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Tgl. 19 Nop. 1954, Duta Luar Biasa 
Austria Dr. Arno Halusa telah me- 
njerahkan surat kepertjajaannja ke- 
pada Presiden Sukarno di Istana 

Merdeka. 1 
LL LL ALA ALAN 

Nadjib Tak Akan| 
Diadjukan Keg 
Pengadilan 

DALAM statement jang dike- 
luarkan pada malam Senen oleh 
delegasi dari Partai Unionis Su- 
dan jg kini mengundjungi Kairo 
diumumkan bahwa telah tertjapai 
kata-sepakat dengan P.M. Mesir 
Djamal Abdul Nassir bahwa be- 
kas residen Mesir djenderal 
Mohammad Nadjib tidak diadju- 
kan dimuka pengadilan. Delegasi | 
ini pada hari Minggu telah me- 

. Nemuj letnan-kolonel Djamal Ab- 
dul Nassir. Dalam statement tadi 
dikatakan bahwa sesudah mende- 
ngar pendjelasan te kedja- 
dian2 di Mesir baru2 ini delegasi 
puas dengan keterangan bahwa 
pemberhentian djenderal Nadjib 
dari djabatan presiden Mesir di- 

Idmula: Pada saat itu, kalau ka- 

| Akan Dibitjarakan Sebe- 

  

  

(Oleh: Wartawan Kita di Djakarta). 

SEDJALAN DENGAN langkah2 jang diambil oleh pihak 

Parlemen. Membubarkan Parlemen apabila senantiasa ada usaha 

seperti misalnja soal Irian Barat di PBB, konperensi negara-negara 
Kolombo bulan Desember iad. dan konperensi Afro-As'a dan jang 

(paling penting pemilihan umum, dan paling tjepat kabinet diper- 
|tahankan sampai dimulai pemilihan umum. 

  

Netral Dalam 
Ra . ta 2 

Perang Dingin 
Putusan2 Biro Eksekutip 

Konp. Sosialis , 
PADA SIDANG erachir dari 

Konperensi Sosialis Asia di Tokyo 
pada malam Senen. j.l., telah di 
tolak sebuah usul supaja diada- 
kan hubungan lebih erat antara 
Konperensi Sesialis Asia dan So- 
sialis Internasional. . Seterusnja 
Biro Exekutif konperensi ini me- 
njatakan tjondong kepada sikap 
netral dalam perang dingin antara 
Blok Barat dan Blok Soviet serta 
menentang kolonialisme dan im- 
perialisme. Telah ditunda keputu 
san terhadap permintaan Partai 
Sosialis ,,Trotskyis” Ceylon supa- 
ja diterima mendjadi anggota 
Konperensi Sosialis Asia. 

. Sesua? dengan UU Pemilihan 
Umum ps. 1 ajat 2 achir bulan 
Desember 1954 tiba saat pentja- 
lopan anggota parlemen dan ini 
berarti pemlihan umum sudah 

“inet hendak didjatuhkan, maka 
Presiden akan membubarkan Par- 
'emen. Pembubaran Parlemen da- 
pat dipertanggung diawabkan ber- 
dasarkan pasal 84 UU Dasar Se- 
mentara jang bunjinja: Presiden 
serhak membubarkan DPR. Ke- 
putusan Pres'den jang menjatakan 
sembubaran itu, memerintahkan 
»ula untuk - mengadakan pemili- 
han DPR baru dalam 30 hari. 
Suara2 jang menghendaki pembu- 
haran Parlemen ini sudah luas 

|“ers'ar tap' belum dapat dipasti- 
kan apakah benar Presiden akan 
Yminta supaja bertindak  demi- 
kian. 

Mosi Tak 
Pertjaja 

Dinjatakan seterusnja bahwa da- 
lam usaha untuk memetjahkan ma- 
salah Korea, konperensi Djenewa jg 
dilakukan “dalam ' musim semi jl. 
itu ternjata gagal. Dalam pada itu 
diusulkan sebuah langkah jg terdi- 

“lum 15 Desember 
kan Korea. 

    
: Ha Dalam sidang terachir ini telah 

PANPTIA permusjawaratan | herkobar pertentangan antara sajap 
P arlemen dalam tang Senen | kanan dan sajap kiri dalam  gera- 

siang kemaren m tjarakan kap Sosialis Asia, dalam pembitia- 
soal pengisian atjara2 
lemen jang masih lowc 

raan mengenai politik internasional   anggap, perlu mengingat kepenti- 
ngan Mesir. 

. Sementara itu menteri 'pembim- 
bing nasional Mesir major Saleh 
Salim pada hari Minggu menjata 
kan bahwa perkara djenderal 
Nadjib ditutup dengan keputusan 
terachir tidak akan mengadjukan 
@jenderai -Nadjib “dimuka penga- 
dilan guna menghilangkan segala 

IS ja- 
ra pembitiaraan usul meosi tidak 

    

   

  

sidang pleno 

dan perang dingin. Pertentangan ini 
terachir dengan penolakan usul su- 
paja diadakan hubunga, lebih erat 
antara Konperensi Sosialis Asia dan 

   

1 15 Desember jg 
£. da at tsb. U 

pertjaja . terhad o kabinet Ali | sosialis Internasional, serta penola- 
Sastroamid jojo akan ifjarakan kan permintaap Sosialis ,,Trotskyis” 
sebelum reses iakui um tgl. | Ceylon tsb. tadi. 
15 Desember jang : datang, Perdebatan sengit ini dimuiai 

Waktu. Braunthal,...ialah.. sekretaris 
djenderal Sosialis Internasional dan parlemen bari Senen 

Berdasar Pasal 84 UU Dasar Sementa-| 
Ira Presiden Berhak Berbuat Demikian | 

siar dengan luas dikalangan para politisi di ibukota, bahwa Peme- | 
Printah akan mengusulkan kepada Presiden untuk membubarkan 

4 

juntuk mendjatuhkan kabinet jang dianggap masih harus - tetap 
(berdiri berhubung program2 penting jang harus dilaksanakannja, 

ri dari 3 babak untuk mempersatu- 

   
kesempatan bagi musuh pemerin 
tahan Mesir untuk menimbulkan 
perpetjahan. (Antara-AFP) : 

jang akan datang. 

| Atas periajaan pers Arudji Karta 
| vinara fraksi Panitya  Permusawa- 

: ratan Parlemen menerangkan, bah 
PENDJELASAN. 

1954 dim pagina muka menge-' memerlukan waktu jang pandjang 
nai anggota2 jang ikut menanda sehingga tempo empat kali rapat.sa 
tengan MOSI TIDAK PERTJA- dia usul mosi tersebui sudah depat 
JA. “da sedikt kesalahan. Suba- selesai dibitjarakan  Arudji ber- 
da Sesirosatomo (PSIT), itu sebe- pendapat dalam hal inj jang akan 
tuinja wakn dari PSI Den demi- banjak memerlukan waktu hanja 
kian kesalahan tsb. kami betul- pengusul? sadja sedang pendirian 
kan. pemerintah sudah djelas. (Antara). 

  

- ” | Ta 

Tempat Tahanan Orang 

Belanda Tjukup Baik! 
Djauh Lebih Baik Daripada Tempat 
Penahanan Orang2 Jndonesia—Kata 

Djaksa Tinggi Sunarjo 
DJAKSA TINGGI Sunarjo jang djuga mendjadi Djaksa pe- 

nuntut dalam pemeriksaan terdakwa Schmidt jang baru sadja tiba 
kembali di Djakarta sesudah me nindjau dan menjaksikan sendiri 
keadaan tempat tahanan2 orang2 Belanda di Bandung, menerang- 
kan kepada ,,Antara” bahwa perlakuan dan keadaan orang-orang 

2 

Belanda jg berada dalam tahanan polisi di Bandung adalah tjukup 
baik dan memuaskan, malah djauh lebih baik daripada perlakuan 
dan keadaan tempat tahanan orang2 Indonesia sendiri jang djuga 
berada dalam tahanan polisi Bandung. .. : 

ea nnja ini diberikan 
| Tinggi Sunarjo untuk 

“an ketidak benaran se- 
erulang kali dinjatakan 

yak pemerintah Belanda 
aalam Ng protesnja kepada pe- 
mer.ntah Republik Indonesia jang 
pokoknja menuduh bahwa polisi 
negara R.I. melakukan paksaan2 
ian pengan:ajaan2 terhadap diri 
»rang2 Belanda jang kini ditahan 
uantuk mengakui setjara terus te- 
rang  kesalahannja.  Dinjatakan 
oleh Djaksa Tinggi, bahwa kete- 
rangannja ini sama sekali bukan 
dimaksudkan untuk membela Pe- 
merintah R/!. tetapi semata2 utk. 

    

    

        

Ditjari Da- 
ging Tikus 

Suatu Perusahaan Di 
Magelang Mau Beli 

BUKAN sadja bekitjot didja- 

man Djepang, djuga daging tikus 
— bukan dulu, tetapi sekarang 
— ternjata berfaedah untuk ke- 

Ba daan Selena ena menerangkan dan menjatakan ke- 
Magelang dan “Temanggung kini | 'daan sebenarnja sesudah ia me- 
oleh rakjat dilakukan ,,geropio- 'ajaksikan dan melihat sendiri 
kan” tikus, dan sebuah Pa SA Pamnnrrna Pati Belanda 

n nasional di Magela ng, dengan | 1 Bandung “tu. w Tar : 
siak gm a n Menurut Djaksa Tinggi Sunarjo 
membeli daging tikus rebus jang | seland 'utnja, penindjauan ketem- 
sudah dikeringkan Rp 4.-— se-| at tahanan orang2 Belanda di 
kilonja. Pembunuhan tikus setja- | Bandung itu, dilakukan - olehnja 
ra besar2-an telah dilakukan  dif "sama dengan Djaksa Pamun- 
kabupaten Magelang, dng. meng-| Kk dari Kedjaksaan Pengad lan 
gunakan fosfor, sehingga 50.000 | Negeri Djakarta dengan tidak ter- 
ekor binasa, sedang di paten) ebh dahulu: memberi tahukan 
Temanggung bahkan I.k. 600.000 | “pada pihak kepolisian, dan hal 
ekor. Pemberantasan ini terutama | ang sedem kian ini sengadia d'- 
sebab tikus itu binatang perusak4 'akukan untuk menghindari. ke- 
tanaman. ! mungkinan adanja lagi tuduhan2 

Th . ang bukan2 bahwa segala sesuatu 
Kini dokter hewan Kedu B. Na d'tempat tahanan tersebut disiap- 

pitupulu terangkan, bahwa daging kan terlebih dahulu seh'ngga ter- 
tikus rebus jg sudah dikeringkan I:hat bak. (Antara). 
besar sekali faedahnja sebagai 
makanan. Bukan makanan manu- nja 
sia, tetapi makanan ajam, dan rakjat. Dan bagi perusahaan na- 
ajam jang mendapat makanan sional tsb. datas, daging tikus 
daging tikus ini, menurut penje- rebus adalah lapangan usaha jang 
lidikKan, badannja mendjadi ge- baru dan berfaedah. Sajang, hasil 
muk. Daripada ribuan tikus jang geropjokan di Magelang dan Te- 
telah dibunuh itu dibuang, menu- manggung itu telah dibuang, ka- 
rut Dr. Napitupulu, lebh baik di rena ketika itu rakjat belum tahu. 
kasihkan ajam, sesudah dimasak. . Dengan ini telah dibuang uang 

       

  

  
  

mengandjurkan ini kepada 

Pihak pamongpradja diharapkan- Rp. 200.000.— (Antara) 

531 EL : wa pembitjaraan tentang usuj mosi | 
Berta jang dimuat tgl. 20/11- I4idak pertjaja tersebut tidak akan ' 

  
gris, mengusulkan supaja dibentuk 

regu2 penghubung jg tersendiri oleh 
partai2 Sosialis Asia, untuk meng- 
tadakan hubungar lebih erat antara 

Kenperensi Sosialis Asia dan Sosia- 
lis Internasional. Utusan2 dari Par 
tai Sosialis sajap Kanan Djepang 
dan Partai Sosialis Israel (Mapai) 
menjoking usul Partai Buruh Ing- 
gris ini, akan tetapi kaum Sosialis 
sajap Kiri Djepang dan utusan2 
Birma, Indonesia dan Pakistan men 
torpedo rentjana ini. Kata penen- 
tang2 usul Braunthal tadi, perlawa- 

nan Sosialis Internasional terhadap 
kolonialisme adalah terlalu lemah. 

| “ Djalan tiga babak bagi 
masalah Korea. 

Biro Exekutif Konperensi Sosialis 
"Asia mengusulkan, dalam usaha un 
tuk mempersatukan Korea, supaja 
mula2 dilangsungkan - perundingan 
antara pemerintah2 Korea Utara 
dan Korea Selatan untuk mentjapai 
persetudjuan sementara”,  pemili- 
Han setjara bebas dan djudjur: persa 
tuan seluruh Korea. 

| Dalam perdebatan ini, Partai So- 
sialis Kiri Djepang dalam banjak 
soal berlawanan dengan Sosialis Ka 
nan Djepang. Sosialis Kiri Djepang 
mendesak supaja: - 

1. Taiwan dikembalikan setjara 
damai kepada RRT: 2. Sebagai sja- 
rat pertama untuk mengadakan pe- 
milihan jg bebas diseluruh Korea, 
segala pasukan asing harus ditarik 
kembali dari sana: kemudian diada 
kan djaminan2 internasional bahwa 
pemerintah tunggal jg dihasilkan 

Te pemuka Partai Buruh Ing- 

t 

—
 

    

oleh pemilihan ini, tetap merdeka, 
3. Menentang SEATO. dan menen- 
tang ,,NEATO” (ialah “persekutuan 
militer Asia Timur-laut jg baru 
berupa usul itu). — (Antara—UP). 

Milj uner Tersang- 
kut Smokkel 

MENURUT kalangan jg patut 
dipertjaja di Singapura hari Ming 
gu jl, 6 orang penduduk Singa- 
pura, diantaranja seorang milju- 
ner, telah menghilang setelah 
djawatan  bea-tjukai 
pada hari Rebo jl. berhasil me- 
njita madat seharga lebih dari 
1 diuta dollar Malaya, jang dise- 
lundupkan dengan kapal ke Singa 
pura. Menurut dugaan kalangan 
tadi, ke-enam orang ini mungkin 
segali- adalih orangf, bangsa 
Tionghoa jang merupakan inti 
daripada komplotan: penjelundup 
besar. Madat selundupan jang di 
ketemukan tadi adalah madat 
Iran mutu tinggi. (Antara-UP) 

rang 
PRESIDEN  Madjlis 

PBB, Dr. Eelco van Kleffens (Be- 
landa), hari Minggu mengatakan 

bahwa keadaan dalam  Madjlis 
Umum PBB pada waktu ini tidak 

se-explosif, tidak semudah  menjala 
seperti waktu perang Korea masih 
berkobar”. Dalam tjeramahnja di- 
muka siaran radio ,,American Fo- 
rum” ini, van Kleffens seterusnja 
mengatakan bahwa ia tidak sang- 

  

  

Singapura 

Umumgup 

   
     

» F 

an     ANGGAUTA S. P. S. 

  

  

orang pemuda Mesir jang baru2 "3 
Nasser dengan pistol. 'Sebagaimand 
(berdiri 

berakibat pula  dipetjatnja presiden 
kanan Major Gamal Salim. 

disebelah kiri depan) ini telah membawa 

Pemeriksaan 
Abdul Latif 

  

      

    
    

  

    
    
      

        

  

Pemandangan dalam pemeriksaan perkara Mahmud Abdul Latif, se 
telah mentjoba membunuh. PM 
diketahui, pengakuan Abdul Latif 

ekor pandjang, ig 
Nadjib dari kedudukannja. Paling 

  

Berapa Kebutuhan Kal 

Pamongpradja Djawa Tengah, jan 

Kantor Gubernur. Diantara atjara 

pemberhentian pembelian padi dan   Pembitjaraan  atjara — Perbaikan 
Makanan Rakjat tsb. chusus di ke- 
'mukakan oleh anggauta dan ketua 
Panitya Perbaikan ' Makanan Rak- 
jat Djawa Tengah, ig diterangkan, 
bahwa dengan tiada bantuan  Pa- 
mongpradja terutama kepala2 dae-' 
rah segala rentjana Panitya tidak 
berarti. Anggauta DPD Propinsi 
Djawa Tengah selaku anggauta Pa- 

nitya Perbaikan Makanan jat 
Djawa Tengah Abdulwasit Notoju- 

wono, mengupas soal perbaikan n 
kanan rakjat dalam sudut hasil 
duksi. 

Seperti jg pernah diberitakan, da 
ri hasil bahan makanan di Dja 
Tengah jg “berupa —berasy- has 
mi lainnja, ikan dan daging jg ba- 
njaknja 5.633.000 ton tsb. rata2 se 
harinja seorang baru mentjapai zad 
putih telur atau protein sebanjak 
42,55 gram, sedagnkan jg dibutuh- 
kan seharinja 60. gram. Dan dari 
60 gram protein tsb. harus terdiri 
45 gram dari tumbuh2an ' dan 15 
gram jg didapat dari hewan jg be- 
rupa daging dan susu. 

Untuk memenuhi djatah tsb. 
Abdulwasit minta bantuannja se- 
genap instansi terutama Pamong 
pradja jang selain untuk memper- 
pesat dan melipatgandakan hasil 
bahan makanan jg berupa tana- 
man, hewan serta perikanan, pun 
mengandjurkan sebelum mentja- 
pai hasil itu perlu membiasakan 
masjarakat untuk ' memperguna- 
kan makanan2 jang banjak me- 
ngandung protein ialah ..katul” 
dan sajuran2 jg mudah didapat. 
Abdulwasit pun mengakui, bahwa 
kekurangan djatah beras tidak 
dapat sekaligus ditjukupi, tetapi 
selama tiga tahun berturut terhi- 
tung Djawa Tengah rata-rata 
mentjapai kenaikan 20 pCt. Me- 
nurut angka Indonesia rata-rata 
seorang hanja mendapat bagian 
88 kg setahun, sedangkan dine- 
geri2 luaran misalnja Malaka, 
Indo-China, Birma, Djepang dan 
Thailand, masing2 setiap. orang 
dala ke: Isl? kes “1415 kg: 
131,7 kg dan 110 kg setahunnja. 

    

    

   

   
   
   

Perba'kan makanan rak- 
jat dalam sudut keseha 
196. 

Ketua Panitya Perbaikan Maka- 
nan Rakjat Djawa Tengah Dr. Mar 
zuki dalam keterangannja, mengu- 
pas soal perbaikan makanan rak- 
jat dan perlunja protein dalam su- 

"ngesjahan 

Rp 60 Djuta Modal Ko 
perasi Pegawai Djateng 
Perbaikan Makanan Rakjat Atjara Terpenting 
Dim Konp. Pamong Pradja Djawa Tengah— 

ori Kita Kalau Tidur? 
DIBAWAH PIMPINAN Gubernur Diawa Tengah Mangun- 

negoro, hari Senen kemaren di Semarang berlangsung konperensi 
g dihadiri oleh semua Residen, 

Bupatiy Wali Kota dan Kepala2 Djawatan serta kepala2 Bagian 
terpenting membitjarakan soal 

perbaikan makanan rakiat, pembentukan kooperasi pegawai negeri, 
persediaan suntikan beras. 

Parlementaria 
Persiapan Pembitjaraan 
RUU Kewarganegaraan: 

KEMAREN pagi Bahagian? 
| Parlemen mulai dengan pembitja- 
raan persiapan mengenai R.U.U. 
tentang kewarga-negaraan Indo- 
mesia. Sesudah itu Panitia Permu 
sjawaratan berapat untuk menju- 

rofsun atjara rapat2 sesudah tanggal 
“ 427-11-1954, Dalam rapat Panitia 

u| Permusjawaratan itu akan diten- 
tukan pula hari pembitjaraan usul 

"320osi tidak-pertjaja Jusuf Wibiso- 
no cs. Selandjutnja menurut atja- 
ra jang sudah ditentukan, dalam 
minggu jni diadakan sidang2 
pleno sebagai berikut: 

Senen -22-11 malam, membitja 
rakan usul mosi Moch. Tauchid 
Cs. mengenai politik pembelian 
padi. 

Selasa 23-11 melandjutkan »em 
bitjaraan mengenai laporan Pani- 
tia Rumah Tangga-tentarg kepe- 
gawaian Parlemen dan R U. U. 
tentang hak chusus anggauta 
Parlemen. Pembitjaraan ini dilan- 
djutkan pada malam harinja. 

Rebo 24-11! mengesjahkan Un- 
dang2 Darurat No. 5/1953 ten- 
tang menaikkan djumlah maksi- 
mum porto dan bea, R.U.U, pe- 

persetudjuan tentang 
tambahan hutang $ 14 djuta dari 
Exim Bank dan R.U.U. untuk 
menetapkan tarip padjak persero 
an. Pembitjaraan ini diteruskan 
pada malam harinia. 

Djum'at 26-11 membitjarakan 
usul jinterpelasi S. Narto cs. ten- 
tang kaum buruh dan keadaan 
keuangan tambang minjak Suma 
tra-Utara, dan melandjutkan pem 
bitjaraan mengenai perubahan 
Undang2 Pokok Bank Indonesia. 
Sidang pleno dilandjutkan malam 
harinja. (Antara) 

  

hon). Achirnja diterangkan, bahwz 

untuk mentjukupi kebutuhan susu 
pada anak2 Sekolah Rakjat klas I. 
dalam th. 1955 Propinsi Djawa Te 
ngah akan menjediakan beaja sebe- 
sar Rp. 100.000,—. 

Kooperasi Pegawai Ne- 
geri Djawa Tengah dng. 
modal Rp. 60.000.000. 

Kepala bagian Sosial Ekonomi   dut kesehatan. Antara lain ia me- 
nerangkan, bahwa tidak perlu men 
djadi rahasia lagi, hingga kini Dja 
wa Tengah belum dapat. mentjuku-: 
pi kebutuhan bahan makanan, ig 
berarti belum dapat memenuhi zad2 
makanan jg perlu bagi kesehatan: tu " 
buh rakjat Djawa Tengah. “Menu- 
rut Dr. Marzuki, orang jg sedang 
stidur membutuhkan 25 — 30 calo- 
ri, seorang ig bekerdja ngetik 30 — 
35, seorang guru membutuhkan ca- 
lori 35 — S0, wanita jg bekerdja 
berat membutuhkan 50 — 60 dan 
orang jg bekerdja berat sedikitnja 
membutuhka, 60 calori. Dan dian 
tara bahan makanan jg memberi 
banjak zad2 jg baik ialah beras, su 
su, mentega. Tentang  pentingnja 
vitamine bagi tubuh manusia anta- 
ra lain diterangkan, bahwa kekure 
ngan vitamine ,,A” dapat  msig 
ganggu kesehatan mata. dan untul 
memperoleh atau mentjukupi itu di: 

pat dipenuhi dengan memperbanjak 

makan daun singkong (ketela po- 

  
64/, Rakjat Amerika Pertjaja Pe- 

Dunia Akan Berkobar Lagi 
mengemukakan — pendapatnja 

mengenai  kemungkinan2- bagi ko- 
existensi setjara damai (hidup -ber- 
dampingan  setjara damai): ..saja 
bukan ahli nudjum dan saja tidak 
mau mengetjewakan orang dalam 
harapan2 mereka kepada - PBB”. 
Oleh sebab itu ia tidak mau terlalu 
membesarkan harapannja. 

'Seterusnja van Kleffens mengata 
kan bahwa dinegerinja (Nederland) | 

  

Gubernuran Djawa Tengah Sujo- 
so mengandjurkan kepada kepala? 
daerah untuk segera membentuk 
'kooperasi pegawai di masing2 
daerahnja sampai pada Ketjama- 
tan2. Dalam andjuran tsb. harus 
didahului dengan gerakan mena- 
bung, dan sesudah ada bukti kre- 
dit sebesar Rp. 60.000.000.— 
sebagai modalnja akan mudah di 
tjapai. Kooperasi2 tsb. menurut 
Sujoso akan mendapat hak men- 
djadi gross'er textiel, gula pasir, 
pembagian beras, dan agentschap 
dari Unilever. Achirnja diterang- 
kan mengingat pendapatan hasil 
pegawai jang Rp. 700,— kebawah 
tdak berarti apa-apa itu, demi- 
kian Suioso, maka bentukan koo- 
perasi harus segera, dilaksanakan. 
Achirnja sidang terbuka mengu- 
mumkan, bahwa pembelian padi 
Pemerintah ditutup ach'r bulan 
ini, dan uang2 sisa selambat2-nja 
pada achir bulan itu harus sudah 
masuk B.R.I. 

belum pernah dilakukan ..polP (ps- 
mungutan pendapat umum) menge- 
nai pertanjaan ..akap petjah perang 
kah atau tidak?” tetapi orang di- 
sana tidak terlalu pessimistis pada 
waktu ini: lain halnja dengan 646 
dari rakjat Amerika Serikat, jg 
achir2 ini mendjawab dalam sebuah 

.poll”,. bahwa menurut pendapat 

  

-Peranfjis Mendes - France 
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berupa siaran2 radio. 

Kesatuan2 Fellagha men 
: dapat perlengkapan. 

Di Paris sementara itu anggota 
parlemen Perantjis Jacgues Bar- 

dauox dalam pertanjaan tertulis pa 
da malam Minggu kepada menteri 
Perantjis- urusan Tunisia dan Ma- 
rokko, Christiap Fourhet, mengemu 
kakan apakah benar ada instruksi 

kepada kesatuan2 penangkis sera- 
ngan udara di Tunisia supaja dja- 

ngan menembak pesawat2 jg tidak 
dikenal dan djika instruksi memang 

ada apakah ini iidak mempersukar 
kan gerakan militer. terhadap kesa 
tuan2 Fellagha.- Bardaoux menge- 
mukakan pertanjaan ini berdasar- 

kan laporan bahwa hampir setiap 
hari terlihat pesawat2 pembom ty- 
pe Halifax dengan tanda - negara 
asalnja jg djelas terbang dari djuru 
san Timur diatas pegunungan Tu- 
nisia Selatan jg dikuasai oleh kesa- 
tuan2 Fellagha, dan bahwa kesatu- 
an2 Perantjis penangkis serangan 
udara mendapat perintah djangan 
menembak “pesawat2 tsb. sehingga 
pesawat2 itu dengan leluasa dapat 
mendjatuhkan sendjata, pakaiay se- 
ragam. dan perlengkapan untuk ke- 
satuan2 Fellagha. 

Sementara itu perundingan 
antara Amerika Serikat dan 
Perantjis di Washington jang 
berlangsung selama tiga hari, 
telah berachir pada hari Minggu, 
dalam mana a.l. telah disetudjui 
bahwa satu2-nja dasar untuk me- 
ngadakan - perundingan antara 
negara2 Barat dan Blok Soviet 
dimasa j.a.d. jalah supaja negara2 
Barat terlebih dahulu meratifikasi 
persetudjuan2 Paris. Seperti dike- 
tahui, persetudjuan ini menghen- 
daki pembentukan Uni Eropa 
Barat dan persendjataan kembali 
Djerman Barat. 

Menurut wartawan U.P. Nor- 
man 'J. Montellier, pembesar? 
Amerika Serikat seterusnja me- 
ngatakan bahwa dalam perundi- 

ngan antara perdana aga 
an 

menteri luar negeri Amerika Se- 
rikat John Foster Dulles tadi te- 
lah disetudjui pula hal-hal tsb. 
dibawah ini: 

1. Pada waktu2 jg tertentu anta- 
ra kedua “negara ini akan dilang- 

sungkan pembitjaraan2 pada ting- 
kat tinggi mengenai keadaan di In 
dochina, guna memperhatika, dgn. 
saksama  perkembangan2 — keadaan 
disana. 

2. Terserah kepada para pembe- 
sar militer Perantjis dan Amerika 
Serikat jg ada di Indochina untuk 
menetapkan “siapakah jg akan me-   

'guh2 akan mempertimbangkan 

latih pasukan? Vietnam Bao Dai. 
3. Amerika Serikat dengan sung- 

apa 
jg akan diperbuatnja berhubung de 
ngan adanja pengaruh2 dari luar 
dalam pergolakan jg kini terdjadi 
di Afrika Utara Perantjis. Akan te 

tapi 'tindakan2 ig akan dilakukan 
oleh Amerjka Serikat itu akan di 
dasarkan atas pendapat Amerika Se 
rikat sendiri jg sesuai dengan 
pentingannja, dan bukannja sekedar 
untuk memenuhi permintaan2 Pe- 
rantjis sadja. 

4. Persetudjuan” Paris itu dja 
ngan sampai tertunda karena 
Sovjet Uni pada saat2 terachir 
melakukan ,.taktik baru”, seperti 
diketahu', malam Minggu jl. 
menteri luar negeri URSS Molo- 
tov mengatakan dalam interview 
dengan ,,Pravda”, bahwa ada ke 
mungkinan untuk merobah tang- 
gal diadakannja konperensi Ke- 
amanan Bersama Eropa jang di 
usulkan oleh URSS itu, asal sadja 
Barat djuga menunda  ratifikasi 
persetudjuan2 Paris. 

5. Bahwa Amerika Serikat de 
ngan sangat menantikan  adanja 
permntaan resmi dari Pegantjis 
dan Djerman Barat supaja A.S. 
menjokong persetudjuan  Djer- 
man-Perantjis mengenai daerah 
Saar. Dalam pada itu Amerika 
Serikat, walaupun tidak akan me 
agikat dirinja setjara resmi, akan 
berusaha sekuat-kuatnja  supaja 
segala persetudjuan jang telah ter 
tjapai di Paris, termasuk djuga 
persetudjuan tentang Saar, dirati- 
fikas . 

  mereka akan petjah perang dunia 
lagi. (Antara—UP), 
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Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. U.— dalam kota Smg. 

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

Adv. Rp. 0.80 per m.m., kol. » 

Harga etjeran 60 sen p. lembar,     

  

John Foster Dulles di 
akan 

EDISI Pos. 

|Amerika Mau Tjampur 
Tangan Di AfrikaUtara? 
Perantjis Harus Berhati2 Djangan Mengulangi Kesalahan2 

Seperti Di Indo China Dulu—Kesatuan2 Fellagha 
Dapat Perlengkapan Dari Udara? 

PEMERINTAH PERANYTJIS bermaksud men 
ruh asing jang bekerdja untuk agitasi di Afrika 
dari suatu sumber jang dapat dipertjaja di New 

Selandjutnja 
ini dencan menteri luar negeri A.S. 
des-France telah menerima djaminan bahwa pemerintah A.S. 
pemerintah Mesir. Diduga bahwa pemerintah Sepanjol akan djuga 

| nan pemerintah A.S. supaja djai 1 
Utara, suatu sektor ig. dianggap 

gemukakan kepada Dewan NATO soal penga- 
Utara, demikian didapat kabar pada hari Minggu 
York. Diterangkan bhw. pengaruh tadi terutama 

sumber tadi mengatakan bahwa dalam pembitjaraan2 baru2 
Washington P.M. Perantjis Pierre Men- 

membitjarakan soal tsb. dengan 
menerima isjarat tentang keingi- 

igan diadakan sesuatu jg dapat memburukkan keadaan di Afrika 
sangat penting dalam rangka sistim keamanan negara2 Barat. 

A. S. biarkan Perantijis 
pakai sendjata2 A.S. di 
Afrika. 

Pembesar2 Amerika tadi mene 
rangkan bahwa andaikata URSS 
mengadjukan sesuatu usul resmi 
mengenai penundaan dilakukan- 
nja konperensi Keamanan Bersa- 
ma Eropa dan ratifikasi persetu- 
djuan2 Paris, maka Barat akan 
mendjawab setjara resmi pula. 

Perihal Afrika Utara, mereka 
katakan bahwa Dulles tidak me- 
ngadjukan sesuatu permintaan ke 
pada Mendes France supaja Pe- 
rantiis djangan memakai alat-alat 
sendjata buatan Amerika di Afri- 
ka-Utara, dan tidak pula minta 
supaja sendjata2 buatan Amerika 
jang sudah ada di Afrika Utara 
dikembalikan ke Perantiis. 

Afrika Utara sangat penting ar- 

tinja bagi Amerika Serikat, karena 
di Tunisia dan Marokko ada pang- 
kalan2 NATO, terdjadinja  pergola- 
kan di Aldjazairiah itu menggelisah 
kan A.S., 

zairiah adalah bagian jg tak dapat 
dipisah2kap, dari induk-negara  Pe- 
rantjis. 

Mengenai  Indochina — dikatakan 
bahwa kini sedang dinanti2kan an- 

diurgn2 dari Djenderal Lawton Col- 
lins dan Djenderal Paul Ely (utu- 
san istimewa presiden  Eisenhower 
di Indochina dan komisaris-djende- 

ral Perantjis di Indochina) perihal 

latihan pasukan2 Vietnam Bao Dai. 
Demikianlah al. keterarsan2 ig 

diberikan pembesar2 Amerika tadi 
mengenai hasil perundingan antara 
Mendes France dan Dulles. 

Peranij's harus berhati2. 
Seterusnja dalam  konperensi 

pers di New York pada hari Ming 
cu PM Perantjis Pierre Mendes- 
France tentang masalah Afrika 
Utara mengatakan bahwa. Peran- 

mengingat bahwa Aldja-'! 

Atu" Pelu- 

ru Mortir 
Akibatnja 3 Orang 

Tewas 
. 

BARU-BARU INI didesa Kelapa- 
dua ketj. Bantarudjeg (Kab. Madja- 
lengka) telah terdjadi suatu peristi- 
wa jang menjedihkan “dimana 3 

orang tewas seketika itu pula aki- 
bat peluru mortier jang meletus. 

Duduknja peristiwa ini dapat dika- 
barkan sebagai berikut: 

Seorang wanita bernama Nana 
(32 tahun) pada hari itu telah me- 
nemukan sebuah benda ' jang tidak 
dikenalnja tetapi sebetulnja — adalah 

peluru mortier. Karena tidak menge- 

tahui bahwa benda itu dapat menim 
ibulkan bahaja maka benda itu ia 
(pergunakan sebagai alat penumbuk 
petjahan genting untuk didjadikan 
semen merah. Tetapi apa latjur ig. 

. terdjadi, baru sadja benda itu ditum 
'bukkan, telah meletus sehingga se- 

lain ia sendiri jang memegang ben- 

da itu tewas djuga mengakibatkan 
2 orang temannja meninggal dunia 

seketika karena luka-lukanja jang 
berat. 

  
  

js harus berhati2 djangan sam- 
: 52 mengulangi kesalahan2nja di 
| ado Tjina. Ya selandjutnja 'me- 
njalakan harapan bahwa perundi- 

| ntih tentang perobahan di lapa- 
| ngan politk dan sosial dan djan- 
' dj. otonomi jang lebih besar bagi 
rakjat Afrika Utara. dalam mg- 
nje'esaikan soal2 dalam negeri 
mereka akan dapat membawa ha- 
s12 jang konkrit. (Antara-AFP). 

  

PM Yoshida Berhenti? 
Tapi Ada Kemungkinan Yoshidai Akan 
Bubarkan Parlemen Bila Mosi Tak 

Pertjaja Disetudjui 
PERDANA MENTERI Djepang, Yoshida, diduga hari Senin 

akan menerangkan, hendak berhenti atau terus berdjoang melawan 
oposisi jg hendak membentuk suatu partai konservatif baru di 
bawah pimpinan Hatoyama.- Menurut pers Djepang, Yoshida kini 
lidak bersenjum lagi sebagai akibat makin hebatnja desakan su 
paja ia mengundurkan diri. 

Kebakaran Kare- 

na Korupsi 
TG. 24/11 oleh Pengadilan 

Negeri di Kudus akan d,periksa. 
peikara kebakaran kantor2 Pe- 
merintah Daerah Otornoom  ba- 
gan Pekrdiaan Umum, Penga- 
was Keuangan dan Padjak jang 
sebagaimana dikabarkan meru- 
gikan pemerintah sebesar Rp- 
93,— r.bu. Seorang pegawai K. 
jarg dipersalahkan berbuat sam- 
pai timbulnja kebakaran tsb: akan 
dihadapkan sebagai terdakwa de- 
ngan 12 orang pegawai/ pembantu 
lainnya sebagai saksi. Dikkbar- 
kan, telah terdapat tanda2 bahwa 
kekeruhan dalam uang padjak 
olonoom sedjak 1950 hingga 1954 
jang kabarnja ,.gelap” dalam pem- 
bukuannja dalam pemeriksaan 
hakim tsb. akan bisa mendjadi :re- 
rang. (Antara). 

DJUGA BALAPAN MOBIL DI 
SPANJOL. MINTA KOKBAN 
Dalam balapan mobi jang di 

adakan hari Minggu di Dehesa 
de la Villa, Spanjol, telah terdja- 
di ketjelakaan jang mengambil 
korban seorang peserta Marguis 
de Moya, demikian AFP. Mobil 
merk Austin jang dikendarai Mar 
guis telah terbalik ketika me- 
ngambil suatu tikungan, Dalam 
balapan ,,maut” jang kini sedang 
berlangsung di Mexico City min- 
ta Lk. 4 korban. 

  

Kelihatan dalam gambar ini pendjaga gawang dari kesebelasan Arsenal 
dari Ye jan jang tidak berhasil menangkap bola dari lawannja sewaktu 
diadakan pertandingan sepak-bola pada malam hari dengan kesebelasan 
Spartak dari Rusia. Kesebelasan Rusia dalam pertandingan ini menda- 

pat kemenangan dengan 2—-1. 

  

Menteri negara Ando bermaksud 
menasehatkan Yoshida  supaja 'me- 
ngundurkan diri sadja hari Senin. 
Kata Ando, bahwa ia akan minta 
berhenti kalau Yoshida menolaknja 
dan disamping itu keluar djuga dari 
partai Liberal. Berbagai anggota par 
tai Liberal akan turut mengikuti dje 
djak saja bila saja keluar dari par- 
tai itu, demikian ditegaskan oleh 
Ando. . 

Mungkin Yoshida akan 

berhenti djuga. 

Sementara itu para penindjau 
menganggap penting pernjataan 
Yoshida dalam konperensi pers ba 
ru? ini jg mengatakan bahwa ber 
henti tidaknja akan didasarkan 
a as pertimbangan?2 bagi kepenti 
ngan negara, , 
Menurut para penindjau tadi, 

pernjataan itu menundjukkan sua 
tu kemungkinan Yoshida akan me 
mutuskan utk meletakkan djaba 
tannja. 

Menurug rentjana, malam Senin 
pemimpin? partai Liberal menga 
dakan pertemuan utk membitjara 
kan rentjana dalam halnja Yoshi 
da berhenti selaku perdana men 
teri Djepang. 

Sosialis Djepang tuntut di 
adakan perdjandjian dgn 
blok Soviet. 

Sebelum itu partai2 sosialis Dje- 
pang hari Sabtu telah menuntut su- 
paja Djepang mengadakan perdjan- 
djian dengan negara blok Sovjet dan 
mengachiri bantuan Amerika. Dika- 
takan, bahwa perhubungan dengan 
blok Timur akan adalah dasar poli- 
tik luar negerinja. Maksud partai2 
itu dengan tuntutan ini adalah untuk 
memperoleh kemenangan dalam pemi 
lihan umum jang mungkin diadakan. 
Menurut partai2“ sosialis Djepang 
sajap kanan dan kiri, pemerintah Yo- 
shida terlalu pro Amerika. Mengenai 
bekas daerah2 Djepang, partai) tadi 
menjatakan bahwa ia menuntut di- 
kembalikannja Bonin, Okinawa, Ku- 
ril dan Saksalin Selatan. Selandjut- 

nja mercka menuntut djuga supaja 

pasukan2 Djepang diperketjil. Achir 
nja dikatakan, bahwa Djepang harus 
menanda tangani perdjandjian  de- 
ngan Sovjet Uni dan RRT dan me- 
nolak bantuan Amerika, Seperti per- 
nah diberitakan, ada kemungkinan 
parlemen dibubarkan oleh Yoshida 
dan mengadakan pemilihan umum 
bila mosi tidak pertjaja jang akan 
diadjukan oleh lawan2 Yoshida di- 
setudjui parlemen.  Djandji partai2 
sosialis tadi adalah bertudjuan mem- 
percieh suara terbanjak dalam pemi- 
lihan umum jang mungkin diadakan   itu. (Antara—UP-, 
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orang jang 

    

HEN Barang2 | 
m Tpi" ben i Lebih Pa Lagi 

pa 19 

1 Kita) 

terachir ini keadaan kenakan di | 
ingat memuaskan, Kedjahatan2 jang 
atan ketj'12 Hen tidak bertendens 

1 mritja, tjengkeh dan kadang2 pen- 
(keterangan 

pendjagaan en "Pelabuhan Semarang. 
jang d'dapat dari fihak 
Selandjutnja dituturkan 

tentang peraturan2 jang diadakan “didaerah tsb., dima seti 
keluar dan masuk “dit -   

  

didaerah pelabuhan diharuskan 
mempunjai surat pas jang diselidiki betul2 oleh fihak jang  ber- 
sangkutan dan 
Selewatnja djam tadi 

  

| dari djam 7 pagi hingga djam 17.00. 
1 diberikan pas2 istimewa jang chusus 

ditudjukan untuk mendjaga keamanan didaerah tsb. 
# 

  

Bukan kat kel Bam asu ja. 
orang diperiksa,' d 
keluar car m 
tjara teliti pun 
dasar lading- 

  

djagaan kawanz La Y .dipe 
airan Semanan iteg Kaka bahwa | 
fihak jang berwdjib -hanja mem 
pun jai sebuah motorboot jang di 

eri nama ANA - jang 

  

  

      
   

   

  

senantiasa mengadak: peronda- 
an diperairan Smg. Pan tnj: 
djam 17.00 .m ot2 .tidak di 
erkenankan mening: alkan pela- 
uhan Smg., melainkan - motor- 

boot milk Kepolisian. Demikian 
lah tentang keamanan didaerah | 
tsb. jang ada disimpan . bar 2 
seharga djutaan rupiah. -85 

Tokoh2 dimas kapal men- 
dapat » 

Dari lain kalangan didapat kete- 
rangan, bahwa kini sang, pedagang 
(kebanjakan orang2 a) jg 
hendak berpergian Ea urabaja. 
maupun nak jg tidak terburu- 
buru -ada menaroh perhatian besar 
terhadap kapai2 seperti Tjiluwah 
dan Tjiwangi. Sebab2 terutama 'a- | 
lah jg mereka dapat membeli ba- 
rang2 diatas kapal dengan uang 
R.I. Hal mana ada sedikit berbeda 
dengan. kapal. umpamanja Kapal 
Johan van Oldenbarneveld, karena 
pada .kapal jg tsb. belakangan ini 
penumpang pun dapat membeli ba 
rang2, tetapi barang tadi harus di 
bajar pula dengan ,,boord-geld” jg 
chabarnja, berupa chegue . atau 
umumnja uang jg berlaku- didunia 
international. ' Dengan - demikian, 
maka orang2 jg tidak berpergian 
djauh dan hanja ke Djakarta tidak 
mungkin dapat membeli barang? 
diatas kapal tadi. .. 
Dalam hubungan ini, fihak Bca 

dan Tjukai pun bertindak actief 
dan kepada barang? jg dapat di be 
li diatas kapal Tjiluwah atau Tji- 
wangi dikenakan bea begitu tinggi, 
hingga harganja tidak berbeda 
djauh dengan harga barang tadi di 
daratan. suatu tempo lebih 
tinggi. Tetapi ada kalanja - penum- 

. membeli barang seperti rokok 
didalam kaleng jg kemudian di bu- 

ae 

  

   

   
     

KEHILANGAN PENITI 
BROS. 

Didapat kabar, ibahwa Djum" at 
siang jbl. isteri sdr. S. tinggal di Dil. 
Kendal Semarang telah kehilangan 
sebuah peniri bros seharga Rp.1.250 
Kehilangan peniti ini diketahui se- 
waktu ja tiba dirumahnja, sehabis 
ja dengan suaminja naik bis darj La 
sem ke Semarang kemudian dari 
Aloon-Aloon naik betjak kerumah- 
nja. 

ULANG TAHUN ISOS. 
Bertempat di gedung ' GRIS 

jong Semg. Saptu malam jbl. 
telah dilangsungkan peringatan 
Ulang Tahun ke II “ISOS Tjab. 
Semarang, jang dihadliri oleh 
segenap anggautanja dan para 
undangan. Oleh Seorang pengurus 
Tjab. Semg. dibentangkan riwajat 
singkat dari ISOS sedjak 20 No- 
pember 1952 hingga mendjelma 
mendjadi Ikatan Sopir Seluruh 
Indonesia (ISOS) pada tgl. 22 
Djuli 1954. Oleh wakil Ketua PB 
ISOS sdr. Suwarso dibentangkan 
tentang azas dari organisasi itu 
jalah: kekeluargaan - gotong ro- 
jong dengan berpedoman "tidak 
mentjari Jawan. Diuraikan djuga 
tentang usaha2 organisasi terse- 
“but, terutama dilapangan sosial. 
Disebutkan a.l. usaha2 kerukun- 
an dalam lapangan kematian, me 
ngadakan fonds untuk anggauta2 
jang kebetulan menganggur dil. 
Sambutan2 kemudian setjara ber 
turut? diberikan oleh sdr. Subar 

:hun tempat 

  

a 
1 
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BANJUMAS 

  

RUMAH SEKOLAH 

Oleh rakjat desa Ida” 
| (Banjumas) kini sedang direntja- 
nakan untuk Nag rumah 
sekolah model baru Sjang akan di 
beri nama Rumah Sekolah ,,Pan- 
tjasila” Tanah untuk rumah se- 
kolah itu telah disediakan seluas 
1 ha. Disamping d dirikan gedung 
untuk ruangan beladjar, akan 
diadakan pula ruangan untuk Ta- 
man Pustaka, Taman Indrija, | 
untuk Dewan Guru, ruangan un- 
tuk toko murid, 

diakan untuk kebun? 'sajur, bu- | 
nga, buah2-an, tempat memeliha- | 
ra ajam, perikanan dan lapangan 
untuk sport. Biaja untuk pemba 
ngunan itu ditaksr meliputi djum 

oleh rakjat desa tsb. Tetapi kalau | 
diborongkan oleh pemborong, | 
maka biajanja akan berlipat. Bia- 
ja tadi didapat dari pengumpulan 
bang setjara gotongrojong dan | 
usaha2 lainnja dari  masjarakat 
desa tadi. 
akan dilaksanakan dalam djangka 

tahun 1955. 

TJILATJAP 

MATI DLM. PERDJALANAN. 

  

Antara djam 1.30 malam dibalai- 
'balai depot benzine aloon2 Tjilatiap 

pada hari Selasa menghadap Rebo 
belum lama berselang 
pat seorang jang menurut surat-ke- 

terangan jang terdapat 
bernama Wirjomuljono umur 42 ta 

tinggal di kpg. Kuni-| 
ngan Smg. dan pekerdjaan dagang. 

Menurut keterangar dari fihak ig. 
berwadjib jang diperolehnja dari la- 
porannja Sdr. Suchan pendjaga de- 

pot benzine aloon2 Tjilatjap, bahwa 
antara djam. 24.00 orang. tsb.. datang 
dari sebelah barat dan setelah meng 
hampiri Suchan, Wirjomuljono meng 
adjak ia pergi minum kopi - diwa- 
rung kopi jang tak djauh dari depot 
benzine.   la Insp. Jalul ntas Djawa Tengah, 

Ketua DPRDS Prop. Djawa Te: 
ngah Muljadi Djojomartono jg 
memberikan santapan rochani, 
Ketua DPRDS KB. Semg. Dr. : 
Rustamadji dan-sambutan dari : 
pak Karim bekas Kepala Polisi 
Lalul ntas Semg. Peringatan itu 
dimeriahkan dengan hiburan 
krontjong orkest. 

PERSIAPAN DILAPANGAN 
STADION.   kanja. Terhadap barang ini, maka 

fihak tsb. hanja dapat memungut | 
bea jg tidak tinggi atau suatu tempo 

| bebas, hingga : ak menguntungkan 
“jg . Kalau dibanding 

dengan peraturan jg berlaku pada 
kapal J.v. Oldenbarneveld, ternjata 
kepada 2 kapal tsb., jaitu Tjiwangi 
dan Tjiluwah jg Suka" meneririta 
uang R.L, maka dalam transaksi 
djuakbeli - tadi lalu menimbulkan 
suatu pertanjaan: Untuk maksud 
apakah uang R.I. tadi? : 

  

PRESIDEN AKAN BERPIDA- 
TO DEPAN KONGRES. PGRI. 
— Panitera Penerangan PB PGRI 
Ten an, 23 a - Presiden 
ukarno akan rpidato pada ma 

lam resepsi Kongres PGRI di Se- 
marang tanggal 24 Nopember jg 
akan datang. Presiden da 
akan menghadiri pula sebagian 
dari atjara Hari Pendidikan pada 
tg. 25 Nopember. Berkenaan de- 
ngan adanja kongres PGRI terse 
but Presiden Pilipina  Magsaysay 
dengan  perantaraannja Marceli- 
no Bautista, Sekdjen - Persatuan 
Guru Pilipina dan anggota W.C. 
OP 4 memberi pesan: ,,Sampai 
kanlah salam saja atas nama rak- 
jat Pilipna kepada guru2 Indone 
sia dan berhasillah kongresnja” 
Sebagai diketahui, Pena P Ri| 
akan berlangsung 35 Hanana: 
dari tg. 24/11 ea 4 m- 
ber '54 bertempat digedung Seko- 
lah Pelajaran Semarang. (Ant.) 

AKAN IKUT SERTA SALEH 
KAMAH. 

Dengan se-dzin “orang tuanja, | 
maka sdr. anto Poernomo, 
umur 23 th.“ 1 di Halma- 
hera Gg. 11/39, emarang akan 
ikut serta sdr. Saleh Ka j 
kini dalam perdjalanan. naik se- 
peda kelling duna dan mungkin 
sudah samp3i di Magelang. Ia ada 
lulusan .SMA/A: 1953. 
Maksud kelil ng dun.a tadi adalah 
utk menambah pen man, pi 
ngetahuan dan melihat dari dekat 

- 

  

   

  

Sasak, Take Gngda Hu An 
Kin: ig menunggu an Saba 
sdr. Saleh. Kala je 
sdr. Saleh sudah a 
ini tidak. dargkakan sea 
nan untuk. kelling duni 

  

   

sanakan. BE 

Suono dinga akan Ikut. 
D'uga pe 1 Ja .dari 

Dietis Barat odadi menjata- | 
kan kenada kita bah ia “akanl 

Kamah. Su- 
as pel 

ikut serta sdr. Saleh 
iono berusia 21 tahun bekas 
ladjar SMEA Asos'asi Semarang. 
N atni, ini telah mendapat idzin 
dari orang tuanja. ' dan bermak: 
sud ingin menambah pengetahuan. 
pengalaman dan aihan ntaemr 
dunia dari dekat. j3 

   

Iperensi kerd'a Mohammedijah Dae- 

tidak di adakan perbedaan antara 

| JEfdah kelasnja jaitu kelas. VII akan 

ilaskan leb h djauh, bahwa penu- 

|tuk para pedagang ketjil jang bia 
'sanja mengrimkan barang2 ber: 
kelas rendah untuk didjual dipa: 

hh ung psda Kemis malam ibl 

ta Ae 4 

ingi- 
dengan : 

nak sepeda. itu tetap akan dilak- is 

| Selatan 'membelok ke Dargo 
disium oleh truk militer jang datang 

. Iba menghindari tabrakan dan mem- 

“Ilang sebuah bet/ak no. 6075 jang 

| ia. Dua kendaraan ini kemudian di 

II pengendara betjak ini dapat terhindar 

-korban sb» karena dapat Iwka2 ses 

Untuk dapat menerima sebanjak 
mungkin penonton jang akan 'me- 

njaksikan kes. Kalmar FF, maka se 
djak beberapa hari ini diadakan pe- 
robahan2 lapangan . Siadion 
Smg. Pagar2 g berada di stand- 
plaats dipindah sampaj sedikit djauh 
dari belakang gawang, 
Open-tribune diberi dinding 
did, adikan tribune. 

untuk 

MEMBENTUK DEWAN 
EKONOMI. 

Keputusan terpenting dalam kon- 

rah Semarang jang berlangsung di 
Salatiga pada tgl. 20 s/d 21 Nop. 
jl. antara lain jaitu mendirikan De- 
“wan Ekonomi Daerah dari Moham- 
madijah, jang bertudjuan  mengakti- 
vir dan mengkoordinir pelbagai la- 
pangan usaha dalam perekonomian. 
Dewan itu dipimpin oleh sdr. Wir- 
jodidjojo dan Iskandar  Djajusman 
BBA. Alamatn'a di Djl. Karangtem- 
pel 31 Smg. tilp. 2082. 

DKA MENURUNKAN TARIP 
2. BARANG POTONGAN. 
Mulai tg. 1 Desember 1954 ta 

rip kiriman barang potongan 
akan diturunkan. Penurunan itu 
terutama akan mengenai k'riman 
barang potongan sampai seberat 
1500 kg. Demikian berita dari 
Djawatan Kereta Ap'. 

. Sebelum tg. 1 Desember itu se 
mua kiriman barang potongan be 
rat 50 kg dikenakan bea buat ke- 
Tas tertinggi jatu kelas I, djadi 

barang2 jang mahal dan jang mu 
rah. Sesudah tg. 1 Desember '54 
penghitungan bea akan didasar- 
kan atas tnggi-rendahnja kelas 
barang jang sesungguhnja. Ini 
berarti bahwa hingga berat 1506 
kg bea dari barang2 jang teren- 

mendapat penurunan 5045. Didje 

runan tarip ini ialah terutama un 

sar. 
$ “PENGURUS PEBNI. 
Ne'sm ranat angcauta Koperasi 

PEBNI (Pedagang Besar Nas'onal 
Indones'a) Semarang, jang Pen 

i 
R. M. Lido telah ditetapkan su- 
ms nensurus sbb: Ketua dan 
Wak'Inja: Iskandar  Sumoatmodio 
on Munad'. Penulis: P. S'tom- 

— dan Sukahar. Bendahara: 
'n”oodiningrat dan.O. T. Muk- 
“Dan angoauta rensurus lainnja 

ag Hutabsrat, B. S'tompul dan 
Ane Ting Hosi. D'samving itu di 
tetankan. nula nencurus seksi2 
A'stribusi, pengawas dan kontrol. 

|. TABRAKAN. 
Minggu pagi kemarin didekat per 

impangan tiga djl. Mataram-Dargo 
rerdjadi ketjelakaan. Sebuah  betjak 
10. 5036 tidak memberi tanda “3 

rela 

    

  

lari belakangnja Truk tsb. mentio- 

banting stuurnja ke kanan, djutsru 
dari djurusan Utara ke Selatan da- 

dibelakamenja ada pengendara sepe- 

terdjang oleh truck tsb. Untung si- 

dari tabrakan, tetapi jang naik sepe 
da. mendapat luka2. Pengendara be- 
#jak no. 5036 jang menjebabkan ke 
tjelakaan tadi pun mendapat luka. 
Ia tidak mempunjai rijbewijs. Dua   

  

Isera diangkut ke RSUP Smg, 

di selaku Wakil Walikota, Kepa-! 

| i diantar oleh 'Suchan 

' dapat Wirjomuljono 

sedang di! 

sebuah rumah 

tiba2 

jono tsb. merasa pening kepalanja 
dan muntah2, oleh karenanja dgn. 

kembali ke 
| depot benzine dan orang tsb. ber- 
| baring dibalai2 jg disediakan untuk 
| tidur Suchan pada tiap malamnja 

jg kemudian Suchan meninggalkan 
untuk membeli rokok, tetapi ternja 
ta setelah ia kembali ke depot ter- 

telah  meng- 
hembuskan nafas jg penghabisan. 
Keterangan - selandjutnia setelah 

fihak jg berwadjib mengadakan pel 
meriksaan disaku majat terdapat 
surat-keterangan, sebuah pasphoto 

dan uang sebanjak Rp. 75— . dan 
menurut pemeriksaap dokter kema- 
tian jg mendadak "itu karena sera- 
ngan. penjakit tekanan darah. 

Oleh karena belum diketahui ke- 

Juarganja, maka majat pada pagi 
harinja dikubur dengan rawatan Ru 

| mah Sakit Umum dan “desa, sedang 
hingga berita ini ditulis belum di 
dapat keterangan siapa keluarga 
Wirjomuljono tsb. 

DJUWANA 
PRODUKSI IKAN LAUT 

NAIK- 

  

Menurut statistik dari  Kope- 
ras, Nelajan A.M-A.N.- (Amrih 
Muijane Anggota Nelajan) ai 
Djuwana, dalam bulan Oktober 
jbl- tertjatat pendapat ikan laut 
seberat 71.028 kg. dengan harga 
Rp- 179.721-— atau dengan har: : 

bandingkan dengan bulan Septern- 
ber. pendapatan 19.653 kg. se- 
harga Rp- 96.063,75 atau - Rp: 
3,91 tiap kilonia, berarti . peada: 
patan bl. Oktober naik tingea 
1496, sedang harganja turua sam- 
pai 359. 

Kenaikan produksi ikan laut 
ini menurut keterangan, ketjuali 
disebabkan karena iklim dan mu- 
sim -kan, duga kelengkapan per- 
sediaan alat2 penangkap ikan jg. 
makn baik mengambil peranan 
jang penting. Tentang turunnja 
harga mudah dimengerti, , meng- 
ingat dengan berl pas gandanja 
pendapal an ikan. : 

“ 

BEBERAPA POHON TUM- 
BANG. 

Hudjan angin jang sedjak ha- 
ri Sabtu jbl. sampai hari Senin 
ni mengamuk didaerah Semarang 
menjebabkan beberapa pohon di 
dalam kota tumbang. Sebuah po- 
hon besar jang terletak d pekara- 
agan Hotel du  Pavillon Senin 
pagi ini djuga tumbang, tetapi 
intung idak sampai membawa 
ko ban manusia karena ambruk- 
aja pohon tadi kedjurusan Barat. 
Dibeberapa kampung tergenang 

air. ' 

PENJELENGGARAAN 
BAZAA... 

Kaum Ibu ,,Saroha” dari Gere 

Semg. bermaksud ' mengadakan 
bazaar pada tgl. 25—26 Nopem- 
ber '54, bertempat di Balai Per- 
temuan Krsten, Bodjong SI jang 
akan dibuka pada diam 17.00 jg 
hasilnja akan disumbangkan ke- 
pada Jajasan Dana Geredja HK 
BP guna membeli sebuah gedung 
'untuk kebaktian. 

SEMANGAT GOTONG 
ROJONG 

Oleh rakjat desa Ngarianak, Ri 
dja (Kendal) dengan setjara gotong- 
rojong baru2 ini telah dapat dibeli 

dengan pekarangan- 
nja seharga Rp. 2.500,—. ' Rumah 
ini digunakan untuk Sekolah Rak- 

|jat IV, guna sekedar memenuhi ke- 
butuhan rumah sekolah didesa tadi. 
Tindakan gotong-rojong mengusaha- 

.kan rumah sekolah ini, sedang di- 
ikuti pula oleh rakjat desa2 Singo- 

rodjo, Kaliputih — dan - Banjuringin   (Bodja), 
  

kB 
: RENTJANA MEMBANGUN “PARTAI MURBA MENOLAK 

dan ruangan pos. | 
Disekeliling bangunan2 itu dise- | 

lah Rp. 250.000.-— kalau pemba- |. 
ngunan tadi dikerdjakan sendiri 

Pembangunan tersebut 

pandjang dan akan dimulai awal | 

telah terda- 

disakunja | 

Setelah diwarung dap air kop' | 
it telah disediakan, Wirjomul I- 

sembuh “kembali 

  

  

ROTOKOL 

| Diatbin La baru? ini jg di 

kundjungi oleh seluruh tjabangnja 

didaerah” Karesidenan Pekalongan 

“dengan bertempat di gedung  Nasio- 

nal Tegal, Partai Murba' telah mu- 

tuskan untuk menjampaikan masi 

kepada ' -pemerintah ig menjatakan 

memperkuat pernjataan Dewan Par 

tainja mengenal protokol. . Dinjata- 

kannja, Pa tsb. “menolak 'proto- 

kol jg ditanda tangani oleh Sunar- 

“jo-Luns karena tidak menguntung- 

  

kan rakjat. 
Selandjutnja ak kepada pe 

merintah untuk segera mengadakan 

nasiona sasi sumber2 ekonomi de- 

ngan djalan hukum revolusi mere- 
      but Irian Barat sesuai dengan .dj- 

wa repolusi.: 

Ketjuali itu 'pemeri intah didesak 

nja pula untuk: segera melaksana- 

et "Fatsal 33. dari VUD Repwol.k 

| Proklamasi 45. 
Untuk keperluan tsb. diatas di 

njatakannja bahwa Partai. Murba 

sanggup mendjadi pelaksananja. 

PURWOKERTO 
MENINDJAU PEMBA- 

... NGUNAN 

Belum lama berselang bupati 
'Banjumas Boediman telah menga 
'dakan penindjauan mengenai ob- 
jek-objek pembangunan jang di 

Jusahakan oleh B.R.N. Jang ditin- 
djau “ialah penggregadjian di 
Purwokerto dan pertukangan di 
Sokaradja. , : 

PABRIK TEMBAKAU 
TERBAKAR 

Baru-baru ini pabrik tembakau 
di Sokaradja telah terbakar dan 
kerugian kira 
Diduga kebakaran itu terdjadi 
'gsrena panasnja timbanan tem- 
bakau, sehingga hawa tidak dapat 
masuk. 

TJIREBON 
AMPAS GEHA BERATJUN. 

Sedjumlah 32 orang 
kampung Babakan 
tax Djalaksana, Kabupaten Kuni- 
ngan,: baru2 ini dengan mendadak 
menderita sakit perut, pusing ke- 
pala dan muntah2. Setelah mereka 
diperiksa oleh Djawatan Kesehatan " 
setempat, ternjata sakitnja itu adalah 
disebabkan karena 
(ampas) geha, 

Ampas geka'itu dibikin oleh seorang 
penduduk desanja sendiri" jang 
mudian mendjualnja kepada mereka. 
Setelah dirawat “beberapa hari, ke 
32- orang korban 

             

penduduk 
desa/ Ketjama- 

dan dalam pada 
itu telah dibeslah oleh jang berwa- 
“djib beberapa potong dage geha-das,'g 

jang menderita: ri beberapa orang 
Dalam penjelidikap ternjata bahwa 
dage itu mengandung ratjun. 

GERAKAN KOPERASI 
RAKJAT. 

Didesa Sadawangi ketj. 
tarudjeg (Madjalengka), baru2-ini ' 
telah dapat dikumpulkan “ modal 

pertama sebesar Rp 35.000 dan 
padi sebanjak 260 pikul jang di 
pungut dari 550 orang anggota 
koperasi desa setempat. 5 

- “Uang - dan padi ini akan di 
pergunakan selain untuk mendiri- 
kan koperasi produksi dan -kon- 
sumsi, djuga guna biaja menanam 
lada sebanjak . 50.000 tangkai di 
atas tanah seluas 5 ha., 
sudah mulai dikerdjakan. 

akan digunakan sebagai penam-   
ga raa2 Rp: 2,53 t.ap kilonja. Di-' 

  

dia Kristen Batak Protestant di | 

bah modal koperasi produksi dan 
konsumsi tsb. tadi. 

SIDANG:. D.P.R.D.S. KAB. 
KUNINGAN. 

dalam sidangnja jang paling -achir 
baru2 ini a.l. telah memutuskan 
untuk mengeluarkan uang sebesar 
Rp. 504.000:— dari kas auto- 
noem Kabupaten Kuningan. Uang 
'tu akan dipersuhakan untuk 
membiajai pembikinan djembatan | 
»Tjinatu” jang menghubungkan | 

rantjan Ketj. Tjilimus sebesar: 
Rp. 94.000.— mengganti djem- 
batan ,,Tjibaduga” jg telah rusak: 
antara djalan Luragung dan Tji-: 
bingbin sebesar 
meng-aspal muka djalan antara 
Kuningan-Garawangi sepandjang 
5 km sebesar Rp. 

paten sebesar Rw». 120.000 dan 
memindahkan djalan Lurarung— | 
Kun'ngan sebesar. Rp. 131.500,— 

    

    

  

memakan dage 
sematjam ampas tahu: ' 

ke- 

ampas ceha itu 

Ban- - 

jang kini- 
Hasl- 

daripada tanaman lada itu nanti: 

DPRDS Kabupaten Kusingdn, 

djalan Sindangdiawa dan Mandi-| 

Rp. 48.000. 

110.500. 
mendirikan rumah dokter kabu- 

3. 

" Lembaran 
Lala Kinta! 
Akan Diterbitkan Di | 

Bandung 

MULAI bulan Djanuari 1955 
iad, ,,Panitia Badan Keamanan | 
Lalu Lintas” Bandung akan me- | 

ugeluarkan sematjam madjalah ig | 
dsebut ,,Lembaran Keamanan 
Lalu Lintas”. Madjalah ini akan 
terbit 2 bulan sekal: dan teruta- 
ma ditudjukan kepada anak2 dan 
pemuda2 dengan maksud untuk | P 
membangkitkan kesadaran akan 
keamanan lalu-lintas.- Selandjut 

a Inspektur Polis' Lalu Lintas 

  

djadi wakil ketua ,,Panitia 
aman Lalu Lintas” itu mene 

rangkan bahwa sekarang panit'a 
itu telah 
turan2 tentang ,,Traffic Garden” 
jang akan diadakan di Bandung. 

  

Panitia itu sangat menginginkan 
supaja kotabesar Bandung menjediz 

  

ung, Nazaruddin, jang men- |: 
Badan | 

selesai meniusun pera- | 

au 

Ka 

angan di Nederland D. C. Prins, 
ter Alting Sticht'ng di Djakar.a, 

Pa ana Naat Sena ea iya pukulan2”. 

Menurut Prins lagi, djika ia te- 
rangkan segala pengalaman dan pen 
deritaannja dalam tahanan di Indo- 
nesia, surat2 kabar akan penuh sen- 
sasi, “tetapi oleh "Komisaris Tinggi 
Belanda untuk Indonesia, Graaf van 
Bylandt, dengan siapa ia kembali 
ke Nederland sampai Roma, 'ia ti- 
dak. dibolehkan mentjeritakan sega- 
la sesuatu itu. Sebagai diketahui   kan Taman Nusantara (dulu Insulin 

de-park) untuk didjadikan ,,Traffic 
Garden” tersebut. Tapi pihak kotabe 
sar Bandung tidak dapat memberi- 
kannja dan  menjediakan Taman 
Riau (dulu Oranja Park) untuk di- 
djadikan ,,Traffic Garden” itu. 

Sebagai telah diumumkan, Traffic 
Garden itu adalah dimaksudkan un 
tuk mendjadi Taman Lalu-lintas ba 
gi anak2, murid2 Sekolah Rakjat 
Ta Sekolah Landjutan dimana me- 
reka bisa beladjar dan berlatih un- 
tuk kepentingan keamanay lalu-lintas 
sambil ber-main2.  Sewaktu2 daa 
anggauta ,,Patroli Sekolah” dan ,,Ba 
isan Keamanan Lalu-lintas” akan 

berlatih di. Taman jang terbuka un 
tuk umum itu (Antara). 

  

  

berita tersebut adelah sebagai ke- 
Jandiutan nota protes Belanda . jang 
disampaikan kepada pemerintah In- 
donesia awal bulan ini,  mengena' 

.penganiajaan2 jang dilakukan oreh 
pihak Indonesia terhadap — orang2 
tahanan Belanda di Indonesia”. 

D.C. Prins trsebut 8 tahun jang 
lalu datang di Indonesia sebagai let 
nan  Zeven-December-divisie, ia be- 
kerdja sebagai letnan inlichtingen- 
dienst, dan pada dia sebagaj orang 
bawahannja ketika itu terdapat anta 
ra lain Tomasoa, jang kini mendja- 
di “saksi “utama dalam perkara 
Schmidt. Prins ditahan karena kete- 
rangan2 saksi tersebut, tetapi menu- 

  

Tak Ada Kegemparan 
   

  

Lagi Di Kalimantan 
Mud ATI 

Perlu Segera Diadakan Perbatasan Je 
G Njata Antara Daerah Kita Dgn Ka- 
» $ limantan 

“-RESIDEN 
njaan 

| dapat dikatakan baik, djika 

KALIMANTAN 

ntan Selatan, Apa jang kerap- kali dikuatirkan 
ihan antara golongan Mao 

ang, menurut    

  

r tadi sudah tidak ada lagi. 
kabarkan, beberapa waktu jang 
antara kedua golongan diatas. 

Pifenurut Residen Suparto, pe- 
elundupan dari Singapura dan 
aliknja, djika dibandingkan 
ngan penjelundupan? di Suma- 

rr: terutama di Riau, ketjil seka- 
ar inja, tetapi soal penjelundu- 

“pan ini tak kurang2 djuga menda 
pat perhatiannja. Tetapi apa mau 

ata, demikian Residen Bam- 
ng Suparto, karena untuk men 

a penjelundupan kita sangat 
an tenaga, pengangkutan 
lannja, sedangkan dae- 

  

    

   

    
   
kekur 
dan alat2 

..rah pantai Kalimantan Barat sa- 
“ ngat luas sekali. 

Mengenai kegemparan  diperbata- 
Ssan antara Kalimantan Barat dgn. 
“Kalimantan Utara bagian Inggeris, 
dikatakan sudah tidak ada lagi. Ke 
gemparan itu tadinja memang ada, 
disebabkan sikap alat negara Ingge 
ris jang berpatroli lain dari biasanja, 
sehingga mendjadikan “ kegelisahan 
penduduk daerah kita. Sementara 

"itu perhubungan lalu-lintas “jang se- 
nantiasa dilakukan. oleh suku2  Da- 
jak jang berdiam didekat perbatasan 
Kalimantan Barat dengan Kaliman- 
tan bagian Inggeris terhenti untuk 

sementara. Residen Bambang Supar 

batasan jang tetap antara daerah In 
donesia dan ' dareah Inggeris itu 

hingga kini belum ada, hal mana me 
nurut Suparto, mendjadi kompetensi 

pemerintah pusat. 
Soal jang menjulitkan, jang 

harus dipikrkan mulai sekarang 
djika perbatasan jang tetap itu 
harus ada, ialah tentang  suku2 
Dajak jang berdiam d'dekat per- 
batasan itu, jang menurut Supar- 
to tidak kurang dari 10 suku ba- 
njaknja. 

Kesulitan in', menurut Supar- 
to, ialah perhubungan keluarga 
jang tebal antara suku2 Dajak 
iang berdiam didaerah Indonesia 
dengan daerah Ingger's. Bahkan 
ada suku2 Dajak jang berdiam di 
daerah Inggeris, tetapi banjak 
mempunjai hubyngan didaerah 
Kal mantan Barat bagian Indone 
sia, begitu djuga sebaliknja. 

Kesulitan Jainnja, mengenai pasar. 
Ada diantara suku Dajak jang ber- 
diam didaerah" Inggeris, tetapi kare- 

'na pasarnja tempat berdjual-beli jg. 

  

10 djuga merasa heran, kenapa per-' 

Inggris 

Barat, Bambang Suparto, atas 
, Antara” menerangkan, bahwa keamanan - d'daerah- 

dibanding dengan daerah Kali- 
orang tentang 

Tse “Tung dengan Kuo Min 
Bambang Suparto, pertikaian diantara kedua go- 

Sebagaimana pernah ,,Antara” 
lalu memang ada - perselisihan 

terdekat berada didaerah Kaliman- 
tan Barat bagian Indonesia, maka 
merekapun selalu berhubungan dju- 
al-beli kepasar jang terdekat dan be 
gitu. djugalah sebaliknja. 

Oleh karena itu bagi kedua peme 

rintahan Indonesia dan Inggeris un 
tuk mentapkan garis perbatasan jg: 
pasti akan diadakap itu bukan ha- 
nja sekedar mengadakan dan mene 
tapkan sadja, tetapi sudah semesti- 
nja memikirkan terlebih dahulu ke- 
sulitan-kesulitan tadi, demikian Re- 
sidep Ka'imantan Barat, Bambang 
Suparto, mengachiri  keterangannja 
kepada ,,Antara”. 

Dapat dikabarkan, penduduk Ka- 
limantan Barat Ik. 1,2 djuta djiwa, 
diantaranja lebih dari 304 terdiri 
dari warga-negara asing. (Antara). 

PEMBEL'AN PADI DI 
KENDAL. 

Pembelian padi dari rakjat jang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupa 
ten Kendal hingga pada 'achir bl. 
October jl. telah tertiatat sed'umlah 
6.397.653 ton, atau 79,979 dari dja 
tah jang telah ditetapkan. Adapun 

diatah jg ditetapkan jaitu 8.000 ton. 
Dalam musim panenan j.a.d. diha- 
rapkan akan dapat menghasilkan padi 
sebanjak 127.582 kwintal. Kalau 1096 
dari djumlah ini didjual kepada Pe- 

merintah, berarti Pemerintah akan 
membeli 1.275.82 ton. Dengan de- 
mikian maka pada achir Desember 
1954. sedikitnja Pemerintah Kab. 
Kendal akan dapat membeli padi 
95,9196 dari djumlah jang telah di- 
tetapkan. 

KETEMUKAN MAS DI 
MANGKANG. 

Berita jang disampaikan kepada 
kami mengatakan bahwa pagi hari 

Seni meskipun hudjan turun, bebera 
na anak2 telah menijari mas di se- 
buah tegalan jang terletak. dimuka 
Setasiun 'Mangkang. Beberapa dian- 

tiran2 mas .ang menurut dugaan be- 
ratnja ada 1/20 gram. Tetapi tidak 
Jikeiahui karatanja. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini. Apotheek Sik Yang Wot- 

gandul 16, dan Numa Bod,ong 57a   dibuka hingga djam 20.00. 

endjara di Bandung dan Djakarta, dan selama 
Ba ,Sebagai yamu dari Presiden Sukarno, dari saudara? Polisi 

Indonesia jang berku''t sawo-matang, mendapat makan, minum dan 

  
tara mereka dapat menemukan bi- : 

' kes Lima Serangkai: 

| bahasa musik: 

Sasa 
Kampanje Pers Belanda Tentang . Pe- 
| nganiajaan2” Dipendjara . Indonesia    

SURAT2-KABAR di Nederland, a.l. Alg. Handelsblad, Trouw, 
e Telegraaf dan banjak lainnja, menjiarkan | ita mengenai keda 

leraar gymnast:ek pada Carpen- 
setelah 10 bulan ditahan dalam 

na itu .— menurut 

  

rut Prins, ia sama sekali tidak ke- 

nal Schmidt dan Jungschlaver, mes- 
kipun ia kenal Westerling dan Bos. 

Ia tidak tahu atas tuduhan apa ia | 
telah ditahan, sekalipun sudah bebe. 
rapa kali diperiksa. Trouw dalam : 
komentarnja | a.l. katakan, bahwa 
orang di Den Haag merasa perlu, 
Sup:/a ,,keterangan2 mengenzi keke- 
djaman orang2 Indonesia disiarkan 
seluas2nja, untuk kepentingan, untuk 
membela dan utk menolong orang? | 
Belada jang kini masih - ditahan”. 
Harian ini tjela sikap Komisaris Ting ' 

Belanda, jang melarang  Prins 
men',eritakan penderitaannja itu. 

gi 

Desak supaj. d'kemuka- 
kan kepada PBB. 

Dalam pada itu Veteranenle- 
goen Nederland - menurut Tele- 
graaf telah menjampaikan desakan 
kepada PM Drees, supaja, peme- 
rintah Belanda mengenaiapa jg di 
Dem aka sbeestachtige schand- 
daden” (perbuatan? keb.natangan) 
dari pihak Indonesia itu, tidak ha- 
nia membatasi d'ri dengan meng- 
adakan pengumuman2 sad'a, te- 
api supaia mengadjukannja kepa- 
Ja PBB (Antara). 

RUMAH-RUMAH SEHARGA 
RP. 50.000.— DJADI 

ABU. 

Dari Tasikmalaja 
bahwa - kampung Sarakan de- 
sa Tjikukulu (distrik Karang- 
nunggal) telah didatangi gerombo- 
lan bersed'ata. 30 Buah rumah te- 
tah d'bakarnja seh'ngga-menimbul 
kan kerugian Rp. 18.000. 

Selandjutnja “ di uga kampung 
Ti godos, desa Set'awaras (distrik 
Karangnunggal) telah mendjadi 
sasaran, Disini diumlah rumah ig 
dihrkar gerombolan ' adalah 
buah dan kerud'ann'a adalah se- 
besar Rp.. 23.000.— 

dikabarkan, 

  

“SIARAN RRI 
Semarang, 24 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Rany dar Ping Asto- 

no: 06. 40, Tri Irama: 07.10 Njanjian 
Momo: 13.15 Frank Sinatra: 13.30 
Ruang Wanita: 13.45 Krontjong 
dan Stambul: 14.10 Krontjong dan 
Stambul (landjutan): 17.00 Taman 

Kusuma: 17.40 Sendja meraju: 18.15 
Orkes Melati: 18.30 Dari dan untuk 
Angg. A.P.: 19.30 Hidangan Den- 
dang Remadja: 20.30  Klenengan 
lengkap: 21.00 Siaran Penerangan, 
22.15. Klenengan lengkap (landju- 
tan: 22.30 Tutup. : 

Surakarta, 24 Nopember 1954: 

      

KEDJUARAAN PSSI DI 
SURABAJA. . 

D'um'at sore 1. di Surabaja d - 
adakan pertandinsan sepakbola 
antara Kes. Pers baja dan kesatuan 
Persis Solo 'jang berachir 5—0 
uk. Surabaja. Pertand ngan tadi 
nd a'ah utk. perebutan" Kadinar: aan 
LG 

| Se'and u'nja hari Sabtu it kes. 
| Pers da berhas'1 mengalahkan kes. 
lp r3sis Solo.dng. angka 18—0 dan 
| , “ri M'nggu jl. kes, Persidia (Dja- 
Uk 

  
onta) menang dari kss. Persima 

(Malang) dng. angka 2—1. 

| KOMPETISI PSIS. 
Un.on main serj dgn. 
SSS 2—2. 

|. Hud'an jang turun sedjak ha- 
r. Sabtu jbl. menjebabkan pel- 
bagaj atjara pertandingan sepak 
boa kompetisi " PSIS dibatalkan 
intaranja jalah .kes. Polisi dan 

| kes. Romeo. Sekalipun lapangan 
Stadion pada hari Minggu 
maren sebaga'an tergenang air, 
tetap: pertandingan antara kes. 
Unon I dan SSS TI dapat dilan- 
:djutkan. Pertandingan tsb. ber- 
achr 2—2, angka mana didapat 
pada sebelum istirahat. Dlm per 
andingan tadi, fihak SSS. nam- 
pak menurunkan pasansan dgn 
tenaga2 baru. . jang kel hatannja 
baik. Meskipun pada umumn'a 
f hak SSS ada unggul, tetapi ber 
kat perlawanan clet ig diberikan 
sleh garis belakang Union . dgn 
Kamd' jang mendjadi pen: "halang 
hesar bso' SSS, achirnia SSS da- 
lam babak kedua pun tak mam- 
m1 menggetarkan gawang Union, 
hissga sman 
achri angka 2—2 tidak berobah. 

KES. KALMAR F.F. BERMAIN 
SERI DI KUALA LUMPUR 
Kes. Kalmar F. F. jang sedang 

mengadakan perlawatan ke Ti- 
mur Djauh telah main di Kuala 
Lumpur pada hari Saptu jang 
baru lalu melawan kes. Federasi 
Malaya dan berachir seri 1—1, 
demikian menurut A.F.P. Dalam 

Cs 

pertandingan tersebut. jang ber- 
harga dilihat adalah kontrole 
bola jang ba'k sekali dari para 
tamu. Pemain Kalmar, Svensson 
adalah jang tampak terbaik dise- 
langgang. Ia bermain sebagai half 
back kanan. Digaris belakang ia 
member kan pertolongan — bagi 
pertahanan regunja dan tjepat ma 
dju kemuka untuk membantu me 
njerang. Ia pula jang dapat men- 
tjetak gol pembalasan untuk re- 
gunja. 
DJUARA MALAJA MENANG 

LAGI. 
Djum'at malam jl. regu basket 

Chung Hua Lan Chiu Tsung Hui 
menghadapi regu Chin Wo, djua 
ra Malaja dlapangan THHK Se- 
marang. Ternjata regu bond Se- 
marang tadi pun dapat dikalah- 
kan dengan angka 49—46. . Per- 
mainannja Chin Wo malam itu 
ada lebih baik dari pada malam 
pertama. Segala taktiek dikeluar- 
kan untuk mengalahkan Jawan- 
nja jang tidak ringan. Dalam per 
tandingan itu kelihatan tegas, 
bahwa pemain “Chin Wo dalam 
mentjetak goal ada lebih baik da- 
ri pada Semarang, terutama pada 
waktu Chin Wo ketinggalan de- 
ngan angka 35—38. Dalam tem- 
po jang singkat Chin Wo berha-   Djam 06.03 Orkes Krontjong:, 

06.15 Hanafi dan Edah: 06.30 Bing 
Slamet & Didi: 06.45 Lou Predger: 
13.03 Klenegan dari Puro: 14.15 
Klenengan dari Puro (landjutan): 
17.05. Bu Nies dengan Kanak2nja: 
17.30 Penerangan Rakjat, 17.45 Per 
mainan piano, “17.55 Varia Djawa 
Tengah: 18.15 Ruangan A.P.:- 19.39 
Serenade: 19.45 Contact dengan Pen 
dengar: 20.30 Orkes Gambus: 21.15 
Malam Manasuka: 22.15 Malam 
Manasuka (landjutan), 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 24 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Gending2 D'awa: 

06.30: Vocalia ringan, 06.45 “Suara 
Djanad dill.: 07.10 Orkes Promen»- 
de Boston: 13.10 Orkes Besar: 13.45 
Rejog asli: 14.10 Musik siang: 17.09 
Rajuan sore: 17.45 Pendidikan aga- 
ma: 18.00 Untaian musik: - 18.15 
Guy Minchrill “dan . Ray Martin: 
18.30 Peladjaran lagu Diawa: 19.4) 
Hidangap R.O.S.: 20.15 Ketoprak 
Mataram, 21.15 Ruangan Djspendi: 
22.10 “Ketoprak Mataram  (landju- 
tan): 23.36 Tutup. 
. Diakarta, 24 Nopember. 1954: 
Djam 13.10 Permainan: Piano: 

13.30 Orkes Studio Bandung: 14.10 
Orkes Kr. Puspa Kemala: 17.00 Or- 

17.30 Peladja- 
18.30 Tjara: memshami 

19.20 Sekuntum Me- 

latis “19.40 Ouartet  H,, “Gaaren- 
stroom, 20.40 Orkes Gambus: 21.15 

Lembaran Wanita, 22.30 Tutup. 

ran janji: 

  

  

5 Dari Tahun Ini! 
M-G-M presents THE MOST UNUSUAL 
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REMIERE— NJA' 

| 

| 

yan ai Hari 

| Di ISEMARANG! 
|   

“ Film Besar Tang Ke 

I'/kapal besar sedang berlajar. 

Seorang lelaki duduk sendiri- 
an diatas dek dari sebuah 

olah2 
Penumpang2 lainnja sedang 
bergembira bersuka-ria, dan 
tidak tahu kesedihan dan ke- 
sunjian jang tersimpan dalam 
kalbu orang laki2 itu, Dia 
adalah Charles Coudray (Ja- 
mes Mason) seorang impres- 

harap 

ia? 

    
  

Dan mengapa ia berani ber- 

lengang kesunjian lagi 
dah pertemuannja itu dengan 

Paula Woodward adalah se- 

Dia bertanja pada dirinja sen-|Dibagian lain dari -kapal itu 
diri, mengapa ia berlaku se-    seorang laki2     

punja. kekasih lain? 

bahwa ia tak kasihnja Nina 
Dia 

akan 
sesu- 

pembantu jang 

  

Pierre (Kirk Douglas) sedang 
melamur, mengenangkan  ke- 

adalah seorang akrobat 
termasjhur dan Nina 
berhasil didjadikannja seorang 

  

Dalam kapal besar ji 
wah itu terdapat men 
lain jang ketiga. 
daemoiselle, 

lain, Narva' 

  

scorang 
(Pier Angeli) 

» telah Ia bertanja ' kepada 

pandai. Pierreftelah terdjadi- pada diri 

  

Jakdi . Mo- 

jang pernah mengalami tjinta 
sepetang jg. gilang gemilang. 

kendiri apakah gerangan jan 

sil membikin angka mendjadi 
45—38, suatu prestasi jang pa- 
tut mendapat perhatian. Dalam 
pertandingan tadi jang mendiadi 
bintang lapangan ialah Khoe- 
Keng Tuan (no. 3), pemuda jang 
baru berumur 18 tahun dan sela- 
ma pertand'ngan berlangsung tak 
pernah istirahat. Fihak Sema- 
rang pun menundjukkan permai- 
nan jang baik. 

DIAGN2 BULUTANGKIS 
WANITA LUAR NEGERI. 
Menurut ,,The  Straits Times”, 

Hongkong, Indonesia dan India 
ingin mengundang pemain2. wanita 
djago2 bulutagkis dari Amerika dan 
Inggris Judy Devlin dan Margaret 
Varner kedua2nja dari Amerika, 
serta Iris Cooley day June White 
dari Inggeris. 
Sebagaimana diketahui, ke-4 pe- 

rn2in wanita itu kini sedang berada 

di Singapura untuk turut dalam ex- 
hibition internasional jang akan di- 
adakan pada tgl. 23 — 26 Nopem- 
ber j.a.d. 5 

Wakil dari persatuan bulutangkis 

negara2 tersebut telah menanjakan 
kepada Ken Davidson manager da- 
ri pemain2 wanita itu, mengundang 
mereka untuk datang ke negara ma 
sing2. 

Sabtu pagi pemain2 wanita terse- 
but bersama-sama pemain2. Indone- 
sia, Perry Sonneville dan Eddie Yu- 
suf dibawa ,ssight-seeing” mengeli- 
lingi pulau Singapura. (Antara). 

ng me: 
umpang     

Film buatan Kom jang 
dibuat dengan Technico- 
lor, KISAH TIGA PER- 
TJINTAAN” (The Story 
of Three Loves) ini ada- 
lah tiga pengalaman tjinta 
dari enam orang manusia 
je. berkasih2an dan meng- 
anggap tjinta sebagai se- 

wanita 

dirinja 

i orang 

              
| orang penari jang sangat ber-|jakih bahwa dengan Nina iec|asing jang tak pernah dapas bu: : 
(sario film jang kenamaan je. (bakat, dan Charles Coudraylakan djadi buah mulut du-|dilupakannja sedak r sites ar Na aa pada suatu ketika pernah dja-|jakin bahwa tarjan jang “di-/nia, sebab Nina mempunja!lannja kemarey malam di s Data tuh tjinta dan pernah kalah. (berikan Woodward itu  ada- keberanian jang luar biasalRoma itu? Dan masih ters eren Aa an 

jakni pada malam jang tak |lah istimewa untuknja, untuk berajun2 diudara  dan(ngiang pula utjapan Wanita v . Lp maan " iiadi jpernah akan terlupa olehnja|Dan ia tidak mengira bahwa kepertjajaan jang penuh bah-|di kereta-api itu: Engkau 5 Ni Goa pat ar ai 
ketika ia bertemu denganftari Paula itu adalah tari ke-iwa ia tentu tak akan pernah|masih muda, fjinta akan me- baka T- NE 
Paula ' Woodward — (Moira|matian Paula — dan bahwa|meleset. Tapi tjintanja pada njongsong engkau — dimamal ni Wa ' 

Shearer). i |. Itjinta mereka adalah  tjinta/gadis itu menjebabkan ia ta-|djuga engkau berada”. — Dan Dengan : 
sanak si KE Oo terlarang. kut — dan karenanja, ia te-lapa jang dikatakan wanita Pier Angeli — Leslie Ca- 

lah memutuskan  meninggal-litu benar2 terdjadi, pardjaladION — Moira Shearer —- 
' kan pekerdjaannja jang men-nannja — penuh diisi dengan||yames Mason —  Kirk 

datangkan kemasjhuran dan malam2 jang romantis. ouglas — Farley Gran- 
Uang itu semata2 hanja ke ger — Bthel Barrymore 
kasihnja itu. dl, | | 

Sabat 1, 3 desmasin sea kabah aka 3 ai tu 
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oleh orang jang menama- 
ditambahkan keterangan2 menge-. 
menipu orang2 pemerintah. Da- 

sampa! ratusan ribu rupiah didapat 
uasaan Lin 'ini. Antara lain dite- 

     

  

ri salah seorang ja 

   

     

     
   

keterangan sampai 
rangkhn, bahwa Lin ada suatu ketika memadjukan suatu 

pal2 raksasa di Sabang jang kemu- 
ii Perkubungan Ir. Roosseno, dengan 

Kk pendirian itu harus bersifat 5076 pe- 
partikelr nas'onal. 

renijana pendirian 
dian disetudjui oleh | 
tjatatan, bahwa 
merintah dap 509c 

“ & 

  

  

   
     

Fa a« (Hukuman Mati Jimi 
Pant takangBagi Hodeiby | Kuda Jg Termahal       

   

  

kat dengan Partai Komunis Mesir dalam komplotan untuk mem-   djuan mengenai pemeliharaan 
anak meraba Kan, Lobi Jan nak mereka, Yasmin, bunuh perdana menteri Djamal Abdul Nassir. al Helbawi 'me- 
djut tidak dinjatakan Al "Ingutjapkan kata2 ini dalam penyeriksaan perkara Abdul Latif, 

    

   
persetudjuan apa jang “telah: di- jang didakwa telah mentjoba me mbunuh PM Nassir atas perintah 
Gapatnja itu. Tetapi Ali hanja Pe aa Muslimin”, sebagai langkah pertama untuk 
Kenlaakan, beng Karan akan | merobohkan regime Dewan Revo Jusi Mesir. 
nggal bersama dia di. : 

Dikatakannja bahwa pertjoba-p Menurut dugaan, permintaan Su- untuk waktu jg tidak ditentukan 
, an pembunuhan ini telah diper-|dan ini dimaksudkan supaja Nadjib mulai tahun j.a.d. 

Dimin-| 

| Fjantjut Taliwondo 
Bat “Yus Rt oat PR kan PA : Li Hang ana Ta aras | WK Djaksa Agung Mendakwa Iehwanu! 

hai New Xork pada hari Diuws|. Muslimin Bekerdjasama Dga Kaum 
udara.. Dia menjatakan, “bahwa!” . 

ngan gatjara2-n hara Rita| - war, pyAKsA aan &£ Winter kada ngatjara2 bekas isterinja, Rital ” WAKIL DJAKSA agung Mes'r Mustafa elbawi, menga- 
Hayworth, telah di Ra bersetu. takan Sabtu bahwa Ichw mi Mu himin telah an Jom kata. Dati 

Kemudian ia katanja telah men- 
dapat sehelai surat keterangan dari 
Menteri Roosseno jang menjatakan 
menjetudjui  rantjangan — per- 
dirian galangan dj Sabang itu, ma 
ka Lin mulai ,.mentjari modal” ke- 

kiri den ke Orang? jg. terke- 
muka dalam lapangan perekonomi- 
an, jang pada umumnja dapat me- 
mindjam uang dari Bank Rakjat In- 

mua. Ditambahkan, bahwa jang se- 
ring mendampingi Lin adalah se- 
orang - bernama R. jang berkedudu- 
kan tinggi di Dewan Ekonomi Ba- 
njumas. K 

Sementara itu koresponden J.P. di 
Surabaja . dapat menuturkan” lebih 
Cjauh, bahwa kalau datang di Sura- 
baia, ..drs. Lin” jang katanja bera- 
sal dari Blora itu, selalu menginap 

..Ali Khan, “anak dari Aga 
Khan, kemudian menjatakan mne- 
ngenaji kabar lain, —,,Saja telah 
berhasil mentjapai sukses jang 
terbaik dalam penghidupan saja,” 
kata Ali, sebagaimana telah di 
ketahui Ali telah mendjual se- 
“ekor kuda ajahnja jang kenamaan 
»Hassana” seharga $ 105.000. 
Harga ini adalah harga jg belum 
pernah diperoleh dari pendjualan 

siapkan bersama-sama oleh Par- 

limn. Dakwaan ini katanja dida- 
Isarkan atas dokumen2 jang di 
ketemukan oleh polisi, 
polisi menggeledah rumah2 ang- 
gota Partai Komunis. 

al Helbawi mengatakan bahwa 

tai Komunis dan Iehwanul Mus- 

waktu | 

Pz Dalam 
dokumen” ini disebut nama Sayid | 
Kutb, direktor dinas propaganda. 
Ichwanul Muslimin. Selandjutnja 

djangan sampai dibawa kemuka pe- 
ngadilan. Seperti diketahui, Nadjib 

sir oleh Dewan Revolusi, sesudah 
ia dituduh mempunjai hubungan de 
ingan satu komplotan ,,Iehwanul 
Muslimin” untuk membunuh  P.M. 
Djamal Abdul Nasir. Muhammad 
|INuruddin tiba di Kairo sebagai ke- 
itua dari sebuah delegasi resmi Par- 
'tai Persatuan Nasional Sudan, jang 

diberhentikan sebagai presiden Me-| 
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Daya 

donesia didjadikan kawan2nja jang dihotel klas I. Hidupnja sangat ro- 
baik. Dan dengan perdjandjian2 jg yal. Pernah memberi persen sopir 
muluk maka uang ratusan ribu kre- taksi sampai Rp 100,— dan seorang 
dit BRI dapat 
mudah. “kok sadja dapat persen Rp 50,— 

Misalnja, demikian orang un al jang Pun ja terlibat, dalam perkara wani- 
menerangkan terus Saja. sendiri ta. Meskipun Kafanja 'ia sudah ber- 
djuga terpikat dengan. rantjangan istri.seorang njonja Belanda jang ia 
Drs. Lin.. Dengan pakaiannja jang tinggalkan di'negeri Belanda, tapi di 
ganteng, kata2nja jang ramah, serta Surabaja banjak "mempunjai hubung- 
surat2 dari pelbagai pembesar (an- an dengan “wanita2, terutama djan- | 
tara lain - dari Menteri Roosseno, da2 kaia. Diantaranja jang sangat ia 
dan Sidik ketua umum PNI) maka ,,kedjar2”, iaah#seorang wanita In- 
permintaan Lin supaja saja adjukan do Belanda "bernama" Dora. Selain 
permohonan kredit kepada BRI saja itu penipu ini" mengaku mempunjai 
luluskan. Pertama2 saja minta pin- kartu prioritet untuk pesawat GIA, 
djam Rp. 400.000.— tapi kemudian dan meskipun ia katanja warganegara 
hanja diberi Rp. 100.000,” jang Belanda, tapi. mengaku pula  punja 
saja serahkan kepada Lin sebesar surat keterangan” dari Presiden Su 
Rp. 75.000. Atas usaha Lin se- karno. 

digelapkan setjara pelajan hotel jang disuruh beli ro- | 

|sa FE.Z. Mutagion, “ketua 

pihak Ichwanul Musl.min setjara fbertugas '— mengadjukan permintaan 
rahasia telah menjebarkan surat2 ftadi. Partai ini adalah partai jang 
selebaran jg mengandung seruan ftjondong kepada uni antara Sudan 

|supaja regime Nassir digulingkan. fdan Mesir, ,/Persatuan Lembah Nil." 
Pem mp:nbesar Ichw. Mus- | (Antara-UP). " 1 
Imin Senin diperiksa. In 

Sementara itu kalangan resmi | 
mengumumkan di Kairo, bhw per. 
kara Sheikh Hassan al Hodeiby, 
pemlImpinbesar ,,lehwanuj Musli- 
mn”, akan mulai d.periksa pada 
hari Senin. 

Sebagaimana diketahui, al Ho- 
deiby ditangkap, waktu pemerin- 
ah Mesir dengan resmi menjata- 

eng Sa aa na ye 4 Hassan telah dituduh melakukan 

d'dakwa berkdmtar utk meraba Be akan? “ON Me an 

kan regime jang sekarang. Sap-: ar san Bagan Saat 
tu p”tang diumumkan, bhw sela- belum itu dengan djalan melakukan 

seekor kuda. (Antara) 

PERKARA PEMALSUAN 
— DEKLARASI. 

Pada tg: 25 Nopember j.a.d., Pe- 
ngadilan Negeri Bandung memerik- 

DPRDS 
Kotabesar Bandung jang dituduh te 
lah mleakukan pemalsuan uang de- 
klarasi ketika ia sedang mendjabat 
pekerdjaan di Kantor Urusan Aga- 
ma propinsi Djawa Barat. : 

Beberapa djumlah uang jang ter- 

sangkut dalam perkara ini belum di 
ketahui. Perkara ini sudah lama di- 

periksa oleh polisi dan kini sudah 
diserahkan oleh kedjaksaan kepada 

Hukuman mati diminta 
kan bagi Hodeiby. 

Sementara itu hukuman mati atas 
(diri Hassan El. Hodeiby pemimpin 
tertinggi dari Ichwanul Muslim, te- 
lah dimintakan oleh pengadilan rak- 
jat Mesir dalam tuduhannja terhadap 
terdakwa tsb. jang diumumkan pada 

'bari Sabtu jang lalu.   terusnja, kredit saja dapat diperbe- 
sar, mula2 dengan tambahan hingga LL 
sebesar Rp. 230.000.— dan achirnja . 
ditambah lagi oleh BRI hingga 
Rp. 270.000-—. Bagaimana itu saja 
tak mengetahui, 

4 

£ 

5 k tiap k £ Kredit mebesbenbesa ma ena dh" GANGA Gedjala2 Jg Dikemukakan' | itssi perdiandiian mengenai 'dae-|hekiotan bersendiata beri tahu dengan interlokal, dan ker 'e & rapa e Ja a e ) aan? Meat Tah Kena n, Pare BOSAN 2 aan “5 2 TI Bea 2 
erna : Ng Se jg 1... : S5 Demikianlah diumumkan oleh menjjat Mesir itu bersidang lagi untuk mudian Urngae tanga tinju mengapk : Oleh Harian ,,Times teri luar negeri Mesir Dr. Mahmud (memeriksa perkara tersebut. (AFP). 

Dikatakan oleh korban ini, ia per Ke an aa Ra UN: | Be an tjaja kepada Lin, sebab Lin selain- HARIAN ,,TIMES” London memuat sebuah tadjuk-rentja- | kabinet Mesir, je mempunjai kekua E Chiang Sudah 
nja memiliki surat2 seperti tersebut na berkepala ,,Musli | Crisis” dan bertanja, ,,apakah Islam bisa | saan2 legislatif dan exekutf, telah k £ 

     

  

diatas tadi, dia djuga sering kelurr mendjadi kekuatan : 
masuk dipelbagai kementerian di sering dikemukakan orang? 
Djakarta dengan mudah. Misalnja kembangan kedjadian2 jang 
kalau ke Kementerian Pertahanan 
ja-se-akan2 orang besar dan seperti 
dirumah sendiri dalam - pergaulan Pena TRY 
dengan opsir2 jang bertemu dengan  Dinegeri2 itu terdapat kesukaran? 
dia. . Djuga ia pertjaja sepenuhnja dalam pemerintahan dan timbul ar 
kepadanja, sebab seorang pendjabat gumen2 mengenai bentuk konstitusi: 

risis Dinegara? Islam? 

orsatuk an sesuatu bangsa sebagai jang 
”, Haran tersebut melihat bentuk per- 

o serupa dalam krisis dam kesukaran2 | 
jang kini berakar dalam banjak negeri Islam — dari Mesir mela- 
lui Iran dan Pakistan sampai di Indonesia. 

pengadilan. negeri. MEA Mat 1 
.& ma 24 djam achir2 ini diberbagaip  .. 
. bagan negeri Mesir telah ditang- - Fog MAtaK antugokpran aa 

5 'detat dengan setjara kekerasan an- 
.. htara lain dengan mengadakan pem- 

Perdjandjian Suez. 'bunuhan dan membentuk suatu or- 
Sementara itu Mesir sudah mera-|9anisasi rahasia jang diawasi oleh 

kap 35 orang anggota ,,Ichwam 
Muslim n”.       

   

meratifikasi perdjandjian ini ,,atas f - 45 

nama rakjat”, dan perdana menter' | : ) Jakin Betul 
Let. Kol. Djamal Abdut Nassr te ahwa RRT Akan Me- 
lah menandatanganinja sebagai pen . 2 
djabat kepala negara. Dr. Muh njerang Taiwan 
Fawzi menerangkan seterusnja bah-j 
wa Inggris akan menukarkan alat? DJENDERAL Chiang Kai Sek 

tjatan 

tinggi BRI sendiri dengan tjara jang 
mudah serta dalam waktu jang sing 
kat memperbesar kreditnja setelah 
didatangi oleh Lin ini beberapa kali 
sadja. Ditambah dengan gerak-gerik 
penghidupannja sehari2 jang mem- 
berikan kesan, bahwa ia seorang 
kaja dan ternama, maka uang jang 
ia dapat pindjam sampai ratusan 
ribu itu ia serahkan kepadanja se- 

  

j ab as Ta 

Masjumi Ya- 
1 . . sikmalaja : 
Gunakan 40 pCt. Dari: 
Uang Zakat?Utk.Meng- 

hadapi Pemilihan 
Umum 

PIHAK jang berwadjib di Ban 
dung kini sedang menghadapi 
soal boleh tidaknja zakat-pitrah 
digunakan oleh suatu partai utk. 
kepentingan fisabililah dalam 
menghadapi pemilihan umum dan 
masih menunggu putusan Mente- 
ri Agama. Mengenai duduknja 
perkara didapat keterangan, bah- 
wa menurut laporan resmi ketua 
Masjumi (dan Muslimat) tjabang 
Tasikmalaja Dn, mengeluarkan 
instruksi mengen: pemungutan 
makatpittak  Jkg hasilnja akan 
dipergunakan 60960 untuk ,,fuko- 
ro wal masikin” dan 4076 untuk 
partai Masjumi sebagai djhad 
fisabilillah dalam menghadapi pe 
mil han umum jg akan datang. 

Menurut laporan itu lebih. 4an- 

djut, dari djumlah jg 4076 itu akan 
dibagikan 0,3 untuk  rantingnja, 
0,3 untuk anak-tjabang dan 0,4 uik. 
tjabang2. Dari. Kantor Urusan Aga 
ma pihak jg berwadjib telah menda 
pat keterangan, bahwa menurut ru 
kun Islam, orang jg berhak meneri 

ma zakat itu jakni jg disebut 
giatul Murtadisin (halam. 150 dari 
Kitab) ialah terdiri atas 8 golongan 
jaitu: 1. fakir, 2: miskin, 3. mualaf, 
4. amil: 5. gharib: 6. abid jg akan 
dimerdekakan, 7. orang2 jg akan 
memperdjoangkan agama Islam (fi- 
sabilillah) day 8. kaum musafir ja- 
itu jg sedang dalam perdjalanan. 

Pihak jang berwadjib sudah 
mengetahui, bahwa tatkala pada 

kemudian muntjul tuntutan2 ekstrim : 
jang dikemukakan oleh  fanatikus? ! 
agama: lalu — menurut harian ter- ! 
sebut — tata-tertib diselenggarakan | 
oleh regiem2 jang mendapat soko- 
ngan kuat dari militer, - 

Dalam menindjau peranan agama 

Islam dalam politik, harian tersebut 

da agama jang besar ini, 

jang kini diperlukan oleh negara? ba 

sendiri”. 
»Boleh dikatakan dihampir semua 

negeri2 Islam itu, agama telah meme 
gang peranan penting untuk memper 
kuat reaksi nasional terhadap kekua ' 
saan Barat, dan achirnja negeri2 itu 
mentjapai kemerdekaannja. 
kata harian itu, sesudah kemerdeka 
an ditjapai, pemimpin agama - itu 
sering menemui pertentangan dengan 
pemimpin2 politik, jang mengkeni 
daki menggunakan kekuasaan jang 
baru itu untuk mendirikan suatu su- 
sunan politik, jang dapat dibanding 
kan dengan Negara Sedjahtera mo- 
del Barat sekarang”. 
Memang tidak mudah untuk me- 

njesuaikan tradisi politik Islam jang 
chusus itu dengan aspirasi nasional 
guna mentjapai kemadjuan  dilapa- 
ngan ekonomi dan sosial dengan 
menggunakan pemerintah.” 

»Sebab itu bukanlah suatu kebetu 
lan, bahwa pemerintah baru jang 
berkuasa di Mesir, Iran, Pakistan dan 
Indonesia sehabis perang, menghada 
pi gerakan? berdasar agama jang tju 
riga pada keinginan untuk mendja- 
min supaja adjaran2 agama Islam, 
jang mereka interpretir sendiri, men 
djadi pedoman tindakan2 negara”. 

Kata: harian itu, . peranan jg di 
Ba- pegang oleh Ichwanul Muslimin di 

Mesir, oleh" golongan  Mullah jg 
reaksioner di Wan”dan di Pakistan, 
dan oleh Dariib'Islam di Indonesia, 
membantu “ kita “untuk ' memahami 
kesukaran2,' j8” dihadapi oleh  ke- 
empat negara itu"“dalam tahun2 jg 

'terachir. Kekuatan “merusak dari 
.golongan2 fanatik ini diperbesar la 
gi oleh kegagalan pemerintah2 baru 
disitu untuk  mentjukupi  kebutu- 
han2 jg urgent daripada rakjat. 

: ratifikasi pada tgl. 1 Desember jad.fdari Taiwan hari Mi gu mem 
Import Te- ju xao. “keringatkan hahwa pesewat2 RRT 

Menurut perdjandjian ini, dalam|dapa: diharapkan akan mengzsm 
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| Sri Sunan Ikut 2 

1 

   
  

Dua: buah snapshots jang diambil 
waktu terdjadinja kebakaran di 
Panggung Songgobivono, Solo, pa- 
|da hari Kemis malim jbl. Tampak 
disebelah kiri," Sri Sunan dengan 
berpakaiap surdjan, tak. ketinggalan 
ikut tjantjut taliwordo ” membantu 
pekerdjaan barisan pemadam keba- 

  

Birokrasi 
Tindakan Baru Peme-: 

rintah Rusia 

Malaratina Meradjalela   
ra Partai Komunis : 5 
Sabtu “mengabarkan bahwa di dibitjarakan disini. Jang perlu 

dimaksudkan untuk memberantas mati, asal dapat bensin. 
birokrasi dan ,,sentralisasi jang 
berkelebih-lebihan.”  Diwartakan | djalanbesar, antre 
selandjutnja bahwa pemerintah 
URSS sedang melakukan peme- 

buruh setiara besar2-an 
dan mereka kemudian akan di. 
tempatkan di tjabang2 perekono- : 
mian Sovjet jang produktif, misal | 
nja pada per'ndustrian, perusa- 
haan2 pertanian negara dan se- 
tasion2 traktor didaerah2 jang 
sekarang sedang dibuka untuk di 
usahakan. 

beli bensin. 

Ketika belum punja mobil, ber 
usaha. keras2, dengan djalan apa 
sadja, supaja bisa beli mobil. 
Dan mobil jang butuh bens'n itu, 
kalau sedikit kekurangan sadja, 
orang pada ngotot-ngototan  tjari 
bensinnja, tidak hiraukan mobil 
didjemur atau kehudjanan sampai 
selip selip. 

karan. Gambar kenan: usaha me- 
madamkan api, 

Djakarta Krisis Bensin — 
Membrantas 

| Singapura Setjara Kilat 

hun 1955 disediakan dev'sen da- 

Tetapi, ! 

tempo 20 bulan pasukan2 Inggris 
harus sudah meninggalkan daerah 
Terusan  Suez, Ahli2 tehnik 
akan memelihara pangkalan ini: dan 

pung 'Trigu 
Akan Dilakukan Dari   pur Taiwan dgn hebat. 

1 Isuatu pesan berkenaan dga ,,Hari 

sipil angkatan udara”, Chiang menga 

Dalam ,Pravda” menerangkan, bahwa 

in', karena organisasi pemerinta-   
        

  

DENGAN surat edaran dari di suatu serangan - 

sk pula Turki. “Djumlah pasuka 

untuk tas 70.009 orang. 
““Sedjauh pengetahuan orang,” 

setudju 
beberapa aspek dalam per- 

1 : tiat pada hari Mnggu j.L, di Kairo 
a. Kwaliteit barang harus di se- timbul spekulasi apakah Nadiih se- 

butkan jg tepat all. negeri asal dari. kiranja akan menanda-tanganinja. 
tepung jg bersangkutan, 
hard flour. 

soft atau Dalam pada itu pendjabat perda- 
na menteri Sudan, Muhammad Nu- 
ruddin, malam Minggu mengatakan 
setibanja dari Khartoum di Kairo, 

(af- bahwa ia hari Minggu mengundju- 

b. Harga barang per ton tob. da 
lam Str. $. 

c. Pelabuhan pengiriman 
scheephaven) hanja Singapura jg di ngi perdana menteri Mesir Diamal 

perbolehkan. Abdui Nassir untuk meminta kepa- 
d. Untuk Rwaliteit masing2 jg di danja, supaja bekas presider, Mesir 

sebutkan dalam sub. a hanja diper Muhammad  Nadjib diperlakukan 
bolehkan satu - offerte sehingga baik2, dan supaja ,,kebebasannja di- 
tiap2 importir dapat memadjukan lindungi”. 
untuk pembelian ini sedjumlah of- 
ferte sama dengan banjaknja ma-, 
tjam kwaliteit jg diadjukan. ! 

e. Tepung terigu jg bersangkutan 
selambat-lambatnja tgl. 10 Desem- 
ber harus telah ada  dipelabuhan 
Tandjung Priuk. B3 

Pemasukan offerte. 
Offerte2 tsb. dapat dimasukkan 

sampai dengan tanggal 28 Nopem- 
ber 1954 djam 12.00 (hari Ming- 
gu), pemasukkan jg melewati tgi. 
28 Nopember 1954 djam 12.00 ti- 
dak akan dipertimbangkan, dengan 
ketentuan bahwa offerte2 tsb. ha- 
rus dimasukkan kedalam kotak-su- 
rat jg tersedia untuk itu di KPUI. 

Tiap djenis  offerte jg dimasuk- 
kan dalam kotak surat tsb. harus: 
terbungkus dalam surat jg kuat dan 
diberikan zegellak dari pengirim 
dan harus ditjatat pada sampul tsb. 
»F.F.” tepung ex Singapore. 

Pada tgl. 1 Desember 1954 kepu- 
tusan ,,F.F.” tsb. akan telah di- 

umumkan. , 5 
Permintaan jg diadjukan kemudi-. Meskipun tak dapat diperoleh pe- 

an hari untuk merobah waktu penje rintjian2 “darj laporan itu,, panitia 
rahan atau satu dan lain dimasuk- ekonomi itu kabarnja telah mem- 
kan dengan sub. a sampai “dengan bit, arakan: Hi 

Konperensi 
 Sosialis Asia 

| Akan Diadakan Di 
Indonesia Besuk No- 

. pember 1955 

KONPERENSI Sosialis Asia 
jang bers'dang di Tokyo pada 
'hari Minggu telah memutuskan, 
untuk mengadakan sidang pleno- 

Inja jang akan datang di Indone- 
sia kira2 dalam bulan Nopember 
tahun 1955, Sidang terachir De- 
wan Eksekutf pada hari Minggu 
itu telah menerima baik pula se 
(buah laporan dari para ahli eko- 
'inomi dari konperensi tersebut, 
jang mengadakan rapat selama 3 
hari jang pertama dari k ren- 
si jang berlangsung selama 6 hari. 

pasukan2 Inggris boleh  mendudukif Ya Neh Maan nan 
kembali daerah ini, apabila terdjaf 

terhadap salahf 
katakan: ,,Mendjadilah sifat daripa Kepala Kantor Pusat Urusan Im- satu negara Timur- Tengah, | termaf 

hwa ia port jang dumumkan hari Sabtu 
menentukan pedoman bertindak da dinjatakan bahwa kini didalam Inggris 
Jam .soal2 kemungkinan 'interprestasi 
jang elastis djika- dibandingkan' de- : 1 
ngan agama? dunia lainnja. Sebab itu lam djumlah terbatas untuk pem- hammad Nadiih waktu masih men- melakukan serangan? udara he: 
kewadjiban untuk membentuk suatu belian tepung terigu. Didjelaskan dijadi Presiden Mesir tidak 
negara berdasar Islam, tjorak politik bahwa pembelian tersebut d'laku- dengan 

kan atas dasar Free Fight dengan djandjian “ini: dan sebelum ia dipe- 
ru itu menimbulkan aa ana seperti berikut: 

|bahwa RRT akan berusaha keras 

didaerah Terusan Suez ada W 

han sekarang terdjirat dalam dja 
la2 birokrasi dan tidak dapat 
mentjurahkan  tenaganja untuk 
melaksanakan rentjana2 jang te- 
lah disetudjui oleh Partai Komu- 
nis dan pemerintah setjara kong- 
krit dan realistis. - 

» . Pegawa 2. kantor2- pemerintah 
jang diberhentikan itu akan dipe 

nerupakan benteng anti Komunis 
erdepan dari ,,seluruh dunia mer 

a” maka dapat diharapkan   menggagalkan serangan pem 

serdjakan dibagian Utara Soviet 
(Antara— Un, di Siberia, Ural dan di Ti- 

mur Djauh Sovjet. (Ant.-AFP) 

Perantjis Akan Lakukan 
Pembalasan'Je. Dahsjat 
Kini Menjiapkan Offensif | Besar2an” Terbadap 
Kaum Nasionalis Aldjazarriah—Penduduk Berber 

Disuruh Mengungsi 
KOMANDAN PASUKAN2 Perantjis didaerah pemberonta- 

kan di Aldjaza'riah, ialah veteran pasukan pajung Saka pepe- 
rangan Indotjina, Djenderal Jean Gilles, telah memindahkan mar- 

kas-depannja kekota Batna, pada kaki  barat-laut pegunungan 
Aures. Sementara itu Sabtu pesawat2 terbang Perantj s menjebar 
kan surat2 i selebaran diatas dae rah tadi, dengan seruan supaja apa jang disebutnja ,,penduduk Berber jang tjinta damai” . me- ngungsi ke ,,zone2 keamanan” is:jmewa sebelum: malam Senin. 
Diumumkan seterusnja bahwa pa sukan2 Perantjis akan meluntjur 
kan ,,pembalasan jang dahsjat” terhadap pasukan2 pemberontak. 

bat. terhadap Taiwan. 
Reuter). 

  

terbang supaja menembaki kedu- 
dukan2 pasukan nasionalis  Al- 
djazariah, ialah ,,Tentara  Tu- 
han” jang brontak melawan Pe- 
rantjis itu, didaerah pegunungan 
Aures. 4 buah kolone  Perantjis 
lagi hari Djum'at j.l. telah - ber- 

Augustin Guillaume, Djum'at j.l. 
berunding dengan komandan NA 
TO, djenderal Alfred Gruenther, 
dan menurut kalangan jang patut 
dipertjaja Guillaume telah m'nta 

:idzin NATO untuk mengirimkan 
ipasukan2 balabantuan lagi ke Al 

tempur melawan kaum nas'ona- | djazairiah. 
lis dekat  Tkout,. dan berhasil Dirantjangkan: pasukan? melawan 27 orang. gerak-tjepat. 

ral Roger Ta 

Ekor Kata? 
»Flauwe:Kuls 

Gupernur-djenderal Berita AFP dari Paris mengata 
kan bahwa menteri dalam negeri 
Perantjis, Mitterand, hari Sabtu 
menerangkan bahwa hanja ,,se- 
djumlah ketjil” kaum Fellagha 
"Tunisia jang bekerdjasama dng. 
pasukan2 pemberontak Aldjazai- 

pemerintah melakukan tindakan2 

Bana lagi dari nard telah tiba kembali di Aldja- 
2 La $ zair, d - 

. Djenderal Gilles telah meme- Tea anakan se Ea 2 
rintahkan satu eskadron pesawat KSAP ' Perantjis,  Djenderal - 

Jang paling enak dan tenteram 
teta wong Solo jang biasa 
naik betjak atau andong. Alon 
alon... glijak glijak...... dilakoni. 
'Idep-idep mendjadi laku, kata 
wong Solo. 

Kalau wong Djakarta, apalagi 
jang tinggi2, suka ,,nglakoni”, 
suka prihatin, apalagi jang sudah 
djadi tuan besar djuga tidak ben- | 
del kalaus lihat wong -tjilik 
kan tidak banjak kekisruhan se- 
perti kini. 

SIBUK MAIN SALING ,,TELAN 
DJANGP” kini masih rame di Dja- 

karta. Ja dikalangan atas atas sadja. 
Ini sebenarnja djuga hanja salah sa- 
tu akibat dari......... kemewahan hi 
dup sadja. Akibat dari KURANG- 
PRIHATIN tadi. Djadinja apa2 ser- 
ba salah. Lelakonnja serba rekasa. 
Tapi itu semua hanja terdjadi pada 
Satu gundukan manusia” sadja.- Ra 
hajat umumnja, djelata istimewanja, 
tetep ajem sadja. Ja kerdja “apa mes 
tinja sadja. Dan djustru rahajat djela 

ta ini, jang masih tetap djuga rasa 
tjintanja pada Nusa dan Bangsanja, 

pada Negaranja. 
Djadi biarlah satu gundukan tetap 

edan, asak rahajat dan sebagian be- 
sar dari .pemimpinnja tetap eling, 

pasti jang edap akan segera masuk 
Tawang,  Mangundjajan atau Gro- 

. gol di. Djakarta. 

GUNA APA KITA PIKIRAN jg. 
bukan2? Baiklah pembatjaku jang 
tenteram budiman ini kami adjak 
djalan2 dari rumah makan ke rumah 
makan. 

Ja, ini di Djakarta banjak sekali. 

Dan besar2. Kami tidak perlu ma- 
suk disalah satu restoran itu. Tjukup 
djalan2 sadja seperti wong Soto itu. 
Disana kita akan lihat masjarakat se 
benarnja. Jg. nongkrong djadian jg. 
banjak. Tetapi jang  datang......... 
minta2 ja banjak. Ada jang tiaranjz 
minta2 itu biasa sadja, minta beias 

kasihan. Ada jg. karena tjatjad ba- 
dannja. Ada jg. dengan gosig ebiola, 
tarik suara, krontjongan. Ada lagi 
jg pukul piano” berpakain Petruk. 
Tentu pianonja ini ,,mandolin Dje- 
pang model tahun sebelum perang 

dunia II”, Lagunja Hallo mrnBan- 
dung, atau Bengawan Solo. Tetapi 

e. tidak akan diidzimkan, demikian 1. Dana PBB untuk perkembang- waktu mendjelang hari Lebaran ag Ne Ni Pi 
jl. Masjumi tjabang Tasikmalaja |, Demikian ' al. »Times” London 
telah memungut zakat-pitrah dari j/2 9€rurnja menjatakan pendapat, 
para anggautanja dan mengguna- bahwa tidak ada diantara empat ne 
kan hasil pemungutan itu menu- Rara itu, jg kini telah dapat meme 

: ai pada Gamma: Liahkan soal pembentukan negara 
rut instruksi ketuanja. :Sampai - 2 ? saat ini. belur diparoleb. belete NN berdasarkan ala 

bahwa pemungutan itu . d'ambil 
nona dari bukan anggauta Ma-| La GEMPA BUMI. 

J Berhubung dengan - peristiwa| Har! Sabtu telah tertiatat ada- 
nja gempa bumi jang djarakn'a Ik. 
3800 km dari Djakarta, sedang 

| dalamnja hiposentrum adalah 540 
ikm. Dem kian menurut tjatatan 
alat gempa bumi Diaw. Meteoro- 
logi dan Geofis k D'akarta tang- 
gal 19 Nov. 1954 djam 06.04.24 
GMT. Waktu mulai gemna berge- 

tsb. maka kini timbul soal2, siapa 
jang bertugas untuk pemungutan 
zakat-p trah itu apakah Kantor | 
Urusan Agama ataukah sesuatu 
partai jang. bertudjuan memper- 
djuzngkan agama itu, dan siapa- 
kah jang boleh menggunakan 
hasil zakat, jang menurut rukun 
Islam ,,Fardlu” itu, apakah Kan- 

PRN Djakarta" Menuduh 
Engel Sebagai Peng- 

M0 To ebimat 
“DALAM keterangannja jang di 

berikan “kepada parlemen dan. 
pers, Partai Rakjat Nasional Dja 

KPUI. (Antara). an ekonomj Asia. 
2. Suatu pusat Biro Informasi, gu- 

in. mengumpulkan tanggal2 serta in 
formasi jang ada sangkut-pautnja de 
ngan rentjana perkembangan ekonc 
mi darj negara2 terbelakang dj Asia. 

CHURCHILL 80 TAHUN. 
Berpuluh2 peti tjerutu tih ,,mem 

yandjir ” Downng Street: 10 se- 

jang paling laris dan digemari djuga 
oleh jang sama djadjan ialah ini. Ada 
kakak-beradik jang setiap malam 
mentjarj nafkahnja dari restoran ke 

restoran. Kakanja, berumur kira 11 
tahun, memainkan KETJAPI. Kstjz 
pi ini seperti siter di Solo. Ada jang 
besar, ada jang ketjil, bisa dibawa. 

riah di Djabal Aures. 
Dalam tanjadjawab dengan su- 

ratkabar ,,le Parisien Libtr€” tadi 
Mijitterand seterusnja ' menerang- 
-kan bahwa ia bersama-sama para 
pembesar militer sedang memper 
timbangkan supaja dibentuk satu-   haga, hadi?h hari ulang tahun 

Wns'on Church jang pada tgl. 
30. Nopember “akan berumur 80 
ghum, P 5. Perubahan tanah dan penduduk. 
Lebh dari 100.000 orang telah” Sementara itu djurubitjara konpe- 

mendaftarkan namanja ulik danayrensi, Mahdov Groksale darj India 
ulang tahun ke-80 Churchill. Me | mengatakan, bahwa perundingan? 
reka menghadiahkan barang2 tan- | bersifat organisatoris. Ditambahkan: 
d2 meta dari 3 pence hingga nia. bahwa para delegasi telah merr 
10.000 sterlirg. 'berikan tekanan pada masaalah ge- 

Seperti d'keishui, Churchill sa- rakan tani di Asia. Laporan2 perse- 
roat erkenal sebagai penggemar orangan telah disampaikan menge- 

3. Perdagangan dan GATT. 
4. Uni Pembajaran Asia. Usul in 

akan diperbint/angkan kelak. 

karta. Raya menjatakan, « bahwa 
utjapan Sahetapy Engel, anggauta 
parlemen dari fraksi Demokrat, 
tentang perdjoangan pemer'ntah 
untuk memasukkan Irian Barat 
kedalam wilajah Republik Indo- 
nesia, harus dianggap ,,suatu 

ngan nasional kita, dan, hanja 
menguntangkan pihak Belanda”. 
Sebagai pernah dikabarkan, me- 
ngenai perdjoangan pemerintah 
untuk memasukkan Irian Barat.   rak djam 05.56.03 GMT. 

tor Urusan Agama atau sesuatu| 
partai. : 
Didapat keterangan, 

ini adalah prinsipil dan harus di 
putuskan oleh pihak atasan. Da-| 
lam hubungan ini pihak jg berwa-: 
djib meminta djuga perhatian ten- 

tang keadaan sehari2 jakni ' bahwa 
umumnja penduduk selain dari pa- 

da harus. membajar padjak jg resmi 
ditetapkan oleh pemerintah, maka 
kaum Muslimip djuga merasa  wa- 

djib memenuhi zakat, dan selan- 

djutnja djuga harus membajar pa- 
djak2 lainnja jg tidak resmi seperti 

untuk apa jg disebut »gotong-ro- 
jong”, untuk menjokong Organisasi 
Pagar Desa, untuk ronda  malam,f 
untuk membikin sekolah sendiri, 

untuk orang2 jg mengedarkan fijst 

atau mendjual gambar dan  obat2 

dan sebagainja. (Antara). 

bahwa soal | 

'MENJAMBUNG berita bandjir 
didaerah Gombong awal minggu jl., 
dapat dikabarkan, bahwa — bandjir 
jang dibeberapa tempat  tingginja 
(antara 2 dap 5 meter itu, telah meng 
|hanjutkan ratusan rumah dan me- 
'rusakkan lebih banjak lagi. Kerugi- 
lan materiil besar: banjak pengungsi 
harus ditolong. Korban manusia ti- 
dak ada. Residen Kedu Sukardji pa 
da hari Rebo jl. mengadakan penin- 
djauan di daerah jang penduduknja' 
tertimpa bahaja bandjir itu 
menjiapkan usaha2 pertolongan. 
“Dari wedana Gombong Suparman 

Wartawan ,,Antara” mendapat kete- 

  
Ratusan Rumah Musnah Diamuk : Bandjir 

    

      

    
    

   

| dan sawah antara 2 sampai 5 meter, 

guna 

(jerutu. nai masaalah ini. (Antara-UP). 
5 5 kedalam wilajah R.I. itu, Sahe- 

tapy Engel katakan,” bahwa itu 
adalah ,,flauwe. kul.” 

Selandjutnja. P.R.N. katakan: 
Meskipun kita menghargai serta 
mendjundjung t nggi hak menge- 
tuarkan pendapat. dari tiap-tiap 
inggota D.P.R., tetapi para ang- 
zota D.P.R.. itu serdiri - harus 
dapat mempergunakan kata2-nja 
untuk kepentingan  perdjoaigan 
aasional dan: menjesuaikan tiap2 
utjapannja dengan tingkat, per- 
djoangan ts). 

Diharap para anggota parlemen 
lainnja sudi mengadakan koreksi 

Didesa Surokerto, Sidarum dan Se- 
mondo rumah2 tergenang air dar 
ban/ak jang roboh, tanaman temba 
kau banjak. jang hanjut, - kerugian 
penduduk ditaksir tidak kurang da 
ri Rp. 70.000,—. Perdjalanan kereta 
api terhalang dari djam 16.30 sam- 
pai 20.00. Korban manusia , tidak 
ada, Bantuan segera diberikan oleh 
pihak pamongprad/a, kepolisian, ma 
sjarakat Tionghoa, organisasi Perwa 
ri, Perindra, Bajangkari menjediakan tanggung djawab dari Sahetapy 

Didesa Djatinegoro 3 rumah hanjut, ' makanan jang sudah matang, uang Engel itu untuk mendjaga marta- 
19 rusak: kerugian Rp. 8.300,—. Di “untuk lauk pauk. Selain itu diada- bat D.P.R. jang sekarang ini di 
lesa Kalibedji 26 rumah  hanjut kan asrama guna mereka jang kehi- muka ,mata  rakjat. Demikian 
Hjan 41 rusak, kerugian Rp. 8000,—, Jangan rumahnja. (Antara), P.R.N, Djakarta Raya, (Antara) 

Di Gombong 
rangan, bahwa hudjan lebat telah 
terdjadi pada hari Senin dan Selasa 
jang lalu. Tinggi air  dipekarangan 

Didesa Sempor dari 93 buah rumah, 
57. buah hanjut, 36 rusak, Kerugi- 
an penduduk Rp. 77.000.—  Didesa 
Tandjungseto 75 rumah tergenang, 
66 rusak: kerugian Rp: 27.000.— 

  
penghianatan terhadap  perdjoa- 

|tidak dapat menerima bahwa tun 

terhadap kata2 jang tidak  ber-f - 

an-satuan tentara gerak-tjepat un- 
tuk dipakai di Djabal Aures 
(daerah pertahanan pasukan pem | 
berontak di Aldjazairiah). Untuk 
keperluan ini perlu disusun kem- 
bali ,,Tentara Afrka.” 

Utk. Aldjazairiah, tak 
bisa berunding seperti 
dengan Tunisia. 

Mitterand seterusnja mengata- 
kan bahwa pemerintah Perantjis 

Jang dipakai anak itu ketjapi ketjil. 

Ad knja, seorang wanita. kira? 
umur '9 tahun, bernjanji atau 
mainkan ukelele. Suara kefjapi 
dan suara wanita ketiil tadi me- 
mang tidak djelek. Pinter main- 
nja. Dan lagu2-nja...... bukan 

'sadia lagu2 Indonesa modern se- 
peri ./Samutangan”, ,/NjiUr me- 
lambai”, dil., tetapi:..... ig istime 
wa ialah lagu2 gambar hidup dan 

tutan2 jang diadjukan oleh rakjat Jagu2 pir'ng hitam. jang amat ter 
Aldjazairiah akan melebihi batas? kenal, “jang  tophtis.. Sepertinia 
13 Sa TN oleh parlemen | Berek “ aa Nk My 
'erantfjis. dream is yours”, dll. Anak-anak 

ini kalau pagi radjin2 beladiw. 
Pakaiannja terdjadi bersih. Begi- 
tulah a& matjam orang minta2. 
| Jang terachir ini, orang dengan 
“senang memberikan, malah. ka- 
dang2 mentjarinja. Apalagi kalau 

|tahu bahwa anak2 itu, berbuat 
(dem'kian untuk... pendidikan- 
nja disekolah (ongkos2nja). Bed: 
njan dengan tjerita diatas...... d 
mana orang kelihatan 
ngojo-ojo dan tidak menerima, 

' Kalau orang. suka melihat kebas 
wah...... 

“at mengumumkan bhw semua su- 
rat dari Korea Selatan jang me-| . DI DJAKARTA ada satu penja- 
makai perangko dengan gambar kit jang namanja. baru, tapi. penjakit 
“pulau2 Takethima akan ditolak di nja sendiri sudah sedick ada Bapa 
Djepang, Adam dan Iba Kawa, Jaitu penjas 

Dikemukakannja bahwa Aldja 
zairiah adalah bagan dari ,,Fran- 
ce metropolitaine”, bagian jang 
tak dapat dipisah2-kan dari induk 
negara Perantjs. Dengan demiki- 
an maka di Aldjazairiah tidak 
mungk n dapat dilakukan, ,.djensi 
djensi perundingan jang tertentu” 
seperti di Tunisia dan di Marok- 
ko. (Antara-UP) 

PERANGKO KOREA SELA- 
TAN D TOLAK. 

Pemetititah Djepang hari Djum”   
Mn sa 

ngongso,. 

  

Pemimpin Ribut Rakjat 
Ajem —,,Ahli Musik” Ketjapi Lagu Because of 
You— Menjanji Utk Ongkos Sekolah — ,,Penjakit” 

— Pakaian ,,You can see 
cal” Perlu Disensur 

DI MINGGU KEDUA bulan Nopember ini Diakarta bebe- 
HARIAN Soviet ,,Pravda”, sua 'rapa hari mengalami ,,krisis bensin”. Jang djual hanja BPM, Stan 

URSS. hharj | daard Vacuum tidak djualan. Ava soalnja tidak djualan tidak 
ditjatat ,,air mukanja” dan ,,tja- 

Sovjet Uni kini sedang dilakukan  ranja” orang2 penting sama tjari bensin. Kalau para maklar ma- 
reorganisasi setjara besar-besaran | klar, pedagang2, importir2, sama main beli bensin gelap timbun 
dalam djawatan2 pemerintah, jg barang. Kalau orang besar bentak2 supirnja, supaja antre sampai 

Makanja beberapa 
jang ada pompa bensin BPM, disana mobil berderet2 memenuhi 

hari jtu dimana2, 

Ini namanja serba susah. 

Kabin MALA-RATINA. Ini sema- 
tjam MALARINDU. Perkataan pe: 

njakit?” itu belum tentu kalau ,,sakit”, 
belum tentu kalau perlu ,,rumah sa- 

kit”. Perkataan ,,penjakit” ini bisa 
djuga berarti ,,krandjingan”, keliwat 

liwat. Jang dimaukan dengan ,,Mala 
RATINA” ini ialah kebiasaan pemu 
di2 berpakaian. Memang tidak telan 
djang. Memang tijitanja mahal2 har- 
ganja. Memang warnanja amat me 
narik, siklam, biru muda, hidjau dja 

5. 

nur, merah-muda, pendek tinggal pi 

lih. 

| Tapi ja djustru karena eloknja si 
tjita, apiknja si tjita tadi, jang sering 
bikani, id krandjingan alias mala- 
ratina tadi. 

pandjang roknja sampai dibawah tu 
mit (dengkul) sekarang hilang. Ber- 
alih. jang pandjangnja dibawah deng 
kul sedikit, atau tepat garis dengkul. 

Bagian lengannja dikrowak, sampai 
pundak dan You can see cal alias - 

ketiaknja kelihatan. Apalagi lengan- 
nja. Bagian depan setengah dada. Me 
mang ada dulu jang disebut ,.glatik 
mungup” itu. Ini ditiru lagi. Poto- 
ngan rambutnja seperti......... laki2. 
Model Audry. Dan sepedanja......... 
Sportmodel, tjat merah atau hidjau, 
stuurnja melengkung kebawah sedi- 
kit, zadelnja agak meninggi. Djadi ta 
ngannja kalau pegang stuur kelihatan . 

'menondjol kedepan, duduknja dung 
kruk sedikit. Kata orang...... enak 
dipandang, mata. Sportmodel. 

Adduuuhhh maaakkkk......... Ke- 
sian sportnja. : 

|. Pantes, “ketika ,,SI GRUN- 
DEL” dari Semarang datang di- 
Djakarta bilang: k 
djangan putih putih rambuuttttt 

Dasar mata krandjingan. 
Sudah tentu  tjara berpakaian 

begitu belum masuk......... sen- 
suur. Tidak seperti pakaiannja 
Malaratina waktu dansa bersama 
partnernja Gumanti. Jang betul2 
sudah disensur, hingga waktu di - 
Medan tjara pakaiannja...... gu- 
manti betul2. 

-Barangkali ada baiknja, kalau 
disamp'ng badan Sensur pilem, 
ada djuga ,,sensur pakaian”, 
| Disitu tidak apa apa...... 
jang nonton, jang nonton. 

  

PIR -Djawa 
Timur), Tanja? 
Mr. Budisusetyo Diganti? 

, YERHADAP kerita jang ter- 
siar Sabtu pagi di Surabaja, jang 
menjatakan bahwa Mr, Budisuse- 
tyo konsul PIR Djawa Timur dan 
anggota fraksi PIR di parlemen 
diganti oleh Handojo Surjowidjo- 
io selaku konsul PIR Djawa 
Timur atas keputusan Dewan 
Partai PIR, Sanusi ketua PIR 
Djawa Timur  (Wongsonegoro) 
menerangkan pagi itu kepada war 
tawan ,,Antara”, bahwa D.P. 
Daerah PIR Djawa Timur hingga 
berita ini ditulis belum Jagi me- 
ngetahui keputusan Dewan Par- 
tai Pusat. 5 

Dikatakan pula, bahwa Dewan 
Partai Pusat PIR (Wongsonego- 
|ro) hingga kini belum menjampai 
kan keputusan tentang penggan- 
(tian itu kepada D.P. Daerah Dja 
wa Timur, jang seluruhnja berdi- 
Ti dibelakang Wongsonegoro. 
Atas pertanjaan, ' Sanusi mene- 
rangkan bahwa setelah ada per- 
paliahen dikalangan PIR, hingga 

.kini, PIR Djawa Timur praktis be 
lum lagi mempunjai konsul. Apa 
'kah Mr. Budisusetyo mungkin di 
ganti seperti jg tlh tersiar pagi itu 
menurut Sanusi adalah tergantung 
kepada Dewan Partai Pusat dan 
|djuga kepada Kongres Istimewa 
-PIR jang akan datang. Seperti te 
lah dikabarkan, Mr. Budisusetyo 
dalam perpetjahan PIR baru2 ini 
telah berdiri memihak PIR Ta- 
djuddin Noor, (Antara) 

  
  

   
    

    

Tjoba pikir. Model new-look jang... 
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N. 1 | Constructiewerkplaatsen | 

De Vries Robb€ -Lindeteves 
HEEFT BEN VACATU 

 STENO—TYPISTE 
LA aa ana So RT 

vereisten : perfecte kennis van Nederlands, 

steno en typen. Tur Ke aan 
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de 
Administrateur der Naa 

(N. V. CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN 
De Vries Robbe—Lindeteves 

Si Kotak Pos 5 — SEMARANG 

      

  

  

  

  

: Pisau Tjukur Blue Gillette 

| Blue Gillette Blades 
"Agar mentjukur dapat halus // 
Pakailah pisau2 Blue Gillette, 
pisau? tjukur tertadjam 
diseluruh dunia? 

    
   

  

     

  

Pontianak, 8 ApriI 1952. 

Kepada . 
Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 

(Krekot No. 11 ) 
KARTA-RA 

Saja jang bertanda tangan diba ini Sudjono Djurutulis pada NANDA ANN can 

  

YA 

    

| GE0. IRY & ec . a NY. Pontianak. 
| | Saja sangat merasa girang sekali 

sesudah sekian lamanja saja mane sep raga ba- 

   

  

    
batuk tjap Bintang 

perti sediakala. N 

| Tapa Ketan ena topan memakan obat2 batuk jang er am-matjam keluaran, tetapi penjakit 
tidak sembuh djuga. . daan 2 

Maka setelah saja mentjobakan obat 

kaln. ban MNNneOng Denga aa anis sangat daik se ali untuk membas penja: tuk tersebut - 
lah 3 hari saja terus mema NN an aNa 
saja pun sembuh sama sekali. 

| Hingga badan saja sehat kembali se- 

Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat   
    

  
kasih adanja. 

Sipengirim: 
Sud jono $ : 
d/a Banana & Co.   bana " Ha Ma mma 

.@ BONIIANIK.- K.B. 

tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak lupa pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima 

  

N.V. 

    

  

   

kan obat itu, penjakit 

        

ag aa ae 3 anepanetiang TA tagar elekanpan naa 
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| SEDJARAH INDONESIA 5: 
Isinja: :       
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  | SEDJARAH UMUM 1. 
as   

  

  

    

SEDJARAH UMUM Il. 
Isinja:   

  

  

PANGGILAN " 
PELAMAR2 UNTUK DJABATAN2 ADMINISTRASI. 

SJARAT : Beridjazah B memegang buku atau mempunjai idjazah 
jang sepadan dengan itu. 

Pelamaran harus dimadjukan dengan tulisan kepada KANTOR 

BESAR "PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA” di Embong Wu- 

ngu No. 4, SURABAJA, disertai pemberitahuan mengenai diri 
pelamar tentang : 

a. pendidikan/pengadjaran 
b. praktek dan gadji terachir 
Cc. idjazah - idjazah 
d. kebangsaan 

e. untur 

dan disertai pula turunan2 lengkap dari surat2 idjazah pelamar dan 
lain surat -suraf keterangannja. 
ema 

REGU RUGBY INGGERIS 
TELAH MENANKAN 
KEDJUARAAN DUNIA. 

UP mengabarkan dari Paris, 
banwa zegu rukby 1ngger.s telah 
menangkan kedjuaraan dunra, 
mengesankan Garam periandingan 

. finais jang dadakan hari Ming- 
gu ji. dstadon Parc des Princes, 
Pars. regu Perantjis dengan ang- 
ka 16-12. Kedudukan — diwakwu 

“istirahat 8-4. Dalam tournoo: ke- 
djuaraan dunia Hu setiap regu 
memadjukan 13 orang pemain. 

CLAH RAGA KENDO DIPER- 
BOLEHKAN LAGI. 
Pernah dilarang oleh Djen 

: dial Mac Ar.hur. 
Olahraga Kendo adalah sa- 

ngat populer di Djepang. Djuga 
di Indonesia dimasa pendudukan 
banjak dilakukan latihan Kendo. 
Olahraga Kendo adalah mirip de 
ngan olahraga anggar. Menurui 
UP olahraga Kendo ini mulai 
digiatkan lagi “di Djepang, dan 
Perkumpulan: Bekas - Pedjoang 
mengambil inis'atip untuk meng- 
Be kembali olahraga terse- 

ut. 1 

Di djaman pendudukan Ame-| 
rika. olahraga Kendo dlarang 
och Djenderal - Mac Arthur. 

Di LONDON AKAN DIDIRI- 
KAN PUSAT KEOLAHRAGA- 

AN DAN PEMUDA. 

Menurut Reuter, oleh Dewan 
Kota London telah diumumkan 
suatu rentjana pembikinan pusat 
keolahragaan dan pemuda jang 
akan menelan -beaja sebesar 
1.797.000 Pound Sterling. Pusat 
keolahragaan itu akan merupakan 
suatu gedung besar d'mana ber-| 
bagai dienis olahraga akan dapat 
dadakan. Selain itu suatu gelang 
gang atletik jang dapat memuat 
12.000 penonton, dan kolam re- 
nang jang bermutu internasional 
akan dibuat pula disekitar pusat 
keolahragaan itu. 

  

SFMARANG SINGKAT. 
— Dengan dialan memandjat 

kawanan pentirri baru? ini telah 
berhasil masuk dalam sebuah: 

. bengkel - mobil. di Kp. Malang | 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN ' 
'IMPOTENTIE dan lain-lain Pe-' R 
njakit. Obati WASIR dengan ga- 5.00 -7.00 - 9.00 
:rantie sembuh didalam 12 hari 
'sampe runtuh akar-akarnja. 

Semg.. Mereka: berhasil menggon 
dol bermatjam2 perkakas mobil 
seharga Rp. 1036,50 milik Jahja 
dan kawan2-nja. 5 Fa 

— Persatuan Sepak Bola Serikat 
Beruh Pekerdjaan Umum Kota Be- 
sar Semarang telah terbentuk deng- 
an susunan pegurusnja sbb.: Ketua | 
I Sujono, ketua II Kamdan, pemban | 

2 TT 

  

: “2 nge 

:. “Tablet adjaib untuk 
'menghindarkan tjapik 
lelah atau pegal linu, 

“djadi.segar tetap kuat 
Be Natalia 

Apak 50 sen. 
LB ANT NINA 

  

  

    

Ada sedia mesin djahit 
# LINDA 

“ HARIMAU 
2 EVERGREEN 

“ STANDAARD 
“ PEDETA 

Toko Arlodji dan Vulpen 

»OEL - KHOUW?” 
RADIO SERVICE 

KRANGGAN - BARAT 186 
SEMARANG. 

      

ON H2 

R. Sardjono 
Arts 

Untuk kehamilan dan 
Penj. Kandungan 

Djam Bitjara: 
“dj. 7 — dj. 8 di . Rumah 

Dj. Bergota (Kintelan) 71 
Tilp. Wiss. 322/342 Pes. 25 
dj. 16.30 — dj. 18.30 di 
Mlaten 32. 

ketjuali Hari Besar, Minggu, 
Sabtu sore. 5 

Apa SA Sapa Ot 

IM. S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 -— Semarang. 

ZONDER OPERATIE   
  

ha Ary Sudhijono, Sunadi dan Su-| Diam bitjaras Tan Tan | 

Tanggal 19 s/d 23 Nopember 1954 

Pendekar2 anggar: 
D'ARTAGNAN — ATHOS — 

  

PORTHOS — ARAMIS | 
Beractie lagi dalam tjeritanja 

: jang terbaru dan terbaik : 

,MILADY And The MUSKETEERS 
, dgn. si djago pedang 

&  ROSANNO BRAZZI 3 
Dibikin oleh studio jang memproduceer film | 

»FANFAN” jg. telah membikin gempar kota Solo. 

  

   

  

S 

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

Menjaksikan GINA LOLLOBRIGIDA sadja! Bikin penonton puas! 

Akan datang: BARRIE SULLIVAN — CHARLES MC. GR AW 2 (3 

»L OOP. HOLExs 

  

aa aa SEDJARAH UMUM III. 
Se Tuan Ke aka ah T: 1789 NA jar erbaru : dari 1789 sampai kini. okter TATA-NEGARA. Ta 

sinja: : : .. R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 - tilp. Smg. 2229. 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 

. dan Praktek Umum. : 
Djam bitjara:   

— Buku-Buk 

NV. Zaman Kemerdekaan: dari 1945 sampai kini. 

untuk 

IL Zaman Kuna: dari tj 3000. s.M. sampai kedatangan bangsa Hindu pada 
| kira? permulaan tarich Masehi. $ 

II. ..Zaman Hindu : dari permulaan tarich Masehi sampai penjebaran — agama 
2uidan Gi Indonesia PEN GE AON no 202 keran io edan bun asem san Kran an aga Aan Nan Bata 

UI. Zaman Peralihan : dari & 1300 sampai kedatangan bangsa Belanda di In- 

IV. Zaman Pendjadjahan # Masa Kompeni. ...............i Woo esai KANAN 

IV Zaman Pendjadjahan (landjutan) : Masa Belanda I — Masa Inggeris — 

San! f : 
Ia ' & 

Ha | SEDJARAH INDONESIA 1. 
Ha Isinja: Ta 

AR 
: ina donesia pada. & 1600.” - 

1" SEDJARAH INDONESIA III. 
| 4 — Isinja: : 

laa 

1 1 Masa Belanda II — Masa Djepang. 

...oocororcrcrwamunsunn #ecosunean 

Isinj 5 
z. Sedjarah Kuna : mulai dari permulaan tamaddun sampai keruntuhan Ke- 

radjaan Rum-Barat, jakni dari & 4000 sebelum Masehi — 476 Masehi. 
1. Zaman Pertengahan : dari 476 sampai pendapatan Amerika pada 1492: 

atau sampai keruntuhan Keradjaan Rum-Timur pada 1453 atau sampai 
- Pembaharuan Geredja pada 1517 3 “nan gana manah agunan sana aus oran ana eos G .s.o.. .... 

UI. Sedjarah Baru: dari achir Zaman Pertengahan (& 1500) sampai s 
-an Revolusi Perantjis pada 1789. ? Sampai papan PI E0 Lan naa EME ae guna ahhh 9 Aan a ramon en akan Iu anna 

ata-Negara Umum — Tata-Negara Demokrasi — Tata-Negara Indonesia 
—. Tata-Negara Negara2 Besar teneoatanecerengaeannanananasennaaaua #oooeoeteananevan 

»PAK UAN” 
TOKO BUK!/ DAN PENERBIT 

Uu Sedjarah 
OLAH 

| inilah jang terbaik didunia 

MENENGAH 
| Oleh: ANWAR SANUSI 

« Tjetak- Harga 

ke-7 A 6,50 

ke-6 A 7,50 

  
    

  

  

      

  

phone Chart ! 

Biota, Saxophone dan Gitar 
semua dalam doos asli dan te- 
rawat baik. 

Keterangan pada : 

  

TEMANGGUNG 'Tapi hanja Pomade biasa. Gam- 
: m———— pang dipakai. Dapat beli dimana2,       
  

  
aan 

| Dan 
(47th) MANGANO 

  

      

   

      

   

      

Rumah:  djam 7.00— 9.30 DJIALAN DABLEM KAUM 96B-96C — BANDU . djam 4.30— 6.30 sore DJALAN KREKOT gi — DJAKART R.S. Elisabeth 10,30—11.30 Senam 2 

LE SA LN PE Lana Hi & 

Didjual: ae ar an 

1BIOLA (type A. Stradivarius) BESOK PRE- 
1 BIOLA (type J.C. Kioz 1788) : SL 1 CONN Alt. Saxophone - | |. Malam MIERE 
PIANO | 2 

1 GITAAR pengantar, : Rex Gris 

1 BUKU Rudy Wiedoeft's Mo- SE 9p 
dern Method for The Saxopho- | 5.00 Ng (17tb.) 
ne Inci. Photographic Saxo- 7.00 AA Romantik dari Hedy Lamarr jang 

menggiurkan. hati 

nja ! 
VICTOR GASSMAN 

  

Bob Hope jang tak ada bandingan- 

  

    

      

   
   

  

DG DORIS DOWLING INI MALAM PENGHABISAN: 

5.00-7.00 -9.00 (17 th.) Saban”— KEKAMA) I: 

TOKO KEMBANG | pssi A ba Pa at Naniban 

Ng T Menghitamkan Rambut Putih. : 
NAN YANG Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 2 Operation Secret: 

Pengedjaran sangat rahasia 
Han tak takut terhadap bahaja maut un- | 

x : tuk mendjalankap - tugasnja ! 
  

— CITY CONCERN CINEMAS — ORION BESOK MALAM PREMIERE BESAR 5.-7.-9.- (17th.) 
    

  

GRAND 4.457.009.15 INI malam dan BESOK malam (17 tah) 
GREAT MUSICAL TECHNICOLOR EXTRAVAGANZA ! 
PATRICE MUNSEL a Sensational New Star 

Robert Morley — John Mc. Callum — John Rustin — Martha Hunt 

p MELODIUS! —-. GLAMOUR! — 

M EL BA -xareuenr: — THRILLS 1 
MARVELOUS ! 

2 

Saksikanlah Tarian2 Ballet jang menggiurkan! Musik dan Njanjian2 
Menarik Merdu! — Saban pagi bisa pesan tempat dari djam 11.- — 12.- 

  

ROBERT STACK — COLEEN GRAY — 
RICHARD ARLEN 

SABRE JE1” in Technicolor : : 
. HEBAT ! — SEREM! — GEMPAR! 

1 The high and Mighty Saga of hte JET BLASTING ACES! 
Kapal Udara jang terbang lebih tjepat dari suara! Penuh sensatie ! 

LUX 5.00 7.00 9.00 INI malam dan BESOK malam (17 ta.h) 
Film Perantjis terbesar menggembirakan : 3 

GERARD PHILIPE — dgn.  GINA LOLLO BRIGIDA, . 
dalam Up 1 (Marilyn Monroe Italia) 

LUKANKAN LK TUkI BE 
(Robinhood Prantjis) -a 

Akan datang: 

: Penuh sensatie! Kotjak!— Lutju! Gembira! 

DOROTHY MALONE “8 

Penuh sensaite ! 
LUX 

EXTRA : SABAN SORE djam 3.00 

sutera terkembang dan terd 
musuh ! 
“Udara jang penuh bahaja maut dan hati setia pada sebuah tjita2 ! 

4 . Lihatlah ALAN LADD jang tenang tapi tangkas terlibat dalam tugas 
jang berat dar tjinta kuat ! 

  

A WARWICK PRODUCTION 

ALAN LADD dalam film aksi jang menggemparkan ! Ribuan pajung 
junlah mereka jang tak kenal takut kedaerah 

(Pesan tempat: 9.- — 12.-)   
    

    

Gempar ! Ini malam penghabisan: VIRGINIA MAYO — GORDON MACRAE 

TN | same | 5.00-700-9.00 W 17th). BACK FIR FE” 

INDR INI .MALA M Oa. M. Bi eka eng tah DJAGALAN — INI DAN BESOK MALAM 5.007.009.00 (13 th) 
5.00-7.00-9.00 SRI UNIATI — S. BONO — Rd. — dim: Film Tiongkok : : & - 

U I S A T . J Tr H” | “Film Indonesia“ berhikajat ,"ONG TJIAUW KUN (COLOR) | # 
39 : J ta k - baru ! r 

  

    

  

  

   RALEIGH 
adalah sepeda jang paling -. 

banjak ditiru didunia, 

  

mat 

oleh karena sepeda 

| « 8”/AN IU Sa 
“g & Dn 9 3 ep a 

N PA ka 1 | 5 
SJ 

| » € : NN 7 
IN ME un 0 

Pemakaian bahan? dasar jang prima 
dan luas itu adalah djaminan untuk 
mutunja — dapat dipertjaja — kekua- 
tannja dan keindahannja, jang me- 
njebabkan sepeda RALEIGH men- 
djadi termashur. 
Sungguhpun demikian, djagalah 
akan barang tiruan dan perhatikan- 
lah tjapnja jang memberikan dja- 
minan untuk sebuah sepeda jang 
sempurna ........ jaitu RALEIGH. 

    

  

     

      

tgn 

| | | SUATU HASIL DARI RALEIGH INDUSTRIES LTD. NOTTINGHAM ENGELAND 
Lbriksi 

| Meaememapena an 

      
  

  

  

Obat ,,Sweet Friend : 
Badan lemah sendirinja bisa mengurangi kekuatan. Dan “pat 

kekuatan kurang, maka orang tidak suka bekerdja, kekuatan! $ 
' 

| sendirinja  lenjap seperti embun  dihembus angin. Obat 
"SWEET FRIEND” bisa menolong untuk memulihkan te 

| 
-kuatan. Djasa "SWEET FRIEND” telah bertahun2 dengan, 
mendapat pudjian istimewa. Ex 

Goles Brainer Pills 
(OBAT OTAK) 

Buat manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, ialah pener- 
bit segala pikiran dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran 
atau kebodohan sesuatu orang itu sangat bersangkutan dengan 
otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjaksana ia mendjadi dan 
kian tadjam pikirannja. 
»GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan2 obat 
jang paling baik untuk menjehatkan otak, menambah kepin- 
taran dan pikiran, serta menguatkan ingatan. Djika dibiasa- , 
kan memakan obat ini otak senantiasa sehat, dan segala pe-k 
njakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan timbul lagi. 8 

Obat Untuk Wanita 

Goles Sistering 
Tablets 

Wanita2 jang memerlukan hidup 
senang dan berbahagia, badan jg 
sehat dan kuat, dan wadjah jang 
tjantik serta manis,  djanganlah 
melupakan obat untuk wanita 

»SOLES SISTERING TABLETS” jang sangat mandjur. 
Wanita2 jang badannja kurus dan lemah bisa mendjadi sehat, 
kuat. 

Obat ,GOLES SISTERING TABLETS”, djika dibiasakan 
memakannja bukan hanja badan wanita2 jang memakannja 

sadja jang selalu“sehat dan kuat, bahkan anak2-njapun turut 
mendjadi begitu djuga. 

Goles. Birthrol Tablets 
Djaman ongkosjtinggi sekarang ini, bagaimanakah akibatnja 
jang menjusahkan Tuan, Penghidupan mendjadi melarat di 
sebabkan banjaknja tanggungan. Karenanja lekaslah pakai 

obat: ,,GOLES BIRTHROL TABLETS”. Tablets ini untuk, 
mengurangkan tanggungan dalam rumah tangga. Obat ini 
djika tidak dipakai pun kembali seperti biasa. 

  

AGEN - AGEN: 

FIE MIN YOK FONG — Gg. Warung 10 Semarang. 
HWAY AN TONG — Gg. Warung 3 Semarang. 
ENG TAY HO — Pekodjan 101 Semarang. 
NGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 Semarang. 
Bisa dapat beli pada Toko2 Obat diseluruh Indonesia. 

  

Tjerita jang menadjubkan ! Tarian2 jang menggiurkan !   
Pagi 9—12 esok malam Premiere: MAURICE HERZOG — LOUIS LACHENAL 

ROXY 

Irama jang menawan sukma ! Memikat dan mengharukan ! 

ROYAL INI MALAM PENGHABISAN (u. Segala umur) 
A. MARWAN — Rk. NILAWARDHANI — dim. 

— SANTARA RAKSASA” — 
Lihatlah perkelahian antara KING-KONG dan RAKSASA! 

Penuh sensatie ! Hebat! Serem ! Gempar ! 

| The ,KON-TTIKI” of th: 
»ANNA PURN As Montir in Hbd oo 

Kissah tentang pendakian pada pegunungan jang tertinggi HIMALAYA 
dengan banjak rintangan jang berbahaja dan dahsjat ! 

5.00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 
ASMAH — HERMAN — MIMI MARIANI — RIBUT RAWIT 
SRIMULAT — KUNTJUNG — S. PONIMAN — M. JUSUF 

»LENGGANG DJAKARTA” 
Sedikit air mata ! Banjak Tertawa! dengan 9 lagu2 Populer ! 

Film Hiburan penuh lelutjon Kotjak — Lutju ! Istimewa ! 

| Type Pertj. »,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/4A/171. | 

  

  

   

   

       

  

/ SMUT UP ANN 

SOME OROP! 3D HATE 
TO BE ROGERS AN' TH" 
SANFORD GAL WHEN NS 
TEY LAND DOWN THERE Y 
IN TH! RAPIDS, SPECKI 

   
     

     erapa lempara Saja tid 

     
INE GOT TO TAKE A 
CHANCE AND WHISTLE 

    

    
— 1 ! senang mendjadi Rogers dan 

gddis Sanford, waktu mereka djatuh disana dibawah aliran air jang 
tjuram, Speck. . 

— Tutup mulutmu dan berdiri dibelakang saja, Hippo! 

— Djika saja dapat sekedar memberi tanda pada Trigger! (pikir 
Roy dengan harapan tjemas). 

     

  

   
    
    

   

HEY! WATCH 
OUT, YA 
BiG Ape! 

         WHISTLE 
YOUK HEAD 
OFF, KOGERS! 
NOBODY CAN 
sam HEAR 

'« 00k 

     
       

    

  

— Saja harus mentjari ke- -— Aduhhhhhhhh! 
sempatap dan memberi tanda — Hee! Hati-hati kamu, monjet! 
siulan  kepadanjal koi. 

Skkenana EWIrEEt tas ena! 

— Bersiul pada kepalamu, 

Rogers! Tidak ada orang jg. 
dapat mendengarmu! ROY ROGERS — No. 50 
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