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Penerbit N.V, Suara Merdeka”, 
: Harga, Lengganan (bajar dimuka) Rp. U1.— dalam kota Smg. , Penjelenggara 3 Hetami, 

Rp. 12. juar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). Alamat 3: Purwodinatan Utara No, 11 A. 
| : Liipon : Redaksi 1228, Rumah 1798 Sing. : : | Ady. Rps:0.80 “par mani Nak ! Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. . Ka ' 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 
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EDISI POS. 

| Sesudah 48 Djam Disembur Air Api Gedung 
Papak Belum Djaga Dapat Padam Seluruhnja 

'|Uang Utk Menolong Korban - Merapi Dan Kas Bentjana 
(Kelaparan Ikut Djadi Abu—Sersan Major CPM Surojo 
|Orang Jg Pertama-Tama Melihat Api Jg Mendjilat Dlm 

. Gedang Papak—6 Orang Ditahan 
KURANG LEBIH 48 DJAM LAMANJA (sampai pada saat koran ini masuk pers), mengganas, telah membakar habis ,,Gedung Papak”, melumpuhkan denjut ,,djantung” pemerin. tahan pusat Djawa Tengah. Amukan api jang berdjolak2 membara itu telah menghanguskan ge- dung jang megah perkasa, jang 100 tahun lamanja merupakan »Stadsmonument” jang indah, be |robah mendjadi rangka reruntuk jang mengerikan. Api jang mula2 mulai memletik pada diam 

SMG., REBO 1 DESEMBER '54”” TAHUN KE-IX No. 237. 

    

BelandaNjatakan Tidak 
Mau Kompromi Dan Tak 

Pendirian Indonesia Mengenai Iriau- 
| 0. Barat Disebutnja ..Konsep Fasis” 

DUTA: BESAR BELANDA D. J. Von Balluseck menjata- 
kan kepada PBB hari Senen, alasan2 Indonesia menuntut Irian Barat kembali (adalah ,,menudju kepada sematjam konsep ke- 
bangsaan fasis.” Demikian berita UP dari New York. Didalam sua 

m didepan komite politik nleno 

  

  

  

wa 2. 

  

api jg. b 

tu pernjataan terachir jg tadjam 
PBB delegasi Belanda menuduh Indonesia ,.tidak mengakui ke- merdekaan memilih” penduduk Irian dan menjatakan perselisihan 
Belanda-Indonesia mengenai status wilajah tsb. adalah ,,tidak da- 

  

01.00 hari Minggu malam Senin, 
sa malam. 

« 

belum dapat dipadamkan sama sekali 
Betapa besar kerugian jang ditimbulkan api, telah kita muat kemaren setjara Juas. 

pada djam 01.00 Sela- 

  

pat d'idamaikan.” Dengan menun djukkan akan pernjataan Indone- | Hari Sabtu jang baru lalu, njonja Fatmawati Soekarno telah diangke nja sebelah kanan. Tapi usaha2 bagian Timur gedung, disertai sia setjara ,,unilate Ka Irian Barat adalah bagian dari Indonesia, | sehagai "pelindung dari Perhimpunap Penjajang Binatang, jang terle " (mereka ini berhasil menjelamat- | suara letusan, seperti suara bam- maka ia berkata: ,criterium ini 2kan menudju kearah konsep | didjalan Gunung Sahari II, di Djakarta. Gambar: waktu njonja F. Soe? kan uang Rp. 500.000.— Jang Jbu petjah. Barisan Pemadam Api fasis.” 5 ' : | karna tiba dihalaman Perhimpunan Penjajang Binatang didjalan Gunung masih belum “dapat diselamatkan f jang ditelpon itu pun tak lama 
Sa Pernjataan unilateraal tentang ke C3 Sahari 11, Djakarta. k si alah brandkast dari CKC, Kare- |kemudian datang djuga.  Djuga Sdr. Suhendro Hadiprajimo, koman- 

  satuan Indonesia tidak dapat men- 
  

tjiptakan apa jg sebenarnja tidak 
lada. Djika pernjataan Indonesia itu 
jakan diterima sebagai suatu udjian 
kebangsaan, maka itu akan merupa 

Patel 

3 Belanda! h takan, dengan djalan pikiran Indo- 
nesia Itu, Australia pun dapat me-     

Molotov Andjurkan : 

Guna Hadapi Rentjana2 Pertahana n 

   

  

   
        
   

    

   sidenan dan Propinsi: dan didu- 
ga, bahwa uang jang berada di 
|dalamnja sudah hangus sama 
sekali. 

Jg. pertama” lihat api. 

  tenaga untuk menguasai api. Da- 
lam laporan ini selandjutnja nanti 

  

anggauta2 polisi, KMK dan CPM 
lainnja. Djam 1.30 usaha pema- 
daman api sudah dimulai. Per- 
tama2 menjelamatkan barang2 jg 
penting. Selain brandkast2 tadi, 

tjah katja mobil guna melepas-   

dan Barisan Pemadam Api Pelabu- 
han, sedang memberikan keterangan2 
kepada wartawan kita sdr. Wahjoe- 

di. Katanja: bung, kita sa- 
Sic 

, Peta 1 : : cek 1 
Hubungan Di-! kan j. ecedent ia  membahajakan. & : ia 2 Kalau disini kita ' kemukakan djuga mobil2 jang diparkeer di an en na 

: dia Suatu  pernjataan seperti dibuat Ne atu nan para 2aggana On tengah sedung Papak. i 5 At oleh Indonesia mungkin” dapat di K K | kt » emarang, ini tak berarti, bahwa alam usaha  menjelamatkan | . 
plomatik, Den Sa ay Lena La aa camanan Oo es 1 3 kta mengetjilkan tindakan2 lain mobil ini telah terdjadi ketjela- Ta en pasti, ara Von Balluseck, jg kemudian menja- 1 tihak, jang ikut berdjoang sekuat kan sedikit. Seorang jang meme- | Musababnja kebakaran itu, Da- lam pada itu menurut keterang- 

an2 jang dapat dihimpun oleh 
is 5 $ 

5 
ndjutnj kan rem, tangannja kena katja Karta s Menderita mal 

Andjuran 2: Papare gjatakan ' Irian Baratddalah wila AAA Barat jakan dapat pembatja ikuti, beta- (hingga luka parah, Djuga seorang Bob Me Kena an kini te 
Bhb Sikap Belanda I | jabnia. : 5 “pa hebatnja perdjoangan semua flagi entah karena tjapai atau pa- lah ditahan safa Tete Ae ata 

2g Vori Balluseck mengulangi pernja MENTERI LUAR NEGERI Soviet Uni, Vyacheslav M Sersan Major. PM Soerojo, orang fihak guna menolong Gedung 'nas, djatuh pingsan. . Untung | apel Be tar. Mengenai Irian taan pemerintah Indonesia pada 2) pad: i Seni lah Mara ovjet Uni, Vyac ae olato jang pertama2 memukul alarm” Papak. Sengadja kini kita mulai oleh sersan major Surojo segera Na tag ” Nan Man yela e- 

- September 1053, bahwa pemarintar | Pada bari ata tol ate kepada mapan "yak Susuladanja kebakaran ini padat hari mengetengahkan tindakan  fihak , ditelpon mobil ambulance RSUP (aga pn maan Por pd maa 2 
ANGGOTA Parlemen dan | indonesia tidak akan orinta Dea jinta akan damai untu rsa an memperbesar potensi Minggu malam Senen - djam 01.05. CPM tadi, karena memang orang |guna memberikan pertolongan. & Tapak. 2 

Biro Irian S. Papare hanan mereka dalam menghada mg hari 
Senen telah diterima oleh Presi- 
den Sukarno di Istana Merdeka. 
Berhubung dengan sikap Belanda 
jang tidak bersedia mengadakan 

pat penduduk Iriap Barat apakah 
mereka sedia atau tidak mengga- 
bungkan diri di Republik Indonesia. 

Saja rasa, kata Von Balluseck, 
tidak perlu diberikan komentaar Je djuan2 Paris. Dalam pada itu ia 

   

pi ketetapan hati negara2 B 
untuk meratifisir dan melaksana kan 
pidatonja pada hari pembukaan konperensi 'geamanan 8 n 
Eropah jang dilangsungkan di Moskow, Molotov memper 
pula seruannja kepada negara2 Barat, 

persetudjuan2 Paris. Dalam 

supaja melepaskan persi 
mendesak kepada mereka, 

  

    
   
   

    

      

    

    

   

   

  

   

   

Tampak “disini sersan major Surojo 
jang telah berdjoang nonstop selama 
-ada kebakaran itu, baru sadja pu- 

lang, berpakaian partikeliran. 

jang mula2 melihat adanja keba 
karan ini adalah komandan piket 
CPM, jang markasnja berhadap- 
hadapan dng. gedung Papak itu. 

Jang mula2 memukul “alarm” ke 

Kurang peralatan. 
Seterusnja atas pertanjaan warta 

wan kita, komandan Barisan Pema 
dam Api Pelabuhan, sdr. Suhendro 

portier ini bersama keluarganja 
sudah sedjak dulu berumah di- 
kantor Papak bagian belakang. 
Menurut keterangan, waktu ter- 
djad nja kebakaran itu jang djaga : 5 : 

3 ai 5 Lean. gedung Papak hanja seorang sa- 
perundingan dengan pemerintah | bh lanijut mengenai pendirian ce- : 23 : : : bakaran ini adalah Sersan Major Hadiprajitno, menerangkan, bahwa | 2 Indonesia mengenaj status Irian matjam jtu Nan Mn menjol lok Pe na nu aan. mn Pa angry Bu ear Surojo. Kurang lebih djam- 1 te-f memang handicap jang menghalang San 
Barat, S. Papare mengatakan, ke| sekali “menundjukkan penolakan | kan - aa Sanga at kolek Bg Ero 2 re , Tapi lebih2 dari kerugian ma- ngah malam itu dia sedang meme lantjarnja usaha pemadaman ini ia Biasanja jg. mendjaga' Kantor dua 
pada Presiden Sukarno ia telah alas kepentingan? jang besar dari " in Nara dang njata2 telah kelihatan riksa seseorang Lean depan lah karena kurang lengkapnja alat2 orang, tapi malam itu jang seorang 
mengandalkan agar pemerintah penduduk Irian Bara: dan setjara in| Molotov mengatakan, bahwa pe- 2 “Ng 2 Sarana lagi yr nan na ss senang 5 Kepang ea Na - LP Aa tak masuk. Minggu sore djam 18.00 dipioatknj dengan pemeran | Ssi B3, dihatip dar mi aksandan pesetinang Par an Pekerja jang ikan ma. pena jeda, du 4 oran, ja (Semarang. Baiannia Sendi lh | senggang tang Tn mengoper Belanda dan menarik kembali | Oam PBB. Penolakan jing menjolok Hang. oa mp ma Menggantung “Ysa di seluruh Djawa Tengah se- olehma api berdjolak dibagia me kerna telpon duri CPM kira2 Len) Beat Titip ten kuasa usaha Indonesia jang ada 'ih ini tidaklah baru didalam pend: Negara2 Eropa Timur ig hadlir da k . - diri' bagai akibat daripada terbakarnja ngah tingkat atas gedung Papak. dung Papak bersama 25 orang bari djagaan, dia pun beberapa kali me 
di Nederland. . rian Pemerintah Indonesia, katanja. | jam Konperensi Moskow sekarang Ana nja sendir archief2, document2 pemerinta- Segera sersan major Surojo  mengi jsannja, disana sudah datang Barisan | ronda disekeliling gedung, tapi di- Delegasi Belinda kemudian menun 

djukkan kepada perobahan Republik 
Federaaj Indonesia kenegara Unita 

ini, dan lain2 negara jg menentang 

petjahnja peperangan jg baru harus 
mengambil tindakan? bersama utk. 

Dalam pertemuan dengan  Presi- 
den Sukarno itu, menurut S. Papa- - DIBAWAH pimpinan 

: 

   

    
    

  

   

han, laporan2 dan lain sebagai- 
nja. Tapi meskipun adanja keru- 
gian jang maha besar ini, dalam 

  rim 3 orang kawannja berdjaga itu 
mengawal didepan pintu kantor Pa 

pak, sedang dia sendiri terus menil 

Pemadam Api Balai Kota dengan 3 
Spuit dan 39 orans. 

Barisan Pemadam Api Pelabu- 

bagian bawah sadja. Djam 24.00 dia 

mapan tidur, disamping pintu depan 
gedung Papak, dekat tempat tele- 

re, iapun telah mengemukakan usul | ris: Pemerintah Indonesia merusak mengorganisir pasukan?  bersendja. Surjijaandika Pengadflan Ne pertjakapan chusus . dng. Suara pun Barisan Pemadam Api Kota han sendiri membawa brandspuit phoon-cel. 
agar tiap tgl. 29 Nopember didjadi | hax negara? bagian untuk memilih | ta mereka guna mempertahankan | Bogor hari Senen jl. kembali m Merdeka,” Senen malam jg baru Pradja dan Pemadam Api Pelabuh Chrysler jang mempunjai 2 spuit kan. Hari Irian, dan diperingati se- 
tiap tahun, oleh karena pada hari 
itu dalam tahun 1946 berdiri se. 
buah Partai Kemerdekaan  Indonz- 
sia Irian jg bertudjuan membebas- 
kan Irian Barat dari pendjadjahan 
Belanda.  Selandjutnja menurut S, 
Papare, kepada Presi Sukarno 

jang sudah diakui” Ja menegaskan 
pendapat umum di: Nedenand, sa 
ngat cerkena karena kedjadian2 ini, 
den bahwa sekarang semua partai 

politik di Nederland ketsuali partai 
Komiinis sependapat engan p:me 
rintah Belanda, “bahwas penjerahan 
keJaulatan. Irian Barat kepada Indo 

diri terhadap kemungkinan agressi. 

Dalam hubungan ini Molotov 
memperingatkan kepada koalisi an- 
ti-Nazi dalam. peperangan jg lalu, 

jg memperlihatkan persamaan ke- 

pentingan?2 dari negara2 jg tjinta 
akan damai memerangi agressi Djer 

man dan dalam usaha untuk memr-        
       

   
   
   

   

   
    
    
     

   

  

merjksa perkara Talib bin $ 
dan isterinja jang dituduh 

membunuh anak peremp 

dengan djalan menggant 
perempuannja itu, jang 
Marnah. Diaksa meminta 
pada terdakwa-terdakwa di 

     
   

      

lalu, bapak gubernur Mangunne- 
goro menegaskan  kejakinannja, 
bahwa meskipun agak merasakan 
'keseredan jang besar, namur se- 
mua kepala2 djawatan dalam 

merintahan Djawa Tengah hari 
asa sudah mulai bekerdja lagi. 

   

an. Pak gubernur pun ditilpon, tapi 

   

              

    

dengan kekuatan tekanan air se- 
Waktu fihak CPM sudah melihat 

adanja kebakaran, dia masih tidur. 
Baru diam 1.30 dia terbangun, ialah   

| 
| 

  

ketika melihat ada gumpalan api jg. 
' djatuh. Terus dia melaporkan kepa 
da fihak CPM, tidak tahu bahwa 
CPM sendiri sudah bertindak terle 

  

      

  

y 
2 2 5 

jbih dahulu. Perlu diterangkan, b: 
telah diandjurkannja Agar “segera | nesia akam berarti mengorbankan pertahankan perdamaian di Eropa. (hi hukuman 10 tahun. Patut , Teram, sadja bekerdja sedapatnja | wa pendjaga ini inasih baru kan 

: mewudjudkan tia “Kar sioraadnja kemuplkias” Bikuk me Soal? 1sbr-dikentakakan oleh: Mo: | terimgkan, bahwa diob ika ulu, terutama akan dimulai dengan 
ta sebagai pendjaga ged g Papak. s0 J£ rentjananja . ijak bulan nentukan nasib” sendiri bagi pendu- lotov. dalam pidatonja. jg ke-2.pgda| lah dilaku pap hiet2 Me mul s jbl. Umur 

Me 8 na "Kepada duk daerah tsb: Ma an pembukaan  Konperensi Moskow an jang. & bab nek“ peke san aa nja 27 tahun dan katanja dulu per 
kabinet.. "|, Mon Balluseck menjatakan, djika| tsb. Dalam pidatonja jg pertama Inja peristiwa itu. Maan PA Ea aa nah mendjadi anggauta salah satu 

    

S. Papare menerangkan, bahwaj 
saran2 jg telah dikemukakannja tu 

Irian Barat sudah “digabungkan “de- 
ngan- Indonesia: maka penduduknja 
tidak akan diberi kesempatan utk. 

pada hari Senen “itu djuga, Moto: 
tov menjatakan penjesalannja, bah- 
wa tidak semua-negara jg telah di 

Dan sidang jg terachir memutus- 
kan, bahwa kedua terdakwa di be- 

  

|jang disimpap -itu, tidak semuanja 

    

Isommisbaar” bagi djalannja peker- 

djaan. | 

| 
| 
badan perdjoangan. : a « 

: Djug, awai jg mon- 
didengar oleh Presiden dengan pe- menjatakan pilihangja sendiri. Seka | undang hadlir dalam konperensi | baskan, oleh karena visum et reper-' Seperti dikabarkan kemaren, guna ' dak Ag 2 
nuh perhatian. (Antara). rang pihak Belanda menjatakan de- tum dokter Sunardi menjatakan bag memberi tempat pada kantor CKC, | 

Batan 

Menteri DN Su- 
narjo Dilantik" 

Perhatian Akan Diuta-! 
makan Kepada Soal2 
Pemilihan Umum Nan 

  

ngan tegas, untuk itu akan diberi- 
kan kemungkinan pada waktunja jg 
tepat. Inilah jg sebenarnja tidak di 

tadi. 

Pokok2 p:dato Molotov.   kehendaki “dan tidak mungkin di 
kerdjakan oleh Indonesia, kata pem 

|bitjara, Tidak dapat disangsikan la- pembukaan Konperensi : 
(Si, tudjuan terachir daripada rundi nan Kolektif Eropah jang dilang- 

»|ngan kembali seperti dituntut oleh sungkan dj Moskow itu 
Indonesia itu, jalah penjerahan ke- 
daulatan Irian "Barat kepada Indo- 
nesia dengan tiada minta pendapat 
'akjat wilajah tsb. , 
Von Balluseck menjatakan: ,,per- 

Pokok?2 jang dikemukakan oleh 
Molotov dalam pidato2nja pada 

Keama- 

adalah 
sebagai ber,kut: 

1. memprotes bangunnja kem- 
bali militerisme Djermaa jang di- 
usahakan oleh negara2 Barat. Di- 

hasa tidak ada tanda2 anak itu di 
gantung oleh orang lain, sedang 
saksi hanja ada seorang. Sebagai te 
lah diwartakan, Marnah adalah 'se- 
orang gadis jg tidak . berkelakuan 
baik, banjak pergi menonton sendi 

rian dan segala nasehat ibu dar ba 
panja dianggapnja sepi. Achirnja 

waktu  Marnah sedang menonton 

bioskop di Sukasari Bogor oleh 
ajah dan ibunja ia disusul dan ke- 
mudian dipukuli. Setelah disiksa ke 
mudian Marnah terdapat mati ter- 

maka akan diminta djuga 7 buah | 
rumah perkumpulan Tionghoa diko ' 
ta ini (djadi bukan S buah). Dalam 
hal ini gubernur menjerukan, agar 
dari fihak2 jang bersangkutan, tim | 
bul rasa kerelaan guna membantu | 
pekerdjaan pemerintahan selama ma ' 
sih berada dalam  kesulitap ini. h. 

5 Uang jang terbakar, 
Jang sudah terang terbakar be-' 

rupa uang sadja ialah sebagian P . rangka2 kaju jang hangus dan masih 
kas ,,Jajasan Bentjana Merapi” 

   
“Inilah pemandangan jang menjedihkan dari bekas gedung Papak jang 
megah itu setelah terdjadi kebakaran. Gambar ini diambil pada hari 
Senen djam 17.30 dari bawah pintu gerbang gedung Papak. Tempat 

kelihatan itu, tadinja adalah bekas 
lantai tingkatan ruang sidang DPR Propinsi. Memang, kebakaran gedung 

  

Selain  pendjaga2 dan komandan 
portier (sdr. Smt.) ini, menurut ka- 
bar terachir jang kami terima. telah 
ada 2 orang lainnja lagi jang dita- 
han oleh fihak jang berwadjib un- 
tuk ikut didengar keterangannja. 
Jang seorang adalah adik sdr. Smt. 
sendiri jang ikut menumpang - diru- 
mah keluarga Smt. dalam kompleks 
gedung Papak, - dan seorang pega- 
wat kantor  Gubernuran. Pegawai 
kantor gubernuran ini (sdr. Irch ) 
baru sadja dipindah dari Solo dan 

    

            

    

   

Pemerentahan Daerah selisihan ini adalah tidak dapat diy katakannja, bahwa  bangunnja (gantung. (Antara). sebanjak Rp 200.000 dan kas Papak ini telah menghanguskan tingkatan2 ruangan dalam gedung Papak. — karena belum mendapat rumah, ma 
| jamaikan dan kompromi antara ke | kembal, militerisme itu tak dapat 3 »Bentjana Kelaparan”  sebanjak ka sementara ini menumpang diru- PADA DJAM 9.39 Selasa pa- |duanja tidak mungkin. Inilah sebab F dibixrkan begitu. sadja, dan ia Rp 125.000. Jang tertolong ada- mah sdr.,Smt. itu. Memang sudah 

gi Presiden Sukarno telah melan- |nja maka pemerintah saja tidak se menghendaki supaja diadakan lah 3 buah brandkast milik Gu- sak mendapat djawaban2. (Dalam tinggi 20 meter dan brandspuit Sefing,” bahwa pegawai2 jang baru tik dan mengambil sumpah Men- | dia melandjutkan perundingan de- Fsuatu penjelesaian masaalah Djer- P ersetudjuan Denah Tenafa uang tunai ku- keterangannja kepada kita, me- Johrson dengan kekuatan 25 me- dan, belum“ mempunjai rumah, un- 
teri Dalam Negeri baru Mr. (ngan Indonesia mengenai soal inij man oleh 4-Besar, rang-lebih Rp 500.000.— Dalam mang pak gubernur, jang malam ter. Tapi sajang, bahwa baik ba- tuk "sementara menumpang dirumah, 
Sunarjo bertempat di Mer- |ig didalam masa jg lalu ternjata tia 

usaha menjelamatkan 3 brand- itu baru pada djam 12.30 mulai ti- dinas portier. dalam komplex gedung 
deka. Upatjara pelfutikan diha- 
diri oleh Perdana Menteri Ali 
Sastroamidjojo, segenap anggota hanzn Barat. Menurut Molotob, Ea : iang tanpa memikirkan keselama diam 3 beliau dibangunkan oleh tis jang tinggi. Hingga guna me- kabinet dan pembesar2 lainnja. k 2 K 8 | #jaminan2 jang termaktub dalam Birma Dan Vietnam tan diri sendiri, berdjoang mati- gr Salim dari Balai Kota jang da mantjarkan air pada gedung jang Putusan Parindr 
Dengan pelantikan Mr. Sunarjo se Ut Atasi We bersetudjuan2 itu ndak menghi- ? , Hnatian menjusup api, terus naik lang menghadap dirumah guberni?.) bertingkat itu, hanja digunakan . a « bagai Menteri Dalam i ini, . j3. langkbn. “kemungkinan, .bahwa| BERITA sHISINHUA? jang di- jtangga atas. un tangga darurat setinggi 7 meter Kalimantan Barat 
maka telah selesailah dilantik se- “ra Susila Djerman akan diperlengkapi de- |. iangkap di Paris mewartakan bah- Sampai komandan CPM Sema Suara letusan”. sadja. Pada hal tempat api jang , 
mua Menteri2 baik jang digeser 

da ada buahnja. (Antara). 2. Memprotes persetudjuan2 
London dan Paris tentang perta- 

ngan sendjata2 atom oleh Ame 

“2 Ho—U Nu & 
5 Prinsip Utk Hubungan 

wa pada harj Senin malam di 

kast ini patut dihargai djasa dur, tak terdj Le i para anggauta CPM Semarang, ur, tak terdjaga oleh suara dering 
tilpun, karena kepulesan tidur. Ba- 

rang Lis. Husein Purnomo sendiri 

risan pemadam api kota pradja, 
maupun milik pelabuhan, kedua- 
nja tak memiliki tangga otoma- 

permulaan ada dipuntjak gedung 

Papak. 

kedudukannja, maupun jang ba- Kem terian A ama r'ka Serikat. Karenanja mil:te- Hanoi, ibukota Republik Demo- djari2-nja luka2 kena brandkast, Api jang dilihat oleh sersan Papak setinggi kurang lebih 31 KONPERENSI Parindra Dae- 
ru diangkat. : : Di Tag B 8 . nsme Djerman berdasarkan sja- | krasi Vietnam, PM U Nu dari Bir-| Pun kopral CPM Hadi, menda- major Surojo mula2 tampak di meter. rah Kalimantan Barat dj Pontia- 

: : Diminta Bantuannja rai? sekarang akan lebih berba' ( ma telah mengadakan pertemuan | pat luka2 ketusuk besi pada kaki- tengah2 itu kemudian meluas ke nak pada tg. 27 dan 28 Nopem- 
Dapat dikabarkan, bahwa pada | haja daripada diwaktu2 jang su-| dengan Presiden Ho Chi Minh Kebakaran jang terbesar. ber 1954, jang dihadiri oleh se- 

djam 11.30 dilakukan upatjara tim |. 
bang terima djabatan oleh Waki' 
Perdana Menteri Zainul Arifin da- 
lam kedudukannja sebagai Menteri 
Dalam Negeri ad interim kepada 
Menteri Dalam Negeri jg baru Mr. 
Sunarjo. 

Hari Senin ji telah menghadap 
Sekretaris Djendral Kementerian 
Agama, utusan2 dari Perwari, 
Gerwani, Panitia Kongres Kesu- 
silaan dan Residen Atjeh, jang 
sekarang sedang berada di Dja- 
karta. 

Utusan2 dari Perwari, Gerwani 

dah2. 

3. Membentuk suatu markasbesar 
li Eropa Timur jg sama seperti 
SHAPE (Supreme Headguarters of 
Allied Powers in Europe) dim ben- 
tuk suate sistim keamanan kolek- 
tif, jg terbuka bagi semua negara2 

dari RDV. Pertemuan ini terdjadi 

Yan untuk menghormat U Nu, se- 

perdjalanan ke Tiongkok,   ,Hsinhua” lebih djauh - mewarta- 
kan bahwa setelah - pertemuan itu 

dalam suatu djamuan jang diada- 

dang ja singgah di Hanoi dalam | 

. rang ini. 

Selain itu, barisah Pemadam Api 
Pelabuhan tak memiliki topi2 ' ba- 
dja atau pakaian2 dari asbest seba 
gaimana jang dilazimkan dalam ba ' 

risan pemadam api djaman seka- 
Pun kebanjakan brand- 

spuit2 jang digunakan di Semarang 
ini sudah barang ”twedehands”, be 

luruh tjabang2 Kalimantan Barat, 
telah mengambil keputusan2, an- 
tara la'n: 

TI. Menjokong Kabinet seka- 
rang, 2. Menjokong resolusi Pa- 

|rindra daerah Djawa Timur, Te- 
ngah dan Barat untuk mengha- 
puskan embargo, dengan pendje- 

Dalam pertjakapan singkat dgn.| dan Panitia Kongres KesusPlaas | Eropa jg berkepentingan dalam me dikeluarkan 'sebuah . komunike jg kas milik militer Belanda dulu. j lasan, bahwa untuk Kalimantan 
para wartawan di Istana Merdeka, | mengemukakan soal2 krisis achlak njelenggarakan — serta memperkuat menjatakan bahwa Ho Chi Minh: Menurut sdr Suhendro jang  su- Barat hal (embargo) ini amat pen- Menteri Dalam Negeri Mr. Sunar-| dewasa ini dilapangan perkawin- | berdamaian. telah memadjukan masalah untuk dah berpengalaman 10 tahun da-|ting, karena Kalimantan Barat 
io menjatakan, bahwa ia akan menlan, rtjeraian dan sebagainja,| Dalam pidatonja Molotov menje- memperkokoh perdamaian. di Indo- lam barisan pemadam api, katanja | mempunjai produksi karet jang 
tjurahkan perhatiannja terutama pa serta meminta Kementerian Aga- rukan “kepada negara2 damai di china, jg memungkinkan diperting- 

kebakaran di gedung Papak ini ada tidak sedikit untuk diexport, 3. 
da soal2 jg berhubungan dengan pe lima membantu usaha organisasi2 | Eropa supaja bersatu dan memper gi kesedjahteraan negara2 Indochi- lah kebakaran jang terbesar jang | Mendesak pemerintah supaja pem 
laksanaan pemilihan “umum  danl ita dengan bahan2, pedoman dan | kuat pasukan2 pertahanan mereka na tanpa sesuatu intervensi dari| pernah ia alami. Perlu ditegaskan bentukan propinsi Kalimantan 
soal2 pemerintahan ' daerah. Sajal petundjuk2 jang diperlukan, se- |sebagai tindakan balasan terhadap luar, dan "untuk memberi  sumba- pula, bahwa anggauta2 barisan pe-! Barat didjalankan dengan segera, 
akan merasa puas apabila  pemili- 
han umum dapat dilaksanakan me- 
nurut waktu jg sudah ditetapkan, 
sehingga dengan demikiap akan ter 
wudjudlah suatu - pemerintahan jg 
stabiel, kata Menteri Sunarjo. 

Dalam soal pemilihan umum, de 
mikian diterangkannja 'selandjutnja, 
akan diperhatikan benar2 soal men 
tjukupi keperluan akap alat2 di la- 
pangan administrasi dan demikian 
pula dilapangan perhubungan anta- 
ra satu dan tempat jg lain. 

. 2 

Mengenai pemerintahan daerah, 
Menteri Sunarjo terangkan, bahwa 
ia mempunjai maksud untuk me- 

dang Residen Atjeh mengemuka- 
kan persoalan Atjeh dilapangan 
keagamaan, seperti perbaikan 
mesdjid2 dan sebagainja. 
“ Oleh Sekretaris Djenderal Ke- 
menterjan Agama saran-saran dan 
permintaan2 itu akan diperhati- 
an dalam batas kompetensi Ke- 
menterian Agama dan kesanggup- 
an negara sekarang ini. (Antara) 

“GENERAL MOTORS” AKAN 
“DITUTUP, 600 BURUHNJA 

AKAN MENGANGGUR. 

Pimpinan Serikat Buruh Kendar: 

persetudjuan2 Paris jg diadakan 
oleh negara2 Barat. 
Kepada negara2 jg ikut serta da- 

lam 'konperensi Molotov mengata- 
kan, bahwa mereka harus mengam 
bil tindakan2 bersama dalam meng 
organisir pasukan2 bersendjata - me- 
reka. dan komando dari pasukan2 
tsb, Dalam pada itu ia mengandjur 
kan pula supaja diambil langkah2 
ig lain, guna mendjamin djangan 
sampai terdapat pelanggaran terha- 
dap perbatasan2 dari negara2 peser 
ta dan mendjamin djuga pertahanan 
terhadap kemungkinan  timbulnja 
agressi. (Antara). 

an Bermotor di Djakarta mengaba: 
kan kepada ,,Antara”, bahwa berhu 
bung dengan akan  dipetjatnja 600 
orang kaum buruh dan ditutupnja 
General ' Motors besok pada tangga! 
31 Desember 1954, mika delegasi 
£B.K.B, pada tanggal 25 Nopember 
1954 telah men'smpsikan resolusi 
kepada Direktur General: Motors di 

ngemukakan usul2 perubahan  da- 
lam Rantjangan ' Undang2 Pokok 
Pemerintahan Daerah “karena ada 

bera hal dianggapnja tidak se- 
Agra kendaan 21 - PRESIDEN MAGSAYSAY da- 

lam keterangannja pada hari Senen 
menjatakan, bahwa — pemerintahnja 
akan mendjadikan pulau Mindanao 

  Ketika ditanjakan tentang tanda 
gambar ,,PKI dan orang jg tak ber '   

ngan bagi pemeliharaan  perdamai- 
an di Asia Tenggara dan didunia. 
Ditambahkan “oleh komunike itu 
bahwa kedua pemimpin itu sepe- 
nuhnja sesuai dalam pandangan me 
reka dan pemerintah2 mereka ma- 
sing2 mengenai S prinsip jg tertjan- 
tum dalam pernjataan2 Tiongkok 
Birma dan Tiongkok-India. Mereka 
selandjutnja djuga berpendirian bah 

. Wa prinsip2 jg serupa dapat di per- 
«gunakan bagi perhubungan antara 
Vietnam dan Birma, jaitu prinsip 
bahwa tak boleh ada sesuatu nega- 
ra jg berhak ikut tjampur dalam 
urusan dalam negeri negara lain. 

Luzon, dengan memberikan tanah2 
jg luas kepada beberapa orang sa- 
dja dan menimbulkan rasa tak puas 
serta kemiskinan “diantara  rakjat, 

  

Meskipun letih lesu karena memikirkan tjara2 penjelenggaraan pemerin- tahan Djawa Tengah selandjutnja sesudah terdjadinja kebakaran di ge- dung Papak itu, bapak Gubernur Mangunnegoro masih siap sedia me- nerima kundjungan wartawan kita dikediaman beliaw pada hari Senen malam. Tampak selain gubernur, djuga major Muslimin, bupati Sujoso dan sekretaris gubernur pak Kartono (membelakangi lensa) sedang men- 
djawab pertanjaan2 wartawan kita. 

  
Pilipina Akan Djadikan Mindanao »Ben'eng Demo- 
krasi“ Dan Pertimbangkan Pengakuan Atas Bao Dai 

ri realitet jg sesungguhnja.. Dalam 
waktu sebulan suatu projek sebesar 
1,300.000 dollar akan - diselesaikan 
untuk membuat djalan raja sepan- 

bahwa Filipina kini sedang ' mem- 
pertimbangkan masalah untuk me- 
Ingakui Vietnam Bao Dai. Demiki- 
jan dinjatakan oleh Garcia kepada 

can para anggauta barisan pema- 

madam api ini telah bekerdja setja 
ra nonstop mulai djam 1.15 Ming- 
gw malam hingga hari Selasa te- 
ngah malam djam 1.15, djadi kira2 

. selama 48 djam terus-menerus, tan- 
pa mengaso. 

Semangat bekerdja dan  keseda 

ran melakukan kewadjiban jang de- 
mikian besarnja ini, patut kita beri 
penghargaan jang setinggi2nja. 

Djuga para pandu giat 
membantu, , 

Dalam hal ini patut pula kita j 
hargai djasa para anggauta pan-! 
du di Semarang, jang tak keting-: 
galan ikut membantu  pekerdja-! 

dam api. Demikian pula pak bu- 
pati Sujoso, jang sedjak malam 
buta itu hingga Senin pagi sam- 
pai Senin malam, terus menerus 
berada ditempat kebakaran. Mem 
berikan komando2 kepada pega- 
wai untuk berusaha menolong 
apa2 jang masih dapat diselamat- 

Kalimantan Barat dipandang oleh 
konperensi  tjukup mempunjai 
sjarat2 untuk pemerintahan pro- 
pinsi, 4. Menjokong sepenuhnja 
usaha pemerintah dan delegasi 
k'ta di PBB untuk kembalinja 
Irian Barat kewilajah Indonesia, 

  

“ Dasar. Baru 
,Dlm Hubungan $Sovjet- 

Yugoslavia « 

ADA SUATU peristiwg jang 
1 perhatian kalangan2 dj 

Paris mengena utjapan2 dalam 
»toasi'” pada waktu diadakan re- 
sepsi dikedutaan Yugoslavia di 
Moskow baru2 ini, bertalian de. 
ngan peringatan hari nasionay- Yu- 

poslavia. Dalam toast-nja pada 
beringaian tersebut sekretaris per: 
tama Partai, Komunis Sovjet, Ni- 

menarik 

partai” jg sebagaimana diketahui Tandiung Priot. di Selatan suatu ,,Benteng “dari de- Politik, kita sekarang jalah, memba | djang 120 km. dipropinsi Misamis, menteri Vietnam Bao Dai urusan kan, Berkat tindakannja jang te- | kita Krushchev, telah menjebut , pada waktu ini sedang didalam per Setelah Direksi menerima pendjel mokrasi”, dimana setiap orang akan | gi2kan tanah umum dalam djumlah | dan mendjandjikan bantuan dengan kesedjahteraan sosial, Bao, pada pat d bantu oleh para pegawai »kiwan Tito” dan ,, Partai Komu- P timbangan panitya ad hoc, Menteri lasan? dari S.B.K.B., muka Direk- merasa puas dan akan berdjuang | tak luas kepada sebanjak mungkin | segera untuk pembuatan pekerdja- hari Senen. Garcia mengatakan pu- seluruhnja itulah, maka masih da- | nis Yugoslavia”. Dari utjapan2 
| Sunarjo mendjawab, bahwa ia be- tur a.l, memberi djawaban demikian: | bagi tanahnja. Dalam pidatonja pa- | orang”. an2 perairan - dibeberapa ' propinsi la bahwa menurut dokumen? jg ki- pat diselamatkan sebagaian dari tersebut para ekspert urusan Sov- lum dapat menjatakan pendapatnja ,.Saja akan melaksanakan perintah da upatjara . pembukaan Japangan : : $ Mindanao. ni sedang dikumpulkannja menge- mandat2 dan staat2 gadjih jang | iet di Pars berpendapat, bahwa 5 oleh karena mengenai soal ini dia dari New York dan tindakan2 Gene terbang Maria Cristina dikota Hi- Dikatakan lebih  djauh, bahwa , $ i nai Vietnam Bao Dai, kiranja tak tersimpan dibagian CK.C. dengan pernjataan2 “itu Nikita 
: masih akan mengadakan hubunganral Motors tidak untuk kepentingan gan dipropinsi Lanao, Magsaysay |Mindanao kini bukanlah merupa-| Dalam pada itu wakil presiden Pakan 'banjak terdapat kesulitan utk, 4 Orang diperiksa, | Krushehev menempatkan. hubu- 

  
dengan partainja dan  Menteri2 jgsiapa2 tapi untuk kepentingah Gene mengatakan: ,,Kita sekarang tidak 

ral Motors sendiri,” akan membuat kesalahan seperti di bersangkutan. (Antara). 
kan tanah harapan lagi seperti di 
katakap di Luzon, tetapi tanah da- 

    

merangkap menteri luar negeri Fili- 
pina, Carlos Garcia, menerangkan 

mengakuinja sebagai suatu 
merdeka. (Antara), 

negara 

  

  Sampai ditulisnja berita ini, fi- 
hak polisi belum dapat menge- 

ngan Sovjet-Yugoslayja atas da- 
sar jang baru. (Antara). 
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| sangkutan “untuk mengumpulkan ke 

— 14 Nopember mo. BSK 5/38/54. Ke 
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tjalonan (ialah model B, Bi, B2, 
dan DI) dapat: diminta pada tiap-tiap ' kantor Panitia 

2. Permintaan-permintaan pormulir model B, Bi dan B2 
erluan pengemukaan tjalon anggota Konstituan- 

Pemungutan Suara apabila di- 

er dan 7 Desember 

a) peminta di t menundjukkan turunan surat ketetapan 
Panitia Pemilihan Indonesia tertanggal 31 Mei 1954 

. tentang nama, tanda gambar dan nomor daftar, atau 

b) peminta dapat menundjukkan Surat kuasa jang ditanda 
tangani oleh sekurang-kurangnja 10 orang pemilih 

Djawatan Penerangan Propinsi 
Djawa Tengah 

| Tak Mungkin Karena 

| Waktu! Pentjalonan | 
1 Sudah Dekat. 

    

    
     

    

  

    
    

  

9 

j 

»Kort-Sluiting”? 
M'kinkah' Dlm Soal Terbakarnja 
Papak Terselip 

Gedung 
Suatu Perkara Sema: 

tjam Terbakarnja Gedung DPU Kudus? 
ce 

PADA MALAM terdjadi kebakaran di Gedung Papak jg men- 
djadi puser pemerentahan di Djawa Tengah pada 

j-sekira pukul 01.25 
terus 

kari Ahad malam 
' pagi wartawan tuan jang bekerdja malam 

menudju ketempat kebakaran dan dapat berdjumpa dengan 
saudara Soetedjo, ketua S.S.K.D.N. Kotabesar Semarang. Saudara 
Soetedjo jang bekerdja dikantor Karesidenan waktu mendengar 
kebakaran tersebut dengan gugupnja terus lari hanja dengan pa- 
kaian pijama sadja. Ia ingin masuk dalam gedung jang baru men- 
djadi lautan api, tetapi dilarang oleh pendjaga keamanan. Keingin- 
an untuk menjelamatkan segala sesuatu jang masih dapat d'isela- 
matkan dengan sendirinja tidak dapat didjalankan. 

Begitulah dalam pertjakapan 
dengan wartawan tuan, sdr. Soe- 
tedjo al. menjatakan, bhw keba- 
karan tadi tak mungkin disebab- 
kan karena  kortsluiti Sebab 
pada waktu itu api sudah menja- 
la-n'ala d bagian kanan kiri dan 
tengah dari gedung tsb. dibagian 
tingkat jang paling atas. Disajang 
kan oleh beliau, bahwa datangnja 

epala2 Diawatan/bagian. ku- ran tepat hingga pesawat jang | datang tak dapat berbuat sesuatu 
apa, karena tak ada jang mem- 
pertanggung djawabkan. Sudah 
pada tempatnja kalau tiap pega- 
wai jang datang dan hendak mem 
beri pertolongan dilarang oleh 
fhak pendjaga jang langsung 
mempunjai tanggung djawab. ka- 
rena tindakan demikian tadi di- 
kuatirkan pula nantinja djuga di 
ikuti oleh Na orang jang tidak 
mempunjai kepent ngan langsung. 
Kalau andai kata pada Nan 
01.30 pegawai2 jang mempunjai 
kepentingan datang, maka ia me- 
rasa pasti. kalau barang? jang 
berada d'tingkat kedua dapat di- 
selamatkan. Sebab mendjalarnja 
api dari tingkat ketiga ke ting-| 
kat kedua memakan waktu kira2 
Aa liat an 
. Berkenaan dengan peristiwa tsb. 
jang merupakan pengalaman pula, se 
landjutnja sdr. Soetedjo menjatakan,. 
bahwa sebaiknja Kepala? Djawatan 
fhulai sekarang memberikan instruk 

si kepada pegawai2 untuk segera da 
tang ditempat bahaja, apabila terdja 
di kebakaran lagi atau lain? peristi 
wa penting untuk membantu . dgh 
membawa Jegimitatie-bewijs, agar de' 

ngan menundjukkan bukti tadi, fihak/ 
pendjaga keamanan dapat  melulus 
kan untuk pergi ketempat jang di 
maksudkan. Demikian keterangan? 
tadi. Selandiutnjavdapat dikabarkan, 
bahwa umum, terutama sebagian be 
sar dari para pegawai mempunjai 
pendapat, bahwa, dikuatirkan, kalau | 
didalam perkara kebakaran tadi ada | 
orang jang mempunjaj maksud ter 
tentu untuk menjembuniikan petka 
Ta sepenti kediadian di Kudus baru2 
ini, Hal ini sudah tentu tidak perlu | 
dibesar2kan dan orang tentu pesta 
ja penuh akam tindakan2 jang kini 
diluntjurkan oleh fihak2 jang ber 

terangan2 jang lengkap. 

  

'terdjadi suatu pergulatan. 

|IPPI Semarang, Chung Lien 

BEGAL DI PLOMBOKAN. 

Seorang bernama P. baru2 ini 
kira2 djam 20.30 ketika berdjalan 
di Plombokan Semarang dekat dja- 
lan kereta api telah disergap dari 
belakang oleh 2 orang jang berpa- 
kaian hitam. Kedua orang ini me- 
rampas 2 stel. pakaian jang dibawa 

oleh P. Sesudah melakukan peram- 
pasan itu mereka akan merampas 
pula djam tangan. Tetapi P. kemudi- 
an mengadakan perlawanan hingga 

Achirnja. 
kedua pendjahat tadi melarikan diri 
dengan membawa barang rampasan 
2 stel pakaian milik P. tersebut jang 
ditaksir seharga Rp. 135,—. Pihak 
jang berwadjib 
pengusutan. 

PERKENALAN DGN TAMU 
: LUAR NEGERI. 

Hari ini tgl. 1 Desember '54 oleh 

dan Pemuda Rakjat Semarang 
diselenggarakan suatu pertemuan per 
ikenalan antara tamu? Juar negeri da 

-peladjar 'chususnja dan 
ri Konggres PGRI dengan pemuda 

masarakat 
umumnja. Pertemuan ini bertempat 
digedung Union Seteran Y1 Semarang 
dan dimulaj djam 4 sore. Tamu-ta 
:mu Juar negeri itu jalah seorang wa 
nita “dari Chili, 3 orang dari RRT, 
seorang darj Filipina dan seorang da 
rj Malaya. 

R.T. KAUMAN KULON. 
"Sabtu malam jl. di Kauman Ku 

"Jon Semarang telah terbentuk R-.T. 

'Ketua: | Muhari. 
baru dengan susunan pengurus sbb.: 

Penulis: Musa dan 
Bendahara Sukardi. Dalam pada itu 
dibentuk pula Panitya Perbaikan 
Langgar jang diketuaj oleh sdr. Ro 
jdhj dengan dibantu oleh beberapa 

  KONPERENSI GERWANI. 
'Besok tgl. 9 s/d 11 Desember "54 | 

Gerwani Persiapan Pimpinan daerah 
Djawa Tengah -akam melangsungkan 
konperensinia jang ke I, bertempat 
digedung  Gris Semarang. “Panitya | 
konperensi' tsb. mengharapkan ' ban- 
tuan “dari- para pentjinta Gerwani 
dan supaja dialamatkan pada Sukinah 
Batan Miroto 5322 “atau S. Paulus 
djl. Pontjol :54Semiarang. 

TELAH DAPAT IDZIN MENG 
EDARKAN LIS SOKONGAN. 

Perbeikan Langgar - Kp. 
Sarejan Kelurahan Pandansari Sema: 
rang minta kita kabarkans bahwa, Pa 
mitya tsb. akan mengedarkan surat 
pengumpulan uang/bahan2 dengan 
telah mendapat idzin dari Pemerin 
tah Daerah Kotabesar Semarang tg. 

pada umum, diharepkan. agar dja' 
ngan memberikan apapun kepada 
orang jang tidak dapat menundjuk 
kan surat2 jang sjah. 

£ - k 

PERTEMUAN FRONT MAR: | 
HAENIS DENGAN PAK ALI 

. SASTROAMIDJOJO. | 
Dari sumber jang berdekatan 

dengan Dewan Prop. P.N.I. Dja | 
wa Tengah dikabarkan, bahwa 
bahwa -harp ini tgl. 1 Desember | 
1954 pukul 11.30 siang diadakan | 
pertemuan dari kawan2 Marhae   
oleh Pak Ali Sastroamidioio, 

bil dan paling , 
| sember 1954. Kini 

pengurus R.T. 

KOPERASI ..KUSUMA”. 
Para pegawai darj Pelni perwaki 

lan Semarang Koperasi Simpan/Pin 
djam ..Kusuma”, dengan susunan pe 
ngurus sbb.: Penasehat: J. Beer. Ke 
tua: Sutan Batuah.' Penulis: Hadisu 
manto. Bendahara: M. Dunggio. Ko 
'misaris: C. Sarajar dan Nindyokusu 

mo. Koperasi ini adalah sebagai Tja 
bang dan pusatnja di Djakarta. 

LOMBA-PRESTASI MOBIL 
SISWA BAKTI”. 

Sebagaimana pernah kita kabar- 
kan, IMS pada tgl. 20 Pebruari '55 

akan  menjelenggarakan lomba-pres- 
tasi ,,Siswa Bakti” untuk 100 mo- 
bil peserta. Lomba mobil IMS ini 
dibawah pengawasan tertinggi dari 
IMI, maka akan dilakukan menu- 
rut peraturan2 internasional dengan 
code  sportief internasional dari 
FIA. Dalam pada itu akan diada- 

'kan pula Sweepstake jg diselengga 
rakan oleh Jajasan Siswa Bakti, 
dan hasilnja digunakan untuk pe- 
muda2 peladjar jg berbakti dan ber 

ada dalam kebutuha, materiil serta 
badan sosial lainnja. Kini oleh 
IMS dengan giatnja telah dimulai 
persiapan2, agar lomba-prestasi ta- 
di dapat berlangsung dengan sem- 
purna. Lomba tsb. meliputi tidak 
kurang dari 5 trajek istimewa, di 

antaranja terdapat suatu 'udjian ke 
tertiban  (vaardigheidsproef) jg be- 
lum pernah diadakan di Indonesia. 
Perlombaan ini “dititik beratkan pa- 
da kewatakan dari para peserta 
(intelect). Adapun  perdjalanan di 
tentukan sbb: Semarang — Solo — 

Djokja — Purworedjo — Kreteg 

| — Semarang. 
Pendaftaran untuk para peserta 

|dilakukan di Bodjong 21b (Goh 
Tiong Sing)  Semg. dengan uang 
pendaftaran Rp. 75 untuk tiap mo- 

lambat tgl. 10 De- 
telah  banjak 

Suyabaja, 
jg telah 

mendaftarkan, 

sedang melakukan 

Hui : 

JOB Td ag 
JOGJA AKAN DAPAT KEBUN 

Kotapradja — Jogjakarta 
menjetudjw berdirinja sebuah ke 
bun binatang jang  diselenggara- 

ka”, Menurut rentjana kebun bi 
natang itu akan did'rikan disebe- 
Jah Timur kota Jogja seluas 40 

untuk pendirian kebun b'natang 
itu belum dapat diketahui, tetapi 
jang terang menurut rentjana 
itu kebun binatang 'itu akan di- 
buat setjara besar2an dan mo- 

|dern dan bermaksud mendatang- 
kan beberapa orang ahli kebun 

Ibinatang bangsa asing. tg 
Beberapa ekor binatang berupa 

-harimau, ular, burung,  kantiil, 
buaja dan sebaga'nja telah mulai 
dikumpulkan dan untuk sementa 
ra ditempatkan di-,,kebun bina- 
tang darurat” jang letaknja di- 
alun2. 

5 

mi 

  

SING-MASING K.K.O.D. 
. Dari fihak Kantor Pendidikan Ma 
sjarakat diterangkan kepada, kita, 
bahw: 

dalam usaha mengembangkan K.K. 
O.D.-nja didaerah2 bisa bertambah. 

Lebih djauh kepada kita diterang 
kan, bahwa dalam bulan Nop. 1954 

19, 20, (bagi udjian tertulis) dan pa 
da tanggal 25, 26, (bagi udjian. li- 
san). Udjian tersebut bersifat sera- 
gam bagi seluruh daerah Propinsi, 
dan kepada kita diterangkan, bahwa 
bahan2 udjiannja-pun dibuat oleh fi- 
hak Propinsi sendiri. Djumlah mu- 
rid2 jang mengikuti udjian ada 396 
orang. i 

Sedjalan dengan itu, udjian2 lisan 

maupun tertulis kepada para mu- 
rid2 K.P.U.b diadaka, djuga jang 

diikuti oleh 153 orang. Bagi udjian 
tertulis telah berlangsung. pada tel. | 
22, 23, 24 Nopember" dan bagi udji- 
an lisan akan diadakan pada tanggal 
26: 27: Nopember. 

TJLATJEP 
MENDERITA LAHIR DAN 

BATHIN. 
Sebanjak 53 orang terdiri dari 

lelaki dan wanita dengan berpa- 
“kaian jang dapat dikatakan ham 
pir telandjang, pada tgl. 22 No- 
pember jl. telah menjerahkan diri 
pada pos TNI di Sidaredja, Tjila 
tjap. Jang sangat mengharukan 
jalah bahwa mereka itu djiwanja 
“sudah hampir “liar”. disebabkan 
karena telah sekian Jamanja men 
derita tekanan bathin. dan hidup 
alam suasana ketakutan. Menu- 

rut keterangannja, sedjak gerom- 
bolan D.I. mulai berontak mere- 
ka dipaksa dengan antjaman oleh 
gerombolan itu untuk mengungsi 
didesa2 sekitar S daredja jg dikua 

  
  

  

sai oleh gerombolan. Mereka 
tidak mengetahui, bahwa desa2 
jang mereka tempati itu telah di 
rebut kembali oleh tentara TNI, 
sebab mereka tidak dapat membe 
da-bedakan antara TNI dengan 
gerombolan, karena pakaian me 
reka itu sama. Dari desa2 jang 
telah direbut kembali oleh tenta 
ra tadi, mereka lalu dipaksa dan 
antjaman tadi oleh gerombolan 
utk pergi kedalam hutan2 dise- | 
kitarnja. Akibat sangat lamanja 
hidup dalam  hutan2 ini, 
ketjuali mereka sangat mender ta 
materieel, djuga bathinnja sangat 
tertekan oleh suasana ketakutan 
karena antjaman2 dari gerombo- 
lan, hingga djiwa mereka kini 
mendjad: hampir “liar”. Kini se 

(sudah mereka menjerah kepada 
pos TNI di Sidaredja, mendapat 
perhatian seperlunja dari fihak2 
jang berwadjib. 

  

RAMPOK DI TUNTANG. 
Dari fihak resmi didapat kabar, 

bahwa baru2 ini pada tengah ma- 
lam 2 orang bersendjata pistol telah 
menggedor rumahnja M. di desa 
Djombor Tuntang. Dengan antjam- 
an akan membunuh, kedua pengge- 
dor itu berhasil merampas uang se- 
djumlah Rp. 1.000,— milik M. dan 
kemudian melarikan diri. 

DUA SEPEDA KABUR. 
Dua buah sepeda dalam waktu 

dan tempat jang bersamaan, jaitu 
pada Djum'at petang dan dihalaman 
gedung Gris Bodjong Smg. telah 
hilang dibawa kabur oleh alap2 se- 
peda. Kedua sepeda itu masing2 mi- 
liknja Ch. merk tidak terang sehar- 
ga Rp. 500,— dan sepeda perempu- 
an merk BSA milik S. seharga 
Rp. 800,—. . 

SBPP DNG PENGUSAHA 
NASIONAL. 

Minggu malam jl. SBPP Daerah 
V Djawa Tengah mengadakan perte 
muan ramah tamah dengan para pe 

nguszha nasional bertempat di R.M. 
Kit Wan Kie Semarang, Dari para 
pengusaha nasional tampak  hadlir 
fihak Pelni, Gavena (Gabungan 

, Veem Nasional), Dehab & Co, Dar 
mo Veem dll. Pertemuan itu diha 
dliri pula oleh Wakil Sentral Biro 
Sobsi, Njono, jang menjatakan pen 

  
tingnja arti pertemuan inj untuk ber 
tukar fikiran mengenai perbaikan 
ekonomi nasional. Dengan demikian 

akan didapat bahan2 jang objektif 
dan praktis guna merentianakan pro 

| rara Sobsi dalam soal perbaikan 
ekonomi Nasional, demiktan N'ono 
jang selandjtutnja mengingatkan, bah | 
wa modal jang ada di Indonesa 
715940 adalah modat asing (Belanda). 

' Sambutan darj Pelni dan Gavena pa 
ida. pokoknja menjarankan supaia 
memperkuat “diri dalam menghada 

pi modal asing. 

14 ORANG TAWANAN 
S.O.B. DIBEBASKAN. 

Pada tgl. 27-11 dipendopo Kabu 
paten Purbolinggo telah diadakan 
upatjara pembebasan 14 orang ta- 
hanan SOB jg berasal dari daerah 
Kabupaten — Purbolinggo. — Mereka 
itu tadinja berada .dalam perlindu- 

  

   
BINATANG MODERN. | 

telah ' 

: "33 5 .ca dihadir £ 
ha. Berapa beaja jang diperlukan 27 Nopember 1954, malam dengan 

KEMBE ag suit 
Rp. 500— UNTUK MA- | 

dalam tahun 1954 ini semua 
K.K.O.D. seluruh Kab. Klaten jang | 
berdjumlah 13 tempat, masing2 te-| - 
lah diberi modal dari' Pemerintah a | 
Rp. 500,— (lima ratus rupiah) un-j 
tuk maksud: agar semangat kerdia mat Djuwana) pada hari Minggu 

ini, oleh Djawatan tersebut diada-j 

kan udjian kepada para murid2 K.P. man Seni Lukis itu ialah: 
U.a jang dimulai pada tanggal 18, 

maka | 

  

s3 

  

IEMBENTUK BADAN 
' KEEDJA SAMA 

t 

“Kabinet A'i- 
Arifin di Legi jg terdiri dari PNI, 
PSII, PRN, PRI dan PKI dan dju- 

1.16 organisasi, pada tgl.   

mengambil “tempat di S.M.P.  Ar- 
djuna Djl- Kraton Barat no. 12 de, 
ngan suara bulat telah menjetudjui 
membentuk Badan  Kerdja “Sama 
Partai2 dan Organisasi2 - di Tegal 
“dengan  bersipat lokal. Dalam ra- 
'pat tsb. diputuskan diantaranja me 

' ngetok kawat kepada Presiden. Per 
dana Menteri,: Menteri Luar Nege- 
ri, Menteri Kehakiman dan Ketua 
Parlemen di Djakarta, jg isinja di 
antaranja adukung ' sepenuhnja 
terhadap tindakan tegas mengenai 
elemen reaksioner baik diluar mau 
pun didalam parlemen dan mende- 
sak agar tindakan 
seer. Djuga terhadap komp'otan an 
ti RI. al. Sehmidt didesakkan su- 
paja dihukum jg setimpal. 

Belut n “ng 
Ser 

     

   

      

  

TAMAN SENI LUKIS 
(BERDIRI 

Atas initiatief sdr. -Djatmiko (Tja- 

malam tgl. 28 Nop, ibl. telah dapat | 
Taman Seni 

di Balai 
diresmikan berdirinja 
Lukis” dengan bertempat 
Taman Kebudajaan. . 
"Adapun maksud dan tudjuan Ta- 

1. Mengadakan persatuan dianta- 
ranja para penggemar/pentjinta Seni 
Lukis, 2. Memelihara serta mema- 
djukan kesenia, melukis  ketingka- 
tan jang bernilai dan 3. Membim- 
bing dan mendidik - terhadap para 
penggemar jang mempunjai bakat 
seni untuk memperdajam  pengeta- 
huan melukis lebih landjut. 

Kini jang ikut serta dalam Taman 
Seni Lukis itu peladjar2 S.G.B. dan 
S.T.P. dan dipimpin/dibimbing o'eh 
sdr. S. Hadisoetikno day sdr. Djat- 
miko. ' 

RAPAT ANGGAUTA S.B.K.A. 

S.B.K.A. anak tjabang Djuwa- 
na pada tg. 25 November . 1954 
telah mengadakan rapat anggauta 
bertempat digudang setas'un Dju 
wana, jang dihadliri a.l. pimpi- 
nan tjabang Pati dan Dewan Pim 
pinan Daerah S.B.K.A. Djateng. 

Dalam rapat itu sdr. Marnoto 
selaku S.U. dari tjabang Pati, me 
nouraikan dengan pandjang le- 
bar hatsil2 “sdang pleno Pusat | “ 
S.B.K.A. jang diadakan di Dia- 
karta pada tg. 10 
1954 a.l. mengenai soal2 pemba- 
ngunan K.A., sekitar pemil han 
umum. Dalam hal ini S.B.K.A. 
akan membantu sungguh2 dengan 
tidak akan mentjalonkan 

Dalam 
Marnoto menitik beratkan 
menghendaki 

dan 

tersebut. 
Selandiutnia Dewan Pimpinan 

Daerah S.B.K.A. Djateng mengu 
raikan tentang arti organisasi 
S.B.K.A. 

DJEPARA 

RAPAT AKBAR MASJUMI. 
Pada Sabtu malam jl. bertem- 

pat di Mesdjd Besar Majong tlh 
dilangsungkan rapat akbar um- 
mat Islam jang diselenggarakan 
oleh Masjumi Majong. Pembitja 
ranja ialah K. R. H. Muslam dan 
K. H. Fachrudin “dari Djokja. 
Pembitjara pertama men'tik berat 
kan uraiannja pada soal penting 
nja persatuan. Sedangkan pembi- 

  

k 'Rapat bersama 21 "partai? dan or | 
kan oleh Jajasan ,,Gembira Lo- ganisasi2 pendukung 

segera  direali- | 

s/d tg. 15-8- 14 

5 n dir. | 
pembitjaraannja». tadi | 

nuhi prinsip dalam pembangunan gas, gedung ini persegi. 
jet tg E 

ini | 

kan itu akan ada tambahan, teta 
tetap ,,papak”, 

. Sekarang gedung Papak sudah 
hangus terbakar. Dalam hal ini 
akan saja tjoba untuk mengemu- 
kakan satu dan lain hal mencenai 
edung Papak itu. Siapa tahu 

ibahwa diatas pung itu akan di 
bangunkan lagi gedung papak ig 

  

  

baru dergan bentuk jang sesuai 
engan keadaan, tetapi - paling Te aan Ma 
kan dapat mengetahui bahwa d' sanalah dahulu berdiri sebuah | 

aa ini saja kutibkan dari 
naskah buku jang sedang saja 
susun, jang 'sinja chusus menge- 
nai sedjarah kota Semarang. 

  

Dari orang2 jg berpangkat ting- 
gi, Wakil2 negara asing sampai pa- 
da abang tukang betja, pak koesir 
andong dan bung sopir taxi jg ting 
gal di Semarang tentu tahu di' ma- 

na letaknja gedung Papak. - Malah 
barangkali djika tuan atau nionjah 

naik betja kemudian' minta diantar 
kari kekantor Gubernur atau kan- 
tor karesidenan, si-abang tukang be 

tia akan menggeleng?kan kepala. 
Karena asing benar bagi mereka, 
dimana kantor Gubernur dap di 

: mana pula kantor karesidenan. Apa 
pula andaikata tuan minta diantar- 
kan kekantor dewan pemerintah 
propinsi mitsalnja. 
Umum lebih mengenal nama 

sgedung Papak” daripada nama 
kantor djawatan jg sebenarnja. 
(Ada. tjontoh lagi. Misalnja tuan 

mempunjai seorang kawan jg beker 
dja dikantor  karesidenan.  Djika 
tuan tanja dimana ia bekerdja, nis- 
tjaja akan mendjawab: - digedung 
Papak. 
"Mari vsekali ini tuan saja adjak 

  
melepaskan lelah, melihat gedung 
Papak dari dekat. 
Tahukah - tuan, didjalan: apa dan 

nomer berapa letaknja gedung Pa: 
pak, itu? 
Barangkali tuan hanja mengingat. 

mendjadi kenang-kenangan. Padahal, 

jang seabad  Jamanja. | 

  

— OLEH: AGUS SUJUDI — 

pi bentuk dan 
ia akan banjak mempunjai kissah. 
Kissah jg penuh dengan ratap ta- 
ngis bangsa, dikala mengalami pen 
djadjahan. Betapa tidak akan ba- 
njak mempunjai  tjerita, djika din- 
ding2 itu menjaksikan bahwa di sa 
na pula direntjanakan segala sesua 
tu untuk kepentingan pendjadjah. 
Gedung Papak merupakan pusat 

pemerintahan di Djawa-Tengah. Da 
ri urusan, rentjana peraturan  dae- 
rah, sampai pada soal2 burgelijke- 
stand, disana pula jg mengurus. 

|ta 'prioriteit mobiel, kantor jang 
menguruspun berkantor disalah 
satu ruangan disana pula.  De- 
ngan demikian belum berarti bah 
wa seseorang anggauta D.P.R.D. 

S. propinsi jang pergi kegedung 
Papak akan ' mengundjungi si- 
dang, sebab sidang2 tidak ber- 
langsung saban hari, melainkan 
mungk n djuga akan mengurus 
soal2 lain. : 

Djika dimuka tadi saja sebut 
gedung Papak merupakan pusat 
pemerintahan Djawa-Tengah, ini 
tidak terhitung kantor kepolisian. 
Sebab kantor djawatan kepolisian 
Djawa Tengah berkantor sendiri 
didjalan  Karangtempel, sedang- 
kan djawatan kepolisian karesi- 
denan kantornja di Bodjong de- 
kat gedung bioskoop. 

Meskipun demik'an, hampir se 
mua bagian ada digedung Papak. 

Gubernur djuga berkantor di- 
sin', Residen pun dalam mema- 
sak pekerdjaan dinasnja bertem- 
pat digedung Papak. Dan sedjum 
lah bupati serta wedana jang di- 
perbantukan disana pula kantor- 
nja. AN : 

Sementara itu dapat ditjatat, 
digedung Papak itulah berkantor 
Ma bal Dina dpt Residen 
dan DPR/ teng, djuga 
menempati Ten Papak kan- 
tor2 Pusat Perbendaharaan Dja- 
teng (Kapper), Urusan Gadji, jak 

  

  bahwa letaknja didialan " Bodjonge. 
Nomor berapa? Gedung Papak ter- 
letak didjalan Bodjong nomor 2. 

Sedjak G. G. Duymaer 
yan Twst. 

Menurut Ijatatan, gedung Papak | 
liberdirikan pada tahun Masehi 
18545 Diadi persis mentjapai. umur 
sai .abad. Luasnja 5.000 meter per 

segi, tingginja 21 meter. Gedung 
tk ini selesai dibuat pada wak- 
9 mendjabat Gubernur Djende- 

bernama Mr. AJ. 
r yan Twist, Jakni jg. men- 

Gubernur Djenderal pada ta 
'851 sampai. tahun 1856. 
tuk gedungnja persegi dan di 
“atas tiada udjung jg mendiu 
ig lazim seperti rumah2 bia- 
an karena dibagian atas 

maka gedung tsb. lebih 
1 disebut gedung papak. Djadi, 

    

    

   

   
    

   

  

  
Iri, muka belakang dan bagian 

' Soal nama ,,Papak” dalam tja- 
“fatan2 jg saja miliki tidak ada pen 
“ djelasannja. Apakah benar2 itu di 
Ikatakan papak 'jg berarti bagian | 
atas tiada udjung, ataukah dari perj 
kataan ,.papak” jg bisa diartikan 
sbermatjam-matjam”, Karena diika 
Orang akan mengatakan dari perka 
taan ,,pepak” atau ,,bermatjam2”, 

dapat djuga ditafsiri. ,.Pepak” da- 

lam arti disana terdapat beberapa 
bagia, kantor pemerintahan Djawa 
Tengah. Djadi bukan ,,pepak” da- 
lam arti pegawainja atau ,,pepak” 
dalam arti ,,bermatjam ragam” pa- 
kaian pegawai2nja, baik model tie- 
lana sebalum perang, hemd  Tru 
man, gaun (rok) model ig. paling ba 
Tu, sampai s€patu2 jg bermatjam 
ragam modelnja. 

tiara kedua dengan tiara jang 
djenaka sekali membentangkan Pusat Pemerintah Dj 
soal2 pemilihan umum. Rapat , wa Tengah, : 
akbar ini dikundjungi oleh ribuan ' 
orang hingga tempat jang tersedia 
tidak mentjukupi. 
hui, bahwa baik pemb'tjara perta 
ma maupun pembitjara kedua da 
lam pidatonja sama sekali tidak 
ada jang menjinggung dan men- 
tjela pada Pemerintah “ataupun 
golongan la'n. 

Patut diketa-- 

——h Ba baaaa aa ai 

“Kembali soal gedungnja. Pada 
djaman pendjadjahan dulu, atau le 
bih tepat disebut sedjak berdirinja 
“gedung. itu, disana mendjadi kantor 
pemerintahan  Djawa-Tengah.  Dja- 
di, andaikata dinding2, daun2 pin- 
tu dan daun2 tjendela disana mem 

punjai telinga dan dapat berkata2, 

  

  

    

     
  

  

Sean 
Pena maa inn 
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CAN ne     

——     

atas kewan hidupmu seluruhnja, 

M.S. R     ngan di Nusakambangan, 

  

Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 

Seteran 109 — Semarang, 

kami berikan pendjelasan berda- 
sarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dar peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

AHAT 
OCCULTIST 

    

| kiman, 

. berapakah 

ni gadji2 Kepolisian, Pekerdjaan 
Umum, Penerangan, P.P., Keha- 

Kependjaraan, Agama, 
PP & K (ketjuali gadji guru2 
SR), Arsip, expeditie, Urusan 
Bangsa Asing dan Urusan Pen- 
sioen. 

Mungkin tuan bertanja dalam ha 
ti: Kalau demikian halnja, berapa 
kamarkah gedung Papak itu? 

Jah, gedung Papak bukan hotel 
— jang lazimnja menghendaki satu 
dan lain kamar -dipisahkan. Tetapi, 
kalau ruangan gedung Papak tidak 
dibagi2 dalam bentuk kamar, orang 
tidak bisa bekerdja. Satu dan lain 
bisa terganggu. Dikamar2pun pada 
waktu ini, tiap2 orang memasuki 
ruangan atjapkali akan mendjum- 
pai ruangan jg sesak. Bukan sadja 
tumpukan kertas2 sadja jg sebenar 
nja tampak membosankan, melain- 
kan antara satu dan lain medja tu- 
lis djaraknja sangat sempit. Barang 

kepada pembangu- | kalau dilihat bagian bawah, kanan Kali kalau tubuh terhitung tubuh jg 
nan jang memang betul2 meme-'fj besar, harus berdjalan miring. 

60 kamar kerdja. 

Sedemikian luasnja gedung Pa- 
pak jg merupakan pusat pemerinta- 
han sipil di Djawa-Tengah mempu- 
njai 60 kamar, dengan nomer satu 
sampai 58. Saja berharap, tuan ti- 
dak menanjakan kamar siapa jg ti- 
dak pakai nomer itu. Gubernur Bu- 
diono tidak menempati kamar no. 
1, walaupun mobielnja bernomer 

H. 1. Ia menempati ruangan nomer 
26, letaknja ditingkat jg: kedua. Me 
nempati ruangan ini dapat di me- 
ngerti. Letaknja agak tenang, dan 
bagi bagian2 jg menempati ruangan 
atas (ketiga) atau bawah, bisa di 

rus naik dap turun tangga. Kalau 
andaikata menempati ruangan no- 
mer satu, tidak tenang. Letaknja di 
bawah. Dan barangkali bagian jg 

menempati ruangan atas djika ha- 

rus atjapkali kekamarnja pak Bu- 
diono, temponja akan habis untuk 

ndik turun. Apapula gedung Papak 
memang belum mempunjai alat jg 

dengan “ aliran listrik untuk naik 
dan turun. 

Kamar 13 untuk bajar 
gadji. 

Sekretaris Gubernur — diruangan 
i sampingnja, sedangkan pak Milono 
menempati kamar no. 32. Sekreta- 
riaat Dewan Pemerintah Daerah di 
ruangan no. 21. 

Kantor Pusat Perbendaharaan 
Djawa-Tengah dengan bagian-bagi- 
annja djuga bertempat digedung Pa 
pak. Diantara bagian2 ini. “ig sebe- 
narnja tempat »tedjeki”, tetapi 
orang2 jg berkantor dibagian itu ru 
pa-rupanja tidak terlalu mempertja 
jai kejakinan orang Barat. Tanda- 
nja, mereka ada jg menempati ka- 
mar no. 13. Kamar no. 13 dan 14 
ini dipergunakan untuk mengurus 
soal2 gadji. Nomer sial, tetapi ti- 
dak sial bagi jg berhak menerima 
gadjinja. 

Nah, sekarang kamar no. 1. Bi- 
lik ini dipakai oleh bagian expedisi 
dari. kantor perbendaharaa, Djawa- 
Tengah. 

T.Ipon 10 saluran, 
Para pembatja, sedemikian banjak 

nja kamar2 digedung Papak. Oleh 
sebab itu, tidaklah tepat djika tuan 

mentjari seseorang sobat jang beker 
dja disana tidak dengan mengeta- 

Lhui dikamar nomor berapa bekerdja 
nja. Dan lebih tepat djika mengeta- 
hui djuga nomer pesawat telepon- 
nja. 

Saja rasa akan lebih baik, nomer 
telepon jang  menjam- 

bung gedung Papak itu? Ini umum 
mja tidak diketahui, tetapi djuru- 
djuru sambung telepon segera 
mengetahui, djika tuan minta di 
sambungkan dengan gedung  Pa- 
pak. Nomer teleponnja adalah 430 

dengan 10 saluran. Ada djuga no 
mer2 chusus disamping dengan sa 
luran tadi, ialah untuk Gubernur 
Budiono no. 426, sedang untuk se- 
kretaris Gubernur no. 408. 

”Call” tilpon selalu : "Kan 
tor Besar Sini” 

Tadi sudah saja katakan, tiap2 
Orang mengenal gedung Papak. Dju 
ga semua orang menjebut itu ge-   

Bahkan orang jang perlu' min- 

|lajani dengan adil. Masing2 toh hal 

  
  

ls Memoriams...... Gedung Papak 

- TEPAT PADA UMUR SATU ABAD lebih sedikit, ,,gedung Papak” dikota Semarang, dian- 
tang Kemerintapan Djawa-Tengah tlh mendjadi mangsa api. Disam ping kerugian jang tidak sed'kit 

erarti bahwa satu diantara gedung jang bersedjarah telah m eninggalkan | 
Makan Gubernur Dijawa Te ngah masih Budiono, pihak | 

berwadjib pernah merentjanakan untuk memperbaiki gedung Pap ak dengan menjed'akan beaja 5S 
djuta Papa: Pejalan itu sedianja akan Papa an, amen agar jantan Sg Mewalan2 jang 
termasuk Ingkungan otonoom dapat berkantor disana. Jang terang, sekalipun am usaha perbai- 

i wr ppi . tjoraknja tidak akan berobah, sekali ,,pap2k”... 

udjudnja, tinggal 

jang 

dengar kaget, djika kebetulan te'e- 
pon dan sudah bersambung dengan 
gedung Papak, penjamburg telepon 
digedung Papak tidak mendjawab 
disini gedung  Papak,  merainkan 
Dek disimi kantor Be- 
Sar. Rupanja itu suatu keistimewa 
an dalam. istilahnja. 

| Ada lagi keistimewaan gedung 
Papak. Kalau diruangan  persida- 
ngan dipergunaka, untuk  sidang2, 
karena letaknja ditepi djalan ja, 

maka didepan gedung segera di pa 
sang tanda bahwa kendaraan? ber- 

motor dilarang 
klaxon. Tanda2 demikian bagi po- 
lisi lalu lintas dimaksudkan agar si 
dang tidak terganggu. 

. Sebaliknja bagi kawan? jang pe- 
kerdjaannja mengedjar2? tjari berita, 

jakni para pemburu berita atau lebih 
gagah lagi disebut wartawrn, men 
djadi satu pedoman. Artiria, djika 
didepan gedung ada tand: larang:n 
bunjikan klaxon, mereka siuageh ke 
sana. 

Ja, pusat pemerintahan Diawa Te 

agah jang bertempat digedung Pa 
pak itu memang merupakan medan 
mentjari berita. Tiap2 hari ada war 
tawan datang kesana. Bahkan atjap- 
kali orang keliru, dikira seseorang 
wartawan sudah pindah bekerdja di 
kantor Papak. 

membunjikan | 

| 
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Konflik Pendapat 
Antara PGRI Dan 
Harian ,,Sin Ming 
SIDANG pleno kongres P.G.R.I. 

pada hari Selasa pagi tanggal 30 No- 
pember 1954 dibawah pimpinan ke- 
tua pengurus besar saudara Soedjo- 
no terpaksa menghadapi suatu atja- 
ra jang mestinja diluar rentjana se- 

mula. Atjara tsb. terpaksa dikemu- 
kakan dalam sidang pleno tsb. meng 
ingat pentingnja soal jang harus di- 
petjahkan. 

Ketua sdr. Soedjono kemudian 
membatjakan tadjuk rentjana harian 
sSin Min” jang terbit di Semarang 
pada - tanggal 29 Nopember 1954. 
Soal tsb. diserahkan pada kongres 
dan kongres mengambil kesimpulan, 
bahwa tadjuk rentjana dalam harian 
tsb. tidak benar dan mengandung 
gedjala-gedjala memetjah-belah. 

Kongres kemudian - memutuskan 
akan mengambil tindakan terhadap 
harian tsb. dan tindaka, itu diserah- 
kan pada kebidjaksanaan pengurus 
besar. 

2 
ak 

PADA HARI Selasa djam 11 
siang, Konggres PGRI telah me- 
njatakan sbb.: 

1. Protes pada: pimpinan sk. 
"Sin Min” jang menulis  tadjuk 
rentjana 2 29 Nopember 1954 
jang (menurut “pendapat PGRI) 
penuh kebohongan dan dapat me 
njesatkan. f 

2. Menuntut penarikan kemba 
li seluruh tadjuk rentjana tsb. 

3..Menganggap harian. ”Sin 
Min” sebagai persona non grata. 

4. Mengandjurkan seluruh ang 
gauta PGRI menghentikan leng- 
ganan harian "S'n Min”. . 

5. Mengutus seorang anggauta 
Pengurus Besar untuk menjampai 
kan protes tsb. pada hari Selasa 

6. Kepada “Sin Min” diberi 
batas waktu untuk menarik ta- 
djuknja sampai tgl. 1 Desember 
diam 24.00. 

Seterusnja menurut keputusan 
Kongres, kepada ,,Sin Min” pun 

akan diadjukan tuntutan jang ber- 
Gasarkan Hukum Pidana. 

Dalam keterangannia sdr. Su- 
djono, ketua PB. PGRI atas pu- 
pena tersebut hanja mengata- 
kan: ..memang, Sin Min keter- 
laluan”. 
: Putusan kongres PGRI ini 

disampaikan kepada pers, Serikat 
Perusahaan Surat2 Kabar, dar se- 
mua Kementerian2 dan Kedjakssan 
Agung. 

SR AL LL AL AA 

TJIREBON 
BABI HUTAN MENGAMUK. 

Belum selang lama ini  rakjat 
desa Tjikaso ketjamatan dan ka- 
bupaten Kuningan, telah digem- 
Pe ale adanja seekor babi 
utan jang mengamuk sehingga 

mengakibatkan seorang penduduk 
mendjadi korban. Berkat bantuan 
dari fihak jg berwadjib babi hu- 
tan jang mengamuk itu dapat di 
binasakan, dan setelah diperksa 
ternjata binatang itu berukuran 
ponsjang 1,5 meter dan tingginja 
ampir satu meter. — 

BANDJIR DI. DAERAH 
KUNINGAN. 

Akibat hudjan jang terus me- 
herus turun dengan lebatnja, ma- 
ka baru2 ini. desa Tangkolo ke- 
tjamatan Subang (Kab. Kuning- 
an) telah terendam air, sehingga 
mengakibatkan rusaknja 10 buah 
rumah penduduk. Selain itu ban 
djir itu telah merusakkan pula 
15 Ha sawah dan 40 buah kolam 
ikan. Kerugian jang diderita pen 
duduk akibat bandjir. tersebut 
adalah. Rp. 14.715,—.. - 

KARENA SALAH FAHAM. 
Dikantor Djawatan Penerang- 

an Kotabesar Tjirebon telah ter- 
kumpul kl 200 buah surat2 biasa 
jang disertai perangko2 tetapi 
belum dstempel oleh Pos, jang 
didapat dari kotak2 surat perta- 
hjaan jang chusus. disediakar 
oleh Djawatan Penerangan Kota- 
besar didalam kota Tjirebon. 
Surat2 itu diantaranja sudah ada 

tang dua bulan leb'h belum ter- 
rim kepada  alamatnja karena 
kotak2 pertanjaan Djawatan Pe- 
herangan  Kotabesar itu  hanja 
€husus menerima surat2 pertanja 
an. Menurut keterangan selandjut 
nja hal ini disebabkan karena ke 
salah-fahaman penduduk sendiri 
jang menjangka bahwa kota su- 
rat jang disediakan oleh djawa- 
tan penerangan tersebut adalah 
bis2 surat PTT. Surat2 tersebut 
telah diserahkan kepada fihak P 

telah 

TT untuk diteruskan kepada ala- € 
dung Papak, Tetapi tidak usah pen- mat-alamatnja, 
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SI GRUNDEL 
(Sesudah Gedung Papak Ha: 
bis Terbakar) 

San kalau kota Semarang 
sekarang ini — sudah mempu- 
njai kampung . jang bernama 
Gedong Bobrok”, sekarang 
betul-betul akan punja satu 
GEDONG . BOBROK»........ 6 i 

RADIO 
SIARAN RRI 

    
  

Semarang, 2 Desember 1954: 
Djam 06.10 Imbauan pagi, 06.40 

Artis Shaw, 07.10 Gending2 Sura- 

baja: 13.15 Genderan siang, 14.10 

Genderan siang (landjutan): . 17.00 
Indonesia populer: 17.40 Tri Irama, 
18.00: Pengadjian: 18.20 Pertjakapan 
AURI: 18.30 Lagu2 Melaju 19.30 
Tepatkah......«: ? 20.30. Krontjong 

Aslis 21.00 Mimbar Islam, 21.15 
Dari dan untuk Pendengar, 22.15 
Njanjiap tunggal: 22.30 Tutup. 

Surakarta, 2 Desember 1954: 
Djam 06.10 Genderan pasi: 065.40 

Cenderap pagi (landjutan): 13 10 

“ekuntum Melati: 13.45 Dari Lautan 
Teduh: 14.10 Lagu2 Bali: 14:15 
Ruangan Wanita, 17.05 Seni Kara- 
witan, 17.45 Aneka warna lagu? In- 

donesia, 19.30 Lagu2 dari Tapian 
Na Uli, 19.45 Mimbar Islam: 20.39 

Malam Manasuka: 21.15 - Malam 
Manasuka (landjutan): 22.15 “Tutup. 

Jogjakarta, 2 Desember 1954: 

Djam '06.10 Hidangan Pot»ourri, 

06.40 “Suara  Penjanji Krontiorg: 
07.10 Tarian Pulau Dewata: 13.10 

Ujon2? dari Puro: 13.40 Ujon2 dari 
Puro: (landjutan): 17.00 Gelanggang 

Podomoro: ' 17.40 Rangkaian lagu? 
Arab: 18.00 Pengadjian, 18.15 Or- 

kes Salon: : 18.30 Taman Peladjar: 
19.40 Riang ria dengan Puspa Ken- 
tjana: - 20.15 “Malam - Menggema, 
20.30 Krontjong dan Langgam: 21.15 
Mimbar Islam: 21.30 Motjopat di- 
seling Genderan: 23.30 Tutup. 

Djakarta, 2 Desember 1954: 

Djam 06.10 Seni Sunda Studio Dja 
karta, 13.10 Seni Djawa Studio Dja- 

karta: 17.15 Orkes Krontjong: 18.15 
Ruangan Olah Raga: 19.30 Tebaran 
Irama WHaerah: 20.40 Sinondang Ta- 

pian Na Uli, 21.00 Mimbar Islam, 
21.30 Orkes Studio Djakarta, 22.30 
Tutup. 

PERSETUDJUAN DAGANG 
INDONESIA—AUSTRALIA 

DIPERBARUI. 
Hari Sabtu pasi jl. di Bank Indo- 

sia ditanda-tangani naskah persetu 

Indonesia dap. Australia. 
Djumlah kontingen jang ditetap- 

kan untuk tahun 1953 — 1954 me 
liputi nilai Austraia £ 5.375.000 
dalam masing2 djurusan, jang ber- 
arti suatu perluasan, djika diban- 
ding dengan rentjananja tahun jang 
lalu jang berdjumlah Australia 
£4.865.000. 

Seperti diketahui, hubungan  da- 
gang antara Indonesia dan Austra- 
lia terutama meliputi hasil2 eksport 
teh, serat2, kapuk, latex, kaju, ro- 
tan, getah2, katjang tanah, dan lain- 

lain, sedangkan import dari Austra 
lia terutama terdiri dari tepung tri- 
gu, barang2 makanan lainnja, ba- 
'#ang2 logam, pharmasi, kimia, dan 
lain-lain. 
DELEGASI DAGANG MESIR 

UNTUK INDONESIA. 
Djum'at jl. dari Kairo telah be- 

rangkat delegasi dagang Mesir jang 

terdiri dari 4 orang, menudju ke In 
donesia untuk maksud mengadakan 
perundingan perdagangan. : 

Dr. Moh: Abu Nossein Wakil 
Menteri Perdagangan Mesir jang 
mengetahui delegasi itu sebelum be 
tangkat menjatakan, bahwa di Indo 
hesia, benang,” tekstil,  phosfaat 

dan beras dari Mesir mempunjai pa 
saran jang baik, sebaliknya ' Mesir 
menghendaki dari Indonesia barang 
barang berupa timah, minjak kelapa 
teh, kopi, lada dan karet. Ia njata- 
kan selandjutnja bahwa perunding- 
an dagang antara Mesir dan Indone 
sia itu tidak akan mengalami banjak 
kesulitan dalam pembajarannja kare 
ha antara kedua belah pihk sebelum 
itu sudah dipersiapkan dasar2 per- 

djandjian perdagangan dan pembaja 
tan tersebut, demikian Dr. Moh. 
Abu Nossein menurut ,,Reuter” da 
ti Kairo. 

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka”, 

Semarang, 30 Nopember 1954: 

    

24 karat. djual ...... Rp. 50.— 
: EN Rp. 49.50 

22 karat: djual ...... Rp. 45.50 
: beli ...... Rp: 44— 
Djakarta, 29 Nopember ?54 : 
24 karat tiap gr. ...... Rp. 50,50 
22 karat tiap gr. ...... Rp. 49,50 
Surabaja, 29 Nopember '54: 
Tidak ditrima tjatatan harga, 
Singapura, 29 Nopember ?54: 
Tidak ditrima tjatatan harga, 
Londen, 29 Nopember '54: 
Harga emas internas'onal menu- 
rut bitungan dollar Amerika ada 
lah sbb. : 
Emas Berut tiap cunce 35.21 
Emas Macao tiap ounce 37.43 
Emas Hongkong tiap ounce 37.79 
Emas Bangkok tiap ounce 37.96 

    

TOKO   MA3 

Telp 336 
SEPAK ur 

ALAMAT JANG DAPAT 
DIPERTJAJ “: 
KAR RA 

Munl, 
OPTICAL STORES 

Tiap: 
KEIUGGAN  UIETAN 127 

       
    

DEPOK 38C SEMARANG ' 

djuan perdagangan jang baru antara.” 

    

5 

   



     

  

de
e 

ma
na

 
Tem

 
N
B
 

ta
g 

an 
pe 

Te
 

Wa
p 

Se
na
 

SA 
NN
 

NN
 

O
N
”
 

I
T
 

TN 
T
T
 

DA
 A
i
 

N
N
 

T
N
 

s
u
n
a
n
.
 
“U
bi
 5

 
miiih

. 
Hi
la
l 

E
n
 IN

 
A
a
 

en 
Sa
 
P
A
 

  

k 

4 

: 
4 

" 

Bakar 

Kalau 

    

       

  

2 
luruh Geredj 

aya Latumahina 
jalankan oleh pemerin 

mentjeriterakan us : "erimtah 
kata Latumahina. rak 

   

  

Nat aan 

Indonesia, penduduk tidak bebas bergerak. 

Kita "Berbakti Ke 

NP 

a 

aa | Mengenai” Irian”/Dii:PBB 
Kata Golongan Pemuda: Kita Mau Bebaskan Irian : 
Beta Apa Pun Jang Kita Takuti 

RAPAT raksasa d'lapangan Karebosi Makassar, 
   

- ian Barat sekarang iwah pp 

Perlintasan antara satu dan lain penghinaan, edjekkan dan. tuduhan2 tempat harus dalakukan 
gunakan pas2 djalan dan  melal 
pengawasan alat2  bersen: 
landa. Penduduk jang k 

    

Indonesia dilara: 
penduduk asli, 

terdapat  ber-puluh2 

kan. Disana dila |. .mene 
partai politik dan sebagainja. 

Sesudah menjatakan' kemarahan bagaimana 
rakjat Indonesia atas utjapan2 Luns djahan. Pun 
dan sikap Belanda, Latumahina me- djangan ditanja bagaimana pendirian 
ngatakan bahwa sikap ,,keras kepa- 
la” Belanda menghadapi persoalan 
ini di PBB, berarti bahwa Belanda Dan pendirian tersebut sudah tegas: 

mbuat ren- kita mau membebaskan Irian Barat. tjana lain dari pada apa jang kita Kalau hanja : 
djalankan sekarang. Kolonialisme tjing, dengan tulang dan daging kita 
bukan sadja ditentang oleh bangsa2, dapat mengusir Belanda, maka apa- 
tetapi djuga.oleh Tuhan. Kalau kita lagi jang kita takuti sekarang? 

berarti kita — Achirnja Korompis 

telah mendesak kita me 

menentang kolonialisme 
berbakti kepada Tuhan. 

dgn meng- jang busuk dari Belanda ,tetapi kita 
melalui .tetap mendjundjung 

Ijata 2 jang d'djalankan oleh pemerintaa ki- 
sal dari ta, 

wilajah jang dikuasai oleh Republik 
| bergaul dengan merupakan usaha jang paling minim 

'Tempat2 pembuangan dan palng sederhana. Bukan itu dja- telah dibuka -kembali seperti Digul, 
Hollandia, Sorong dan lain2. Disini da. Pemuda mempunjai tjara2nja sen- 

merdekaan jang ditahan dan diasing- 
mengadakan do, kata Korompis. 

Dalam pidatonja itu Latumahina 
telah mendjelaskan 

pa poster terutama 

anggotaan parlemen. 
bahwa peristiwa ini sudah 

Bert Korompis jang berbitjara atas 
nama pemuda telah memperingatkan 
keadaan jang sudah, demikian rupa, 
dimana kita telah diantjam . 
landa dengan tak mau lagi 
ngar tuntutan2' kita. Kea 
Belanda hendak mengadjak 
rakjat Indonesia, tanja 
Sudah berbilang tahun kita n 
perasaan, medahan nafsu, 

sa     
rian Badan gi Rp. 50 miljard modal Belanda dan 

Perdjuangan Irian terhadap bebera- ratusan ribu orang Belanda, jang hi- 
jang meminta dupnja terdjamin dan sentoso.. Ka- 

dipetjatnja Sahetapy Engel dari ke- lau kita tidak tjinta damai sudah la- 
Dikatakan ma kita ambil tindakan2 sesuai de- 
diprotes. ngan hasrat dalam djiwa kita. Demi- 

        

    
   

    

  

: djuta katakan suatu penghianatan rerha- 
Korompis. dap perdjuangan Indonesia. Tinda- 

nahan kan Belanda didalam tjara menjam- 
g “'paikan nota protesnja oleh Muchlis 

tinggi usaha? 

, walaupun usaha2 itu kalau diukur 
dengan njala api semangat pemuda 

lan jang paling mudah bagi pemu- 

diri jang didukung oleh njala api re- 
volusi. Kita sadar menunggu koman- 

“Bukan lagi mendjadi  pertanjaan 
tjara mengusir pendja- 
persoalan Irian Barat 

negara ini dan itu, tetapi pokoknia 
bagaimana pendirian kita . sendiri 

dengan  bambu-run- 

memperingat- 
kan Belanda, supaja djangan main 
anfjam2. Di Indonesia masih ada la- 

kian a.l. Korompis. 

Pidato wakil buruh 
Aminuddin Muchlis jang berbitja- 

ra mewakili kaum buruh telah me- 
ngetjam usaha2 kaum imperialis gu- 

ina mem-busuk2an perdjuangan Irian 
Barat. Utjapan Sahetapy Engel di- 

—.
 

Kelihatan dalam gambar ini Jacob Alexandrovich Malik, 
Rusia di London dengan disertai oleh isterinja berangkat ke. Amerika- 
Serikat untuk selandjutnja memangku djabatan sebagai pemimpin dari $ 

delegasi USSR di Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

duta-besar 

  

Hasil Konperensi Gera- 
s .. 

kan Pemuda Sosialis 
Mengadjak Kembali Ke Djiwa Dan Azas Prokla- 
masi Menudju Kemakmuran Rakjat Indonesia 

GERAKAN PEMUDA Sosialis Senen malam mengadakan 
pertemuan bertempat digedung pertemuan umum sebagai penutup 
konperensinja jang telah berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 
Nopember 1954 di Djakarta. Pertemuan tersebut mendapat kun- 
djungan tjukup banjak, diantaranja tampak ketua umum PSI Sutan 
Sjahrir. Hasil jang tertjapai dalam konperensi itu jalah jang ter- 
penting peleburan diri dari 11 organisasi pemuda diseluruh Indo- 
nesia jang berazaskan sosialisme dalam satu organisasi jang dina- 
makan Gerakan Pemuda Sosialis. 

Bimliiiia Untuk: 
Peladjar Atjeh 
KEMENTERIAN PPK meng- 

umumkan: Sesuai dengan peng- 
umuman Kementer'an PPK tang 
gal 12 Oktober 
djak bulan Oktober 1953 oleh 
Kementerian PPK telah diseleng- 
garakan pemberian bantuan pin- 
djaman . kepada  peladjar/ maha- 
siswa sekolah negeri maupun par 
tkelir jang terputus hubungan- 
nja dengan maksud agar mereka 
dapat melandjutkan peladjaran- 
nja. 2 

Bantuan  pindjaman 
tidak diberikan kepada: 

a. Orang2 jang bukan peladjar/ 
mahasiswa, b. peladjar/mahasiswa 
jang menerima tundjangan ikatan 
dinas, .c, peladjar/mahasiswa 

tersebut 

jang 
mempunjai penghasilan karena be- 
kerdja atau telah mendapaf pertolo 
ngan dari fihak lain, d. peladjar/ma 

hasiswa jang sudah ada. hubungan 
kembali dengan orang. tuanja atau 
walinja didaerah Atjeh. 

Berhubung adanja dugaan2, bah- 
wa dalam daftar2 jang telah dima 
djukan kepada Kementerian PPK. 
terdapat djuga beberapa orang jang 
tidak berhak, maka untuk mendjaga 
nama baik para peladjar/ mmhasis- 
wa jang berasal dari Atjeh, Kemen 
terian PP dan K terpaksa akan 
mengambil 'tindakan2 | seperlunja, 
djika dugaan2 itu ternjata benar, 
Dalam 'hal ini Kementerian PPK 
mengharapkan bantuan fihak2 jang 
bersangkutan. at 

INSIDEN2 DI MAROKKO. 
Seorang Marokko, pegawai perne 

rintah di Casablanca pada malam 
Minggu jbl. telah ditembak mati 

  

oleh seorang jg tidak dikenal dan 
ig berhasil melarikan diri. ' Dalam 
insiden lainnja djuga seorang Ma- 
rokko mendapat luka2 karena tem 
bakan2 revolver, sedangkan dalam 
rumah seorang pemilik toko diper 
kampungan Arab sebuah bom te- 
lah meledak sehingga timbul keru- 
sakan besar, (Antara), 

1953, maka se- 

'rakjat. 1 

Ih mendjelaskan maksud rapat tersebut 
gembalian daerah Irian Barat. 

zr Saran2 radio Indonesia, dilarang membatja koran2 

| Dengan inj meka perdana menteri 

Kita Menentang Kolonialisme Bes 
pada Tuhan 

a Mendo'a-kan Perdjoangan Indonesia 

       dapat dikabarkan lebih 

dan usaha2 jang 
Seterusnja Latumah'na telah 

penindasan Belanda. Disana, 

dikatakan ,,kurang-adjar” dan meng- 
hina bangsa Indonesia. 

Sikap dan kata2 Luns dikatakan 
selaku nafsu hendak. mempertahan- 
kan kolonialisme. 

tjontohnja Belanda telah menipu Pat- 
timura, Diponegoro, Hasanuddin dan 
»djandji  'Nopember”. 

Muchlis. 3 
Seluruh geredja berdo'a. 

Rapat berachir dengan diambil. 
nja resolusi seperti jang sudah 

do'akan kepada perdjuangan de- 
legasi Indonesia di PBB dan kepa- 
da kekuatan iman seluruh bangsa 

untuk keadilan, Demikianlah po. 

sasa dilapangan Karebosi Makas. 
Sar tadi (Antara). 

Kediaman Komisaris Be- 
landa didjaga. 

Ta 
Perlu djuga ditambahkan disini 

bahwa ketika diadakan demon- 
strasi tadi. satu regu polisi telah 
di.empafkan disekitar muka kedia- 
map Komisaris Keradjaan Belan- 
da Menke di Makassar. 

Ketua Umum Badan Perdjua- 
ngan Irian sengadj, telah meng- 
ambil arah djalan djurusan lain 
dari tanah lapang Karebosi me- 
pudju gubernuran, sedangkan jang 
basa dan paling tepat jalah me- 
latu, muka rumah kediaman Ko- 
misaris Belanda jang tidak djauh 
dari gubernuran . 

Tindakan inj dilakukan guna 
menghindarkan kemungkinan2 jg 
dapat terdjadi (Antara). 

    

  

Bao Dai Petjat 
Djenderal Neu-: 
yenYan Hinh 

Setjara Terang2an Bao Dai 
Memihak Ngo Dinb Diem 

: KEPALA NEGARA Vietnam, 
Bao Dai. pada hari Senen telah 
menanda-tangani suatu dekrit jg 
membebaskan djenderal Nguyen 
yan Hinh dari tugasnja sebagai 
kepala staf angkatan darat Viet- 
nam. Dengan demikian maka 
B20 Dai Kini dengan tegas me- 
mihzk perdana mentri Ngo Dinh 
Diem dalam partikaian - anta- 
ra phak pemerintah jang dipim- 
pin oleh Ngo dan pembesar2 mi- 
Lter jang dipimpin oleh Nguyen 
Van Hinh. Seperti diketahui, du- 
lu Bao Dai menjokong Van ' 
Hnh. : 
| Pertikaian tersebut berpangkal ke-| 
pada tuduhan pihak pemimpin2 mi-! 
liter, bahwa pemerintah Ngo terlalu 
lemah sikapnja dalam menghadapi 
perkembangan? jang ditimbulkan 
oleh konperensi Djenewa. Pertikaian 
memuntjak pada tanggal 11 Septem 
ber j.L, sewaktu perdana menteri 
Ngo Dinh Diem memerintahkan ke- 
pada djenderal Van Hinh  supaja 
mengambil tjuti selama 6 bulan di 
Perantjis, sedangkan Van Hinh me- 
nolaknja. : 
« Pada tanggal 21 Nopember jl. 
Van Hirih achirnja pergi djuga ke 
Perantjis, jaitu setelah ia mengada 
kan pertukaran fikiran dengan djen 
deraj Lawton Collins, utusan priba 
di presiden Eisenhower dj Indotjina, 
dan kepergian Van Hinh ke Paris 
ini ternjata membawa pemetjatannja. 

Ngo Dinh Diem, jang menurut isti   
» 

Menunggu kongresnja jad. Gerak 
an Pemuda Sosialis dipimpin oleh se 
buah dewan pimpinan pusat dike 
tuai oleh Suwandi. 

Konperensi Gerakan Pemuda So 
sialis itu telah mengeluarkan 
ment jang isinja antara lain sbb.: 

1. Pemuda Sosialis menganggap, 
bahwa pokok persoalan keamanan 
rakjat adalah persoalan kebutuhan 
hidup rakjat sehari-hari dan tiap usa 
ha jang mendasarkan diri pada j K 

musan keameman rakjat jang me 
njimpang dari itu akan menambah 
ketegangan dan ketidak emanan jg. 
telah ada. : 

2. Pemuda  Sosialis mensinjalir 
adanja keretakan jang menjusup da- 
lam segenap Japangan  masjarakat 
den negafa dan adanja' politik jang 
dikendalikan oleh nafsu 
dan nafsu kemewahan dalam ben 
tuk partai2. Adanja bahaja petjahnja 
persatuan kebangsaan jang disebab 
kan oleh permainem politik jang ti 
dak menjangkut kepentingan hidup | 

| 

3. Pemuda Sosialis mengadjak me- 
ngarahkar perdjuangan pemuda un- 
tuk: aa 

a. Menentang naiknja kemelaratan 
dengan daja kreatip jang njata. 

b. Menentang naiknja kemelaratan 
pikiran rakjat jang menimbulkan si-   

| 

kap masa bodo pada rakjat, menim- 
bulkap negara dalam negara dan 
ketidak-pertjajaan pada negara dan 
pimpinan. 1 : 
Dan dengan kesadaran ini semua, 

Pemuda Sosialis mengadjak kembali 
ke djiwa dan azas Proklamasi me- 
mudju kemakmurap rakjat Indonesia. 
Demikian antara lain statement Ge- 

state 

berkuasa |4 

lah AFP disokong oleh Amerika Ss 
tikat, mendapat kemenangan dalam 
pertikaiannja dengan  pemimpin-pc 
mimpin militer jang telah berlang 
sung selama 2/5 bulan itu. (Antara) 

INDIA MINTA KEPADA PBB 
SUPAJA MASALAH KOREA 

DISELESAIKAN., 
5 India telah membuat sebuah 

Tak Ada Suatu! 

    

Demikian | 

disiarkan ,,Antara”, Djuga oleh| E 
Latumahina telah dibatja surat | 
dari golongan geredja jang men- $ 

Indonesia jang sedang berdjuang 

kok? isi pidato didalam rapat rak 

S3 

  

  

Pemogokan 
      

Tentang djandji2| KJ 
Belanda rakjat tidak pernah pertjaja, | 4 

letakkan pekerdjaan mereka 

untuk mentjapainja Masjumi tid 

Selandjutnia sebagai. pambitjara 
terachir S. Brotohardjono dari Pim 
pinan Masjum: Wilajah Djawa Te 
ngah jang menitik beratkan kepada 
pentingnja pemilihan umum untuk 
mentjapai kemenangan ummat Islam 
dengan hanja memilih wakil2?nja jg. 
konsekwen memperdjoengkan berla   

  

Belum lama berselang pegawai2 kantor Pos di Paris sebanjak 3.000 
orang telah mengadakan pemogokan selama 24 djam untuk menuntut: perbaikan nasib. Tjara mereka mogok sungguh istimewa: Setelah me- 

) Masjumi Berdjoang Utk 
Tegakkan Hukum | Islam 
Utk Mentjapainja Masjumi Menggantungkan Factor 

Dari, Dalam: yman Dan Tauchid 

”MASJUMI SEBAGAI Partai politik Islam jang mendasarkan 
perdjoangannja untuk menegakkan Hukum Islam di Indonesia 
menginginkan adanja rasa kebahagiaan jang merata kesegenap Ia- 
pisan rakjat Indonesia, baik djasmaniah maupun rochanijah. Dan 

adanja angin dari luar jang merupakan factor pendorong bahtera 
negara Indonesia, akan tetapi terutama 
dari dalam jakni iman dan tauchid dalam kehidupan segenap 
rakjat Indonesia”, dem'kian antara Jain uraian M. Yunan Nasution 
dari DPP Masjumi Djakarta dalam rapat akbar d Aloon2 Peka- 
longan pada hari Minggu sore jbl. 

PTT-Paris 

  
lalu berbaris berkeliling kota. 

akan membitjarakan 

KANAN TT KE pa an AT an BAY ASET TN ET PINTU TA ASP NET 

  

4 5 s 

DJAWATAN RADIO besok 
meresmikan pemakaian 
ling sedikit 10000 Watt dan akan: 

  

itu memang perlu 
amat, sedikitnja supaja orang 
mendjadi tidak ketiduran pulas, 
bahwa betul2 Republik Indones'a 
ini sudah dibajar dengan djiwa 
dan raga, tulang2 berserak. Peri- 
ingatan kepada tulang2 jg. masih 
bisa dialan dan makan, supaja 
tdak enak2 makan, tidak enak2 
menikmatkan kemewahan sadja, 
lupa rakjatnja. 1 ! 

akak 

SAMA HARINJA,.19 Desember 
di Semarang akan dibuka Kongres 
IDI. Ikatan Dokter Indonesia. Apa- 
kah konggresnja dokter ini djuga: 

PENJAKIT 

MASJARAKAT janr sekarang ini, 
ataukah akan. memvitjarakan soal" 
administratif organi-atoris awak dg 
wek kita belum tahu. Tjuma ada' 
baiknja diusulkan djustru Kongres 
nja itu djatuh pada waktu Belanda 
menjerbu, supaja diditjarakan penja 
kit umum dewasa isi. 

nja untuk penjakit ,,demen duwit” 
| dan korupsi sekarang ini. Kirania 
ini bisa didahului supaja dokter2 dja 
ngan demen duwit banget2. Akor? 

3 
»GEDANG dikata orang ' ,,Pi-   

ak menggantungkan semata2 dari 

menggantungkan factor 

Barat Tolak Un- 
dangan Russia 
Utk Ambil Bagaian Dim 
Konperensi Keamanan 

  

kunja ideologi dan. hukum2 Islami“ 5 di Indonesia, “ Kolektip Eropah | 
Kemudian dibatjakan ssbuzh “per | NOTA2 DJAWABAN Ame- 

njataan konperensi, jang mendesak 
kepada kabinet Ali Arifin supaja se- 
gera kembalikan mandaatnja kepada 
PJM Presiden, dan konperensi me 
njckong mosi tidak pertjaia dari Mr. 
Jusuf Wibisono dkk: “dalam - parle 
men. Sesudah rapat akbar ditutup 
dengan batjaan do'a dan takbir 3 ka 
1. 

  

Utk Laksanakan 
Claim Nasionanl 

Galang Front Persatuan 
Buruh Dan Persatuan 

Nasional 
PERNJATAAN dan seruan da- 

ri berbagai organisasi jang meng- 
adjak memperkuat persatuan na- 
sional dim usaha melaksanakan 
claim nasional Irian Barat, makin 

ngan tengah d'perdebatkannja ma 
saiah Ir.an Barat diforum PBB 
dewasa ini. DPP SBKA atas na- 
ma 66.900 anggotanja dim per- 
njataannja menjerukan kaum bu- 
ruh Indonesia seluruhnja untuk 
lebh memperkuat -front persa- 
tuan buruh dan persatuan nas:o- 
nal. T dak ada suatu tuntutan 
jang bisa terijapai dengan berha- 
S1 sonder dukungan set,ara nja- 
ta dari semua kekuatan jang ada 
pada kta. demkian pernjataan 
SBKA. 2 

- 
DPP Pemuda Rakjat dalam pernja 

taemn'a mengadjak, atas nama 300 
|ribu anggotanja, kepada segenap ps   usul jang tidak resmi dimana di- 

mjatakan supaja PBB memberikan 
rekomandasi untuk memulai lagi 
perund'ingan2 guna menjelesaikan 
ega di Korea, demikian- 
ah diperoleh berita hari Sabtu, 

'Resolusi India itu, demikian di- 
beritahukan, telah disebabkan 
pada hari Kemis kepada para de- 
legasi negeri2 Barat. 
PERDANA MENTERI BIR- 

MA BERTOLAK KE 
Y RRT. 
| Perdana menteri Brma, U Nu. 
ipada hari Senen bertolak ke 
RRT untuk mengadakan kundju- 
ngan goodwily selama 1 minggu, 
'Dalam kundjungann,a ini ja d'- 
Ser'ai oleh dut, besar RRT di 
Birma. Yao Chung Ming, se- 
idangkan diantara pembesar Bir- 
ma jang turut dalam rombongan 
perdana menteri U NU ini terda- 
paf bekas duta besar Birma di 
RRT iang kini mendjabat hakim 
Mahkamah Agung, U Myint 
Then (Antara). 

  rakan Pemuda Sosialis. (Antara). 

MAKSUD KEDATANGAN 
MENTERI DN. PERAN- 
TJIS KE ALDJAZAIRIAH. 
Francois Mitterand, menteri da 

lam negeri Perantj's, hari Sabtu 
malam tiba di Aldjazairiah dari 
Paris dengan disertai oleh pembe 
sar2 dari kementeriannja- la me- 
nerangkan bahwa ia bermaksud 
untuk ikut serta dalam apa jang 
dsebutnja "memulihkan  keterti 
ban” di Aldjazairiah- (Antata) 

PEMBATJA jang budiman, kali 
ini tak banjak kabar dari dalam ne 

' geri. Hanja keterangan wk. PM Zai- 
| nul Arifin jang menegaskan, bahwa 
| ae Nkktnan Hasibuan ketua STH Be 
kasi itu berdasarkan sebab2 jang 
»zuiver crimineel”. — Baik kita se 
karang mulai melangkah keluar ne 
geri, mula2 AFP mengabarkan, bah ! 

| wa pada malam Minggu pasukan po 
lisi pendjaga perbatasan India telah 
berhasil menghalaukan 75 orang Pa 
kistan, jang katanja mau menjelun- 

Ldup ke wilajah India, Sampai terdja 

tak dalam perdjuangan melepaskan 
Irien Barat darj kungkungan imperia 
lime Belanda dengan persatuan jang 
Iwoih luas dan kokoh. Dalam pernja 

.taan2 kedua organisasi SBKA dan 
Pemuda Reakjat tsb. djuga  dising 
gung adanja elemen2 reaksi dalam 
negeri jang menen'ang claim nasio 

| nel Irian Barat dan terhadap elemen 
| elemen reaksi itu diandjurkan rakjat 
, Waspada dan menggagalkan tiap usa 
ha reaksi itu. ((Antara). 

  

RAPAT P.P.K. SELURUH 
BESUKI. 

Bertempat dipendopo kabupaten 
Bondowoso. baru ini telah  diada- 
kan rapat diantara PPK seluruh ka 
bupaten Bondowoso. Rapat itu di 
hadiri djuga oleh wakil2 dari Pani- 
tya Pemilihan - daerah Djawa Ti- 
mur. Pokok. pembitjaraan dalam ra 
pat itu mengenai soal2 disekitar pe 
milihan umum.  Antaranja menge- 
nai kesulitan, djalannja pendafta- 
ran pemilih dan instruksi2 jg baru 
dari PPI. 

banyak achr2 ini, bertepatan de- | 

muda Indonesia untuk bangkit seren ' 

    , Inggris dan Perantjjis atas 
Sov,et Uni tertanggal 23 

ber dan 13 No KE 
| pada hari Senen Pan ana 
“kan kepada kementerian luar 
| nesefi Sovjet Uni oleh wak12 
@'plomatik ketiga negara Barat 
tersebut. Seperti diketahui, nota 
Sovjet tertanggal 13 Nopember 

'tersebut telah menjarankan di- 
adakannja suatu konperensi kea- 

  
manan kolektif Eropa dj Paris 
atau Moskow pada tanggal 29 
Nopember. 

Menolak. 
Sementara itu United Press me- 

ngabarkan dari London, bahwa da- 
lam nota2 djawaban jang disam- 
paikan kepada pemerintah  Sovjet 
Uni pada hari Senen itu Amerika 
Serikat, Inggris dan Perantjis de- 
ngan resmi menolak undangan So- 

| viet Uni untuk menghadliri konpe- 
Tiaite keamanan kolektif Eropa itu 
dengan masih membuka  kemungki- 
nan bagi penjelenggaraan suatu kon 
perensi 4 negara. (Antara). 

3 

Gerhana 
Matahari 
Besok 22 Desember 

MENURUT pengumuman Dja- 
watan Meteorologi dan Geof.sik 
pada tanggal 22 Desember 1954 
akan terdjadi gerhana matahari, 
Gerhana penuh akan terlihat di- 
pujau T-mor,, Alor dan aAU- 
an Maluku Tenggara, Untuk dac. 
rah Indonesia lainnja gerhana itu 
hanja akan terlihat sebagian. 
Untuk Sumatera Utara tengah2 
gerhana terdjadi pada kira2 Ijam 
16.03 W. Sumatera Utara, Sgma- 
tra Selatan djam 16.31 W. Su- 
matera Selatan, Djawa dj 16.59 w. Djawa, Kalimantan 
djam 17,05 w. Djawa, Nusa 
Tenggara djam 17.28 w, Sula. | 
wesi, Sulawesi djam 17.34 -w. 

| Sulawesi. Timur dan Alor djam 
17.27 w. Sulawesi, Maluku dan 

|Irian. Barat saat matahari terbe- 
|nam. Lamanja gerhana maksi- 
| mum 6 men.t. Besarnja gerhana 
maksimum 0.966 (Antara). 

  

|. PIUS XII KEMBALI KE 
. VATIKAN. 

Rado Vatikan hari Sabtu me- 
njiarkan bahwa Pius XII pulang 
kembali ke Vatikan pada malam 
Minggu setelah 4 bulan lamanja 
tinggal ditempat musim panasnja 
di Castol Gandolfo. Hari Ming- 
gu Pius ikutserta dalam suatu 
upatjara. 

  

di tembak menembak apa, tapi apa si Djepang untuk menhentikan per 
ada korban jang djatuh tak terang | tiobaan2 dengan sendjata2' atom — 
— Rupanja setelah kehilangan peng | Rupanja di Indo China djuga belum 
kalan di Suez Mesir,- kini Inggris | beres betul, Menurut pengumuman 
akan tjari pangkalan militer - baru ! dari Hanoi hari Minggu, katanja se 
di Ethiopia. Menurut sumber di Lon djak permulaan — bulan Nopember 
don hari Sabtu kini Inggris telah ada 10.800 orang2 Vietnam jang 
membuka perundingan kearah pelak beragama Katholik — meninggalkan 
sanaan niat ini dengan fihak Ethio-' daerah Vietmiah Phatdiem menudju pia — Hari Minggu Panitia Execu- kedaerah pendudukan Perantjis ' di 
tief Konp. Serekat2 Buruh Bebas Se Haipong. — Meski perang Koren te 
dunia (TCFTU) jang bersidang di lah berhenti, tapi fihak Korea Sit. 
Paris telah menjetudjui usul delega | makin memperkuat pertahanannja, 

  

sang”. Pisang Ambon enak rasanja. 
Jang tjurang hidupnja garang. Ga- 
rang -rakjat korbannja”. 

Ini kalau anak2 Tanah Abang 
' mau ikut-ikutan djadi Seniman” 
, Bikin sjair atau pantun mau realis- 

tis. Apakah itu ,seniman' belum me 
ngerti bahwa memang selamanja si- 
lemah didjadjah dan miskin adalah 

“korban kemewahan? Dan kemewah 
!an selalu membawa kelupaan? 

Itulah sebabnja maka sekarang se 
sudah tidak bisa mendjadjah, orang 
menjuntikkan sadja...... kemewahan 

| berlimpah2. 
Ini lelutjon jang kita dengar diba 

wah djembatan Tanah Abang Lalu 
»seniwatinja” mendjawab : 

»Buah durian berduri-duri. Pasar 
Minggu kotanja buah. 

Biar susah tidak susah sendiri. 

Mari menunggu insjafnja jang me 
Bae ana : 

Wah lu, seniwatj ,,tolol.” 
Mana ada orang insjaf? Sekali 

mewah mereka berusaha terus 
mewah, djangan diowahowah biar 
orang lain susah. 

Habis bagaimana, tanja si reni 
wati. 

Walhasil beg'ni.maknanja kini: 
Barang bubrak mesti diper- 

baiki. Diperbaiki dengan tel.ti. 
Orang mewah takut sosial-repo- 
fusi. Padahal mewah itu bikin 
subur sosial-repolusi.” 
Doo begitu.... Ijaaa ja... 

hit ia 
Ini lelutjon spontaan jang kita 

dengar diantara penghuni zonder 
adres. Benar salahnja terserah 
pembatja nan tertjinta. 

F3 
Sak 

BUNG TOMO IKUT PANDU 

DONGKOL. Bukan Pandu men- 
dongkol. Tapi dongkol artinja pen 
siun. Pensiunan Pandu. Waktu Bung 
Tomo diminta : berbitjara didepan 
kumpulan para Pandu Dongkol di 
Djakarta jang terdiri, dari para Men 
teri, Pemimpin, Pembesar, Peda- 

gang, orang mentereng itu, antara- 
nja Bung Tomo berkata : 

Dulu waktu saja djadi Pandu saja 
hanja lihat sepeda2 bobrok. Kini pada 
pertemuannja Pandu2 dongkol ini, 
saja lihat mobil2 mengkilap. 

Maka saja terus terang didepan 
Bapak2 ini, jang dulunja ada jang 
memimpin saja, terus terang berka- 
SA naa aku merasa. ketjil disi 
ni. Dan aku merasa banjak dosa se 
karang ini. . Tidak seperti sewaktu 
Pandu dahulu. Begitu antaranja ka 
ta Bung Tomo. 

Dan diwaktu Mr. Sunarjo Men 
teri Luar Negeri (seorang jang 
berdarah daging Pandu  betul2 
dan bekas tukang tambur dulu- 
nja dalam Pandu) djuga diminta 
berbitjara, mas Narjo antaranja 
DENKATAN benak ANN Ana kok benar 
kata Bung Tomo itu...... 

Dengan kata2 itu kita hat ke 
djudjuran Mr. Narjo dan” orang2 
jang begini ini bisa pimpin kita 
kearah kemenangan. Paling sedi- 
kt menang dalam tuntutan Irian 
Barat. 

Semoga demikian adanja. 
. Amin. 

»DANA HARI ULANG TA- 
HUN CHURCHILL”. 

Suatu tjek dari sedikit-dikitnja 
100.000 poundsterling akan di- 
sampakan kepada perdana mente 
ri Inggris Sir Winston  Churechill 
berkenaan dengan “akan tibanja 
hari ulang tahunnja pada hari 
Sabtu jl. Tjek tersebut dimaksud 
kan sebagai modal untuk mem- 
bentuk suatu ,.Dana hari' ulang 
tahun Churchill. Djumlah sebe- 
sar kira2 100.000 poundsterling 
tu adalah hasil sumbangan dari 
kira2 150.000 orang. Tjek itu di- 
berikan sebagai hadiah pemern- 
tah Commonwealth Inggris ber- 
kenaan dengan hari ulang tahun 
Churchill jang ke-80 itu. (Ant.) 

1 Lipa 

Djendral! Lee Hyung, kepala staf Ko 
rea Sit. menerangkan hari Minggu, 
bahwa kini Korea Slt. akan memi- 
Tiki pasukan2 anti komunis jang ter! 
kuat di Asia. Dulunja hanja 20 di- 
visi dan kimi akan ditambah mendja ' 
di 30 divisi — Amerika Serikat, Pe 
rantjis tahah memberikan instruksi 
kepada duta2 besarnja di Moskow 
untuk menjampikan penolakan , nega 
ra2 Barat terhadap tuntuta, Rusia 
untuk mengadakan konperensi selu 

ruh negara2 Eropa, 

pemantjar2 besar jang 

Bagaimana tjara dan obat suntik ! 

   

. 
2. 

      
19 Desember Akan Diperingati oleh RRT pergan 
Peringatan Istimewa — Dokter Spj Mengobati Djuga 
Penjakit Masjarakat — Omong Omong Dibawah 

Djembatap Tanah-Abang — Kalau "pandu2 
Dongkol“ Berkumpul : 

tg. 19 Desember j.a.d. ini akan 
kekuatannja pa- 

diadakan peringatan istimewa 
penjerbuan Belanda ke Jogja & tahun jang lalu, 1948 19 Desem- 
ber. Anehnja 6 tahun jang lalu itu harinja djuga Minggu. Apa- 
kah tiap 6 tahun sekali tentu kem bali hari dan 
jang sama ini, terserah ahli penje lidik. 

. Tiuma jang perlu falah bahwa | 
peringatan 

tanggal dan bulan 

Dirantai Dalam 

Kandang Babi 

Selama 4 Tahun 
PCLISI ITALIA pada hari 

M'aggu mengumumkan bhw me- 
reka telah menemuliin seorang 
gadis desa bernama KFortunata 
Mone, jang oleh ajahnja. dirantai 
dalam kandang bab, sampai sela- 

ma 4 tahun. Gadis tadi ketika 
d bebaskan oleh polisi mendeng- 
kur seperii babi dan ternjata 
makan dari ember tjutjan. Kor- 
tunata jang berarti .,Si Bahagia” 
berumur 30 tahun. hanja berpa- 
kaan karung, tak bersepatu se- 
dangkan kuliunja di tangan dan 
kaki sangat pandjang. Untuk me- 
matahkan rantai, jang beratnja 
11 pound dari gelangan tangan 
gadis sebelah kanan polisi mem- 

| butuhkan waktu setengah djam. 
Didapat keterangan bahwa 4 ta- 

hun j.l. Fortunata telah dibawa oleh 
ajahnja ke dokter jang telah mena- 
sehatkan supaja Fortunata dikirim 
ke sebuah rumah sakit djiwa, tetapi 

ajah Fortunata kuatir akan ongkos 
jang harus dikeluarkan berhubungan 

Hengan perawatan Fortunata dan ia 

mengambil keputusan untuk  me- 
njembunjikan anaknja sehingga ti- 
dak menarik perhatian kaum tetang- 
ga dalam kandang kuda kemudian 
dalam kandang babi. Dalam pem- 
belaannja ajah Fortunata menerang- ' 
kan kepada polisi bahwa ia meran- 
tai anaknja karena kuatir bahwa 

Fortunata akan melukai orang lain 

atau akan mendjatuhkan diri dalam 
sungai. £ 

Fortunata ialah salah seorang di- 
antara 5 orang anak perempuan pe- 
tani Mone. Menurut polisi 5 orang 
anak prempuan Mone itu semua ,.se 
dikit tak beres otaknja”, 2 diantara- 
nja sudah kawin sedangkan jang 

lain kerdja untuk ajahnja. . Polisi 
berhasil menemukan Fortunata  ka- 
rena Mone sesudah brtahun2? berha- 
sil merahasiakap - keadaan Fortuna- 
ta telah mengatakan hal tsb. kepada 
salah seorang tetangganja. 

Fortunata kini dikirim ke sebuah 
rumah sakit djiwa. (Antara). 

UNTUK MENENTANG -PER- 
SATUAN DGN. JUNANI. 
Mufti Mehmet Dana,  pemim- 

pin igama Islam dari 100.000 
orang bangsa Turki di Cyprus, 
hari Sabtu bertolak ke New York 
untuk menghadliri sidang Madje- 
lis Umum PBB guna bitjara me- 
nentang maksud? untuk menjatu- 
kan Cyprus dengan Junani. 

  

ap 2 ME BA PE Jak Pa 

  

  
Gambar terbaru dari Sheikh Ezzat 
Gaafar, ketua kabinet Emir Kuwait. 

| Waktu belum lama berselang dia da- 

| tang di Cairo dari Roma, tlh. terbit 
berita2 jang mengabarkan, — bahwa 
dia akan menikah denga, Narriman 
Sadek, bekas permaisuri radja Fc- 

|Lrouk jang dewasa ini mendjadi isteri 
| seorang dokter. Sheik Ezzat Gaafer 

adalah seorang miljuner jang kaja 
raja. 

| 

: 

  

Boikot - Total 
Thd Modal Monopoli Be- 
landa Di Indonesia Bila 
Tuntutan Indonesia' Me- 

ngenai Irian Gagal 

DEWAN PIMPINAN. Pusai 
Barisan Pembangunan jg melipu- 
ti 6 organsasi pedjoang bekas 
bersendjata dalam  statementnja 
menjatakan menjokong sepenuh- 
nja usaha pemerintah dan berdi- 
ri dibelakang resolusi delegasi 
RI di PBB mengenai Irian Ba- 

| rat. Kemudian mendesak pemerin 
| tah, agar resolusi tersebut diser- 

tai dengan sanksi2 pemboiko- 
tan-totaj ferhadap modal monopo- 
li Belanda di Indonesia djika 
nanti menemui kegagalan. Achir 
nja kepada seluruh partai2 poli- 
tk dan organisasi massa/pemuda, 
itu diserukan supaja siap sedia 
menghadapi segala kemungkinan 
sebagai usaha terachir dim me- 
menuhi claim-nasional itu. (An- 
tara). 

SAREKAT2 BURUH GUATE- 
MALA MENDAPAT KEMBA- 

LI MILIK DAN HAK2 
PERLINDUNGAN. 

Presiden Guatemala Carlos Cas 
tillo Armas pada hari Sabtu  me- 
ngembalikan milik dan hak2 perlin 
dungan hukum kepada sarekat2 bu- 
ruh di negeri tsb. jang telah ditja- 
but dalam. bulan Djuli tahun ini 
dengan alasan bahwa sarekat?2 bu: 
ruh itu dikuasai oleh kaum komu- 
nis. Dalam dekrit, jang dikeluarkan 
pada hari Sabti, Armas menjatekan 
bahwa di dalam sarekat2 buruh s- 
karang tidak ada lagi ssorang komu 
nis memegang kedudukan penting. 
(Antara).   

  

Duta Besar RRT Serahkan 
| Surat Kepertjajaan 
(RRT,Ingin Adakan Kerdjasama Damai Dgn Nega- 
ra Manapun Di Dunia Ini Atas Dasar 5 Prinsip 

anggota2 staf kedutaan RRT, 
Ching-fa. 

Dalam pidatonja pada upatja- 
ra tersebut Dutabesar Huang 
Chen antara lain menjatakan. bhw 
diantara rakjat Tiongkok dan 
rakjsit Indonesia telah ada per- 
sahabatan jang tradisionil, dan 
selama bertahun? ini, rakjat ke- 
dua negeri jini telah melaksikan 
perd'uangan keadilan urfuk ke- 
merdekaan nasonal dan kebeba- 
san. Selandjutnja Huang Chen 
menjatakan, bahwa hubungan 
kebudajaan dan perdagangan: di- 
antara RI — RRT telah menda- 
pat kemad,uan2 dan oleh karena 

      

.. Sudan Tjinta 
2 7 0.8 Dj. Nadjib? 

Minta Supaia Nadjib 
Diperbolehkan Me- 
ngundjungi Svdon 
TERSEBAR berita2 ig belum 

dibenarkan tetapi jang kuat di 
ibukota Mesir hari Sabtu, bahwa 
pemerintah Sudan sggera akan 
minta kepada pemerintah Mesir 
supaja diperkenankan kepada be- 
kas Presiden Mesir, Djenderal 
Mohammad Nadjib. mengundju- 
ngi Sudan. Menteri  Pekerdjaan 
Umum Sudan, Mohammad C, 
Edd'ne, dewasa ini sedarg me- 
nunggu kedatangan Perdana Men 
teri Sudan, Ismail El Azhary, jg 
sedang berada di Roma, guna 
mengadakan perundirgan2 dng, 
.pembesar2 Mesir mengenaj sosl2 
kedua negeri dan mengenai kc- 
dudukan Djendral Nadjih. 

Eddine hari Djum'at mendjadi pe 
ngundjung jg pertama dari luar ne- 
geri jg diperkenahkapy bertemu de- 
ngan Nadjib semendjak  Nadiib. di 
hentikan mendjabat Presiden Mesir 
oleh Dewan Revolusioner, 

Pertemua, Eddine-Nadjib berlang 
sung selama 2 djam 30 menit. Ed- 
dine menjatakan bahwa Nadjib ru- 
panja puas dan dalam keadaan se- 
hat walafiat. Demikian pula di ka- 
takan buhwa Nadjib berbahagis pu 

la karena Dewan Revolusioner me 
naikkan pensiunnja sete'ah dihenti- 

kan jaitu dari, 125 Pon S:crling men 
djadi 200 Pop Sterling sebulan. 

(Antara), 

  

DUTABESAR LUAR BIASA dan berkuasa 
blik Rakjat Tiongkok untuk Indonesia, Huang Chan, Senen petang 
menjerahkan surat2 kepertjajaannja kepada Presiden Sukarno di 
Istana" Merdeka. Upatjara penjerahan surat2 kepertjajaan itu di- 
hadiri oleh Menteri Luar Negeri Sunario, kepala biro Asia dan 
Pasifik Kementerian Luar Negeri 

penuh dari Repu- 

Sukardjo. Wirjopranoto, 
antara lain 

dan 
kuasa usaha Chung 

  

  

rakjat kedua negara ini bersama2 
mempunjai hasrat jang sama un- 
itu mempertahankan perdamajan 
di Asia dan d:dunia. maka per- 
sahabatan diantar, kedua negara 
ini makin hari makin bertambah 
madju, 
Pemerintah RRT senantiasa tetap 

memegang teguh politik damai an- 
tara negara dan kerdja-sama jang 
bersifat persahabatan, dan ingin 
mengadakan serta mengembangkan 
kerdjasama setjara damai dengan ne 
gara jang manapun didunia ini di- 
atas dasar 5 prinsip — saling meng- 
hormati keutuhan wilajah dan ke: 
daulatan masing2, non agresi, sa- 
ling tidak mentjampuri- urusan da- 
lam negeri masing2, persamaan tang 
saling menguntungkan, dan hidup 
berdampingan setjara damai, demi- 
kian kata Dutabesar Huang Chen 
jang mengachiri pidatonja dengan 
kata2 sebagai berikut: 

Saja berkejakinan dengan sepe- 
nuhnja, bahwa terus mengembang- 
kan serta memperkokoh kerdja-sama 
jang bersifat persahabatan antara 
RRT dan RI diatas dasar hidup ber- 
dampingan setjara damai itu tidak 
sadja bersesuaian dengan kepenti- 
ngan bersama dari rakjat kedua ne- 
gara kita, tetapi djuga bermanfaat 
bagi perdamaian di Asia dan didu- 
nia, 

Pidato sambutan Presiden. 
Sebagai sambutan atas pidato Du 

tabesar Huang Chen, Presiden Sukar 
no antara Jain menjatakan, bahwa 
berkembangnja suasana persahabata 

|antara Indonesia — RRT jang anta 
Lia lain terbukti oleh beberapa kun 
| iungan dari rombongan2 Indonesia 
Ike Tiongkok dan sebaliknja, adalah 
vakibat baik darj tertjapainja kedau 
latan dan kemerdekaan nasional oleh 
usaha bangsa Indonesia sendiri, ser 
tapun darj kekuasaan negara jang 
kini teguh berada dalam tangan rak 

|sat Tiongkok sendiri atas tanah-air 
nja. 

Sebagai negeri tetangga, maka pe 

  
merintah maupun rakjat Republik 
Indonesia jang mendirikan — negara 
nja atas dasar  Pantjasila, sangat 
memperhatikan perkembangan2 da 
lam negeri RRT, terutama berhu 
bung dengan haluan baru jang se 
dang dalam pelakssnaan dibawah 
pimpinan pemimpin2 RRT, demikian 

Presiden Sukarno, (Antara), 
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| | | Rambut Putih "napsu SINJO - KOLAAS: | TA Put 

In Ii dadi Batam 
-| Mesin Djahit | 100”, Garansi tidak tantu 

| Stndier “1 dn Na | aa INI - 

| Standard — Kaki mesin djahit 
| Singer — Ontel — Conden- 

. Pemerintahan Daerah Swatantra 

Kabupaten Blora 

Mentjari: 2 tenaga untuk diangkat 

I. Komis Kepala (Gol. 1V/e), 
II. Komis (Gol. IV/b), 

masing2 akan diserahi pimpinan bagian Umum dan 

Seksi D. P. R. D. 
Sjarat-sjarat pengangkatan untuk djabatan I dan II : 

a. beridjazah S.M.A. atau sedradjat dengan itu, 

b. mempunjai pengalaman dalam soal tata usaha dan " 

     
       | sator.         | . . ? K | 7 - : 

|Toko Mesin Djahit (1 Ta 17 

SR IP? 1O2naieni N— MEMMAWKANDARMATENAGA DAK SEMANGET.DAN MEWPENKUANYAN OTAK, 
Prmsewa (Sama, TULANG OA OTOT 

          KEPRABON KULON -15/0-S0LA       

      

   

NG SEMARANG Uta alat Bubar pan, PA apa Desentralisasi, :1 

mw taranja sama sekali tidak berba C. berbadan sehat, jang dibuktikan dengan surat keterangan e 

Tr JU AL Ten Sa De kesehatan otak, maupun Dokter setempat. 5 2 

DIDJ Ket: Nu tah. pakyi berang Ying. Surat-surat lamaran disertai daftar riwaj kerdj f 
IN . dna 1 Ditangeu : i: -surat lamarz 2 jat pekerdjaan, turunan £ SIB adah 0 Ditanggung tidak ada bandingan: surat-surat idjazah dll. dan bagi jang masih bekerdja- pada instansi 2 

LET 192 seperti baru, Harga Rp. 7,50 
COLUMBIA MOTORS Coy Ltd. j Aa 
Purwodinatan Timur 28 Telf. 921) »er pak. Pesanan bisa kirim ke- 

— Semarang — seluruh Indonesia. Semua Agen? 
V5 . Jiarga sama. 

—mm | Mentjari Agen" baru selurub 
KURSUS BAHASA INGGRIS. | ndo 

Pemerintah misbaarheidsverklaring dari instansi jang bersangkutan, 

harus sudah diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kabupaten Blora selambat-lambatnja tg. 30 Desember 1954. ng
ga

 
An
ya
 

Blora, 22 Nopember 1954. 

  

: DEWAN PEMERINTAH DAERAH 
: SEMENTARA. KAB. BLORA :     Dengan perantaraan surat (schrif- | Toko Obat Shanghai dan Toko 

telijk) Buku peladjaran dikirim | Obat Singapore Pasar Djohar, | Petang, 1 
saban minggu (4 kali sebulan ) Universal Stores Bodjong 6 B 1 (SOEDJONO) 5 
Tammat didalam 8 bulan. Kursus | semarang. 
ini mendapat sambutan istimewa : 
diseluruh Indonesia dari kota-kota mona 
sampai ke Lea Kerua Anpat | | 
memenuhi hasrat umum. Praktis ff: 5 
— Sistimatis. | NY 
Ikutilah kursus ini agar dapat j| N $ 
ikut berlomb# dalam zaman ke- f 
madjuan ! i 
Uang langganan Rp. 5,— sebulan 
kirim langsung kepada : : 

PENDIDIKAN UMUM 

    

  

EMPLOYERS' LIABILITY ASS. CORP. LTD. LONDON 
NORTH BRITISH & MERCANTILE INS. COY. LTD. | 

LONDON. “ 
48, ( Kendara'an bermotor 3 

Assurantie ( Ketjilaka'an 

Penggantian kerugian jang tjepat dan menjenangkan, 

BLOM & VAN DER AA. 

“ 

          yi 
PNY 

    

  

  Semarang — Purwodinatan 22 £ 

Tel. Smg. 1988. u 
4 

KAMAR JANG LUAS UTK. 
KANTOR PERDAGANGAN, JG 
BERDEKATAN -DGN . PASAR 
DJOHAR. DAN - SANGGUP 
MEMBERIKAN UANG PIN- 
DAH. 5 

Jang berkepentingan dapat ber 
hubungan — dengan, Advertensi 

No. 5/3531. 

SATU RUMAH ATAU SATU |   

  

    PNY 
SO EN 
PA GAS SI 

Radja obat kesehatan Senkesin adalah dua matjam, “Senkesin Masculinum” untuk lelaki “Senkesin Femininum” untuk perempuan. 
Obat ini mengandung bahan2 hormone, minerale dan tetumbuhan jang dapat melantjarkan pertumbuhan tubuh manusia. Pembiki- 
nannja didasarkan atas hasil penjelidikan2 jang paling belakang dari ilmu pengetahuan ilmu pisah. Obat ini dapat djuga mem- FX 
pertjepat tambahnja darah dan membantu mengganti bahan2 jang lama dengan jang baru: dengan demikian, kesehatan dapot 

  
          

  

  
  

  

    

  

  

      

  

   
   
      

   

      

  

2 . —— ama aa as, terpelihara.  Selainnja jang tersebut diatas, obat ini baik djuga untuk membangunkan semangat, memperbesar tenaga, memperkuat "REA PE 1 otak, urat sjaraf dan tulang2. Kekuatan obat ini masuk langsung sampai kesemua bagian2 jang penting, misalnja, peparu, ulu : 
W E D J A N G A N 2 1 abrr a dil. 1 Tang Nan Nata Ne Dikesin, pengakika atau kelemahan2 seperti berikut dapat “ 

3 4 : isembuhkKan: orang tuo sehabisnja sakit keras merasa badannjo tetap lemas dan tida at djal i | 
—.. Menurut kitab Mystiek, Primbon SABDASASMAJA adalah lemah, lekas djadi tua, orang Taun waktu datang bara Also sakit atau Pena matan Ld mann adan 3 
ilmu kebatinan jang dalam, didalam buku itu muat wedjangan dari bersemu kuning, badan kurus, badan lemah karena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup peme- ti 

“ para Wali 8, Kyahi Imam Mahdi, Imam Safingi, Baginda Kilir, Su- liharaan dil. Tjobalah makan satu botol dan lihatlah dengan segera kemandjurannja: wadjah muka bersemu kemerah-merahan, z 1 
suhunan P. B. VIII, Sjech Surja Amongraga, Kyahi Gertabahu, dan beratnja badan dan napsu, makan bertambah dan tindakannja gesit. Jang sering makan Senkesin, kesehatannja dan kekuatannja M-G-M presents Ini dan Besok malam Penghabisan! J 

lain2nja masih banjak. Disambung dengan Kitab Wedamantra, jang dapat. tetap terpelihara hingga usia landjut: hiduppun senantiasa dalam suasana keberuntungan jang tidak terbatas: Ti THE SENSATIONAL 5 2 1 

muat 170 wedjangan diantara : Wasijat K.N. Muhamad, Imam So- Sa T Ne Orion 5007009.00 4711) 5 
fjan Sori, K. S. Kalidjaga, dengan tjara memul€nja Djuga Nabi Ki- : Ke Sedikit : 

lir, Susuhunan Lawu (Putra Brawidjaja V), Ratu Kidul, Sekar Ke- 1 Mala th H 

daton di Gunung Merapi dan Batari Durga. Menilik pentingnja ini : KA This year the ! 

ilmu dan sudah ditjetak 6 kali, perlu sekalian para mersudi memi- 5 f Ka R IG adventure is 4 
2 ki ini kitab. 2 buku muat 348 ilmu R. 30.— ongkos kirim bebas. ROMAR S K ' D EY PILLS ex 2 LADD i 

(Primbon SABDASASMAJA dan WEDAMANTRA). R3 dan ALAN Y 

— DARMOGANDUL / KIDUNGAN. | OBAT GEGINDJEL JANG TIDAK ADA TARANJA --. : 
Muat Djatuhnja Madjapahit jang sesungguhnja, serta menjata- Dapat menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan2 seperti berikut: at Han leste mlklan Jamoh: Karen” dimasa 7.00 

kan pengetahuan jang sebenarnja, apalagi mulai agama Buda ganti dalam kandungan atau sesudahnjo dilahirkan tidak Gapat tjukup- pemeliharacn, gegindjel kosong, belakang meluang, 9.15 

Islam. Serta mentjeritakan Sunan Bonang bertemu dengan radja » - pa anna Tanoe sung, peka aN ang ye nga Mean sen buang air, tidak napsu makan 47th) 5 

Djin di Kediri, selandjutnja, hingga Wafatnja Patih Gadjahmada, kotaknja dan perkataan2 “Romar's Kidney Pills” Dak kanan Parera 75 te ar ad anjnca ba perhatikan 
R. Patah mendjadi Sultan Sjah "Alam Akbar Sirullah Kalipatul Ra- x Pesan aa aardoteri 

sul Mukminin Tadjudil Abdul Kamid Chak, djuga Sultan 'Adil Sur- Lu p ga erie ” Panai (eemicot 
ja Alam di Bintara. Bahasa Djawa huruf Latin. Djuga KIDU- 6 Na PA si Taha ANGtu- BAREY ore 

NGAN. Muat segala kidungan2 karangan: K.S. Kalidjaga, Sech 3 : 3 Pagi CARAN - Dodtias - Caiidrn 

Tapelwadja pendita dari, Machluk bangsa Siluman, Pangeran Nata- 1 4 Sola SN LA P3 

pradja, Kjahi Ranggasutrasna, R. Ng. Ronggowarsito, semua pu- 277 MASON « MOOBEHEAD - SHFARER   
djangga. 2 buku mendjadi 1 R. 12.50 bahasa Djawa diberi pendje- 
lasan bahasa Indonesia. 

Toko Buku ,SADU BUDI" Solo (Purwopuran 58). 
S 

  . OBAT JANG PALING MUSTADJAB UNTUK MENJEMBUHKAN PENJAKIT 
SPERMATORRHOEA "DAN PENJAKIT TIDAK BISA TIDUR. 

Romar's Emissin Tablets adalah sedjenis obat jang mustadjab untuk mengobati penjakit spermatorrhoea baik dalam 
sedar maupun dalam mimpi dengan atau tanpo terasa dan penjakit tidak bisa tidur. Kalau dihinggapi penjokit sper- 
matorrhoea disertai penjakit tidak bisa tidur, makanlah satu botol dan buktikanlah kemandjurannja dengan segera. 

' Kekuotannja obat ini, ialah, dcpat menetapkan hati, menenteramkan pikiran, memperkuatkan buah pinggang dan BESOK MALAM 
membikin pokok tubuh djadi tegap. Penjakit spermatorrhcea, baik baru maupun lama, dapat disembuhkan dan pasti PREMIERE ! 
tidak kambuh. Dinosehatkan makan dalam sebulannja dua atau tiga botol guna memelihara badan: dengan demikian, 
bukan sadja penjakitnja tidak dapat kambuh, malahan semangatnja djadi bergelora. 

5.00 7.00 9.00 (17 th.) SATOBEN TABLETS 
SANGAT MUSTADJAB UNTUK MEMBERSIHKAN 

. DARAH DARI SEGALA RATJUN2. 
Obat ini dapat menjembuhkan penjakit2 seperti berikut: serupa kusta, penjakit kotor, kurap, bisul merah, bisul | SATOBEN 17 En AA BS 
djohat, mukc panas, kuping merah, kulit dan daging bengkak, kulit berasa seperti digigit semut, kulit gatel, kulit MO ramers TENANG : MEJAMP de 20t0 emang Fest 1 TASKA - 
melembung mengandung air, kulit baal atau hilang perasaannja, rambut dan bulu rontok, hati takut dan bergontjang, PIN TRADE MARK | SIMPAN 33 ZONE 
tulang sokit, anak baji dapat ratjun dari peranakan, peranakan djadj busuk, dan lain2 penjakit beratjun. Makanlah Ora 3 Es Penuh aksi dan 1g ee 
tablet Sotoben guno memeliharo kesehatan. Color by TECHNICOLOR, 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO2 OBAT DISELURUH INDONESIA 

  

     HOT-TEMPERED REDHEAD.... 

3 5, FIERY SENORITA... 

battle for the love 
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of.a fugitive! 

Ronald REAGAN 
Rhonda FLEMING 
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What was it that made Jennifer. H HOWARD... 
afraid of-Men?. “ag | 

  

  

    
      Hutan jang luas......... 

      

N 

se
gi
 

M
A
A
N
 

Pa 
an 

v1 
Tg

 
. 

Daerah tanpa undang- | e PW 
8 1 ( 

1     AN 

   

  

ja
r Kisah jg. Gandjil dari Pertjintaan $ 

dan ketakutan : -j 

    aa avontuur jang tak 

Penuh Sentatie! ' 

  

ath 

NOAH BEERY- GRANT WITHERS 

      

   

   
      

  

      

  

      
  

       

  

        
  

Na Eat $ ada bandingannja ! 1 
Memikat dan Gempar i 5 . 1 : Written tor the Sereea and Directed op $ 

5 , 5 ea h s . LEWIS R. FOSTER “$ 
bebas se - AGEN : TOKO OBAT HWAY AN. TONG, Gang Warung 3, SEMARANG.: 2 TA sn matot" 5 

GRAND - 5.007.009.00 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) | : | " Ba SI ab amar : Pi 
“3 Your Oirim : £ : 5 : Ini malam penghabisan: Ann Sheridan — Dennis Morgay — S. Z. Sakall X 5 4 ainment-Packed sii " n 5 
Fi Hee 1 The Most Entertainmeni so . : Purna 5.007.009.00 (17 th). ,,Shine on Harvest Moon" 

- au” : Music: The You, Fi - ama AAA Keran | & f SI wu NN | TELAH LAHIR DNG SLAMAT | DJAGALAN INI MALAM DMB. 500700900 (Seg. umur) 
OP na dakbiminatiai 2 1 Se mama Tgl. 23-11-1954, djam 14.00, LE SHU CHIU — PE YEN — WANG PO — YU KUANG CHAO 

E , “hk 17 ( IA : Mamasa di R.S.U. ,,Pantirogo” Kadipolo| Film Tiongkok tjerita: t 
E: EAD | H Tr “a 1» O iSolo, Putra kami jang ke:IV, ran Ular kira abu »OUW PER TJOA” , 

FROM | dengan diberi nama: 3 |Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
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Pi Ma gi 1 (A rti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 1 Na AKAN DATANG: Van Hclfin — Wanda Hendrix (Technicolor) 

Ps £ TTL l Merubah Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk | Soegijo Slamet 8 out h Oo f A I : 79 j 
: NN orang jang Pen Lengan ena eng mg ee suka an dan | Keluarga: 29 giers $ 
a ) j badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 1 # 
& DYLAN tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan ' K. SASTROSOEJOSO —. $ 

Fx |dirigin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) Kembang-Paes 1005 - Semarang. $ 1 
5 tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- Pe in . Tanggal 28 sampai 30 Nopember 1954 E 

These Poorlog Cod Bean kan dan semangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL Nan na : 1 Pe DANCE — MUSIC — SONGS :f 
" ipaya Roma Ale Oke jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia Dena & f KURSUS: TERTULIS: da Sg 

Gags, Singin', Dancin" lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- La ifa) ADE Radio, Montir Radio, Reparasi Ah 
bnar Kak sensus . Rp: 30,— Pil Gumbira ............ Rp. 15,”— Minjak Tang- » Arlodji, Ilmu Mendjual. The Girl Next D ? Ya 

Kg Antapani .. Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihan benennaantaa 3 Sistim : Praktis, Tjepat, Mudah. 9 OOP 4 
25 .|Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan : 3? Pahtak io “berhosit Kore: dgn. $ 
Ash tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... Menghitamkan Rambut Putih. 2 K k MAD 7 UA NN» JUNE HAVER — DAN DAILEY K 

ISTEN TO ALL THESE STARS SING ALL THESE HITSI 2 Rp. 20,— No. Di tebak Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- Bukan Haarverf jet Rambut) Kotakpos 86 — Yandung Hi kanan E 
HO ERESA BREWER , 4 Ai 1 kan noda2 hitam ............ Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin Tapi hanja Pomade biasa. Gam: (terdiri 1941) . EXTRA: Trailer fil x 5 

CNLOA DREME 1 Na Haa nsnda « Rp. 2. Ta Dea s rambut, tagar aka pang dipakai. Dapat beli dimana2, Ur PENA Sa 5 : Irailer film ,ANNA 1 
PAN na 1 “Fidak luntur 2 gram) kenesnsaatn Pi 10,— dan 5 gram... P- 20,— Eu 

| ri N ir Powder, menghilangkan rambut .....:...... Rp. 10,— Minjak — - x— ti sa 

GUY MITGHELL aatisosbad rambut San Totok AA . Rp. 10 5 Minjak Telinga L MUST HAVE FASSEO N Girss 1 SiouLo BE HAPPY/ | HW WHEREVER TueviRE "SNN ar we turRy, W' Youre Gong sacK ir p 'ut, 1 8 , ROY, ARE OUT! 1 REMEMBER SPECK AND HIPPO TOSSED HEADED, THEY'RE WALKING! YM WE CAN TO WIILIE O'DOOLEYS 
Wnten Io the Screen by LEWIS R. FOSTER. THE BELL SISTERS kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ......... ak YOU ALL GRABBING ALOG IN J Mz ost FAR ENotich LT STAMPEDED THEIR VI ON caren nyemi WHERE (T'S SAPEI 

CCOfFREr WOKES an, HORGE WOMIANG YATES Sina ANE BACK NO COLD" Rp. 10.— Salp Exceem untuk kudis. gatal. Iika2 ......... -. Rp. 10.— RIGHTZ THE RIVER AND FROM THE CLIFF 3 233 HOKSES! yan NN 5 f 
Pan NN Pan 2 #5f5—. Pil Diabetes (sakit gula) ............ Rp. 50,— Pil Entjok Linu ...... Jaka HEADING FOR TO MISS THE THOSE so Oh 20, "3 5 

Pr ga £ FN Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1596. SHORE! CUTTHROATS! Na Lada 2 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
  SNN ROYAL - 5.007.009.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 

        

  

      

HUSNARA — ANIL KUMAR — DEVRAI dalam film India menarik aa! kn Ng 
- ya Tr. NT z & s : , N g 

sa A D Uu - I - AA N G O Oo T H ES Universal Stores, Bodjong 6 B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe . 
Kisah dari Seorang: Pertuda Miski 13 94 biner kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 

$ S5 PUARI da : 8 ar PS UEN Pn Pia Tag marang: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
. Sean Ai AG mendapatkan TJINTYIN WAS . Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 

N Sapa TINGGAL SEDIKIT MALAM longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So- 
to ni — BERAREN WE 2 Ne srowidjajan No. 5 Jogjakarta Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 

Na ara “RAN La NA 17 Ta ban PN daa Ma karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja, Toko Obat Tek : sa 
Tn HARATI — BH An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, RN (& PU | 

aa »B A G D A D” KN Ba aa ih Medan Pena Ben Dera Da Pamberam 77. Threbani | Sya na nona — Saja akan segera baik! — Kemana sadja  perginja, — Djika kita tjepat2, kita dapat 
TA TT Saga 5 $ 1 4 , 5 , , . , " ig 2 Sa , —- Saja ditinggalka, begitu sadja.  Speck dan Hippo melempar- mereka tentu berdjal kaki! »nangk voka! 
Ka ON Pa Haa pn nc dent mma an Aa saga Toko Obat Eng Ho Tong, Dil. Pesuketan aa Pen An Ban Saja ingat berpegang pada sebuah kan saja tjukup djauh dari | Saja telah tarikan Buda Pi bay "ra Patah sadja ketempat 

KEADJAIBAN & menadjubkan ! NJANJIAN2 jang meraju Sukma -— , Thian Tek Tong, Djl, Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Iay Tjoen balok jang hanjut dikali dan menu- atas djurang utk. dibentur- reka! Willie O'Dooley, dimana dis : / F jang mengherankan! Pertempuran seru dan dahsjat! IHoo, Djl. Keplekap Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong dju keteni! dhan. mba Naa | s oley, dimana disana agak 
5 "3 | Achirnja LAIN DARIPADA LAIN ! Djl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 mbiongol! PENA aman! 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/17l:6 PARA is dk sea pi Mereka « adalah pembunuh! Unas — ROY ROGERS — No. 87 
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