
         

“ 

    

Sebelum divisie ke-24 dari tentara 
rea untuk pergi kei 
Rhee telah berkenan m 
lam gambar ini keli! 
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ng, maka presiden 

hatan — disertai 
ig berdiri didalam jeep sebelah kanan dari presiden 
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Amerika ditarik kembali dari Ko- 
Karea-Selatan Syngman 

ggauta2 dari “divisie- tsb., jang da- 
dengan djendral Maxwell Taylor 

Syngman  Rhee. 

  

Tidak Ada Dasarnja 
Pendapat Asrarud 

Mosi Tak Pertjaja Jang Hari Ini 
Akan Diadjukan—Engel Anggap 

»Perdjoangan Terbadap 
Irian Flauwe Kul« 

BERHUBUNG DENGAN keterangan Mr. Jusuf Wibisono 
kepada ,,Antara”, bahwd hari Djum'at ini fraksi2 
parlemen akan memadjukan usul mosi tidak pertjaja terhadap 
kabinet Ali Sastroamidjojo, maka sebagai reaksi atas berita 
anggauta parlemen Asraruddin (Partai Buruh) menjatakan pada 
pers, bahwa mosi tidak pertjaja 
tidak ada dasarnia dan diika di-ingat bahwa pada waktu ini kita 
sedang menghadapi pembitjaraan 
maka sukarlah dipertanggung-djawabkan. 

Sementara itw anggauta parle- 
men. Moh. Saddak “dari PIR- 
Wongsonegoro ketika ditanja pen- 
dapainja hanja menjatakan, bah- . 
wa ia mau -melihat modalnja” 
dahulu dan tentang pernjataan 
salah seorang jang akan ikut 
menanda-tangani mosi tidak per- 
tjaia tersebut jang menerangkan, 
bahwa kabinet Ali hanja dapat 
menang dalam pemungutan suara 
berkat adanja sokongan PKI, ma- 
ka berkatalah Moh- Saddak, bah- 

   
. wa sosl jang terpenting ...ialah| sewaktu: diperiksa ok untut- | apakeh kabinet Ali ini mengun-| umum pada hari Rab gakui tungkan atau tidak bagi kepen- 

tingan masiarakat dan rakjat ba- 
njak. : : 
Dalam pada itu Sahetappy Engel 

dari Fraksi Demokraat jg akan 
ikut menanda-tangani mosi tidak 

pertjaja. itu atas pertanjaan ',,Anta- 
ra” tentang akibat dari mosi itu 

nanti terhadap . perdjoangan peme- 
rintah untuk memasukkan Irian Ba 
rat kedalam wilaiah Republik Indo 
nesia, menjatakan, bahwa ,,perdjoa 

ngan” tsb. adalah ,flauwe ku?”. Ka 

lau kita mau memperdjoangkan ma 
suknja Irian Barat kedalam wilajah 
R.I. terlebih dulu kita harus mem- 
bangun Maluku, demikian kata S. 
Engel jg kemudiam tidak bersedia 
memberikan keterangan2 lebih pan 

djang, karena ia, harus segera me- 
ninggalkan gedung parlemen (sete- 

lah memberikan " pendapatnja itu, 
ia segera start mobilnja. korr.). 
Selanfuenja mengenai pendapat 

Asraruddin sepert tersebut diatas itu 
dapat ditambahkan, bahwa ia meng 
anggap dimasukkannja - mosi tidak 
pertiaia itu akan menggontjangkan 
kedudukan kita didunia poliik in 
tervesiona| sehingga sudah tentu sa 
Gja tidak menguntungkan perdjoang 
pn mengenai masalah Irian Barat 
didalam PBB. : Nun 

Seterusnja, ketua fraksi PNI dalam 
parlemen, - LB. ')' Manuaba, me- 
r/atakan  pendapatnja - persoonlijk, 
bahwa walaupun “a belum melihat | 
bentuk dan alasan2 mosi tidak. per 
tiaja jang akan dimadjukan itu, te 
tapi melihat kenjataan sekarang, dil 
mana banjak sekar" mosi2 jang dima 
d/ukan oleh pihak oposisi, reka ia 
berpendzpat, behwa sepak terdjang | 
kaum eposisi itu sudah men'nggal 
kan kepentingan2 Negara (siaatsbe 
lang). : 5 

Selain dalam menghadapi Irian 
Barst, dewasa ini Indonesia sedang | 
sibuk merentjanakan terselenggara 

nia konperensi Afro-Asia, sehingga 
dengan sendirinja, adanja timp2 ke 
gomtjangan po.itik akan membawa 
pengaruh je besar terhadap nama 
Indonesia didalam forum internasio 
nal, "demikian Hanuaba menjatakan 
pemlepatnja persoonlijk. (Antara). 

sLIIDELIJK VERZFE: 
PEN 

  

Dalam pertemuan para pengusahe 
agen2 es di Surabaja dikemukakan, 
bahwa sedjak dikeluarkannja ,,peri- 
ngatan” Djawatar Perindustrian ke 

.pada pabrikan2 es, maka agen2 itul 
mendapat kurang dari 1096 dari dral 
tah jang semestinja setiap hari. Diu 
ga dikemukakan, bahwa pabrik2 bu. 
kan nasional” sedjak — penuruman | 
produksi segan melajani agen2 Indo 
nesia. Ketika panitya agen2 es terse: 
but menanjakan hat ini kepada peng 
usaha, maka: didjawah, bahwa bebe 
rapa mesin rusak, dan tidak dapat | 
memenuhi produksi, dan tidak ad 
nja es itu bukan karena cs telah di 
dinal kepada agen2 baru. Pihak ke 
polisia» dan Djawatan Perekonomi- 
an telah diminta perhatiannja akar 
hal ini dan supaja diselidiki sampai 
dimana kehenarannin. Un er 

SEKITAR GANGGUAN? PI- 
HAK KUOMINTANG. 

Konsul Inggris di Taiwan telah. 
diberi instruksi oleh kementerian 
luar negeri Inggris untuk menje- 
lidiki kabar jang mengatakan, 
bahwa kapal pengangkut Inggris 
Inchwells” telah ditahan oleh se 
buah. kapal perang Tiongkok. 
Kuomintang didekat pantai Tiong 
kok. 

  

:       
  

dengan resmi, bahwa didalam or- 
gan:sasi »Tehwanuy Musl.min” me 

mang ada sua 
roris. Menurut keterangan Ho- 

| tingan masiarakat, adalah 

in Mengenai Usul 

oposisi dalam 

itu, 

jang demikian itu sama sekali 

masalah Irian-Barat dalam PBB, 

Nadjib Di- 
-. 

    

Pada Mahkamah Ta 

2 

'PENI 

tadinja direntia 
| kepada pihak 

LT 

keterangan 
sekarang belum dapat 

djutnja diadili. 

Diperoleh kabar, bahwa besar ke 
mungkinannja, perkara jg, terkenal 
dengan nama peristiwa 17 Okto- 

'Iber” itu, oleh pihak - Kedjaksaan 
Agung aka, diserahkan kepada pi: 
hak Mahkamah Agung Militer di 
Djakarta, mengingat dan sesuai de- 
ngan kedudukan orang2 jg dalam 
hal ini akan  dimadjukan 

lah perwira2 jg akan  dimadjukan 
sebagai terdakwa itu serta untuk be 
rapa lama lagi penundaan waktu 
penjerahan perkara ini akan di la- 

an sampai kini belum  diketa- 
ui. 

Lebih djauh diperoleh ketera- 
ngan, bahwa semua pemeriksaan 
dan bahan2 jg diperlukan untuk 
meneruskan perkara ini kemuka ssi 
dang pengadilan militer di Djakar 
ta, sesungguhnja telah siap diker- 
djakan oleh staf Kedjaksaan Agung, 
jg dalam hal ini sedjak beberapa 
waktu lamanja telah mendengar- 
kan keterangan? setjara mendalam 
dari berbagai pihak, "termasuk pula 
dari perwira2 jg bersangkutan, se- 
hingga penjerahan persoalan ini ke 
pada pihak pengadilan militer 
oleh masih adanja sebab2 diatas 

sesungguhnja hanja merupakan 
soal waktu sadja. 

Akan teruskan semua hal. 
Mengenai adanja suars2 jang 

terdengar. se-akan2 hanja peristi- 
wa jang terdjadi pada tanggal 17 
Ok:ober 1952 itu sadja jang akan 
diteruskan perkaranja kesidang 
pengadilan militer untuk diadili, 
diperoleh keterangan, bahwa pi- | 
hak Kedjaksaan Agung dalam hal 
ini tetap memegang teguh prinsip 
sebagai pendiriannja, ialah mem-   

           

suatu organisasi fer- 

deiby. maksud kepergiannja ke 
Syria. an 3 ditangkap ialah | 
urtuk mengakui tjabang organi- | 
sasi Ichwanul Muslimin jang akan | 
bergerak dibawah tanah di Syria. 

ngan dengan peristiwa 17 Okto- 'ber. haik jang ter 

bawa kemuka sidang pengadilan 
seluruh perkara jang bersifat me- 
langgar hukum, termasuk  per- 
istiwa 17 Oktober 1952 serta 
perkara2 jang mempunjai huhu- 

maupun sesudahnja. Dalam fase 
permulaan ni, menurut ketera- | 
ngan selandjutnja, terlebih dahulu 
akan dimadjukay» peristiwa jong 
terdjadi pada «. 17 Oktober 
1952, ' tetapi setjara fase demi 
fase, djuga semua perkara jang 
mempunja, hubungan deng m per- 
istwa 17 Oktober itu. -   Sementara itu dikabarkan pula ! 

di Cairo, bahwa bekas presiden | 
djenderal Mohammad Nadiib pa | 
da malam Kemis telah diperkksa 
djuga oleh penuntut umum dalam 
rangka pemeriksaan perkara ke- 
giatan2  pengatjauan  Ichwanul 
Muslimin. . AAN 

Seperti diketahui, seorang saksi 
telah menjebut Nadjib sebagai 
salah seorang jang terlibat dalam 
perkara ini. (Antara-AFP) 

Bekas P.M. Wilono ter- 
masuk salah seorang 
saksi. a 

Dikabarkan, bahwa diantara 
orang2 jang akan diminta -men- 

.djadi saksi sewaktu peristiwa ini 
kelak diadili oleh pihak pengadi- 
lan milter di Djakarta, tertjan- 
tum nama Mr. Wilopo. ig ketika 
itu kebetulan berkedudukan se- 
bagai Perdana Menteri dan Men- 
teri Pertahanan ad interjm. , 

Antara) 

  

Awas ,,Kuda Trojes 
MecGillavry Tjemaskan Makin Meluas- 

nja ,-Infiltrasi Ko 
KOMISARIS AGUNG Inggris untuk Malaya, Sir Donald kian maka pendjagaan 

munis“ Di Malaya 
MacGillavry, hari Rebo jl. mengatakan dalam pidatonja dimuka 
Dewan Legislatif Malaya, bahwa pemerintah Malaya sedang mem- 

Penjerahan — Perkara sek 

Karena Suasana "'olitik ? 
'AHAN PERKARA ,peristwa 17 OI 9: 
nakan akan dilakukan oleh pihak Kedj 
Pengadilan Militer di Djakarta sebelun 

tober 1954 jang baru lalu seperti pernah diber!takar 
jang ana »Antara”, terpaksa ditunda 

“dilaksanakan berhubung dengan sati 
lain hal, antaranja karena kekeruhan suasana politik dalam 

| achir2 ini didalam negeri dan oleh masih adanja beberapa 
bersifat tehnis jang dianggap masih p s 
lum perkara ini diserahkan kepada pihak pengadilan guna selan- 

sebagai |- 
terdakwa, siapa dan berapa djum- ! 

Jah jg pantas 

  

    Militer Tert 
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1 perlu dipertimbangka 

  

   

    
    

    

  

   
    

Djuga Pili 
na Jakin 

| Perundingan Tentan 
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. ML ah 

Imigran Gelap Segera 
Beres 3 

PERUNDINGAN2. 
donesia-Pilipina mengenai 
lh imigrasi gelap dih 
akan dapat diulangi lagi 
achir minggu ini dengan 
pan2 bak untuk dapat m 
s Ikan suatu persetudjuan: 
W'an diberikan oleh Al 
Manila. Wakiy Ketua Pa 
donesia, Mr. Nugroho, 
kedatangannja kembali dar 
karta hari Djum'at ini d 
membawa instruksi baru2 d 
pemerintahnja. Kalangan Kemen- 
terian Luar Negeri Pili 
ngatakan, bahwa baik Panit 
lipirna maupun Indonesia telah di- 
siapkan untuk memulai p 
ngan kembali, dan selan 
kalangan tersebut menjat: 
t'mismenja tentang adanja k 
patan2 untuk diperolehnja - 
keputusan- 2 

Pernjataan ini dikatakan . 
sarkan pernjataan Menteri IE 
Negeri Sunarjo, bahwa . kesul 
akan diselesaikan dan perundingan2 
akan berachir dengan berhasil baik. 
Pembesar? Pilipina mengartikannj 
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| 5 Sjarat 
Rusia Hk 

Untuk Badan" Atoom 
Internasional 

ANDREI VISHINSKY, utusan 
Sovjet Uni dalam PBB, hari Rebo 
kemaren dulu telah mengemuka- 
kan pendapat pemerintahnja me- 
ngenai usul Amerika Serikat su- 
paja dbentuk sebuah badan iun- 
ternasional urusan pemakaian & 
naga atom guna keperluan damai, 
dim sidang Panitya Politik PBB. 
Dalam pidato jang diutjapkannja 
sesudah pidato utusan 
Krishna Menon, Vishinsky me- 
njatakan bahwa dalam pembitja- 
raan2 mengenai pembentukan 
badan tsb. tadi harus ditetapkan 
terlebih dahulu hal2 tsb. dibawah 
mi: 

dasar bagi kerdjasama  internasio- 
nal dilapangan” pemakaian tenaga 
atom untuk keperluan damai. 2. 
Soal dasar daripada badan tenaga 
atom internasional jg diusulkan 
oleh Amerika itu. 3. Hubungan an 
tara badan ini denga, PBB. 4. Hu- 
bungan antara soal tenaga atom un 
tuk keperluan damai dan tenaga 
atom untuk keperluiy berperang. 5. 
Peranan badan tenaga atom ini di 
negeri-negeri ,, jg tidak tjukup ma- 
dju perindustriannja” jg membutuh 
kan tenaga listrik. 

Bagian usul A.S. 
ditolak URSS. 

Vishinsky menerangkan bahwa da 
lam perundingannja dengan Ameri- 
ka Serikat, Sovjet Uni telah mene- 
rangkan bahwa badan internasional 
urusan tenaga atom tadi harus di 
dasarkan atas prinsip2 jg sesuai de 
ngay Piagam PBB. 

jang 

memakai prinsip2 ini sebagai dasar 
guna membina seluruh bangunan 
kerdjasama — internasional di lapa- 
ngan ini. Badan ini hendaknja di 

sional. 
Vishinsky menjatakan .berkebera- 

tan terhadap rentjana- untuk mem- 
bentuk badan atom tsb. tadi menu 
rut sebuah peraturan jg berlaku an 
tara PBB dan badan2 bagiannja,   

  

bahwa dengan statementnji 
»Djakarta dapat menerima tuntu- 
tan Pilipina untuk memulan 
2.000 orang Indonesia jg re 
berdiam di pulau Mindanao”, 
katakan selandjutnja, bahwa 
na telah menjetudjui 2.000: 
pendatang Indonesia (sebagi 
6.000 orang Indonesia jg ti 
pulau Mindanao tsb.) adalah 

: untuk  “dipula 
kembali ke Indonesia. Sisa 

  

     

   

   

   
   

ri 

na akan diberikan status penduduk 
tetap. Soal itulah menjebabkan ma 
ka Mr. Nugreho pada semingsu jg 
lalu kembali ke Djakarta untuk 
mendapatkan instruksi2 dari peme- 
rintahnja. Sebagaimana diketahui, 
bahwa dalam perundingan? itu Pa-: 
nitya Pilipina diketuai oleh Mente- 
ri Maure Calingo, sedang pihak. In 
donesia diketuai “oleh Mr. Tjokro- 
adisumarto. Demikian menurut | 

AFP dari Manila. | 
— ii e—— I 

“A4 

Larinja Ka- | 
pal' Smokkel 
Bukan Tanggung Djawab 

Iri Lagi 
DALAM pertjakapan dengan | 

Kepala Penerangan Angk. Laut 
R.I. iang kini kebetulan di Sura- ' 

| 

  

  maka segera diserahkan 
|instansi2 jang berwadjib untuk 
“diusut seperlunja. Dengan demi- 

terhadap 
kapal2 itu tidak lagi ads pada 
tangan Alri. 

Ditanja bagaimana “ kemungki- pertimbangkan tindakan2 untuk mentiegah smasuknja Kuda Troye nan berhasil-t'daknja tugas penge kenegeri itu” (dengan tidak sadar memasukkan bahaja kedalam djaran itu 
| negeri sendiri). Sir Donald memperingatkan supaja partai2 politik, 
serekat2 buruh dan pembesar2 setempat di Malaya waspada terha- 
dap ,,infiltrasi dan subversi Komunis.” 

Kegiatan2 gerilja di 
Malaya. 5 

MacGillavry selandjutnja  me- 
ngatakan bahwa pasukart2 gerilja 
.Komunis Malaya” mengerahkan 
tenaga anak2 laki2 berumur kira” 
14 tahun dan melatih mereka, ter 

20”, Baji In- 
donesia Mati 

' Sebelum Berumur 
Setahun 

  

: PIHAK | — BERKENAAN dengan pembu- 
kaan gedung Jajasan Kartini di 
Setan tea ini, Dr. Saiful 
Anwar, Inspektur Djawatan Ke- 
sehatan Propinsi Djawa Timur 
menerangkan, bahwa pada masa 
suasana politik negara sering 
membingungkan orang biasa itu, 
maka hasil dari usaha satu golo- 
ngan seperti pembukaan gedung 
tsb. jang ditudjukan untuk kepen 

suatu 
hal jang menggembirakan dan 
patut dipudji. Kata Dr. Saiful 
Anwar, : 

Usaha B.K.I.A. (Balai Keseha- 
an Ibu dan Anak) itu harus di 

| nsjafi oleh tiap orang, golongan, 
maupun Pemerintahan dan .men- 
dapat bantuan sepenuh-penuhnja, 
mengingat bahwa kematian baji 
dibawah umur satu tahun, dine- 
zara kita masih rata-rata 6 sam- 
sai 8 kali sebanjak kematian 

| z0longan itu di Eropa Barat dan 
Amerika Serikat. HPA 

Dari 1.000 baji jg dilahirkan 
hidup, di Indonesia rata2 antara 
150 dan 200 meninggal, sebelum 
mereka mentjapai umur setahun 
(1953 — Nederland 23), suatu 
hal jang dapat dan harus diper- 
baiki dengan segala tenaga dan 
usaha. (Antara) 

utama mendjadi pesuruh2 dida- 
lam gerakan gerilja. Dikatakannja 
bahwa pasukan2 pihak Inggris 
dengan bertekun dan terus-mene- 
rus melakukan tekanan terhadap 
»ihak  gerilja, 
mengachiri perdjoangan jarg lam 
bat dan memakan waktu banjak 
itu terhadap pasukan2 gerija. 

Ia gelisah karena baniak 
pemuda pergi ke RRT, 

Kemudian MacGillavry  membe- 
rikan komentar terhadap  mengalir- 
nia pemuda2 dari Malaya  kenege- 
ri2 Blok Sovjet. Ia. tanpa menjebut- 
njebut RRT mengatakan, bahwa su 
dah selajaknja bahwa  baniak dian- 
tara pemuda2 tadi, jg dilahirkan di 
Malaya, pada suatu - waktu ingin 

kembali ketanah” tumpah darah 
orang2 tua mereka. 

Kalau mereka berbuat 

an, maka sudah djelas 
bahajanja bagi Malaya,” karena ti- 
dak boleh tidak mereka dinegeri 

nenek-mojang itu. akan diindoktri- 
nasi dengan adjaran2 Komunis”. 

Oleh sebab itu, kata MacGilla- 
("y. pemerintah Malaya sedang 
mempertimbangkan — tindakan2 apa 
sebaiknia untuk “mentjegah masuk 
nja kuda Troye”. (Antara —UP). 

demiki- 

DLM. SEBUAH keterangannja ke 
pada pzrs,  Letnam Ko'wnef Imam 
Sukarto, djurubirjara Angkatan Da 

ment'ukup” persediaan darah, Kepa 

luarkan surat keputusan jang 
netapkam tiap anggora Angkatan Da 
rat sebagai donor (penderma darah), 
Surat “keputusan itu dimaksudkan 
untuk memperbaiki keadaan dalam 
lapangan bantuan darah jang sam   

P3 

untuk berusaha ' 

tampaklah - 

rat, menerangkan, untuk keperluan : 

|la Staf Angkatan Darat telah menge' 
me, 

sekarang, didjawab, 
bahwa baniak soal kini jang mem 
persulit pekerdjaan  pengedjaran 
itu, diantaranja bahwa kapal2 itu 
telah ' mempunjai “ kemenangan 
(voorsprong) 400 mijl, lagi pula 
perairan disekitar Pilipina itu 
merupakan lalu-lintas iang rama', 

1 

djumlah itu oleh pemerintah Pilipi- £ 
- 1 P " dalam parlemen India telah me- 

'baja, atas pertanjaan ,,Antara” di | 
dapat keterangan, bahwa setelah suka damai, namun budget militer 
kapa? ,,Muang Bama” dan ,,South ! Amerika Serikat tidak akan diku- 
Breeze” itu ditahan oleh Alri, : rangi. 

kepada 

specialized agencies. (Antara). 

Amerika Bu- 

fuh Sekuta 
Kalau Sampai Berperang 

Melawan RRT 

    
ngatakan bahwa hanja pengemba- 
lian Taiwan dibawah pengawasan 
Peking akan membikin tenang 
perasaan jang kini meluap ten- 
tang hal tsb. di Tiongkok, demi- 
kan didapat kabar pada malam 
Kem's dari sumber2 jang dapat 
diper.jaja di New Delhi. Selan- 
djutnja dikatalfan bahwa dalam 
konperens, itu jang telah diada- 
kan dgn “pintu tertutup Nehru 
djuga memperingatkan bhw hah- 
kan A.S. pada sumu ketika per- 
nah menjatakan mengakui Tai- 
wan sebagai bagian jang tak 
dapat dipisahkan - dari wilajah 
Tiongkok, tetapi pertimbangan2 
politik telah memaksy A.S. an- 
tuk merobah pandangan ini (An- 
,ara). . : 

Sementara itu menteri pertaha- 
nan Amerika, C. Wilson menga- 
takan, bahwa sekalipun Soviet 
Uni memperlihatkan s'kap lebih 

Achirnja atas pertanjaan Wil- 
son menerangkan, bahwa Amerika 
tentu sadja menghendaki bantuan 
sekutu2nja andaikata Amerika ber 
perang dengan RRT, tetapi diha- 

' rapnja Amerika dapat menjingkir 
kan diri dari pada peperangan itu, 
(Antara-AFP). 
  

dan ada faktor2 lainnja lagi. 
Tidak dapat dinjatakan dengan 
tegas, apakah tugas itu bisa ber- 
hasil atau tidak. Sebagai pernah 
dikabarkan Alri telah ditugaskan 
untuk melakukan pengediaran. 

(Antara) 

  

f 
: 

| 

Kota Tokyo dahulu dan sekarang. 

  

Kelihatan digambar ini dekat ru- 
mah2 jang modern di Tokyo sedang dibangun djuga beberapa rumah2 
petak darurat ditempat 
memberi kesa, pada kita bahwa di 
mengenai perumahan. 

geri Seharga 
tjatatan tahun 1953 dise'uruh Indo 

' hesia tiap harinja rata-rata terdapat 
166 orang jang mengalami ketjela 
kaan biasa, luka2 dalam menuna'. 

“kan tugas keamanan, - melahirkan 

:anak dan lain2. Dari 166 orang itu 
rata2 8 orang jg membutuhkan per 
to'ongan darah. 

Untuk menolong menambah . da- “ 

ain 

  

bekas lapangan militer, suatu gambaran jang 
sanapun terdapat  djuga kesulitan2 

Rp. 11 Djuta 
Pemer'ntah Indonesia tiap tahunnja 
mengimpor darah orang asing dari 
luar negeri seharga 11 djuta ruviah 
mata wang Juar negeri, padahar In 
donssia mempunja' — sumber darah 
jang 'besar dengan penduduknja ig, 
80 djuwa orang itu Pengeluaran se 

|tiap tahun sebesar 11 djuta rupiah 
“mata uang luar negeri itu dapat di 

pai sekarang sangat kurafng. Dari rah-bagi.orang2 jang membutuhkan hentikan, dengan hanja mengeluar: 

India 

1. Soal prinsip2 jg akan mendjadi 

Tugas PBB, kata Vishinsky, ialah ' 

    
2 

KE-IX No. 227. 

  

TAHUN 

  

dengan perubahan jang luas me 

pertjaja itu ialah: Mr. Jusuf Wi 
Kasimo (Katolik), Mr. Tambunan 

Dalam pada itu salah seorang jg 
disebut sebagai penanda-tangan usul 
mosi itu djuga memberi keterangan 
kepada Antara, bahwa menurut 
perimbangan suara dalam parlemen, 
pihak pemerintah masih akan me- 
nang, .terutama karena  sokongani 
fraksi PKI jg berdjumlah 16 orang. 
Menurut keterangannja djika tiada 
sokongan PKI perimbangan suara 
boleh dikatakan sama, sehingga de- 
ngan begitu bisa ditundjukkan, bah- 
wa djika dalam menghadapi  mosi 
itu pemerintah menang,  hanjalah 
semata-mata karena sokongan PKI. 
Dalam hubungan 'ini "patut dikemu- 
kakan pula kabar2 jang menjebut2, 
bahwa untuk menambah dukungan 
kabinet dalam parlemen, ..Menteri2 
bersedia menarik diri dari keanggo-   

—.
 

dasarkan atas persetudjuap interna- : : 
: (baru itu. Sebaliknja pula dikemuka- 

PM INDIA Jawaharlaj Nehru Dachlan, 
m su: perensi dari ang- ' Antara”, 

a2 Part ongres jang duduk ' Achsiem tersebut, adatatr merupa-f 

taan parlemen untuk diganti dengan 

anggota2 baru. Ini berarti bahwa 

kabinet akan ' mendapat tambahan 
dukwagan 9 suara. : 

Maka dalam pertjaturan politik 
jang mendjadi semakin tegang ini, 
soalnja bagi pihak pemerintah - un- 
tuk dapat atau tidak dapat mengura 

ngi hasil-tudjuan oposisi jang ber- 
maksuud menundjukkan, bahwa ka- 
binet hanja dapat hidup melulu ka- 
rena sokongan PKI, setjara teoretis 
tergantung pula pada tjepat atau ti- ! 
dak tjepatnja pengangkatan anggota? | 

kan, bahwa dalam prakteknja per- 

imbangan swara diparlemen tidak 
pernah tepat seperti perhitungan 'tco 
retis menurut djumlah2 anggota frak 
Si, karena dalam sedjarah parle- 
men belum pernah ada sidang jang 
dikundjungi oleh seluruh  djumlah 
anggota. (Antara). 

Ketua Umum PB N.U. 
tentang keterangan A. 

: Achsien. 
Berhubung dengan keterangan 

A. Achsien dari fraksi N.U. dalam 
Parlemen kepada pers, ketua 
umum PB Nahdatul Ulama, K.H. 

menerangkan kepada 
bahwa keterangan A. 

kan pendapat pribadi. A. Achsien 
sendir, dan diluar pertanggungan- 
djawab PB N.U., sedang soal se- 
bagaimana dikemukakannja belum 
lagi mendjadi pertimbangan - PB 
N.U. Ketua Umum PB N.U. itu 
selandjutnja menegaskan, bahwa 
ketjaman terhadap Pan'tia Perbai- 
kan Kabinet, pada hakekatnja me- 
rupakan ketjaman terhadap be- 
leid P.B. Nahdatul Ulama, kare- 
na wakil N.U. ikut serta duduk 
didalamnja. Keterangan sebagai- 
mana diberikan A. Achsien kepa- 
da pers oleh K.H. Dachlan diang- 
gap sebagai keadaan jang menun- 
djukkan, bahwa A. Achsien tidak 
dapat. mengikuti perkembangan 
poltik selama ini. : 

Achirnja dikatakan, bahwa per 
soalan jang timbul sebagaj akibat 
keterangan2 A. Achsien itu akan 
mendjadi pembitjaraan nanti ma- 
lam dalam rapat pleno dengan 
Menteri2nja dan anggota2 fraksi 
N.U. dalam Parlemen. (Antara). 

  
Dari sidang kabinet. 

Sementara itu Sidang Dewan Men 
teri jang dilangsungkan Rebo malam 
telah menjetudjui usul Panitia Per 
baikan Kabinet untuk mengisi lowo 
ngan Menteri Agraria dengan tjalon 
dari PRN, ialah I.G. Raka dan dise 

tudjui pula Kementerian Agraria di 
djadikan tempat Kementerian jang 
volwaardig. Menurut keterangan dju 
rubitjara kabinet Menteri Penerang 
an Dr. F.L. Tobing, pekerdjaan Pa 
nitia Perbaikan telah selesai dan 
Menteri2 jang baru itu akan dilan 
tik pada hari Djumat tgl. 19 Nop. 
ini. 

Dapat dikabarkan, bahwa Mente 
ri PPK telah mengirim kawat kepa 
da Mr. Sunarjo supaja segera kem 

bali ke Indonesia berhubung dgn. 
pengangkatannja sebagai Menteri 

Dalam Negeri. Sebagaimana diketa 
hui, Mr. Sunarjo dewasa ini sedang 
berada di Montevideo sebagai anggo 
ta delegasi Indonesia dalam konpe 

rensi Unesco disana. 
Lain2 keputusan kabinet. 

: Selandjutnja Dewan Menteri | 
menjetudjui usul - untuk menarik 
kembali Rantjangan Undang2 ten- 
tang larreugan pemakaian tanah 
oleh fihak jang tidak berhak jang 
telah “sampaikan kepada DPR. 
. Selain dari itu kabinet menje- 
tudjui pengangkatan Prof. Dr. Bah 
der Djohan gelar Marah Besar 
sebagai Presiden Universitas Indo 
nesia di Djakarta, untuk meng- 
ganti Prof. Supomo iang telah d'- 
angkat mendjadi Dutabesar di 
London, pengangkatan Drs. Tan 
Goan Po sebagai Gurubesar pada 
Fakultas Ekonomi Universitas In 
donesia di Djakarta, pengangka- 
tan Dr. H. B. Forster sebagai Gu- 
rubesar ' pada Fakultas Sastera. 
Paedagogi dan Filsafat Universi-   

Tiap Tahun Indonesia Membeli Darah Dari Luar Ne- 

tas Gadjah Mada di Jogjakarta, 
kenaikan pangkat Dr. Murdjani   

A 
ts kan seLaligus sedjumlah atau 3 

djuta rupiah mata uang daam ne: 
geri sada, ialah beaja mendirikan ! 
sebuah pabrik penji'mpanan — darah 
jang 'alat2nja sudah lama tersedia, 
Atas pertanjaan, Letnan Kolonel ! 
Imam Sukarto menerangkan, — me- ! 
mang ada dikandung maksud untuk 
mengumputkan uang dari anggota ' 
Angkatan Darat sendiri jang dih'm 
Pun dengan sukarela untuk keper- 
luan ongkos mendirikan pabrik pe: 

Injimpanan darah “tu, (Antara). 

3 e 8 ) Mosi Tidak P 
|Akan Diadjukan Oleh Fihak Oposisi 
|(— Kementerian Agraria Djadi Ke- 

menterian Jang Volwaardig 
MR. JUSUF WIBISONO menerangkan kepada ,,Antara”, bah- 

wa fraksi2 oposisi dalam parlemen hari Djum'at ini akan 
madjukan usul mosi-tidak pertjaja terhadap kabinet Ali berhubung 

dukungan dari partai2 dalam parlemen. 
mosi itu, Kemis sore kemarin para pengusul mengadakan pembitja- 
raan. Menurut Mr. Jusuf, ig. akan menanda-tangani usul mosi-tidak 

. tjam itu harus menunggu tertjapai- 

' setjara 
mengapa negara2 besar Barat, ke- 
: tjuah Perantjis, meskipun katanja 
: mempunjai perhatian besar dalam 

' belakang, 

| na menurut rentjana Sunfed terse- 

Mn na SEA Yang MAAN aan na 

  - 

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

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

    

“ Adv, Rp. 0,80 per m.m. kol, 

- Harga etjeran 60 sen p, lembar, 

EDISI POS. 

  

  

me- 

ngenai komposisi, personalia dan 
Untuk merumuskan usul 

bisono (Masjumi), Subadio (PSP, 
(Parkindo), Sahetappy Engel (De- 

mokrat) dan Mr. Tadjuddin Noor (PIR). 

mendjadi pegawai tinggi VI/g ter- 
hitung mulai tanggal 1 Pebruari 
1953 (jaitu sewaktu ia masih men 
djabat Gubernur Kalimantan) dan 
kenaikan pangkat Mr. Sudjarwo 
Tjondronegoro, Wakil Ketua Per- 
utusan Tetap Republik Indonesia 
pada PBB mendjadi Pendjabat 
Perwakilan Luar Negeri kelas I 
(VI/P. 

Achirnja Menteri Luar Negeri 
memberikan laporan tentang pe- 
rundingan Indonesia — Pilip na 
mengenai warganegara Indonesia 
jang berada di Pilipina. (Antara). 

» Pendjual 
Negara'?s 

Seorang Anggota Par- 
lemen Diperiksa Djaksa 

Agung Muda 
MENJAMBUNG berita2 ten- 

tang adanja ,,pendjual ne- 
gara” seperti apa jg disinjalir 
presiden dalam p'datonja di Pa- 

  
  

lembang baru2 ini, lebih djauh | 
dapat dikabarkan, bahwa sudah 
sedjak beberapa hari ini Kedjak- 
saan Agung sangat sibuk melaku- 

mL RL LA LS LL La SL 

  

' 

Ini bukan gambarnja Tarzan, tetapi 
adalah gambar kenang2an menteri 
Agraria I.G. Raka dimasa  gerilja 

dulu 

  

dan ini adalah gambar beliau 
jang terbaru. 

LAN ML RE EK   kan pemeriksaan terhadap bebe- 
rapa orang jang namanja tersang- 
kut dalam soal2 jang “ disinjalir 
oleh presiden itu. Dalam hubu- 
ngan ini dapat diketahui, bahwa 
hari Kemis kemaren lebih kurang 
sedjam  lamanja Djaksa Agung 
Muda Abduimutalib Moro telah 
memeriksa seorang anggauta par- 
lemen, kemudian menjusul bebe- 
rapa orang lainnja laci jang pada 
waktu ini namanja belum dapat 
diumumkan. 
Dalam pada 'itu baik Diakea 1 

Agung Suprapto, Menteri  Kehaki- 
man Mr. Djody maupun djurubitja 
ra Kedjaksaan Agung belum 'berse- 
dia memberikan keterangan resmi, 
ketjuali menjatakan, bahwa seperti 
diketahui, Kedjaksaan Agung tidak 
tinggal diam, bahkan bekerdja sa- 
ngat keras, sehingga dalam hari2 
derachir ini Djaksa Agung Suprapto 
harus melakukan pemeriksaan" sam- 
pai djauh malam dirumahnja. 

(Amtara). 
NAAM AL LL LL LL AL EA AL LA 

20 
Kekuatan Pusat Daja Njala Bom Zat Air 

" SEORANG INSINJUR ahli 
(Kem's kemaren mengatakan bhw. 

tenaga atom Amerika Serikat hari 

pusat-njala bom zat-air (Bom-H) 
itu suhunja 10 sampai 20 kali lebih panas dari pada suhu pusat 
matahari. Insinjur tadi jalah Granville 
pada ,,E.S. Dupont do Nemours 

M. Read, insinjur-kepala 
& Company”, dan kata-kata tadi 

diutjapkannja dalam tjeramah dimuka Rotary Club dikota Wil- 
mington, Delaware, Kata Read, dalam sekedjap mata sadja Bom-H 
menimbulkan suhu 360.000.009 sampai 720.000.000? F., diban- 
dingkan dengan suhu 36 djuta deradiat Fahrenheit dalam pusat 
matahari, sedangkan sebuah bom atom jang besar menimbulkan 
suhu 90.000.000? F. Angka2 ini dikemukakannia waktu Read 
membitjarakan pabrik atom jang didirikan oleh »Dupont do Ne- 
mours” ditepi sungai Savannah (South Carolina), jang memakan 
biaja $ 1.500.000.000, dan pabrik ini akan menghasiikan bahan2 
buat bom atom dan bom-H. Kata Read, orang dapat membuat 
bom-H sesudah diketahui bhw bom atom dim. tempo 1/10.000.000 
detik sadja menimbulkan suhu tinggi sekali. Suhu setinggi ini di 
butuhkan untuk membelah inti anasir2 sinar unsur2 ringan dalam 
reaksi atom jang explosif. Para sardjana tahu bahwa 
membangkitkan tenaga dengan djalan merobah zat-air 
nium) mendjadi helium pada suhu 36.000.000? 

matahari 
(hydroge- 

F. (Antara-UP). , 
ia Ia Sa NAN LL LL LL LL LL AN AA 

Dana Badan ,,Sunfed” 

  

. 

Panitia Ekonomi PBB Usahakan Dana ' 
Istimewa Guna Madjukan Negara? 

Terbelakang 
PANITIA EKONOMI Madjelis Umum PBB dalam sidangnja 

pada malam Kemis telah dengan 
resolusi mengenai kemungkinan 

(singkatannja: Sunfed). Menurut 

serempak menerima baik suatu 
pembentukan suatu dana isiimewa (PBB chusus utk keperluan perkembangan negara2 terbelakang 

resolusi tersebut, ahli ekonomi Belgia Raymond Scheyven jang selama serahun jang lampau ini ditugaskan u.k mempeladjari kemungkinan membentuk dana se- matjam itu, diberi kesempatan untuk melandjutkan permusjawara- tan2nja dengan pemerintah2 jang 

Disamping itu ja diminta pula 
untuk mempersiapkan suatu lapo- 
ran lengkap mengenai tugas dan 
tanggung djawab Sunfed.  Lapo- 
ran ini akan diadjukan kepada | 
Madielis Umum PBB dalam si- 
dangnja tahun depan. Segera se- 
telah resolusi tersebut disetudjui, 
utusan2 Amerika Serikat dan Ing- 
gris menjatakan, bahwa untuk se- 
mentara pemerintah2 mereka ti- 
dak akan membuat sesuatu djan- 
dji. tentang kemungkinan untuk | 
ikut serta dalam Sunted. 

  

' 

Barat hati2. | 

Masalah Sunfed ini telah men- ! 
djadi persoalan dalam Madjelis 
Umum PBB dalam 2 sidangnja 
jang terachir ini. Buah fikiran un- 
tuk membentuk suatu dana isti- 
mewa bagi keperluan. perkemba- 
ngan daerah2 terbelakang ini su- 
dah populer sekali disebagian be- 
sar negara2 jang belum madju per 
industriannja, akan tetapi negara? 
industri besar selama ini telah 
memblokkir usaha untuk mem- 
bentuk dana itu dengan alasan, 
bahwa pembentukan dana sema- 

nja pengurangan  persendjataan 
umum. Itulah sebabnja 

ter- 
| dalam soal sunfed ini 

bersikap sangat berhati-hati, kare 

usaha memadjukan negara2 

buts negara2 besarlah jang teruta- 
ma akan dibebani utk. membiajai- 
nja. Demikian A.F.P, PNG   

berkepentingan. 

Ahli2 Ekonomi Sosialis 
Asia sokong dgn. sepenuh- 
Pa pembentukan Sun 
ed, : 

Semernara itu ahli2 ekonomi 
dat” purtai2 sosialis Asia dan Ti- 
mur Tengah dalam sidang Kon- 
perensi Sosialis Asia di Tokyo 
pada hari Rabu telah dgn sepe- 
nuhnja menjokong usul utk mem- 
bentuk suatu dana istimewa PRB 
bagi perkembangan ekonomi ne- : 
gara2 terbelakang (Sunfed). 

D.samping itu para ahli ekono- 
m sosialis itu menjokong pula 
suatu rentjana untuk membentuk 
sevuah badan informasi pusat ig 
akun dilugaskah: untuk mengum- 
pulkan 2 penerangan jang 
Sertalan dengan rentjana  pem- 
bangunan nerekonomian Clinegara- 
negara terbelakang: Asia. Bira 
nformasi ini kemudian akan me- 
neruskan segala bahan penerangan 
fu kepada suatu organisasi pusat 
'g Ulk sementara akan disebut 
Dewan Ekonomi Asia dan dewan 
n akan memusatkan dan meng- 
g0'ong-golongkan bahan3-penera- 
ngan itu untuk disediakan bagi 
mereka jang memerlukannja (An- 
tara), 

  

PERLOMBAAN — TANAMAN 
PADI 

“Perlombaan tanargan padi jang diadakan oleh Djawatan Pertani- 
an Rakjat Ketj. Wiradesa dan di 
ikuti oleh 14 desa telah berachir 
dan jang mendapat hadiah ialah 
desa Rowojoso sebanjak Rp. IL. 
200,— desa Warukidul Rp.500,- 
dan desa Semut Rp. 250,—, 

    
ertj aja | 1 

tali Panas Mata-Hari



   
   
      

   

     

      

                

    
    
    

    
   

      

    
   

    
        

  

     

    
    

   

   

      

     
   

     

      

   
    

    

   

    
     

  

tatan harga. 

  

— — — — — Dalam, ruangan 
Dean usaha mereparasi sekaran 

    

Pe “Sang “Una ea ERA 

   

   

         
   

  

beropposisi itu | 

ja-upaja untuk 
melalui parlemen, 

mosi itu, buat w: 
hanja melihat d     

    

   

    
   

   

  

sakka ang » 
net terantjam oleh 

ra 

iggar 

   

g sudah 
: dal pert jaja ja 

3 . 

ini pernah kita kemukakan, djika de 

tidak pertaja. Sekarang mendjadi kenjataan. 
kan usul mosi tidak pertjaja itu. 

   “justru pada achir2 ini sedang 
an, Lea dihubung?kannja ke 

an ” 

in djalan pikiran rakjat dalam ge 
   kin orang akan menundjukkan dja 

mosi Odak pertjaja diparlemen sbg. agen 

 Opposisi — tidak perduli apakah jang 
PNI atau partai apa lagi — selalu berda 

“9 

kabinet. Dan usaha mendjatuhkan kabinet 
undang2. 
an kemungkinan2 mengenai. usul 

  

terlalu praematuur. Tetapi kalau orang 
ketik 

parlemen dari partai pendukung pemerin: 
| Lihat sadja suara A.A. Achsien dari N:U., 
dan suara2 sementara anggauta fraksi Parindra. 

un usaha Panitia Perbaikan Kabinet untuk 

a kabinet minta votum kepertjajaan 
-tempatnja. Soal itu orang bisa me 

  

basah”, sekarang ini kedudukan kabi 
g akan diadjukannja. Akan ter 

lalu berlebih-lebihan djika suasana disekitar kabinet sekarang merupa 
kan ,,api dalam sekam”, melainkan nasib kabinet sekarang seperti ,,te 
lor diudjung tanduk”!!! 
  

Djojoprajitno : (Murba) : 
  

Revolusi Kita Gagal 
Kalau Ada Pemimpin2 Pengebianat 
Bangsa — Hukumlah Mereka Se- 

berat2nja 
DALAM PIDATONJA pada peringatan Ulang Tahun ke-VI 

Partai Murba di gedung 
anggauta DPP Partai Mi 
kan, bahwa sangat 
bang baru ini jang me 
hanja akan merupakan insinuas 
pertahankan kedudukan orang2 2 

    

Gris Semarang pada Rebo malam j.b.I., 
urba Sudijono Djojoprajitno a.l. menjata- 

likuatirkan apabila pidato Presiden di Palem- 
ngenai adanja pengchianat bangsa dan negara, 

sinuasi (suatu sindiran) sadja, untuk mem- 
jang kini berkuasa. Tetapi sebalik- 

nja, apabila apa jang disinjalir oleh Presiden itu betul dan ada 
bukti2nja, maka sudah sewadjarnjalah kalau orang2 jang disinjalir 
itu mendapat hukuman jang seberat2nja. Dari itu oleh beberapa 
anggauta Parlemen, antaranja dari Partai Murba sendiri, kini telah 
diminta agar Pemerintah mempertanggung djawabkan p'dato Pre- 
siden itu, demikian pembitjara. 

Dalam pada itu pembitjara te- 
lah mengupas dengan pandjang 
lebar. mengenai nrotokoy um 
statuut jang sama sekali ditolak 
oleh Murba. Karena dianggap 
protokol itu masih sangat meru- 
gikan: Indonesia.  Selandjutnja 
mengenai beleid Kabin:t Ali di 
katakan oleh pembitjara. bahwa 
djka d bandingkan dengan Ka- 
binet jang duiu2 maka Kabinet 
sekarang ini programnja agak se- 
dikit madju, sebab a.l. akan me- 
robah' sistim ekonomi koloniaj 
mend'adi nasional. Tetapi Partaj 
Murba tidak jakin. bahwa Ka- 
bingt akan berhasij mentjapai. 
perobahan itu. karena menurut 
pemb:tjara, konsepsi perobahan | 
dari Kabinet masih berbeda de- 
ngan konsepsi dari Partai Mur-| 

.ba. Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa menurut Partai Murba revo- 
lusi Indonesia sekarang ini ada- 
lah gagal, dan apabila revolusi 
kita hendak dijaja, maka disam- 
ing harus menghantjurkan - ke- 
kuasaan poltik pendjadjahan. 

| harus dihantjurkan pula politk 
ekonomi pendjadjahan. Demi- 
kian Sudiono Djo'oprajitno. Da- 
pat dtambahkan, bahwa malam 
perngatan Ulang Tahun Partai | 
Murbs tadi ketjualr dikund'ungi 
oleh segenap anggauta?nja djuga 
dihadlir: oleh para undangan da- 

  

ri wak12 organisasi di Sema- 
rang. 

KOPERASI PERTENUNAN 
BERDIRI. | “ 

Baru2 ini didesa S'mbangwe- 
tan (Ketj. Buwaran) telah diada- 
kan rapat peresmian berdir'inja 
Koperasi Persatuan Pertenunan 
Indonesia Buwaran disingkat Ko 

Peradi: PERPIINPAAN tenan lini berarti suatu pentjegahan, agar dibentangkan riwajat dari kope- 
rasi tsb. jang asal mulanja hanja 
berupa gabungan sadja dari para 
pengusaha pertenunan, tetapi ke- 
mudian mendapat pengakuan da- 
Ti pemerintah. - 

Pengurus dari koperasi tadi pa 
da waktu ini ialah Ketua — sdr. 
A. Dalari, Penulis — Sdr. Purno 
mo, Bendahara — Sdr. Sulaiman, 
Pembantu2 — Sdr. H. . Sachur 
dan Sdr. Abdurrachim. " 

UNTUK MEMBERANTAS: 
PENJAKIT MALARIA. 

Dalam usahanja untuk mem- 
berantas penjakit malara diwila-| 
jah kabupaten Semarang (pada 
triwulan Hd terdapat 14577 pen- 
derita) oleh Diawatan Kesehatan: 
Kabupaten telah dibagi-bag kan. 
kep:da penduduk  diketjamatan 
Suruh, Susukan. Getasan. Bring n. 
Salat'ga Ungaran. Klevu dan 
Gunungpati sediumlah 211 botol 
kin'ne tablet 4 500: bidii. Selain- 
nja itu diadakan peper ksaan da- 
rah setjara periodiek didesa-desa 
NN banjak  tmbuj penjakit 
malar a. g : 

Corps Musk dari Mobbrig Po-, 
Jisi Diawa Tengah besok tanggal. 
20 Non. akan mendengarkan la-| 

| gu2nia jang merdu di Koevel ..Ta-| 
man Merdeka“ dekat Tugu Muda | 

| dari diam| 
18.00 s/d 19:00. Mus'k itu diba- 
Semarang, d'mulai dari 

ah pimp'nan J. Salamony. 
  

    

HARGA EMAS 
Chusus aa erd 

Semarang. 18 b 
24 karat: djual ...... 

beli 
22 karat: diual Rp 

beli ...... Rp. : beli , 
Djakarta, 17 Nopember. 
Tidak ditrima tjatatan harga. 
Surabaja, 17 Nopember. 

Rr t 75 2 23 
aa 

  

Tidak.ditrima tjatatan harga, 
Londen, 17 Nopember. 
Harga emas internasional me- 

nurut hitungan dollar Amerika 
Baen ng Fa 
mas Beirut tiap ounce 38.23 

Emas Macao tiap ounce 2 
Emas Hongkong tian ounce 37.66 
Emas Bangkok: tidak d'trima tja- 

      
ensuphan  perpraa 

dia #1 

Nopember 1954: 

557 Pelatjur 
Terdaftar 

Pendaftaran Dim Kota 
Semarang Kini Sudah 

Ditutup 

MENURUT Keterangan, kini 
pendaftaran orang2 pelatjur dan 
rumah pelatjuran jang ada dida- 
lam kota Semarng telah ditutup 
oleh fhak Palisi Kesusilaan. 
Djumlah orang2 pelatjur jang ter 
daf ar ada, 557 orang, sedang- 
kan rumah pelaturan ada ..88 
buah. Dalam tempo jang singkat 
surai2 pendaftaran akan diselesai- 

Ia Kepada Kantor Sosial Kota Be- 
sar Semarang jang berkewadjiban 
pula membimbing kaum pelatjur 
kedalam masjarakat 
Tindakan seland,utnja akan diatur 
dem kan rupa. sehingga disetiap 
rumah pelatjuran terdapat nama 

anak buahnja” jang dapac dili- 
hat oleh tiap2 pengundjung ru- 
mah tsb.. pula apabla diselidiki 
oleh fhak jang berwadjib. 

Pemilik rumah pelatjuran berke- 
wadjiban pula memberi laporan2 ka 
lau kedatangan ,,anak buah baru” 
atau anak buahnja tadi meninggal- 

lain tempat. Kedatangan ,,anak bu- 
'ah baru” jang tidak memiliki foto 

lam daftar resmi jang terdapat pa   
'ran diharapkan pula e e 
Ikan ,,anak buahnja”- supaja djangan 

tu pelanggaran, dimana fihak jang 
iberwadjib berhak pula untuk menu 
tup rumah tersebut kalau ketahuan. 

ditempat2 tadi- tidak sampai kema- 
sukan ,,orang baru”. Selain dari pa 
da itu, fihak pemilik rumah pelatju 

memperingat 

sampai berkeliaran diluaran. Demi- 
kian perlu diperhatikan, karena se- 

kalipun kini peringatan2 tadi sudah 

diberikan, tetapi kenjataan masih di 

abaikan, hingga setjara mudah pula 

"anak buah” tadi dapat dipesan” 

untuk suatu ,,panggilan” ke rumah2 

'penginapan atau lain2 tempat. jang 
menjediakan tempat gelap. 

. 
Atas pertanjaan, apakah betul 

setelah di Solo fihak jang berwa- 
djib mengambil tindakan2 razZ.a, 
kaum pelatjur telah meninggalkan 

manja ke Semarang didjawab, 

bahwa melihat kenjataan jg ada, 
maka hal demikian tadi tdak ter 

djadi, ketjuali kepada mereka ig. 
ketika terdjadi peristiwa di Solo 

| mempunjai tempat tinggal di Se- 
marang. Orang ini tentu kembali 
di Semarang. 

Demikianlah keterangan2 me- 
Ingenai soal pelatjuran di Sema- 
rang jang tidak Jama pula akan 
diatur seperti dilain2 tempat. 

KEHILANGAN SELEM- 
BAR CHEOUE. : 

Dlaporkan kepada fihak jang 
Bada Gan bahwa sdr, Tan H:en 

“Hwa, tinggaj di Gg.. Gambiran 

(sada ta! 16 Nop. jbl. telah ke- 
ailangan selembar  chegue ber- 

harga Rp. 9000.- d'djalan umum 
| Purwodinatan. Chegue tsb. ber- 
seri nomer 030269 A atas nama 
|N.V. Handel Mij Cievo utk Bank 
Indonesa. ,'   

50 APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Bima di Dil. 

Seteran dan Koo Hwie Pekodjan 99 | 

| dibuka hingga diam 20.00x 
MUTASI. ri 

Menurut keterangan terhitung 
mulai tgl. 1 Oktober 1954, wakil 
Res den Pekalongan Soemarsono 

jang dahu'u mendiabat Bupati 
Temanggung  d'angkat mendijadi 
Residen Pekalongan, sedangkan 
Bupati Tecal Soemindro diangkat 
mendjadi Residen Pati. ' Apakah 
pengangkatan2 tersebut djuga ter- 

| imasuk tindjauannja Menteri Da- 

lam Negeri tidak didapat ketera- 
ngan. Selandjutnja mulal 1 Okt 
1954, Bupati R. Soewarno d/p 
kantor Gubernun dipindah dan di- 

perbantukan kantor Karesidenan 

Semarang, 

g ini kabinet bisa berdiri, maka di Par 

rasi, adanja mosi tidak pertjaja 

kabinet, maka soalnja 

'an jg. keliru terhadap pidato 

kan dan kemudian dibagikan pu- 

jang lajak.- 

dan foto si pem'lik rumah dgn) 

tempat tsb. untuk menudju umpa. 

  

| bun, Kutowinangun, 

| 

, 

BLORA 
TIMBANG TERIMA DJAPEN. 
  

tan Kepala Djawatan 

trowardojo kepada Sdr. Moch. Jak- 
par, jg dihadliri oleh Sdr. Sidono 

pak Bupati Blora, wakil2 Instansi 

tai/organisasi. 
Dapat dikemukakan, bahwa terhi 

tung mulai tgl. 1-11-1954, sdr. To- 
hiran Sastrowardojo dipindahkan 
ke Kempen, sedang Sdr. Moch. Jak 

han dari Kempen. 2 
Dalam sambutan? jg all. diberi- 

kan oleh Bapak Bupati, wakil dari 

wa hanja dengan djalan kerdja sa- 
ma jg erat dan saling bantu mem- 
bantu, segala tugas mereka ma- 
sing2 akan dapat dilaksanaka, dgn. 
sebaik-baiknja, dengan hasil seba- 
gai mana jg diharapkan. ' 

KEBUMEN 
HUDJAN LEBAT TELAH 
MENGGENANGI SETJARA 
" LUAS SAWAH. 
Akibat hudjan lebat selama dua 

hari didaerah ketjamatan Pituruh 
dan Grabag, Purworedjo, Prem- 

Karanganjar 
dan Gombong kabupaten Kebu- 
men, sawah2 di daerah2 tsb. ter- 
genang air. Disekitar Gombong 
terdapat 180 rumah rusak atau 
roboh akibat meluapnja kali Sem- 
bor. Kerusakan tanaman dan 
ketjelakaan manusia belum dike- 
tahui. Dikal: Djambe dekat Mer- 
gojoso Selasa sore terdjadi tanah 
longsor kedjalan, hingga lalulin- 
tas terhenti selama setengah djam. 

SALATIGA 
BALAI PENGOBATAN. 

Dalam tr.wulan Ili tahun 1954 
Balai Pengobatan jang termasuk 
dim pengawasan Djawatan Ke- 
sehatan Kabupaten Semarang di 
Salat ga sedjumlah 28, teiah di 
sundjungi oleh 39788 orang sa- 
kit Germasuk 29097 pender.ta la- 
Ma) dengan banjaknja consu.t 
13524 kali: 

  

  

| 

Bertempat digedung Rakjat Blora 
pada tgl. 15-11-1954 telah dilang- | 
sungkan upatjara penjerahan djabaj 

Penerangan | 
Kab. Blora oleh Sdr. Tohiran Sas- 

Kepala Djapen Prop: Djateng, Ba- 

Militer dan sipil, serta wakil2 par- 

par jg. menggantinja, adalah pinda- 

Angkatan Perang setempat dil.nja, 
kesemuanja dapat disimpulkan, bah | 

  

| BENDUNGAN ..MERTOSARI” 
K0 DIRESMIKAN. 

(ngan .,Mertosari“ di Grogol (Su- 

» am suatu  upatjara penjerahan 
dar fihak Pekerdjaan Umum ke 
pa PN ai pan 
“Tengah jang, diwak'li oleh ang- 
Loaw:a DPD” isit Notojuwono. 

| Bendungan tad' dibangun dengan 
baia Ro. 850.000.— dan apabila 
d'silesa kan se'uruhnja akan me 
nelan biaia Lk. Rp. 2 djuta. 
Menurut krangannia Wasit, 

| dengan selesainia bendungan itu, 
'iap ha sawah jang mendapat a'r 
dar bendungan tsb. diharapkan 
akan tambah produks'nja dengan 

vintal pal" tiap ha - nia. "Kini 
bendungan ..Martosar?” baru da- 
s2t menvari soewah. seluas. Jk. 
300 ha. Tetani kalau telah selesai 
seluruhnja akan dap”t. mengairi 
sawah se'uas Ik. 3.300: ha. Pe- 
n'elesaian nekerdiaan itu dilaksa: 
akan tambah produksinja dengan 

    

        

ngngat keadaan keuangan. 

| TEGAL 

HASIL KONPERENSI P.L.I. 

Islam Indonesia daerah Pekalongan 

jg. berlangsung sediak tgl. 13 s/d 

16 Nop. ibl. di Tegal telah meng- 

antbil keputusan sbb.: Mendesak 

kepada Pemerintsh, agar kongres 
demeralisasi diselenggarakan oleh 
Pemerintah sendiri: ' menurunkan 

harga buku? peladjaran Sek. Lan- 

| djutan: mengadakan — pengawasan 
terhadap Sekolah2 Partikelir Lan- 

djutan jg hanja bersifat komersil: 
dan menindjau kembali pemberhen 
tian ikatan dinas bagi peladjar2 

PGA -puteri. 

TJILATJAP 
Mam aan ME AN Pe 

KAKI TANGAN GERAKAN 
SILUMAN DIBEKUK. 

Dari sumber jg dapat dipertjaja 
diperoleh keterangan, bahwa belum 
selang lama ini sebuah rumah di 

daerah Tjimanggu (Madjenang) te- 
lah digrebek oleh alat2 Negara ki-   Adapun djenis penjakit jang 

banjak terdapat: influenza 2782: 
ma:ara 14577, scabies (gud'g) 
1262: ulcus (penjakit kul't) 1146. ' 
. Dengan pokok djiwa 516289) 
(teemasuk — kotapradja Salatigr) 
erdapat angka kelahiran 4994 
atau 46.43 pro m'lle: dan angka ' 
kematian 1661 atau 12,86 pro 
me. Ssa angka kelahiran (ge- 
boor.eoverschoi) 4333 atau 33,37 
pro mille. daan 

THOL.K DI SMG. 
Besok tgl. 28 Nopember 1954, 

mula: djam 10.00 sampai djam 
13.00 di Geredja Randusarj akan 
diadakan recoliectie bagi Guru 
Katholik di Semarang, ba'k Ba- 
pak2 maupun Ibu2 Guru. Santa- 
pan rochani akan diberikan oleh 
P.R.B. Schouten SI. dan P. R.   

' 
! 
' 

ikan tempatnja untuk menudju ke- | 

: 
$ 
f 

jang seharusnja ditjantukrkan dida ' 

da tiap2 rumah pelatjur berarti sua | 

  ' sebuah sepeda. Akibat dari 

P. Sutapanitra SJ. Recollect'e tsb. 
akan diachiri dgn sembahjang 
pudjian dan kemud'an diadakan 
ramah tamah d'gedung Sukasari. 
Harap para Guru Katholik di 
Semg. maklum adanja. 

BOJONG KE KALIMANTAN. 
D dapat kabar,. bahwa selama 

bulan Nopember ini oleh fihak 
Diwt. Transmigrasi Djawa Te- 
ngah di Semarang telah di trans- 
m grasikan sedjumlah 50 orang 
bekas tawanan S.O.B. beserta 
keluarganja. dan menudju ke Ka- 
limanian. Mereka berangkat se- 
tiara ber'urut2 pada tgl..7 Nop. 
sebanjak 25 orang, tgl. 19 dan 
21 Nov. masing2 sebanjak 25 
dan 50 orang beserta keluarga- 
nja. 

KELUAR DARI RIL. 
Sebuah lokomotif no. D. 52942 

baru2 ini pada sang hari telah 
keluar dari ril diemplasemen se- 
belah Timur setasiun 
Semarang. Untung dalam peris- 
twa ini tidak terdapat korban. 
Sebab2nia  demik'an. menurut 
keterangan karena lokomotif itu 
semu'a telah « menggilas paku 
bantalan ril jang terdapat dian- 
tara lobang sambungan ril. 

KWITANSI PEMBANGUNAN 
GEDUNG PERBEPBSI. 

Dikabarkan, bahwa penar kan 
undian - Kwitansi Pembangunan 
untuk pendirian gedung Perbepb 
si di Djakarta diundurkan hingga 
pada besok tgl. 30 Maret 1955 
dan akan dilakukan di Djakarta. 
Kwitansi berhadiah itu harganja 
Rp. 2— tap lembar dan bagi 
mereka jang ingin memiliki  da- 
pat hubungan dengan Tjabang2 
dan Ranting2 Perbepbsi setem- 
pat. Hadiah pertama disebutkan 
sebuah mobil seharga Rp. 
50.000,—. “ 

TABRAKAN. 
Selasa siang jbl. antara djam 

11.15 d'simpang empat Djl. Dr. 
D'awa — Blakangkebon Smg. 
te'ah terdjadi tabrakan antara 
seneda motor H. 11845 dengan 

ta- 

brakan j'u sepeda mendapat ke- 
risakan agak berat dan untung- 

''hfa tdak terdapat korban manu- 
'$'a. Fihak jang berwadjib melaku- 
kan pemer:ksaan. 

PEMERIKSAAN TJONTOH 
AIR SUSU. 

Hasil dari pada pemeriksaan tjon 
toh air susu dari Pemerahan2 air su 
su jang selama bulan Mei s/d bin. 
Oktober 1954 dilakukan oleh Diwt. 
Kesehatan Kota Besar Semg. sbb: 
Amat baik pemerahan  Djatingaleh, 
baik  pemerahan2: Liem. Som Nio,. 
Siem Kian Nio, Sumbing,  Kwik 
Yong Tjay, Oei Djie Sien, Leyting, 
Ang, Muria, Hoo Kwik, Leger des 
Heils: tiukup pemerahan2: Tan Ing 
Liang, Mlaten, Ong Giok Lian, Liem 
Tjien Lee, Henriette, Tan Ping Sien, 
Liem, Be Tjien Kian, Sidoredjo, Oei 
Teng Tjoe, Srondol, de Zegen, Sin- 
doro, Stella. 

NTIr IT 1 Es : 

UNA BETA GURU KA 'ini, fihak jg berwadjib terus meng 

Tawang 

ta, karena disinjalir adanja 8 orang 
grombolan bersembunji  didalamnja. 
Karena gerakan ini dilakukan dgn. 
tiba2, maka grombolap itu tidak 
sempat melakukan perlawanan dan 

7. orang dapat tertangkap, sedang 
jg seorang meloloskan diri. Dalam 
rumah itu terdapat beberapa butir 

granaat dan dokumen2 
rangkan, bahwa 8 orang tsb. ada- 

|lah anggauta dari grombolan jg me 
namakan dirinja: Gerakan Siluman. 

Terpendam. ' Tentara Pemerintah 
Dengan diketemukannja dokumen 

adakan penjelidikan dipelbagai tem 

pat dengan giatnja. Diwartakan Je- 
bih landjut, bahwa di- daerah Sida- 
redja djuga dapat ditangkap “3 
orang jg ditjurigai, tetapi 2 orang 
antaranja telah membunuh diri de- 
ngan djalan menggantung diri dan 
terdjun dalam parit. Diduga, bhw 
mereka ini ada hubungannja dgn. 
organisasi G.S.T.P.T. tsb. diatas. 

Apa tudjuan' tertentu dari grombo- 
lan2 ini masih dalam  penjelidikan 
jg berwadjib. 

ANGGAUTA O.P.R. GUGUR: 

Belum lama berselang pos pen 

daerah Madjenang dengan - tjara 
sekonjong - konjong  ditembaki 
oleh grombolan. Walaupun ang 
“gauta O.P.R. jang mendjaga ha- 

dengan gagah berani sampai beb 
rapa djam. 5 

Menurut taksiran 
diketahui kebenarannia- baniak 
grombolan jang menjerang ada 
100 orang. T ga orang O.P.R. jg. 

seorang danat meloloskan diri. 
Ketiga rahlawan tsb. dimakam- 
kan di Taman Pahlawan Madje- 
nang. 

  

TJIREBON 
TANAMAN TEBU RAKJAT 

DIPERLUAS. 

Pabrik Gula Tersana Barus (Kab. 

Tjirebon) baru2 ini telah terbentuk. 
Dalam waktu jang singkat panitya 
ini akan segera memulai dengan pe- 
nanaman tebu rakjat. Dengan ter- 

bentuknja panitya ini berarti djum- 
lah panitya tebu rakjat didaerah 
kares. Tjirebon tertjatat 6 buah, me- 
liputi pabrik2 gula Gempol, Kadi- 
paten, Djatiwangi, Babakan, -Sin- 
danglaut, dan Tersana Baru. Jang 
belum wmempunjai Panitya tebu 
Rakjat adalah Pabrik 
Karangembung Kab. 
Lebih landjut diperoleh “ ketera- 
ngan bahwa kesulitan? jg kini di 
hadapi oleh Panitya Tebu  Rakjat 

  
itu adalah seretnja keuntungan jgf 
masuk, karena masih adanja sai- 
ngan dengan fihak pengusaha pa- 
brik jg ingin menanam sendiri tebu 
nja. Seperti pernah dialami oleh Pa 
nitya Tebu rakjat areal pabrik Gu 
la Babakan, fihak pengusaha pabrik 
telah mulai menarik perhatian rak- 
jat dengan djalan memberikan 
voorschot2 sewa tanah untuk ta- 
hun penanaman jg akan datang 
(1955), sedangkan  fihak  Panitya 

| Tebu Rakjat tidak dapat memberi- 
kannja berhubung keuangannja ma 

. sih lemah. 
| 

| BUNUH DIRI DALAM 
! TAHANAN. 

Dar' f'hak resmi d peroleh ka- 
bar, bahwa seorang tahanan jang 
dituduh mendiadi anggauta ge- 
rombolan MMC telah membunuh 
dri dengan djalan menggantung 
dengan anduknia sendiri jang di 
robek2 lebih dahulu utk didjadi- 
kan tali. Peristtwa ini terdjadi 
didalam. kamar. tahanan sebuah 
pos fhak jang berwadjib di Bo- 
dja. Adapun orang itu bernama 

! Sjk. dari desa Pas'gitan Bodja, 

Tgl, 11 Nopember jl. bendu-' 

'koha djo) telah dibuka resmi de- - 

| 
Hasil konperensi ke-IV Peladjar ' 

jg mene-. 

diagaan O.P.R. di Putjungpugur. 

nja 4 orang mereka toh melawan: 

iang belum: 

melwaan itu gugur sedang jang 

Panitya Tebu Rakjat untuk areal 

Gula | 
Tj:rebon. | 

  

    

     

njala-njala. $ 

Suatu pertjobaan memakai pakaian jang tahan api dan pertjobaan me 
makai alat-alat pemadam kebakaran telah diadakan baru-baru ini di Dja 
'karta oleh. angganta2 Barisan Pemadam: Kebakaran. Kelihatan 
gambar iri seorang anggauta barisan pemadam kebakaran “dengan. me 
makai, ikaian jang tahan api. tsb. sedang berdjalan melalui. api jang ber 

Su 1 
Ba 

dalam 

  

  

Ke 
Antaranja Akan”Iku 

: Bahaja 

   

   

  

, Baen Kongres 

Djerman Barat, RRT, dan lain?. 
s5 

Buta : Hu- 

—-puf Lagi 
40” Dari$Djumlah Pe- 

gang Idjazah PBH Di 
Madjalengka Sesudah 3 

T h. Tak Dapat Membatja 

  

     
. UNTUK mengetahui sampa: 
d.mana ,,melekatnja” hasil pela- 
djaran pemberantasan buta-huruf 

    

   

    

     

  

Lain pada orang2 dewasa, ma- 
ka u2 ini p.hak Djawatan 
Pe an Masiarakat Propin- 

si ya Barat dan djawatan se- 
ten d, Madjalengka tlh meng 
adakan sema.jam udjian. Peng- 
udjiam itu dilangsungkan dalam 
sud serba leluasa sehingga 
or? dudj, itu tidak me- 
rasi seperti dlm sesuatu 

jg menegangkan 

3, bahwa dari djumlah 
2 iang :zelah mendapat idjazah 

sus Pemberantasan Buta Huruf 
ahun 8 bulan'jang lalu ada 6396 

(ang masih bisa membatja huruf 
|Latin dalam bahasa Sunda dan 
5690 masih bisa membatja dalam 
ajaa Indonesia. Ukuran bisa ti- 
daknja membatja itu ditetapkan me 
nurut sjarat2 jang direntukan - oleh 
djawatan. ha 
“ Tentang ketjakapan menulis ha- 
sil--pengud'ian itu ' menundjukkan, 
bahwa lebih kurang 6046 dari djum 

lah orang2 itu masih bisa menulis 
huruf Latin dalam bahasa Sunda 
dan lebih kurang 40 bisa menu- 
lis dalam bahasa Indonesia. 

Selain daripada 'itu diadakan pula 
pengudjian terhedap orang2 dewasa 
jang telah mendapat idjazah kursus 

Pemberantasan Buta Huruf 1 tahun 
|8 bulan jang lalu. Diantara mereka 
inj ternjata ada 64Yo6 jang masih 
bisa! membat/a huruf Latin dalam 
bahasa Sunda menurut ukuran? 
djawatan dan 6096 jang masih pan 
dai membatja dalam bahasa Indone 
ta. “Tentang persentasi jang masih 

sa. menulis, pengudjian menundjuk 

kan aneka 4396. (Antara) 

    

2 
€ $ » 

KEPUTUSAN2 KONPERENSI 
|... SBPP DJATENG. 

1 Konperensi Seriakt Buruh Pela- 
bunan Pelajaran Daerah V Dja- 
teng jang dilangsungkan dj Sema- 
rang tgl. 13 dan 14 Nopember 
1954 al. memutuskan sbb.: 

. A) Utk perbaikan ekonomi na- 
sional: 1. Menolak kerdja waktu 
malam dseluruh pelabuhan w.- 

| ajah Djawa Tengah untuk men- 
djaga kesahatan dan mentjegah 
tetjilakaan, serta menentang pe- 
ajelundupan dan pelajaran ge- | 
'ap, 2 menuntut terwudjudn'a per. 
dagangan setjara normal. perl'n- ' 

.dungan terhadap pengusaha na- 
s-onal, menindas 'setjara tegas 
terhadap perbua'an2 sabotage, Ko. 
rupsi dan birokrasi dilapangan ' 
kerdja pelabuhan dan pelajaran, 
3 segera dbukanja kembali ga- 
'angan kapal ..TAAT” Djuwana 
atas kekuasaan Pemer'ntah, me- 
“aserdiakan kembali semua buruh 
aja dan mereka jang ditahan di- 

- Sebaskan. - Aa 

  
: 

| B) Untuk mendjamin hak-hak 
1Iemokrasi, dan pejaksanaan Pe- 
mlhan Umum. 1. Menuntut 
ilaminan keamanan dalam pelak- 
anaan2 Pemilihan Umum. Dja-- 
minan upah bagi buruh/pegawai 
1egeri anggauta Panitya Pemili- 
han, uang duka bagi petugas Pe- 
nihan Umum jang gugur ak'- 
yat serangan gerombolan dil.nja. 

“Jan upah penuh pada hari Pe- 
mungutan Suara. serta djaminan 
lapat ikut sertanja kaum buruh 
lang ber'ugas pada Pemungutan 
Suara. 2. Menuntut dibubarkan- 
ya DPRDS model PP/39 dan 
ligant nja dgn djalan Undang2 ig 
temokratis 
Jung, 
Dalam pada itu konperensi tsb. 

pun. an na penghargaannja 
kepada kab net Ali jang telah me- 
ngadakan langkah2 perba kannja 

jang leb h madju untuk perba.kan: 
nasb buruh, selandjutnja me- 
agandjurkan untuk menggulung 
terus kepada  komplotan2 Hii 
R.L, ialah DI TII. kaki tangan 
Koumintang jang berusaha me. 
nga'iau keba'kan RI dan meng- 
ambil tindakan — tegas terha- 
dap pemimo'n-pem mpin“pendjual 
bangsa. Achirnja menuntut huku- 
man mati terhadap Schm,dt, 

  

gres Ibu Sedunia 
Akan Diadakan Dlm Tahun 1955 — 

PARI BERLIN didapat kabar, bahwa sidang biro ,, Gabungan 
| Demokrasi Sedunia” (GWDS-WIDFE) telah memutuskan a.l. 

diketuai oleh Eugenie Cotton, presden GWDS (WIDF) 
1-oleh wakil2 dari Inggeris, Italia, Hongar!a, Sovjet Uni, 

.! Gesekan biola: 

sebelum Pemilihan | 

lan mengharap adanja tindakan2 

t Berusaha Elakkan 
Perang 

Ibu Sedunia pada tahun 1955, 

Dalem sidang tsb. telah: ditindjau 
situasi, internasional jang terutama 
menjangkut kepentingan kaum wa- 
aita sedunia, dan disimpulkan bah- 
wa pada setu pihak telah tertiapai 

kemenangan2 besar. dalam usaha 
intuk mempertahankan perdamai- 
an, jaknj dengan dapat diachirinja 
peperangan div Asia dan dapat di- 
hindarkannja Pak Keamanan Eropa, 
akan tetapi dilain pihak: disimbulkan 
nja kembali bahaja peperangan ba- 

kok —iKementerian 

DENGAN SURAT keputusan 

ga? pendjualan tertings 
am negeri. Menurut peraturan 
tinggi dari gula pasir ,/at fabriek' 
267.50 utk k I s : 

100 kg bruto voor n 
padjak pendjualan sebesar 5 pCt. 

Harga pen 

    

     

  

    
jualan eljeran. 

Harga pen jualan 
gi termasuk 

3.20 unt     
Rp. 3,15 untuk daerah II, dan R 
3,30 dan Rp. 3,20 untuk daerah III, 
dan achirnja Rp. 3,35 dan Rp. 3:25 
untuk daerah IV. Sebagai daerah 

ditetapkan Djawa Timur ketjuali 
residenan2 Madura, dan Boi,onego- 
ro, kabupaten2 Patjitan dan Banju- 
wangi dan kawi Bawean, se- 
terusnja Djawa Tengah, ketjua- 
li karesidenan2 Kedu dan Banju- 
mas. dan kabupaten Blora, d 
achirnja, karesidenan Tjirebon. Dae- 

  

   

  

2 Peraturan 

    

   

dan iri Swedia akan bermai, di 

ena OAT PR San Poor 

  

K egontjangan Harga Gula 
Mengakibatkan Kegogtjangan Berbagai 

Boko P 
Bahar 

erekonomian Adakan 
Baru 

ya dari Kementerian Pereko 
BAL . penetapan har 

(pasir jg diperdagangkan dida 
baru maka harga pendjualan ter 
atau »af veem” ditetapkan Rp. 

   

   

SHS dan Rp. 25750 utk kewalitet HS “tiap 
netto (termasuk harga. karung) ditambub aga 

   

  

Ha n
a 

4 Smg) EM /I 

:| Kes. Kalmar FF 
(€Main Di 'Smg. Lawan 
| Kes. PSIS Diperkuat 

Kini telah ada kepastian, bahwa 
besok pada tanggal 27 Nopember 
1954 jad. ini, XI. KALMAR FF da 

ka Sema 
ang. Karena usaha PSIS untuk. men   rah.II meliputi Djawa T.mur dan 

Djawa Tengah, jang tidak. termasuk 
daerah I. Daerah III meliputi Djawa 
Barat ketjuali keresidenan- Tjrebon 
dan Banten, dan daerah IV ialah ka- 
residenan Banten. Daerah diluar Dja- 
wa dibagi atas tempat2 pelabuhan jg 
langsung menerima gula pasir dari 
Djawa (daerah V) dan tempat2 di- 
luar Djawa jang tidak langsung me- 
nerima. gula pasir dari Diawa (dae- 
rah VI). 

Harga tertinggi. 

gang tangan pertama kepada grossier 
tiap 100 kg bruto voor netto ditetap- 
kan Rp. 295,— SHS dan Rp. 284,50 
HS: dalam daerah-I, harga2 mana di- 
naikkan masing2 Rp. 6,50 untuk dae- 
rah II, dinaikkan masing2 Rp: 10,—   ru dengan adanja. persetudjuan di 

London dan Paris, tang pada. po- 
koknja melapangkan kemungkinan 
remilirarisasi Djerman. 

Sidang berpendapat bahwa 
an perkembangan situasi 
maka kesengsaraan dan penderitaan 

deng 

kembali mengantjam - berdjuta2 ka- | 
um ibu dan kanak.2 

Oleh karena itu, GWDS (WIDF) 
telah mengambil inisiatif utk. meng- 
adjak kaum' ibu diseluruh dunia me 
ngelakkan bahaja jang mengantjam 
umat manusia dewasa ini, dan 
mempersoalkan masalah tsb,  da- 
lam suatu ,,Kongres 

dalam. membela kanak2, melawan 
peperangan, untuk perlutjutan persen 
diataan, dan untuk persahabatan an 

tara rakjat2 didunia”. Demikian a.l. 
komunike jang dikeluuarkan oleh 

elandjutnja dalam biro tsb. dipu 
tuskan pula untuk menjelenggarakan 

sidang councilnja pada bulan Dianu 
arj 1955, untuk membitjarakan tu- 
gas wanita dalam. perdjuangan un- 
:uk perdameian dan persahabatan an 

tara rakjat didunia, dalam membela 
hak2 dan kanak2nja. 

Didapat kabar pula, bahwa dalam 

sidang tsb. hadir pula wakil dari 
Djepang, nonja Takeda, jang mem- | 
bawa seruan wanita Djepang kepada 
kaum ' wania seluruh dunia, agar, 
memperkuat perdjuangannja menen- 
tang sendjata2 atom. Seruan ini di- 
sokong sepenuhnja oleh Biro GW 
DS (WIDF) jang menjerukan agar 

kaum ibu sedunia bersatu dan mem 
perkua: perdjuangan bersama utk. 
menghalang?2i segala usaha kearah 
perang dunia baru, dan bekerdja 
giat kearah perdamaian jang abadi. 

(Antara). 

  

SIARAN RRI 

Semarang, 20 Nopember. 1954: 
Djam. 06.10 Instrumentalia, 06.40 

: 07.10 Herjati dan 
Sal Saulius: 13.15 Xavier Cug, 

13.30 Orkes Krontjong, 14.10 Ira- 
ma Indonesia Baru: 17.05 Taman 
Kanak2: 17.40 Kwartet Koch, 18.00 

"Obrolan pak Patrol, 18.15 Matara- 
map sendja: 19.30 Atjara Sabtu ma- 
lam: 20.30 Trio Nila Kirana, 21.00 
Siaran Penerangan: 21.15 Sandiwa- 
ra Radio: 22.15 Rajuan Norma dll.: 
22:30 Tutup. : 

Surakart,a 20 Nopember 1954: 
Djam 06.03 Suara Nila Kusuma 

dan Kartini: 06.15 Ratna dan Nienj : 
06.30 Accordeop tunggal: 06.45 
Suara Eve Boswell: 13.03 Kleneng- 
an Gadon: 13.45 Klenengan Gadon 
(landjutan): 17.05 Dunia Kanak2, 
17.30 Permainan Orgel: 17.45 Soal 
Perikanan Darat: 18.15 Gending2 
Dolanan: 19.30 Sonata Biola, 19.45 
Contact dengan Pendengar: 20.30 
Ikutilah “Madjalah Bulanan Kita: 
21.15 Irama Krontjong, 22.15 Ira- 
ma Seriosas 22.30 Tutup. 

Jogjakarta, 20 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Orkes Victor Silves- 

ter: 06.35 Rajuan Ketimuran, 07.10 
Njanjian2 Perantjiss 13.10 Musik 
ringan, 13.45 Imbauan Tonny Mar- 
ting 14.10 Hidangan Pelepas Lelah, 
17.00 Musik sore: 17.40 Rajuan pe- 

tang, 18.15 Musik malam Minggu, 
18,30  Tjatatan Dua Pekan. Studio 
Jogjakarta, 19.40 Hidangan Tosse- |. 
ma: 20.15 Varia: Dari dan untuk 
Pendengar, 21.10 Dagelan Mata- 
ram, 23.00 Tutup. 

Djakarta, 20 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Rajuan pagi: 13.10 

Lembaran Wanita: 17.40 Ruangan 
Kanak2: 18.30 Empat Serumpun: 
19.30 Orkes Gumarang, 21.15 O.K. 
Irama Baru: 22.30. Tutup. 

HARI PENDIDIKAN. 

Oleh Panit'a Kongres PGRI 
(Seksi Hari Pendidikan) berkena- 
an dengan Hari Pendidikan jang 
akan. berlangsung pada hari Ka- 
mis, tgl. 25 Nopember "54 akan, 
d'adakan pameran ,,/Tjara Meng- 
adjar” digedung Kesen'an GRIS 
jang dimulai dari  djam 10.30 

sekarang, ' 

untuk daerah III, dan Rp. 13,— un- 
tuk daerah IV. Harga tertinggi pen- 
djualan grossier kepada. pedagang 
etjeran tiap 100 kg bruto voor netto 
ditetapkan masing? Rp. 302,50 dan! 

iRp. 292,— dalam daerah I, harga? 
mana dinaikkan Rp. 6,50 untuk dae- 
rah II, Rp. 10,— untuk daerah III 
dan Rp. 13,— untuk daerah IV. Har- 
ga2 tersebut diatas harus dikurangi 
dengan beaja pengangkutan jang se- 
benarnja dikeluarkan oleh pihak pem- 
beli (grossier c.g, pedagang etjeran) 
djika ia jang menjelenggarakan pe- 
ngangkutan bersangkutan. Harga2 

Ibu Sedunia, | pendjual didaerah V dan VI ditetap- 
an menurut perhitu: 2 chusus, jg 

bersangkut-paut dengan penambahan 
beaja2 pelabuhan, pengangkutan la- 
ut, pengangkutan darat, dan lain?, 
menurut skema tertentu. 

dan lain?2, 
Ditetapkan bahwa Nivas hanja di- 

perbolehkan menjerahkan gula pasir 
kepada pedagang? jang terdaftar pa- 
da Djawatan Perekonomian Umum. 
Penjerahan kepada pedagang2 ta- 
ngan pertama itu tidak boleh kurang 
daripada. 100.ton sebulan. 

Seterusnja pedagang tangan perta- 
ma itu dilarang menjerahkan gula pa- 
sir kepada pihak lain dari pada gros- 
sier jang terdaftar pada Djawatan 
Perekonomian Umum.  Penjerahan 
gula pasir kepada grossier tidak bo- 
leh kurang dari pada 10 ton sebulan 
Dengan grossier dapat disamakan 
badan2 dan perusahaan? jang mem- 
butuhkan gula pasir untuk keperlu- 
annja sendiri atau untuk keperluan 
perusahaannja, satu dan lain menu- 
rut pertimbangan kepala Djawasan 
Perindustrian. 

Pendaftaran pedagang. 
Ditetapkan pula bahwa untuk pen- 

paftaran pedagang tangan pertama 
dan grossier, jang berkepentingan ha- 
rus menjatakan kepada jana herwa 
djib: “djumlah modal untuk. perda 
gangan gula pasir, tempat dan kapa 
sitetnja gudang, omzet, salinan daf 
tar pekerdjanja dan sebagainja. Un: 
tuk pedagang tangan pertama haru: 
d'njatakan pula: suatu bank-referen: 
tie dan suatu keterangan dari bank 
tentang. liguiditetnja. Pedagang2..ter 
sebut  diwadjibkan pada ' tiap..sete 
ngah bulan memberikan laporan "en. 
tang pembelian dan pendjualan gul: 
pasir itu dan keterangan2 lain me 
ngenai perdagangan gula pasir..ke 
pada pihak Djawatan Perekonomiar 
Umum. 

  

Beberapa ketentuan Izin. 
nja. 

Gula pasir jg diperuntukkan ba 
gi sesuatu daerah jg ditetapkan 
oleh Nivas hanja diizinkan didjual 
kepada pedagang? dalam daerah 

karena mengingat, bahwa gula pa 
sir adalah penting utk rakjat, se 
dangkan pada waktu belakangan 
ini ternjata penjebaran gula pasir 
tidak merata sampai terdjadinja 
kekosongan di beberapa daerah 
jg mengakibatkan pula kegontja 
gan harga dari berbagai bahan 

| pokok penghidupan sehari-hari. 
Pendaftaran pedagang? gula kini 
diadakan sesuai dgn kebidjaksana 
an Kementerian Perekonomian 
utk sebanjak mungkin menjafur 
kan distribusi dalam negeri mela 
lui pedagang? nasional, (Antara). 

  
  

B.P. CHUNG SHENG HUI. 
Dalam rapat anggauta baru ba- 

im ini, maka terbsntuklah Badan 
Pengurus Chung Sheng Hui un- 
tuk th. 1954/1955 jang susunan- 
nia Sbb.: ketua: Kwee Gee Djan, 
wk. ketua, Anneke Goei A Kh ng: 
penulis: Le Khing Ho. bendahara 
Khoe Ting S'en, The Bian Tios 
dgn. dibantu beberapa orang lagi 
jang meliputi seksi2 C. Sh. H. 

KETJELAKAAN. 
Pada tg. 15 Nopember jbl, dipa 

berik karet Kebonlaut 84  terdjadi 
ketjelakaan. Seorang laki2 bername 
Salani, tinggal di Kp. Sodongan ke 
tika membuka tempat dapur — loco, 
tiba2 api dari dalam telah keluar 
dan. mendjilat mukanja orang tadi, 
hingga mendapat luka2 kebakaran. 
Korban tsb. udian diangkut ke 
RSUP untuk dirawat lebih djauh. 

  

Harga tertinggi 'pendjualan peda- Peladi 

datangkan XI. PSSI jang akan diha 
dapkan dengan XI. KALMAR. itu 
tidak berhatsil, berhubung dengan 
beberapa hal, maka PSIS membera 
nikan diri untuk mengadjukan XI 
PSIS dengan diperkuat oleh bebera 
pa pemain dari Djawa Tengah, un 
tuk dihadapkan XI. KALMAR tsb. 
Kapan ini diambil oleh PSIS ve 
ngan maksud agar penggemar sepak 
bola di Djawa Tengah dapat kesem 
patan untuk lebih banjak melihat per 
mainan2 tamu? dari luar negeri, dan 
dengan demikian dapat memperoleh 
eladjaran2 jang berharga. Untuk 
keperluan ini, mulai besok tanggal 
22 Nopember 1954, pemain? PSIS 
akan dilatih seperlunja, agar dalam 
pertandingan tsb. dapat mengimba 

ngi kekuatan lawannja. Latihan akan 
diberikan oleh sdr. SUTARDIO jg. 
kebetulan baru sadja selesai dalam 
mengikuti latihan ass. coach di Dja 
karta' baru? ini. 

Harga masuk. ditetapkan sbb.: 
yTfibune besar Rp. 50-—, Tribune 

ketjil Rp. 30.— dan berdiri Rp. 15, 
sedang untuk anggauta2 Angkatan 
Perang dibawah pangkat Perwira 
Anggauta2 Kepolisian jang beruni- 
form dan anggauta2 PSIS- menda 
patkan Potongan untuk tribune ke 
tjil. Hatsil dari pertandingan ini 
oleh PSISgkan diserahkan kepada 
amal antara lain kepada: PMI, TI 
ONGHOA I WAN, SANATORIUM 
KEPOLISIAN Djawa Tengah. 
| Pada permulaan minggu. depan 
ini, VOOr-Verkoop sudah dimulai, dan 
kartjis2 tsb. sudah dapat dipesan pa 
da: 1. R.M. LIDO Bodjong, 2. Ju 
welier TIO Bodjong, 3. A. GAOS 
Pasar Djohar, 4. “AMERICAN "SA 
LON Pekodjan, 5. Kantor Jajasan 
Bahan Makanan Bodjong. 

| ATJARA KOMpETISI P.S.LS. 
' Atjara kompetisi PSIS dalam pe- 
kan minggu ini sbb.: tgl. 20 (Sabtu) 
Romeo I — Poris I, Stadion: Union 
II — Tjahaja Smg. I, Seteran: Gar- 
Kara HR T.O.R. I, Kalisari 

arnz.): MI — Tridjaja II, Si 
dodadi, Polisi YIT — Mana TI Ka 
lisari (Pol.), tgi. 21 (Minggu): Union 

— SSS I, Stadion: Tridjaja 1 — Pa II, Kalisar Loh, Meniaoan 
ahaji g. II, Kalisari 

(Garnz): T.O.R, H-— Union NI, Se 
teran, SSS IV — TCS IV, Sidodadi: 

PE EN Ng ai PA 3 N t HORMATAN LAMA DUNIA 
SEPA INGGRIS. 

£ Kes. Wolverhampton Wanderers, 
jang kini menduduki tempat paling 

atas m kompetisi di Inggeris te 
lah dapat mengembalikan kehorma- 
tan lama dari dunia sepakbola Ing 
geris karena berhasil mengalahkan 
kes. Spartak, Moskou dgn. 4—0, de 
nikian AFP. Pertandingan tersebut 
ang disaksikan oleh Ik. 50.000 
orang diadakan semalam di Wolver- 
hampton. 

SUGAR RAY ROBINSON 
AKAN MUNTJUL LAGI DI 
GELANGGANG TINDIU. 

A.F.P. mengabarkan dari Detroit, 
bahwa bekas djuara dunia tindju ke 
las menengah, Sugar Ray Robinson 
baal ana hadi Cigelanagang da- 

Te pertandingan jang akan 
diadakan pada tanggal 8-12 jad. me 
awan Joe Rindone dari Boston. 
Se eninaga pra, Sugar Ray 

relah meninggalka, gelanggang tin- 
iju 2 tahun jang lalu kareng ingin 
mendjadi pemain musik. 

  

tersebut. Peraturan? ini diadakan Baa 1m. Lc mba 

Montor 
AkanDibuatDi Surabaja 

DARI kalangan Ikatan Motor 
Indonesia 'Surabaja, ,,Antara” 
mendapat keterangan, bahwa di 
Surabaja oleh kalangan peminat 
perk spedamotor, mobil 
dan lain2 direntjanakan untuk 
membuat suatu lapangan guna 
lomba-motor jang bertingkat in- 
ternasional, Selain hendak mem- 
exti natu Sk 

Indonesia maksud dapat pe 
bikinan lapangan tsb. jalah aa 

supa Indonesia dap 

   

   tama i 
mengadakan perlombaan2 motor internasional, jang 'peserta2-nja 
jan SNI, data” lomba TAN 

Perantjis dan sebagainta,” 4 

  

Atas $ aan kalangan tsb. me 
nerangkan, bahwa biaja “ mendiri- 
kan suatu lapangan lomba motor jg 
bernilai i nal, paling sedi- 
kit adalah Rp, 214 Na mr 

Dalam hubungan ini kalangan 
tsb., menjatakan perlunja didirikan 
kuatu Jajasan Motor jg bertugas 
memi n usaha2 keuangan guna 
Letnan motor tsb, Kepada Pe 
Imerintah akan diminta bantuan a.l. 
Misnrtial fasilitet2 guna membeli 
'spedamotor2 balap jg modern dari 
'luar negeri dengan djaminan, bahwa 
spedamotor2 tsb. tak akan  didjual 
bagi umum, melainkan hanja bagi 
mereka jg ikut dalam lomba speda- 
motor jg telah ditundjuk oleh suatu 
Komisi. (Antara) 

. 
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Si ) Diketjam      

   

     

tu teng atakan | in 

  

     
    

  

membubarkannja. NN ENG 

? Interpretasi jang lain ialah bah 
wa Gubernur Djendera mem 

X bubarkan badan itu tdak s 
' Madjelis Konstituante mel: 

» sebagai badan pengundai 
i mentara. Akan tetapi 

Dagpi 

an 

£1 

hasil2-nja V inikk sama jaitu. Ghulam berpen: proach baru"nja terhadap soal2' itu 

« dapat bahwa kepentingan2 bang-. dan dengan demikian memberikan 
| dengan jUUD: kepada negerinja. "sa hanja dapat, dibela de 

: memasukkan anggauta2 baru 

| lam badan itu. 

   
Hn 

|. Ghulam mengatakan bahwa ang-' 
5 gauta2 Muadjelis Konstituante- jang 
| lama itu, karena perkembangan. po- 
| litik selama, 7 tahun belakangan, ini, 
tidak lagi mewakili kepentingan rak 

| jat. Tindakan Gubernur Djendral | 
| itu, demikian kalangan2 jang menge 
« tahui mengatakan, menimbulkan ha 
| rapan2 bahwa kemundukin ditam 

| lapangan2 ekonomi dan politik da| 
" pat dihentikan. Tindakan jang tegas 

& tak dapat dihindarkan lagi”, kata 
» kalangan2 itu. Berita2 tentang renija 
' na mengadakan  coup militer pada 
| hakekatnja sudah, tersdar diseluruh 
: Karachi ketiki Gubernur Djendrat 
( Ghulam mengambil tindakan jang! 
| tiba2 itu, jaitu membubarkan Ma- 
1 djelis Konstituante, minta supaja. di 

  

     

   
Ik: Pakistan 
ar Djendral Pakistan| 

AWAN2 POLITIK Gubernur Djenderal Pakistan, Ghulam 
ammad, mengutarakan pendapatnja 

bhammad bertindak setjara tidak 

  

    

    

Madiers 

R3 ig 

Y 

Iluruh negeri ada tuntutan2 untuk 

ang Go- 

  

Oposisi 

nj ri Selasa bahwa Ghulam 
sah ketika dia membubarkan 

nur Djenderal Ghulam 

ndiutnja lawan2 politik 
tsb. adalah badan jang 

m. tidak mempunjai hak untuk 

    

  

     

  

     

      

ra konstitusionil dapat 
bagian jang lain. 

Ik Setelah mengalami 6: tahun dja- 
lanbuntu. Perdana Menteri Ali me- 
1 €£ 1g kendali pemerintahan dan 
dia. mempunjiai 'harapan. bahwa "ap- 
  

“dapat memetjahkan — masalah2 itu 

Ali 
promi. 

Mohammad Ali masuk dalam 
gelanggang pertjaturan politik itu 
dan tampil ag usul2 kompro 

mi. Pakistan Timur akan mem- 
punjai majoritet dalam  Madjelis 
Rendah dan Pakistan Barat mem 

unja: majoritet dalam Madjelis 
inggi, 

Anggauta2 Madjelis Konstituan 
te jang mengetahui bahwa dise- 

menjelesaikan UUD, mufakat ter 
hadap perumusan Ali tsb. diatas. 

| Kemudian Madjelis Konstituante 
tsb. mengadakan banjak sidang 
dengan maksud supaja UUD se: 
lesai pada achir 1954. 

E Akan tetapi tg. 21 September '54, 
ketika penjusunan UUD itu sudah 
dalam tingkat jang terachir, anggau 

menguasal |. 

punja usul2 kom- | 

! langsungkan — pemilihan2 baru dan ta2. dari. Pakistan Timur jg. menjo 
$ minta supaja Perdana Menteri Mo- . kong Ali kuatir bahwa waktu dja- 

dan mereka , hammad Ali membentuk kabinet ,,ca 

« retaker” (zakenkabinet, Red.). 

Dengan demikian  Ghulam 
! mengharapkan dapat meagurangi 
» keadaan ekonomi dan politik ig 
: buruk dan memperoleh lagi ke- 

| pertjajaan dari rakjat. Tapi di 
| antara kalangan2 jaug tertentu 

terdapat kekuatiran bahwa fihak 
! militer dapat menguasai pemerin- 

tahan. Lawan2 politik pemerintah | 
Mohammad Ali mengemukakan 
adanja 2 orang djenderal jang 
masuk dalam kabinet itu. Djuga 
golongan igama menentang pe- 
ngangkatan Djendral Major Is- 
kandar Mirza sebagai Menteri. 
Dalamnegeri. Mirza setelah diang 

M
a
h
a
 

“ 

ipada hakekatnja- menghilangkan hak 

(pada hasil2 dari 

batannja Ali dibatasi 
ini mempergunakan majoritetnja da 
lam Madjelis tersebut dan mengadje 
kan sebuah mosi jang mengurangi 
kekuasaan Gubernur Djenderaj jang . 

Gubernur Djendral untuk mengher 
tikan kabinet. Pada saat: itulah Ma 
hammad Ali pergi ke Amerika Seri 
kat guna  merundingkan rentjana 
»bantuan” militer dan ekonomi de , 
agan penuh kejakinan bahwa tindak 

  

        

    

pala. 
Berhasil Menipu Uang | 
Ratusan Ribu Rupiah | 

    

   

  

    

   

MARANG dan Djakarta 
lam melakuk: 1 

'Liem. Adapun j 
'bannja al. jalah N.V. Kadipala 
(di Djakarta jang mengalami ke- 
xug.an Rp. 38.000,— 
djura beberapa orang kaja diko- 

jta Surabaja menderita kerugi: 
deberapa puluh ribu rupiah. se- 
hngga bla didjumlah semuanja 

    

    

jais jang mudah memikat hati, dan 
dengan memperlihatkan surat2 jang 
karanja diberi, oleh seorang pembe- 
sar tinggi, sehingga tjalon2 korban 
mendjadi pertjaja. Kinj terdakwa su 
Jah dikirim di Djakarta dan da- 
am waktu jang singkat akan diki- 
im ke Surabaja lagi untuk pemerik 
jaan lebih landjut. Atas suatu per- 
tanjaan dizerangkannja, bahwa pi- 
hak jang berwadj,ib telah berhubu- 

La1gan dengan universitet2 di. Djer- 
nan dan negeri Belanda, jang me- 
1anjakan apakah betul ada seorang 
loctorandus bernama Drs.K.S. Liem, 
lan cernjata- mendapat djawaban ,,ti 
lak ada” Antara). - 

Kutjing Ber- 
kaki Dua 

SEEKOR kufjing kepunjaan 
Pengekar. seorang penduduk du- 
sun Kebon, marga TPS Ulu, ke- 
tjamatan Teb.ng Tinggi telah me- 
lahirkan seekor anak kutj.ng jang 
hanja mempanjal dua buah kaki 
belakang. Demikian d-bernakan 
oleh Harian Suara Rakjat Suma- 
iera jang terbit di Palembang.   an2 Madjelis Konstituante itu melin 

dungi kedudukan Ali dan Ali jakis : 
pula bahwa kedudukan politiknja di ' 
kelak kemudian hari tergantung ke 

kundjungannja ke 
Amerika Serikat. (Antara — UP). 

Sampai sekarang anak kutjing 
tersebut (betina) masih hidup dan 
berdjalan dengan dua kakinja. 
Keanehan alam ini sudah meng- 
gemparkan penduduk sekitar mar- 
ga tersebus. : 

  
kat mengatakan bahwa igama dan 
politik harus dipisah2-kan djika 
negeri ini mau menghindarkan 
kekatjauan. 

Te ng 

INadjib Ditah 
2 

yap
 

Tak
an 

nu
r"
   

jang njata. 

Banjak orang Pakistan tidak ma 
, memberika, pendapat dan mereka 

ini menunggu bukti2 atau tindakan? 
jang njata dari pemerintahan jang 
baru itu, jakni mengenai 2 soal jang 
terpenting: pertama, lantjarnja di- 
langsungkan pemilihan2 umum jang 
telah didjandjikan: kedua, hasil2 pe 
rubahan2 dalam lapangan ekonom: 
guna menghentikan naiknja ongkos? | 

"4 hidup. Keduduka, Perdana Menter: 
4 dewasa ini djuga masih belum dje- 
" las. Sebagaimana diketahui Moham 
» mad Ali dipanggil pulang dari kun- 
! djungannja ke Amerika Serikat keti 
"ka keadaap, di Pakistan mendjadi Ie | 

“1 bih buruh lagi. menurut sumber2 jg 
' dapat dipertjaja dalam suatu perte- 
! muap dengan Gubernur Djendral di 
,rumahnja Ghulam jang segera di- 

! langsungkan setibanja Ali kembali 
» di tanah airnja, maka kepada Mo- 
| hammad Ali disuruh memilih, jaitu 
' menjokong tindakan Gubernur Djen 
. dral membubarkan Madjelis Konsti- 
| tuante atau dihentikan dari djabatar 
tnja. Dan Ali memutuskan  menjo- 

HARIAN SETENGAH resmi 

kemuka jaitu Ibrahim at-Tayib, 

hentikan sebagai presiaen Mesir 

hasia diluar Kairo. « 

djenderal Nadjib beserta isteri dan 3 
orang anaknja laki2 tetap ditahan 
dalam rumah jang serba luxe dan jg 
telah didirikan oleh njonja Mustafa 
al Nahas tetapi kemudian disita oleh 

Sudah Beres 
Sekitar Penahanan Ka- 

  

- , kong Gubernur Djendral. pal Inaco 
C3 2 5 Na 1 

34 Situasi Pakistan. | MENGENAI penahanan ka.     

  

4 

Djuru bitjara menegaskan bahwa | 

an Dirumah| 
Semua Anggauta »,Ichwanul Muslimin” | 

Dianggap Sebagai Kaum Murtad 
Mesir ,,Al Djamhurijah” riewar 

takan pada hari Rebo bahwa hadiah sebesar 2.000 pound Mesir 
jg disediakan oleh pemerintah Mesir bagi barang siapa jg dapat 
memberi keterangan sehingga Ezzedin Talaat, kepala bagian raha 
Sia Ichwanul Muslimin”, dapat te rtangkap mungkin tidak akan di 
bajar karena Talaat. dichianati oleh seorang pembantunja jg ter 

jg tertangkap hanja beberapa 
djam sebelum Talaat. Sementara itu djuru bitjara pemerintah Me 
sir membantah kabar? bahwa djen deral Mohammad Nadjib js diber 

telah dibawa ke suatu tempat ra 

5 

pemerintah Mesir sesudah Pengadilan 
Revolusioner Mesir mengadili perka- 
ra nj. Nahas. Penahanan Nadjib da- 
lam rumah itu jang. terletak dipinggir 
kota Kairo ada dibawah pengawasan 
menteri dalam negeri Mesir sendiri 
jaitu Zakaria Mohieddin. 

Sementara itu didapat kabar bah- 
wa djenderal Mohammad Nadjib 
akan diberi kesempatan untuk pergi 
keluar negeri, misalnja Swis, tetapi 
orang menduga bahwa Nadjib tidak 
akan mau meninggalkan Mesir.   !  Semendjak lahirnja Pakistan 

j dalam 5. An aa 

/ keadaan ekonomi dan politik sa- Rebo diadakan pembitjaraan an- 
ngat djelek dan keadaan pada x, wakil Peang DN Kala 
dewasa ini adalah warisan ' dati Ngrweg'a dan Inaco didepan Mah 
zaman itu. Sebagaimana diketa mah Tinggi Nederlant untuk |: hui Pakistan itu merupakan nege- | nenielesa'an soaj Heal Dapad 

: ri jang geografis, ekonomis danf 4: aa 
! kulturil sangat terpisah2. Pakistan diterangkan, bhw. beberapa wak- 

? T mur merupakan bagian jg letak 2 Pa 
: aja 1000 mil diauhnja dari Pa- | jwahaan, en 

| kistan Barat. Bagian2 Timur dan |datang di Indonesia dan adakan 
|: Barat itu dipisah oleh wilajah | pembitjaraan dengan Inaco .ten- 
“4 Inda. Pakistan Timur jang lebih) tang akan ditjitjilnja uang Inaco 
“) ketjil wilajahnja dari Pakistan | kepada / perusahaan perkapalan 

| Barat ' mempunjai — penduduk | Norwegia. tersebut. 
42.062.610 djiwa, sedangkan se- : 

3 luruh Pakistan berpenduduk 75. 
: 842.165 djiwa (menurut tjatjah 

'. djiwa Februari 1951). 

Setelah Pakistan berdiri. maka di 
: bentuk Madjelis Konstituante jang 

' beranggautakan 79 orang dan.. ba- 
| dan itu bertindak pula sebagai.. ba- 

“3: dan pengundang2 sementara. Badan 
/ tsb. ditugaskan — pula menjusun 

, UUD. Pakistan Timur “ dalam.. ba- 

: 

| 

    

   

   

   

pa Inaco Baumasepe dapat dika- 
barkan lebh djauh, bahwa hari 

Norwegia 

- Ketika direktur jang mengadakan 
verserudjuan dengan Inaco itu se- 
|dang dalam perdjalanan pulang dan 
ikapal Beumasepe sedang berada di 
Amsterdam, maka datang perintah 
'dari Norwegia kepada ' Mahkamah 
Tinggi Nederland untuk penahanan 
Baumasepe. 

| Mungkin hari Rebo itu sudah ada 
keputusan dan penahanan  dit/abut. 
Kini Tengku Damrah dari Inaco ke 

dan itu mempunjai djumlah wakil betulan di Nederland dan turut da- 
jang lebih banjak daripada. Pakistan | lem pembitjaraan itu. Utang jg di 
barat. Akan tetapi segera terdapat tuntut adalah sebanjak 430.000 gul- 
djalanbuntu mengenai soal2v konsti-' dens dan menurut pihak Inaco hal 
tusi itu, baik. dari sudut igama mau itou telah diurus. . 
pun dari sudut politik. Sebenarnja - Selandjutn/a didapat kabar, bahwa 
jang mendjadi sebab dari keruwetan djuga suatu redery dj Rotterdam me 

  tu jang jalu seorang direktur pe- | 

r- « 

Dewan Besar para ulama Mesir 
“dalam pada itu pada hari Rebo me- 
ngambil keputusan untuk mengang- 
.gap semua anggota dari Ichwanul 
Musliminsebagai kaum murtad. 

Persahabatan Mesir-Syria. 

Sementara itu didapat kabar pada 
hari Rebo di Kairo bahwa pemerin- 
tah Syria telah mengirim Ibrahim al 
'Sostuani, sekretaris djenderal kemen- 

terian luar negeri Syria ke Kairo de- 
ngan tugas memperbaiki perhubung- 
an persahabatan antara Mesir dan 
Syria. Seperti diketahui Mesir telah 
berulang2 menjampaikan protes ke- 
pada pemerintah Syria atas gerakan 
melawan pemerintah Mesir jang di- 
lakukan oleh ,,Ichwanul Muslimin 
Syria” dan pemerintah Mesir baru2 
ini djuga memanggil kembali duta- 
besarnja untuk Syria, djenderal Ali 
Nadjib jaitu saudara dari djenderal 
Mohammad Nadjib jang telah diber- 
hentikan dari djabatannja selaku pre- 
siden Mesir oleh Dewan Revolusio- 
ner Mesir. Selandjutnja didapat ka- 
bar bahwa Sostuani dengan diantar 
oleh duta besar Syria untuk Mesir 

I|Sekarang Tida 

ahKk Song jang dituduh telah | dia- ae Puctnkeakasg Pena Ani Bk berkata Tang Tenan 

  

hasil penipuannja itu meliputi 
ra.usan ribu rupfah. 

Penipuannja dilakukan dengan 
menghambur2kan kata2 jang ma-| 

Ppetiah. 
gedung itu bersedjarah. Umur ge- 

» 

       

De MG mol 

  

DARI KEPALA Reserse Kri- Ic Terkenal 
inik Kantor Besar Polisi Sura- : Jg Terker 
poja belapat In bahar, $ SA 
alas keg,aamn awas Dn ak 
Tn an tg rhasiy dil | DALAM HALAMAN INI 
tangkap seorang h L s rusaha minta kembali b      

  

   

    

       
   — Tjuba tuan sendi 

tuan sudah mu : Na djaran sedjarah, misalnja diseko- lahan peladjaran soal tjandi Boro- 
| budur, segera anak itu akan ber- 
|tanja: Apakah patung2 ditjandi 
Borobudur masih lengkap? Dia 
ingin mel hatnja, 

diperoleh dari Bu Guru. 

tak terpelihara. 

Djakarta baru2 ini membuang wak 
tu untuk ,,iseng2” melihat2 segala 
pendjuru kota? Memang, dengan 
membuang waktu itu sebenarnja sa 
ja ,mentjuri” waktu jg diberikan 
kepada saja untuk mengikuti per- 
kembangan politik diibu kota. Bu- 

rik hati ? Segala kemungkinan bisa 
terdjadi? Djakarta diwaktu malam 
atau siang sama pentingnja, tinggal 
terserah pada jg melihatnja. 
Bukankah Djakarta  diberdirikan 

pada abad ke-15? Nah, inilah jg 
menarik hati. Disamping melihat 
kota baru Kebajoran, ingin. djuga 
melihat kota kuno. Pasar Ikan ten 

tu tidak akan 
ngundjung ibukota. Kata orang, da 
tang di Djakarta tidak melihat kota 
lama seperti makan. durian tidak 
melihat ketika membelah. 

Di Djakarta kota, ditepi djalan 
jang tidak lebar, terdapat sebuah 
gedung kuno jang mempunjai ha- 
laman luas. Sepintas lalu tampak 

hara, walaupun hingga waktu ini 
masih dipergunakan. Saja sebut 
sadja, gedung itu adalah Geredja 
Portugis lama (oude Portugese: 
'kerk) jang sekarang dipergunakan 
untuk geredja Protestan ,,Sion” 
jang chusus untuk masjarakat Ti- 
.onghoa. 3 

Saja sendiri bukan termasuk 
orang jang menganut agama Pro-: 
testan. Djadi, dalam melihat ge- 
dung ini terutama dari segi sedja- 
rah dan pandangan dari segi peng 
hormatan saja terdapat tempat jg. 
oleh penganut2 agama itu diang- 
gap sutii. 

Dilihat dari Juar, dinding ge- 

sekali. Tetapi kelihatan kotor, en- 
tah sudah berapa tahun dia tidak 
merasakan kapur. Dind'ngnja atau 
bingkai djendela tjatnja sudah ru- 
sak, katja-katjanja banjak jang 

Sajang, sajang! Padahal 

dungnja sadja akan bisa memberi- 
kan kesan pada jang melihatnja, 
bahwa ket'ka gedung tsb. dibikin, 
golongan jang membikin (bangsa 
Portugis) sudah banjak mendapat 
keuntungan dari tanah air kita. 

Terbik'n 19 Oktober 1693. 
Sangat tua umurnja, ternjata 

dari salah satu tjatatan didinding 
bagian dalam jang menjebutkan, 
bahwa gedung tsb. dibuat pada 
tanggal 19 Oktober 1693. Berapa 
umur gedung itu? 261 (dua ratus 
enam puluh satu) tahun. 215 Abad 
umurnja. Tuan bisa membajang- 
kan, arsiteknja sampai pada tu- 
'kang-tukang batunia sekarang ini 
sudah . tidak mendjadi penghuni 
dunia jang penuh pantjaroba ini. 

Kapal KMT 
Ditangkap 

  

' KAPAL patroli polsi 

raran Maluku. 

n, (Antara). 

KERETA API MASUK 
DJURANG. 

djun 

Geredja ,,Oude Pond 

pian Lapan Na. 
sendiri, kalau anak 
lai mendapat pela- 

ingin  mentjo- 
'tjokkan dengan peladjaran jang 

Geredja Portug's jang 

Apa salahnja kalau ketika-saja ke' 

kankah kota Djakarta sangat mena | i 

terlupakan bagi pe-' 

bahwa gedung itu kurang terpeli- 

dung itu mash kelihatan sentausa |! 

'Diperairan Dekat Buru 

DKN 
103 pada tg. 11 Nopember jbl. 
telah menangkap sebuah kapal 
nelajan Kuom.ntang jang mema- 
suki wilajah Indonesia 'sefjara ti- 
dzk sah antara Buru dan Sanana. 
Menurut keterangar, masih ada 
dua buah kapal Kuominang lain- 
nja jang belum dapat ditangkap 
dan jang masih berkeliaran dipe- 

Kapal Kuom.n- 
iang jang tertangkap tsb. mempu- 
njai alai2 rad:o jang lengkap dan 
anak buahnja 20 orang jang se- 
muanja kini masih ditahan d 
Am'PFon. Komandan kapaj pofsi 
jang menangkap  Kuomntang tsb. 
adalah InIspektur I Haris Hardjat- 

2 Orang tewas dan 5 lagi men- 
dapat luka2 ketika sebuah kereta 
api barang keluar dari rel dan ter- 

kedalam djurang antara 

  

  u 

  

pernah 
arang2 kuno, antara lain ja!        

      

   

  

   

“diperlukan, 
taruhkan Tan ja membong! 

pula ahli2 sedj 

     

  

| 
1 

alan s ed 
« Terbengkelai 
gese IKerk“ Berumur 2'/, Abad Je 
rpelihara — Tembok Pieter Elberfeld 
Kini Mendjadi Dinding Dapur 

$ ba Oleh: AGUS SUJUDI. — 

saja tul's bahwa pemerintah Indonesia (Kem, P.P. & K.) 
1 1g berupa artja2, jg, pada za : 

d luar pn, Usaha2 itu sedjalan dengan ichtiar Djawatan Pur- 
tin rang2 kuno. Sungguh, semua pekerdja pen 

egi sedarah. Memang ap2 barang peninggalan kuno sangat di- 

buat apa ahli2 sedjarah dengan 
ar patungZ ig. t . 5 

arah jang dengan susah-pajah menjelidiki tu- 

merupakan barang 

         

  

zaman Hin- 

pekerdjaan itu sangat pen- 

jan biaja jang tidak se- 
ig. tertanam didalam 

pati MEDJA PING-PONG!!! Dja 
ngan tuan tanjakan apa lagi jang 
menjolok selain itu. Namun de- 
mikian, saja ingin menjebutnja 
bahwa disana rupa-rupanja men- 
djadi tempat menggembala kam- 
bing. Dikala saja datang, masih 
kelihatan beberapa ekor kambing 
berkeliaran. 

Padahal, gedungnja sadja jang 
mempunjai umur 22 abad itu, 

peninggalan 
kuno, jang penting sekali bagi se- 
djarah. ? 

Ini saja djelaskaa: tuan bisa 
seribu kali memberi keterangan 
pada anak2 tuan, bahwa bangsa 
Portugis pernah bertjokol mentja- 
ri kekajaan d.tanai air kita, Te- 
tapi belum tentu itu berkesan pa- 
da otak anak2. “Tetapi dua kali 
tuan bertjerita dengan menundjuk   

“Pintu "gerbang geredja Portugis Ia 
ma di Djakarta kota. Disini keliha 
tan bahwa tjorak dan bentuknja ada 
lah specifiek Portugis. Anak kuniji 

“dari pintu ini masih aseli jang umur 
nja sama dengan berdirinja gedung 

| tsb. (Gb. Suara Merdeka) 

“ d2 
Tjara membuat gedung itu sede- 

mukian rupa, berbeda dengan gere 
dja2 jg ada sekarang. Tempat lIon- 
tjengnja tidak diatas menara, me- 
lainkan dibikinkan chusus  disam- 
ping gedung (lihat digambar). Pintu 
bagian muka sangat besar dan ting 

isi. Begitu saja masuk dalam gere- 
Idja jg kuno itu, segera dapat meli 
hat bangunan mimbar kuno jg di 
hias sangat indah. Tempat 

lig €husus untuk Gubernur Djendral 
terletak disamping mimbar, diukir2 
'sedemikian indahnja. 

: Seperti halnja dengan  geredja2 
ikuno Jainnja, dihalaman  geredja 
(Portugis. lama inipun terdapat kubu 

ran2, antaranja terdapat kuburan 
seorang: Gubernur Djenderal Zwaar- 
'deeroon. 

Hilang perbawanja. 
Il Biasanja, kalau saja memasuki 
geredja, mesdjid ataupun kuil, se- 

u ada rasa jang sukar dilukis- 
kan dengan tulisan. Saja sebut sa- 
dja, terdapat ,,perbawanja” tem- 
Dat jang suftji. Sajang sekal!, bah- 
wa geredja Portugis ini sudah ti- 
dak mempunjai perbawa lagi. So- 
alnja bukan terlalu sukar ditjari. 
Jakni: kurang terpelihara. 
Lebh2 kalau saja melihat bah- 

kan bukti gedung peninggalannja, 
nistjaja anak tuan akan meng- 
angguk?kan kepala. Dan didaiam 
pikirannja dia «kan berkata: 
alangkah  makmurnja orang2 
as.ng itu dahulu ditanah air kita 
ini”. Setjara langsung, anak itu 
akan membikin perbandingan2 jg. 
achirnja da akan memiliki sema- 
ngat mentjintai tanah airnja. Bu- 
kankah ,,tjinta tanah air” itu sua- 
tu sjarat jang penting sekali bagi 
tiap2 bangsa? 

ten eeuwighen 

plaats 

ig ditulis 
Pieter Elberjeld “itu dulu 
potong kepala dan dikubur didepan 

tulis itu jang pernah 
saksi penting dalam sedjarah In- 
donesia, sudah berobah s'fatnja. 
Didjadikan dinding dapur, sedang 
didepannja dipergunakan menim- 
bun besi tua. 
orang2 itu tidak bisa menghargai 
barang 
kenapa Djawatan Purbakala tija- 

Geredja Portugis lama di Djakarta kota jang dibuat pada 212 abad 
jang lalu, sampai pada waktu ini gedung tsb.- kurang terpelihara. Pada 
hal sekalipun gedung itu dahulu dibangunkan.oleh . bangsa asing, tetapi 
gedung itu merupakap barang jang bersedjarah, jang bagaimanapun dju 

ga penting sekali artinja bagi generasi2 jad. dalam mempeladjari sedja 
rah tanah air. (Gambar: Suara Merdeka). 

human mmm 
rang mendirikan sesuatu bangunan 

disana”. 
aslinja Ik.: Ende 

dage  niet op deze 
beplant en behoudt  magh 

Wordeni. 

Djika saja mempertjajai sedjarah 
oleh Wan  Rykevorsel, 

dihukum 

Dalam bahasa 

rumahnja, maka ' djelas bahwa di 
sekitar tembok itulah dahulu ting- 

gal berumah seorang bernama Pie- 

ter Elberfeld. 

Sekarang ini dinding jang ber- 
mendjadi 

Kesan pertama, 

jang bersedjarah. Dan 

Portugese Kerk“ . 

  

Dimana 
Elberfeld 

kubur 
,» 
. 

Pieter 

duduk | 

Saja tinggalkan geredja jg umur- 
nja sudah lebih dari 25 abad itu. 
Saja liwat Mangga Dua. Seketika 
bangga hati saja melihat satu ys- 
fabriek ,,Mangga Dua”, katanja ke 
punjaan Sjamsuridjal bekas waliko- 

kota Djakarta dibiarkan 
rupa? 

pik2 mengurusi patung2 jang di 
Siam, sedangkan barang2 pening- 
galan sedjarah jang ada didalam 

begitu 

Siapa Pieter Elberfeld itu? 
Tiap2 tuan membuka lembaran 

sedjarah Indonesia, atjapkali men 
djumpai Snama Untung Suropati. 
Jah, nama ini mempunjai hubu- 

ta Djakarta. Betapa tidak akan|noan dengan Pseter Elberfeld. 
bangga kalau melihat bangsa sendi | Mari, tuan saja adjak - kembali 
ri 'mempunjai perusahaan? Atau 
Siapa orangnja tinggal di Djakarta | : 
ig hawanja panas kemudian meli-|, 
hat pabrik ys jg hidupnja tidak Se- 
nen-Kemis? 

Tetapi, dibalik perasaa, demiki-. 
an, saja sangat menjesal. Kampong 

mendjadi 

melihat sedjarahnja. Dalam abad 
ang ke-17 Masehi, dikala itu jg 

Gubernur  Djenderal 
sHindia-Belanda” bernama Van 
Hoorn. Dikala itu, V.O:C. men- 
dakwa pada seorang bangsa Djer- 
man bernama Elberfeld (kemudi- 

.Petjah Kulit” jg pada sebelum pelan mendjadi warganegara Belan- 
rang terdapat sebuah dinding dgn. da) ,,mentjatut” harga rempah2. 

Elberfeld ini beristeri wanita 

  wa dihalaman geredja itu terben- 
tang tempat main badminton, dan 
didalam geredja saja da- 

dihias Jukisan tengkorak - manusia 
jg ditusuk, sekarang tidak terdapat 
lagi. Dinding dimana terletak kepa 
la ditusuk itu dahu 
jg dari marmer berpahat 

lu ada tulisannja 

dengan 
huruf Latyn jg maksudnja: 

»Menerangkan, disini ada terku- 

bur majatnja seorang bernama Pie- 
ter Elberfeld, jg te 

pala pemberontak, hendak mendja- 

pemerintah Belanda pada 
tgl. 1 Djanuari 1722. Kemudian da 

lam tulisan itu disebut2 djuga bah- 

dila- 

tuhkan 

lah mendjadi ke 

wa untuk selama2nja orang 

  

  

Ini bukan tembok jang tidak ada artinja. Melainkan tembok ini berdi 
ri didjalan Mangga Dua dekat pabrik ys jang diberdirikan oleh bekas 
walikota Djakarta Raya Sjamsuridjal. Ditembok ini pada sebelum dja 
man Djepang ditantjapkan tengkorak kepala seorang jang memberontak 
kepada VOC, Pieter Elberfeld dan disana terdapat tulisan jang maksud 
nja peringatan terdjadinja pemberontakan itu. Apakah Pieter Elberfeid 
bukan termasuk seorang pahlawan? Sajangnja, ditempat jang bersedjarah 
itu sekarang temboknja didjadikan dinding dapur. (Gb. Suara Merdeka) 

  

Akan 

illegaal. 

Amerika ,Antjam' Rusia 
Ambil Tindakan2 Seperlunja 

Guna Lindungi Pesawat2 Terbangnja 
KEDUTAAN BESAR A.S. di Moskou pada hari Rebo pagi 

telah menjampaikan kepada kementerian luar negeri Sovjet no.a 
protes ke-2 mengenai insiden penembakan djatuh sebuah pesawat 
B 29 A.S. oleh pesawat2 pemburu Sovjet ,,MIG” 
7 Nopember jbl. dalam. zone pulau Hokkaido — Djepang. Dalam 
nota ini d.tegaskan bahwa pemerin.ah A.S. tetap menganggap ke 
pulauan Habomai sebagai termasuk Wlajah Djeparng dan pendu- 
dukan kepulaauan tadi oleh Sovjet menurut pemerintah A.S. ialah 

pada tanggal 

Nadjib al Armanazi telah menemui 
menteri luar negeri Mesir Mahmud 
Fawzi untuk menjampaikan sebuah 
pesan dari pemerintah Syria. 

Bone dan Souk Ahras (Aldjazairi- 
ah Tmur) hari Rebo pagi. Sesu- 
dahnja ternjata bahwa disuatu 
tempat baut2 rel itu dengan se- 
ngadia telah ditjabut orang ma-     itu ialah adanja kekuatiran bahwa nuntvt utang sebaniak 22.000  gul- 

salah satu bagian dari setja dens dari Inaco. (Antara). 

    

      

  

   

   

  

MUNGKIN KARENA salah 
sir, balai Wartawan disangka b: lailma berselang Mobrig di Poso  te- 
Hartawan, maka seorang  pentjuri |lah mensita- madjallah ”Kebenar- 

- malam Minggu jbl: telah masuk dalan” dikota itu, karena ada tulisan 
lam Balai Wartawan Makasar. Kareljang dianggap menjinggung perasa- 
na tak berhasil menemukan barang|an fihak Mobrig. Kini oleh wk. ke 

| permata, cahirnjM pentjuri mengulpala poilsi propinsi Sulawesi didje- 

! angkut sadja 1 djam dinding dan 1|jaskan, bahwa tindakan  pensitaan 
kipas angin, 'semuanja seharga Rp.IvKebenaran” itu tak dapat dibenar 
1000. Dua bulan jl. Balai Warta kan, Benar2 sikap kepala polisi pro 
wan Makasar itu telah ketjurian 2 pinsi' terhadap masalah ”Kebena-. 
buah mesin seharga Rp. 12.000. ran” itu tindakan jang berdasar ke 

| Malah tak djarang, sepeda2 jang di benaran — Asrama SGB di Toli2 
f parkeer dekat Balai Wartawan itu kini sedang diamuk penjakit menu- 

itu digasak pentjopet, sedang sebuah lar, Mula2 jang sakit 10 orang, te- 
mobil pun pernah digondol kabur,rus meningkat 20 dap - beberapa 

. 

idari depan balai itu — Belum Tar Dalan lagi 24 orang. Hal ini terdjadi tan akan dapat 

(Antara-AFP) jam har:nja. 

dilakukan 2 kali 
pada hari Djum'at jbl. Diantaranja |lebih tjepat daripada dengar (truck 
lada seorang anak jang meninggal |— Kalau selama ini kita hanja ke- 

“dan seorang lagi djadi gila. Mung-|nal akan mesdjid Sjuhada jang ter- 
kin murid2 ini diserang — penjakit |dapat di Jogja, maka sedjak. bulan 

baksiler disentri. Didepan asrama ta| Agustus jbl. di Pulau Sangkar (Ke- 
di kini dipasang bendera peringatan 'tinfji — Sumatera) pun telah mu- 
merah supaja djangan didatangi lai dibangunkan sebuah  mesdjid 

orang — Bitjara soal penjakit desen Sjuhada dengan biaja permulaan 
tri, kita Jalu ingat akan sampah2 Rp. 70.000. Modal seluruhnja  di- 

'dalam kota jang bisa menimbulkan taksir Rp. 1 djuta — Pembatja jang 
Senjakit itu taat Kini fihak kota- budiman, sekali ini baiklah berita2 

pradja Djakarta. telah membeli 7 sajang ini kita sudahi dengan berita2 
buah trailer untuk pengangkutan dalam negeri sadja. Sebab dari dja 
sampah. Sebuahnja harga Rp. 25. ban rangkah tak ada jang begitu 
000. Dengan trailer2 ini pengangku menarik dan sajang kalau dibuang.   

Sseandjutnja nota 
ni menolak nota Soviet tertang 
sal / Nopember dan menudun 
Juhwa pesawat2 panijar-gas pem 
JuU Sovjet telah menembaki pe- 
saWat B-z9 A.S. ju dengan tan- 
Da p.ringatan lebih dulu. Menu- 
cut nota ini pesawat ALS. 
4Gak membalas tembakan2 pesa- 
wat2 Sovjet itu, dan nota mem- 
peringarkan bhw pemerintah So- 
vjet hingga kini belum lagi men- 
dijawab nota A.S. tertanggaj 25 
Desember tahun jl. mengenai in- 
-den penembakan jg serupa. . 

Nota A.S. ini kemudian me- 
mnta supaja tindakan2 disipliner 
diamb.l terhadap mereka jang 
bertanggung djawab atas insiden2 
isb. dan menjatakan harapan bah 
va pembasar2 Sovjet akan meng- 
ambil tndakan2 djuga utk men- 
jegah insiden2 sematjam itu jg 
nenjalahi penegasan2 pemerintah 
Sovjet ingn meredakan ketega- 
4gan internasional. 

Menurut pendapat pemerintah A. 
S. tindakan2 itu akan termasuk ke 
pentingan bersama dari A.S: dan 

Sovjet Uni. Dfika pemerintah. Sov 

AS. ke-2 jet tidak mengadakan tindakan2 tsb. 

: kwensi2nja. 
SD. j- 

maka pemerintah A.S. akan mengam 
bil. tindakan2 jang perlu guna men 
djamin perlindungan  pesawat-pesa 
watnja di kemudian hari dan Sov 
jet Uni akan menanggung — konse 

bangsa Indonesia, seorang puteri 
turunan Bangsawan Banten. Me- 
reka mempunjai seorang anak 
lelaki diberi nama Pieter Elber- 
feld. Dakwaan VOC itu berachir 
Elberfeld Sr. “didjatuhi hukuman 
6 tahun dan meninggal dalam 
mendjalani hukuman. 

Selama itu, isterinja Elberfeld te- 
rus memeluk Islam. Kakaknja jg. ber 
nama Tubagus Kartaderia jg semu- 

la tinggal di Banten kemudian ting 

gal di Djakarta. Pieter Elberjeld 
mendapat didikan sekolahan Barat, 
tetapi dirumah ' mendapat didikan 
Islam. Mereka berdua punja penga- 
ruh jg besar sekali. Tubagus Kar- 

taderia tinggal di Djakarta bersa- 
ma isteri dan seorang. anaknja jg 
sudah dewasa bernama Nji Bagus 
Sukarningsih. 

Begitulah, ' Tubagus — Kartaderia 
makin banjak murid2nja Islam dan 
demikian djuga Pieter Elberfeld. 

Diantara muridnja “Tubagus Kar- 
taderia terdapat seorang berpang- 
kat Letnan bangsa Indonesia berna 

ma Raden Untung Surapati. 
Untung Surapati tertusuk. panah 

asmara, dia djatuh tjinta pada Nji 
Bagus Sukarningsih. Pada suatu pe 
tang, dikala Untung Surapati da- 
tang kerumah EElberfeld, kebetulan 

hanja bertemu dengan  Sukarning- 

sih. Seperti 'biasanja, .mereka sa- 
ling mentjurahkan isi hatinja. Di- 
luar tahu mereka, seorang budak- 
nja Elberfeld bernama Tombok me 

ngintai mereka. Padahal Tombok 
pun ,,menaksir” Sukarningsih, teta- 

pi djustru dia hanja seorang budak, 
keinginannja terbatas didalam hati. 

Seperginja - Untung  Surapati, 
Tombok mendekati Sukarningsih 
dan berkata bahwa dia sebenar- 
nja mentjintai Sukarnings.h. Ka- 
lau tidak di-imbangi, awas pem- 
balasannja. Sukarningsih terkedjut 
dan mendjer.t. Dikala itu Pieter 
Elberfeld datang: setelah mende- 
ngar segala keterangan Sukarning 
sih, maka Tombok akan dihukum 
sapu 14 rotan. Tombok jang me- 
rasakan hukuman itu, timbul rasa 
dendam  kesumatnja. Dia pada 
malam itu djuga pergi kesalah 
satu tangsi menemui seorang op- 
Sir Belanda, disana dia membuka 
rahasia Pieter Elberfeld dan Tu- 
bagus  Kartaderias  ditjeritakan 
bahwa pada satu ket'ka dua orang 
tsb. dengan pengikut2-nja - akan 
memberontak melawan tentara 
Belanda. 

Untuk itu, Tombok diberi ha- 
diah dua ringgit dan didjandiikan 
supaja memberi kabar jagi djika 
persiapan pemberontakan jtu su- 
dah dekat. Kepadanja akan diberi 
hadiah pangkat Sersan. 

Pembrontakan :erdjadi d:- 
hari tahun baru Belanda, 

Pieter Elberfeld jg hendak. mem- 
balas hukum pada VOC karena 

orang tuanja sampai mati dalam hu 
kuman, bekerdjasama dengan ka-   Demikian nota ke-2 A.S. ini jang | 

achirnja menjatakan berhak — djuga 

menuntut pembajaran pengganti ke 
rugian - atas satu djiwa jang hilang 
dan kerusakan benda dalam insiden 

pada tg. 7 November itu, Seperti di 
ketahui nota pertama ALS. tenting 
insiden “ini telah disampaikan kepa 
da Sovjet Uni pada tanggal 8 
vember jbl. (Antara-AEFP) 

PERSEROAN TERBATAS 
PIRING TERBANG. 

. Pada hari Rebo di London te- 
lah dengan resmi d'daftar sebuah 
perusahaan dengan nama ,.Flying 
Sancers Ltd.” dengan modal se- 
besar 100: poundsterling. Tudjuan 
perusahaan ini jalah menerima, 
“mengumpulkan dan  menjebarkan 
semua kabar dan bahan2 ketera- 
'gan mengenai yg disebut piring     terbang dun benda2 terbang lain- 

nja jang aneh. Pe NA 

  

No ter Elberfeld dan Tubagus 

deria dirumah Pieter Elberfeld, Se- 

kak ibunja — Tubagus Kartaderia 
— untuk mempengaruhi sebanjak2- 
nja orang guna melakukan 

rontakan. Tetapi dia chi'af bahwa 
ada seorang (jaitu Tombok) jg su- 
dah berchianat. 

Pada tgl. 20 Nopember 1721 ber 

kumpullah sedjumlah pengikut Pio- 

Karta- 

pembe- 

muanja berdjumlah 120 orang, Se 

djak itu mereka berpakaian putih. 
Tombok jg bisa mendapat 

ngan bahwa selama 40 hari orang2 

ini akan bermohon kepada Tuhan 

agar pemberontakannja jg akan di- 
lakukan pada 1 Djannari 1722 bisa 
berhasil, oleh Tombok  diberitahu- 
kan kepada tentara VOC. Fihak 
VOC jg masih tjuriga mengirim ma 
ta2nja sebagai $antri, kemudian la- 
porannja tjotjok dengan. laporan 
Tombok. Itulah sebaknja, maka 
VOC bersiap2. 

  
Tanggal 31 Desember 1721 Be . 

landa melakukan “persiapan. Se- 
djak djam 10: petang”bau keme-. 
njan jang dibakar meliputi kam- 
pong - jang sekarang bernama 
Petjahkul.t. Orang jang tidak ter 
masuk "pengikut Pieter Elberfeld 
heran, bahwa Pieter Elberfeld jg 
sudah masuk Islam masih mera- 
jakan tahun baru. Belanda. 

Begitulah pada djam 12 ma- 
lam, Tubagus Kartaderia. Pieter 
Elberteld dan Untung  Surapati 
masing2 mem'mpin  pasukannja 
mengadakan serangan atas pasu- 
kan? VOC. Tetapi djustru VOC 
sudah mendapat laporan Tombok, 
sehingga. serangan. itu. tidak ber- 
hasil. Tubagus Kartaderia mati 
tertembak, Untung Surapati ber- 
has1 melarikan diri bersama Su- 
karningsih ke Banten, sedangkan 
Pieter Elberfeld terus melakukan 
perlawanan. 

Luka2 pada badan Pieter Elber 
feld, menjebabkan dia bisa ter- 
tangkap. Tetapi masih djuga hen- 
dak melawan, sehingga opsir jang 
tertinggi dari VOC memerintah- 
kan menghukum saat itu djuga. 
Begitulah, badan Pieter Elberfeld 
di-ikat kemudian ditarik kuda. 
Sehingga badan Pieter Elberfeld 
sobek mendjadi 4, dan diustru 
inilah maka kampong itu dinamai 
skampong Petjah Kulit”, Kepala- 
nja Pieter Elberfeld ditusuk dan 
ditempatkan diatas tembok jang 
bertulis itu. Kabarnja tengkorak 
Pieter jang asli itulah jg dipasang 
tetapi dibungkus dengan kapur 
sehingga tidak rusak. 

Djepang jang merusak. 
Nah, itulah Pieter Elberfeld. Se- 

benarnja dia seorang jg berdjasa me 
lawan pendjadjah. Tetapi bekasnja 
pun sekarang tidak terpelihara. Me 
mang, jg merusak tengkorak kepa- 
la dahulu itu tentara pendudukan 
Djepang, dengan alasan kedjadian2 
jg sudah terdjadi ratusan tahu, da 
hulu tidak teringat lagi. 
Andaikata benar demikian, sebe- 

narnja Djawatan Purbakala masih 
dapat mengusahakan bekas2nja di 
pelihara, sehingga peninggalan? jg 
bersedjarah itu tidak hilang begitu 
sadja. Dengan tjara bagaimana dju 
ga, semestinja diusahakan sehingga 
tempat bersedjarah itu tidak hilang. 
Djadi bukan lantas tempat itu di 
Ijadikan dapur atau rumah2 liar, 
ataupun tempat menimbun besi tua. 
Sajang, barang2 bersedjarah jg 

Ijauh diluar negeri diurus dengan   

ketera- h   
  

penghabiskan, biaja, sedangkan j2. 
terletak didalam kota Djakarta di 

' biarkan terbengkalai. 

  

SEBELAS orang jang bernama 
sama hilang darj desa  Villalba 

. (pulau Sisilia). Polisi mentjari se- 
orang jang bernama  Francesco 
Lodato, karena dituduh membu- 
nuh orang. 
mengutjapkan nama  Francesco 
Lodato ketika ia menghembuskan 
nafasnja penghabisan. Kesebelas 
orang jang menghilang itu semua 
namanja Francesco Lodato. 
KETIKA John William Hall 

berumur setahun, beratnja sudah 
hampir sama dengan ibunja! 
Anak anehkah? Ibunja, Betty 
Hall jang berumur 40 tahun dan 
tinggal di Murton (Durham), Ing- 
geris, adalah orang kontet. Djuga 
bapak si John jang berumur 42 
tahun, orang kontet. Dokter2 ja- 
kin bahwa John akan tumbuh se- 
bagai orang biasa, 
NJONJA Ken Ross di Mom- 

ph's (AS) melahirkan anaknja ke- 
tika ia sedang dibawa berumah 
bersalin. Kemudian ja mengata- 
kan bahwa ia terlambat berang- 
kat dari rumah, karena ia sedang 
keasikan menghadapi pesawat 
televisinja. 
BIDUAN Shiela  Buolowbet 

bertjerai dari suaminja, Richard, 
Richard selalu mengatakan, bah- 
wa ia bergaul dengan wanita2 Ia- 
n untuk menolong carriere iste- 
rinja sebagai biduan. Ia berkata: 
»Diika engkau ingin madju se- 
bagai biduan, engkau harus bela- 
Tan, menderita, seperti seniman2 
ai”, 
MAJOR George Dempster, ke- 

pala polisi Knoxville, 'Tennessee 
(AS), memberi perintah kepada 
polisi kota supaja menarik seru- 
tu dari mulut djika seorang pe- 
motret-pers sedan erdja, Ia 
berkata: ,,Saja lihat dikoran gam- 
jar Ta On polisi de se- 
rutu dimulut. Ini menghila 
perbawa polisi!” PAN 

PARA MAHASISWA AKADE- MI PEKAJARAN NIAGA 
BERPRAKTEK 

Dari kalangan Kementerian 
Perhubungan ,,Antara” mendapat 
keterangan, bahwa pada tag 
opember, 18 mahasiswa ' dari 

Akademi Pelajaran Niaga mulai 
mendjalankan praktek. Para ma- 
asiswa tsb. adalah ' mahasiswa 

angkatan pertama dari Akademi 
Pelajaran Niaga, dan selama 1V, 
bulan mereka, akan mendjalankan 
praktek di kapal2 dan kantor? 

Pelni diseluruh Indonesia, seperti 
di Makassar, Pontianak, Medan, 
Surabaja dan Tandjung Priok. Di 
samping itu djuga ada beberapa 
ig penpaak ek Dana kantor2 dari 
perusahaan pelajaran” nasional 
M.P.N, 

bwah 

Sikorban katanja ' 
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