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Bila Usul Resolusi Indonesia Pi PBB Ditolak— 
Dewan Pimpinan Pleno 
BAPERKI 

PIMPINAN Pleno ,,Badan Permusiawa- 
aan Indonesia” (Baperki) pada tgl. 26 s/d 28 

ng diadakan di Djakarta telah memutuskan mengi- 
rim kawat kepada Pemerintah R.L, delegasi R.I. pada PBB dan 
sidang umum PBB untuk menjatakan, bahwa Baperki menjokong 
bulat usul Pemerintah Indonesia dan bahwa pelaksanaan usul R.I. 
akan memperkuat usaha menjela matkan perdamaian dunia jang 
abadi dan mempertebal kepertja jaan sana kemauan jg sungguh? 
untuk melaksanakan piagam UNO dan hak-hak azasi manusia. 

Pernjataan 

RAPAT DEWAN 
ratan Kewarganegaraan 
Nopember jang 
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Sekitar Pro- 
gram Bantuan 
“Untuk Asia 
TENTANG statement? ig pada 

Waktu belakangan ini banjak ter 
dengar tentang program bantuan 

agi Asia, Earnest Hoberecht dari 
U.P. mewartakan, bahwa pemim- 
pin2 penting dari Asia dewasa 

           

   

  

   
nja penjelesaian sengketa Irian Ba- 
rat setjara damai - dengan 
rundingan antara Republik Indone- 
sia dan Belanda 
kembalikannja Irian Barat kedalam 
wilajah kekuasaan R.L, menurut 
Baperki, pasti menimbulkan kesan 
kepada rakjat Indonesia bahwa per 
kataan2 dalam charter UNO: seper     

   

ini ingin sekali mengetahui, apa- | 4: »principles of justice”, ,,princip- 
kah | Amerika Serikat dan .,me-|jes of egual “rights and” Selfdeter. 
gara2 merdeka” di Eropa akan mination”, .respeet “for human melaksanakan saran program pem 
bangunan dan bantuan bagi Asia. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 
bangsa Asia menjambut dengan 
besar hati statement2 dari »em- 
besar2 baru2 ini, untuk mentjip- 
takan suatu program  sematj 
Rentjana Marshall untuk Asia. 
Ada saran2 jg menghendaki, supa- 
ja program tsb. dikoordinir dgn. 

rights and fundamental. freedoms” 
(pasal satu charter UNG) hanja me 
rupakan phraseologie “kertas ko- 
song) belaka bagi bangsa berwarna, 
dan hanja dimaksudkan untuk men 
djamin kepentingan. bangsa2 kulit 
putih sadja. Bangsa? kulit berwar- 
na dipandang sebagai bangsa kelas 
2. Kata2 ,,void of any honesty and 

Colombo. Dari pemimpin2 terting- 

  

real content” dap in r WK” tidak skema ekonomi SEATO. Ada lagi Kertak untuk Feet “Bag e 
jg menjetudjui perluasan  Rentjana £ (Antara). 

gi di Asia belum ada penegasan pen K I PRA 
dapat. W rr . 

Hoberecht menduga, bahwa ren- Ol. aITOUWw 2 
tjana2 bantuan itu akan segera da 
pat dilaksanakan, djika negara? Ero 

Soal Kopra Djangan 
pa bersepakat untuk bekerdja-sama Di Besar2- an 
dalam projek tsb. Bangsa? di Asia) | PANGLIMA T.T, VII Kolonei 
kerap kali menjatakan, bahwa Asia | Warouw dalam keterangannja ke 
adalah kaja akan bahan? mentah 
dan tenaga manusia. Apa ig dibu- 
tuhkan oleh Asia jalah, usaha utk. 
memperkembangkan potensinja. 

Para penindjau diplomatik di Asia 
pada umumnja berpendapat, bahwa 
tiap2 peranan jg dapat dilakukan 
oleh Amerika Serikat dalam pro- 

pada ,,Antara” kan per- 
njataan jang diberikan oleh Ko- 
mandan Resimen R.I. 25 di Am- 
bon tentang tidak benarnja apa 
jang dinamakan infiltrasi oleh 
anggauta2 tentara ke Irian Barat. 
“Tentang soal ini Kolonel 
rouw tidak bersedia memberikan 

an pu 

ak- 
Didjelaskannja bahwa penolakan 

usul R.I. dalam sidang umum PBB 
“itu adalah bertentangan dengan fa 
ham dan pengertian keadilan. Peno 
lakap usul R.I. jg bermaksud ada- 

djalan 

dengan akibat di 

    

      

  

Gedung | apak 
Teobakus"2 
      

  

   Gubernur Mangurinegoro bersama2 

dengan ganasnja dalam ba 

Kepala Polisi Keresidenan Dijojodirdjo dan beberapa Kepala bagian ke- 
tika mengadakan pemeriksaan dari dekat dimana api masih mendjilar2 

Dari Kongres P GRI 
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Kepala Polisi Propinsi A. Bastari, 

gian2 dari gedung papak. sa 

(NAPPHO). 

x 
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Bolehkah G6 

kelandjutan rapat? pada malam 

Sebagaimana jang pernah kita 
kabarkan, pada hari Minggu pagi 
konggresisten mengadakan darma 
wisata ke Jogjakarta. 

Bolehkah pegawai mogok? 
Ketika konggres  membitjara- 

kan masalah perburuhan, telah 
bertindak selaku prae-adviseur 
Supardo dan Subijadinata. Pembi 
tjara Supardo mengatakan, bah-   gram pembangunan dan bantuan 6 

hendaknja merupakan tambahan | pada apa jang pe dikemuka 
terhadap program2 bantuan 'jg te- kan oleh Letf.- sukawat: dari 
lah dilaksanakan oleh Amerika Se-' Maluku. Kolonel pu 

keterangan ketjuali ditudjukan ke   
    

   

. 

    Damn AN Ka Hana ya 

Pelaksana penjelenggara bantuan karta untuk Keperluan pe 
luar negeri Amerika Serikat, Ha |raan routine. . $ KN 
rold Stassen, dalam  keterangannjaj Bersama dia datang pula ke Dja 
baru2 ini tidak mengemukakan de-'karta selain komandan  resimen di: 
tail dari program bantuan tsb. atau Maluku Let. Kol. Sukawati, djuga 
pun ramalan2 tentang djumlah ban j Major Worang komandan. resimen 
tuan itu. Hanja dikatakan, bahwafdi Sulawesi Utara. Ditanjakan ten 
para anggauta dari OEEC (Organi-| tang hal2 jg berhubungan dengan 
sasi Kerdjasama Ekonomi Eropa)| masalah kopra, a.l. tentang Jarinja 
telah didekati mengenai kemungki-| kapal Maung  Bama dan South 
nan ikut serta dalam. suatu pro-| Breeze jg ditahan baru? ini, Kolo- 
gram Amerika Serikat jg luas, bagi| nel Warouw hanja menerangkan. 
apa jg dikatakan negara2 Asia bahwa persoalan tsb. hendaknja dja 
merdeka. 5 ngan dibesar?kan, oleh karena se- 

Dan dalam kundjungannja kegkarang kita sedang menghadapi sc 
Amerika Serikat: baru2 ini, perda-fal2 lain jg lebih. penting, jg harus 

mendapat perhatian lebih dahulu. 
Antara) 

BKOI Dan Hu- 
kuman Mati /Atas 

na menteri Djepang  Shigeru- Yo- 
shida telah mengusulkan suatu Ren 
tjana Marshall untuk Asia. Yoshi- 
da mengandjurkan - suatu rentjana 
sebesar 4 miljard dollar, dan dika- 
takannja, bahwa djumlah itu diper 
lukan karena Asia — kekurangan 
akan modal guna usaha2  pemba- 1 
ngunan dan menaikkan taraf hi- El Hodaiby 
dup. (Antara). " BERHUBUNG dengan dimin- 

. takannja hukuman mati terhadap 
pemimpin Ichwanul Muslimin 
(Mesir) Hasan al Hudaiby, jang 
dituduh berkomplot untuk mero- 
bohkan pemerintah Mesir atau 
sekurang-kurangnja bertanggung- 
djawab atas komplotan itu, maka 
Badan Kontak Organisasi Islam 
menjiarkan sebuah pernjataan, jg 
porvknja mengharapkan, supaja 
djangan didjatuhkan hukuman 
mati atas pemimpin itu. 

Karena ini akan menutup se- 
gala pintu islah jg kiranja masih 
bisa ditempuh, sebagaimana jang 
diadjarkan oleh agama Islam. 

Selain itu. ditegaskan, — bahwa 
dalam perasaan dan penghidupan 
ammat Islam di Indonesia, Hasan 
U Hudaiby sampai saat ini di 
sandang salah seorang 'alim dan 
semimpin besar dari ummat Is- 
lam: dan banjak darj kitab2 jg 
ditulis olehnja itu mendjadi k:tab 
peladjaran pada madrasah2, dan 
bahan2 pembahasan oleh  kala- 
agan gerakan Islam. di Indonesia. 

(Antara) 

Amerika Akui 
Keunggulan'So- 

vjet Rusia 
Dalam Penjelidikan 
Perdjalanan Antar- 

PAUS HARUS BERISTIRAHAT 
PENUH 

Para dokter jang merawat Paus 
telah menetapkan, bahwa Paus 
harus beristirahat penah untuk 
beberapa hari lamanja, agar pe- 
rawatan jang mereka lakukan 
membawa hasil jang diharapkan. 
Berkenaan dengan ketentuan jini, 
Paus tidak menghadliri upatjara2 
keagamaan jang dimulai Saptu 
sore di Vatican dengan dihadiiri 
oleh para kardinal dan pemuka2 
Curia. (Antara) 

Penangkapav2 
Kaum Tani Di 

Daerah Djember 

PADA TG. 22 dan 24 Nopem- 
ber 1954 sedjumlah 121 kaum ta- 
ni di enakan (Kota Blater) jang 
mengerdjakan tanah — erfpadht 
Kota Blater sedjak zaman  Dje- 
pzng telah diperbal lagi oleh ke- 
polisian Tempuredjo dengan tu- 
duhan bahwa mereka melanggar 
Undang) Darurat No. 8 tahun 
1954. Dalam tuduhan ini Dewan 
Pimpinan Ranting BTI Tirtoasri 
telah mengeluarkan pernjataannja 
bahwa tuduhan itu tidak benar 
karena tanah2 tersebut adalah di- Planeet 

- kerdjakan kaum tani sebelum ber-| SOvJET UNI dalam penjelidi- 
lakunja Undang2 Darurat No.- 8 | kan sekitar perdjalanan 'antar- 
Hu, oleh karena itu mendesak | planet sangat lebih madju dari 
agar pemerbalan atas diri kaum| pada A.S. berkat bantuan ' ahl'2 
tanj itu dibatalkan dan mendesak 
pemerintah agar tanah2 itu dise- 
lesaikan melalui saluran Undang2 
Darurat No. 8. 
Djuga Ik. 200 kaum tani di Ban- 

djaragung, Gentong dan Gladakpu- 
tih Kota Blater — Djember — te- 
lah ditangkap oleh polisi Tempure- 
djo karena aksi2nja jgi menolak pe 

| rintah madjikan supaja pindah ke- 
. tempat jg baru dan tetap menger- 

« djakan tanah2nja jg lama. Mereka 

tehnik Djerman, jang dipekerdja- 
kan sesudah perang dunia ke-2, 

| demikian pernjataan Dr. IM. Lo 
vitt, direktur  planetarium dar: 
Lembaga Franklin Philadelphia 
dihadapan para kadet dari Aka- 
demi Militer A.S. Valley Force, 
pada hari Sabtu jbl. 

Menurut Dr. Lovitt 160 orang 
Djerman ahli peluru jg dikendali- 

'kan segera sesudah perang dunia 
ke-2 berachir dipekerdjakan oleh 
Sovjet Un. Ia mengatakan selan 

  
rat No. 8. ! djutnja bahwa keunggulan Sovjet 
| Perlu didjelaskan bahwa aksijitu djuga bertambah oleh kenja- 
kaum tani tsb, ditudjukan untukl taan bahwa sedjumlah besar dari 
menentang tindakan pihaknja Kota 
Blater jg'hanja bersedia utk. mem- 
berikan ganti tanah garapar jg ba 
Tu kepada sebagian kaum tani sa- 
dja. Demikian menurut keterangan 
BTI, (Antara), 

tenaga ahli dan buruh jang telah 
membuat peluru jg dikendalikan 
dan terkenal bernama V-2  ber- 
diam di Djerman Timur jg djatuh 
'd.bawah pengawasan Soviet, 

(Antara) 
  

Maan anna 
“itu belum ada, tetapi 

wa sampai sekarang ini belum 
ada undang” ,,kepegawajan”. Ada 
pun jang sudah ada ialah undang2 
perburuhan. Jang diperlukan di 

ban. Didjelaskan oleh pembitjara, 
meskipun undang2 kepegawaian 

terhadap 
pegawai dng. melalui peraturan2 
dari fihak atas diharuskan menu- 
naikan tugas sebaik-baiknja. 

Boehkah guru itu mendjalankan 
aksi pemogokan? Soal mogok oleh 
buruh dipandurig sebagai sendjata gu 
na. membela  nasibnja. Tetapi oleh 

madjikan dapat diberi arti Jain sela 
ma undang2 jang smendjamin hak 
mogok itu belum ada. 

Setandjutnia pembitjara menghen 
dalg agar pemerintah segera menga 
|dakag undang2 kepegawaian. 

Sementara itu pembitjara Subiadi 

nata mengemukakan, bahwa ada un 
dang2 duri pemerintah jang satu de 
ngan kwig Kn bertentangan. Jang 
satu menjebutkan bahwa orang jang 
wengambil upah dari orang “ain itu 
tronosuk buruh, sedangkan undang? 
jang lai menjobutkan bahwa pega 

wai2 pemerintah pusat ataw daerah 
tu bukan buruh. 

Dengan demikian, diketahui 
bahwa pegawai pemerintah ada- 
lah tdak sama dengan buruh 
partikelir. . 

Selandjutnja pembitjara menge 
mukakan kepintjangan2  peratu- 
ran2 pemerintah mengenai peng- 
gantian uang pengobatan, pe- 
ngangkatan pegawai tetap: dan 
hukuman  djabatan.  Mengena 
soal ini konggres akan mengam- 
bil suatu keputusan untuk men- 
desak: kepada pemerintah agar 
segera mengadakan undang2 ke- 
pegawaian iang akan melindungi 
hak2 dan kewadjiban pegawai. 

Laboratorum pendidikan. 
Ktut. Nara dalam mengemuka- 

can prae adv'esnja mengenai ma- 
salah pend dikan mengemukakan, 
agar anak2 keluaran” (tamatan) 

Sampai Sekarang Belum Ada Undang2 
Kepegawaian—Apakah Pe 

Buruh? 
RAPAT” KONGGRES P.G.R.I, har 

rapat2 seksi2. Tiap-tiap seksi sesudah selesai mengadakan 
akan membentuk panitia penjimpulan, kemudian kesimpulan2 
dibawa ke rapat pleno. Dengan demikian, rapat dapat 
lebih lantjar. Seksi perburuhan melangsungkan rapat di aula besar 
gedung SMA-B dengan 217 orang. Didalam rapat saksi organisasi 
bertempat di aula ketiil dengan 150 orang. Seksi Pendidikan ber- 
tempat di kamar guru atas dengan. 160 orang. Seksi umum di 
ruangan 16 dengan 88 orang. Seksi Keuangan diruangan Mas 

tjaknja keked,aman2 Pe 
Zahedi di Iran, maka DP SR 
atas nama 409.900 2 
kaum buruh jang bekerdja diling- 

Ta 

uru Mogo
k? 

“3 
i Senen adalah merupakan 
dan Minggu sore, jakni 

rapat 
Senen 

n2 itu 

rdjalan 

Buruh Kel 
menterian 
Pertahanan 
Perotes Kekedjam: 

          

  

Adv. Rp. 0.80 

Hirgi Lengganan (bajar dimuka): Rp. U.— dalam kota Smg. 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah yermasuk meterai). 

1 ah. Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

   

  

per, m.m, kol. 

  

  

Peperentahan Propinsi Djawa Ten 
Mulai rb. 1816 Jg Satu2-nja Ikut 

| 
t 

| 
i 
! 

Sebab jang berkantor digedurg 

ita, ketjaali Gubernur dengan 
seluruh bagian?.nja, djuga pimpi 

nan pemerintahan otonoom. Pro- 

pinsi, Residen, Keuangan: Propin- 

Si, Centraal Kantoor voor Comp- 

tabiliteit (CKC), Burgelijke Stand, 
Djawatan Agama Propinsi, Kan 
tor Keselamatan Kerdja dan be 

berapa Djawatan lain?.nja. 

Mula? berkobarnja api diketahui 
pada Minggu tengah malam djam 
1.15, tetapi fihak barisan pema- 
dam kebakaran jang ada di Se- 
marang tidak berdaja memadam- 
kan api dengan segera, hingga 

baru pada Senen tengah hari ke 

bakaran tadi dapat dibatasi. 

Kerugian seluruhnja jang dapar di 
taksir dengan uang belum dapat di 
ketahui, Tetapi jang telah terang 
jaitu sedjumlah uang tunai jg berada 

njak Lk. Rp. 50.000,— telah mendja- 
di abu. Peti kas jang berada dikan- 
tornja Gubernur keburu dapa, dise- 
lamatkan, djuga sebagian ketjil dari 
arsip dan surat2 mandaat CKC da- 
pat dikeluarkan oleh pegawai2-nja jg 
pada Senen pagi itu mentjoba seda- 
pat mungkin menjelamatkan isi kan- 
tornja. 

Dalam pada itu Kantor Pos Besar 
jang letaknja berdjedjer dengan Ge- 
dung Papak jang terbakar itu, pada 
hari Senen itu djuga ditutup untuk 
umum guna mendjaga kemungkinan2 
jang tidak di-inginkan. 

Sebab? kebakaran. 

Menurut keterangan orang2 pa   

    

   
   

   

Pemerintah Zah: 
Dari Iran 

BERHUBUNG dengan 

Ka 
ka 

m- 

kungan Kementerian Pertahanan 
dan pula sebagai sebagaian dari 
rakjat Indonesia jang fjinta  da- 
mai, demokrasi dan kemerdekaan 
nasional, menjampaikan protes 
sekeras2nja kepada Pemerintah 
Zahedi di Iran atas tindakan2nja 
jang kedjam melampau, batas2 
kemanusiaan dan menuntut supaja 
tindakan sematjam itu dihentikan 
serta supaja 600 orang tawanan 
jang kini mas,h meringkuk dalam 
tahanan segera dibebaskan. 

KONPERENSI TAHUNAN KE- 
3 PERSAUDARAAN DUNIA 
KAUM BUDDHA DAN CHA- 

TA MAHA SANGAYANA 
Di BURMA 

L.k. 300 orang diantaranja se 
djumlah besar bikhsu pada hari 
Saptu telah berangkat dari Cey- 
lon dengan menumpang kapal ke 
Burma, demikian diumumkan 
pada hari Minggu di Colomko. 
Mereka bermaksud  menghadiiri 
konperensi tahunan ke-3 dari 
Persaudaraan Dunia Kaum Bud- 
dha dan Chata Maha Sangayana. 

(Antara) 

SOVJET MENGADAKAN PE- 
NANGKAPAN IKAN HARING 

DI ATLANTIK UTARA 
Kantor berita Sovjet ,,Tass” 

mewartakan pada hari Minggu 
bahwa suatu armada terdiri atas 
250 kapal nelajan Sovjet kini me- 
ngadakan penangkapan ikan ha- 
ring di Atlantik Utara)! ,,Tass” 
mengemukakan dalam pada itu 
sangkalan terhadap thesis  ahli2 
perikanan negara2 Barat bahwa 
hanja Laut Utara kaja akan ikun 
haring. Ahli2 itu beranggapan 
bahwa adanja  kapal2 nclajan 
Sovjet diperairan sebelah Utara   iekolah2 atau kursus2 jang non- 

2xamination supa'a diberi kesem- 
patan melandjutkan peladjaran 
mereka kesekolah2 jg lebih ting- 
gi sesuai dengan bakat dan ke- 
pribadian masing2. 

Mengenai sekolah2 guru pem- 
bitjara menghendaki agar soal 
tu bisa merupakan laboratorium 
»endidikan, keadaan2 jang telah 
erdiad' di Indonesia adalah sbb: 

(ID) Sekolah guru 4 tahun tju- 
«un ' untuk mengad'ar Sekolah 
Rakjat. (2) Sekolah guru 6 tahun- 
an t'ukup untuk mengadjar S.M. 
P. atau jang sederadjat dengan 
tu. (3) Sekolah guru 8 tahun tju- 
kup “untuk mengadjar S.M-A. 
atau iang sederadjat dencan itu: 

Pemb'tara menghendaki agar 
didalam waktu S tahun lagi tidak 
ada perguruan 4 tahunan. Mela- 

DALAM . PERTJAKAPAN dgn. 
,Antara” Ketua Pusat. Lembaga 
Kebudajalh Nasional, Soebekti, me 
njatakan  persetudjuan sepenuhnja 
terhadap gerakan jg telah diseleng- | 
garakan oleh: sekolah2 Katolik di 
Surakarta untuk melarang murid2- 
nja baik Jaki2 maupun wanita ber- 
pakaian jg menjinggung rasa susila ! 
bada waktu bersekolah.  Soebekti 
mengharapkan gerakan jg demikian 
tadi diperluas tidak hanja terbatas 
di Surakarta sadja, tetapi djuga di 
lain2 daerah. Dan alangkah baik- 
nja apabila djuga pemerintah, da- 

  Laut Utara sebagai hal jang tidak 
dapat dipertanggung-djawabkan, 
demikian ,,Tass”. (Antara) 
LALU 
nkan dikehendaki agar (1) Seko- 

lah Guru 6 tahunan untuk me- 
ngad'ar Sekolah Rakjat. (2) Se- 
kolah Guru 8 tahunan untuk me- 
ngadiar SMP. 

Selain daripada itu, pembitja- 
ra menghendaki agar mulai kelas 
T Sekolah Rakfat mulai diber- 
kan peladjaran bahasa Indonesia. 

Demikianlah, rapat2 konggres 
jang merupakan rapat2 seksi ma- 
sih berdjalan terus dan  kes'm- 
pulan) daripada rapat2 itu akan 
dibawa kerapat lengkap. Diduga 
dalam rapat lengkap itu sudah 
bisa d'adakan pemilihan  pengu- 
rus besar. set'dak2nja pemilihan 
formateurs. 

lam hal ini Kementerian PPK, dju- 
ga menginstruksikan kepada seko- 
lah2 negeri untuk melarang murid2 
nja waktu sekolah berpakaian jg 
dapat menjinggung rasa susila jg pe 
ngaruhnja buruk itu, demikian “di 
tambahkannja. 

Ia peringatkan, behwa besi. nege 

ri2 Barat mcde memang mendu:tuki 

tepat jang penting dalam penghi 

dupan ekonomi. Perubahan2 mode 
memaksa ajanja produk - model2 
jang baru. Berhubung dengan ini 
murka senantiasa mentjoba mela- 

hirkan mode2 baru, kadang2 tak     

da Minggu-tengah malam berada 

disekitar Gedung Papak itu, dika 

takan bahwa api mulai berkobar 

ditengah? tingkat paling atas ge 

dung tadi pada djam 1.15 Barisan 
pemadam kebakaran jang segera 
diberi tahu, baik “dari Kotapraaja 
maupun dari Pelabuhan berusaha 

.—Ditengah-Tengah Desisan Api Sementara Pegaw 

KANTOR PUSAT PEMERINTAH 
Papak” di Semarang hari Senen tgl. 29 Nopember 
penting mengenai Pemerintahan dan segala isi gedung dikikis 
|hanja tinggal rangka2nja jang terbikin dari tembok tebal. 
isinja itu, maka Pusat dari Pemerintahan Prop. 

| 

dalam kas: Keningan: Propinsi seba i sore harinja ia pergi kekamar man- ala ras an si seba- 

  memadamkan api itu, tetapi ter 
njata tidak berdaja mengatasi 

berkobarnja api. Dan puntjak dari 
menggarasnja api terdjadi pada 

kira? djam 3 tengah malam. 

Kata orang-orang tadi seterusnja, 

pada saat terlihat berkobarnja api 
itu terdengar suara2 letusan. Tetapi 

ridak dapat dipastikan, apakah suara 
'etusan dari tembakan ataukah « letu 
san dari sesuatu berda jang meledak 
karena terdjilat api. Orang ' belum 

berani menduga setjara positip sebab 
sebab terdjadinja kebakaran, tetapi 
ieh kalangan tihak resmj diduga ka 
veng ,,kortsluiting.” 

  

2 
Djantung Djawa Tengah. 

jang merupakan ,,djantung”nja 
Pemerintahan Djawa Tengah aki- 
batnja akan sangat terasa sekali 
bagi kepentingan daerah Djawa 
Tengah dan Pemerintah Pusat. 

Telah disebutkan tadi 
hamp:r 

bahwa 
seluruh arsip2 penting 

terasa sekali jaitu jkut terbakar- 
nja Staats dan Bijbladen ig dis'm 
pan dalam kamar bagian arsip. 
Diantaranja terdapat Staatsblad 
mengenai Propinsi Djawa Tengah 
dan Karesidenan Semarang 
sedjak tahun 1816. Staaisblad ini 
tidak ada daerah lainnja di Indo- 
nesia jang menjimpannja, ketjua- 
li tersimpan di gedung tadi. 

Untuk menjusun kembali staats 
blad itu adalah tidak ada kemung 

Gambar. ini jan 

tingkat “kedua   
Subekti: PP&K Hendaknja Instruksikan 

rang Murid2 Berpakaian Jg Me 
memperdulikan Apakah vejiptsana'a 
itu melanggar norma2 kesusilaan 
ctmiah tidek, “Sedangkan tentang 

beda dangan ncrma2 kita, 
bangsa Irtenesia “harus berheriahati 
dalam memivih dengan tidak meng 

  

  

adop.ir begitu sada mode itu. 
Meng iselenigar karunia. “dis 

kuni oleh para peladr teng de 
mewalsasi, Sosbekti — menjambutnja 
dengan ginubira, terutara pula ka 
rena timbulaja dnistataf ini dari ka 
langan peladjar sendiri, Inisiatief pe   

  
musna mendjadi abu. Jang sangat | 

KEBAKARAN Gedung Papak | 

  

   

2 2 Djawa Tengah Habis Terbakar 
gah Terantjam Kelumpuhan Seluruhnja— Arsip2 Djawa — Tengah 3 

pember Jl' Gedung Papak Genap Usia 100 Th 
ai Diantaranja Gubernur 

bj adi Abu—10 No 

Sempat Di Bagi-i Gadji......... 
AN Propinsi 

habis oleh api. 

kinan lagi. Disamping itu banjak 
sekali kwitansi2 jang belum ver- 
antwoord jang meliputi djutaan 
rupijah djuga telah mendjadi abu ! 
semua. Uang milik bagian Sosial 
Ekonomi jang disediakan diguna- 
kan utk. biaja mentjegah bahaja 
kelaparan sedjumlah Rp. 150.000 
— pun terbakar pula. 

Seb ah firasat. 
Suatu anecdote dalam  benijana 

ini, jaitu keterangannja Kepala Ba- 
2ian Arsip jang menjatakan, bahwa 
sebelum terdjadi bentjana 'ini  se- 

akan2 “ia telah menerima firasat. 
Hari Kemis jl. ketika ia habis me- 
ngadjar . kursus “aplikasi  digedung 
Papak tadi, sekonjong2 merasa ba- 

dannja kurang enak. Setibanja diru- 

mah ia djatuh sakit." Oleh isterinja 
ia diolok2: ,,Bapak ini aneh, udara 
dan tjuatjanja. terang kog badan sa- 

kit, tapi kalau udara dap tjuatja bu- 

ruk badannja merasa sehat”, Pada 

    
di, dan dengan mendadak ketika itu 

Djawa Tengah jang lazimnja 
1954 telah habis terbakar: 

Dengan terbakarnja Gedung Papak dan se- 
Djawa Tengah dapat dikata kan lumpuh. 

  

"Gedung Papak” pusat pemerintahan Djawa Tengah jang telah se-abad 
lebih mendjadi ,,stadsbeeld” jang terkenal di Semarang. Sebelah kanan- 

nja kantor pos Semarang. 

. EDISI POS. 
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Sendiri Masih 

disebut ,,Gedung 
Hampir seluruh arsif2 

Senen siang gedung itu 

: (Yan Tat Hien) 
  iu djatuh tertelurigkup hingga katja- 

matanja petjah dan mendapat luka. 2 3 5 PMA 5 untuk berusaha memberika 2rto- Kemudian “ia diberi perlop, dan? ,.. 3 Me aan ta Bs MO dua Hang longan sedapat mungkin. Pada Se- achirnja ia tiba2 mendengar bahwa 5 IS Mn ga 5 aa 1 nen pagi itu tampak djuga bebe- Minggu tengah malam isi kantornja : JS 
rapa pandu2 jang ikut sibuk mem- 
bantu barisan pemadam kebakaran. 

Tetapi karena air tidak dapat di- 
antjarkan keatas, sedangkan fihak 
pemadam kebakaran 
njai tangga jang tinggi, 
tidak mudah dipadamkan. 

| 

habis dimakan api 

mm
a 

a
n
t
 

Pada Senen pagi djam 10 diru- 
mah kediaman Gubernur di Watu- 

gede Semarang diadakan pertemuan 
jang dihadliri oleh Gubernur sendi- 

ri, Residen, Walikota, Pemt :2 

Kepolisian, Kerentarari din Kaipala2 
Djawatan lain2nja. Dalam pertemu- 
an itu dibentuk suatu Komisi terdi- 
ri | dari 5 orang untuk melakukan 
pentjatatan barang? dan sebagian 
arsip2 jang selamat tidak terbakar. 

Untuk sementara barang? dan ar- 
Sip2 jang tidak terbakar itu pada 

Seluruh 
pegawai setelah berkumpul kemudi- 
an diperintihkan untuk pulang ke- 
rumah, besitu djuga pegawai? dari 
Kantor Pos Besar: j tempatnja jang 
disebelah Kantor Papak. 

    

  

  2 

Djam 4 pagi terima gadji. 
Dikala “api jg. menjala2 meliputi 

  

Gambar ini adalah terbakarnja Gedung Papak ketika api sedang menjala- 
niala ditingkat ketiga bagian belakang sebelah Timur dan Barat pada 

djam 01.20. (Gambar ,,Suara Merdeka”) 
  

Senen pagi diangkut ke Balai Kota, beberapa ruangan gedung “ Papak, 
Kantor Kabupaten, Kantor Divisi Bupati Sujoso teringat bahwa pada 
sebelah atas dan digedung STM. hari Sabtu, pegawai2 menerima ga- 
Jang kini mendjadi persoalan jaitu, dji. Tetapi gadjinja Gubernur dan 
akan ditempatkan dimanakah beker sekretaris Gubernur masih tinggai 
djanja pegawai2 dari Gedung Papak terbungkus dikantor. Segera Bupati 
tadi jang djumlahnja paling sedikit Suioso menudju ketempat dimana 
1.000 orang. bungkusan2 itu disimpan. 

  

g dibuat Minggu malam djam 03.00 pagi menundjukkan, 
| . Gedung Papak sedang didjilat api. Tingkatan ke- 

tiga (tingkatan teratas) waktu itu sudah habis terbakar. 

njinggu 

ncrma2 susila bagi Barat sudah ber | nc 
mika | ni 

ladjar ini menandakan besarnja rasa | bat kemadjuan2 tehnik. (Antara), 

Suasana waktu kebakaran. 
Waktu api kelihatan berkobar pa- 

da tengah malam itu pihak Kantor 
Tilpon jang letaknja berdekatan de- 
ngan Gedung Papak segera mem- 
beritahukan kepada fihak pemadam 
kebakaran, Gubernur, Residen. dan 
pembesar2 lainnja. Pada ketika itu 
datanglah kemudian para pembesar? 
itu dan lalu disusul oleh Jain2 pe- 
gawai. Para pegawai2 jang telah 

datang pada tempat kebakaran se- 
gera dikerahkan oleh Bupati Sujoso 

Demikian, sambil mandi keringat 

pada Senen pagi  djam 04.00 pagi 

itu, Bupati membagikan uang gadji- 
nja . Gubernur Mangunnegoro dar 
sekretaris Gubernur Kartono. Pem- 

bagian uang jang dilakukan itu- di 
langsungkan dihalaman gedung Pa 
pak diatas rumput. Kedua pembesa 

Gubernuran jang sekiap tahun lc 

manja mendjadi pegawai negeri ik 

baru sekali ini menerima gadji di 
OLS TUMDPUL Le Oi 

10 Nopember ii. 100 ta- 
hun umur gedung Papak. 

Dapat dikabarkan. bhw umur 
gedung Papak ini sudah seratus 
tahun. Gedung itu dibuka pada 
10 Nopember 1854. membuatnja 
memakan tempo 4 tahun. Diwak- 
tu gedung itu dibuka, jang men- 
djabat Gubernur Djendral di 
Djakarta adalah Duymaer van 

. Twist jang berkuasa pada: tahun 
1851—1856. : : 

Pada beberapa tahun jang lalu, 
'oleh pemerintah daerah sudah di 
rentjanakan untuk memperbaiki 
gedung Papak itu dengan beaja 5 
djuta. Rentjana memperbaiki itu 
akan dilakukan pada tahun 1954. 
Tetapi 

itu diperbaiki sudah hangus dima 
kan api. 

(NAPPHO). 

Supaja Mela- 
ng Susila 

  

   

   

R1 & Cjawab pimuda kita akan 
Ine depon 'bangsa dan tanah airnia. 

Mete at Sogbekui, faktor2 jang 
Irab Makan demonalisenwi ini datang 

Aa we dani “dalam #kibat eksosl p 
peradaan maupun Jari luar, Del: 

haluan ani "harus diinsjafi dan di 
Saclari akan nerma2 susila Timur 6 
banai Pedoman dan pegergan dim 
m Sehadapi peradaban Barat jang 

  

mengait ke Indonesia. Lebih daripa 
da jang suden2, datangnja ini sangat 
lanfar mengingat djarak Timur dan 
Barat melkin mendekat sebagai aki 

  

    

tidak mempu- Si-instruksi lebih landjut. 
maka api seluruh pegawai dari Kantor Pos 

- 

o 

Instruksi pada para pega- 
wai. 

Sementara itu segenap pegawai 
dari Kantor Papak pada djam 8 
pagi hari Selasa ini telah berkum 
pul dimuka gedung jg habis terba 
kar itu, untuk menerima instruk- 

Djuga 

Besar hari Selasa itu diperintakan 
untuk masuk bekerdja kembali. 
Selandjutnja dari kalangan jang 
berdekatan, sedjak terdjadi keba- 
karan tadi, beberapa orang pen- 
djaga gedung tadi ditahan oleh 
jang berwadjib utk. didengar ke- 
terangannja. 

Sementara itu fihak Kantor 
Pos dan Kas Negeri menerima 
instruksi, supaja sementara ini 
djangan mau menukar mandaat 
atau wissel dari Kantor Gubernu 
ran sampai ada instruksi lebih 
djauh. entah 0 Hanan 

  
    

   
   
    

   

Achirnja patut diketahui, bhw 
Gedung Papak tersebut Juasnja 
5.000.MP”, tingginja 31 meter dan 
mempunjai 60 kamar kerdja. 
Dan mengenai sedjarahnja akan 
kita susulkan, - 

(Sambung hal. 2 kolom 8 bawah) 
LILIN LALU 

Tempat? Darurat 
Utk. Menempatkan 
Kantor Gubernur 

DALAM rapatnja Kepala2 Dja 
watan, Pemimpin2 Kantor d.LI 
instansi jang dipimpin oleh fihak 
Kantor Gubernur Senin pagi ibl. 
berkenaan dengan terbakarnja 
Gedung Papak, selandjutnja me- 
ngenai ,huisvesting” untuk 7 
Djawatan jang berada digedung 
tersebut diputuskan a.l. sbb, : 

1. Kantor Gubernur akan mengm 
pati seluruh Kabupaten, sedangk, 
rumah Bupati baru jang akan da- 
tang besok tgl. 1 Desember 1954 
akan dipindah di dil. Argopuro no 10. : 

2. Kantor2 - Propinsi/Karesidenan 
ikan menempati rumah di Karang- 
engah Timur (Genielaan). 

5. Pemerintah Daerah Propinsi 
Diawa Tengah akan menempati Se- 
kolah Tehnik Menengah di Karang- 
tempel. 

4. C.K.C. jang menduduki 22 
ruangan dikantor Papak dan mem- 
punjai Lk, 350 pegawai akan ditem: 
patkan di Komidiestraat No. 6 dan 
5 buah rumah perkumpulan T iong- 
hoa. 

5. Bagian Veiligheidstoezicht akan 
menempati rumah toko »Oosterling” 
Bodjong. 

6. Djawatan Agama akan di-ikut- 
kan pada P.H.L., dil. Kranggan-ku- 
lon. 

Djuga  sidang2' DPR dan DPD, 
baik Propinsi, . maupun Kabupaten, 
untuk seterusnja akan diadakan di 
Balai Kota. 

Semua itu adalah untuk mengata- 
si kesulitan tempat, dimana Jihak2 
jang berkepentingan perlu sangat 
membantu usaha2 Pemerintah kita   

achirnja, sebelum gedung bannja. 

  

Senen pagi djam 08.00 Tampak disini keseluruhan gedung hampir habis 
terbakar semuanja. Asap api tebal masih mengepul diatas gedung, 

untuk. dapat melantjarkan kewadji- 

SNN AL 

(NAPPHO),  



    
     & aa ON - - 3 Ty yana 

» - Didirikan tahun 1853 
PURWODINATAN BARAT II No. 2-4 

— SEMARANG — 

“De Spaarbank te Semarang” 

Menurut pasal 12 dari anggeran dasar, bunga tetap 
    

   
    

   

untuk tahun 1955 dari buku2-deposito, ditetapkan 34 pCt. 
» $ 

  

a giro mulai tanggal 1 Djanua- 
ri 1955 dinaikkan dan ditetapkan s.b.b. 

3 pCt, setahun (tahun 
   

lalu 22 pCt.) sampai Rp. 6-000.— 
tahun Jalu Rp: 5.000.—) 

1 pCt. untuk selebihnja dari Rp. 6-000-— 
Untuk biljet2 deposito berlaku tarip2 bunga istimewa. 

Semarang, 27 Nopember 

DIREKTUR. 

1954. 
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ini harus kerapkali dan diker- 

djakan dengan baik ! 

begitu pula dengan kami ! 
lapisan “#jatharus divlaskan 
dengan baik dan djitu 

AK dapat memberi Tuan segala penerangan 

P.A.RECNAULT'S PABERIK2TJAT,TINTA DAN KALENG 

  
Oo

 

, Kabar Kota 

Kes. Kaim 
5 3 

min Kek 2:3 BEA 

enang 
Perlawanan Lemah 

  

dion Semarang dengan mendapat 

orang pemain dari P ongan, 2 
Darmadi dari Solo tidak 

djuk 2—0 untuk fihak tamu. 

Melihat djalannja — pertand- 
ngan, ternjata fihak tamu tidak 
menundjukkan permainan2 jang 
agak luar biasa. Hanja fin'shing- 
touch dan positie-spel - rata2 di- 
mil ki oleh tiap2 pemain Kalmar 

slavia, ternjata kesebelasan Jugo 
slavia ada lebih bak. Sedangkan 
dengan kes. Nan Hua, nilai per- 
mainan kes. Kalmar FF pun ti- 
dak lebh tinggi. Walaupun kes. 
PSIS diperkuat dengan 5 pemain 
dari luar kota, namun perlawa- 
nannja tidak sebagaimana diha- 
rapkan umum. Keeper Khong 
Kng menundjukkan ' permainan 
jang baik, sedangkan baekstel Su 
tedjo dan Suprapto djuga main 
dengan mati2an. Tetapi rata2 pe 
main PSIS kalah djauh tjara2 
memberi umpan pada kawannja, 
menduduki. tempat, timing dis., 
hingga dengan kelemahan? tadi, 
maka tidak heran kalau PSIS me 
njerah kalah. Hal demikian tam- 
pak tegas dalam pertandingan ta 
di, dimana pada umumnja -bola 
main dikalangan PSIS.. Pimpinan 
wasit Wensveen sore itu tjukup 
baik. Ketika tanda dimulainja per 
tandingan terdengar, maka kedua 
belah fihak menurunkan pasa- 
ngan2 sbb.: 

KALMAR FF: 

Johansson 
Karlson Johansson 

Gustafson Herlin Wennerstrom 
Orhagen Olsson Erisson 

Rassenlund Holingvist 

Oo 
Suhirlan 
Darmadi Sukirno 
Marmo  Sahaab' Sardjiman 

Suprapto Sutedjo 
Khong King 

PSIS diperkuat : 

Bandjahari 
Kian An 

Sekalipun dalam menit2 pertama 
fihak Semarang melakukan serang: 
an2, tetapi achirnja serangan terse- 

but hanja kandas dibagian backstel 
atau ditolong oleh keeper Johansson 

-|jang beberapa kali madju kedepan. 
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Pisau Tjukur Blue Gillette 

| Blue Gillette Blades 
"Agar mentjukur dapat halus 
pakailah pisau2 Blue Gillette, 
pisau? tjukur tertadjam 
diseluruh dunia” 
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PELINDUNG BESAR 
DALAM TIAP KELUARGA 
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Tablet-tablet 'ASPRO” 
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' obat jang tidak boleh tidak harus        

Lambat-laen fihak tamu setelah me 
ngetahui kelemahan2 dari lawannja 

segera mengadakan serangan? ter- 
atur jang datangnja terutama dari 

kiri luar jang pendjagaannja kurang 
kuat. Sesudah pertandingan berlang 
sung beberapa menit, achirnja tam- 
pak permainan bersama jang baik 
antara Erisson dan Holingvist, dima 
na pemain jang tersebut belakangan 
ini jang litjin dapat menggetarkan 
gawang Khong King 1 — 0. 

Terus-menerus Semarang  terkun- 
tji rapat dan beberapa kali Khong 
King dapat menghindarkan bahaja2 
jang datang. Dilain seberang kita li- 
hat Semarang bikin serangan, 
tetapi serangan jang pendek itu 
atjapkali kandas. Kita tjatat Su-   kirno dengan segala daja berhasil 
mendekati gawang Kaimar dan me 
mantjing keluar. keeper Johansson. 
Tetapi sajang dalam. menghadapi ga 
wang jang ditinggalkan keeper, Su- 
kirno melepaskan tendangan jang 

melambung ke atas gawang. Kemba 
li Semg. diserang setjara hebat dan 
kali ini terkuntji untuk sekian lama 
nja. Achirnja serangan2 jang datang 
nja bertubi-tubi tadi dapat ditamat 
kan oleh Holingvist 2—0. Dengan 

angka ini, maka para pemair beris- 
tirahat. 

Dalam babak kedua Sahaab di- 
santi Kahono. Djalannja permai- 
nan tetap berat d.kalangan Sema- 
rang. Goal ketiga tertjetak oleh 
Holingvist jang sore itu main ba 
sus dan seringkali tidak terdjaga 
Pun goal ke 4. Kalau goal ke 5 
tertjetak oleh Olsson, maka PSIS 
pun tidak mau menjerah. Bebera 
pa kali Darmadi dan Kian An da 
pat mendekati gawang. Kedua 
wngs Semarang tidak baniak da 
pat umpan. Ketika Darmadi ber- 
hasil meneruskan suatu through- 
pass dari Sukirno, ia berhas'! pu 
la berhadapan dengan keeper. 
Bola jang direbut keeper dapat 
“dilarikan dan dengan suatu tenda 
ngan jang mendjurus ke gawang, 
seorang pema'n Kalmar berhasil 

   

Pedas Mengadakan | 
—Di Surabaja Kes. Kalmar Main 2—2 

| “UNTUK PERTAMA kalinja hari Sabtu Jp kes. "Kalmar FF 
dari. Swedia telah memperlihatkan permainangj: 

dapat menundjukkan 
harapkan, hingga pertandingan itu diachri 
S—1 untuk kes. Kalmar FF. Pada waktu istirahat angka menun- 

FF. Dibanding dengan kes. Jugo 

'Kementeran Agraria 

diambilnja bertalian dengan 

dilapangan Sta- 
perhatian “besar. Dalam pertan- 

d'ngan tadi, ternjata fihak PSIS sekalipun diperkuat dengan 2 
orang pemain dari Jogja dan 

ermainan 'jang di: 
dengan kemenangan 

mengembalikan tendangan tadi, 
tetapi wasit anggap, bahwa bola 
sudah al gars jang berarti 
goal 5—1., Dengan penuh sema- 

ingat Semarang mentjoba melaku- 
ikan “serangan2, tetapi ternjata 
“temponja sudah tidak ada.  De- 
ngan demikian, maka ket ka wa- 
sit memberi tanda bubar angka 
tersebut tidak berobah. 

Kes. Kalmar FF — PER- 
SIBAJA 2—2. 

Minggu sore jbl., kes. Kalmar ber 
hadapan dengan kes. PERSIBAJA 
di Surabaja. Dalam babak pertamz 
kes. Persibaja dapat menundjukkar 

'perlawanan jg. bagus. Sekalipun fi- 

hak Kalmar dapat leading lebih di 
lu 1 — 0, toh achirnja sampai istir: 
hat Surabaja dapat menjusul angka 
tadi mendjadi 2 — 1. Dua goal ini 

dibikin oleh San Liong. Tetapi sa- 
jang sekali San Liong pun menghi- 
langkan satu ggal dari tendangan be 
bas 12 pass dalam babak pertama 
Dalam babak kedua, ternjata fihak 
tamu tidak memberi hati kepada kes 
Surabaja. Tekanan? hebat jang dite 
rima oleh Surabaja itu achirnja ber 
hasil pula dengan dirobahnja score 
2 — 2 oleh Wennerstrom. Dalam 

menit? terachir PERSIBAJA mentje 
ba merebut kemenangan, tetapi tak 
berhasil sampai wasit memberi tan 

da berhenti. Penjerang Surabaja ter 
“diri dari Tahitu, San Liong Tiong 
Ho, Mustamu dan Tiong Moh. 

  

TENTANG PEMAKAIAN TA- 
| NAH SETJARA TIDAK SAH. 

Beberapa waktu berselang di- 
kabarkan, bahwa fihak Pemerin- 
tah Daerah. Kota Besar Sema- 
rang telah mengambil tindakan 
untuk menjingkirkan rumah? gu 
bug jang berada di tanah? jang 
akan dibangun, “ seperti didjalan 
Be Biauw Tjoan dls. Dalam hubu 
agan soal tadi pernah pula dika- 
barkan, bahwa fihak Komite Rak 
jat telah mentjoba menghent'kan 
tindakan tsb., tetapi tidak mem- 
bawa hasil. Karena fihak jang 
berwadjib kemudian mendengar 
suara2 jang tidak dikehendaki, 
maka setelah 2 orang dar: Komi- 
te Rakjat d dengar" keterangan, 
oleh fihak jang bersangkutan, me 
nurut keterangan achirnja mere- 
ka hendak membantu usaha fi- 
hak Pemerintah. Dalam  hubu- 
ngan soal tersebut selandjutnja di 
kemukakan pengumuman dari 

mengenai 
penuntutan pemakaian tanah per 
kebunan dengan tidak seidzin pe- 
ngusaha dari UUD no. 8 th. ”54. 

Dalam hubungan pelaksanaan 
UUD no. 8 th. 1954 ditegaskan, 
bahwa terhadap pemakaian ta- 
nah perkebunan dengan tidak se 
idzin pengusaha perkebunan itu 
sesudah mulai berlakunja UUD 
no. 8 pada tgl. 12 Djuni 1954, 
Djaksa Agung telah menentukan 
Skap jang tegas, jaitu memerin- 
tahkan kepada Kepala Kedjaksa- 
an Pengadilan Negeri untuk me- 
ngadakan penuntutan hukum pi- 
dana terhadap orang2 jang bersa 
lah. Sikap sebagai dimaksud tadi 

pe- 
ngaduan pengusaha perkebunan 
dengan . perantaraan “A.L.S., se- 
bert: perkebunan ,,Taba Pingin” 
(Palembang) dan ,,Kota Blater” 
(Djember) dll. tempat. Berdasar: 
kan atas surat pengumuman tadi, 
maka tindakan2 untuk menjing- 
kirkan rumah2 liar akan dilaksa- 
nakan terus. .Dem'kian ketera- 
ngan2 jang didapat wartawan ki- 
ta dari fihak jang berdekatan di 
Semarang... 1 
  

HARGA EMAS. 
Chusus ..Suara Merdeka”. 

  

| Laporan 
Sukowati 

Tuduban Belanda Bi- 
kin2-an Sadja 

KOMANDAN RESIMEN R. 
1.25 “Letnan Kolonel Sukowati 
'jang ' berkedudukan « di Ambon 
pada waktu ini sedang berada di 
Djakarta dan telah memberikan 
laporan tentang keadaan di Ma- 
luku kepada Pemerintah pusat. 
Atas pertanjaan “Antara” tentang 
tuduhan2 Pemerintah Belanda 
jang menjatakan adanja infiltrasi 
dari anak-buah resimennja ke 
Irian Barat, Let. Kol. Sukowati 
mengatakan, infiltrasi jang demi- 
kian tidak ada. Dari penjelidkan2 
jang telah dilakukan ternjata. bah 
wa R.I. 25 tidak kehilangan anak 
buah, demikian pula sendjata2 
tidak ada jang kurang. Sebagai 
diketahui, pihak Belanda menja- 

dibinasakan atau ditangkap dan 
sendjata2 dirampas. 

Dokumen2 jang katan'a terdaper 
Dada cr mg2 infiltran dan jang me 
njebut2 nama Kapten Sutarto, misnu 

"af Sukowat:. adalah dibuat? 'sadija, 
oleh karena dalm R.I. 25 tidak ter 
dapat kapten jang bernama Sutarto. 

Mengenai merisitwa van Krieken, 
seomang hoof.fagent polisi Belanja 
t'kriem Barat jang kini sidang dita 
ham oleh pihak temtara dj Ambon, 
Sukowsti terangkan, bhw. van Kris 
kem, menumut pengakuannja sendiri, 

ditangkap oleh meinduduk. Irian - Ba 
rat sendiri dar dibawa oleh orang2 
Irian 'kewilajah indonesia, oleh «kare 
na itu niiata, demikian - “Sukowati, 
bahwa memang tideik ada apa jang 
dinamakan infilstrasi dari fihak wi 
ta, Van Kricken nu kini sedang da 

lam perlindungan tentara, menunggu 

instntiksi lebih landjut dari Pemerin 
tah Pusat. 

Berbirara tentang keadaan keama 
xamn dj Maluku, Let. Kol. Sukowati 
katakan, bahwa usaha pengembal'an 
keamenem sudah mentjapai ' ksma 
djuan jang pesat. Keadaan S.O. jang 
masih berlaku di Ceram dan Am 
bon sedang dipersiapkan untuk diha 
pusken. "Karena. keamanan hampir 
nuhh"ssluruhnia, maka perhatian “pi 
hak tengra dapat pula ditjurahkan 
untuk soal2 pembangunan. Di Ma 
luku telah tiba 4! transmigran 'ig. 
diselenggarakan bersama-sama " dgn, 
vemerimtah sip'1. Keamanan — keemp 
nanoideh demikirn baiknia, sehina 
ga itdak lagi mengchawatirkan bagi 
keselatan negara. Demikian anta 

ra lain Let. Kol. Sukowati. (Antara) 

    

Putusan2 Konp. Ker- 

Ija Ekonomi Baperki 

  

Tidak Ada Infiltrasi — (Perlu “Ada Undang2 Jang Menentukan 
Arti Modal-Nasional Dan Domestic 

  

"ORGANISASI OLAHRAGA " 
MENDAKI GUNUNG” TE- 
LAH BERDIRI DI JOGJA. 
Di Jogja telah berd'ri sebuah 

takan, bahwa ada infiltrasi2 jang 

Kap 

  
itaal 

— KONPERENSI KERDJA ekonomi' Badan  Permusjawaratan 
Kewarga-negaraan Indonesia (Baperki) jang telah berlangsung pada 

tg. 27 dan 28 Nopember di Djakarta a.l. telah mengambil kepu- 
| tusan untuk membentuk suatu seksi ekonomi jang akan bertugas 
luntuk: a. Mengumpulkan dan mempeladjari pikiran2 tang hidup 

#dalam masjarakat Indonesia tentang pembangunan ekonomi nas'o- 

“mal jg ditudjukan untuk mempertinggi tingkat kemakmuran rakjat 
seluruhnjas dan b. Menjusun rentjana kerdja jang praktis dan 
kongkrit dilapangan ekonomi. 

Menurut pengumuman jang di 
keluarkan oleh Baperki, sesudah 
konperensi kerdja ekonomi itu 
selesai, diterang i 

“ekonomi itu selandjutnja akan di 
htugaskan untuk ' menjampaikan 
rentjana2 kerdja jang disusun 
oleh seksi tsb. sebagai sumbangan 
vikiran pada pemerintah untuk 
menjemburnakan kebidjaksanaan 
nja dalam lapangan poltik per- 
ekonomian. Selandjutnia diterang 
kan, bahwa rentjana2 kerdja itu' 

kepada: akan ditawarkan djuga 
organisasi2 pengusaha dan orga- 
nisasi2. jang bersangkutan dengar: 
pembangunan ekonomi nasional 
(buruh dan tani), untuk diper- 
diuangkan bersama pelaksanaan- 
nja. 
Naa kerdja  ckonomi Baper 

ki ir memperikuat kejlakinan, bahwa 

usaha2 dj cipangan perekonom'an ha 
rus 'terutama “ditudiukam urjpik mem 
pertinggj tingkat kemakmuran selu 
wuih reikjat, dan sibagai “kesimpulan? 

sesudah — komperensi itu mendengar 
dan mempermusjawaratkan wediang 
an Menteri Perekonomian dan pras 
advies drs. Osi Beng To cs (seperti 
apa jang sullah kita kabarkan) dike 
mukzkanlan pendepat sbb: 

a. Perlu ada salfkoreksi dan. penger 
an tentang keadaan masjarakat se 
sungguhnia. 

b.. Salah anggapan (misvattingen) 
tang banjak terdemat dalam masiara 
kat kita, jang sebagian bersumber 
pada purbasangka keturunan dengan 
menimbulkan irihati tidak sehat, ha 
nus “dipo'adjarj “dam diusahakan” le 
-Idoduad - uryynguusur ya sefudefu 
cdi baik tenang keadaan sesungguh 

pra, smpaja terdapat suasana  kon- 

struktif jang memperbesar kemauan 
dan 'kesembiraan bekerdiia. 

c. Kerdjasama antara golongan? 
keturunan tidak dapat dipaksakan 
tetapi diandjurkan. dengan -adanja 

  

   

hubung dengan persoalan Irian 

temuannja-itu membentuk 
Menuntut Kedaulatan Atas Irian Ba 
rat”, jang pengurusnja terdiri dari 
nj. S.M. Sudarman Hadikusumo 
(Wanita Demokrat) sebagai ketua. 
nj. S. Kartowijono (Perwari) seba- 
gai wakil ketua, nj. Oemi Sardjono   

# uduk . terbesar darj rakjat Indone 

Hisian Barat kedidam -kekuasaan 
publik Indonesia. 

Usul -resolusi tsb. aninra lain berisi: 
Semarang, 29 Nopember ..1954: 

    24 karat. djual ...... Rp. 50.— 
Kabel Ling “Rp. 49.50 

22 karat: djual ...... Rp. 45.50 
beli ...... Rp. 44 — 

TOKO MAS , 

Hn 336 

  

(Gerwani) penulis, nj. Sutedjo (PSH- 
wanita) bendahari dan wakil2 orga- 
nisasi2 lainnja sebagai pembantu, 
Rapat umum jang akan datang akap 
diselenggarakan oleh panitia tsb. 

: Pernjataannja. 
Adapun pernjataan-bersama jang 

dikeluarkan oleh -organisasi2 tsb. 
lengkapnja adalah sbb.: 
“1: Daerah Irian Barat adalah satu 
bagian dari. Negara Republik Indo 
nesia, jang tidak dapat d-pisahkan. 

|. 2. Penuntutan catas kedaulatan Iri 
(an Barat adulah hak mutlak bangsa 
(Indonesia seluruhnja. 
«3. Wanita, sebagai golongan pen 

sa, merata berkewadjiban untuk 'tu 
(out serta berusaha mengembalikan 

Re 

Menjokong usul resolusi jang te 
lah diadjukan olch delegasi kita. 

a. Madjels Umum PBB agar supaja 
menjerukan kepada Pemerintah "Io 
donesia dan Nederland untuk segera 
memulai kembali perundingan2 "de 
ngan maksud mentjapaj persetudju 
an selekas mungkin mengenai status 
politik Irian Barat. b. PBB supaia 
membantu pelaksanaan resolusj tsb: 

dam menundjuk seorang jang disetu. 
djui oleh kedua p'hak untuk menibe   

f/ ada dalam tiap keluarga. Mele- 
5 njapkan sakit-sakit, demam dan 

    

  

  

  

      

  

  
      

      

penjakit-penjakit Negeri panas 
y pada sekalian orang dari segala: 

umur, 
? ? Djuga menjembuhkan sakit datang 
2. : bulan dengan tjepat dan tepat       

    

   
   

  

Tablet-tablet 'ASPRO' 
tidak berbahaja, djuga 
buat anak-anak jang 

2 seketjil-ketjilnja. 

per mangan : 

Distrfbuteurs : JACOBSON 
Nwehetans 

tah 

  

     

      

  

rikan djase2-baiknja dalmm perundi 

j 

Wanita Indonesia Protes 
'indakan' Pemerentah Bid 
“ ORGANISASI2 WANITA jang berkumpul d Djakarta Sabtu 

jl. memutuskan untuk mengadakan rapat umum di Medan Merdeka 
Barat pada tg. 2 Desember Kemis jang akan datang, selain itu ber 

Barat mengeluarkan pernjataan 
“pula, memprotes tindakan2 Pemerintah Belanda jang menurut pen 
dapat organisasi2 wanita Indonesia itu .,melanggar azas2 PBB dar : 
“hendak mengembalikan pendjadjahan”. | 

Organisasi2 wanita tsb. dalam permsan “antara Indonesia dan Neder 
,Panitia famd, - 

5. Memprotes tindakan? pemer'a 
tah Belanda jang melanggar azas2 ' 
PBB dam jang hendak mengembali | 
kan pendjadjahan. 

6. Wanita sebagai Ibu jang ber! 
tanggung djawab 'atas keselamatan 
kedurumtin, chawatir, behwa  perti 
kaan “mengenai Irian Barat ini, | 
akan membahajakan kerdja-sama an 
tara bangsa2. 

RADIO 
SIARAN RRI 

Semarang, 1 Desember 1954: 
Djam 06.10 Siteran pagi: 06.40 

Siteran pagi (landjutan):- 13.15 Mu- 
sik ballet: 13.30 

  

Hidangan R.O.S.: 17.00 Taman Ku- 
suma, 17.40 Orkes Percy Faith: 
18.00 Ruang DPLAD: 18.15 Suara 

Ratna: 18.30 Hidangan Corps Mu- 

sik: 19.30 Krontjong Asli: 20.30 Pe- 
tilan, 21.00 Siara, Penerangan: 21.15 

Petilan (landjutan), 22.15 Irama Ma 
lam, 22.30 Tutup. 

Surakarta, 1 Desember 1954: 

Djam 06.10 Lagu? Timor dan Ku 
lintang, 06.30 Suara Kentjana: 13.10 
Klenengan dari Puro: 13.45 Klene- 
ngan dari Puro (landjutan): 17.05 
Bu Nies dengan kanak2nja: 17.30 
Mimbar Penerangan: 17.45 Irama 
gembira: 18.15 Ruangan A.P.: 19.30 
Orkes Symphony: 19.45 Kontak de- 
ngan Pendengar: 20.30 Aneka war- 
na, 21.20 Santiswaran, 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 1 Desember 1954: 
Djam 06.10 Bonangan pagi: 06.30 

Genderan pagi, 07.10 Genderan pa- 
gi (landjutan): 13.10 Ikutilah suara 
Hady d.LI.: 13.45 Doris Day dengan 
Orkes, 14.15 Hidangan siang: 17.00 
Taman Kepanduan: 17.40 Musik 
sore, 18.00 Orkes Timur: 18.15 Mu- 
sik Seriosa 18.30 Peladjaran lagu2 
Djawa: 19.40 Rajuan O.H. Suara 
Kentjana: 20.15 Langgam populer, 
20.30 Hiburan Malam: 21.15 Rua- 
ngan Djapendi: 21.30 Hidangan ma- 
lam, 22.10 Sebuah sonata: 22.30 
Tutup. 

Djakarta, 1 Desember 1954:   
  

  

Djam 06.30 Orkes Puspa Kentja- 
na: 13.30 Dagelan Mataram: 17.00 
Gamelan Sunda: 17.30 Peladjaran 
njanjis 18.30 Tjara Memahami Ba- 
hasa Musik: 19.30 Orkes Dupa Nir- 
mala: 20.45 Essemble Irama Guba- 
na: 21.15 Lembaran Wanita: 22.30 

, Futup. 

Pb 

an, hanwa seksi: 

bekerdja jg sehat, jg “al. 
sistim kedok 

rentjana 
dapat -melenjapkan 
nasional” (strooman). 

d:. Perlu ada perbaikan ketentuan 
dan pelaksanaan berbagai “undang? 
jg mempertegas arti ekonomi nasic. 
nal dan rentjana pembansunan eko 
nomi "nasional, supaja “diperkuat 
djaminan hukum -dan djaminan ber 

usaha (bedrijfszekerheid) ig dapat 

tri. 

e. Perlu ada undang2 jg menentu 

tic capital, jg dapat melenjapkan 
banjak ragu2 dan dapat mempermu 
dah usaha pemerintah   
si nasional dap penghasilan  nasio- 

nal. Demikianlah keputusan? kon- 
perensi kerdja ekonomi Baperki. 

(Antara). 

Terhadap Pelatjur2 
,Intellek 

Djuga Akan Diambil 
Tindakan 

DALAM rangka usaha mengu- 
rangi pelatjuran sampai seketjil2- 
nja, ketiuali didjalankan tinda- 
kan2 terhadap golongan pelatjur 
jang termasuk ,,klas djembel” — 
m'salnja dengan djalan menutup 
rumah2 pelatjuran setjara fase 
demi fase — djuga perhatian 
tidak kurang2-nja ditjurahkan ter 
hadap pelatjur2 jang dinamakan 
termasuk ,,klas intelek” atau go- 
longan pelatjur ,,klas satu”, Tin- 
dakan2 selajaknja seperti jang di 
djalankan sekarang ini terhadap 
golongan -pelatjur ,,klas djembel” 
akan dilakukan djuga terhadap 
pelatjar ,,elite” ini. 

Demikian. D-.M. Janur, anggota 
Badan Pemerintah Harian Kotapra- 
dja jg memegang pekerdjaan me- 
ngenai soal2 sosial, dalam pertjaka 
pan dengan ,,Antara”. Menurut Ja- 
nur, sampai saat ini oleh pihak Ko 
tapradja Djakarta Raya bersama 
polisi bagian kesusilaan, masih te- 
rus dikumpulkan - laporan2 ' tentang 
»aktivitet? pelatjur2 golongar ,.me 
nengah” atau ,.tinggi”, pada waktu 
nja akan diambil tindakan2 terha- 
dap mereka. 

Lebih2 lagi terhadap jg mendja- 
lankan perbuatan jg melanggar ke- 
susilaan itu ditempat2 jg menjolok 
mata. Berapa kira2 djumlah  pela- 
tiur tingkat “atas” itu, belum di 
ketahui. (Antara). 

Daerah 

  

| TEMANGUN 3 
PEMINDAHAN PENDUDUK. 

  

Setelah didapat persetudjuan dari 
P.P.W.H. (Panitya Pembangunan 

| Wilajah Hutan) setempat dan pro- 
pinsi, maka pada pertengahan bulin 
Nopember 1954 ini oleh Djawatan 

Ruang Wanita, | Planologie Kehutanan jang berpusat 
13.45 Orkes Hawaiian Teruna, 14.10 di Salatiga telah dipindahkan dari 

"daerah hutan Nungung Tengu  ka- 
|wedanan Tjandiroto kabupaten Te-' 
manggung 50 kepala somah ja'ni 8 
keluarga ke asal desanja semula: 13 

keluarga ke bekas perkebunan Ban- 

idaredjo, 9 keluarga ke bekas per- 
kebunan Redjosari, 12 keluarga ke 
Selosabrang dan 8 keluarga ke Kte- 
dung, kesemuanja dalam daerah ka- 

residenan Kedu. Adapun peminda- 
han itu dipandang dari sudui Ba- 
haja larut (erosie-gevaar) sangat pen 
ting, oleh karena di Gunung Tengu 
terletak mata air Kali Bodri. Pen- 
duduk. jang dipindah itu sediak: ta- 
hun 1946 berdiam ditempat itu $e- 
tjara gelap (onwettige occupatie), 
Ketjuali rumah dan tanah mereka | 
mendapat uang djaminan dari jang 
berwadjib selama tiga bulan. Beaja 
untuk pemindahan ini memakan 
beaja Rp. 57.000.—. 

TEGAL 
MALAM PERPISAHAN 

BUPATI TEGAL , | 
Pada tgl. 26/11-1954 malam de- 

ngan mengambil tempat di Balai 
Kabupaten telah diadakan malam 
perpisahan bapak R. Soemindro Bu 
pati Tegai jg akan pindah ke Pati 

|untuk mendapat Residen Pati. Ba 

  

"lah perpisahan ini jg dihadiri kl. 
500 orang wakil2 dari instahsi 
militer, 'partai2, “organisasi2 ” jan 
Orang2 terkemuka. t 

Untuk meriahkan malam perpisa 
han itu diramaikan dengan pertun- 
djukkan orkes dan biduan? dari 
rombongan seni muzik Sjaful Bagh- 
ri dll. dari “Djakarta. ! 

menimbulkan initiatief dan kemau- “lah Rp. 70.000,—. 1 
an berusaha lebih besar dalam $e- mesin tik jang terbakar sedjumlah 
mua lapangan pembangunan jindus- Lk. 

Ingin mendjadi DJURUTIK jang ULUNG ? 
Beladjarlah MENGETIK pada : 

Pendidikan ,,R API” Semarang 
DJALAN MALUKU 31. Uang-kursus Rp. 12,50 sebulan. 

M. THAMIRAN/Ketua, 

  

The Girl Next Door” 
gn, 

JUNE HAVER — DAN DAILEY 
| in technicolor 

EXTRA: Trailer film ,,A N-N A” 

  

    
    SA 3. sape sega 

Organisasi sport mendaki gunung 
jang bertudjuan membangkitkan 
semangat berolah-raga dng. dja- 
lan mendaki gunung2 jang ada di 
Indonesia. Sebagai langkah perta- 
ma akan d'adakan latihan? men- 
daki gunung2 jang tidak begitu 

' tinggi dan selandjutnja akan dila- 
Ikukan pendakian gunung jang 
“tertinggi, jatu gunung Semeru. 
| Organisasi tsb. mendapat bantuan 
'djuga dari Djawatan Dings Gu- 
inung Berapi. 

| 
y 

  
Gedung Papak 

| Terbakar 

(Sambungan halaman 1) 

Selandjutnja didapat keterang- 
an, bahwa uang dari Kas Guber- 
nuran jang ikut terbakar sedjum- 

Sedangkan 

500 buah, “pesawat tilpon 
kira2 ada 100 buah belum terhi- 
tung pesawat wisselbord-nja dan 

kan arti modal nasional dan domes- sepeda2 baru sedjumlah 25 buah. 
Beberapa kendaraan mobil jang 
d pool digedung tadi tidak ikut 

untuk me- terbakar, tetapi sebuah jeep telah 
ngerahkan modal jg sudah ada un- terbakar kapnja. Kerugian menge 

'tuk mempertinggi kekuatan produk nai gedung dan alat2 kerdia jang 
disebabkan karena kebakaran tadi 
ditaksir meliputi djumlah .Iesbih 
kurang Rp.-100 djuta rupiah. 

Patut diketahui pula, bahwa 
gedung Papak itu pada kira2 114 
tahun jl. pernah djuga hamprr ter 
bakar, jang disebabkan karena 

puntung rokok jang dibuang - di- 
atas lantai papan dikamar 30. Te- 
tapi untung kedjadian ini segera 

dapat diketahui. hingga pada saat 
Litu jang telah terbakar hanja lan- 
tai papan dan sed'kit daun pintu. 

Sampai ditulisnja berita ini 'djam 
12.15 Senen siang barisan pemadam 

kebakaran masih sibuk dengan - tu- 
gasnja, djuga fihak alat2 kekuasaan 
negara jaitu CPM, Polisi, MB serta 
pandu2 dan lain2 - masih kelihatan 
kesibukannja melakukan — tugasnja 

i masing2. Tampak pula Bupati Sujo- 
so dengan beberapa pegawai jang 
kelihatan bekerdja ,,mati2an” untuk 
mengurusi segala sesuatu jang di- 
perlukan. 

Lebih landjut dapat dikabarkan, 

bahwa mulai besok hari Rebo, Gu- 
bernur dengan Stafnja, Residen de- 
ngan Stafnja dan Djwt. Agama un- 

tuk sementara bekerdja bertempat 
dipendapa Kabupaten Semarang. Da 

lam pada, itu telah didapat ketentu- 
an pula, bahwa Gedung Propinsi jg. 

baru sebagai pengganti Gedung Pa- 
pak jang telah terbakar tadi, akan 
dibangunkan didekat djalan simpang 

empat Pandanarar dan djl. Okei 
Tiong Ham Semarang. 

| 

S.B. KESEHATAN RANTING 
PANTI WILASA. 

S5 Kesehatan ranting Panti Wila 
sa telah berdiri pada.tgl. 19 Nop. 

11954. Adapun susunan pengurus ter 
' diri dari sdr. Saeri, ketua, sdr. Sla- 
met, penulis dan sdr. Julius benda 
hara. Pengesahan dilakukan oleh ke 
tua Seksi Org. SB Kesehatan tjb. Se 
marang. 

PURWOR EDJO 
aa ANN 

PERSATUAN BULU-TANGKIS 
KEDU SELATAN MASUK 

P.B.S.I. 
Baru2 ini bertempat diruangan 

Pendidikan Sosial ,,Wis Mo Jogo” 
Purworedjo telah diadakan rapat 

anggauta2 pleno antara Ikatan Bu- 
lutangkis Purworedjo “jg diketuai 
oleh sdr. — Samsi Poespodihardjo 
dan Persatuan Bulutangkis Kebu- 
men jg diketuai oleh sdr. Soemedi. 

Dalam rapat tsb. “antara lain di 
dapat persetudjuan: a. Untuk mem 

bentuk Persatuan Bulutangkis Kedu 
Selatan ig meliputi club2 Bulutang 

kis jg ada di Purworedjo, Kutoar- 
dio, Kebumen “dan Gombong. b. 

Club2 jg tergabung dalam Bond 
Kedu Selata, untuk — masuk men 
djadi anggauta "Persatuan Bulutang- 
kis Seluruh Indonesia. c. Mengada- 
kan seleksi pemain2 wakil Kedu 
Selatan jg akan dikirim ke Kongres 
P.B.S.I. di Surabaja. 

REMBANG 
"PEMBANGUNAN DJEMBA- 

TAN DAN -DAM. 
|. Sedjak bulan September 1954 jl. 
dibeberapa desa dalam wilajah ke 

|tjamatan Pantjur Kabupaten Rem- 
| bang telah dilaksanakan pembangu 
Inan djembatan2 dan dam a.l. djem 
| batan didesa2 Tujuan,  Kalitengah, 
Doropajung, Gembleng, ' Djohogu- 

:nung dap dam Waton didesa Kali- 
. tengah. 

Baru2 ini djembatan Tujuan tsb. 
jg pandjangnja 27 m. dan lebar 3 
m., dibuka dengan resmi. 

!”.Untuk  pembangunannja, telah 
mendapat bantuan biaja dari Dja- 
watan Penempatan Tenaga ' sebesar 
Rp: 10778,—. 
Pembangunan lain2nja, kini ma- 

sih dalam penjelesaian. 

“TJIREBON 
USAHA P.B.H. DIDESA PER- 
TJOBAAN BAJALANGGU 

|. Dewasa ini Inspeksi Pendidikan 
| Masjarakat Kabupaten Tjirebon te- 
lah merentjanakan suatu usaha Pem 

(berantasan Butahuruf  setjara ma- 
|saal didesa “pertjobaan “ Bajalanggu 
|Kawd. Tjiledug Kab. Tjirebon. Ren 
| jana gerakan PBH setjara ini akan 
didahului oleh pembukaan latihan2 
tjalon guru PBH jg nantinja “akan 
didjadikan guru2  PBH jg benar2 
sanggup memberantas butahuruf se 

|tjara kilat didesa pertjobaan tsb, 
(Ini merupakan salah satu tjara da- 

  

a
m
e
 

Do
h 

ao
ne

ea
ns

” 
Te
eb
en
-e
da
ri
s 
rn
 ik

nl
ay

ae
lo

rt
 

Ga
p 
Mo
ni
ka
 

  

: " ri planning 10 tahun dalam  gera- Tanggal 28 sampai 30 Nopember 1954 kan PBH diseluruh Indonesia. 
, DANCE — MUSIC — SONGS Dapat ditambahkan bahwa Lati- 

datam |han tjalon2 guru PBH itu akap di 
|adakan paling sedikit 15 hari lama 
Taja dengan rentjana biaja sebesar 
|Rp. 1500.— jg disumbangkan oleh 
fihak Pamongpradja setempat. Pa- 
tut diketahui bahwa Gerakan PBH 

serupa ini akan merupakan gerakan 
| PBH jg ketigakalinja dilakukan di 
| daerah Babakan dan Losari, walau 
pun hasilnja belum memuaskan, 
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Djabal At 
Di Tunisia Peranjis 
den aa 1 

rantjis Frangois 
takan ana 9 

  

   

  

   

       an membutuhkan era 
tu” untuk membersihkan 
karena keadaan 3 

Mitterand. Ti Tea 
Seterusnja Mitterand me 

bahwa hingga 
dilakukan serangan 

  

  

ang kebangsaan Aldjazairiah). 

    
kan djandji2 pagus s 

Sementara itu diwartakan dari Tu- 
nisia, bahwa residen djenderal Pe- 
rantjis Djend. Boyer de la Tour, 

muikan Vani milik Jajasan Kopra untuk Norwegia, Sweden dan Djerman. Ternjata $ malam Minggu :mengumu 
wa mulai hari Sela sa j-a-d. para pem- 
besar akan mulai mendjalankan ren- 
tjana untuk mengadakan hubungan 
dengan kaum Fellagha, supaja me- 
reka mau meletakkan sendjata. Da- 
lam pidatonja dimuka tjorong radio 
ini, Boyer de la Tour mengatakan 
bahwa pergolakan di Tunisia seka- 
rang ini ,imerintangi perdjoangan 
melawan kemiskinan”, dan dikata- 
kannja bahwa di Tunisia masih ter- 
lalu banjak kaum -penganggur, ter- 
lalu banjak penderita lapar, terlalu 
banjak kemiskinan. Kemudian ia me- 
ngatakan bahwa ia bermaksud me-' 
lenjapkan keadaan ini dan diterang- | 
kannja bahwa pemerintah Perantjis 
memberikan kepada Tunisia 400 dju- 
ta franc (kira2 $ 1.143.000) untuk 
memberantas pengangguran, dan be- 
berapa ratus djuta franc untuk mem- 
perbaiki djalan2. (Antara) 

  

Pilipina Perotes 
DiplomatjInggeris Meng: 

  

kini baru satu kali 
ban Han pesa- 

wat2 Perantjis, jaitu terhadap gu-|' 
dang perbekalan ,,pembrontak2” 
(Tentara Tuhan”, pasukan2  pedjo- 
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| Bau Masepe 

  

      

  

  

Pe 

    

  

   

  

IkAPAL ,BAU MASEPE”. Kapal I 
- dengan bendera Indonesia, ketika 
tahan dan ,,dirantai” tidak boleh p 

| perkapalan Norwegia Olaf Petersen. 

perusahaan Norwegia 'itu meminta 

fihak jang berwadjib pemerintah Belanda, “atas permintaan perusahaan 

mikian mereka berusaha “untuk—mendapatkan kembali" piutangnja dari 

    

ndonesia milik Inaco ,,Bau Masepe” 
datang dipelabuhap Amsterdam di- 
ergi. Penahana, itu dilakukan oleh 

Kapal tsb. memuat kopra 5.000 ton: 

penahanan tadi, -karena dengan de- 

ab 1 pi untuk apem derek an 
| seorang sardi | dukan pemerintah sekarang ber- 
| kan-bom ato Tana pertama, dari | arti memperlemah kedudukan de 
pe ng Hadiah Nobel -uatuk |jegasi Indonesia di PBB “dalam 

Irian Rakjat 

Djakarta, Minggu malam ditutup dengan malam-resepsi bertempa t 

  

Pada malam resepsi itu, Pre- 
siden Sukarno mengutjapkan pi- 
dato sambutan jang mengandjur- 
kan, supaja para pelopor ke- 
'merdekaan Indonesia dari semua 

rmi 
al“ 

  

Kp N « k Ba 2 1 tah £ angkat . kini asih - & 

SalahSeor ng erdjana ikut masuk kedalam Pa 
Jang Tjiptakan Bom. meng dewasa inis Perdana Iv 

enteri Ali mengulangi kembali 
pidato radionja beberapa hari jl. 
at menjatakan, bahwa tiap2 

44 

Atom Pertama 
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Physika (1938), hari Minggu pagi |menghadapi pembitjaraan masalah 
telah meninggal duna  dirumah- | frian Barat Menteri Kehakiman 
nja di Chicago. Paling achir ial Mr. Djody Gondokusumo selaku 
bekerdja pada Lembaga Studi | ketua umum PRN memperingat- 
Hapape ear Pena Nan kan betapa besar akibat2 djatuh- 
a mentjapai usia ata P kabinet: kil kdtua pari 
diang Enrico Fermi adalah se-, nja aa Pa 
orang berasal dari Italia. Ila.men- arapkan berhasilnja Wanita Na 

en, Arudji Kariaw'nata, meng: | menimpa 

Dai 

(SeruanPresidenSukarno 
Semua Pelopor Kewerdekaan Dari Semua Angkatan Ma- 

— suklah Dalam ,.Angkatan Pelaksana" 
P.M Ali: Indonesia Tidak Dapat Hepujuleer Nyai “ Dim Hadapi Masalah 

: Indonesia Satu ! 

KONGRES KE-I WANITA dan Pemuda Nas'onal jang berl angsung tg. 26—28 Nopember di 
diruangan atas Hotel des Indes 

dengan mendapat “kundjungan Presiden Sukarno, Perdana Menteri Ali Sastroam djojo dengan be- 
berapa orang menteri Jainnja- Wakil ketua II parlemen, Arudji Kartawfnata, para wakil parta.2 

| | dan organisasi serta para undangan lainnja. 5 $ 

| Dr Enrico Fe | Meningge 

Kemudian dengan mengulangi 
kembali «danja berbagai angkatan 
an32 mempelopori revolusi kemerde 

kaan kita, maka diandjurkan oleh 
Presiden, supaja para pemimpin ber 

bagai angkatan jang kini masih hi 
dup ditengah-tengah kita, masuk da 
lam. Angkatan Pelaksana, untuk ber 

sama-sama menunaikan tugas revolu 
si jang masih belum selesai. 

Presiden menutup pidatonja dgn. 
mengatakan, bahwa Angkatan Pelak 
sana sekarang ini adalah ,,kandang” 
dari kita semua, kandang bangsa 
wan rakjat Indonesia seluruhnja. 

Pidato Perdana Menteri 
Ali. 

Perdana Menteri Ali dalam pi 
datonja .mengandjurkan,  supaja 
dalam menghadap! kesulitan jang 

9 egara kita, sekarang 
ini, kita semuanja tetap bersikap 

PARU Oa TON SU EN SP PN SNP an AAA aga ANTA 

- 3 

  

  

Inaco, "jang sebetulnja sudah diadakan pembitjaraan untuk penjitjilan | 
antara Inaco dengan salah seorang direkturnja. Setelah beres urusannja, ' 

...»kini ,,Bau Masepe” bebas kembali. 
  

  

MENURUT A.F.P., perdan 

saling mengerti dengan Pak'stan 

K 

Dalam pidatonja itu Nehru menja-   hina Pilipina 
KEMENTERIAN luar “negeri 

Filipina hari Minggu telah me- 
njampaikan sebuah nota jg pada 
hakekatnja bersfat protes kepada 
kedutaan Inggris di Marila, “ber- 
Inda dengan Sana jataan 
anti-Filipina jang” a .telah 
diatiapkan oleh salah Naa 
pembesar kedutaan Inggris.  Pro- 
tes 'ni adalah “tindakan -niata jg 
peda jang an Oleh kem. 

uar negeri Filipina, “ame! 
selai tulisan dalam harian India 
»H'industan Times” jang. bersi! 

iboi j2 diutiapkah oleh: 
duta India di “Manila Mirza AF: 
— - Bab nana ema . tis gi Flipina ig . 

debat ena 1 aa Tag 
Menteri muda.luar neveri Fili-, 

lipina, Rsul Manglapus, Sabtu jl. 
menerangkan skepada pers bahwa 
identitei pembesar Inggris tadi : In Pa : : #5 
sudah diketahui, tetapi'ia tak-hen' dengan menjesal, mengakui pula, bahkmungkinan melandjutkan pertjo- 

dak menjebutkan namania. 
Sementara itu Ali Baig masih 

terus djadi sasaran pemimpin? 
Filipina jang tertentu, jang me: 
nuntut subaja ja diniatakan seba- 
gai persona non grata dan dike- 
luarkan dari Filipina. Ali Baig 
al. mengatakan bahwa Filipina 
adalah sebuah kolon' Amerika, 
tapi orang2 Filipina tidak menja- 
darinja.. (Antara) pe 

  

'kakan penghormatannja pula kepada 
presiden Yugoslavia, marsekal Jusip 
Tito, jang tidak lama lagi akan rie- 
ngundjungi India. Nehru memandang 
Tito sebagai seorang pemimpin dari 
Suatu “bangsa “besar, — jang herhasii 
mentjiptakan komunisme — menurut 
fjoraknja sendiri dengan berani me- 
ngambil risiko menghadapi negara 
tetangganja jang besar, semata-mata 
untuk kepentingan mempertahankan 
kemerdekaannja. 

Dalam hubungan ini “Nehru men- 
tjela .kaum komunis India “sebagai 
bukan kaum patriot, karena mereka, 
katanja, mentjari inspirasi diluar ba- 
tas2 .tanah-air mereka. Dulu mereka 
tidak mau mengakui, bahwa-India 

kan, bahwa India dikuasai “oleh nez 
'gara2 asing, “akantetapi sekarang 
setelah dunia mengakui dan meng- 
hargai djasa?2 India, maka mereka. 

“wa politik luar negeri India adalah 
bebas, demikian Nehru. 

« 

Selandjutnja Nehru menjinggung 
pula bahaia2 jang dapat ditimbulkan 
oleh bom2 atom dan hydrogen dan 
menjatakan, bahwa dilapangan in- 
ternasional, sampai tingkat jang ter- 
tentu usaha2 India telah berhasil me- 
njondongkan keadaan kearah perda- 

maian. (Antara) 

  

»Pahlawan” 
Dan,, ,,Afrikanerdow., 
Akan Undurkan Diri—Sokong Havenga 

Sbg Tjalon Penggantinja 
PERDANA MENTERI Uni Afrka Selatan, Dr. Daniel Ma- lan (Partai Nasionalis), jg-pada tgl. 39 Nopember 

IM Sabtu ini telah mengutjapkan pi- meletakkan djabatannja, malam 
dato perpisahan di Paarl. Malan 
kong Nicholas C. Havenga seba 
pemilihan jang akan dilakukan 

Koresponden ,,Reuter” di Preto- 
ria Astley Hawkins tulis, bahwa per 
letakan djabatah PM Malan ini ber 
arti berachirnja satu zaman di Afri- 
ka Selatan, jang menjaksikan kebang 
kitan ,,Afrikanerdom”  (masjarakat 
bangsa kulit putih keturunan Belan 
da di Afrika Selatan) hingga golo- 
ngan ini sekarang menguasai kehi- 
dupan politik dengan kukuhnja di- 
negeri.ini. Dan' Malan berharap bah 
wa dalam babak berikutnja akan ter 
bentuklah. Republik Afrika Selatan 
jang dikuasai oleh ,,Afrikaners” 
(Boer”), dalam mana berlaku 
,apartheid”, pemisahan penduduk 
kulit putih dan bangsa asli (Bantu) 
serta bangsa2 berwarna lainnja, baik 
daerah tempat tinggalnja maupun 
lapangan pentjaharian. 

Tetapi, walaupun Malan mengun- 
durkan diri, selama Partai Nasiona 
lis masih berkuasa politik Afrika 
Selatan sedikit sekali kemungkinan 
nja akan berobah. : £ 

Sedjak dalam tahun 1948 Malan 
mengalahkan pemerintahan Smuts 
(Partai Persatuan, pro Inggris), Ma 
lan dianggap oleh pengikut2nja jg 
setia sebagai seorang Messias jg 
membebaskan golongan ,,Afrikaan” 
(harap djangan keliru dengan bang 
sa Afrika, ialah penduduk asli) da- 
ri pada penindasan oleh Inggris. 
Dalam salah satu pidato perpisa- 

hannja, Malan menghidup2kan- kem | 
bali ketegangan antara golongan 
Afrikaner” dan golongan keturu-| 
nan Inggris jg berasal dari zaman | 
Perang Boer antara kedua golo- 
ngan pada achir abad jl. dan per- 
mulaan abad ini. Ia mentjela Djen 
deral Smuts dan djenderal ,Botha, 
2 orang bangsa ,.Afrikaner” pula, 
ig kemudian menjerah kepada Ing- 
gris dan menurut Malam telah me- 
njeret bangsanja kedalam  kantjah 
Perang Dunia I sebagai ,/budak 
Inggris”. at 

Kalau bagi bangsa ,,Afrikaner 
Malan mendjadi pendekar, namun 
bagi bangsa Afrika (penduduk asli) 
ia merupakan pendjelmaan ' rasdis- 
kriminasi sekeras-kerasnja, lambang 
penindasan bangsa kulit putih atas 

gai tjalon penggantinja, 

Apartheid 

“ad, akan 

berusia 80 tahun. Malan menjo- 
dalam 

pada harj Selasa j.a.d. 

7000 Mau Mau 
Telah Tewas? 
MENURUT KETERANGAN 

wakil gupernur Kenya, Sir Frede 
rick Crawford, pada hari Sabtu 
IL, pasukan2 keamanan di Ken- 
ya sudah berhas1' memetjah-me- 
tjahkan pasukan2 - Mau Mau, 
hingga kini tinggal apa jang dise- 
butnja ,,gerombolan2 ketjil jang 

  

hidup belaka”. “Menurut  Craw- 
ford, hingga k'ni sudah ada 
7.000 orang anggota Mau Mau 
jang tewas, belum lasi terhitung 
djumlah mereka iang tewas dim 

Djumlah anggota Mau Mau jang 
menjerah, tiap2 bulan rata2 seka 
rang ada 70 orang. 

Selama 10 minggu j.l. ini ada 
750 anggota Mau Mau jang d'te: 

Suasana Pers 
Dan Saling Mengerti 

Akan, Difjiptakan Nehru Antara India 
Dan Pakistan—Nehru Pudji? Tito 

Nehru, menerangkan pada hari Minggu, bahwa ja akan memusat- ' 
kan daja-upajanja untuk mentjiptakan suasana persahabatan dan 

tersebut dalam pidatonja pada suatu rapat umum di New Delhi, : 
jang dihadliri oleh lebih dari 100.000 orang. 

adalah merdeka dan selalu mengata- aman: komentar ini 

hanja berusaha supaja dapat tetap | 

pemboman2- dari pesawat terbang. | 

ahabatan 

a menteri India Shri Jawaharlal 

. Nehru memberikan keterangan 

Kalau Bom-H 
:Diledakkan 
Di Australia 

pada Di Samudera Di 
Pasifik ? 

PROFESSOR Marcus Ol'phant 
seorang ahli sendjata atom menga 

takan di Canberra pada hari 
Sabtu bahwa akan kurang berba- 
haja untuk meledakkan sebuah 
bom zat-air di Australia Tengah 
-daripada disebuah atol Lautan 
Tedah seperti Bkini. Oliphant 

sesudah 
“menteri perbekalan Inggris -me- 
ngumumkan tentang pengiriman 
suatu utusan “ke Australia jang 
berkewadj ban membitjarakan ke 

baan2 sendjata atom di Australia. 

Professor Oliphant jg mendjabat 
direktur bagian penjelidikan . dari 
sekolah ilmu fisika Universitas Na- 

'Ipermulaan bulan Nov. 54 ini ia me- 

Kurang Berbahaja Dari-|# 

ponding memberi akademi2 TFo- 
rno dan Leningrad. 

Dalam tahun 1934 ia mulai mem- 
bom 'atom2 dengan neutron, suatu 
pekerdjaan jang setjara langsung 
merupakan permulaan daripada pem- 
belah. atom (atomic pile) jang perta- 
ma. Ketjuali menerima Hadiah Nobel 
utk, Fysika, Fermi djuga menerima 
Medali Hughes dari Royal Society 
Inggris (1942), berkah penjelidikan? 
aja dalam membuat substansi2-radio- 
aktif buatan. “Dalam "Perang  Dun 
UI ia mengawasi pembuatan: pesa- 
wat pembelah atom "jang" pertama 
jang berhasil baik (di Chicago): ex- 
perimen ini menundjukkan bahwa. 
bom atom itu bisa dibuat. 
Kemudian ia pergi ke-Los Alamos 

sebagai associate director Labora- 
torium Bom Atom disana. Th. 1947 
'a menerima Medali Emas dar! 
Franklin Institute (AS), dan pada 

terima hadiah istimewa dari Komisi 
Tenaga Atom AS, berhubung de- 
agan sumbangan2 jang telah diberi- 
kan Fermi kepada ilmu pengetahuan 

om. Menurut seorang djurubitjara 
iniversitas Chicago, ia meninggal 

dunia karena menderita kanker. Tgl. 
) Okt. jl. ia mendjalani pembedah- 
an. (Antara) 

Molotov: 

dapat ddikan pada universitas | sional dalam usaha un- | tenang, walaupun hati boleh ber- 
Goettingen (Djerman) dan Leiden | kan rumah-tangga nasional. kobar-kobar. P.M. Ali memper- 
(Belanda) Mula2 ia mendjadi ma : 'ngatkan, bahwa Negara kita se- 

|| haguru di Roma, dan diadi corres| .Sementara itu. keputusan2 kon-| karang berdiri ditengah2 perten- 

|nasional akan diperingati pula 

jlkan dan diputuskan sehingga 
'dang2 werkawman jang sangat diha 

gres pertama Pemuda Nasional da- 
pat disimpulkan setjara singkat, bah 
wa kongres tsb. telah memutuskan 
untuk menaruh kepertjajaan pada 
kebidjaksanaan pemerintah dar me- 
njokong segala usaha dan tindakan- 
nja, dan 'berdaja-upaja dengan me- 
nempuh semua djalar sepandjang sa 
luran2 hukum mempertahankan ka- 
binet Ali Sastroamidjojo sampai se- 
lesainja pemilihan umum. 

Kongres Pemuda Nasional itu dju 
memutuskan, 'bahwa' pada tgl. & 

januari 1955, tepat 100 tahun hari 
wafatnja Diponegoro, mengadjak se- 
mua organisasi pemuda diseluruh 
Indonesia untuk memperingati hari 
tsb. /'” dengan - melakukan. dharma 
bakti pada musa dap: rakjat, -misal- 
nja bekerdja membersihkan makam2 
pahlawan dan lain?nja lagi, dengan 
ketentuan, bahwa tiap2 100 tahun 
hari wafat para pemimpin/pedjoang 

de- 
ngan tjara jang sama. 

Selandjurnja. keputusan2 kongres 
pertama Wanita Nasional adalah se 
bagai berikut: 

Kongres Wanita Nasional mengha 

Tap supaja undang? perkawinan fang 
telah selesai direntjanakan oleh pa 
nia jang terbentuk beberapa waktu 
jl. segena diserahkan kepada rparle 
men agar dapat setjepatnja dibitjara 

un 

tangan2 dunia deryan gelombang 
gelombang pergolakannja, dan da 
lam. menghadapi keadaan jg de- 
mikian in', kata PM Ali, Indone- 
sia tidak dapat meng-isoleer diri- 
nja, £ 

Kemudian  sesuduh mengemuka- 
kan, betapa pentingnja persatuan te- 
kad dan persatuan nasional untuk 
menghadapi segala fitnahan jang di- 
lontarkar pada Indonesia pada wak 

:ktu masalah Irian Barat dibitjarakan 
idiforum PBB, “maka dikatakan oleh 
IP.M. Ali, bahwa' seperti sudah di- 
'katakan dalam pidato radionja bebe 
rapa hari jang lalu tiap2 usaha un- 
tuk merobohkan kabinet sekarang 
berarti memperlemah kedudukan de 
legasi Indonesia di PBB. 

Pidato P.M. Ali di tutup dengan 
utjapan, bahwa dalam menghadapi 
masalah Irian Barat, rakjat Indone- 
sia bukannja 80 djuta, tapi satu! 
(Antara). 

Kuo Mo Jo: 
PersahabatanAsia-Aus- 
tralia Pasti Mengun- 
tungkan Perdamaian     Pimpin”Delegasi Russia 

Ke Konperensi Keama- 
nan Eropah 

RADIO MOSKOU hari Sabtu 
menjiarkan bahwa del i Soviet 
Uni ke Konferensi gamanan 
Bersama “Eropa akan dipimp'n 
oleh Menteri Luar Negeri URSS, 
V. Molotov, sedangkan apggauta2 
lainnja ialah A. Gromyko, Wakil 
Menteri Luar Negeri URSS, A. 
Puzanov, Perdana Menteri RSF 
SR. N. Kalchenko, Perdana Men   sional Australia menjatakan bahwa 

djika diatur suatu pertjobaan perle 
dakan bom zat-air di Australia Te- 

ngah akan memberikan fasilitet2 
pengawasan jg tidak didapat di Lau 
tan Teduh. Ia mengemukakan bhw 

keadaan meteorologi diatas benua 
Australia diketahui dengan lebih 

Maka dari itu adalah mungkin un- 
tuk menentukan dengan teliti kema 
na bahan2 “sisa perledakan, jg ber- 
bahaja, akan dibawa oleh angin 
dan mengatur pertjobaan2 tsb. da- 
lam keadaan jg mendjami, keama- 
nan penuh. Hasil2 tambahan jg ra- 
dio-aktif dari perledakan dapat la- 
ma dibawa oleh arus samudera, sua 
tu bahaja jg tidak ada pada perle- 
dakan didarat. Demikian professor 
Oliphant. (Antara). 

Insiden Jor- 
dan-Israel 

LIMA ORANG anggota pasu- 
kan2 Jordan telah tewas dan '3 
orang lainnja mendapat luka2 se 
waktu Minggu pagi terdjadi insi- 
den tembak-menembak didekat 
Betar, didaerah Darussalam, anta 
ra pihak Jordan dan suatu kesa- 
tuan patroli Israel, demikian d'- 
umumkan dengan resmi di Tel 
Aviv. Menurut pihak Israel, se- 
“orang serdadu Israel mendapat 
Na sebagai ak'bat insiden terse 

t. 

Menurut djurubitjara militer 
Israel, insiden itu terdjadi setelah 
suatu kesatuan Leg un Arab me- 
njelundup kedaerah Israel dan 
melepaskan tembakan2 kearah pa 
sukan patroli Israel itu. 

Penindiau PBB kabarnja tlh. 
mengadakan penjelidikan ditem- 
pat terdjadinja insden itu, se- 
dangkan panitia  perletakan sen- 
djata . tjampuran 
tidak Tama lagi. akan bersidang   waskan, kata wakil gupernur Ken untuk  membitjarakan 
ini. (Antara). 

pasti daripada diatas Lautas Teduh | 

Israel/Jordan tjargas ,,Thunderjet” 

teri Ukraina, C. Mazurov, Perda- 
na Menteri Byellorusia, V. Rais, 
Perdana Menteri Latvia, V. Zo- 
rino, Wakil Menteri Luar Negeri 
URSS, A. Miurissor, Perdana 
Menteri Estonia, dan Efimov, 
Perdana Menteri Lithuania. 

Sebagaimana diketahui URSS te- 
lah menjampaikan notanja kepada 
negeri2 Eropa untuk mengadakan 
Konferensi Keamanan Bersama di 
Paris atau di Moskou pada tanggal 
29 Nopember 1954. 

Waktu jang diadjuka, oleh URSS 
itu ialah demikian rupa dipilihnja 
sebelum negeri2 Eropa Barat me- 
ratifikasi Perdjandjian2 Paris jang 
memperkenankan  mempersendjatai 
kembali Djerman Barat. Dalam pa- 
da itu negeri2 Barat, terutama Ing- 
gris dan Perantjis, menjatakan pen- 
dapatnja terhadap nota URSS itu, 
baru mau mengadakan perundingan? 

4 Besar setelah Perdjandjian2 Paris 
diratifikasi. 

Dalam pada itu Perdana Menteri 
Perantjis, Pierre Mendes , France, 
Senen jang lalu 
djelis Umum PBB di New York me- 
ngatakan supaja Konferensi 4.Besar 
dilangsungkan dan persiapan2nja su 
paja dilakukan melalui saluran2 di- 
plomatik. 

Harian2 Sovjet Uni hari Djum'at 

-djandjian2 Paris oleh Barat itu akan 
shampir sama artinja dengan meng- 
ingkari Pakt Perantjis-Sovjet dan 
Pakt Inggris-Sovjet”. (Antara).   PEMBURU PANTJARGAS BEL 

| GIA MELANGGAR MESS 
| OPSIR. 1 

Sekurang-kurangnja 13 orang 
telah tewas dan beberapa orang 
lagi mendapat luka2 bakar, sete- 
lah sebuah pesawat terbang pan- 

kepunjaan 
angkatan udara Belgia menimpa 

peristiwa sebuah mess opsir dilapangan ter- 
bang Vierset dekat Liege. 

  

ya. (Antara). 

GEREDJA INGGRIS di Uni 
Afrika Selatan, Missi Protestan dan 
Missi Katholik telah mengambil ke 
putusan untuk menentang pemerin- 
tah PM Malan, jang telah membuat 
undang2 jang menetapkan bahwa 
pendidikan anak2 bangsa asli (Ban 
tu) akan diselenggarakan oleh peme 
'rintah. Usukup Ambrose Reeves da 
ri Johannesburg pada permulaan 

minggu ini menjatakan bahwa ia ti- 
dak akan menjerahkan 23 buah se- 
kolah Missi jang ada diwilajahnja, 

| kepada pemerintah. — Dinjatakannja 

'bahwa ia lebih suka menutup seko- 
'lah2 tadi daripada menjerahkan   bangsa2 berwarna, (Antara), anak2 Bantu kepada sistim pen-: 

Rentjana Pengadjaran Jang Reaksioner 
Pemerentah Afrika Selatan Terhadap 

Anak' Bantu Ditentang Geredja | 
didikn jang tidak sesuai dengan tji- 
ta2 Agama Kristen atau keluhuran 
deradjat manusia. 

Uskup Selby Taylor dari Pretoria 
telah memerintahkan: penutupan 77 
buah sekolah di Transvaal Utara de 
ngan djumlah 40.000 bangsa asli. 

Kata Taylor, ,dengan hati jang 
berdarah saja terpaksa ambil tindak 
an ini: tetapi djala, lain tak ada, ka 
rena sistim. pendidikan jang dikehen 
daki oleh pemerintah Uni Afrika Se 
latan itu akibatnja ialah bahwa bang 
Sa Bantu tetap menempati kedudu- 
kan2 rendah sadja. 

Sementara itu pemerintah hari 
Kemis jl. menjatakan penjesalannja 
bahwa parg uskup Geredja Inggris 

  

5 

menentang pemerintah, dan seterus 
nja pernjataan pemerintah ini me- 
nuduh bahwa Geredja Inggris (Ang- 
likan) menentang pemerintah kare- 

na takut kehilangan  pengaruhnja 
atas bangsa Afrika. Seterusnja di 
njatakan bahwa apabila kalangan2 
geredja bersungguh hati, mereka 
tentunja tak akan segan2 terus me- 
njelenggarakan — pendidikan anak2 
bangsa Afrika (Bantu) dengan bia- 
ja sendiri. Dan demikianlah sikap 
Geredja Katholik, jg memprotes 
tiampur tangan pemerintah, akan te 
tapi tidak menutup sekolah2nja, wa 
laupu, pemerintah tidak lagi mem- 
beri sokongan berupa uang kepada 
nja, (Antara),   

dalam sidang Ma- | 

menulis bahwa dilaksanakannja Per- 

rapkan oleh rakjat Indonesia itu, se 
gera berwudjiud. 

Terhadap kabinet Ali Sastroamidio 
jo jang telah dibentuk dengan susah 
pajah dita jang sudah bekerdja keras 
untuk melaksanakan  programnja, 
Wan'ta Nesional dapat memberikan 
sokongarinja sepandjang kekuatan 
ma. 

Pidato Presiden Sukarno. 

Mengenai pidato sambutan Presi- 
den Sukarno dapat didjelaskan, bah- 
wa dalam pidatonja itu, pertama- 

tama Presiden mengulangi lagi sang 
kalannja terhadap tuduhan2 semen- 

tara golongap -jang mengatakan se- 
olah-olah Presiden tidak mengakui 

,adanja Angkatan '45, $ 

| Oleh Presiden didjelaskan, bahwa 
pendapatnja mengenai adanja . ber- 
bagai angkatan bukanlah  pendanat 
baru, tapi sudah sedjak tg. 19 De- 
sember 1953 jang lalu, Presiden ber 
ulang kali telah membentangkan per 
soalan ini. 

Selandjurnja Presiden... ngharap 
kan, agar supaja Wanita dan Pemu 
da Nasional jang baru. menjelesai 
kan kongresnja, kelak berusaha se 
keras-kerasnja untuk — melaksanakan 
semua keputusan jang “telah “diam 
b'l dalam kongres tsb. karena — ka 
ta Presiden -— hanja dengan per 

buatan2 njatalah (daad) -kita dapat 
| mentjapaj ijita-tjita kita. 

      
     

    - BAN 4 
     Rapat inaksasa 

(Tuntutan2 Indon 
Menggambarkan : 

  
  

At 

   
   

  

  

    

      Harmanses dan wakil h 
bawa antara Jain 

..Wanita Indonesia gelisah sela- 
ma Irian terpisah!“ ,,Petjat Sahe 
tapy Engel dari parlemen! ,Ia 
ch anati cla m nas-onal kita!“ ,,Te 
rima kasih kepada negara? jang 
20Lonh Indon di PBB!“ ,,Pro 
tes ke negara2 jang menen- 
tang” Mah oga Makassar ada 

| Tn Net dari pg 
unia jang menentang 2 pen- 

djadjahan!” Irian Hera melata 
hak kita, harus dibebaskan!“ dll. 

| Rapat tersebut telah mengambij 
resolusi jang menjetud'uj resolusi 
delegasi Indonesia di PBB, berdi- 
ri kompak dan menjokong tiap2 
usaha pemerintah dalany perdjua 
ngan pengembalian Irian Barat 
dan mengandjurkan kepada selu- 
ruh bangsa Indones'a untuk me- 
njelesaikan revolusi nasional ' de- 
ngan pengembalian Irian Barat 
kew lajah R:!., sesuai dengan pro 
klsmasi 17 Agustus 1945. 
Pertimbangan jang “dikemukakan 

dalam resolusi itu ialah, bahwa -si- 
kap jang diambil Indonesia adalah 
suatu usaha untuk mengurangi tiap2 
kemungkinan jang berbahaja menge 
nai penjelesaian sengketa Irian. 

Resolusi itu diantarkan “ oleh ri- 
buan orang setjara demonstratif dan 
diserahkan kepada Residen "Sulawe- 
si Selatan, wakil Panglima dan wa- 

kil Kepolisian propinsi di gubernur- 
an, Gubernur Sulawesi sendiri se- | 

KETUA Komite Perdamaian 
Tiongkok, Kuo Mo-jo, hari Djum 
'at telah mengirimkan salam ke- 
pada Dewan Perdamajan Nasio- 
nal Australia berhubung dengan 
d'selenggarakannja bulan persaha 
batan Australia-Asia dim. bulan 

Nopember. Perkeribangan persa- 

habatan antara rakjat2 Australia 

dan Asia pasti akan menguntung- 

kan perdamaian di Asia, Austra- 
lia dan daerah Lautan Teduh. 

Kam' rakjat Tiongkok sangat me- 
nginginkan dilangsungkannja hi- 
'dup berdampingan setjara persa- 
habatan dan dalam perdamaian 
antara 2 rakjat kita dan bersama? 
berdjoang guna mengkonsolidasi 
perdama'an sedunia, demikian sa- 
lam itu isinja. 

Sekretariat Kom't& penghubung 
Perdamaian dari daerah2 Asia 
dan Lautan Teduh telah pula me 
ngirimkan-sebuah pesanan kepada 
Dewan Perdamaian Nasional Aus 
tralia tsb. dimana dinjatakan an- 
tara lain persahabatan antara 
rakjat2 “Australia dan Asia me- 
rupakan faktor jang besar guna 
menjelamatkan perdamaian di 
Asia dan Lautan Teduh. Selan- 
djutnja dalam pesanan itu di 
kandung harapan semoga bulan 
persahabatan Austral'a-Asia mem 
berikan sumbangan guna  mem- 
perbaiki persahabatan jang sede- 
mikian itu dan guna mengurangi 

' ketegangan dunia. (Antara) 

Bergolak 
lengutuk Sikap Belanda Thd 

as Irian — Poster2 Jang 
ngat Rakjat Jg Menggelora 
nd 
g dihad'ri oleh puluhan ribu penduduk 

an keras dan tadjam telah mengetjam 
Indonesia atas Irian Barat. Ketja- 

ketua Badan Perdjuangan Irian Latu- 
Korompis, wak!l wanita Nj. Towolioe 
'Aminuddin Muchlis. Poster2 jang di- 

karang sedang di Djakarta. 
Rapat raksasa dan” demonstrasi 

berdjalan dengan tenang dan tidak 
terdjadi sesuatu insiden, walaupun 
sepandjang djalan ada teriakan2 

»Bebaskan Irian!”. Penduduk Belan 
da dikota Makassar sedjak hari Sab- 
u tidak keluar rumah. Sampai djauh 
malam rumah ketua Badan Perdju- 
angan Irian didatangi oleh pemuda2. 
(Antara). 

' Pengampunan 
Di Yugoslavia 
PRESIDEN  YUGOSLAVIA, 

Marsekal Josip Tito, pada hari 
Sabtu telah menanda-tangani sua- 
tu dekrit pengampunan umum 
(amnesti) bagi 3160 orang. Peng- 
vampunan ini meliputi penghapus 
an dan pengurangan ' hukuman2, 
baik bagi orang2 hukuman jang 
dipersalahkan mendjalankan ke- 
mereka jang mendjalankan kedja 

  

“djahatan2 wolitik, maupun bagi 
“hatan-kedjahatan biasa, Pengea- 
punan ini “diberikan berkenaan 
dengan hari ulang tahan prokla- 
1masi Republik “Yugoslayia, “jang 
akan dirajakan d 

Tentara RDV ketika memasuki Haiduong suatu kota antara Hanoi dan 
5 Haiphong. 

    

Tapi Kalau Sudah 

Dikatakan, bauwa dalam hal ini 
a lebih suka mempergunakan istilah 
,mModus vivendi” dari presiden 
Eisenhower. Dalam hubungan ini 'di 
tambahkannja, bahwa ia merasa he- 
an, bahwa di Amerika ia tidak men- 
dijumpai terlalu banjak opposisi” 

terhadap idee ke-existensi itu. Pe- 
njelesa'an peperangan di Indotjina 
menurut pendapat Toynbee merupa- 
can suatu petundjuk, bahwa setiap 
»rang mentjoba menempuh ,,modus 
vivendi” ini. 

Ketika ditanja, apakah menurut 
pendapatnja, RRT mungkin diterima 
mendjadi anggota PBB, ahli sedja- 
rah itu mendjawab: ,,Sekarang be- 
lum, ikan tetapi RRT adalah sung- 
juh bukan barang ketjil diatas pe- 
2:3 

Atas pertanjaan, apakah rakjat di 
Inggris dan - Eropa beranggapan, 
bahwa Amerika memandang  ke- 
mungkinan 'petjahnja suatu pepe- 

angan atom terlalu ringan, Toyn- 
bee menjatakan, bahwa kesulitannja 
lalam hal ini ialah, bahwa orang? 

Inggris dan orang2 Eropa pada 
imumnja menerima segala sesuatu 

jang ditulis di Amerika Serikat itu 
terlalu , letterlijk”.- Ditambahkannja. 
bahwa bangsa2 Eropa tidak menger- 
ti, mengapa apabila pada suatu ke- 

ajata, orang di Amerika lalu banjak 
sertimbangan2nja. 

Mengenai jang disebutnja ,,keran- 
ljingan ngomong” dari orang2 Ams- 
ika tentang kemungkinan terlibatnja 
dalam suatu perang atom, Toynber 
nenundjuk kepada .perlunja orang2 
ii Amerika djauh lebih berhati-hat 
dalam hal ini. (Antara) 

Hasil Lukisan Pe- 
lukis, Indonesia 
Belum Dapat Penghar- 

gaan Jg Lajak   HARIJADI, seorang pelukis 
terkenal di Jogjakarta menerang- 
kan kepada ,,Antara” bahwa per- 
hatian pihak pemerjntah terhadap 
para pelukis masih sangat kurang 
apabila dibandingkan dengan ke- 
njataan jang ada bahwa nasib 
para pelukis Indonesia pada 
umumnja masih sangat buruk. 
Dikatakannja bahwa hasil2 Juki- 
san dari para peluk's Indonesia 
belum mendapat penghargaan se- 
pantasnja dari masjarakat, hal ini 
disebabkan karena rakjat Indone- 
sia masih belum dapat mengerti 
arti dari pada seni lukis. 

Hal ini masih sangat memerlu- 
kan waktu jang lama guna men- 
didik rakjat untuk menghargai 
hasil2 seniman2-nja send'ri.. Ke- 
sulitan2 jang dihadapi oleh para 
pelukis dewasa ini ialah terutama 
mengenai bahan? jang sangat di 
perlukan misalnja kain, tjat dan 
sebagainja, jang pada umumnja 
harganja sangat tinggi dan tidak 
mudah diatasi. Harga bahan2 jg 
sangat tinggi ini menjebabkan 
seniman2 kita mengeluh dan da- 
lam hal ini hanja pemerintahlah 
jg dapat memetjahkan kesulitan2 
tsb. Demikian Harijad!. 

Atas pertanjaan apakah untuk me 
ngatasi kesulitan2 itu tidak perlu 
adanja persatuan diantara para pe- 
lukis, Harijadi menerangkannja bah 

wa persatuan itu memang telah ada. 
Tetapi hal inipun mengalami kesu- 

litan2 dalam memperdjuangkan ke- 
pentingan bersama, karena mereka 
menganut ideologinja” masing2 se- 
hingga seringkali sukar untuk di 
persatukan. - Sekarang ini di kala- 
ngan para pelukis terdapat bebera. 
pa matjam organisasi pe'ukis misal 
nja: Seniman Indonesia Muda, Pelu 
kis Rakjat, dan sebagainja jg mem 
punjai aliran sendiri2. " 

Selandjutnja .Harijadi  menerang- 
kan, bahwa 'jg perlu diperhatikan 
djuga oleh pihak pemerintah ialah 
mengenai .kewadjiban membajar pa 
djak penghasilan bagi para pelukis 
jg sebenarnja sangat memberatkan 
bagi mereka. Djumlah honorarium 
jg diterimanja atau pendapatan ha: 
sil lukisannja tidak sepadan dengan 
djumlah uang padjak jg harus di 
bajarnja. Demikian pelukis Harijadi. 

SIFAT TAHANAN TERHADAP 
Drs. HARTONO DIROBAH 

LAGI DJADI ,STADS- 
ARRESI”. 

Dari Djaksa Tinggi Sunarjo 
»Antara” mendapat kabar, bahwa 
sifat tahanan dirumah js. selama 
ini dikenakan terhadap diri bekas 
Kepala Djawatan Pharmasi Ke- 
menterjan Kesehatan Drs, Harto- 
no sedjak ja dikeluarkan dari 
tahanan pendiara, kini sudah di   

iseluruh negeri lam kota Gtads-arresi), 
pada hari Senen dan Selasa j.a.d. Drs. Hartono setiap minggu ma- 

(Antara), sih diharuskan melaporkan diri di 

robah lagi mendjadi tahanan da- 
Tetapi 
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AHLI SEDJARAH INGGRIS Arnold Toynbee 

tika diperlukan sesuatu tindakan je: 

Toynbee: Amerika Ter- 
lalu Banjak Bitjarat 

Seharusnja Ambil 
Tiadakan2 Jang Njata, Lalu Banjak 

Pertimbangan2-nja 

pada hari 
Saptu menjatakan di New York, bahwa orang2 di Amerika suka 
banjak ramai kalau hendak bekerdja, akan tetapi nfereka dalam 
pada itu sedikit-dikitnja tidak menghendaki suatu peperangan dunia 
ke-3. Toynbee mengemukakan pendapatnja itu sewaktu ia diminta 
oleh orang2 pers untuk memberikan kesan2nja mengenai panda- 
ngan orang Amerika tentang ke-existensi. 

RRT Tolak 
Perotes A.$ 
RRT -SETJARA tidak resmi 

hari Sabtu menolak protes Ameri 
ka Serikat mengenai dihukumnja 
13 orang Amer'ka Serikat jang di 
tuduh telah melakukan kegiatan 
mata2 df RRT. Panolakan tsb. 
ditulis dalam Hsinhua oleh se- 
orang Komentator dan Radio Pe 
king menfiarkan penolakan ter- 
sebut. Rad'o Peking menjatakan 
protes Amerika Serikat itu seba- 
gai ,,otjehan dan sangkalan jang 
histeris” dan selandjutnja dikata- 
kan bahwa 2 buah pesawat udara 
A.S. jang muat 13 orang tersebut 
ditembak djatuh dalam wilajah 
RRT. 

Karena pesawat2 udara Amerika 
Serikat jang muat mata2 itu ditem- 
bak -djatuh di RRT dan karena ma- 
ta-mata itu mengakui telah melaku- 
kan kegiatan? mata2 maka Washing 
ton mengadjukan protes dimana di- 

njatakan bahwa orang2 itu adalah 
semata2 tahanan2 perang dalam 'pe- 
peranga, Korea, demikian Radio Ps 
king selandjutnja, hal mana merupa- 
kan tabir asap sadja. Bahkan para 
pentjetus perang Amerika Serikat, 
kata Radio Peking, tidak dapat mem 
berikan 'alasan2 jang dapat diterima 
guna membuktikan bahwa mata2 

Amerika Serikat tersebut adalah apa 
jang dinamakan ,tahanan2 peran: 

Korea”. Radio Peking bertanja ,,ba- 
gaimana bisa ada pengaduan  me- 
ngenai didjatuhinja hukuman oleh 

pemerintah RRT kepada mata? 
Amerika Serikat itu?” 

Kini orang2 jg. tjinta peperangan 
itu, demikian Radio Peking, ber- 

'1teriak2 bahwa RRT bahkan kurans 
lagi berhak memasuki PBB karena 
RRT telah mendjatuhi hukuman ke- 
pada mata2 Amerika Serikat. Bebe- 
rapa -dari orang2 Amerika Serikat 
jang tjinta peperangan itu bahkan 
menuntut supaja dipergunakan  ke- 
kuatan terhadap RRT, demikian Ra- 
dio Peking. Protes Amerika Serikat 
itu merupakan bukti dari keinginan 
perang Amerika Serikat, kata Radio 
Peking, dan protes itu merupakan 

pula bukti tambahan dari kesiatan 
mata2”, 

Rakjat Tiongkok bersedia hidup 
berdampingan, demikian Rzdio Pe- 
king, akan tetapi denga, tegas me- 

nolak dan menentang setiap usaha 
agresi terhadap RRT. (Antara). 

  

TALAAT MUNGKIN DI 
HUKUM MATI 

Seorang pedagang gandum kaja 
dari Ismailia, Jusuf Ezzidin Ta- 
laat, hari Sabtu dibawa kemuka 
pengadilan dan mungkin untuk 
menerima keputusan hukuman 
mati. Ia disebut” sebagai pemim- 
pin gerakan terror dalam Ichwa- 
nul Muslimin. Dalam pemeriksa- 
an2 sebelumnja ia mengakui kc- 
salahan2-nja untuk sebagian. 

  

Hukuman 
Mikha. s 

Bagi Gaston" Dominici ' 
a Pembunuh Keluarga 

Drummond 
“PENGADILAN di Digne hari 

Minggu telah mendjatuhkan hu- 
kuman mati atas diri seorang pe- 
melihara kambing bangsa Peran- 
tjis bernama Gaston  Dominici 
(umur“77 tahun), karena ia telah 
membunuh seorang sardjana Ing- 
gris bernama Sir Jack  Drum- 
mond, isterinja dan anak perem- 
puannja jang masih ketjil, waktu 
mereka sedang berkemah didekat 
Digne pada tgl. 4 Agustus 1952. 
Ketudjuh jury dan ketiga ha- 

kim semuanja menjata bahwa 
'Domtinici "bersalah dalam ketu- 

  

djuh matjam dakwaan jang ditu-” 
djukan terhadap dirinja. 

Waktu djaksa memintakan' hu 
kuman mati baginja,  Dominici 
tertawa. “Dengan mata menjala-2 
la melihat kepada 2 orang anak 
laki2nja, Gustave dan Clovis,» jg 
menuduh bahwa ia (ajah mereka) 
benar2 telah melakukan kedjaha- 
tan 'itu. Kata Dominici : "Tikus 
djidjik!” 2 tahun sudah perkara 
mi diperiksa, dan selama itu orang 
jang sudah sangat tua ini terus- 
menerus berdusta, sampai achir- 
nja terbukti djuga “ bahwa me- 
man dialah jang mendjadi pembu 
nuh. Juty. tidak mengandjurkan 
masi#tah2 jang meringankan bagi 
sipembunuh, dan dengan demiki- 
an inaka Dominici dalah salah   seorarig jang palims tua jang per 

kah didjatuhi hukuman mati di 
Perantjis. (Antara), 
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RHONDA FLEMING 
GENE BARRY 
KGNES MOOREHEAD 
TERESA BREWER 
GUY MITCHELL 
THE BELL SISTERS 

SONGS! 
Take Back Your Gold - Chicka Boom 
| Guess It Was You All The Time 
Baby. Babv Baby - Mr Banjo Man 
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Kisah jg. Gandjil dari Pertjintaanf 
dan ketakutan ! | 

Memikat dan Gempar !   
INDR AINI MALAM D.M.B. Film India Terbesar (u. 17 tah) 

On Na 
4.30-7.00-9.30 NN 

  

PPA Tea TT 

LA nii aan Bi h A Teng 2 ga 

5.00 - 7.30 - 10.00 
Tjerita jang mem- 

beri HIBURAN di- 
samping FULL Te : 5 | "8 
ACTION dan TA- | MA SA Oa S PEN ANN Il 

. RIAN2 jang me- sp bg Bupiss NANABHAI BHATT TB PL! 

nadjubkan ! (& KAN MAA ecee-n. m1RRFiLM All 
. 

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

ROXY 5,00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 
BEBE DANIELS — BEN LION ? Musical Comedy 
 VICTOR OLIVE — dim. .H I-GANG Kotjak — Lutju!    
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min 5-2, SAKALL » 

DJAGALAN 

Film Tiongkok tjeritaan 
Siluman Ular tersohor : 

AKAN DATANG: 
Wan Heflin — Wanda Hendrix 

,SOUTH of ALGIERS"   
ITS THE GAY WHITE WAY Ar TS GAYeST 

  

   D wected by David Butler 

4.45 
7.00 
9.15 

7th) 

Pesan 

tempat: 5, 

Pagi “esa ha alan 

Ot, GANUN « DOUGLAS » CRANGER 
UI MSn - MoOfigAO - SHEARER 

GRIS INI DAN BESOK MALAM 5.007.009.00 (17 th) 

     
Serean Play by Sam Heliman, Renard West: Froncit Swann.and James.Karn “Bosed On Origmal Story by Pichord Watt 

Sebuah film Musical jang terbesar dengan lagu2 jang mesra !, 

INI dap BESOK MALAM 5.007.00 9.00 (Seg. umur) 

LE SHU CHIU — PE YEN — WANG PO — YU KUANG CHAO 

,OUW PEH TJOA” 
(Technicolor) AKAN DATANG : 

Ronald Reagan — Rhonda Fleming 

“TROPIC ZONE" 

Type Perti, ,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/4/171, £ 

      

  

”lingga” 

DAPAT PERHATIAN GU- Peak kam on Ker au 2 1 . BERNUR LANTO. ——- 2 At AA Ye ap aan, | » 
Tg. 25/11 jl telah tiba di Joeja || Arlodji utk. Tuan, Njonja. FOR YEARS, MORE Sa N ata enar e anja io. 

Gubernws Sulawesi Lanto untuk j' OMEGA : 3 PKL KK Ng bp YES 
mengadakan pembitjaraan2 de- nan” Kan nuais bilas Gp SL NK PM 
ngan pemerintah daerah istime- PAN Nan PPA APRBCOT LUKA 1 2 
wa Jogjakarta mengenai sekitar ETERNA - MATIC | SK RN , 
masalah para peladjar jang ber- All-stek, | : YA 4 

asal Ma Sulawesi. Kata OLMA : aR ag - 
nja Gubernur Lanto mengadakan Ringmas: ag tis 
pertemuan dengan para. peladjar “NAS automatic. ON ia Pada 
jang berasal “dari Sulawesi ber- 2. TITUS Ke 1 
tempat digedung Negara dimana Titomatic @&LL AN NA ae MTA AA $ 
ia memberikan petua2 jang ber- OGIVAL 5 SP 
harga bagi bekal para peladiar js. | Rot ana 5 $ 1 
sedang menuntut peladjaran di Na 3 anne, 3 B1 . , —' 
Jogjakarta. Hari Sabtu Gubernur mhstesi, 8 H oU "2. Lanto gara mam pen danaor TITONI " A 
nia menudju Surabaja dan selan- All-steel. Na B1 KA 
djutnja kembali ke Makasar. TITUS 3 TENNIS RAC KETS RS 

Mo Se RAMATI pepe” "ata NY | mveseemusepat #21 . SARAN | PArKER STOCKER Ik N Ba TI 'G1 | KS F5 

aa bibi - sal |. ANY OTHER MAKE. LAI g Kn vyulpen lontjeng medja 1 “ j K Eu Ak & 
Seteran 109 — Semarang. lonijeng tembok Pena MEP #11) 7 

Specialist untuk WASIR (Am- WEKKER TALK KEL PL KAL 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN matjem-matjem merk. LN KLX Xx) ( IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- || LIL Ai njakit. Obati WASIR dengan ga- | “ | KP L2 LN rantie sembuh didalam 12 hari | | AEAH | NP WN 

AN TONDER OPERATIE MAAN | 1 Ih 
Me | BODYONG 100 C Terp. 1144| de 

Djam bitjara: Pagi 9—13 SEMARANG | pi 
Sore 5—7 | Ph "5 

“aji Pa 

Utjapan Terima Kasih 1. Gue y ourself 
Kepada segenap sanak keluarga dan handai taulan, dgn. : Ka 5 » 

ini kami “utjapkan terima kasih kami jang ta” terhingga, jang Kk, —  j/alis Ch GB 
telah mentjurahkan bantuan/perhatiannja, baik jang berupa EN SL 7 Za @Ampons ance Ti Tang tetap sabun un- 
moreel, maupun matericel, pada waktu meninggalnja Ibu "aa Sena jap Langan p : 

kami : « : : tuk pentjutjian jang terbaik. 
R. Net. DJOJODIKORO di Solo Os 

Av ak Para Aek Waris The Dunlop Rubber Co. (Indo nesia) Ltd., Tanah Abang Barat 22 Djakarta, off 1 ist Pong Tega Pn : n k . sia 1 ng Barat jakarta, offers. all assistance NC 
Tee delik R. P. BRODJOSASMOJO and technical aid free of char ge to San Importers to enable them to import Dunlop pro- kan! Njonja dapat menggosok 
Gan Ta £ ducts direct from Dunlop fat tories t Besa the wan 3 tjutjian Njonja dengan sabun 

Nj. Hadiwisastro - Tjimahi . : i Atau meng- 
| Rr. Sarwosri - Solo un biasa jang kasar, Dg g 

Nj. S. Sastrowardojo - Salatiga 7.2 : hemat pakaian Njonja dengan 

Masa PN, u U- u u Sedij ar a Mrtes Deret: laksana! bapu memandikannja” dalam bu- 
#RenisekesasntisKaseimatisakaa . : $ ta cg : : - Tjap Tangan. : j : : 2 k bungan dara : Ta : sa jang berlimpah-limpah dari | mati , PEN : 2 di : 

W: ap Tangan. Sampai 
Djika Tuan/Njonja/Nona membutuhkan : , E £ Saha Jap $ 8 En P 

sisa jang terachir Njonja da- 

Oleh: ANWAR SANUSI pat menikmati keuntungan un- 

” SEDJARAH INDONESIA 1. Tjetak- naa Ta tuk tjutjian Jang putih bersih. 
I : : « "5 : an p. 5 . 

Lana Kuna: dari & 3000 s.M. sampai kedatangan bangsa Hindu pada : SN , 1 

kira" permulaan tarich Masehi. 2 PA Na "NI 

II. Zaman Hindu: dari permulaan tarich Masehi sampai penjebaran agama : : : 

1 Islam di Indonesia pada & 1300 .......... TaL be 5. Eye Bana Pan en ke-7 A 6,50 .. para Pan: ng kojak 

SEDJARAH INDONESIA Il. e ' sa an ak : 
Isinja: - 5 : ih : 
II. Zaman Peralihan: dari & 1300 sampai kedatangan bangsa Belanda di In- 

donesia pada £ 1600. : 
IV. Zaman Pendjadjahan : Masa Kompeni. .............. Pn SA ara ke-6 A 7,50 

SEDJARAH INDONESIA III. Ka 
Isinja: , 3 
IV Zaman Pendjadjahan (landjutan) : Masa Belanda I — Masa  Inggeris  — 

. . et : Masa Belanda II — Masa Djepang. x. 
Nee Saka, Jepan Kami ! V. Zaman Kemerdekaan: dari 1945 sampai kini. ........iee SEA ebnae ke-5 A85019  TMAN— SA bp e”2—2—S 

. Baru terima dari merk2 jang terkenal seperti : | SEDJARAH UMUM I Be ee bon AR Ia IN TI Ne MM AA SL ana 

ROYAL, VICTORIA dan HILLMAN dengan cab'net : Isinja: Huta os. La Pu 
£ Miami, Untuk 3 mudahkan para-langganan pengiriman | At Bea aa ag aga ee, nakas eaan nan al ” , SABUN TJAP TANGAN 

didalam kota dapat diatur franco sampai dirumah. HI. Zaman Pertengahan : dari 476 sampai pendapatan Amerika pada 1492: | Sabun jang paling hemat 
atau sampai keruntuhan Keradjaan Rum-Timur pada 1453) atau sampai tuk segala tjutjian 

SUPER RADIO COMPANY N. V. 1 Pembaharuan Geredja pada 1517 -............ooooooooooo oo net ke-9 4 6,50 untuk segal: Fi 
TJABANG SEMARANG : SETERAN (DUWET) 5 Bks pn al! anal : Hee 

e HI. Sedjarah Baru: dari achir Zaman Pertengahan (t 1500) sampai permula- 
- an Revokisi  Perantjis pada 17/80. L..co..idooo.cdWis ian ealnakan Ba kas ke-9 A 7,50 : 

LN MEN MTA MANA ML WAN MA Kam SEDJARAH UMUM III. Ka S-5 1400. 
Aan tan 5 si Ban in Kas Tar EU : 

' Didjual dengan Harga Istimewa : Na Denga Terbaru : dari P3) SAMPE KIEAN Lani ii oran Ea tata benak 3 ... ke-10 a 8.50 Bon 

PERLAK BAJI KWALITEIT No. 1 per Meter Rp. 12,50. tatng 1 # en Be ea 2 ah An "ine jatk 
: Aa : Ea ata-Negara Umum — Tata-Negara Demokrasi — Tata-Negara Indonesia ? 

Tidak tjotjok atau mahal uang kombali. — Tata-Negara Negara2 Besar Na ON Sena SE AA eh AA I-— C « DROGISTERIJ O NG” 5 | : Se Sa K ANGAROO ae SUATU MASKAPAI PERKEBUNAN AMERIKA JAN 

bl en hi PUSTAKA »sPA KUAN Bandjarsari Lor 6 (dj. Tarakan 6) Bee alpet Laman out kana bosan sesama 01 anggan Timur 21 Tilp. 1419 — Semarang. : ngan segera 
| MA Nenen at an na Dena tamatk cut on 4 : TOKO BUKU DAN PENERBIT Solo. ) 

DJALAN DALEM KAUM 96B-96C — BANDUNG Menerima pesanan mentjetak 2 bca basi Da De yabtasa pak DIALAN RREKOT si SD AKA RA duku, diklat, siaran ENS KEBUN: 
2 CITY CONCERN CINEMAS..— j Aa aa TT EA 

SN . . 29 

INI MALAM PREMIERE ! INI MALAM PREMIERE ! Pendidikan »OETAMA” | | MAINAN KANAK2 Jang Berpengalaman 
KAPAN 5.00 700 9.00 (17 tah.) GRAND 5.00 7.00 9.00 (17 tah.) Pusat: Djl. Labuan 16 Smg. Tjabang: Djl.. Mataram 440 Smg. | £ S1 : : 

.00 7-00 9. J2 BG PELADJARAN MENGETIK Rp. 15— sebulan. | UNTUK DAPAT MEMILIH SEGALA MATJAM MAINAN dengan pendidikan sekolah pertanian menengah atas. 
MUSICA MASIH MENERIMA PELADIAR2 BARU. | KANAK? BUATAN DARI LUAR DAN DALAM NEGERI Kebangsaan tidak diketjualikan. Sjarat2 kerdja baik. 

NANZ aa unfik tembongan PAGI, SORE dad MALAM. . JANG INDAH', DATANGLAH PADA: Surat2 dengan keterangan lengkap tentang riwajat hidup, pe- 
B0 PA R. MOE I/Ketua : | kerdjaan2 terdahulu, pengalaman, umur, keluarga, reperensi 
sE-— 2 : HJID : i oko H i EN” & C dan tanggal apabila dapat mulai bekerdja disertai dengan sa- 

d0 S — Sa ! 29 |» z Ka h 9 k i 5 Sa) 5 | FAD £ Bon : linan2 idjazah2 dan surat2 keterangan berikut gambar pas jg : oi. ee 5 - : if sia Benua sn!) J : ON P5 terbaru dialamatkan kepada Biro Reklame Grafica, Kotakpos 

sROM - F x 9 ma SM gn INI DAN BESOK MALAM ! HARGA2NJA SELALU BERLAWANAN ! 210, POM Gea 
Nk, TS) Tinggal TECHNICOLOR STORY OF Ori Non Ka ba DATANGLAH' SEKARANG - DJUGA AGAR ea Naa Pan AT, z4 FIOM 5.007.009.00 (17th) SUPAJA SE : 23 THREE STRANGE 

toson “OR 2 2 Sedikit LOVE AFFAIRS! - t DAPAT MEMILIH DENGAN LELUASA. TI LL LL LL LN LE LL 

' I 

TEKAN segan This year the jane : Ha mba Ank Tenor NV) 
Pintu Besar Selatan 52a, Djakarta-Kota 

  

Mulai tanggal U DESEMBER 1954 BANK TIMUR tjabang Djakarta turut serta dalam: 

CLEARING 
dengan perantaraan Bank Indonesia (sub-clearing). 

. Chegu€' dan girobiljet? dari Bank Timur N.V. mulai tanggal tersebut dapat diterima oleh bank-bank lain. 

  

(Technicolor) 

masih hidup.   
KOY MIGHT HAVE MISSED THOse 
JAGGED ROCKS WHEN HE WAS 

THKOWN OFF THE “ag 
CUFF! IF KE DID, Yg AN 

HE'S STILL 
ALIVEJ 

   Pa 

THERE HE IS— But 
HE'5 NOT MOVING/ 

  

    

— Mungkin Roy terhindar 
bahaja batu-batu padas 
tjongol itu, ketika dia dilemparkan 
dari atas! Djika demikian, tentu dia 

Itu 
tidak. bergerak! 

  

dari 
jang men- 

ROY ROGERS — No, 86, 

dia — tetapi dia 

Djakarta, 26 Nopember 1954. 

DIREKSI 
  (MEANWHILE ... D3 Ti BEAN ANN spepo SHUT IP AN' WALK! PEGGY SANFOrD!'S P k Y IM TIRSTYI How MUCH N GOT Tur Law TRAILINY Us By ep FAKTHER WE GOT10 GOF ) CHANCE IS TO MNIDE OUT AT TH" MINE/ 

SK IA» 
Ai 

a 

  

— Speck, saja haus! Berapa la ma lagi kita harus pergi? 
— Tutup mulutmu dan berdjalan terus! Peggy Sanford mungkin 

sedang mentjari polisi untuk menangkap kita sekarang! (dang Kesempatan 
kita tinggal menudju ke pertambangan! 
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