
    
   

  

   

    

   
    

Adanja Usul Mosi Tak Pe : 
njak Grombolan2 Di Sulawesi 

: .Menjerah 
BERHUBUNG DENGAN adanja usul mosi tidak  pertjaja 

telah dimadjukan oleh golongan oposisi Kat golongan oposisi 

    

| Su kan dinar a 
. fraksi2 pemerintah, maupun frak 

  

Djuwana pa 
ini sedang ramai 

        

   

   

   

    

   
    

   beah f'hak. Dalam 
M. jang menghadap FP hulu itu, 
oleh W. disuruh mengaku bernama 
S. isterinja, Dengan demikian ber 
hasillah s'asat W. untuk kawin dgn: 
M. jang mengaku bernama S. (iste| 
rinja) dengan melaui pertjeraian le 
bih dahulu. Perkawinan #nj gadis M. 
(jang mengaku bernama S) memper 
gunakan Wali seorang iparnja W. 
sendiri bernama SI. : PAS 3 

Sesudah -berhasil itu mereka ke 
mudian kembai  kedesanja sendiri 
jaitu desa Growong Lor (Djuwana) 
dan pesta perkawinan diadzkan. Te 
tapi sebulan kemudian isterinja W. 
jang pertama jaitu S. jang sebenar- 
nja belum ditjerai telah mengetahui 
si2sat W. tadi, jang kemudian segera. 
lapor kepada fihak jang berwadjibadanja infiltrasi ke Irian Barat. 
agar soal tadi didjadikan perkara. ? . (Antara) 

    
   

» | Pendaratan itu dikatakan meliputi 48 
jorang jang diperlengkapi dengan 

(mortir dan 30 senapan jang diang- 
. Ikut dengan dua kapal. 

d | menawan 25 orang berikut perleng- 
s |kapan militer dan dokumen2. 

Idjuga ada orang2 Irian sendiri. De- 
#mikian komunike itus au 

L- Mereka itu termasuk Malam kesa- 

| tuan 

gn. 
| Djuni 

   F3 uk) dengan sja 
disetudjui oleh kedua 

pada itu gadis 

“ jadaan jang tidak aman, untuk me- 

   

—. nesia Ta 

    

  

Tiga 
ar bulan? jg achir ini 

| sagja dilakukan dari wilajah I 

Menekan: Dgn. 

 Komunike tersebut katakan selan- 
djutnja, bahwa pendaratan itu dila- 
| kukan pada tanggal 21 Oktober djam 
9 pagi di Barat Daja Irian Barat. 

brengun, stengun dua owengun, dua 

Angkatan Laut Belanda dan polisi- 
inja telah menewaskan 5 orang dan 

Dari.antara 48 orang itu terdapat 
orang Indonesia da aluku dan 

resimen infanteri ' ke-25 dari 
TNI Kesatuan militer jang setengah 
resmi ini, diketahui sadjak bulan 

jang lalu sebagai kesatuan 
| operasi Irian” dan diorganisir un- 
tuk mengadakan infiltrasi ke Irian. 
Maksudnja ialah untuk bertempur 
sebagai gerilja dan menimbulkan ke- 

nimbulkan kesan, bahwa: memang 
ada gerakan spontan dari rakjat di 
(Irian Barat. 5 
“Demikian komunike itu, jang se- 

landjutnja menjangkal keras tuduhan 
Indonesia jang menjatakan, bahwa- 
sanja terdapat ketidak amanan di 
Irian Barat. Indonesia sedang me- 
ngusahakan adanja ketidak amanan 
untuk menguatkan tuduhannja jang 
sama sekali bertentangan dengan ke- 
njataan. Demikian komunike itu me- 

ngrut Reuter. Sebagai diketahui, 
Panglima TT. VII Kolonel Warouw 
dan Komanda RI 25 di Ambon per-   nah mengeluarkan sangkalan tentang 

  

  

    

— Jang Mau 
terhadap Pemerintah jang 
kepada Parlemen hari D 
Dr. F. L. Tobing atas pertanjaan menerangkan, bahwa tindakan 
dem'kian itu adalah suatu hal biasa jang terdjadi didalam demo- 
krasi. Akan tetapi, kata Dr. Tobing selandjutnja, tindakan2 itu 

    harus dapat mewudiudkan keselamatan negara dan bangsa. Menteri , 
Tobing tidak bersedia memberilfan ril jawaban ketika ditanjakan 

       apakah djalan jang dite 

                    

   

      

   

    

  

itu sbb: 
Fraksi2 

kung: 

   (K. HL. Siradjudidin 
- djadi Menteri) 
Nom-raksi ema 
  

— Djumlah Na 
Fraksi2 oposisi: 
Masjumi ...... , 

) Derek Naga 

Katholik .. 

GEA 
Non-fraksi . 

Djumlah ana 
Partai Murba (kemungkit 
abstain) : 
Dengan 

anggauta 

  

se... 

jang 
orang, teoret's fraksi2 pc 
dan pendukungnja masih lebih 
kuat dari pada fraksi o sisi. 

  

  

  

Perhtungan teoretis ini didasar- 
pada kemungkinan dj 

  si2 opossi kompak, dan djuga 
apabila seluruh anggauta  parle- 
men menghadiliri sidang. Menurut 

“ 

| prakteknja, ketik d'adakan pe- 
mungutan suara mengenai" usul 

| mosi tidak pertiaja Tiikwan' cs. 
| pada tg. 29/4-1954, hanja dat 

101 
. menolak dan 60 menjetudjui usul : 
“dipungut 161 suara, ja'tu 

— sedang 27 anggauta 
mberikan suaranja (Antara). 

  

      'Tak Pert 

| dinamakan 

   

   

    

   

                      

   

3 pertanjaan Antara” . 
) jam Negeri ad interim Zainul Ari-' 
|fin menerangkan, bahwa 

9|Lanto selainnja ' membitjarakan be- 
Iberapa soal routine, kedatangannja 
Idi Djakarta antara lain untuk mem 

2lan pesat. Selain menjerahnja 80 
# dn bgi gerombolan baru2 ini, ti-. Teratai        

   
     

   

  

     

    

   

    

    
   
    

    

      

disek'tar masaalah 
Ikopra dan soal tuntutan 

    

Kemis menuduh, . 
nan J8 telah mengadakan mi 

al ke Irian Barat, demikian dikabarkan oleh Reute: 
“Berdasarkan dokumen? jg telah dipeladjari, pendai 

sia, Demikian dikatakan oleh komunike itu. 

mua bangsa 

  

& # en b 1 n ndonesia, tetapi malah telah 
   

  

Utk Djamin ) 
“Perdamaian 
Ko-Eksistensi Dari RRT 
MENTERI pertahanan Burma, 

U Ba Swe, daiam sidang Konpe- 
rensi Sosialis Asia di Tokio pada 
hari Djun'at kemaren meniata- 

| kan, bahwa prinsip2 koeksisiensi 
dari RRT akan mendjamin perda- 

tuk tahun2 jang akan datang. 
Dalam pada :tu dikatakan pula. 

bahwa prinsip2 Peking tersebut, 

Nehru, akan tjukup untuk meng- 
hilangkan rasa takut serta kesang- 
sian2 dar, beberapa tetangga RRT 
tentang maksud2 jang sesungguh- 
nja dari prinsip2 itu. : 

Kepada Biro Konperensi Sosia- 
lis Asia U Ba Swe minta, supaja 
ikut menjambut dengan gembira | 
5 prinsip jang telah dinjatakan 
oleh perdana2 menteri India, 
RRT dan Burma. Ba Swe berbi- 
tjara dalam sidang pembukaan 
biro tsb., setelah 3 hari lamanja 
partai2 sosialis Asia  bersidang. 
Biro itu adalah merupakan pani- 
tia eksekutif dari Konperensi 
Sosialis. - 

Pakt” militer memper- 
keras perang dingin. 

Ba Swe selandjutnja mengata- 
kan, bahwa kaum sosialis harus 
memisahkan diri dari prinsip jg 
berusaha untuk membentuk per- 
sekutuan2 militer defensif atau- 
pun offensif. Ia tak menjebut2 
persekutuan tertentu, tetapi mem 
peringatkannja, bahwa pakt2 mi- 
liter akan memperkeras perang 
dingin antara blok2 jang berkua- 
sa, dan dengan demikian menja- 
bot usaha damai. Dikatakannja, | 
bahwa penjelesaian setjara damai 

(geperangan di Indotiina ” dalam | diterima baik setjara unanim. 
- ni! 2 erensi Djenewa telah me- 
nundjukkan, bahwa idee blok2 jg 
berkuasa telah ditolak oleh se- 

van jang fjinta akan 
damai. (Antara-UP) 

Asia Tjurigai 
Amerika 

  

  
oleh golongan oposisi itu dapat 

Tentang tuduhan2 Kementerian 
'Luar Negeri Belanda bahwa pasu- 
kan2 Indonesia mengadakan apa jg 

infiltrasi ke Irian Ba- 
'rat sebagaimana dinjatakan dalam 
komunike jg dikeluarkan Kemis jl., 
Menteri Tobing: menegaskan lagi 
bahwa jg demikian itu tidak benar. 
Kata Menteri Tobing, keadaap jg 
tidak aman di Irian Barat itu bu- 
Kanlah ditimbulkan oleh anasir2 da 
ri, Indonesia, inipun kalau dapat di 

“katakan infiltrasi,” melainkan di se- 
babkan telah “bangkitnja kesadaran 
'dari rakjat Indonesia jg ada di Iri- 

|terangan Menteri Tobing. 
6 . 800 grombolan menjerah. 
' Sementara itu mengenai kedata- 
ngan gubernur Sulawesi Lanto 
Daeng Pasewang di Djakarta, atas 

menteri Da- 

gubernur 

  

bitjarakan sekitar soal kopra dan 
melaporkan situasi keamanan Sula- 

4|wesi. Mengenai keamanan di Sula- 
4|wesi menurut menteri keadaannja 
Jachir2 ini menundjukkan  kemadju- 

800 

sedikit anggauta gerombolan 
' Hainnja jg menjatakan keinginannja 
'Yuntuk menjerahkan diri. 

| Jang penting sedang dipersoalkan 
| Ialam hal ini menurut Menterj 'a- 
“'ah soaj prosedure penjerahan serta 
senampung?nnja dikemudian hari. 

jija penampungan jang baik oeh Pe 
) | merintah, maka menjerahnjia anggau 

ta2 gerombolan akan lebih lantjar. 
oal2 lainnja jang pokok pembitjara 
Rr dengan Gubernur Lanto ada ah 
Si f penjelurdupan 

sebag'an 

penduduk Sulawesi tentang pembuba 

  

ID. P. R. Djawa Tengah 
h| DALAM SIDANG pleno tgl. 
19 Nopember kemaren dng. sua- 
ra 40 melawan 5, DPRDS Pro- 

“Ibinsi Djawa Tengah telah mene 

rima baik P.P. 19/1952. Disam- 

bing penerimaan baik itu, sidang 
memutuskan untuk mendesak ke 

bada Pemerintah Pusat agar scle- 
kas. mungkin mengadakan penin 
djauan terhadap P.P. 19 tadi.   

tidak bentuk sebuah  Paniiya 

sesuai dengan djandji Pemerintah 

Pusat kepada delegasi DPD Prop.. 
Djawa Tengah mengenai soal 
tadi, Dalam pada itu diputuskan 
uja bahwa DPRDS akan merm- 

untuk 
mergadakan suatu Peraturan Dae 

an Barat sendiri. Demikian a.l. kej 

leh Menteri dikatakan, dengan ada. 

Bersekongkel Dengan 
Kaum Pendjadjah— 

Kata Romulo 
DJENDERAL Carlos P. Ro- 

mulo, ketua delegasi Filipina di 
' PBB jang djuga merangkap men- 
djadi utusan istimewa presiden 

. Magsaysay di Washington, menja- 
takan pada malam Kemis, bahwa 

. Amerika Setikat ' membutuhkan 
kawan2 di Asia, akan tetapi hal 
ini terhambat oleh kenjataan, bah- 
wa dimata orang Asia, Amerika 
“Serikat dianggap bersalah meng- 
adakan persekutuan dengan ne- 
gara2 pendjadjah. Menurut pen-: 
dapat Romulo, di Asia kolon:alis- 
me lebih dibentji dari pada ko- 
munisme, karena rakjat2 Asia, 
katanya, tdak mengetahui tentang 
komur'sme. 
Adapun alasan jg dikemukakan 

oleh Romulo mengapa Amerika Se 
'rikat memerlukan kawan di Asia 
ialah, oleh karena menurut penda- 

'pat Sovjet Uni, djalan ke Paris dan 
London harus ditempuh melalui Pe 
king dan Calcutta. Dalam hubungan 
ini diterangkannja, bahwa di sam- 
ping RRT dan Sovjet Uni jg berha- 
dap-hadapan dengan Barat dalam 
perang dingin, terdapat kira2 V2 
milliard rakjat2 Asia, termasuk In- 

dia, ig tidak mau memilih pihak di 
dalam jg disebutnja perdiuangan 
mati dan hidup ini. 'Romulo me- 
ngemukakan pendapatnja itu dalam 
pidatonja pada perdjamuan ig dise 
lenggarakan oleh suatu. konperensi 
legislatif pemerintahan setempat ig 
dilangsungkan di Universitet India- 
na. (Antara—UP). 

  
  

ran Jajasan Kopra. Menteri mengha 

diren | 
sepengetahuan dan persetudjuan dari tentara Indone | 

lU Ba Swe Pudji Prinsip | 

majan diantara bangsa2 Asia un- | 

jang disokong oleh Burma dan | 
perdana menteri India Jawaharlal | 

  

Lawalata (kanan) pada tanggal 17 | 
telah sampai di halaman Balai Ko 
walata pak Jusuf, seorang pengg 

63 tahun dari Djakarta, jang 2 
3g lari 

  

   

       

      

     
     

    

       
     

     
     
      
     

       

  

    

    

   
     
       

    
     

     

    

     

    
   
    

  

pember- 1954 -djam 13.42 siang 
' Djakarta. Tampak disamping La- 
r.gerak dijalan jang sudah berusia 

mput perdjalanan Lawalata sediak 
Bogor. 

  

Resolusi Tentang Pemaka 
perluan Damai Mungkin 

DALAM SIDANG Pa 
wakil Amerika Serikat, Henry | 
sebuah resolusi jang telah .diub 
atom untuk usaha2 damai. Da 
pula pendapat2 dari 7 negara 

jet. Karenanja terdapat ha 

Pemungutan suara dilakukan 
pada hari Djum'at sore kemaren, 
atas permintaan wakil - India, 
Krishna Menon, jg mengatakan. 
bahwa wakil2 dari negara2 Asia 
belum diberikan kesempatan janz 
tjukup untuk ikut serta ' dalam 
perdebatan ataupun untuk mema 
djukan usul2-nja. 

Hasil2 pemii'araan2. 
Dalam sidang. Panitya Politik 

PBB pada hari Kemis itu Lodzc te 
lah memberikan laporan tentang 

pembitjaraan2 jg telah dilakukannja 
dengan wakil Sovjet Uni, - Andrei 
Vishinsky, atas nama negara2 “lain- 

nja, dengan maksud untuk memenu 

|hi keberatan2 jg dikemukakan oleh 
| Sovjet terhadap resolusi originil se- 
dapat mungkin. 

Lodge mengatakan, bahwa ia ja- 
kin, resolusi ig diadjukannja itu 
-akan dapat diterima baik “ setjara 
unanim, dan ini akan memungkin- 
ikan untuk mengarahkan tudjuap 'ke 
arah pelaksanaan '— Badan Tenaga 
atom internasional dalam  djangka 
waktu kurang dari satu tahun. 

“ Vishinsky telah  mengadjukan 
amandemen terhadap resolusi Ba- 
'rat. dalam sidang Panitia Politik, 
minta supaja semua negara baik 
anggauta PBB maupun tidak di 
undang untuk ikut serta dalam 
Konperensi Tehnis ig diusulkan 
oleh Amerika Serikat. Dalam me 
ngusulkan amandemennja, jang 
telah ditolak oleh 7 negara lain- 
nja, V'shinsky menjatakan, bah- 
wa ahli2 pengetahuan dari selu- 
ruh dunia akan mampu 
ikut serta dalam konperensi tena- 
ga atom.. Kepada para anggauta 
Panitia Politik PBB diserukannia, 
supaja menerima baik  amande- 
men tsb., dengan mengatakan, 
bahwa adalah merupakan soal 
Jang baik sekali”, djika resolusi 
tentang pemakaian tenaga atom:   
baik dengan suara bulat. 

Naskah terach'r dari Barat ite'ah 
dibuat dalam pertemuan antara wa 
kil2 7 negara jang berlangsung se- 

1 mengenai 

asi atom dan telah memenuhi 'se 

untuk 

untuk keperluan? damai diterima 

Badan Tenaga Atom 
Internasional Goal? 

   
    

       
      

       

    

  

a "Tenaga Atom Utk Ke- 
erima Setjara Unaniem 

a Politik PBB pada hari Kemis, 
t Lodge, telah menjampaikan 

pemakaian tenaga 
esolusi itu telah dimasukkan 

| tentang pembentukan kor- 
ebagian besar dari keberatan2 
bahwa resolusi tsb. akan 

3 ac5 Gek Mb PI AR 

  

Balgos Komu- 
nis No. 2' Pi- 
SI lipina | 

Tewas Dalam Per- 
0. tempuran 

   

MARIANO BALGOS, seorang 
pem.mpin pasukan2 Huk jang 
menurut A.F.P. djuga termasuk 
pemimp.n komunis nomor 2 di 
Filip'na, pada hari Kemis kema- 
rin dulu telah tertembak mati 
oleh pasukan2 tentara Filipin, di- 
daerah Bicol, Luzon Selatan. Ke- 
pala staf angkatan darat Filipina, 
lelnan dienderaj Jessus Vargas, 
dan pembantu menteri pertahanan 
Jose Crisol, Djum'at pagi kema- 
ren terbang kedaerah tersebut 
mntuk mergambil djenazah Balgos. 
Menurut AFP, Balgos adalih sa 

lah seorang pendiri Partai Kemunis 
Filip'na. Sebelum partai tersebut ber 
gerak dibawah tanah dalam. tahun 
1949, Balgos mendjabat sekretaris 
djenderal, merangkap mendjali ke- 
tua. Jang mendjadi ..tangan kanan” 
nja waktu itu “alah Gurlermo Gapa 
docia, jang djuga- telah tertembak 
matj oleh pasukan2 tentara dalam 
pertempuran2  dipropinsi 

Vayas, Balgos sudah 3 tahun “ama 
nja dikedjar2 oleh pasukan2 psme- 
rintah. (Antara-AFP). Ni 

LA TE TN TE TE EK 

akan ditjiptakan itu. Sovjet menghen 
dak', supaja badan itu dihubungkan 
dgn. Dewan Keamanan. — f 

. Kepada Sovjet itu untuk sebagian 
resah diberikan pula kepuasan dim. 
mukadimmah, jang menegaskan sifat 
dari usul2 tsb. Ea 

Jang d'kenakan resolusi. 
Resolusi jg disampaikan oleh Lod 

ge dalam sidang Panitya Politik 
PBB pada hari Kemis itu menghen- 
daki,: supaja PBB mendjamin dapat   

lama 2 djam dan mengalami interun 
ratkan. hendaknja dua soaj ini djalsi sewaktu Lodge menerima instruk 
ngan ditjampur adukkan seh ngga 
menjulitkan zkan penjelesaiannja. Se 
belumnja Pemerintah mengambir tin 
dakan tegas dalam masaalah in", Pej 
merintah lebih dulu perlu menindjau 
persoa' annja setjara dalam, sehingga 
putusan jang akan diambil sedapat2 
ria akan memwueskan seluruh pendu 
fvk Sulawesi. terutama penduduk 
penghesil kepra. (Antara). 

rah sendiri jang isinja hampir 
bersamaan dengan maksud P.P. 
19/1952. Sebagaimana “diketahui, 
DPROUS Prop. Djawa Tengah te- 

|lah pernah dua kali memasukkan 
atjara tsb. dalam sidang pleno, 
tetapi ditunda berhubung  nerlu 
mentjari keterangan lebih dahulu 
kepada Pemerintah Pusat. Dan 
hasil delegasi ke Pemerintas Pu- 
sat itu menjatakan, bahwa P.P, 
19/1952 tsb. tidak perlu diper- 
soalkan, karena fihak atasan akan 
menindjau kembali. Tetapi hing- 
ga kini kesanggupan Pemerintah 
Pusat itu hingga kini belum ada 
hasilnja. Keadaan jang memaksa, 
demikian keterangan fihak DPD 

  

“i2 Pemerintah dari Washington. 
| Sebelum diadakan pertemuan tsb, 
Vishinsky telah memberitahukan ke 
pada delegasi2 dari 7 negara Ia'mnja 
sikap Sovjet terhadap pelbagai fatsal. 
Naskah jang telah diperbaharui 

| dan jang telah diadjukan oleh Lodge 
'tu memenuhi keinginan2 Soviet. te 
tapi tidak dalam soal penentuan sta 
tus badan “atom internasional jang 

|Prop. Djawa Tengah perlu mem- 
perb'ntjangkkan dan mutasis mu- 
tandiskan peraturan tsb. dengan 
alasan karena P.P. 19/1952. jang 
telah berlaku bagi pegawai Peme 
rintah Pusat tsb. belum dapat di 
pakai. dalam daerah otonoom se- 
belum dimutasis mutandiskan. 

Dan peraturan itu sangat di bu- 
tuhkan oleh pegawai otonoom Dija- 
wa Tengah jg bersangkutan, berhu 
bung dari pegawai otonoom Djawa 
Tengah ig banjaknja 9.689 itu ter- 
dapat 297. pegawai jg beristeri lebih 
dari satu. Dan dari 297 pegawai ig 
berpoligami tsb. diantaranja 288” da 

:ti DPU. BNN : 

diadakannja konperensi dari semua 
anggauta2 PBB dan badan2 istime- 
wanja selambat2nja dalam “bulan 
Agustus 1955. 3 
Dalam pada itu dim'ata pula, su' 

paja sekretaris PBB mentjari advis 
dari panitya terbatas, jg anggauta?- 

nja terdiri dari wakil2 Brazilia, Ca- 
nada, Amerika Serikat, Perantjis. 
Inggris, India dan Rus'a untuk me 
ngorganisir pembitjaraan2. 

(Antara—AFP). 

Menerima Baik P.P. 19 
Sidang berlangsung debat mende- 

bat antara pihak pro dan kontra, 
Selandjutnja pihak wakil “ Perwari 
ig merasa  minderheid pula atjara 
tsb. dianggap tidak sesuai dengan 
keterangan Pemerintah, sebagai pro 
tes ia meninggalkan sidang. 

Dapat ditambahkan, bahwa si- 
dang pleno tsb. telah dimulai tgl. 
18-11 jg telah membitjarakan seki- 
tar perbaikar makanan rakjat #Dja- 
wa Tengah, dan laporan tentang 
KPKB dari pemerintah pusat. Dan 
sidang DPRDS tsb. untuk bulan ini 
untuk pertama kalinja dihadiri oleh 
anggauta Nona Sunarin jg baru ke- 

(luar dari tahanan SOB. 

| dari masjarakat kita. 

Indonesia pada konperensi timah, 

inja, Pada 

kok politik perdagangan interna- 
'sional ditindjau kembali menurut 

mengadakan 

djuan dagang dan moneter guna 
mempereratkan hubungan dengan 
negara2 tsb. F 

Antikue, | 

  

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11-— dalam kota Smg. " 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

Adv. Rp. 0.80 per m.m, kol. e 

Harga etjeran 60 sen p. lembar,     

“EDISI POS. 
  

ngannj 

|djasama internasional, diselengga 
dagangan luar negeri, diselengga 

Dalam lapangan  kerdjasama 
internasional. pemerintah telah 
mengusahakan dengan sekuat te- 
naga untuk memperkuat kedudu- 
kan bahan2 mentah Indonesia 
dengan - mengikuti  konperensi2 
internasional mengenai commodi- 
ties, memperdjoangkan tertjapai- 
nja stabilisasi: harga pasar dunia, 
supaja negara2 produsen diberi- 
kan kesempatan melaksanakan 
dan melandgitkan — pelaksanaan 
program pembangunannja. Stabi- 
lisasi harga demikian itu telah 
diperdjoangkan oleh delegasi? 

karet, gula, gandum dan sebagai 
waktu sekarang ini 

suatu delegasi Indonesia sedang 
berusaha memperbaiki  kedudu- 
kan "negara kita dalam Japangan 
perdagangan internas'onal dalam 
konperensi - GATT di  Dijenewa 
pada konperensi mana dasar2 po- 

dasar2 pokok mana negara2 ang 
gauta GATT itu hendaknja me- 
laksanakan politiknja. 

Politik perdagangan luar 
negeri 1953—'54, 

Tentang ini Mr. Asmaun terang- 

kan, bahwa sedjalan “dengan politik 
bebas dan aktip, perdagangan luar 

negeri Indonesia  diperkembang le- 

bih landjut “dengan memperkuat 
dan memperluas hubungan dagang 
dan moneter langsung dengan nega- 
ra2' lain. Dengan tidak memihak 

pada sesuatu blok Indonesia telah 

persetudjuan2 dagang 

dan moneter dengan negara2 Asia. 
Eropa Barat, Eropa Timur dan 

achirnja dengan Republik Rakjat 
Tiongkok. Tidak lama lagi suatu- de 
legasi dagang Indonesia akan he- 
rangkat ke Mesir dan Saudi Arabia 
untuk merundingkan suatu persetu- 

Berdasarkan atas hasil kundju 
ngan delegasi dagang Indonesia 
kepada negara2 Amerika  Sela- 
tan, Indonesia sedang. berusaha 
memperkembang-perdagangan 

langsung dengan negara2 itu. 
sambil suatu persetudjuan dagang 
dengan Amerika Serikat dan 
Sovjet Unie sedang - dipeladjari 
dan disiapkan djika negara? tsb. 
menghendakinja. 

Politik import. 
Karena perkembangan buruk 

dalam turun naiknja harga dari 
barang2 mentah dipasar dunia jg 
menjebabkan suatu kedudukan 
moneter dan keuangan jg sangat 
sulit di Indonesia, dan mengingat 
pembelian2 setjara besar2-an da- 
lam tahun2 jang lalu dng. pelak- 
sanaannja dalam tahun 1953-54, 
maka terpaksa pemerintah  me- 
ngamb'l tindakan2, supaja tertja- 
ngan dalam neratia pembajaran. 

Dalam usaha untuk menjelamat 
kan negara, menurut  Asmaun, 
Menteri Mr. Iskag Tjokrohadi- 
surjo-lah, jang dalam lapangan 
perekonomian dengan tegas ber- 
usaha untuk memberantas teka- 
nan2 fihak luar negeri dalam 
perekonomian k'ta dan mempe- 
lopori usaha kita untuk merobah 
struktur ekonomi kolonial jang 
dalam banjak lapangan masih 
meradjalela terus, mendjadi struk 
tur ekonomi nasional. 

Dengan sekuat tenaga didjalan 
kan suatu pilitik ekonomi jang 
dalam waktu sesingkat2-nja dapat 
mendjamin d'perolehnja — funda- 
men2 jang kuat jang merupakan 
sjarat mutlak untuk memperkem 
bangkan baik ekonomi nasional 
kita. Dalam usahanja selalu diti- 
tik beratkan aktivtet ekonomi 
rakjat kita sendiri, terutama dlm. 
lapangan membangunkan indus- 
tri2 nasional, baik dilapangan pe- 
merintah maupun partikelir, su- 
paja pemasukan devisen dapat 
ditambah dan/atau pengeluaran 
devisen  d'perhematkan. Guna 
mentjari djalan supaja politik tsb. 
dapat dilaksanakan setiara kon- 
krit. Kepala Direktorat HELN 
(Hubunse» Ekonomi Luar Nege- 
r) ditugaskan mengadakan pe- 
rundi“g-» dengan luar negeri un- 
tuk mercetur kredit Juar negeri, 
Supaja program pembangunan per 
industrjian nasional itu tdak di 
pengaruhi oleh kekurangan devi- 
sen pada waktu sekarang ini. 

- Indonesia telah memperoleh kre- 
dit dari beberapa negeri. Pemakaian 
mia hanja tergantung pada rakjat ki 
ta untuk menjediakan tenaga2nija ig. 

konstruktip dan kesanggupannja me 

ngumpulkat uang rupiah supaja in 
dustri2 dapat didirikan dan didjatan 
kan. Menteri Mr, Iskag Tiokrohadi 
surnja telah berusaha — mengalirkan 
segala harta milik jang terpendam 

C4 hot money kedjurusan pemba- 

igunan nasional kita. Teah disiap- 
kan suatu Surat Keputusan Menteri 

Kenangan jang memberi bermatjam- 
matjam faciliteit kepada mereka jg. 
bersedia bekerdja-sama setjara kon- 
stuktip dengar pemerintah utk mem 
bangun industri wasiona itu. Suatu 

aturan, sedarg dalam persiapan, de 
ngan mana rentjana tahunan akan 

kebutuhan bahan2 merktah dari in- 
dustri2 jang telah terdapat diwilafah   kita dan sebagai telah disetudjui oleh 
Djawatan Perindustrian, akan dapat 

rakan oleh Direksi Kerdjasama 
rakan oleh beberapa Direksi Lan 

untuk djumlah jang tidak akan me 
lampaui kebutuhan untuk empat bu 

lan. 

Untuk melaksanakan 
kredit dari luar negeri lebih lan- 

djut telah dibentuk suatu  Panitya 
Kredit Luar Negeri jg akan bertin- 

dak atas nama Dewan Moneter. 

Karena pembangunan perindustri 
an ig dititik beratkan, maka dengan 

sendirinja, mengingat keadaan devi 

sen pada waktu sekarang ini, tidak 
ada djalan lain daripada “mengura- 
ngi barang2 import, terutama  ba- 
rang konsumsi. jg tidak begitu per- 

ting untuk perekonomiap dan kebu 

pemberian 

tuhan sehari-hari dari masjarakat 
kita. 

Sangat - disesalkan, bahwa dalam 
masjarakat kita bergerak suatu go- 

longan a-sociale elementen jg hanja 
memikirkan  kepentingan2 diri sen- 
diri dan berusaha mengadakan sega 

la tindakan2 jg baik dan konstruk- 
tip dari Menteri Perekonomian, su- 
paja barang2 import jg djumlahnja 
terbatas itu, disalurkan  seadil-adil- 

nja kepada para. konsumen jg sa- 
ngat membutuhkannja. 

Hubungan...... 
Tidak lain harapan kita supaja 

a-socigle elementen itu dikeluar- 
kan dari masjarakat kita, supaja 
keselamatan rakjat kita terdja- 
min, 

Dalam mendjalankan tugasnja 

Kementerian Perekonomian hen- 
daknja berusaha mempereratkan 
kerdja-sama dengan segala ben- 
tuk organ'sisi jang  konstruktip 
dari masjarakat kita, supaja dng. 
usaha kita bersama kita akan 
memperoleh hasil sebesar2-nja 
untuk konsolidasi perekonomian 
dan keuangan negara kita. Seba- 
gai kesimpulan dapat  diterang- 
kan, bahwa dibawah pimpinan 
Menteri Mr. Iskag Tjokrohadi- 
surjo telah didjalankan dan se- 
dang disiapkan suatu politik 
import jang: 
“4. “Akan mendamin” industri 

telah terdapat diwilajah 

akan bahan2. mentah sesuai dgn. 
kebutuhannja supaja industri2 tsb. 
dapat bekerdja sedapat2 10046 dari 

ig 
Indonesia 

kapasitetnja: 

2. Membantu segala usaha. utk. 
membangun industri2 baru, teruta- 

ma industri2 jg akas memakai ba- 
han2 mentah negeri kita sendiri ig 
akan dapat menambah penerimaan 

divisen dan/atau menghemat penge 
juaran devisen: 

3. Membatasi import barang jg ti 
dak begitu penting untuk perskono- 
mian dan kebutuha, sehari2 masja- 
rakat 'kitas supaja jg terutama di 
masukkan jalah barang? jg essen- 
tieel jg sangat dibutuhkan oleh rak 

jat kita jg tidak atau belum dapat 
dibuat oleh industri2 k'ta sendiri: 

4. Membatasi/melarang import 
finished goods, djika barang2 tsb. 
telah dapat dibuat/diassemblir di 
Indonesia, supaja hanja alat2 bagian 
nja dimasukkan: 

5. Memperoleh sedapat 
keseimbangan “dalam 
bajaran. 

mungkin 
neratja pem- 

Politik eksport. 
Dengan mempertimbangkan sega- 

la djalan telah diusahakan untuk 
memperluas eksport dan mentjari 

pasaran baru untuk bahan2 eksport 

buatan Indonesia. Supaja eksport 
dan penerimaan devisen tidak akan 
hanja tergantung dari beberapa ba 
han2 eksport sadja, maka adalah 

maksud untuk memperbesar paket 
eksport Indonesia, misalnja dgn. 

menjediakan sedjumlah produksi, se 
perti gula “untuk eksport, memper- 

baiki kwalitet “dan. memperbesar 
kwantitet eksport barang? lain. Un 
tuk mempermudah. eksport - kepada 
para pedagang diberi kemungkinan 

Dim Dunia Perdagangan 
Jang,Perlu Disingkirkan Dari Masjarakat Kita — Mr. As- 

|Imaun Bentangkan Kebidjaksanaan Politik Perekonomian 
t Kita Dibawah Mr. Iskag Dulu 1 

|. Mr. ASMAUN, kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dalam laporannja mem- 
berikan wyraian ringkas tentang pelaksanaan kebidjaksanaan Direktorat i 
umum Menteri Perekonomian Mr. Iskag Tjokrohadisurjo. Laporan ini diberikannja dalam hubu- 

dengan pergantian Menteri Perekonomian. Asmaun djelaskan soal2 sekitar politik import 
dan eksport dan usaha2 memperluas perhubungan dagang berdasarkan politik bebas. 
lir adanja ,,a-sod'ale elementen” dilapangan perdagangan jang ia Ondjurkan supaja — disingkirkan 

ia Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Direktorat Hubungan 
Luar “Negeri diberi tugas untuk menjelenggarakan hubungan ekonomi luar negeri negara kita dng. 
luar negeri. Dalam mendjalankan tugas ini lapangan pekerdjaan dapat dibagi dalam lapangan ker- 

Internasional, dan lapangan per- 
dengroeperingen. 

itu dibawah pimpinan 

lapun sinja- 

Ekonomi 

  

Seluruh Ma- 
roko Mogok 

SUATU PEMOGOKAN umum 
ig disokong oleh kaum ekstremis, 
nasionalis dan komunis tlh ber- 
langsung diseluruh Marokko pada 
hari Kamis, sebagai pernjataan 
menjokong Sultan Sidi Moham- 
mad b.n Youssef jang telah di- 
perjat oleh Perantjis dari kedu- 
dukannja. Demikian UP. Lebih 

landjut diwartakan, bahwa menu- 
rut pembesar2 di Rabat, pemim- 
pin2 pemogokan telah mengeluar 
kan antjaman2 kepada kaum 
buruh, djika mereka tidak men- 
taat, perintah utk mogok. Sum- 
ber2 resmi . mengatakan, bahwa 
selama 24 djam jang lalu hanja 
ierdjadi suatu insiden dj Casa- 
blanca. 

Sementara itu iberita jang disam 
paikan delegasi Tunisia di Diakarta 
kepada ,,Antara” menjatakan, bah 
wa putjuk pimpinan Gerakan Pem 
bela Kemerdekaan Tunisia telah me 
njiarkan kepada pers Tunisia surat 
'ang dikirimkan putjuk pimpinan ge 
rakan tsb. kepada perdana menteri 
Perantjs pada permulaan bulan No 

pember. Dalam surat itu disangkal 
tuduhan2 jang dilemparkan oleh fi 
hak .Perantjis terhadap nama baik 
Gerakan Pembela Kemerdekaan Tu 
nisa tsb., jang dikatakannja merupa 
kan suatu gerakan pengatjau . dan 
penggarongan belaka. Dikatakan -se 
landjutnja dalam surat kepada serda 
na menteri itu, bahwa tudjuan dari 
perdjuangan- gerakan tadi adalah sa 
ma dengan apa jang dituntut oleh - 
seluruh -rakjat Tunisia, jakni, leniap. 
nja imperialisme dari- Tunisia, Dika 
takan pula, bahwa gerakan itu ber 
djuang untuk mentjiptakan suatu ke 
hidupan bersama jang harmonis ser 
ta bantu msmbanfu “antara kedua: 
bangsa Tunisia dan Perantjis diatas 
deradjat jang sama. serta hormat 
menghorma"'. Dalam pada itu dika 
takan pula, bahwa Gerakan Pembhe 
la Kemerdekaan Tunisia mengikuti 
lialannja perundingan jang sedang 
dilakukan oleh pemerintah Tunisia- 
Perantjis dewasa inj dengan waspada 
dan penuh perhatian. (Antara). 

  

melaksanakan . transaksi? perdaga- 

ngannja dengan djalan "transaksi pa 
ralel, akan tetapi dengan pengerti- 
an, bahwa transaksi demikian ha- 
nja dapat dipandang sebagai suatu 
tambahan “atas, dan hendaknja di 
usahakan disamping transaksi per- 
dagangan eksport import. biasa, 

Sangat  disesalkan bahwa  golo- 

ngan a-socidle  elementen jg telah 
saja sebut tadi, kata Asmaun, mem 

perkuda - kesempatan jg diberikan 
oleh Menteri Perekonomian itu de 

ngan perbuatan2 - menaikkan harga 
bahan2 ekspor - didalam negeri se- 
hingga mendjadi sekian prosen le- 

bih. tinggi “daripada harga dipasar 
|dunia, dan  mendjual/ membeli ba- 
rang2 import dengan harga jg sa- 

Ingat merugikan perekonomian dan 
masjarakat kita. Untuk ” memberan- 

tas perbuatan2 a-sociale elementen 
itu telah dalam persiapan usaha 

untuk membentuk  danfatau mem- 

perbaiki  organisasi2 — perdagangan 
didalam negeri supaja eksport Indo 

nesia dapat  berdialan  semestinja 
dan berkembang guna keselamatan 
negara. (Antara). 

  
  

Diadakan D 

Kerugian Perang 
KONPERENSI Sosialis Asia 

dorong perdagangan di Asia. Usu 

dang memutuskan untuk melaksa 

Dalam sidang ini kaum  Sosialis 
Djepang menghendaki perlakuan se 

GATT, akan tetapi tuntutan ini ti 
dak mendapat sokongan dari delega 

si2 lain. Pun dalam sidang itu dike 
mukakan pula soal tidak adanja ke 
seimbangan dalam perdagangan anta 
ra Djepang dan Indonesia dan djuga 

perahg oleh Djepang. Mengenai ke 
dua soal ini konperensi bersepakat, 
supaja soal-soal tsb. dibitjarakan 

oleh anggota2 delegasi Djepang dan 
Indonesia dalam rangka konperensi 
Tokyo sekarang ini. Menurut rentja 
na, konperensi jang chusus menge 

nat masalah2 ekonomi ini diachiri 

pada hari Kemis diuga. 
Konp. jad, di Indonesia.   dimasukkan dengam pemberian izin 

import sefjara otomatis aleh KPUI 
Sesudah itu Biro Konperensi Sosia 

lis Asia, yang merupakan badan exe 

  

rensi jang akan datang, jaitu 2 tahun lagi,/ 

bagai ,,most favoured nation” dalam : 

soay pembajaran pengganti kerugian | 

Konp. Sosialis AsiaAkan 
i Indonesia? 

Perdagangan Indon. Djepang Dan Ganti 
Djadi Persoalan 

dalam sidangnja pada harj Kemis 
telah menunda untuk 2 th. lamanja penglaksanaan usul guna mem- 
bentuk suatu Uni Pembajaran Asia jang dimaksudkan untuk men- 

1 tersebut diadjukan dalam konpe- 
rensi Partai2 sosialis Asia jang terachir 2 th. jang lalu dan dalam 
konperensi jang sekarang inipun pata ahli ekonomi sosialis Asia 
itu belum berhasil mentjapai kata sepakat tentang usul tersebut, Si- 

nakan usyl tersebut dalam konpe- 

  

11 
Me 

kuut konperensj tsb., akan me 
“muldf sidang2nja, “ 

Badan exekutif Konperensi Sosia 
"lis Asia ini antara lain akan menjam 
pa'kan kepada sekretariat konperen 

'Si suatu rantjangan mengenai pasal2 
jang: telah mendiadi persetudjuan da 

“Jam sidang2 di Tokyo ini, jaitu dian 
taranja: 

1. Uni Pembajaran Asia 
didasarkan “kepada terus 

iperdamaian di Asia. 
“ 2. Masalah2 bea dan tjukai harus 
diselesaikan, . 

3. Masalah blok2 keuangan harus 
dibitjarakan pula, 
Sementara itu para delegasi setjara 

tidak resmi telah memilih Indonesia 
sebagai tempat dilangsungkannja kon 
perensi jang kemudian, jaitu 2 tahun 
jad. Ketentuan ini dalam pada itu 
belum diresmikan, (Atara-UP). 

karus 
tegaknia 

   



   
     

    

     

   

     

   
   

   

  

   

  

   
   
    

        

lekonomian No. 15.293/M. tgl. 25 Oktober 1954”, peminat harus: 

(kepada »Panitya Pengawasan Pendjualan Mobil Penumpang” d/a' 
- (Bagian Lalu Lintas Djalan dan Sungai Kementerian Perhubungan | 

. Imendaftarkan diri didalam daftar jang diserahkan kepada Panitya 

permintaannja kepada Dealer, kepada Sekretaris Panitya. 1 

    

   

Oleh D an U h 
Suraka mendjual setjara borongan drum-2 kosong | 
bekas aspal sebanjak 2500 buah, jang terdiri dari 3 matjam, jaitu : 

            

   
    

    
        

px. bekas tempat aspal dingin dari 155 Kg. sebanjak 500 buah 
ot uan aon 1 155» Sa aoto ta 

  

ilan drum-2 franco digudang-2 P.U:D.T. jang 
lam Kabupaten-2 Daerah Surakarta. . 

ninat untuk memborong pembelian drum-2 
     

  

         

   
     3 

  

       
   

  

Bin ar et an "eat ML UR, 
1). Mereka jang menginginkan pendjelasan dapat datang di Kan- 

: tor P. DT. ra Surakarta, Djl. Kartisono 34, Solo. 

12). Tiap-2 pembi ruskan membeli paling sedikit 100 buah | prot 

     
    

  

jang terdiri dari semua matjam. 
ditutup pada tgl. 24-12-1954 djam 12.00 siang: bat       

belah atas : 

9. 

  

dan 6 bertempat di Balai Pekerdjaan Umum Dja- 
Daerah Surakarta, di Djl. Kartisono 34, Solo. 
#3 x 1 An 1 « 

wa-Tengah 

aa Surakarta, 16 Nopember 1954. 

PEKERDJAAN UMUM DJAWA-TENGAH 
DAERAH SURAKARTA 

KEPALA. 
(R.A. SABBITHAH). 

  

    
Dengan ini diberitahukan, bahwa untuk membeli kendaraan? | 

jang pendjualannja diawasi berdasarkan ,.Keputusan Menteri Per- 

mengadjukan permintaannja kepada Dealer jang bersangkutan 
luntuk dimasukkan daftar peminat jang oleh Dealer ini diteruskan 

Djalan Widjajakrama No. 3 Djakarta-Kota, untuk persetudjuannja. 

“Dealer berwadjib untuk memasukkan semua peminat jg. telah 

termaksud. 

Ketua dan angganta serta Sekretaris Panitya tidak m€nerima 
peminat2 untuk membitjarakan permintaannja. 

Untuk mendjamin bahwa tidak ada permintaan jang terlupa 
dimasukkan dalam daftar, peminat harus mengirim tembusan dari 

Djakarta, 11 Nopember 1954 

PANITYA PENGAWASAN PENDJUALAN 
MOBIL PENUMPANG : 

Ketua: 

- 

ttd.   
si Pn NA Ana aa St 3 
“#Stc. No. 535/Ae Un 

  

  (R. Abdoelwahab Djojohadikoesoemo) 

x 

  

3 

  

    

Itsb. dengan pembajaran pada tiap2 pembebasan Rp. 50.— (lima 
puluh rupiah). . | 

   

    
       

  

   

  

Berdasarkan ,,Keputusan Menteri Perhubungan” No. U 5/47/19 
tel. 10 Nopember 1954 untuk membebaskan kendaraan2 bermotor 

prioriteit dan kendaraan2 berdasafkan T.P.I. sebelum tgl. 15 Ok: 
tober 1954 harus dimintakan pembebasannja untuk Djakarta ke- 
'pada ,,Kepala Bagian Lalu Lintas Djalan dan Sungai” dan untuk 
'daerah2 kepada ,,Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan” didaerah 

mp
 

Djakarta, 11 Nopember 1954. 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Kepala Bagian Lalu Lintas Djalan dan Sungai) 

ttd. 
(R. Abdoelwahab Djojohadikoesoemo).     pi 

  

  

Lebih tjepat dari Suara | 

—. Dalam '/, djam 
alan ik | Rambut putih mendjadi hitam. 
DI. 0. Pn 1 . . . 173 Black Hair Dream Oil 
D0 jap Potret Bintang Empat. | 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 
“Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll. 

—. Mudah dipakai. 
| Harga Rp:25.— Tambah ongkos kirim 1572. 

t beli di rumah" Obat diseluruh Indonesia. 

   

    
      

         
      

  

dari Amirosol & Amiro Pomade. 
TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN: | 

00 AMIRODIN 
-Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 

  

   
   
   

  

    
3   

tan Umum Propinsi Djawa-Tengah Daerah | 

an ketentuan-2 seperti dibawah | 

. diadjukan setjara dubbel amplop'| 

JM KOSONG”, dan diluar amplop tidak | 

| dari para 

bagi Roosseno selaku Menteri Per 
lagi berarti bahwa bele 
benarkan. — Padahal, 
Dus, mosi tidak pe 
'kedar ,,bikin ram 

ambil oleh kalang 
nurut teori, djuml: 
tah), biasanja tidak « 

. fraksi. Sebab, djarang 

.anggauta. Apalagi kalau sekar 

gauta fraksi pendukung pem 
Dn KAA Maa Sin an Tita Pata 
sekedar ,,bisa berdiri”, 
mendjatuhkan diri. 

soal 'itu adalah gara2 

  

   

Kabar Kota 
F3 1. | Tg | : 1 Ha .-. 12 Matjam Basis Indu 
14.8 SE Ine Mao 1m £ 1 |tei Bara DiDjawa Tenga 
Akan. (Didirikan Oleh7 Pengusaba2 Nasional 
Bantuan Dari Perantjis Nan Djerman—Di Kab: 

Akan Didirikan Pabrik Zwatelzuur 
. (Oleh: Wartawan Kita) 

DARI KALANGAN jang selalu mengikuti perkembangannja 
para importir nasional di Semarang diperoleh kabar, bahwa 80 

im-eksportir nasional dikota ini Kini telah mero 
sikapnja dan menitik beratkan 'perhatiannja pada soal2 indust 
sasi. Hal ini disebabkan karena   

|| sepeda dan lain2nja. E 

| hampir selesai dan 

sdr. Hadisubeno, : 

Sebagai langkah pertama untuk 
pelaksanaan rentjana tadi, didapat | 
kabar lebih landjut, bahwa pada! 
achir bulan ini sdr.2 Subchan dan ' 
Ramelan masing2 anggauta DEA. 
Djawa Tengah jang djuga merang- 
kap anggauta Jajasan Industri tadi, 
akan pergi ke Italia, Djerman -Ba- 
rat dan Perantjis. Maksud keberang 
kata, mereka ke negeri2 itu " jalah 
untuk mengadakan — pembitjaraan2 
lebih landjut mengenai kemungki- 
nan2 dapat  dilaksanakannja - 'ren- 
ijana pendirian 12 matjam basis in- 
dustri tsb. di Djawa Tengah, baik 
mengenai modalnja maupu, tenaga2 
dhlinja. Adapun matjam basis in- 
dustri tadi al. disebutkan industri2: 
pemintalan, cambrics, kertas dan 
karton, caustic soda, korek api, ban 

-Sebaga.mana diketahui bhw nex 
geri2 Itala, Djerman dan Pe 
ran:js telah menjanggupi mem 
beri pindjaman modaj dan tena- 
ga2 ahli kepada Indonesa dan 
hal ini telah disetudjuj oleh Pe- 

|i merintah Indonesia. Kesanggupan 
pindiaman darj negeri2 tersebut 
akan dipergunakan untuk mendi- 
rkan industri2 di Indonesia, an- 
taranja 12 matjam industri di 
Diawa Tengah. Menurut kabar 
seland'uinja, modal dari industri2 
ig akan d dirikan itu, ketjuali di 
d pat-darj uang pindiaman tadi, 
djuga pengusaha2 nasional sen- 
diri. diharuskan memberikan mo- 
dan'a sebesar 25945 dari seluru 
modal jang dibutuhkan dan jang 

Id dapat dari pindjaman tadi. De- 
ngan demikian, maka sebagaima- 
na kita sebutkan diatas tadi, k:ni 
para importir2 nasionaj di Sema- 
rang sebagaian besar sudah 'mu- 
lai menitik beratkan perhatiannja 

Industri Zwafelzuur di 

Lebih djauh kta memperoleh 

mend:r kan industri zwafelzuur di | 
Semarang. Persiapan untuk pen- 
d'rian industri ini. kini . telah 

industri itu 
akan ditempatkan di Kabluk Se- 
marang. Untuk keperluan itu ka- 
barnja disediakan stootkapitaal 
sebesar Rp. 2 djuta. Kabar selan- 
djutnja menjatakan, bhw sesudah 
pendirian industri zwafelzuur ini 
berhasil, akan menusul pula pen 
dirian industri caustic soda jang 
djuga akan ditempatkan di Sema- 
rang. : 

2. | 
KEWADJIBAN ORANG 
ASING UTK MELA- 

PORKAN KPD 
POLISI. 

Kemaren Kepala Polisi Propinsi 
Djawa Tengah telah: mengeluarkan 
pengumuman mengenai kes@fidjiban 

orang Asing untuk melaporkan diri 
kepada Polisi. Karena  pentingnja 
soal tersebut, maka kami silahkan 
membatja  “iklannja jang dimuat 
hari ini. 5 

  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka” 

Semarang, 19 Nopember '54: 
124 Kipas: djual ...... Rp. 48,75 

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

bet Rp. 43:—   
LAM 5 MENIT DAPAT MENJEMBUHKAN : Sakit 

Panas, Sakit Kepala, Pilek, Masuk angin, Rheumatik, Mun- 
tah2 dan lain2. — « 

Bisa dapat beli diantero warung2 dan toko2 obat.      

| 24 karat tiap gr. 

1 Singapura, 

Djakarta, 18 Nopember '54: 
Mar pem Rp. 49,50 

22 karat tiap gr. ...... Rp. 48,50 
Surabaja, 18 Nopember ?54 : 

Tidak diterima tjatatan harga. 
| 18 Nopember '54 : 

Tidak diterima fjatatan harga. 
Londen, 18 Nopember '54: 

| Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dollar Amerika ada- 
lah sbb. : e 
Emas Beirut: (dak diterima tja- 
tatan harga. 
Emas Macao tiap ounce 37.49 
Emas Hongkong tiap ounce 37.70 
Emas Bangkok tiap ounce 38.23 

  

Telp 338 

ak perl .mentjo! 
slisensi istimewa” 

| Tengah akan didirikan 12 matjam basis industri, sedangkan untuk 
pelaksanaannja oleh Kementerian Perekonomian : 
dahulu) telah dibentuk suatu Jajasan Industri jang diketuai oleh ! 

jang mengandung maksud polit 

semata-mata untuk mentjari hit 

ta dikabarkan, bahwa laporan me- 
kngenai keadaan 

h :supaja dilaporkan paling lambat tgl. 

keterangan, bhw salah satu peng- | 
usaha nasional di Semarang jang | 

|tidak mau disebutkan namanja, 
pada tahun depan akan mulai 

1 mosi. Ti an €s, dibitjarakan 
dak membenarkan b , eleid" M 
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a utk me-reperasi lagi. Sem 
Hi osia Mer, Nekag, 
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SLIDES POLITIK DILARANG 
“Oleh Kepala Kepolisian Pro- 

Pengawas Kedjaksaan Pengadilan 
Negeri Djawa Tengah telah di 
keluarkan pengumuman bersama, 
jang isinja melarang pemasang 
slides di gedung2 b.oskoop dalam | 
wilajah propinsi Djawa Tengah 

pinsi Djawa Tengah dan san 

   

  

“Tindakan tsb. telah di 
dengan dasar: 1) untuk memeli- 
hara “-keamanan/ ketertiban umum, 
didalam dan sekitar tempat “ge- 
dung bioskoop tsb. dan 2) 
ngingat bahwa para peno 
bioskoop itu dapat terdiri « 
bermatjam2 organisasi/ partai, de 
wasa maupun kanak2, jg. datang 
nja dalam gedung2. bioskoop titu' 

Sae 

   

2
 

ran, dan bukan untuk mendapat 
kan pendjelasan/ penerangan'seki- 
tar faham2 poltik. 
Untuk menentukan slides' ma- 

na jang boleh dipasang dan mana 
jang tidak, para pemasang sslides 
maupun. para bioskoop-exploitant 
dapat meminta ketegasan terlebih 
dahulu mengenai sl des2 jg akan 
dipasang kepada Kepolisian ba- 
gian DPKN. setempat. 2 

PENDJELASAN DARI DJA- 
WATAN PERDAGANGAN. 
 Fihak Djawatan Perdagangan min 

semua djenis ba- 
:rang tekstil pada tgl. 25 Oktober 

20 Nopember 1954 dengan menurut 
-daftar jontoh dan rangkap 3. Bagi 
pedagang ketjil dan menengah etjer- 
an Giberi waktu sampai tgl. 1 Dja- 
nuari 1955. Jang dimaksud dengan 
rayon IV jaitu Djawa Tengah ter- 
masuk daerah istimewa Jogjakarta 
dan daerah Tjirebon. Demikian pen 
djelasan itu. ia 
TANDA PENGEMUDI KEN- 

DARAAN BERMOTOR : 
ANGKATAN PERANG. 

Guna. mentegah keragu-raguan 
dan mengingat pula djumblah ketje 
lakaan lalu lintas, maka oleh Corps 
Pulisi Militer Batalion IV dengan 
persetrudjuan penuh dari - Panglima 
TT. IV/Div. P. Diponegoro,  dike 
Iuarkan instruksi jang berlaku dalam 
lingkungan. TT IV mengenai tjara 
untuk mendapatkan Tanda Pengemu 
di. Kendaraan Bermotor Angkatan 
Perang (Rijbewijs). Adapun penggolo 
agannja TPKB sbb.: Golongan. A: 
Jeep dan Personenwagen dan dimak 
sudkan dengan personenwagen Ada 
lah mobi Sedan. Golongan B: Po 
werwagen, P.C., Pick-Up, “Truck, 
Bis dan Celwagen, kendaraan jang 
memakai “atau tidak memakaj aan 

hangwagen. Golongan C: sepedamo 
tor, Dalam pengudj'an oleh CPM un 
tuk mendapatkan TPKB tsb '.diten 
|tukan pemakaian kendaraan Sedan 
untuk As Truck 374 ton. untuk, . B 
dan sepedamotor 500 cc untuk 'C. 
Demikianlah “berita dari 'CPM Bn. 
IV. : 2 pe 

    

  

   

  

Ikuasaan politik dari kaisar Dje- 
p2 

   
          

    

  

Ter am bulan Maret jli, dan masih ha 
'pus diserudjui oleh Partai. Menurut 

-ku kepala negara 

Ingutan suara ditiap-tiap 
| tiap pedukuhan mengirimkan 3 orang 
wakil, sehingga setiap kali jang had- 

sorang2 itu dilatih 

  

  

Dari pang) Ne-! 
gara" Merdjadi ,,Ke-j 
—. pala Negara" 

     
   

      

  

       
    

   
     

   

  

usi 5 h perang ig 
d.susun dibawah pengawasan djen 
eraj Douglas MacArthur' selaku 

komandan pasukan) pendudukan | 
ika Serikat di Djepang, tlh 
ilangkan sama sekali ke- 

  

NN dua perobahan ini disusun 
panitia penjelidik konstitusi da 

artai Liberal jang dibentuk da 

rantjangan tsb., kaisar Djepang sela 
akan bertindak 

S nasehat dan tanggung  djawab 
kabinet. Pun 'rantjangan ini akan 

jadi pewaris mahkota, dan suaminja 
endjadi anggota keluarga radja, 
an tetapi tanpa status sebagai 
angkubumi. (Antara). 

:LATIHAN PEMUNGUTAN 
SUARA. 

Sedjak tanggal 15 Nopember jl. 
diseluruh daerah kabupaten Bojola, an mendesak untuk  diadjak 

li setjara bergiliran diadakan pemu- 
£ P.P.S. Se- 

ir & 500 orang pemilih. Ketjuali 
itu dalam tjaranja 

.menjubles” gambar jang disukai, 
djuga penting bagi Panitya untuk be 
rapa lama waktu jang dibutuhkan 
oleh sekian orang itu. Adapun gam 

24 matjam: 3 
in dari apa jang telah ditentukan. 

embolehkan seorang wanita men 

bar-gambar itu oleh jang berwadjib Terdakwa tidak menanjakan kepada 

dibikinkan setjara di- stensil dalam S.H. dari mana asalnja uang itu. 
dengan tanda? jang la 

           
Han tahan Garu SM 

dus Jang 

    

da tgl, 
Sosrosar memer : 
| Guru salah satu SMP Partikulr di 

Nopember ji. dibawah 

  

maan di Kudus. 

Dikatakan oleh terdakwa, bahwa j 
ketika ia menunggu kapal di Sema- 
rang untuk menudju ke Makasar 
(Sept. 1953), S.H. dengan diantar 
oleh K. seorang mandor T.O. telah 
menemui terdakwa dan menjatakan 
bahwa S.H. akan ikut ke Makasar, | 
tetapi ditolak oleh terdakwa. Sete- 
lah tiba di Makasar terdakwa me- 
nerima kiriman. uang dengan pos- 

wesel Rp, 1000,— dari Kudus. de- 
ngan alamat Njonjah M.Bw, tetapi 
terdakwa 'mengerti - kalau - kiriman 
uang itu dari S.H. — 
Mendjawab pertanjaan Hakim, ter 

|dakwa mengakui bahwa ia ditjintai 
oleh S.H. sedjak terdakwa . masih 
mendjadi gurunja.  Selandjutnja di 
|Makasar itu terdakwa menerima :te- 
legram dari S.H. dan kemudian ter- 
|dakwa datang di Semarang. Disini 

terdakwa ketemu .lagi dengan S.H. 
'jang diantar oleh K. S.H. an 

ole 

  
terdakwa ke Makasar. 

|. Achirnja mereka bertiga berang- 
kat djuga melalui Solo dan Suraba- 
ja. Karena disini tak ada kapal, per | 
djalanan diteruskan ke Djember dan 
Singaradja. kemudian naik kapal ke 
Makasar. Segala ongkos2 seluruhnja 
dipikul oleh S.H. sendiri, sedangkan 
untuk kebutuha, pakaian dan lain? 
terdakwa pun diberi.uang oleh S.H. 

Terdakwa menjangkal tuduhan bah 
wa ja melarikan gadis S.H. bahkan 

  

  

PENGHASILAN SARANG 
BURUNG. : 

Seperti. telah diketahui didae- 
"Irah Kebumen dekat pasisir (Ka- 

rangbalong) terkenal dng. sarang 
burungnja. Pengambilan sarang 
burung 'itu diurus oleh “daerah 
Swatantra Kebumen... Tiap tahun- 
nja penghasilan ada Rp. 50.000: 
Tiap kilogramnja dapat  didjual 
Rp: 390-—, sedang pendjualan- 
nja dilakukan setjara lelang. 
Karena Karangbalong itu me- 

rupakan tempat jang indah dan 
banjak sekali mendapat kundju- 
ngan, maka pemerintah mendiri- 
kan pesanggrahan. 

Tempat sarangburung itu di 
guwo jang sukar sekali dimasuki. 
Sebelum perang semuanja ada 10 
guwo. Dan semua guwo itu pe- 
nuh dengan sarangburung. Sedjak 
zaman Djepang hanja dilakukan 
pengambilan . pada tiga guwa, 
karena guwa lainnja terlalu sukar 
pengamb:lannja. 

PURWOREDJO 
PANITIA PEMBANTU SOSIAL 

    

Atas inisiatip sdr. R. “Gondoami- 
djojo Asisten Wedono Bajan baru2 
ini di Asistenan Bajan telah terben 
tuk Panitya Pembantu Sosial Asis- 
tenan Bajan jg bekerdja atas dasar. 
Pantja Sila dengan susunan Pengu- 
rus sebagai 'berikut: 

Pelindung: Sdr. R.. Gondoamidjo- 
jo (AW. Bajan), Ketua: Sdr. Danu: 
Penulis: Sdr. Soewandi, Bendahari: 
Reksomihardjo dan Pembantu2: 1. 
Sdr. Hartojo, 2. Sdr. Bardjo, 3. Sdr. 
Sutodihardjo, 4. “Sdr. Hardjosoe- 
parto. 

Tugas dari Panitya tsb. telah: A. 
Sebagai ikatan (Coordinatie)  Ba- 
dan2 Sosial Desa dalam wilajah 
Asistenan. 'B. Memelihara djalan- 
nja pekerdjaan B.S.D.2 dan memu- 
puk djiwa sosial kepada  Masjara- 
kat dan C. Melandjutkan/memban- 
tu .pekerdjaan sosial jg diselenggara 
kan oleh Pemerintah (Kantor So- 
sial Kabupaten). $ 

Direntjanakan lebih Iandjut, bah- 
wa Panitya tsb, tiap2 bulan akan 
mengadakan ' konperensi Sosial jg 
dikundjungi oleh wakil2 dari Ba- 
dan2 Sosial Desa. Dengan - djalan 
demikian “politik: Sosial Pemerintah 
akan dapat mudah ditrima dan di- 
kerdjakan (dilaksanakan) oleh Ma- 
sjarakat. , 

  

POS MERAPI DI DJERAKAH.   
  

REGU BASKET CHIN Wo 
MENANG  54—48. 

Kemis malam jl., bertempat dila 
pangan THHK Plampitan Semarang 
dilangsungkan pertandingan basket 
bali antara djuara Malaja Chin Wo 
lawan San Chung. Semarang” jang 
berach'r 54—48 untuk kemenangan 
Chin Wo. Malam ini regu Chin Wo 
akan berhadapan dengan regu Chung 
Hua Lan Chiu Tsung Hui. 

Melihat “djalannja pertandingan, 
fernjata -djuara Mala/a . menundjuk 
kan permainan jang tidak berbeda 
Ijauh dengan San Chung. Hanja per 
naivan perseorangan dan . tjaranja 
nembikin goal ada. sedikt unggul. 
Pula permainannja agak kalm dan 
sara pemaian/a pada umumnja da 
sat menundjukkan permainan spor 
aef, Kekalahan f hak San Chung ter 
iwma disebabkan, karena tjara2nja 

gal. Rupa2nja fihak San Chung da 
lam menghadapi. Chn. Wo : tadi 
agak offday, tetapi dapat menundjuk 

bagian. Angka pada waktu istirahat   
  

37 SEMABAMA, Uu menundjuk 28—26 untuk Chin Wo. 

Pos Djerakah kini telah diperleng 
.kapi dengan sebuah alat seismograaf, | 
radio dan sirene. Pun rumah pendja 
|ga telah diperbaiki - dan diperkuat. 
Menurut pendjaga pos jang terdiri 
dari 3 orang, sedjak tanggal 2 No- 
pember 1954 hanja tertjatat 8 kali 
guguran ketjil, setelah pada perte- 
ngahan bulan Agustus 1954 angka 
menundjuk 50 kali sehari, dan ke- 
mudian setiap hari mendjadi kurang. 
Djadi Gunung Merapi pada saat ini 
kelihatan tenang.! 1 

  

KOMPETISI DPDAD GARNI- 
£ZUN SEMARANG. 

Hasiy pertandingan kompetisi D, 
P.D.A.D. Garnizun Semarang jang 
berlangsung di Stadion. Semarang pa 
da permulaan bulan ini sbb.: tgl. 15: 
DAAD I — kes. DKAD I 6-1: tg. 

117: kes Staf Div. IL — kes. KMKB: 
PA Bana Us 

mengirim bola ke dalam basket ti | —' Kompetisi Persidja kelas uta- 
lak tepat dan banjak: pula jang ga ma telah dimulai. Kes. Hercules me 

nang 7 — 4 lawan kes. Maluku jang 
(baru sadja naik ke kelas tessebut. 
Pertandingan tadi dilangsungkan: ha 

kan perlawanan jang baik diseluruh | ri Sabtu jl, sedangkan hari Minggu: 
kes. Chung Hua berhasil mengalah 
kan kes. BBSA dengan angka 2 —h 

ANEKADIRUA TENGAH 
(KEBUMEN WONOSOBO 

DEMONSTRASI PEMAHATAN 
MINJAK KAJU PUTIH 

Dengan bertempat di pabrik teh 
Tandjungsari, atas usaha Panitya 

Karang kitri/pertanian telah diada- 
kan demonstrasi pemahatan minjak 
kaju putih, jg disaksikan oleh ang- 
gauta Panitya tsb, dan lain2nja. De 
monstrasi itu mendapat kundjungan 

djuga dari Kep. Djw. Kehutanan 
Purworedjo. Dalam kata pembuka- 
annja oleh Kepala Djiw. Pertanian 
Rakjat Kab. Wonosobo diterang- 
kan bahwa pohor kaju putih itu da 

pat tumbuh ditanah, baik jg subur 
maupun jg tidak subur (tjengkar), 

asalkan tinggi tanah itu tidak ku- 
rang dari 800 M. Ada djuga pohon 
kaju putih jg dapat tumbuh di ta- 
nah jg tingginja lebih dari 800 M, 

tetapi hasilnja akap kurang, djika 
dibandingkan dengan jg tumbuh di 
tanah datar, Selandjutnja diterang- 
kan dengan pandjang lebar oleh Ke 
pala Djw. Kehutanan Kab. Purwo- 
redjo asal mulanja pohon kaju pu- 
tih, djenisnja dan pertumbuhan pe- 
mahatan minjak kaju putih.  Kete- 
rangan2 ini djuga diwudjudkan de 
ngan sungguh2 perbedaan pohon ka 
ju putih jg ada 3 matjam djenisnja 
begitu pula tjara. memasaknja, se- 
hingga memuaskan bagi jg mengi- 
kuti demonstrasi itu. 

PERINGATAN HARI PELA- 
DJAR INTERNASIONAL. 
Oleh organ sasi peladjar di. Te- 

gal pada tanggal 17 Nopember 
Jl. telah dilangsungkan peringa- 
tan Hari Peladjar Internasional 
dengan mengambil tempat dige- 
dung Rakjat. Dalam peringatan 
tsb. sdr, Soeharno ketua panitia 
membentangkan  pandjang lebar 
'mengenai sedjarah Hari Peladjar 
Internasional. Setelah selesai urai- 
an sedjarah, maka peringatan di- 
landjutkan dengan  pertundjukan 
anekawarna tari-tarian dan nja- 
njian jang dilakukan oleh para 
peladjar sendiri. 

TJIREBON 
YUURCONTACT DENGAN 

GEROMBOLAN | : 
Pada tg. 14 Nop jl. kira-kira 

pukul 22.30, Polisi wilajah Ka- 
rangdmpel #indramaju), BODM 
dan dibantu oleh DP3 setempat, 
sewaktu sedang melakukan patro- 
Inja dibagian desa Kamplongan' 
ketj./kaw. Karangampel telah ber 
temu dengan 15 orang anggota 
gerombolan D.I. pimpinan  Da- 
wud, jg kemudian terdjadi vuur- 
contact selama satu djam. Dalam 
pertempuran jang terdjadi ' itu, 
fhak kita tidak menderita suatu 
apa, sedangkan dari fihak gerom- 
bolan dapat dirampas  barang2, 
surat2 penting dan 3 houder pe- 
luru berisi 53 butr serta menang 
'kap 4 orang rakjat jang turut 
melindungi gerombolan tsb. Kor- 
ban fihak gerombolan belum Jagi 
d ketahui. 

BERITA" SINGKAT 
— Se-ekor harimau jang berat- 

nia 55 kg. baru2 ini telah dapat 
ditangkap oleh rakjat didesa Gu- 
nungsari Ketj. Luragung (Kuni- 
ngan), dengan menggunakan pe- 
rangkan. 
— Dengan mempergunakan se 

utas tal', seorang penduduk Tiji- 
keusal Kets. Luragwng bernama 
S. telah mentjoba membunuh diri 
dengan menggantung. “Tetapi sebe 
lum niatnja itu berhasil telah di 
ketahui oleh tetangganja. 
— Seorang penduduk desa Tii- 

leuja bernama S. ketika berada 
diladangnja telah disambar petir, 

"hingga mendapat luka2 berat pa 
da kepalanja. Kini ia dirawat di 

  

sadis 

ojo, telah memeriksa perkaranja terdakwa M. Bw. bekas 
: Pa Kudus, jang dituduh a.l. sbb: 1. 

| Sudah membawa lari seorang wanita jg belum dewasa (15 th)tanpa 
idzin, tanpa atau dg dikawin. 2. Mentjabut anak wanita orang Ia'n 

'asih dibawah umur dari kekuasaan jg berhak. 3, Menggelapkan 
barang2 perhiasan jang bukan milknja. Tuduhan2 ini oleh terdakwa 

'kedu- | dikatakan bahwa seluruhnja tidak benar. Sesudah mendjadi Guru di. 
| Kudus, terdakwa semula ingin meneruskan peladjarannja di Fakul- 

|| tet Hukum di Makasar dengan ikatan dinas, tetapi niatan ikatan di- 
nas ini diurungkan, karena ia mendapat djandji darj muridnja sen- 
Giri seorang wanita bernama S.H. anak dari seorang hartawan kena- 

(S.H. di Kudus jang maksudnja mela 

. waban. 

  Rumah Sakit Kuningan, 

. 

Tere 

  

p Portike 

'Didakwa Melarikan Muridnja| 
| (Oleh: Pembantu Kita Di Kudus) aa 

|... DENGAN MENDAPAT perhatian jg besar sekali dari umum,  Bonaha paru bat jar dau KEneA, 
Pengadilan Negeri di Kudus pa- 

| M. Simpedi inan H 

sebaliknja .terdakwa merasa bahwa 
dirinjalah jang ,.dibawa lari”. Ter-j 
dakwa menjangkal pula tuduhan bah 
wa gadis S.H. masih belum dewasa, 
karena katanja S.H. telah akil ba- 
hgh.. 

Pernah dilamar dengan 
surat. : 

Mendjawab .pertanjaan Hakim, ter 
dakwa terangkan, ” bahwa kepada 
orang tuanja S.H. di Kudus terdak. 
wa pernah menjatakan dengan peran 

taraan surat hingga 2 kali, bahwa S. 
H. idgin mendjadi isteri terdakwa. 
Begitu pula ketika terdakwa dan S. 
H. berada di Ngandjuk, orang tua 
nja S.H. pernah ditilpon “interlokaal 
tetapi tak ada djawaban. Djuga surat 
dari terdakwa tidak didjawab. Ter 
dakwa merasa tidak perlu datang ke 
rumah orang tuanja S.H. karena me 
nurut anggapannja dialah jang dibu 
tuhkan oleh S.H. Orang tuanja ter 

dakwa sendiri di Bodjonegoro per 
nah mengirim surat pada orang tua 

mar S.H. tapi djuga tidak dapat dja 

Terdakwa ingin kawin setjara res 

mi di Makasar, tetapi oleh Penghulu 
d' Makasar ditolak karena tidak ada 
Walinja. Demikian a.l. keterangan 
terdakwa. 

Seland/utnja terdakwa terangkan, 
bahwa ketika di Ngandjuk S.H. per 
nah “diambil oleh ajahnja sendiri, te 
tapi S:H, tidak mau ikut dengan ajah 
nja, Sebulan kemudian terdakwa ber 
sama dengan K. (dalam perkara ini 
sebagai dakwa II) ditangkap oleh po 
lisi. Diterangkan lagi, bahwa terdak 
wa hingga kini terdakwa masih mem 
punjai isteri sjah di Bodjonegoro. Ka 
rena terdakwa merasa tidak dapat 
mentjukupi nafkahnja, maka isterinja 

Hja menjelamatkkan 

  

Inilah, gambar Panggung Songgobu- 
wono di Solo jang Kemis malam 

Sebab2 kebakaran belum 
diketahui. 

terbakar. 

Songgobuwo- 
no Terbakar 
Suatu : Bangunan “ 'Jang 
“Berumur 2 Abad Di 

Solo Hangus 

dj Solo jang umurnj hamp:r dua 
abad tadi malam terbakar. Un- 
tung api dapat dibatasi, 
tdak dapat mendjilat kela.n tem- 
pat. Api jang menjala dipuntjak 
panggung itu baru kelihatan pa- da pukuj 12 malam. Seketika itu 
Barsan Pemadam Api terus be. 
kerdja utk. memadamkan api, te- 
tapi karena kekurangan air dan alai2 belum sempurna, maks api 
tdak dapat dipadamkan sekal'gus. 
Sesaat mendjelang pagi api baru 
dapat padam sama sekali. Paku 
Buwono XI jang kebetulan ada 
dikraton waktu melhat kebaka- 
ran tsb. turut aktip dencan Ba- 
risan Pemadam dan berdaja upa- 

nggung. Ka- 
rena 'apj terus Ann Takan 
menara jang tingginja 35 meter 
beserta tangga dan tiendela2 ha- bs terbakar, Pendeknja bangu- 
nan-bangunan jang terdiri darj 
kaju semuanj, habis, 

Belum d'ketahuj sebabnja. Apa jang mendjadikan sebab pang 
gung Songgobuwono mendjadi sasa 
ran api sampai berita inj ditulis be 
lum mendapat keterangan jang pas ti. Ada jang menjatakan bahwa ke   dititipkan pada orang tuanja dan ki 

ni isterinja itu bekerdja sebagai gu 
ru. 

Achirnja “dapat dikabarkan, bah 
wa. pada pemeriksaan itu dimedja pe 
ngad lan terletak barang? bukti beru 
pa koper2 isi pakaian, kompor dan 

alat2 dapur. Terdakwa terangkan, 
bahwa pembelian barang2 itu adalah 
dengan uangnja S.H. Untuk 'keperlu 
an pembelian itu terdakwa pernah 
mener ma. barang perhiasan darj S. 
lajang kemudian didjual pada peda' 
gang jang belum dikenal di Surabaja 
dengan harga Rp. 5.100,—. Peme 
riksaan achirnja d'tunda dan "akan 
dilandjutkan pada besok tangga, 5 
Djanuari jad. Perlu diterangkan, bah 
wa dalam pemeriksaan itu tampak 

hadlir pula orang tuanja terdakwa 
dari Bodjonegoro beserta seorang wa 
nita muda. Dan menurut keterangan, 
wanita muda ini adalah isterj dari 
terdakwa. 

SIARAN RRI 
Semarang,.21 Nopember 1954: 
Djam 07.10 Alam Impian, 07.25 

Disco Varia: 08.10 Irama Indonesia 
Populer, 80.45 Tionghoa modern: 
09.00 Rajuan Pulau Pertja: 09.30 
Ballet suite, 09.45 Musik Kulintang, 
10.00 Anekawarna Minggu pagi: 
10.45 Gamelan Studio Jogjakarta: 
11.30 Peladjaran Beksan: 12.30 Pe- 
kan datang, 12.50 Hindustani: 13.15 

Aneka siang, 14.10 Orkes Melaju 
Sinar Medan: 17.00 Tari Bali Tjinta' 
mani, 17.45 Orkes Studio Djakarta: 
18.00 Tjahaja Kemala: 18.30 Pela- 
djaran Njanji: 19.30 Njanjian Sutji: 
20.05 Orkes Melachrino, 20.30 H- 
buran Malam: 21.15 Dagelan. Ma-' 
taram, 23.00: Tutup. 

Surakarta, 21 Nopember 1954: 
Djam. 07.30. Taman Indra: 08.15: 

Imbauan pagi: 08.30 Hidangan 
Dharnoto Kwartet:. 09.00, Kebakti- 
an: 10.00 Permainan Orgel: 10.15 
Ketoprak Kel. Studio Surakarta: 
13.15 Gending2 Djawa: 13.45 Siang: 
gembira: 14.15 Ruang Wanita: 17.05! 
Lagu2 Populer,.17.30 Kelana Dja- 
jas 17.55 Varia Djawa Tengah: 
18.15 Ruang sosiologi, 18,30 Nia- 

njian Sutji: 19.30 Pengasah fikiran: 
20.15 Hidangan Puspa Kentjana: 
21.15 Klenengan mat2an: 22.15 Kle 
nengan mat2ap (landjutan): 23.30 
Tutup. 5 H3 

Jogjakarta, 21 Nopember 1954: 
Djam 07.15 Tjeritera Minggu pa- 

gi" 07.30 Pagi meraju, 08.15 Missa 
Sutjis 09.15 .Concerto tingkat E.: 
09.30 Bing Slamet berlagus 09.45 
Bonangan tak bernama:, 10.10 Mu- 
sik hari Minggu: 10.30 Ludruk Su- 
robojo, 12.00 Njanjian Asiah: 12.30 
Langgam Krontjong, 13.10 Pelba- 
gai Imbauan Ketimuran: 13.40 Sui- 
ta untuk Tarian Ballet: 14.10 20'H. 
Sinar Maluku: 17.00 Taman Pute- 
ra: 17.40 Enam Serumpun: 18.01 
Sendja mendatang, 18.30 Njanjian 
kristen: 19.40 Mengenal Seni Dia 
wa: 21.15 Djawaban surat?: 2030 
Sandiwara2, Radio. 22.10 Kronty sr 
malam: 22.30 Tutup. | 

Djakarta, 21 Nopember 1954: 
Djam 07.10 “Orkes Gumarangi 

09.10 Permainan Piano: 09.30 Tje- 
ritera Minggu Pagi: 09.40 Umbat 
Sekawan: 10.00 Dari Gedung. Arta 
Seni Studio Djakarta, 11.00 Mib: 
oar .Katholik: 11.45 Konsert siang: 
11.45 Orkes Kr. M, Sagi, 12.30 Or- | 
kes Bukit Siguntang: 13.109 Permai- 
aan Hammond, 14.10 Lagu2 Tapa- 
nulis 14.30 Lagu2 Langgam: 17.00 
taman Putra: 17.30 Orkes Bambu 
Sangihe: 18:30 Mimbar Protestan: 
19.20 Empat Serangkais 21.15 Se. 
kar Galih Pantjarwarna: 22.30 'Tu- 
tup. it 

Semarang, 22 Nopember 1954: 
Djam. 06.10 Siteran njarnleng, 

07,10 Siteran Njamleng (andjutan): 

    
berita interfocaal pembantu 

mungkinan besar kebakaran itu tim 
(buy dari api dupa. Lain keterangan 
|menjatakan, bahwa kebakaran 
mungkin darj 

itu 
kortsluiting. Dan ke 

betulan sekali pada Kem's pagi di 
kraron Solo dilangsungkan upatiara 
tetesan G.R. Adjeng Hondowijah pu 
ta putrj pertama Paku Buwono 
XII. Djadi datangnja Paku Buwono 
ke Solo dari Djakarta itu untuk 
menghadiri upatiara tetesan tsb. 

Didirikan semasa Paku Buwono IL 

Panggung Songgobuwono jg. umur nja hampir dua abad itu didirikan se 
masa Paku Buwono JII mengemudi 
kan Surakarta dari tahun 1749 sam 
pai 1788 dengan sinengkalan: Nogo Muluk Tinitihan Djanmo. Djadinja 
panggung Songgobuwono itu, menu 
rut keterangan, sesudahnja kraton 
pindah dari Kartosuro ke Siirakarta. 
Dan pindahnja kraton itu pada hari 
Rebo paing djam 7 pagi pada tang 
gay 17 Suro tahun Diawa 1670 atau 
tanggal 17 Pebruari 1745. demikian 

PS 
Merdeka” dari Solo. 2 

Import Our'an 
Supaja Diawasi Je Teliti 
KONPERENSI Perhimpunan 
Pa Pembatjaan Kitab 
uran Jang tergabung dalam Djam'ijatul Ourra Walhuffadz Djawa Timur di Sidoardjo dari tanggal 13 sampai 15 Nopember 

jang baru lalu telah menjetudjui 
5. Adera Oolusi dari kon 

perersi Djam yjatuk Ourra” Wal- 
“huffadz One kene Teri bon, tentang beredarnja kitab2 
Our'an jang salah tjetak, ”Kon- 'perensi itu mendesak utk mem- per-jepat. diadakannja suatu per- 
.furan, mengenai mengawasan ter 
hadap pertjctakan, penerb tan 

  

|dan pemasukan k'tab2 Ouran da- t' Juar negeri (Antara), 

13.15 Empat Sekawan: 13.45 Den- dang Rubiah: 14.10 Hiburan siang, 
17.00 se Kanak2) 17.40 Hida- 
agan beberapa Orkes: 18.00 Ruang CPRAD, 18.15 O.K. Mustika: 18.30 Gending2 Djawa: 19,39 Serbaneka Barat, 20.30 Dari dan untuk Pen- Dn aa 2 an Studio: 21.15 ari dan untuk Penden landju- tan): 22.15 Trio S. Na 2030 Da tup. 

Surakarta, 22 Nopember 1954: 
. Djam. 06.30 Langgam dan Kror- 
yong: 06.15 Dari India: 06.30 The Andrews Sisterss 06.45 Regionald | Dixon, 13.03 Klenengap dari Kra. ton, 14.15 Klenengan dari Kraton (landjutan): 1705 Gelanggang Ke- panduan, 17.30 Permainan Piano: 17.45 Dunia Olah Raga: 17,55 Va- ria Djawa Tengah: 18.15 Seni Ka- rawitan: 19.30 Merdu merajus 20.30 Irama, klasik: 21.15 Gema Malam: 22.15 Gesekan biola: 22.309 Tutup. 

Jogjakarta, 22 Nopember 1954: Djam 06.10 « Musik mengiringi Burung Berkitjau: 06.40 Njanjian Krontjong: 07.10 Swing di udara: 13.10 Dari Lajar Putih Hindustani: 15.45 Jo Stafford dan Doris Day, 14.10 Hidangan O.S.B.: 17.00 Peng- Rantar minum teh: 17.40 Kesenian Daerah: 18.00 Seriosa ringan: 18.15 Ruangan Djapen: 18.00 Serbaneka:   
.Mutu ilmu dan Seni: 

19.40 Orkes Progressip: 20.15 He- 
rijati dan Korijati: 20.30 Kliningan 
Sunda: 21.10 Untuk Kesedjahteraan 
Keluarga Kita: 21.30 Langen Mon- 
drowanoro: 22.10 Langep Mondro- 
wanoro (landjutan), 23.30 Tutup. 

Djakarta, 22 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Seni Sunda Studto 

Djakarta: 13.10 Njanjian bersama: 
13.390 Langgam Singapura: 14.10 
Kwartet Koch: 14.30 Orkes Kr. 
Getaran Sukma, 17.00 Seni Djawa 
Studio Djakarta: 18.15 Keselamatan 
Kerdja: 18.30 Tunas: Mekar: 19.30 

l 20.40 Trio 
“.d. Brink: 21:00 Pendidikan” Budi 
Pekerti, 21.15 Ketjapi Suling, 21.30 
Orkes Studio Djakarta, 22,30 Tutup, 

PANGGUNG Songgobuwono. 

sehingga: 
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ri| Akan Didjalankan—Mahasiss 

In 

ber versitas Iskandariah 10.000 dan d 

    

Memusingkan. Pemerintah 
raturan2 Tegas Utk Disip 

    

  

   

  

  

Terseret Oleh Golongan 2 Tertent 
AN Djamal Abdul Nasir di Mesir meng! 

sa Universitas2 mulai dibuka k 1. P at segala sesuatu untuk menghindarkan kerusuhan" ii, Ketiga universitas, terutama jang di Kairo di 
id El-Awal, dari dulu kala an. gerakan2 ekstrim. Kaum politisi senantiasa 1 pergux | universitas ini untuk landasan mereka. Meskipun pe- | merintahan sekarang telah membubarkan semua parta'2 poli tetapi sefjara partisan gerakan2 politik masih. bekerdja. 

“Tiga golongan mahasiswa di ke-, bali pangkalan Suez dan mendapat nal orang sebagai penentang regi-|kan fasilitet2 dipelabuhan dan' lapa 
luo sekarang, 

   

  

    

  

  

Batin Nae ea alasan2 | 3 “ Pa par 1 endiri dan berideologi sendiri2, te MA en aa Ba 
Itapi didalam menghadapi regime Mahaguru2 banjak: jang 

  

#sekarang mereka bersatu. - Didalam P3 @perjat. ai et tahu pengadaan 1. ll mereka yo Mimirala, Shah mulai bi Peenaakan ipepetinah, dengan “ant kuatir bahwa Para“ mabahua di Kairo 
. sambil menuduh 

bahwa pemerintah bersifat diktatur 
dan menindas kemerdekaan umum. 
Di Universitas Kairo terdapat kira2 

di-uni- 

mengadakan demonstrasi 
an Iskandariah, akan diperalat 

untuk mengadakan  keritjuan2. Ka- 
rena itu dua kali sudah pembukaan 
kembali 

Pemerintah tidak menghendaki bah 
wa universitas2 dibuka kembali se 

  

22.000 orang mahasiswa, 
-raja. Pada suatu ihiversiras.” Helionalis " . belum Perdjandjian Suez selesai Ten na Ta NA DIN ivers polis 8000. Dii 2 PA 5 eka 1 elihat asap Juniversitas Kairo Pa, Akak bar. dan ditandatangani, untuk  meng- 

€ SEA beriah wadjib mengira terdapat anasir? hindarkan kerewelan2 sementara 
Ai aan ne SOAI bermusuhan 5000 orang. pembitjaraan : berdjalan Teenannai tuk menjerbu. Apa | “ st Kigalitan2 bar Perdjandjian itu. Sementara itu pe- 

Ba Ka Suatu | Dipertengahan tahun jg Ma merintah mengambil tindakan2 utr, 
K gelap 1 Beta Pa as Aa Sa . ““|dapat mengawasi universitas2. Em- 2g Ta Jk tata Mp a du tas BN ni . : $ : 

terbesar antara jaag sdah tere 1, Uoan2, dan Hiburan mash pa | patuh Bra mahagura “Telah 'i nara Kas nana 3, 2 ega Selasa bemnatan- karena terhindar 1 lepas, karena mereka pada beberapa 
a berumur : tahun, 3 $ aa ? | kesempatan mengadakan ketjaman2 tangkap dan didenda Se 9705| Agperng Ye Wimnikan De Kek emak pian Menata pantas Jpekembangan2 "politik ig penting, | panwa, mereka Mu akan menanam 50.000 BURUH TANTANG-ME | Persetudjuan  Mesir-Inggris menge- diva para mahasiswa, Ketua uni- NANTANG BEKERDJA LEB 

TJEPAT Pa 

pekerdja dikota Wu- 
han, RRT, menurut “harian Pe- 
kine Jen Mn Jh Pao” telah me 
njatakan ikut serta dalam perlom | 

50.000 

nai Terusan Suez tertjapai pada bu | Versitas tidak lagi “dipilih oleh de- 
'lan Djuli tgl. 27. Ini di- 2 TA 1 
aa 2 Bean Ta Si Wan universitas, Sekarang mereka 

merintah dengan Ichwanul Musli. Singkat oleh pemerintah. Begitu 
: " 5 Na peraturan ini berlaku, begitu semua min, jg menuduh bahwa persetudju 

jan itu. tidak memenuhi seluruhnja 
keinginan rakjat Mesir, dan bahwa 

ketua universitas diganti. 
Peraturan2 bag, para Ma- 
-has'swa,   baan kerdja, dalam. mana mereka 

berdiandii bahwa mereka akan 
menghasilkan pekerdjaan jg lebih 
besar dari pada apa jang sudah 
ditetapkan menurut rentjana un- 
tuk tahun jni. 

Nasir mendjual negara kepada Ing- 
gris untuk tetap memegang kekua- 
saan. Suara2 begitu diperdengarkan 
djuga oleh Wafd dan Komunis, jg 
terutama mengeritik ketentuan bah 
wa Inggris berhak menduduki kem 

Sampai sekarang belum diumum- 
kan tindakan2 terhadap para maha 
siswa, tetapi rupa?nja. pemerintah 
bermaksud memakai undang? pida- 
na terhadap universitas? setjara hu- 
ruf demi huruf. Undang2 itu anta- 

  

TJATUR 
NDONESIA 

     

DITERIMA KABAR, bahwa 
ngadjukan surat ke Pertjasi 

    

tgl. 1-12”54 dapat dibebaskan dari kewadjibannja selaku komisaris | Politik. 2 
Pertjasi Djawa-Tengah. Dalam pada itu diusulkan, agar L. Harian. | —— Nata aman ate 2 — 
dja Hang Tengah 200 rai gantinja. ng gat keadaan dan IN entah raha nama yr 2 Mn 5 

pada tempataja dan tepat benar djika L. Hariandja dipilih Taih | NA WAS: Gigi Berlobang 

nai perkumpulan saja sendiri dalam 
saja ingin bebas. Maksud 

0,0. Dwilomba. 
Pada waktu ini telah diputus- 

kan untuk mengukur kekuata 
dengan bermain 6 partai banjak- 
nja antara L. Hariandja lawan 
Darmadi. Partai pertama Darma- 
d' pegang putih dan djuga dime- 
nangkan. Partai kedua akan ber-#dak menarik diri, - 
langsung pada tgl. 19/11-1954- 
diam 19.— bertempat di Petero- 
ngan Timur no. 20 Semarang. 

Enam-Lomba di Djakarta: 
Pertandingan ini jang di-ikuti 

oleh: E.D. de Waal, Tjio Tioan 
Beng, Tan Ping Goan, B. Huta- 

   
Putih: Re8, Pe2, Bd5, Bf5, Kb2, Kh2, pion c3, e4, g3 (9 buah). 
Hitam: Re6, pion c6, c5, c4, d7, f7, g6, g5, 
Putih djalan dulu dan hitam mat dalam 2 (dua) zet. 
Djawaban ditunggu selambat2nja tgl. 29 Nopember 1954 (10 hari 

setelah problim ini dimuat) dan dialamatkan kepada Harian ,,Suara 
Merdeka” di Semarang. - 

Djawaban Probl. No, 9 (Terikat) : 

tjaman Bg4--. $ 2g 
(Jang mendjawab Phl X h2? salah, 
sebab Bh4 X e4 -- dan belum mat 
dalam 2 zet). “ 7 2 

Djawaban jang betul kami terirna 
dari: SEMARANG:  A. Njaman 
(11), Achmad Nur @), R, Soebar- 
djo (16), Tjoa Ging Hwie( 5), Anis! Korespondensi: Sdr. Soekardjo, Bo 

Sisworo jolali: no. 7 sudah betul dan kami (4), Moch. Hadi (6).  Ign. 
(2), Harsojo (2), Moeljadi (2). TJI- 
LATJAP:  R. Somodjatmiko (16), 
WIROSARI: S. Adisabroto (8), KEN 
DAL: M. Hadidarsono (2), JOGJA: | 
F. Abd. Ganie (8), Mudjaddid Hi- 
sjam (2), PURWODADI: H.S. Mar 
wotho (4), . DIUANA: Soejosi 
BATANG: Liem Pitt Giam 
TOARDIO:  S. Motopawirc 
PURWOREDJO: R. Ristanto (7) K, 

    

      

  

   U 
  

Hardjaprowiro (2), Achmad (2), SA 
    LATIGA: R. Koesnijot 

hardjo (8), SRAGE: Sar c 
(2), KARTASURA: E.S. Hadiwasa 
na (8), TJIREBON: Masduki (| 

'Soeganda (11), TAWANGMANGU 

Kadarisman (6). MAGELANG: : 
Sosrowigoeno (14), R. Soerosewoko 

(9), S.B. Rahardjo (8), Djauzi A.H. 

   

  

Soesilo (4), D. Soedirman (4), PARA: 

Darmadi Melawan L. Hariandja 

ja dengan permintaan agar ja mulai 

    
   

  

“kan, bahkan ada kabar penarikan: 

(Kiriman : KADARISMAN, Tawangmangu ) 

(kuntji-zet) dengan anminggu ini kami sampaikan hadiah 

viro (16), | 

Haha ..906- Kn - Soe-| 
TWono | 

   

  

    
   

ra lain memuat peraturan jg meng 
antjam hukuman dari tidak boleh 
turut: serta pada peladjaran dan 
udjian sampai pada menutup pintu 
sekolah - bagi mahasiswa jg tidak 

i menurut disiplin, terutama djika 
' turut serta didalam keritjuan2 poli- 
tik. Sampai sekarang pemerintah be 

ilum pernah mempergunakan peratu 
. ran itu terketjuali beberapa hal jg 
djarang sekali terdjadi, dan ini ti- 

! dak pernah ada hubungannja dgn. 

Dwi-Lom ba 

baru2 ini Darmadi telah me- 

2n)-| 

jaitu jg berhaluan Ogan terbang Mesir, bilamana  sa-: 
Wafd, Ichwanul Muslimin dan Ko-| Ya ada serangan terhadap suatu ne 

Turki didalam wak 

oleh kaum oposisi | 

universitas2 . diundurkan. 

ngadakan pendjagaan 
tar bangunan2 univ 
universitas jg sampai 
nja sedikit sadja, 
dan akan diberikan kekuasaan2 be- 
sar untuk bertindak. kimi 
pekerdjaan n 
mat2i sadja dan hanja -memberi 
sehat2 djika terdjadi huru-hara. 
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. Tergenang A 

    

   

  

   

» |. Genti 
10.00 hari Ke- | Amerika & Tagoris 

dan anak 

  

      

   
    

   

  

    

| Tj.kapaj: ng telah me- 
ag 33 A.rn,a menggenangi 

tus rumah di kav AMERIKA SERIKAT kini sed 
: - vi eta IYA SERIKAT kini sedang 

    
mMunis” di 

mis, Dikatakan selandjutnja, 

    

alah karena 
:s-menerus 

sedjak Kemis 

pendapag bahwa 
tdak menjokong pendapat langkah? jg aktif. 

Rn: alang 

tap 
bara na, 

3 “Pukul 21.00 air mulai tu 

di kampung tersebut te- 
dan mengungsikan |" antara Inggeris' dan ' Amerika telah diadakan sambil menunggukan ratifi-   

| Asia .,Leb 
ng 

    

    

     

   

   
Kh 

e -Rundingkan Tjara2 

Utk Hadapi Kegiatan Subversi Di Asia 
h mengadakan pembitjaraan 

Inggeris mengendi tjara? utk melawan antjaman ,subversi ko 
Haa Asia Tenggara, terutama Ai Muang Thai, demikian sum 

2 diplomatik jg berwadjib di London mengatakan pada hari Ku 
Naa Tan Nan bahwa Amerika Serikay dan Inggeris 
1 Sanggap situasi Asia dewasa ini ,,lebih genting” daripada situa si di Eropah, tetapi kedua negeri itu berbeda dalam taksirannja 12 
ngenai tingkatan dari bahaja jg dihadapi dewasa, ini, Inggeris ber 

situasi di Asia memerlukan ,,kewaspadaan”, da. 
Amerika jg ingin sekali segera diambil 

5 Peranan tersebut mengatakan pu-jang berwadjib itu mengatakan, bah- 
: bahwa pembitjaraan2 pendahulu wa negara2 Barat tampaknja berse- 

dia untuk memberikan negara2 jang 
terantjam itu “bantuan jang diperlu- 

  

Kara Mpnag Eh 5 SA pemandangan jang sering ter- $ hasi ra Nan jang akan, mem-| kan dalam membentuk suatu kekua- 
3 Senayan na 3 Hg 'uxa ajalan kearah perundingan? jgl tan tah x, d berik " | (lihat di Mesir pada waktu j Pihak polisi Hae prime k, 5 OA Pen ANA: Ne ANA NAR TA 5: SA g $ | ' P da ul ai eta, Pamong Basi " ongprodjo dan ts PT aula ke-8 negara jg terga- | sehatnja mengenai bagaimana tjara 3 3 99 " “ialah adanja demonstrasi? - maha-| kan aa aga itu mengada EA oa Ta dlm perunding | untuk menghadapi subversi, Tentang 1 AS ANA PP St Pn pendja ljar tuk menghadapi | 274 Preliminer itu nggeris dan Ame-|tjara2 ini ked intah itu ka- Tm 1G siswa. T Hp Iberb, : NP rike . ni 6 e PA NA Pre Na. ALA | | IN a. Tak djarang pula demonstra s agaj kemungkinan, “Ra berpendapat, behwa antiaman Ibarnja telah mempertimbangkan an- Ui 

£ berita IL: terhada 3 2 
Na cpandfan jang kita tang adap stabilitet dan perdamaian di'ltara lain latihan2 bagi pasukan2 po- 

  

SEBAGIAN Kala dari h age- Haruan jang membawa korban. 
. Kini pemerintah Nasser isgtelah diliputi oleh kabut jang 

tebaj pada hari Kamis, jang me- ! 
njebabkan  terhent'nya lalu lintas | 
d, London dan beberapa daerah :| 
diluar kota. Pendaratan serta pem 

berangkatan pesawat2 dilapangan | 
terbang London terpaksa dihe 

tkan, dan kemungkinan mel: 
berkurang hingga 30 yard. Lebil 
djruh menteri angkatan udara |. 
mengatakan, bahwa Inggeris k.ni 

mengalami kabut musim dingin 

jang paling djelek. 7 33 
25 

  

   

  

Laporan? jang diterima dari 
himpunan Mobil dan Patroli2 me- 
ngatakan, bahwa seluruh kaga 
Tenggara Inggris telah diliputi oleh 
kabut jang membudjur dari Nor 
wich ke Banburry, dan ke Selatan 

ke Dorchester. Semua lapangan? ter 
bang di Tenggara Inggeris tak dapat 
dipergunakan, dan pada hari Kemis 
hanja sebuah pesawat terbang jang) 
meninggalkan lapangan London. | 

(Antara-UP) 

k
g
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ai 

Djuga pemerintah bermaksud me 
Kan kuat diseki- 

universitas. Polisi 
n ini djumlah- 

akan diperkuat” 

Hingga 
mei    'mereka hanja 

  

  

      
    

  

 Pertjas Semarang 

gatung, Prof. J.C. Engelen, dan 
Manalu telah dimulai dalam ting- 
kat pertama. Seperti diketahui se- ! 
mula pertandingan tsb. direntja- 
hakan untuk  Delapan-Lomba, 
tapi berhubung A. Hutagaol djua 
.ra Djakarta 1954 dengan menda- 

kembali A. Hutagaol ,,djuara 
Diakarta” itu ada kemungkinan j 
kalau ja takut tergelintjir dalam 

kaja raja.” 

pertandingan tsb. Candau dari Brasilia, direktur- P I K I R A N” djendral OKS, telah memanggil 
terkemuka beberapa dokter gigi 

berkumpul di Djenewa untuk 
mempersiapkan rentiana jang me- 

an P liputi seluruh dunja untuk mem- 
17, Tuan tentu pernah susah pertinggi hygiene gigi. 

dan pusing kepala bukan?!  Ketudjuh ahli itu telah menje- 
Apalagi kalau keadaan lesaikan rentjana “ mereka dan 
Tuan seperti problim di- | mereka berhasil menarik "kes:m- 

makan problim ,,12 piki- gigi tersebar hampir diseluruh 
ran”. Tapi “djangan putus | dunia, Jaitu: 

asa, apa Jagi kalau dilihat 
nama pengirimnja “ dari 
Tawangmangu, kota di- 

ngin dimana Tuan dapat 
main dengan tenang disa- 

Bahaja g'gi krowak. 
»- Baham krowak. Penjakit 
ini menjerang permukaan gigi, 
djaringan2 jang kuat dapat dihan 
tjurkannja dan lambat laun gigi PN Gen, bolong dan krowak. 

.. Djawabnja mudah sadis | Karen in disekitar gini lb. bisa 
ganggu lain2 bagian tubuh, seper- 

Letak buah tune | nenggOgaNam perut. dimana 
24 (9 buah). 2. Penjakit gusi (daging dise- 

kitar gigi). Ini menjerang djari- 
ngan disekitar gigi. Malah kadang 
kaddng ini bisa ' mengakibatkan 
kerusakan lebih besar dari sub 1. 
Oleh karena penjakit ini terang 
tidak menimbulkan rasa sakit, 
maka orang sering tidak memper- 
dulikannja. 

Siapa menerima hadiah?: Dalam 

lewat pos kepada: 
1. Sdr. Srijoso, Dawung Tengah 

1/2 di Solo (nilai 16 hingga no. 9 
'dihapuskan), 2. Sdr. R.. Somodjatmi! . 3- 

Gang Traserta di Tjilatjap (ni-' 
lai 16 idm dihapuskan). 

Kami utjapkan selamat. 

sangat, selainnja - menimbulkan 
rupa2 -penjakit, mungkin  djuga 

“terdapat akibat2 psychologis. 
4. Bibr sumbing. Rata-rata di 

tjatat. dalam 800 .baji jang dilahirkan 

sumbing. Ini seringkali disertai 
dengan ketidak beresan gigi, dan 
dengan sendirinja ' menimbulkan 
perasaan2 rendah diri pada jang 
menderitanja. 

  
| Kuda Ter- : 5. Kanker mulut, ' Meskipun 

fe j 324 , bini djauh lebih sedikit dari penja- 
lantar : kt2 jang lain tersebut diatas, ini 

@ Sum | masih merupakan 896 dari semua 
peristiwa kanker jang tertjatat: 

Ahli2 jg berunding di Djenewa   SEBAGAI tanda setiakawan 
(kepada 22 kusir jang menolak 'itu berpendapat bahwa hal perta- 
mendjalanhan dokar dari suatu ma jg harus dilakukan ialah kon- 
perusahaan dokar di Mn ka- ! trol dan ' menghindarkan  djangan 
rena uang setoran dinaikkan, ' sampai peristiwa2 penjakit itu ter- 
kaum buruh lain2 jang bekerdja | djadi. Mengenai , 
dibagian ,.tukang kuda” akan terpenting adalah memberi pendidi- 
mefigadakan pemogokan selamajkan kepada umum untuk memakai 

sebelah mi, jang kami na-' pulan, bahwa 5 matjam penjakit 

7 hari, Dalam tempo seminggu segala matjam tjara untuk 'menghin 

Dapat8Menimbulkan Sakit Perut Dan 
Pertjas Se Infeksi—Penjakit Jang Paling' Tersebar 
C5 28 mn Diseluruh Dunia—Djuga Paling Mahal 

2 Rawatannja 
' DI DJENEWA DIUMUMKAN oleh Organisasi Kesehatan 

Sedunia (O.K.S. — W.H.O., World Health Organisation), bahwa 
organ'sasi itu akan menjelenggarakan rentjana sedunia untuk mem- 
perbaiki gigi. Penjakit gigi adalah jang paling umum, jang paling 

maka pertan- banjak terdapat dari segala matjam penjakit jang 
:dingan tsb. hanja d'mainkan oleh manusia, Ja menjerang manusia diseluruh dunia baik a 
enam orang. Sungguh  disajang- masih muda sekali maupun kakek2 jg sudah hampir masuk kubur, 

baik orang jang semelarat-melaratnja maupun manus'a jang paling 

Untuk tudjuan itu, dr. M. G. 

Kanker mulut. | 
13. Gigi letaknja bersimpang | 

siur. Djika letaknja gigi  djelek ' 

terdapat satu baji jang  bibirnja | 

  

z 2 
#3 

4 

Ta
   

jakit jang mengganggu 

jang 

Meskipun penjakit no. 2 meng-| 
akibatkan lebih banjak kerusakan 
daripada no. 1, perhatian terhadap- 
nja lebih kurang, kebanjakan kare- 
na orang tidak tahu bagaimana tja |'/ 
ra menghindarkannja. Ahli2 tsb. di 
atas berpendapat, bahwa mengenai 

itu tindakan2 pendidikan harus di 
djalankan jg antara lain memberi 
peladjaran supaja bahan2 makanan | 
hendaknja seimbang banjaknja, bah '- 
wa mengunjah harus dilakukan de- 
ngan baik sekali, dan bahwa kese- 
hatan mulut harus didjaga dengan . 
baik. Pemakaian sikat gigi jg ke-:J 
ras dan tadjam2 rambutnja harus: 
ditjegah. : 

  
Mahal rawatannja. : 

“Djika anak2 dari ketjil mula di- 
didik supaja mengunjah dengan be 
res, ini bisa menolong  djangan |: 
sampai letaknja gigi tidak karuan. 

Mengenai bibir sumbing dan" 
kanker “mulut, tidak dapat « diambil 
suatu tindakap untuk  menghindar-! 
kannja. Tetapi djika ini segera ke- 
tahuan dan kemudian diurus dgn. 
baik, ini suatu tindakan jg penting! | 
sekali. 

Ahli2 itu berpendapat bahwa pe! 
njakit gigi dan mulut bukan sadja: 
ig paling tersebar didunia, tetapi 
djuga paling mahal rawatannja. Di" 
Amerika Serikat, lebih dari 9040 
dari penduduk "mengeluarkan beaja|- 
1,6 biljun dolar untuk merawat pel 
njakit gigi dan mulut “ didalam ta-! 
hun 1953. Di Inggris Raja Djawa-j 
tan Kesehatap Nasional mengeluar-'. 
kan 110.300.000 dolar - mengenai 
rawatan penjakit gigi selama tahun 
1949-50. Didalam tahun 1952 “ ti- 
dak kurang dari 889$o " diantara 
anak2 berumur 5 tahun dar 98Jo 
dari anak2 “umur 10 tahun mempu- 
njai gigi rusak. k 

  
Djuga dinegara2 lain jg dinama- 

kan sudah madju, terdapat “keada- 
an2 sematjam itu. Djuga dinegara2 
jg kurang madju soal penjakit gigi 

sama pentingnja. | 

Mereka menasehatkan supaja di 
ambil tindakan2 pertama sbb.: me- 
ngumpulkan 'informasi2 dasar ten- 
tang terdapatnja penjakit gigi di 
pelbagai negara, pendidikan keseha 

penjakit no. 1 jg tan umum, melatih pegawai2 staf, 
Jg paling penting adalah, penjelidi- 
kan selandjutnja, “oleh karena ma- 
sih sadja kurang penjelidikap ilmu 

1 si2 demikian ini lalu berekor djadi 

usaha mengadakan tindakan2 untuk 

. mendjaga, agar" para mahasiswa tak Y 
lagi terlibat 

Asia Tenggara lebih 
ada lapcran tentang kor : 

dari ..subversi” 
ban2, sedang djum! ih Sedar cerugia e lum bisa ditaksir, ru 

Peristiwa bandjir $ ini : wa bandjir besar ini adalah an ketiga kalinja s djak Mabambl tahan 1945, jang ke ua dalam bulan Openben tahun 1952 
atut “diterangkan - bahwa  daerat 

F | Nnwa daerah Jang tergenang ini masih termasuk 

banjak datang 
3 daripada dari agres- si komunis, Kedua pemerintah itu te- lah memperoleh kata sepakat pula 
tentang perlunja untuk mengadakan 
rentjana2 lebih landjut guna menga- 
dakan aksi pembalas. Dan menurut 
pendapat mereka Muang Thai-lah jig akan segera “menghadapi antjaman 

sukan2 akan ber- 
jan g   dalam  demonstrasi21 

jang demikian itu.     
  

  

  

“dalam kota | $ $ 
— aa Bandyar, (Antara) Lebih djauh sumber2 “diplomatik ena 

     

  

   

   
MENAMBAHKAN DARAH TEN 
Tn .GEGINDJEL,TULANG DAN OTOT | 

nannja didasarkan atas hasil penjelidikanan aka Hal Pa ae aa pat melantjarkan pertumbuhan tubuh manusia. pertjepat fambahnja darah dan memban 
Obat terpelihara.  Seloinnja jang tersebut diatas ini boik di otak, urat sjaraf dan tulang2. Kekuatan “Te eta nba li hati, djantung dil. dan tulang2 diseluruh tubuh. Sesudahni " ta S . disembuhkan: orang tua sehabisnja sakit keras merasa bada IN Na an ra, lemah, tekas djadi tua, orang perempuan waktu Pa bersemu “kuning, badan kurus, badan lemah kar 

Tiharaan dil. Tjobalah- makan satu botol dan lihatlah dengan sdpes beratnja badan dan napsu makan bertambah dan tindakanni 1 an - dapat tetap terpelihara hingga usio landjut, hiduppun yahantiada da 

kemandjurannja: 

strategis, 
SEATO jang mobil. Sumber2. diplo-” 
matik di London itu seterusnja me- 
ngatakan, bahwa kemungkinan un- 
tuk memperluas SEATO “dengan ne- 
gara2 Asia lainnja tetap merupakan 
tudjuan dari negara? Barat. 

KESI 
GA DAN SEMANGAT: DAN MEMPERKUATKAN OTAK 

  
dengan demikian, kesehatan dapat uk membangunkan semangat, memperbesar tenaga, Maman at sampai kesemua bagian2 jeng penting, misalnja, peparu, ulu 

Im wadjah muka bersemu kemerah-merah 3 Sering makan Senkesin, kesehatannja dan Kelinotohnie am suasana keberuntungan jang tidak terbatas. 

lisi. Lain soal jang kini sedang di- 18 
bitjarakan jalah, pembentukan pa- 

jang ditempatkan ditempat2 1 
dan suatu pasukan 3 

23 (Antara - UP) 

  

      

  

     

  

ka 

     

untuk perempuan. 
. Pembiki- 

ini dapat djuga mem-   

    

  

   

   

  

ROMARS KI 
OBAT  GEGINDJEL jANG 

Dapat menjembuhkan penjakit2 atau kelemai : 
dalam kandungan atau sesudahnja dilahirkan nana EN 

eka Pa telinga berdenggung, « 
Ian lain2 penjakit atau kelemohan jang bertali: 

kotaknja dan perkataan2 “Romar's Rido Pn -. 

an, badan lemah karena dimasa gegindjel kosong, belakang meluang, 
n,sering buang air, tidak napsu makan 

Hargsp' para : : 
agar djangan sampai kesalahan beli barang NON NT Aan 

Pa
 

sedar patpun dalam 
matorrhoea disertai penjakit tidak bisa ti Kekuatannja obat ini, ialah, da PMN hati membikin pokok tubuh djadi tegap. Penjakit spermator ho: tidak kambuh. asehatkan makan dalam sebulannja di Mpgik baru maupun lama, dapdg | bukan sadja penjakitnja tidak dapat kambuh, malah 

SATOBEN TABLET SANGAT 'MUSTADJAB UNTUK MEMBER DARAH “DARI " SEGALA BA NU KAN Obat ini dapat menjembuhkon penjakit2 seperti berikut: . . t djahat: ka : : i erikit: serupa kusta, penjakit kot fa : : : € dighat, muka penosi kuping merah kulit dan daging bengkak ka Bardenioni, Moo Kurap, Wah dit 1 1 g , “atau hilang perasaahnja, rambut dan bulu rontok Than babu Kiko 
, ergontjang, | 

tulang sakit, anak baji dapat retjun dari er : Nai ! tablet Satoben guno memelihara kenekaakan Na peranakan djadj busuk, dan lain2 penjakit beratjun. Makanlah Hah Bea 

  

$ 

   
AR'S EMISSIN OBAT JANG PALING MUSTADJAB UNTUK MENJEMBUHKAN PENJAKIT 

ENJAKIT TIDAK BISA TIDUR. 
adjab untuk mengobati. penjakit spermatorrhoeo boik" datam 

Kalau dihinggapi penjakit sper- 
kemandjuraiinja. dengan segera. 

i k isembuhk sti 9 atau tiga botol guna memelihara badan: Woman Kaka 

KAN: Tjan Khing Tjiauw (14), BLO 
RA: Tjhie Eng Siang (2), PEKALO 
NGAN: Thio Oei Siang (5), Tjoe 
Oci Teck (7), REMBANG R. Moch. 
Basuki (2), SOLO: Srijoso (16), R. 
Soekarno Nino (10), Widodo (8), Ha 
lim Husin (4) Hartarto (2), Sumarta 

beberapa ekor kuda, jang biasa- 

makanan dari buruh tukang ku- 
da itu akan 
darl pemogokan itu, karena ma- 
kanan dan pengwasan kesehatan-   (2), Suripto, Bekonang (2), nja akan ,,terlantar” (Antara), 

nja mendapat pemeliharaan dan 

merasakan ak.bat2' 

darkan timbulnja . penjakit, seperti pengetahuan mengenai penjakit gi- 
memupuk kebiasaan memilih maka gi. Ahli2 tsb. adalah: Saiful Anwar 
nan jg baik dan terutama mengu- | (Indonesia), H. Berggren (Swedia), 
rangkan sangat makar jg liat2: dju Philip B. Blackorby (AS), I.W. 
ga memelihara kesehatan mulut hknutson (A.S.), G.H. Leatherman 
dan mempergunakan fluerine untuk (Inggris), C.F.“Mummery (Malaya), 
memperkuat gigi, J. Stork (Belanda), 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO2 OBAT. DISELURUH INDONESIA 
. AGEN : TOKO OBAT HWAY AN TONG, 'Gang Warung 3, SEM 

da Ab Uh Bad 
Ia “ wa 
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buah “Pingpgang dan 
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bagi tiap2 orang Asing jang 1954 Hrg 

| P masuk di Indonesia untuk melaporkan diri mendapat kartu PE 

kepada Kantor Polisi 
dengan ini k l 
Propinsi Djawa T' 

    

   
   

    

   

  

   

    

  

g2 Asing jang bertinggal didaerah 
perhatiannja mengenai hal2 seperti 

berikut : NN NN aa tak & 1 1. Tiap2 orang asit berumur 16 tahun keatas harus mela- 
porkan diri k . selambat-lambatnja pada tanggal 

ialah disemua kantor2 Polisi jang 
n paling rendah untuk luar kota di-    

      

   

   

        

   gan datang sendiri atau 
ulis dengan masing2 membawa/mengirim- 

helai kartupos dimana jang 1 (satu) exemplaar 

pat kartupos tersebut memuat (diisi oleh jang bersang- 

b. Umur, tanggal/tempat kelahiran: 
&.. Kelam" Can ani TT SUN A3 
d. Kebangsaan : sa pda | 
e. Pekerdjaan: 

. f£. Alamat sekarang : 
g. Tempat asal: 
h. Tanggal dan nomer pendaftaran pada Imigrasi/Biro Penje- 

— lesaian Golongan ketjil (dulu Upba) 
Jang tersebut dari a sampai h ditulis/ditik dengan huruf besar: 
(blokletters) dengan keterangan bahwa nama2 Tionghoa su-' 
paja ditulis djuga dengan huruf Tionghoa dan ditutup dengan 
tanda tangan dari jang bersangkutan, serta tiap2 kartupos di- 
lampiri dengan 1 (satu) pasphoto. BA 

5.. Sehelai dari kartupos tersebut (jang memakai perangko) sete- 
lah dibubuhi tjap dari Kepolisian dan tanda tangan dari Kepala 
Polisi setempat segera dikembalikan kepada jang berkepenti- 
ngan dan selandjutnja dapat dipergunakan sebagai surat tanda 
telah melaporkan diri kepada Polisi. " : 

6. Barang siapa dengan sengadja atau karena kealpaannja melang- 
gar Peraturan Pemerintah tersebut diatas, diantjam hukuman 
kurungan selama2nja 1 tahun dan/atau denda ssetinggi2-nja 
Rp. 100.000,— (P. P. 45 tahun 1954 bab VI pasal 10). 

"01 Semara ng, 15 Nopember 1954. 
|. KEPALA POLISI PROPINSI DJAWA TENGAH 

6 ttd. 

(A. BASTARI) 

1. Jang diartikan dengan "Kantor2 Polisi jang terdekat” dalam 
punt 2 ialah Kantor Polisi didalam daerah mana jang berkepen- 
tingan itu bertempat tinggal. 

2. Untuk pelaksanaan punt 3 dan 5 diminta supaja kartupos2 tsb. 
dimasukkan dalam sampul tertutup. 

   

3. Dalam sampul tsb. dimasukkan pula satu sampul kosong jang | 
telah diberi nama dan alamat lengkap serta perangko setjukup- 
nja guna pengiriman kembali kepada jang berkepentingan. 

4. Bila dalam pengiriman tsb. serta pengisian kartuposnja tidak 
mentjukupi sjarat2 jang telah ditentukan diatas, maka tidak 
akan diperhatikan dan jang berkepentingan dianggap tidak me- 
laporkan diri. — 7 

  

    
     

  

    

Baru terima: 
| “ TELESCOOP VOORVORK, model Kreidler, 

untuk bromfiets velg 26” 3 ip 
“ Lampu bromfiets "Radsonne” (Djerman)- 

komplit dengan speedometer 3 $ 5 | 
“ Speedometer VDO (Dierman) tahpa lampu, Pa    utk. bromfiets ”Kreidler” dan ”Rabeneick” 

Persediaan sangat terbatas ! 

| SUPER RADIO COMPANY N. V. | 
| YJYABANG SEMARANG : SETERAN (DUWET) 5 

  
g Tas ee . : 5 6 Menerima Lengganan Baru 

- Mulai tg. 23 November 1954 sampai achir bulan ini nomer- 
perkenalan ,,SUARA MERDEKA” diberikan kepada mereka jang 
hendak berlangganan ,,Suara Merdeka” mulai bulan Desember '54 
dengan keterangan supaja uang-lengganan dibajar dimuka (voor- 

'uitbetaald). ' ' 
| Silahkan hubungan dengan Agen2 ,SUARA MERDEKA" 

“ditempat saudara atau Tata Usaha ,,Suara Merdeka” 
PURWODINATAN UTARA 11A 

Tilpon 2087 Semarang. 

  

  

Tanggal 19 s/d 23 Nopember 1954 
Pendekar2 angga: : 

D'ARTAGNAN — ATHOS — 
“ PORTHOS — ARAMIS 

Bi ai 1 . Jang terbaru dan terbaik 

»MILADY And The MUSKETEERS' 
sada dgn. si djago pedang 

.. ROSANNO BRAZZI 
Dibikin oleh studio jang memproduceer film 

5 »FANFAN” jg. telah membikin gempar kota Solo. 

  

  

      

  

Automonteur 1 2 

  

   
SEMBER 1954. i 

PEND IT TARAN .MULAI INI 
HARI DI as 
TJITARUM 21 — SEMARANG 

PE MBANGUNAN GEDUNG 
Menurut keterangan ung DPU 

Kab. Kendal pada permulaan D ber jd, akay ditempa 

ngan resmi. Seperti diketa 
dung tsb. telah di angun 

biaja Rp. 155.000,—. .uas 'pekara- 
ngannja 2577,5 m2 Selainnja itu,| | 
Sibuk Pergeniagg Ka KA, sedang| | 
membangun gedung tuk “Balai | 

Kesedjahteraan Ibu dan Anak dgn. 
biaja Rp. 40.000,— jg letaknja ti- 
dak djauh dari pada gedung DPU 
tadi, na 

TANG, . » 3 
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   MEMPERBA 

Untuk memperbanjak djumlah ka 
dej2 tani didesa2, oleh Djwt. Pem-I WISI : Antenne Inar modern bu- 

komplit dgn. alat 
anti pen 

an| WISI: Untuk penerimaan jang 
lebih baik bagi Radio Tuan/Njo- 

bangunan Usaha Tani tjb. Inspeksi atan Djerman, Kab. Kendal diselenggarak: bu s anti p 
kader tani jg akan dilan 
dari tgl. 8 s/d 25 Desember 1954, 
bertempat dirumah sdr. Surosetiko | nja. 
didesa Plantaran Kaliwungu, Lama 
kursus tiap2 angk ditetapkan 1 
minggu 1g meliputi mata  peladja- 
ran sosial/ekonomi, organisasi dis. 
ditambah pula pengetahuan2 nenge 
nai kepamongpradjaan, perikanar 
pertanian dan perchewanan, 

  

    

  

   Distributeur: 

Tiabang Semarang 
Seteran No. 5.   
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     uran Pemerintah -No, 45 tahun | 

  

   
“tinggal atau tempat kediamannja, 

an) dan didalam kota Kantor | 

    

   
     

   

    

    

     

  

| Buku jang tebalnja,'136 halaman 
"| Pesanan. luar: kota dengan wesel dan: tambah on 

|| Matik 

- Sedan Fiat th. 

# 

5.00 - 7.00.-9.00 

. Beractie lagi dalam tjeritanja 2 e 

20 An LS LL Lt LL LK 

7 .9 A Ce 'y 

SUPER RADIO COMPANY NV. 

'erima : 
   

  

   

      

    

   
   

  

   

      

   

  

  

   

  

  DUNIA BUKU DIPERKAJA LA 

2 

      

leh: Putery Merdeka 

tjetak diatas kertas putih 
Harganja hanja Rp. 15.— 

Toko dan Pedagang Buku dapat potongan jang berlaku. 3 

  

4 DAPAT DARI PERSEDIAAN : 

IRAL ELECTRIC” || 
ECTRO MOTOREN | | 

2 Mtb HM ma 113 — 1/2 — 3/4 dan 3 PK 
|. 115/230V dan 220/380 Volt. 50 Cycles 

MOTOR dan STERDRIEHOFK -SCHAKELAARS 
TUNGAR BATTERY CHARGERS dan BULBS 

SIDODADI — Seteran. 87 - Semarang. 

MITATIE-LEDER 
k warnanja: ada jang gilap dari 

: LD O EJK 
IHargogtp, 2ns0gper Meter 
| BAND IMPORT 
MA .. 825 x 20 ten'ply 1g Bia 

| NYLON HOEZEN 
c. $ Bikinan luar Negeri untuk mobil Amerika 

Naga Pe 1 ae. , 29 

"| Autohandel 0 UTC K 
4-88 — SEMARANG 

KATA DENGAN TERBITNJA BUKU : : 

tjantikan dan Kesehatan Sedjati” 

kos kirim sebanjak. 1070 dari djumlah harga. 

| Ketjantikan dan Kesehatan — hanja dua buah perkataan jang sederhana sadja, namun besar sekali | artinja C3 insan, lebih2 pula untuk kaum' wanita. : MR 
h buku ini dan -pesanlah “pada Toko Buku Tuan setempat atau langsung pada penerbitnja : 

Ba Ke Se $ Penerbit dan “Toko Buku 

N. V. ,GUNUNG AGUNG" 
Bi 2 :Pusat: Kwitang No. 13 Tjabang: Gng. Sahari 46 
2 2 2 Kotakpos 2135 Djakarta. 

   
    

  

   

  

   

   

   

   

    

   
   

    
    

AK   

raan 

merek      

halus dng. ukuran 15.5 X 24 cm. beli ? 

Aa   
  " 

  
   

  

DIDJUAL DENGAN LEKAS | 

. 19338 No: H. 

| Djam : 8.00 s/d 14.00 di Kantor ”Jajasan Pedjoang Dipo- | 

3521. 

negoro” Dji. Mataram 1. v | 
| Djam : 14.00 s/d 17.00 di Ko. Pemali Gg. 1/16 Semarang. | 

Maag in CR. SOEPRAPTO) 

  

La 

  

  

— CITY CONCERN CINEMAS — 
GRAND INI MALAM PENGHABISAN 
  

— Mu. 17 tah) 
“. Film Istimewa! Lain dari pada jang lain! . 

ANNE BAXTER — STEVE COCHRAN — LYLE BETTGER 
LIS 5 GEORGE NADER "3 

»sCABNIVAL STORy« 
in Technicolor! Kissah penghidupan orang2 komedie! Menggemparkan! 
aa rasa aL LEMAK XX — T0— “ 

GRAND - MULAI BESOK PAGI MATINEE djam 10.00 
PREMIERE dan MALAM BERIKUTNJA 4.45-7.00-9.15 (u. 17 tah.) 

GREAT MUSICAL TECHNICOLOR EXTRAVAGANZA ! 
i 5 - 2 T : 1 5 —— 2 »     

   
    

  

   
TEMU Sereeoptny by Harry KURNITZ' Protvced 7S, P. EAGLE 

— time LEWIS MILESTONE sewnar bm UKITED AISI 
LOR 

— MARVELOUS! — 
# Saksikanlah Tarian2 Ballet jang menggiurkan! Musik dan - Njanjian? 
Menarik Merdu ! — Saban pagi bisa pesan tempat dari djam 11.- — 12.- 

CX INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 'ROX Y 
5.00 7.00 9.00 Film Perantjis terbesar menggembirakan 

Extra Matinee : Saban pagi di ,,L U X” djam 10.00 

GERARD PHILIPE — dgn. 'GINA LOLLO BRIGIDA, 
dalam . (Marilyn Monroe Italia) 

— KN AaN LA TULIPE 
- (Robinhood Prantjis) 

Verang tanding anggar seru! Serem! Pertarungan pedang heibat! Dahsjat 
Penuh sensatie! Kotjak!— Lutju! Gembira!" 

'Menjaksikan GINA- LOLLOBRIGIDA sadja! Bikin penonton puas! 
| Saban pagi bisa pesen tempat di LUX dari djam 11 — 12, 

INDRA 5-7- 9.- INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 
ROOSENANI — ACHMAD MAHMOOD — SITI Tg. PERAK 

M at a” Menarik! Memikat! 
da : Mengharukan! 

ROYAL | INI MALAM PREMIERE (u. Segala umur) 
5.00 -7.00 -9.00 -. A, MARAWAN — Rk. NIWALARDHANI — dim.: 

»ANTAKA RAKSASA” 
Lihatlah perkelahian antara KING-KONG dan RAKSASA ! 

Penuh sensatie ! Hebat ! Serem ! Gempar ! 

aa O —...x 

    

Ba ran 

  

    Tai 8 “Tt 3 Ta 2 Ta Ta Ta # UU “U 5 “Ma, 3 1 Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 1682/111/A/171, 

Hanja 1 malam tg. 20 November 1954 : 

| Nurnaning sih “Akan Muntjul 
“ Di Gedung KESENIAN Bodjong “&F Cu 

Meriahkan Sandiwara Detektif Aokiai SIR AN D A 13 

Lagu2 Klasiek oleh NU RN ANINGST1H 
Musik: PARAMI SEXTET dan Hawaian Band S UARA NUSANTARA 
Ie Pesan Kartjis: Tilp. 1069 Purwodinatan 50 (atas) 

    

     

   

am bat MORLET Jt MOSALIM- JST» Mari HUNT 
OR” CLUNES wo Violetta ELVIN 4 Sybil THORNDIKE .. Oueen VICTORIA |“ 

MELODIOUS ! — GLAMOUR ! — EXCITEMENT! — THRILLS! 

5.30 7.30 9.30 

lah Suara Merdeka 

  

    

  

   

  

   

  

  
              

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. Djika 
kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, kan 
'dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan 

k: kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak memetjahkan kesulitan. 
$ |Segala hal dirahasiakan. 

M. S8. RAHAT 
Occultist 

Seteran 109 — Semarang. 

  

  

        
  

  

» 29 Pendapatan Baru ,,Amiro Pomade 

Tjap Potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 
Mentjegah runtuhnya rambut d.l.I. penjakit jang ada — didalamnja. 
ane dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pakai 
sehari dua kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai selamanja 
ini Pomade, makin lama makin hitam. Tidak luntur dan tidak 
merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, 
akan tetapi sabar, tentu memuaskan. 

HARGA per pot Rp. 50.— dan Rp. 25.— 
AMIRO HAIR CREAM Rp.30.— sama seperti Pomade. 
Tambah ongkos kirim 1070. Harga di Agen sama. 

DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25.— 
" —i Oo   

AR AM RA naik $ Ngupasan 12 Jogjakarta 
4 KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 

: HOK AN Patjinan Magelang 
“ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 
Toko Obat ENG TJE HOO 
UNIVERSAL STORES 

» Toko RADJA BALI 
Rumah Obat KARUHUN 
Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9 Salatiga 
Toko BALDJUN, Kepatihan 105 Pekalongan 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 

Djl. Nanking 17 Madiun 
Bodjong 6B Semarang 
Djl. Kaju Tangan, Malang. 

     
   
   

PENGENDARA MOBIL: 

Hendaknja djangan sekali-kali 
melupakan kenjataan ini 

“Diseluruh dunia lebih 
banjak orang berkenda- 

: memakai 
Goodyear dari pada lain 

Sekarang tidaklah masuk 

diakal Tuan bahwa ban jang 

sangat memberikan kepuasan 

kepada kebanjakan orang 

adalah ban jang Tuan barus 

   

    
   

  

   
   

   
    
   

  

   

  

    

      

3 gram Rp. 15.— .   
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GOOD/YEAR 
Untuk Semarang: | 

  
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW, 
TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR? 
AUTOMOBIEL. 

Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. ' 

      

GRIS 
5.15#4745-9.15 
Extra: Pagi djam 10.30 

REXx 
5.00 - 7.90 - 9.00 

Extra : Pagi djam 10.00 
Sore djam 3.00 Extra » Besok sore 2.30 

(Pesan tempat: Pagi 9.- — 12-) Matinee : Minggu pagi 9.- — 11.- 

ILM ALIA "(p37 

Ba NASI PA HIT 
ORT of a SENSATIONI... 

SI Mk LARI D-B 
BERBARENG ! 

(u. 17 th) 

BILFARA HANGAHO 5 
jg mot too @messiwa to describe her as Amma 

      

  

Sebuah drama nafsu jang meluap-luap diantara perempuan? ditepi lem- 

bah Po! Film jang penuh realisme dan DILARANG UNTUK ANAK2 
DIBAWAH UMUR ! 
  

ORION INI MALAM D.M.B. -5.007.009.00 (17 th) 

»DITIPU KORUPSIs 

THAT WHITE HEAT' GIRL TURNS IT ON AGAIN! “3 
- Somebody's bound to get burned! 

VIRGINIA MAYO 
2 " 

   
   
  

    

PA ANN TK 
PT Ui 

(Ditipu KORupSI)X 
FOMONO OBAT 
DANE CLARK VIVEBA UINOFORS vivceni STTERMAN ag 

Api nafsu jang mengamuk dan api tjinta meminta korban ! 

DJAGALAN INI MALAM PREMIERE 5.00 - 7.00 - 9:00 (43 th.) 
Film Tiongkok berhikajat dalam TATA WARNA jang INDAH ! 

.O NG 2 JIA U W KHU Ng (Technicolor) 

AKAN DATANG : CORNEL WILDE — KARL. MALDEN 

AI POR AIO Nana un" 

  

   

  

  

   

          

“1 GUESS YM WORRIEP BUT SHE'5 SUCH 
ABOLT PEGGY SANFORP / | 

TAKIN' THAT LONG VESEKT ” 
RIDE, BUTTERBALL! 

    WELL, STOP 17! 
1 CAN!T AFFORO   YOU HAYE NO 

ZIP TOVAY, BIG 
BERTHA! WHATS 

WRONGZ 7 
   

  

   

  

  

A PUNY LITTLE 

13 
HOPE SKE GETS 
HER MEMORY 

BACK! 1 

  

    

WHAT ARE 
YOU GOING TO NSO YOU AN! TH' SANFORD FIL 
00 WITH US, 9 : 7 
GRUNTHERF Hg 3 A3 

TW' LAW MIGHT GET CUKIONS IE THEY FOIND YOII TNO MURDERER | 
IY ARE GONNA HAVE AN y—.— 

    
       ma at 

  
        — Kamu tidak mempunjai sem 

ngat hari ini, Gendut Bertha! Apa 
| jang mengganggu pikiranmu? & 
| — Saja bingung memikirkan Peg- 

8» Sanford jang sedang menempuh 
perdjalanan djauh 
itu, pak pendek! 

  
kesulitanmu itu, 

dipadang pasir: 
1 mendo'a 

nja dapat pulih kembali! 

    

— Baik, berhenti dulu ber: 

latih! Saja tidak pertjaja akan 
waktu per- 

tandingan besar akan datang! 

— Tetapi dia adalah  ga- 
dis ramping jang manis! Saja 

mudah2an ingatan- 

PER KATA NU AA TANI aa 
— Apa maksudmu menggiring kita kemari, Grunther? 
— Memang polisi berhak menangkap kita bila mendapatka, dua 

orang terbunuh, tetapi engkau dan gadis Sanford itu akan mati seolah2 
mendapatkan ketjelakaap biasa. 

See: 

ROY ROGERS — No, 48, Uk Lg 
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