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Tilpon 

Sebulan Se 

      

  

  

    
   

    

   .saan Agung 
   

    

Hari Djum'at pagi presiden Soekarno telah melantik dua orang 
jang baru: Gde Rake (kiri) 

an 
: Di Palembang | 

Kumpulkan Bahan2 
tak AN 

  

N 
    
  
menteri 

dan dr. A.K. Gani (kanan). 

  

   

terangan2-nja oleh pihak Kedjak- 
(saan Agung dalam hubungan dng 
peristiwa jang disinjalir oleh Pre- 

wab pertanjaan, apakah diantara 
|orang2 jang sudah didengar ke- 
terangan2-nja itu, ada terdapat 
orang2 jang dituduh terlibat da- 
lam soal seperti apa jg disinjalir 
oleh pidato Presiden itu. . 

Sebagaimana telah - dikabarkan, 
diantara orang2 jg selama ini telah 

Atas pertanjaan2 selandjutnja apa- 
kah sesudah beberapa lama 'ini di 

'. (lakukan pengusutan dan pemeriksa: 
an sudah didapat ' bukti2 oleh pi- 
hak Kedjaksaan Agung, - diterang- 
kan, bahwa bahan2 bukti sudah ada 
dan masih terus dikumpulkan. “Apa 

dan keterangan2 lebih djauh. di se- 
kitar soal bahan2 bukti ig dimak- 
sudkan itu, dalam fase sekarang Ke 

Idjadi pokok persoalan, 

Inaman djagung ditz 

  

    

  

      

   

      

    

  

   

        

   

      

    

bertalian dengan tiara 

   

   
   

    

        

   
   

ma itu menjatakan, bahwa da 
La hari Sabtu itu wakil kei 

    delegasi Indonesia, My. Nugro 

    

      
         

       
   
       

   

Mr. Nugroho pada hari Kemi 
jl. tiba kembali di Manila sete 
mengadakam musjawayat 
kementerian luar negeri d 
karta. Menurut rentjana, 
dingan2 akan dilandjutkan 
hari Senen ini. (Antara-UP) 
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Di Tangkap 
Karena Mengerdjak 
Tanah Tanpa Izin 

Di Blitar 
OLEH Barisan Tani Indon 

Djawa Timur telah diterima 

1 | 
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Ida pers, bagaimana pendapat seba- 

bisono sebagai penanda-tangan 

sebagai Menteri Perekonomian 

   
   
      

    
|dengan. sendirinja berarti djatuhnja 
Iseluruh kabinet jg telah membenar 
kan beleid politik Iskag sewaktu ia 

mengadakan reshuffle (sewaktu “-be- 

leid Menteri2 Masjumi  ditjela) ti- 
ak disetudjui, seluruh kabinet me- 
gundurkap diri (kabinet2- Natsir, 

Sukiman dan Wilopo). 
      

  

   

  

Mendjawab reaksi2. 

    

Selandjutnja, ” berhubung banjak- 

pada waktu ini akan mempengaruhi 
mbitjaraan2 mengenai persoalan 

    
   
   

     

     

   
   
   
     

   

  

    

   

friah Barat dalam PBB, Mr. Jusuf 
Wibisono menjatakan, bahwa hal 
itu tidak benar, sebab djauh sebe- 
lum mosi tidak pertjaja dirumus- 
kan, beberapa orang anggota fraksi 
emerintah sudah menjatakan kepa 

gian besar anggota2 PBB terhadap 

dari Parindra dan Dr. Abidin dari 

  

demikian ini — kata Mr. Jusuf Wibisono — 

7 . . 
t & 

“ “ @ 

  

   

   

  

   

  

   

  

«No. 229. 
PN 

Pro & Contra Usul Mo- 
si Tidak Pertjaja 

Kata Wibisono: ,,Mempertahankan Kabinet Ini 
200 Melanggar Politik Fatsoen” 

Kata Buntaran: ,Mustahil Kabinet Ini Akan Djatuh" 
SAMPAI SEKARANG belum diketahui bilamana Parlemen akan 

crakan usul mosi tidak-pertjaja Mr. Jusuf Wibisono cs. Sebelum usul 
- ini kita tiantumkan pendapat2 pihak pengusul dan -pihak jang menentang usul tsb., jaitu penda- pat Mr. Jusuf Wibisono dan Dr. Buntaran, 

pe 

tanpa 

jaitu blok Barat dan Timur, se- 
dangkan dalam perimbangan ke- 
kuatannja ternjata blok Barat 

na kita dapat menarik sympathie 
negara2 Barat itu agar supaja 
mereka menjokong tuntutan kita 
terhadap Irian Barat. 

Dan menurut orang2 partai Pe 
merintah sendiri, politik Peme- 
rintah Ali sekarang ini tidak men 
dapat sambutan jang enthousiast 
dari negara2 Barat jang kita ha- 

menjatakan, bahwa dng demikian 
sudah dapat diperhitungkan ter- 
lebih dahulu betapa sedikitnja 
kans untuk mentjapai  kemena- 
ngan dalam persoalan Irian Barat 
di PBB itu, sekalipun tidak ada 
mosi tidak pertjaja terhadap ka- 
binet. 

Setudju Irian Barat di- 

nja persoalan Irian Barat ke PBB. 

ketua fraksi Progresip dalam Parlemen. 
rtama dari mosi tidak pertjaja terhadap kabinet Ali jang dima- sukkan hari Dium'at, atas pertanjaan2 ,,Antara” tentang alasan2 untuk 1 

pertjaja tsb., mendjelaskan, bahwa seperti telah diterangkan dalam tekst mosinja, 
: pembubaran kabinet, tidak dapat dibenarkan, 

smelanggar keras politik fatsoen.” 

  

   

P Naa - mma . memanen 
- Penerbit : N.V. ,Suara Merdeka” 

Penjelenggarg : Hetami. : Alamat : Purwodinatan 
1 

At 

FA: /KLEIN 

  

    2 

    

bersidang untuk membitja- 
tsb. diperdebatkan, dibawah 

Mr. Jusuf Wi: 

memadjukan mosi tidak 
penarikan Iskag 

karena hal ig 

djak kabinet jg sudah2. 

»Sokongan Komunis”. 
Bahwa P.K.I. menjokong Pe- 

berdasarkan sendi2 demokrasi, se 
hingga aliran2 politik jang mana 
pun diberi kesempatan sepenuh- 
nja untuk berkembang, asal tidak 
melanggar undang2: negara. Me- 
nindas sesuatu aliran. politik di 
dalam negeri jg tidak melanggar 
hukum2 negara, menurut Bunta- 

keta. PKI akan melepaskan soko- 
ngannja kepada Pemerintah, djika 
Pemerintah meninggalkan politik- 
nja jang progresip. 

Sebaliknja, tiada dengan soko- 
ngan dari partai2 agama, partai2 
nasional, termasuk KSP, sekali 
pun dengan sokongan sepenuhnja 
dari PKI, Kabinet tidak akan 
dapat berdiri terus. Demikian Dr. 

Dr. 

1, :ta Sip Rat SENYA repatriasi dan perlintasa ..Oleh Mr. Jusuf Wibisono di 'ka- mana komposisi dalam PBB itu, | seperti Pemerintah sekarang, baik Siapa dan berapa djumlah: : Na d: kan o Itakan, bahwa dipenuhinja tuntutan2 kata Mr. Jusuf Wibisono jang se- | dilapangan nasional maupun inter- L. se Le Yon Na 5 untuk menarik - Iskag jg politiknja Jandjutnja menjatakan, bahwa da | nasional. Kejakinan Buntaran ini jang sampai dengan nari Sabtu PP Ega 3 Ong Ash Itelah dibenarkan — oleh Pemerintah, lam badan tsb. terdapat dua blok, IWidasark j : , Ja 
sudah diperiksa atau didengar ker" Selandiuinja "konionike “b rdap didasarkannja atas pengalaman se 

EDISI POS. 

LE K0 Te Tt LT 

  

Pada tgl. 18 Nopember 1954 Duta 
Luar Biasa Portugal untuk Indone- 
sia Dr. Augusto. Rato Potier, telah 5 D 1 MEN Ng AE ORPA Imasih mendjadi Menteri Perekono- lebih kuat dari blok Timur, se- erintah “5 Tae. " menjerahkan “ surat  kepertjajaannja siden Sukarno : dalam pidatonja | telah mengemuka an pendir ian dulu. Sebagai tjontoh “oleh hingga dengan sendirinja dalam Na ar sekarang, Te di pi Negara pada Presiden itu, Djaksa Agung Muda Abdul | semerintahnja. Akan tetapi & . Jusuf Wibisono dikatakan, bah membawa persoalan Irian Barat | Yigasarkan aa ka 1 bah Sukarno. Muthalib Moro belum bersedia lam kominike itu tidak dikemi Iwa ketika Masjumi duduk dalam masuk kedalam forum PBB itu Na Pegnatan Manar Mn AA aa An memberikan keterangan, demiki- |kan detail dari pada stater Pemerintahan, - dan tuntutan untuk haruslah diperhitungkan bagaima dialank: AS ag a an pula belum bersedia mendja- Nugroho itu. Seperti diketahui. Jalankan program jg progresip, 
Pemerintah dan pihak oposisi se- 
karang ,,berebutan waktu.” 

Terlalu kebetulan. 
Persamaan waktu antara di ma- 

djukannja usul mosi: tidak-pertjaja 

dari pihak oposisi untuk mendjatuh 

kan kabinet dengan aksi ' pemerin- 
tah Belanda dan pers Belanda guna dide Pn ama 1 5 5 : 5 5 , 2 ran, bukan sadja tidak demokra- menghantam Republik Indonesia, ga Sg Ta Se 2 » 2 » nh Pa 18 nana ear TA aa Mb pem tis, tetapi djuga berarti memilih Be aa Babakan memberi kesan dapat beberapa anggota parlemen. 2140 Petan kemnasukkannja | mosi. tidak pertjaja jang 1 blok aliran2 dunia jang berseng- | terlalu kebetulan”. 

Dalam hal 'ini 'ia mengingatkan, 
bahwa Kemis jl. Kementerian. Luar 

| NGEaR Belanda" menjiarkan: komi- 

Inike jg pokoknja: menuduh Repu- 
' blik Indonesia melakukan. penjusu- 
'pan ke Irian Barat, dan pada awal 
bulan ini engan pandjang lebar 

Ipula menuduh Pemerintah Republik 
Indonesia membiarkan:  dianiajanja 

| tahanan2 

  
: Sa Pula 

| : Sah: . Belanda. Kedua hal ini 5 n FS djaksaan Agung belum bersedia me ta, bahwa pada tel. 12 N Pena Pena 1 da- perdjakagkan OP PBB Bgntaran jang cjengan ini ber- terus-menerus ditiupkan oleh semen 
e an a an e 3 peron ber jang lalu di Blitar oleh pa 5 a api. persoalan Irian Atas pertanjaan  selandjutnja maksud menundjukkan, bahwa jg tara pers Belanda untuk mempenga 

1 " : « Tak 1 puri pidato telah diadakan penangkapan Barat. nggota2 partai Prangan Mr. Jusuf Wibisono menjatakan, | terpenting ialah programnja jang ruhi opini dunia. 
" : . Pak mentjam K EL | diri 240 orang tah itu antara lain adalah Bebasa bahwa keterangan2-nja diatas jtu |progresip jang mendjadi sebab Memang adalah mendjadi kenja- 

Semen “atas perkklai bekerdja Daeng Lalo dari P.R.N., Hadjaratif tidak berarti ia menolak dibawa- | adanja sokongan golongan2 tsb. taan bagi Kabinet  Ali-Arifin “utk. kukan Infiltrasi! 

  

   
     

  

apakah dengan diutjapkannja       
   

    

   

Achirnja 5 ON . 5 3 : : Nan in Bai Buntaran menghu- menghadapi partai2 oposisi dan -pi- 1 7.3 Sa dato Presiden Sukarno disekitar ' Mia diperkebunan Karangn Kan Teniuds Noor. Sebagai Hei ke| Sebab, | selama ini kita tunduk |bungkan usul mosi (tidak-bertjaia hak Belanda serta kampanje  pers- Komando Tn VII Mempunjai Bukti2 Ja I yuk Up |soal jang sedang dalam pemerik- Mereka setelah ditangkap Pan Se aa menjatakan, sa ca pada piagam PBB jg antara lain |itu dengan sesuatu jang disinjal'r nja jg ,,kebetulan” dilakukan  bersa T AA Pe Nak. Bela d Oa $ saan Kedjaksaan Agung, tidak kut dng. 4 buah truck : Pakan besar dari anggota? PBB | menjatakan, supaja semua  per- joleh Presiden, sehingga menurut ma-sama itu. Demikian Buntaran entang 'elan garan anda — Jlasain “mempersulit djalannja pemeriksa- | Kekantor polisi. Diteran , tidak menjetudjui. Pemerintah sengketaan diselesaikan — dengan |pendapatnja, seolah-olah pihak achirnja. (Antara): Sekarang Seperti Akal Nefis Dulu an, oleh. Djaksa Agung Muda |Wa petani2 tadi menggarap “Mi Sastroamidioio, jg dianggapnja| tjara damai. Tapi PBB bukanlah BERHUBUNG DENGAN ada tuduhan2 resmi pihak Ken 
    
   

   

Abdul Muthalib Moro diterang- tsb. sediak zaman Djepang,        
   

isokong oleh PKI. 

  

  

  

satu2-nja djalan bagi Indonesia,   t 1 e . : 1 Pil j 5 : : 5 tan surat izin. (Antara) Kita mesti mengetahui bagai- | karena disamping itu masih ada 
an L Menari sana. . 21.0 kan, bahwa bagi Kedjaksaan Ne 30K Sa : Ba 4 Pp t 2 

, : Bap Kena Delapan Te, menjata aa 2 ukan | Agung ditilik dari segi: juridis- an Siplorsast Internasional, ertem pu ran esar Indonesia bagian dari Ril. 25, Komando Te VIL S3 Staf | kriminil, tak ada jang sulit. aa Aa mennaa sympathie dan Komando T.-T. VH telah aa juari 5 5 5 at Ten Apa jang diutjapkan oleh Pre sokongan dari negara2 lain dng. 
Sabtu 
bitjara militer Kapten Rahasia didepan para wartawan 
sar. Komunike itu telah memban: dng. keras tudu 

Babel 

   'siden Sukarno dalam pidatonja      
Sebisa ka, 

itu, pihak Kedjaksaan - Agung 
tidak mentjampurinja, demikian 
mann Agung Mud. odul Mu-    

Tugas Panit 

  

    
Perbaikan 

Kabinet Bel m Selesai 

  

perantaraan para perwakilan d'- 
plomatik kita diluar negerj (duta 
duta). 

Mengenai kemungkinan pergan 
tian pemerintahan dikatakan oleh 

Berkobar Di Tunisia 

  

  

Demonstrasi Pro Mohamad Bin Yossef      HA bahk 
“Mr. Jusuf Wibisono, bahwa tidak: 
benar pergantian Pemerintahan” 
akan memperlambat pelaksanaan 
pemilihan umum, karena seperti 
dikatakan sendiri oleh Ketua Pa- 
nitya Pemilihan Indonesia, walau 
bun ada krisis kabinet, PPI dapat 
bekerdja terus. : 

Achirnja dikatakan, bahwa Mr. 

  

2 £ 3 Se LAI KPA “2 5 03 M2 : HI kana 2 

menambahkan, banwa pendiran (Perlu Diadakan Perbaikan Pada Alat? Kedjaksaan Agung dalam soal in 1 
ialah terus mendjalankan tugas- Negara Setjara Tegas nja seperti biasa, melakukan pe- , aa 
|meriksaan2 terhadap segala hal BANJAK ORANG MENGAT. N,. bahwa tugas Panitia 
dan kedjadian2 jang melanggar | Perbaikan Kabinet jang diketuai oleh P.M. Ali Sastroamidjojo itu 
hukum. - sekarang sudah selesai, tapi saja berpendapat bahwa tugas Pani- 

|tia Perbaikan Kabinet itu belum selesai, terutama kalau  di-ingat 
formulering tugas itu berbunji: ,,Mereshuffle kabinet dan mem- 

Mengakibatkan Bentrokan? Flebat 
PEMBESAR2 PERANTIJIS di Tunis pada hari Djum'at meng- 

umumkan bahwa 23 orang ,,pemberontak” dapat diewaskan dalam 
2 pertempuran besar antara pasukan2 keamanan Perantjis dan ke- 
satuan2 Kaum nasionalis bersendjata, kaum Fellagha. Pertempuran2 
itu telah berkobar pada malam Djum'a ibl. 20 mil sebelah Barat kota sutji Kairouan di Tunisia Timur, dan didekat Gafsa, 120 mil 

AR ii 2 BED Fi pe . adak sana 

hak Belandalah jg melaRukap infil- Damara. 
irasi terbukti -tertangkapnja seorang SN ni ' 
komandan polisi van Krieken jg- @.- Tuduhan jg menjatakan bahwa 
merembes dari Irian Barat -kewila- pendaratan direntjanakan dan di lak 
jah R.I. 25. Bahwa pendaratan itu sanakan oleh R.I. 25 adalah di “su- 
telah dipimpin oleh seorang berna- sun oleh Belanda sebagai kedok un 
ma Damara, dikatakan didalam pa tuk memberi kesan seakan2 Indone £ Djaksa Agung Muda tidak ber- 
sukan Indonesia tidak ada orang sia hendak mengerahkan Angkatan sedia memberikan komentarnja 2 £ 5 - » LS Barat Daja Tunis. Pasukan2 keamanan Perantjis menderita kerugi 

ae Eat : Sa ag , j j iki pemerintahan”, Demi |Pr. Buntaran Martoatmodjo |Jusuf Wibisono dan para penanda . 3 Ame ig 
| kian. Kon Perangnja. Dalam kenjataan Indo-|terhadap pertanjaan . bagaimana |perbaiki pemerintaha kian | Pn aa -n “1 seorang opsir dan 2 orang serdadu b: : & Peda ak Ta Ta nesia senantiasa hendak rundingkang pendapatnja tentang utjapan jang |ketua fraksi Progresip-dalam parlemen memberi diawaban atas |tangan mosi tidak pertjaja lain- 2. 8 serdadu bawahan tewas dan seorang ben 
mempersendjatai — orang2nja, mem- 

beri tanda2 jg biasa dipakai oleh 
tentara Indonesia kemudian. menga 

takan mereka bagian dari satuan2 
militer Indonesia. Tjara2 “demikian 
adalah biasa ,dilakukan oleh Nefis 
didjaman revolusi guna ' mengabui 
mata dunia. aa 

Pokok2 dari isi komunike tsb. 
adalah sebagai berikut: 

a. Tuduhan Belanda itu adalah 
lagu lama untuk mengabui mata 
dunia guna mempengaruhi rundi- 
ngan diforum PBB dimana pihak 
pemerintah kita hendak menjelesai- 
kan soal Irian Barat seijara damai. 

b. Kenjataan2 dari pemeriksaan 
menundjukkan bukan Indonesia ig 
sebenarnja melakukan infiltrasi ke 
Irian Barat, tetapi Belanda. Hal ma 
na dapat dibuktikan dengan merem 
besnja seorang komandan polisi ber 
nama van Krieken kewilajah R.I. 
25 sebagai infiltrasi Belanda kewi- 
lajah kita. , 

c. Mengenai adanja seorang jg 
bernama Damara jg dikatakan me-: 
mimpin infiltrasi itu, perlu didjelas 
kan dalam pasukan Komando TT 

  

Gunung Emas Dja- 
di Gunung Api 

PEMBANTU ,,Antara” dari 
Toli2 (Sulawesi Sl.) — mengabar- 
kan, bahwa baru2 ini didesa Lam- 
pasio distrik Kota kewedanan | 
Toli2 telah diketemukan sebuah 
gunung berapi baru. Gunung itu 
dinamakan Djandja. Dahulu di 
Sn Aan itu, oleh pendu- 
duk didja n tempat penggalian 
cmas. Tetapi beberapa waktu 
tidak lagi dilakukan. Tiba2 bebe- 
rapa orang berasal dari keweda( 
nan Boul Sulawesi Utara bersa- 
ma Imam desa Salugan kembali 
menfjari emas ditempat itu, 

Ketika tiba disana terdengar 
olehnja suara gemuruh. Sedjalan | 
dengan suara gemuruh itu terli- 
hat olehnja gumpalan2 asap ber- 
warna kebiruan menguap keuda- 
ra. Ia tidak dapat mendekati tem 
pat itu karena. hawanja sangat 
panas. 2 - : 

Menurut keterangan Imam Sa- 
lugan, dua kali panas api biasa. 
Air sungai jang mengalir dari 
djurusan desa Salugan belakangan 
ini mendjadi panas. Dari desa 
tsb. jkegunung Djandja djauhnja 

setengah hari perdjalanan kaki. 
Kepala pemerintah Toli2, Ka- 

sim Razak telah  merentjanakan 
akan mengadakan perdjalanan pe 
nindjauan kegunung berapi baru 
itu pada bulan depan, (Antara) 

  

soal Irian dengan Belanda, bukti 
nja dibawa keforum internasional. 

2 '&. Komandan TT VI “cg 
R.L 25 dengan ini menjatakan 
ketegasannja. bahwa tetap taat 
pada pemerintah pusat dan ke- 
tentuan2 jang ada. Pendaratan ke 

'wilajah Irian Barat tidak masuk 
tugas dari Komando T.T. VII cg 
R.I. 25 dan Komando T.T. VII 
cg R.I. 25 tidak akan bertindak 
diluar tugasnja. 

f. Kekatjauan jang timbul di 
Irian Barat oleh Komando T.T. 
VH dianggap adanja hasrat mer- 
deka dari bangsa2 Asia dan Indo 
nesia umumnja termasuk pendu- 
duk diwilajah Irian Barat. Kedja- 
dian itu dianggap selaku gerakan 
pembebasan . kemerdekaan dari 
putera2 Irian Barat sendiri diwi- 
lajahnja terhadap Belanda jang 
tidak lagi disukainja. Dengan de- 
mikian peristiwa itu adalah men 
djadi tanggung djawab Belanda 

#Belidir, de 

| g. Soal - pendaratan dan penangka 
pan atas orang2 tsb. di Irian Barat, 
menurut. pengalaman kita selama 
revolusi adalah tipu muslihat dan 

ikelitjinan jg biasa dilakukan Belan- 
da jg tetap mau kepala batu. Pe- 
ngalaman dimana kita sendiri di- 
hadapkan " oleh Belanda — dengan 
orang2 jg dilengkapi dengan “sendja 
ta2 dan tanda pasukan Indonesia se 
bagai ladjim. digunakan oleh Nefis 
untuk mengabui mata dunia se- 
akan2 ' Indonesialah jg melakukan- 
nja. 

h. Tiara2 tipu muslihat demikian 
adalah telah kita alami dalam revo 
lusi ig dapat dikwalifikasi - sebagai 
advokatoris jg bersifat pokrol bam 
bu ig dengan mata terbuka hendak 

| menipu bangsa kita termasuk sau- 

dan natnurlijk (sudah  sewadjarnja) 
Belanda jg bertempat tinggal beri- 
bu2 mil berada“di Irian Barat se- 
dangkan bangsa “kita dianggap in- 

|fitrasi diwilajah: kita sendiri. 

“kirim Japoran. , 
. Keterangan2 lain jang dikum- 
pulkan Antara dari pihak Koman 
do TT. VII menjatakan bahwa 
bukt? jang diumumkan dalam 
komunike bari itu hanja sebagian 
ketjil dari bukti2 iang dikirimkan 
langsung kepada pemerintah pu- 
sat teniang apa jang dilakukan 
Belanda dj Irian Barat. 4 

Sampa! sebegitu djauh pihak 
Komando T.T. VII tidak hendak 
| menerangkan bukti2 jang telah 
dan sementara dikirimkannja ke 

| pada pemerintah pusat itu. Pangli 
ma tr VII dewasa ini sedang 
berada di Denpasar guna upatja- 
ra mendiang Letnan Kolonel 
Ngurah Rai. (Antara) 

  
    

dara2 di Irian Barat seakan2 logis, 

Komando T.T. VII tetap | 

pernah dikatakan Presiden Sukar 
no dalam pidatonja di Palembang 
tentang tidak dapatnja orang2 jg 
dituduh telah mendjual negara 
itu dituntut melalui saluran2. hu- 
kum, demikian djuga belum ber- 
sedia didjawab pertanjaan,  apa- 
kah diantara orang2 jang sudah 
atau akan d'dengar keterangan2- 
'nja dalam hubungan dengan soal 
ini, terdapat orang2 dari kalangan 
asing. 

Masih terus tunggu la- 
poran. 

Mengenai lain hal, jaitu ten- 
tang larinja” 2 kapal “Birma 
»Muangbama” dan ,,South Bree- 
ze” dari pelabuhan Bitung baru2 
ini serta sampai dimana hasil 
pengedjaran jang dilakukan pihak 
Alri, diterangkan, bahwa sampai 
saat ini, pihak Kedjaksaan Agung 
masih terus menunggu  laporan2 
lengkap darj instansi2 pemerintah 
di Menado, baik mengenai sebab” 
sampai bisa larinja 2 kapal yitu 
maupun tentang hasil2 usaha pe- 
ngedjaran jang dilakukan. , 

(Antara) 

AKIBAT TAUFAN DUA 
KAPAL TERBALIK 

Angin taufan jang mengamuk 
dipulau Tarakan, Kalimantan Ti- 
mur, beberapa hari jang lalu me- 
njebabkan dua kapal terbalik, 
beberapa buah perahu. karam, 
sedangkan korban djiwa baru di 
ketahui seorang dari anak buah 
kapal jang tewas. Dua buah kapal 
jang terbalik ini, penuh berisi 
muatan, sebuah diantarania ,,Min 
'Tjuk”, kepunjaan seorang- peda- 
gang Tionghoa, dan jg sebuahnja 
»Rahat?” kepunjaan BPM. Anak 

dari kapal ,,Min Tjuk.” 
Ir. DJUANDA TINDJAU 
OBJEK2 PEMBANGUNAN 

PERANTIJIS 

tjang Negara, dalam penindjauan 

kan kundjungan pada talasi2 
hydro-elektrik dan  mempeladjari 
sistimnja. » 

MENTERI luar negeri Sovjet 
Uni, Vyacheslav M. Molotov, pada 
malam Minggu menjatakan 

  buah kapal iang tewas itu, ialah | 

— Selandjutnja Dr. Buntaran me- 
negask:h, bahwa perflataan pe- 
:merintahan bukanlah mengenai 
kabinet sadja, tapi meliputi selu- 
ruh aparat pemerintah, termasuk 
diawatan2 dan bagian2-nja. Di 
katakan, lantjarnja pemerintahan 
itu tidak semata-mata tergantung 
pada pimpinan kabinet, sekalipun 
kabinet itu sudah tjukup progre- 
sip dan. dinamis, tetapi terutama 
kepada seluruh aparatnja, terma- 
suk militer, polisi dan sipil. 

Dalam hal jang belakangan ini- 
lah terletak belum selesainja tugas 
“Panitia Perbaikan Kabinet, oleh 
karenanja, demikian dikatakan, 
perlu dikumpulkan bahan2 atau 
usul2 untuk menindjau kembali 
keadaan alat2 negara dan segera 
diadakan perba'kan setjara tegas. 
mana jang dianggap perlu. 

Diharapkan oleh Dr. Buntaran, 

supaja kabinet jg telah diperbaiki 
sekarang ini dengan bantuan “ frak- 

si2 pendukung pemerintah benar2 
memperhatikan soal tsb. Untuk itu, 
kerdja erat antara kabinet, fraksi2 

pertanjaan ,,Antara” berhubung dengan telah selesainja pelantikan 
Menteri2 baru dalam kabinet Ali- Arifin sekarang ini. 

x 3 Perang Kodok 
Berlangsung 3 Hari 
Lamanja Di Malaya 

..3 HARI lamanja berkobar per 
tempuran sengit didekat djalan 
raja disekitar kota Butterworth, 
Malaya utara, antara 2 tentara... 
bukan tentara manusia, melainkan 
kodok. Tentara kodok air ber- 
warna sawomatang melawan ten 
tara kodok darat berwarna hitam. 
Sesudah 3 hari bertempur dah- 
sjat, majat2 ,,serdadu kodok” 
dari kedua belah pihak bertum- 
puk2 bergelimpangan. Achirnja 
tentara kodok darat menans: sisa? 
kodok air lari tunggang-langgang. 
Pengendara2 mobil jang melalui 
djalan raja tadi menjaksikannja. 
Sungguh fantastis, katai mereka, 
Tetapi penduduk desa2 disekitar- 

nja menganggapnja sebagai ala- 
mat buruk. (Antara-AFP) 
  

“Dikatakan, bahwa kapital asing   dan wakil2 partai sangat  diperlu- 
kan. . 

Mengenai sikap pihak oposisi 
Dr. Buntaran mengatakan, bahwa 
oposisi hanja melihat kesalahan2 

' pemerintah sadja dan tidak mau ta 
hu hasil2 ig baik. Dibandingkan. de 
ngan kabinet2 ig lampau, sekarang 
ini tampak gedjala2 perbaikan dise- 
gala lapangan. Sebagai tjontoh 
demikian Dr. Buntaran — politik 
ekonomi pemerintah. jg bermaksud 
menjerahkan funksi  pengusaha2 

  
asing ketangan pengusaha2 nasional: pergunakan 
adalah politik jg harus dipudji. Apa 
bila sekarang usaha itu belum mem 
berikan hasil jg memuaskan, ini 

ibukan berarti bahwa politik itu ti- 
dak benar, bahkan politik di lapa- 

mendjadi claim "nasional ' berdasar- 

dah terkenal dengan gunting-Safrud 
din. dizaman kabinet Natsir. 

Molotov: ,Adakan Konp 
rangkan, bahwa kalau melihat ke- 
pada statement2 jg diberikan - oleh: 

dalam pembesar2 pemerintah di Inggris, | vjet: Uni, adalah mungkin 

, Gisini, terutama Belanda, merasa 
terdesak dan terantjam oleh poli- 
tik ekonomi pemerintah. Big-five 
gelisah, sehingga. Belanda mengada 
kan reaksi melalui - bermatjam-ma- 
tjam Siajan, djuga dilapangan poli 
tik -dap infiltrasi disegala lapangan, 
ig maksudnja untuk  mendjatuhkan 
kabinet.8 Dan dengan pengalaman- 
nja disini jg sudah 350 tahu, itu 
Belanda dapat mengetahui kelema 
han2 kita, dan dapat mengetahui sa   luran2 jg oleh mereka dapat di 

untuk  mendjalankan 
politiknja. 

Pada garis-besarnja politik ekono 
mi pemerintah tidak berubah, ha- 

nja kebidjaksanaan  penglaksanaan 
nja pasti akan diperbaiki oleh Men 

Ir. Djuanda, kepala Biro Peran ngan ekonomi sematjam 'itu adalah terj Perekonomian jg baru Ir. Roos- 
sero dengan “bantuan ig sungguh2 

nja seminggu lamanja di Peran- kan UUD kita. Tidak boleh disang dari KSP. Demikian Dr. Buntaran” 
tjis, hari Djum'at telah mengada- kal, bahwa sekarang kita tidak me- jg seperti telah diketahui, - ketjuali 

instalasi2 ngenal devaluasi uang seperti jig su mendjadi ketua fraksi Progresip dju 
ga mendjadi anggota Panitya Per- 
baikan Kabinet day KSP, (Antara), 

Selandjutnja dikatakan, 
menurut pendapat 

bahwa 
pemerintah So- 

ditjapai 
interview dengan harian ,,Pravda”, Perantjis day Amerika Serikat, ma- suatu saling-mengerti dengan nega-, 
bahwa ada kemungkinan untuk me ka ia mendapat kesan, bahwa Tiga: ra2 Jain mengenai masalah Djerman 
robah tanggal diadakannja konpe- 

Irensi keamanan Eropa seperti jg di 
'Besar Barat ini mengambil sikap 
ig negatif terhadap usul Sovjet tsb. 

usulkan oleh Sovjet Uni, asal sadja , Dalam hubungan ini Molotov me- 
Barat  djuga. menunda  ratifikasi 
persetudjuan2 Paris. Seperti diketa- 
hui, Sovjet Uni telah mengusulkan 
diadakannja konperensi 25 negara 
di Paris atau Moskow pada tanggal 
29 Nopember j.a.d. untuk  membi- 

negaskan, bahwa suatu  konperensi 
keamanan Eropa akan “dapat men- 
djamin perdamaian di Eropa. Da- 

lam pada itu perlu sekiranja di per 
ingatkan, bahwa persetudjuan2 Pa- 
ris sebaliknja memperlantjar usaha 

dalam arti mengusahakan kembali 
persatuan Djerman dan tidak da- 
lam arti mempersendjatainja — kem- 
bali. Ditegaskannja, bahwa perundi 
ngan2 mengenai persatuan kembali 
Djerman itu sudah barang tentu ha 
nja. 'mempunjai faedah, apabila 
Amerika Serikat, Inggris dan Peran 
tjis meninggalkan politik jg ditudju ' 

tjarakan masalah kaemana, Eropa. mempersiapkan peperangan baru dilkan kearah remilitarisasi mean 
I Atas pertanjaan, Molotov  mene- | Eropa. Demikian Molotov, 

  

Barat itu, 

  

nia, mengharapkan agar - supaja 
pembitjaraan mosi itu dapat d' 
pertjepat sebelum neces-15 De- 
sember, misalnja den dan menjam- 

2 5 . Aa, 
pingkan lain2 “atjara ja'g kurang 
'benting dan mendahulukan pem- 
bitjaraan mosi tdak pertjaja itu. 

Perdapat Dr. Buntaran. 

Dr. Buntaran, ketua fraksi Pro 
gresip dalam Parlemen, sebagai 
pendapatnja persoonlijk menjata- 
kan a.l, bahwa dasar2 jg dipakai 
oleh oposisi melontarkan usul 
tidak-pertjaja hanjalah berkisar 
pada soal2 tehnis, jaitu terbatas 
pada hubungan antara ' Kabinet 
dan Parlemen belaka, dan 
sekali melupakan dasar 

sama 
politis 

dan ekonomis jang luas. dan tidak 
memperhitungkan, apakah tinda- 
kan2 kabinet menguntungkan ne- 
gara dan rakjat ataukah tidak. 

Dikatakannja a.l., bahwa seka- 
lipun Menteri Perekonomian di 
ganti, beleid politik jg prinsipil 
dalam Kementerian tsb., jaitu un- 
tuk merombak struktur perekono 
mian kolonial mendjadi struktur 
perekonomian nasional, tetap ber 
laku. Sekalipun ada pergeseran 
komposisi serta personalia, dasar 
progresip jang telah “ disetudjuj 
oleh Parlemen (programnja) itu 
tetap ada. 

Selandjutnja oleh « Buntaran “di 
peringatkan akan usaha Pemerintah 
dilapangan internasional, jaitu utk. 
menggalang persatuan antara nega- 
ra2 Afro-Asia, jg menurut “ Bunta- 
ran, tidak lain berarti usaha mem- 

bentuk dasar ig kuat guna .pelaksa- 
naan politik bebas (zelfstandig) da- 
ri bangsa2 Asia-Afrika terhadap du 
nia Barat. Disamping itu usaha utk. 
merebut kembali Iriap Barat, ig ten 
tu sadja tidak pula boleh dilakukan 
dengan mengorbankan politik be- 
bas jg telah mendjadi pedoman itu. 
Menurut, pendapat Buntaran, andai 
kata Kabinet sampai djatuh karena 
usul mosi itu (hal ini “ dianggapnja 
mustahil), ia jakin, sesuatu Peme- 
rintah ig dipimpin oleh pihak opo- 
sisi sekarang, tidak akan mampu 
melakukan ' tindakan2 ig progresip 

. Keamanan Eropa" 
Atas pertanjaan, Molotov selan- 

djutnja menerangkan, bahwa bebe- 
rapa negara Eropa telah memberi- 
kan djawabap ig positif terhadap 
usul Sovjet itu, akan tetapi bebera 
pa negara Jagi belum  menundjuk- 
kan sikap mereka. Dalam hubungan 
ini Molotov mengemukakan kesan- 
nja, bahwa menilik keterangan2 jg 
diberikan oleh pembesar2 pemerin- 
tah di Amerika Serikat, Inggris dan 
Perantjis, ketika negara tsb. dgn. 
sekuat tenaga mentjoba untuk meng 
halang-halangi — dipertimbangkannja 
usul Sovjet itu, (Antara—AFP). 

tara luka2. sedangkan dikalangan kaum 
waskan 23 orang dan 6 orang lannja luka2. 

Pembesar2 tadi selandjutnja me 
ngatakan, bahwa hingga kini belum 
tagi diterima laporan apakah per 

empuran2 tsb. masih berdjalan atau 

sudah berhenti. Para penindjau di 
Tunis sementara itu menjatakan, bah 

wa berkobarnja kembali pertempu 
ran2 di Tunisia tak akan dapat mem 
perbaiki keadaan tegang di negeri 
tsb. dewasa ini. AFP sementara itu 

menerangkan, bahwa pertempuran2 
tadi berkobar di pegunungan Djabal 
Ousselat, 5 mil sebelah Utara Pi 
chon didaerah Kairouan dan dipegu 
nungan Djabal Merfey 17 mil Teng 
gara Gafsa. 

P.M. Tunisia optimistis. 
Di Paris PM Tunisia Tahar bin 

Ammar mengatakan pada hari Djum 

'at, bahwa sesudah mengadakan be 
berapa pembitjaraan dengan pemim 
pin2 pemerintahan Perantjis harapan 
nja sangat besar perundingan2 ten 

Fellagha relah dapat dite 

an Komunis? 
Bahajakan Timur Djauh 

— Kata Eden 

MENTERI luar negeri Inggris, 
Sir Anthony Eden," malam Sabtu 
menerangkan bahwa bahaja ig se- 
sungguhnja di Timur Djauh adalah 
kemungkinan pemberontakan kaum 
Komunis di beberapa negara di. sa- 
na dan bukan penjerbuan Taiwan 

.oleh RRT. Tetapi Eden jg berbitjara 
| dalam siaran televisi, tidak ..menje- 
but2. namanja beberapa negara ta: 
di. Hanja dikatakan bahwa Rentja- 

.na Kolombo ig bertudjuan mening 

  
tang otonomi dalam negeri Tunisia : katkan taraf hidup di Timur Djauh 
dapat berachir dengan 

tjis urusan Tunisia dan 
Christian Fouchet telah berlangsung 
dalam suasana sedemikian” terus-te 

rang sehingga sikap masing2 dari ke 
dua pihak "telah diketahuj dengan 

djelas, demikian Tahar. Menurut UP 
dalam statementnja ini Tahar bin 

Ammar, djuga mengatakan, 
tak masuk akal, bahwa tidak mung 
kin dapat diketemukan suatu penjele 
sajian bagi melenjapkan ketegangan. 

Sementara itu diperkampungan 
bangsa Arab dikota Casablanca, 

: memuaskan. | dimaksudkan 
Pembitjaraan2 dengan menteri Peran kemungkinan 

i 

Marokko. hari Djum'at telah dila- | 
kukan demonstrasi pernjataan me 
njokong sultan Muhammad bin 
Xussuf jang telah dipetjat oleh 
Perantj's, dan peristiwa ini berko- ! 
bar mendjadi perkelahian antara 
kaum demonstran dan polisi Pe- 
rantjis, hingga 2 orang Marokko 

menemui adjalnjadan 2 orang lagi | 
mendapat luka2. Sementara - itu 
seluruh Marokko Djum'at meng. ' 
indiak harl ke-2 daripady pemo- 
gokan selama 3 hari jang diseru- 
kan oleh Partai Istiglal (Nasiona- 
lis) dan Komunis, bertalian dgn 
hari ulang pemetjatan sultan Muh. 
bin Yussuf. Sementara itu Partai   Sosialis Marokko seksi Casablan- 
ca mengumumkan sebuah mosi 
ianc menjatakan bahwa masalah 
dynasti adalah chusus masalah 
rakjat Marokko, diserukan kpd 
pihak Perantjis supaja mereka 
berunding dengan para pemimpin 
Marokko ,,dari segala ketjenderu- 
ngan dan pendapat”, untuk me- 
tjahkan masalah ini. 

Seperti diketahui, Perantjis me 
metjat sultan Muhammad bin 
Yussuf dan menggantinja dengan 
sultan Arafa, karena Muh, bin 
Yussuf memihak kaum nasionalis 
Marokko (Antara-AFP). 

! 

untuk  mentiadakan 
pemberontakan itu. 

Marokko : Menurut Eden, keadaan Eropa te- 
lah. memperoleh banjak kemadjuan 
setelah persetudjuan2 London dan 
Paris, tetapi situasi di Timur Djauh 
adalah ,,sangat sulit “dan berbaha- 
ja”. (Antara—UP). 

bahwa | 

Gara2 Ibu 
Mentua.... 

Penganten Baru Berbu. 
lan Madu Dlm Pendjara 

PENGADILAN di la Spe- 
zia (Italia) telah menggan- 
djarkan hukuman  pendjara 
4 bulan atas diri suami-isteri 
Mario (33 tahun) dan Adria- 
na (24 tahun)  Cuffici,  pe- 
ngantep baru, karena malam 
Sabtu " ibl. ,,sefang  menje- 
rang” demikian  dahsjatnja, 
sehingga echirnja sang suami 
djatuh pingsan dilantai da- 
pur. Mereka belum lama I- 
win. . Mario menerangkan 
bahwa segala perkara ini 
mula2 disebabkan karena 
ibu-mertuanja, ig tidak su- 
di karau “anaknja (isteri Ma- 
rio) tidur sendiri dengan 
orang laki2 (swaminja)”. Ini 
terdjadi pada malam perkap 
winan mereka. Mario tidur 
diruangan lain, Ibu mertua- 
nja suruh adik” Adriana ti- 
dur bersama kakanja. Mario 
diengkel.  Berkobar  tiektjok 
hangat. Sekarang penganten 
baru kedua2nja terpaksa ber- 
bulan madu selama 4" bulan, 
dalam pendjara.     

Pembrontak- 
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bangunan Naa 2 mbat aa as 
nja rumah2 liar ini, maka Pe 
tahun mendatang, pembongka- 
ran 23 akan didjalankan 
setjara Na tiap . Senar he yu- 
mah apabila mau tida 
aneka empr Leak Tha Tn! 
tempat. Selama ini ERA ada 1000 
orang jg bertempat tinggal di ru- 
mah2 gubug dipindahkan di Redjo- 
sari. Tetapi bagi mereka jg meno- 
laknja, terserah: kepada "mereka sen 
diri, demikian Wali Kota, “jg selan- 
djutnja' mengemukakan tentang ada 
nja sebuah resolusi di DPRDS Ko-: 
ta dalam th. 1951, mengenai pem- 

bongkaran - -rumah2 liar ini. Dj te- 
aa 'seterusnja, bahwa Wali Ko 
ta mengetahui akan perasaan rak-| 
jat jg bersangkutan, tetapi djiwa 
DPR sekarang ini bdokan “hendak 
mengusir, “api Mah ' 

| Lebih landjut Nan bhw 
orang2 jg mendirikan rumah2 Tiar 
tadi dapat dibagi dalam 4 golongan, 
jalah orang2 jg dahulu turut berge- 
rilja, orang2 jg datang dari luar kof 
ta untuk mentjari  pekerdjaan, 
orang2 jg digunakan oleh golongan 
tertentu dan orang2 jg tidak mam- 
pu. Dengan adanja perumahan se-| 
tjara liar 'jg menempati tanah2 ko- 
song tanpa idzin ini, maka banjak 
orang jg dengan mentaati peraturan 
Pemerintah sudah mengadjukan per 
mohonan tanah, mendjadi gelisah, 

. sebab belum lagi tanah jg diminta 
itu diluluskan oleh Pemerintah, ter- 
njata t "nspukah diserobot lain 

an aa Pa Dara Ap tanahnja 

- Ada kalanja “pula orang mem- 
 punjai tanah, tapi tanahnja didu- 
duki o ' lan tanpa izin. Ka- 

emp Pesan aa: na 
bangun, ia si pemilik ta- 

nah itu d'suruh ,.membeli” tanah- 
Ban har 2 100 

na La 0 edjadi- 

  

    
hend: 

          

.konpe- 
selutuh 

ea Skadp: s2 kaan ke- 
terangan2 dari Wali Sik 'Sema- 
rang jang an membenarkan 
pertanjaan kita, bahwa  pemba- 
ngunan rumah2 liar tadi melang. Cc 
|gar art. 335 dari KUHP. 

. Patut barkan, bahwa Eri      

   

   

'dakan Pp mt Pa Tenan 
Biauw. joan “ 
Pu membangun sebuah  djalan 

Ber dgatimana da n an djalan jan 
ada Akan Manda Tut An 
iang dipindahkan dide- 
kat na erdjaan ini sudah 
berdjalan sedjak beberapa bulan 
Jjamanja. 

Sementara itu 'ber'ta terachir me 
Ke bahwa Djum': ea 
jumlah orang2 jang gubugnja ner. 

bongkar itu Na di emper ge 
dung Balaikota Semarang. Menurut 
keterangan. mereka telah berkumpul 
disitu sediak - “5 sore. Pada pa 
gi harinia (Septu) mereka bermak 
sud hendak mengadjukan . perminta 
an agar mereka diberi tempat t'ng 
gal sementara oleh Balaikota. Teta 
p' pada Saptu pagi itu seluruh ang 
gauta DPD Paaa Wal'kota dan Se 

retai rta jang bersangku 
tan kebetulan sedang r Menang an 
suatu rapat r ko aa 
   

   

      

PENYUI « 
Saptu pagi jbl. antara .djam 4m 

7,30 dik Sa 'Drijahan Sema- 
Kane karena Sengkan Ta 

nja juri 

  

T Na 1 pa 
ra aa ani gr me 
Tn wanita. tadi. S 

“menjatakan, bahwa di | 
mereka pun. sering kehila 

    

    

    
    

itu 

jga berkeliaran 
e san, Hal 

Kan iang di 
dgn... Lang, 

Hanana mem: 
'epstake s ag 1000.—, 

rachir ic erima siang 
ini, aa Yi k. pimpinan mengatakan, 
bahwa stand tandi 

  

    

     
memberi ingannja dengan 
tak melihat angka jang tersebut da- 
lam formulier. Harap chalajak ra- 
mai Te 

1g 

  

: 1 Tety Bani jak Meng. 

,Harusf Beli” 

8 telah dimulai pemb: 
| Be Biauw 

«|Akan Ke Smg 

  
“fdah ada 3 orang teman jang meng-| 

  

at malam. se bah pengetahuannja jg. belum luas, 

3 buah tjelana, 2 ps. 
“serta buku2 peladjaran. 

    

  

| Purwodadi p.p. 

“umumkan, bahwa Perwari 
li..men adakan kongresnja ke-VI di 

51054: 

Ka Pam dipersoalkan: a. Perwari dan 
ea han Umum, b. Perwari dan nja sadja, karena kami sedang keku- 

  

tara | 

"I mengenai Biro Konsultasi bagi Ibu diri dan sebuah radio. 

k B Kn antara kes 

tigan kepada kita, bahwa penjeleng- 

  
  

    AN Beat Ma $ 
di hari dibeberapa temp 

Jg iTaat9, Peraturan Giagarah pa Tah coleh 
Ta- hak panitia Pemungutan Suara dan | 

Djawatan Penerangan setempat sa 

   
n rumah2 

K Nana Ik 
& an oleh 
akan ag “terus di- 
 Megoredjo dan Pandanaran 

      

            

   

  
mendapat kesulitan2 jang prinsipiil. 
Dalam latihan2 tersebut di | pos 
'sebanjak 300 orang sebagai pemilih 'j 
jang sebagian besar terdiri dari orang | 
orang jang “buta huruf. Dalam per-, 

  

    

Pertjobaan tersebut “ tidak Ni 
mendapat perhatian dari pihak | 
nitia Pemilihan Propinsi Djawa Tai 
ngah, tetapi djuga mendapat sambu ! 
tan baik dari pihak Panitia Pemilih | 
an Pusat. n 

. HARJOTO DIMINTA SING- 
GAH DI JOGJA. 

Pengurus PWI tjabang Jogja dan 
Pimpinan - Djawatan " Penerangan 
Daerah telah mengetok kawat kepa 
da Sekretaris Djenderal Kementeri- 

  

Aa ka 

Untuk Manek Salt 
Kongres PGRI 

aon ke-VII PGRI jg. akan ' 
#langsungkan di Semarang dari tg. | 

Oopember hi esemi 
1954 akan sanur Eau, ma 1 Pengrangan Harioto antik Ning terbesar sedjak berdirinja hingga se- gah “di Jogja Ta Pee aSA -karang. Kongres - akan dikundjungi pan Hana ra tsb. ialah 700 & 800 ut d 

utusan dari siuruh Inde) 'selain- untuk bersilaturochmi dgn. nesia, sedang kongres ke-VI di Ma 
lang hanja dikundjungi 550 cap wartawan2 di Jogja, djuga untuk utusan, Wakil2 Organisasi guru Juar | 
negeri (F.LS.E.) iang akan serta haj 
dir terdiri dari Maria Marchant, Fan 
Ming, Chang Chau dan S.P. Yung, 
dan organisasi WCOTP “akan diwa 
kili oleh utusan dari Pil pina Marse 
line Bautista, djuga dari India dan 
Malaya, 

Atjara kongres terdirj dari masa | 
lah konsolidasi organisasi PGRI, me 
ngenai :penjelesaian penetapan dan 

Pepe atlapaga2 Buru, (Tappek | beberapa tempat didrerah Jar 
ciale voorz'ening bagi Sandaran ai bupaten Gunungkidul kini dialami 
ru, mengenai pelaksanaan pendidik |Srangan Paten ka Tt Ta an, pengadjaran dan kebudajaan (pa Man pelan Oen ane Tuak 

'ngenai situasi sekarang. 
Seperti diketahui Sekretaris Djen 

deral Kementerian Penerangan ki- 
ni sedang berada di Den Passar gu 
na menjaksikan timbang terima an 
tara kepala Djawatan Penerangan 
Propinsi Nusa Tenggara 1g lama de 
ngan penggantinja. 

GUNUNG KIDUL DISERANG 

  
da pokoknja penjertaan PGRI) pe akibat hama tikus tsb., sehingga 
laksanaan2 pendidikan “ kedjuruan Aa kerugian “ig ida 
dan penjempurnaan pendidikan Pake DEA ne LAI 3 
dengan Momen San aah SG, ! Meppnt Deeteren aa Nu Sapa tar hama tikus ini tidak segera di be- 

rantas, akan mengakibatkan bentja 
na kekurangan makar didaerah tsb. 
karena kurangnja hasil panen. | 
Pihak Pemerintah setempat ka- 

barnja telah berusaha memberantas 
hama tikus tsb., tapi bagaimana has 
silnja belum dapat diketahui. 

B./S.G.A. dan adanja perimbangan 
PEP... pelaksanaan rentjana pen 
didikan/ pengadjaran jang harus ber 
sendikan perundang?an, persoalan ke 
budajaan mendjadi pokok. dan sum 
ber kehidupan murid dan rakjat. Ke 

tegasan arti bahasa Indonesia dalam 
iangka pendidikan, pengadjaran dan 
kebudajaan dan lain2. Demikian me 
nurut Penerangan PGRI Pusat. 

Selandjutnja didapat kabar, bahwa 
residen Sukarno dengan disertai be! 

-berapa Menteri akan - menghadiri 
pembukaan Kongres PGRI tadi. 
Rombongan Presiden .akanmening " 
galkan Semarang tgl. 75 Nopember. 

| KEBUMEN Rn 
& 

BANDJIR DIDAERAH 
GOMBONG 

oleh pamongpradja 

| DJUHARI INGIN Ma 3 nindjauan . 
SALEH KAMAH. 

Keliling dun'a dgn speda. 
- Kalau nanti sdr. Saleh Kamah ti: 
ba di Semarang, maka saja akan tu : 
rut-serta dalam perdjalanan naik se 
peda keliling dunia. Tetapi kalau su 

“didaerah 
| Sempor, kawedanan - Gomic g Ke- 
bumen jg penduduknja tertimpa ba 
haia bandjir. Ditempat ig dikundju- 
ngi residen Sukardji. telah memberi 
kan petundjuk pada penduduk da- 
Jam usaha menjelamatkan diri. 

Sementara itu, mengenai bahaja 
ikuti sdr. Saleh. Kamah, maka ke- bandjir ini, wartawan Suara Merde 

inan saja. untuk keliling dunia $e ka dalam “pertjakapan dengan Su: 
dak lama itu akan saja tunda sam parman “wedono Gombong memper 
pai tahun jang mendatang dengan oleh. keterangan, “bahwa di Gom- 
sendirian sadja, demikian a.l. sdr. A.' bong hudjan lebat telah terdjadi pa 

. Djoehari, bertempat tinggal di da tgl. 15 dan 16. Nopember 1g la- 
“Petelan Tengah no. 846, Semarang, lu, tinggi air dipekarangan dan sa- 
“dalam keterangannja pada wartawan, wah antara 2 sampai 5 meter. 
tuan hari Djum'at jbl. Atas pertan! Atas usahanja wedono Gombong 
an sdr. Djoehari menjatakan, tanda dengan dibantu oleh pihak kepolisi 
ia adalah peladjar dari SMA/C As an dan masjarakat Tionghoa beser- 
sociatie Semarang kelas I, berumur ta organisasi “massa Ik. 700 orang 
19 th. dan kelahiran di Bodjonegoro. jg kehilangan rumahnja telah di be 
Maksudnja akan mengadakan perdja' rikan pertolongan makanan, beras: 
lanan keliling dunia tadi adalah un dan uang untuk beli lauk pauk. 
tuk mengumpulkan tanda2 tangan, 
melihat keadaan - perdjalanan keli- 
ling dunia tadi adalah untuk menam 

  

Bia kar Film | 
Rd. Mochtar Ham- 
pir Ditjulik TII 
SUATU Kedjadian jang tragiek 

sekal', hamp'r sadja d.alami oleh 
Bintang. Film Rd. Muchtar . dan 
ister'nja,. d'mana Rd. Muchtar 
akan ditjulik oleh gerombolan TII 
jang da.ang kerumah adik kan: 
dungnja bernama Rd. Saleh di 
Ko. Traulpasir di Sukabumi pada 
tgl. 15 Nop. 1954 jbl. 
Gerombolan jang datang kerumah 

Rd. Saleh itu, telah mengepung ru- 

Disamping mengadakan perdjalanan ' 
keliling itu, ia akan tetap memper- 
hatikan peladjaran, karena didalam 
perdjalanan2 tadi ia akan membawa 
pula buku2 peladjaran jang penting 
'Perdjalanan itu pun se-idzin dengan 
orang tuanja, tetapi selama ini be- 
Tum dapat terlaksana, karena ia ti- 
dak mengetahui tjara2nja minta id- 
zin dls. jang dibutuhkan didalam per 
'djalanan. Menurut perhitungan, ia 
dapat mengelilingi dunia dalam tem 
po 5 tb. dan dalam pd aNaN ta- 
di ia akan membawa 3 buah singlet, 

sepatu karet 
Kini persia- 

pan2 sudah selesai untuk membuk- 
'tikan keinginannja, dan ' menunggu 
kedatangannja sdr. Saleh, Achirnja 
dituturkan, bahwa ia seringkali naik 
sepeda ke djurusan Pekalongan dan 

penghuni jang ada didalamnja tidak ' 
bisa lari. — Rumah digedor dengan 
tendangan jang keras sehingga pintu 
rumah terbuka lebar2. Sebagiar ge- ' 
rombolan TII terus masuk kedalam 
rumah dan memeriksa orang2 jang 
ada didalamnja. “Rd. Saleh jang 
menghadapi gerombolan itu tak ber 
daja apa2, day dengan sendjata ter- 
hunus gerombolan TII mengatakan: 

KONGGRES PERWARI, 
“Pusat Pimpinan Perwari meng- 

-akan 
  

Surabaja, tgl. 13 — 17 Desember, 

Muchtar dengan isterinja, 
Dalam kongres itu diantaranja 1 . : 

ka kami akap mengangkat barang2- 

". Kedudukan Wanita dim Hukum, rangan perbekalan”. 
&. Perwari dan soal pend'dikan, d. | Gerombolan jang' tidak ' berhasil 
Perwari dim lapangan sosial dan! menijulik Rd. Mochtar itu telah me 
?konom', e. Organisasi Perwari. ngangkut barang?nja Rd. Saleh anta 
“Oleh Kementerian : Kesehatan, frania 1 Mesin djahit, 2 kopor pakai 

Bagian Kesedjahteraan Ibu danl|an Rd. Mochtar, sebuah kopor mer 
"Anak. “akan diadakan tjeramah tnanja, sebuah kopor Rd. Saleh sen 

'dan Anak. Kedjadian ini untung sekali tidak 
“Dalam persiapan kongres ini dihadapi oleh Rd. Muchtar sendiri, 
Perwari "mendapat kesanggupan sebab Rd. Muchtar pada waktu itu 
untuk membantu dalam perdjala- sedang berada di Djakarta.  Me- 
nan, falah dari Diawatan Kereta mang sebelumnja Rd. Muchtar. be- 
Api dan dari KPM. z berapa hari jang lalu pernah datang | 

TELAH DAPAT PERSE- «ke Sukabumi, kerumah “adik kan-| 

  

   

  

      

'ngan 27 Nopember 1954 
(kat Buruh Kehutanan Seluruh Indofh 

'setjara2 pokok a.l. 
idiminta sekedar keterangan2 me- Na Pen na 

ruh dan kerdja sama dengan ka 

“ mendapat 

    

   
Residen “Kedu Sukardit Sam Ea 

akianan pada 
Ihari Rebo jg lalu mengadakan pe-: 

'ketjamatan 

mah sedemikia, rupa kuatnja, agar | 

»kami dari TII sedang mentjari Rd. ' 
tapi oleh | 

sebab orangnja tidak ada disini, ma-': 

KEB Ncan! 
ID RI DPP. '| 
JM MENDA- | 

5 Ti Maba » $ 
t : pengumumannja, | 

oleh Kepala Bagian Reserse Kri imi- 
nil. Kepolisian Karesidenan Surakar| 
ta dinjatakan, bahwa, beredarnja pel 

  

Sendiri T 1 sn berachir pada tgl. 13-11 jbl. ' de, mungutan sokongan berhadiah, jang 
jngan hasil jang memuaskan. “diselenggarakan Oeh Dewan Pimp! dikabarkan, bahwa pada hari | Latihan tersebut pada umumnja nan Pusat Persatuan Pamong Desa | 

eh fhak2 Ke.entaraan, Polisi, Pa- | berdjalan dengan lantjar dan. tidak Ikan (PPDI) Surakarta berala 
mat: Timuran Tengah no. 18 Kotak: Bangk 

    
   
Ih, Pbelum mendapat izin dari | 

erwadjb, sebagaimana diten 
Ke n Undang? no. 22 tahun | 

   
   

  

Gara? 3 
Tinah 

-Drama Dipelabuhan 
| Seguntang Wahaharu 

DUA ORANG: laki2 dan ai 
nia Kem's malam twas setia | 
korban tusukan p'sau jang d 

| Ikukan oleh seorang laki2 Aa 3 
Jabuhan  -kapal2 penjeberangai 
Kotapradja Palembang S 1 
tang/Mahamaru dan Ario 
Kes. M. Amin, seorang sup ir : 
tinggal. di Km 12 sedjak seming- 
u jg lalu telah ditinggal lari 

oleh 'sterinja jang bernama T:- 
nah, scorang peranakan Tionghoa 

a. 
ae 

  

    
   

  

'Kemis malam (18-11 djalan 1911) 
'Amin mendapat kabar dari kawan-      

1954 tang undian, Maka oleh ka 

     

han Surakarta bagian Reserse Krim 
' nil Pp 

| SARBUKSI MENGADAKAN 3 
: SIDANG PLENO. ' 

Mulai tanggal 22 sampai di 
ini Ser 

! nesia (SARBUKSI) akan mengada:| 
kan sidang Dewan Pusat Pleno jg.) 

judan Surakarta. Di 
Sidang ini ketjuali akan dikundjt 

.ngi 'oleh segenap anggota2 'Dew 
Pusat Pleno seluruh Indonesia & 
ga akan dihadliri pula oleh Sir. N 
no Sekretaris Djenderal SOBSI. 
Dalam sidang ini akan dibitjarak 

ialah: 
1. Laporan umum organisasi ja 

mendjelaskan hasil2 perdjoangan -ser 
ta aktiviteit SARBUKSI djuga ten: 
tang pengalaman2 kesatuan- aksi bu 

tani. 2. Menjongsong konggres Nasio 
nal SOBSI jang ke II jang akan del 
adakan pada bulan Djanuari tahun, 
depan. 3. Masalah pemilihan umum 
:dan 4. Perluasan lapangan kerdja ke 
hutanan untuk mengurangi diumlshf$ 
pengangguran di Indonesia, mentje 
gah masa ontslag, penjusutan forma 

si dan penutupan lapangan  kerdja 
serta untuk perbaikan tingkat hidup 
kaum buruh. 3 

KONPERENSI MASJUMI. 

ta pada tgl. 21 dan 22 Nopember! 
akan melangsungkan konperensinja' 
bertempat di Kaliurang. 

Dalam. konperensi tsb. kabarnji 
akan dibitiarakar atjara2 mengenai 
konggres Partai Masjumi jg kedelaj: 
pan dan soal2 jg berhubungan .dgi 
pemilihan umum dan lain2nja. 
Kabarnja  konperensi 

kundjungan djuga dai 

anggota? pimp:! nan papat Masju 

  

ja Djakarta. “0g 

? BOJOLALI 
Na Pe pg Hn 

GERAKAN NN aan 
TEHD. PENTJURI Aa 

Dalam minggu pertama bulan: No 
nfraber ini oleh p hak kepolisian 
kabupaten Bojolali telah diadakan 
gerakan. pembersihan dan penang- 
kapan2 terhadap pentjuri2. kaju dia 
ti sekitar. hutan djati di Wonosego- 
ro dan Kemusu dalam wilajah ka- 
bupate, Bojolali. Penangkapan? catu 
disamping langsung ditudjukan. ke- 
pada para pentjuri2 kaju jang se- 
dang mendjalankan  rolnja di-hu- 
tan2, pula diadakan  pentjegatan 
di-djalan? dan @ipasar-pasar serta 
penggeledahan2 dirumah-rumah 18. 

memang semula disangka  menj.m 
pan kaju djati berasal dari tjurian. 
Dalam gerakan tersebut jang seketi 
ka dapat ditangkap ada 7 orang, ke 
tjuali itu dapat pula dibeslag bukti 
alat2 dan berpuluh-puluh : bejana 
kaju djati hasil . .penggeledahan. ' 

(Antara) 

PERUMAHAN RAKJAT. 
Diibu kota kabupaten Boiolali ki 

ni sedang dikerdjakan pembikisan 3 
buah perumahan: rakjat dengan har 
ga “masing-masing ” Rp. 22.500,—. 
Apabila pekerdjaar itu selesai, ma 
ka kabupaten Bojolali mempunjai 33 

buah perumahan rakjat, ja'ni 21 di 
Bojolali, 4 buah “di Karanggede, 4 
buah di Temon dan 4 buah lagi di 

Banjudono. Adapun  tjara “memberi 
kan rumah itu dengan djalan pendaf 
taran Jalu “diundi. Pada permulaan 
jang mendapat bagian ' harus setor 
2090 dari harga rumah itu. dan-se- 
landjutnja menitjil setiap bulan sela 

ma 24 tahun sampai lunas. Di Bojo. 
lali belum ada Jajasan Kas peniba- 
ngunan. 4 

      

    
     

       

    

      

        

    

   

    
    

    
   

   

     

    

      

    
   

an mukanja. 

ke-III bertempat digedung Kusume: |Tinah 

TULaTJAp 

“dibakar, 138 rumah d garong dan 
ke 'orang. dianiaja. Akibat2 
“rked d tsb. 

Masjumi wilajah daerah Aa 123.325,43. 

tsb. akan bina itu fihak sosial telah mere- 
babil'sir 

   
.Iwonosoeo 

mah sakit, 

  

ia, bahwa Tinah malam itu telah 
. jang sudah diberikan hitungan ja dilakukan oleh pani- rena itu pemungutan sokongan berdibawa oleh seorang laki2 ke sebe- 

( fihak j bersang- | aa, pemungutan suara itu rata2 Me hadiah itu harus dihentikan. | 'Irang ulu kota Palembang. Mende- 
ali “dimuat berita2 diha- makan waktu 2 djam lebih. 01 Daam pengumuman itu selandjut|ngar keterangan ini Amin dengan 
bagi mereka jang bersang- | Latihan tersebut “dimaksudkan un ja diserukan kepada siapa sadja jg. Jsabar menunggu. kedua merpati” 

“se hari bukan men UK mengetahui sampai dimana ke-" (telah. membeli coupon2 berhadiah ebut kembali dipelabuhan Se- 
ja makin seperti djamur insjafan rakjat dalam soal pemilihan itu, supaja .menjerahkan coupon2 |guntang/Mahameru dan  Ariodilah. 

umum. | sb. kepada Kantor Polisi Kareside |Pada djam 22.00 Tinah menambah 

Amin mengadjak  Tinah mag 
tetapi Tinah tidak mau. Terdjadi 

Mengkatan mulut... Tiba2 datang 
bernama Tjet Mat menjerang 

min dengan sebilah keris.  Sera- 
ngan 'keris dapat dielakkan Amin se- 
hingga njawanja terpelihara dan se-)| 

“bagai gantinja mentjabut pisau dari 

'pinggangnja menusukkannja pada 
kemudian .pada Tjek Ma.t 

Kedua orang meninggal ditempat itu 
djuga. Amin ditangkap polisi untuk 
Pa perkaranja. (Antara). 

PELBAGAI MATJAM KEDJA- 
: DIAN DAN BANTUAN 

SOSIAL 

Tjatatan jang d'peroleh “dari 
antor Sosial Tjilatjap menerang 
kan, bahwa hingga achir bulan 
Oktober '54 jl, didaerah Tjila- 
tjap-Barat atau lebih terkenal dng 
mama daerah operasi, telah ter- 
ata 30 kali kedjad'an jg terdiri 
ari pelbagai matjam kedjahatan 
ing. dilakukan. oleh. gerombolan, 
Dalam perstiwa2 itu tertjatat 12 
ang dibunuh, 20 buah rumah 

     

  

      

  

   

        
   

dari 
tertjatat kerugian 

(Untuk sekedar. meringankan 
beban penderitaan para pengung- 

» kantor Sosial Tjilatiap- telah 
geluarkan bantuan beruna be 

s  .sebanjak-  & ton- seharga 
» 11:400.— uang | lauk-pauk 

p 970- dan-80 potong pakaian. 
Perlu dimaklumi, bahwa disam- 

    

    

   
    

1100 orans vengungssi 
dengan “biaia- Ro. 2780.—- dan 
sisa pengungsi hinoga achir Okto 
ber.itu sebanjak 27.565 diiwa. 

dek oom   
Sa DESA DAERAH GA- 
RUNG MENDAPAT GILIRAN 
Disamping pembangunan2 ig ber- 

aneka warna matjamnja, kini desa? | 
dalam Ketj. Garung sedang mem- 
bangun “djalan2 jg mendjadi - tang- 
gungannja masing2 dengan djalan 
dilebarkan dan bila mungkin utk. 
dapat dilalui kendaraan bermotor. 
Diantara pembangunan djalan2 ini 
ig kami anggap penting ialah pem- 
bangunan dijalan .Garung sampai d 
telaga Mendjer jg mendjadi tangge 
ngan dari desa Maren. Djalan Ga- 
rung — telaga Mendjer sepandjang 
— 3 K.M. kini sedang diperlebar 
sampai 5 M. dan diharapkan bila 
nanti selesai dapat dilalui kendara- 
an untuk keperluan tantjarnja pere 
konomian dan bagi para pengun- 
djung danau Mendjer. Kesukaran? 
mengenai pembangunan ini ialah 
karena ketjuali djaraknia ig agak 
pandjang, djuga karena harus mem 
bangun 2 djembatan. Kedua djem- 
batan ini konon kabarnja Genie Pi 
cneer telah disanggupi “untuk me- 
ngerdjakan dgn. 2 Rp. 16.000.- 

aa AR MANA Lema —— 

DISAMBAR PETIR. 
Manguntekad dari desa Banjure- 

djo Magelang pada Rebo siang keti 
ka sedang menggiring itik telah .di 
sambar. petir. .. Seluruh badannja 
mendjadi putih seperti  tersiram 
air panas. Telinganja keluarkan da 
rah, pakaian kojak2. 
Kario jg berdiri didekatnja dja- 

tuh pingsan. Korban dibawa ke ru 

  

Ora ha KMT 
Peranakan | Dipersukar'? 
Siauw Giok 'Tjhan Mengupas ! Kepin- 

— tjangan2 RUU Kewarganegaraan 
BERHUBUNG DENGAN 

tu unikum didunia. 

orang2 Kuomintang, 
raat pemerintah R.I. 

Siauw djelaskan ebeg beri- 
kut, Seorang jang d'lah'rkan Ge 
ajah dan ibu Kuomintang, men 
djadi dgn sendirinja warga- kaga: 
ta Ind ones'a, apabila ia dilahir- 
kan di Indonesia, Sebab ajah dan 
ibu itu d pandang oleh apparant 
pemern'ah sebagai “orang asing   TUDJUAN. | dungnja. Gerombolan TII jang men 

“Salah seorang anggauta pengurus dengar kabar, bahwa Rd. Muchtar 
PARAMI lainnja memberi ketera- tidak ada di rumah kediaman adik- 

nja, kemudiap melangsungkan mak- | 
sudnja hanja Men astu barang2 
nja sadja, 

Beberapa kerugian jang diderita 
akibat penggarongan oleh gerombo- 
lan TT belum didapat keterangan, 
sedang apa maksud dari gerombolan 
mentjulik Bintang Film Rd. Mueh- 
tar itu djuga belum didapatkan ke- 
terangan, tetapi mungkin pentjuli- 

kan ini guna pengatjauan sadja. De- 

mikian pembantu B.J, dari Sukabu- 

garaan pertundjukan sandiwara pa- 
Ida Sabtu malam nanti, telah men- 
dapat persetudjuan “ dari anggauta2 

pengurus “dan para pemain2. Kete- 
tangan ini diberikan berkenaan de- 
ngan berita kita baru2 ini jang ber- 
kepala: .,,Heboh di sekitar PARA- 
M1?” Berita mana kita dapatkan 
dari salah seorang pemuka Parami 
djuga, ialah sdr. Sabardi. 

tanna “ kewarga-negataan, dan 
ansk2 orang asing dem'kian itu 
(staatloos) dengan sendir'-is war 
wa-negara Indones'a apabila lahir 
d' Indonesia (pasal 1 ajat 4 
RUU). 

Seorang dilahirkan dari 
Kuom ntang, sedangkan ibunja 
warganegara Indones a,  mendia- 
di warga-negara Indonesia, tidak 
perduli ia d'lahirkan  di' Indone- 
sia atau diluar negeri, “apab'la 
ket'ka ia dilahrkan ibunja ,.tidak 
ada bungan hukum kekeluar- 
gaan dgn aiahnia” (pasal 1 ajat a). 

aiah   Bagaimana duduk perkata jang se 
benarnja kita tidak mengetahuinja, mi mengabarkan, pasal 1 ajat a). 6 

| jad. bakal mulai membahas RUU kewarga-negaraan RLI., 
DPR. Siauw Giok Tjhan, menerangkan, bahwa: rentjana undang2 ke- 
warga-negaraan Indonesia jang dihadapi sekarang ini sebetulnja sua- 

Orang2 peranakan T.onghoa, lahir di Indonesia | 
jang sudah sembilan tahun warga negara Indonesia, sekarang hendak 
dikalahkan haknja sebagai warga 

jang dianggap ,,staailoos” oleh berbagai appa- 

Dipersitilah 

bahagian2 DPR pada 'hari Senin 
anggota 

-negara apabila dibandingkan dgn j 

Peranakan dipersukar. | 
Seorang dilahirkan dari ajah dan 

ibu jang keduanja tidak diketahut ke 
warga-negaraannja mendjadi dengan 
sendirinja warga-negara “Indonesia: 
apabila ia dilahirkan di Andonesia 
(pasa 1 dj). 

Djadi anak-anak orang asing mu 
dah sekali mendjadi warga-negara, 
sebaliknja peranakan  dipersukar, 
Lain dari pada. itu usul pemerintah, 
bahwa “orang-orang peranskan (Ti 
onghoa) diharuskan menjatakan ke 
terangan menolak kewarga-negaraan 
lain (RRT), diadjukan pada  parle 
men, pada saat di Peking di akan | 
perundingan permulaan antara Repu 
blik Indonesia dan Republik Rakjat 
Tiongkok. Perbuattan demikian ini 
menurut ' Siauw » berlawanan dengan. 
kebiasaan dalam perundingan antara 
dua negara, jang memelihara politik 
tetartaga baik satu 2 lain. 
(Antara).   

|madjukan perhubungannja 
'M.mur, Timur dan Barat 

|artinja usaha jang menghendaki 
.dup damai berdampingan, demikian 
Mendes-France. 

#mikian sumber2 

(Rahasia Berhentinja Pe- 
Lan S3 Yu 

rang Indo China sr : 
'M. France: Mengakui" Bahwa: Perantjis 
'Memangg Sudah Tak'' Mungkin Mene- 

Se xruskannja Lagi st 
| RATIFIKASI PERSETUDJUAN Paris bukanlah perundingan 

sea Timur, demikian hari Djum'at dikatakan oleh perdana men- 
terj Perantjis, Mendes France di Washington dalam suatu pidato un- 
tuk perhimpunan pers nasional Amerika, Dikatakan, bahwa ia tidak 
mengerti mengapa rajiffikasi itu bisa mendjadi suatu penghalang ba- 
gi redanja kegentinga n antara Timur dan Barat djika setiap p.hak se- 
sungguhnja menghendaki redanja kegentingan itu. 

Selandjutnja. Mendes-France me 
ngatakan, bahwa ia "perah mene 

rangkan dalam parlemen Perantjis, 
bahwa Perantjis akan melaksanakan 
ratifikasis persetudjuan2- Paris dan 
London sambil berusaha untuk me 

dengan 
mungkin 

tidak sanggup “menjelesaikan semua 
masalah jang penting, tetapi denngan 
mengusahakan penjelesajian dalam ke 
gentingan2 jang spesifik, sedikit de 
mi “sedikit didapat. ditjapai penjele 
sajan masalah2 jang lebih besar dan 
penting. Saja berpendapat, ini adalah 

hi Ik 

.lah penduduk 

Sebabnja diadakan per- 
: dama.an di Indo-China. 
Mengenai Indotjina, Mendes-Fran 

ce menerangkan, bahwa kenjataan2 
harus diakui, bahwa untuk menerus 
kan peperangan di Indotjina tidaklah j 
mungkin. Hal ini diakui oleh ahli2 
militer Amerika sendiri dan karena! 
itu Peranijis mengadakan perdamai 
an di Indotjina. Untuk itu telah di 
berikan pengorbanan, tetapi itu ada 

lah djalan jang paling baik. Hal ini, 
kata Mendes-France, telah diakui dju 
ga oleh pemimpin2 Amerika. Melan 

ce menegaskan, bhw. djumlah orang 
Komun:s jang sulung” 

tidaklah besar dan achirnja 
rangkan attraksi Komunisme 

mene 

akan 
dibanterasnja “dengan sendjata- Kebe 
naran, Keadilan dan Kemadjuan. 

Perlutjutan Sendjata. 
Selandjutnja Mendes-France — me 

ngatakan tentang perlutjutan sendja 

ta pada umumnja, bahwa dalam 
rangka PBB kami mentjari sjarat2 

untuk mengadakan perlutjutan sen 
djata setjara umum, kami harus me 
neruskan setjara sungguh2 dan sa 
bar, dan marilah kita terus  mene 
rus hati2 terhadap soal? lain jang 
ada hubungannja dengan sekutu? ka 
mi dan jang dapat kami rundingkan 
kan dengan f hak Timur.” 

2 Afrika Utara. 
Hubungan2 jang baru, kata 

Perdana Menteri Prantjis Mendes 
France seterusnja, jang kami te- 
:zah usahakan didasarkan atas 
mengaku. kenjataan2 dari dunia 
modern dan tjita2 jang sah dari 
semua rakjat baik orang2 Eropa 
maupun orang2 Afr.ka. Dengan 
sendirinja telah ada dan kini 
pasih ada rintangan2 dan kita 
mas h. be:um bertemu dgn hasrat- 
baik jang sama besarnja. 

| aakekatnja, kata Mendes-France, 
| sbeagai barangkali diketahui, rak- 

at2 di Afrika Utara setiap hari 
d provokasi bertindak dgn keke- 
rasan oleh propaganda setjara tzr- 
atur jang datang dari s-aran Radio 
Budapest dan Kairo, jaitu dari 
satu kota jang termasuk dalam 
jun'a komun's dan kot, jang lain 
dari dunia Arab. 

Peperangan ' kata-kata, demikian 
Mendes-France, diberikan “arti jang 
berlumuran darah, jaitu dengan mem 
berikan alat-alat sendjata dan menga 

lakan perembesan2 agitator2. jang 
datargg dari sumber-sumber jang sa 
mma itu. Hal itu merupakan suatu psr 
soalan' jang setiap hari dan malam 
kami sangat perhatikan akan tetapi 
kami “pasti sekali, bahwa dalam usa 
ha2 kami akan diperoleh pemettja 
han2 sesuai dengan prinsip-prinsip 

kami, kata Mendes-France. Kami ja 
kin pula, bahwa kamis akan berha 
sil baik, demikian Perdana Menteri 

Perantjis. 5 1 
Dulles Mendes France. 

'Perdana Menteri Perantjis ' dan 
Menteri Luarnegerj Amerika Serikat 
selama 2 djam melangsungkan perun 
dingan2 pada hari. Djum'at dan jang 
“dibitjarakan ialah soal Indotjina, de 

jang mengetahui. 
Dalam perundingan itu. 2 diplomat 
tsb disertai pula oleh para  penase 
hat dan ahli. Perundingan itu diada 
kan  dikementerian Luarnegeri pada 
pagi hari idan perundingan2 selan 
djutnja dilangsungkan pada petang 
harinia dan hari Sabtu pagi. Dalam, 
agenda kundjungan  Mendes-France 
ke Washington terdapat soal2 As'a, 
Na dan di Afrika Utara. 

(Antara-ATP) 

  

Ag DEKAT: MENJE- 
RAHKAN  KEDUDUKANNYA : 

- KEPADA EDEN? 
' Pemerintah :Konservatif perda- 

moments Wisaton eChiare 
hari Djunv'at bintangnja telah ber 
sinar Tagi dengan terang karena 
memperoleh kemenangan dalam 
pemililhan di West Derby. - 

Berhubung dengan itu banjak 
| venindjau di London berpendapat 
bahwa kini mungkin sekali Chur- 
chill tak lama lagi akan mengun 
durkan diri dan menjerahkan ke- 
dudukannia selaku P,M. kepada 
Anthony Eden. 

  

HARGA. EMAS. 
- “Chusus ,,Suara Merdeka” 

Semarang, 20. November ”?54 : 
24 karat: dual taka Rp. 48,75 

PA one Rp. 48,25 
22 karat: djual iyaa Rp. 44,50 

Beta. Rp. Ate 
Diakinti, 19 November” 254: 
24 karat tiap # Giat laa 49,50 
22 karat tiap gr. ...... Rb. 48,50 

.|Surabaja, 19 “Nopember 245 3 
Tidak d'terima tjatatan harga, 

Singapore, 19 November '54 : 
“Emas lantakan tiap tael : 

'Str. $ 156.— beli 
Udan Str. $ 162.— d ual 
Un, 19 November '5 

“.p a emas internasional menu- 
Ka ap AK dollar Amerika ada- 
ah sbb. : 
Emas Berat tiap ounce 35. 2 
Emas Macao tiap ounce 37.46 

| 

  

TJIREBON. 
RAKJAT BERANTAS TIKUS . 
Dengan dipmpin oleh Djawa- 

tan Pertanian Rakjat ketiamatan 
Karangsembung Kab. Tjirebon, 
penduduk, wilajah ketjamatan tsb. 
baru2 ini.selama 5 hari: berturut2 
telah mengadakan pemberantasan 
hama tikus setjara masaal dit ap2 
desa. Hasil daripada pemberanta 
san ini tertjatat 43.755 ekor tikus 
dibunuh jang ditangkap dari sa- 
wah seluas 1779 h.a., sedangkan 
banjaknja umpan: jang diperguna 
kan ada 52.697 potong dan djum 

jang melakukan 
pemberantasan ada 1259 orang. 
Pemberantasan ini dilakukan dng 
dijalan membongkar semua lubang | 
lubangtikus jang ada dan mema- ' 
sang perangkap dengan umpan2 
beratjun. 

Gerakan pemberantasan tikus 
setjara masaal itu “d'maksudkan 
guna mentjegah terdjadinja sera- 
aan tikus terhadap persemaian 
| bibit padi jg akan ditanam dalam 

di Perantjis | 

Pada:   

Emas Hongkong tiap ounce 37.70 
Emas 'Bangkok,itiap ounce:38.33 

   Tapa 

epaernan 

» Huda 
Telp 336 

SEMARANG 

  

Perak D3 

“umum. Akan bitjara dalam 

musim hudjan ini. 
Sementara itu gerakan pembe- 

rantasan tikus jang serupa telah 
. dilakuk id: ketjama- 

djutkan pidatonja itu, Mendes-Fran , dilakukan pula didaerah ketia 
tan Kadipaten (Kab. Madialeng- 
ka) selama 2 minggu  berturut2 
baru2 ini, d' mana hasilnja men- 
tjatat sebanjak 11.878 ekor jang 
dibunuh. Gerakan pemberantasan 
selandjutnja akan dilakukan dim. 
bulan ini djuga gelombang demi 
gelombang, dengan menggunakan 
fosfor dan vianoges. 

DITEMBAK GEROMBOLAN 
Berita dari Indramaju menga- 

barkan, bahw-belum selang lama . 
ini ketua Partai Murba' ranting 
Sudikamp:ran ketj. Slijeg (Kab. 
Indramaju) bernama Dasam telah 
ditembak mati dirumahnja oleh 
4 orang anggota gerombolan jang 
tidak dikenal. Setelah menembak 
mati Dasam, “gerombolan itu ke- 
mudian membakar hab's rumah ! 
serta alat2 rumahtangganja jang 
menimbulkan - kerugian sebesar 
Rp. 6000.— 

ANGGAUTA PNI JANG 
“- DIBUNUH. 3 

Menurut keterangan dari kalangan 
PNI Djateng, maka selama ini ang- 
gauta2 PNI jang actief dalam par- 
tainja dan dibunuh oleh. golongan2 
tertentu ialah 5 orang dari Tj'latjap, 

seorang di Klaten dan 3 orang di 
Bodja. Disamping itu -banjak pula 

anggauta2 PNI jang menerima su- 
rat2 antjaman. : 

Lebih djauh didapat - keterangan, 
bahwa hari Minggu (besok) PNI ran 
ting Bodja akan mengadakan rapat 

rapat 
Imum itu a.l. angg. DP PNI Djateng 

  

  

PET ND) NDJU VINKO MAR- 
TINEZ MAU DI SUAP. 

Robert Christenberry dari Komite 
Keolahragaa, New York mengumum 

jkan hari Kemis, bahwa petingju ke- 
| Tas welter, Vinko Martinez telah me 
| nerima uang-suapan sebanjak 20.000 
"dollar untuk menjerah kalah dalam 
pertandinga, melawan Carmino Fia 
no digelanggang Madison Sguare 

Garden pada tanggal 29-10 jang la- 
lu. Tapi pertandingan tersebut telah 
dimenangkan oleh Martinez dengan 

“technisch konek-out dibabak ke-7. 
Dalam pengumuman @u dikatakan 

oleh Christenberry, bahwa Martinez 
bersama2 saudaranja - telah datang 

.menemuinja sehari sebelum .pertan- 
dingan dan membongkar rahasia ,.pe 

njogokan” itu. Kemudian oleh Chris 
tenberry bersama2 Dan Dowd Sekre 
taris Badan Pekerdja - dari Komite 

Keolahragaan New York, Martinez 
segera dibawa kekantor seorang ad 
vokat distrik. 

Soal pemberian ,,uang suap” kepa 
da Martinez itu kini sudah berada 
ditangan advokat Frank Hogan, de 
mikian Christenberry. (Antara). 

RADIO 
SIARAN RRI 

Semarang, 23 Nop. 1954: 

Djam 06.10 Ouintet Harry: 06.40 
The Four Aces dill.: 07.10 Kwartet 
Koch.:. 13.15 Orkes  Krontjong: 
13.45 Irama Trio, 14.10 Konsert 
Siang, 17.00 Gending2. Semara- 

ngan, 17.40. Gending2 Semarangan 
(landjutan), 18.00 Serba serbi A.P.: 

118.15 Ramlee dan Asiah: 18.30 Ra- 

'dio Orkes Surakarta: 19.30 Kron- 
tjong Asli: 20.30 Tri Irama: 21.00 
Rudjak. Ulek Semarangan: 22.15 
Njanjian Tunggal: 22.30 Tutup. 

Surakarta, 23 Nov. 1954: 
Djam 06.03 Gending2  'Bonangan: 
06.40 Gending2 Bonangan (landju- 

tan): 13.03. Irama Klasik: 13.15 

Tonny Martin: 13.45 Dari Lajar 
Putih, 14.15 Krontjong Asli: 17.05 
Dunia kanak2: 17.30  Tjipt Gers- 
kwin: 17.45 Tjeritera kanak2: 18.15 
Hidangan Rajuan Pertja: 19.30 Pi- 
ilihan Pendengar: 20.30 Wajang 
Orang, 22.15 Wajang Orang (lan- 
djutan): 22.30 Tutup. 

Jogjakarta, 23. Nop. 1954: 

Djam 06.10 Orkes Amerika Sela- 
tan,”06.30 Taman Ksatria: “07.10 
Kwartet Irama: 13.10 Gadon Siang: 

Siang  (landjutan)g    | 13.40 Gadong 

  

17.00 Dongengan untuk Kanak?, 
17.15 Njanjian2 Indonesia untuk 
kanak2:: 17.45 Lagu2 ' Terkenal: 

"18,00 Orkes Studio Djakarta: 18.15 
Siaran untuk A.P.: 19.40 Phapson- 

| die Seni Sastra: 20.15 Petikan Ar- 
pa: 20.30 Seni Suara Djawa: 21.15 

| Obrolan pak Besut: 21.30 Konsert 
“Malam: 22.10 Carry “dkk: 22.39 
Tutup. 

|. Djakarta, 23 Nop. 1954: 

| Diam 06.10 Kwartet Irama: 06.39 
Orkes Puspa Kentjana: 13.10 Or- 
kes. Surakarta: 13.30 Daselan Ms- 
taram,.- 14.10 Irama Trio: 14.39 
Lagu? Pasisir Andalas: 17.00 Bu- 
nga Ramipai Deli: 17.30 Orkes Ha- 

: waiian Rajuan Angkasa: 18.15 Se- 
ni Sunda Galih Pakuan: 19.20 Or- 
kes Kr, Kesuma: 20.490 Orkes Sa- 
santo. Timor: 21.00 Dari Hati ke 

Hati: 21.15 Pilihan - Pendengar: 
22.30 Tutup. 

  

Hadisubeno Sosrowardojo. 

Han esa" 

Oa DIII 
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M.S. RAHAT 
TABIB. 

Seteran 109 — Semarang 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudjian. 
Specialis untuk Wasir (Aambcien) 
ASTHMA,  KEPUTIHAN, 'IM- 

ZONDER OPERATIF. 
Djam bitjara : 9-— 12 pagi 

2 UsOre 
  

To fad   
Service 

A man has experienced of Eng- 
lish find work for fite hours. 

ARA | no. 5/3435,  . 

D'ARTA 

Beracti 

dgn. 

Dibikin oleh studio 
»FANFAN” jg. tel 

    

POTENTIE dan lain-2 penjakit. 

  

  

  

Obat KUKUL 1 STEL Rp 25.— 
BEDAK TELOR Rp 5.—' BU- 
TEPILL Rp 20-—  EXTRAKE- 
RAS. Rp 75,—. CRISTANOL- 
PILL: Bikin kurus ketjilkan pe- 
rut besar Rp 20— 3 Rp 57,— 
HANARINPILL: Wanita kader 
posing,keputihan tangg. lekas baik 
Rp.20,— 3 Rp 57,— SUIRINE- 
PILL: Sakit gula . lama of baru, 
tanggung lekas baek Rp 20,— 3 
Rp. .57,— APILL: Dateng 
bulan tidak beres Rp 30,— Ex- 
trakeras Rp 58,— Porto Rp 3,— 
Priiscourant gratis, 
THIO GIOK GIEM 
Gg. Tengah 22 — Semarang 

Agent2: 
| Semg.: Plampitan 22 

Toko Miam', Pasar Djohar 
La Barat. 

Djocja: Djl. Ngupasan 50 A 
Solo: Baja 70 A.   

CN aAa NAN rereeNMNN 

  

Tanggal 19 s/d 23 Nopember 1954 
Pendekar2 anggar: 

GNAN — ATHOS — 
PORTHOS — ARAMIS 

e lagi dalam tjeritanja 
jang terbaru dan terbaik 

MMILADY And The MUSKETEERS' 
si djago pedang 

( ROSANNO BRAZZI 
tang memproduceer film 

ch membikin gempar kota Solo, 
maan 
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6 Countries by 

   “8 Britian 
"0 Germany 
. Ikaly 

20 Lebanon 

1@ Bgypt 
. Pa 
@ India 
@ Ceylon 1s 
@ Malaya 

“ Indonesia 
@ Australia 
@ Mauritius 
@ South Africa F 
@ Borneo 

@ Hong Kong 
@ japan 

@ Philippines 
@ Thailand LV 

@ New Guinea 
@ Solomon Is. , 
@ New Caledonia 
€ New Hebrides 
@ Fiji Is. : 
@ Hawaii 
@ USA. 
@ Canada 

tata 

tenmrinajion tebak all leading travel agents, and OANTAS 
EMPIRE AIRWAYS LTD., Djalan Segara Satu 34/35. 
Telephones : (SAMBIER | 6010, 6030, 6050, 6070. DJAKARTA. 

CInT” 

  

  

“BRVLCREEM   
  

MpAnE UN SEMBUH 
ANSCO Doctor obat anti kukul jang amat mustadjab. 
ANSCO Doctor obat anti panu jang amat mandjur. 
ANSCO Doctor kemiri haarolie utk bikin rambut pandjang/ hitam. 

: “ HARGA Per Botol Rp. 2.50 
Importeur: HAGEMEYER & Co's HANDEL MY N. V. 

Dapat dibeli dimana2 2 Ton Dan Ona dan Agen-agen : 
DJAKARTA: N.V. Hoo ng, Petak Sembilan 1A — SURABA 
JA: Chem. -Handel Eng Bie, : ong CR 25. Toko Obat Ban Seng 
Tong, Djagalan 18... — SEM: O, Hway An Tong, Gg. 
Warung 3: Toko Eng Aan, Djurns : ENG TAY HO Pekodjan 
101: Toko Singapore & Tana F s2 
An Ho, Ketandan 41. — . Pa 
MAGELANG: Thian. Seng Ho, Petjinan 

Djohar. — SOLO: Tay 

Eng Tay Ho, Petjinan 58. — 

Hoo Tong, Toko City, Pasuke 
Tjoen Ho, asal ng ah . 

    

    
an a 117. -— TYIREBON: Eng 

89. — PEKALONGAN: Thay 
Laniar: En Sioe Tong. — : 

   

  

  

. Viranol extra strong: tanggung Batan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung . ar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Na bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak “hantjur,: sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa, Fa dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang War sen P3 berhasil. Lan 1 botol Rp 20,—, Djuga ada sedia 

“obat ja jur. 

| 

  

     

  

   
   
   

    

    

        

   

  

     

      
      

    
    

1 —.. Rp. ja NEifak Tang- 
R 20 Pij Maa untuk penjakit keputihan ............ 

anita untuk wanita tua'............ Rp. 30,— Peak Tjan- 
can hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1 

: Ag 10,— Blossom face Cream, menghilang- 
p. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 

“Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, 
BAG Sian "Rp. 10,— dan.5 gram ......... Rp. 

menghilangkan rambut Lg. Rp. 10— PMinak 
. tahan rontok Rp. 10,— Minjak Telinga, 

r anne Ba Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ........... 
m untuk kudis. gatal, luka2 |... 

Rp: 50,— Pil Entjok. ana 
a sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1596. 

" an MAWN 'Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

........ 

so... 

tenaannanana 

6 B, Ba Toko Obat £ Big Tay Hoo, Pe 
ko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 

i, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
US, 

na Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. 5 Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
karta, Lupa. Obat.Eng Tay. Nan ni Patina 58, Jogja, Toko Obat Tek 
An Tong, an 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogja: Ti bat Eng Njan Ho," 'Petjinan " “Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 14, Mag Toko Obat Be Pesuketan. 77, Tjirebon,: 
Toko Obat Eng Ho T. « ' -Tjirebon:. Toko Obat 
Thiar Tek Tong, Dik. Kara Karan 7, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul eka! Toko Obat Thian Ho Tong 
Djl. Pesuwetan G0 “Tjirebon, sen 
Peang: : 

cbat rambut jang sampurna 

Tuan jang memakai Brylcreem tiap “pagi 

“mengalami, bahwa rambut Tuan tetap rapi 
sepandjang hari. Tuan melihat tjahaja indah, 

jang diberikan Brylcreem pada rambut 
Tuan merasa bagaimana Brylcreem mem- 

bersihkan serta mentjegah keringnja kulit 

kepala. Dan Tuan ingat mengurut rambut 
baik? dengan Brylcreem. Dengan begini 
Tuan menikmati kesenangan berganda ram- 
but selalu rapi dan rambut sehat untuk 

selamanja, Pakailah selalu Brylereems 

untuk raha rapi dan sehat 

  

Maen, 

Surat Pudjian-Dari M. E. lantaran dari Bapak: R.M. 
DARMOTIJARITO - H. H. KA- 

Djauh WARNO, Tabib Occultist - di 
S3 Widuran (Muka. Ged.. Bioskoop: 

5 STAR” - SOLO), jg telah ber- 
tahun2, kami menderita penjakit 
salah urat sjaraf, jalah 
Zenuw jg sangat berat ' 
bahaja. 
takut2 - malu2 - marah2 - ig ta' 
beralasan, dada sakit, 
debar2 - kepala posing - badan: 

- dan kaki dingin, badan lemas - 
“ketjil hati - dan perut selalu kem- 

“- bung. Setelah dapat rawatan Batin 
| dari Djauh, penjakit kami dapat 

: sembuh, dng. waktu jang singkat 
sadja. Ini suatu bukti dan njata, 
js pantas d'pudji-pudji. 

Hormat kami: 

  

  
didapat. beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 

'oko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 

BAKRISUARSO - Zinder Teknik 
Kesehatan. 

Plumbon. Pos: Djambla 
Te 

Tanja NASIB Rp. 15.— 
Surat-menjurat Rp.. 2,50 

  

    Hoo”, Pekodjan 85:     
  

  

Me AN BEA AI Tni 20h AN ai ASN AKA Ma ANA KT # 

“Barkah pertolongan Tuhan J. | 

enjakit j 5 
an ber- 1 

Kami selalu bingung Re 

  

SISA LL LE LL LL ML LL 3 

    

  
hati ber- NB 

  

  
  

      

  

    
Pergantian musim : 

Mena ak an 
    

  

   
   

  

   

  

   
   

  

Dini 2. 
Tolak Angi : 

Sangat mus ab 
menjembuhkan an. ai 
masuk angin. 7 Na 

Penjakit2 
karena an 
lenjap, 
mu ini habis 

  

  
ALA AL SE AA AA 

Bantulah "1 ss In 

pm. | 
| 
|   

2 AS AA TA TE AA AA TA 

na Hap 
ONTIENG BISA DAPAT DIBELI 

Di Anda hal ban bakd daki Lor 

ehatan badan lebih berharga dari pada Harta 
Maka dari itu boleh selalu minum 

ANGGUR KUAT KOLESOM jang istimewa TJAP LONTJENG 
oleh pabrik anggur Jan Nen Djakarta kota jang sudah termashur. seluruh Indonesia dari 
rannja dan kakuatannja telah terbukti mendjadikan kuat sehat dan timbul tjahaja tetap 

ir nggur ' terbikin dengan opa akar2 dari Te dan aa asia jang, no.1. 
   

  

PA 
MUSTADJAB UNTUK MEMULIHKAN 
TENAGA BARU DAN MENAMBAH 
SEMANGAT BEKERDIA . 

Augguk Lianak 
MEMBERSIHKAN DAN MENAM- 
BAH DARAH SETELAH BERANAK. 

Obat Batuk 
SANGAT MANDJUR UNTUK SEGA- 

| LA BATUK PILEK ATAU TENGGO- 
ROKAN TP 

  

       

    
   

     
    

   
hi jak, Jaan aa 

TUK Sana PENJAKIT LUAR . 

   
Pn, 

PABRIK ANGGUR TJAP LON TJENG 

Merk : J A N N Ek N Pinangsia n no. 30 tel. 913 Djakarta kota. 

  

  

  

  

  

Tjabang Semarang! aa 
di LAPANGAN MERDEKA | PEKALONGAN 

PEKALONGAN » 
Asad Dinas 'Tranfusi Darah 

Mulai tg. 20 NOVEMBER s/d 20 DESEMBER 1954 

  

ATRACTIE: 
| “ Sandiwara 

# K. O. Sri Mulat 
# Wajang Orang 

“ Dagelan Mataram 
# Pentjak Wanita 

£ Rejog Ponorogo 
£ Bioskoop 

“ Sport/Circus Indonesia 

4 

EXPOSITIE : 
" PMk Ta 

“ Djawatan Kesehatan. 
# Djawatan Penerangan 

t Djawatan Perikanan 
£ Djawatan Perindustrian 

“ Djawatan P. P, & K. 

Jang berkepentingan diharap berhubungan: PN 

# Kantor Panitya Hotel S. S. Pekalongan 
2 Sate (Kantor Panitya Barusari 1/9. Sem sang, |    
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dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- 
ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok.Sebotol Rp. 20.— 
Gu untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25 — 
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N.V.,BINTANG TOrbjor” 
Krekot No. 11, — Telp. 2073 Gbr. Djakarta 

MELBN AKI Ra   
PILEK 
TERBERANTAS 

dalam 2 yara 
2 Njonja diringankan dari pilek dalam 

2 tjara jang tjepat. Dada, leher dan pung- 
gungria, Njonja gosok dengan Vicks Va- 

poRub waktu ia mau tidur. Uapnja mem- 

bebaskan napas. meringankan batuk. Se- 
dangkan dengan. melalui kulit setjara 

/ tapal-panas melegakan dada. Dengan dua 

tjara-bekerdjanja ini sering sekali pilek 

“dalam semalam dapat dihilangkan. 

VICKS 

  
  

  

Uengan segosokan 
mudah..itu 

    
      

         
  

  

VapoRus PE 
Ta 'Gosokkanlah" 

2-HP/Vs-3035 

  

SANG 
Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kelema- 

han Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berdebar-debar, 
Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-semutan, Lekas 
Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hi- 
lang, Malas dan Kusut Pik:ran, Kekuatan Penghafal mendjadi ku- 
rang d.l.I. Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa Jain 

POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan: 

APHRODIN untuk aa la 
NON 

DE CREAM untuk 3 Ia an 
'tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol Rp. 15.— 
NO HAIR CREAM untuk hilang 
kan rambut. Sebotol ... Rp. 10.— 

ATOM HAIR DYE igatuk ram- 
but putih Pi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.-— dan Rp. 15.— 

Harus tambah 1576 ongkos kirim. 
D.C. PHA Nah —  Djalan 
Riau/ Ternate - BANDUNG. 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO 
OBAT TIONGHOA. 

"acamocow.wonua 

dna 
MEA GB Nett ya 

Semarang: Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan. 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R, Obat ,,KARUHUN” Djokja 
dan Pekalongang Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Toko Obat 
Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Petjinan 75, 
Djogjas Toko Obat Tunoni Timuran Solo, Toko Obat Eng Ho Tong 
Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat, Tjirebon. 

  

  

..
 

Ta RL Maa Pang 0. “Dan SL TLP AL ML AN ALL 

Kes ehatan Lebih Berharga. 
Pada Harta Benda Mu !! 

“ear belom NG 
("Gelas Mas 

ja: 
No pun AI YA 

BiaRP GeReA Az : 

Gema. aan 5 har. DELI. 
: aan e 

        

     

   

| kr PAPAN AN 23 

  

Ininumlal 7 

ORG GUA TI a    
ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS”? -JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 10046. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN?2 A.-B.:C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 

“DAN TETAP MUDA. 

ANGGUR OBAT KOLESOM 'TJAP "GELAS MAS” DAPAT 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

do. 9. TAPE AN 

Ie h 
ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATJAM: : 

Lelaki. — Kuat Wanita Kuat 

Hamil dan Branak 

Harga: 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

Botol Ketjil Rp. 7.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 

ad 

SELURUH INDONESIA. 

Perusaha'an Anggur.Obat Kolesom 

Tjap Gelas Mas" 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP: No. 1473, 
KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODIAN No.101 

TELP.1881 
SEMARANG. 

TN LL LN LH EL RL LL LN RL LN LK 

Teri OOHE 
2 Aka “5 EMARANG Di BeTenan 9 ! 

CLICHE : 

  

   

      

LIJN, RASTER dan ETIKET BERWARNA 

TE LT IL SL LL AL IL PL LL LL LA 

Obat Batuk ,,CITOSIN” 
Sa 
Be uantuk 

Anak-Anak dan Orang Dewasa 
'Bisa dapat beli di: Toko2 Obat, Warung dan Toko Djamu 
MR LK NS en on 

Minjak »Obat Ban Leng” ,,Obat Ban 
Leng Tjeng” dan naga Ban Leng” 

HAK Taka nasan) 
TJENG 

Sungkusan pa- 
kai tinta merah. 

ii 

  

        

    

  

    
Seruan Ulasan diminum un me- 
njembubhkan Batuk “Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perutdll. Bagi Bisul", 
Gatal”, Kena. Api,” Digigit Nja: 1g 
Ke Kutu Djan Kaki Seribu tx 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas ang: dengan aa! v 
digosokkannja. 

Djuga dapat menjembuhkan AM BEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan SNN dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BAISEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. “Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti” PADUKA RADIA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh- BAN KENG' ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja, tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 
mana dapat diperiksa "tanda Mnpannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang teratig (blok letter) kami nanti, kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat, membatja djuga surat2 udjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
TJENG. 

Obat BAN LENG TJENG” 

  

  KSHE Tone SUN 

  

sMinjak Obat BAN LENG”, 
dan .BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di' Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. 
Kalau tidak, boleh-kirim Rp 8,50 “buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Milan Ban 
Leng. Nanti kami kirim ea tertjatat pada tuan ongkos kirim 
bebas. 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Ohat1 TJEH SHE TONG » 
Dil. Bawean No. 22 — Telp. . : No. 2207 - —— . Surab aja 

8  



      

No. 009/6/15 

Kementerian Perhubyngan 
Bagian Lalu Lintas Djalan & 'Sungai 

: A.: Untuk dididik mendjadi : Pengawas Lalu Lintas Dyalan 
B2, 00004 Pengudji Kendaraan Bermotor 

1. Tempat pendidikan 1 pada Bagian Lalu Lintas Djalan 
: |». di- Djakarta. : 

2. Lamanja pendidikan — : 1 (satu) tahun dengan diadakan | 
TN udjian penghabisan, wang seko- 
NN R lah tidak dipungut. 1 

3. Peladjar mendapat tundjangan atau gadji jang ditetapkan se- 
perti tersebut pada No. 13 ajat a s/d e dibawah ini. : 

4. Tidak disediakan asrama dan peladjar harus mengurus sendiri 

F 

  

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

  

x 3 
B:: 

EMANGGIL 
Putra2 Warga Negara Indonesia 

  

   

     

pengangkutan tiap2 hari dari/ke pemondokannja dan dari/ke bemeniat MenabANNn e 

- Peladjar diharuskan menandatangani perdjandjian ikatan di- 
nas pada Kementerian Perhubungan selama paling sedikit 3 ta- 
hun terhitung dari Laga pemberitaan lulus dari udjian peng- 
habisan dan sanggup ditempatkan dimana sadja sesuai kebu- 
tuhan djawatan. pa 

     

Sjarat2 penerimaan sebagai peladjar untuk : 2 
Bagain A — pendidikan untuk mendjadi Pengawas Lalu Lin- 

a. Beridjazah S.M.A. Negeri atau sekolah jang dengan 
. resmi sederadjat dengan nilai angka udjian peng- 

habisan rata2 6 (enam). 
b. Djuga dapat diterima, sebagai peladjar untuk pen- 

| didikan ini-para pegawai Negeri jang beridjazah 
S.M.P. Negeri atau sekolah jang diakui sederadjat 
dengan itu dan sudah memiliki pangkat Illc P.G.P. 

Bagian B — pendidikan untuk mendjadi Pengudji Kendaraan 

c. Beridjazah S.T.M. Negeri 3 tahun atau idjazah se- 
kolah jang dengan resmi diakui sederadjat dengan 
itu dari Bagian Mesin, Listrik dan mempunjai ni- 
lai angka udjian penghabisan rata2 6 (enam). 

» d. Djuga dapat diterima sebagai peladjar untuk pen- 
didikan ini para pegawai Negeri jang mempunjai 
idjazah sekolah Teknik 3 tahun (Pemerintah) atau 
sekolah tehnik jang dengan resmi diakui sederadjat 
dengan itu dari bagian Mesin, Listrik dan telah me- 
miliki pangkat Hllc P.G.P. 

Sjarat lain jang harus dipenuhi : : 
a. Umur antara 23 s/d 35 tahun. Ukuran Badan se- 

rendah2nja 162 cm. dan berat badan sedikitnja 
“ 50skg. 

b. Berkelakuan baik. Pelamar bukan pegawai Negeri 
harus melampirkan surat keterangan mengenai itu 
dari Kepala Sekolah darimana mereka tamat dan 
dari Pamongpradja setempat jang dibuat pada wak- 

stu lamaran diadjukan. Mereka jang mempunjai ke- 
dudukan sebagar pegawai Negeri harus melampir- 
kan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala: 
Djawatan/ Kementerian dimana ia bekerdja dengan 
pernjataan tidak berkeberatan untuk meninggalkan 
djabatannja. 
Berbadan sehat menurut keterangan dokter pengu- 
dji kesehatan badan pegawai Negeri (Madjelis Pe- 
meriksaan Kesehatan Pegawai Negeri) jang baru 

«.. diberikan. 
d. Lulus udjian masuk dan udjian testa psychoteknik 

jang akan kami selenggarakan. 
e. Tidak mengadakan ikatan dinas dengan Jain Ke- 

menterian/ Djawatan. 
Peladjar2 harus menerima baik dan tunduk pada peraturan2 
mengenai pendidikan jang chusus diadakan oleh Bagian Lalu 

Lintas Djalan, disebut ,,Peraturan Pengadjaran Lalu Lintas 
Djalan”. Pegawai Negeri jang diterima sebagai peladjar akan 
tetap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri, akan tetapi 
harus tunduk pada peraturan mengenai pendidikan tsb. diatas. 

Ongkos2 perdjalanan ketempat udjian masuk dipikul sendiri, 
ongkos perdjalanan ke-udjian psychoteknik dapat diganti me- 
nurut peraturan. : tang 

“Kepada tjalon peladjar jang dipanggil untuk menempuh udjian 
testa psychoteknik dan berasal dari luar kota dimana diadakan 
udjian itu dapat diberi uang harian sebesar Rp. 10 (sepuluh 
rupiah) sehari buat masa diadakan udjian2 tersebut. 

Pelamar jang memenuhi sjarat2 dan telah lulus semua udjian2 
akan dipanggil ke Djakarta, ongkos perdjalanan dapat diganti 
menurut Peraturan2 Djawatan Perdjalanan. 

: . : 
Mereka jang pernah tidak lulus udjian testa psychoteknik da- 
lam tahun 1953 tidak dapat diterima sebagai pelamar untuk 
tahun peladjaran 1955/1956. 

Tundjangan atau gadji selama mengikuti peladjaran. 
a. Kepada mereka jang tergolong pada nomor 6 ajata 

dapat diberi uang tundjangan sebesar Rp. 340 (Ti- 
garatus empatpuluh rupiah) sebulan. 

b. Mgreka jang tergolong pada nomor tsb. ajat b me- 
|. nrima gadji dan tundjangan2 seperti jang dimiliki. 
C. Mereka jang tergolong pada nomor tsb: ajat c da- 

pat segera diangkat di Djakarta mendjadi pegawai 
Negeri tidak organik dengan gadji: pokok sebesar 
'Rp. 204.— (Duaratus empat rupiah) sebulan ber- 
ikut tundjangan2 jang berlaku. 
Mereka jang tergolong pada nomor tsb. ajat d me- 
nerima gadji dan tundjangan2 seperti jang dimiliki. 

e. Peladjar2 jang sudah mempunjai kedudukan seba- 
gai pegawai Negeri Illc dan berasal dari luar Dja- 
karta dapat diberi tundjangan selama kursus sebe- 
sar Rp. 250 (Duaratus limapuluh rupiah). Ketjuali 
tundjangan tsb. tidak diberi lain2 tundjangan, mi- 
salnja perpisahan keluarga dsb. 

a. Sesudah lulus udjian penghabisan mereka jang tergolong 
pada nomor 6 ajat a dan b dapat diangkat mendjadi Pe- 
ngawas Lalu Lintas golongan IW/b P.G.P. dengan gadji 
pokok sesuai dengan masa kerdja bersangkutan. 

b. Mereka jang tergolong pada 6 ajat c dapat diangkat men- 
djadi Pengudji Kendaraan Bermotor golongan IVb P.G.P. 
dengan gadji pokok Rp: 204. ditambah tundjangan Rp. 20 
— Rp. 224. (Duaratus duapuluh empat rupiah) sebagai ga- 
djih pokok. 

c. Mereka jang tergolong pada nomor tsb. ajat d dapat di- 
angkat mendjadi Pengudji Kendaraan Bermotor golongan 
IV/b P.G.P. dengan gadji pokok sesuai dengan masa ker- 
dja bersangkutan. 

Permintaan mendjadi peladjar. 
a. Surat permintaan mendjadi peladjar harus ditulis dengan 

tangan sendiri disertai salinan idjazah dan surat2 seperti 
jang dimaksudkan pada nomor 6 ajat a s/d d nomor 7 
ajat b dan c dan dikirimkan kepada Panitya Pengawas Pen- 
didikan Lalu Lintas Djalan dengan alamat Kepala Inspek- 
si Lalu Lintas Dialan Propinsi Djawa Tengah di Purwodi- 

| matan Barat H/24 Semarang. : 
b. Mereka jang menerima panggilan untuk menempuh udjian 

. masuk harus membawa idjazah dan surat2 asli seperti ter- 

c. Lamarpn2 jang tidak memenuhi sjarat2 tsb. tidak akan di- 
terima oleh karena tidak diadakan penjimpangan dari sja- 
rat2 tsb. Surat menjurat mengenai soal itu tidak diadakan. 

d. Pendaftaran dimulai pada tgl. diumumkannja iklan ini dan 
— ditutup pada tanggal 20 Desember 1954. : 1 

e. Keterangan2 dan pendjelasan2 jang diperlukan dapat di- 
minta pada Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Propinsi 
Djawa Tengah alamat Djalan Purwodinatan Barat JI/24 
Semarang. 
Pegawai Negeri jang sudah berpangkat IV/b tidak dapat 
diterima sebagai peladjar, 

tg A/n. Menteri Perhubungan . 
Kepala Lalu Lintas Djalan dan Sungai 

R. ABDOELWAHAB . DJOJOHADIKUSUMO. 

    

'|dan kurang tenaga tidak bisa 
ju. 

"lof the Mountains/ in Technicolor ?9 

1 
Bi Kon 

1 

TIONG KOK YOK PONG | 
para yan tea 1 

  

se 

Modevaksechool 
: DJL. SETASIUN NGARENG 12 TJEPU 

RUMAH : DJL. NGARENG 2/20 TJEPU 
Mengumumkan bahwa pada tgl. 10-11-12 Nov. 1954 

LERARES : 
Nn. Achminie Ngelo (Tjepu) 5 
Nj. Hadisoedjoko (Sijam) Bandjaredjo. 

2 3 
Pemimpin: 

Nn. OEI KWIE NIO (LIES 

Masih dapat menerima murid-murid baru. 

    

Lelaki Lelah 
mad Untuk kehamilan dan 

sebelumnja berangkat tidur, nanti dj. 16.30 — dj. 18.30 

R. Sard jono 

  

»Beauty” | 

di 
Tjepu telah diadakan udjian dibawah pengawasannja Nn. Liem 
Jan Hoen (Mien) dan Nn. Lie Tjhioe Nio (Georgien) Malang utk.: 51 

s $ COSTUMIERE : h .. COUPEUSE: 2 
Nj. Go Siok Fang-Lee Tjepu No. Jap Kiem Hien  Tjepu 
Nn. Tan Kiem Ting (Bibit) Tjepu ,, Loe Ertien 3 e3 

» Darminie Purwosari » Souw Nora s5 
|.» The Lie Sioe Tjepu » Soenarti Batokan (Kasi- | 
|. The Djin Sioe Tjepu 1 t " man) : 

» Lie Hen Nio Padangan BLOEMEN MODISTE: 
13 Isi : Ta “. Nn. Tan Hie Tien Tjepu : 
» Njoo Giok Dho Randubla- » Thio Lie Gioen Be Uk 

ah tung  ,, Tan Kasih. Nio Se 
ae Boo: Giok Wana ». Tan Kioe Nio aa 

, , Ig » Go Mien Nio sn 

Y 
Djuga memberi peladjaran Borduur, mainan dan topi dari kain. ' 

“aa 

C" 

   
sanga 

: 

Ru ah 

Minumlah Penj. Kandungan 
Di K Tatan ANA ITA: ii 

: . B3 : 1. — dj. i 
jamu uat Dj. Bergota (Kintelan) AF 

Tilp. Wiss. 322/342 Pes. 25 

8 
  

  

| Akan menikah 

Lu Ag 

dengan LAB UN 

  

Ong Sik Lien 

'esoknja Tuan akan berasa lebih Mlaten 72 a 
segar, kuat dan gembira. #ketjuali Hari Besar, Minggu, 

Sabtu sore. Pa 1 SS . 

1 Pak Rp.0,50 Ng 
2 Hp anna am 

Ten 

Z7—. " 
Mn 

  

  

    

  

| Sekolah 
: : . , 

Tertulis 
Pendidikan ” GAMABAKTI” 
Sawodjadjar 16a - Jogjakarta. 

S.M.E.A./S.M.A./B--C kl HI 

S.M.P./S-M.E.P. ki. I, IN, IL" 

»PUAS”: 
Djual obat-kriting rambut, 

Njonja2 dan Tuan2. 
Harga melawan, 

pelajanan mempuaskan. 

st. cCoirrrgg” 

ANN PA Mei AN Tan Han Nio' & 
SEMARANG au 

s2 : Rembang An Pan eni Aan Deen OB Ye YISA. 
Toko Pedamaran 90, Telp. 900, | Semarang 

—. Semarang : 6 na TEE 

dan agen-agen diseluruh tempat. | Ti 
- 

-t 

BODJONG 93 (BASAHAN). 

Djuga dapat mengriting rambut 

  

  

& 

  

HIOE WAN FA 
Tailor 

WIDOSARI No. 1 SEMARANG : 

2 AHY 

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 

  

  

GRAND : 
$ GREAT MUSICAL TECHNICOLOR EXTRAVAGANZA ! 

MELBA 

4.45 -7.00-9.15 INI MALAM PREMIERE (17 tah) 

  

    

IKWALITEIT BAIK” B 
| HARGA MELAWAN 

      

Ploeg baru dimulai tgl. 17 Djanuari 1955. 
“uang pangkal Rp. 10.- dengan uang cursus setengah bulan Rp. 35- 

  

9 

Kabar Penting 
| Special untuk Djawatan2- dan Kantofr2- didalam dan luar Kota. 

Tahun 1955 hampir tiba! 

1. Segala keperluan untuk Tuan punja Kantor seperti : 
. Kertas. Buku? dan Alat?-Tulis sudah sedia compleet 

2. Langganan jang tidak dapat datang sendiri, bisa pesan dengan 
Surat atau per Y 

3. Pesanan dalam Kota dapat dihantar DENGAN FRANCO. 
4. Order besar, potongan Istimewa! 

Service Terkenal Baik, 

! 

Tilpon. : 

Harga Selalu Covcurent! 
    

b
u
n
 

O
o
m
 

      
  

"CURSUS KILAT RADIO MONTEUR HOSPITAL” 
Randusari 47 — Semarang 

Pendaftaran disertai 

pada tiap2 hari kerdja di: 

Sore : dj. 5.00 — 7.00 di RADIO HOSPITAL : 

| Siang : dj. 9.00 — 2.00 di TOKO RADIO SAMPURNA 
Gg. Pinggir 140 — Semarang atau 

P Si naa 

Randusari 47 — Semarang. 
Peladjaran praktijk membuat pesawat radio super dan  mentjari 
kerusakan2 dl. pesawat radio diberikan sesudah cursus berdjalan 2 
bulan. Semua onderdeel' radio dan meterinstrumenten disediakan 
'oleh sekolahan, peladjar tidak perlu repot2 membawa (membeli). 
'Cursus kami telah banjak menghatsilkan. Lekaslah mendaftarkan, 

tempat sangat terbatas. 
Dir. LIEM KING HWIE, Achli Radio beridjazah dan Pemilik 
TOKO RADIO SAMPURNA, dealer Philips, Erres, NSF dan 
Telefunken. 

Genuksari 2442 Panggang Tengah 

— PENDIDIKAN , MASSA“ 
Peterongan Tengah 105 Semarang. 

memberi peladjaran : 
Mengetik (masih menerima peladjar romb. pagi - sore - petang) a. 

b. Modevak (kniplessen) utk. romb. Slasa - Kemis - Sabtu 

dj. 2.30—5 sore) 
Cc. Administrasi ringan kursus 5 bln. utk. romb. Rebo - Sabtu 

6.30—8 mulai 4 Des. petang. 
d. Bah. Belanda romb. Senen - Rebo - Djum'at 8—9 petang. 
Utk. peladjaran Mengetik di Tjabang2 masih trima peladjar2 baru 
SALATIGA AMBARAWA DEMAK REMBANG 

I Dj. Tuntang 46 Dj. Stasiun 23 Ki Palembang Pasar Bedag 
e UNGARAN DJEPARA utk, Kudus: 1 Djan. 1955 

  

| — ng 

  

OHANGHAI OPTICAL Co. 

3 bejat 
KUUDA NE Aap 

    
MIO 

Djuga terima resep Dokter. 

  

. GURSUS RADIO MONTEUR »”O E 1” 

Ploeg baru dimulai: 3 JANUARI '55. Peladjaran lamanja 1 tahun 
terdiri: ear 

THEORIE:  ELECTRO-TECHNIEK.  RADIO-TECH- 
NIEK. RADIO-PRINCIPE SCHEMA'S. RADIO-STORIN- 
GEN. HITUNGAN. ? 
PRAKTIJK: Membikin microfoon versterkers. 

Reparaties. Fabrieks Super toestellen. 
Hari Cursus tiap”: SENEN 6—8 malam. KEMIS 6—8$ malam. 
Pendaftaran dibuka saben hari di: DJAGALAN 10 (sebelah Loket 
Bioskoop). 

Pemimpin Cursus: OEI HWAT HOO. 
Dir. .Radio ”OEI1I” Semarang. 
  

  

  

PENGUMUMAN S. G. IL. B. No. 8. 

Kursus Bahasa Inggeris 
Kursus2 Tertulis diselenggarakan oleh S. G. I. B. agar siapa- 
pun djuga dan dimanapun djuga di-Indonesia diberi kesem- 
patan untuk mempeladjari dan melandjutkan peladjaran ba- 
hasa Inggeris dibawah pimpinan Guru2 jang beridjazah pe- 
nuh dan berpengalaman lama, dan menempuh Udjian2 jang 
telah diakui nilainja seperti : Cambridge, Pitman's (London), 
Correspondence, Bond, AOTE dsb.nya. Pengikut ditjatat 
untuk tingkatan jang sesuai dengan pengetahuannja masing2. 
Mereka jang sanggup dan ternjata tjakap dapat djuga meng- 
ikuti kursus2 kami jang dipertjepat. Tingkatan2 kursus2 jang 
dipimpin organisasi kami : El, E1X, E2, E2X, E3, E3X, E4, 
C3X. Penerimaan pengikut terbatas, mereka jang mentjatat- 
kan diri lebih dahulu, akan diterima lebih dahulu pula. 
Kirimkanlah 75 sen (meterai) untuk keterangan2 lengkap 

SEREKAT GURU2 INGGERIS BERIDJAZAH, 
Kotak Pos 217 — Bandung. 

  

  
  

  

5.00 7.00 9.00 Film Perantjis terbesar menggembirakan 

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

LD VP KA MOM ML 
(Robinhood Prantjis) 

Penuh sensatie! Kotjak!— Lutju! Gembira! 
Menjaksikan GINA LOLLOBRIGIDA sadja! Bikin penonton puas! 

Extra Matinee : ,,L U X” SENEN PAGI djam 10:00 

AA TULILE 3 — 

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

  

“en ta tang 

  

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

Penuh sensatie ! Hebat! Serem! Gempar ! 

INDRA INI MALAM PREMIERE 
5.00-7.00-9.00 SRI UNIATI — S. BONO — Rd. ISMAIL. — dim,:, 

p T . n 73 Film Indonesia sEUbiSs ATIILU Bata 
Tjerita jang menadjubkan ! Tarian2 jang menggiurkan ! 

Irama jang menawan sukma ! Memikat dan mengharukan ! 

ROYAL INI MALAM D.M.B. (au. segala umur) 
5.00 - 7.00-9.00:. A. MARWAN — Rk. NILAWARDHANI — dlm. 

di 
j3 

Lean 

  

SENEN MALAM: Film penuh hiburan — Lelutjon2 Istimewa 

»LENGGANG DJAKARTA” 

Akan datang: THE ,,KON-TIKI” Annapura'   
  

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

      

Ta 
Premiere ASMAH — HERMAN — MIMI MARIANI — 

ROXY RIBUT RAWIT — SRIMULAT — KUNTJUNG 
5.00 - 7.00 - 9.00 — $. PONIMAN — M, JUSUF , 

Sedikit air mata ! Banjak Tertawa ! dengan 9 lagu2 Radio Populer ! 

9 Hebat dan 
Gempar ! 

  SANA aa 2 enam san Panu nun 

III 

MELODIOUS ! — GLAMOUR ! — EXCITEMENT! — THRILLS! kepada : 
— MARVELOUS! — : 

Saksikanlah Tarian2 Ballet jang menggiurkan! Musik dan Njanjian2 Kino” i 
Menarik Merdu ! — Saban pagi bisa pesan tempat dari djam 11.- — 12.- ing's B.A. : 

LUX INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 

  

  

Utjapan Terima Kasih 
Dengan ini kami sampaikan diperbanjak terima kasih kepada 

Pasukan Pemadam Kebakaran, Tentara, Polisi, Instansi Pemerintah 
lain2-nja dan para penduduk Kota Besar Surakarta, jang telah 
memberi pertolongan memadamkan api ketika Panggung Songgo 
Buwono terbakar. 

Surakasta, 19 November 1954, 
PEMBESAR PEMERINTAH KARATON 

5 : SURAKARTA. 
N. B. Untuk sementara waktu permintaan masuk melihat 

keadaan Karaton tidak diperkenankan. 

  

NJAN-NJAN TRADING COY., 
Pekodjan No. 50 — Tilpon 548 — Semarang 

  

    

  

PEMBER 1954 bank tersebut telah turut serta dalam 

  

  

BANK NUSANTARA P.T. 
dengan ini mengumumkan, bahwa mulai tanggal 1 NO- 

Sub. clearing 
Dengan demikian semua ehegu€, girobiljet, wissel dan 

lain2 clearingstukken dari BANK NUSANTARA dapat 

diterima oleh semua bank clearing di Semarang. 

Hendaknja para langganan dan umum maklum adanja. 

Semarang, 10 Nopember 1954. 

DIREKSI BANK NUSANTARA P.T.     
15 

DIBUKA TGL. 10 DESEMBER 1954 

Menerima peladjar baru buat AUTO MONTEUR KE-VI, pe- 

ladjaran THEORIE & PRAKTIJK BONGKAR PASANG 
bermatjam' merk mesin auto: seperti CHEVROLETI, DODGE, 

DODGE - GRAHAM, AUSTIN, RUGBY, FORD BEAUTY, 
PONTIAC, G.M.C. DLL. Peladjaran diberikan sedjak mesin 

mati sehingga mesin hidup. Sudah puluhan ribu jang mendapat 
DIPLOMA dari kita, dan tidak sedikit jang membuka sekolah 
monteur mobil sendiri, membuka perbingkilan sendiri dan 

sudah banjak jang bekerdja disegala lapangan pada angkatan 
LAUT, UDARA dan DARAT DLS. Tjukup sebagai djaminan, 

sudah 17 th. berpraktijk mengadjar di-STRAITTSETLEMEN 
SINGAPORE - MALAJA dan diseluruh INDONESIA. Dalam 
waktu 10 menit dapat menghidupkan mesin dalam keadaan 
pretelan. Garansi satu bulan tamat. 
"Mulai menerima peladjar kursus buat: BOEKHOUDING, Bhs. 

INGGRIS, BELANDA, PERANTJIS dan 'ilm. Pasti/ Alam 
“.S.M.P./S.M.A. 

: Dibutuhkan beberapa tenaga dalam bermatjam” keahlian. 3 
4. Pusat Surabaja, Djl, Raja Ardjung 75. Dibuka 6 Desember '54. 

Tjabang Jogjakarta, Djl. Ngabean 59. Dibuka 6 Desember 1954. 

JAJASAN YACOUB'S COLLEGE 
Tjabang Semarang 

Djl. Stadion sebelah kiri Pemandian. 
  

  

        

       

   
   

    

Oo 3 INI MALAM D : M.B. 
rion 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

»DITIPU KORUPSI” Ini malam 
d.m.b. 

VIRGINIA Pep 

MAYO 1: 
ST.» 9 

GORDON 

MECRAE | js Tn P INI Aa, 
Ka —£ SO mn mg MANGANO Pd ' jam 

ire PIK VICTOR GASSMAN 
DORIS DOWLING 

Pa Tae MEREEEEAN RALPH VALLONE 
-— Kd eat STAN MH 

. - (Mulai : BIMOO ONE CAME UR ora: 
saban pagi 

Api nafsu jang mengamuk dan apildi. 10.-) 

tiinta meminta korban ! MA ag   7 

  I DIAGALAN 

Li Tsin Yen 

Pengedjaran sangat rahaSia................. 
Sgam dan 'keretasapi Kilat. de Yana 

GRIS 

INI MALAM D.M.B. 5.007.009.00 (13 th) 
Film Tiongkok berhikajat dalan TATA WARNA jang INDAH ! 

,ONG TJIAUW KHUN" 
EL 

BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.09 (17 th) 

Yuk Lin (Technicolor) 

The story every marked bullet of it-. 
ot an undercover U.S. Marine's heroic 
1 year search for the mam of te 
four nations had to find! 

         
Nor KM MALDEN ST COLARAN 

pena MENRY BLANKE TAM ever 

  

. 
B ana GO 

OUVI LIS. THANTER MMO E Wrap anu ae 

dari pesawat-terbang, kapal- 
mereka djalankan tugas jang 

tak mengenal bahaja maut ! 
Penuh dengan perkelahian jang seru dan pengalaman hebat ! 

  

NHEN THEN FIND YOU AN' THN MF YOU GANIT po 
GAL AT TH' BOTTOM OF TH! 
.CLIFE, ROGERS, IT'LL BE 
MURDER-- BUT it WILL LOOK 
LIKE AN ACCIDENT/ 

      
      

      

    

   

   

  

  

TN 4 

2.3 ad AL P3 nd 
ggy Sanford telah ditangkap oleh Speck da 

       
Roy dan Pe 

ketjelakaan biasa sadja, 
— Djangan! Kamu tidak dapat berbuat begitu — djanganlah! 
— Biarkan sadja, Peggy! 

   

His aa aa 
STEAOY, 

a 7 ts PEGGY/ 

  

    
1 fi ERP romi ah 

sg Djika mereka mendapatkan kamu dan gadis itu dibawah padas 
jang tjuram, Rogers, itu memang pembunuhan, tapi kelihatannja seperti 

TOO BAD THIS GAL GOT HER. Na 
MEMORY BACK! CAN'F- HAVE 
HER SAYIN' ME AN' HIPPO WAS 
TH! ONES WHO KAIPEP HER 
OLP MAN'S ag 

  

BUT MY FATHEK'5 ALKEADY 
VEAD, AND IT WONIT TALK-- 
HT on si 

1 

  

    
“NY 
SA 

NOT A 
| CHANCE! 

     | | W | AA 
bo Sial betul bahwa gadis — “Tapi ajah saja telah mening- 

ini dapat kembali lagi ingatan gal dunia, dan saja tidak akan me- 
nja! Tapi dia tidak akan da- ngatakan pada siapa sadja — saja pat mengatakap lagi, bahwa berdjandji! 
saja dan Hippo adalah orang — Sudah tidak ada kesempatan 
nja jang telah merampok per- lagi! 
kemahan orang tuanja! ROY ROGERS — No, 49, 

  

  


