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Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. W.— dalam kota Smg. 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semua nja sudah termasuk meterai). 

Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

   
Bau Penerbit 
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SMG., REBO 24 NOP. 1954, 

TAHUN KE-IX No, 231, 

JIP.M.Al:: Kabinet Ber. Visbinsky | 
djalan (Terus 

“Wafat 

i| Dan TR Atas Program JanggSudah| 

jang Aneh sem soo 0 
Disjahkan Parlemen 

Kirim Nota Protes Hanja Dengan| 
Ordonans Dan Diterimakan Pada 

: DALAM PIDATO-RADIONJA djam 20.00 Senin malam 
| Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mendjelaskan dan menegaskan 
| fagi betapa pentingnja tugas2 negara jang dihadapi dewasa ini, 

Pegawai Rendaban : 
KEMENTERIAN LUAR NEGERI Indonesia pada tgl. 22 

| setelah kehebohan politik "untuk menimbulkan krisis kabinet dari 
| dalam” dapat diatasi, Kabinet tidak krisis, tidak djatuh dan peme- | 

| Nopember telah menjampaikan nota diawaban atas nota Belanda $ . Jiang telah banjak disiarkan disurat2 kabar di Indonesia dan diluar h ae aka AKIBAT Lan negeri jang menuduh adania infiltrasi tentara Indonesia dari wi- rintahan berdjalan terus seperti biasa untuk melangsungkan tugas- | 
ni an - Naa 

|.nja mendjalankan program politik pemerintah jang dahulu pada ' 
Tn €. 

.'bulan Agustus 1953 sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rak- | 
jat, demikian Perdana Menteri Ali. | 

Belanda Gunakan Tja- 
(Bangjir Di (PAP 

— Kendal | 
Kini Sedang Disiapkan 
Pengungsian Penduduk 

Pegandon 
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— Diapari 
“Di Djepang 
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lajah Ambon kedaratan Irian Barat. Nota djawaban Kementerian Ti NP ea LS 4 Luar Negeri jang disampaikan kepada Komisariat Agung Belanda 
di. band didaerah Semarang. Pt Fi HP Tn z . : : 

M3 7 Desa an . daerah kab" di Djakarta itu, pada pokoknja menjatakan penjesalan Kementeri- paten Kendal tergenang air anta- | an Luar Negeri Indonesia tentang tjara2 jang dipakai oleh Komisa- ra 12 sampai 1 meter. Gili2 jang | riat Agung Belanda dalam menjampaikan nota itu kepada Kemen- | . Pem giaa agya oma terjan Luar Negeri. Demikian pula dinjatakan keheranan Kemen- « DB n pula : aa ' - 2. ? Tt Pn dipinggir kali Tiangkring antara terian Luar Negeri, sebab tjara2 jang aneh itu menjebabkan nota 

mai. Tetapi saja rasa perlu sekali : 
hal pentingnja itu diulangi lagi agar | 
kesadaran kita akan hal itu “men-i 

"Demikian itu dapat tertjapai ber- 
HI kat kebidjaksanaan — partui2 pendu- 
"kung pemerintah “didalam Panitia Si k 2 : : es i #Perbaikan Kabinet jang saja ketuai djadi lebih kuat. Pemilihan umum ! 

10—20 meter, sedangkan dam jg Belanda “ sen tentar dimana sebelum diketahui oleh Kemen- (hitu.— Kerdja sama didalam panitia (adalah satu2nja djalan demokrasi jg. 
terle dibagian atas didesa Dju- | ter'an Luar Negeri. Na : u adalah demikian rupa, sehingga| dapat mendekatkan kita pada keten- 
wero air meninggi sampai 312 Mengenai isi protes itu sendiri Keber itu dizerima pada hari itu djuga aapat disimpulkan, bahwa kerdja. sa teraman dan ketenangan politik di- | pr, Diapari, anggauta dari partai S.KJ. Indonesia dan jang djuga men- 

meter. Berhubung dengan meluap | Menterian Luar Negeri sedang me-, di Kementerian Luar Negeri. Bahwa ma dan kebidjaksanaan partai2 pen! negeri kita ini. Keadaan politik jg. djadi anggauta dari Biro-Irian, baru-baru ini telah tiba di Tokio: Ke- 
nja air disitu maka sedjak kema- 
ren dulu dijalanan umum antara 
Semarang - Kaliwungu - Kendal 
djuga tergenang air antara 30—40 

lakukan  penjelidikan. Berhubung 
dengan diumumkannja nota Kemen 
terian Luar Negeri Indonesia tsb., 
djurubitjara Komisariat Agung Be- 

nota (ni baru 4 hari kemudian sam 
pai ditangan pegawai jang bertang-| 
zung djawab adalah suatu soal in 
tern darj para Kementerian itu. De 

Idukung pemerintah itulah jang men 
jadi dasar dan pegangan daripada 
erbaikan kabinet sekarang ini. Per- 
aikap itu berupa reshuffle atau 

stabil adalah sjarat bagi. usaha pem- 
bangunan jarig sungguh2. 

Rakjat gelisah. 
Keadaan politik didalam  masjara 

  lihatan disini Dr. Diapari disambut oleh Shunkichiro  Miyoshi, bekas 
konsul-djenderal Djepang di Djakarta.   - "1. 

- . - 

e 3 

2 landa di Indonesia memberikan kel mikian pengumuman - djurubitjara h ergeseran beberapa korsi jang di-| kat kita masih djauh dari tenang. I d esia Ad ak Be- 

Dikabarkan selandjutnja bahwa |teranga, tertulis kepada ,,Antara”f Komisariat Agung Belanda. Menu- Ke lowongkan karena keluarnja  bebe- Rakjat masih diombang-ambingkan n on J 

djalan umum antara Semarang ke sbb: (1) Nota Kementerian Luar rut keterangan jang didapat «Anta UTUSAN Sovjet Uni di 'hrapa Menteri dari kabinet.  Lowo- | didalam kegelisahan jang disebab- 
arah timur dibeberapa tempat Sada Nopember jg olehfra,“ memang sudah banjak protes Andrei Y. Vishinsky, tlh m ngan itu berdjumlah empat, jaitul kan karena: pertentangan2 politik. 
terendam air, tetapi sedemikian itu diumumkan hari | ang diterima Kementerian Luar Ne : 1 3 korsi Wakil Perdana Menteri Per-! Dalam pada itu rakjat belum diberi 
djauh belum sampai mengganggu |Selasa kemaren, dalam waktu se- gerj dari fihak Beanda. Antaranja| gal dunia pada hari Senen. tama, korsi Menteri Dalam Negeri, landa Berunding Lagi 

     

2 Ka ak Pan kesempatan untuk  menjatakan ke- 
perhubungan lalu-lintas. Belaka- |singkat2nja akan didjawab setjara | srotss Belanda mengenai penjusupan | wnggalnja Vishinsky ini diumum- torsi Menteri Perekonomian dan | hendaknja ataupun pendiriannja jg. | yy» 
ngan didapat keterangan, bahwa |resmi. (2) Mendahului  djawaban 'ang katanja dilakukan pasukan? ber| kan oleh ketua Madjelis Umum Menteri Perhubungan, sedangkan | sebenarnja setjara demokrasi. Mudah Dibawah Pengawasan PBB Guna Mem- 

itu kini tjukup diberitahukan, bhw 
Kleffens, 

mengingat keadaan setempat ke- sendjata Indonesia dj Irian Barat. PBB, E. N. van 
    

    

korsi Menteri  Kesedjahteraan Ne- dimengerti, bahwa dalam keadaan maren pagi, jang berwadjib - di | dalam penjerahan. nota Komisariat Sebagaimana diketahui, baik pimpi sidang lengkap madjelis 'Igara sedjak kurang lebih setahun 'ang demikian itu tidak . dapatlah bitjarakan Masalah Irian Barat 
Patebon dan Pegandon didaerah Agung Belanda 6 Nopember itu ti-fnan Resimen Infanteri 25 di Ambon harj Senen. Vishinsky menir lamanja belum terisi. kita mendjalankan tugas pembangu- PADA HARI Selasa siang kemaren selama 4 djam Biro Irian 
Kendal kini sedang menjiapkan | dak dilakukan sesuatu hal jg me-| maupun Panglima TT VII di Maka dendarkena Bara Selena ae, in daripada itu korsi Menteri | nan dengan tenang. Usaha pemba- telah mengadakan sidangnia di edung Dewan Menteri di Pedjam- 

pengungsian penduduk kesuatu |njimpang daripada Tan daa inter-f sar telah membantah tuduhan? Be Uni di PBB setelah djatuh pir Agraria lowongnja adalah akibat | ngunan negara dan masjarakat kita ' g gni g 
tempat-jang agak tinggi letaknja. 

Ditambahkan, oleh DKA i 

perhubungan kreta-api antara Pe- 

  

di-fsaan jg dalam pertukaran surat me Semarang diterima kabar bahwa 

nasional, dalam hat ini landa tersebut dengan mengatakan, 
mungkin sekali rakiat di Irian Barat 
sendirj jang memberontak, atau se 
gala sesuatu itu dibuat2 sendirj o'eh 

aitu kebia- 

njurat diplomatik ig djuga dilaku- 
kan oleh Kementerian Luar Nege- 

     

  

  san kareng ,,serangan djantun 
Senen pagi. Meninggalnja Vish.n: | 
sky segera diumumkan pula 
dalam sidang Panitia Politik N   

  

    

   

  

   

  

     

   

    
   
   

  

     
    

#kepartai Nahdatul Ulama. 

daripada pergeseran korsi Kemente- 
rian Dalam Negeri dari partai PIR 

Adapun 
lowongan Wakil Perdana Menteri I 

jang begitu besar ini sungguh me- | 
merlukan ketenangan, dan ketentra- 
man bekerdja. Pekerdjaan merentja 

  
bon, Djakarta, dipimpin oleh njonja Pudjebuntoro jang mewakili 
ketua Biro Irian dr. Diapari jang sekarang masih dalam perdja- 
lanan pulang dari Amerika Serikat. 3 

Ta . 5 8 

kalongan—Tegal jalah di Lara- |ri sendiri. (3) Rupa2nia pada Ke-|fihak Belanda, guna menjabotir pem djels Umum PBB oleh ketua ftidak diisi. Tadi saja katakan, bah- Selesai sidang tsb. tidak dikeluar Nurnaning:- 

ngan terhenti karena rel terge- jmenterian Luar Negeri ada kekeli- Fbitjaraan2 di PBB mengenai Irianj panitia, Francisco Urrutia dari "va kabinet berdjalan terus tetap kan pengumuman resmi, karena si- 5 

nang bandjir. Keterangan lebih Iruan paham. Di Nederland kenja-| Barat. Fihak Betanda “ menjatakan, | Colombia, — Jatas dasar program politiknja jang daag tsb. masih dilandjutkan Telan sih Dilamar 

djelas masih sedang diselidiki. taan mengenai penjusupan di Irian | bahwa diantara orang2 jang melaku 5 telah disjahka, oleh Parlemen. Me- lam harinja. Sementara itu menu- 
Barat itu diumumkap 3 NopemJkan penjusupan dj Irian Barat itul Menurut rentjana semula, Vishin- kang demikian itulah kenjataannja tut keterangan jg diperoleh uk Oleh Seoran Maha- 

KONGRES WANITA DAN PE- |ber jl. tapi nota diplomafik dari Kof zda jang ditangkap, tapi sebaliknia Isky Senen pagi sedianja mengambil fjang telah mendjadi  persetudjuan ra menjatakan, bahwa dalam si- 1 g e 
k MUDA NASIONAL P.R.N. misariat Agung 6 Nopember itulii Ambon ditangkap seorang Hoofd fbagian dalam perdebatan mengenai Ppartai2 pendukung pemerintah. Po- dang itu menteri Ihag negeri Sunar siswa Akademi 

£ Tanggal, 26 27 dan 28 Nop., Wa- Itidak diumumkan, baikfdi Neder- fagent Belanda berasal dari Irian Ba | rentjana atom presiden Eisenhower k2 politik perekonomian dan ke- Jo mengursikan sekitar usaha pe- Kepolisian 
nita Nasional dan Pemuda Nasional | land maupun dinegeri ini. rat jang duteng disana dgn. perahu. |dalam sidang panitia tersebut. bangan tak akan ditinggalkan. De- merint:h Indonesia. di PBB menge- p : 

dari PRN, akan mengadakan kon-k. (4). Dasi nota Kementerian Luar Dikirim dng. ordonans. | perti diketahui, pada waktu nekmikian pula pokok2 politik lain2- |nei Irian Barat. Menteri luar nege- 5 DALAM keterangannja kepada 

gresnja jang pertama di ibu kota. Negeri tel. 2 Nopember jl. ternjal Mengenai tjara2 pengiriman | achir2 ini ia giat sekali memimpinfnja, baik didalam negeri, .maupun ti antara lein menguraikan isi dari | kawannja jang intiem di Sema- 
2 20ta Komisariat Agung 6 Nopem |surat nota protes Belanda ke Ke ' pembitjaraan2, diantaranja djuga de #diluar negeri. ana ul resolusi ie diadjukan pe |rapg, Nurnaningsih, itu . Dintang 

Tn menterian Luar Negeri, lebih ngan wakil Amerika Serikat ' | merintah Indonesia di PBB jg men | film jang belakangan ini banjak 

5 1 1 3 “remi Vinbhinsry sikak dat ! “1 : “sa : : 2 Belanda,. diadakannja kembali pekma itu, Nurnaningsih memang 

yana Usul M. F rance P ada P an Pepada banana Indo- | 70 anu Hasian lp, Han Be pan ane Ap gpu asean 1. rundingan mengenai  pengembalian| sudah bertunangan dng. seorang 
. s v Hoa - Ba AA k et peta ta an BNN an Ae ME RR LA VR He ke 2 I m H Ia Tak be ana -Ixian...Barat...kedolam.. Wilajah. Indos. pegawai Douwane. Mochijar,. tetapi. 

— ———— PERDANA-MENTERI Perahtjisy Pierre Men pe haan, Dikatakan katan motasbian as an “ Irian Barat Moo tatap 
hari Senen mengusulkan kepada PBB supaja diadakan konperensi | anja disampaikan oleh pegawai | 

Maa ee 

  

   

    

     

  

   

     
   

    

     

   

  

Empat Besar 

setudjuan2 mengenai 
Mendes-France dalam pada 
setudjuan2 Paris itu adalah 

  

P.S.LI. 
Konsekwen 

dalam bulan Mei jang akan 
persendjataan kembali Djerman diratifikasi. 

itu menegaskan, bahwa ratifikasi per- 
bukan 

garaan konperensi Empat Besar itu. 

.Gjur dan sebelumnja: dipersiapkan 

rangan, 

djauh ,,Antara” dapat mengabar- 
kan, bahwa Kementerian Luar 
Negeri merasa heran nota protes 
Belanda “tgl. 6 Nopember '54 jg 
telah diserahkan oleh pegawai 
rendahan Komisaris Agung  Be- 

  

      

955 

    

diplomatik atau konsuler, maka 
menuruf perasaan Kementerian 
Luar Negeri nota protes tersebut 
sekurang2-nja “akan diantarkan 
oleh pegawai2 Komisariat Agurg 
Belanda pula. 

Kementerian 
tertjengang bhw Komisaris 
Belanda hanja mengirim seorang 

ordonans untuk menjerahkan nota 

itu kepada pegawai rendah dari ba 

datang, jaitu setelah per- 

satu2nja siarat bagi penjeleng- 

luar negeri merasa Disamping itu harus pula ada kete Agung bawa pembitjaraan2 jang 
akan dilakukan dalam konperensi 
itu akan bersifat sungguh? dan dju- 

Cabot Lodge Ir., mengenai kemu 
kinan dapat disetudjuinja den 

hower tersebut. 

53 

   

  

   

2 
gan se. “Mengenai politik dalam rempak resolusi Barat 2 aa 

penglaksanaan rentjana atom Eisen- 

Penvlihan umum penting 
sekah. : 

negeri, 
ja ingin minta perhatian chusus 

terhadap satu hal jang amat pen- 
“ting sekali bagi bangsa dan negara 

kita, jaitu penjelenggaraan pemili- 

  

  

Kongres PIR Di Smg 
Bawa Harapan Baik 

Utk9'Pulihkan KembalifPersatuan Di- 
kalangan PIR— Pendapat Beberapa 

    
na. (planning), apalagi pelaksanaan- 
aja sungguh menghendaki segenap 
tenaga kira. 
Pembangunan memerlukan 

nisasi jang baik. 
Dapatkah kita mengerdjakan se- 

orga- 

Jjadi pokek atiara sidang PBB ha- 
ri Selasa kemaren. Mengenai pokok 
daripada usul' resolusi 'tsb. didapat 
keterangan selandjutnja, bahwa pe- 
merintah Indonesia akan minta, su 
paja sidang PBB mendesak kepada 

nesia dan perundingan itu hendak- 
nja dilangsungkan dibawah penga- 
wasan sebuah panitya- dari" Perseri- 
katan Bangsa2. (Antara). 

  

peniingan nasional kita dalam soal 
Titan Barat. 

Konperens, Afro-Asia. 
Lain masalah luar negeri jang 

penting pula bagi negara dan 
oangsa k.ta ialah usaha mengada- 

disebut2 karena gambarnja jang 
telandjang menerangkan, bahwa 
baru2 jini ia telah menerima la- 
mar2an dari seorang mahasifwa 
Akademi Kepol'sian untuk men- 
djadi suaminia. Sebelum: meneri- 

rasanja, dem'kian 
nja ja tidak dapat menjesuaikan 
dengan penghidupannja. 

Mochtar melarang saja main 
film, sebaliknja, tunangan saja ig 
sekarang berdjandji tidak “akan 
melarang sekali pun saja akan ke 
Hollywood kelali. Nurnaningsih 
berada di Semarang dengan di 
sertai orang tuanja untuk ikut 
menjanji dalam sebuah suatu per 
tundjukan sandiwara hari Sabtu 

i ia -, |gean expedisi Kementerian Luar . “ Mua itu setjara sambil lalu?. Arti- F3 Santa -Asia di In-hiang lalu dan kabarnja dia 
5 : P Hn sn Pa Karen 8 Nada. Akibat penjerahan jg gan- Pemuka PJR Djawa Tengah “ya seperti sekarang ini?. Jaitu sam- Ta 2 ng apaan. aan ai diuga akan meniokensentakan 

Pertahankan Sistim as- Mendalam, terlepas dari semua sia- djil itu dan berhubung dengar hari | « 
bil heboh bertentangan dilapangan “Onesia. Persiapan? utk itu suda p annja 

sieft—Keterangan Men- 
teri Lie Mengenai RUU: 

i sat jang bersifat propaganda semata 
mata. Demikian Mendes-France. 

Harus sesudah ratifikasi 

besar Maulud nota tsb. terlambat 
dap baru diterima pada tgl. 10 No   2 (Oleh: Koresponden Kita Sendiri 

KONGRES ISTIMEWA Partai Indonesia Raya jang akan di 

|politik jang mengakibatkan kegelisa 
han, djuga memikirkan dan menger 

u,aun. Sebagai saudara2 ketahui 
eniang Konperensi Afro-Asia itu 
Indonesialah jang mengambil ini- 

ekspos'si hasil lukisannja disertai 
konsert dimana ia akan menjanji- 
kan 11 buah lagu2 klassiek Ba- 

e £ 54. 2 - djasan pembangunan untuk mengisi 4 Fa na Ta in Irat. Kapan waktunja “ diadakan 

pers. Paris. : pember 1954 5 langsungkan di Semarang besuk tel. 16 dan 17 Desember BA Nenen inn »Ssaupnja ketika pada bulan April|'! Sya , 

Kewarganegaraan Mendes-France mengemukakan aa an akan datang, akan menentukan apakah usahanja beberapa Gem- PN Na naa dapat di- 1254 di Colombo diadakan kon-| “emuanja itu belum Pep 
MENTERI Kesehatan Dr. Lie | pendapatnja itu dalam pidatonja hu lebih dahulu sebagai mana la-| bong? P,I.R. untuk mempersatukan terbelahnja Partai 'itu, akan -|djawab dengan dapat sadja”. Me. pelensi para Perdana Menteri da- Sudah Selesai 

Kiat Teng dalam pertjakapan de- | Pada sidang lengkap Madjelis zimnja, Komisaris Agung telah me berhasil atau tidak, Berhubung dengan itu menurut keterangan2 | mang dapat sadja, tetapi apakah ha Ta an Ha Pa S Ne : 
Undang KEMAN . » ma Manan atu Sa kon. Ngumumkan nota tsb. dan tersiar di jang dikumpulkan oleh Wartawan ,,Suara Merdeka” dari beberapa | ilnja dupat memberi manfaat bagi Kisian dan Indonesia. Inisiatip Tugas PPK Menurut 
hari Senen mulai dibitjarakan da- 
lam Bahagian2 Parlemen, mene- 
rangkan, bahwa partainja (PSII) 
setjara konsekwen mempertahan- 
kan sistim passief menurut bunji 
Undang2 Warganegara tah. 1946 
dan berpendapat, bahwa masalah 

mana? sebelum diketahui oleh Ke- 
menterian” Luar Negeri. Berdasar- 
kan hasil2 penielidikan Kementeri- 

perensi 4 negara jang diadakan 
sebe'um persetudjuan2 Paris di- 

ratif'kasi akan merupakan suatu : i Mana iang tak Hendak TAU an d $ 2 . pikirannja kemudian kepada omi- mana pembitjaraan2 tidak akan | saris Agung. Demikian 'al nota dja 
bisa effektif. waban Kementerian "Luar Negeri “Menurut 

Kongres di Solo jang baru lalu 
soalan2 jang akan dibawa kedal 
jg. akan datang itu, hampir tidak 
jang mendjadi pokok pembitjaraan 

gembong” P.I.R. dibeberapa daerah di Diawa Tengah, diantaranja termasuk jang duduk didalam Dewan Partai jang terpilih dalam 
ini, membajangkan bahwa per- 

am pembitjaraan dalam Kongres 
ada bedanja dengan persoalan 
dalam Kongres di Solo. 

rakjat itu- adalah pertanjaan jang ti- 
dak usah safa adjukan, karena kita 
telah merasakan, bahkan menderita 
oleh karena keadaan jang seperti se 
karang ini. Itulah sebabnja pemerin 
tah berteguh -hati untuk menjelesai- 
kan usahanja mengadakan pemili- 

Indonesia itu ternjata dapat sam 
bulan hangat dari banjak negeri 
si Afrika dan Asia. Ternjata pu- 
la, bahwa Konperensi Afro-Asia 
tu .mendapat perhatian besar da- 

ri negara? lainnja, baik dari Ba- 
rat maupun dari Timur. Demi- 

Zainul Arifin 
BERBEDA dengan pendapat 

ketua fraksi Progresip dalam par-e. » 
lemen, Dr. Buntaran Martoatmo- 
djo, ig seperti telah dikabarkan, 
menganggap, bahwa tugas Panitia 

k £ dede ana 2 pendapat Mendes- ' kepada Komisaris Agung Belanda 
han UMUM itu. Mudah2an dengan Ki2n “kan an Ta selajak Pa Pep belum 

@Warpanc gardan -sebaiknja | France, persetudjuan2 mengenai ' d Diakarta. (Antara). Kal : d : 5 es|kesaderan dan bantuan saudara2 nja, karena djiwa dan suara per- |selesai, maka hari Senen atas per 

diselesaikan antara negara dengan pertahanan dan persatuan Eropa J : Nan An 5 Pn aa Ma 2. . Ape Bea pemerintah dapat mentjapai- maksud damaian jg akan dibawa didalam tanjaan para wartawan, wakil 

negara, dalam hal ini, Republik itu akan dapat dipergunakan se- lo, keinginan golongan Tadjudin ro. Dan selandjutnja untuk bana jang ditudjuna dengan “pemilihan konperens itu tidak boleh tidak Perdana Menteri Zainul Arifin 
Indonesia dan Republik Rakiat | barai pangkal haluan untuk mem 350 Tentara Noor dengan dikawal” Samsudin perbaiki Kabinet serutaut dalam | om Mu deitu unjuk memberikan ha'us menarik perhatian seluruh | menjatakan, bahwa tugas PPK itu 

Tiongkok. 3 Sengun lembaga? 'ang diharapkan £ 1 Pendapat diatas dikerhukakan, ka 
rena seperti pernah kita kabarkan. 

akan dapat mendjamin pengawa- 
san jang demokratis atas kerdja- Membrontak 

Sutan Makmur cs. masih merupa- 
kan ,,keinginan untuk mendjatuh- 
kan Kabinet masih dalam rentjana”, 

soal keuangan ' dan perekonomian, 
| diserahkan kepada . beleid “Dewan 
'Partai baru. $ 3 

kepaia” rakjat haknja menentukan 
setjara demokrasi politik mana dan 
apakah jang dikehendakinja, supaja 

dina 'g masih hidup didalam 
suzsana ketegangan ini. 

Perhatian jang besar itu tidak   sudah selesai, althans dalam usa- 
hanja untuk mengadakan reshuf- 
fle dalam kabinet. 

pasal peralihan No. 1 dalam RUU :ama internasional dan pengura- Menentang Perintah2 | adalah sekarang ini terang ,,ke. | . dengan demikian dinegeri kta ini lain tentu akan memberi doro-! Wakil Perdana Menteri mene. 
i i j ji . Ken SI nanda 3 EN Db” Kana: Ba ia AI Si : Pi a'rangkan, bahw: Tan aga Ip 

Kewarganegaraan itu memuat sja-| ngan persendjataan umum. : inginan itu sudah menemui kega-" Dengan keputusan it datanglah keadaan politik jang sta- ngan batin jang kuat pada para 'rangkan, bahwa mungkin ada in 

rat2 keturunan dan akan mengha- Setelah menjarankan diadakann'a Dari Markas Angk. Da- 8 4 2 putusan itu, bukan galan”. . berarti bahwa kechawatiran akan' bil, dimana semua tenaga nasional pengusaha dan nanti peserta Kon: : terpretasi Tain dari mereka jang 
ruskan seseorang warganegara je | konperensi Empat Besar dalam bu: rat ietnam Slt LA | tmbulnia k lan? sud dapat dikerahkan pada pembangu- verensi Afro-Asia itusuntuk be-, menganggap tugas PPK belum 

Ha “Te 2 Fa 4 
ktu 'mMoulnja kerewelan2 sudah men- | “ 2 Sania Ae sn Ata La 2 2 i : 

kap, unuk: star hp Mennakh eka bahwa pemarah Peran, DIURUBITYARA. angkatan da lu Sg AK pa Sak Ga Pa ea Pa Pa ega da Man PeMpanA peng AL OL usUntuk be- Menganagah hurt BPR teu 
€ ks ktip menolz ekan, bah 
Warganegaraan lain negeri (RRT) 
dengan ketentuan akan kehilangan 
kewarganegaraan Indonesia-nja apa 

rat Vietnam Selatan mengatakan sersedia menjelenggarakan pada hari Senen, bahwa setengah rensi itu di Paris. 
konpe-   bila dalam waktu setahu, sesudah 

Undang2 itu berlaku tidak melaku 
kan penolakan tsb. 

Menurut pendapat Dr. Lie, kon- ! ea na TA Aa itjara- Kabarkan, menurut Dr. Buntaran 

Pn Pa hn An : , 1  perintah2 dari markas | p-isn ja P.I.R., malahan sa Pi Kalau terdjadi demikian, baha- Pertama-tama saja sebut soal ?' Si Bogor didalam nembitjara 20 2 : 

sekwensi dari pasal peralihan itul katanja perlu iekas diselesaikan ka- neng ea Date” Dibnleral Pa ng dalam Janja sudah lebih kurang dari ig | peae para Tidak, perlu Japi —”formi tentang masalah, pe- Bae tni 2 
Ba MD ag 4 ang Pn aan TN ketega | Nguyen Van Vi, akting kepala abohoia Pat Tadjudin Noor Semula terlihat, Kn ta We |agaknja tentang tuntutan nasio- Ate emg ya  NOO perbaiki pemeanahah Naa Dah. 3 

pasal itu diterima dan berlaku, maj soal jang turut mempen ngkatan “darat, pada” hari "Makmur, akan memba- Mula ada kemung mania akan nal kita Lu saja uraikan disini ON Afro-Asia itu. Buat vers Perbaiki pi : 23 Tt 
ka kewarganegaraan penduduk war| ngan internasional. (Antara-Aneta). aka Na taah Terbaik ke Nath- Ne gella Pn Plh Hesbaku” BISA menggondol 50 tjabang, se- | setiara Stan haan ita Tiap2 tama 'kal' didalam sedjarah bang Ne Ta 1 
oratasa j Nata Temnibh bun Perdana Menteri Djepang, Yo- | "ang, 190 mil Timur-laut Saigon, | ja Pimpinan mentjoba  mentjari Aan aan PEN di Solo | nafriot Indonesia sudah mengin- |”. Ta Aya En enaa pemeriptah. termasuk djawatan2 

intoptin tua Mn bi Lai anti nan kenana Nero utk. berusaha menghentikan pem  djslan keluar dengan......... menje- Nan A4 Saba an Ha sjafi bet?na, pentingnja claim ba en naga P3 3 Ta dan bagian2-nja. (Antara) 
" tubuh Ka ta Un ata find Tina ba tuk memutuskan | Perontakan tsb., jang timbul pada ' «os sidang, supaja suasana mendja aa Na “3 1 n dari dim. nasio”? kta utk mengembalikan Sa nedana M. pi 5 N5 bk Sar onaa, menjebabkan PN DNA andikah Sita naa minta berhenti | malam Minggu, setelah kepala 4: jebih tenang. Kebidjaksanaan YabangZ jang 50 itu. Iran Boret kedalam kekuasaan "Can Perdana Menteri Republi rit-nja” pelaksanaan 

umum, mengingat 
muanja sekarang sudah tertjatat se- 
bagai pemilih dan dengan  sendiri- 
nja sudah mendapat status warga- 

pemilihan 

Dr. Lie Kiat Teng atas pertanja- 
an selandjutnja menerangkan, bhw 
sepandjang jg diketahuinja, R.U.U. 
Kewarganegaraan jg beberapa wak 
tu berselang pernah  menimbuikan 
banjak reaksi dalam pers dan ma- 
sjarakat itu, tidak pernah dibitjara- 1 . 1 

mempersatukan P.I.R. dalam Kong fsarkan siasat dan kebidjaksanaan pe. ngan rakjat jang disampaikan pada 24/11 “di Semarang. . Ikan 

kan dalam kabinet, atau mungkin 
res di Semarang ig akan Katun merintah kita. Oleh Pia te :R sala dengan Bek surat ka- lele tadi 75 ekor diperoleh 

pernah dana oleh Dewan Nok. 
itu, tentu akan berhasil, hanja pada | 'udukan Delegasi kita di PBB itu wat dari pelosok2 Tanah Air kita dari ketjamatan . Mediobo 

1 Arora Me Paing ran 2 
umumnja gembong2 P.I.R. merasa Itegak-teerh atau temah-diatuh deng mengharukan hati saja, dan liwat dan 100 ekor dari Untinan 

dir dalam sidang jg membitjarakai 
lebih ,aman” bila Tadjudin — Noot lin pemerintah Republik Indonesia. tjorong radio ini saja mengut'apkan Teng, perkanak Depan dpan, Ten 

soal tsb. PE an : 
dan Sutan Makmur meninggalkan jang berkuasa pada waktu sekarang beribu2 terima kasih atas pernjata- z0tnja. Ikan “lele tadi rata2 

. Achirnja 2 n Maa Aa 
PJR, Kalau dirasa perlu, “biarlah ini. Tangung djawab Delegasi kita an2 dari saudara2 dan  rakjat itu, menijapai . ukuran 35 cm. 

NN Dasininan pke AR at siner. 
mereka mendirikan partai baru sen itupun didukung dan ditampung oleh Saja mengutjapkan terima kasih sa- Konon kabarnja, Bung Kar- 

djoangkan setjara ,,konsekwen” dan 
ia jakin, bahwa sesuatu " amande- 
men ig redelijk (pantas) tentu da- 

mereka itu se-! 

Selandjutnja ia minta kepada Sov- 
jet Uni supaja mengadjukan usul2 
jang konstuuktif untuk menjelesai- 
kan perdjandjian perdamaian deng- 
an Austria, suatu ' masalah jang 

bataljon tentara — kira-kira 350 
orang — telah memberontak di 
Phanrang, 156 mil Timur-laut 
dari Saigon. Mereka berdiri dibe- 
lakang pemerintah setempat, dan 

  sebagai Perdana Menteri, demi- 
kianlah Yoshida menjatakan. 

  

  

an Sutan 'Makmur diperdebatkan 
dalam kongres di Solo, dari pada 
131 wakil tjabang jg datang, 81 wa 
kil telah mengambil resolusi bersa 
ma untuk mempertahankan  Kabi- 
net. Kalau dalam waktu itu dilaku 
kan pemungutan suara, sudah ter-   

staf djenderal Nguyen Van Hinh Sutardjo 
bertolak ke Paris atas perminta- saha 
an Radja Bao Dai. 

Kartohadikusumo dalam 
itu, ternjata berhasil baik, 

  
     

  

gres itu berdjalan, hadirin semua 
dapat mengetahui, 
din Noor dan Samsudin Sutan 
(Makmur masih tetap akan men- 
'#iari djalan untuk menerobos 
keluar, guna meneruskan tiita2- 
nja mendjatuhkan Kabinet. Teta- 

Ternjata apa jang sudah  di- 
chawatrkan selama kongres di 
Solo, sekarang berbukti. 

Untuk lebih amannja... 
| Usaha2 

|baik,-dan semua gembong? PIR. 
' pertjaja bahwa Tjabang? P.L.R, ti- 
idak ada ig menghendaki" perpetja- 
“han itu, ketjuali beberapa Orang si 
dja didalam tjabang2 itu. 

Berhubung dengan factor2 itu, bi 
sa diramalkan bahwa usaha2 untuk 

diri “bersama-sama dgn. pengikut2- 
nja, sebab kalau mereka masih ada 
didalam P.I.R. dichuwatirkan lain 

  
  

bahwa Tadju-/ 
suasana kerdia sama jg se:bik2nja. 

Tuntuan Irian Barat. 
Didalam lapangan politik luar 

negeri saja hendak minta perha- 
&an utk beberapa masalah jang 
sungguh penting bagi negara dan 
bangsa kita. 

de facio Republik Indonesia. Saja 
rasa dalm hal ini baik parcai2 
pemerintah maupun partai2 op- 
pos'si menyokong tuntutan nasio- 
nal tu. Memang demikian jitu 

! s'a seluruhnja. 
Sekareng Delegasi Indonesia jang 

“Hatus. oleh dan .mendjadi wakil pe- 
merintah sekarang ini sedang mzm- 
Serdiuangkan soal Irian Barat itu di 
PPP. Perdjuangannja diatas forum 
nternasional itu dilakukannja berda   

. pemerintah sekarang ini. Dari sebab 
itu «iap2 usaha untuk memperlemah 
kedudukan pemerintah dengan sen- 

rensi itu mendjadi suatu sukszs 
jang bermanfaat bagi berdamaian 
diantara umat manusia didunia 
ini. Pada tanggal 28 Desember 
jg akan datang Ima orang Per- 
dana Menteri iang dulu bertemu 
di Co'ombo akan berdiumpa la- 

'ndnsesia dan berunding tentang 
usaha2 konstruktip dilapangan in- 
ternas'ona! jang mungkin dapat 
mend'adi sumbangsih jg berharga 
kepnda perdamaian dunia. 

hanja. dapat sambutan begitu baik 
Can berlangsung dengan Jantjar, ka- 
rena pemerintah dan rakiat ada di- 
belekangnja.. Bemikian pula politik 
dalam dam Juar negeri laindnja jang 
did/alankan pemerintah sekarang 
ini. Pernjataan sokongan dan duku- 

'd itu atas nama pemerintah pula, 
kareta dengan sokongan dari rakjat 
jang begitu besar pemerintah mera- 

bahwa PPK djuga mesti berusaha 
mengadakan ,,perbaikan2? sam- 
pai pada alat2 pemerintahan (apa- 
rat-aparat pemerintah),  sedang- 
kan hal ini — kata Wakil P.M. 

adalah tugas kabinet, bukan 
tugas PPK. Seperti pernah kita 

  

Bung Karno Akan 
“Disuguh ,,Leles 
Kini Sudah Tersedia 

Maan Ng Tn gge me andre an 
| untuk — mempersatukan | sudah semestinja. Soal Irian Ba- Sa Tae karena ' 175 Ekor Lele Dari 

negara, t “i 
jkembali. perpetjahan jg sekarang| rat adalah soal — nasional soal | sokongan rakjat. se ana Petang Na 
| terlihat, adalah usaha jg sangat | kita bersama, soal rakjac Indone: |  Inisiatip dan usaha Indonesia itu Daerah Kudus 

- n . - 

. 

PO 03YTT df Kudung tes 
lah ada 175 ekor ikan” lele 
18 siap dikirim ke Semarang 
untuk kemudian dihidangkan 
padg ' Bung - Karno dalam 
suatu perdjamuan makan tgl. 

no sendiri telah meminta ke- 
pada. pihak penjelenggara di 

Semarang agar pada kedata-     
  

| 

. , | ke “Mesir diwaktu belakangan 'ini. Kiri: gambar dari sidang pengadi- api ate smbuat keributan Iaoi dian Mens aa TU sk Pk 3 ngan “beliau disini  dihidang- 

# td ti terima I Dua buah gambar mengenai keadaan' M $ belakangan KI Re Nagan 5 hari akan membuat keributap lagi, dirinia memperlemah kedudukan De sa kuat untuk tetap melangsungkan Gee rang 
at SE aa Ong Onta lan rakjat, waktu memeriksa perkara kegiatan2 ' organisasi Ichwanul Muslimin. Tampak El Tayeb, salah didalam Partai, demikian pendapat Mlegasi R.I. di PBB djustru pada wak pelaksanaan tugasnja bagi kepening kan ikan lele. Akan »di pe- 

Natan Ba Ia Palu lah | seorang pemuka. Ichwanul Muslimin ketika dimintai keterangan tentan pistol jg digunakan untuk | pertjo- beberapa gembong2 P.I.R, dalam tu mereka menghadapi perdebatan an rakjat dan negara. Demikian an- tjel" ataukah harus dimasak 

- hari Tn Na enda 3 aa baan pembunuhan PM. Nasser beberapa waktu “berselang. Gambar kanan: waktu presiden  Nadjib  me- menghadapi Kongres Istimewa js jang sukar. dan berat digelanggang "tara Isin pidato-radio Perdana Men. bagaimana ikan lele itu ti- 5 Galasti Ming “blora , “Na P3 ninggalkan, Terang, sesndot, Ia diberhentikan. dAN Kedudakantja. akan dilangsungkan pada pertenga- internasional itu. Demikian itu ber- teri Ali jang diutjapkan Senefi ma- dak diketahui, 

1 Pi & 1 3 " 

s 4, 

3, Sa pa Kata 
4 han bulan jg akan datang, arti pula bertentangan dengan ke- lam (Antara). 

(Antara). 
3 "1 

4 pem esm POP Na kado 
£ x sya 1” 

“ 
g kembeat." 

naat 
K |! Ka .N i yr 

! TM pesan 
kene 

k 
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Kabar" Kota 

. “Berani 

MINGGU MALAM JBL., 

& Tjukai Daerah II sdr, 
jang tergabung dalam organi 
Tjukai tjab. Semg. 

rian Keuangan dan mempunjai | 
negara, Hari Senen pagi jbl. telah bertolak ke Djakarta jang 

ganisasi SSBT, baik tindakannja ke 
dalam maupun keluar jg a.l. di ka- 
takan, bahwa SSBT tidak akan me 
ngadjukan suatu tuntutan jg tak ber 

Pt alasap terhadap Djawatan dan Ne- 
, gara dengan terlebih dahulu meng- 

adakan feeling. SSBT pun akan 
membanteras setiap anasir jg meru 

B gikan negara serta yion-party dan 
—.. non-politik. Lapangan 'pekerdjaan- 
Pa nja fiscaal & politis dan tindakan- 

    

F3 nja operatief & politionil. Djawatan 
Be” Bea & Tjukai merupakan Djawatan 

3 jg vitaal jg mengikuti pula itik2 
jg didjalankan Pemerintah. Perdjoa 

“ngan SSBT didasarkan atas peng- 
|. hargaan terhadap Djwt. Bea & Tju 

aa kai dan para pegawainja. Hal ini 
disebut pula didalam sebuah memo 
randum jg dibesarkan setjara luas 
mengenai kewadjiban2 para pega- 
wai dan untuk menghadapi peratu- 
ran PGP baru. 

Selandjutnja dalam  konperensi 
4 tadi -dituturkan pula tentang — putu- 

"Gan san2 Konperensi Besar SSBT di La- 
wang pada bulan April jbl. Keputu- 
san2 tersebut a.l. meliputi soal2 ke- 
selamatan bekerdja pegawai  Djwt. 
Bea & Tjukai. Dalam hubungan ini 

| ditegaskan, bahwa suatu tempo pe- 
|... gawai menghadapi gerombolan jang 

tidak bertanggung djawab dan hen- 
dak smokkel barang keluar negeri. 

|. Keadaan pegawai tadi jang beram 
"mengambil tindakan tegas terdesak 

demikian rupa, hingga djiwanja ter- 
rantjam. Mengenai hadiah Lebaran/ 

Tahu, baru sudah didapat perhati- 
an oleh fihak Pemerintah. Djuga ke- 

|. putusan tsb. meliputi hak pensiun, 
|. pegawai negeri sipil, pangkat/gadji 
0... pegawai Djwt. Bea & Tjukai dll.-nja 
1. dang berdjumlah Lk. 19 matjiam. An: 

taranja jang penting jang dapat di- 
kemukakan ialah soal perumahan 
pegawpi, perumahan untuk kantor, 
peralatan bekerdja ' jang dikatakan 

t menjedihkan sekali. 
g Hasil2 Pabean d'seluruh 
Es Indonesia. 

Ps Diseluruh Indonesia ada 10 
1 buah Pabean, Tea “Pabean 
Tia . : 2 & - & 
—. istimewa jang meliputi a.l. Kari- 
—.. mun Djawa dis. Hasil2 jg didapat 

oleh 9 buah Pabean tadi dalam 
th. '53-ada Rp. 3.889.749.802,26, 
sedang daerah istimewa mengha- 

|. silkan $ 1.700.555,44. Dibanding 
|. dengan hasil2 pada tahun 1952 

  

0. jg berdjumlah Rp. 4.471.594.705, | 
—..  ternjata hasil th. 1953 ada turun, 
—.. sedang hasil dari pada daerah isti 

mewa th. 'S2.ada $ 1.452.194,07 
atau dalam th. 1953 naik. 

RAPAT M.K.I. 
Pada tg. 21-11-1954 dimulai 

djam 9.00 pagi bertempat dirua- 
ngan SGA Kalisari, telah dilang- 
sungkan rapat MKF (Muda Ka- 
tholiek Indonesia) tjabang dari 
parochie Randusari Smg. “Rapat 
tersebut berhasil dengan mempet 

| baharur pengurusnja, dengan su- 
(.. sunannja sbb. Ketua sdr. A. Char 
1 lie Wijana, Wk. ketua sdr. J. 
“3 Hadhie, dan dibantu oleh sdr2: 
|.» Surjadi, Sahlanf, sdri. Nics, Han- 

dan', Tris Warsini dan beberapa 
orang anggota lainnja. Selain pe- 
milihan pengurus itu telah ditetap 
kan pu'a utk menudniuk seorang 

  

gres Ummat Katho''ek Seluruh 
Indonesia di Semarang jad.. Rapat 
berachir diam 12.00 den ba'k. 

RAPAT B.T.I. SRONDOL . 
Hari Minegu jbl. B,F.I. Ranting 

Srondol telah mengadakan rapat jg 
dikundjungj oleh segenap anggauta 
Ranting tersebut dan utusan dari 
BTI Tib. Semg. Dalam rapat ini te- 
lah diambil keputusan untuk mengi 
rimkan ntusaan ke T,amat - Sema- 
rang Selatan dan kalau perlu ke 
instansi jang lebih atas lagi. untuk 
mengadjukan masalah pendjualan ta 
nah Norowito Srondot Selatan dan 
soal keuangannja. Disamning itu 
mendesak supaja segera diadakan 
rembug desa di Srondoi Wetan me- 
ngenaj soal tersebut. 

“Rambut Putih 
djadi Hitam 

  

an angka 2—0 untuk kemenangan 

ISiatagang. Dapat ditafnbahkan bah- | 
jang akan menohadliri ke Kono- ' wa selama pertandingan itu, 4 orang, 

Iuri no. 307 a) sebelah foto Stu- 

& 

  

engantjam 
e Pada Pegawai2 Bea' Tjukai J g Melaku- 

— kan Tugasnja—Meskipun Menghasilkan 
Bea Djutaan Bagi Negara Tapi Kan- 

tornja Tak Terurus 
"bertempat di R. M. ,,Kiet Wan 

Kie” Smg., PB. SS Bea & Tjukai jang diketuai sdr. Windoe telah 
mengadakan konperensi pers jang dihadliri pula oleh Kepala Bea 

Suadi dan isteri para pegawai 
ersatuan Isteri Pegawai Bea & 

(Semg. Maksud dari pada konperensi tadi adalah utk. 
mengenal Djwatan Bea & Tjukai jang tergabung dalam Kemente- 

hasil2 jang termasuk dalam budget 
7 orang dari P.B. dan Komda 
Makati untuk meminta kete- 

gasan dari fihak Pemerintah mengenai hasil2 rapat pleno PB. SSBT 
jang diadakan pada tgl. 20 dan 21 Nopember di Semarang. 
Dalam konperensi pers tadi di te| Ten Ea 

gaskan tentang maksud tudjuan or-| 

  

| PRN Djakarta marah2, karena 
Itu anggauta parlemen Sahetapy 
|Engel bilang, bahwa perdioang- 
jan merebut Irian adalah ,,flauwe 
ku?”. Kalau diterdjemahkan se- 
tjara bebas, bisa disebut ,,omong 
kosong”. 

Komentar Sir-pong jang djuga 
mendongkol dengar utjapan itu 
tjuma tertudju kepada bung 
Sahetapy Engel sendiri: ,.Hai 
bung Sahetapy (B)Engel, 'je bent 
een flauwe kinju?” 

  

TERHINDAR DARI BAIAJA 
MAUT. 

Hudjan jang turun terus mene 
rus “dikota Semarang  sedjak 
Djum'at malam jbl. hingga seka 
rang menjebabkan beberapa su2 
ngai dikota ini mendjadi bandijir, 
sekalipun airnja belum sampai 
meluap. Dalam pada itu dapat di 
kabarkan, bahwa Saptu siang jbl. 
kira2 djam 12,30 seorang Wanita 
bernama mbok S. ketika hendak 
membuang kotoran d'sungai Ka- 
nal (Semarang Timur) telah ha- 
njut diseret oleh air sungai tadi. 
Sebabnja karena tanah tepi su- 
ngai jang di.ndjak olehnja telah 
longsor dan dengan demikian 
wanita itu tergelintjir masuk ks 
sungai itu. Ia berteriak minta to- 
long, tetapi ia sudah terhanjut 
Lk. 100 meter dari tempat semu- 
la. Untung teriakannja ini dide- 
ngar oleh sekelompok anak2 pe- 
ladjar jang sedang lewat didekat: 
nja, jang kemud'an segera mem: 
berikan pertolongannja. Dengan 
Isusah pajah achirnja mbok SS. 
dapat diselematkan djiwanja dari | 
jantjaman bahaja maut. Menurut | 
keterangannja mbok S. tinggal di 
|Peterongan Tengah Semarang. 

ROMBONGAN SMA SOLO 
BERTANDING DI SMG. 

Rombongan Olahraga  Peladjar 
SMA negeri III bag. C Solo pada 
tgl. 22 Nop. $bl. telah tiba di Sema 
rang. Mereka-akan melakukan per- 
tandingan2 persahabatan dengan pe- 
ladjar2 SMA Negeri bag. A, B dan 
|C Semarang, jang meliputi tjabang2 
olahraga: sepakbola, 

'voliy ball, basket, ping pong dan bo 
la -krandjang. Pertandingan2 “i:u 
akan “berlangsung selama 3 hari ber 
turut2 mulai Senin sore kemarin. 
Adapun pada Senen sore kemarin 

telah dilangsungkan pertandingan se 

pakbola. antara SMA/c Solo lawan 
SMA/b Semg. dilapangan Kalisari. 
Sekalipun pada waktu itu hudjan tu 
run, pertandingan dapat dilangsung- 
kan dengan baik dan berachir deng 

pemain dari Solo mendadak men'e- 

rita kram hingga mereka tidak ikut 
main seterusnja. Pada malam hari- 
nia diaula SMA/c Bod'ong Semg. 
dilangsungkan — pertandingan bulu 
tangkis antara SMA/c Solo lawan 
SMA/c Semarang. Pertandingan.ini 
berachir dengan angka 8—2 untuk 
| Semarang. 

HOO HAP HWEE MEM- 
BANGUN. 

Karsna gedung perkumpulan 
Hoo Hap Hwee di Djagalan 75 
dibangun, maka utk sementara 
| kan'or perkumnulan tersebut di- 
bindah di dil. Mataram (Karang- 

to .Focus”. Harap jang berke- 
sentingan maklum. 

SEMARANG SINGKAT.   . 100”/, Garansi tidak 
   

    

   

  

   

    

  

: | 

: 
, 

    

At SEGALA 
rs 

    

Istimewa ini ng naa | 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu: 
ajai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja Ma an otak, maupun 
kulit, dah pakai berasa dingin.   

    

       
    

   

aja dalam seluruh dunia. 

per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
selurub Indortesia. Semua Agen2 
harga sama. ik 

seluruh Mentjari Agen" baru 

Toko Obat Shanghai dan loko 
La Singdpore Pasar Djohar, 
Universal .Stores Bodjong 6 B 

Semarang. , 

luntur 
8 tara tinggal di Pasar Djohar Se- 

  

baru 

  

   
|. Ditanggung tidak ada bandingan- | 

— SL. bn K. jang untuk semen- 

marang melaporkan kepada fihak 
sepolisian, bhw baru? ini ia ke- 
tjurian barang2 pakaian dan per 
hiasan jang - seluruhnja seharga 
Rp. 4.100.— dpasar tersebut. 
bapa jang mentjurina belum di 
“ketahui. 1 

— Sebuah mesin pemotong 
Tumput seharga Rp. 550,—. mi- 
Ik Kotabesar Semarang  baru2 
ini telah ditjuri oleh seorang jg 
belum diketahui, dari halaman 
gedung Gris Bodjong Semg. 
— Sebuah sepeda Ba 

merk Hima jang diletakkan diha- 
laman gedung S'n You She Djl. 
Stadion Semg. dengan terkuntji 

(telah hilang. Sepeda itu seharga 
| Rp: 900,— dan miliknja W. tng 
gal di Mrit'an Semg. 

— Diuga sepeda mlik M. A. 
jang tinggal di Kp. Subuh Sema- 
rang telah hilang ketika disandar 
kan dim halaman gedung STM 
di Karatngtempel. Sepeda lelaki 
ni tidak terang merknja tetapi di 
taksir harganja Rp. 600.— 1 

-—- Oleh fihak jang berwadjib 

| Kedjuaraan 
Para Penjelundup tol 

    

Tja 
      

  

Dalam kedua Minggu jang terachir 

tampak Hutagalung 

  

an | Peme 
      

  

  

ini di Diakarta telah diadakan .per- 
tandingan tjatur antara djago2 tjatur dari kota Djakarta. Pada gambar | 

(kiri) dalam “pertandingan terachir berhadapan de- 
ngan Tjio Tjoap Beng (kanan). 

  

MENTERI SOSIAL Suroso 

ngaruhi oleh kabinet, hal mana 
PKI menerima pantjasija sebagai 

Barat. 

Definisi Ama- 
“si teurisme 
Siapakah dang oran 
'Menamakan Diri Pe- 
main Olahraga Amatir 
KOMITE Executive dari Fede- 

rasi Sepakbola Amatir Internasio 
nal (FIFA) dalam sidangnja hari 
Djum'at jang lalu di Singapura, 
telah menjetudjui adanja suatu 
difin'si tentang ,,amateurisme”, 
demikian ,,The Straits Times.” 
Dengan 2danja difin itu, mz 
FIFA telah menetapkan nomor2 
jang pasti didalam memimpin ke 
idupan amateurisme sepakbola 

@'seluruh dunia. Artikel mengenai 
difinisi tsb. antara lain berbunji 
sebagai berikut: 

Pemain2 amatir adalah pemain2 
ig. untuk kepentingan pertandingan 
dan latihan2 hanja menerima peng- 
ganti kerugian mengenai beaja2 per 
djalanan, hotel serta uang saku. Da- 

Ham pada itu dalam keadaan jang 

luar biasa dengan persetudjuan chu- 
sus dari persatuan nasionalnja mere- 
ka djuga dapat mendapat pengganti 
kerugian mengenai perlengkapan dan   

bulutangkis, bagai pemain amatir, 

djaminan terhadap ketjelakaan sela- 
ma pertandingan dan perdjalanan. 

Tiap pemain harus membuat tan- 
da penerimaan dari tiap uang jang 
diterimanja menurut ketentuan2 di- 
atas. Hanja pemain2 jg. memenuhi 
peraturan2 diatas dapat dianggap se- 

dan dapat 
mengambil bagian dalam pertandi- 
ngan2 amatir Serta  pertandingan2 
'Olympiade. : 

Dinjatakan lebih djauh, bahwa 
pemain2 jang menerima uang tetap, 
bajaran untuk bertanding, gadjih bu 
lanan dalam rupa uang atau bentuk 
lainnja, adalah pemain? ,,non-ama- 
teur” atau pemain professional. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
pemain2 bajaran (professional) da- 
pat diterima kembali sebagai pe- 
main amatir dalam suatu negeri, ka 

lau memang peraturan dari persa- 
tuan sepakbola nasionalnja meng- 
idjinkannja, tapi meskipun demiki- 
an pemain tersebut bagaimanapun 
djuga tidak diperkenankan  bertan- 
ding dalam pertandingan2 Olympia- 
de atau pertandingan2 amatir jang 
diselenggarakan oleh FIFA. 

Sementara itu federasi tersebut 
menegaskan, bahwa dengan keten- 
tuan2 tersebut diatas, bukanlah ber- 

arti federasi hendak mengganti di- 
finisi ,,amateurisme” dengan difinisi 
jang dipakai oleh persautan2 sepak- 
bola nasional. (Antara). 

PEMUDA MUHAMMADIJAH. 
Dalam konperensi kerdja Pe- 

muda Muhammadijah Daerah Se- 
marang jang dilangsungkan ber- 
samaan dan konperensi Muham- 
madijah di Salatiga pada tanggal 
20 s/d 21 Nopember jbl. “telah 
diputuskan: mengaktiv'r kembali 
5 program kerd'a dari Pemuda 
Muhammadijah. Program kerdia 
itu-jalah: Mengadakan pendi- 
d kan Agama, Mengadakan ta- 
blish dikalangan pemuda, kader 
voTm ng, pemberantasan buta hu- 
ruf..dan keolahragsaan.  “Adavun 
pelaksanaannja disesuaikan dgn 
pekembangannja masin»s  Ran- 
ting dan Tjabang2 Pemuda Mu- 
hammuadijah: 6 

R.T. KP. GLONDONG. 
Tel. 19 Non, 'bl. di Kp: Glon- 

dong, Kelurahan  Bangunhardio 
d'bentuk susunan pengurus R.T.. 
haru jang hhasilnja sbb.:: ketua 

t. Ibrah'm,: 'wk. ketua sdr. 
Umar dng. dibantu beberapa 
orang lag'. 

  

Kami mengutjapkan terima kasih 
atas bantuan moreel maupun ma- 
terieel dan kedatangan Bapak2/ 
Ibu2 waktu perkawinannja anak 
kami : 

R. r. SITI SGEKESI 
dengan . 

SOELAKSONO - 
pada hari Rebo Kliwon tgl. 17 
Nov. '54 di Gedung Balai Perte- 
muan Kristen di Bodjong no. 51   telah dituntut dan selandjutnja 

akan diadjukan kemuka Pengadi- 
'an, seorang bernama KKSN 
(nggal di Karangbalong Sema- 
rang Orang ini dipersalahkan te- 
lah mengadakan gadai gelap, 

Semarang. 
Semarang, tg. 22/11-54 

Hormat kami 
(HARDIWARSITO) 

Geniclaan 8 Semarang. 

Bukan Kabinet Jang 
Dipengaruhi Oleh PKI 
Tapi PKI Jg Dipengaruhi Oleh”Kabinet 
— Menteri Suroso” Sinjalir Banjaknja 
Pemimpin2 Jg Kini Lebih Pikirkan 
Urusan Dagang Daripada Urusan Negara 

selaku Ketua Pengurus Besar Pa 

rindra menerangkan, bahwa Parindra tetap duduk. dalam kabinet 
sekarang ini oleh karena mengetahui kabinet itu bekerdja menu 
rut program jg telah diterima baik oleh Parlemen. 
bantah, bahwa kabinet ini dipengaruhi oleh PKI dan menjata 

kan pula, bahwa djustru sebaliknja keadaannja: jakni ,,PKI dipe 

Suroso mem 

terbukti dari kenjataan, 

dasar negara RI”. 
bahwa 

Keterangan 
itu disampaikan oleh Suroso dalam sebuah resepsi jg diselengga 
rakan di Bandung waktu menutup Konperensi Parindra Djawa 

Dalam uraiannja mengenai politik 

bebas dan aktif dari pemerintah, Su- 
roso menjebut-njebut djuga hal ,,Ko- 
Existensi”. Menurut pendapatnja, hi- 
dup berdampingan setjara damai itu 
hanja mungkin  didjalankan kalau 
ada dasar kepertjajaan. 

Tentang pemilihan umum Suroso 
mengemukakan pendapat Parindra, 
jakni bahwa itu harus dilaksanakan 
selekas mungkin. Alasan jg dipakai- 
'aja ialah karena konstellasi Parlemen 
sekarang, jang tidak menggambarkan 
(keadaan masjarakat itu, sudah tidak 

- Fsehat lagi. 
z 

Dikemukakannja, bahwa kini da- 
lam Parlemen ada fraksi para ang- 
gota tidak berpartai, jang djuga bcr- 
ipengaruh atas roboh-tegaknja kabi- 
net. Hal ini tidak sehat oleh karcna 
fraksi »partij-tozen” itu tiada ms 
punjai hubungan dengan 'aliran2 po- 
litik dalam masjarakat. Akan tetapi 
“disamping itu Suroso menjatakan, 
bahwa dengan pemilihan umum jang 
akan datang itu belum tentu srabili- 
teit politik dalam negara akan ter- 
tjapai, sehingga ' Parindra"  hanja 
mengharapkan supaja dengan pemi- 
lihan umum itu dapat menghindarkan 
Parlemen jang tidak sehat dan digan- 
fi oleh Parlemen jang terdiri atas 
wakil2 rakjat. $ 

5 . Soal ibu kota RI. 
Berhubung dengan gerakan Parin- 

dra untuk memindahkan ibu kota 
R.I. dari Djakarta, jang disambut 
oleh Gubernur Djawa Barat dan 

| Walikota Bandung supaja pindah ke 
Bandung ' sadja, Suroso memberikan 
pendjelasan tentang sebab2 Parindra 
mengadakan gerakan tersebut. Di- 
kemukakannja, bahwa pusat peme- 
rintahan dan partai2 politik di Dja- 
karta telah kena pengaruh -kaum 
dagang, sehingga suasana kerdja se- 
perti pernah “dialami di Jogjakarta 
dulu terganggu. 

Baik para pegawai negeri mau 
pun para pemimpin partai pikiran 

ngan dan hidup mewah seperti 
kaum pedagang, bahkan kini su 
dah bukan rahasia lagi ada pe 

atau Presiden Direktur dari ma 
tjam2 NV. Ini menjebabkan visi 

wah itu mula? masuk di kalangan 
para pegawai dan kaum pemim 
pin dgn melalui para isterinja jg 
djuga ingin hidup mewah seperti 
isteri?2. para saudagar. Suroso 
menginginkan supaja ibu kota RI 

Sus utk ibu kota negara semata- 
mata. (Antara). 

  

Huang Chen 
Duta Besar RRT Tiba 

Di Djakarta 

DENGAN menumpang kapal 
»Tjiluwah”, hari Senin tg. 22 No 
pember sekira pukul 16,30, telah 

tiba di pelabuhan Tg. Periuk, Du 
ta Besar Republik Rakjat Tiong 
kok utk Indonesia, Huang Chen, 

beserta isterinja, Gan tiga orang 

anggota? staf kedutaan RRT, ma 

sing2 Hsu Li (konselor), Kuang 
Shuming (sekretaris III) dan 
Liu Hong-chiang (atase) serta 7 
orang pegawai? kedutaan jg tidak 
berpangkat diplomatik .Sekretaris 
I kedutaan RRT utk Indonesia, 
Kuo Ying, sudah lama berada di 
Djakarta. (Antara). 

  
  

Sekolah Kleermaker 
Kp. Kelengan-ketjil 

# Berdiri sedjak tahun 1940. 
# Peladjaran: Theorie - Praktijk 
4 Systeem: Frans - Amerikaans. 

# Pimpinan ngga. Ahli jang beridjazah dan puluhan 
a berpengalaman lam , usaha 

Lebih landjut mintalah keterangan, sai & , De, 

eriksaan- Schmidt | 

Karena Hakim Lim Sa- 

   

kap dalam rangkaian penangkapan? 

Pertunda 

kit — Beberapa Tahanan 
Belanda Dibehaskan 

PEMERIKSAAN perkara ter: 
dakwa bekas Kapten K. N. IL. L. 
Schmidt, jang tad.nja direntjana- 
kan akan dilandjutkan pada tgl. 
25 Nopember terpaksa 
sampai waktu jang masih akan 
ditumukan berhubung dng sak.t- 
nja Mr. G. 5: Aa Tem 
diketahui. mendjadi Hak.m dalam 

€ : kara ini. Djaksa 
Sunarjo berkenaan 

tani: 

   

  

   

    

    

     

    

   

  

    
1 . dapa. menerang- | 
kah Ketua Pengadilan 
Ikarta akan menundjuk | 
m untuk melakukan 
an terhadap perkara 

| ini ataukah menunggu 

   

  

“keterangan lagi jg diper- 
oieM dalam hubungan ini menja- 

bhw karena kesehatannja 
'U, Hakim Mr. G. K. Lim 

h & mulaj hari Senen men- 
dapat perlop selama 3 minggu. 

Dalam hubungan dengan soal 
ng2 Belanda ini dari Djaksa 

si Sunarjo lebih djauh ,.An- 
mendapat keterangan, bah- 

  

   

    

  

#berapa hari jang lalu oleh 
oihak kepolisian di Bandung te. 
lah dibebaskan dari tahanan se- 
orang Belanda bernama ElLuning, 
dulu, pegawai Dennis” di. Ban- 
dung, iang ditangkap dlm rang- 
kada idOskan penangkapan jang 
dilakukan “pihak kepolisian pada 
achir.tahun 1953 dan permulaan 
tabun.1954 jg lalu. 
Selandjutnja djuga dibebaskan se- 

orang warganegara Indonesia ketu- 
runan Belanda bernama v/d Tas. 

Pembebasan terhadap diri kedua 
orang'itu menurut Djaksa Tinggi Su 
narjo, dilakukan karena dipandang 
tidak ada alasan untuk menahannja 
lebih lama lagi. sesudah terhadap 
kedua“ orang itu selesai dilakukan 
pemeriksaan. Seperti diketahui, se- 
belum. itu terlebih dahulu telah di- 
bebaskan dari tahanan D.C. Prins. 
seorang Belanda jang djuga ditang- 

  

  jang didjalankan pihak berwadjib be 
berapa waktu jang lalu: seperti. di- 
ketahui D.C. Prins kini telah pulang 
kenegeri Belanda. (Antara). 

& 

   
Putusan Konperensi 
“3 

gptah 
“at 

  

SIARANRRI '”——' 

-Semarang, 25 Nopember .1954: | 
'Djam 06.10 Orkes Purba: 06.40 

Ftankie Carle: 07.10 Ketjapi .mo-! 
dern, 13.15 Njanjian duet: 13.30 
Wals 'tjipt. Johann Strauss, 14.10 
Orkes Radio Jogjakarta, 17:00 San- 
'diwara Radio untuk 'Kanak2: 17.40 
Rajuan Ade Ticoalu dan: Sam Sai-, 
mun: 18.15 Pertjakapan A.U.R.L: 
18.30 Hidangan Suara Kelana, 18.30 
Peladjaran gending: 20.30 Irama ' 

    
nja terbelokkan kearah perdaga' 

mimpin2 partai jg djadi Direktur Genderan pagi “(landjutan): 

itu adalah sebuah tempat jg cha 

Langgam dan Krontjong: 21.00 Mim ' 
bar: Islam: 21.15 Dari dan untuk" 
Pendengar: 22.15 Rajuan Bing Sla- 
met, 22:30 Tutup. | 

Surakarta, 25 ...opember 1954: 
Djam 06.03 Genderan pagi: 07.10 

13,03, 

13.45 Maria Kamora, 14.15. Rajuan 
| Tiiot. Liszt: 13.15 India gembira: 

| 
1 17.45 Lagu2 Arab: 

18.15 Pengadjian: 18.30 O.K. Irama' 
Baru, 19.30 Irama Tango: 19.45 
Mimbar Islam: 21.15  Klenengan 
Manasuka: 22.15 Klenengan Mana- 
'suka (landjutan), 22.30 Tutup. 

Jogjakarta, 25 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Konsert pagi :.06.30 

Varia Senen Kemis: 06.40 Kron- 
tijong Malaya, 07.10 Barisan Biduan 
dari Lajar Putih 13.10 Ujon2. dari 
Puro, 13.40 Ujon2 dari Puro (lan- 
djutan): 17.00 Taman Kanak2: 17.40 
Permainan piano: 17.45 Pengadjian: 
18.15 Soprano dan Tenorj 18.30 Se- | 
ni Suara Djawa, 19.40 Kwartet Ma-' 
thovanis 20.15  Rumtani menghias 
malam, 20.30: Siapa Tahu..oo.o.ic. ? 
21.15 Mimbar Islam: 21.30 Malam 
Manasuka: 22.10 Malam Manasuka 
(landjutan), 23.00 Tutup. 1 

Djakarta, 25 Nopember 1954: 
Djam '06.10 Seni Djawa Studio 

Djakarta, 13.10 Seni Sunda Studio 
Djakarta: 17.00 Trio Tjok de Fretes: 
17.15 Orkes Melaju, 18.15 Ruang 
Olah Raga: 18.30 Orkes Studio Dja 
karta: 19.20 Paduan Suara, 19.30 
Tambaran Irama Daerah: 20.40 Or-' 
kes Horas: 21.00 Mimbar Islam: 
21.15 Upit Sarimanah menghidang-   kan Tjiandjuran, 22.30 Tutup. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Sik Yang Wot- 

gandut 16, dan Numa Bodiong 57a 
dihnka hingga djam 20.00. 

    

rar LL . - 

ANA ANA MANA 

No. 686 — 

dan Praktiik Umum. 

Semarang 

tahun 
kleermaker besar daw ketjil, 

diunda (4 

ain menerangkan || 

sehatnja kembali Mr. G.| 

  

  

Siapakah T'jalon Saudara ! 
ha 

tgl. 31 Mei 
b. menundjukkan 

pemilih lainn 

' Untuk mengadjukan tjalon saudara harus : : 
1. Mengadjukan permintaan pormulir B, B1, B2 dan harus sudah disampaikan 

Antara tgl. 30 Nopember dan 7 Desember 1954 
3: Permintaan d'adjuk an pada Panitia Pemungutan. Suara (P.P.S.) setempat, 

3. Permintaan pormulir-pormulir itu dilakukan dengan : 
a.  menundjukkan turunan surat ketetapan Pan'tia Pemilihan Indonesia (P.P.L) 

1954 tentang nama, tandagambar dan nomer daftar 
surat kuasa jang ditanda tangani 

f. Harus terdaftar dalam daftar Pemilih. 

DJAWATAN PENERANGAN PROPINSI   
  

    
MCFA MENANG 1—0 DARI 

KES. KALMAR. 
Menurut berita AFP dari Kua- 

la Lumpur, kesebelasan dari Ma- 
layan Chinese Football Associa- 
tion (MCFA) hari Minggu telah 
dapat memperoleh kemenangan 
1—0 dari kesebelasan Swedia 
Kalmar jang akan datang di Se- 
marang. Kekalahan tersebut ada- 
'ah utk pertama kalinja bagi ke- 
sebelasan Kalmar selama tournja 
di Malaya. Goal satu?nja dalam 
pertandingan itu terdjadi pada 
menit ke-17 dari babak ke-2. 
Kekalahan. Swedia tersebut ada- 
lah dluar dugaan, mengingat bah 
wa selama pertandingan itu, ke- 
sebelasan Kalmar selalu msmper 
lihatkan ,,bal'control” dan per- 
mainan posisi jang bak sekali 
dan berkali-kali. telah mengudji 
pendjaga gawang Malaya . Chee 
-Sen9. Bagaimanapun d'uga pada 
menit2 terachir seharusnja Kal- 
mar. dapat. memforsir membuat 
vol utk membikin keadaan samar 
'an serangan2n'a tidak membawa 
hasil... Hari Senin kesebelasan 
Ka'lmar dengan . kanal terbang 
menudju Medan, - utk memulai 
perlawatannja di Indonzs'a. 

'erlu Adanja Undang? 
'embrantasan Korupsi 

Masjumi DjawaBrt. 
ss KONPERENSI KE-V dari Masjumi wilajah Djawa Barat, jg 
dilangsungkan di Serang antara tg. 18 s/d tg. 21 Nopember, telah 
mengambil beberapa putusan baik jang ditudjukan kepada peme- 

pusat, maupun kepada pemerintah daerah dan partainja 
sendiri. Mengenai kabinet sekarang ini. konperensi mengambil pu- 
tusan mendesak kepada Presiden supaja kabinet sekarang ini di- 
bu n karena merugikan rakjat dan negara. 

Tentang soal pemulihan keaman- 

an, konperensi "memerintahkan  ke- 
pada fraksi Masjumi dalam DPRDS 
.propinsi Djawa Barat, supaja mem- 
| pertahankan nota keamanan jang te 
lah diterima baik oleh DPRDS itu 
(pada tahun 1951 dan mendesak ke- 
pada pimpinan partai supaja melan- 

djutkap usaha - untuk mempeladjari 
dan mengumpulkan bahan2 guna 
menjelesaikan. keamanan. 

Selain daripada itu konperensi 
mendesak supaja “pemerintah segera 
mengadakap, “undang2 pemberanta- 
san korupsi “dan supaja pemerintah 
daerah bertindak tegas terhadap ka- 
um koruptor menurut Kitab  Un- 
dang2 “Hukum Pidana. Selandjutnja 
konperensi itu memutuskan supaja 
pemerintah pusat membuat undang2 
pemberantasan idjon din konperen- 

si mengandjurkan kepada rakjat su- 
paja turut aktip dalam hal pembe- 
rantasan idjon itu. 

Soal sewa rumah. 
Mengenai pembelian padi kon 

perensi menetapkan sikap mende 
sak kepada pemerintah pusat, 
supaja padi rakjat jang dibeli 
oleh pemerintah itu harganja be 

mereka terhadap soal? negara be! siang: 17.05 Gema Saparua: 17.30 har-benar menguntungkan rakjat 
robah pula. Pengaruh hidup me' Malaya gembira, tani. 

Djuga tentang .sewa rumah, 
konperensi itu mengambil putu- 
san, jakni mendesak kepada pe- 
merintah supaja diadakan peneta- 
pan sewa menjewa rumah jang 
'memberikan Kkese mbangan 'anta- 
: OI bilik dan rumah2 tem 
ok. 
Dalam konperensi itu diadakan 

djuga pemilihan" anggota' pengu- 
rp wilajah Djawa Barat jg' baru. 
(sa Ansahry.- Dja'arachmat dan 
Sapei terplih lagi masing2 sebagai 
ketua umum, wakil ketua Y dan 
wakil ketua TI. 'Djug, beled me- 
reka telah diterima baik. 
“Dapat ditambahkan, bhw ach'r 

konnerensi itu dihadliri pula oleh 
Dr. Suk'man dan Moh. Natsir, ja 
itu presiden dan ketua dewan po- 
litik Masjumi. 
  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka”. 

Semarang, 23 Nopember 1954. 
24 karat: djual ...... Rp. 49,25 

Pelni vas Rp. 49— 
22 karat: djual ...... Rp. 45.— 

PER ra Rp. 43.50 
Djakarta, 22 Nopember 1954: 
24 Ket: Map Gio Rp. 49,50 
2 teri MA Oke en Rp. 48,50 
Surabaja, 22 Nopember 1954: 
dak diterima tjatatan harga. 
Singapore, 22 Nopember 1954: 
Emas lantakan tiap tael. 

Str. $- 153.— beli 
dan Str. $ 161.— djaul 

Londen, 22 Nopember 1954: 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dollar Amer,ka ada- 
lah sbb.: 
Emas Beirut: tidak ditrima tjata- 
tan harga. 
Emas Macao 
Emas Hongkong 

tiap ounce 37.73 
Emas Bangkok tiap ounce 38.06. 

tap ounce 37.48 

      Telp 336 
KRANGGAN  UJETAN 27 SEMARANG 

#. 

PEKALONGAN 
KONPERENSI MASJUMI 

DJAWA TENGAH. 
Tgl. 27/11 “Masjumi wilajah 

Dawa Tengah melangsungkan 
konperensinja di Pekalongan. 
Konperensi akan  d kundjungi 
o'eh Lk. 150 utusan dari daerah2 
Djawa Tengah, pula utusan dari 
Pimpinan Partai pusat. Diantara 
pemb tjaraan jang terpenting ms- 
ngenai situasi dalam dan luar ne- 

mar Masjumi ig akan dilangsung 
kan di Surabaia pada tanggay 23 
s/d 27 Desember 1954, 

TEGAL 
GERAKAN PEMUDA 

SOSIALIS 5 
Atas inisiatief para pemuda di 

Tegal, pada tgl. 19-11-1954, di mu 
lai pada djam 17.00 telah terben- 
tuk organisasi pemuda jg di kun- 
djungi oleh H- 50 orang pemuda/ 
pemudi. Dalam. pertemuan tsb. te- 

lah. berhasil membentuk organisasi 

pemuda ,,Gerakan . Pemuda Sosia- 
lis” (G.P.S.) tjabang Tegal dengan 
susunan pengurus sbb.: 

Secretaris jabang — Sir. Soe- 
jono/Soenardi, Bag. Umum — Sdr. 
Titie Soekartitah, Bag. Organisasi 
— Sdr. F. Oerip, Bag. Pend./Pen. 

— Sdr. Moestadjab dan Bag. Ke- 
uangan — Sdr. Soemarti. 

Perlu kami tegaskan pula bahwa 
pembentukan ini dihadiri oleh Sdr, 
Thomas. dari D.P. Djakarta dan 2 
(dua) orang 'dari Djokjakarta. 

WONO8080 
DESA PETJEKELAN (SEPU- 

RAN DITINDJAU. 
Tertarik akan kemadjuan disegala 

lapangan dari desa Petjekelan, ma- 
ka. baru2 ini desa tsb. '- mendapat 
kundjunga, dari serombongan pe- 
tani dari desa Bodjosari (Ketj. Ker- 

tek) jang diantar oleh pamongnja 
guna .menindjau penanaman pohon 

mritja (lada), tjengkeh. dan kopi. 
Lain dari pada- itu djuga jang me- 
ngenai pemberantasars hama babi 
hutan dengan fosfor jang dilakukan 
dengan “serentak . djuga  ditindjau. 
Djuga tentang pendjagaan keamanan 
desa jang dilakukan oleh  O.P.R. 
mendapat perhatian djuga dari para 

pengundjung.. Sebagai diketahui ke- 
giatan O.P.R. desa Petjekelan  da- 
lam - lapang pendjagaan keamanar 
memang boleh dibanggakan sehing- 

ga mendapat penghargaan dari jang 
berwadjib. 

20 H.A. SAWAH MENDAPAT 
IR 

  

Dengan mengerahkan: tenaga 
tiap2 hari pasaran Kliwon seba- 
njak 200 orang, rakjat desa Djo- 
lontoro kini sedang sibuk mele- 
barkan dan memperbaiki slokan 
Djatisrono jang sebelumnja sudah 
dapat mengairi sawah. 13 H.A. 
Nanti bila pekerdjaan itu telah 
selesai sawah jang akan menda- 
pat ar akan mendjadi 20 H.A. 
suatu tambahan jang lumajan 
djuga. Selain untuk - keperluan 
pengairan djuga kebutuhan akan 
air desa tsb. akan terdjamin dju- 
ga. 

DJUWANA 
RAPAT ANGGAUTA 

PERBEPBSI 
Perbepbsi Dewan Ranting Dju- 

wana pada tgl. 21 Nop. jbl. telah 
mengadakan rapat anggauta ber- 
tempat -digedung “Tiong Ging 
Djuwana, jang dihadl'ri oleh 50 
orang anggauta dan dari instansi2 
setempat. 

Setelah rapat dibuka oleh sdr. 
Sudardi,: kemudian: sdr. Karyono 
Poerbowinoto selaku Ketua  De- 
wan Tjabang di Pati menguraikan 
dgn. pandjang lebar tentano hasil” 
kongres Perbepbsi ke-II di Sema- 
rang beberapa waktu jg lalu serta 
mendjelaskan pula apa jang men 
djadi azas dan tudjuan Perbepbsi. 

TJIREBON 

WADUK DARMO SELESAI 
TAHUN 1956. 

Didapat kabar, bahwa Waduk 
Darma didaerah Kabupaten Kuni- 
ngan jang mulai dibangun sedjak be 
berapa tahun jang lampau, diharap: 
Ikan dapat selesai tahun 1956 j.a.d. 
Waduk Darma ini adalah jang ter- 
besar sendiri di Djawa Barat dan 
mempunjai isi 40 djuta kubiek air, 
serta dapat, mengairi sawah2 seluas 
36.000 ha. dimusim kemarau,  se- 

  

dangkan beajanja berdjumlah Rp. 6. 
djuta. 

Dapat ditambahkan bahwa untuk 
menjelesaikan “Waduk raksasa ini 
perlu dipindahkan terlebih dahulu 
djalan raja jang menghubungkan   Tjirebon -—  Tasikmalaja, “ karena 
djalan itu akan dimasukkan  kedas 
lam lingkungan waduk raksasa jang 
sedang dibangun itu, 

Pe GA Ta na aU Beban 3 PW ab 

Hain Djaksa 

atau 

oleh se-kurang2-nja 10 orang 

4. Pemberian Doralan Wedul oleh P.P.S. dilakukan sampai dengan tanggal 21 De- 
sember 1954 pada mereka jang permintaannja “dikabulkan. 

ag 

SJARA1? TJALON : 
a. Warganegara Indones'a. 
b. Telah berumur se-kurang2-nja 25 tahun. 
c. Tidak terganggu ingatannja. 

Tidak sedang mendjalani hukuman pendjara atau — 
kurungan atau kurungan pengganti, 

e. Tidak sedang dalam keadaan dipetiat dari hak pilih. , 

DJAWA - TENGAH 

JOGJA 
pniasaesrtonvenseunag 

SALEH KAMAH MENDAPAT 
SAMBUTAN HANGAT, 

Pada hari Sabtu siang Saleh Ka- 
mah dalam perdjalanannja  menge- 
llingi dunia dengan kendaraan se- 
peda telah tiba di Jogja. Di Jogja 
ia mendapat sambutan hangat dari 
penduduk terutama dari ' kalangan 
pemuda “dan peladjar.- Diperbatasan 

kota Jogja Saleh Kamah didjemput 
oleh ratusan pemuda jang selandjut- 
nja mengantarkan sampai dikantor 

| Balai Kota dimana ia disambut oleh 
geri, reorganisasi, soal2 mengha-| Wali Kota dan para pembesar se- 
dapi Pem'lihan Umum, dan me-j 
ngummulkan bahan2 utk Mukta- ! 

tempat. 
Pada hari Rebo pagi diam 09.00 

Saleh Kamah akan meninggalkan 
Jogja dan meneruskan perdjalanan- 

nja menudju Djakarta dengan me- 
lalui Semarang. “Perlu diterangkan, 
bahwa Kotapradja Jogja telah meng 

hadiahi sebuah foto toestel kepada 
Saleh. Kamah dengan pengharapan 
hendaknja dapat dipergunakan  se- 
perlunja. 
Dalam pada itu tudjuh orang pe- 

muda telah menjatakan keinginan- 
nja untuk turut serta Saleh Kamah, 
tetapi diantara mereka itu hanja dua 
orang sadja jang  diterimanja. 

PATI 
RUDJITO DIANGGAP ME 

LANGGAR PASAL 
375 KUHP. 

sDjaksa menuntut huku- 
man 312 th. 

Tanggal 18 Nop. dibawah pimpi- 
nan Hakim Mangkukusumo, Penga- 
dilan Negeri Pati memeriksa kem- 
bali perkara terdakwa Rudjito be- 
kas kpeala studio RRI Pati. 

Sidang - mendengarkan reguisitoir 
Djaksa Adi. Martoatmodjo. Antara 

mengupas kedudukan 
terdakwa selaku kepala RRI jang 
bertanggung djawab' atas keselama- 
tan barang milik djawatan tsb., dan 
terdakwa jang “berpendidikan tinggi 
dianggap mengerti tentang kewadji- 
bannja, tetapi sengadja menjerahkan 
barang? milik pemerintah R.I. ke- 
pada musuh. ? 

Achirnja reguisitoir tsb. menetap-— 
kan, bahwa terdakwa terang bersa- 
lah dan melanggar pasal 375 KUHP 
dan Djaksa. menuntut hukuman 314 
tahun penjdara, . dengan mewadjib- 
kan terdakwa memikul segala ong- 
kos perkara. 
Terdakwa dan pembela Mr. Dio- 

joputranto dalam mengemukakan 
pembelaannja menangkis semua. tu- 
duhan dan minta dibebaskan dari 
tuntutan dan. hukuman. Terdakwa 
memandang: barang2 jang bersang- 
kutan barang2 rampasas, dari suatu 
negara jang kalah perang, oleh ne- 
gara jang menang perang jang la- 
zimnja disita dan didjual. Dan ter- 
dakwa mendjual-barang2 itu setelah 
mendjadi haknja, jaitu setelah ba- 
rang2 itu dibeli dari pihak Belanda. 
Keputusan akan didjatuhkan pada 
tgl. 9 Desember 1954. 

Lebih djauh diterima berita, bah- 
wa pada tgi. 9 Des. tsb. terdakwa 
Rudjito akan dihadapkan pula  di- 
muka, Pengadilan Negeri di 
berhubung dengan suatu perkara 
kriminil lainnja, dimana ia dituduh 
telah melakukan penggelapan . ba- 
rang2 - milik penduduk dan djawa- 
tan, sewaktu ia mendjabat inspektur 
polisi bagian gewestelijke reserse di- 
masa pendudukan Belanda di Pati. 
Menurut keterangan jang diperoleh 
dari pihak resmi, dalam perkara ini 
telah 6 kali Rudjito diperiksa sedjak 
tahun 1953 j.I. (Antara). 

BOJOLALI 
BEKAS BENTENG DJADI TA- 

MAN OLAHRAGA. 
Baru2 ini di Bojolali telah di- 

buka resmi taman olahraga rak-   jati Sana Kridangga” jang dise- 
lesaikan sedjak beberapa bulan 
berselang - dengan “ biaja Rp. 
100.000, — Gelanggang -tsb. luas 
na Lk, 1 ha dan sebelum itu 
merupakan puing dari - ,,/Fort 
Vredeburgh”. jang dihantjurkan 
rak'at selama clash pertama jl. 
.Se'esainja Sana Kridangga tsb. 
cai di Bojolali pun sedang dise- 
'esaikan pembuatan stadion ..Sri 
Ta Eng jpn keliling 
?"" Sada » tanah. iajanja Rp. 10.000, Pn 
TJILATJAP 

DJL, KERETA API TJIKA- 
WUNG-MELEWUNG 
TERGENANG AIR. 

Akibat hudjan lebah terus mene- 
"us, maka hari Minggu terdjadi ban- 
djir. besar didaerah antara Bandjar 
dan Sidaredja. Tingginja air sedemi- 
Kan rupa sehingga djalan kereta 
api Tjikawung — Melewung (jaitu 
antaar Bandjar dan Sidaredja) tidak 
bisa dilalui lagi oleh kereta api. Per- 
baikan djalan itu akan “nemakan 
waktu 3 & 4 hari. Berhubung dengan 
itt, maka mulai hari Senin ljn terse- 
but tidak akan dapat dipakai selama 
waktu perbaikan itu. Djawatan Ke-   reta api mengumumkan, bahwa para 

kenumpang - kereta api jang akan 
pergi ke Djawa Tengah harus me- 
lalui djalan via 'Tjikampek. Pata 
penumpang kereta api itu, jang bera- 
sal dari Bandung, bisa menggunakan 

kereta, api ,,tjepat lima” kedua jang 
berangkat pukul 6.46 dan ganti ke- 
reta api di Tjikampek, 

Pati. 

   



   

      

  

   
aa 

ta | Brossur 
| Irian 

Belanda Mau Benarkan | 
Sikapnja Sendiri. 

    
   

1 

Nehru: Tak Ada 
| Djalan Ketiga! 
(Boleh Pilih Co-Eksistensi Atau Co-Basmi 

KEMENTERIAN Inar' magari | MENURUT BERITA dari Bagian Penerangan Kedutaan-besar 
f- 1 belanda telah mengeluarkan buku | India, dalam konperensi pers di New Delhi seminggu jl. PM Nehru, 

f 

| smaksudkan untuk membalas 
| #bakan2 meriam RRT la 

pada hari Djum'at dan Sabtu' ,,Amakusa” 
“tempat terdjadinja peristiwa itu 

| 4 pang 

| sebuah kapal perang jang tidak ' 

   

: | (brosur) bertitel »Western New, @&-tanja mengenai teori c 
Guinea and the N 
lam mana di      

     

  

inja      

, da Setudjuan antara India dan 

O-eksistensi (sebagai salah satu dasar per- an i RRT dan Birma dan RRT), jaitu apa- 
“bahwa ,pe kah ini dimaksudkan sebagai suatu obat pentjegah berkobarnja angkan, bahwa itu adalah suatu hal jg 

,Tuslah ditindjau dari sudut ini. RRT 
tidak menghendaki kesukaran. Teta- 

nolakan Be memulai pe'perang dunia ket'ga, mener: 
rundingan | n Indonesia bu sederhana sekali. Satu diantara dua: orang ber-co-eks'stensi atau 
aa Si PERAN |. Na ber-co-basmis hidup berdampingan setjara damaj atau hidup-basmi- 
mena $ ah akibat lan pe” asm : dijalan ketiga tidak ada, kata Nehru, 

Ca dan ts t KAPAN dlelakkan da Katanja selandjutnfa: Saja tidakagresi, didalam-atau dari luar, ha- ri kedjadian? dan perkembangan mempunjai  kekuatiran , sedikitpun “sedjak penjerahan kedaulatan ke terhadap RRT atau negeri jang ma- | pada Republik Indonesia Serikat, 
: jg tanggung-djawabnja 

L, na sedia. Diika orang-mengira, bah 
sama se wa politik. kami dipimpin oleh rasa | kali dan seluruhnja dipikul oleb takut terhadap sesuatu negara lain, gain 2 - pihak Indonesia 

Brosur tersebut selandjutnja 
| turut-turut membentangkan tentang kut, sehah 

ber- berharap, 

itu keliru sekali. Tetapi saja lihat, 
ada negeri2 lain jang takut. Saja 

supaja mereka tidak #a- 
ketakutan. itu tidak baik. 

! piagam kedaulatan, perundingan? se- Sebah itu. saja sangat inginkan, su- 
: mendjak 1950 dan terputusnja dita- Paja RRT atau negeri jang maha sa- 
(hun 1952, lain2 hal mengenai : hu- dja, tidak berbuat sesuatu jang me- 
( kum. Kemudian terdapat bab .me- njebabkan negeri2 lain mendjadi ta- 
Lagapa sikap pemerintah Belanda: 1 tih- kur, di "Asia 
5 mendjadi keras”, dan lagi bab ten- Nehru 
' tang nilai hakekat. dari claim In- kannja pula 

atau . dimana, sadja. 
katakan, “bahwa 'ini ditegas: 

ketika ia di Peking. 
' donesia” jang dibagi dalam faktor? Saja jakin, demikian Nehru seterus 

' geografis, rasial dan sedjarah. Se- "ja, bahwa RRT, dengan sepenuh: 
« landjutnja brosur tersebiit/ memben-: "ja mengingat kepentingannja 

»tuntutan2 Indonesia Giri, menghendaki perdamaian. 
| mengenai dulu dan sekarang”, ',,sum- 
'ber2 jang dibutuhkan untuk meme- 
rintah daerah asing”, ,,kepentingan2 ' 

'tang tentang 
sen- 

t Fondam:n2 Negara So: 
| -— sialis. 

Ia menghendaki waktu guna me- 
) dunia dan hal2 jang menjangkutnja "madjukan negerinja, dan untuk ma- 
jang lebih luas”, sedang sebagai bab Sa 15 atau 20 tahun jang akan da-f ' : tersebut di- tang ini, berpikir dalam rangka ren 

terpen- tjana2 tiga, empat atau lima tahun. 

penutup dalam brosur 
' uraikan tentang ,.hal jang 

1 ting: menentukan nasib Sendiri”, 

t (Antara). 

»
.
 

: Menurut keterangan orang2 RRT. 
imereka memerlukan 15 atau 20 ta: 
ihun untuk meletakkan fondamen2 
Negara Sosialis. Sebab Wi, soal 

Armada RRT Dan KMT 
“Saling Menggempur 
Tapi Kemudian Armada KMT? Keliru 
. : Dje 

! | KALANGAN MILITER Ku | pada hari Senen, bahwa suatu 
| Kuomintang Senen pagi telah n 

| terdiri dari 13 buah kapa' 
' Tachen. Menurut kalah 

/ pertempuran i berhasil. m 
, dan mengusir sisanja. 

| Kuom'ntang pada hari Senen itu 

   
     

djuga 

| Menenggelamkanj2Kapal Nelajan 
i pang ? 

ominfang di Taipeh menerangkan 

   
n angkatan laut Tiongkok 

  

   

   
   

    

    

$ wat2 pe BA 
menurut kalangan itu telah 

" pula menjerang pulau Toumen, jaitu sebuah pulau jang dikuasai 
| s0leh RRT, kria2 15 mil timur-laut pulau Tachen. , 

Dikatakan, bahwa serangan 

#tempatkan dipulau tersebut, 

ikan 
f jbi. 

Di Tokyo sementara itu 

Kuomintang disebelah utara 
Tachen. 

Kabar2 ini tersiar setelah sum 
“? ber2 Kuomintang mengabarkan 
'f tentang penenggelaman 
-# kapal RRT oleh suatu kesatuan 
“ #angkatan laut Kuomintang dim 

: pertempurannja dengan suatu arj 
' mada RRT itu. Djurubitjara mar 
| kas besar  pendjaga pantai Dje- 

di Tokyo menjatakan. bhw 
: a belum 

« mengetahui dengan pasti siapa jg 
1 menembaki dan TEA taaA 

jepang 

j pihak pendjaga pantai 

12 buah kapal nefajan Dj 
itu. Kedua 

| kabarnja setelah ditembaki 

j ini dikenal 
-# terutama ditudjukan kepada kesatu- 
| #an-kesatuan artilleri RRT 

tersiar 
kabar, bahwa 2 buah kapal nelajan 
Djepang telah diserang hingga teng- 
gslam oleh.kapal2 perang Tiongkok 

pulau | 

2 buah 

.kapal nelajan Dje- 
/ pang tersebut tenggelam kira2 20 

“1 mil sebelah t mur pulau E agpeia 
ole 

kebangsaannja. Dalam 
hubungan ini pihak pendjaga pan 

jang di- tai Djepang mendjelaskan, bah- 
dan di- : 

: tem- 
jang dilaku- 

wa kebangsaan kapal perang jg 
j penisgag itu tidak dapat diketa 
(hui, r meskipun patroli 

mendatangi | 
-kapal 

segera 

untuk. mengamat-amati.. 2 buah 
kapal nelajan Djepang lainnja 
jang menolong anak buah kapal2 
jang tenggelam itu. 

(Antara—UP) 

  

TUNTUTAN GANTI KERUGI- 
AN PERANG INA- KPD 
DJEPANG MINIMUM $ 1.000. 

000.000, KATA RECTO 

Senator Claro M. Recto, ketua 
Panitya Penasehat jang terdiri 
|dari anggautanja dan jang mem- 
'berikan nasehat2 tentang ganti 
kerugian perang Djepang—Filipi- 
'pa,dan Pan'tva mana dibentuk 
oleh Dewan Pemimpin2 Partai po 
litik, hari Sabtu menekankan bah 
wa Djepang harus membajar gan 
ti kerugian perang kepada Filipi   Ina sebesar $ 1.000.000.000. 

pi kalau kesukaran itu toh timbu' 
djuga, dan terdjadi hal2 jang lain. 
maka orang djuga tidak tahu apa jg 
mungkin terdjadi seterusnja. Garan- 
Si ia tidak perlukan dari negeri lain. 
Apakah soal kemungkinan  turut- 

sertanja “RRT dalam  konperensi 
Afro-Asia dibitjarakan djuga ketika 
Nehru di RRT? Djawab Nehru: Ke- 
tika saja ditanjakan, apa arti kon- 
perensi Afro-Asia ini. Saja terang- 
kan kepada mereka, bahwa prinsip2 
umumnja telah diterima baik, teta- 
pi garis2-ketjilnja ..belum dibitjara- 
kan Iagi, dan mungkin sekali kami 
akan pergi ke Djakarta guna mem- 
bitjarakan- soal-ini lebih landjut. 
Kata Nehru, ia akan ke Djakarta 
kira2 achir Desember jang akan da- 
tang. e 

Persamaan dan perve- 

Ditegaskan Eh Nehru, tidak 
dapat disangkal, . . pemimpin-pe- 
mimpin2 Tiongkok sekarang ada- 
tah komunis. Mereka membentuk 
struktur politik. dan ekonomi, jg 
sebagian berdasarkan 'atas penda- 
pat2 mereka mengenai komunis- 
me dan Marxisme, dan sebagian 
lagi dsesuaikan dengan keadaan 
li Tiongkok sendiri. 

Struktur pemerintahan RRT 
sama sekali berbeda dgn struktur 
memerinfahan di India dgn demo- 
krasi parlementernja.- Di RRT di 
namakan demokrasi raktat. Apa 
d'uga namanja, soalnja ialah, 

  

  

  

PENINDJA 

Negeri telah berkundjung di Hanoi, 
dari kanan ke 
Ment. Penerangan Vietnam, “Drs. 

ting — Apa 
g Mati 

kan turut serta dengan gerakan 

dan militer, .   apakah ini hasil dari perkemba- 
ngan dan kemadjuan.rakjat? Da- 
tam analisa iang terachir, hanja 
hari depanlah jang akan menun- 
Nukkan, apakah hasil jang nanti 
ditjapai oleh-sitim - jang diguna 
kan itu selaras dengan harga jg 
eleh dibaiar, atau tidak. 
Nehru terangkan, ia tidak akan 

dapat menghargai India,  djika 
inda hanja menjontoh Amerika 
serikat atau Inggeris, atau Sovjet 
Uni atau RRT. “Kalau be- 
gtu India, bukan. India la- 
2 tetapi. imitasi buruk  da- 
"1 barang lain. Ini tidak berarti, 
sahwa asa'a tidak menghormati 
Ingger's atau Amerika atau sistim 
ain, kata Nehru. Kita harus ber- 
funksi selaras dengan tjara kita 
berfikir send'ri. Apakah jg dapat j 
dinamakan baik. pada seseorang, ! 
'ang tidak. 'mempunjai pribadi 
endiri, dan hanja menjontoh 

| orang lain sadia? India dapat be- | 
ad'ar ban'ak haj dari Eropa atau 
Amerika. tetapi djuga banjak 
PE Soviet Uni, dar terutama 

ri RRT, karena RRT mengha- 
Iapi banjak soal jang sifatnja 
serupa dengan soal. jang dihada- 
vi oleh India. 

: Dterangan oleh Nehru, bahwa 
India dan RRT merupakan dae- 
rah Tuas dengan penduduk tani 
'ang ban'ak dan padat sekali, di 

Na menginginkan taraf hi- 
lu lebih tinggi, sert hen- 
daki penielesai: Ne 
Soal2nia tidak sama, tetapi seru- 
»a, kata Nehru. Sebab itu ia ingin 
seka'i mengetahui, bagaimana 
RRT menghadapi soal2 tanah dan 
industri serta soa12 lainnja itu. 

1 T onghoa perantauan. 
Mengenai ini dikatakannja,  bah-   wa . soal Tionghoa. perantauan: bu- 

'apangan industri dan tehnis ter- 

   

kanlah soal bagi India: Ia soal Bir- 
ma, Thailan, Indonesia dll. Soalnja 
tidak sama bagi" semua, kata Neh- 
ru, tetapi politik umum dari, peme- 

.rintah RRT, “alah ini: Orang2 Ti- ka 
onghoa perantauan itu harus pilih 
satu antara dua: tetap mendjadi war 
ganegara RRT, dan dengan demiki- 
an tidak boleh turut tjampur dalam 
soal2 dalam negeri tempat mereka 
tinggal, “atau mendjadi warganegara 
dinegeri tempat mereka berdiam itu, 
dan dengan demikian - tidak: mem- 
punjai sangkut-paut dengan pemerin lah pikiran pemerintah — akan min tah RRT. . 5 

Demikian a.l. keterangan Nehru. 
(Antara). 2 

  

- TUDUHAN BELANDA 
TIDAK BETUL 

x mpinan tentara dari r aen 
25 di Ambon menjatakan wa 
nama? jg disebut dalam tuduhan? 
Belanda itu tidak dikenal dalem 
Kalangan RI 25 atau : a 
Perang RI. Bahwa ada orang2 jg 
dianggap Belanda ai ,infij 
tranten” dapat dipastikan mereka 
itu adalah putera? Irian” sendiri 
jg berontak melawan pemerintah 
Belanda di Irian Barat. . 

Selandjutnja diterangkan oleh 

lo RI 25 telah memerin 
pada pedjabat2 militer dalam dae 
rah? Maluku supaja mentjegah 
penduduk pergi ke Irian Barat su 
paja tidak mempersulitkan per 
d'uangan diplomatik pemerintah 
Indonesia mengenai Irian Barat 

    

Dibalik Kemewahan Kota New York: 
  

  

   
   

  

   

   
   
   

Sangka Dapat 

2 ORANG? Porto Rico membuat 
/ kota New York sebuah kota di 
' mana banjak s 

| kan bahasa Spanjol. Malah demi- 
“4 kian banjaknja, sehingga di New 
K4 York .Jeban ban 
|. Spanjol daripada dikotaZ d 

Pe Spanlol Na “ketjuah 3 an 
|/ Barcelona dan mungkin a20. 

Demikian tulis Sara ta 

Aa Matah meme! 
aa 

Haikal? dini 

dian”, Didalam tahun 1898 Cuba 
» melepaskan diri dari 

! dengan turut tjampurnja    

  

    

    

      

diperguna- 

      

          
    

  

   

  

Spanjol, 

    

anggap warga negara A.S. dan se-j orang2 miskin, $ 
aah sen snoi 1 warga ne-jlem! Seperti djuga, Cuba, Porto 

ra A,S. itu.mulai beremi- 0. aa R OS 
meal aa ke Nya Se- terdiri dari orang kulit putih. Te- 
perti djuga semua pulau? dilaut | tapi di New York orang2 kulit 
Karaibiy demikian “djuga — Porto /Putih Porto Rico ini hanja men- 

   

  

' Serikat: Porto Ric   

    

  3 si 
2d 

kan beberapa .anggauta $ 2 P. 
. 
: 

     
   
    

  

|Rico keban'akan penduduk dan 
imumnja mereka miskin. Keba- 

an mereka buta huruf: dan' 

      

    
Dua orang nasionalis extreem Puerto Rico, jg. ikut melakukan serangan 

rpenjakitan. Kabar2 jang me-j 
jang nembus dipulau itu tentang peng- 

hidupan serupa sorga di New 
'ork dan orang berkata bahwa 

"iJemas dapat digali darj djalan2”. 
lebih “Mengalirlah orang2 Porto Rice 

langsung 

'ang2 miskin, terutama di ,Har- 

co kebanjakan. penduduknja 

jdapat tempat “di-pinggit2 kota 
Es itu dan ber-damping2an de- 
ngan kota Negro jang makin la- 

! mia makin meluas, jaitu Harlem. 
'Dan djika sekelompok orang Ne- 
“gro mendapat kedudukan jang 
agak lumajan maka dengan sege- 
ra tempat dibawah sekali jang 
mereka. tinggalkan itu diambil 

!oleh orang2 kulit putih Porto 
Rico. New York adalah penerima 
tamu jang kedjam! 

Keadaan ini ditambah lagi bu- 
ruknja, karena bagaimanapun 
terkebelakangnja petani Negro jg 
baru datang -dari.. Mississippi,- ia 
lebih tjekatan untuk - menjesuai- 
kan diri dengan penghidupan di 
New York. daripada orang2 Por- 
to Rico. Orang Negro itu pandai 
bahasa' Inggeris: dasarnja adalah. 
kebudajaan ' Amerika, b'asanja 
sedikit-banjak ia tidak buta hu- 
ruf dan sering pula mereka mem- 

pitnjai sanak saudara di Harlem. 
juga ia Tebih gampang menje- 

suaikan diri dengan ' iklim New 
York ig besar sangat pergantian- 
nja. Ia dan bininja - membunjai 
tenaga 'kerdja jg mendapat pasar- 

Tidak demikian orang2 Porto Ri- 
co. Merekalah jang” merupakan ke- 
'lompok penganggur terbesar, mere- 
ka menambah. djumlah kriminalitet, 
Mereka datang dari pedalaman, dan 
setiba di New York kebiasaan2 me- 
reka dari pedalaman dibawanja ke- 
situ. Di Harlem memang tidak ba- 
njak tempat2 jang bersih, tetapi tem   £ digedung Congres Amerika: beberapa bulan jang “lalu, hingga menjebab- 

Congres dapat luka2 tembakan pistol. Kiri nona 
Carmen Maria Perez, dan kanan Jose Sotomayor sedang digiring oleh 

anggauta2 pengawal gedung Congres. 

ts 

    

pat2 tinggal orang Porto Rico meru 
pakan bagian2 jang paling djorok. 
Warung2 jang mempunjai papan na 

' timbullah . protes keras. 
men sematjam ini tidak akan mem 

Imigran2 Dari Puerto Rico Merupakan Benih Kedjahatan2 — Mula2 Mereka Gali Emas Didjalan2 Raya—Tapi Kemudian Terdorong 
Masuk Lorong2 Sempit Dan Kotor 

sekarang didalam tahun 1954 ter 
dapat di New. York. 

Sebelum th. 1917 kedudukan 
Porto Rico hanja 
baik daripada ..suatu djadjahan. ', kesana, tetapi mereka gSUI 
Penduduk disitu sesudah 1917 dil masuk di-lorong2 tempat tinggal 

ma dalam bahasa Spanjol: bioskop2 
jang mengumumkan “didalam bihasa 
Spanjol bahwa disitu terdapat ,,air 
conditioning”, warung2 kopi semua 
itu mgerupakan jang paling kotor 
di Harlem. Dany masih. sadja terus- 
menerus mereka datang dengan ka- 
pal atau denga, pesawat2 terbang 
jang sudah tidak aman lagi. 

New. York tidak mengambil 
tindakan2 jang keras utk mem- 
berantas  kemelaratan diantara 
mereka itu, Kadang2 suatu  lo- 
rong dibersihkan: tetapi keadaan 
sosial dan kesehatan disitu boleh 
djadi pantas utk. San Juan, na- 
mun tidak utk New York. Tiba? 
terdjadi drama2 seperti “ penem- 
bakan pada diri presiden Truman 
atau tembak2an di gedung Perwa- 
klan Rakjat. Segala ini memberi 
perasaan kepada Amerika, Seri- 
at apa jang mereka perbuat 

dng setjara Papan sadja 
ditahun 1898. etapi masalah 
Porto Rico sendiri sebetulnja ti- 
dak “begitu sulit seperti masalah 
kaum: imigran orang Porto Rico 
di. New York... Orang2 Porto 
Rico mengetahui segala ini dan 
sudah seringkali ' mereka. meng- 
umumkan perasaan tidak senang 
mereka. 
Di-surat2 kabar mereka je terbit 

dalam bahasa Spanjol, mereka ka- 
takan bahwa. kurangnja ” anak2 ke- 
sekolah disebabkan karena. mereka 
harus. beladjar bahasa Inggris. Ke- 
tika komisaris kepala polisi meng- 
umumka, bahwa pendjagaan polisi 
akan diperganda di Harlem Timur, 

Ekspori- 

buktikan apa2. Mungkin kedjaha- 
tan akan berkurang - disitu, tetapi 
kedjahatan “terdjadi diseluruh New 
York. Dan memang, ketika belum   
lama terdjadi kedjahatan jg di laku 
kan oleh anak2 dibawah umur jang 
menggemparkan seluruh ' kota, ti- 

dak seorang Porto Rico pun ter- 
sangkut. 

Meskipun pihak Katolik bekerdja 
keras diantara” mereka, sekte2 Pro- 
testan timbul dengan subur, 

     
INDONESIA DI DAERAH VIETNAM UTARA. — 

Pertengahan. Nopember ini “dua ' penindjau' Indonesia dari, Kem. Luar. 

kiri, Wakil Ment. Luar Negeri Vietnam, 

Kietnam. 

Lebih Baik Mati Da- 
Sripada Sumpah Setia 

Tekad Opsir2 Iran Jg Didjatuhi Huku- 
man Mati—Keadaan Iran Tambah Gen- 

Latar Belakang Hukuman2 

MENURUT ”LA TRIBUNE DES NATIONS” hukuman mati 
jang belum lama dilakukan terhadap opsir2 Iran jang dipersalah- 

komun's dan mendjalankan peker- 
djaan mata2 untuk Uni Sovjet, mengakibatkan reaksi jang keras 

sangat didalam pelbagai kalangan. ' Opsir2 ini 
»garis pertama” dari beberapa ratus 
ditangkap, terkenal sebagai orang2 jang dihormati dikalangan sipil 

“takan dengan tegas kebentjian mere 

  

Vietnam Utara. Keterangan gambar: 
, Max Maramis,: (Sani dan Wakil Ment. Penerangan 

Itu ? 

jang merupakan 
orang jang belum selang lama 

Kebanjakan mereka mendapat di 
dikan militer di sekolah2.. Perantjis 
atau Djerman. Pemerintah. mena- 
warkan grasi kepada mereka dgn. 
sjarat ” bahwa mereka mengakui 
»pengchianatan” dan bahwa mere- 

berdjandji dihadapan umum 
akan setia kepada Sjah. 
Pemerintah jakin bahwa mereka 
akan menerima sjarat2 itu, dan ka- 
“Tena itu, pihak jang berwadjib' te- 
lah mengundang beberapa korespon 
den luar negeri mengundjungi tem 
Aa dimana hukuman akan didjalar 
an, dimana opsir2 tadi — demikian 

Ia ampun dihadapan umum. 
Tetapi sebaliknja. Pers luar nege 

ri- telah ' menjaksika, kegagahan op- 
sir2 tadi jg. dgn. tabah hati meng- 
hadapi malaikat maut, sambil menja 

ka terhadap Sjah dan ketjintaan mere 
ka terhadap rakjat. 

paganda jg gagal. 
Propaganda pemerintah gJupa- 

nja meleset didalam dugaan dng. 
menuduh mereka itu ' komunis 
ataupun anggota dari Partai Tu- 
deh. Memang Partai Tudeh akan 
menarik untung dari sikap opsir2 
tinggi itu, tentang siapa  hanja 

| buat pertama kalinja 

  

s 

   
    

  

duk kota sa 
lebih dari udjuh djwa. Di 
kak!. Mereka 

bahwa djuml 
1927 mendjadi 

— pukul rata 

Penj lidikan selama tga 

Kesimpukik Yintis adalah hasil 
penjelidikan . dari seorang. ahli 
perumahan Amerika Serikat, jaitu 
Charles Abrams, jg dimuat dalam 
sebuah buku bernama ,,Soal dan 
politik tanah dikota.” Buku itu 
tebalnja 182. halaman dan diter- 
bitkan baru2 ini oleh Bagian 
Rentjana Kota den Desa dari 
PBB. Buku ini, jang merupakan 
penjelidikan jang sangat teliti 

mengenai 
soal tanah dan perumahan dimasa 
habis perang, adalah hasil peker- 
djaan selama tiga tahun dari ahli 
ahli perumahan dari Belgia, De- 
nemarken, Perantjis, India, Israel, 
Amerika Latin, Nederlafid,  Nor- 
wegia, Swedia, Ingsris Raja dan 
Amerika Serikat. 
Kepindahan dari desa kekota dan 

penghuni2 rumah jg telah sangat 
padat adalah satu soal jg dihadapi 
oleh banjak negeri didunia. Abrams 
menjebutkap djuga dalam daftarnja 
empat kesukaran lain, jaitu slum, 
orang bergelandangan dan ongkos 
pemondokan jg lajak, jg djika tidak 

| mendapat sumbangan -dari, pemerin 
tah tidak sanggup. dibajar oleh ke- 
|banjakan keluarga, dan kerusakan 
susunan — masjarakat disebabkan 
oleh mggaalah -periimahan: itu. Ma- 
sean Tai jg sama dihadapi pula 
oleh hampir seluruh dunia ialah se 
makin tidak “adanja djaminan “utk. 

mendapatkan . tanah, kata .Abrams, 
kegiatan jg semakin besar untuk 
mempergunakan tanah dikota2 di 
tambah dengan perkembanga, desa, 
rintangan2 perbatasan, dan tendens 
membuat rumah2 untuk golongan 
keluarga2 jig mampu sadja. 

Terlebih-lebih: pula desakan 
akan perumahan hampir dimana 
mana memperluas pengawasan pe 
merintah atas pemakaian” tanah.” 
Pengawasan2 jang ada sekarang 
didjalankan dengan keras, dan 
mengadakan disampingnja tinda- 
kan pengawasan serta politik ta- 
aah jang: baru. Abrams mengam- 
bil Pilipina. sebagai tjontoh, di 
mana pergelandangan merupakan 
suatu seni dimasa Perang Dunia 
II ketika kaum pengungsi melar:- 
kan diri kekota2 uan membuat 
gubuk2 dari bambu diatas tanah 
kosong jang mereka ketemukan, 
dan sering pula gubuk2 ini kemu- 
d.an didjual atau disewakannja 
kembali kepada orang2 jg datang 
belakangan.   dapat dikatakan bahwa - mereka 

adalah nas.onalis jang tulen. 
- Sementara itu sudah lebih ba- 
njak didapat keterangan2 tentang 
sifat ,,komplot anti pemerintah 
ini”, jang sudah memakan djiwa 
beberapa . ops.r dan pasti “akan 
menuntut lagi banjak djiwa. Kini 
di Teheran sudah  mendjadi 
umum, bahwa wakil2 Amerika 
Serikat di Iran telah menuntut 
dari pemerintah, bahwa kalangan? 
jang menentang persetudjuan-mi- 
njak harus digulung. 

—.. Vltmatum Amerika. 
Pada tanggay 16 Agustus jl. 

pemimpin desegasi Amerika, Pa- 
ge, menjampaikan sebuah ulti- 
matum. kepada Zahedi, - dengan 
mana diminta  supaja  ,.drama- 
mnjak” ini setjepat mungkin di 
selesaikan. Henderson, duta be- 

| sar Amerika di Teheran, memu- 
| djikan suatu pembersihan umum 
| dibelakang kedok skomplot anti 
pemerintah”. Diplomat Amerika 
itu menasehatkan supaja didapat 
kan dulu ,,pengchianat2” dikala: 
ngan militer karena disinilah ter- ' 
dapat perasaan nasional jg pa: | 
Ing berkobar2. Djendral Zahedi 
sendirj turut serta didalam me- 
njiapkan-rentiana ini, sepert. dju- 
ga kevala staf Batmanglish, djen- 
dral Bachtiar dan suatu pegawai 
tinggi dari kementerian luar ne- 
geri. 

Orang2 jang ditangkap dgn tu- 
duhan turut serta dengan gerakan 
komunis kebanjakan terdiri dari pe- 
ngikut2 Mossadek dan ' merekalah 
sebenarnja jang mewakili pelbagai 
golongan jang anti-komunis. Antara 
lain terdapat wakil parlemen 'koma- 
tabadi,. jang hanja dapat dipersalah- 
kan bahwa dia sangat menentang 
persetudjuan-minjak. 

Penindjau2 dari luar negeri di Tehe 
ran berpendapat, bhw pemerintah Za 
hedi belum pernah menghadapi opo 
sisi jang. begitu keras dan begitu ta- 
djam daripada sekarang ini. ' 
"Mengenai - “pertentangan antara 

Siah dan Suku @asghai dikabarkan 
bahwa pemerintah telah melarang 
Nasser Khan. seorang pemimpin su- 
ku itu, untuk balik kembali kedae- 
rah sukunja dan bahwa ja kini di 
Teheran dibawah pengawasan polisi. 

Angkatan perang hingga kini 
sebetulnja belum dikerahkan ter- 
hadap kaum pemberontak. Seba- 
Iknja jg tersebut belakangan ini 
terus-menerus“ mendjalankan aksi 
mereka dan api sedikit sadja su- 
dah tjukup untuk mengakibatkan 
kebakaran besar. Nasser Khan 
menerangkan bahwa suatu per- 
tempuran antara tentara dan suku 
suku bangsa hanja menguntung- 
kan kaum komunis sadja, siapa 
pun jang menang didalam 'per- 
tempuran: itu, 

Orang berpendapat bahwa dng 
demikian Nasser Khan mengada 

Ikan undangan kepada orang2 
Amerika untuk mendjadi peran- 
tara, supaja tindakan2 terhadap 

Di Honkong tidak sedikit didapa 
ti gubuk2 empat segi dan satu  go- 
longan rakjat. penghuni gubuk2 itu, 
ie disebut dengan. nama.  penginap 
djalan. Di Singapura ada 130.000 
djiwa jg. tinggal dalam gubuk. di 
buat “dari kaju,- atap daun nipah 
dan peti2 tua. Adobe dipergunakan 
untuk membuat gubuk2 dengan sa- 
tu- kamar di Amerika Latin. Sguat- 
ters menjerobot segala tanah ko- 
Song didekat kota Mexico sedemi- 
kian tjepatnja sehingga mereka di 
berj nama ,,parachutis sguatter”. Di 
Turki rumah gubuk jg didirikan de 
ngan tjepat itu dinamakan ,,rumah2 
djamur” Di Brazilia, India dan 
Aden pihak pemerintah mendapat- 
kan pekerdjaan jg lebih bagi orang2 
bergelandangap itu. daripada. mem- 
buat rumah, kata Abrams.  Misal- 
nja, kota Guayalguil, Ecuador, te- 
lah membuat djalan2 dan mema- 
sang pipa air didaerah orang2 ber- 
gelandangan. Begitu pula Bombay 
telah menjediakan " tanah untuk 
4,000. keluarga 'jg bergelandangan 
untuk keperluap membuat ' pemon- 
dokan. 

Sewa mengambil sebagian 
terbesar dari pentjarjan si 
buruh. 

Laporan PBB itu menjatakan, 
bahwa perbedaan antara “apa jg 
dapat dikeluarkan oleh golongan 
buruh dengan gadji rendah untuk 
membajar sewa dan sewa jang di 
perlukan untuk ' membangunkan 
sebuah gedung pada umumnja se- 
| makin bertambah “besar dari ta- 
hun ketahun berhubung dengan 
kepurukan, dalam hal teknik,: ke- 
naikan harga bahan2, kekurangan 
tenaga buruh dan undang2 mem- 
buat rumah dan peraturan2 jang 
lebih banjak meminta ongkos. Di 
italia “sewa buat rumah2 baru 
mengambil - antara 40 sampai 
5096. dari upah jang diterima bu- 
ruh, sementara djumlah jg pantas 
antuk dikeluarkan bagi sewa ru- 
mah paling tinggi 2045. Buruh 
Sws mengeluarkan sampai 40X 
antuk sewa rumah, buruh Djer- 
man kira-kira 354. 
Walaupun buruh Venezuela me 

"nerima upah paling tinggi - per 
.capita dari seluruh negara2 Ame- 
/rika Latin (kira-kira $ 400 seta- 
hun), namun golongan buruh dng 
gadji lebh tinggi mengeluarkan 
antara sepertiga sampai setengah 
dari gadjinja untuk sewa rumah. 
Tidak ada satu perindustrian ru- 
mah pun jang sudah tjukup kuat 
ikapasitetnja untuk dapat meme- 
auhi keperluan keluarga dengan 
bentjarian rendah dengan - tiada 

|nerlu dibantu oleh pemerintah 
|dng djalan apapun, kata Abrams. 
|Matah didaerah2 dimana 'perin- 
dustrian sudah. madju, pembiki- 

|aan rumah: - masih tetap tinggal 
sebagai suatu ,,keradjinan ta- 
“agan” dimana sebagian besar pe- 
kerdjaannja dilakukan  d:tempat 
rumah itu dibangunkan. 

Bagaimana memetjah- 
kan s0o14 perumahan ? 

any an dapat dikerdjakan 
untuk mer ON Aan kesulitan pe- 
rumahan itu Menurut Abrams   suku Oasghai ditiadakan, 

ut Mau 

kabanjakan negara2 didunia ha- 

.
-
 

a tidur setjara bergan ti-g 
hingga sebuah kamar ketiil selain di 
dung bagi. hewan2 peliharaan. 

Gjiwa jang tinggal dalam satu 
949 djiwa ditahun 1950. Walaupun demikjan, 

umum, tanah untuk mendirikan perumahan tjukup banjak, dji 
tjanakan dengan baik. Malah pen duduk seluruh dun'a dapat di 

35. djiwa pada tiap2 akre diatas 
padatan penduduk pulau Manhat tan, 

Kepadatan Kota2 ? 

misalnja, penghuni tiap2 kamar " 
Pana ma sampai 20 orang tinggal dalam satu kamar ukuran 15 X 15 

anti. Di Bollvia keadaan perumahan sedemikian djeleknja 
pakai untuk manusia djuga dipergunakan untuk tempat berlin- 

Perumahan Liar Terda- 
t PDiseluruh Dunia 

Di, Panama Sampai” Ada (Penghuni2'Satu Kamar Jg Terpaksa Bergiliran 
Tidurnja — Di Bolivia/ panjak Orang Dan Binatang Tidur Sekamar — Di 

| Italia Sewa Rumah Metjekik Leher — Penjerobot2 yanah Kosong Di 
Mexico Sampai Digelari ,, Parachutist Sgaatters“ — Apa Sebab2 

KEINGINAN untuk pindah bertempat tinggal dari desa kekota telah menjebabkan pendu- 
t padat... Di Bom bay, pukul rata berdjumlah 

ses 

Penjelidikan resmi jang dilakukan di Istanbul, Turk', membuktikan 

daerah Djerman jg. 
kota New York ialah 136). 

rus. menjel diki kembali politik 
tanah jang didjalankannja untuk 
dapat disesuaikan dengan masalah 
migrasi, pemakaian tanah setjara 
baik dan tidak baik. Diantara 
pengawasan jang didjalankan ada 
jang tidak sempurna, katanja, ada 
diantara peraturan jang mematah 
kan dorongan “untuk membuat 
rumah, dan ada pula ig menim- 
bulkan pengaruh buruk. 
Dibawah ini disebutkan beberapa 

tjara jang diandjunkan oleh Abrams 
untuk dapat membantu  memetjah- 
kan soal perumahan, jaitu: 

1. Mengkoordinasikan rentjana pe 
rumahan, tempat membangunkan in- 
dustri, sekolah,  toko2. 

2. Memperbaiki transpor untuk 
membuka daerah2 baru bagi peru- 
mahan: 

3. Membantu projek self-help jang 
teratur, terutama didaerah2 jang 
terbelakang. ' Kemungkinan menda- 
pat tanah dengan teknik pembagian 
tang lebih baik, merentjanakan ten- 
tang keuangan serta  tiara2 untuk 
bisa memiliki rumah, baik setjara 
perseorangah maupun setjara kolek- 

bertentangan L 
ka sadja pembangunan2 kota diren- 
beri pemondokan. dengan kepadatan 

  
i 

pemondekan telah meningkat dari 595 djiwa ditahun 
dengan kepertjajaan 

luasnja 143.000 mil persegi (Ke- 

tief, 
4. Memperbaiki tjara hak mutlak 

pada banjak negara. Hal ini akan 
dapat mengurangi ongkos memper- 
oleh tanah serta mempertjepat pe- 
makaian tanah “untuk keperluan 
pembangunan, 

5. Rumusan baru jang lebih baik 
diperlukan - untuk bisa memperoleh 

hak milik tanah dikota. 

. 

6. Rentjana dan pembangunan ha 
rus dipertimbangkan, tidak jang me- 
ngenai kedjasmanian -rumah, tapi 

djuga banjak aspek2 sosial dan fa- 
silitet2 untuk rekreasi jang sekarang 
sering2 diabaikan. 

7. Harus diadakan ' penjelesaian 
jang tegas antara hak milik atas ta- 

nah dan kewadjiban2 jang harus di- 
tunaika, oleh si pemilik: antara ke- 
pentingan perseorangan dan kepen- 

tingan umum, antara pemakaian hak 
pemerintah jang melanggar hak per- 

seorangan dan hak2 pemerintah jg. 
ditudjukan untuk  melindunginja 
(U.N.L.S.). 

  

Kedua pangkalan ini menurut pi- 
hak resmi, akan dipergunakan untuk 

menjelidiki keadaan. iklim dan tju- 
at'a serta djalannja gumpalan2 -es 

mengambang, agar supaja perkapa- 
lan dipantai Siberia mendjadi lebih 
aman dan lebih mudah. 

Route perkapalan ini jang letak- 

nja antara Murmansk dilaut Barents 

dan Vladivostok dipantai Pasifik, 
melalui seluruh pantai Arktika. Dja 
lan ini terbuka untuk lima bulan di 
dalam tahun ini, sedangkan ditahun 
jang sudah2 hanja 3 bulan. Ini dia- 
kibatkan karena penjelidikan tjuatja 
dan iklim jang dilakukan dari parg 
kalan2 itu, demikian menurut pihak 
resmi. Didalam tahun ini lebih dari 
50 buah kapal dapat melalui djalan 
itu. 

Kedua pangkalan itu terletak 
digaris lintang 88”, disebelah uta 
ra pulau -Sibera Baru dan kira2 
300 mil dari route kapal Arkti- 
ka jang menjusur pantai. Siberia. 
Pangkalan2 itu letaknja dantasi 
pulau es jang mengambang, jang 
inasnja kira» 2,7 mil  pzrsegi 
dan tebalnja rata2 8 4 9 feet 
(Lk. 3 m.). Didalam musim ,.pa- 
nas” jang pendek sangat, lapisan 
es atas mendjadi tjair, tetapi di 
dalam musim dingin tebaln'a di 
tambah disebelah bawah, karena 
ar iang membeku. Karena itu 
tidak becitu sukar utk mengada- 
kan pangkalan disitu, asal sadja 
ditjari tempat dimana pulau2 es 
tdak banjak bergerak. Kedua pu- 
'au es jang dipakai mendiadi 
pangkalan itu letaknja hanja 155 
mil dari Kutub Wara. 

Disitu disediakan u'k mas'ng2 
pesawat djarak . djauh bermesin 
empat, pesawat2 ringan, helikop- 
ter2, radar dan segala matjam alat 
transport serta pengangkut. Orang 
orang iang ditempatkan disitu hi- 
dup didalam kemah2 jang istime- 
wa dibuat utk h'dup ditempat. di- 
ngin. dan dirumah2 profabricated. 
venerangan listrik ada, demik'an 
djuga alat pemanas gas. 

Maksud sebenarnja dari kedua 
pangkalan i-u, menurut pemimpin 
Balai Pusat Sovjet utk Pelajaran 
dan Penzrangan Arktika, VI. 
Burhanov, mengadakan Suatu per- 
.mbangan, d dalam kekuatan uda- 
ra strategi didaerah Kulub Uta- 
ra. Kepu'usan ini jang diambil 
diatas dataran Politbiro membu- 
ka lembaran baru didalam strate- 
gi udara Sovjet... Dengan kedua 
pangkalan ini Angkatan Udara 
Sovjet bergerak beribu2 miy men 
dekati Kanada dan Amer.ka Se- 
r.kat. 

PELADJAR PEDJUANG 
ATJEH PERTJAJA 

KPD PEMERINTAH. 
A. Muis Latief Ketua Badan 

Kontak Persatuan Peladjar  Pe- 
diuang Indonesia Atjeh. iang se- 
djak tanggal 18/11 ada di Dia- 
karta, menerangkan, bhw ia. da- 
ang guna menghadap Presiden 
Sukarno dan Perdana Menteri 
Mr. Ali Sastroamidjojo untuk 
nenjampaikan — surat pernjataan 
Jan kepert'ajaan “peladiar , pe- 
diusng Atjeh kepada pemerintah 
susat. 

D samping itu ia djuga bermak 
ud membitjarakan masalah2 pe- 
'adjar ped'uang pada umumnja. 

la tegaskany bahwa Persatuan 
Pelad'ar Pedjuang At'ch menjo- 
kong sepenuhnja sin'nI-men Pre-   siden jg diutjapkan di Palembang, 

“ 

  
  

»Strategi Dingin” Jang 
Benar - benar,'Dingin 

Rusia Meugimbangi Amerika Bikin Pang- 
kalan Udara Didaerah Kutub Utara 
ANGKATAN UDARA Uni Sovjet kini sudah muntjul djuga 

didaerah Kutub Utara, djauh keutara dari pantai Siberia. Pangka- 
lan udara Amerika Serikat didaerah kutub jang terkenal, 
jang terletak diatas suatu pulau es sebelah utara Ellesmere, Kana- 
da, kK'ta mempunjai dua buah tetangga disebelah sana Kutub Utara. 

Adanja "Kutub Utara 3” dan "Kutub Utara 4”, dua buah pang- 
kalan udara Uni Sovjet djuga diatas pulau2 es, baru2 ini men- 
djadi pengetahuan umum, dengan tidak banjak ribut2. 

Thule, 

Usul Mosi Tak 

- 'Pertjaja 
Dibitjarakan Mulai 3 

Desember Jad. 
DARI KALANGAN Panitia Per 

musjawaratan Jebih landjut me 

ngenai pembitjaraan usul mosi ti 

dak pertjaja Jusuf Wibisono cs. 
didapat keterangan, bahwa olek 
rapat . Panitia Permusjawaratan 

Senin siang telah diputuskan su 
paja pembitjaraan usul mosi tidak 
pertjaja tsb dimulai pada tg. 3 

Desember j.a.d., . jaitu mendengar 

kan pendjelasan para pengusul. 
Pemandangan umum babak perta 

ma dilakukan pada. tg. 7-12 ma 

lam dan 8-12 pagi. Djawaban para 
pengusul atas 

umum babak pertama itu diberi 
kan pada tg. 10-12 pagi, sedang 
tg. 10-12 malam disediakan djika 
pemerintah memberikan ketera 
ngan, 

Untuk pemandangan umum babak 
kedua serta pemungutan suara dise- 
diakan "hari tanggal 13/12 siang- 
malam dan 14/12 siang-malam. 
Dengan begitu untuk menjelesai- 

kan pembitjaraan usul mosi tidak 
vertjaja tersebut disediakan 7 kali 
sidang, Seterusnja ' didapat ketera- 
ngan, bahwa setelah ditentukan atja- 
ra pembitjaraan usul mosi tidak per- 
tjaja tersebut, maka usul mosi Mr. 
Tan Po Goan jang tidak memper- 
tjajai kebidjaksanaan Menteri Ke- 
hakiman, usul interpelasi Amelz me- 
ngenai pidato Presiden dan usul in- 
terpelasi S.. Narto tentang buruh 
tambang minjak Sumatera Utara 
Suat sementara dikeluarkan dari 
atjara. (Antara). 

Pilih Kopra 
E . Indonesia '| 

Pembeli2 Amerika An- 
tjam Man Boikot Kopra 

. Pilipina 
INDUSTRI kopra Filipina 

mungkin akan kehilangan pasar- 
nja di Amerika Serikat, kalau 
Filipina tidak memperbaiki mutu 
hasil produksinja. Demikianlah 

  

kata Benjamin Salvosa, ketua : 
Perhimpunan Pengusaha Kopra 
Filipina, pada hari Sabtu il di- 
muka pengusaha2 perkebunan ke- 
lapa dan penghasil kopra. 

Salvosa mengatakan bahwa 
pembeli2 di, .Amerika Serikat 
memboikot kopra Filipina karena 
mutunja buruk, dan “pembeli2 
tadi bermaksud beli dari negeri2 
penghasil kopra lainja, seperti 
Ceylon dan Indonesia, Amerika 
adalah pembeli kopra Filipina ig 
terbesar, dan hilangnja . pasaran 
Amerika bagi Filipina berarti ke- 
merosotan besar dalam  perda- 
gangan kopra Filipina. 
Diterangkan bahwa Perhimpunan 

Pengusaha - Kopra Pilipina sedang 
berunding dengan 
kopra Amerika jg ada di Pilipina, 
supaja djarigan dahulu memboikot 
kopra Pilipina, karena perhimpu- 
nan ini sedang berusaha untuk 
memperbaiki mutu kopra Pilipina. 
Gerakan memperbaiki mutu kopra 
ini akan 'berachir pada tgl. 30 
April. 1955, sesudah tanggal itu, ti- 
dak akan diberikan lagi lisensi ex- 
port atau lisensi2 lainnja kepada 
produsen2 Pilipina jg. menghasilkan 
kopra jg mutunja tidak memenuhi 
sjarat. (Anatra—AFP), 

pemandangan . 

wakil2 pembeli " 
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AANG TELAH TERSOHOR DISELURUH DUNIA ! MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH TJEPAT: 
NYA OBAT INI BEKERDJA! 

  

Tjing Hoeng San Tiap Bintang 7 

Maa No. 3 

   

    

        

   
   

      

| DALAM 5 MENIT DAPAT MENJEMBUHKAN : Sakit . 
Panas, Sakit Kepala, Pilek, Masuk angin, Rheumatik, Mun- 
.tah2 dan lain2. " 

|. Bisa dapat beli diantero warung2 dan toko2 obat. 

    
  

  

28 
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Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat? seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 

' tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 

  
  

        

   

                  

   

  

buh manusia dan untuk menjembuhkan penjakit2 

  

otak lemah, malas bekerdja, bekerdja lekas letih, seman 

buktikanlah dengan segera kemandjurannja. 

Ih 

  

.TONFUNK' g 
RADIO $$ 

Pemegang medaille emas | 
Internationale Jaarbeurs (FS 

Luxemburg 1952 | 

  

        
    

  

  

akan terbit di Indonesia 
dengan nama : 

Sebuah Radio buatan Djerman (montage Indonesia) 
jang bernilai tinggi. Keterangan dapat diminta pada 

Distributeurnja: SUPER RADIO COMPANY N. V. 
SETERAN 5 

ku
 

  

  
Radja obat kyat Senkesin adalah dua matjam : "Senkesin Masculinum” untuk lelaki 
dan ,Seukesin Femininum” untuk perempuan. Obat ini Sangat adjaib untuk menimbul- 
kan dan menjimpan tenaga, untuk memperkuatkan darah, buah pinggang, otak, tu- 
lang dli. Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja untuk memperkuatkan tu- 

atau kelemahan2 seperti berikut : 
tubuh lemah karena dimasa dalam kandungan atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat . 
tjukup pemeliharaan, wadjah muka putjat, wadjah muka lekas tua, tidak napsu makan, 

kurang, buah pinggang sakit, rambut djarang karena rontok, rambut lekas putih, 
telinga berdenggung, mata lamur, urat2 sjaraf terganggu, ingatan tidak kuat, belakang 
meluang, kepala pusing, tubuh kurus kering, orang perempuan datang bulan tidak 

“Hjotjok, waktu datang bulan merasa sakit, keputihan, perut sakit dll. Sesudah makan 
Senkesin, segenap penjakit2 atau kelemahan? pasti lenjap, malahan Senkesin dapat 
memberikan kesehatan jang belum perna dialamkan. Tjobalah makan satu botol dan 

AGEN UNTUK SEMARANG: 

Toko Obat HWAY AN TONG, Gang Warung No. 3 
BISA DAPAT BELI PADA TOKO-TOKO OBAT DISELURUH INDONESIA. 

|dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
. tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
| kan dan semangat bekerdja ta? ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
' jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp.20,—, Djuga ada sedia 

# | lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
Bg Tah .anac cc... Rp, 30,— Pil Gumbira ............ Rp. 15,— Minjak Tang- 

BS KUT sasis omoncan Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihap 
5. Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita 

gr tik, menghilangkan hitaman dimuk 
2 Rp. 20— No.2 snncco.. - Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- 

Ki kan noda2 hitam ............ Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
K4 bagus badan ............ Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 

tidak luntur 2 gram, ............ Rp, 10— dan 5 gram ......... Rp. 20,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10,—  Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ............ Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ............ Rp: .10,— 
Pil Diabetes (sakit gula) ............ Rp. 50,— Pil Entjok Linu ............ 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1595. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. 

: |AGEN-AGEN : 

BNN Ata snnnaa Rp. 30,— Salep Tjan- 
a, panu, kukul, djerawat No. 1 

   

    
     
    

  

    

    

   
      

    

    

sem... dan untuk ini pakailah Delfia tjap 

Gadjah! Nistjaja Njonja membuktikan perbedaannja# 

Karena Delfia disaring dengan istimewa, hingga 

  

    

   

   
   

    

tempe keripik: 

Kawan nasi jang . 

bersih djernih, lagi pula 

tahan berpekan-pekan! 

DELFIA 

  

    

       

  

res | Universal Stores, Bodjong 6 B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe | 
ke! kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- | f | marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, | # |Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 

Nongan: Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo Toko Solo, Dji. So- | 
S8 | srowidjajan No. 5 Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- | Pes: karta, Toko Obat. Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
$$ An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat. Thay An Tjon, Petjinan 66, ) 2, Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjin: n 75, Jogja: Toko Obat Hok An, | E : Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Dil. Pesuketan 77, Tjirebon: ( 2 Toko Obat Eng Ho Tong, Dji. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat f #5 Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 

iHoo, Djl. Kepleka, Kidwl 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong 
Dil. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 

Semarang. Be 5 
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gat lemah, kekuatan tulang 
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Kena 

  

Say 

Akan mendjelma : PG 

Radio. .9U PERTONE" 

  

      (Ex TONFUNK jang terkenal) 
Sebuah SUPER RADIO jang djarang ada tandingannja' baik mengenakan kwaliteit maupun harganja. 

  

      Bantulah P.M.I 
  

  

Ta TA AAL AL AN TI LL AL AL EL 2 

  

PERINGATAN 
Padjak Kendaraan Bermotor   SEMARANG. 

  

enam 2 Aa 

2 “CITC ON CERN CINEMAS: — 
GRAND 4.457.009.15 INI MALAM PENGHABISAN (17 tah.) 

GREAT MUSICAL TECHNICOLOR EXTRAVAGANZA ! 
La , dgn. PATRICE MUNSEL — ROB. 
MELBA MORLEY penuh Njanjian2 dan 

“ag lagu2 merdu. 

BESOK MALAM PREMIERE ,GRAND” 5.007.009.00 (u. 17 tah) 
The HIGH and MIGHTY SAGA of the JET BLASTING ACES 

— SABRE JET — 
Tugas di Medan Peperangan dari JET PILOTS jang gagah berani. 
Pengedjaran dan Pertempuran hebat antara JETS dan MIGS ! 

LUX 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PENGHABISAN (17 tah.) 
GERARD PHILIPE — GINA LOLLO BRIGIDA — dim. 

fFANFAN LA TU LIP Er" Rebinhood 
Peranjjis. 

  

  

BESOK MALAM PREMIERE ,,L UX” 5.00-7.00-9.00 (u. 17 tah) 
BARRIE SULLIVAN - CHARL MC. GRAW - DOROTHY MALONE 

' K2 Hee Desperate Man on 
»L O O P H O L E the hot SpOt...o.oocooo.oo 
with the Police...... Mba tag II MOP er id eo senen the wrong girl............ 
and only one way Out L.............. penuh sensatie — Hebat -— Gempar! 
  

Indra 
5.00 - 7.00 - 9.00 

Ini Malam Premiere 

(Ga. segala umur) 
MAURICE HERIOGS BREATH-TAKING BEST. SELLER 

AN 
Kissah tentang Pen- 

dakian pada pegu- 

nungan jang ter- , 

tinggi HIMALAYA 
“dengan banjak rin- 

tangan jang ber- 

bahaja dan dahsjat 

Menggemparkan ! 

URNA 
 “Kon-Tiki of the Mountains 

153 SA sma 
Akan datang: Film India terbesar . " RANJAH - BHARATI - BAGWAN dim. »sBAGDA D Full ACTION dgn. TARIAN2 jg. menadjubkan ! Lain dari pada lain ! 
  

ROXY 5.007009001N1 MALAM D.M. AAU sa 
SRIMULAT —. KUNTJUNG — S. PONIMAN — 

Teman" ASMAH -— HERMAN — M. JUSUF 
MIMI MARIANI — RIBUT RAWIT 

5,30 - 7.30 - 9.30 » LENGGANG DJAKARTA” 

Sedikit air mata ! Banjak Tertawa ! dengan 9 lagu2 Populer ! 
Film Hiburap “penuh lelutjon Kotjak -— Lutju ! Istimewa ! 

  

      

KTNA 
Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kelema- han Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berdebar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-semutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hi- lang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal mendjadi ku- rang d.LI. Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

. POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok.Sebotol Rp. 20.— PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25.— 

APHRODIN untuk laki-laki 
BENBOb Rp. 10.— 

DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 
BNNK Nana Net Si Rp. 15.— 

NO HAIR CREAM untuk hilang 
kan rambut. Sebotol ... Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk ram- 
but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
Harus tambah 1576 ongkos kirim. 
D. C. PHARMA — Dijalan 
Riau/Ternate — BANDUNG. 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO 

OBAT TIONGHOA. 
: 1 A GEN: 

.| Semarang: Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
samaan amen | Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” Djokja 

| dan Pekalongan Toko Obat Tek An Torfg Petjinan 81, Toko Obat : : Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Petjinan 75, satjalh Suara Merdeka 

“1955 
"Kepala Inspeksi Keuangan Semarang memperingatkan, 

bahwa untuk tahun padjak 1955 sebelum 1 DJANUARI 1955 
sudah harus dimasukkan pada kantornja surat pemberitahuan untuk 
kendaraan2 bermotor jang pada 1 DJANUARI 1955 sudah harus 
dikenakan padjak. 5 

Dalam memiliki/ memegang kendaraan dalam tahu 
padjak, surat pemberitahuan harus dimasukkannja sebelum kenda- 
raan jang bersangkutan didjalankan. 

Melalaikan kewadjiban2 tersebut diatas mengakibatkan ' 
tambahan padjak dengan 10046 (pasal 9 ajat 4 Ordonnansi Padjak 
Kendaraan Bermotor 1934). 

Semarang, 23 Nopember 1954. . 

WAKIL KEPALA INSPEKSI KEUANGAN 
5 SEMARANG 

“R. SOEKARNO 

Ie LL LL IL LL AL AL LL LT TA LL AL 

La EN HL bean me am Mayang Sg Pena Pee 

. IMengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu | 
atas kawan hidupmu selurunnja, kami berikan pendjelasah berda- | 
sarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 

  

  
      
  

Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat Eng Ho Tong 
Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat, Tjirebon. 

  

  

Sa   
& Ar rovs conmano, Teicese senos HNS 
MA PA ea Mo rp Pa 

  

Dengan diberi komando oleh Roy, Trigger melemparkan Hippo dan 
Spetk.ariiana MEA On MAN MEA 

— Bagus, Trigger! Peggy, ambillah sendjatanja Speck! Saja akan 
mengurusi Hippo! 

(Dengan tangkas Roy menu-  — Tidak, kamu tidak dapat, no- bruk Hippo, hingga dagunja na! 
terbentur batu padas) 8 

  

  

  

  

    
Di MANGKUKUSUMAN No. 115 dalam kota TEGAL. 

Luas tanah 156 ru' — 4 2213 m'. 
Baik sekali untuk Hotel dan Perusahaan2 lainnja: 
terima kosong. 

Jang berkepentingan dapat berhubungan dengan : 
Sdr. SOEPONO — Mangkukusuman 40a Tegal. 
PE AE AAA BE EA INA TKA AE, PE EA 

  
    

J AKAN DIDJUAL : 

| Tanah dan Rumah Satu Besar 
| 

J 

    

ORION INI MALAM PREMIERE BESAR 5.-7-9.- (17 th) 
Naa Naa BNN 
EXTRA : SABAN SORE djam 3.00 (Pesan tempat: 9.- — 12.-) 

  

Ribuan pajung sutera terkembang dan terdjunlah mereka jang tak kenal 
takut kedaerah musuh ! 
Udara jang penuh bahaja maut dan hati setia pada sebuah tjita2 ! 
Lihatlah ALAN LADD jang tenang tapi tangkas terlibat dalam tugas 
jang berat dan tjinta jang kuat ! 

i REX TINGGAL INI day BESOK MALAM PENGHABISAN 
5-9.» Silvama Mangano »sBITTER RICE 29 

! (17 tb.)  Vittorio Gassman 

INI DAN 

BESOK 

MALAM! 

Gris 
GAS ja Ya 

(47 tb.)    
Si-tjantik dari HEDY LAMARR jg. 
menggiurkan hati ! Kelutjuan BOB 
HOPE tak ada bandingannja ! 

  

   SNGARER 

  

  
SEGERA DATANG ! 

DIAGALAN 
ERROL FLYNN 
Olivia DeHavilland 

BESOK MALAM PREMIERE SO (13 th) 

»CAPTAIN BLOOD” 
Ini malam penghabisan : 

5.00 7.00 9.00 13 in) 1SNG TJIAUW KHUN' (COLOR) 

  

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 

Dibikin oleh studio jang memproduceer film 

  

    
ROY ROGERS — No. 51 

»FANFAN” jg. telah membikin gempar kota Solo, 

Type Perti. SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171. 

      

   


