuan tersebut akan ditindjau segala 
sesuatu mengenai masalah demoralisasi dikalangan para peladjar Can 

Insiden Bende- 

ra Di Barabai 

MENURUT . BERITA dari 
Barabai, pada Hari Pahlawan tg. 
10-11 jl. terdjadi insiden bende- 
ra, jang berakibat dikerojoknja 
seorang Belanda dan seorang 
“Tionghoa oleh penduduk, Untung 
keduanja dapat lepaskan diri 
dari akibat2 jang besar. Pi- 
hak jang berwadjib: sedang me- 
ngurus perkara ini. Menurut: be-”   madjalah dan buku tjabul serta surat 

kabar akan mendjadi bahan pembi- 
tjaraan dalam membahas masalah de- 
moralisasi tersebut. j 

1 

Menurut keterangan dari pihak pa- 
nitia, usaha tsb. diselenggarakan oleh 
Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pe- 
ladjar Indonesia jang telah mendapat 
persetudjuan sepenuhnja dari Kemen- 
terian2 PP dan K, Sosial, Agama-dan | 

Penerangan, Diskusi besar tsb. akan 
dikundjungi selain oleh wakil2 tja- 
bang IPPI diseluruh Indonesia djuga 
oleh wakil2 organisasi pemuda dan 
peladjar lainnja. Preadvis2 akan di- 
berikan oleh para ahli pendidikan 
bangsa Indonesia, Panitia tsb. dike- 

“tuai oleh nong Sri, Nastiti mahasiswa 
dari Universitet Gadjah Mada, 

(Antara), 

  
“bantu dia, di 

rita itu, seorang Indonesia pega- 
wai kantor Internatio di Barabai, 
menaikkan bendera Merah: Putih 
dikantor tsb, untuk menghormati 
hari besar itu, . 

Seorang pegawai Belanda dari 
antor tadi, setibanja disitu ru- 

panja tidak setudju dikibarkannja' “ 
bendera disitu, dan menurunkan- 
nja. Sesudah itu ia pergi ke Ala- 
bio, Hulu Sungai Utara, 

Perbuatanrija menimbulkan ra- 
sa tidak senang pada orang-orang 
Indonesia, Ketika ia malam itu 
kembali  dirumahnja di Barabai, 
ia dikerojok oleh penduduk jang 
sedjak« pagi menunggu dia. Se- 
orang Tionghoa bekas pegawai 
Internatio jang berusaha mem- 

erojok pula, Un- 
tuag keduanja dapat melarikan 
diri, (Antara) 

Wa pendeta 
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— Uraian Kalimat Bahasa Indonesia —| ' 
Oleh Ukun Surjaman 7 

Sebuah buku jang djarang didapat di Indonesia jang chusus' menguraikan Kalimat? Bahasa Indonesia. : 
Sebagai diterangkan oleh penulis buku ini, buku2 Tata-bahasa jg. beredar dewasa ini masih me- $ 
nimbulkan keragu-raguan kalau tidak mau dikatakan belum mempunjai pegangan jang pasti, maka 1 
telah ditjobanja menjusun buku ini dengan pengharapan dapatlah mengatasi atau setidak-tidaknja | 
mengurangi kesulitan2, sehingga para peladjar atau peminat bahasa dapat menguasai pengertian 1 
tentang uraian kalimat. . 1 
Buku ini jang tebalnja 76 halaman ditjetak diatas kertas putih halus dan isinja antara lain: Urai- 
an kalimat dan Kata2, (Subjek, Predikat, Pelengkap, Keterangan tambahan), tjara menguraikan 
kalimat dan latihannja, urajan kalimat madjemuk (setara — bertingkat), latihan2 dan tambahan. 

: Harganja ......... Rp. 8,—| x 5 
Pesanan luar kota dengan wesel dan tambah ongkos kirim sebanjak 15960 dari djumlah harga pesa- 
nan. Toko2 dan Pedagang Buku dapat potongan jg. memuaskan. 
Dapat dibeli/dipesan pada Toko Buku Tuan setempat atau langsung pada penerbitnja, 

N. V. ,GUNUNG AGUNG" 
Pusat : Kwitang 13, Telp. 4678 Gmb. 
Tjabang: Gunung Sahari No. 46, 

Kotakpos 2135 — DJAKARTA. 

SURAT PUDJIAN 

   
   
    

      

  

Naat On x k & ti 119 £ @ 

Produksi Djerman dapat mendjamin kwaliteit baik dan Kuat! 
Speciaal dalam bulan2 NOPEMBER/DESEMBER 1954 
(St. Nicolaas dan Hari Natal) setiap pembeli dapat 
potongan 1096...     

     

       

   

     

     

  

   

i — OBAT JANG TELAH TERSOHOR DISELURUNI DUNIA ! 
TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH TJEPAT. 
DO NYA OBAT INI BEKERDJA ! | 

Gunakanlah. kesempatan ini ! | 
Ng ES Ci tan £  Distributeur : 

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

PAR 
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1. ? DEWARU!     . "DEWARUTJI” dalam bahasa Indonesia, Tijetita me- 
ngandung keagamaan dan kefilsafatan, diuraikan setjara 
   

  

»Populair wetenschappelijk”. 

    

  

  

      

  

                
   

| See SE aan Been Rp. 7,50 
| 3 aa aan Mela DA 1. 13 2.15 
| 1. PEN ANGAN djilid 1 dan IT (4 ' DISAMPAIKAN dalam "3 Aan ha 

i ESA AMAN Ai itukan. neh Rp. 15.— SDR: KUASA USAHA RUMAH OBAT : 
Untuk pembelian kontan: 

Na an An Ma ka io 
(ANGGUR TJAP IKAN MAS). | 

Sen 0 BOS 5 da TU AG 
MEDAN GLODOK No.10 K0 Kanaan $.” 3096 

Pesanan pada: 

    

Na DJAKARTA - RAYA. Tjabang Bagian Bahasa Djawatan Kebudajaan 
Kementerian P.P. dan K. Batanawarsa 34 Jogjakarta    

   
    

     
  

  

DEMI KENJA TAAN. Djakarta 7 Djuli 1953. 
UKA AGANDA SEMATA2. 

Dengan ini saja S.Hendromartojo KU AURI, 
D.Adm.Personil Pst Markas Besar Angkatan Udara R.I. 
Djakarta,menjatakan dengan bangga,bahwa setelah berhat- 
sil mempergunakan Obat Anggur untuk wanita Tjap Ikan Mas 
dari Rumah Obat TAY AN H0O,Medan Glodok No 10 Djakarta, 
untuk istri saja, jang telah lama menderita sakit sbb, 
datang bulan tidak tjotjok,rasa sakit kesemuten,nafsu 
makan kurang,rasa tjape dll, setelah minum Obat Anggur 
untuk wanita Tjap Ikan Mas,telah njata kelihatan pero- 
bahan kesehatannja ,karena Anggur tsb. 

Selain dari pada itu,semoga pemeriksaan dan pembi- 
kinan Anggur tsb jang telah njata keehijatanja,dapat di- 
djaga lebih landjut, agar nilai dan nama anggur Tjap ) 
Ikan Mas tetap di atas,dan dige i eh segala Lapisan ' 
Masjarakat. 
Sekijan. 
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1      Radja obat kuat Senkesin adalah dua matjam : ”Senkesin Maseulinum” untuk lelaki 
dan ,Senkesir Femininum” untuk perempuan. Obat ini sangat adjaib untuk menimbul- 
kan dan menj.mpan tenaga, untuk memperkuatkan darah, buah pinggang, otak, tu- 

lang dli. Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja untuk memperkuatkan tu- 
buh manusia dan untuk menjembuhkan penjakit2 ataw kelemahan2 seperti berikut : 
tubuh lemah karena dimasa dalam kandungan atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat 
tjukup pemeliharaan, wadjah muka putjat, wadjah muka lekas tua, tidak napsu makan, 
otak lemah,. malas bekerdja, bekerdja lekas letih, semangat lemah, kekuatan tulang 
kurang, buah pinggang sakit, rambut djarang karena rontok, rambut lekas putih, 
telinga berdenggung, mata lamur, urat2 sjaraf terganggu, ingatan tidak kuat, belakang 
“meluang, kepala pusing, tubuh kurus kering, orang perempuan datang bulan tidak 

tjotjok, waktu datang bulan merasa sakit, keputihan, perut sakit dll. Sesudah makan 
Senkesin, segenap penjakit2 atau kelemahan2 pasti lenjapy malahan "Senkesin dapat 

    
    
    
    
    
     

  

    

  

    

   

     
     

  

    

  

memberikan kesehatan jang belum perna dialamkan. Tjobalah makan satu botol dan 2 
“buktikanlah dengan segera kemandjurannja. 1 € ! £ 

AGEN UNTUK SEMARANG: romartojo) i 
     . Toko Obat HWAY AN TONG, Gang Warung No. 3 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO-TOKO OBAT DISELURUH INDONESIA.     

  

    

  

Pa 2 2g na 
Pn Ha og 1 £ K 

: : Nat Bgn Fatih 
DIDIHAK “8 ID I| djadi Hitam 

1 PRECISIE DRAAIBANK BARU '8/100”/, Garansi tidak luntur 

  

        

S.Hendromartojo KU.l176082 
D.Adm.Personil Pst. 
MARKAS BESAR ANGK.UDARA R.I, 
GAMBIR BARAT No.8 

| DJAKARTA RAYA, 

  

   

  

   
      

    

  

.merk: LOGAN, TYPE 1821. -—— | 
1 SEPEDA MOTOR BARU is 

merk: JAWA 150 cc. 2 
Keterangan: 

Pemerahan Susu ,,ANG” 
PANDEAN LAMPER No. 91 — SEMARANG. 
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Penanggalan bulanan th. 1955 
Ukuran 34 X 43 cm — pakai 3 matjam penanggalan dan 
gambar Tjap-Dji-Shio. 
Harga sebuahnja Rp. 4.— perangko Semarang. 
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ATA3 SEGALA 
KEISTIMEWAAN 

  

/ Greatesi Service 
Greatest Saving 

   

  

/ ORION BESOK MALAM PREMIERE 5.00- 700. 9.00 
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(17 th) k KEPRABON -KULON -15/D - SOLO 

1 Semir ini adalah pendapatan baru 
wuMewa LAI S€ftul Jareh dak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 

Pesen tempat Saban pagi djam 9.00 — 12.00) 
Dapat beli pada : 

PERTJETAKAN & PABRIK BUKU 

» THE ENG LIAN” 
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Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 
Tapi hanja Pomade biasa. Gam- Lulusan sekolah technik dan sudah berpengalaman dan mem- 

at 'erasa dingin. Smeer ini mempu- 
ya ajai beberapa sifat2 istimewa, an- Ben en 2 Kalikoping 13- 15 — Semarang. 
As 1 taranja sama sekali tidak berba- Per 
B3 Uy MEA sah sedini ina “ na aan Na Tt DOM Ns 
. 1 Y TUM. Muh: 2 4 . AC! Denada Na eaanea aa . Ditjari untuk lantas bekerdja : 

A3 : 5 5 1ia dalam seluruh dunia. i x 

ga Dunlop Rubber Co indonesia). Ltd. M | RAL “3 Harga Rp. 7,501 Mengtitamkan Rambut Puti. Seorang MONTEUR 

MSM ML AL LELE LL 

     

  

“CITY Con 
GRAND 

5. — 9 
“Film Istimewa! Luar biasa! Lai, dari pada jang lain! 

»€ ARNIVAL STORY« 

. 

Tinggal ini malam & besok malam (17 th.) 

Besok pagi Matinee dj. 10 penghabisan. 

  

Anne Baxter — Steve Cochran — Lyle Better — George Nader 
3 An natal aa -. Print by: Technicolor. 

in Technicolor — -kissah penghidupan orang2 komedie! 

UN ti S1. — 9 Ini malam penghabisan (17 th.) 
Film Italie penuh sensatie! Heibat dan gempar! 

— SSCLPLONE L'AFRICANO“ — 
Djatuhnja kota Carthago di. tah. 280 — Penuh pertempuran dahsjat! 

BESOK MALAM PREMIERE ,L U X” 5. — 7. — 9. (u. 17 th) 
Film Prantjis terbesar jang menggembirakan. 

GERARD PHILIPE — dgn.  GINA LOLLO BRIGIDA, 
dalam de aa 2. (Marilijn Monroe Italia) 

LSN FEN LA TULIPE" 
$ |... (Robinhood Prantjis) 

Penuh sensatie! Kotjak!— Lutju! Gembira! 33 

Mulai Besok pagi bisa pesen tempat di LUX dari djam 11 — 12. 

INDRA 5. 57. — 9 Ini-malam penghabisan (17 th.) 
| ROOSENANI — ACHMAD- MAHMOOD — naa La AK 

Pa NA » Menarik! Memikat! 
m4. e F3 M ata Mengharukan! 

Tjerita jang menadjubkan. - Tari2anjang menggiurkan! 3 
Irama jg. menawan sukma! kesedihan disamping kegembiraan, 

Besok malam pre INDRA " 
S. BONO - SRI UMIATI - Rd. Ismail »EULIS ATJIH 
Penuh Tari2an dan Njanjian2 menarik — merdu! 

ROYAL 5. —7:— 9. Ini malam D.M.B. (u. 13 tah) 
AMIR KARTANAKI — RAFIK — PRAKASH — AMSAR dim: 

» Pe DU RAK TG 29 Adjaib seru! 

Sihir lawan sihir! Kaki lawan kaki! Tangan lawan tangan! Asmara la- 
wan Asmara! Banjak Tarian2 dan Njanjian! 

Akan datang: A. MARAWAN 29 
RK, NIWALARDHANI — Yam Antara Raksasa 
Lihatlah perkelaian antara kingkong dan Raksasa! Gempar! 

Perang tanding anggar seru! Serem! Pertarungan pedang heibat! Dahsjat: 

     

  

ROXY 5, — 7, — 9, Ini malam premiere (u. 13 th.) 

JOHN CAWAS A : y 

nan dUNGLE KING 
Penuh sersatie! Heibat! — Gempar! 

mash 

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

Ma 

  

ERN CINEMAS — 

  

»er pak. Pesanan bisa kirim ke" 
'eluruh Indonesia. Semua Ager” 
'rga sama. 
Mlontiari 

ndanesis 
Agen" haru aelnyui 

pang dipakai. Dapat beli dimana2, 

  

M.S. Rahat 

    
    

   

WP 
TAYANG 

Ho oncom Watu 
Dalam hati lelaki tersimpan rahasia jang berbahaja! 
Api nafsu jang mengamuk dan api tjinta jang meminta korban! Penuh 
seram dan men-debar2kan!!! 

DIRECTM Br 

“VINCENT ' 
SHERMAN | 

   
   

  

- Toko Obat Shanghai dan Toko 
Obat. Singapore Pasar Djohar. 
“'piversai 

TABIB 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN, 

Stores Bodjong 6 B 
“emarang. 

  

IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
njakit. 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
5—7. sore   antulah P. V.I. 

  Ini malam penghabisan: 5.00 — 7.00 — 9.00 (13 th) 
Esther Williams — Victor Mature — Walter Pidgeon 

M.G.M's ,,MILLION GOLLAR MERMAID” (Technicolor) 
  — INI MALAM PENGHABISAN f 

2G RIS” 57.40, UT th) YR EK 5 5 DA 9 (13 th) 
Peter Lawford — Dawn Asta | Lana Turner — Larraine Day 
“HE HOUR: 06:13” nKEEP YOUR POWER ORY” 

  

GRIS 
513—7.15—9.15 

MEMNNK D ASN MEN EMNNNasA Ma MAL 

EXTRA: 
| Pagi dj. 10.30 | (Pesan tempat:) 
Sore dj. 3.00 (Pagi 9. — 12.) 

SILYANA MANGANO K ROTKIKG SHORT of » SENSATIGI 
Kanan Bra ne joe na Bean" $ min Int “ wb Latin dispositon Ind Ria Harwoara 

Pes toentyfive pounds. 

BESOK PREMIERE 
BESAR (17 th) 

BERBARENG 

BA Un 
5.00—7.00—9.00 

PN MAN AL SA ME BEBAS DAN MNAA 

5 FR ER AN 
| SABAN PAGI | 

djam 10.00 

      
Siapakah tak kenal dengan SILVANA MANGANO? kini dalam sebuah 
drama nafsu jang 'meluap-luap diantara perempuan2 ditepi lembah Po! 
Film jang bikin sensor Amerika djadi bingung dar jang ditjatji dan di 
pudji oleh surat?kabar diseluruh dunia! 
Lihat Silvana Mangano jang lintjah seperti Rita Hayworth, mesra seper- 
ti Ingrid Bergman dan perkasa seperti Jane Russel... menggem- 
parkan ladang2 padi di Italia Utaa! 

Film jang penuh dengan realisme, dan dilarang ........ Kanaan Ue untuk   ANAK2 DIBAWAH UMUR!!!   
MINTA DIRI 

Dipindah ke Kantor Besar Perusahaan Listrik Negara di Surabaja. 
Minta diri dari saudara2 sekalian. Maifkan semua kesalahan. 
Selamat tinggal. Selamat bekerdja/berdjuang: mengisi Kemerdekaan 
Negara dilapangannja masing2. 

“..sMUHD. ADNAN 
Sumur Umbul 98, Karangbidara — Semarang. 

  

BESOK MALAM PREMIERE BESAR! 5.090 — 7,00 — 9.00 (13 th.) 
Film Tiongkok tjerita berhikajat dalam WARNA JG. INDAH! 

TUK LN ON WONG CH20 CHUNY (Ong Tjiauw Kun) 
DJAGALAN | Ini malam penghabisan: 5.00— 7.00— 9.00 (13 tah.) 

Sebuah film Musical Tiongkok baru 4- 6 Songhits modern! 
Li Chiang — Chung Ch'ing — Ke Lan — Wang Hao 

,LUAN CHUN CHU" (The Song of Spring) 

punjai rijbewijs.BI. 

Lebih disuka jang paham hal mesin tjetak (Drukpersen). 

Jang tiada pengalaman, diharap djangan melamar. 

Lamaran dengan surat disertai turunan idjazah dan surat ke- 

terangan lainnja, harap dialamatkan pada ini surat kabar 

Advertensi No. 5/3436. 

  

  

    
  

  
  

, TUNAI THEY WERE PRAWN TO Tj MAT ROCK UISE IT WAS Ji PEGGY, NA A MAGNET, ROY! Teruaper 

GINs Le MAEE IN LN .. T ! 2g Me 5 
WWAT Aa A7 SR 
HAPPENED ? 

MAGNETIC ROCK! NOW1 “Ex 
REMEMBER! THIS MAN WAS (Go 

  

     

   

     

2 TRYING TO SELL IT 
IN GUNSIGHT AND 
--.HEYI 

  

   
      

— Peggy, sendjata saja ....ix apa — Batu padas bermagnit! Se 
jang telah terdjadi? karang saja ingat! Orang ini per 
— Sendjatamu lepas melekat pada nah mentjoba mendjualnja diko 
batu padas itu jg. agaknja mengan ta Gunsight dan... heee! 
dung magnit, Roy! 

“ 

  

(ERE'S MOREN ONE WAY T! DISARM 
A GUICK-DRAWIN' HOMBRE LIKE 
YOU, ROGERS! 

  
— Inilah suatu djalan untuk melu — Baik, lepaskan dia, Hi 
juti dengan tjepat perbekalapy ' sese 

orang seperti kamu, Rogers! 

  

          

  

HIPPO! INE GOT 
HIM COVERED/ Pen 

  

G6 OKAY, LET HIM WP, Ng     
  3, nabi Na Ne 

ppo! Saja. 
telah menguasai dia! 

” ROY ROGERS No, 46 

  

  
         


