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“Tidak 

| Belanda Singgung Soal 
Interne Kemlu Indon. 

DARI PIHAK Kementerian 

pendjelasan, bahwa pengumuman 
Komisar:at Agung Belanda jang 
menjinggung soal intern daripada 
Kementer.an Luar Negeri adalah 
»lidak pada tempatnja”, karena 
basanya kalau ada nota2 penting 
jang harus disampaikan kepada 
Kementerian Luar Negeri, . Ko- 
misar.s Agung Bela 
menjampa'kannja kepar . Mente- 
ri Luar Negeri 
Djenderal Kementerian Luar Ne- 
ger., atau nota2 Lu disampaikan 
oleh seorang pegawai tinggi di- 
plomatik Kom'sar,at Agung kepa- 
da kepala Direktorat Eropah Ke- 
menterian Luar Negeri, setidak2- 
nja sebelum nota2 ju disampai- 
' "dulu menilponkannja 
kepada Sekretariat Kementerian 
Luar Negeri, 

Kebiasaan ini dalam soal seka- 
rang rupanja dilupakan “atau me- 
mang dengan sengadja ditinggalkan, 
demikian pihak Kementerian Luar 
Negeri jang menjimpulkan, bahwa, 
oleh karena itu, pengumuman Ko- 
misariat Agung itu tidak pantas 
menjinggung soal intern Kementeri- 
an Luar Negeri”. Dalam pada itu 
salah seorang pegawai tinggi Ke- 
menterian Luar Negeri menambah- 
kan: Sekalipun bangsa Indonesia 
belum banjak pengalaman dalam la- 
pangan diplomasi, tetapi tentang so- 
pan-santun diplomasi itu kita tidak 
usah dari bangsa Belanda”. 

Sebagai diketahui, pengumuman 
Komisariat Agung antara lain me- 
ngatakan: ,,Bahwa nota-ini baru 4 
hari kemudian sampai ditangan pe- 
gawai jang bertanggung djawab, 
adalah suatu soal intern daripada 
Kementerian itu”. (Antara). 

Harus Seta- 
hu Amerika' 
Bila Taiwan Hendak 

Menjerang RRT 

HARIAN ,,China News” hari 
Selasa memberitakan bahwa peme 

telah me- 
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(RRT Ant 
supaja Hentikan Aksinja Thd 
Penduduk Tionghoa— Atau Ha-| 

sendiri 

     

  etjeran 60 sen p. lembar. 

         

     

    

   
      

  

   
ANGGAUTA 5S. P, S. TAHUN KE4X No. 232. 

      

EDISI POS. 
  

   

rus Tanggung Konsekwensinja 
REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK pada hari Selasa mem- 

peringatkan kepada pemerintah Muang Thai supaja menghentikan 
segala aksi penuntutannja terhadap penduduk Tionghwa di Muang 

segala akibatnja bila tidak memenuhi peringatan tsb. Peringatan 
tsb. termaktub dalam suatu stztement protes jang dikeluarkan oleh 
panitia pemerintah urusan orang2 Tionghwa perantauan dan jang 

  

  

am 1 
| Kaum Fellagha | 

Thai dan menekankan, bahwa pemerintah Thai harus menanggung 

atau Sekretaris: 

'lain dengan tidak sah. jg sebelum 

'tudjuan terachir, jang dapat di- 

(lagi, untuk pendaftaran pengesa- 
han penduduk tetap. 

mengenai pelintasan 

disiarkan oleh Radio Peking da 

  

2 | Persetudjuan 
Pokok : 

Tertjapai Dlm Perundi- 
ngan Indon-—Pilipina 

PIHAK Indonesia dan Pilipina 
jang merundingkan soal ,,imigrasi 
tidak sah” hari Senen mentjapai 
dua persetudjuan pokok, demiki- 
an menurut U.P., diumumkan di 
Manila. Persetudjuan itu sbb.: 

1.  Mengandjurkan kepada ke 
dua pemerintah untuk mengesah- 
kan status kediaman setjara tetap 
dari warganegara2 Indonesia dan 
Pilipina jang dengan tidak sah 
memasuki wilajah pihak jang lain 
sebelum 1 Djanuari 1946. 

2. Mengandjurkan diadakan- 
nja pembajaran untuk pentjatatan 
pengesahan dan pentjatatan orang 
asing sebesar 50 pesos (25. USAS$) 
oleh tiap-tiap orang ig mentjatat- 
kan diri diatas umur 14 tahun. 

Djurubitjara kedua pinak me- 
njimpulkan pula tiga hal jg sudah 
terlebih dulu disetudjui, jaitu: 

1. Pengesahan status" kedia- 
man tetap dari penduduk warga 
negara Pilipina dan Indonesia jg 
telah masuk diwilajah pihak jang 

Djanuari 1954 telah kawin dng. 
sah-dengan warganegara pihak jg 
jain itu. Eg- 

2. Penetapan waktu tiga bu- 
lan mulai hari berlakunja perse- 

perpandjahg dengan tiga ' bulan 

3. Biaja pemulangan, hal-hsi 

   

  

dan detail2 lainnja mengenai pe- 

  

  ington lebih dulu akan dimint: 
pendapatnja sebelum Kuomintang 
hendak melakukan serangan ter- 
hadap RRT. Perundingan tentang 
perdjandjian itu telah berlangsung 

diminta 

semendjak setahun jang lalu. 
Menurut kabar, Amerika telah 
meminta Taiwan supaja mening- 
gaikan pulau2 lainnja di pantai 
Tiongkok sebagai - pembalasan 

| Amerika Serikat, Ingger.s dan 
Peranfjis kini telah mulai mem- 
bitjarakan soaj aksi bersama jang 
ber.nd,yan memperkuat pemerin- 
“ah Vietnam Selatan dan mon- 
djam.n bantuan militer Amerika 
jang effekfif. demikian hari Se- 
losa dikatakan oleh kalangan jg 
herknasa d, London. Pembifiara-   untuk diam'inan Amerika terha- 

dap. penjerbuan Taiwan oleh 
RRT. (Antara) 

an-pemb'tjaraan itu terutama dila- 
kukan di Washington. demikian 

   Imafangan, masih akan dibuftta- | & 
kan oleh kedua pihak. (Antara) 

lam siarannja pada malam Rebo. 

52 guru Tionghwa di 
petjat. 

z Menurut statement tsb., peme- 

rintah Muang Thai pada tgl. 3 
Djuli jl. telah menangkap dan 
menjiksa 4 orang Tionghwa pen- 
duduk Muang Thai tanpa alasan 
dan kemudian setjara rahasia me 
ngirimkan mereka ke Taiwan atas 
tuduhan? palsu jg mengandung 
antjaman hukuman mati. Selan- 
diutnja dalam statement itu dika- 
takan, bahwa pemerintah Muang 
Thai telah menekan kelonggaran? 
dilapangan pendidikan bagi pen- 
duduk Tionghwa disana, antara 
lain dengan memetjat tidak ku- 
rang dari 52 orang guru bangsa 
Tionghwa. 

Protes keras dan antjaman 
Dengan ini kami dengan sekeras 

kerasnja memprotes penuntutan tak 
beralasan jg dilakukan oleh peme- 
rintah Muang Thai terhadap  pen- 
duduk Tionghoa disana dan dengan 

ini pula kami menjatakan, - bahwa 
kami masih mentjadangkan hak ka 
mi. untuk menjelesaikan soal tang- 
gung djawab dari mereka jg benar2 
bersalah dengan pemerintah Muang 
Thai. Demikian statement protes 
RRT itu. 

Achirnja ditegaskan, bahwa pe- 
merintah Muang Thai harus me- 
nanggung segala akibatnja apabila 

penuntutan terhadap penduduk 

Tionghoa dinegeri tsb. masih djuga 
diteruskan. (Antara—UP). 

Bahan Ba- 

(kar Baru 
2 Bagian Air Dan 3 Ba- 
gian Minjak Tanah Biasa 

3 ORANG insinjur Austria di 
Wiena telah berhasil. membuat ba, 

| "internal combustion”, Ba 
a.l. mengandung 2 bagian air dan 
3 bagian minjak tanah biasa. De- 
mikianlah diumumkan di Wiena 
Senin. Bahan bakar ini sudah di- 
tijoba beribu-ribu mil djauhnja, 
dan menurut penemu2nja bagus 
hasilnja. Menurut hasil pertjoba- 
an2 analisa jang dilakukan dim 
laboratoria Austria dan Djernian, 
gas2 jang keluar dari bahan ba- 
kar ini tidak beratjun (non-toxic). 
Tidak lama lagi akan dimulai 
produksi bahan bakar baru ini, di   ditambahkan oleh kalangan tadi. Graz, Austria. (Antara-AFP). 

  

Dua Matjam Taktik Dalam Meng- 
hadapi Mosi Tidak Pertjaja 

Partai2 Pemerintah Hendak Ngulur Waktu — Sedang 
Partai2 Oposisi Ingin Bitjarakan Selekasnja 

D0 Oleh: Wariawan Politik Kita Di Djakarta). 
DALAM MENGHADAPI pemungutan suara dari usul mosi tidak pertjaja Mr. Jusuf Wibi- 

sono dkk terhadap Pemerintah jang menurut putusan Panitia Per musjawaratan Parlemen perdeba- 
tannja akan dibuka pada tgl. 3 Desember jad., semua partai2 baik oposisi maupun pendukung Pe- 
merintah dalam parlemen dewasaini sudah. bersiap2 untuk mengadu kekuatan. Menurut keterang- 
an-keterangan jang dapat. dikumpulkan oleh koresponden 
nja, dapat ditjatat adanja 
jang disebabkan beberapa anggota telah mendjadi Menteri. 

Seperti diketahui, banjak diantara 
Menteri2 sekarang ini, tadinja ada- 
lah anggota Parlemen. Belum dike- 
tahui dengan “djelas, apakah peng- 
gantian itu harus dilakukan dengan | 
undang2 atau peraturan pemerintah 

jang baru. Tapi menurut ketera- 
ngun2, penggantian lowongan dalam 
Parlemen itu akan diserahkan kepa- 
da kerelaan Menteri2 jang bersang- 
kutan untuk melepaskan. keanggota- 
annja. Beberapa Menteri sekarang 
ini mempunjai status sebagai" ang- 
gota Parlemen jang non-aktip. Peng 
gantian anggota dari Menteri2 jang 
berpartai akan ditjalonkan oleh par- 

tainja masing2, sedangkan Menteri2 
jang tidak berpartai (Mr. Muh. Ya: 
min) akan ditetapkan oleh Pemerin- 

   
tah. 

Menggantikan ar .Parle- 
men jang baru untuk mengisi lo- 
wongan jg ditimbulkan « 
reka jang telah mendjadi Mente- 
ri, dimaksudkan pula untuk men 
dapat suara lebih baniak dipihak 
partai2 Pemerigtah apabila dia- 
dakan pemungutan suara terha-: 
dap usul mosi tidak pertiaia itu. 
Undang2 atupun peraturan peme    
rintah mengenai hal ini belum | 
ada, jang ada. hanjalah ,,hak 
recali” jang hanja mengizinkan 
penggantian lowongan anggota 
Parlemen jig mengundurkan diri 
karena misalnia sakit, meninggal 
dan sematjamnja ita, ai 

Taktiek menunda. 
Lain usaha jang  didjalankan 

bahwa Pemerintah tidak 

Kolombo jang dilangsungkan 
achir Desember dan konperensi 
Afro Asia. 

Debat tg. 3 Desember. 
Panitia Permusjawaratan Parlemen 

telah menetapkan bahwa perdebatan 
tentang usul mosi tidak pertjaja itu 
diadakan pada tgl. 3 Desember, 
akan tetapi penetapan ini mungkin 
sekali masih harus diminta persetu- 
|djuan sidang pleno. Dapat dipasii- 

kan, bahwa perdebatan tentang ka- 
pan usul mosi itu dibitjarakan, su- 
dah akay merupakan perdebatan jg 
seru sekali. Disatu pihak jaitu par- 
tai2 Pemerintah agaknja akan beru 
saha untuk mengulur2 waktu, se- 
dangkan dilain pihak jaitu partai2 
oposisi akan mendesak usul mosi 
itu dibitjarakan dengan lekas. 
Akan tetapi bisa - djuga terdjadi, 

akan me- 
nunda pembitjaraan usul mosi itu, 
kalau dia jakin, bahwa usul mosi 
itu ditolak oleh Parlemen halma- 
na menjebabkan Pemerintah akan 
berdjalan sebagaimana biasa. 

2 Baru kali ini Mosi Tidak 
Pertjaja thd. Pemerentah. 

Dalam sedjarah parlementaris- 
me dj Indonesia sedjak pengaku- 
jan kedaulatan, baru kali ini di- 

pertjaja terhadap Pemerintah, ar- 
tinja suatu pernjataan setjara par 
lementer jang tdak mimpertja- 
aj lagi kebidjaksanaan seluruh 
kabinet. Selama ini kita menga- 
Jami adania usul mosi tidak per-   Pemerintah untuk 

menghadapi usul mosi tidak per-' 
tjaja itu, ialah. sedapat2nja - me-' 
nunda pembitjaraan . usul mosi'! 
itu, sampai selesai pelaksanaan 
program2 jang oleh Pemerintah 
dianggap penting sekali. Ingat 
umpamanja kepada - pemilihan 
umum jang pentjalonannja akan | 
dimulai achir Desember, soal Iri- | 

jang  pembitjaraannja 
akan selesai  achir 

konperensi  negara2 

an Barat 

Desember, 

tjaja terhadap beleid sesuatu Men 
terj jang apabila diterima oleh 
Parlemen bisa berakibat: atau se- 
luruh kab'net djatuh djika beleid 
Menteri tsb. diambil over oleh 
Pemerintah, atau Menteri jang 
bersangkutan di-exitkan djika be- 

|lednja tidak diambil oper oleh 
kabinet seluruhnja. 

Menurut tjatatan, dalam per- 
kembangan parlementarisme kita 
telah mengalami bahwa oleh ang 
gota Parlemen Mr. Iwa Kusuma 

madjukan suatu usul mosi tidak 

  

Suara Merdeka” di Djakarta selandjut 
“usaha untuk selekas2nja menggantikan lowongan keanggotaan Parlemen 

sumanfri pernah akan dimadju- 
kan suatu usul mosi tidak pertja 
ja terhadap bele.d Menteri. Keu- 
angan Mr. Sjafruddin Prawirane- 
gara berhubung terlambatnja dia- 
djukan Rantjangan Anggaran Be 
landja 1950—1951. Tetapi ini 
bukan ditudjukan kepada kabinet 
Natsir seluruhnja.. Usul mosi itu 
tidak sempat dimadjukan karena 
tjepat Menteri Keuangan mema- 
djukan Nota Keuangan. 

Kabinet Natsir djatuh karena 
dimosikan oleh anggota Parlemen 
S. Hadikusumo mengenai beleid 
Menteri Dalam Negeri Mr. Asaat 
jaitu terutama jang mengenai PP 

Dalam kabinet Sukiman kita 
mengalami adanja usul mosi dari 
Mr. Djody Gondokusumo terha- 
dap Menteri Luar Negeri Mr. 
Subardjo mengenai soal £ 
Kabinet ini mengundurkan diri 
sekalipun usul mosi Mr. Djody 
Gondokusumo 
kan. 
Kemudian pernah djuga dimadju- 

kan usul mosi tidak pertjaja thd Men 

teri Pertahanan Sultan Hamengku 
Buwono dlm. kabinet Wilopo oleh 
anggota Parlemen Zainal Baharud- 
din. Tetapi usul mosi itu tidak kuat 
pengaruhnja karena adanja usul mo' 
si lain is menuntut diadakannja pe 
rubahan2 dalam susunan Kemente- 

|rian Pertahana, dan organisasi Ang 
katan Perang oleh anggota Manai 

"Sophian. Kabinet Wilopo ini djatuh 
karena mosi Sidik Kertapati jg me 

nuntut supaja Pemerintah merobah 
politik tanah di Sumatera Timur. 
Akibatnja mosi ini ditudjukan kepa 

  
da Menteri Dalam" Negeri Mr. 
Moh. Roem. 5 
Demikianiah sekedar gambaran, 

bahwa usul2 mosi jg selama ini per 
nah dimadjukan belum pernah di 

tudjukan terhadap beleid seluruh 

kabinet sebagaimana jg terdapat 
sekarang ini dengan adanja usul mo   bisono, 

1A
     

berhara 

P embron takan 

  

ini, pemerintah. Perantiis telah | 
berontak Fellagha” c     

   

| Tida 
--— - pe 

sebagai wakil tetap berpangkat 

k Ada Perdamai 
1| ngan Kolonialisme 

Tindakan Belanda 'Membelengguf Irian Barat 
Bertentangan Dgn Djiwa Kemerdekaan Asia— 
Mr. Sudjarwo Sampaikan Resolusi Indonesia 

WARTAWAN ,jANTARA” men 
15.00 waktu setempat delegasi Indonesia jang diketuai oleh Mr. S 

  

Tampak pasukan2 Perantjis sedang memeriksa beberapa penduduk pre- 
man Fellagha.. Sebagaimana dapat pembatja ikuti beritanja dihalaman 

mberi ultimatum kpd. kaum ,,pem- 
a ditaksir 1.200 orang itu supaja 

sendjatanja. 
  

3 Ta 
«MOM an 

KEMENTERIAN PER 
takan suasana baik dalam 

menimbulkan kepertjajaan ra 
mian pemerintah. “Akan di 
dan berdasar keadilan menu 
diterangkan Menteri Pereko 
kepada para wartawan setib 
karta, 

Seperti diketahui  kedatanganu 
kedaerah itu adalah berhubung 
ngan Konperensi Ekonomi Selui 
Sumatera (K.E.S.S.) jang akan di 
mulai hari Senin sampai tgl. 28 No 
pember j.a.d., dimana ia pada rese 
nja akan mengutjapkan suatu 
terhadap penjerta2 konperensi 
but. Mengenai keadaan gula de 
ini, Menteri berpendapat bahw:. 
adaannja memang djelek dan ia 
djukkan diantara .sebab2nja tin 
kan2 a-sociaal dari sementara o 
Menteri menjebut pula bahwa 
buatan itu suatu tanda adania ki 
sis achlak: Dalam hal ini ia diw 

erangsur-angsur. 

Perlu ketenangan 
Atas pertanjaan apakah akan da- 

ngan 

dalam dunia perekonomian kita, Men 
teri katakan, ' bahwaspada bulan2 
pertama ia tidak akan mengadakan 
peraturan2 jang radikaal. Ia lebih 
menghendaki memberikan saat ketc- 
nangan lebih dulu. Tapi perubahun2 
akan terdjadi berangsur-angsur. De- 

selalu mendjadi handicap bagi lan- 
tjarnja sesuatu urusan dikementz- 

riannja ia akan tindjau lebih djauh 
dan ia berpendapat dalam hal: ini 
adalah mendjadi. tugasnja untuk 
mentjiptakan koordinasi jang sebaik- 
baiknja antara djawatan2' jang ter- 
dapat dalam kementeriannja. 

DEIP harus tutup pintu. 
Kerdjasama dengan anggota? 

DKIP sudah tertjipta, understan- 
ding dengan mereka telah ada, 
kata Menteri selandjutnja, Teta- 
pi disamping itu ia berpendapat 

berlangsung dengan djudjur. Ma- 

ka Menteri mengharapkan dalam 
hal ini supaja DEIP hanjalah men 
tjari anggota2nja- dari kalangan 
pengusaha? nasional jang bonafi. 
de, djanganlah terdiri dari apa 

jang dinamakan saudagar? acten- 

tasch dan pendjua|2 lisensi (stroo 
mammen). Dalam hubungan ini 
Oleh Menteri dinjatakan penda 
patnja tentang pentingnja Kon- 
perensi Ekonomi Seluruh Sumatz- 

ra ini sebagai usaha untuk men- 

LS LS AL LL AL LL 

Perentjana 
Coup Mesir 

Ashmawi Ditjurigai 
Oleh Pengadilan Rakjat   

| terroris Ichwanul Muslimin itu, 
| diharapkan akan selesai pekerdja 

MSA. 'annja dalam tempo 3 bulan ini 
, dan hanja akan mengadili pemim 
| pin2 penting sadja. Demikianlah 

belum dibitjara- | kata Kolonel Hussein ash-Shaff'i, 
isalah seorang diantara 3 anggota 
' pengadilan rakjat Mesir, kepada 
,pers, pada malam Selasa. Hussein 

si tidak pertjaja dari Mr. Jusuf Wi 

PENGADILAN rakjat Mesir, 
jang d.dirikan untuk mengadili 
orang2 jang didakwa mendjadi 

ash-Shaffi mengatakan seterusnja 
bahwa Gerakan Revolusioner Me 
sir (golongan Djamal Abdul Nas- 
sir) sedang berdjoang, dan apabi- 
la menang dalam perdjoangan ini, 
maka akan dipulihkanlah stabili- 
tet jang sungguh2 di Mesir, hing 
ga Mesir bisa mendirikan satu 
regime jang normal, demokratis 
dan konstitusionil. 

Sementara 'tu Polisi telah menang 

    
    

     
    

   

   
   
    

    

      

   

    
    

   

   
   
   
    

   
   
   

     
   

  

t kembali pada 
akan suatu perladenan jang teratur 
Gjalan jang semestinja. Demikian ' yan. 
ian jang baru Prof, Ir. Roosseno 

di Medan hari Minggu dari Dja. | 

tjiptakan 

pat dirasakan perubahan sekali gus pAmerika dalam konperensi 

hendaknja kerdja-sama itu dapat 5 

Akan Diusahakan Ltk Menarik Keper- 
tjajaan Rakjat Kembali Pada Politik 

. Ekonomi Pemerintah 
OMIAN akan berusaha mentjip 

ik perekonomian sehingga dapat 

politik perekono- 

satu front jang kuat 

enghadapi importir? asing. Ma- 

kekuatan akan mendjadi terta- 

Iwaan orang sadja. Demikian Men 
teri Roosseno. (Antara). 

Ingin Damai 
(Tapi Waspada 

ap akan terdapat ...perubahest , 
isenhower Hendaki 

(“PRESIDEN Eisenhower dari 
pers 

hari Selasa mengatakan bahwa ke 
hendak Amerika bagi hidup da- 
mai berdampingan, tidaklah ber- 
arti Amerika mempunjai illusi dan 
akan mengendorkan s'kap waspa- 
danja. Dikatakan, bahwa Ameri- 
ka Serikat menghendaki beberapa 

mikianpun mengenai. birokrasi jang bukti tentang kedjudjuran Sovjet 
Uni, seperti mengadakan perdjan 
djian perdamajan Austria, sebe- 
Jum Amerika bersedia mengada- 
kan konperensi 4 negara besar. 

Menurut Eisenhower, adalah 
suatu kesalahan djika mengang- 
gap perobahan taktik Moskow se 
bagai perobahan fundamentil da- 
lam politik luar negeri Sovjet. 
Selandjutnja diumumkan, bahwa 
menteri luar neseri John Foster 
Dulles akan menguraikan pendi- 
tian Amerika mengenai  konpe- 
rensi 4 negara tadi dalam. pida- 
tonja hari Sefen jg akan datang. 

Soal masuknja RRT da- 
lam PBB boleh diperde- 
batkan. 

Selandjutnja — dalam  konperensi 
pers. itu Eisenhower “ menerangkan 
sahwa kadet2 dari akademi militer 
Amerika di West Point dan akade- 
mi angkatan laut di. Annapolis ha- 
rus bebas untuk  memperdebatkan 
soal2 jg dipilihnja. 

Eiserhower memberikan ketera- 
agan itu atas pertanjaan tentang di 
larangnja kadet2 tadi memperdebat- 

kan masalah masuknja RRT da- 
lam PBB oleh pembesar2 militer 
Amerika. “ 
Menurut Eisenhower,  pembesar2 

militer mungkih mempunjai alasan 
jg kuat untuk mengadakan larangan 
itu. Tetapi” kadet2 “itu seharusnja 
mempunjai hak untuk dalam perie- 
muan2nja memperdebatkap, ' masa- 
lah2 jg dipilihnja. Demikian Eisen- 
hower. 

Seterusnja Madjelis Umum PBB 

2. Kedjudjuran- | 
3 Rusia 

penjelesaiannja. - 

Rentjana resolusi Indonesia itu 
dikemukakan untuk mentjapai pe- 
nielesaian sengketa itu setjara 
damai, setelah pemerintah Belan- 
da baru? ini menjatakan tidak 
bersedia melandiutkan — perundi- 
ngan dengan |Indonesia- Dengan 
menjangkal - kedaulatan  Neder- 
land atas Irian Barat dalam si- 
dang panitia politik. PBB hari 

| Rebo kemaren, mr. Sudjarwo me- 
.njatakan — penjesalannja, bahwa 
wilajah tsb: jang sudah ber-abad2 
Irmania d'adi bagian mutlak wi- 
“niah Indonesia baik diaman pen- 
djadjahan Belanda dulu maupun 
dbawah pemerintah Indonesia 
merdeka sekarang ini, dipsrteng-   karkan oleh Nederland, oleh suatu 
negara dgn. mana Indonesia ingin 
mengadakan dan memelihara per- 

“hubungan jang baru: dan baik 
| dalam kebebasan dan persahaba- 

Satu diantara dua. 
Kami  sesalkan usaha - Belanda 

i memisahkan Irian Barat dari ke- 

merdekaan dan tetap  mengikatnja 

dalam belenggu kolonial jg berlawa 

Ika dikatakannja front ini harus- nan dengan pasangnja nasionalisme 
-lah homogeen, karena kalau tidak, dan kemerdekaan di Asia merdeka, 
'usaha kita untuk menggembleng demikian" mr. Sudjarwo: Kemudian 

ditegaskannja, bahwa Indonesia ada 
lah nama: politik daripada Hindia 

Belanda dulu, dengan demikian ter 

masuklah Irian Barat didalamnja, 
maka Irian Barat . adalah wilajah 
Indonesia. Mr. Sudjarwo  menjitir 
kata2 presiden Sukarno: ,,Hanja sa 

tu diantara dua bisa terdapat  da- 
lam dunia jg berisi pertentangan 
ini: perdamaian tiada dengan ko- 

lonialisme, “atau kolonialisme dgn. 
tiada perdamaian. Pembitjara me 
saskan, bahwa «sudah terang. se- 

djak permulaan  terdjadinja “kon- 
flik. antara Belanda dan Indonesia, 
bahwa perdamaian  hanja dapat di 

pulihkan djika- pemerintah Belanda 

suka melepaskan . ikatan kolonial 
atas Indonesia. 

Alasan2 jang kuat. 
Baik persetudjuan2 Linggardja 

ti maupun Renville jang menje- 
tudjui vrinsip kedaulatan formil 
diserahkan, adalah kedaulatan 
atas seluruh Hindia Belanda jaitu 
wilajah jang sedjak tahun 1948 
dalam konstitusi Belanda sudah 
resmi dan konst'tusionil jang di 
namakan ,.Indonesia”. Mr. Sudjar 
wo dengan singkatpun mengemu- 
kakan persetudjuan Roem-Royen, 
persetudjuan pendahuluan darj 
pada KMB. Menurut. persetudju- 
an Roem-Roven itu ,,perundingan 
akan dilakukan mengenai tjara2 
mempertjepat penjerahan kedau- 
latan sepenuhnja jang njata dan 
tidak bersjarat, kepada negara 
Indones'a Serikat selaras dengan 
persetudjuan- Renville.” 

Pengchianatan. 
Mr. Sudjarwo menegaskan tidak 

ada orang tahu dasar2 KMB, jang 
mungkin dapat menerima set'ara s2 
rius, fikiran jzag mengatjaukan itu, 
jau fikiran untuk pisehkan bangsa 
Indonesia dj Iriap Barat: Kami to 

Ka edania fikiran? jang menga'jzu 

kan seperti itu, “kata: Sudjarwo, Me 
nerima fikiran2 ' seperti .itu adalah 

    

  

    

pengchianatan terhadap banesa - In 

lenes'a dan bertentangan pula. dz 
rian per ian jang. positif” menge 

naj itu “daripada bangsa Belanda rem 
are kara Mr. Sudjarwo Isbih lan- 

djut. 
Ketika Beranda diperbolehkan un 

tuk simentara waktu meneruskan 

| pemerintahan dan pengawasan atas 
“Irian Barat. claim Nederland salah 

mempuntai kedaulatan atas wilajah 
Indonesia: itu, tidak “diakui, araw Gi 
sekeng, atau-diad/ukan oeh piazam 

pen'erahen Kedaulatan. 

Pemerintahan Belanda di Irian 
Barat untuk kepentingan praktis di 

  
dalam sidang lengkapnja pada hari "masa itu, dapat diteruskan semente: 
Selasa telah dengan serempak me- ra waktu tapi dalam rangka penje- 

nerima baik suatu resolusi jg meng rahan kedaulatan dan bermaksud 
hendaki supaja Dewan. Keamanan mengachiri kekuasaan kolonial di 
memberikan rekomendasi2 jg posi- Indonesia ie waktu itu disetudjui, 
tif mengenai penerimaan anggota2 tegasnia tidak dimaksudkan untuk 
baru dalam PBB. “ Selamo?nia. Claim Belanda untuk 

Keputusan ini diambil tanpa per landjutkan kedaulatan atas sesuatu 
debatan, karena hanja berisi penge bagian dwi wilajah Indonesia ada- 
sahap atas keputusan Panitya Poli- Jah pelanggaran thd. « prinsip itu 
tik istimewa, ig dalam  sidangnja dan pelanggaran - besar pula thd. 
minggu ig lalu telah bersepakat un djiwa dan kekuatan politis ig besar 
tuk mentjoba menembus dijalan bun untuk kemerdekaan daripada perse 
tu dalam soal penerimaan anggota2 tudjua, K.M.B. itu. 
baru “ini dengan mengembalikan Belanda putar djam sedjarah ke- 
soalnja kepada Dewan Keamanan. ' belakang. Dilandjutkannja Pemerin- 

(Antara—UP). tahan kolonial Belanda di Irian Ba 

Di PBB 

an De- 
2 

  

gawatkan dari gedung PBB, bahwa hari Rebo kemaren djam 
udjarwo jg baru sadja diangkat 

duta-besar pada PBB, menjampaikan rentjana resolusi kepada pa- 

rat, kata mr. Sudjarwo tidak dapat 
disetudjui -oleh Pem. Indonesia. 

Mengenai. konperensi Menteri jang 

tidak membawa hasil antara Indone 

sia dan Nederland dalam soal Irian 
Barat ini, Mr. Sudjarwo tegaskan, 

bahwa haruslah dipahami oeh Pem. 
Belanda, bahwa pemerintahan dan 
pengawasan jang dilakukan oleh sa 

tu diantara dua pihak atas dasrah 

sengketa, pada waktu sengketa itu 
masih berlangsung, tidak 'ah berarti 

itu memberikan at:ribut2 kedaulatan 
de jure kepada pihak itu, demikian 
pun tidak berarti dapat merugikan 

h-k2 pihak Jainnja. Selang utnja Su 
djarwo menghargai keseridan rakjat 

Irian Barat terhadap usaha kemerde 

kaan Indonesia dengan bantu tenta 

T3 Sekutu dalam perang dunia 
lua mesawan Djepang dan sesudah 
itu mengruskan perdjuangannia mn 

tjapai kem- 

    

     

ka 
AL 

    

kemerdekaan melawan 
balinja kekuasaan kolonial Be anda. 

Perd/uangan mereka jang merupakan 

satu bagian dari seluruh perdjuang 
an kemerdekaan Indonesia, baik du 
la .n?aupun sekarang, dipimpin o'eh 

partai kemerdekaan Indonesia Irian. 

Perdjoangan Irian. 
Papare adalah suatu diantara 

pemimpin2nja jang terkemuka. 
Sesudah mengupas pemerintahan 
kolonial Belanda di Irian Barat, 
Mr. Sudjarwo menjudahi pidato- 
nja dengan menegaskan betapa 
besarnja penghargaan pemerintah 
dan rakjat Indonesis terhadap 
funksi PBB sehngga soal Irian 
Barat itupun dikemukakan kepa- 
danja. 80 djuta rakiat (Indonesia 
akan dengan teliti perhatikan per- 
timbang2nja. 

Saia tidak hanja  bitjara atas 
nama pemerintah saja, tapi djuga 
atas nama. mereka jang... didalam 
dan-diluar pemerintah jang sama? 
Losgr kepentingannja dalam hal 
in. 

Saja berbitjara atas nama selu- 

ruh “bangsa Indonesia. Kepentingan 
nja dalah kemerdekaan dan perda- 
noian. Jaitu kepentingan seluruh 

rakjat di dunia jg dulu atau seka- 
rang masih menderita dibawah ko- 

lonialisme. Ini bukanlah soal jg ti- 

dak 'dapat diselesaikan, kata Mr. 
Sudjarwo. Dunia  madju,  manusia- 
pun madju. Bagaimana sulit tam- 

paknja soal ini tapi ia tidaklah di 
luar. ketjakapap atau... kebidjaksanan 

panitya ini guna menemukan  dja- 

lan. ig benar, dan dawai untuk pe- 
njelesaiannja, demikian Mr. Sudjar- 
wo. (Antara). 

| 

UTUSAN” INDONESIA KE 
WORLD VETERANS 

FEDERATION 
Dr. Suharso Supervison dari 

Rehabilitasi Centrum penderita 
tjatjad Surakarta dan Penasehat 
Ikatan Penderita Tjatjad Indone- 
sia serta Didi Kartasasmita Direk 
tur Biro Rekonstruksi Nasional 
pada hari Minggu telah bertolak 
ke Wiena untuk menghadiri si- 
dang lengkap dari World Veterans 
Federation. Keduanja akan hadir 
dalam sidang tsb. jang akan di 
langsungkan di Wiena pada achir 
bulan Nopember ini. 

nitia politik PBB. Rentiana resolusi itu mendesak kepada Indonesia dan Belanda untuk mengada- 
kan perundingan lagi mengenai Irian Barat dan minta kepada sekretaris 
membantu kedua fihak melaksanakan resolusi dan untuk itu, djika ja anggap perlu dengan me- 
ngadakan pertimbangan fihak2 jang bersangkutan, mengangkat seorang guna memberikan djasa2 
baik kepada pihak2 dalam perundingan itu. Rentjana resolusi itu minta kepada sekdjen. untuk 
menjampa'ikan laporan2 mengenai perundingan itu kepada sidang lengkap PBB ke-10. Sebagaima- 
na diketahui soal status politik Irian Barat ini adalah sengketa jang 

djendral PBB guna 

sudah 5 tahun menunggu 

Pergantian 
Kabinet 

Tak Akan Pengaruhi Per- 
djoangan Thd Irian — 

Kata Tambunan 

DUNIA luar telah mengeta- 
hui, bahwa tuntutan umuk me- 
masukkan Irian Barat kedalam 
w.lajah Republik Indonesia itu 
adalah claim nasional seluruh 
bangsa Indonesia, baik bagi golo- 
ngan2 jang termasuk partai pe- 
mer,ntah sekarang ataupun dari 
golongan oposisi”, demikian di 
terangkane oleh Mr. A. M. Tam- 
bunan jang ikut menandatangani 
usul mosji dak pertjaja Mr. Ju 
suf Wibisono cs, sebagai banta- 
han terhadap pendapat golongan 
ig mengatakan, bhw mosi terse- 
but akan “ dapat mempengaruhi 
dan menggontjangkan kedudukan 
delegasi Indonesia di PBB dalam 
menghadapi pembijaraan masalah 
Irian Barat. 

Mr. Tambunan menjatakan se- 
'andiutnia, bahwa sudah lama 
dunia luar mengetahui pula. 
hahwa persoalan Irian Barat itu 
akan dibawa kepersidangan PBB 
sebagaj instansi dunia jang ter- 
tinggi, apabila perundingan2 de- 
ngan pihak Belanda tak memba- 
wa hasil. 

Dikatakan djuga. bahwa siapa 
sadja iang akan memimpin kabi- 
net, persoalan Irjan Barat itu 

amum PBB dengan tuntutan? jg 
zama. jaitu bahwa soal Irian 
Barat ini adalah claim nasional 
seluruh rakjat/bangsa Indonesia. 

Djadi, kata Mr. “Tambunan, 
kalau ,.andaikata terdiadi krisis 
kabinet”, segala persoalan  me- 
agena: Irian Barat itu tetap akan 
berdialan terus. sehingga tidak 
senarlah pendapat golongan2 .jg 
nengangsap mosi tidak pertjaja 
Vir. Jusul Wibisono cs akan meng 
zontjangkan kedudukan Indone- 

a Gdaam PBB, pada waktu kita 
tenohadap: pembitjaraan masa- 
lah Irian Barat. 

    

  

Djuga soal2 luar negeri 
sama. 

Kemudian, sesudah mengakui, bah 

wa  pelaksanaap, pemilihan umum 
akan terhambat ,,apabila ada krisis 

kabinet", Mr. Tambunan menjata- 
kan, bahwa djuga dalam soal2 me- 
ngenai politik luar negeri, pada 
umumnja sudah ada garis2 jang te- 

  

foch tetan d'bawa' dipersidangan” 

tap, jaitu politik luar negeri jang be“ 
bas dap aktif menudju perdamaian 
dunia. 

Dengan mengemukakan pendapat 
diatas ini, Mr. Tambunan berpen- 
dapat, bahwa djuga soal2 seperti 
konperensi Afro-Asia jang sedang 
dalam persiapan itu akan dapat di-   terima oleh kabinet jang manapun 
djuga. (Antara). 

  

lagha Meletakkan 

Menurut laporan Fouchet kekua 
tan kesatuan? Fellagha 'ialah 1200 
orang, ditambah dengan pembantu2 

jang berkewadjiban mengumpulkan 
'keserangan dan memberikan perbeka 
Jan: Fouchet mengatakan, bahwa 
mereka sebagian besar ialah kaum 
penganggur Tunisia Selatan, - agita 
tor2 politik dan perampok”. Ia du 
ga mengatakan, bahwa diantara me 
reka tdak ada seorang asing terke   

  

Amerika Me 
PEMERINTAH Amerika Serikat kcta dimana pembesar2 Amerika 

telah memprotes: terhadap — huku- sanggup berhubungan langsung de- 
man2 jg didjatuhkan oleh pengadi- ngan pembesar? RRT, hal mana   kap saudara laki2 dan salah seorang 

anak laki2 dari bekas menteri Has 

san Muhammad Ashmawi, seorang 
pemimpin Ichwamul. Muslimin jang 
melar'kan diri dan belum diketemu 
kan oleh polisi. Ashmawi bersama 
sama bekas sekretaris-djenderaj Li 
ga Arab, Abdurrachman Azzam di 
tjurigai mendjadi perentjana dari pe 

rebutan kekuasaan, jang telah ditjo 
ba oleh Ichwanul Muslimin itu. 

(Antara) 

  

lan RRT kepada 13 orang Ameri- adalah akibat konperensi  Djenewa 
ka atas dakwaan melakukan kegia- tentang Indochina. 
tan mata2, demikian malam Rebo ' 
diumumkan oleh kementerian luar Menurut kementerian pertahanan 
negeri Amerika. Menurut kemente- Amerika, tuduhan? pemerintah 
rian tadi, dakwaan2 itu adalah bua RRT itu adalah palsu”. Dikata:- 
tan belaka. Selandjutnja “diterang- kan, bahwa ke-13 orang ' Amerika 
kan, bahwa konsol djenderal Ame-J itu ditahan sebagai ' tawanan poli 
rika di Djenewa telah diperintahkan | tik dengan melanggar hukum inter- 
supaja  mengadjukan protes seke- | nasional, tata tertib perang dan per 
ras2nja kepada pembesar2 RRT di | setudjuan perletakan sendjata di 
Djenewa. Djenewa adalah satu2nja | Korea, 

tes RRT 
Seperti telah diberitakan oleh ra- 

dio Peking, ke-13 orang - Amerika 
itu telah didjatuhi hukuman kuru- 

ngan dari 4 tahun hingga seumur 
hidup atas dakwaan melakukan ke- 
giatan mata2. Menurut berita U.P. 
selandjutnja, konsol djenderal Ame 
rika di Djenewa itu telah  diperin- 
tahkan supaja menegaskan dalam 
protesnja kepada pembesar2 RRT, 

bahwa orang2 Amerika itu telah di 
tahan di RRT hampir 2 tahun wa- 

laupup Amerika Serikat telah ber- 
“kali2 mengambil tindakan  supaja 
| mereka “dibebaskan, (Antara-AFP),     | tertjapainfa 

Pembrontakan F ellagha 
Perantjis Serukan Supaja Kaum Fel- 

Sendjata Mereka 

MENTERI PERANTIJIS urusan Tunisia dan Marokko Chris- 
tian Fouchet mengatakan pada hari Selasa kepada seksi luar negeri 
parlemen Perantjis bahwa keadaan militer di Tunisia telah mendjadi 
sungguh2 lebih baik. Fouchet memberikan laporan tentang keadaan 
kaum Fellagha sesudah pada hari Senen .ibl. pemerintah Tunisia 
dan Perantjis mengeluarkan seruan bersama kepada kaum Fellagha 
supaja meletakkan sendjata berdasarkan pengampunan untuk me- 
lantjarkan tertjapainja suatu persetudjuan politik, 

telah melarikan diri 
Asing. 

darj  Legiun 

Djumlah korban. 
Djumtah korban kerusuhan di 

Tunisia sedjak bulan Maret sam- 
pai achir bulan Djuni tahun ini 
menurut Fouchet ialah dikala: 
ngan penduduk sipil 83 orang te- 
was dan 107 orang luka, dikala- 
ngan alat? negara 25 orang te- 2 £ erke y was dan 165 orang luka2 sedang 

ali mungkin seorang Djerman jang: kan dikalangan kesatuan? Fellag- 
ha 67 orang tewas dan 5 Orang 
luka2. 
bi Tunisia Perantjis ' mempu- 

njai 2 dvisi dan 8 detasemen 
Gowm. Berkat balabantuan jang 
baru2 ini telah didatangkan maka 
dim waktu 2 bulan telah dapat di 
lumpuhkan Lk. 250 orang Fella- 
gha. Demik'an Fouchet, Achirnja 
ta menjesalkan  tendens dalam 
Partai Neo-Destuor untuk me- 
mandang kegiatan kaum Fella- 
gha sebagai pertempuran pembe- 
basan dan “ia menegaskan lagi 
djandji - Perantjis memberikan 
otonomi lebih besar kpd Tunisia 
dan “menjatakan harapan seruan 
bersama tsb. akan melantjarkan 

suatu  persetudjuan 
politik (Antara-UP). 
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Gigi bagus: gigi jang 
putih seperti mutiara: 

dan ketawa berseri”... 

berkat PRODENT 

tapal gigi jang 

paling baik! 

R250 
Tube sedang 

R.1.75 

P.L 109 

  

  Kongres P-G-RL 

sampai sekarang dapat mengambil 
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Hah Menteri PPK bersama isteri, 

  

  

2) 

  

  

m) 

n) 

9) 

Keneonar   Batj alah Suara   

Losmam's Vigosen Tablets. 
Obat ini menambahkan darah, Pa Sangat berguna bagi orang Lelaki atau Wanita jang badan 

Rp. 12,50 
terutama memberi tenaga. 

lemah dan berpenjakit. 
Losmam's Emmenagogue Tahlets. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untukOrang Wanita datang Haidh. 
tidak tentu, darah mengumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Losman's Lencorrhoea Tabiets, Rp. 12,50 
Berguna sekali buat wanita sakit keputihan (Pektay). 
Losman's Syphilis Tablets: Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah 
” ps -Santal Cy Rp. 12,50 
stimewa buat penjakit Twitjing. 
Losman's Chocolate Laxutive Pil. Rp. 3— 
Pil urus" mandjur untuk bersihkan perut. 
Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

an's Calosion Tablets. Rp. 12,50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
Losmar's Neuring Pil. e : Rp. 12,50 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu 
Losmar's, Antk Pollution Tablets. Rp. 12,50 
Obat adjaib buat hilangkan bongsiat. 
Losman's Deafness Pil. Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
Losmar's Rhenmatic Pil. Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entjok d.l.I. sakit rheumatiek.  ' 
Losmam's Antacid Powder. Rp. Ao : 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
Losmans Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kenijing berasa sakit d.l 1. 
Losman's Rloodtonic Tablet. Rp. 12,50 

Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- 
buh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 
Semarang: 

4 . 

TEK SENG TONG 

Merdeka 

  

“fkeluar sebagai pemenang. 

  

kungan pemerintahan, maka P.G.R 

pemerintahan. 

seorang kawan guru jang d 
tempat istirahat kawan-kawan guru 

sekali bagi kawan-kawan guru. 

“ 

| 
, 

Kemaren malam di aula Seko- 
lah Pelajaran Semarang telah di 
langsungkan — resepsi — kongres 
PGRI jang ke-7. Resepsi menda- 
pat kundjungan ramai dari sege- 

kongres st jang datang dari 
seluruh bagian Nusantara, dari 
para undangan serta para auto- 
riteit setempat. Djuga Presiden, 
Menteri P.P. & K. dan Menteri 
Perhubungan telah berkenan me- 
ngundjungi resepsi t:b. Tampak 
pula pen'ndjau2 kalangan guru 
dari luar negeri. 

Pada malam resepsi tsb. Presi- 
den berkenan pula memberi we- 
djangannja. » 

Perslah lengkap selandjutnja 
. menjusul. 
' 

| KUNDJUNGAN PRESIDEN 
DI SEMARANG. 

Menurut atjara resmi, berhubung 
( kedatangan Presiden di Semarang pa 
. da tgl. 24-11 untuk menghadiri kon 
' gres PGRI, rombongan . akan tiba 
“dilapangan terbang Kalibanteng pa 
da djam 16.25. Dari Kalibanteng Pre 
siden terus menudju rumah kedia- 
man Gubernur Djawa Tengah di Wa 
tugede 8 Tjandibaru. Djam 18.30 
makan malam di Watugede, selan- 

djutnja pada djam 19.15 berangkat 
ke Sekolah Pelajaran untuk mengha 
diri resepsi kongres PGRI, hingga 
djam 23.00 kemudian Presiden kem 
bali ke Watugede bermalam disana. 
Tg, 25-11 setelah mengadakan per- 
temuan dengan Panglima TT. IV 

:| Presiden mengundjungi pameran :s0- 
ihal2. Pendidikan dan Peladjaran jang 

diselanggarakan oleh PGRI. Dianta 
ra pameran tersebut terdapat pula 
pameran2 jang bersangkutan dgn. 
rentjana persiapan Kewadjiban Be- 
ladjar didaerah Djepara. Kemudian 
pada djam 11.45 rombongan Presi 
.den meninggalka,s Semarang dengan 
pesawat terbang. Ke 

Diantara pengikut Presiden ada- 

Menteri Pekerdjaan Umum dengan 
isteri dan 6 Wartawan dari Djakar- 
ta. 2 1 

rENJALURAN GULA DITJA- 
BUT DARI TANGAN 

P.P.G.L. 
Dari pihak resmi ',,Antara” teri- 

ma berita, bahwa terhitung mulai 
tg. 25-11 penjaluran gula dari pusat 
jang biasanja melalui PPGI ditja- 
but. Sementara itu pihak bagian Eko 
nomi dari Kantor Gubernur Djawa 
Tengah belum mengetahui siapa jg 
akan diserahi menjalurkan gula pa- 
sir tersebut. Mungkin tindakan tsb. 
memenuhi saran dari instansi terse 
but jang baru2 ini telah direntjana 
kan untuk merobah sistim pembagi- 
an dengan djalan meliwati peda- 
gang2 nasional jang sedikitnja stiap 
pedagang besar harus menerima ba 

gian 100 ton, sedang pedagang2 ke- 
tjil (gorssier) 10 ton. Patut ditambah 
kan, bahwa hingga kini harga gula 
tetap melebihi pembatasan, dan 
persediaan2 jang kelihatan tidak se 
begitu banjak meskipun djatah un 
tuk Djawa Tengah sebulannja tetap 
5000 ton. -Dan disamping itu 2006 
ion untuk interinsulair. 
RAPAT UMUM PNI RAN- 

TING SMG TIMUR. 
“ Besok hari Minggu tgl. 28 Nop. 
oleh PNI Ranting Semarang Timur 
akan diadakan rapat umum bertem- 
pat dilapangan Taman Mangga Se- 
marang. Rapat umum ini dimulai 
diam 8 pegi dan para pembitjaranja 
a.l. sdr. Djomrokusumo dan Moh. 
Salim. Adapun jang diuraikan jaitu 
mengenai soal2 Marhaenisme dan 
Perburuhan. 
HASIL PERTANDINGAN DA- 

RI SMA/C SOLO. 
Kelandjutan dari pertandingan per 

sahabatan antara SMA/c Solo me- 
lawan SMA Semarang adalah sbb.: 

Volley ball putera Solo berhadapan 
dengan “regu gabungan SMA/a-c. 
Sekalipun menghadapi regu gabu- 
ngan itu, regu Solo achirnja telah 

Sesudah 

masjarakat jang ditimbulkan oleh adanja kekatjauan umpamanja. K 
wan-kawan guru jang mendapat tah, didaerah terpentjil jang mas 
katjau nasibnja sama sadja dengan | 

: Karena segala sesuatu tidak dapa dise 
nja pada pemerintah, maka sudah sepantasnja, djika P.G 
perhatikan nasibnja kawan-kawan guru seperti 
Disamping usaha-usaha sosial jang telah didj 

disampaikan pada 

  

   baiknja mendapat perhatian. Langkah | 
Pun akan memakan ongkos jang tidak sedik 

' marang, Solo Madiun, Malang Ba-| 
(njuwangi dan terus ke Nusa Tengs 

'Mulai hari ini P.G.R.I. mengadakan kongres di Se- |j 
marang. Kongres jang ketudju ini merupakan kongres jang terbesar dan 
mendapat kundjungan kawan-kawan guru dari luar negeri. Djuga Bung 
Karno akan menghadliri kongres tsb. NA Pn 
— —— —— SL — Siapa jang mengikuti sedjarah P.G.R.I. dari lahirnja || 

kesimpulan, bahwa dalam menegak- | 
kan serta pembangunan sekarang ini P.G.R.I, telah menundjukkan ke-| 

.uletannja turut membimbing dan mengisi djiwa guna kepentingan nusa | 
dan bangsa. Dalam usahanja mewudjudkan serta membentuk manusia | 
baru jang sesuai dengan panggilan zaman P.G.R.I. telah berdjasa banjak 
sekali. Buah usahanja telah tersebar mengabdikan diri dalam masjarakat. 
— — — — — Tidak beda dengan kawan-kawan lainnja dari ling- 

JI. djuga merasakan segala kepahitan 

cawan-kawan lainnja dari lapangan 

ahkan seluruh- 
dj .G.R.I. lebih mem: | 

er g digambarkan diatas. 
idjalankan, maka saran salal 

    

    

    

jang men 
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— — — — — Untuk menjempurnakan usahanja dalam lapangan pen: | 
didikan serta organisasi, dalam kongresnja di Semarang ini P.G.R L 
membitjarakan soal-soal jang berhubungan dengan langkah penjempurs 
naan. Kami doakan sadja, mudah-mudahan kongres ini dapat memberi: 
kan hasil seperti jang ditjita-tjitakan sendiri oleh P.G.R.I. dan masjarakat, 

1» 

DJALAN KAKI KELILING 
INDONESIA. 

Dua orang pemuda peladjar Indo 
nesia dari Semarang berniat akan 
mengelilingi Indonesia dengan ber: 
djalan kaki. Niatnja ini akan dilaku| 
kan mulai achir bulan Desember 
jad. dan menurut rentjana perdjala 
nan tadi akan memakan waktu lama 
nja 3 tahun. Mereka itu masing2 
bernama Sardjono kini tinggal di 
Tjiandi Losmen dan C. Sopar tinggal 
di Pekunden Timur, dan masing2 
peladjar dari STM Negeri dan SMA 
Masehi Semg. Menurut keterangan 
nja, maksud mereka itu terdorong| 

oleh rasa tjinta tanah air, dan inginf 

   

  

   
   

   

ai pendirian k 

        
     

           
     

     

  

Sedang ongkos dapat dipikul setjara f 
gotong-rojong oleh segenap kawan-kawan korps guru, 

  

601 Rumah 
Kebandjiran 
Bandjir Mengamuk 
Daerah Kebumen 
Dan Pekalongan 

TANGGAL 24-11 di Semarang 
diterima berita bahwa  perhubu- 
ngan kereta-api antara Semarang- 
|Tiirebon jang sedjak hari Sener 
terhalang sebagai akibat  bandjir 
antara Pekalongan—Tegal, Selasa 
siang DergBaurA telah mendjadi 
ibiasa kembali. Didekat Larangan 
jantara djarak 1 km rel kereta-ap' 

endam air dan achirnja long- 
sor. Penumpang2 ekspres atau 
kereta-api lainnya dari kedua dju- 
tusan harus berpindah dulu dan 
djalan kaki antara djarak bebe- 
rapa ratus meter. Sementara itu 

    

     
   

m bisa ditjatat besarnja ke- 
. baik djiwa maupun ma- 
lainnja. Tinggi air disitu 

rafa antara 40—100 cm. 
Gombong, menurut “kabar? 

achir jg diperoleh dari pihak Gu 
muran di Semarang menjatakan 

bandjir telah menggenang 
12 desa dalam ketjamatan Sampur. 

:600" orang menderita kerugiar seba 
|gai hanjut atau robohnja 125 buah 
Iperumahan mereka “dan ratusan jg 
"lain jg terendam air. Tinggi air d' 
'tepi kali “Djatinegara dikabarkar 
sampai S meter. Djuga dikabarkar 
banjaknja pohon2 kelapa jg robok 
'karena menderasnja air kali Djati 
"negara itu untuk selama Ik. 4 djam 
. Dewan Ekonomi Kabupaten se- 
tempat dalam pada itu telah berge 
'rak untuk memberikan bantuan se 
Iperlunja kepada mereka jg mende 

|rita sebagai akibat bandjir tsb. 
5 601 rumah rusak dan 

Ls hanjut karena bandjir. 
“Seterusnja menurut hasil penjeli- 

pt 

  mengetahui tentang soal2 adat istiz 

adat, tingkat penghidupan, tempat2 
bersedjarah dan kebudajaan suku 
bangsa di Indonesia. Disamping itu 
untuk mentjari pengalaman guna be 
kal besok, sebab sesudah rentjana 
di berhasil, kedua pemuda. itu ber 
maksud akan keliling dunia dengan 
dijalan kaki. Rentjana — perdjalanan 
jang telah ditentukan jalah dari Se 

gara. Pulangnja dari Sumatera terus! 
melalui Djakarta. Persiapan2 kini se 
dang dilakukan. A 

“ 

IBU KEDJAM ! 

Suatu kedjadian jang menge 
kan dan sungguh2 dluar ba 
kemanusiaan telah terdjadi tac 
pagi di Bulu Pedjambon. Seorang 
ibu jang mungkin karena habi 

dengan suam'nja, telah memo 
tong leher anaknja sendiri, 

2 lapan (kurang 
hingga kepala putus dari badan:| 
nja. Kini ibu jang kedjam itu 
telah dibawa keseksi II. untuk 
berurusan lebih djauh dengan 
fihak polisi. 

LEMBAGA GAJA SAKTI 
BERDIR!. 

Dalam suatu rapat jang dikundiu 
ngi oleh I.k. 50 orang ahli pentjak 
silat di Djawa Tengah, pada tgl. 21 
Nop. jbl. di R.M. Lido Semarang 
telah diputuskan untuk menjetudjui 
dan memperkuat berdirinja Lembaga 

    

    
   

   

     

  

   

     

  

         

  

    
    

    

   

ta tan ada 601 buah 

3 diberi pertolongan 
kesabarannja setelah bertiektjokfr 

:IRRT Dan R 

dikan jg berwadjib, bentjana ban- 
djir ig terdjadi tgl. 15 dan 16 No- 
'pember di Kebumen adalah jg per- 
tama kalinja dan terbesar dalam tc 
hun ini, akibatnja didua,  ketjama- 

rumah jg terge- 

nang air, rusak dan hanjut. Kerugi 
lan penduduk sedikitnja Rp. 181. 

'900,—.  Bandjir besar di Kebumen 
Ipernah terdjadi dalam tahun 1952, 
'rakjat menderita kerugian sampai 
Idjutaan rupiah, karena ribuan ha. 
tanaman padi hanjut. Tahun 1953 
bandjir tidak sebesar seperti dalam 
2 - - 

minggu jg lalu. Beberapa hari jg la 
"lu mereka jg telah mendjadi kor- 
ban, oleh Djawatan Kesehatap Ke 

“ Idu dan PMI Magelang telah di be 
Irikan 7.500 butir kinine tablet, dan 

#luang sebesar Rp. 10.000,— dari Ja 
jasan Lembaga Sosial. Seperti per- 

tah diberitakan, penderita jg perlu 

ada lebih ku- 
ang 1000 djiwa terdiri dari 7 desa. 

u- 

3 

   “ “Petjah? 3 
Karena !Masalah Man- 

churia 4 
SOVJET UNI dan RRT bisa 

terpetjah Belah karena masalah 
Manchuria, demikian malam Sela 

sa dikatakan oleh Arnold J. Toyn 
bee, ahli sedjarah Inggeris jang 
kenamaan. Dajam konperensi pap 
dikatakannja, bahwa ia berpen 

Gaja Sakti jang telah direntjanakan Pat, Perang dunia ke-3 tak akan 
oleh sebuah Panitya jg diketnai sdr. Meletus. Untuk waktu jang lama 
Sumrdi. Untuk menjusun pengurus Akan terdapat masa hidup damai 
lengkap dari Lembaga itu telah di- berdampingan, Kemungkinan ter 
bentuk formatir terdiri dari sdr. Su Gjadi perpetjahan antara Sovjet 
mardi dan Umar Surohadimenggo- Uni dan RRT, kata Toynbee se. 
lo. Dalam pada . itu akan diadakan 

feeling dengan Kementerian PP & 
K dan organisasi2 pentjak/silat jg. 
ada. Keputusan ini diambil setelah 
rapat mendengarkap saran2 dan pan 
dangan2 dari para hadlirin a.l. dari 
Sragen, Ungaran, Kendal dan Pati. 
Dalam itu sdr. Sumardi sebagai pim 
pinan rapat membentangkan ten- 
tang pasang surutnja pentjak. Dikata 
kan a.l. bahwa Lembaga ini harus 
dapat mentjiptakan pembelaan diri 
jang bersifat total (umum), dap pa 

-ra pradjurit disamping tjakap mem 
pergunakan sendjata api harus tja- 
kap pula mengajunkan golok besar. 

' Selandjutnja Dr. Rustamadji dalam 
tieramahnia mengenai mendemokra 
sikan pentjak, dikatakan a.l. bahwa 
pentjak tidak sadja harus: dimiliki 
oleh kaum prija tetapi seharusnja 
dimiliki djuga oleh kaum wanita da 
ri seluruh lapisan masjarakat. Kemu 
dian Dr. Achmad jang menguraikan 
tentang educgtion dan mental da- 
lam pentjak mengatakan, bahwa pa 
xa ahli pentjak mempunjai refleksi 
tiara berfikir tjepat dan semangat 
pertjaja pada diri sendiri adalah 
kuat. 

    

TJILATJAP 

HUKUMAN NUSAKAMBA- 
NGAN MELARIKAN DIRI. 
Pada tgl. 19 Nop. 1954 jbl. antara 

    itu regu Solo berhadapan ' dengan 
regu SMA/b Smg. da, djuga ber- 
achir untuk kemenangan Solo. Ke- 
dua pertandingan ini berlangsung 
dilapangan Kalisari pada Selasa pa- 
gi. Dapat ditambahkan, bahwa per- 
tandingan volley puteri terpaksa di- 
batalkan karena sesuatu hal. : 

Pada malam harinja bertempat di- ' 
lapangan basket C.E.S. Bodjong di- 
langsungkan pertandingan basket an 
tara SMA/c Solo (ploeg A) lawan 

SMA/b Smg. Pertandingan ini ber- 
achir dengan 34—34. Sesudah ini 
Solo berhadapan dengan regu Mar- 
haen Smg. dan berachir 26—6 un- 
tuk Smg. Pertandingan ini dilang- 
sungkan dalam keadaan hudjan, te- 
tapi permainan .tjukup baik. Pada 
Selasa siang dilangsungkan ping-pong 
melawan SMA/b dan berachir de- 
ngan 6—5 untuk Solo. Sedangkan 
pada sore harinja dilagnsungkan pu 
la pertandingan rounders antara pu- 
teri2 SMA/c Solo lawan  puteri2 
gabungan " SMA/a-b-c dilapangan 

Kalisari II dan berachir dengan 
12     (sesudah pertandingan basket)  di- 
langsungkan malam gembira  dige- 
dung sekolah SMA/c Semarang. 

  

djam 13.30 5 orang hukuman pen- 

djara Bui Batu (Nusakambangan) 
jang dikerdjakan dalam kebun sajur 
kedapatan melarikan diri, tetapi se- 
orang diantaranja jang bernama Sa- 
kian al. Djangkung bin Pian pada 
sore harinja dapat tertangkap kem- 
bali: 

GROMBOLAN MENGGANAS. 
Dari kalangan resmi diperoleh ka 

bar, bahwa pada tgl. 19 Nop. 1954 
ibl., sekira djam 10.00 pagi gerom- 
bolan jang tidak diketahui kekua- 
tannja jang pasti telah masuk desa 
Pengampiran (keti.'Gandrungma- 
ngun). Karena djauhnja dari pos 

pendjagaan tentara, maka gerombo- 

lan ini dengan leluasa melakukan 
penggedoran2 pada rumah2 pendu- 
duk dan melepaskan tembakan mem 

babi buta. 2 Orang laki2 ditembak 
dan mati seketika dan seorang 

wanita nama Jaminah mendapat lu- 
ka hingga dirawat di R.S.U. Tjila- 
tjap. 

Sebelum meninggalkan desa tsb., 

penduduk. 
Waktu bantuan tentara datang, 

gerombolan sudah melarikan diri, 

ANEKA DIAUN TENGAH 

  

landjutnja, adalah berkenaan de 
ngan pangkalan angkatan laut di 
Manchuria dan pasukan? Sovjet 
di Port Arthur dan Dairen. 

| Menurut Toynbee, 100Y/, perda- 
maian tergantung kepada konsep ba- 

'ru dalam mana nationalisme tela 
dilupakan dan perikemanusiaan di- 

pandang sebagai dasar perhubungan. 
Kemadjuan teknik dalam pengang. 
kutan akan mendekatkan perhubu- 
ngan antara bangsa2, hal mana me- 
maksa kepada negara2 jang mampu 
untuk memperhatikan  djuga kese- 
djahteraan 34 dunia jang dahulu sa- 
ma “sekali tak diperhatikannja. De- 
mikian Toynbee. (Antara-UP). 

KES. KALMAR SWzDIA Dr 
KALAHKAN DENGAN 3—1 

OLEH KES. P.S.M.S. j 
Dalam pertandingan untuk per- 

tama kali di Indonesia jang di- 
langsungkan kemarin sore di Me- 
dan antara Kes. Kalmar dan Kes. 
P.S.M.S. Medan, kesebelasan ta- 
mu harus menelan kekalahan se- 
banjak 3— 1. Stand waktu isti- 
rahat adalah 1 — 1. 

PENERANGAN LISTRIK 
Untuk melandjutkan usaha tiga 

bulan jang lalu, maka pada hari 
Senin tgl. 22 Nopember 1954-ji, 
bertempat dipendopo ketjamatan 
Majong telah dibentuk Panitya 
untuk usaha mengadakan pene- irangan listrik diibu kota Ketja- 
matan Majong. Sebagai diketahui, 
tiga bulan jang lalu beberapa 
orang ddalam kota Majong te- 
lah. menjanggupkan diri — untuk 
mengumpulkan - uang sebanjak 'kl..Rp. 22.000.- Panitya tersebut 
diketuai oleh Sdr. Tjamat Ma- 
jong dengan sembilan anggota 
laianja. 

i 

' TEGAL 

AKIBAT MENEMUKAN 
BARANG TIDAK 

LAPOR. 
Oleh fihak jang berwadjib 

ditahan seorang wanita karena di- 
persalahkan telah menemukan ba- 
rang tidak melaporkan kepada fihak 

kepolisian. Wanita itu bernama S. 
(tinggal di Kp. Trangkil Smg. pada 
kira2 seminggu, il. telah. menemu- 

  

  

telah 

Tiong Bing Smg. yFoto toestel itu 
merk Voigtlander dan 
liknja belum diketahui, 

  

bandjir djuga merendam berpuluh 
Ta Se dash olale: | 
gan, tetapi sedemikian  djauh 

| lam kertas terdapat seu.as benang 

| besar 

| djembatan lainnja 

deka” di Djakarta, bahwa dalam 

ngan bahwa posisi devisen kit 
berikan a S Bend h 
Berbitjara tentang Jangkah2 jang 
menundjukkan kepada kenjataan 
Adapun meningk 
hatian Pemerintah pada eksport. 
ka'an devisen untuk import. 

Volume import dluar 
taksiran. 

Dalam membentangkan soal perha 
tian Pemerintah kepada eksport itu, 
Menteri Ong Eng Die menundjuk 

kan 'kenjaraan, bahwa semula peme 
tintah menaksir djumlah eksport kita 
sebesar 7 miljard. Dalam hubungan 
ini Menteri Ong Eng Die menjebut 
angka bahwa sampai dengan bulan 
September tahun ini sudah menun 
djukkan angka 5,9 mikard dan da 
lan September sendiri terdapat djum 
lah 800.000.000. Dengan  mengam 
bij dasar ini, maka pada tiga bulan 
'selandjutnja apabila rata2 diharap 
kan mentjapai angka 
(maka ini berdjumlah 2,1 miljard. 

Apabila diumlah tadi (5.9 plus 
21) maka akan menundjukkan ang 
ka 8 miljard. Dan ini berarti pula 
| miljard diatas angka taksiran. 

Peraturan pemakaian de- 
visen. 

Dengan peraturan? jang didjalan 
kan o'eh Pemerintah untuk menga 
wasi.dgn. keras pemakaian devisen 
Sila, menurut keterangan Menteri 

'Dng Eng Die selandjumnia, dewasa 
'ni pemakaian dev'sen sangat teratur 

lan hanya ditudjukan urtuk barang2 
jang sangat diperlukan bagi pemba- 
“agunan Indonesia. Disamping itu 
idanja peraturan2 untuk — pengiri 

nan delegasi dan peraturan2 trans 

»ort dilnja dimaksudkan pula untuk 
menudju kepada pemakaian devisen 
seriara ef'sien. 

Ini semua adalah sebagai akibat 
Tikeluarkannja peraturan2 pengawa- 
san devisen jang telah dikeluarkan 
dalam bulan April 1954. Apabila 

Uang Kertas 
Kp 1000 Baru 

BANK INDONESIA meng- 
umumkan, bahwa disamping uan 
kertas bank De Javasche Ban 

beredar, akan dikeluarkan uang” | 
kertas-bank Bank Indonesia dim 
pejahan Rp. 1.000,— emisi 52. 
Uang-kertas-bank Rp. 1.000,— 
mempunjai ukuran 90 X 150 mm, 
kerasnja berwarna "kekuning-ku- 
angan. Dalam tjap airnja terda- 
pat delapan buah struktur me- 
njerupai akolade. Selain itu dida- 

| 

l 

jang terputus-putus. Bagian mu- 
kanja tampak dim warna hidjau- 
biru, hidjau-zaitun dan merah- 
sawo teks2 Bank Indonesia, seri- 
bu rup'ah dengan huruf2 dan 
angka2 tanda-tangan2 Gubernur 
dan Direktur, beserts angka ta 
hun 1952. 
Disebelah kiri, agak ketengah, da 

'am warna merah-sawo terdapat lu 

kisan2 patung Padmapani tjandi 
Prambanan, sebagai latar belakang 
ja motif pohon2. ular dan burung, 
Jikut'p dari lukisan ,,hutan” oleh Ida 
Bagus Putumbun. Dikedua belahnfa 

erdapat lukisen2 pohon hajat. : 

Bagian  belakangnja ditengah-te : 
agah tampak dalam warna sawo dan 
hidiau suatu reproduksi ukiran se 

buah baki kaju dari Tjirebon, dike 
dua. belahnja disampingi pita warna   
sambung dengan lukisan sebuah ro 
ret dalam warna biru. 

lalam huruf? besar dan ketjil. Sebu 

tan nilai 1.000 tertjetak ampat kali 
Jibagian belakang ini. 
Ncmornja, iang terdapat dibagian 

belakang, terdiri atas beberapa hu 
ruf dan suatu bilangan dari enam 
2mrka. 
“ Dinia'akan, bahwa — pengeluaran 
rang kertas-bank baru ini untuk me 
menuhj kerentuan dalam pasal 10 

ajat 1 Undang? Pokok Bank Indo 
xesia 1953”. (Antara). 

TJIREBON 

USAHA GOTONGROJONG 

Achir2 ini rakjat desa Kutamang- 
gu ketj. Subang telah berhasil me- 

njelesaikan sbeuah djembatan diatas 
'kali Tjirangkong dengan tjara go- 
tong rojong jang menelan beaja se- 

Rp. 20.000,—  diantaranja 
Rp. 1.000,— didapat dari Pemerin- 

tah. Selain djembatan tersebut te- 
lah selesai pula dikerdjakan sebuah 

jang melintasi 
kali Tjitiis dan menghubungkan kota 
ketjamatan Subang dan kampung 
Tarikolot. Pandjangnja 12 meter dan 
lebar 2 meter dengan beaja sebesar 
Rp. 600.—. 

Djuga penduduk desa Tjiporang 
Iketjamatan Lebakwangi sedjak Ok- 
tober j.I. telah mempunjai sebuah 
dam dikali Tjisanggarung jang ber- 
lukuran pandjang 23 m., lebar 1 m. 
dan tinggi 3 meter dengan beaja se- 
besar Rp. 30.000,—. 
sainja dam tersebut maka seluas 30 
ha. sawah jang semula selalu 
keringan kini tidak lagi 
kesukaran air. Selandjutnja dapat 
dikabarkan bahwa penduduk  kam-   

11 untuk Solo, Malam harinja gerombolan ini membakari rumah2 kan sebuah foto toestel di djl. na sedang lainnja melarikan 

pung Sukasari desa. ketj. Subang 
telah pula selesai membangun. se- 
buah mesdjid jang djuga dikerdja- 
kan dan diusahakan beajanja setjara 
gotong rojong. Mesdjid baru itu te- 
lah menelan beaja sebesar Rp. 15. 
000.—, A 

PERTEMPURAN DENGAN 
GEROMBOLAN 

Baru2 ini didesa Tjitotok ketjama 
tan Palimanan (Kab. Tjirebon) te- 
lah terdjadi pertempuran seru an- 
tara 4 orang gerombolan jang se 
dang menggarong rumah seorang 
penduduk, dengan fihak Polisi Ke- 
tjamatan Palimanan jang datang 
memberi bantuan. Dalam pertempu 
ran ini seorang gerombolan dapa: 

diri. Dari padanja dapat disita 2 pu 
siapa pemi-|tjuk sendjata stengun dan karabijn 

serta 36. butir peluru, 

nja dekking emas itu karena ada 

700.000.000, ' 

Sukma Pangeran Kem- 

sawo jang udtungnja bawahnja ber ' 
pa Tjeramah itu biasanja 

Dibagian bawah, d'tengah-tengah, ' 
terdapat ketentuan undang2 pidana ' 

Dengan sele- 

ke- 

kini mak kuat diluar negeri. 

IImport Akan Diperluas 
Posisi Devisen Kita Makin Kuat Diluar Negeri , 

(Interview chusus ,,Suara Merdeka” dgn menteri Ong Eng Die). 

MENTERI KEUANGAN Dr. Ong Eng D!e menerangkan kepada koresponden ,,Suara Mer- 
: keadaan pos'si devisen, kita seperti 

akan mempertimbangkan untuk memperluas atw port. Dasar itu diambilnja dari pertimba- 
Ke crangan Dr. Ong Eng Die ini di- 

pertanjaan apakah Pemerintah bersedia untuk memp ? mbangkan volume import kita. 

sekarang ini, Pemerintah 

akan diamb'l untuk gaemperluas Pmport, Menteri Ong Eng Die 
    

   2. Peraturan2 jang. 

posisi devisen kita “Kurang sempur- 
na, maka hal itu disebabkan pema- 

kaian devisen dilakukan kurang 1e- 
pat. Berdasarkan kenjataan ini, ma- 
ka Pemerintah mengadakan  rasio- 
nalisasi dalam tudjuan- pemakaian 
devisen. Dengan demikian diharap- 
kan posisi devisen kita akan men- 
djadi lebih. baik lagi. Demikian Men 
teri Ong Eng Die. 

Sebab2 def sit her am- 
bah. 

Ket'ka ditanjakan apa s:bab2- 
n'a sehingga def'sit Negara ber- 
tambah dari pada apa jang diren- 

emas kita jang berada diatas angka 2196. 
2 faktor jang sangat penting jaitu: 1. Per- 
@luarkan oleh Pemerintah mengenai pema- 

'janakan semula, Menteri Ong 
Png Die mendjawab, bahwa soal- 
nja ialah karena bebgrapa pos jg 
semula direntjanakan dimasukkan 
C'biwah perkiraan. 

Dengan ini Menteri Ong Eng 
9 - membantah, bahwa bertam- 
Ehnia defisit dari apa jang di- 
rentanakan dulu itu, ialah dise- 
bibkan bertambah  banjaknja 
rengeluaran2. Bukan karena ba: 
niaknja pengeluaran, melainkan 
karena diumlah dalam pos» itu 
d'“etapkan dibawah taksiran. De- 
m'kian Menteri Keuangan Dr. 
Ong Eng Die. 

  

| bangdjojo 
Aneh2 Disekitar Petilasan 

Muntjul?) 
Wedaridjakso — 

Djurukuntji Djojoajis Dapat Beri Obat2an Gaib 
— Kepala Desa Kasim 

| OLEH FIHAK resmi dalam 

telah diteruskan laporannja mengenai keadaan tempat 

Pangeran Kembangdjojo dimakam 

Bertemu” Sabdopalon 
Dan Satria Bagus 

(Oleh: Pembantu Kita di Pati) 

Ketiamatan Wedaridjaksa, Pati, 

petilasan 

dukuh Bantengan desa Trangkil 
(Pati), Memang pada waktu ig achir2 ini kedjadian2 di petilasan 
tadi sedang ramai mendjadi buah 
pada waktu2 jang tertentu banjak 

bibir masjarakat di Pat', dan 
orang jang memerlukan datang 

ketempat tadi. Disitu mereka ingin bertemu dengan djuru-kuntjinja 

jang katanja telah dimasuki oleh suksmanja Sunan Murjo, Sunan 

Kudus, Kembangdjojo dan lain2. Diurukunfji itu kadang2 membe- 
rikan tjeramah mengenai matjam2 
kan nasehat2 tentang obat-obatan 
jang memerlukannja. 

Patut diketahui, bahwa menuru" 
tutur sedjarah,. katanja Pangeran 
Kembangdjojo adalah pendiri per- | 
tama dari. Kraton  Pesantenan, le: | 
taknja dahulu didesa Kemiri di Pa 
ti, dap disini djugalah tempat ma- | 

dan Bank Indonesia jang sekarang kamnja. Pada umumnja kalau orang ' 

datang ketempat itu, lalu. ditanja ' 
oleh. Djurukuntjinja jg bernama Dio 
joajis, mengenai keperluannja. - Da- 
lam pada itu suara dari  Dijojoajis 
kemudian berobah menurut suara- 
nja orang jg dikehendaki oleh sipe- 
nanja, « Misalnja ada orang ' ingin 
minta berkah pada arwah Pangeran 
Kembangdjojo, maka suara Djuru- 
kuntji tadi djuga berobah mirip de 
ngan suaranja Pangeran Kembang- 
djojo. Andaikata orang ini pada Su 
ndn “Murjo, maka Ssuaranja Djurus 
kuntji: djuga berobah mirip dengan 
suaranja Sunan Murjo. Begitulah 
seterusnja. ' Menurut  kepertjajaan 

kedalam badannja Djurukuntii. 

Tjeramah tap malam 
Djum'ar dan Senen. 

Tiap2 hari malam Djun'at dan 
malam Senen banjak sekali orang2 
berkumpul ditempat petilasan tadi, 
untuk mendengarkan 

Djurukuntji Djojoajis, Dalam tjera- 
mah ini suara Djojoajis djuga ber- 
ganti2 mirip dengan suara2nja Pa 

ngeran Kembangdjojo, Sunan Mur- 
Jo, Sunan Kudus, Sukomojono Mo 
djoasem dan lain2. Sering terdjadi 
pula tanja djawab dengan orang2 jg 

ber- 
kisar pada soal2 ilmu. Kedjawan 

.dan petuah2 lainnja. Dar tanja dja 

tjeramahnja 

i wabnja biasanja berkisar pada soal2 

,Obat2an mengenai penjakit. 

Menurut keteranga, orang jang 
selalu mengikuti tjeramah tadi, di- 

“katakan bahwa siapa jang telah sem 
buh penjakitnja oleh nasehat2 Dju- 
rukuntji jang telah kemasukan suk- 
ma itu, maka mereka harus mem 
bawa seekor ajam, Pada waktu hari 
tjeramah berikutnja ajam2 itu di- 
kumpulkan. Pada saat itu kemudian 
terdengar suara: ”Kek”, seperti 
ajam jang sedang dipotong leher- 
nja. Tetapi ajam2 tadi kemudian hi 
lang tidak ada orang jang mengeta 
hui. 

Bertemu dengan alm. 
P. Kembangdjoio ? 

Suatu hal jang menarik perha- 
tian orang jaitu pengalaman pak 
Kasim jang dapat dituturkan sbb.: 
Pak Kasim (Kepala Desa Wedari 
djaksa) pada suatu malam dng. 
d'antar oleh djurukuntji pergi ke 
tempat petilasan Pangeran Kem- 
bangdjojo. Dengan tidak terduga 
lebih dahulu, ditempat itu pak 
Kasim merasa memasuki sebuah 
rumah gedung jang lampunja te- 
rang benderang. Dalam gedung 
ini pak Kas'm bertemu dengan 
seorang jang berparas bagus dan 
mengaku dirinja Pangeran Kem- 
bangdjojo, dengan abdinja Sabdo 

'palon. Pak Kasim kemudian me- 
njampaikan maksudnja jaitu hen- 
dak m'nta obat untuk isterinia jg 
sedang sakit. Oleh P. Kembang- 

  

HARGA EMAS. 

Chusus ,,Suara Merdeka”. 
Semarang, 24 Nopember '54 : 

MA baret. UNA ga. Rp. 49,50 
beli ..g.. Rp. 49.— 

22 karat: djual 3.8.. Rp. 45.— 
beli :-M.. Rp. 43.50 

Djakarta, 23 Nopember ?54 : 
24 karat ap gr. ..!2. Rp. 49,75 
22 karat tiap gr. Lili... Rp. 48,75 
Surabaja, 

Singapore, 23 Nopember '54 : 
Tidak diterima tjatatan harga. 
Londen, 23 Nopember '54: 
Harga emas internasional menu- 
rr bitungan dollar Amer,ka ada- 
lah sbb.: 
Emas Beirut: tidak ditrima tjata- 

| tan harga, 
Emas Macao tiap ounce 37.47 
Emas Hongkong tiap ounce 37.74 
Emas Bangkok tiap ounce 37.87 
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Lorang2 tadi, sukma ,,orang2 besar” | 

ig telah meninggal itu telah masuk | 

ilmu, dan sering pula memberi- 
jang dibutuhkan oleh mereka 

djojo lalu diberi nasihat2 seper- 
lunja. Pak Kasim lalu minta diri. 
Dan baru sadja pak Kasim me- 
ng'ndjakkan kakinja keluar dari 
»gedung” tadi, ia sadar dan me- 
rasa telah berada kembali ditem- 
pat petilasan jang gelap gulita. 

Lain kedjadian jang menarik 
perhatian lagi jaitu ketika pada 
tg. 11 Nopember malam jg.lalu. 
Pada malam itu djuga serombo- 
ngan orang terdiri dari penduduk 
Wedaridjekso sebanjak 46 orang 
telah berangkat memerlukan ber- 
ziarah kemakam alm. P. Kem- 
bangdjojo, didesa Kemiri. Pada 
hai djarak antara -Wedar djekso 
sampai Kemiri djauhnja Lk. 12 
km. Menurut keterangan mereka, 
:rombongan tadi pada malam itu 
..dikawar” oleh suksma alm. P. 
Kembangdiojo, sehingga mereka 
berani menempuh djarak sedjauh 
itu pada malam hari. 

Achirnja patut dikabarkan, bah 
wa fihak Pamongpradja dan Ke 
polisian. setempat kini sedang 
mengadakan penjelid kan2 seper- 
lunja dengan membentuk sebuah 
Panitya, untuk mengetahui latar 
belakang dari kedjadian2 di peti- 
lasan tadi pada waktu jang achir2 
ini. 

FULL-BACK KES. ANGKA- 
AAN DARAT GUGUR. 
Dari Resimen 17 Div. Brawi- 

djaja ,,Antara memperoleh kete- 
rangan, bahwa seorang pemain 
sepakbola kes. Angkatan Darat 
Surabaja jang namanja sudah tak 
asing lagi dalam kalangan dun'a 
sepakbola,  jakni Royan, telah 
gugur dalam mendjalankan tugas 
nja di Sulawesi Selatan pada tg. 
17 Nopember 1954 jg baru lalu. 
Ia tewas sewaktu bertempur dng 
gerombolan bersendjata disana. 
Rovan mati dengan meninzgalkan 
seorang isteri dan seorang anak, 
serta kematian tsb. basi kesebe- 
lasan Angkatan Darat merupakan 
kehilangan seorang full-back jang 
disegani baik oleh kawan maupun 
lawan. 

RADIO 
SIARAN RRI 

Semarang, 26 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Tango, 06.15 Penga- 

djian, 06.40 Corijati, Effendi d.LI.: 
07.10 Luciano Tajoli: 13.15: Instru- 

mentalia, 13.30 Orkes Malaju Ke- 

nangan, 14.10 Aneka siang: 17.00 
Anatole Kitain (piano): 17.40 Lima 
Serangkai, 18.00 Irama Tenang, 
18.360 Kronfjong Asli, 19.30 Indone 
sia Baru oleh Tossema: 20.30 Wa- 
jang Orang: 22.15  Wajang Orang 
(landjutan), 24.00 Tutup. 

Surakarta, 26 Nopember 1954: 

Djam 06.03 Suara Gume Kolsoum: 
06.15 Pengadjian, 06.30  Njanjian 
Asiah dan Ramlee: 06.45 Indonesia 
gembira, 12.03 Lagu2 Samba: 13.45 
Duke Ellington: 14.15 Siang meraju: 
17.05 Ruang Pemuda Pemudi 17.30 

Victor Silvesters” 17.45 Musik swing: 
18.15 Seni Karawitan, 19.30 Pilihan 
Pendengar, 20.30 Permainan citer, 

20.45 Tja-ra-kan: 21.15 Gema Ma- 
lam: 22.15 Tjipt. Meifetz: 22.30 
Futup. 

Jogjakarta, 26 Nopember 1954: 
Djam 06.10. Pembatjaan: 06.30 

Njanjian Mesir,” 06.45 Wals buah 
tjipt. Tchaikowski: 07.10 Musik 
Indonesia, 12.40 O.K. Segi: 13.15 
Lagu2 Makasar, 13.45 Lagu2 Maka- 
sar (landjutan): 14.10 Irama Tango: 
14.30 Suara Putri dari Priangan: 
17.00 Taman Kepanduan: 17.40 Hi- 
buran dikala minum teh: 18.00 Ba- 
hasa dan Sasteras 18.15 Langgam 

modern, 18.30 Peladjaran Njanji: 
19.40  Krontjong Malam: 20.15 
Ujon2 Monosuko:, 21.15 Obrolan 
pak Besut: 22.10 Ujon2 Monosuko 
(landjutan), 23.30 Tutup. 

Djakarta, 26 Nopember 1954: 
Diam. 06.10 Pengadjian: 06.40 La- 

gu2 hasidahs 13.10 Orkes Penghibur 
Hati: 13.30 Orkes Belaian Sajang: 
14.10 Trio Nick Mamahit: 14.30 
Tjirebonan: 17.30 Gamelan Karawi- 
tan Surakarta 19.30 Pilihan Pen- 
dengar: 18.15 Ketjak Bali: 1820 Ru- 
ang Kesehatan, 18.30 Ruangan Pe- 
muda: 18.45 Orkes. Studio Suraba- 
ja: 19.20 Kesenian Sunda Panggu- 
gah, 20.40 The Muani Boys: 21.00   Sandiwara Radio, 22,30 Tutup.



  

    

  

Ban Mobil 
Yamin (Ditu- 
suk Pisau 

Oleh Seorang Peladjar 
Jg Ingin Menemujaja 
SEORANG jang mengaku dir- | 

nja peladfar daa SMA Jog- | diperlunak 2, Dapatkah 

    

   

    

Da ya tan Na di Hongkon k 
- an Lambang apn» Kapan ' 

inggal di ,Dialan Kramat Lontar Lina didirikan 115, Sa T lalu, 
djam 12.30 siang telah ditahan Bean ain ada, perdagangan 
oieh polisi seks, V, sesudah in | “tangan (jandu jang leluasa. vasnan Nan mak Mana: ke| Sekarang ini ha 
menterian "tereebuk NI alan Tji- didasyah Ojadj OaaNg, daci ARA. tsb. berpendapat, bahwa perdaga 

ngan bebas tidak boleh lebih 
lama lag” dibatasi dengan apa ig 

FA, dinamakan “@mbargo atas ,,ba- 
emang banjak 

latiap, D,akar.a, dengan menggu- 
nakan sebilah pisau. Menurut 
terangan jang dip I 
sebelum — melakukan per ng buatan 
menusuk ' itu, 
pemuda tsb. Te oh Ban telah 

Sekreta- 

  
     

rang2 strategis”. 
kaum dagang dan pegawai2 di 
Hongkong mengeluarkan kata2 
keras djika sadja mereka mende- 
ngar pidato2 Bevan, mendengar 
Orang -mengemukakan ,,Welfare 

rx. Moh. State”, ataupun tentang  padjak 

masuk gedung Kemen.erian PPK 
dan dengan perantaraan F 
rs Menteri, meminta idiin berte- 
mu dengan Menter, Mr. : 

   

  

» Kemakmuran Palsu“ 
(Perdagangan Di Hongkong Tergantung 

| Daripada Daratan Tiongkok—Kini Hok 
Ikong Tjari Pasaran Asia Tenggara 

| KORESPONDEN ISTIMEWA ,,Manchester Guardian” me- 
nulis: Apakah pembatasan perdagangan dengan 

Hongkong hidup terus dengan tiada perda- 
jongkok akan 

gangan jang luas dengan daratan Tiongkok? Itulah pertanjaan2 ig 
mendengar djawabannja. Hong- 

didalam kejakinan bahwa 
leluasa dengan Tiongkok — per- 

dai hampir semua j besar dari Hongkong. Didalam ta- 
han Inggris Fhan 1953 Hongkong masih sadja 

mengimport kira2 800 djuta dolar- 
Hongkong, tetapi export ' kedaratan 
Tiongkok turun mendjadi 540 dju- 

ngat angka2 export untuk “tahun 
ini paling rendah daripada segala 
apa jg pernah dialami, karena pem 
belian oleh Tiongkok diatur oleh 
negara, sehingga mereka makip la- 

dari Barat. 
Yamin, dengan maksud dam ala- di Inggeris dan keada ig Pe Ea NN aa nan Una : keadaan kesehat | Apa jg sekarang di-ingini Tio 
san, katanja, utk keperluan uru- an d sana, tetapi mereka itu se- kok adalah instalasi pabrik, lok 

jai Pasar bahwa Se aa Na den usaha2 Par- | motif dan lain2 material kereta api, 

teri PPK sendiri kebetulan ar Labour untuk mengadakan |kapal2 pengangkut, bahan2 ba. 
   

  

Ulperhubungan dengan Tiongkok, 
#ja malahan mereka itu mengang- 

segera pergi, ap baik djuga djika karena itu 

Inan, logam, alat2 kedokteran 

ta dolar-Hongkong. Boleh djadi sa | 

ma makin sedikit membeli barang2 

dan barang2 ini setjara legal hanja | 

P 
-
T
O
-
u
n
 

  BARU 
| Tampak kaisar Heile Selassie sedang | 
mengundjungi beberapa orang  ser- 
dadu Etiopia jang di rawat dalam 
rumah sakit di ibu kota Addis Abe- 
ba. Serdadu2 ini mendapat luka2 

i ketika ikut bertempur dngn pa 
|sukan2 PBB lainnja di front ea : 4 ' 

. 

2 

bisa diterima Ment 
sewaktu Menteri 
naik mebilnia, 
lah melakukan 
terangkan diatas, 
mobil Menteri d: 
ta pisau, se 
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jaitu 
     

kap polsi seksi segera datan 
ketemnar tsb. sesudah 'kedjadian itt 
dilaporkan. He) 

Dari pem 8 
mengaku ber 

tiba? pemida tsb. te 
seperti 

erdiadi retak 

d'u lagi. 

Mereka bersedia 

gala apa jg telah terdjadi   
si mensita sebilah sendjata pisau se ruhnja dari Tiongkok. Meskipun ne 
basai bukti. Pemeriksaan Ha 
peristiwa, ini mash, terus diland: kan. (Anfara) ...... 15 

Kalau Ing 
Mendjadi 

Beli Saham ,,N. V. 
Dasar Lautan—Bila (Berhasil Sahamnja 

geri itu “kini hanja membeli seper- 
tiga sadja dari djumlah 3 tahun jg 
lalu, ia masih sadja langganan ter- 

in Lekas 
Kaja Raja 
? Tjari Emas Dari 

Akan Dibajar Kembali Lipat 40 Kali— 
Usaha2 Ambil Emas Kapal ,,Renate 

'Leonhardtss 
PERSIAPAN2 TERACHIR telah selesai dilaksanakan guna 

pertjobaan untuk mengangkat dari dasar laut mas selundupan jang 
mempunjai harga k'ra-kira F 72.000.000 (kira-kira £ 7.200.00 0) 
jang diduga dimuat dalam sebuah kapal Djerman jang tenggelam 
di-terpedo oleh kapal2 perang Inggris didekat pantai Nederland 
dalam tahun 1917, Ribuan pemegang saham, baik jang berbangsa 
Belanda maupun bangsa lainnja, telah sama menanam modal dalam 
usaha jang sulit dan banjak memakan ongkos itu. Sebuah caisson 

tenggelam dan dibenamkan d'atas ke- 
karam 37 tahun itu, jg menurut duga'an. 

memuat pula disamping mas sedjumlah minjak tjoklat jg mempu- 
njai harga F 3.000.000 (kira-kira £ 300.000). 

Pertjobaan mengangkat mas dari 
kapal Djerman kali ini adalah jg 
terachir, dan menurut para ahli, 
adalah jg paling banjak mempunjai 
harapan akan berhasil dari pertjoba 
an2 untuk mengangkat harta2 teng 
gelam. Pertjobaan terachir jg di Ia 
kukan ditahun 1948 telah berachir 
denga, kegagalan disebabkan keku 
rangan fonds dan alat2. Segala tja- 
ra2 jg tak masuk diakal dulu me- 
mang telah dipergunakan untuk mel 
njelundupkan mas dari negara ne- 
tral Nederland kedaerah Djerman 
jg diblokade dimasa Perang Dunia 
I. Penjelundupan itu memberi ha- 
sil jg tak tanggung2 besarnja, oleh: 
karena Djerman jg sedang terdesak 
berani membajar harga tinggi utk. 
bahan makanan, bahan2 mentah 
dan barang2 strategis. Perdagangan 
legal dikekang oleh peraturan? ke- 
ras dari pihak Belanda. Mas sa- 
ngat dihargai oleh karena barang | 
itu memungkinkan Djerman mem- 

———   

Mainan ,A- 
jam'Bertelors 
Di Rusia Ditjap Sebagai 

MKORESPONDEN, Reuter 
oskow, ne eiland, 

Minggu menjampajkan ng 
2 

y 

  

    

  

mengenai mode, mainan 
dan barang2 ketjl-mengetjil 
nja di SovjetUni dimasa sekai 
Maia #Novy Mir”, st 
madjala esusasteraan -. jang bersifat serieus, 'mengu 
gedjala2 jang terdapat dalam ke- hidupan sehari2 di URSS dan ba- 
ga mana . Yuni Na der 
usaha na . membina rasa 
pantasan 

»Novy Mir” menjerang 

    

ke- 
       

dibuat di URSS, perabot 
tangga dan kertas penghias 
ding buatan Sovjet j 
mata, bertentangan sa 
dengan perasaan keinc 
arpun rasa keindahan jang paling 

primitif”. na kaos wanita 
bordjus, formalistis, usang, jan 
mag en ke URSS”. | ang 

ebuah mainan kanak2 berupa 
ajam jang bisa bertelor, daa 
kan ,,typis Amerika, anti-esteti- 
ka”, 

ma'nan ini kini sargat 
dikalangan rakjat. 

2 

Ia sek               

   

populer 

Baru achir2 ini gerakan jang dise- 
rukan oleh PM Malenkov mulai ber 
djalan, jaitu berusaha memperbaiki 
kwantitet dan mutu barang2 konsu 
men. Sebelumnja, rakjat Sovjet me 
ngeluh bahwa pabrik kepunjaan ne 
gara terlalu mengutamakan standar 
lisasi, dan kurang sekali originalitet. 
Dalam beberapa bulan jl. ini tam- 
pak usaha2 kuat untuk memperbai- 
ki mutu dan bentuk barang2 konsu 
men. Menurut koresponden Reuter 
baik .dalam. hat mutu “maupun pe- 
ngerdjaannja, barang2. konsumsi bua 
tan Sovjet itu ,,djauh terbelakang 
kalau dibandingkan dengan Barat”, 
.Novy Mir” berseru supaja rakjat 

rasa estetikanja lebih baik dan me- 
nuntut supaja organisasi2 produksi 
membuat barang2 jang lebih baik 
mutunja, 

  

d 

t bahwa banjak paka Ta aan bahwa banjal cajan jang | 

abot Kam. 

'Ipunjai 9896 harapan 
sIsi?”. Lloyds telah menjetudjui utk. 

walaupun diakui bahwa 

beli barang? jg sulit didapat 
negara2 netral lainnja. 

Pada suatu malam dalam bulan ! 
Agustus tahun 1917, kapal ,,Rena- 
te. Leonhardt” memuat apa jg dise- 
but ,,muatan arang”. Esok paginja ' 
ketika kapal ini berlajar dalam kon 
poi melewati pulau Texel daerah 
Belanda di Noord Zee, tiba2 di se- 
rang oleh kapal2 terpedo Inggris : 
sampai tenggelam. 

Konon kabarnja seorang wanita 
Djerman jg berada diatas kapal itu 
berteriak: ,,Mereka menunggu kita. 
Kita telah dichianati”. Wanita ini, 
ig tidak diketahui namanja sampai 
sekarang, . oleh karena dia turut 
tenggelam bersama kapal itu, me- 
ngatakan bahwa ,,Renate Leon- 
hardt” mengangkut 454 peti berisi 
|mas dan kertas2 rahasia jg berhar- 
ga lainnja. 5 

Pendorong terutama dari usaha 
mengangkat harta karam itu buat 
kali jang terachir ini ialah P. Vis- 
ser dari Wydewormer, dekat 

dari 

antara Amerika 
Serikat dan Inggris diatas lapang- 
an politik luar negeri, asal sadja 
Republik Rakjat Tiongkok dia- 

Dl bah fkui dan kemudian 
ilah sendja 

, erdaganga Hi dngan Pp gan 
tea Ya dchirnja ditang ' 

dengan negara itu mendjadi ma- 

melupakan se- 

dengan : ia, ae kabarnit ikantor2 mereka di Sjanghai. Perda 
nama Nurdin (2), poli 'gangan Hongkong tergantung selu- 

hanja menerima barang2 kemia, ba 
rang2 pharmacoutis, rabuk, dan sc 
|kedar tjita katun dan -sutra buatan, 
Sebagai gantinja Tiongkok mengi- 
rim ke Hongkong: bahan makanan, 
sikat, sutera dan minjak tung. Dit 
pandang sepintas lalu memang 

Hongkong kelihatannja suatu kota 
jg makmur. Daerah djadjahan iti 
tidak menerima subsidi dari Ing: 
gris dan ia turut membajar “untu 
memelihara kekuatan  bersendjata, 
Toko2 jg mewah dikota kembar 
Victoria dan Kowloon penuh de: 
ngan segala barang2 mewah dari 
kemedja nylon sampai kepada ku: 
da2an Ming tiruan. Dan rumah2 
jg sedang dibuat agaknja tidak gda 
batasnja. 1 

  
: Kemakmuran palsu: 

Tetapi penduduk disitu mengata- 
kan bahwa kemakmuran jg terlihat 

| itu tidak mempunjai dasar jg sehat: 
Daerah djadjahan itu masih sadja 
hidup dari lemak dari kondjuktur 
tinggi diantara tahun 1949—1951. 
Orang berkata bahwa kini 2 

isadja terlalu banjak terdjadi paili 
| dan likwidasi setjara kemauan sen- 
diri antara firma2 ketjil jg berdiri 
sesudah perang. Dan diika pembata 
san2 ini berdjalan terus, besar ke- 
mungkinannja daerah djadjahap itu 

lakan runtuh. Djika keadaan ini ber 
langsung, upah2 akan turun dan 
pengangguran akan meningkat. 
Djumlah pengangguran sudah ada 

setengah djuta, antaranja djuga ada 
ig kekurangan pekerdjaan. Tiap2 
jkonflik jg timbul dipasaran tenaga- 
b kerdja merupakan bahan propagan- 
da baik untuk “pemerintah RRT. 
Federasi serikat2 sekerdja jg me- 

ketempat (ngontrol kaum buruh, mungkin se- 
kali sudah djauh dipengaruhi oleh 
kaum komunis. , 

Pula Tiongkok- dapat  menjetop 
pengiriman bahan makanan ke 
Hongkong. Ini telah dialami oleh 
djadiahan Portugis Makao, di ma- 

na dua tahun jl. terdjadi — insiden 
perbatasan, sesudah mana dua hari 
lamanja Tiongkok menutup  pengi- 
riman bahan makanan:  akibatnja 

harga2 naik tidak karuan. ' Hong- 
kong menghasilkan hanja seperdua 
belas beras jg diperlukan dan tiga- 
perlima dari sajuran. Firma2 Hong 
kong telah berusaha mentjari pasa- 
ran lain di Asia Tenggara. Nege- 

ri2 ini memang dapat mengirim 
tjukup makanan dan bahan2 men- 
tah dan dapat membeli barang2 da 
ri Barat jg ada di Hongkong, 'teta- 

pi negara2 ini diatas lapangan poli- 
tik labil, ekonominja tidak kuat, 
uang diselundupkan ' keluar negeri, 
kurs2 ditetapkan dengan tjara jg 
sangat aneh, sehingga angka2 ex- 
port dengan negeri2 itu djuga me- 

nurun: demikian kata koresponden 
tadi. 

sedikit sadja dapat dilever. Peking 
| SUMBER? URANIUM DIKE- 

TEMUKAN DI PILIPINA 

Sumber2 uranium jang mempu 
njai harga komersieel telah dike- 
temukan di Pilipina, demikian 
pembesar2 Pilipina mengumum- 
kan pada hari Senen. Sumber2 
tsb. telah dketemukan sebulan jg 
lalu, dan tjontoh'-nja telah diki- 
rimkan ke ag ya Ia 

| dianalisir oleh Biro Pertambangan 
| Amerika Serikat. Hasil dari ana- 
lisa2 itu membenarkan, bahwa 
tjontoh2 tsb. mengandung ura- 

Dem'kian pengumuman tadi, 

Pembesar2 Pilipina pada saat 
ini belum dapat memberikan in- 
formasi2 tentang luasnja sumber 
tersebut. 

  

nium jang bernilai  komersieel.) 

perhatian umum. Didalam tahun 

  

   
. 

Inilah: ETHTO'PIA 
Negara Penuh Kontras — Kalau Kaisar Lewat 

'Orang2 Jg Ketemu Harus Membungkuk — Haile 
'Selassi Punja Djurumasak Orang Swis Tapi Ma- 
sih Gemar Makan Daging Mentah — Parlemen 

Kerdjanja Tjuma Beri Tjap 
BERHUBUNG DENGAN perdjalanan Haile Selassi, ma- 

haradja diradja Etiopia, ke Ero 

d'dudukkan kembali diatas tach' 

tapi menjinarkan ketjerdasan. 
25 tahun duduk diatas 

Djendral itu merebut kekuasa- 
an karena Menelik. membuat su- 
atu kesalahan politik besar, se- 
bagai maharadja Etiopia, negara 
beragama Maseh', Menelik ke- 
mudian memeluk agama Islam. 

Sampai sekarang tidak seorang 
tahu — djuga maharadja sendiri 
“dak tahu — sampai dimana ke- 
kuasaannja diakui oleh puak2   | Uranium itu kabarnja dike 

mukan dalam tambang2 jang di 
miliki oleh Korporasi Pe 
ngan Besi Pilipina. 

    
Tema 

anggauta? delegasi PBB dan 

melihat djenazah Vishinsky, 

    

Saai2 -teracker- dim ke: 
hidupannja. : 

Vishinsky malam Senin jl: 
menghadliri perdjamuan makan 
jang dadakan oleh utusan Peran- 
tjis dim PBB, Hoppenot, untuk 
menghormati kedatangan P.M. 
Perantjis Mendes France. Seba- 
gaimana biasania, pada malam 
itu djuga Vishinsky pertjakapan- 
nja briljant dan girang. Isterinja 
hadlir pula. Sesudah diner selesai, 
a mengadakan pembitjaraan ter- 
sendiri dengan Mendes France 
dan sebelum pulang kerumah pe- 
nginapannja (di Glen Gove, Long 
Island), ia menjatakan keinginan- 
n'a untuk menghadliri pidato 
Mendes France dimuka Madjlis 
Umum PBB pada hari Senin. 

Tetapi sebelum Mendes Fran- 
ce mulai berpidato, V'shinsky de- 
ngan mendadak sakit dan tak 
lama kemudian meninggal dunia, 
d kantor delegasi URSS, di Park 
Avenue.       Zaandam. Dengan menarik pela- 

djaran dari usaha2 lampau jang 
Itelah gagal, dia menjusun suatu 
rentjana jg menurut perhitungan- 
nja harus mendapat sokongan ke- 
uangan jang kuat dan alat” tehnik 
“modern djika usaha itu ingin 
Menanam akan hasil. Dia lalu 
mendirikan sebuah Serikat Koo- 
perative dan mengeluarkan saham 
|saham masing2 dari F 25 sampai 
F 1000. 
Dalam Pen agaa jang diedar- 

kannja dinjatakan, bahwa djika 
fusahanja memberi hasil 10046, 
maka pemegang2 saham akan 
memperoleh kembali uangnia 40 
kali lipat dari djumlah jang di 

| berikannja. 
| Djika minjak tjoklat itu sadja da 
pat diangkat dari dasar laut, maka 
hasil jg akan diperoleh dari pen- 

Idjualannja- sudah tjukup untuk mem 
|bajar kembali uang saham jg telah 
disetor. Tapi djika usaha itu gagal 
sama sekali maka para pemegang 
saham akan kehilangan segala uang 
'ig ditanamnja. Visser mengatakan, 
“bahwa Lloyds dari London telah 
memberikan perkiraan, saja mem- 

akan berha- 

mendjamin dengan pembajaran ren 
dah pengangkutan alat2 pengang- 
Ikat dari galangan kapal ketempat 
pengangkatan itu dan djuga selama 

  

dan 
SUATU RENTJANA pembentu- 

kan inti ,,tentara atom” dengan di- 
samping itu mengurangi pengeluaran 
sebesar £. 160.000.000 setahun de- 
ngan djalan mengadakan reorgani- 
sasi dalam angkatan perang Inggeris 
telah dikemukakan kepada peme- 
rintah Inggeris oleh para kepala 

istaf, demikian menurut keterangan 
kalangan jang dapat mengetahui di 

| London pada hari Selasa. Rentjana 
ini.sekarang sedang dipeladjari dan 
diharapkan sebelum pertengahan bu 
lan depan pemerintah Inggeris akan 
'sudah mengeluarkan suatu statement 
tentang hal tsb. dalam sidang parle- 
men Inggeris. Reorganisasi itu akan 
(mengenai hal2 seperti penjempurna- 
an sendjata atom dan peluru2 jang 
dikendalikan dan memperhatikan   
  

penarikan mundur pasukan2 Ing- 

10 hari pertama pekerdjaap itu di 
Hakukan. . Permintaan untuk membe 

.li saham2 jg berdjumlah F 300,000 
(mengalir dengan tjepat sesudah 
tprospektus disiarkannja. 
| Berhubung seluruh djumlah itu 
telah disetor, maka  pekerdjaan 
membuat alat2 dapat segera di mu 

lai. Sebuah cassiop telah diberi ben 
tuk dengan garis tengahnja kira2 
18 meter dan tingginja 21 meter. 
Dasarnja sadja mempunjai berat 
"180 ton. 

| Tiga kapal tarik akan diperlukan 
untuk menarik caisson itu. ketem- 
pat kira2 8”4 mil dari pantai, di 
mana, ,,Renate Leonhardt” diduga 
telah. tenggelam. “Kerangka2- kapal 

Litu kabarnja telah ditutup oleh ta- 
nah liat sampai beberapa meter te- 
balnja dan ditutup oleh air ig da- 
lamnja kira2 22 meter. Sekarang 
semuanja tergantung kepada tjua- 
tja. Diperlukan tjuatja baik selama 
beberapa hari untuk memasang 
caisson pada tempatnja dan di be- 
namkan diatas kerangka kapal itu. 
Bila ini telah terlaksana, maka ah- 
li2 dan buruh sudah bisa bekerdja 
dalam udara jg ditekan diruangan 
caisson itu. Menurut taksiran Vis- 

ser pekerdjaan. itu semuanja akan 
dapat diselesaikan dalam tempo ti- 
ga hari dan tiga malam untuk me- 
ngangkat semua muatan kapal itu 

|dari dasar laut. 

1 Inti Tentara: Atori Inggris 
geris dari daerah Terusan Suez. Di- 
katakan bahwa para kepala staf tjon 
dong untuk megnurangi  djumlah 
sendjata2 konvensionil dan mem- 
perlambat pelaksanaan  program2 
angkatan laut. Para kepala staf 
menghendaki mempertjepat pembe- 
rian perlengkapan. peluru2 jang di- 
kendalikan kepada angkatan udara, 
penggantian kendaraan2 tentara de- 
ngan pesawat2 helikopter dan ker- 
dja-sama jang lebih erat diantara 
bagian2 dari angkatan perang Ing- 
geris. 

Suatu kesatuan ,,airborne” jang 
mobil dan jang bersifat pertjobaan 
akan dibentuk sebagai suatu atjara 
dalam penindjauan. kembali penem- 
patan pasukan2 sesudah pasukan2 
Inggeris ditarik mundur dari daerah 

Terusan Suez. Kesatuan ini jang   

: 

— JACOB MALIK — | 
| . 
| Berita UP mengatakan bahwa me 

nurut keterangan dari anggota2 staf 
delegasi URSS, Vishinsky diketemu- 
kan menelungkup pada medja-tulis. 
Sekretaris delegasi URSS,  Nikolai 

'Smirnov, mengatakan kepada pers 
| bahwa seorang attache mendjumpai- 
Enja dalam keadaan pingsan diatas 

        ANN 

akan mempunjai kekuatan seperti 

delegasi Sovjet di Park Av y 

rUs oleh negara. | 

   

liar jang hidup dipedalaman jang 
masih tertutup. Boleh djadi ba- 

S njak diantara mereka itu belum 

Saat'TerachirVishiosky 
Habis Menghadliri Perdjamuan Makan 
Utk Hormati M. France—Jacob Malik 

Gantikan Kedudukannja 
DJENAZAH VISHINSKY pada hari Selasa telah diangkut ke 

Moskow dengan pesawat udara Melalui Lautan Atlantik, Hanja 
r2 lainnja jang diperbolehkan 

anuskrip jang sedang dikerdjakan- 
ja.-Segera dipanggil seorang dok- 

ter, “dan diambil pula zat asam 
(oxygen). Dokter menjatakan bah- 
wa Vishinsky meninggal karena se- 
tangan djantung jang mendadak. 
Menurut  djurubitjara delegasi 

URSS, Vishinsky telah meninggal 
karena kelumpuhan djantung- jang 
acute, ,,stenocardiac condition”, ia- 
lah penjakit “jang menjerang urat 
sdjantung dan menimbulkan njeri 
jang sangat apabila menjerang. (An- 
tara-UP). 

Untuk sementara Jacob 
Malik ditundjuk sebagai 
pengganti Mendiang Vi. 

shinsky dlm PBB. 
Sementara itu Dutabesar  Sovjet 

untuk Inggeris, Jacob Malik, untuk 
sementara akan menggantikan men- 
diang Andrei Vishinsky selaku ke- 
tua delegasi Sovjet di PBB, demi- 
kian “diumumkan di London pada 
hari Selasa. Telah 2 tahun lamanja 
Jacob Malik tidak duduk dalam PBB, 
dan selama waktu itu ia telah men- 
djabat wakil menteri luar . negeri 
pertama dalam kabinet  Malenkov. 
Kemudian ia diangkat sebagai duta- 
besar untuk Inggeris dalam bulan 
April 1953. Jacob Malik dilahirkan 
dalam tahun 1906 dan dalam tahun 
1938 ia memasuki Partai Komunis. 
Dalam Kongres ke-19 bulan Oktober 
1952 ia dipilih sebagai anggauta 
pengganti (,,alternate member) Cen- 
tral Comite. 

Dalam tahun 1936 ia mendapat 
gelar dari Lembaga Nasional Eko- 
nomi dari Kharkov dan selama 5 ta- 
hun memangku djabatan2 politik der 
ekonomi di Ukraine, 
Kemudian ia memasuki. lapangar 

diplomatik, dan setelah 2 tahun la- 
manja beladjar pada Lembaga Pen- 
didikan Pegawai2  Diplomatik dan 
Konsuler, ia memasuki kementeri 
luar negeri selaku pembantu kepala 
dinas pers, , 
“Dari tahun 1939 hingga Agustus 
1945 Malik bertindak sebagai pena- 
sehat pada kedutaan Tokyo. dan ke- 
'mudian sebagai dutabesar kedutaan 
itu. Dialah jang dalam tahun 1945 
diberi tugas untuk menjampaikan 
pernjataan perang Sovjet kepada pe 
merintah Djepang, dan dalam bulan 
Desember tahun itu djuga ia men- 
djabat sebagai  anggauta delegasi 
Sovjet dalam konperensi para mente- 

ri luar negeri 4 Besar di Moskow. « 
Bulan Djanuari 1946 Malik kem- 

bali ke Djepang selaku penasehat. 
politik delegasi Sovjet dalam Dewan 
Serikat, dan 7 bulan setelah itu ia 
diangkat sebagai wakil menteri luas 
negeri Sovjet Uni... 3 

Dalam bulan Mei, 1948 Matik me- 
wakili Sovjet Uni dalam Dewan Ke- 
amanan PBB dan dala: .Komisi Pe- 

k33 
ngawas PBB urusan. Tenaga Atom   satu divisi akan mendjadi suatu ba- 

gian dari tjadangan strategi dan ke- 
satuan ini mungkin akan mendjadi 
kesatuan pertama jg. diperlengkapi 
dengan senapan ,,Atlantik” jang 
akan mulai diblkin dalam djumlah 
besar di Inggeris dalam musim pa- 
nas j.a.d. dan diduga djuga akan 
diperlengkapi dengan peluru2 jang 
dikendalikan type ,corporal” jang 
menurut keputusan A.S. akan dibe- 
rikan kepada Tentara Inggeris, 

Peluru2 ,,Corporal” ini dapat di- 
tembakkan sampai djarak I.k. 62 mil 
dan dapat didjadikan sendjata atom. 

Pengurangan kewadjiban2 Inggeris 
di Korea akan memungkinkan Ing- 
geris untuk membentuk suatu divisi 
lapis-badja, jatig baru dan 2 divisi 
infanteri di Timur Tengah, (Antara)   

dan Sendjata2 Konvensieel,. Kemu- 
dian ia diangkat. sebagai wakil 
tetap delegasi Sovjet PBB 
dan dalam bulan Djuni 1951 ia me- 
ngusulkan perundingan2 - masaalah 
Korea, 3 Yara 

£. Bulan Agustus 1952. Jacob Malik 
digantikan oleh Valery Zorin dun 
kembali ke Sovjet Uni... | 

Pers Sovjey tentang me- 
ninggalnja Vishinsky. 

Pers Sovjet pada hari Selasa telah 
memuat berita tentang meninggalnja 
ketua delegasi Sovjet. dalam PBB, 
Andrei Vishensky, dalam bentuk 3 
buah komunike resmi tanpa sesuatu 
iiwajat hidup “atau memoriam. - 
lam komunike2 itu tak terdapat de- 
tail2 dari meninggalnja  Vishensky, 
Demikian AFP, 

5 4 6 kali Inggeris dan penduduk aa Ke 12 d 13 djuta 
orang. Haile Selassi perawakang tua da pal Ta Ikah “mkrajakan 

tachta. Ia 1 Ras ka-ari, an ' 
orang djendral jang bekerdja dib awah perintah medraradja Mene- 

  

  

pa, negara itu kiri menarik lagi 
1951 oleh temari Inggeris ia 

ta Etiopia. Negara itu besarnja 

matanja agak sedih, te- 

kelahiran Ras Ta'ari, anak se- 

pernah mendengar nana mahara- 
dja mereka. 

Tetapi di-ibu kota 
dan di-kota2 lain jg 
buah, orang harus 
sampai ketanah djika 
dja lalu. Djika 'ia 
daerah2 pedalaman, kaum. tani ber- 
lutut dibawah duli. 

Addis Abeda 

membungkuk 
sang mahara- 

Dua tahun sesudah ia mendudu- 
ki kembali tachtanja, beberapa 
orang Amerika minta konsesi: ma- 
haradja tidak mau dibajar dengan 
dolar uang kertas, ia menghendaki 
Maria-Theresia-dolar jg dibuat dari 
perak. Untuk mengetahui baik-tidak 
nja uang itu, Haile Selassi- menjuruh 
mendjatuhkannja satu per satu di- 
atas lantai batu. Uang2 jang bunji- 
nja dianggap kurang baik, harus di- 
tukar. 

Haile Selassi sendiri ' mempu- 
njai pemasukan jang besar. Ini 
disebabkan karena export kopi, 

    

  

dan kopi ini kebanjakan asalnja 
dari Haag. Ia tidak me- 
misahkan uang negara dng. uang 
prive-nja. , . 

Pengurus rumah tangga astana 
adalah seorang wanita Amerika, 
njonja Della Honson. Djuruma- 
saknja seo Swis, Lins'. Teta- 

jernaan MHaile Selassi sen- 
diri sudah tidak bak, karena ke 
biasaannja setjara Ethiopia untuk 
makan daging mentah. Di Etio- 
p'a ada rlemen, tetapi peker- 
djaannja sebetulnja hanja mem- 
bubuhi tjap sadja pada keputu- 
san2 jang ditetapkan oleh maha- 

j i Rendah dipilih oleh 
tuan2 tanah dan Senat terdiri dari 

    

djumlahnja. 6 

mengundjungi k 

  

  

KURMA ZAHDI- 
dari IRAK 

Kwalitet terbaik, peng'riman tjepat, harga bersaingan. 

JETHABHAI GOKAL Co. 
BASRAH (Irak) 

Alamat Kawat: NAHANVATI 
Partnernja HAJI ABDULHUSAIN GOKAL untuk kundju- 
ngan singkat di Indonesia di ,,Jacatra Hotel” — Djakarta 
(Indonesia) antara djam 4 — 7 sore, dapat menetapkan harga 
jang sangat bersaingan. 

3 

  

Pemintalan — Djantra N. V. 

DITJARI: 
Beberapa tenaga ADMINISTRATIE, jg berpengalaman, 
pendidikan S.M.P./Sederadjat, umur 21 — 30 th. 

Seorang DJURURAWAT laki-laki, untuk bekerdja pada 
malam hari, 

. ' Seorang MAGAZIN-MEESTER, jang berpengalaman. 

Seorang PEGAWAI untuk Bagian Pembelian jang berpe- 
ngalaman, umur 30 th. dan berpendidikan S.M.P./Se- 

deradjat. 

« Pelamar supaja datang sendiri dengan surat2 keterangan 

jang lengkap di DJANTRA N. V., 
Djalan Deli 25, SEMARANG. — 

Semarang, 23 November 1954 

Kepala : 

BAGIAN URUSAN PEGAWAI. 

          

keeps you fit 

  Meat       
- 

  

Importir Nasional di Semarang 
MINFA: 1 Steno-typiste bahasa Indonesia, 

1 dan faham bahasa 'Inggris/Belanda. 

MINTA: Mesin tulis langewagen keadaan baik 
Keterangan lengkap beserta permintaan Gadjih 
kepada ini harian dibawah No: 5/3478   
Alamat baru : 
Pers. Dagang ERESKAK Co. C.V. 
SEMARANG  — Poerwodinatan Utara III No. 1, 

PEKALONGAN — Djl. Berdo No. 15   
Djuga ada sebuah Dewan Mahko 

ta, jang se-mata2 terdiri dari pange 
ran2, dewan ini tidak mempunjai da | 
sar didalam UUD, namun begitu ia ' 
dapat melumpuhkan parlemen, djika . 
ini dianggap tidak sesuai dengan ali- | 
ran jang dikehendaki maharadja. Se 
mua menteri diangkat oleh maha- 
radja, pekerdjaan mereka hanja 
mendjalankan sadja apa jang dipe- 
rintahkan kepada mereka oleh ma 

hardja. Sampai? perdana menteri — 
jaitu mantunja sendiri — tidak mem 
punjai kekuasaan apa2. 

Sebagai suatu barang baru jang 
ditirunja dari dunia Barat terdapat 
lah kursi listrik untuk melakukan 
hukuman mati. Tetapi tjara meng- 
gantung dihadapan umum agaknja 
lebih membawa faedah, dan karena 
itu sudah sekian lama kursi listrik 

itu menganggur. 
Djumlah .polisi sama banjaknja 

dengan djumlah tentara. Djam ma 
lam dari dulu kala sampai sekarang 
belum pernah ditiadakan. Partai po 
'itik tidak boleh “didirikan. 

  

Nasionalisme 
Jz. Dilawan 
Malah Akan Mendjadi 
Extreem- Kata McDonald 

5 djjsndral Inggris 
nggara, Malcolm Mac 
ngatakan dimuka tjo- 

rong radio di . Canberra pada 
malam Senen, bahwa kebanjakan 
dari negeri2 Asia Tenggara sudah 

kemerdekaan nasio- 
| mereka peroleh, 

   
   

    
   

    

dan mereka bc iekad bulat untuk 
memperta annja. Apabila ne- 
gara2 ini tidak diganggu-gugat 
oleh pihak luar, maka tidak akan 
pernah negara2 ini ,,mendjadi 
Komunis.” 
MacDonald seterusnja  mengata- 

kan dalam pidato perpisahan sebe- 
Jam meninggalkan Australi ini, bah 
wa resolusi politik jang penting dan 
sangat luas jang telah terdjadi dalam 
Sahun2 belakangan ini di Asia Teng 
gara, telah menghasilkan pemerin- 
tah2 sendiri bagi setiap negeri Asia 
Tenggara ketjuali Kalimantan 
Utara dan Malaya. 
Menurut MacDonald, perobahan?2 : 

politik jang terdjadi didaerah ini 
adalah lebih besar daripada revolu- 
si2 Perantjis dan Rusia, 
Mengenai India, MacDonald me- 

ngemukakan bahwa orang2 jg me-| 
ngritik berpendapat, bahwa Inggris ! 
hendaknja bersikap lebih keras ter- | 
hadap India, waktu India minta pe 
merintahan sendiri. Kata MacDo- 
nald, kalau nasionalisme dilawan, 
maka nasionalisme akan mendjadi 
lebih extrim. Komisaris djenderal 
Inggris tadi selandjutnja — mengata- 
kan bahwa kaum Komunis berha- 
rap, supaja gerakan2 nasionalis itu 
dilawan, agar supaja timbul per- 
djoangan hebat, dalam mana pe- 
mimpin2 nasionalis jg moderat 
akan diturunkap dan diganti dgn.   kekuasaan Sovjet, (Antara-Reuter). | 

Harap jang berkepentingan maklum.   i 

ANGGUR 
DIIN SOM 

GP IKAN MAS 

    

   

  

  

    

  

puan berbadan lema, 

| dateng. bulan tidak 
SY 

“&| tjotjok, pek tay, ping: 

@/ dan djadi kuat, pram- 
|) puan muda atau tua 

jang sehat: boleh mi- 
num buat tamba kuat 
badan. 

N.V. Toko Obat 
tania tea 

TAY AN HOO 
O.Telp. 1620 Kota 

  

    ai RTA-KOTA 

Distributors : $ 

Harmsen Verwey Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA 

  

  

Tanggal 23 s/d 26 Nopember 1954 
Pn jang dengan berani membuka 
abir kenjataan kehidupan PERAWAN dan 
DJEDJAKA djaman sekarang 

jalah s 

.MAN ERAZY"j 
dengan 

JOHN CRAWFORD &. NEVILLE BRAN 

Tiap hari Matince djam 9.30 pagi.” 
    

  

! 
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(Remadja”) 

      

Pan
   

KAN AP Ya AL UT Ana PON TEA OKI Hasan kdaku Lenka 2 era Adaa Fi 9 

  

   

@ 

  

  

  

. . 

Didjual: 
200. Sebuah RUMAH bisa terima kosong 

|. ukuran 454 X 24 — pager batu, lantai tegel 
sudah ada Lampu, Air leiding, W.C. 
Terletak di Kp. Surodinalan - Selatan No. '406 

| (Gendingan) Semarang. YG | 
: — Keterangan: hp | 

1 A. JOESOEF 3 | 

Kp. Surodinalan Selatan 406 (Gendingan) | 
     

  

DITJARI RELASI DENGAN PEDAGANG2 MESIN 
1 DJAHIT DI DJAWA TENGAH. 
Baru terima: ba   

  

  

Merk: ROYAL — VICTORIA dan 
HILLMAN. 

. Distributeur : 

SUPER KADIO COMPANY N. V. 

    

    
  
  

& kedua 

» ketiga 

sar Rp. 25.— 

landjaan. 

an Sosial ttg. 5 Oktober 1954 
Pemegang2 
tjumah2 dengan Coupon Baru. 

Untuk luar kota Bandung: via 

Penukaran dengan surat harus   Lingga” 

  

Didjual | 
2 Ducati th. 1954. 

Keadaan baik sekali 

Keterangan : 

  

  

   

Pada hari RABU, tanggal 1 Desember 1954 akan diadakan lelang 
Besar untuk umum. Rep aa 

Lelang dimulai pada diam 9 pagi dan bertempat di: 

Gedung 6. R.I. S., 
Bodjong No. 116 Semarang 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa kaju djati pertukangan, kaju 
bakar jang terletak di Penimbunan2 dari Daerah2 Hutan : 

INSPEKSI BAG. HI, KEBONHARDJO, MANTINGAN, 
SEMARANG dan RANDUBLATUNG. 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor-Kantor : 
| Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan: 

I, di Bandung. Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. 
t 

2 It Semarang. 

» . YV, ” Surabaja. 
? Djakarta. 

” ” 9 

   
   

    
   

  

     

    

CINEMAS — 

LUX —  5.007.009.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
“BARRIE SULLIVAN - CHARE MC. GRAW - DOROTHY MALONE 

KOOE DOLEs — 
Penuh sensatie! — Hebat! — Serem!” —. Gempar ! 

GRAND 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 

The HIGH and MIGHTY SAGA of the JET BLASTING ACES 

—an, 

: TJABANG SEMARANG : DJ. SETERAN No. 5 MLATEN - TRENGGULUN 10 
Sinom MN in ab — SEMARANG — 

pn 21 Ta — NAN” 2 Hu LN Pang Nan pa 

  

Mulai dari tgl. 27 Oktober 1954 s/d t 
TANG PRIANGAN” Bandung. 

Hadiah pertama seharga Rp. 60.000. 

Coupon ,,BINTA NG PRIANGAN” jang lama (ta 

» Rp. 20.000. 
» Rp. 10.000. 

dan lain2 hadiah djumlah sebesar Rp. 120.000.— 
COUPON AMAL tsb. terdapat di: 

A. 'Toko2/perusahaan peserta 

Hatsil bersih 19070 
untuk x 

Djakarta no. S.R. — 9 — 116. 

toko2 jang dulu memberikannja. 
Untuk Bandung: di Djl. Pangarang no. 3 Bandung. 

disertai porto. 

  

    

Berduka Tjita: 
Turut berduka ftjita atas 

meninggalnja : 

Smj. Kadarusman 
Angg. B.P.D.P.L.A.D. 742/1 
Pada tgi. 16 November 1954. 

|. Segenap anggauta 

B.P.D.P.L.A.D. 742/1 

Berikut Persitnja 

  

KENANG - KENANGAN 

KAMI SUDAH KASIH 
| 

H Dari Merk : 

“ OMEGA Constellation 
# OMEGA Seamaster-Dato 
£ ETERNA - Matic 
KEK MK 

Mido - Powerwind 
“ SUPER Automatic 
# TITUS - Bintang 
# OGIVAL - Ikan 
# TYITONI 

| REIS WEKKERS 
BUREAU - KLOKKEN 
TAFEL - KLOKKEN 

|. MUUR - KLOKKEN dari 
SKIENZLE: 
MAUTHE- JUNGHANS 
VULPENHOUDERS dari : 
SHEAFFERS - PARKER 
PELIKAAN     

Sa AL AL SL LN TN EKA 

JANG PRAKTIS dan BERHARGA! 
SPECIAAL buat hari ST. NICOLAAS dan KERSTMIS 

| BANJAK MATJAM POLS-HORLOGES 

Uw Adres jang terbaik : 
SEMARANG. | 

DATANG 

  

Dengumuman 
gl. 5 Djanuari 1955, diedarkan COUPON AMAL ,BIN- 

— 2 ni 

5 . 

jang memberikan gratis 1 Coupon untuk tiap2 belandjaan sebe- 

B. 'Toko2/perusahaan peserta jang memungut pembajaran Rp. 0.50.— per Coupon tanpa be- 

"& 8 

Fonds Korban Kekatjauan 
Penarikan dilakukan dibawah pengawasan Notaris Nuzar di Bandung. Surat idzimn Kementeri- 

. 

npa idzin) boleh menukar dengan 

BINTANG FRIANGAN N.V. 
Bag. Coupon 
Djl. Pangarang 3 
Bandung. 

  

  

Pit kuat Istimewa, 
Buat orang laki-laki, 
Lemah mendjadi kuat. 

Tanggung 1008 mudjarab. 

PER DOOS Rp. 20:-     

  

JUWELIER HORLOGER 
JAVANESE ART — 

BODJONG 58   
Tt AE AA AR AL 

      

M-5-M 

      (ormorn' 
Love!    

Film   
        
        

& : ang SO 

ag 213 

3 BN 0 lor Corp-0l heriaa Lean dating 

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

Penuh sensatie! Hebat! Serem dan Menggemparkan ! 

INDRA 5.007.009.006 INI MALA M (u. segala umur)   The KON-TIKI of the 
»ANNA PURNA” Mountains in Technicolor 

Pendakian pada gunung jang tertinggi HIMALAYA — penuh bahaja ! 
  

Mena Akan datang: SN 3 Manan Tp ape 

Ny 1 , : ' 8 

3 uh INDRA/ : . 
ROYAL (aa, ( 
   
    

Tjerita jang mem- 

beri HIBURAN di- 3 

samping FULL 

ACTION "dan TA- 
RIAN2 jang me- 

nadjubkan ! 

TA , $ | 

Bupase NANABHAI BHATT | | 

Kao Tao ENAK     Pertarungan seru dan dahsjat ! Achirnja LAIN DARIPADA LAIN ! 

ISTIMEWA 

jang berikan taf- 

siran2 baru dari 

tinta.” 

Tjinta terlarang! 

Tjinta berbaha- 

ja! dan Tjinta 

tjemburu ! 

Penuh sensasi ! 

Mesra ! 

Memikat ! !! 

: LOVE 
& , 

Stories by Arnold 

BESOK MALAM PREMIER 

R E xXx Extra: pagi 10.00 

   . 1 seargus | 

Sersan Pioyi by JOHN COLUER, JAN LUSTIG ond GEORGE FROESCMEL 

4.45 -7.00-915 (47 th) 14.15 - 6.30 - 8.45 
(Pesan tempat: Saban pagi djam 9.00 — 12.00) 

brings together a big TECHNICOLOR 

screenful of stars to tell the 

thnilling story of three loves! 

SA 

ANGer 

   
    

Philips, todislar Vojdo and jocgver Maret 

Directed by GOTTERIED REINHARDT ond VINCENTE MUNNELLI « Produced by SIONEY FRANKLIN 
Aa M-G-M Picture 

("KISAH TIGA PERTJINTAAN") 
E BESAR BERBARENG: 

GRIS 

  

Ini mlm. penghabisan 
R E Xx 5.60 7.00 9.00 (17 th.) 
Sil. Mangano — Victor Gassman 

ketik ek en RN baek 

Ini mlm. penghabisan 
GRIS 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

Bob Hope — Hedy Lamarr 

»MY FAVORITE SPY”" 
  

Ini malam d.m.b. 

Orion 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
      

NJANJIAN2 jang meraju Sukma — KEADJAIBAN jang mengherankan. 

  

5.30 - 7.30 - 9.30 »LENGG ANG DJ AKARTA” 

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

ROxXv 5.00 7.00 9.00 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) | 
SRIMULAT — KUNTJUNG — S. PONIMAN — 

BERBARENG ASMAH — HERMAN — M. JUSUF 
ROYAL MIMI MARIANI — RIBUT RAWIT 

Bantulah P.M.I. 

EXTRA: SABAN SORE djam 3.00 

1 This year the 
BIG adventure is 

KI 
- LEO GENN 

A COLUMBA PETURE - A MARIO PRODUSTAN 

o TERRNCOLOR 

  

    

   

    

   

    

      

  

i 
i 

ma 
BESOK MALAM PREMIERE! 

DJAGALAN 5.-7.-9.- (seg. umur) 

Komidi Kuda dari Sovjet : 

ON THE 
CIRCUS ARENAs 

(in Agfa Color) 

Film Circus beraneka warna, men- 

dapat pudjian tertinggi diseluruh 

dunia! Memetjahkan segala record!! 

Baik buat tua dan muda ! 

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang berbadan lemah. Mati 
angin (Weakness, Lost Manhood, 
Nervousness, Build Blood, Bone- 
Energy). 

Penjakit JIRIAN adalah penja- 
kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. Penjakit ini 
timbul karena rusaknja achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 

Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwakti malam, Keputihan di- 
waktu kentjing, Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 
lihatan kurang terang, Kaki dan 
tangan merasa dingin dan semut- 
3setmutan, Muka Putjat, Badan 
tambah hari tambah lemah, dan 
kurus. Achirnja badan sebagai 
bubuk makan kaju. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT KUAT: "ALLA- 
BOL TONIC” Obat ini dibikin 
dari pada tjampuran bahan-bahan 

$ jang sangat istimewa Chasiatrja. 
aitu diantaranja Zafaran.  Am- 

bers, Mushkish, Jacuti, d.14. ba- 
han2 istimewa tambah darah. 

Obat ini tidak untuk orang jang 
sedang mengandung ! Ditanggung 
tak ada bandingannja diseluruh 
Dunia. Pesenan bisa dikirim ke- 
seluruh Indonesia. 

1 DOOS Rp. 20.— 
Sole Agent : 

MOHAMMED SADIK JOHRI 
Keprabon Kulon 15/D. 

- SOLI -— 
Toko Obat ,,Singapore” dan Ta 
ko Obat ,,Shangha:” Pasar Djo- 
har Semarang, Universal Stores, 
Bodjong 6B Semarang. 

  

  

Menghitamkan Rambut Putih. 
Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 
Tapi hanja Pomade biasa. Gam- 
pang dipakai. Dapat beli dimana2, 
  

  

M. S. Rahat 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
njakit. 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
5—7 sore 

  

Ini malam penghab. 5.-7.-9.- (13 th) 

Errol. Flynn — Olivia DeHavilland 

Captain Blood“ 
Advontuur jang maha hebat!   

  

Romantik tak ada bandingannja ! 

  

ANYTHING,, - 
YOUKSELF2     

Tea 

Te 

    

ba sei toloooooong!    
— Kamu seperti bangau besar! Apa kamu tidak dapat memperta- 

hankan dirimu. sendiri? 

PTE TRY TN KPI 

YOWRE A HAKO GI TO 
PUT OLTTA COMMISSION, 
ROGERS, BUT THIS 
OLUGHTA DO TH" 

  

  
  

TKANKS, SHUT UP AN! GRAB ROGERS' LEGS! 
WE'RE TOSSIN' HIM OFF TH" CLIFF 

“RIGHT NOW! 
    

— Kamu hanja diperintah 
orang lain untuk menakut2i 

sadja, Rogers" tapi pekerdjaan 

ini adalah tjuma sesuatu le- 
lutjon. 

  

— Bangunkan dan angkat kakinja 
Rogers! Kita lemparkan dia kedju- 
rang itu — sekarang djuga. 

  

Lelaki Lelah 
dan kurang tenaga tidak bisa 
madju, 

Djamu Kuat 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 

esoknja Tuan akan berasa lebih 
segar, kuat dan gembira. 

1 Pak Rp.0,50 

   
NN ata nan 

AA 
PA re BU ORA 
SEMARANG 

Semarang 

dan agen-agen diseluruh tempat.   
an um ak 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 

           


