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rentjana ,,peratulan daerah pro- 
pinsi DjawaBarat” kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Semen 
tara jang berisi penetapan tentang | 
penanggungan padjak peralihan |. dan padjak upah pegawai propin- 
.i Ahaya Barat. Seperti telah di etahui i lah mene- tapkan ” dak $ Mperaturan Peme. | Pagi sebelum matahari terbit telah diserbu rintah No. Sun 1954”, bah- | 
wa negara enanggung pa- 
djak peralihss 3 padjak upah 
bagi pegawai nex. jg bekerdja 
aktif. Padjak jang x 'ndjadi tang: gungan negara itu #exdju 570 dari pendapatan chiu, 
diperoleh dari hak-hak gadji 
upah jang dibebankan enda 
uangan negara, dengan ketentuan 
bahwa djika padjaknja kurang 
dari 57o, maka padjak seluruhnja 
ditanggung oleh negara. 

Dalam pendjelasan mengenai ,,Pe 
raturan 
1954” itu ditegaskan, bahwa ,.da- 
lam keadaan dewasa ini harga ba- 
rang2 keperluan hidup - sehari-hari 
membumbung tinggi. Ini menjulit- 
kan pegawai negeri untuk memenu 
hi kebutuhannja sehari-hari dengan 
gadji jg diterimanja. Menaikkan ga 
dji pokok sekarang dirasakan bukan: 
djalan sebaik2nja, mengingat aki- 
batnja nanti dalam masjarakat. Ma 
ka guna sekedar meringankan be- 
bay pegawai itu, pemerintah men- 
tjari djalan untuk menambah peng- 
hasil pegawai negeri dan setelah di 
pertimbangkan, maka diambil kepu 
tusan untuk menanggung padjak 
peralihan dan padjak upah jg dike- 
nakan kepada pegawai negeri, buat 
sebagian atau buat seturuhnja. De- 
mikian antara lain — pendjelasan 
umum mengenai PP No. 29/1954 
itu. (Antara). : 
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Pemerintah No. 29 tahun ' 

"5. Oia Pan 

Petjatlah 
. Sahetapy 

Sebagai Anggauta 
Parlemen 

BERHUBUNG dengan utjapan 
anggota Parlemen Sahetapy En- 
3 jang mengatakan, bahwa per- 
|djoangan mengenai Irian Barat 
itu f sflauweku?”, maka 
Dewan Aksi Pemboikotan Barang 
barang Belanda di Makassar, ber 
pendapat, Sahetapy Engel tsb. 
harus dipetjat sebagai wakil rak- 
jat di Parlemen, karena dengan 
pernjataannja itu, benar2 ja ber- 
diri dibelakang Belanda, dan dia 

lal: mengchianati bangsanja 
sendiri. Selandjutnja diminta su- 
paja pemerintah menuntut dan 
mengadakan penjelidikan. 

: (Antara) 

  
  

Praktek Je Menundjuk- 
kan Diskriminasi 

Karena Adanja ,Klass 
bulkan Krn Rasa Iri H 
un Dapat Dihapuskan—Pesan Menteri 

Kpd Konperensi Kerdja Ekonomi | 

DIKABA RKAN, “bertempat digedung Ba- 
ra Dja karta, mulai Pan ag ngga k 

aja: Ba 
SEPERTI SUDAH 

lai Pradjurit Dil. Ne Dja 
ker     

seno memberikan sambutannja ig 

en-Komplex” Jg Ditim- 
ari—Tetapi Lambat La- 

Rooseno 
APERKI 

  

eri Perekonomian Prof. Ir. Roos 
pada pokoknja mengandjurkan 

adanja kerdja-sama jang erat antara seluruh golongan warganega- 
ra Indonesia untuk dapat mem bentuk suatu front ekonomi na- 
sional jang dapat menghadapi kekuatan kaum modal monopoli 
asing jang sampai sekarang masih 
ngaruh besar di Indonesia. 

Dalam pidatonja itu, Menteri 

Roosseno mula2 mengatakan, bah- 
wa penjelenggaraap konperensi eko 
nomi Baperki -itu dianggap tepat 
waktunjg,- mengingat dewasa ini ki 
ta sedang menghadapi kesulitan2 
ekonomi. Dengan menerangkan, bah 
wa ia sendiri tidak dapat ' membe- 
narkan adanja diskriminasi2 antara 
sesama warganegara dengan menga 
dakan garis2 perbedaa, antara war 
ganegara ig biasanja disebut ,,tidak 
asli” dan mereka jg dinamakan ,,as 
1”, berkatalah Menteri. Roosseno, 
bahwa keadaa, dalam praktek jg 
menundjukkan adanja diskriminasi2 
tu timbul karena adanja ,,klassen- 
SALAH IM AA 

Rentjana 

- Marshall 

. Utk Asia? 
SEGERA Amerika Serikat akan 
elantjarkan kenegeri2 Asia jg. 

merdeka .masalah2 ekonomi jang 
berbiljun2 dollar djumlahnia se- 
suai dengan Rentjana Marshall, 
demikianlah dikatakan hari Sabtu 
oleh pen'ndjau2 ekonomi di Wash 
ington. Presiden Eisenhower akan 
minta bagana Konggres supaja 
bantuan Amerika Serikat untuk 
Asia diperbesar, sekalipun dengan 
mengurangi pengeluaran2 jang di 
berikan kepada negeri2 lainnja. 

Perdana Menteri Djepang, Yoshi- 
da, waktu mengadakan kundjungan 

memmunjai kekuasaan dan pe- 

complex” jg ditimbulkan rasa iri 
hati karena dalam masjarakat kita 
terdapat perbedaan2 tingkat  kehidu 
pan diantara sesama warganegara 
kita. 

Untuk menghilangkan . klassen- 
complex itu oleh Menteri diandjur 
kan, supaja ada usaha jang kong- 
krit untuk mentjiptakan suatu 
kerdja-sama jang se-erat-eratnja 
antara semua warganegara dan 
untuk ini oleh Menteri diharap- 
kan adanja bantuan dan kerelaan 
dari pihak warganegara ig biasa- 
nja disebut ,.tidak asli”, misalnja 
dengan djalan memberikan ban- 
tuan2 jang kongkrit untuk melan- 
tjarkan usaha2 pendidikan para 
ach guna mengatasi kekurangan 
technis dilapangan perekonomian 
kita sekarang ini. : 

Oleh Menteri dikatakan, bahwa 
kekurangan2 technis itu dapat kita 
atasi, asalkan ada kemauan jg ke- 
ras dap Menteri pertjaja, bahwa 
klassen-complex itu lambat laun 
akan dapat dihapuskan, misalnja da 
lam waktu 10 tahun, apabila seka- 
rang sudah dimulai usaha2 kearah 
penghapusannja dengan djalan men 
tiiptakan kerdja-sama jg erat seper- 
ti dikatakan diatas tadi. 

Pada. achir - pidatonja Menteri 
Roosseno mengandjurkan supaja 
Baperki bertindak ricel dan tidak 
hanja bekerdja atas theorie2 ig di 
salurkan melalui resolusi2  sadja 

misalnja dengan memberikan ban: 
tuan dan djalan pada usaha pemb: 
ngunan industrialisasi guna menu 
tup kebutuhan barang2 keperluan 
sehari-hari jg sampai sekarang ma- 
sih -diimport dari luar negeri, seper 
ti kantjing, sikat dan sebagainja.   ke Amerika Serikat, baru2 ini telah 

memberikan sarannja supaja menu- 
rut Rentjana Marshall kepada Asia 
diberikan bantuan ekonomi. Men- 
teri Luarnegeri Amerika Serikat. 
John Foster Dulfes, telah mengate 
kan bahwa sekalipun keadaan? di 
Asia berbeda dengan di Eropa sete 
lah perang dunia ke-2, maka ada- 

'Jah tidak menguatirkan apabila di 
Asia didirikan Rentjana - Marshali 
pula. Rentjana sebagai keseluruhan 
nja tidak dibentuk akan tetapi tju- 
kuplah djika  rentjana itu dipergu- 

nakan sebagai tjontohnja. (Antara). 

. Pe en aa 

KMT Di Birma 
Memperhebat Penga- 

tjauannja 
PASUKAN2 Kuomintang diwi 

lajah Birma achir2 ini telah 1 
perhebat kegiatan2 mereka di 
negara2 bagian Shan disebelah 
Selatan. Demikian menurut beri- 
ta jang tersi2r di Rangoon jang 
asalnja dari Kengtung. Diwarta- 
kan bahwa pasukan2 Kuomintang 
itu memusatkan kegiatan2 mere- 
ka di djalan antara Kengtung dan 
Tachilek, Tachilek adalah daerah 
diperbatasan dengan Muang Thai. 
Didaerah inilah gerombolan2 ber 
sendjata Kuomintang bersendjata 
lengkap  mengatjau  kampung2 
dan melakukan perampokan2. 

  

(Antara). 

Serangan A tas 
Wuchiu 

“Dapat Di-Elakkan ? 

PENJERBUAN pasukan” RRT 
'kepulax Wuchiu (diselat Taiwan) 
jang dipertahankan oleh pasukan” 
Kuomintang itu, telah dipukul 
mundur. Demikianlah kata se- 
orang djurubitjara kementerian 
luar negeri Amerika Serikat di 
Washington hari Djum'at, sesu- 
dah State Department menerima 
laporan dari pembesar2 A.S. di 

Taipei, jang memperoleh ketera- 
ngan2 dari para pembesar peme- 
rintahan Chiang Kai Shek. 

Berita dari Taipei sebelum itu 
mengatakan, bahwa menurut ka- 

Tangan militer KMT disana, pihak 
IKMT telah melakukan serangan 
| pembalasan dalam mana pasukan” 
darat dan udara bersama2 meng- 
gempur pasukan2 RRT  dipulau 

| Wuch u. Menurht sumber ketera- 
Ingan tadi, pasukan2 RRT jang 
menjerbu dengan 10 buah djung 
jang bermeriam itu  datangnja 
dari pulau Manjih. Djung2 tadi 
semuanja bermotor. Pesawat2 ter 
bang KMT melakukan serangan 

pembalasan itu dengan bom2 na-   (Antara) palm dan roket. (Antara) 

(Pulau Wuchiu Diserbu Oleh Pasukan2| 
Amphibi— Pertempuran Seorang Lawan| 
Seorang Berkobar Dengan Sengitnja—| 
| Chiang Sibuk Berunding : 

PULAU WUCHIU, salah satu pulau diselat Taiwan jang diper. 
| tahankan oleh kira? 1 bataljon tentara Kuomintang, hari Djum'at 

| jang mendarat dari 10 buah djung dan diantarkan oleh kapal? pe- 
ngawal. Demikianlah kata seorang djurubitjara militer pihak Kuo- 

| mintang. Menurut keterangan dari sumber jang sangat patut di. 
pertjaja, pertempuran masih terus berkobar sampai hari Djum'at | 
petang dan pihak RRT mendatangkan pasukan balabantuan, sesu. 

| dah mereka berhasil membuat sebuah ,,beach head” dipulau Wu 

  

oleh pasukan? RRT 

Pulau Wuchiu, sebuah pulau jang 
sangat ketjil dan berbentuk ,,S”, le- 
taknja disebelah barat Taiwan, kira2 
150 mil dari Taipei, kira2 75 mil se- 
belah utara pangkalan RRT Amoy. 
Pulau "ini letaknja ditengah-tengah 
rantian pulau2 jang merupakan pos2 
depan bagi Taiwan, jang terbentang 

Hari Djumaat kemaren menteri .P' 
djau pelbagai djawatan di Semara 
-hubungan. Antaranja telah ditind, 
Tampak pada gambar. rombongan: 

ni menjatakan keheranannja, bahw 
otomatis. 

bukan telefonis2 Semarang dalam 4 

NGGAUTA S. P, S. 

oa 

  

  

lent. Gani Lihat2 
| Kut. Telpon 

bungan A.K. Gani telah menin 
jang termasuk Kementerian Per 

uga Kantor Tilpun Semarang, 

teri Gani sedang melihat kesi 
jani lenggananan. Menteri Ga 

Semarang tak dipasang telpon 
(Foto Nappho). 

  kira2 200 mil dari Ouemoy diselatan 
sampai ke Tachen diutara. Wuchiu 
penting sekali artinja sebagai ben- 
teng jang menguasai djalan jang me- 
nudju kepangkalan Matsu, ialah se- 
buah gugusan pulau jang letaknja 
disebelah utara Wuchiu. 

Djalannja pertempuran 
Djika Menolak R 
ngenai Irian - Polit 

Menurut djurubitjara militer pihak 
KMT tadi, serangan tsb tadi dimulai 

hilangan Ke 

dengan tembakan2 dengan meriam, 
dan kemudian pasukan2 RRT' mela- 

kukan serangan amfibi dan mendarat 
di Wuchiu. Pertempuran seorang la- 
wan seorang berkobar dengan se- 
ngitnja. Pesawat2 terbang pihak 
Kuomintang menjerangi kapal2 jang 
mendaratkan pasukan2 RRT tadi, 
sedangkan kapal2 perang KMT pun 
kabarnja menudju kesana. 

Chiang Kai Shek sibuk 

Sementara itu di Taipei, Chiang 
Kai Shek sesudah mendengar laporan 
tentang penjerbuan ini segera me- 

ngadakan konperensi darurat dengan 
komandan? militernja dan dengan 
penasehat2 Amerika. 5 

Di 'Tokio, komandan2 - militer 
Amerika Serikat dengan teliti mem- 
peladjari . berita2 pers dari Taipei 
mengenai serangan besar2an jang 
pertama kali ini dilakukan oleh pa- 
sukan2 RRT, terhadap salah satul 
pulau jang diduduki oleh pasukan | 
Kuomintang. 3 
- Pembesar2: tinggi Amerika-di Tb | 
mur Djauh belum sanggup menge-. 
luarkan sesuatu pernjataan mengenai 
peristiwa ini, sebelum “kesudahan 

babak permulaan pertempuran ini 
diketahui. 

Seterusnja diterangkan bahwa 
Wuchiu letaknja didalam lingkung- 

an pengawasan armada ke-7. Ameri- 
ka Serikat. (Antara) 

PSI Djuga Me- 
nentang SEATO? 
SEKALIPUN tidak tegas di- 

njatakan bahwa PSI menentang 
SEATO, dalam keterangannja jg 
hari Sabtu jl. disampaikan kepa- 
da pers, sekretariat D.P. PSI me- 
negaskan, bahwa ,,keputusan jang 
diambil oleh Konperensi Sosialis 
Asia di Tokio sedikitpun tidak 
berlainan atau menjimpang dari 
sikap, pendirian dan pandangan 
PSI.” Jang dimaksudkannja ialah 
terutama keputusan konperensi 
tsb. jang menurut kabar ialah, 
bahwa Konperensi Sosialis Asia 
menghukum pendirian SEATO”. 
Keterangan PSI tsb. diberikan, 
berhubung dengan tersiarnja ang- 
gapan2 dalam sementara s.k. jang 
keliru, bahwa keputusan konpe- 
rensi di Tokio itu berbeda dng. 
sikap PSI. 

Ditegaskan oleh PSI, bahwa me- 
mang sudah sedjak beberapa lama 
PSI mengambil sikap untuk memu 
satkan segala perhatiannja terhadap 
persoalan dalam negeri, dengan s€- 
igadja menjampingkan segala per- 
soalan: luar negeri, jg tidak lang- 
sung sangkutpautnja dengan persoa 
lan dalam negeri. Jg dinamakannja 
soal2 pokok dalam negeri dewasa 
ini ig meminta perhatian sepenuh- 
nja ialah ,,soal2 sekitar bertambah 
buruknja keadaan ekonomi, politik, 
keamanan dan pemerintahan”. 

Itu sebabnja, maka PSI tidak me 

sikapnja terhadap pendirian SEA- 
mandang perlu untuk  menjatakan | 

Meremehkan Perdj 
Atau Tidak Sadar 

x “Dr. DIAPARI, KETUA PE 
menghadiri sidang” PBB sebag 
hari Djunv'at j.l. tiba kembali di 
22 bulan meninggalkan tanah-a 
Parlemen lebih dari sedjam lama 
l n kepada kabinet disekitar 
Tes Barat. Kepada pers Dr. Di: 
nerangkan, bahwa ada harapan 
oleh sidang PBB, berdasar faktor” 

1. Pada umumnja negara2 di- 
dunia ini menghendaki diachiri- 
nja kolenialisme, 2. pertikaian in- 
ternasional dikehendaki supaja 
diselesaikan dengan damai dan 
3. ada kerdjasama antara nega- 
ra2 didunia untuk mempertahan- 
kan dan memperkuat perdamai- 
an. : 

Tetapi djangan 
Optimistis. 

Walaupun menurut gelagat dan 

disetudjui, -namun Dr. -Diapari 
memperingatkan, djanganlah hen- 
daknja orang mendjadi ,.terlalu 
optimistis”, karena ada satu soal 
jang mungkin sekali mendjadi 
penghalang bagi negara2 jang 
bersimpati itu untuk menentukan 
sikap jang positif dalam pemu- 
ngutan suara. Hal itu menurut 
Diapari ialah adanja perang di- 
ngin jang terus menerus dilaku- 
kan antara blok USA dan blok 
USSR, sehingga menurut kenja- 
taannja sudah banjak dari nega- 
ra2 jang bersimpati itu memilih 
blok masing2, sehingga dalam 
menentukan suara terhadap reso- 
lusi Indonesia, ada kemungkinan 
akan tetap mementingkan keper- 
luan memilih blok tersebut. 

Ditanja, bagaimana menurut per- 
hitungan sikap USA nanti, Dr. Dia 
pari mendjawab, bahwa  gelagatnja 
USA akap “abstain, seperti  halnja 
ketika dipungut suara mengenai ma 

suk atau tidak masuknja soal Irian 
Barat ini kedalam “agenda. Tetapi, 
satu hal jg djelas, bagaimana sadja, 

andai kata resolusi Indonesia di to 
lak oleh PBB, maka hal itu akan 
merupakan tamparan hebat bagi 
PBB sendiri jg berarti akan merugi 
kan PBB, karena kehilangan keper 

tjajaan terutama dari negara2 Asia- 
Afrika. ! 

Pers USA ambil sumber 
A sumber Belanda. ' 
Ditanja tentang sikap pers 

USA terhadap claim Indonesia, 
Diapari mendjawab, bahwa sikap 
tsb. menentang Indonesia, dan 
bahwa pers USA pada umumnja 
mengambil sumber2 dari pihak 
Belanda atau dari pihak jang me- 
nentang Indonesia. Hal ini menu- 
rut kesan Diapari disebabkan 
antara lain karena . perwakilan 
Indonesia di USA kurang mem- 
punjai fonds untuk memberikan 
penerangan2 setjukupnja guna 
mengatasi pandangan2 jg meleset 

   
    
    
   
   

    
   
   

      
    
     

    

  

    
terlalu : 

ertjajaan 
olusi Indonesia Me- 

s Indonesia Jang 

URUS Biro Irian jang telah 
asehat delegasi Indonesia, 
arfta, setelah lebih kurang 
abtu siang ia bertemu ketua 

hari Senen akan memberi 
djuangan di PBB mengenai 
atas pelbagai pertanjaan me- 

lusi Indonesia akan disetudjui 

| Belanda, kedudukan Australia 
k semakin aman, dan dalam 
ini Diapari mengingatkan in- 
Djepang di Hindia Belanda 
sebab Belanda sebagai ko- 

alis tidak mungkin mendapat 
tuan rakjat. 

Kesalahan beberapa poli- 
: fici sendiri. : 

Terhadap pandangan ja renaa 
onesta' jang meremehkan per- 

Ya biasa Dae Mmenan patkar 
ke i Irian Barat, Diapari me- 
nerangkan, bahwa sikap jang de- 
mikian sadar atau tidak sadar 
membantu lawan. Diapari tegas- 
kan, bahwa: 1. ada bukti2 bah- 
wa gerombolan2 jang mengatjau 
di Indonesia mendapatkan sen- 
djatanja dari Irian Barat, 2. ge- 
rakan mendapatkan kembali Iri- 
an Barat dipimpin djuga oleh te- 
naga2 jang berasal dari Irian Ba- 
rat sehingga sikap masa bodoh 
terhadap perdjuangan «Irian, ber- 
arti pula mengchianati mereka, 
3. karena perdjuangan mendapat- 
kan Irian Barat berarti pula 
menghapuskan kolonialisme, ma- 
ka sikap jang dingin atau meng- 
ediek, menurut Diapari, boleh di- 
artikan pula sebagai pengchiana- 
tan bangsa. 

Selandjutnja — Diapari  menegas- 
kan, bahwa diantara sokongan pi- 
hak luar negeri kepada Belanda, ia- 

lah berupa usaha supaja keadaan 
didalam negeri di Indonesia merdia 
di katjau, antara lain dengar men- 
djatuhkan kabinet. Pandangan, bah 
wa krisis kabinet tidak mempengaru 

   
     

  

Barat, menurut Diapari sama seka 

li tidak benar. .,,Djika kabinet kri- 
sis, jg tentu lama, maka orang di 
PBB tentunja lalu bertanja kepada 
wakil kita, begiri: .,Hai tuan Su- 
djarwo, atas Tama siapa tuan berbi 
tjara ini?”, demikian Diapari ig, me 
negaskan, bahwa situasi jg demiki- 
an pasti akan melemahkan kedudu 
kan Indonesia. 

Achirnja ia terangkan, bahwa di 
USA dan dalam perdjalanan pu- 

lang ia telah menindjau rumah2 sa 
kit, tempat2 pendidikan sistim me- 
rawat dar paberik2 obat2an di Djs 
parig dan Pilipina. Penindjauan. itu 
ia lakukan “atas instruksi Kotenta 
rian Kesehatan. (Antara). 

16 DESEMBER TITO TIBA   terhadap Indonesia, dan djuga — 
menurut Diapari. — karena di 
USA tidak ada wakil tetap dari 
"persbiro ,,Antara”. 

Mengenai kekuatiran Australia 
terhadap masuknja Irian Barat   TO. Pada pokoknja pemandangan 

serta sikap PSI dalam persoalan be 
sar internasional tidak mengalami 
berobahan, jaitu tetap pada pendi- 
rian, bahwa Indonesia ,djangan 
mengikat diri pada blok2 kekuasa- 
an jg ada sekarang, blok barat mau 
pun blok komunis”. Demikian DP 
PSI. (Antara). 

ke Indonesia, Diapari menerang- 
kan, bahwa apabila Irian Barat 
masuk kembali kewilajah Indo- 
nesia, djustru Australia akan le- 
bih selamat dan aman, karena 
Indonesia tidak akan  membiar- 
kan bagian daerahnja diserang 
oleh negeri jang manapun. Seba- 
liknja djika Irian Barat tetap pa- 

DI INDIA. 

Presiden Josip Tito dari Jugo- 
slavia akan mengundjungi Birma 
setelah mengundjungi India sela- 
ma 18 hari. Demikian diumum- ' 
kan hari Sabtu di Belgrado. Me- 
ngundjungi India atas undangan 
pemerintah India, Tito akan tiba 
di India pada tgl. 16 Desember 
jad. Ia akan disertai oleh wakil | 
ketua dewan pemerintahan fede- 
gal Jugoslavia, menteri negara 
urusan Juar negeri dan pembe- 
sar2 sipil dan militer lainja. 

(Antara). 

  

     

hi perdjuangan mendapatkan Irian |: 

TAHUN KE-IX No. 235. 

R. Urguia, wakil El Salvador, 
lebih tjondong djika dalam usul 
Indonesia diadakan perubahan, 
atau diganti sama sekali. 

Blok Amerika Latin ini jang 
merupakan sepertiga dari diumlah 
suara dalam Sidang Umum, akan 
menentukan dalam tiap2 pemu- 
ngutan suara. Untuk dapat dite- 
rima, sesuatu usul harus disokong 
oleh dua pertiga djumlah suara. 

Blok Afro-Asia umum- 
nja sokong Indonesia. 

Indonesia disokong oleh seba- 
gian besar negara2 Afro-Asia. 
Djuga 5 negara2 blok Sovjet ada 
pada pihak Indonesia. Lima Besar 
Barat dan beberapa negara lain- 
nja, sebagian besar akan berpihak 
Belanda. Amerika Serikat mung- 
kin akan abstain. Menurut U.P., 
sikap ,,netra?” dari USA ini ,.ter- 
bukti” daripada kenjataan, bahwa 
wakilnja tidak minta bitjara. 
Negara2 Amerika Latin umum- 
nja menghadapi usul Indonesia 
ini dari segi hukum (tidak poli- 
tis). 

Hari Sabtu jl. 6 negara, jaitu 
Polandia, Junani, Burma, Libe- 
ria, Afghanistan dan Tjekoslova- 
kia, menjokong usul resolusi 
Indonesia. 

Sikap wakil Kuomintang 
Dr. Ting Fu-tsiang, wakil Tiong- 

kok Kuomintang, mengatakan, bah 
wa usaha Indonesia adalah suatu 

gerakan super-nasionalistis”. Apa 

ig dilakukan oleh Indonesia ini, ka 
tanja, telah dilakukan oleh banjak 

  

Moorman: 
Tidak Perlu Brigade- 

Papua 

MENTERI MARINE Belanda 
laksamana-muda Moorman, men 
djawab ,,desakan umum” di par- 
lemen, supaja di Irian Barat di 
bentuk beberapa ,,Papua-briga- 
Ta menjatakan, hahwa - untuk 

Menurut dia, brigade2 Belanda 
dengan penundjuk2 dijalan ,.Pa- 
pua”, adalah sudah tjukup. Ia 
tegaskan, bahwa diwaktu ini tidak 
ada bahaja terhadap Irian Barat. 

“Pemerintah tahu maksud2 In- 
donesia, katanja, tetapi tidak ber 
sedia  menjatakannja didepan 
umum. 

Dalam pada itu Menteri Per- 
tahanan Belanda Cornelis Staf 
terangkan, bahwa mendjadikan 
orang2 Irian Barat serdadu, akan 
menjebabkan mereka mendapat 
nafkah jang lebih tinggi dari pen- 
duduk lainnja, dan dng. demikian 
akan merusak keadaan dikala- 
ngan penduduk itu sendiri. Demi- 
kian ,,Antara” Amsterdam. ...... 

(Antara) 
z 

Pendirian Mesdjid 
Di Den Haag 

IMenemui Kesukaran 

RENTJANA pembangunan 
mesdjid, jg d'selenggarakan oleh 
missi Achmadijah di Den Haag, 
kini menghadapi kesukaran2 be- 
sar, karena arsitek Wiebenga, ig 
telah membuat rantjangan pem- 
bangunan tsb., setjarg conserva- 
to'r (sambil menunggu putusan) 
melakukan beslag atas tanah tem- 
pat akan didirikannja mesdjid itu, 
jaitu di Oostduinlaan, sebagai dja 
m'nan honorarium jang harus di 
terimanja untuk pembuatan ran- 
tjangan (ontwerp) bangunan tsb. 
Demikian ,.Antara” Amsterdam. 

Menurut Wiebenga, aanbesteding- 

nja tidak dilandjutkan, sebab biaja 

sebesar f 92.000 dianggap terlalu 
Itinggi. Dalam ontwerp jg pertama 
harus diadakan perubahan? penting, 
tetapi ketika itu lalu timbul kon- 
|plik antara arsitek day missi Ach- 
madijah mengenai honorarium. Se- 
mentara itu pemimpin  missi, Ba- 
shir, menerangkan, bahwa projek 
Wiebenga tidak akan dipakai, se- 
dang rent'ana jg dulu, jaitu dari ar- 

'sitek Peck, kini diserahkan kepada 
komisi-keindahan kota Den Haag. 
Ontwerp ini lebih sederhana dan le 
bih murah. 

Arsitek Wiebenga telah minta 
peramtaraan  kedutaan-besar Pakis- 
tan untuk mengurus soal ini, tetapi 
ditolak, karena 'kedutaan-besar Pa- 
kistan tidak bersedia turut tjampur 

dalam soal2 partikelir. (Antara).   
  

BADAI HEBAT  MENGAMUK 
li pantai2 Selatan Inggris dan Wa- 
les hari Sabtu jg mengakibatkan se 
buah kapal tangki Liberia patah 
mendjadi dua, sebuah kapal lampu 
Inggris terlepas dari tempatnja dan 
mengakibatkan rusaknja kapal2 
lain. Paling sedikit 12 orang diduga 

telah tewas dilaut. Kapal tangki se 
besar 20125 ton itu, jaitu  .,World 
Concord” patah mendjadi dua di 
muka pantai Pembrokeshire di Wa- 
les Barat dan kedua bagian itu ti- 
dak lama kemudian “dilaporkan 7 
mil djaraknja satu dari jg lain di 
Laut Irlandia. Sebuah kapal induk 
angkatan laut dan kapal sleep ber- 

usaha untuk — melakukan  pertolo- 
ngat, akan tetapi mengamuknja ba   Badai Hebat Mengamuk Pantai 

dai mengakibatkan mereka tak da- 
pat mendekati kedua bagian itu. Da 
lam pada itu Sebuah kapal peno- 
long sesudah itu setjara tidak res- 
mi dilaporkas dapat menolong 35 
orang dari bagian depan kapal tang 
ki tadi dan sesudah itu mentjoba 
untuk menolong 7 orang ig berada 
di bagian belakang. 

Kapal lampu ig memberikan tan 
da terhadap pasir2 Goodwin ig ber 
bahaja diketemukan mengapung 
dan tumbang di selat Inggris. Se: 
buah pesawat helikopter dapat me- 
lihat bahwa 8 orang anak buahnja 

telah meninggal dalam kapal jg te- 
lah rusak ini. Selandjutnja kapal 
Belanda ,,Grambergen” 

   

das dipadas  Fishguard - Harbour 
(Wales Barat). Segala usaha- untuk 
menariknja kembali ke-air terpaksa 
ditunda. Para. anak buahnja .diang- 
kut kedaratan oleh kapal penolong. 
Hebatnja kerusakan2 pada kapal 
ini ditambah lagi dengan terdjadi 
nja peledakan dan kebakaran, Ka- 
pal tangki ' Norwegia ,,Olav Ring- 
dal Junior” (9829 ton) dengan 42 
anak buah telah meledak dipelabu- 
han Swansea. Dalam kapal timbul 
kebakaran dan 3 orang dkuatirkan 
telah tewas, sedangkan 2 ofang 
mendapat luka2. 

Dalam waktu . memuntjaknja ba- 
dai, dimana semua kapal2 berusaha 
untuk mentjari perlindungan terha- 

telah kan-, dap gelombang2 jg besar dan ken- 

Inggeris 
tiang ancin 100 km. sedjamnja, ka- 
pal pengangkut Swedia .,Los Ange- 
los” (6800 ton) mengalami kebaka 
ran didekat Ushang (Perantjis Ba- 

“rat-laut). 
Badai jg mengakibatkan 

kerusakan dilaut itu djuga  menga- 
, kibatkan banjak kerusakan di da- 

rat. Dibanjak daerah di Inggris ba- 
| jak pohon tumbang, rumah2 kedia 
man tergenang dan  gedung2 ha- 

“njut. Di semua 14 daerah jg terse- 
rang, bandjir membuat djalan2 tak 
dapat dilalui dan peternakan  ber- 
usaha mentjari perlindungan di ta- 
nah2 jg lebih tinggi. Di Hestings di 
Sussex tanggul laut dadal. Di behe- 

rapa pelabuhan djendela2 petjah ka 
(rena kerasnja angin. (Antara). 

banjak 

    

    
  

  

keinginan2 

negara lainnja. Delegasi Tiongkok 
tidak akan menjatakan sesuatu pa- 

tah kata jg akapy merugikan tjita2 
Indonesia, tetapi kami tidak dapat 

menjokong ,,super-nasionalisme”, ka 

tanja. Ia tegaskan, belum ada buk- 

tinja bagi dia, bahwa perkemba- 
ngan di Iria, Barat dibawah peme- 

rintahan Indonesia akan lebih baik 
daripada dibawah. Belanda. Katanja 
lagi, djika bangsa2 Barat memberi 
tjontoh melakukan ekspansi  sesu- 

dah merdeka, bagi bangsa2 Timur 
tidak baik - kalau  mentjontoh me- 
reka. 

Suara Birma. 

Wakil Birma James Barrington 
katakan, dulu Belanda putuskan 
perundingan, sebab Indonesia ber 
niat melepaskan dirj dari ikatan 
Uni. Kami dapat pahami, menga- 
pa Belanda tidak begitu senang 
melihat sikap tjinta merdeka jang 
ditundjukkan oleh rakjat bekas 
djadjahannja. Menjampingkan 
claim Indonesia sebagai tindakan 
mau merebut wilajah, adalah 
tidak fair. Tidak patut dan ber- 
bahaja sekali untuk mengetjap 
persoalan ini sebagai persoalan 
jang buruk. Rupanja membantah 
pernjataan wakil Kuomintang ia 
katakan, adalah mendjadi soal 
jang masih dapat diperdebatkan, 
bahwa dibawah Belanda Irian Ba- 
rat akan lebih madju daripada 
kalau Indonesia sendiri jang me- 
ngaturnja. Ia kerittk Australia 
dan katakan, lebih menguntung- 
kan keamanan Australia djika 
Australia suka mentjoba menge- 
nal negara2 tetangganja di Asia. 

Alexis Kyrou dari Junani ig dju- 
ga menjokong Indonesia, sesudah 
menjataka, penghargaan atas ,.idea- 
lisme Belanda jg praktis” dengan 

mengakui kedaulatan Indonesia, ber 

tanja, mengapa kini mau menem- 
patkan kebesarannja itu dibawah 
kabut tjuriga dan purbasangka bu- 

ruk? Ja sangsikan, bahwa negara2 

kolonial dapat memahami peruba- 
'han2.ig tidak dapat dibendung da- 

Gatif “dari negal besar terttadap 

hak rakjat untuk menentukap na- 
sib sendiri untuk hari depan, hanja 
memupuk rasa tjuriga terhadap Ba 
rat. 

Wakil Yaman Abdul 

menjokong usul Indonesia. 

Rahman 

Seland'a 
di 

Leslie Knox, wakil 3 
Baru, menjangsikan perlunja 

EDISI POS. 

  

Debat Irian Di PBB 
20 Negara'/Amerika-Latin Menentang Indonesia 

—Blok Afro Asia Umumonja Menjokong— 
Amerika Serikat Mungkin Abstain 

MENURUT U.P., 20 NEGARA" Amerika Latin dalam perdebatan dalam sidang Panitia 
Politik PBB menundjukkan sikap menentang terhadap usul Indonesia jang minta, supaja diadakan 
perundingan kembali antara Indonesia-Belanda mengenai 
Salvador menjetudjuj diadakannja usul jang berbeda dari usul Indonesia itu. Dr. Victor A. Belaun- 
de berpendapat, bahwa Nederland dan Indonesia tidak mungkin dapat menentukan nasib I.k. 70.000 
rakjat Irian Barat tiada dengan mempertimbangkan 
lebih dulu sudah disokong oleh Uruguay. 

masalah Irian Barat. Wakil2 Peru dan El 

mereka. Pendirian seperti ini 

KBKI Menentang 
Sikap Belanda 

DIKABARKAN, Dewan Seun- 
tral K.B.K.I. (Konsentrasi Buruh 
Kerakjatan Indonesia) mengu- 
mumkan, bahwa K.B.K.I. meng- 
hadapi masalah Irian Barat dng. 
tegas menentang sikap pemerin- 
tah Belanda jang kolonial itu dan 
memperingatkan pihak Belanda 
untuk merobah sikaprija jg masih 
tetap mengindjak dasar2 perike- 
manusiaan. Kemudian ditegaskan 
bahwa K.B.K.I. meletakkan sega- 
la tanggung djawab kepada peme 
rintah Belanda terhadap segala 

kemungkinan jang akan terdjadi 
sebagai akibat daripada keangku- 
hannja itu, baik jang timbul di 
wilajah Republik Indonesia, atau 
pun diluarnja. (Antara) 2 

  

adakan debat ini. Alasannja, per 
tama, kenjataannja Belanda ma- 
sih terus berdaulat di Irian Ba- 
rat, kedua, soalnja ialah politis, 
bukan soal kolonial: ketiga, tidak 
ada bahaja terhadap perdamaian. 

Sidang Umum PBB tidak seha- 
rusnja turut tjampur dalam soal 
claim territorial. Djika hari-depan 
wilajah ini dipertimbangkan, ke- 
pentingan penduduk jang harus 
diutamakan. Apa jang dilakukan 
Nederland mengenai  hari-depan 
Irian Barat, adalah selaras dng. 
piagam PBB. 

Polandia sokong. 

Dominik . Hordynski, wakil Po- 
landia, menjokong tuntutan Indone 

sia dan” menamakan  persoalannja 

benar2 persoalan kolonial, ' berhu- 
bung masih adanja kekuasaan . Be- 
landa di Iriap Barat. Sebelum itu 8 

Ukraina djuga menjokong  #ndone- 
sia. 

Wakil Tjekoslovakia masih “akan 

berbitjara, 
lam keadaan dan pikiran. Sikap ne-) “Henry .F. Cooper, wakil Liberia, 

#irerjata Kan? bahwa Irian. Barat ada 
lah satu bagian dari Hindia Belanda 
dulu, dan nasehatkan kepada Indo- 
nesia:. Suatu pemerintah jg meng- 
hormati diri sendiri, tidak “ boleh 

tunduk pada suatu fait  accompli, 

dalam hal ig mengenai kedaulatan.   Cooper keritik sikap Australia. 
Mohammed - Kabir Ludin, wakil 

Selandia Baru menentang Afghanistan, menamakan usul Indo 
nesia itu patut dan bersifat damai. 

(Antara). 

  

Parlemen ' Ujepang 

Akan tetapi Yoshida masih te- 
tap mend'adi perdana menteri Dje 
pang, utk menghadapi pembukaan 
Parlemen pada tanggal 30 Nopem 
ber jad., dim mana kaum Sosia- 
lis Kanan dan kirj serta Partaj 
Demokrasi Djepang, 'alah pelebu- 
ran Partai Progresif dengan petja- 
han Partai Liberal) sudah bertekad 
bulat utk mengachiri pemerinta- 
han Partai Liberal. 

Parlemen akan dibubar- 
kan dan bulan depan pe- 
milihan ? 

Sek. djen. Partai Liberal, Ha- 
yato Ikeda dan menteri pertanian 
dan kehutanan Djepang Shigeru 
Hori Djum'at telah memberitahu 
kan kepada Yoshida bahwa kaum 
Sosialis telah berdjandji akan me 
njokong presiden Partai Demo- 
krasi Djepang, Ichiro Hatoyama, 
didalam sidang parlemen j.a.d. 
untuk memperebutkan kedudukan 
perdana menteri. 

Apabila kabinet Liberal mete- 
takkan djabatannja en bloc, ma- 
ka kaum Liberal. menghadapi ke 
mungkinan besar bahwa Hatoya 
ma dipilih djadi perdana menteri. 
Hatoyama tadinja dari Partai Li- 
beral. 

Tetap Kyodo mewartakan bah   wa Yoshida akan tampil dimuka 
pembukan persidangan parlemen 
sebagai perdana menteri, dan 
Ogata sebagai Presiden Partai Li- 
beral. Sementara itu sudah ham- 
pir dapat dipastikan bahwa parle 
men akan dibubarkan dan dalam 
bulan j.a.d. akan dilangsungkan 
pemilihan umum lagi. 

Baik kaum Sosialis maupun 
Partai Demokrasi telah menjata- 
kan bahwa mereka akan menga- 
djukan mosi tidak pertjaja: dan 

Yoshida Berhenti Sbg. 
Presiden P. Liberal! 

Akan Dibubarkan 
Dan Bulan Depan Pemilihan? 

PERDANA MENTERI Djepang Shigeru Yoshida hari Djum'at 
telah mengalah terhadap desakan partainja (Partai L:beral) supaja ia 
meletakkan djabatannja sebagai presiden partai jang sudah 8 tahun 
lamanja dipimpinnja. Demikianlah diwartakan oleh kantorberita 
Djepang ,,Kyodo”. Yoshida (umur 76 tahun) bersepakat utk meng- 
undurkan diri dan digantikan oleh Taketora Ogata (wakiy perdana 
menteri), setelah para pemimpin Partai Liberaj pada hari Kamis j.l. 
memutuskan supaja Yoshida menempuh dijalan ini, 

Perundingan In- 
donesia-Pilipina 

Mentjapai Persetudju- 
an2 Pokok 

DELEGASI Indonesia dan Fi- 
lipina jg merundingkan masalah 
imigrasi tak sjah telah mentjapai 
kata sepakat mengenai semua 
soal2 pokok jang mendjadi per- 
tikaian antara kedua negara jini. 
Demikian diwartakan oleh AFP 
dari Manila. Pegawai urusan pers 
Indonesia di Manila, Wijarto, 
hari Sabtu mengumumkan bahwa 
kini tinggal masalah2 detail jang 
masih harus dipetjahkan dalam 
perundingan2 terachir kedua de- 
legasi itu pada hari Minggu atau 
Senen. 

Diwartakan selandjutnja. bah- 
wa setelah kedua delegasi itu 
selesai menjusun rentjana perse- 
tudjuan terachir, rentjaha ini 
akan diserahkan kepada kedua 
pemerintah untuk disetudjui  se- 
belum dapat ditanda tangani. 

(Antara) 

Perang Kodok, 
Makin Menghebat 
PEPERANGAN KODOK jang 

berlangsung selama 4 hari dalam 
minggu Il. di Bakar Arang, Ke- 
dah Tengah, Malaya Utara, hari 
Djum'at meluas sampai ke Sela- 
ma, kota perbatasan antara Perak 
dan Kedah Selatan. Selama 3 
djam ratusan ekor kodok berwar- 
na hitam dari darat bertempur 
melawan kodok2 dari sungai jang 
dapat dimakan. Banjak sekali jg 
bergelimpangan mati dan luka2 
sebagai akibat pertempuray itu.   dengan 250 kursi jang mereka du 

duki dalam madjlis rendah jang | 
beranggotakan 467 orang, mereka 
sudah hampir dapat 

Setelah kedua belah fihak meng- 
undurkan diri, orang2 kampung 
melemparkan korban2 itu dalam 

dipastikan sebuah anak sungai sungai Perak. 
| akan menang. (Antara—UP) (Antara) 
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ara Kesedjahteraan 
Itulah Jg Ditjitadkan Rakjat Indonesia 

— Kata Menteri Kehakiman|p 
Hakim Bertugas Mengawasi Segala Tingkah 

Laku Manusia 

KONPERENSI DINAS Mahkamah Agung, jg dihadliri oleb 
lebih dari.100 orang hakim2 ketua Pengad.lan Negeri dan Pengadi- 

     

  

   

      

lan Tinggi « Indonesia, Kemis malam telah d.buka “dengan 
resmi dan' iri pula oleh Menteri Kehakiman, Gubernur Dja- 
wa Barat, P. Ma T.T. HI, para advocat dan para djaksa jang 

ada di Baridung. Dalam kata pembukaan konperensi itu, ketua Mah- 
kantah Agung Mr, W.rjono' Prodjodikoro memberikan uraiap ten- 
tang kedudukan hakim n sekarang ini dan perhubungan dengan ma- 
sjarakat, dan mengenai penafsiran undang2 ,,kolonia?”. 

Okrrctslt Bi 
kin Heboh. : 

Baik Di London Maupun 
Di Moskow 

RADIO Moskow dan pers Ing 
grs telah mengutuk atau mentje- 
ja ufjapan-utjapan perdana mente- 

Menurut Mr. Wirjono, oleh kare 
na sidang-sidang pengadilan bersifat | 
umum, maka publik bisa mengawasi 
pekerdjaan dan “segala gerak-gerik 
hakim. Diperingatkannja, supaja ha 
kim. bukan sadja harus djudjur, ia! 
kap dan' berkelakuan jang tiada tje 
lanja, tapi djuga djangan marah. Se 
bab pikiran orang marah tidak djer 
nih dan putusap jang dikeluarkan! 
oleh..orang marah nantinja akan. dij 
sesalkan, Putusan hakim itu tidak 
bisa ditarik kergbali oleh dirinja sen 
diri walaupun ia seribu kali menje 
salnja.. Diterangkannja lebih djauh, 
bahwa hakim itu harus melaksana 

ri Inggrs Sir Winston Church 
mengenai pemakaian serdadu2 
Djkrman. Sebalknja, ada pula 

              

   

kan ,,hukum jang hidup”. Dalam hu 
bungan 'ini dikemukakannja, bahwa 
didalam masjarakat masih hidup hu 
kum adat jang tidak tertulis dan 
djuga hukum Islam. Ada aliran jang | 
menganggap hukum Islam itu seba 

suratkabar2 Inggris jang membe- 
la pernjataan Churchill jang diu: 
tjapkan dim sebuah pidato pada 
hari Selasa j.l. 

Kata2 Churchill jang” menimbul 
kar kegemparan didalam dan' diluar 

gai dogma,- tapi ada pula jang ti negeri ini ialah! , Sebelum Perang 
dak. Kedua-duanja harus bisa diteri , Dunia II berachir' dan waktu serda 
ma. du2 Djerman sedang menjerah dal 

lam djumlah ratusan ribu, saja 
(Churchill) mengetok kawat kepada 
Lord Montgomery supaja ia berha 
ti-hati dalam pekerdjaa,  mengum 
pulkan alat2 sendjata Djerman: alat 

alat sendjata ini supaja' dikumpulkan 
sedemikian rupa, hingga' dapat dis: 

kai lagi dengan mudah oleh serda 
du2 Djerman jang akan kita pergu 
nakan, apabila tentara Sovjet magju 
terlalu djauh.” (Antara). 

Mengatur tingkah laku 
manus.a. 

Tugas hakim ialah harus menga 
tur tingkah-laku manusia sebagai ne 
ratja jang menimbang mana jang be 
nar dan mana jang salah dengan ke 
adilan sebagai dasar. 

Berhubung dengan kenjataan ma 
sih adanja undang2 kolonial, Mr. 
Wirjono menerangkan, bahwa jang 
dimaksudkan denga, undang? kolo e 
nial itu ialah undang2 jang dibuat , 
zaman Hindia Belanda dulu, Itu he Dem onstrasi 

Se-Ind i C-inGonesia 

lum mungkin diganti semua dalam 

djangka waktu jang pendek. Oleh 

Akan Dilakukan Hari : 
Minggu Utk Perkuat per- 

karena itu, maka diharapkannja su 
paja berhubung dengan xkeadaa, ye 

djoangan Kita Thd Irian 

robahan zaman, undang? kolonial 
itu djangan dipandang setiara let 
terlijk”, tapi hrus ,,naar de geesi”. 
Kadang2 undang? itu harus ditafsir 
kan setjara lain, jaita disesuaikan 
dengan keadaan sekarang. KETUA BADAN Perdjuang- 

an Irian Latumahina telah mem- |. 
perlihatkan satu tumpukan surat2 
kabar berasal dari Makassar jang 
ditolak oleh kantorpos Belanda di 
Irian Barat untuk disampaikan 
kepada alamat2nja. Surat2 kabar 
itu telah dikembalikan lagi ke 
Makassar. Tindakan ini dilakukan 
karena Belanda melarang pendu 
duk membatja koran2 dari Indo- 
nes'a. Dengan demikian penduduk 
digelapkan dari perkembangan jg 
sebenarnja baik mengenai daerah 
nja maupun perdjuangan ig se- 
dang dilakukan guna memulihkan 
wilajah tersebut kewilajah Indo- 

Hakim adalah perumus 
hukum. 

Tapi kalau undang2 itu menga 
tur hal2 jang masih mengenai hubu 
ngan kolonial, maka hakim bisa me 
nganggap undang? itu tidak  terla 
ku, walaupun tidak ditjabut. Demi 
kian ketua Mahkamah Agung. 
Ada pendapat, bahwa hakim itu 

pentjinta hukum, tapi menurut pen 
dapat Mr. Wirjono, hakim itu peru 
mus hukum jang diawasi oleh masja 
rakat. 3 . 5 

Mengenai perhubungan hakim dan 
masjarakat, Mr. Wirjono  mengan 
djurkan adanja kemauan baik dari nes'a. Demikian Latumahina. 
kedua belah pihak. Hakim harus ber Diterangkan selandjutnja, bahwa 
sedia melajani masjarakat. Tapi dju ia “telah menerima berbagai tilgram 
ga masjarakat djangay mengadakan darr hampir semua kota di Indone 
tekanan kepada hakim, apalagi pa sia jang menjatakan, bahwa pada ha 
kai antjarhari. Masjarakat harus per ri Minggu besug, seluruh rakiat 
tjaja kepada hakim, jang menurut akan mengadakan demonsirasi dan 

undang2 dasar dangkat dengan ber- rapat2 raksasa guna membulatkan 
dasarkan  ketjakapan, kepandaian tekadnja dalam usaha menjokong per 
dan kelakuari jang tidak tertjela itu. djuangan delegasi Indonesia diforum 
Demikian ketua Mahkamah Agung PBB atas Irian Barat. (Antara) 
Wirjono. 

    
  

Negara kesedjahteraan, 
Menteri Kehakiman Mr: Djody 

Gondokusumo dim pembukaan 
konperensi itu memberikan uraian 
tentang sedjarah negara hukunt se- 
djak abad ke-19 sampai abad se- 
karang ini. 

Dikemukakannja perkembangan 
pikiran orang tentang hak2 peme- 
r ntah dan hak» manus'a dizaman 
abad ke-IO itu sat Ta:kata orang 
di Eropa masih menganut adjaran 
negara hukum liberal” iang ber 
pokok hak2 alam menurut teori2 
1g dikembangkan oleh John Locke, 
Reusseau dll.nia., seh'ngga.timbul 

luas dim penchidupan masjarakat, 
'ang tidak berdasarkan lagi kepa- 
da ketertiban masjarkat jang ada, 
tap. dgn . dialan menghantjurkan 
ketertiban itu mentjiptakan keter-: 
tiban masjarakat jang baru sama 

'sekali. 

Men'er! K:hak:man pada ach'r 
p'datonja menarik kesimpulan, bah 
wa ,berdasarkan pada pasaj 37 
dan 38 UUDS negara hukum iang 

dat ita-tjitakan oleh rakjat Jndone- 
sia bukan negara hukum liberal 
dan bukan negara totaliter, tapi 

ul negar, kesedjahteraan, jang mem 
perpisahan antara kekuasaan dan punjai tudiuan bukan sadja untuk 
djaminan dlm undang2 dasar ter- mendamn keamanan individu 
hadap hak azasi perseorangan.  fatau barang2, tapi diuga untuk 

Dalam abad ke-20 ini ada sua- mentiiptakan kemakmuran dan 
tu proses pertumbuhan dari nega- keadilan dalam masjarakat”. Di- 
ra hukum liberal kepada bentuk 'ersn»kannja, bahwa negara kese- 
negara jang totaliter. Sifat dari djahteraan itu tumbuh atas dasar 
negara total ter itu-jalah adanja ketertiban masjarakat jang ada 
tiampur tangan pemerintah iano” (Antara).   
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- dengan menggunakan 

| maka fihak Lurah/Tjamat setempat 

f 

P.M. ALI DATANG HARI 
REBO. 

Menurut sumber. jang berdeka- 
tan, kini telah didapat kepastian 
bahwa  P.M, Ali Sastroam djojo 
akan datang di Semarang pada tgl. 
| Desember 1954 dengan pesawat 
terbang djam - 10.00 -di-Kaliban- | 
eng. Pada malam harinja meng 
hadlri resepsi penutupan Kong- 
gres PGRI - pada tg|. 2 Desem- 
ber siang kembali ke Djakarta, se- 
sudah melakukan 'upat'ara perle- 
takan ba'u pertama untuk perlua- | 
san dan pimbangunan Kebun Bi- 
natang Tegalwareng. 

K-H:A. CHALIK AS'ARI 
BUKAN TJALON GUB. “ 

Dewan Harian AKUI (Aksi Ke 
sa'uan Ummat Islam) Surabaja ha 
ri Rebo menbantah berita» ten- 
tang pentjalonnan KHA Chalik 
Nasi.m As'ari sebagai  pengenti | 
Subernur Djawa Tengah, sebagai 
mana jang banjak tersiar dalam | 
surat2. kabar di Djawa “Timur | 
minggu jl. : F3 

D katakan bahwa mungkin jang 
d'maksudkan dalam berita2 itu | 
adalah KHA Chalik- Konsuf Nah 
datul Ulama Diawa Tengah. Se 
bab antara pihak N. U. dengan 
KHA Chalik Hasjim: Asari dikata 
kan belum pernah -ada perunding 
an, ba'k setjara resmi ataupun ti 
dak resmi. 

Achirnja dalam hubungan ini 
KHA Chalik Has'im As'ari menja 
takan bahwa ia sebagai ketua 
umum Dewan Harian AKUI meng 
harap supaja N.U. sebagai partai 

. slam dalam melaksanakan beleid 
poFtiknja hendaklah lebih meni- 
tik beratkan kepentngan ummat 
dan agama daripada kepentingan 
poltik semata2. Karena perdju- 
angan jg demikian, menurut KH 
A Chalik kadang2. mendatangkan 
hasil2 jg lain daripada apa jang 
d kehendaki agama.   Minggu - tgl. 28 Nop. Apotheek 
GORKOM, Bodjong 135 - dibuka 
djam 08.00 — 12.00. Selandjutnia 
selama tgl. 29 Nop. s/d '4 Des..Apo- 

theek2 SIK YANG, NUMA, BIMA 
dan KOO HWIE dibuka djam 08.00 
— 17.00. Selama itu Apotkeek2 
RATHKAMP dan GORKOM dibu- 
ka djam 08.00 — 20.00. 

DI- 
DAERAH TRITUNGGAL. 

Oleh fihak Tritunggal telah di- 
keluarkan pengumuman, bahwa. ba- 
gi umum dan anggauta Angkatan 

Perang dilarang berburu dalam dae- 
rah operasi Tritunggal R.I. 14/XTV. 
Daerah opearsi ini meliputi seluruh 
Kabupaten Semarang dan Kendal, 

ketjuali daerah KMKB Smg., selu- 
ruh Ketjamatan Karangawen, Gun- 
tur dan Dempet (Kab. Demak), se- 
luruh Kawedanan Singenkidul dan 
Manggar (Kab. Grobogan). Selan- 
djutnja bagi “penduduk setempat jg. 
membutuhkan bantuan pemberanta- 
san gangguan hama (babi hutan atau 
binatang lain?nja) jang memerlukan 

sendjata api, 

| 

dapat mengadjukan permintaan ban 
tuan tsb. kepada Komando Operasi 
Tritunggal R.I. 14 setempat, dalam 
hal ini pos2 tentara atau polisi jang 
mempunjai tugas operasi jang ber- 
dekatan. Pengumuman ini bersifat 
sementara dan akan ditjabut apabila 
keadaan telah mengidzinkan. 

RAME2 KE DJAKARTA MEM- 
PERDJUANGKAN BIAJA 

PENDIDIKAN 

Tanggal 29-11 anggota2 DPD 
prop nsi D'awa Tengah, Djawa 
Barat dan daerah istimewa Jogja 
karta bagian pendidikan bersama 
kepala2 Djawatan PPK propinsi 
D'awa Tengah, Diawa' Timur, 
D'awa Barat dan daerah istime 
Wa Jog'akarta menudju Djakarta 
untuk mengadakan pembitjaraan 
dengan pemerintah pusat chusus 
bea'a otonom bagian pendidikan 
terutama jang. bersangkutan  de- 
ngan ren'jana pembangunan ge 
dun) S.R. 

Rombongan tersebut akan me- 
nud'iu Kementerian Dalam: Nege 
ri dan Kementerian Keuangan. 

Lebih d'auh dikabarkan, bahwa 
PPK propnsi D'awa Tengah sela 
in akan memperdjuangkan bea- 
ia» pembangunan gedung2  Seko 
lah Raktat diuga-akan membit'a- 
rakan beaja bagi KPKB jang ba 
ru2 ini dpper oleh PPK propinsi 
Djawa Tensah. : 

PENDIDIKAN TJALON 
MOBBRIG. 

Pada tanggal 23 Nopember 1954 
diam .10 pagi il. bertempat di Sz- 

kolah Polisi Negara Tjabang Banju- 
biru, Ambarawa, oleh Kepala Polisi 
Propinsi Djawa Tengah Achmad 

Bastari, telah diresmikan pendidi- 
kan 195 orang pemuda dari Maluky 
untuk mendjadi Agen Polisi Mot- 
brig. Pendidikan pengetahuan tech- 
nis: Kepolisian akan: berlangsung 
selama 5 bulan di Banjubiru dan 
2 bulan pengetahuan Mobbrig di Ta 
wangmangu Surakarta. ! 
Dalam peresmian ini antara lain 

hadlir: Wk. Gubernur Djawa Te- 
ngah. Wk. Residen Semarang, Ketua 
D.P.D.S. Semarang, Komandan Ba- 
talijon- Ambarawa dan Pamong Pra- 

dja setempat. . Perlu diterangkan 
bahwa ,,Werving” dilaksanakan oleh 

Polisi Propinsi Maluku dan mereka 
dikirim dengan kapal via Surabaja 
dan tiba di Ambarawa tanggal 12 
Nopember 1954 j.l. 

x TIDA 

  

S5. 

2—0. untuk kes. Kalmar. Dalam 

menambah kemenangannja dng. 

ngan berachir, barulah PSIS mem 
peroleh satu gol kehormatan ig. “hucjan, lereng gunung Kelud jang 

  

  

HL si Kelud: 
KES. KALMAR F.F. MENGA- 
LAHKAN P.S.LS. DIPERKUAT 

jo DENGAN 5—1. 
Kes. Kalmar F.F. dari Swedia ! 

  

ngai Brantas 

jang sedang mengadakan perla- DARI PIHAK Djawatan Pengai 
|watan di Indonesia, pada har" ran propinsi Djawa Timur didapat 

Saptu jl. telah bertanding di Se-  keterangay bhwstaksiran-p'hak ip | 
marang melawan kes. PSIS diper- ' berwadi b kini kira2 340 djutg m3 

bahan jetusan Kelud jg" tersebar | kuat dan berhasil menang dengan 
- " ' pada lerengnja itu kini demi -se- 

Keadaan setengah main adalah | dikt masuk kekah2 d sekitar Ke- 
“ud, Gantaranja Hedalam “kali Be- 

tamu dapat  rantas, uratsnadi perairan jg luas 
d, Djawa Timur, de 
hal in, ditjegah. Dalam penjelid - 
kan dim bulan) j.l. sebelum turun 

babak kedua kes. 

3 gol-lagi, dan hampir pertand'- 

ditjetak oleh Darmadi. penga Nertinpa lahar itu . sudah Lb Sa mula. dtumbuhi tumbuh2an, ter- KAN — PERSIBAJA Wama rumput dan alang2, kadang 
4 kadang sudah dim keadaan r.m- Minggu sore kemaren kes. Kal- : lb alan mpr EK telah berhadapan. dng bun. Tumbuh2an itu sudah meru 

kes. PERSIBAJA dilapangan Tam pakan penahan erosi jg baik. 
bana Pe Samlingun | Dengan mulai turunn'a- hudjan aa sedangkan Pan aaktu ata 2 ah! 2 gan ana tan, In 

ES anna : Bana :a menindjau lagj daerah2 itu, rahat PERSIBAJA leading 2—1. Na sena bagaimana keadaan ba- 
Inn han2 peletusan itu dan apakah ti- 
Sa n Pa dak membahajakan tanaman peta- 
ON aman SI. Bustam dari Te| Hi dan tidak mendangkalkan salu- 

Ical, tg. 25-IL telah dikeluarkan sia|"“12 ir gasi. Dim tahun ini biaja 
: $ : ce "jang dikeluarkan untuk mengura- ran jang maksudnja mengadjak ke 2 TT 

pada Seluruh angkatan ,45” untuk asi Si ialah Rp. 600.000.— membentuk sebuah - Panitya Penjesl YAfU membuat saluran2, dam2 
longgnra. Kongrebs 43. terutama disekitar Kelud, untuk 
Adapun maksud pertemuan besar| Member kan arah djalannja erosi itu, mengumpulkan bahan. sedjarah | ang tidak sangat merug'kan para 

Ditjegah Masuk Su- ! 

   

edapat mungkin 

jang. akan  didjadikan dokumentasi 
dari seluruh lapisan baik dari dalam 
maupun dari luar negeri, dan mem 
bentuk organisasi angkatan .,.45” gu 

'perani dan Rp. 300.000.— untuk 
'pembslian" tanah" disekitar kali 
Konto djuga dlm hubungan pe: 
ngurangan bahaja bandjir (Anta- 

TONI HOME-PERMANENT 
Be TEPAT $ 

NY 
YAFI x TIDA PANAS. 

xTIDA BERAT. | 

eneaNai 
Djl. Mataram 483-Semarang Tilp.2046. 

  

Na mempersatukannja. mereka jang ra). 
kini terpentjar-pentjar. Dalam sia- 
Tan" tersebut disebutkan maksudnja 

mengadakan konggres itu jalah ber' — Mulai tanggal 28-11:1954 Se 
hubung pidato Presiden Sukarno ba kretariat Hong Bun Hwee  Semz 
ru2 ini di Surabaja jang sebagaima 'rang-pindah dari Djl. Limbun 20-ke 

  
na dikabarkan, dianggap Presiden G. Pinggir 105. 
meniadakan adanja angkatan ,,45”, 
(Antara). 

Harap jang berkeperlingan mak 
| lum: 

  

Bandjir Besar Dalam 
(FKota. Pekalongan 
Air Di Kp.” Sampangan: Sampai 3"M.— 
Ular: Piaraan Nj Hn Loro Kidal Minta 
Diri - Aneh2 Waktu Bandjir Di Sempor 
— Di Tjiamis Ada 4408 Rumah Rusak 

MENJAMBUNG BERITA ientang bandjir di Pekalongan, le- 
bh landjut dapat d.kabarkan bhw air telah menggenangi 17 desa 
didalam Kotabesar Pekalongan. 'j air didesa Kergon, Keputran 
mentjapai 2 meter, malahan dide oparigan hingga 3 meter. Un- 
tung dalam bandjir itu tdak m ulkan korban djiwa manusia, 
terapi rumah2 jang telah hanjut dan rusak berdjumlah 60 buah, 
sawah jang terendam air seluas Lk. 437.000 ha. Kerugian seluruh- 
nja ditaksir melputi djumlah Lk. Rp. 12.650,— Dalam pada itu 
rakjat d.desa2 tadi jang perlu seketika membutuhkan pertolongan 
tertjatat ada Lk. 15.000 djiwa. Mereka sebagian besar mengungsi 
dirumah2 desa sekitarnja jang tidak tergenang air.. 

Dapat dikabarkan, bahwa bantuansKebumen telah mengadakan penin 
bantuan jang dikerahkan untuk: mem djauan. didaerah Ketjamatan Pitu 
beri pertolongan kepada korban ban Tuh, Purworedjo, dan. Sempo- Kebu 
djir tadi, diantaranja dari koperasi Men jang pada awal minggu jl. telah 
batik PPIP jang memberikan sokong tertimpa -bahaja bandjir hesar. 
an beras sedjumlah 25.056 kg. dan Akibat bandjir itu, di Pitaruh 89 
uang sedjumlah Rp.31.680,— sedang ha sawah, 33 ha pemoibiian dan: 68 
kan dari Firma Garuda diterima sum ha tanamary palawidia rusak. Di- Ke 
bangan. beras 20 kwintal. Disamping tjamatan Butuh 331 has savaw terge 
itu oleh Pemerintah Daerah Kota Pe. nang air, di Grabag 402 ha. Selan 
kalongan telah dikeluarkan uang se. Gjutnja di. Sempor, Gombong, 238 
djumlah Rp. 50.000,— dan dari Jaia rumah roboh dan 126: hanjut.. Keru 
san Bentjana Alam Pekalongan dite gian. meliputi djumlah: ratusan ribu 
rima bantuar sebesar Rp. 10.000,—. rupiah. 
Selama terdjadi bentjana bandjir itu, La.n keanehian. 
tidak terdjadi hal2 jg. mengganggu Suatu keanehan lagi jaitu, bahwa 
keamanan. Achirnja dapat ditambah Jitengah2 ratusart rumah di Sempor 
kan, bahwa Gubernur. Djawa Te jang. roboh dan-hanjut-tadi, ada-se 
ngah dan anggauta DPD Propinsi, buah rumah: Sekolah Rakjat jang ma 
Wasit Notojuwono pada hari Djum Sih utuh. Menurut keterangari Kepa 
'at jbl. telah memerlukan melakukan la Polisi Daerah Kedu Suwardjak, 
penindrauan pada tempat2 jang me ketika ia menindjau pada tgl. 15- 
ngalami bentjana bandjir didaerah 11 jl. sewaktu terdjadinja  bahaja 
Pzkaiongan. bandjir besar itu, didalam Rumah 

Sementara itu: mengenai bandjir Sekolah hanja terdapat lumpur sam 
di Sempor, Gombong, lebih landjut pai beberapa meter. tingginja, tetapi 
menurut laporan jang diterima oleh toh tidak roboh: Oleh. penduduk 
Bupati Kebumen dari Kepala Desa Sempor keadjaiban - ini dinamakan: 
Selokerto dinjatakan, bahwa sebelum karena jang. mbahurekso ada disi 
terdjadi bahaja bandjir besar didae. tu”. Disamping-itu peti isi daftar kar 
rah itu pada tanggal 15 Nopember tu pemilihan: umum jang disimpan 

      
    

  

il, katanja Kepala Desa tadi telah Oleh Kepala Desa: Sempor, meskipun: 
“bermimpi kedatangan 3 ekor' ular rumahnja hanjut, djuga selamat dan 

Sempor kartu2 ini sama sekali tidak ada jg: besar jang .,mbahu rekso” 
sah. " dan minta idzin meninggalkan ,,mar. ba 

kasnja”, karena dipanggil oleh  njai. 
Loro Kidul supaja sowan dan akan Bandjarsari (T,iam:s). 
diarak oleh ,,pradjuritnja” dan me... Seterusnja berita dari Baridung me 
ninggalkan sedikit kerusakan. Demi mengenai bandjir besar jang terdjadi 
kian mimpi Kepala Desa tadi jang didaerah timur dari - kabupaten: Tji 
disampaikan pada Bupati Kebumen. amis hari Djumaat diterima telgram 
Patut dikabarkan, bahwa hari Rebo jang menjatakan, bahwa menurut pe 
ibl. Residen Kedu Sukardji, Overste- meriksaan. jang. dilakukan - didaerah 
Sarbini dengan rombongannja dgn. ketjamatan Bandjarsari (distrik Ban 
diantar oleh Bupati Purworedjo dan @jar) sadja, tidak kurang dari 4408 

rumah, 3728 ha sawah, 1416 ha da 
ratan jang ditanami rupa2 palawidja 

meme telah terendam air-sedjak — tanggal 

PANGGIL AN | 2! ji: Selain dari pada. itu-384,1 ton 
padi. bibit jang haru ditanam, rusak 

Dengan ini kami mengun- 
karena tergenang, 18 bangunan tem 

dang para pemegang sero' dari 
perseroan terbatas ”N. V. Per- 

. pat pembikinan genteng djuga-teren 

seroan Biro Technik dan Da- 

  

    

dam sehingga 9000-belah genteng 
rusak pula.. 723 Kolam ikan hilang $ : ana » || sama sekali isinja. Bamdjir ini jang TN Pn an diakibatkan karena. meluapnia ka'i berkeg aah” “dr ena siang: Tjitanduj dan anak2 sungainja meli 

“puti daerah desa Padaringan, desa 
Karangpaningal, desa. Sindangdjaja, 
dan desa Sindanghaju, : 

' Didesa. Padaringan dan Karangpa 
.ningal 36 km djalan desa-tergenang 
air. Pada umumnja tingginja air ke 

utk. menghadliri rapat umum 
persero jang akan diadakan 
pada tg. 11 December 1954 
djam 9.30 pagi, bertempat .di 
Kantor Notaris R. M. Soe-       Bag Purwodinatan 1/12, tika diadakan pemeriksaan itu ada 
Mena Pi lah antara 31 smpai 61 cm. Dari de 
Atijara: sa Padaringan kini sudah  tertjatat 
1. Pembukaan, 933 kepala keluarga jang mengune 
2. Perobahan anggaran dasar || si ke-tempat2 iang agak tinggi. Me 
3. Lain-la'n, nurut dugaan djumlah pangungsi: itu 
4. Penutup. adalah 4500 orang. Sepandjang beri 

DIREKSI ta. jang diterima sampai hari 'Dju 
aa asa Taat belum ada korban manusia pa 

da waktu bandjir itu. Berita2 tentang 
——5 akibat bandjir didaerah  ketjamatan 

lainnja jang ada dipinggir kali Tjitan 
duj, seperti Padaherang, masih di 
tunggu. (Antara). 

EKALI UNTUK ANAK2 
PRAMPUAN KETJIL, KERNA “1 sa - 

USAH DUDUK LAMA | Ditjari : 

Beberapa 

s016&   
  

Bandiir besar: didaerah: 

  

Dari Kongres $ PGRI: 
  

  

Merupakan Usul2 

(Oleh: 

g: pada djam 20.00 sampai djam 

rapat2 leng 

marang. , 
Rapat2 jang berlangsung. sampai 

malam Sabtu adalah chusus untuk 
mendengarkan pemandangan umum 
dari para utusap mengenai laporan 
pengurus besar. Pada' mulanja dida 
pati 69 orang“ jang mentjatatkan na 

ma, tetapi berangsur-angsur ada be 
berapa jang: mengundurkan diri. 

PGRI. sampai pada waktu .berlang 
sungnja konggres ini mempunjai. ang 
gauta sebanjak 84.431 orang... Djum 
lah sekian ini sesudah PB mengada 

kan pembekuan terhadap beberapa 
tjabang. Dalam laporan pengurus 
ilesar dapat diketahui, sebelum Ok 
tober 1952 dalam daftar  tertjatat 
503 tjabang dengan djumlah 83.495 
orang. Karena' tindakan pembekuan 

terhadap 45 tjabang, maka djumlah 
tjabang mendjadi 458 tetapi sebalik 
nja dikala tjabang-tjabang itu dibe 
kukan djumlah  angganta-anggauta 
naik, sehingga" angka-angka djumlah 
anggota malah mendjadi bertambah. 

Daripada djumlah sekian itu, di 
.Djawa terdapat 232 tjabang dengan 
djumlah anggauta 62.424 orang. Se 
dang jang menempati: nomor dua 
adalah Sumatera: dengan 112” tja 
bang djumlah anggauta 10.629 orang. 

Da'am' konggres ketud'uh dari 
PGRI ini dari 10 kslompok usul 
,Umum” jg berdjumlah 45 buah 
dapat diringkas: mendjadi bebera- 
pa bagian, antara Jain mengena! 
anggaran belandja, rentjana pelak 
sanaan'integray PPK, penjantunan 
sosial pegawai, sebagai pelaksana- 
an dari Undang2 pegawai, ong- 
kos djalan' dari" kendaraan dan 
perundangan” bagi' pelindungan 
lanak2. » 

Mengenai usut agar anggaran 
ibelandia buat: Kem. PP & K di- 
'tetapkan sekurang2n'a 25 pCt dari 
"budget negara, akan" merupakan 
usul ig penting sekali dim kong- 
'gres ini: 

Sedangkan usul2 iang termasuk 
kes!ompok formasi, film, kesehatan 
mutid, perumahan guru, asrama 
dan gedung sekolah dapat ditam 
pung oleh suatu masalah jg sangat 
urgent apda- saat' pembangunan, 
iakn' adania rentjan, pelaksanasn 
integral daripada- usaha PPK jg 
berupa undane?, sehinggati da k 
terganggu oleh adanja pergantian 
kabinet. 

TJIREBON 
110 ORANG- PETANI DAPAT 

HADIAH 
Dalam bulan ini Djawatan Perta- 

nian Rakjat Kabupaten Tjirebon te 
lah memberikan hadiahnja kepada: 
110 orang petani dalam wilajah ka 
iwedanan - Palimanan,  Ardjawina- 
ngun dan ketj. Weru jg turut serta 
dalam perlombaa, penanaman padi 
gadu dalam musim kemarau tahun 
ini. 
Hadiah jg telah diberikannja itu 

berupa. Rabuk DS.-sebanjak 1800 
Kg, rabuk ZA 1440 kg, kambing 
9:ekor, alat2 pertanian (landak) 45 
buah dari balian pakaian sebanjak 
:108 meter. 

Pembagian hadiah kepada para 
:petani lainnja- diwilajah- kabupaten 
Tjirebon: jg- turut: serta: dalam -pet- 
lombaan tsb: dalam waktu jg sing- 
ikat-akan segera diberikan. setelah 
daftar pemenangnja sampai di kan 
tor. Djawatan Pertanian Kabupaten. 
Menurut tjatatan' hasil. penanaman 
padi gadu--tahun ini- adalah menda 
pat. kenaikan minimum S5 kwintal 
idan- maximum 742 kwintal setiap 

.djuga. bahwa: dalam penanaman: pa 
di gadu 'tahun: ini tertjatat 225 HA 

kus jg dapat dibunuh: oleh petani2 
|selama' itu .dengayp djalan meratjuni 
nja dengan fosfor. ada 9328. ekor. 
Ditahun - penanaman padi gadu jl. 
luas sawah jg terserang hama: tikus 
lebih banjak lagi jakni 241 HA. 
'Hal ini disebabkan karena pada wak 
tu itu penaman padi. gadu  dilaku- 
kan pada waktu jg tidak- bersama- 
an, sehingga. memungkinkan. djum- 
lah tikus semakin besar dimana me 
reka berusaha mengumpulkan be- 

ikal. sebanjak mungkin, mengingat 
waktu. panen — padi gadu tidak 

  
» bersama2 disuatu. complex. 

GANDIARAN 155 TH. KARE- | 
NA. SOKONG GROMBOLAN. 
Dalam sidangnja belum. lama ber 

selang Pengadilan Negeri Tjirebon 
dibawah pimpinan Hakim R. Dwi- 

djono, dibantu oleh: Djaksa  Abdul- 
lah- Jusuf dan Panitera Djoeber te- 
lah memutuskan mendjatuhi huku- 
man 1 tahun 6 bulan: dipotong ta- 
hanan,. kepada terdakwa. Umar 

“Machdorie. bin Hadji Madrais pen- 
duduk ..desa Kudukeras ketj. Baba-. 
kan (Kab. Tjirebon), karena di per 
salahkan telah memberikan soka- 
ngan sebanjak Rp. 200-—— kepada 
fihak gerombolan. 
Terdakwa pada mulanja memung 

kiri segala tuduhan jg dilakukan 
Djaksa — terhadap dirinja, sebab 
uang itu katanja tidak  dimaksud- 
kan guna menjokong gerombolan, 
melainkan akan dipakai membeli 
emas dengan perantaraan orang2 

itu jg tidak diketahuinja bahwa me ' 
reka adalah gerombolan D.I. Tetapi 
keterangan saksi2 memberatkan ter 
dakwa, 

Tukang- Panggang Roti 
"hati Keterangan: PLAMPITAN 45 — SEMARANG 

, 00. Kongres PGRI 
Wartawan Kita) 

RAPAT2 KONGGRES PGRI di Semarang 
siang dilandjutkan dari djam 15,30 sampai djam |: 
ni sebagai kelandjutan s dang pertama jang berlangsung padasdjam 

pagi sampai djam 11.30. Kemudian sidang dalam dilandjutkan la- 

Sab'u berlangsung dari djam 8 pagi sampai djam 13.00, mulai mem- 
b.tjarakan preadpis organisas'. Sedangkan pada sore hari tidak ada. 

tap: terutama konggres ingin memberi kesempatan pada 
pesertanja utk melihat pertand ngan sepakbola Kalmar FF di Se- 

ihektarnja daripada hasil- ditahun: jl. | 
Dalam pada' itu dapat dikabarkan: 

jg diserang: hama: tikus, sedang ti-| 

am Guru Dan 
|Kesehatan Para Murid aanteri pukutnxt- 

Terpenting Dalam 

& 

ada harj Dujm'at 
18.30 petang, jak- 

24.00. Rapat lengkap pad, hari 

... 

Demokrasi 
NA. Ma 

(Model S'pura 
| Delegasi Indonesia Ditu: 
tup Dim Kamar Hotelnja 
DALAM perda aang YA kem- 

bali, 2 orang delegasi buruh Indo- 
nesia (Situmeang dan J. W.djaja. 
na) pada tanggal 22 Nopember 
1954, setelah mengundjungi Kon- 
perens, Internasional Buruh Ki- 
mia, Minjak dan Selapangan se- 
dun.a di Bukares, telah s: h 
dan menginap di Singapura: De- 
m.kian dumumkan oleh Sentral 
Biro SOBSI, jang. selandjutnja me 
serapan aa Bapa 
ngan terbang Singapura kedua 
orang tersebut diperiksa satu' per- 
sa.u dan kepada mereka d.madju- 
kan pernjataan2 jg dalam peng- 
umuman fu dikatakan bukan2. 
Semua' buku2, surat2 dan tas d.- 
tahan. 4 

Djuga paspor ditahan dan di- 
ganti dengan ,.surat pas istimewa , 
ang dberi tjatatan hanja boleh 
Unggal selama 24 djam dan sela- 
ma itu'tidak boleh meninggalkan 
hotel. Ha 

Kedua orang tersebut dipisah- 

  
R ffles dan" J. Widjajana dihotel | 
Cathy. J. Widjajana dlm hotel dij 
djasa o'eh seorang detektif dan 
tdak boleh keluar dari kamar, 
diuga makanan. diantar kekamar- 
nia. Pintu ar d'kuntii dari 
luar dan'sefiapxkali dibuka untuk 
dikontrol. Dimuka pintu kamar 
terdapat sebuah medja dan diatas- 
nia tersedia sebuah borgol. 

Ksdjad'an terhadap” diri Situ- 
meang tidak djiauh berbeda. Sam- 
nai na'k bus kelapangan terbang 
mereka di-ikuti oleh seorang jang 
mengaku drin'a detektif. 

Drm kian Biro Penerangan Sen 
tra) Biro SOBSI (Antraa). 

    

52 ORANG, diantaranja 3 orang 
»taxi'giri” Tionghoa hari Djum- 
at, telah kepergok polisi Singapu- 
ra, waktu mereka sedang menon-| 
on flm jang menurut keterangan 
djaksa ,,sangat tjabu?” dirumah 
seorang saudagar bernama Lee 
Kee Meow. Lee mengaku bersalah 
@'muka hakim, karena ja telah 
mengedarkan f:lm :ni, Ia didenda 
$ Malay, 500 atau hukuman pen- 
djara 12 minggu. Untuk menon- 
ton film.in, tap orang harus ba- 
jar $ Malaya 25 kepada Lee. 3 rol 
film ds'ta, Kata djaksa kepada 
bela, Bana sti akan merasa 

I-djik kalau lihat apa iang diper- 
tundjukkan Antara UP). P3 

  

Bom Atom 
Manusia Akan Alami 
#Akibat2nja Sesudah" 

20 - 30 Th.. 
. SEORANG sardjana atom Pe- 

rantja, bernama Charles Noel 
Martin, hari Djum'at memperi- 
ngatkan bhw urat manusia hanja 
dim djangka waktu 20 atau 30: 
tahun sadja sudah merasakan aki: 
bat2nja, apabila terus dilakukan perlatakakg bom na ar. Martin, 
jang mendapat sokongan peme- 
gang Hadiah Nobey dan ang: 
gota ,,Academie franga se” Pr'nce 
Louis de Broglie, mengatakan bah 

  
wa umat manusia akan mengala- | 
mi bentjana tak terperkan besar: 

a dim hal aa 

kan hotelnja, Situmeang dhotel | - 

'tan)s 13.03 Rajuan 

"Slamet: 17.05 Duria kanak2: 

    

Belanda 
Sumbar' 

ras Kalau Ada Jg Mau 
Kutik2 Soal Irian 

NEDERLAND akan: memberi: 
kan , pukulan keras dan tepat” ke- 
pada mereka jang menfjoba-tjoba 
melanggar integritet wlajah Be- 
landa d, Irian Barat, demikian ha- 
ri Djum'at d.njatakan oleh Men- 
teri Pertahanan Belanda Cornelis 
Saf kepada parlemen. Menurut 
Reuter, Menteri tsb, menjatakan, 
bhw: ,infiltras:2” jang menurut tu duhan' telah dlakukan? oleh 48 
arggota tentara Indonesia di Irian 
Barat bagian barat-daja bulan jg 
lahu, telah menjebabkan d' perta- 
djamnja pengawasan Belanda”. 

Di Irian Barat ada pasukan2 ma 
rine Belanda dan djika perlu Relan 
da akan menggunakar lebih dari 1g. 
ada itu. Katanja, Belanda. siap untuk 
memperkuat pernjataan2 Belanda ini 
dengan djalan2 jang tepat. 

Mana ada demokrasi di 
Ir.an Barat? 

Sementara itu Alfred v. Sprang, 
seorang wartawan Belanda jang per 
nah menulis di ,/Nicuwe  Haagsche 
Courant” mengenai Irian Barat se 
bagai berikut: Dasar2 demokrasi ha 
nja buruk sekali tumbuhnja di Irian 
Barat. . Pemerintah — praktis mempu 
njat kekuasaan diktatoria!. Disitu sa 
ma sekali tidak ada perwakilan rak 
iat. Djuga tidak ada pers jang bebas. 
Banjak orang bahkap sangsikan ada 
nja djaminan rahasia untuk surat 
dan kawat. Dan dilapangan politik 
djuga masih banjak sekali kekura 
ngannja. Ketika njonja Je Grave mi 
salnja, dipilih sebagai ketia N'euw 
Guinease Verbond (organisasi dima 
na sebagian besar dari orang2 In 
do Belanda berhimpun), denga, ti 
ba2 njonja itu dipindahkan kesuntu 
tempat didesa. Demikian wartawan 
itu, jang tulisan2nja dulu tidak me 
nundjukkan, bahwa ia sahabat Indo 
nesia. (Antara). 

  

SIARAN RRI 

Semarang, 30 Nop. 1954: 
Djam 06.10 Irama Trio: 06.40 

Albert Sandler, 07.10 Orkes Haw 
Pemuda Maluku: 13.15 Orkes Puspa 
Kentjana, 13.45 Gending2 Bali: 
14.10 Konsert Siang: 17.00 Orkes 

Malaju Bukit Siguntang: 17.40 The 
Lutor" Girls Choir: 18.00 Serba ser- 
bi A.P:) 18.15 Njanjian' Didi: 18.30 
Hidangan O.K. Djakad: 19.30 Indo- 
nesia Menjarji: 20.30 Orkes Pro- 
gressip: 21.00 Dunia Olah Raga: 

21.15 Orkes Radio Jogjakarta: 

22.15 Gamelan Degung, 22.30 
Tutup. 

Surakarta, 30 Nop. 1954: 

Djam 06.03 Gending2 -Bonangan: 
07.10 Gending?” Bonangan (landju- 

Siang, 13.45 
The Ray Ellingtony 14.15 Irama 
Rumba, 14:30 Ratna dan Bing 

7.30 
Kisah Se- Musik Ruangan: 17.45 

'pandjang Djalan: 18.15 Seni Kara- 
witan 19.30 Pilihan Pendengar: 
20.30 Permainan Harp: 20.45 Pak 
Beres dengan isi hatinja: 21.15 Hi- 
buran O.K. Ksatrija: 22.15 Sweet: 
music: 22.30 Tutup. 

Jogjakarta, 30 Nop. 1954: 
Djam 06.03 Musik Ringan: 06.30 

Hidangan Sebelum Kesekolah: 07.10 
Rajuan Ratna dil.: 13.10 Pantjaran 
Irama dan Rajuan: 13.45 Njanjian 
“Perantjis: 14.10 Ronggeng dan Djo- 
get Malaya: 14.30 Warna warni 
Siang, 17.00. Dongerngan untuk ka- 
nak2: 17.15 Gending2 Dolanan: 
17.40 Rajuan Petang, 18.15 Siaran 
untuk A.P.: 19.40 Hiburan Malam: 
20.15 Ketoprak Mataram: 21.15 

Obrolan pak Besuts 21.30. Ketoprak 
Mataram (landjutan): 23.30 Tutup. 

Djakarta, 30 Nop. 1954: 

Djam 06.10 Orkes. Hawaiian Te- 
runa, 13.10- Empat. Sekawan: 14.10 
Kwartet Harry: 17.00 Trio Marto- 

no: 17.30 Orkes. Pemuda Kei Bin- 
tang Hati, 18.15 Orkes Ketjapi 
Laksana: 19.20 Orkes Djakarta: 
20.40 Kesenian Minang: 21.00 Da- 

fi' Hati ke Hati, 21.15 Pilihan Pen- 
dengar: 22.30 Tutup. 

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka”. 

Semarang, 27 Nopember 1954: 
5 perkembang-b'akan | 24 karat. di 30x— (genetic) dan iklim, apabila mas'h | st yo 2 1 49.50 

Terus juga dilakukan perledakan2|22 'karat: djuaf ...... Rp. 45.50 
ni j ak bek 1... Rp: 44.— 

Djuga eardjana Inggris | Diakarta, 26 Nopember 1954: 
memperingatkan. 24 karat tiap gr. ...... Rp: 50.50 

Martin, telah mempersoalkan |22 karat fiap gr... Rp. 49.50 kemungkinan ini dengan Profes- 
sor E. C. Adrian, presiden ”Bri- 
tish Association of the Advance- 
ment of Science”, ”Perhimpunan 
Inggr's untuk Memadjukan Ilmu Pengetahuan”, jang achir? ini me 
ngatakan bahwa. para sardjana 
Hana. memperingatkan pem- 
besar2 militer, bahwa dunia hanja 
tahan beberapa ribu ledakan 
atom sadja. 

"Ingatlah!  Ketu 
jang akan mender ta”, 

Martin seterusnja mengatakan 
dalam tanja djawab dengan pers, 
bahwa menurut perkiraannja bg- 
berapa 

tjangkan keseimbangan dalam 
alam. Djadi, lama sebelum tertja 
pai "beberapa Tibu ledakan atom” 
itu, sudah tertjapailah batas daja- 
tahan dunia, 

Dikemukakannja bahwa bina- 
tang dan tumbuh2an jang ada di 

ton ledakan zat air itul 
sudah  tjukup untuk menggon- | 

| Surabaja, 26 Nopember 1954: 
Tdak diterima tjatatan harga. 
S'ngapore, 26 Nopember 1954. 
Emas Jantakan tjav taej 

Str. $ 152.50 beli 
dan Str. $ 158.50 diuar 

Londen, 26 Nopember 1954. 
Harga emas internasional menu- 
rat hitungan dollar Amerika ada- 
lah sbb.: 
Emas Beirut tap ounce 35.21 
Hmas Macao tap ounce 37.45 
Fmas Bangkok tan ounce 38.05. 
Emas Hongkong tidak ditrima tja- 
'1tan harga. 

  

  

  

RENAPILL.: Dateng bulan tidak 
beres. Rp. 58,:—.15 Rp. 39.—   dunia ini setjara lambat-laun da- 

pat menjesuaikan dri kepada ke 
adaan alam disekitarnja. Soalnja 
btikanlah soal sekarang, kata | 
Martin. Akibat2 langsung mung- | 
kin tidak akan terasa. Tetapi hat ' 

HA ajakan ja berarti bahwa bom2 | 
Jang sudah diledakkan itu tidak 

akan mempunjai akibat2 jang bu' 
ruk dalam tempo 20 atau 30 ta- 
hun sesudahnja. Dan akibat2 ku- '! 
mulatif jang sepenuhnja, mung- 

| kin baru akan terasa sesudah Se- 4 
kian keturunan. 
Martin mulR2 muat peringat- 

annja tadi dalam Bulletin ”Aca- 
demie frangaise”. (Antara—UP) 

SCHOONHEIDSPILL. : Untuk 
ketjantikan em kesehatan 1 stel 
Rp 60.— 14 Rp, 35.— CRISTA- 
NOLPILL: Bikin kurus ketjilkan 
perut besar Rp. 20.— 3 Rp. 57.— 
BUSTERINPILL: Rp 20-— EX- 
TRAKERAS Rp 75,- SUIRINE- 
PILL: Tangg. baik Kentjing Gula, 
Nier. Eiwit Rp. 20.- 3 Rp. 57.-— 
Porto Rp. 3.— Prijsc. gratis. 
THIO GIOK GIEM 
Gg. Tengah 22 — Semarang, 

Agent: Semg. Plamp'tan 22 
Toko Miami, Pasar Djohar 

Dae DAN 80 A jocja: DH. Ngupasan 
Soto: Fjojudan 70 A.    
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donesia dan dapat banjak pudjian. 
Specialis untuk Wasir (Aambeien) 
ASTHMA, KEPUTIHAN: 
POTENTIE dan lain-2 penjakit. 
ZONDER OPERATIE... 
Djam bitjara: 9 — 12 pagi 

Lelaki Lelah 

                  

1 Suami-Istri 
# 

Kimi: Selalu Sedia: 
Djamu BERAK INGUS: 

Sangat mandjur untuk menjem 
buhkan sakit buang2 air, berak 
Senput? ngun (umbel), perut sa- 
kit, kembung, keliru makan ba- 
rang beratjun (udang, kepiting). | 

Djamu BATUK ANGIN: 
Mengusir segala. matjam batuk, | kering, biasa atau jg disebabkas IP 
karena angin djahat.. SG 

Le Sg, Menjembuhkan sakit. perut, mules 
Mu sagata jang EP Ma Ape 
angin. Batuk danvpilek» 

TP
" 

        
    

Obat ! Kata 9 ALIN 3 jr 
.Menjembuhkan. sakit mata, luka |I/ / 
mengeluarkan . banjak kotoran k. 
mata na k), tanah dan an 
gainja. £ . lh 

| k: 
Bubuk 8 

Mandjur dan tjepat untuk: Sakit | 
kepala, Panas, Sakit gigi, Rema- 
tik, Linu, Influenza, Greces2?, | ta

n,
 

Masuk angin dan lain2 rasa sakital 
Dapat beli pada: Se 

  

  

C OIFFEUR 

sPUAS”. | 
BODJONG 93 (BASAHAN). 
Djual obat-kriting rambut. K 

: u 
Njonja2 “aan Mega EA 
Harga melawan, 

   

dan lain-lainnja,   
  

  

PAN mane EN PANTUN 
Didjual Lekas 
1 SPEDA MOTOR .merk "Jawa- 
Junior” 150 cc. Keadaaw 1007| "" 
baru, belum: dipakai. 
Dapat dilihat diam 12— 17 di:| . 
Kratonan Wetan 39 — Solo. | 
  

  

An lB 
AO IE # 

M.S. RAHAT 
PEN ut 

Tabib jang paling terkenal di In- 

  

Masih menerima p 

IM- Is : 
KILAT 4 bulan 

.KURSUS: Pe 
- . BIASA 7 5 5 —T sore TEMPAT TERBATAS. 

Untuk segala matjam 
Alat Olsh Raga 

dan kurang tenaga tidak bisa (SPORT) 
madju. 3 ag : Buatan dalam-dam luar negeri 

Minumlah datanglah ke: 

Djamu Kuat 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 
esoknja Tuan akan berasa lebih 
segar, kuat dan gembira. 

1 Pak Rp. 0,50| 

  

   
        

A2 

af Satas    

  

ee p 

BODJONG 6 5 
ai (SEBRANG HOTEL 

: DU PAVILLON) 
Toko Pedamaran 90, Telp. 900, SEMARANG 

Semarang 

dan agen-agen diseluruh tempat. ? HARGA BERSAINGAN 
# SERVICE MEMUASKAN !   

  

  “BEAUTY POWDER 
Bedak. Bangsawan 

Rasanja dingin serta haramnja mendjadi kenang-kenangan. 
Bedak-obat.” BEAUTY, POWDER” ada mempunjaj 4 sifat kebaha- | : 
giaan, jang sangat penting dan tdak dipunjai oleh bedak-obat jang 
manapun djuga! Ke-1: untuk pendjagaan agar djangan sampai 
mendapat penjakit? kulit: ke-2: membasmi rupa” djerawat jang 
timbul disekitarnja paras-muka: ke-3: untuk ketjantikan Njonja? 
dan Nona? punja kulit-muka. supaja mendjadi putih-bersih dan 
halus, ke-4: bikin hang bau B:O. keringat ASAM dan APEK 
dikatiak dan anggota badan lainnja. 

2 Boleh bikin pertjobaan. ditanggung 10076 memuaskan — 
1 doos berikut aturannja pakai 2. Rp. 10.— 
Luar-kota tambah ongkos-kirim tertjatat. ,, 1,50 

Toko "EUROPA”, Djakarta, Bandung 
TRO”, Surabajas kio! 
TAS”, Djokja, R.O. "HOK AN”, Magelang. 

MASIH DITJART LAGI AGEN? BARU 

Pusat-pendjual: Firma ssLIE & ZONEN“ Dj. Katifahapo 16 
BANDUNG 

  

P.T. Pelajaran Nasional Indonesia” 

KkeuN Pp »8 
D'tunggu kedatangan: 

1 December 1954 K.M. LALANG 
Ke Surabaia/Bandjarmas'n (langsung) 

2 December 1954 K.M, LABADJAU 

Ke Surabaja/Pontianak (langsung) 
2 December 1954 KM. EPAR 

Ke Palembang/Belawan (langsung) 
Tanggal tersebut diatas dapat berubah 
Keterangan pada : Perwakilan P.T, PELNI 

Djl. Purwodinatan 12 Tilp. No. 2302 
Semarang. 

N.B. Asuransi muatan dapat ditutup dgn. perantaraan kami.   

eladjar? baru. 
Untuk rombongan bulan DE- 

Pem. MOCH. JOESOEF 

? KWALITEIT DITANGGUNG 

—enamaran Z— 

  

arta, Bandung dan Semarang: Toko ”ME- 
. "ENG THIAN HO”, Solo: Apotik ”SANI- 

PPPA 

Terutama bagai kaum wani ta kami na BLETS bila ingin tetap tjantik dan muda, 

1 Kepada. Tuan2 dan Njonja2 kami" menasehatkan berhati dah Model Kardus dan' Tjap GOLES. 
(gen FIE MIN YOK. FONG 69. Warung 10 - Semarang HWAY AN TONG Ga. Warung 3 | 

Bisa dapat beli pada Toko? 
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terkenal “jang 

|. puranterpilih 

dapat surat, 

GOLES tidak 

LES. Kidneving. Tablets || 

Terbikin dan dikerdjakan oleh ahli2 obat 

gai golongan dari kalangan kedoktoran di Eropa 

$ serta propesor: S 

#NEYING TABLETS dan GOLES SISTERING 

j TABLETS ceran vanjak menerima surat pudjian, 

: sebagai salah satu obat jg. dapat menguatkan ba- 

dan-badan dan mendjaga gegindjel dari pada pe-| 

njak't. Oleh Laboratorium pusat di Indonesia-dan 

Inggeris obat GOLES telan diperiksa dengan meng 

Obat? GOLES menolong manusia dari pe- 

njakit segala matjam : Kurang darah, Pinggang 

pegal, Kepala pus'ng, Ta? bernapsu makan, Ram-f | 
but rontok, Mata lamur dan lain”-nja. Berbagai ra 

orang” jg. baru sembuh dari penjakit baik sekal: Lagi 

makan obat GOLES KIDNEYING TABLETSI |: 

supaja sehat dan kuat. : 

sehatkan tjobalah memakan GOLES. SISTERING TA-| | 
2 djuga menolong wanita : di 

Muka putjat, Darah kurang, Berkotoran ta tjotjok, Berbulan perut sak't, Ta' napsu, Suka marah 

-hati bila membeli Obat, perhatikan-| b 

NGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 ,, 
ENG TAY HO 
Obat diseluruh Indonesia. 

  

Senantiasa: lebih. baik Pn 
Pendapatan-pertama dalam usaha | 

menemukan bahan? pentjutji ialah su- 
|| atu tjampuran lemak binatang? korban 

dengan abu api. Orang? Mesir jang 
#5 mendapat kehormatan, pertama-tama 

(|, membuat sabun daripada bahan lemak 
tumbuh?an dan soda aseli. Tetapi dasar 
jang telah dipakai oleh industri? sabun 

| jang moderen merupakan pendapatan? 
f Leblanc dan Chevreul dalam abad 18, 

jang memungkinkan pengertian ter- 
hadap adonan sabun setjara ilmu kimia 

| mendjadi lebih baik. Sedjak itukwalitet 
| sabun djauh lebih baik dan kemudian 

"I telah ditjarikan bahan lainnja jang da-. 
“P pat menambah'daja.mentjutjinja. 
AP Ini telah tertjapai beberapa tahun 

jang'lalu Hasilnja adalah sabun bu- 
buk : Radion. 

karena Radion merupakan sabun bu- 
buk. Segera setelah berada dalam air 

busah .Radion berlimpah-limpah, se- 
hingga dengan demikian Njonja men- 

tjutji lebih tjepat dan mudah, 

    

     

       
   

Bagaimana Radion menghilangkan ko- 
toran ? 

Keistimewaan Radion ialah disebab- 
kan mengandung daja melarut jang 

tjepat. Laksana besi berani, busahnja 
jang berlimpah-limpah menarik dan 
melarut segala. kotoran. Kalau kita 

pakai sabun biasa, maka mungkin 

kotoran itu-tetap masih ada dalam 

tenunan, jang mana dapat merusak 

dan merugikan keawetan pakaian. 

Dari' itu pemakaian Radion, tidak 
sadja untuk memudahkan mentjutji, 

tetapi jang terpenting ialah untuk 
menghematkan pakaian Njonja ! 

Sistering Tablets 

mempergunakan bahan2 tjam- 

dari golongan Klas I, oleh berba- 

dari Laboratorium. GOLES KID- 

| Apakah Radion itu ? 

Radion adalah-sabun bubuk untuk 
“ mentjutji segala matjam pakaian. Di- 

j | buatnja-daripada"sabun kwalitet baik 
“ditjampur dengan adonan lain?nja. 

' Radion :untuk. mentju'ji lebih: baik “de- 

ngan tidak memasak, 

Bahan pentjutji jan: memenuhi tjita? 

kaum Ibu adalah: Radion. Njonja 

tak perlu lagi merebi's atau menjikat 
tjutjian. Njonja.ment utji lebih mudah 

dan lebih menghemat. (Turutlah atu- 
ran-memakai pada y smbungkusnja!), 

- 
3
.
3
 

sebagai pernjataan bahwa obat 
 Keuntun tama. 

berbahaja bagai kesehatan. ga angen 
Radion mudah dipakai tanpa meng- 

| gosok keras pada tjutjiansepertihalnja 
| dengam sabun. biasa. Ini disebabkan 

L
N
 

an   
    

  

  

— Pekodjan 101 Semarang. |.   
  

  

      

Sudah sedia : 
Buku tjerita bergambar : 

"KAPTEN JOHNY dalam RIMBA ADJAIB” 
Penghibur. untuk segala golongan. 
Sensationil ! Penuh dengan spanning dan action! 

Serie ke-1 a Rp, 3,5&.porto. Rp. 1.— 
Dapat beli di 

  

KENG Bookstore | 
Dj. Mataram 133 — . Semarang. 4 a. 

  

  

PENDIDIKAN. ,, MASSA 
Peterongan Tengah 105 Semarang. 

memberi peladjaran.: 
Mengetik (masih menerima peladjar romb. pagi - sore - petang) 
Modevak (kniplessen) utk. romb. Slasa - Kemis - Sabtu 

semua toko? buku di Semarang. 

2 “db. 
  ee 

  

dj. 2.30—5 sore) 

Administrasi ringan kursus 5 bln. utk. romb. Rebo - Sabtu     

Sarat Pudjian-Dari 
Djauh 

TA     mma anna -. £. 
Kami mengutjap beribu-ribu teri- | 
ma kasih, atas pertolongan Bapak ta 
R. M. DARMOTJARITO - H.H. 
KAWARNO - Tabib Occultist: 

6.30—8 mulai 4 Des. petang. 
- Bah. Belanda romb. Senen - Rebo - Djum'at 8—9 petang, 

'Utk. peladjaran Mengetik di Tjabang2 masih trima peladjar2 baru 

  

  

    

dkt SALATIGA AMBARAWA DEMAK REMBANG 
Bean STAR Na Tg jamal Dj. Tuntang 46 Dj. Stasiun 23 Ki Palembang Pasar Bedag 
njembuhkan  penjakitnja isteri UNGARAN DJEPARA utk, Kudus.:.4 Djan. 1955 

“kami, dari djauh-djauh sadja, ja- | Genuksari 2442 Panggang Tengah 4, 
lah: penjakit perut. anggauta ba- | 5&— senasi sana PENA MENARA ana 
dan sakit seluruhnja, hati berde- : 1 2 OR IE 
      bar-debar - kepala posing - dlls. 

Setelah dapat rawatan dari Ilmu 
Ga'ib - Batin dan Tjipta, dgn. 2 
waktu 1 bulan sadja, penjakit -4 
isteri kami itu, — dapat sembuh $ 
sama -sekai. Atas pertolongan 
tadi, kami tidak lupa, mengutjap 
diperbanjak terima kasih adanja. 

Hormat kami: 
S. AMIN HARTONO 

Kep. Desa: Pada Urip - Kebumen 

    TA Kar AT 

aula 

  

    Periksa mata vrij. Djuga terima resep Dokter. 
  

DJL PONTJOL 40 SEMARANG 

  

  

AHLI GIGI t 
Kaoeman 558 — Semarang 

    

  
  

HARGA PERBOTOL Rp. 9. Ae 
BISA DAPAT BELI DI MANA 

     

ADA SEDIA: 

Pillenplank dengan pillendraaier. 
, Hoornen spatels/lepels dan vorken. 

Maatglazen/ Tjorong gelas/lumpang. 
p Kookkolven/Erlenmeyer kolven. 

2 Baum@€weger/ Koortsthermometer. 
Botol kentjing dari plast'c/gelas. 

Steekpan (pantji untuk buarg aer) 

DROGISTERI : .. N 6s 
Kranggan Timur 21 — TILP. 1419 — Semarang. 

Breukbanden/1Jskappen/ Borstpompen. 
Windkussen (bantalan karet)/Gelas mata. 
Hospitallinnen (Perlak baji)/Pipet mata. 
Ballon spu't/Sne!verband/Brandwindsel, 
Glycerine spuit/Gonorrhoe spuit. | 
Tepelhoed/Maandverband. 
Matjem2 Sabun/Bedak bikinan Luar Negeri. 

  

  

Kesehatan badan lebih berharga, dari pada Harta 
Na Maka dari itu boleh selalu minum 

0. “EEGANGGUR KUAT KOLESOM jang istimewa TJAP LONTJENG 5 Terbikin oleh pabrik anggur Jan Nen Djakarta kota jang sudah termashur seluruh Indonesia dari kamandjurannja dan kakuatannja telah terbukti mendjadikan kuat sehat dan timbul tjahaja tetap muda ini anggur terbikin dengan obat2 akar2 dari Tiongkok dan pgke kolesom jang no. 1 

  

- 

Anggur Kuat 
ET  MusTAD3A8 UNTUK-MEMmULHKA 

TENAGA BAN DAN MENAMBAH 
SEMANGAT SEKERDIA . 

| Lugu iBtanak 
MEMBERSI/ KAN DAN MENAM- 
BAH DARAH SETELAH BERANAK. 

Otat Datuk 
SANGAT MANDJUR UNTUK SEGA- 
LA BATUK Pf K. ATAU TENGGO- 

     
    

     
     
    

    

ROKAN KERI 

, . 

ek Jannen 
MINJAK"JANS SEMPURNA UN- 
TUK SEGALA PENJAKIT LUAR 
DAN DALAM... 

: 
tan 

Mn ella   TOKO OBAT TIONG HOA. “Ta : P3 

MI Mn 

MOU la 
KARANGTEMPEL N? 14 

SEMARANG.   
  

LONTJENG: BISA DAPAT DIBEL 
O/- TOKO DISELURUHU INDONESIA , &     s 

PABRIK ANGGUR TJAP LONYTJENG 

Merk: JAN NEN pinangsia M no. 30 tes, 913 Djakarta kota.   
    

an Ng . " : 1G 

ar emperdalem. 
MO. 3 LA 2 eh 

  

   UNDONESIAN ALRWAYS 

Ichtisar Peraturan Dinas Semarang 
Untuk Bulan DESEMBER. 1954 

Datang dari: Berangkat. ke: 
Surabaia 07.40 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 08.25 08.50 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 11.40 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.25 15.45 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.45 16.05 Surabaia (HE) 

Surabaia 07.40 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 08.25 08.50 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 11.40 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.25 15.45 Djakarta (HB) 
Djakarta 15.45 16.05 Surabaia (HE) 

Surabaia 07.40 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 08.25 08.50 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 11.40 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.25 15.45 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.45 16.05 Surabaia (HE) 

Surabaia 07.40 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 08.25 08.50 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 11.40 Surabaia (HE) 

Surabaia 15.25 15.45 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.45 16.05 Surabaia (HE) 

Surabaia 07.40 08.00 Bandung (HE) 

Djakarta 08.25 08.50 Djakarta (HE) 
Bandung 11.20 11.40 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.25 15.45 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.45. 16.05 Surabaia (HE) 
Surabaia 07.40 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 08.25 08.50 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 11.40 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.25.15.45. Djakarta (HE) 
Djakarta 15.45 16.05 Surabaia (HE) 

Surabaia 07.40 08.00 Bandung (HE) . 
Djakarta 08.25 08.50 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 11.40 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.25 15.45 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.45 16.05 Surabaia (HE) 

PUN BARANG TUAN 
KAMI ANGKUT 

AMAN DAN TJEPAT 

    

SENEN 

SELASA 

REBO 

KEMIS 

DJUMAAT 

SAPTU 

MINGGU 

HE — Heron 

CAN — Canadair 

PERHATIAN! 
25 Dec. 1954 JKT/SRG 08.25 dihapuskan 

SRG/IKT 08.50 ,, 
IKT/SRG 15.45 5, 
SRG/SUB 16.05 2 

26 Dec. 1954 SUB/SRG 07.40 ,, 
SRG/BDO 08.00 
BDO/SRG 11.20 
SRG/SUB 11.40 
SUB/SRG 15.25 »@ 
SRG/JKT 15.45 

anna 
ana mma 

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

Obat gs 

BAN LENG 
TJENG 

Bungkusan pa- 
kai tinta merah. 

ig. Pain asa AN SA 

      
  

    

  

      — ama 
Semua dapat diminum untuk me- 
njembuhkan Batuk Baru atau NGER DAN MOP 

        
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul", 
Gatal”, Kena Api, Digigit Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang. -dengan TA Rep 
digosokkannja. 

Yjuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 

     lengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. : 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TIENG dan BALSEM: BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA  RADIJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll:, jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN: LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres. Tuan jang terang (blok jetter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
IJENG. 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 

ain-lain. 
TN tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
yuat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Leng, Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan: ongkos kirim 
»ebas. 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. . No. 2297 — Surabaja 

  

  

      
  

  

DIBUKA TGL. 10 DESEMBER 1954 
1. Menerima peladjar baru buat AUTO MONTEUR KE-VI, pe- 

ladjaran THEORIE & PRAKTIK BONGKAR PASANG 
bermatjam' merk mesin auto: seperti CHEVROLET, DODGE, 
DODGE - GRAHAM, AUSTIN, RUGBY, FORD BEAUTY, 
PONTIAC, G.M.C. DLL, Peladjaran diberikan sedjak mesin 
mati sehingga mesin hidup. Sudah puluhan ribu jang mendapat 
DIPLOMA dari kita, dan tidak sedikit jang membuka sekolah 
monteur mobil sendiri, membuka ' perbingkilan sendiri dan 
sudah banjak jang bekerdja disegala Japangan pada angkatan 
LAUT, UDARA dan DARAT DLS. Tjukup sebagai djaminan, 
sudah 17 th. berpraktijk mengadjar di-STRAITTSETLEMEN 

waktu 10 menit dapat menghidupkan mesin dalam keadaan 
pretelan. Garansi satu bulan tamat, 

2. Mulai menerima peladjar kursus buat: BOEKHOUDING, Bhs. 
INGGRIS, BELANDA, PERANTIIS dan. ilm: Pasti/Alam 
S.M.P./S.M.A. 

3. Dibutuhkan beberapa tenaga' dalam bermatjam? keahlian, 
4. Pusat Surabaja, Djl, Raja Ardjuno 75. Dibuka 6 Desember “54, 

Tjabang Jogjakarta, Djl. Ngabean 59. Dibuka 6 Desember 1954. 
JAJASAN YACOUB'S COLLEGE 

e Tjabang Semarang 
Dil. Stadion sebelah kiri Pemandian.   

  

  
  

SINGAPORE - MALAJA dan diseluruh INDONESIA, Dalam, | 
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4 su 

Laman akan 
Sean Sae Ag y     

  
  

N.V 
N.V. 

: N.V 
N   

Ka Se DNA Ta AN TAK DARA ANN Tj SO SU TN La TAN Ga NA AN RN Tn at AA RN 

Bisa dapat 

Permakluman - Hanja 
Dengan ini diberitahukan, bahwa atas persetudjuan kedua belah fihak t 

Tuan J. ARGUBI 
telah mengundurkan diri dari perusahaan kami. 

DIREKSI 

. Dasaad Musin Concern 
Mataya Import Company Ltd. 

. Pabrik Tenun ,,Kantjil Mas” 
.V. Radio Paberik Indonesia EN 

  

3 ' “. 

o 

  

TUURKOOP— CR 
M ASIN DJAIT K AKI Saken bulan | Rp. 150, Sepeda Lelaki dan Perempuan Saben bulan Rp. 100. : 

RALEIGH — HUMBER — HARTOG — T. H. 
STAR — MASSTROOM dan PHILIPS 
COMPLEET DENGAN BERCO, BAGAGE- . 

STANDAARD, KETTINGKAST 
BLOCK OIL BATH, POMPA DAN KUNTJI. 

10070 OUALITEIT LUAR NEGERI 

Model Cabinet dan'Salon dengan 5 latji. 
“Pakai stellan madju-muudur dan borduur. 
Persediaan matjam? merk Oualiteit tertinggi 

berhubungan pada adres : 
MAS    

   
    

TOKO «gs 

Tap, 
| Telp. 

KRANGGAN  WETAN 2? 

' 

Toko Radio M.P. Ojl. 

  

     

   

okan 

    

seperti 

tapal-panas 

    

MENJEMBUHKAN 
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- 1 , 

DRAGER, 

KW 177 f, 
CA Neta 

IYEARON      

336 " 
SEMARANG - 

- 

UN 

4 

Ps APA SA Ta MA TA TT Tn YM Par DA 23 

  

eslET 

Melia, Kiem : 
AA Kelas setan Gam ar Kat Maa 

SerncdaAhaerg 

Langen Suko 3 Salatiga -— Bhe Gie Thoan Pangentaran 1 Bandjarnegara 

/ 9 
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PILEK 
dalam semalam | 
Untuk meringankan pilek anak 
Njonja gosoklah dada, leher dan V V 
punggungnja dengan salep nikmat 
ini bila mau tidur. Perbuatan ini 
pertama : memanasi dada setjara 
tapal-panas, sedangkan jang ke- 
dua: uapnja membuka hidung | 
dan meringankan batuk. Dua-tja- | 
ra-bekerdjanja ini terdjadi sewaktu | 

|   anak Njonja tidur. Sering benar 
pagi2 pilek itu telah hilang. 

#ICKS 
VapoRus 
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Pemerintahan Daerah Kota Besar 

SURAKARTA 

PENGUMUMAN 
No.: 19/1/D — 159/54. 

Pendjualan Kepada Umum: 
PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA 

akan mendjual: 
2 (DUA) buah JEEP, merk Ford, model tahun 1940. 
1 (SATU) buah AUTO SEDAN, merk Nash, model tah. 1941. 
Waktu melihat barang: tiap-tiap hari kerdja. 
Tempat 1 Di Bengkel D.P.U. Kota Besar Sura- 

Karta, aloon-aloon utara. 

1. Surat penawaran harus dimasukkan (ingesloten) dalam sampul, 
jang diberi tanda: TAWARAN JEEP/AUTO, dan dialamatkan 
kepada: Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar Surakarta, 
Surat penawaran akan dibuka oleh Vendu-Meester Klas I 
Djokjakarta pada tgl. & Desember 1954 djam 10 pagi di 
Gedung Balai Kota Surakarta. 

3. Para penawar harus hadlir pada hari pembukaan itu dengan 
bersedia uang untuk pembajaran tunai. dan ditambah dengan 
9,796 untuk bea lelang dan uang miskin. 

4. Penawar jang tidak hadlir, penawarannja dibatalkan. 
5. jika ternjata penawaran tidak mentjapai limitnja, maka pen- 

djualan akan diubah mendjadi tawar-menawar (bij opbod). 
Pengumuman ini tambahan pengumuman pada tgl. 25 Agus- 
tus 1954 No. 14/1/ D—118/54. ' 

Surakarta, 25 Nopember 1954. 

— DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR 
SURAKARTA: 

Ketua, 

(MUHAMMAD SALEH) 

La
 

  
  

  

2 
  

— CITY CONCERN CINEMAS — 
Senen malam 
  

— IDA LUPINO - HOWARD DUFF What was it 
Premiere i J E N N | F E RK” that made JENNIFER 

. EU.X afraid of MEN? ... 

GRAND 5-7.-9. Tinggal INI MALAM & BESOK MALAM (17 th.) 
The HIGH and MIGHIY SAGA of the JET BLASTING ACES 

3 : Ad "pn3? — SABKE JEI 
Tugas di Medan Peperangan dari JET PILOTS jang gagah berani. 
Pengedjaran dan Pertempuran hebat antara JETS dan MIGS ! 

Penuh sensatie ! Hebat! Serem dan Menggemparkan ! 

nana 

“ 

Senen malam: Rhonda Flemming -Gene Barry - Teresa Brewer 
remiere Dag : CA Ni TOSE Hn De Gali ba 

Big Musicai'. ROM SEATILE Technicolor 
TIGA GADIS DARI SEATTLE jang mengalami demem Mas! 
  

INI MALAM D.M.B. Film India Terbesar (17 th.) 

t NAN Ina 33 F an RB INDRA PENTAS : 
4.30 - 7.00 - 9.30 (AN Wi | Di: 

ROYAL 
15.00-17.30 - 10.00 

tann.s NANABMAI BHATT 

  

   

  

Film India terbesar io 
Tjerita jang mem- KASKET 
beri HIBURAN di- | MX 
samping FULL 
ACTION dan TA- 
RIAN2 jang me- 
nadjubkan ! 

1 ' 
eateangnna x 

(Falcon 

NJANJIAN2 jang meraju Sukma — KEADJAIBAN jang mengherankan. 
Pertarungan seru dan dahsjat! Achirnja LAIN DARIPADA LAIN ! 

Matinee Minggu pagi ROYAL 9.45 — INDRA 10.15 
  

R OX Y 5.7-9. Tinggal INI MALAM & BESOK MALAM “(17 th.) 
SRIMULAT — KUNTJUNG — S. PONIMAN — 

“ASMAH — HERMAN — M. JUSUF 
MIMI MARIANI — RIBUT RAWIT 

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

.. 

  

Sener malam — BEBE DANIELS-BEN LYON - VICTOR OLIVE 

Premiere ROXY sHI-GANG” Musical Comedy 
5g tan Ta 20 9 (VI th. Kotjak Lutju 

  

  

Ban 

  

     lah P.M. L 
     

  

TERLAHIR SELAMAT 

tg. 25 November 1954 

Putera kami ke 4 
Nama : 

Sjah Ghulam Muhamad 
j Keluarga A. RACHMAN ASSAGAF 
| Pekalongan. 

  

  

Halo-Halo Radio Monteurs 
Ampir semua radio-monteurs suda mendjadi lengganan kami 
jang tetap, karna persediaan radio- dan onderdeel kami serba 
lengkap, harga2 lebih murah, perlajanan menjenangkan: blan- 
dja banjak, korting besar. 
Baru trima: Buku Radio - tubes 1955 (import) berisi 1001 
matjem radio schakelingen jang sering menulung Sdr. dalam 
praktijk sehari2. Electrolyten, —. Lampen — Condensatoren 
— Wweerstanden — Potentiometers — Netiranfo's dan Out- 
put untuk 20 watt — Versterker. — Luidspreker 12” — 20 
watt — 15” — 25 watt. Speciaal untuk salon radio. Kristal 
pick up koppen. " 
Blandjalah mulai sekarang di : 

Radio - Sampoerna 
Buka djam 8 — 2 siang. — Minggu tutup. 

GANG PINGGIR 140 — TELP. 892 — SEMARANG 

ia 

  

   
    

             

Ini Malam 2m? Sta beb s3 1 
PREMIERE! Cet an Pe ata, Gum : ba : $ 

s » | . . c sa MAp?2 

| Am Peng, Ap ek N Gr 1S Sin, Ong AN Soy 
5.7.9. 47 th.) 

Memikat, meng- 

   

giurkan dan meng- 

gila-gilakan ! - 

Lihatlah dia si- 

genit ANN SHE- 

RIDAN bernja- 

nji, menari dan 

berdandan ? 

Sebuah film 

musical jang 

terbesar ! 

  

  

      

   

  

   
   

    

  
  

”DJAGALAN” Besok Malam Premiere 5.— 7.— 9-— (Seg. umur) 

Ie Shu Chiu — Pe Yen ' 1 79 
Wang Po — Yu Kuang Chao »OUW PEH TJOA 

Tjeritaan siluman ular jang paling termasjhur ! 

Ia 
Ini malam pengab.: Film Komidi kuda buatan Soviet :   5.- I- 9.- (Seg. um.) "ON THE CIRCUS ARENA” (Color) 

MA aa men p 

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

.Gosokkanlah "   2-HP/VS-304w. 
| Kebonlaut 64 

    AMA Sa PAN MA LN NN TE MN 

|. Utjapan terima kasib/Pangg lan 
| Dengan ini kami mengutjapkan beribu terima kasih atas ban- 

tuan jang sangat kilat dari : : 
Sdr. Pengendara (Tukang) betjak jg belum dikenal alamatnja. 

“Sdr. Darmo, Soedarman, Slamet, masing2 dari Polisi Sie. I 

Smg. Dan Polisi Sie. II di Semarang. : 

Karena hingga kini belum mendapat keterangan, maka kami sam- 

paikan sekali lagi kepada sdr. Pengendara (tukang betjak) jang tak 

dikenal alamatnja jang pada tgl. 17 November 1954 djam: 10.15 

telah menemukan sebuah bungkusan kertas jang berisikan uang tu- 

nai sebesar Rp. 7.500,— di Djl. Mataram Smg. Kami minta dengan 

hormat dan sangat kepada Sdr. Pengendara (tukang betjak) jang 

tak dikenal alamatnja tersebut diatas sudi memerlukan datang di 

|Kintelan lama No. 21 Semarang antara djam: 14,30 menemui sdr. 

''Soekasno (atau mengirimkan alamat). Pula kami minta bantuan 

kepada segenap pengendara betjak di seluruh Semarang pada chu- 

susnja, dan kepada chalajak ramai pada umumnja sudi menjampai- 

kan (meneruskan berita ini kepada aa Aan Sekian 

i ih. ormat kami dan terima kasih PARU 

Dji. Kintelan lama No. 21 Semarang. 

  

  

i jam” AH. Sedia matjam? ARLODJI buat TUAN dan NJONJ 

Sena BATU — 17 BATU dan 21 BATU 

Steel back — STAIN LEES STEEL — 20 MICRONS 

Matjam? MEREK jang sudah terkenal. 
5 N- 

TEMBOK — WEKER merek MAUTH dan KU 

$ Bean ARLODJI matjam?' model dari Staat dan | eni 

FLEI, Bola KULIT No.5 danNo.3 Komplet dengan 

| Ganti KAS ARLODJI dORL L O GERLE 

komplet PLAAT 6 A 0 by 

A. 

DJARUM PUTERAN - 

KATIJA. 

Pesat Diikat 1 PB 66 

| Ganatang. 

Dan djuga trima 
Reparasi 

ARLODJI — WEKER 

:— LONTJENG. 
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Tjobalah dengan TECHNICO ! 

Service —- Reparatie—- untuk Sepeda Motor | 

Mulai 1 Desember 1954 dapat dikerdjakan | 

| 

— NN. TECHNICO 
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-- Telp. 4679 — Semarang     
MARILAH | BELANDJA DISINI : 

TOKO ENG AN PJURNATAN No. 36 
TELP. 2027 — SEMARANG. 

Segala ada — Harga melawan — Tanggung memuaskan ! 

  

    

1. Horloge laki & wanita 15 batu gs mulai Rp. 170.— 3 
2. Vulpen Sheaffers, Parker » 100.— Hi 
3. Katja Mata Sun ta 10.— L 
4. Alat Pemotrek mulai . 29. 165.— 5 
5. Lontjeng Tembok mulai 2“ 350.— t 
6. Lampu Stormking mulai ». 400.— | 
7. Yopi Laken paling halus 58 60.— 1 
8. . Wesky, Brandy, Jenever aa 15.— 

9. Automatic Record Changer model R. C. 70B .,, 2230.— 

10. Mainan anak Bouwdoos komplit za 75,— 
11. Djas hudjan tjap Swan 5. 150— 
12. Spatu Bata, Hana, komplit. Harga Pemerintah. 
  

  

»TELAH LAHIR” 
Pada hari Senin-Kliwon tg. 22 November 1954 djam 5.20 pagi, 
anak. kami jang ke-dua: 

2 .. 2 

R. r. Aroem Soebijaktie 
di R.S.U.P. Semarang. Anak beserta Ibunja dalam keadaan sehat- 
wabafiat. 

Atas pertolongan- bantuan dan perawatan Tuan? Dr. Sardjono, 

  

Dr. Soehardi, Bidan” dan Djururawat jang sempurna itu, kami 
dengan djalan ini mengutjapkan diperbanjak terima kasih. 

R. SOENANDAR. 

  

DJEDJAKA djaman' sekarang 
jalah 

MAN : CRAZY" 
eng 

JOHN CRAWFORD — NEVILLE BRAND 

tabir kenjataan kehidupan PERAWAN “ 

    

  

Tiap hari Matinee djam 9.30 pagi. 

Suatu film jang dengan berani membuka 
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BIRO-   
  

  

Kata G R A T I 9 

TEKNLK "WI Li S” 
craan Floy hy Sam Heliman, tichard Wall, Francis Bwana and omar Kera » Barad on Originat Story bw bichard Watt | Oo Merentj anakan ) 

O Mengerdjakan 
O Begrotingen ) 

Pa eta TINGGAL SEDIKIT MALAM ! O Pemborongan 
THE SENSATIONAL ORION 5.007.009.00 (17 th. : 2 : : 

INI TECHNICOLOR STORY OF Ska Pn O Reparatie Alat-Alat Listrik 
MALA THREE STRANGE (Extra: Ini sore dj. 3.00) 

b 4 h 1 I LOVE AFFAIRS! 3 3 . . 1. 
D.M. B ah Dipimpin Oleh Elektrokundige jang beridjazah dengan pengalaman luas: 4 This year the Peri : sy ne J gan peng 
Rex , IG adventure is 

4.45 | 
1 “ 1 si 

“ Kanya, 
NU | SU, GOT 10 GRAB . 19 AFTER BENG | MAT LOG... Matinee 

4 Na ma r 
Minggu “, PA A HI UN “ $ 

Pagi sisa LEO GERN ' Paya 

djam KAP Pinon NA. : AG PE «MA KAT 4 

0. —Il— Rs RYmORE 8 Ta yn) Aa LOLAN 
CAPON « DOULAS - GRANGER Lok 

MASON - MOOREHEA » SHEARER 

  

Roy merasa pusing kepalanja setelah 
dilemparkan dari atas djurang jang 
tjuram oleh Speck dan Hippos...... 
— Tidak tjukup kuat tangan kiri ... 

terpaksa menggandul balok itu 
Haa (fikir Roy). 

lan hanjut didekatnja).   (Dengan susah pajah jachir 

nja Roy dapat mentjapai se 

batang balok jang kebetu 

    

  Semarang Tilp. 714 

Surakarta Tilp. 295   
Pemasangan Installatie2 Listrik di:. 

Pabrik2, Rumah2 & Bingkil2. 

Dir./ Pemilik: SOEMARNO 

  

WATER, THE LOG 
FLOATS AWAY FROM 
TE MOTIONLESS 
FIGUIRE SPRAMLED 
ON THE BANK... 

   

      
TIRED... HEAD 
HURTS... GOT TO 

Nai kepala luka 
harus pegang erat2 

Kemudian balok itu terdampar ke 
tepi sungai 
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