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. Belanda Pintar Main e 
Djiandji' Jg Kosong! 

Sunarjo Peringatkan Adanja November-Belofte 1918 bi 
- Irian Dibawah Belanda Banjak Menderita - 

  

Belanda Pukul P' ) 
MENTERI LUAR NEGERI Sunario menerangk | kepada ,,Antara” sebagai reaksi terhadap keterangannja Luns di New York, bahwa ini membuktikar sekali lagi Nederland mau membuat terus setiara unilateral terhadap Irian Barat. Didjeiaskan, bahwa ini melanggar bunji dan djiwa 

piagari penjerahan kedaulatan. dan bertentangan dengan kedudukan Nederland sebagai anggauta PBB. Kata Sunario, Indonesia perlu minta perantaraan PBB 

estige PB3 
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Adv. Rp. 0.80    A Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. W.— dalam kota Snig. 
Rp. 12— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

per m.m. kol. . 
- 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 
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Dj. Van Fleet Belum 
  

Keselamatan 

   

        

NE g | “ Merasa Aman 
Andjurkan 2 Persekutuan R 

) : Di Pasifik : 
500.000 Tentara RRT Kini Siap Dihadapan Taiwan 

DALAM KETERANGANNJA dimuka sub-panitia Kongres 
Amerika Serikat pada tanggal 29 September jang lalu jang baru 
diumumkan pada hari Kamis, djenderal Van Fleet jang telah me 

(ngundurkan diri mengatakan, bahwa ia tjondong kepada pemben- 

gional 

EDISI POS. 

  

. mimbulkan 

“tahun 1952 
landa dinamakan oleh Sunario 

  

Timbulkan 
Kemarahan 

Partai2 Pemerintah Mau- 
pun Oposisi Ketjam 
Keterangan Luns 

DARI BEBERAPA keterangan 
jang dikumpulkan , Antara“ baik 
keterangan pem mpin2 pohtik par- 
tai Pemerintah, ataupun oposisi, 
ternjata bahwa keterangan Mente- 
ri Luar Negeri Belanda A-H- Luns 
jang seperti sudah dikabarkan 
member,kan keterangannja bah- 
wa Pem. Nederland tidak akan 
suka membifjarakan claim Indo- 
nesia atas Iran Barat dengan In- 
donesia dan bahwa Nederland 
tidak akan dan tidak suka mene- 
rima sesuatu resolusi P.B.B. jang 
mendesakkan dilaKukannja perun- 

mengenai soal Irian Barat, 
reaksi kemarahan. 

Dalam hal ini Ketua fraksi Pro- 
gressp Dr. Buntaran menerang- 
kan, bahwa pendirian Belanda 
itu melanggar azas2 PBB jang 
menentukat supaja sesuatu per- 
sengkeiaan diselesaikan dengan 
damai melalu, sesuatu permusja- 

2 usaha Indonesia mengadjak Belanda berunding selalu 

Sunar.o mendjslaskan, bahwa 
un atan Indonesia adil dan tidak 

didasarkan atas keadaan ras dsb.- 
nja. Didjelaskan: ,,Dimana ada 
satu negara dng. satu ras sadja?” 
Di Amerika tidak, di Inggris djuga 
tidak. Ditekankan, pada kenja- 
taan Belanda tidak suka dan tidak 
mampu memadjukan Indonesia se- 
baga.mana mufinja dalam 315 
abad,  sshingga — meninggalkan 
9390 dari rakjat analphabeet. De- 
ngan demikian drian Barat djuga 
tidak ad, harapan: 

Keadaan Irian 'menjedih- 
kan, - 

Sunarix memperingatkan " leporan 
misi airlemmater Belanda tentang 
Irian jang nj nimbu kan impulan 
pessimistis mengenai s lapang 
an, aretagi kalau difi "nh ke 
sah rakjat dissmua Ispangan itu. an 
tarmnja mengenai pilanggaran hak? 
taman. Beranda tidak dapat men'ang 
kal keburukan keadaan Irian Barat   

: | cwus, 
@ ngan antara Indonesia-Belanda ' ::p.” Sunario menundjukkan, bahwa 

me- ' 

dengan mengsmukakan Sibagai 2x 
bahwa ..rakjat disana primi- 

dalam beberapa tahun sadja analpha 
betisme (buta huruf) Tadanesia . su- 
dah turun 5096 dan bantak pula ke 
madjuan dakim pembangunan dise 
tea lapangan perhubungan, perbu 
ruh, pertanian, pghdidiktin,- kess 
hatan dil. Ia jakin, bah pemba- 
ngunan Irian Barat oleh Indonesia 
sendiri akan lebih tjepat dari diba 

sebab sedjak misi Supomo pada 
ditolak mentah2-an. Sikap 

sebagai pukulan terhadap kekuasaan dan prestise PBB. Sebab me- mang kompetensi PBB untuk tjampur tangan dalam soal : 
perselisihan antara anggauta2 dapat setiara damaj apalagi perselisihan jang dapat merenggangkan hubungan dan dapat membahajakan keamanan dim. daerah ig bersangkutan, jakni Asia Tenggara, 

Irian Barat. 

Be- 

Jaitu supaja penjelesaian dim 

mi) kepada rakjat tahun 1970 dja- 
di masih djauh- dan berbeda dari 
politik nasional Indonesia. ? 

Tentang keterangan Spender, bah 
va kererancan Sunario merupakan 
anftimun, dikatakannja itu hanja 
untk memperingatkan dunia pada 
kiimungkinan jang harus ditjegah, 
djadi bukan antjaman, jaitu tentang 
akan lebih memburuknja hubungan 
antara Indonesia dan Belanda serta " 
keadaan Asia “Tenggara, maka sete 
pat?nja kalau kedua pihak segera 
berunding. Indonesia pun tidak me 
rasa aman slama Nederand berkua 
sa di Irian Barat serta diperkuatn/a 
seljara afiksr “ Supario  memperi- 
ngatkan utjapan2 anggauta2 ' parle 
men Belanda Visch, Ritmeester dan 
Tilanus, jang mengandjurkan si:paja 
kekuatan militer di Irian diperbuat, 
supa'a membentuk Pasukan Brigade, 
supaja mimukul kembali day lain2 
n'a. Semua alasan tainnja,  antara- 
nja mengenai komunisme, dikatakan 
oleh Sunario, tidak tjukup riil dan 
hanja untuk membenarkan usaha 
melandjutkan kolonia isme - Belanda 
di Indonesia. (Antara). 

Wali-kota Djakarta-Raya, Soedir 
utjapkan pidato dalam suatu pertem   

TANGGAL 26-11 KEM 

tempat2 itu Menteri menolak 
e tor dan administrasi. : 

14 Djuta | 

   
kiri) kelihatan disini sedang meng- 

rtemuan digedung kesenian di Djakarta, 
untuk memperingati ulang tahun Bala Keselamatan (Leger des Heils) 
jang enam puluh tahun jang lalu memulai pekerdjaannja. di Indonesia. 

: La 
Djangan Dja 
ra/Sbg ,Sociale Instelling” 
Menteri Gani Heran Mengapa Di Semarang 

Tak Peang clpon Otomatis 

Menteri Perhubungan Dr. A. K. Gani mengadakan 
pada objek” dalam lingkungan Kementerian Perhubungan di Sema- 
rang. Diantara penindjauan tsb. Menteri telah mendatangi kantor? 
Telpon, Pos, Telegrap, Sekolah Pelajaran, D.K.A., Inspeksi Lalu- 
lintas, DAMRI dan Pelabuhan. Penindjauan 
dibagian tehnik dan tempat2 kerdja serta tiara2 bekerdja. Dan di 

sewaktu ditundjukkan bagian2 kan- 

    

  

dikan Nega- 

N untuk Ik. 412 djam lamanja 

penindjauan 

chusus ditudjukan 

telah dibentuk dan sebuah lagi 

kan perdjalanan keliling di 

Andjuran Van .Fleet. 
Van Fleet mengatakan, bahwa 

menurut pendapatnja komunisme 
kini sedang memperoleh kemena- 
ngan. Ia kemudian mengandjur- 
kan pembentukan 2 buah perse- 
kutuan regional di Pasifik. Jang 
pertama jalah SEATO jang telah 
terbentuk, sedangkan jang kedua 
suatu persekutuan bagi Asia 
Timur. Atas pertanjaan Van Fleet 
mengatakan, bahwa persekutuan 
dari apa jang dinamakan dunia 
merdeka tidaklah mendjadi ma- 
kin kuat, tetapi sebaliknja lebih 
lemah. Dalam pada itu ditambah 
kannja, bahwa sedjak ia kembali 
di Amerika Serikat ia memper- 
oleh kesan, bahwa rakjat Ameri- 
ka tidak menghendaki perdamai- 
an dengan harga bagaimanapun 
djuga. 

Ouemoy penting. 
"Tentang Ouemoy, sebuah — pulau 

ig. terletak didekat daratan  Tiong 
kok, djenderal jang telah mengundur 
kait diri itu mengatakan, bahwa pu 
lau tsb. mempunjaj arti jang penting. 
Saja telah mengundjungj Ouemoy. 

dalam kundjungan, saja baru-baru   Menteri Perhubungan mendjelaskan ini ke Timur Djauh dan melihat-i 

tukan 2 buah persekutuan reg'onal di Pasifik, 

Tambahan Kredit Exim- 

$ Menurut 

Dollar 
Menteri, bahwa penin- 

djauannja -tsb. untuk menjaksikan 
laporan2 

dalam Kementeriannja, dan dengan 
tertulis jg telah masuk 

kata2nja, bahwa setelah kita men- 14 kedudukan2 Kwomintang 'sepan 
djadi bangsa dan memiliki negara djang pantai jang mengharap dara 
merdeka harus pandai mempertang 141 Tiongkok. Menurut pendapat sa- 
gung djawabkan, kepentingan "a ja, pulau itu adalah penting artinja, 

djalan demikian Menteri .mendapat- sendiri dan tidak seharusnja segala karena sesuatu kekalehan disana 

jakni SEATO jang 
untuk Asia Timur. Keterangan 

tersebut diberikan, setelah ia menjelesaikan tugasnja mendjalan- 
Timur Djauh afas perintah presiden 

Eisenhower. Van Fleet mengatakan, bahwa 
terutama di Asia ”saat tidaklah difihak kita”, 

pada umumnja, dan 

Indjak? 
Our'an ? 

DALAM sebuah keterangan ig 
disampaikan kepada pers di Ban- 
dung ,.Front Anti Komunis” me- 
nerangkan akan mendesak kepada 
jang berwadjib supaja menuntut 
orang jg mengindjak2 al Ouran 
didepan Pengadilan Neger. 

Dalam pengumuman itu dite- 
rangkan, bahwa .,FAK” tlh men- 
dapat berita tentang seorang ang 
gota PKI bernama Tairan, jg ber 
tempat tinggay di Gg. XIV/14. 
Medan. jang mengindjak2 Al 
Our'an pada tg. 18/11 ibl. Dalam 
Al Our'an itupun ada sebuah sia- 
ran jang berbunji , Hantjurkanlah 
Masjumi dan PSI” (Antara). 

  

Dr. M. ISA AKAN BEKERDJA 
DILAPANGAN INDUSTRI 
Dalam suatu pertjakapan dng. 

wartawan "Harian Suara  Rakjat 
Sumatera, Gubernur Isa ' mene- 
rangkan, bahwa besar kemungki- 
nar? permintaan berhentinja akan 
diperkenankan oleh pemerintah 
pusat (Presiden). 

Sekiranja permintaan itu diper warafan. wah kiikuasasn kolonisa, bank Pada Indonesia 
Djandf'2 kosong. : jui Kalau Pem. Belanda memang Mengenai keterangan Luns, bia Disetudjui Parlemen 

SIDANG Parlemen pleno ter- 
buka kemaren menjetudjui RUU 
tentang tambahan kredit 14 djuta 
dollar dari Eximbank Washington 
dengan tjatatan bahwa fraksi2 
P.K.I. dan Partai Murba meno- 
lak. Penerimaan R.U.U. itu dila- 
kukan sesudah menteri Keuangan 
Dr. Ong Eng Die memberi -dja- 
waban atas pemandangan umum 

,|para anggota. Dalam pemanda- 
jngan umum babak kedua  hanja ara anggota S. “Djojoprajit- 

no (Partai Murba) ig tetap pada 
pendapatnja, bahwa pembikinan 

djantan, kata - Dr. Buntaran, mesti- 
nja sebagai konsekwensi daripada 
sikapnja ig tidak demokratis itu 
Pem. Belanda mesti keluar dari 
PBB jg tidak mereka taati itu. 

Ketua fraksi P.S. dalam Parle- 
men  Subadio 'Sastrosatomo- mene- 
rangkan atas pertanjaan bahwa si- 
kap Pem. Belanda itu sudah « ,,da- 
pat diduga semula” dan soalnja se kan g0odneighhour 
karang jalah harus ada usaha utk. seksama2nja.  Keteran 
tidak memberikan kesempatan ke- mengenai - ak. s "pada Pem. Belandg guna melakt umokan “Oleh Sunan AE 
ag Me asa 2 Tana ita. ngulur2 waktu. Kapan, Belanda per uvadIOo menerangkan, bahwa se- nah menepati djandjinja? Tanja Su : : ae perti apa jg sudah dikatakan oleh nario. Ikon noniban Mampulon pabrik semen di Gresik na et Mr. A.M. Tambunan, persoalan belofte- tahun 1918,  December-he- pat terlepas dari soal perta St Irian Barat ini adalah soalnja selu lofte ketika petjah perang dan be! Yang ngga Age an politi 
ruh bangsa Indonesia baik ia ter- Joften lain2nja. Disebut pula djan- | Amerika 2 - At tan aa masuk golongan oposisi atau mere- dji Gubernur - Irian Barat jg akan, membendung ea Ea Ka ka jg sekarang duduk dalam partai memulai memberi kesempatan aga peta Maak adah apk 

Indonesia akan menuntut djuga Ti- 
mor Portugis dan Borneo Inggris, 
Sunario katakan, itu hanja" untuk 
menimbulkan . kekuatiran- "negara2 
lain, seolah2 “kita mendasarkan tun 
tutan berdasarkan: ras, padahal! Ir- 
donesia menuntut jg dulu bernama 
Hindia Belanda. Sunariommenjebut-       
kan, bahwa “Indonesi.    
   

    

  
men pleno terbuka itu diumumkan 

kan gambaran jg dapat didjadikan 
bahan untuk memperbaiki u 
serta membawa kemadjuan dan 
lantjaran. Kepada 
djawatan2 dan instansi2 jg bersang 
kutan antara lain Menteri Gani me sjarakat. 
n€ekankan, bahwa sebagai ..seo 
dewasa jg sudah kawin, : 
Ie menggantungkap diri lagi kepar kian Menteri. : 
Ga orang tua, selandjutnja kalau su Salah benar kalau Semz 
ka menanak nasi atau memasak ba 
han makanap lainnja harus sg 
dia dan sanggup -bertjotjok tana 

A ngkatanMu- 

Berusaha Kembalikan 
Persatuan Dikalangan akan berusaha untuk 

sesuatu menggantungkan keperjuan2 
pada Pemerintah pusat. Sehingga 
daerah2 dapat mengambil initiatip 
ig semuanja ditudjukan kepada ke- 
untungan negara dan kebaikan ma 

Sebaliknja kalau kita be- 
rani mendapat keuntungan harus ti 

“dak. takut2 untuk bekerdja. Demi- 

para pimpinan 

tidak E 

rang dan Palembang tidak 
mendapat telpon otomatis. 

: Waktu Menteri menindjau  bagi- 
n tehnik dan perlengkapan kant 

Telpon Semarang,  menjatakan 
““heranannja, " sebab apa - Semarang 

dan Palembang tidak mendapat Tel 
pon otomatis, tetapi Makasar di be 

“rinja.. Sedangkan Semarang dan Pa 

lembang merupakan pusatnja dae- 
rah ig berhubungan dengan pereko 
nomian. Dalam ' hal ini Menteri 

memilih: ma- 
na daerah jg perlu dengan alat2 per 
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da Islam 

Partai2 Islam 

Lah tsb. pada hari 

kenankan, Isa tidak bermaksud akan merupakan langkah mundur le 3 4, " 6 membuka praktek sebagai dokter bih landjut dari politik dan -marta   gigi, tetapi akan bekerdja dilapa- 
ngan industri. Tidak diterangkan 
industri apa jang akan dibangun- 
kannja. 

Gubernur Isa sekarang mendja 
bat Kepala Bagian Desentralisasi 
dari Kementerian Dalam Negeri. 

bat Amerika Serikat. Dan saja tidak 
pertjaja, bahwa kita dapat membiar 

kan suatu kehilangan martabat lebih 

landjut dj Pasifik”, demikan Van! 
Fleet. 

Peringatan. menterj per- 
tahanan Taiwan. 

Sementara itu didapat kabar pa- 
da hari Kems dj Taipeh bahwa 
menteri pertahanan pemerintah 
Taiwan telah memberi laporan ke- 
.pada Dewan Pertahanan pemerin- 

ebo jbl. bahwa 
Sepandjang panfai Tiongkok jg 

berhadapan dengan Taiwan telah 
disebar 500.060 . orang serdadu 
RRT ..untuk maksud2 agresi”. 
Menteri tadi memberi peringatan 
bhw pemusatan kesatuan2 angka- 
tan perang RRT sefjara besar2-an 
tu jalah tak dapat disangs'kan Ia- 

gi suatu tanda adanja keing.nan 

Katanja PBB Tak 

Pemerintah. (Antara). dalam pemerintahan (bukan otono- 

  

India Tjela Belanda 
Belanda Sudah Seabad Gagal Memak- 
murkan Rakjat Irian —Pembelaannja Itu 
Tjuma Ibarat ,,Gema Pendjadjah“ Biasa| 

DALAM DEBAT landjutan 
menjatakan persetudjuannja mengenai penegasan, bahwa penjele- 

: seharusnja mengandung maksud untuk kesediahteraan rakjat didaerah itu. 
mentjela, bahwa pemerintah Belanda lebih 
dalam usahanja memperbaiki keadaan rakjat jang masih sangat 

sajian masalah Irian Barat itu 

primitip itu dan sel nda 
djawab untuk memadjukan rakjat 

Karena U- 
ang Rp413 

Ketua DPRDS Bandung 
Dihadapkan Kemuka 

Hakim 
TUDUHAN terhadap E.Z. Mu 

tagien seorang pegawai Djawatan 
Urusan Agama Propinsi Djawa 
Barat iang sekarang mendjadi 
ketua D.P.R.D.S. Kotabesar Ban- 
dung mengenai pemalsuan surat? 
Geklarasi, ternjata hanja menjang 
kut djumlah uang Rp. 43.— Per- 
kara ini diperiksa hari Kemis 
kemaren dulu akan tetapi atas 
permintaan pembela dan Djaksa 
kemudian diundurkan sampai tg. 
6 Djanuari jang akan datang. 

Terdakwa dituduh telah '” mem- 

buat dua helai surat deklarasi, pa- 
dahal pada hari2 dan “tanggal js 
bersamaan terdakwa tidak mung- 
kin berada didua tempat  sekali- 
gus jaitu di Garut. dan Djakarta. 
Karena  kedjadian ini sudah lama, 
jaitu pada tgl. 3 Pebruari 1954, ter 
dakwa dalam sidang pemeriksaan 
nampak sudah tidak dapat menu- 
ingati lagi bagaimana - duduknj: 
perkara jg sebenarnja dan menjata 
kan mungkin karena ada kekeliru- 
an pada sipembuat “daftar, meski- 
Pun ia menjatakan, bahwa kekeliru 
an itu adalah mendjadi tanggung 
djawabnja karena sudah meletak- 
kan tanda-tangannja. Perhatian ter- 
hadap pemeriksaan ini sangat besar, 
terutama dari kalangan GPII dan 
Masjumi, karena seperti diketahui, 
E.Z. Mutagiep adalah ketua GPII 
Djawa Barat. (Antara). 7, 

  

TEMPAT STASION MESIN2 
PEMBERIAN SOVJET. « 

Tempat stasion mesin2 dan trak- 
tor untuk. daerah pertanian pemberi- 
an Sovjet Uni jang kini sedang diba 
ngun di Tiongkok Timur-laut telah 
dipilih untuk didirikan didekat kota 
Fuli di prop. Hellangkiang. Station 
ini melajani daerah seluas 50.000 me 
ter persegi. 

Imikian itu tidak sadja tidak djudjur 

di PBB wakil India Borooah 

Wakil India tsb. benar2 
seabad telah gagal 

akan dipertjajakan menanggung 
Irian Barat. sa 

ng « 

Dikatakan, bahwa kenjataan de- 

buat rakjat Indonesia dan Irian Ba 

sendiri, karena untuk itu berarti 

rakjat Belanda harus teriis memi- 
kul beban sangat berat dalam 'pe- 
merintahan, sedang lain2 negeri 
mempunjai sumber2 kekajaan jg le 

bih besar sekarang berusaha mele- 

paskan bebannja diberbagai bagian 

dunia ini. Demikian Borooah jg se 

landjutnja — mengatakan, bahwa sa- 

ngatlah  berbahaja tiap2 pendirian 

politik diatas jg berdasar keragu- 
raguan sematjam itu. Sidang umum 
PBB mempunjai hak memberi ,,per 

antaraan jg pantas” mengenai soal 
Irian Barat: ini. Tiap2 usaha jg me 

nutupi kenjataan dalam soal ini ti 
dak akan memberikan  pemetjahan 
tudjuan pokok, jaitu  penjelesaian 
setjara damai. 

Ukraina sokong Indonesia 

Achirnja dikatakan oleh wakil In 
dia itu, bahwa suara2 jg mengata- 
kan, bahwa didaerah Irian Barat ti 
dak ada gerakan kemerdekaan dari 
penduduk asli, adalah lebih menje-   

.dang wakil 

“njetudjui, bahwa pertikaian itu ada 

Gupai suara tiruan (gema) dari pen 

djadjahan jg sudah mati daripada 
suara seorang ahli negara jg hidup 

dalam masa dinamis seperti seka- 
rang ini. Sementara itu wakil Co- 
lumbia, Costello, menjatakan bhw 
ia akap menentang usul Indonesia 
dalam pemungutan suara nanti, se 

Ukraina  Palamarchuk 

mengatakan, bahwa delegasinja me 

lah merupakan antjaman pada per- 
damaian dan keamanan. Wakil 
Ukraina itu disamping telah menja 
takan, bahwa Irian Barat sebenar- 
nja telah dapat diserahkap pada In 

rat, tapi djuga buat rakjat Belanda 

keluarnja Mr. Iwa Kusumasuman- 
tri (Progressip), Mr. Djody (PRN) 
dan Gde Raka (PRN) dari keang- 

gautaan, parlemen, karena kini te- 
lah mendjadi menteri. (Antara). 

HARI ULANG tahun ke-V 
dari gerakan ,,Angkatan Muda 
Islam” telah diperingati hari Ke- 
mis malam bertempat digedung 
»Podium”, Tjikini, Djakarta, de- 
ngan mendapat perhatian tjukup 
besar terutama sekali dari kala- 
ngan pemuda'/pemudi Islam jang 
tergabung dalam berbagai organi- 
sasi. Pada malam peringatan itu, 
sesudah diuraikan riwajat singkat 
AMI” jang didirikan pada bujan 
Nopember tahun 1949 oleh se- 
kretaris Sjafei, berturut? telah 
mengutjapkan pidato Mulja Sen- 
tama dan S.W.S. Daronu dari pu- 
sat pimpinan ,,AMIP”, 

PRODUKSI BERAS PERAN- 
TJIS MUNDUR. 

Ketua Persatuan Penanam Padi 
Perantjis, Edmond  Clauvel, pada 
hari Minggu mengatakan di Aries 
bahwa suatu krisis jg sungguh2 ki- 
ni menimpa para penanam padi ka 
rena penetapan bahwa sekilo beras 
harganja ialah S7 franc. Menurut 
Clauvel produksi beras di Peran- 
tjis kini mundur dari 65 djuta kilo 
dalam tahun 1953 mendjadi 19 dju 
ta kilo dalam tahun ini. 

Gara2 SiRam- 
but Paadjang 

SI. Bunuh Kakaknja 
Sendiri 

DALAM sidangnja tgl. 24-11- 
'54 Pengadilan Negeri di Kudus 
telah menghukum 10 tahun pen- 
djara atas diri terdakwa Slamet 
jang dipersalahkan telah membu- 
nuh kakak sendiri Mohalari dng. 
tusukan belati dibagian perutnja. 
3 Orang jang d'sangka mendjadi 
pembantu dalam melakukan pem- 
bunuhan tsb. melarikan diri dan 
belum tertangkap. Terdakwa akui 
telah membunuh Mohalari kare- 
na ja ini dianggap telah mentjintai 
seorang Ma Mn - 
api sama sekali tidak mengaku! 5 
“al Mohalari itu adalah kakak tjam badan | kerdjasama diantara 
nja sendiri. partai2/organisasi2 jg  mempunjai 

Beberapa orang saksi dalam pa- dasar2 Islam, guna lebih .memper- 

da itu menguatkan bahwa korban kokoh lagi persatuan dikalangan 
memang benar kakak: terdakwa. — (ummat Islam itu. | 
Berhubung sangkaan jg dianggap — Untuk membuktikan kenetralan- 

tidak berdasar ini terdakwa nam- nja, demikian , dikatakan lebih 
pak marah dan waktu hakim men-  djauh, AMI” tidak . mentjalonkan 

djatuhka, keputusan muka mendja- orang2nja dalam pemilihan umum 
di merah padam dan menjatakan jg akan datang, tetapi sementara 
,Saja keras akan naik appel”. itu turut serta dalam kampanje pe 
“ Terdakwa Siamet menjatakan ber milihay untuk mengusahakan agar 
asal dari desa Langse Pati dan be- setiap pemeluk agama Islam memi- 
lakangan berada dikamp  transmi- lih tjalon2nja dari kalangan partai2 
grasi Semarang untuk menunggu ke /organisasi2 Islam.  Upatjara per- 
berangkatannja  menudju Sumatera. ingatan ulang tahun ke-V tsb. di 

dan pembunuhan tsb. berlangsung buka dengan pembatjaas Al Our'an 
di Krawang Tandjungmodjo tidak 
djauh dari Langse. (Antara). 

Pidato2 ini pokoknja mengurai- 
kan sepak  terdjang perdjuangan 
AMI” sedjak masa pembentukan- 

nja sampai sekarang, sebagai suatu 
pergerakan ,,Angkatan Muda Is- 
lam” jg berdiri netral, tidak terikat 
pada sesuatu partai atau organisasi 

Islam, tetapi sementara itu bersedia 
bekerdja sama denga, partai/orga- 
nisasi manapun jg mempunjai mak- 
sud dam tudjuan sama Sesudah di 
uraikan keadaan dan suasana poli- 
tik didalam negeri dewasa ini, ter- 
utama sekali dikalangan. partai2/ 
organisasi2 Islam, dikatakan, bhw 
program perdjuangan ,,AMI” ter- 
utama sekali ditudjukan pada usa- 
ha2 untuk mengembalikan persatu- 

an dikalangan partai2/organisasi2 
Islam jg pada masa sekarang ini 
tampak berpetjah-belah, bahkan ti- 

dak sadja terbatas pada usaha itu, 
tapi dalam langkah dan usaha2 se- 
landjutnja, djuga ,,AMI” 
njai tjita2 untuk membentuk sema   
ya. (Antara). 

: : tidak beralasan” dari fihak Indo 
RI KOPIAN: PAKAAPNgA PANAN Kata mengenai Irian Barat ini, 
mengenaj soal Irian Barat, met | Yan pemerintah Nederland pun 

teri seberang lautan Belanda me- ' tidak menaruh arti jg besar pada 
nerangkan, bahwa kesukaran2 di putusan PBB andaikata nanti di   donesia  bersama2 dengan bagian2 

Indonesia lainnja sewaktu Indone- 
sia mendapatkan — kemerdekaannja. 

Oleh karena itu maka Ukraina me | 
njetudjui usul Indonesia untuk me- | 

ngadakan perundingan kembali de-i 
ngan pemerintah Belanda mengenai 
daerah tsb, (Antara). 

luar (extern) tidak djuga hilang ambil mengenai status ,wilajah” 
dengan pernjataan2 jang sudah Nederland itu, maupun mengenai 
berkali2 dari fihak Belanda, bah ' penjelesaian juridis tentang soal 
wa kedaulatan atas Irian Barat kedaulatannja. Demikian dikawat 
adalah pada Nederland. Pemerin- kan oleh ,,Antara” Amsterdam 
tah Nederland tidak terpengaruh Kemaren. 

hubungan jg penting, karena menu- 
rut Menteri Gani, ' ,,Kementerian 

Perhubungan — dipandang — sebagai 
alat perhubungan untuk  melantjar- 
kan perekonomian”. 

Menteri Gani tjondong 
pada sistim pendidikan 
Anglo Saxon. 

Dalam penindjauannja di Se- 
kolah Pelajaran Semarang, kepa- 
da para Guru Menteri Perhubu- 
ngan  menjampaikan  pesannja 
agar supaja memperbanjak pendi- 
idikan praktek, karena tjara pen- 
didikan jang demikian lebih me- 
nguntungkan seperti sistim jang 
digunakan dalam tjara2 pendidi- 

Ikan di Anglo Saxon. Dalam pada 
itu para Guru diserukan untuk 
menerbitkan - buku2  peladjaran 
bahasa nasional meskipun dengan 
djalan di-stensil. Jang selandjut- 
nja  berturut2 ' mengandjurkan 
usaha2 untuk mentjiptakan alat2 
bikinan sendiri “sehingga dapat 
mengurangi devisen. 

Djangan mendjad'kan ne- 
gara sebagai sosial instel- 
ling. 

Dalam mendjawab keterangan 
salah seorang pimpinan DAM- 
RI, Menteri Perhubungan mem- 
peringatkan jang antara lain ber- 
kata ,,hendaklah djangan mendja 
dikan negara sebagai sosial instel- 
ling”. Diawaban tsb. diberikan 
sewaktu pimpinan DAMRI tsb. 
menerangkan, bahwa hingga kini 
belum ada ketentuan status DAM 
RI, apakah bersifat komersiil 
atau bersifat sosial, tapi jg njata 
sekarang ini bersifat komersiil 

mempu- dan sebag'an sosial. Sementara itu. 
Menteri. menegaskan, bahwa pe- 
nindjauannja tsb. akan membawa 
kepastian status DAMRI. 
Dalam  kundjungan2 tsb. selain 

andjuran untuk memelihara segala 
alat2 jg penting bagi negara, Men- 

"teri pun menekankan agar  supaja 
bagian2 Kementerian . Perhubungan 

keras RRT uk: melaksanakan ren 
fjana2 penjerbuan (Antara-AFP). 

Smokkel Emas 
Ke Indonesia 

Seharga Djutaan Dollar — 
Komplotan Penjelundup 

— . 

Sudah  Dilumpuhkan 
KOMPLOTAN 

emas jang mendjalankan rolnja 
antara Singapura - Indonesia telah 
dapat dilumpuhkan dengan di- 
tangkapnja beberapa orang kaki 
tangan mereka di Djakarta dan 
di lain2 pelabuhan di Indones'a. 
Dalam pada itu fihak jang ber- 
wadjib menjatakan, bahwa ' kom- 
plotan penjelundup tsb. bertang- 
gung dijawab atas penjelundupan 
seharga djutaan dollar berupa 
barang2 lembaran emas dari Si- 
ngapura ke Indonesia. Atas p'm- 
pinan Biro Penjelidik Kegiatan2 
Penjelundup jang dibentuk antara 
Pemerintah Indonesia dan Singa- 
pura, baru2 ini di Djakarta telah 
dilakukan penangkapan atas diri 
seorang kelasi Tionghoa dan pa- 
danja kedapatan 12 batang lem- 
bar em?s, masing2 beratnja bebe- 
rapa tail, 

yengan penangkapap tsb., maka 
lain2 anggauta penjelundup  djuga 
dibekuk. Dikatakan bahwa orang 
Tionghoa jg ditangkap tadi mentje 
riterakan kepada pembesar Indone- 
sia, bahwa ia sendiri telah menje- 

lundupkan beratus2 batang lemba- 
ran emas ke Indonesia. Direktur 
Biro Penjelidik di Singapura, S.B. 
Corridon, menolak memberi komen 
tarnja mengenai berita tsb., tetapi 
berkata, bahwa sebagian besar ba- 
rang2 lembaran emas jg diselundup 

kan ke Singapura berasal dari Hong 
kong. . Demikian UP Singapura.   jg bersifat perusahaan itu harus 

mendjaga service sementara itu 
Menteri akan membrantas sifat2 jg 
merugikan - masjarakat, — demikian 
pun menurut Menteri Gani harus 
mempergunakan  'alat2 telpon utk. 
kepentingan nasional terutama jg 
.mempergunakannja untuk keperluan 
jnegara dan perekonomian. Dan utk. 
kepentingan perekonomian tak per- 

! besar. 

Selandjutnja dalam memori dja- 

wabannja situ ditegaskan, bahwa 

tanggung djawab Nederland tidak 

| dapat dibagi2 dan djuga tidak da- 

pat diserahkan kepada fihak lain. 

Nederland bersungguh2 denga, mak 

sudnja untuk memadjukan daerah 

itu, tapi kemadjuan itu hanja da- 
pat berkembang setingkat demi se- 
tingkat, Dikatakannja, bahwa seka- 

(Antara), 

DSALAN HADJI AGUS SALIM. 
D beritakan bhw dalam rapat- 

nja pada tanggal 8 Nopember '54 
iang lalu. Badan Pemerintah Ha- 
rian Kotapradia Djakarta Raya, 
memutuskan merubah nama Dja- 
lan Geredja Theresia mendjadi 
D''an Hadi? Agus Salim, dan 

dan lagu kebangsaan Indonesia Ra- Ju takut mengeluarkan beaja lebih N'-'an Sunda dirubah mendjadi 
Nan Geredja Theresia. 

Belanda Anggap Sepi Putusan? PBB 
DALAM MEMORI djawaban--oleh tuntutan2 jang berkali2 dan rang kemadjuan jg tjepat tidak 

mungkin tiada dengan merusak ma 
Sjarakat . primitif daripada 
duk asli itu. Selandjutnja — dalam 
memorie itu dikemukakan  adanja 
rentjana2, umpamanja untuk mem- 

bangunkan pelabuhan Holandia, pe- 
masangan aliran listrik, pembuatan 
usaha kesehatan dil. Memorie dja- 
waban itu menarik perhatian besar 
sekali terhadap soal tanah di Irian 

Barat, (Antara), 

penjelundup” 

pendu- ' 

mengatakan, bahwa perdjaridjian 

Menteri negara. Inggris urusan 
-uar negeri. Antony Nutting, me- 
agaiakan dlm sidang Panitya Po- 
litik Madjlis Umum PBB- jang se- 
dang memperdebatkan masalah 
ran Barat pada hari Kemis, bah- 

wa delegasi Inggeris .,sudah pasti 
akan menentang usul Indonesia 
supaja dilakukan perundingan an- 
tara Indonesia dan Belanda me- 
ugena Irian Barat jang diawasi 
oleh PBB”. Dikatakannja bahwa 
menurut pend rian Inggris, kedau- 
tatan Belanda atas Irian Barat 

.'idak berobah”, dan dikemuka- 
kannja bhw Inggris telah menen- 
tang diperdebatkannja soal tadi 
dalam Madjlis Umum PBB. wak 
tu atiara pers'dangannja dibitjara- 
kan. ,,Delegasi saja masih merasa 
ketjewa bhw debat ini dilangsung 
kan djuga, dan merasa sungguh2 
bhw debat ini (dak b'sa dan tidak 
akan bermanfaat”. kata Nutting. 

»sPBB tidak berkak...... 2 
Nutting  selandjutnja mengatakan 

bahwa pemerintah Inggeris berpen- 

'dapat bahwa PBB tidak mempu- 
njai hak untuk bertindak seperti se- 
buah pengadilan dan tidak berhak 

mengambil keputusa, mengenai tja- 
ra untuk melaksanakan perdjandji- 

an Indonesia-Belanda tahun 1949 
(KMB)”. 

Seterusnja wakil Inggeris tadi me- 
ngatakan bahwa perdjandjiah KMB 
itu telah memberikan kemerdekaan 

kepada Indonesia, ,,akan tetapi pe- | 
merintah di Djakarta mengaku bah- ! 
wa. Irian Barat harus dimasukkin 
kedalam wilajah Indonesia”. 

Nutting kemudian menjarankan 
bahwa soal Iriah Barat ini mungkin 
sebaiknja diserahkan kepada kepu- 
tusan Mahkamah Internasional jang 
berkedudukan di Den Haag 
Dikatakannja bahwa ' ,,salahlah 

apabila Indonesia mentjoba memper 
gunakan PBB sebagai sebuah alat 
tekanan politik terhadap Belanda”, 

Tafsiran Nutt ng: ,/Tidak 
ada sjarat dalam perdj. 
KMB”, 

Seterusnja ia mengatakan, bahwa 

sesudah mendengar argumen-argu- 

men dari kedua belah pihak didalam 
perdebatan ini, kesimpulan Inggris 
tetap tidak berobah, jaitu bahwa sa 
ma sekali ,tidak ada alasan untuk 
menjerahkan Irian Barat kepada In 
domesia," 

Nutting mengatakan, bahwa dida 
(lam piagam penjerahan kedaulatan   (dari Belanda) kepada Indonesia ti 
dak tertjantum sesuatu jang akan da 
pat mengubah status Irian Barat." 

Pemerintah Inggris jakin bahwa ' 
- pemerintah Belanda harus tetap me | 
| megang kedaulatan atas Iriani Barat, ' 

dan hal ini  hendaknja  ditjamkan 
oleh delegasi2 lainnja”, 

  
1 1953-1954, (Antara-AFP). 

|IMau Menakut- 
nakuti Indon.” 
Kmd Tentara Laut 
Amerika Tjemaskan 
»Bahaja Komunis” 

DJENDERAL Lemuel Shepherd, 

»scCommandant” (—  panglimabe 

sar) Tentara Laut Amerika Seri 
kat, mengatakan di Melbourne 

bahwa bangsa2 Asia Tenggara 

dan Selatan harus membina kema 

uan ,utk menjelamatkan diri da 

ri Komunisme”.  Dikatakannja 

bahwa Vietnam bergolak, RRT 

»menggeletarkan pedangnja ke 

arah Taiwan”, ,Tetapi jg lebih 

mengchawatirkan lagi daripada 

kemungkinan? jg muram ini, ia 

lah adanja kemungkinan bahwa 
rakjat2 India, - Birma, Malaya, 
Muang Thai, Pakistan dan Indone 
Sia mungkin djuga akan diindjak 
Oleh telapak Komunis”, 5 

Kalau ini sampai terdjadi, kata 
Shepherd, maka 508.000.000 orang di 
Asia akan hilang bagi ,,negara2 be- 
bas”, dan ini akan terdjadi apabila 
mereka sendiri tidak memperoleh ke- 
jakinan, dan kekuatan untuk bekerdja 
bagi kebebasan mereka, kata Shep- 
herd dalam perdjamuan makan jang 
diselenggarakan oleh Perhimpunan 
Australi-Amerika berhubung dengan : 
»Thanksgiving Day” di Melbourne 
hari Kem's. (Antara). 

220 SURAT PERDJALANAN 
PALSU MEMBAWA ,,UN- 
TUNG” Rp. 75,000.— 

Perkara pemalsuan kira2 220 pu 
Ijuk surat perdjalanan jang telah 

memberikan untung” kira2 Rp. 
75.000,— kepada beberapa orang 

pegawai Djawatan Perdjalanan un 

tuk kesekian kalinja hari Selasa te- 
lah diperiksa lagi oleh Pengadilan 
Negeri, akan tetapi masih harus di 
periksa lagi sebelum diambil putu 
sannja. Diantara 4 orang terdakwa 
terdapat seorang bernama T.S. jang 
mendjadi terdakwa “pertama jang 
dalam pengakuannja hanja  meneri" 
ma kira2 Rp. 35.000,—, karena 
djumlah lainnja telah dimiliki oleh 
kawan2 lainnja. Perbuatan memal 
siresurat2 perdjalanan ini tidak di- 
buat dengan sekaligus, tapi dalam 
waktu jang ber-turut2. 

@ 

Ingeris Bela Pendja- : 
djahan Bid. -Di Irian 

Berhak Ikut Mem- 
bitjarakan Masalah Ini 

INGGRIS PADA HARI KEMIS memberikan sokongan jang 
kuat kepada pemerintah Belanda dan menenfang usul Indonesia 
supaja dilakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda me- 
ngenai Irian Barat dibawah pengawasan PBB. Seterusnja Inggris 

KMB tidak muat sjarat2 bahwa 
kedaulatan atas Irian harus diserahkan kepada Indonesia, 

»Serketa ttg. Irian tidak 
membahajakan perdamai 

. an. 
Seterucnja — Nutting mengatakan, 

bahwa pemerintah Indonesia mena 
makan sengketanja dengan Belanda 
mengenai Ir.an Barat itu satu anja 
man terhadap perdamaian dan ' ke 
amanan. ,,Ini sikurang-kurangnja - 
adalah berlebih-lebihan sekali” dan 
stidak diperkukuh dengan bukti2 jg. » 
Sxh.? Menurut 'Nutting, keadaan di 
irian adalah ,,tenang”, dan disana 
»Sedang berdjalan kemadjuan kearah 
tertjapainja tudjuan2 Piagam PBB.” NI 

D.pudjinja usaha2 Belanda untuk 
-memperbaiki. nasib 700.000 orang 
pribumi Irian Barat”, Usaha2 Belan 
da ini menurut Nutting adalah ,,usa 
ha manusis jang patut dibanggakan 
oleh PBB”. 

Kata2 membela Belanda 
lain2nja. 2 

Nu tng selandjutnja mengata- 
kan bhw menurut pendapat Ing- 
gas. daerah Irian Barat jg masih 
2? mit f itu harus tetap d.biarkan 
melandjutkan kemadjuannja utk. 
imentjapai evolusi  politk, Irian 
Barat harus tetap berada dibawah 
apa jung disebutnja pemerintahan 
jang sah. jaitu pemerintah Belan- 
da”. Dikatakannja bhw diadakan- 
n'a perdebatan mengenai masalah 

“ran ini ,hanja akan mempersu- 
Kar vemer ntahan Belanda di Irian 
sadja. dan tidak dapat menjelesai- 
kann'a afau memperlunak ketega- 
nian. Resolusi jang paling baikpun 
tidak akan lebih membahagiakan 
atau lebih menjehatkan penduduk 
nja, kata utusan Inggris ini dan 
ditegaskannja bahwa pemerintah 
Inggris menjokong sekuat-kuatnja 
delegasi Belanda, jang mendesak 
supaja resolusi Indones'a ditolak. 

Tidak dianggap penting se 
ruan2 PBB tentang Irian 
Barat. 

Sementara itu Menteri Belanda 
urusan seberang” Jautan, W, J. A. 
Kernkamp, gmengatakan dimuka Ma 
djlis Tinggi (.Eerfte Kamer”) Belan 

la harj Kemis, bahwa pemrintah 
Belanda tidak merasa terkena oteh 
apa jang disebutnja ,,tuntutan2 peme 
rintah Indonesia jang berulang-ulang 
tetapi tiada benalasan”, mengenai 
Irian Barat, 
Hi mengatakan, bahwa pe 

merintah Belanda tidak menganggap 
penting andjuran2 PBB mengenai 
Irian Barat. (,Nederlands — Nisuw 
Guinee”, kata Kernkamp).  Dikata 
kanmja, bahwa masa depan Irian Ba 
rat itu adalah urusan Nederland, dan 
bukannja urusan Australi,  negara2 

| Pakt ANZUS dan SEATO, Pernjata 
an Kernkamp ini diutjapkan waktu 
madjlis tinggi Belanda merundingkan 
sebwah laporan mengenai anggaran 
belandja kementeriannja untuk tah, 
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Super Sure Grip ban Goodyear baik sekali 
dipakai- pada pekerdjaan. pertanian. Telapak 
lebar dan tjekalan batang2 lurus jang bersih 

sendirinja “memberikan -tarikan terkuat didunia 
bal 5 ditambah .lagi dengan djalan jang ten- 
teram, tahan lama dan penghematan maksimum. 

BAN2 TRAKTOR GOODYEAR - JANG TE a SEKARANG DAN JANG TERBAIK DIMASA Pes 

  

PER 
DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN 

BAN? GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK. 

  

1 iga 2-GY-414 

KURMA ZAHDI 
dari IRAK 

Kwalitet terbaik, pengiriman tjepat, harga bersaingan. 

JETBABHAI GOKAL Co. 
| Ea BASRAH (Irak! 

2 Alamat Kawat: VAHANVATI 

  

|. Partnernja HAJI ABDULHUSAIN GOKAL untuk kundju- 
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ngan singkat di Indonesia di ,,Jacatra Hote?” — Djakarta 
(Indonesia) antara djam 4 — 7 sore, dapat menetapkan harga 

jang sangat bersaingan, 
        
  

PENDIDIKAN ,,MASSAs« Naah $ F Ia £ 79 si - 

Peterongan Tengah 105 Semarang. 
. : memberi peladjaran : 

Mengetik (masih menerima peladjar romb. pagi - sore - petang) 
Modevak (kniplessen) utk. romb.. Slasa - Kemis - Sabtu 
dj. 2.30—5 sore) : 
Administrasi ringan kursus 5 bln. utk. romb. Rebo - Sabtu 
6.30—8 mulai 4 Des. petang. : 

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

Dj. Tuntang 46 Dj. Stasiun 23 Ki Palembang Pasar Bedag 
2 . UNGARAN DJEPARA utk. Kudus: 1 Djan. 1955 
| “Gehuksari 2442 Panggang Tengah as SNN en sb pen an Denata 
  

' Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. Djika 
kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian-hari, kau 
dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan 
kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak memetjahkan kesulitan. 
Segala hal dirahasiakan. 

M. S8. RAHAT 
Occuiltist 

Seteran 109 — Semarang. 

NN NA ALA AL AL AL LE LA 

— Piraneo1l— 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin, Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta? ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 

o lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
rah silk Rp. 30,— Pil Gumbira ......i..... Rp. 15,— Minjak Tang- 

F kr Tea anna Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihan sengannaaana 
—. Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
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.. tik, menghilangkan bitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1 
si 

  

Rp. 20,— No, 2 .exe.e0.. Rp: 10,— Blossom face Cream, menghilang- 
| kan noda2 hitaM ......... Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 

bagus badan ........... Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak luntur 2 gram, ............ Rp. 10— dan 5 gram ......... Rp. 20,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10— Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok ..... Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ............. Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) 

- Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, Juka2 ............ 
' Pil Diabetes (sakit gula) ............ Rp. 50,— Pil Entjok Linu 

Rp. 25.-—# Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1576. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. 

AGEN-AGEN ! Ha 
Universal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe 

- kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-afoon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Dji. So- 
 srowidjajan No. 5“ Jogjakarta Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho TongwDil. Pesuketan 91,  Tjirebon: Toko Obat 

ss... 

senananannan 

Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong 
— Djl, Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 
Semarang, e 

tan PA SA TN AA TA MA 2 TA $$ “TA? LM M0 M3 
.   
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g Ma ay Ai Oo 

Betulkah Tjaranja? | 
2. ma PR na Besar “Solo telah memutuskan untuk mengi- 
rim penindjau2 keluar Diawa. Mengenai niat ini, tentu tidak 
orang jang keberatan! Memang sangat perlu bagi anggauta2' seslia 
DPR untuk mengadakan tindjauan2 guna mengumpulkan bahan? untuk 
dipeladjari (studie-objekt), guna mendapat bahan2-pembanding (vergelij- 

“.kingsmateriaal), guna meniru pengalaman2 lain2 daerah dsb. Kesemua- 
nja tadi tentu akan bermanfaat kemudiannja bagi daerah jang diwakili- | 
nja itu. 5 , , : SERAT 

— —j— — — Tetapi tjara DPR Solo akan menjelenggarakan, penin- 
djauan tadi, (sebagaimana dikabarkan dalam harian ini hari ini), kita 
rasa adalah sangat keterlaluan. Tak mudah hilang kesan dari pada kita, 
bahwa tjara menjelenggarakan penindjauan tadi adalah ,rhain-main 
belaka dengan tak ada ernst, kesungguhan suatupun. 1 Para' anggauta 
jang akan menindjau, di- undi mengenai rombongannja dan mengenai 
daerah jang akan ditudjunja. Dengan undian. ini, dan dengan tjaranja, 
tak bisa hilang kesan dari kita, bahwa tak ada planning j4 srationeel : 
dan efficient mengenai tudjuan penindjauan. Tak ada tud uan mengenai 

studie-objekt jang tertentu: tak ada pula pembagian tindjauan menurut 
ke-ahlian dsb. Semuanja main awuran sadja digantungkan kepada hasil 
undian... 31, : 
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secacerenananonaanunaua 

Bukankah dengan tjara jang demikian itu, rakjat kota 

  

HarisRebo jang lalu Sint, Nicolaas telah tiba di lapangan terbang Ke- 

“ig telah disetorkan pada Kas Nege 

ia 

Solo berhak bertanja: ,,Beginikah tjara kita diwakili itu?” 
  

Kabar Kota ) 

Korban Perdjudian 
Rahasia Korupsi R 

(Oleh: Pembantu   
Lagi Korupsi 

Kini Terdjadi Di Pati — Pegawai R. 
Di DIKA 

Di Pasar Malam—: 
p 59.000 Terbongkar 

Karena Tinta Stempel Jang Basah 
Kita Di Pati) 

SEORANG PEGAWAI Djawatan Kereta Api di Pati jang 
mempunjai kedudukan lumajan bernama R. sedjak bebe 
ri jang lalu telah ditahan oleh fihak jang berwadjib, atas tudu- 

rapa ha- 

han dari Djawatannja sendiri karena tersangka melakukan ketju- 
rangan. Dalam hubungan dengan 
pat keterangan "dari fih ang 
tuduh menggelapkan uang mi 
Hal ini diketahui ketika 3 orang 

soal ini, pembantu kita menda- 
yang berwadjib di Pati, bahwa R. di- 

DKA sedjumlah Rp. 59.000,-. 
dari DKA Semarang melakukan 

| pemeriksaan pada Kas di kringstasiun Pati. Bersamaan dengan 
. penahanan atas diri R. itu oleh fihak Kepolisian telah disita pu- 

al. radio, perhiasan gelang emas, dan sepeda milik 
(IR. untuk didjadikan barang bukti. 

- Selandjutnja — didapat keterangan 
lebih landjut, bahwa  kas-opname 
tadi memang dilakukan setjara men 

. dadak. Dalam pemeriksaan ini ke- 
| dapatan surat2- tanda setoran palsu. 
Dalam surat palsu itu tertjantum 
angka uang sedjumlah Rp. 59.000,- 

ri Pati. Sekalipun pada surat 'itu 
terdapat pula suatu tanda tangan 
dan tjap dari Kas Negeri, tetapi fi 

hak Pemeriksa masih  menelitinja 
dengan seksama. Sebab tinta jg di- 

pergunakan untuk tjap tadi masih 
agak 'basah. Hal ini tambah -me- 
nimbulkan ketjurigaannja fihak Pe- 
meriksa, karena hari itu hari Djum 

.'at dan biasanja pada hari tsb. Kas 
Negeri tidak menerima uang seto- 
ran. Djadi surat setoran dengan 

stempel Kas' Negeri tadi, adalah ti 
dak mungkin.  Achirnja  ternjata, 
bahwa uang kontan jg terdapat da 

ng dengan 
Rp. 59.000,—. - 

Akibat perdjudian. 
Dalam pada itu menurut  penga- 

kuan R. kepada fihak Kepolisian, 
uang sedjumlah tadi telah dipergu- | 
nakan olehnja sedjak 1 tahun jl. 
Diantara  djumlah. tsb: jg Rp. 49. 
000,— telah habis untuk  berdjudi 
di Pasar Malam di Pati bl. Nopem 
er 1953. Sedangkan djumlah sisa- 

nja telah diberikan kepada seorang 
pegawai Kas Negeri Pati bernama 
S. Tetapi ketika S. diperiksa oleh 
fihak Kepolisian menjatakan, bhw 

memang . mengakui pindjam 
uang dadi R. sebanjak Rp. 7.000,-. 
Sampai berita ini ditulis, fihak jg 
berwadjib masih terus melakukan 
pengusutan. Sementara itu telah di 
sita pula beberapa helai surat2 jg 
mengenai setoran dari DKA jg ada' 
di Kas Negeri jg agaknja mentjuri- 
gakan. 

  
Sementara itu seorang pegawai Se 

kolah — Pendidikan  Kemasjarakatan 
Negerj di Solo, kiri telah ditahan 

oleh jang berwadjib, karena telah 
menghabiskan uang dinas  sebanjak 
Rp. 38.000,—. dimedja roulette. 

Pegawai tsb. jang bernama A. S. 
dan berpangkat klerk kepala, baru 
baru ini telah menukarkan mandaat 
ke Kas Negeri utk. mengambil uang 
ikatan dinas peladjar-peladjar: SPK 
sebatjak R. 38.000. Setelah meneri 
ma uang itu, pegawai tsb. tidak te 
rus kembali kekantor, akan tetapi te 
rus pergi bermain roulette dipasar: 
malam di Grogol, Sragen dan Jogia. 
Dari djumlah uang tsb. Rp. 5.000 
telah diambil untuk melunasi hutang 
nia, dan sisanja hampir seluruhnja ha 
bis dimedja roulette. Sesudah uang 
nja habis, pegawai tsb. telah : mela, 
porkan dirj kepada polisi. - Perkara! 
tsb. kini masih dalam pengusutan: 
jang berwadjib. 

  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka”. 

26 Nopember ?54: Semarang, 
24 karat: djuaX...... Rp. 590.— 

De Aan Rp. 49.50 
22 karat: djual ...... Rp. 45.50 

We bina Rp: 44.— 
Djakarta, 25 Nopember '54 : 
24 karat tiap gr........ Rp. 50,25 
22 karat tiap gr. ...... Rp. 49,25 
Surabaja, 25 Nopember '54:   Tdak dterima tiatatan harga. 
Singapore, 25 Nopember ?54: 
Tidak diterima tjatatan harga. 
Londen, 25 Nopember ?'54: 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dollar Amer,ka ada- 
lah sbb.: 
Emas Bert tiap ounce 35.22 
Emas Macao tap ounce 37.46 
Emas Hongkong tiap ounce 37.75 
Emas Bangkok tiap ounce 38.05 
  

Toro MAB      
Thiap Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen ' 

    Telp 336 
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SWEDIA. 
Berhubung akan mainnja 

lasan Swedia ,,Kalmar” di Semarang 
kesebe- 

sore ini, seorang official dunia 
sepak-bola  tilpon kepada Sir-pong. 
Dengan suara gugup dia tanja, apa- 
kah Sir-pong jang katanja mahir da- 
lam segala bahasa itu, bisa menju- 
sun sebuah pidato sambutan bahasa 
Swedia untuk nanti diutjapkan di- 
muka tamu2 dari negara korek-api 
itu. 
Diawab Sir-pong: Tentu bisa! 

Tjoba hafalkan mulai sekarang: 
Joenkoepings Taendsticksfabriks Pa- 
tert Paraffinerade Saekerhets-Taend- 
stickorsy Utan Svafel och Fosfor. 
Taenda endast mot laedens Plaen. 

Dan supaja lengkapnja bisa di- 
achiri dengan kata: Made in Sweden. 

& 

, LELE. 
Beritanja baru slenthingan sadja. 

Belum tentu benar. 
Kabarnja waktu di rumah Guber- 

arang, bung Karno disuguh 
|'ikan2 1€!6 dari Undaan jg. 
monthok-monthok  kajak 

potongan bintang film Italia Lollo- 
brigida itu, beliau 'terus berkelakar: 
Ah, ini namanja ikan Iele-brigida... 

     

Pa 

DPR SOLO MENINDJAU 
23 : KELUAR. 
Seorang pembatia di Solo meng- 

grundel. Katanja DPR kota Solo me- 
mutuskan akan menindjau keluar 
daerah, diuga keluar Djawa. 

Jang bikin nggrundel pembatja ta- 

5 dalam jeep polisi "mengelilingi 
majoran di Djakarta. Kelihatan disini Sint Nicolaas dengan berdiri di- 

kota Djakarta dengan diantar oleh polisi 
lalu-lintas. 

    
7 ORANG ANGGAUTA GROM 
BOLAN TERTEMBAK MATI. 

Menjambung berita mengenai ke- 
ganasan"grombolan didesa Pengam- 
piran (utara Gandrungmangun) ba- 
ru-baru ini diperoleh kabar selan 
djutnja bahwa T.N.I- dalam gera- 

kan pengedjarannja telah berhasil 
menemukan “sarang? gerombolan, 
Tembakan segera dilepaskan bertubi- 
tubi, hingga 7 orang anggauta ge- 

rombolan tertembak mati, 2 putjuk 
| terdiri dari 1 sten dan 1 ka 
atuh ditangan kita. Djuga 

ransel dengan dokumen2 
dapat kita rampas. Karena sergapan 
tentara Bn. 433 ini sangat menda- 

dak, maka gerombolan tidak dapat 
melakukan perlawanan serta banjak 
jang melarikan diri. 

Disamping itu dikabarkan pula, 
bahwa baru2 ini TNI Bn. 433 jang 
sedang mendjalankan patroli, dihu- 
tan2 sebelah utara Djeruklegi telah 
dapat menangkap 50 orang jang bo- 
leh dikata sudah merupakan orang2 
liar, karena menurut keterangan, me 
reka itu berasal dari daerah Ka- 
wunganten dan telah lebih dari 2 ta 
hun tinggal dihutan2. 

DESA2 JANG MENDAPAT 
HADIAH PERLOMBAAN 

- Papi 
Hadiah | perlombaan penanam- 

an padi tahun "54 diselenggara- 
kan diketjamatan2 setelah diada- 
kan pemeriksaan oreh panitya, 
maka ternjata hadiah tersebut 
djatuh pada desa2 sbb. : 

am Ketjamatan Wanaredja: 
atuh pada desa Wanare- 
apat hadiah alat2 perta- 

ga Rp. 1000,— No. 2: 

. 500,— dan No. 3: desa Ma 
dura mendapat Rp. 300. 

tj Karangputjung. 
Bt. 1 aa BanaaaNG: 2: asa 
indangbarang dan No. 3: desa 

Sudan las BI hadiah sama 
dengan diketjamatan Jain?nja. 

PURWOKERTO 
HASIL NGKEH NAIK. 
Has | tjen am tahun ini 

li Djateng meningkat, djika di- 
(bandingkan dengan tahun2 jang 
lalu. Daerah Banjumas dan Peka 

   

  

   

  

    

   
  

    di, jaitu karena jg. menindiau itu bu-! 
kannja hanja anggauta DPD sadja. | 
Tapi djuga anggauta2 DPR gemru-' 
bjuk benjak jang katanja akan ikut 
serta. Tentu ini akan makan ongkos 
banjak. 

Lantas bagaimana ini, Pong, 

njak pembatija tadi! ' 
. Djawab Sir-pong: Biarkan- sadja!!! 
Malahan kaluk Sir-pong boleh 

usul: Biar DPR Kota Solo sewa 
otobis besar. Terus dipasangi tanda 
Darmawisata. Dan seterusnja menu- 
rut kelaziman djuga dipasang ben- 
dera:jang seged&€€ aloon-aloon ior. 

ta- 

Dan seterusnja lagi, untuk meriah- 
kan suasana dalam perdjalanan, se- 
mua anggauta Darmawisata mulai 
hari ini supaja beladjar menianji 

lagu ,,Pergi Laut” dari Miss Ribut, 
sripanggung schouwburg Pasar-Pon 
dulu: tapi dengan kalimah2nja 
Olah seperti berikut: 

Mari bung, nindjau keluaaar: 
Biar sadja, toh rakjat jg bajaaar, 
Pak tjilik, mbok tiilik, pak ge- 
dee, mbok gedee, kangmas, di- 
mas, den aju,  di-adjeng ikut 
semuaaaaa, 
Tak mengapa, toh rakjat bajaaar 
sadjaaaa! !! 

ut 2 

  

PRESIDEN DENGAN NJONJA 
FATMAWATI 
19 Desember pasti ke 

j Semarang. 
Dari kalangan istana Presiden, 

beritawan ,Suara Merdeka” 
mendapat keierangan, pada tang- 
gal. 19 Desember '54 depan ini 
Pres'den Soekarno bersama Nja- 
njah Fatmawati akan datang di 
Semarang lagi. Dalam kundiang- 
an ini Presiden akan menghadliri 

ikut sertanja njonjah 
Fatmawati pada kundjungan Pre 
siden di Semarang ketika meng- 
hadliri resepsi konggres P.G.R.I. 
dikatakan karena kesehatannja 
sedang agak terganggu. 

aa 

longan kabarnja merupakan dae- 
rah jang paling luas tanamannja 
tjengkeh. Hasil tahun ini didae- 
rah Banjumas menurut perkiraan 
bisa mentjapai.72 ton dari 320. 
000 pohon tjengkeh. 

BUNG KARNO DESAK MA- 
NGUNNEGORO SUPAJA 

5 KAWIN. - 
Selama kundjungan Presiden ke 

Semarang mendjadi tamu Gubernur 
|Djawa Tengah Mangunnegoro, keli- 
hatan sekali betapa tjanggungnja se- 
orang kepala daerah jang tidak mem 
punjai isteri dalam menerima tamu. 
Didalam pertjakapan2 jang tidak 
resmi antara Bung Karno dengan 
pak Mangun, baik setjara senda-gu- 
rau maupun agak sungguh2, Bung 
Karno selalu mendesak agar pak 
-Mangun  lekas-lekas beristeri lagi. 

Sebagaimana diketahui, telah se- 
kian lamanja (sedjak pak Mangun 
mendjadi residen Pati) isterinja me- 
ninggal dan meninggalkan sedjum- 
lah anak jang masih ketjil2, 
Karena adanja desakan2 jg. ,.san- 

ter” itu, atas pertanjaan beritawan 
»Suara Merdeka” kapan pak Ma- 
ngun akan, segera melakukan ,.exa- 
men” dimuka wak pengulu, dengan 
ketawa pak Mangun mengatakan: 
»Saja sendiri ' belum tahu kapan. 
Memang benar, Bung Karno sendi- 
ri selama mendjadi tamu saja ini se- 
nantiasa mendesak”. 

Sementara itu .dari kalangan ke- 
luarga pak Mangunnegoro hanja di- 
dapat keterangan, bahwa sampai se- 

| karang belum ada: tjalon jang ditu- 
diu. Djadinja, sampai sekarang ma- 

“sih mentjari tjalon penghuni rumah 
Watugede 8. $ : 

SERBULIN BERAKSI. 
Atas instruksi pimpinan pusatnja, 

SERBULIN tijb. Smg. pada tgl. 24 
Nopember j.l. telah mengadakan 
aksi mogok mulai djam 8.30 — 12 
dan 13.30.—.16.00. Adapun jang 
mendjadi persoalan jalah karena be- 

|lum diterimanja tuntutan buruh me- 
ngenai tundjangan kemahalan dan 
keluarga, serta masih adanja rasdis- 

kriminasi di perusahaan Lindeteves 
N.V. Persoalan ini kabarnja sudah 
berada ditangannja P4 Pusat di Dja- 
karta. 

  

  

  
        

N      Belilah sekarang 
djuga sebotol 

      

  
    

  
  

5010 
ANGGAUTA2 DPRDS KOTA 
BESAR SURAKARTA AKAN 
TINDJAU LUAR DJAWA. 

Mulai bulan Desember jad. se- 
tjara berangsur2 anggauta2 DPR 
DS Kota Besar Surakarta akan 
mengadakan penindjauan kedae- 
rah2 luar Djawa, sesuai dengan 
keputusan DPRDS Kota Besar 
Surakarta dalam sidangnja  ba- 
ru2 ini. 

Untuk penindjauan itu anggau- 
ta2 DPRDS telah dibagi dalam 5 
rombongan, masing2 rombongan 
dipmpin oleh seorang anggauta 
DPD. 

Undian jang diadakan untuk 
menentukan anggauta masing2 
rombongan dan daerah2 jang 
Kn ditindjau, — berkesudahan 
sbb: 

Rombongan I men'ndjau ke 
Bandjarmasin, terdiri dari: Sumo- 
kartiko (pemimpin), Marwan, 
Siabli, Wignjosumarsono, Sujo- 
wijoto dan Nj. Mawardi. 
Rombongan II menindjau Nu- 

satenggara, anggauta2nja terdrri: 
R.G, Doeriat (pemimpin), Sukam 
to, Sunarin, Tjan Ing Bo, Maali 
dan Istichsan. 
Rombongan III men'ndjau ke 

Makasar,” anggauta2nja terdiri: 
Sjahlan Rosjidi (pemimpin)... Sa- 
parno  Wurjan'ngrat, Wiranto, 
Nj.  Gitoatmodio, Hendrosuras- 
mo dan Kwik Dhiam Hwat. 

Rombongan IV menindjau ke 
Medan, terdiri dari anggauta2: 
Sumarto (Pemimpin), Susanto, 
Suwarjo, Nj. Surjodipuro, Prijo- 
diprodio, dan Abud Sanad. 
Rombongan V men'ndjau ke 

Bukittinggi, terdiri dari: Sutardio 
(pemimp'n), M.G. Pane, Mangku 
sudijone, - Siswopranoto, Hadisu- 
narto dan Karijowijoto. 

PURWOREDJO 
  

  

Par Kongres PGRI: 
  

(Agar PP&K Diberi25”/, 
Dari Anggaran Belandja 
Pendidikan Perlu Bagi 

“ Pembangunan 
— (Oleh: Wartawan kita sendiri y: , 

RAPAT LENGKAP konggres P.G.R.I. jang pertama berlang- 
sung di aula SMA Smg. pada hari Djum'at pagi kemarin rapat ini dihadliri oleh 361 tjabarg.dengan 1373 suara, Rapat jang dipimpin 
oleh ketua Pengurus Besar PGRI Soediono, “berdjalan 'Iantjar. Ka- 
rena soal2 jang sulit sudah lebh dulu dibitjarakan dalam rapat 
bagian2. Laporan dari ketua Panitia surat kuasa, Tatengkeng me- 
ngenai djumlah suara dari konggresisten menundjukkan bahwa 
konggres d'hadliri oleh djumlah suara jang bisa disjahkan. Sedang- 
kan jang mengenai soal tatatertib selama konggres djuga diterima 

Pelaksansan 

  MEMAKAI GEDUNG BALAI 
RAKJAT. 

Untuk memenuhi kebutuhan 
gedung S.M.A. - B. C.. ,,Kedu 
Selatan” Purworedjo (Persiapan 
S.M.A. Negeri) jang. diusahakan 
oleh Keluarga Bekas Tentara Pe- 
ladjar Det. III Brig. 17, maka 
gedung Balai Rakjat atas kebi- 
djaksanaan D.P.D. Kab. Purwo- 
redjo dibangun untuk diperguna- 
kan sebagai gedung sekolah se- 
mentara, sebelum pembuatan ge- 
dung S.M.A. selesai pelaksanaan- 
nja. 

Dengan demikian maka kini 
sekolah dapat diselenggarakan 
BA ea pagi hari mulai djam 
2-1 i 

Dapat diberitakan disini, pat 
wa menurut. keterangan delegasi | 
sekolah tsb. jg berhubungan dng. ' 
D.P.T. bag. C dan Inspeksi S.M. ' 
A. di Djakarta menjatakan bah- 
wa mulai bulan Djanuari 1955 
j-a.d. akan diangkat 9 (sembilan) 
orang guru tetap dan kemungki- 
nan masih akan ditambah pula 
dengan pengangkatan 3 orang : 
guru tetap 
Pee Il 

Karena atas permintaannja sen 
diri berhubung dengan . tugasnja 
jang lain, maka kini Acting Di- 
recteur Bapak Imam Pratignjo di 
ganti oleh Bapak Bambang  Soe- 
karsono dan sebagai wakilnja te- 
tap Bapak Imam Soebechi. 

UNTUK MEMODERNISIR 
1 PERTANIAN. 

Sebuah traktor seharga Rp. 40. 
000,— telah d'beli- oleh Bupati 
Purworedjo  S.. Sastrodiprodjo. 
Traktor tersebut dimaksudkan 
untuk memodernisir ' pekerdjaan 
pertanian didaerahnja. Seperti di 
ketahui, didaerah sepandjang pan 
tai Selatan luas tanah I.k. 3000 

oleh Kementerian P. | 

  ha sebagian besar ditanami pala- 
widja. Berhubung kemerosotan 
harga, maka oleh Bupati Purwo- 
redjo diusahakan, supaja — tahun 
depan ditanami padi gogo. Dgn 
adanja traktor ini, “rakjat tani 
tidak perlu kuatir ” kekurangan 
tenaga mengerdjakan. tanahnja. 
Seluas 1 ha tegalan jang tadinja 
menghabiskan beaja Rp. 150,— 
maka dengan tenaga traktor pa- 
Ing banjak akan menghabiskan 
Rp. 100,— 

  

“GADIS” TERDAMPAR. 
Sebuah perahu lajar dengan tanda 

Gadis” pada 'harj Selasa jl. telah 
terdampar“dilautan dekat Pantai Bu 
lus Demak. Penumpang dari perahu 
itu terdiri darj 43 orang. Diantara, 
nja jang 15 orang seketika itu dapat . 
tertolong olsh penduduk . disekitar 
pantai tsb. tetapi jang Jain2nja masih 
ada berada diperahunja ditengah 
laut. Menurut keterangan, psrahu la 
jar. itu telah 9 hari lamanja berlajar 
lari Kuala Emal (Sumatra) dan hev 
dak menudju ke Bandjar dengan se 
Orang nachodanja bernama Tolak. 

Mungkin karena terbawa oleh angin 
buruk dilautan pada waktu itu dap 
djustru hudjan jang terus menerus se 
djak hari Saptu, maka perahu lajar 
itw kemudian terdampar dilautan de 

“kat pantaj tsb, diatas, 

oleh rapat. 

Selandjutnja dikabarkan, — dalam 
rapat pertama dari pada konggres 
ini. kepada konggresisten diperkenal- 
kan anggauta2 pengurus besar dan 
tamu2 dari Philipina, - Paris dan 
R.R.T. Selandjutnja mereka itu ma- 
sing2 menjampaikan kesan-kesannja. 

Dalam laporan pengurus besar ke 
pada konggres, antara lain dikemu- 
kakan bahwa PGRI sudah mende- 

sak agar P.P. & K. merupakan ke- 
menterian kelas satu berserta tun- 
tutan, agar anggaran belandja ditam- 

bah ' sehingga sekurang-kurangnja 
mendjadi 25 pCt. dari seluruh ang- 

garan belandja negara. Soal itu di- 
dasarkan kepada kejakina, para gu- 
ru sebagai kaum pelaksana usaha 
pendidikan, bahwa tidak mungkin 

terselenggarakan ' pembangunan ne- 

gara dan bangsa setjara  effectief 
dan memuaskan,  djika usaha pen- 
didikan jang memberi ilmu, ketjaka- 
pan dan kesusilaan kepada Sang 
anak dan.para muda, tidak dipan- 
dang sebagai pokok pangkal segala 
pembangunan jang menghendaki ke- 
djajaan. 

Mengenai soaj ini dikemukakan | 
bhw begroting PP & K th. 1950 
banja 2.83 pCt. tahun 1951 hanja 
5.57 pCt.. tahun 1952 hanja 5,20 
pCt, tahun 1953 5,69 pCt, tahun 
1954 hanja 10,45 pCt. 

. Dar: pada angka2 itu dapat di-' 
Ijatat bahwa procentage tsb hanja 
jang dikeluarkan oleh PPK setja- 
ra chusus. djadi belum terhitung 
belandja jg dikeluarkan oleh Ke- 
menterian2 lain jang pads djaman 
sekarang mendjadi ,.mode” djuga 
memel.hara/kursus2 dinas sendiri 
dan belandia jang dikeuarkan oleh 
daerah2 otonoom propinsi bagi pe- 
njelenggaraan Sekolah Rakjat. ' 

Kenapa keluar masuk vak 
sentral ? 

Dalam konggres jang sedang 
berlangsung di Semarang ini, ter 
dapat usul atau pertanjaan jang 
minta pertanggungan djawab PB 
PGRI keluarnja dari K.B. S.1. 
dan memasuki kembali GSBI de 
ngan t'idak menunggu keputusan 
konggres. Dan diusulkan agar 
PGRI membentuk satu vaksentral 
guru2 terlepas dari serikat2 seker 
dja jang lain, jang bukan guru. 

Dalam soal ini. tertera dalam 
laporan Pengysus Besar, bahwa 
putusan kongeres ke VI a.l. ber- 
bunji "PGRI tetap mendjadi ang 
gauta GSBI. Putusan itu tidak 
mengurangi putusan konggres ke 
IV jang diperkuat oleh ' konggres 
ke V jang menugaskan PGRI 
memperketjil djumlah vaksentrale 
utk. menudju kepersatuan buruh. 
Berdasar pegangan itu, maka 
pada 12 Mei '53 PGRI sebagai 
anggauta GSBI ikut memasuki 
vaksentral KBSI (pada waktu itu 
GSBI meleburkan diri dalam 
KBSI) jang didalam anggaran da 

5 menjatakan non - partij, 
merdeka dan berdasar keadilan 

sosial. f 
Dalam bulan Djuli 1953 pada 

kebanjakan anggota KBSI timbul 
kesangs'an. dan achirnja GSBI ke 
luar dari KBS! dan kemudian pa- 
da 7 Djan. 1954 bersama2 dengan 
serikat) sekerdja bekas anggauta 
GSB!  lainnia. d'bangunkanlah 
GSBI seperti sediakala. 

Dalam segi hubungan dengan 
luar neceri, dengan melalui GSBI 
maka PGRI mendapat kemanfa- 
atan dalam arti mendapat kesem- 
patan setiara langsung hubungan 
dengan para pem'mvin darj seri- 
kat2 sekerdja dan vaksentral ne- 
ger 2 tetangga. 

P. M. Ali akan hadiiri.   Ketika surat kabar ini d'kerdia- 
kan, konogres masih berdialan te-' 
rus... Sebagaimana dikabarkan, : 
konsares akan selesai pada 1 De- 
sember 1954. Dalam ranat nenu. ' 
fupnia, akan dihadliri oleh Psrda- 
na | Menteri 

dibuka oleh Presiden dan »kan di- 
tutup oleh Perdana Menteri. 

1 SE ae P Nana 

TJIREBON 
: SALURAN AIR HASIL GO- 

'ONGROJONG RAKJAT. , 

Dengan bergotong rojong rak- 
jat desa Bantarudjeg ketjamatan 
Bantarudjeg  (Madjalengka)  se- 
djak beberapa hari berselang, tlh 
selesai memulai pekerdjaan jang 
pertama membuat saluran 'air 
dari pipa besi sepandjansz 2000 
meter jang menurut rentjana bia- 
janja- akan » berdjumlah Rp. 
40. ,— Sementara pipa air itu 
dkerdjakan- maka telah selesai 
dipkrbnila sumber air ,,Si Laki” 

i akan d'salurkan ai airnja . 
.melalui saluran pipa besi tersebut. 

selesai Apabila saluran air itu 
seluas k.I. nanti maka sawah2 

5000 Ha disekitar desa itu jang : 
semula selalu kekeringan akan 
dapat d tjukupi airnja. 

GEROMBOLAN BAKAR RU- 
MAH DAN MENGGARONG, 

Lebih kurang 50 orang anggau 
ta gerombolan baru2 ini telah 
membakar 8 rumah didesa Tji- 
angir dan 18 rumah didesa Tji- 
pondok, Ketj. Tj bingbin (Kuni- 
ngan). - Disamping - pembakaran 
itu gerombolan djuga melakukan 
penggarongan. Sebanjak 40 ekor 
kerbau dibawa lari oleh gerombo 
lan, tetapi 17 ekor  diantaranja 
kemudian d'lepaskan kembali se 
telah mereka dikedjar oleh fihak 
TNI dengan menggunakan tem- 
bakan2 mortir. Kerugian seluruh 
nja masih dalam penjelidikan, 

Ali Sastroam'd'a'o. | 
Dengan demik'an. konggres PGR! | 

  

  

SI GRUNDEL 
lain kali supaja lebih 

mengenal makanan rakjat dje- 
lata sedjelatanja, “kalau bung 
Karno berkundjung ke Sema- 

rang lagi, baiklah  disuguh 
ikan gereh asin !!!......     
  

  

SIARAN RRI 

Semarang, 28 Nopember 1954: 
Djam 07.10  Bersukaria: 07.25 

Disco Varia: 08.10 Rajuan orgel: 
08.15 Kebaktian Umat Keristen,: 

09.15 Fantasiey 09.30 Wajame Ge- 
dog, 11.30 Ulangan Peladjaran Bek- 
san: 12.30 Pekan datang: 12.50 

Hindustani, 13.15 Petikan dari Dis- 
cotiks 13.45 Frankie Carle, 14.10 

Aneka siang: 17.00 Taman Kepandu- 
an, 17.45 Gending2 Dolanan: 18.15 
Rajuan Vera Lynn: 18.30 Peladja- 

ran Njanjis 19.30 Orkes Studio Dja- 
karta: 20.05 Konsert biola: 20.30 
Hammond Organ Tunggal: 21.00 

Reportage Konggres PGRI: 21.15 
Pembatjaan Buku: 22.30 Tutup. 

Surakarta, 28 Nopember 1954: 
Djam 07.30 Suara bersama: 07.45 

Missa Sutji, 09.00 Waltz dari Strauss: 
09.15 Dunia kanak2: 09.45 Rem- 

pah2 Akad pagi: 10.00 Harry Gaa- 
renstroom: 10.30 Wajang Orang: 
13.45 Rumba: 14.15 Ruangan Wa- 

nita: 17.05 Rajuan Putri: 17.30 Gzn- 
ding2 Bonangan: 18.15 Mimbar Ke- 

sehatan: 18.30 Njanjian Sutji: 19.30 
Djenak Djenaka, 20.05  Pantjaran 
Sastera, 20.15 Gamelan Degung: 

20.45 Pendidikan Budi Pekerti: 21.15 
Indonesia Populer: 22.15 Andre Kos 
telanetz, 22.30- Tutup. 

Jogjakarta, 28 Nopember 1954: 

Djam 07.10 Orkes Puspa Kemala: 
07.30 Lagu2 Penjegar pagi: 08.15 
Warna Warni: 08.45 Serba serbi 
Minggu pagi, 09.00 Kebaktian pagi, 
10.00 Scoula di Ballo: 10.15 Hibu- 

ran di kala mengaso: 13.10 Hula- 
hula dari Hawaii: 13.40 Hidangan 
O.H. Chung Lien Hui: 14.10 Kron- 
tiong siang, 17.00 Gending2. Kanak2: 
17.40 Rajuan petang: 18.00 Penja- 

nji Melaju, 18.15 Sonata untuk 
hoorn. dan piano, 18.30  Njanjian 
Katholiek, 19.40 Panggung Radio 
Jogjakarta: 21.15 Djawaban surat2: 
21.30 Klenjitan, 22.10 Batjaaan Bu- 
ku: 23.30 Tutup. 

Diakarta, 28 Nopember 1954: 

Djam 07.10 Orkes Pantja Rai: 
10.00 Dari Gedung Artja Seni Dja- 
wa Studio Djakarta: 11.00 Mimbar 

Katholik: 11.30 Ulangan malam 
rembira, 14.10 Orkes Bandar Dja- 
karta, 17.00 Taman Putra: 17.30 
Kesenian Sunda Panggugah: 18.00 

Anang Kepanduan: 18.30 Mimbar 
Protestan: - 19.30 Orkes Hawaiian 
Putri Maluku, 20.05 Tjerdas Tang- 

| kas::.21.15 Orkes Melaju, 22.30 Tu- 
tup.: 

Semarang, 29 Nopember 1954: 
Diam 06.10 Victor Silvester's: 

06.40 Indonesia Populer: 07.10 Nja- 
njian Momo: 13.15 Orkes Kron- 
tjong, 13.45 Musik Kulintang: 14.10 
Orkes Melati, 17.00 Langgam dan 
Ki. (Aslis 17.40 Orkes gesek, 18.00 
Ruang CPRAD: 18.15 Njanjian Kzr 
tini dan Rumtani, 18.30 Hidangan 
Guintet Garnizoen Surakarta: 19.30 

| Aneka Malam, 20.30 Dari dan un- 
tuk Pendengar: 21.00 Podjok Stu- 
dio 21.15 Dari dan untuk Pende- 
ngar (landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 29 Nopember 1954: 
 Djam 06.05 Sekitar Tanah Air: 
Oe.IS Krontjong Asii: 06.30 Orkes 
Malando, 06.45 Instrumental: 13.03 
Klenengan dari Kraton, 13.45 Kle- 
nengan dari Kraton (landjutan): 
17.05 Gelanggang Kepanduan: 17.30 
Oscar Robin dengan Orkes: 17.45 
Dunia Olah Raga: 18.15 Hidangan 
O.SiD.: 19.30 Tangkai Seruni: 20.30 
Hidangan Ork. Mei Kenangan: 21.15 
Ketoprak Mataram: 22.15 Ketoprak 
Mataram (landjutan): 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 29 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Rajuan Bersama Ke- 

timuran: 06.40 Andre Kostelanetz: 
07.10 Klenengan Djawa: 13.10 Pus- 
pa Ria ringan: 13.45 Beberapa Mars 
Indonesia: 14.10 Hidangan siang: 
17.00 Taman Putera: 17.40 Barisan 
Biduan dan Biduan Wanita: 18.30 
Dikala sendjas 19.40 Gending ter- 
kenal dan digemari: 21.19 Untuk 
Kesedjahteraan Keluarga Kita: 21.30 
Kwartet Teruna, 22.10 Bingkisan 
Malam, 22.30 Tutup. 

Djakarta, 29 Nopember 1954: 
Diam 06.10 Seni Djawa Studio 

Diakartas 13.30 Orkes Studio Sura- 
baja: 17.00 Seni Sunda Studio Dia- 
kattaj 18.15 Keselamatan Kerdja: 
19.30 Ilmu Mutu dan Seni: 20.40 
Permainan Piano Tunggal: 21.00 
Pendidikan Budi Pekerti: 21.15 Or- 
kes Gambus Alwathan, 22,30 Tutup, 
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Entah, apa memang sudah kehabi- 
san akal untuk menijiptakan gelaran 
baru sematjam ,,Miss2”, tidak te- 
rang. Tapi 

han ,,Miss Chinese Food”, atau wa- 

aru2 ini di China Town. 
San Francisco) telah diadakan pili- 

7. Lai enak“ Prakasa 

Pn 
# & 

Ha Ia    
Ce 

1) 

DJAKSA AGUNG MESIR 

ia menghendaki supaja al Hode 
Ingin h-dup dama.”. Djaksa agun 

  

».. Hodeib, satu2nja kepala 
3 organisasi. . 

Ih Djaksa agung Mesir  seterusnja 
mengatakan bahwa ,,keterangan2 pa 
ra saksi dan dokumen2 jang telah 
disita membuktikan, bahwa Hassan 
al Hodeibi adalah ,,satu2nja kepala 
organisusi rahasia jang hendak meng 
gulingkan pemerintah dengan keke- 
rasan, 

untuk membunuh P.M. Nassir. 
'Selandjutnja djaksa agung menga- 

takan bahwa hukum pidana Mesir 
adalah ,sesuai dengan hukum pida- 
na Peranitjis dan djuga dengan sema 
ngat al Ouran”. : 

“Sementara itu Mesir berusaha me 
holong bangsa Afrika untuk menggu 
jngkan kekuasaan bangsa kulit pu 
tih: demikianlah tulis koresponden 

) Diangzap Mendjadi Dalang Pertjobaan Pembusuhan Nasser— 
.|Mesir Kini Mendjadi Motor Perdjoangan Bangsa2 Arab 

pet Dan Afrika Jang Terdjadjah 
kuman mati 

| Hodeiby, pemimpin Ser Epgg aemunigang terlarang ”Ichwanul Muslimin” Seterusnja diwartakan bhw: 

dan ia kepala jang sesung- | 

deibi Dimintakan 

pada hari Kemis menuntut. hu 

iby digantung, ,,atas nama rakj 
g membantah pen 

|komplot untuk membunuh PM Djamal Nassir. Djaksa agung mengatakan 
ingin mengurangi tanggung djawab pemimpinnja, Hassan al Hodeiby, sadja. 

dengan langsung siaran2 inj berdiri 
ibawah menteri pembimbing nasio 

nel Mesir, Major Saldh Salim. Pe 
rantjis telah memprotes siaran? ini 

,Gan antjam dengan ,,perang ekono- 
mi” terhadap Mesir, Tapi Salim men 
diawab: ,,Kita tidak ambil pusing”. 
dan siaran2 ,Suara Arab” terus ber 

' Lem    a. 
ti 

  

1 D:0 i in terdak wa Jussuf Ezzedin Talaat, pemim 
pin bagian terror dari Ichwanul Mus'min, bahwa dia adalah satu2nja orang jang merantjangkan 

. # 

. 

ntung 

    atas diri. Hassan al 

esir dan segala orang ' jang 

bahwa Talaat ,,hanja 

Resolusi Ttg 
Irian 

RENTJANA RESOLUSI jang 
dikemukakan oleh delegasi Indo- 

  

perhatikan soal Irian Barat (West 
New Guinea), Mengi 

jang diadakan antara Nederland 
dan Indonesia di Den Haag ta- 
hun 1949 d'mana ditentukan su- 

|atu hubungan baru antara Belan- 
da dan Indonesia sebagai dua ne- 
gara berdaulat dan merdeka, tlh 
timbul suatu perselisihan menge- 

nesia kepada PBB, jang pokok2- | 

pada Konperensi Medja Bundar |   

. 

Haa 

sa Rea 

Vietnam Selatan, maupun dilaar 

kan diselatan. Djuga pengikut2 
ber-sama2 dengan 400.000 orang 

Perdana menteri Diem kini men 
dapat sokongap dari dua sekte aga 
ma dan tentara mereka (kaum Cao- 
dai dan kaum Hoahao). Kaisar Bao 
dai telah meminta Diem supaja me 
ngambil didalam pemerintahannja 
djenderal Le Van Vien,  djenderal 
Xuan dan djenderal Nguyen Van 
Hinh, Sampai sekarang Diem be- 

Pemimpin2 Caodai dan Hoa- 
hao, jang menjokong pemer'intah- 
an katolik Diem, mengepalai sek- 
tor-sektor, jang mempunjai pengi 
kut diantara 2.4 3 djuta orang. 
Mereka mengontrol suatu daerah 
jang agak besar, dimana mereka 
memungut padjak dan memeliha- 
ra tentara part kelir. 
Kaum Hoahao adalah orang2 

sRobin-Hood” Vietnam 
Djeadral Le Van"Vien'Pengontrol Djudi 
—Tentara2Partikelir Saling Bermusu- 
han—Keadaanf Politik Di Vietnam 

Selatan Dewasa Jni 
KEADAAN DI VIETNAM SELATAN bskan semerbak bunga 

mawar dan tjahaja sinar rembulan. Tentang ini "Manchester Guar- 
dian? menulis antara lain : Baik didalam kalangan. pemerintah 

itu. orang berpfndapat bahwa 
didalam keadaan sekarang, Republik Demokrasi Vietnam (RDV— 
Vietm'nh) pasti akan menang didalam tiap2 pemilihan jang diada- 

Vietminh telah tiba diselatan 
pengungsi. Djandji2 jang diada 

kan oleh pemerintah Selatan terhadap kaum pengungsi — seperti 
rumah, tanah dan ternak — belum sadja ditepat', dan ini memper 
mudah pekerdjaan pengikut2 Vietminh tadi. 

. Ab-I-Nemazees 
Untuk Pertama Kalinja 
Rakjat Iran '!Akan Me- 

ngenal Air Leiding 

mendjadi hal jang biasa. Disana 
baru ada d'sebuah kota sadja ada 
swaterleiding”, jaitu dikota Shi- 
raz (Iran selatan,  ,,Kota Omar 
Khayyam”) dam itupun atas usa- 
ha seorang miljuner bangsa Iran. 
Demik'anlah tulis koresponden 
”Reuter” Vincent Buist. Air ut: 
ibukota Iran, Teheran, dan utk 
kota2 besar lainnja, diambil 5 

atau ,9. 29 : i 
aa - : s : imit: : joob”, sumur2 partikelir nita jang paling pintar menghidang-| staf UP d: Kairo. Ziki Silama: Hal nai kedudukan kenegaraan dari primitif ' beragama Budha, jang |,, & $ 1 ob. 
ikan masakan Tionghoa. Pada gam- - Mena Maa politik luar keresidenan Indonesia, Irian Ba- , kurang lebih  mempunjai : suatu kanat”. Jang disebut ”6ob”- ada 
'bar tampak nona Sylvia Wong, jang 
telah berhasil merebut gelar terse- 

  

eyeri M sr, Kairo "jila2 pimbeba 
sannja meliputi seluruh Afrikay dari   

  

rat, sehingga status daerah ini 
tetap dalam pertikaian. Perdana Menteri Nehru waktu merajakan ulang tahunrja jang ke-65 

  

penpad jaan dalam sangat kepada 
datu mertka setjara Konghu- 

lah saluran air dip'nggir djalan, 
dan dari.sini penduduk kota am- 
bil airnja, untuk keperluan2nja. 

k
a
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Sk
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: but. “Sebagai ,ymahkotanja” dibuat Ts $ 5 3 Menginga mang keresidenan d4 Nopember 1954) “ditengah-tengah rakjat India di Delhi Stadion. | tju. Kaum Caodai mempunjai su- |... Sematjam ,,wadjan” tempat meng- Tika ” Pn ea an Irian Barat oleh kedua belah pihak | Nampak tatkala beliau melepaskan seekor burung merpati - (lambang | atu agama dimana tokoh2nja ter Kanat” adain antukk 2 aa di # | 5 olah ,,bakmi goreng”. silam Man Lia dipandang sebagai telah diretapkan ,,statusguo kereside j 2 perdamaian penting adalah Sun Yat-sen, bk ag aa Sari lereng? ju -5 Bi ae panu Pn bemdaaan nan Irian (New Guinea) tetap berla i « Konghutju dan Victor Hugo. kit disalurkan melalui saluran? jg 2 | SAKSI2 3G MEMBERATKAN | “518? : ku seraja ditentukan, bahwa dalam | “F3 :: Kedha sekte ini sebetulnia bisa miring ini kekota2 dan desa2 dides f 3. MOH. NADJIB. S2 “sa : waktu setahun sesudah tanggal penje 3 P t t merupakan sokongan erharga 2. £ 4 3 | Hassan e1 Hodeibi, pemimpin Penahan Sean tahan kedaulatan kepada Repubuk| WF AMA EFUJUNLAAN (basi Diem, dika didalam kalang: (kania, gada “empat. tertentu di | | mum Isasi terlarang  Ieh- | Afrika Utara (Perantiis) menent AL HODHIBI  Pngpaa naga ea, Repu | k k L h Adik p jan aka, sendirf Nas eedapat da unubijan kena: Di NN 5 Fi esa Bantan : —. “— D onesia) masalah kedudukan DT , $ Kan 3 2 ikelir, j i ir ke- - 
wanul Muslim, | dalam sidang | pati cempat. terutama dalam daftar Sa ubah kedudukan Seorang Kakak Menusuk Leher Adiknja | 2st ang Kue daan Vias (partikelir, jg membagikan air ke 5 

   

Bag 

terbuka ,,Pengadilan Rakjat” pa- 
Ja harj Senin telah menjatakan, rakjat2 Tunisia,  Aldjazairiah - dan Melatih pedjoang2 kemer- 

dekaan. 
dengan djalan perundingan” antara 
pemerintah2 Indonesia dan  Neder Sendiri— Gara2 Suami Menjintai Iparnja minh, dan kolonel The, djuga 

seorang Caodai, mempunjai ten- 

orang2 lainnja jg membutuhkannja, 
tiap minggu sekali ditarik pembaja 

bahwa pres.den Nadjb jang tel Marokko adalah sesama bangsa Usaha» Mat bali aa KEAGA Haan UN : 23 1 ran. Air dari ,,joob” kalau baru NT .an pan . terbatas | jand. tara sendiri jang bebas disebelah e . ita e "pefiat djabatannja telah | 4rab, sesama pemeluk agama Islam, 12 DA O61T DUREN 2 - v - 3 . MEA 5 : memasuki kota dari bukit2, me kn Bg Aa ja e juk | sesama rakjat Afrika. Dan pula, ke- Sampa, siaran2 rad o sadja. Djuga| Mengingat hasrat kedua belah pi | (Oleh: Pembantu Kita Di Solo) ne ng Mekah Sup Kun Tm Mana mutih dernsiya tete maba 
beksrdia sama: dengan Ichwanul 
Muslimin dim menggol'ngkan re- 
& m sekarang ini dan menghidup 
'kan kembali funksi2 p: . 
'Saksi lainnja, bekas major Has- 

n Hamounda, menambahkan, 
bahwa pernjataan kesediaan ker- 
ja-sama Nadjib itu telah diberi- 
an dalam bulan Djanuari yahun 

In. 
ad —— 

| Had'ah Nobel Perdamaian, ji: 
mestinja diserahkan kepada 
von Ossietzky, seorang pengarang. 
Jahudi Djerman, dalam th. 1936, 
telah diputuskan akan . diterima- 

ikan kepada anaknja, jaitu njonja 
Rosalinda von Oss:etzky. 

“4 Presiden Djerman Barat, Theo- 

|Krim”), bekas ,.pedjoang. pegunung 

tiga bangsa tadi adalah jang paling 
matang bagi kemerdekaan. Mereka 
jang paling madju dilapangan poli- | 
tik, ekonomi dan sosial. Mereka 
berdiri dipantai peradaban daerah 

Laut Tengah”. Di Kairo ada sebuah 
Kantor ' Pembebas Afrika Utara”, 
dan disana duduk pemimpin2 gera- 
kan kebangsaan Tunisia, . .Marokko 
dan Aldjazairiah jang dibuang atau 
mengasingkan diri dari negerinja. 

Tak djauh dari kantor ini, tinggal 
Abdul ' Karim (edjaan lain: ,,Abdel 

an jang paling agung”, sekarang sia 
sudah tua, dan sakit pula. Tetapi pe 
djoang2 muda masih mendengarkan 
kata?nja. Di Kairo terdapat pula 
studio ,,Suara Arab", pembela perdjo 
angan kemerdekaan Afrika Utara.   idor Heuss, pada hari Senen telah 

' memberitahukan hal ini kepada 
! njonja Rosalinda. 
t s 

TJATUR 
NDONESIA 

  

   

      

  

REBO MALAM peri 3 

marang telah selesai. Cholis jang 

tuk keluar sebagai pemenang te 

joa Ging Hwie jang kuat pada jangka 
“Choti tidak berdaja. Meng Da Dental w.o, karena beberapa 

pertengahan Cholis telah mem 

:hal tan memaksa ia tidak dapat 

Tjoa Jang Baik Lawan Cholis 
rtanding an 7-Lomba jang diadakan di Se- 

lah gagal, karena 

Menurut UP, pemerintah Mesir de 
»gan resmi menjokong siaran? ini, 

. 

” 

T-Lom ba 

tinggal jari remis sadja un- 
aa perlawanan 

ronde abisan menjebabkan 

dalam — pertandingan 

datang. Namun demikian per- 

ikat mempersendjata. melatih dan 
memb ajai pedjoang2 gerilja Afri- 
ka Utara (melawan Perantjis). Pe- 
djoang2 ini dlat.h dim kamp2 Pe- 
dioang Pembebasan, jang dikuasai 
oleh tentara Mesir. Dari sni, pe- 
djoang2 ini sesudah diberi sendja- 
ta rngan. amunsi dan uang. me- 
njelundup 'kepadang pas'r Libia, 
menudju kepegunungan Atlas, Af- 
r.ka Utara Perantjis. 

Bangsa asli Afrika Se- 
latan pasti mordeka. 

PM Djamal Abdul Nassir achir2 
ini mengutjapkan kata2 simpati 
kepada bangsa Afrika (Negro) Af 
rika Selatan. 

»Rakjat Afrika Selatan”. kata 
Nassir — dan jang dimaksudkan 
nja jadalah bangsa asli disana — 
meinderita- tindasan imperialisme 
dari dienis jang tak ada band'ng- 

- Inja, ja'tu hegemoni Boer dan Ing 
grsi Tetapi rakjat Afrika Selatan 
endah bangun, menengok kekanan 
Aan kekiri. dan berdjandji kepada 
diri. sendiri utk. mentjapai kemer 
dekaan bagi tanah airnja. Rakjat 
Afr'ka Selatan tidak bisa ditahan 
'agi perdioangan kemerdekaannja 
dan mereka pasti akan memper- 
oleh kemerdekaan”. 

Menurut  koresponden UP ini, 
pentjipta politik Afrika Mesir ini 
adalah Let. Kol. Djamal Abdul Nas 
sir. Teorinja dibentangkannja dalam 
buku karangannja jang bernama 
»Filsafah Revolusi”. 

Diterangkannja bahwa Mesir ada- 
lah pusat 3 lingkungan-hidup, jaitu: 
negara2 Arab, Dunia Islam dan 

hak untuk mendjundjung tinggi da   sar penjelesaian — setjara — damai 
sesuatu pertikaian jang mungkin ada 
atau tinrbul antana mereka kelak. 

achir dari Irian Barat dalam bulan 
Aprij 1950, Desember 1950 dan De 
sember 1951, akan tetapi perunding 
an perundingan ini gagal dalam men 
jjapai .penjelesaian jang pasti. | 

Menyesali, bahwa usaha2 melan 
djutkan perundingan sesudah itu ga 
gal. i 

Memperhatikan dengan chawatir 
kenjataan, bahwa seterusnja perseli 
sihan politik ini mungkin sekali 

membahajakan hubungan baik anta 
ra kedua belah pihak jang bersang 
Kutan dan djuga pembangunan setja 
ra damaj daerah itu, 

Manjadari bahwa kerdja-sama "an 
tara rakjar2 Indonesia dan Belanda 
atas dasar kemerdekaan dan persaha 
Datan tetip mendjadi tudjuan kedua 
belah pihak. 

1. Mendesak kepada pemerintah2 
Indonesia dan Belanda untuk melan 
djutkan perundingan dengan segera 
seperti ditentukan dalam persetudju 
an Konperensi Medja Bundar agar 

  2. Mengundang Sekretaris Djen- 
deral untuk membantu kedua belah 
pihak dalam melaksanakan resolusi 
ini, dan untuk itu, djika dianggap- 

rat dengan kedua belah pihak jang 
bersangkutan, mengangkat seorang 
untuk memberikan djasa2 baiknja 
kepada kedua belah pihak dalam 

nja perlu dan dengan bermusjawa-i 

djanda muda telah ditusuk dgn 

SUATU DRAMA pertjintaan jg menjedihkan telah terdjadi 
baru? ini di kampung Mangkubumen Solo, dalam mana seorang 

pisau oleh kakaknja sendiri aki 
Melihat, bahwa kedua pihak telah bat rasa tjemburu. Duduk perkara dari drama. jg menjedihkan 

mengadakan perundingan untuk me. ita, menurut keterangan pihak kePolisian adalah sbb.: Seorang man 
netapkan kedudukan kenegaraan ter tri @jururawat di Katjamatan Karangdowo Kabupaten Klaten ber 

W. achir2 ini telah mempunjai hubungan jg tidak sewadjar 

nja dgn adik dari isterinja, seo rang djanda muda bernama njo 

njah Sri S. jg bertempat tinggal serumah dgn keluarga W. di Ka 
rangdowo. Perhubungan antara W dgn njonjah Sri S. tsb rupa 
nja telah diketahui pula oleh njonjah W. 

Pada suatu hari njonjah Sri S. tsb 
telah pamit kepada Nj. W. dengan 

al akan bepergian kesua'u tem- 
pat. Djuga W. telah pergi. Ternyata 
kemudian | bahwa kepergian kedua 
orang itu memang telah direntjana- 

Mereka itu keduanja pergi ke- 
W. dikampung Mangkubu- 

men Solo. Sesudah dua hari.di Solo, 
W. kemudian telah kembali ke Ka- 
rangdowo, sedang njonjah. Sri S. 
masih. tinggal di Mangkubumen. Se- 
pulangnja' W. di Karangdowo, njo- 
njah W. terus pergi ke Mangkubu- 
men Solo, dimana ia bertemu dengan 
adiknja,  jalah njonjah Sri S. Dan 
pada malam harinja terdjadilah per-- 
istiwa jang menjedihkan itu. Njonjah 

   

  

ngan njonjah Sri S. tsb telah me- 
ngambil sebuah “pisau tjukur,. dan 
menusuk. njonjah Sri S. pada leher- 
nja pada bagian belakang. 

Dalam melakukan penjembelihan 
itu njonjah W. dibantu oleh dua 
orang keluarganja jang ' bertempat 
tinggal dirumah W. di. Mangkubu- 
men itu. Kedua orang itu adalah pe- 

Berkedok ,,Im- 
portir Nasional“ 
Banjak Berdiri Modal 
Asing — Kata Hatta 

Iu 
DENGAN menasionalkan per- 

niagaan import/eksport seperti jg 
d'dengung2kan - “oleh beberapa 
pihak, ekonomi rakjat belum lagi 
tertolong, demikiar pesan Wakil 
Presiden Moh. Hatta jang diutjap 
kan oleh Gubernur Sumatera Uta 
ra Mr. S. M. Amin ketika resepsi 
KESS jang berlangsung pada tgl. 
22 malam dihotel De Boer Me- 
dan. Pesan Wakil Presiden itu 

dengan mendirikan »Benteng 
Groep” dan memberikan priori- 
tet pada saudagar2 Indonesia da 
lam membagikan lisensi biasa 
dan isfimewa djuga belum meno- 
long keadaan perekonomian di 
Indonesia. 

Likatakan pula, bahwa saat inj pe 
1gorbanan rakjat sudah sedemikian 

rantjis, tetapi kata orang, tidak 
melawan kaum nasionalis. 

Dikalangan Hoahao paling ku- 
rang terdapat tiga tentara jang 
saling bertempur: jang terbesar 
menjokorg Diem. 

Robin Hood. Vietnam. 
Kalangan diantara oposisi tidak 

begitu sulit. Djendral Le Van 
Vien mengepalai kaum Binh Xu-! 
yen, jaitu suatu gerombolan be- 
kasi perampok. Tentang Le Van 
Vien ditjeritakan bahwa ia sema- 
tjam Robin Hood jang 'meram- 
poki orang2 kaja untuk memban- 
tu orang2 miskin. 

Kini kaum Binh Xuyen mem- 
punjai suatu tentara sebesar 6000 
orang dan mengontrol daerah di- 
sekitar Saigon: mereka jang me- 
megang monopoli djudi. Ini, de- 
mikian kata mereka, untuk ke- 
pentingan negara. Sebelum djen- 
dral Le Van Vien jang menerima 
uang itu, dulu uang itu mengalir 
ke Vietminh dan Tiongkok. 

| Posisi Hinh kurang baik. 
Djenderal Hinh jg giat sangat 

adalah tokoh jg paling mengesan- 
kan didalam sandiwara politik ini. 
Orang kata bahwa tentara  Viet-   Perantjis dikagumi oleh hampir se-| 
mua orang, ia mempunjai posisi ku : 
rang baik. Ia warganegara Peran-| 
tjis, kawin dengan orang Peranjjis, 

dulu opsir tentara Perantjis dan se 
lama 27 tahun ia tinggal diluar 
Vietnam. Ia tidak mempunjai ke- 
inginan untuk mentjapai tingkatan 
diatas lapangan politik, tetapi ia 

| Teheran misalnja, 
ySatu istana Shah ada sumber (mata 

tar sadja sudah? keruh: dan seka- 
rang air ,,joob” ini hanja dipakai 
untuk tjutji-mentjutji: hanja orang2 
jg paling miskin sadja ' meminum- 
nja. 

Dikebanjakan kota di Iran, terse 
dia saluran2 air untuk umum. Di 

didalam salah 

air), air ini disalurkan keluar, di- 
mana tukang2 air mengisi kaleng2 
mereka, untuk didjual kepada pen- 
duduk lainnja. Air ini disebut ,,Ab- 

i-Shah”, ,,Air Shah”. 

Usaha seorang multi mil- 
juner. 

Di Shiraz ada seorang multi-mil- 
juner bernama Muhammad Nema- 
zee, jg mendjadi kaja-raja karena 
perdagangannja di Tiongkok, Indo- 
china dan India, dan sekarang su- 
dah: pulang kekota  kelahirannja, 
Shiraz. 

Dalam tahun 1952. ia memasang 
sistim pipa air bersih, ialah water 
leiding jg pertama diseluruh Iran. 
Pemasangannja dilakukan oleh se- 
buah perusahaan Inggris (1946 Ne- " 1 - . 5 tertjapai suatu persetudjuan selekas-| W. jang rupanja tidak dapat mena- . - . nam jg besarnja 200.000 Orang se- mazee membitjarakan soal ini, dgn - 1 lon P ermalnan: Mesir pusat lingkungan | lekasnja tentang kedudukan kenega-| han lagi amarahnja karena menyeta- |Selandjutnja menjatakan bahwa is terhadap dia: tetapi didalam sua In tee membu aan Me NN ar madi Djuara Terto 8 (hidup 3 matjam. raan Irian Barat. hui perhubungan antara suaminja de-| berdasarkan. pengalaman maka | 1, negeri dimana perlawanan thd. Ferina, Pnih engan. bata MEN 1.200.000. Uang iuran bulanan da- 
ri langgaran2 ,,Ab-i-Nemazee” ini 

dipakai untuk mendirikan sebuah 
rumah sakit jg sangat modern, de- 
ngan bantuan 'ahli2 Inggris dan 
Amerika. Rumah-sakit Nemazee ini 
pembuatannja makan biaja £ 1. 
000.000 dan baru akap diresmikan 
pada tgl. 1 Djanuari 1955. Ketjuali 

2 4 1 | . Pa 5 a as 

mainannja tetap baik, ia hanja Pn Sa NA Dotikati Afrika. perundingan2 tersebut, : muda S. kemanakan njonjah W. dan Ka enak sn Ponakan padigk mengatakan menjetudjui suatu nega Bagas ea gn? sa Tjoa Ging Hwie dan ja. Hasil leng Politik luar negeri Nassir didasar-| 3. Meminta kepada Sekretaris kini peladjar pada SMA/C partiku- Ta aa beat 5 kena Tn ra jg tjoraknja sangat sosialistis, UN | sir, Ahadan, kota minjak. Tetapi $ F' (Diiwaban Problim No. 10 (Han- kan atas tiang tri-tunggal ini bagi | Djenderal supaja memberikan lapo- lir, dan pemudi M. adik dari tuan sn tg Ke 2 Duda akn Har tuk dapat memerangi kaum Viet-! 77 chusus untuk buruh Dab "aa 
f4. Darmadi nlai 8 : rat S.11254: Mesir. Dari Kairo, tempat kedudu-|ran tentang perundingan? itu kepa- M. jang kini duduk dibangku seko- Ban Ka ag ah rana 3 Na minh. njaring minjak, dan dipasangnja be 2 Cholis ». Tp Itiur) tel. 1. Rel—dl, Re3—d4|kan Liga Arab, ia telah mengirim-| da Sidang ke-X dari Sidang Umum. lah SKP partikulir di Sols: . ika, 5 i 5 Pa sh 3 : £ Amerika akan djadi wa- | herapa tahun jl. oleh kongsi  mi- 4 3 LL. Hariandja s3 » 5 BEI 3 Rd4d—e4|kan Saleh Salim ke ibu kota2 nega-| (Antara). busi bar an - “enno dang, sit, njak Inggris AIOC (Antara). 
' 4/5 M. Husin bi. 2 3 Re 5 03 4 mat. ra2 Arab untuk berusaha melenjap- Sesudah melakukan perbuatan itu, bah kati e ma 5 Aa He S4 | Wasit diatas pertandingan la- ? 4/5 Abdulkadir. 6 tau 1. Rel— dl, ds—d4 2. a2—|kan pertentangan2 aantar-negara-| Na dan menjangka bahwa njonjah Sri Tn en Ti na Naa “ pangan politik ini bukanlah kai- 

! 6/1 Ong Khwat Sang 37312 NN ab ni 3. Md6 —e5 & mat. Arab. PA : Pp $ ti S. telah meninggal, maka njonjahf Dai L. 5 9 P3 adi sar Baodai, ia tidak disukai, ia 1 6/7 Tjoa Ging Hwe ,, 312 |a3, $ Di Kairo ia telah membentuk se- eran Jis W. telah melaporkan . diri kekalu- we Nan . dan seperhi tsb. Tadi, (dak dikenal dan pada umumnja & 1 ” |kretariat Konperensi Islam, jang rahan. Tetapi sesudah diadakan pe- Kah il Presiden . ingin menjaksikan, orang memandang rendah kepa- P ar tai Demo- No 13 »R ELA hap2 tahun akan dilangsungkan di meriksaan oleh jang berwadjib, ter-|Y4hwa saudagar2 Indonesia .mau danja karena ia senantiasa beker- . za 
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isono M.S., Njoo Kok Lam, 
“Soekarno, Anis, R.S. Padmodipoero, 

“& Muhd. Lukman 

u 

Djawaban jang betul kami terima 
dari: SEMARANG: A. Njiman, Soe 

“tahir, Soetandar, Liem Boen Kwan, ber 1220 Semarang (nilai 18 hingga 
R. Soebardjo, Tjoa. Ging Hwie, Sar 

R.M. 

Moh. Hadi, Harsojo, B. Hutagalung, 
- AZ. Iksan, Djatmiko, Moesain, SO- 

“LO: S. Soewito, Srijoso, R. Soekar- 
s3 no Nino, Kasdiopranoto, Halim Hu 

sin, Walujo, Soetojo, Wisnu Barata, 
Hakim, - MAGE- 

TOARDJO: S Notopawiro, 

Oei Siang,! Tjoe Sioe Teck, DJUWA 

(DJAELANI MARTOWIDAGDO — SOLO) 

   
Djawaban ditunggu selambat2nja tgl. 6 

Seorang pahlawan jg. tak 

ingin dikenal, biasanja re- 

djalankan, demi untuk ke- 

pentingan jg. lebih besar. 
Problim sebelah bukanlah 
suatu impian. 

Letak buah tjatur: 

nang dalam beberapa zet. 
Djawaban jang betul di- 
beri nilai 2. 

  

lewat pos kepada: 3 
1. Sdr. R. Soebardjo, Karangturi Ti- 

no. 10 kami hapuskan). 
2. Sdr. S. Notopawiro, Djalan Ra 

ja 37 di Kutoardjo (nilail 8 hingga 
no. 10 kami hapuskan) 

Korespondensi: Sdr. R. Soerosewe- 
ko, Magelang: Problim ,,Termangu” 
telah kamiterima, hanja sajang tidak 

la akan-tindakan2 jg. di-| 

Mekkah dalam musim Hadji. Dan 
di Kairo pula, ia menerima setiap 
pemimpin Afrika jang memperdjo- 
angkan kemerdekaan negerinja. 
“Demikianlah tulis  koresponden 

staf UP Zaki Salama. 

(Politik Barat 
  

fikasi sebelum diadakan perun- 
dingan2 baru dengan Sovjet Uni 
merupakan bahaja bagi tudjuan 

oleh pemimpin partai Sosial De- 
mokrat Dierman Barat. Erich 
Ollenhauer Rabu malam di Ber- 
lin. Dalam pidatonja d'muka tjo- 

takan lebih landjut bahwa djika 
poltik barat sematjam itu terlak- 
sana, maka terbaginia  Djerman 
akan mendjadi abadi. 

la selandjutnja  menjatakan 
sangsi apakah nota Barat jad. ter-   disertai djawabannja. Tiap pengiri- 

man problim harus disertai djawa 

Sdr. Soesilo Poespoko, Purworedjo: 
“Nama jg. kami berikan disesuaikan 

tersebut. Silahkan kirim. 
Sdr. Harry Purnama, 

Daftar nama2 buku  tjatur 
Semarang: 

dapat 

hadap nota Sovjet terachir itu 
akan membela  kepentingan2 

LANG: M. Sosrowigoeno, R. Soe- ban dan nama pengarangnja agar da Djerman. Ia menguatirkan bah- 
- rosewoko, Soenardi, S.B. Rahardjo, pat lekas dipertimbangkan. , 

“'R. Soeripto, BOJOLALI: Soekardjo, ' 
“Slamet B., Kawit, Sriwidagdo, KU- 

wa suatu djawaban jang negatif 
akan mempertahankan terpetjah- 
belahnja negara diluar - kemauan 

BRE- dengan maksud dan tudjuan problim rakjat Djerman. Achrnja ia me- 
BES: Hadisumarto, BLORA: Tihie" 
Eng Siang, PEKALONGAN: Thio' 

njatakan bahwa djika konperensi 
mengenai keamanan Eropa itu 
terus  ditunda-tunda, maka ada 
bahaja bahwa besok kedua bagi- 

rong radio itu Ollenbauer menga-- 

. Sebar Bom 
“Menggempur Kaum 

Nasionalis Aldjazair 
PrSAWAT2 Perantjis telah 

menggempur dgn mendjatuhkan 
bom? dari 100 pound sebuah pang 
kalan perbekalan dari ,,/Tentara 
Allah” jg terletak di tengah2 dae 
rah pegunungan Djabal Aures, de 

Ouldja Checca. 

Menurut kalangan resmi: serangan2 

landjutkan perang jang berkobar se- 
djak tanggal 1 November jbi. Kala- 
ngan ini djuga mengatakan bahwa 
serangan udara tadi telah lebih diper 
Siapkan setjara teliti sehingga pada 
waktu serangan itu diluntjurkan tak 
ada suku jang setia kepada Perantjis 
T didekat sasaran serangan udara 
tsb. ea “ 

| Selandjutnja AFP mewartakan bah 
wa penduduk daerah pegunungan 
Djabal Aures pada hari Kemis hanja 
masih mendapat waktu 24 djam un- 
tuk meninggalkan - tempat-tinggalnja 
dan pindah ke zone keamanan jang 
dadakan oleh Perantjis di Toufana, 
30 mil dari Batna. Kesempatan untuk 
pindah ini dianggap berach'r oleh 
spembesar2 Perantjis pada hari Djum' 
at djam 07.00 GMT', Pembesar2 tsb. 
berharap bahwa ,,kesatuan2 pembe- 

  njata bahwa njonjah Sri S. masih 
belum meninggal. Dalam keadaan 
luka parah njonjah Sri S. dibawa 
kerumah sakit. Selain pada lehernja 

mendjadj pionier pembangunan eko 
nomi rakjat, serta mendjadi pendo 
rong dan pembimbing dalam meng 
hadapi kesukaran. Untuk memenuhi   sebelah belakang, njonjah Sri S. te- 

lah mendapat luka2 pula pada hi- 
dung dan pada Jengan kanannja se- 
belah atas. 

Njonjah W. bersama kedua pe- 
muda pembantunja 'itu kini telah di-   
itu, sebenarnja masih hidup. sekali- 
pun dalam keadaan pajah. 

  

tetap! kereta-api itu lalu keluar dari 
'rel karena rel untuk sebagian ternja- 
ta telah dibongkar. Serdadu2 Peran 
tjis jang mengawal membalas temba- 
kan2 jang dilepaskan oleh kesatuan 
Fellagha tadi dan pertempuran ber- 
kobar selama I.k. 14 djam sebelum 
kesatuan Fellagha itu mengundurkan 
dri. Dikatakan bahwa dipihak Peran 
tjis timbul korban 2 orang luka? 
jaitu masinis dan seorang serdadu. 

  
ngan djalan memperbesar ketjepatan ' 

(Antara— AFP), Yoshida. 

tugas itu dikatakannja, bahwa sauda 
|gar2 kita harus mengubah mentuli 
' tetnja. Sebab ketjuali beberapa sau 
| dagar jang benar-benar bisa: didjun 
djung tinggi mentalitetnja, kebanjak 
an saudagar hanja ingin kaja dengan 
tidak usah k BRA @.. Diketahui 

nurut pesan Wakil Presiden itu ada 
lah penjakit jartg mesti dibasmi. 

  

MEROSOT SEKALI 
“Tentang krisis pol'tik di Dje- 

pang, madjallah ,,Newsweek” me 
ngabarkan dalam beritanja dari 
Tokyo, bahwa popularitet dan 
vrestige perdana menteri Shigeru 
Yoshida tdak pernah merosot se 

: demikian rendah dari pada sekem 
obalinja dari perdjalanannja keli- 
ling Eropa dan Amerika Serikat 
baru2 ini.Dikatakan, bahwa di 
surat2 kabar hampir tidak ada 
Satu suarapun jang  menjokong 

  

dja-sama dengan Perantjis dan 
senantiasa tinggal dirumahnja jg 
hebat sekali di Cannes. Leb:h 
mungkin adalah bahwa Amerika 
akan mendjadi. wasit: mereka: ini 
meng'ngini: suatu pemerintahan 
anti-komunis jang zakelijk. Teta- 
pi Perantjis mempunjai perasaan 
getir terhadap mereka. Perantjis 
berkata: ,,Mereka ingin supaja 

Amerika Serikat untuk beladjar 
sebanjak 45 orang, jang terdiri 

dibagi dalam tiga rombongan, ja- 
itu rombongan pertama jang ter- 
dri atas 20 orang untuk mempe- 
ladjari masalah produktivitet ker- 
dia, rombongan kedua, sebanjak 
15 orang untuk mempeladjari pe- 
rumahan buruh dan pembangun- 
an masjarakat dan rombongan 
ketiga, sebanjak 10 orang untuk 
mempeladjari 
tihan djabatan. 

Peladjaran mas 'ng-masing akan 
memakan waktu antara 6 bulan 

penilaian dan Ia- 

krat Djepang 
Partai Baru Petjahan 

Partai Liberal 

. PARTAI Demokrasi Djepang, 
jaitu suatu partai konservatif 
baru jg terbentuk atas gabungan 
bekas Partai Progressif dan pe- . 53 a Ingi ab : S7. Imikian' diunumk ni ka 3 : : / kita pergi dan djika kita pergi, |tjahan dari Partai Liberal d Putih: Rgl, Pcs, Me3,|  “ Berbahaja 375 Tasra perantita « Uatita Pe taher oleh jang berwadjib. po umum — demikian Wakil Presiden | kita tidak akan mungkin kemba- Fhari” Rebo diresmikan bea 

Kf6, Be6 pion 22, 24 Bagi j p ari Kemis| Sampai berita ini ditulis njonjah — bahwa banjak sekali orang-orang ! 1: 1» . dirinja » pak 0 enda agi Usaha Persatuanjai Atajazair. Diterangkan olehy Se Granat. tedup (tetas “barapan jaka menibarulah dian Matana Ul Tag”. digedung pertemuan - ,,Hibiya”, (7 buah). 5 pembesar? tadi bahwa seran bal ! ” , an 21 i 6 Tokyo. Sebagai ketua partai telah Hita KER EPhA Ke? Djerman—Kata gan/ untuk sembuh rupanja sedikit sekali mendjualnja pada pengusaha asing, dai hek Na Hitam: Rd8, Ph4, Ke7, udara setjara besar2an jg per| mengingat luka2nja sangat berat. dan djuga diketahui, bahwa dibela 45 ORANG KE AMERIKA oral iban Koh an an 1 Na ag 2 Baen Ollenhauer tama dilakukan terhadap ,,kaumj Kabarnja njonjah W. hingga 'kini “kang -,,importir nasional” itu berdi SERIKAT Tn Tn get Hg Te sebagai 1 « ' “ A 1 DESAKAN2 negara2 Barat pemberontak” itu telah terd masih belum mengetahui, bahwa njo- Ti modaj asing dan jang memimpin, Atas dasar bantuan PA bapa Part Progres Na Putih djalan dulu dan me-|agar persetudjuan2 Paris dirati- (pada hari Rebo jbl. di daerah njah Sri S. jang disangka telah mati Orang asing. Hal jang demikian mej dari Indonesia akan berangkat ke , 
Shigemitsu. 

Bekas menteri perdagangan P Kk $ aN judara tsb, merupakan  hanja suatu (Antara) |atas pegawai2 neger, pegawai2 |dan perindustrian Nobusuke Kisi | i deka” Pe nan Omosikah "Teu mempersatukan  Takjat | pendahuluan dari tindakan? terhadap perusahaan pemerintah dan pe- jan Tai dipetjat dari partai 
kepada Harian ,,Suara Merdeka” di Se 

g petj 1, Partai 
kep »SL erdeka marang. Djerman. Demikian dikatakan (kaum pemberontak djika mereka me- | kereta-api tadi dari swt dani te du POPULARITET YOSHIDA .mimpin2 serikat buruh. Mereka |Liberal karena bersikap 'anti-Yo- 

shida, dipilih sebagai “sekrctaris 
djendral, sedangkan Buyichi Miki 
(Liberal) dan Kenzo Matsumura 
(bekas sekdjen. Partai Progressif) 
masing2 sebagai ketua bagjan 
urusan umum dan ketua bagian 
urusan politik. 

, Dalam rapatnja jang pertama 
d'bawah pimpinan Niro  Hoshiji- 
ma, pimpinan partai baru ini te- 
lah mendengarkan laporan  me- 
agenai perkembangan? jg meng-       dan 1 tahun. 

  

akibatkan lahirnja partai baru jini. 
» (Antara) 
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.INA: Soejoso, KARTASURA: E.S. Sdr. tanjakan kepada salah satu to 
Hadiwasana, TIIREBON: R. Moh. ko buku, mitsalnja Kolff Djakarta, ! an Djerman itu akan duduk ber- 

“Saleh, Masduki,  Soegondo,  TA- Van Dorp dll. Semua penggemar hadapan dalam medja konperensi 
' WANGMANGU: Kadarisman, PUR boleh turut menebak. isebagai anggota2 dari blok2 mili- , 3 : 
. WOREDIO: R. Ristanto, K. Hardjoy Sdr. H.I. Soewito, Semarang: Dja ter jang saling bertentangan. De- kesulitan2 perbekalan djika perintah 
brawiro, SALATIGA: R. Koesnijo,' ngan putus asa. Menebak problim mikian Ollenhauer. (Antara-AFP) supaja mengungsi itu ditaati oleh pen- 

' 3. Soehardjo, TJILATJAP: R. Somo bukan dibuat ukuran semata untuk —————— pa 

rontak” akan dapat diasingkan di 
tempat2 bersembunji mereka dipegu- 
nungan sehingga mereka menghadapi 

DUNIA memang tak sepi dari ke rakjat telah dapat dibangun sebanjak limih — Gerakan Perantjis untuk anehan2. 2 Orang anggauta polisi, 3600 buah SR dengan 10.380 rua- , menindas kaum nasionalis: Aldibzsi- jang sebetulnja harus mengurus ke- ngan, semuanja seharga kira2 Rp.|riah makin tegas — Kini telah: Gi: djahatan, telah dihukum sendiri tu- 24 djuta, — Kampung2 di Djakarta umumkan di Ishmul: sebuah desa tupan pendjara 8 tahun karena ter- akan tambah ramai. Kini direntjana jang dianggap mendjadi pusat ,,ka- sangkut. perkara kedjahatan, Mereka | kan, bahwa ditiap kelurahan dalam | Gan : dipersalahkan memalsukan tanda ta | kota Djakarta akan dipasang alat Om pembrontak”, bahwa mulai be- 
ngan kepala polisi lalulintas untuk pengeras suara, ' Ini dianggap dada | mak SA On NA Pe membuat rijbewijs2 palsu. Rijbewijs effektief daripada" pemasangan ra- kampung itu harus sudah mening- 
palsu demikian ini mereka djual Rp. 'dio2 "umum ——- Kapten Mohamad  Salkan desanja — Akibat melanggar 400,— perbuahnja. Hal tersebut ter | Riad, aide de'camp”Nadjib telah di- | Sisiplin partai, 7 orang anggauta t 9 djadi di Djakarta, — Semangat Ro | anakan oleh pemerintah Mesir pa Partai Buruh Inggris jane duduk da 

oleh suatu kesatuan  Fellakha 8 mil tong-rojong jang patut dipudji telah | da hari Senin. Ia didakwa mendjadi | lam parlemen, telah dipetjat oleh dari Metaloui di Tunisia Selatan, Se-  ditundjukkan oleh rakjat Djawa Ba| penghubung antara Nadjib dengan | partainja. Hal tersebut terdjadi pa mula masinis mentjoba meloloskan|rat, Selama 2 tahun ini atas usaha Hogeiby, pemimpin Ichwanuj Mus-| da hari Selasa, Sebetulnja mereka 

harus memberikan suara blanco, ta 
pi. ternjata mereka telah menjetem 
anti” penrsendjataan kembali Djer 
man Barat. — Lagi kabar dari Ing 

gris, dan kali ini perkara jang le- 
bih serem. Ialah perkara spionase. 
John Clarence, seorang -klerk pada 
National Guard”? Inggeris  rormu 
laan bulan ini telah ditangkap J:n 
hari“Rebo ia sudah mengaku, beker” 
dia untuk kepentingap seorang diplo je 
mat RuSia, Ia harus memata-matai | 
gerak-gerik orang2 Pusia jang kini ! Han 
mendapat asyl di Inggeris, | 

. Jiatmiko, PURBOLINGGO: R. Soe permainan tjatur dalam praktek. URSS TOLAK UNDANGAN | Kesatuan Fellagha Bae 
“ono, WIROSARI: S. Adisabroto,| Sdr. Notoprawiro, Purworedjo: | EISENHOWER. Kereta.api Militer 

| KENDAL: M. Hadidarsono, JOG- Partai jang telah pernah dimainkan! Sovjet Uni hari Rabu malam ' Perantjis 
JA: F. Abd. Ganie, Mudjaddid Hi- tidak perlu takut untuk diumumkan. | menolak undangan presiden Eisen | Sementara itu sebuah kereta api 
tam, PURWODADI: S. Soenarto- | Soal nama jang kalah dan menang ' hower untuk mengadakan konpe- militer Perantjis jang berlapis badja 
jo Adi. rensi 4 Besar mengenai keaman- | pada hari: Kemis pagi telah diserang 

    
sudah biasa. 

Sdr. Sarsono M.S. Semarang: No. an Eropa setelah persetudjuan 
Bg9-—g2? lalujtentang persendjataan kembali 

Djerman diratifikasi, 
F siapa menerima hadiah?: Dalam 9 djika didjawab 

'hinggu ini kami sampaikan hadiah Bc6 — b6 mat,   
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Pai Aa Si 
a . 

a aon aa NN 4 x 

MAAN ML AL ML LL LL LL ML LK Se RA AA 
2 8 2 : 2 - atm “ mc 

     
   
    

   

  

  

  

  

      

  

Me angan, .. man aa ae en sm eaaa 

5 Nata 2: 3 ti “1 Automonteur Akan menikah : js e , e 

Kesehatan Lebih Ber harga Didjual 2 Tj itarum” R.r. NOORWARSIKI KOESOEMOHADOKO » PIS 8 I 9 9 I | l "TI 9 " 
| Sa sa Uas NB " | 29 NN Pa Aa dengan 

. Pada Harta Benda M u.! ! Speda Motor A-J.S. 350cc th. "54! DJL TITARUM 21 Lts. SOEDIBYO KARTODIGDO | | y 
E 2 Mi Ata 10076 Baru. » AKAN TER” KURSUS Semarang Dilangsungkan pada tgg. 28/11-54 ia Compl. Air Filter & Bagagedra- 

            
      

  

A ger. BARU PADA TG. 1 DESEM-! Tandjungkarang di kmp. Baris 508 Semarang dj. 10 siang. Oo S p e d a wanita model sport ukuran 20 Da ANN Oa 5 # | “Tiojudan 143 Solo, | BER 1954. 'KOEARNO—— : inch merk RAMBLER Ma Kk BAHAGYAS Map |». (Kidul Klenteng) ' PENDAFTARAN MULAI INI | : tjet hidjau, buatan INGCRIS ian Ea AI ELA 8 AS | HARI DI TJITARUM 21 ban GA BATA GAM SS Oo 2 pax / » Neh : an na SEMARANG. | on am L on tj en & tembok gongslag/Westminster. 

   

  

      
   

Er Tiapagitay pap 

. kunita-Diraray 3g 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 1004. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAT 

MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKITI2 RHEUMATIC, BA- 

DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 

BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 

SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 
| era bad 8 5 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATJAM: 5 2 
Kuat Lelaki — Kuat Wanita 

Hamil dan Branak 

Harga: 

Sebotol.Besar Rp. 12.50 

Botol Ketjil Rp. 4.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 

- SELURUH INDONESIA. 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

. Tjap,,Gelas Mas” 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP. No. 1472. 

  

  

  

Baru terima: 
PIANO ACCORDEON 
     

| 

1 

DAN MATJAM - MATJAM: 

Mainan Anak-Anak 
UNTUK HADIAH SINT NICOLAAS. 

Toko SIN HWA 
DJL. SETERAN' No. 7 — SEMARANG, 

J3 Neji 
"BE PHARMA" 

  
  

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

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

Idari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

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

APHRODIN untuk laki-laki 
NeNotok AA Rp. 10.— 

DC CREAM untuk kekolotan 

    
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol Rp. 15.— 

NO HAIR CREAM untuk hilang 

so... 

  

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

tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 

dan pudjian semestinja. 

Perhatikanlah  Harga?!!! 
: "MIDO” powerwind, automatic dengan veer 

tak bisa putus. 
”OMEGA” seamaster model ketjil dan datometer 
”ELECTION” automatic. 

  

CM EMAK   

  

Kranggan 25 - Semarang. 

  Nae Pan 
Saja, ACHMAD di Djakarta atas kemandjurannja obat Ami- 

Irosoi keluaran dari Tabib Amirodin Solo, telah sembuh dari Penja- 
kit saja nier. Meski sudah beberapa waktu saja derita, sehingga 

| mengganggu kesehatan. Ternjata diluar dugaan saja, setelah mulai 
|memakan Obat Amirosol, kelihatan sekali kemandjurannja. Kemu- 
Idian belum sampai habis Obat Amirosol, dapatlah sembuh penjakit 
saja sama sekali, dan terhindar dari bahaja penjakit lebih Jandjut. 
Maka atas mudjarabnja.obat Amirosol saja sampaikan terima kasih 

Saja 

Achmad 
di Djakarta. 

Sudah dapat ratusan surat pudjian 

OBAT "35         

UNTUK WANITA: LAKI? 
SUDAH DI-UDJI RIBUAN ORANG OBAT AMIROSOL : 

TABLET AMIROSOL. 
|Amirosol istimewa bisa timbulkan satu tenaga jg luar biasa, lelaki 
dan wanita maupun tua atau muda. 
3 AMIROSOL artinja: Soal kekajaan. 
'Bukan kekajaan harta, tetapi kekajaan kesehatan badan. Itulah 
lebih berharga. Kalau sudah hilang satu tenaga bisa timbulkan 
Irupa2 penjakit, seperti: sakit nier, hati berdebar2, kurang darah 
@ll., tidak mempunjai kesenangan hidup. 
(Bila makan obat Amirosol bisa memuaskan dan mentjegah segala 
rupa2 penjakit jang merusakkan badannja. 

o Mesi n dj ait tangan/kaki matjam2 Merk, 

0 Mesintulis baby Portable merk TIPPA 

0 Senapan Anginmerk 8. 8. F. 44 mm, - T MA ”TITUS” titomatic datometer. MANA BEMEIN ran ! ”DITIS” arlodji kantong. 
8 5 SHEAFFERS dan PARKER pen rupa2 matjam. 0 Lampu Po mpa merk : PETROMAX, 

Lontjeng tembok Westminster dl. | ZEPPELIN, 
, Oo V merk ,VA LOR” buat Selalu lebih h!!! | k » atan Bas Lai Komfoor Masa Ha ian 

Toko H. Abdulkadir 
Djl. Seteran 10 Semarang Tilp. 1954       

. . 

Pemintalan - Djantra N. V. 
Ditjari 
A. Beberapa tenaga ADMINISTRATIE, jg berpengalaman, 

pendidikan S.M.P./Sederadjat, umur 21 — 30 th. 
B. Seorang DJURURAWAT laki-laki, untuk bekerdja pada 

malam hari. 
Seorang MAGAZIJN-MEESTER, jang berpengalaman. 
Seorang PEGAWAI untuk Bagian Pembelian jang berpe- 
ngalaman, umur 30 th. dan berpendidikan S.M.P./Se- 
deradjat. 

E. 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.     

Dari truck2 jang tidak dipergunakan lagi/afgekeurd dan bekas 
terpakai milik Inspeksi Daerah III Djawatan Kehutanan Djalan 
Mataram 864 Semarang. 

MERK THORTON TYPE 1946 H. 3065 dan 
FORD TYPE 1946 K. 386 

Penawaran untuk tiap2 truck dengan sampul tertutup di bubu- 
hi tanda penawaran supaja dialamatkan kepada Kantor Lelang Ne- 
geri Djurnatan 19 Semarang, selambat2nja pada tgl. 29-11-1954 

Truck2 tersebut dapat dilihat pada tiap2 hari kerdja dari djam 
8 pagi s/d djam 13 siang. Pembukaan Couverts tgl. 30-11-1954 
djam 9.30, dan harap para penawar harus hadiir. 

Lands Vendu Commissionair 

        

  

  

      

  

       

$ Impotin Tablet buat orang Lelaki Harga ............... Rp. 30.— Djawa Tengah : ba sea n 2 Ng PT AMIROSOR berpa Ui Mel Rp. 25.— HARDJOPRAWIRO. 6 No.1 dan PEKODJAN No.101 aa eta 3 AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— -. NA mg ame anna —— 
: KANTOR G.WARUNG No ” TELP.1881 but putih djadi hitam (TJELOP ). AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan " Menanam maa —— 
, j ii Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— orang lelaki Sea ag sa ingin Ta AI 3 | Harus tambah 1576 ongkos kirim. TERANG BULAN obat hilangkan kukul Nan PN Nana ve RUN og, GLMMouR AK0 FUN) Oei mma Belina ae— RA ana 15 $ jerawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— PREMIERE! : ia . an Aa na € Pa : ae "7 TJATJAP MBUT pandjang dan gemuk ) — CITY CONCERN CINEMAS Un aj DAPAT BELI DISEMUA TOKO Nk Se Rp. 20.— dan Rp. 10-— 

ARE SULLIVAN - CHARL MC. GRAW - DOROTHY MALONE 

LOOP BOLEs DESPERATE MAN ON 
sa Y THE HOT SPOT! 

Pentjurian di Bank“jang sangat menggemparkan! 
Penuh akn Terkedjar sampai tertangkap ! Hebat — Gempar ! 

GRAND 5.007.009.200 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 

The HIGH and MIGHTY SAGA of the JET BLASTING ACES 

      
  

“. 5007.00900 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) OBAT TIONGHOA. 
| “— AGEN: 

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

-Idan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Toko Obat 
Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Petjinan 75, 
Djogja: Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat Eng Ho Tong 

Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat, Tjirebon. 
  

  

KtEsus LB LP 

  

Djl. Be Biauw Tjoan 92 

Ongkos kirim 1076 
Terbikin oleh : 

Tabibh Amirodi 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZON DER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki ,,mati 
angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalau minta baik dengan ga- 
ransi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh berdamai 
AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta   
  

Gris 
5.-7.-9.- (47 th.) 

Memikat, meng-   giurkari dan meng- 

gila-gilakan ! 

Lihatlah dia si- 

genit ANN SHE- 

         

  

   

  

  

  

  

  

  
       

  

        
        

    

  

            
    

  

    

        

PE MABA NG: KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang | RIDAN bernja- 1 : HOK AN: Petjinan, Magelang Ps Ba £ Bahasa Inggeris: Permulaan (Elementary) Rp. 17,50 tiap bulan ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang | nji, menari dan 13 
Landj. Pertama (Tingkatan SMA/ Inter- - Toko Obat ENG TJE HOO. Dj. Nanking 17, Madiun | berdandan ! e mediate) Rp. 25— ,, ',, “Toko TJAP KENDI Klaten | Kannah flm Landj. Atas (Utk. udj. Lower Cert. C.U.) Rp. 40,— ,, ,, Toko RADJA BALI Dj. Kajutangan, Malang | . La Bebas Dibawah pimpinan Mr. Tan, Senior Cambridge. Toko obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9, Salatiga musical jang perowerennee 

7he stop # Bahasa Belanda: Permulaan/Landjutan Rp. 12,50 ,, ,, UNIVERSAL STORES Bodjong 6B, Semarang | terbesar ! 5 IWARNER por S PA m3, # Hata ON bakti SIRP Bo 205 ALI SPORT Di. Pulisi 30, Pontianak 2 BRog 12 Pap unele ats Hmu Pasti/Alam: — Tingka : EA ab Toko Obat ENG NJAN HO Petjinan 75 Jogia. 2 sn 5. Z SAKAIL « Diracted by David Buller 1. “yng #. Memegang Buku A: Untuk udj. Bond Okt. 55. Rombongan2 Toko Ohat ENG TAY HO Petiinan 58 kia kerasn Play by Som Haliman, ehard Wat) Francis Swann and Jomas Kora's Bona on Orgfaot Story by Kahard Well 
dores ikal lama sudah penuh. Rombongan baru dimulai 7 Des. '54, 11 bl. POORAN SPORTING COY Dji. Pontjol 40 Semarang 

1 Color Cara. «f America United Artists 4 Rp. 30.— Dictaat gratis. : En - Toko BALDJUN Dji. Kepatihan 105 Pekalongan SAN Sa .. Pendaftaran peladjar2 baru dimulai hari ini. : ——— 5 —— 5... M-G-M atom TINGGAL SEDIKIT MALAM ! Tugas di Medan Peperangan dari JET PILOTS jang gagah berani. Ki KN ee en or” TORTOR “SA KOOKO0 (1715) Pengedjaran dan Pertempuran hebat antara JETS dan MIGS! Be ana Sa Sapna TN Ka MALAM THREE STRANGE Extra: Ini dan Besok sore dj. 3.00 Penuh sensatie! Hebat! Serem dan Menggemparkan ! si L : D.M.B. This year the — 25 i - Ss » - INI MALAM PREMIERE Film India Terbesar (u. 17 tah. | Kursus Mengetik k Mainan Kanak-“ anak Rex if sdvonturo is 
Naa KE en Ing TA, sFORT UNA Hari ,,SINT NICOLAAS"” sudah hampir tiba, maka pilihkanlah sekarang djuga mainan 4.45 INDRA NP AA — ti l 5 1g Di M No. 5G Bearan kanak2 jang sesuai dengan keinginan anak2 Tuan2 dan Njonja2! : 

4.30-7.00-9.30 YANG Ng TE | d Waktu Dead" & IkITA SEDIAKAN: 7.00 sepak Sion 29 MN SEN Pagi: dj. 8—12. Sore dj. 15—19. BERPULUH2 MATJAM MAINAN KANAK2 JANG INDAH2 2.15 
ROYAL NS NN Ghea Uang kursus: biasa Rp. 12.50 BUATAN DARI LUAR DAN DALAM NEGERI! “7 th) La. IN eh dan tjepat Rp. 25,— sebulan. Perhatikanlah, bahwa masa untuk MEMPUNJAI SEBUAH MAI- | 5 5.00-7.30-10.00 NN Ka Pat pan. NAN bagi anak2 Tuan2 dan Njonja2 adalah SEKARANG ! Bukan an : LEO SENIN Han Indi esin tulis j aru. : 1 agi a59 

beri HIBURAN di- MIN BARU. Anya Datanglah dan pilihlah sekarang djuga, agar supaja tidak sampai Tt 1 PRODUCT samping FULL LAN Pemimpin umum “| kehabisan ! Pr, Aa wan Kg ACTION dan TA- an R. Th. HARTONO a23 INI ANGELI - BARRYMORE RIAN2 jang me- G f Tjabang di Djalan Raja 85 Pati HARGA2NJA SELALU BERSAINGAN ! Malam CARON » DOUCLAS » ORANG nadjubkan! djuga masih menerima  murid2 PERLAJANANNJA SANGAT MANIS ! pengab.: '—— MASiN - Monifican - SWElira NJANJIAN2 jang meraju Sukma — KEADJAIBAN jang mengherankan. | baru. asa : HE Pertarungan seru dan dahsjat ! Achirnja LAIN DARIPADA LAIN ! Pn ee HARI MINGGU DIBUKA RADJA MURAH Mn "en ana Diagala Ini Malam d.m.b. Ba Pena n aa en GL djam TORO Batjalah : ena aren oa “ “Toko ,,HIEN” & Coll 41: Cewumirimama PUJAGAIAN 5..7..9,- Gep. umur) Ox  5.00-7.00-9.00 INI MALAM (u. 17 tah.) Besok tg. 28 Nopember hari 1 1 630 L KISAH TIGA PERTIINTAANI Film Komidi buatan Sovjet : "2 SRIMULAT — KUNTJUNG — S. PONIMAN — Suara Minggu j.a.d. toko kami dibu- 4 Bodjong 25 — Tilp. 1577 Has te 1 ii 
: ASMAH — HERMAN — M. JUSUF na Be ea ambin babak "3 SEMARANG. MINGGU PAGI ' On The Circus Arena MIMI MARIANI — RIBUT RAWIT : " MATINEE: 2 o ' FNCCA 29 Merdeka in ,»REX” 9.00 — 11.00 . sLENGGANG DJAKARTA' a     

  

Sedikit air mata! Banjak Tertawa! dengan 9 Jagu2 Populer ! 
Film Hiburan penuh lelutjon Kotjak — Lutju ! Istimewa ! 

Lekas2! “3 Djangan Kehabisan ! 
Sandiwara Wartawan 

TA H” 
Sudah dekat ! 

MENGHIBUR PERASAAN DUKA DAN SEPI! 

10070 UNTUK AMAL 
: Dengan selingan2 jang menggembirakan dan menarik : 

Ke TARIAN — DAGELAN — SENI SUARA — DLL. 

: Main tgl. 27 dan 28 NOVEMBER di GEDUNG KESENIAN 

Bodjong, — dimulai djam : 19,30 
Masih dapat beli kartjis di : 
Semua Harian dan diloket ! 

      
  

    

   

          

4 
YOWRE NO BLAMED GOOD TO NE 
IN THAT CONDITION! GET IN TH? 
WAGON AN' WELL GO LOOK FOR 
HER AN' ROY OLIT ON TH' DESERT! 

SNAP OUT OF IT, BERTHA! 1F You 
DON'T TRAIN FOR YOUR RASSLIN 
MATCH,YOU WON'T BE ABLE 7 

A4 TEROW A SHABOWI 

1 CAN'T, WILLIE BOY! IM TOO 
WORRIED ABOLT POOR, PUNY, 
LITTLE PEGGY SANFORD! SHE 

S, NEEDS MY TENDER 
Tn CARE!      

..CAN'T FIGHT TRESE 
F7 RAPIOS... NOT ENOUGH 

STRENGTH LEFT... VLL 
NEVER MAKE IT... 

BARU TERIMA : : 

| National Bellas Hess 1954 - 1955 
| 

| 
. 

   

    

       

  

      

  T WILLIE 
: LN, 8 

! 

| BRANCH...   

  Toko Buku .,,Glorious” 
Sidodadi 3-Tilp. Smg. 1697 .     

Mad entin an 103 

  

20... Stihoonheids en Kapsalon 

Maison ,MARIN A" 
2 Randusari 21 Semarang. 
Moderne gelzatsverzorging dengan bahan2 dari Elizabeth-Arden. 
Menghilangkan djerawat, vlek2 dengan bestraling d.l.I. 

Permanent wave dengan model2 jang paling baru, dengan krul2 be- 
sar. Specialiteit Short-wave (jongenskop model) dan Long-wave un- 
tuk rambut berkonde dengan ombak2 besar. 

Terpimpin oleh : 
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Dipekarangan “Willie ODOoley ae — Kalau begitu, tidak ada 
— Angkat halter itu lagi dan djangan malas, Bertha! Djika kamu gunanja kamu itu. Lekas naik 

tidak berlatih untuk hari pertandinganmu, kamu tidak dapat mentjapai kereta dan kita pergi mentjari 
tjita-4jitamu! 

SEMTEMEALA AO enakan hasan 
tidak mungkin men- 

tjapai padas ini tidak 

    
          

      x : $ 4 dia dan Roy dipadang pasir! tjukup kuat tangan kifi oo . ARA Med, Gedipl. Schoonheidsspecialiste dan Kapster : — Saja tidak dapat, Willie! Saja sangat susah memikirkan Peggy saja tidak akan berbuat demikian... PANITYA SANDIW -nd CHIA LAN HWA. Sanford jang dea mungil! Dia sangat membutuhkan perawatan saja! 
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