
  

NA 
NA

GA
 N

T 

di insiden 

anggota polisi lalu-lintas 
pihak didepan bioskoop ,,Roxy” 
djalan Tangerang, Djakarta. Dim. 
insiden itu berakibat seorang pe- 

jg terdjadi pada hari Saptu pagi 
didepan Kantor Besar Polisi, ada 
lah kelandjutan dari pada insiden 
jang terlebih dahulu telah terdja- 

berpakaian preman, bernama S., 

    

  

  

  

  

  

Bekas perdana menteri. Mr. Wilopo 

disini waktu beliau bertemu dengan 
pan Airlines (kiri). Sebelah kanan 

Djepang, R.   

Waktu Wilopo | Mampir Di Djepang 

  

   
   

  

. 

    

Sudah 
     

Y 

baru2 ini mengadakan perdjalanan ke Djepang untuk kepentingan Garuda Indonesian Airways. Kelihatan 
Seijiro Yanagita, presiden “dari Ja- 
sendiri adalah konsul Indonesia di 
Daroman. 

  

Berratus2 
Kepung 

: . " | Insiden Di Djakarta—2 Tk Betjak Di- Luns, jig mengikuti seluruh 

Tk Betjak 

bawa Kerumah Sakit—6 Lainnja Dita- 
han—Gedung Bioskop »Roxys 

Dilempari Batu2 
DIDEPAN KANTOR BESAR Polisi Djakarta djalan Merdeka Barat, Sabtu pagi kemaren dulu kira-kira djam 10.30 terdjadi jn- 

siden antara pengendara2 betjak Pontra polisi dimana terdengar 
suara2 tembakan seru jang dilepaskan ke-udara oleh anggota2 
polisi dengan maksud membubarkan beberapa ratus 
betjak jang setjara tiba-tiba sekali 
Besar Polisi Djakarta Raya tsb. D 
ngendara jang berkerumun disitu dibawa 

pengendara 
berkerumun didepan Kantor 

ua diantara beberapa ratus pe- 
keseksi polisi IV untuk 

diperiksa dan didengar keterangan2-nja. 

Sebelum terdjadi insiden dide-. 
pan Kantor Besar Polisi pada hari 
Saptu pagi itu, terlebih dahulu 
pada hari Djum'at malam terdja- 

1 antara. pengendara? , 
betjak disatu pihak dng. seorang 

dilain | 

   
di pada hari Djum'at malam d' 
depan bioskoop ..Roxy”. 

Pada hari Saptu pagi kira2 djan 
9, (djadi sebelum insiden  didepar 

Kantor Besar Polisi, Red.), didepan 
bioskoop ,.Roxy” kembali terdjadi 

lagi insiden baru antara seorang ang 
gota polisi lalu-lintas lainnja, djage 
dengan pengendara2 betiak, sebagai 

kelandjutan dari. pada insiden pada 
Djum'at malam. Insiden didepan 
,Roxy” pada Saptu pagi itu djuga 
berachir dengan diangkutnja  se- 
orang pengendara betjak akibat iu- 
ka2nja. Berhubung dengan terdjadi- 
nja insiden2 tsb., maka & orang pe 
ngendara betjak kini ditahan polisi 
guna diperiksa dan didengar ketera 
ngan2nja. Penjelidikan oleh polisi 
masih terus dilandjutkan. 

Sebab2 timbulnja insiden. 
Sebab2 terdjadinja insiden jang 

berach'r seperti disebutkan diatas 
dan sampai sekarang masih terus 
diselidiki dan diperiksa oleh po- 
lisi — sepandjang keterangan? jg 
diperoleh ,,Antara” — 'adalah 
sbb.: 

Pada hari Djum'at malam tg. 
3-11, kira-kira djam 20.30,  se- 
orang anggota polisi lalu-lintas 

pergi dari rumahnja bersama iste- 
rinja dengan maksud menonton 
dibioskoop .,Roxy”. Isteri daril 
anggota pol'si itu bersama dng. 
seorang wanita Jainnja naik dim. 
satu betjak, sedangkan anggota 
polisi S. naik dibetjak lain ber- 
sama suami dari wanita jg berada 
dalam satu betjak dng. isterinja. 

  

Binatang 5 

Sebab2 jang sepele. 
Ditengah djalan dekat sebelum 

tiba di bioskoop ,,Roxy”, ada se- 
orang pengendara betjak lain jg 
— mungkin dengan maksud main 
main — berkata dng. suara keras 
kepada tukang betjak jg dinaiki 
isteri polisi dan kawannja itu dng. 
perkataan2 begitu rupa, sehingga 
menimbulkan amarah anggota po 
lisi lalu-lintas S., ig segera turun 

..Figendara betjak diangkut  keru-J|dari hb dan. memukut “5 Mah Ben lak dak " “Insiden Sedan bak Spa momoka shina | 
“sterinja itu: Kabarnja tukang be- 
tjak tsb. oleh anggota polisi S., 
kemudian dibawa kedalam bios- 
koop ,,Roxy”, dan karena kemu- 
dian ternjata luka2 parah lalu di 
angkut kerumah sakit umum pu- 
sat. : 

Tukang2 betjak lainnja jang 
mengetahui kedjadian ini dan me- 
lihat kawannja mendapat. luka2 
berat, segera memanggil kawan2- 
yja jang dalam tempo sebentar 
sadja sudah berkumpul didepan 
Roxy”. Pada saat pertundjukan 
berachir, kira-kira djam 23.30, 
anggota polisi jang sedjak tadi di 
tunggu2 oleh sedjumlah pengen- 
dara betjak, akan dikrojok oleh 
tukang2 betjak tsb. Melihat ge- 
jagat jang tidak baik bagi dirinja 
:tu, anggota polisi itu segera lari 
dan kabarnja masuk lagi kedaiam 
“Roxy” serta segera menutup 
pintu bioskoop itu. Karena sudah 
demikian amarahnja, pengendara? 
betjak jang tidak dapat masuk 
kedalam bioskoop, telah melem- 
»ari bioskoop itu dng. batu2 se- 
hingga hampir semua . katja2 
bioskoop tsb. mendjadi petjah dan 
berantakan, jang menimbulkan 
kerugian tidak sedikit. Sementara 
itu balabantuan polisi datang dan 
dapat membubarkan keributan 
itu. 

Insiden kedua sebagai kelandiu- 
tan daripada insiden pertama terdia 
di Saptu pagi kira2 djam 9, djusa 
didepan bioskoop ..Roxy”. Menu- 
rut keterangan, pada waktu itu pe- 
ngendara2 betjak dalam djumlah 
besar tetap masih berkumpu! di si- 
tu, kemudian datang lagi sedjum- 
lah anggota2 polisi, sehingga terdja 
di lagi insiden jg berachir luka2nja 
lagi seorang pengendara betjak dan 
diangkut kerumah sakit umum pu- 
sat. 
Menurut Kepala Reserse Krimi- 

nil Kepolisian Djakarta Raya Ko- 
misaris Muljono, insiden kedua pa- . 01 2 

Adjaib 'da Saptu pagi didepan ,.Roxy” ada 

Hantu Danau Loch 
Ness Tampak Dilajar | 

Radar? 

BINATANG adjaib danau | 
Loch Ness di Scotland,. jg jl 
dalam. tahun2  tigapuluhan $$ 
mulai  disinjalir oleh pendu- 
duk disekitarnja dan sesudah 
itu kabarnja berkali-kali ke- 
lihatan lagi — tapi  banjak 
jang  menjangsikan — adanja: 
— hari Sabtu .mendjadi po-' 
kok perbintjangan lagi. Me- 
nurut anakbuah sebuah ka- 

“pal nelajan (bernama ,,Rival”) || 
jang diperlengkapi “dengan 
pesawat radar, waktu  mere- 
ka sedang  berlajar ' melalui 
danaw jang dihubungkan de- 
ngan laut melalui sebuah te- 
rusan itu, sekonjong2 — meli- 
hat binatang “ tadi “diatas la-- 

jar radar, Sebagai mana tam- 

pak diatas lajar, monster 
jang berada dibawah permu- 
kaan cir ini kepalanja “bu: 
lat, ekornja  runtjing, pada 

kanan dan kiri badannja ma- 
sing2 tampak 4 kaki, . pan- 
djangnja kira2 17: meter, le- 
barnja 7 meter, sedang men- 
dekam pada dasar danau, ki: 
ra2 170 meter dalamnja. 

(Antara-R enter).         

  

Taji: 

lah akibat tertubruknja seorang pe 
ngendara betjak oleh seorang pe- 
ngendara motor dari anggota poli- 
si lalu-lintas, jg sesudah menabrak, 
tidak berhenti tapi berdjalan terus | 
karena kuatir mengalami hal2 jg 
tak baik terhadap dirinja karena sa 
ngat banjaknja tukang betjak . ber- 
kumpul pada Waktu itu. 

. Didepan kantor besar 
: polisi. 1 

Mungkin belum merasa puas 
terhadap segala rentetan kedjadi- 
an ini, pengendara2 betjak dalam 
djumlah ditaksir beberapa ratus 

|orang, pada hari Saptu pagi se- 
sudah “berkumpul di Ampasit, 
kira” djam 10.30 telah datang dan 
berkerumun didepan kantor poli- 
sis menurut keterangan, dengan 
maksud guna .menjatakan protes 
dan menuntut dihukumnja anggo 
ta polisi jang oleh pengendara2 
betjak, dianggap telah memukul | 
kawannja. (Antara) 

  

1 

— PENDJELASAN. 

Dalam berita jang kita, muat 
tg. 4 Des. '54 terletak pada ha- 
laman muka (ke-I) ada kekeliru- 
an mensenaji kepalaan jg berbu- 

J. Wibisono: Pemerintah 
akan bertolak ke Rusia”, itu se 
harusnja: J. Wibisono: ,,Pemerin- 
tah akan berbelok ke Rusia”, 

Dengan demikian kesalahan 
kami betulkan? 

“ILuns tidak bersedia 

'Royen, hari Saptu kemaren dulu 

di Washington hari Saptu. 1 

bersidang hari Saptu ' kemaren 
dulu, tetapi resolusi - mengenai 
Irian Barat, jang sudah diterima 
Panitia Politik, belum ' termasuk 
dalam agendanja. Diduga paling 
tjepat Sidang Umum akan mem- 
bitjarakannja dalam minggu ini. 
Demikian ,,Antara” New York. 

Kesempatan bagi Belanda 
Melihat gelagatnja, waktu ini 

akan digunakan oleh pihak Belan- 
da untuk mempengaruhi ' pendirian 
berbagai delegasi  supaja menjokong 
pendirian  Nederland “di. Sidang 

Umum dap menentang resolusi Pa-   |. 8 La y P 5 ik: P h 2 dik h . 

Kantor Polisi 25 2s seusai ditethu 
Belandr4 

perde- 
batan Panitya Politik mengenai Iri- 
an Barat, menundjukkan kegiatan 
besar. Tidak mustahil bahwa Belan 

| da, dengan dibantu oleh Australi: 
| debina, langsung berhubungan de- 
ngan pemerintah2 negara2 anggowa 

PBB, disamping berhubungan dgn. 
| delegasi2 di PBB untuk. mentjapai 
maksudnja. Sekalipun tidak aka: 
banjak delegasi jg akan merubah si 
kapnja, mengingat pendirian ma- 

sing2 jg sudah  djelas dikemukakan 
dalam. Panitya Politik, -.kemungki- 
nan tsb. diatas diperhatikan sepe- 
nuhnja oleh. delegasi Indonesia. 

| Bagaimana sikap van 
ni Kleffens? 
Berhubung dengan keterangan? 

Menteri Luns, bahwa Nederland 
tidak akan mendjalankan sesuatu 
putusan PBB mengenai Irian Ba- 
rat, pihak Belanda sekarang sulit 
kedudukannja, sesudah ternjata 
Panitia Politik menerima baik 
usul resolusi India cs., jg sekali 
pun sangat lunak, mengakui ada- 
nja sengketa mengenai  wilajah 
tsb. antara Indonesia dan Neder- 
Jand, diharapkannja supaja 

njelesaiannja. Sebab itu gelagat2- 
nja menundjukkan, bahwa Belan- 
da akan berusaha sekeras2-nja 
guna menggagalkan penerimaan 
putusan Panitia Politik itu oleh 
S'dang Umum PBB, atau seku- 
rang-kurangnja menghilangkan 
atau mengurangi artinja. 

Kedudukan ketua Sidang 
Umum penting dalam menentukan 
agenda. Apakah kelambatan. pe- 
nempatan resolusi mengenai Irian 
Barat di agenda Sidang Umum 
harus ditjari sebabnja karena ke- 
tuanja van Kieffers (Belanda), 
tidak dapat dikatakan. Sampai se- 
karang van Kleffens menundjuk- 
kan beleid baik. Dalam perdeba- 
tan2 mengenai apa jg dinamakan 
.perang dingin” sekitar  persoa- 
lan?” antara ,,blok Barat” dan 
sblok USSR”, ia tidak dapat di 
katakan memihak blok Barat. Di 
harapkan-mengenai soal Irian Ba- 
rat ini, sebagai ketua ja tetap ber 
sikap ,.tidak berpihak”, sekalipun 
mengenai prestise negaranja sen- 
diri. Dem'kian wartawan ,,Anta- 
ra” New York. 

Luns tidak memberi 
komentar, 

Dalam pada itu menurut kawat 
Antara” Amsterdam, setibanja da 
ri New York, Menteri LN Belanda 

memberi ko- 
mentar terhadap resolusi Panitya 
Politik. Dikatakannja, sebab Sidang 
Umum sendiri. belum mengambil 
keputusan. 

Menurut Luns, pendapat umum 
terhadap Nederland di. PBB kini le 
bih baik daripada 5 tahun jg lalu, 
ketika Nederland mengadakan ,.ak- 
si polisionil”. Resolusi jg diusulkan 
Indonesia dikatakannja - lebih - ta- 
diam dari ig telah diputuskapy Pani 

Menteri Luar Negeri 

tya Politik. Stemming. ..emotic- 
necel” terhadap Nederland tidak 
ada. “ 

Kebanjakan delegasi  menjetudjui 
usul resolusi India cs., kata Luns, 
karena sulit untuk menentangnja. 
Tetapi ' Nederland sendiri tidak 
akan merubah pendiriannja menge- 
nai persoala, Irian Barat. 

Usul resolusi Wadia cs. 
dan Indonesia bertudju- 
an sama. : 

Dalam pada itu Ketua Biro 
Irian dan penasehat delegasi In- 
donesia di PBB Dr. Diapari dim. 
pendjelasannja kepada pers me- 
ngatakan, bahwa resolusi India 
jang telah diterima oleh Panitia 
Politik PBB mempunjai tudjuan 
jang sama dengan usul resolusi 
Indonesa jang semula. Tudjuan 
memadjukan soal Irian Barat ke 
pada PBB adalah terutama untuk 
membuka mata dunia terhadap 
politk kolonialisme Belanda dan 
uvtuk memperoleh pengakuan 
PBB. bahwa soal Irian Barat me- 
rupakan dispute antara Indonesia 

DJURUBITJARA pemerintah 
Muang Thai hari Sabtu kemaren du   

' bahaja aksi militer oleh kaum ,,ko- 
' munis”, baik dari dalam maupun 
|dari luar, tetapi infiltrasi  ,,komu- 
nis” sebagai persiapan untuk aksi 
di hari kemudian telah diperhebat. 
Dalam pertjakapan dengan warta- 

wan U.P., djurubitjara itu, djende- 
rah Kunjara, selandjutnja mengata- 
kan bahwa terdapat bukti2 tentang 
perembasan ke Muang Thai oleh 

SMG., SENEN 6 DES. 1954. T : ie 3 

Dibitjarakan Dalam Minggu  lui—Usul 
Resolusi India Dan Indonesi 

Bertudjuan : Sama 1 
|. DUTABESAR BELANDA di Amerika Serikat, Dr. J. H. yan : 

“menjatakan' kevada kementerian 
| Juar-negeri Amerika Serikat bahwa pemerinfah Belanda sangat geli- | 

sakd bahwa sikap Amerika Serikat jang netral terhadap masalah | 
Irian Barat itu oleh beberapa negeri ditafsirkan sebagai sikap jang 
tiondong kepada Indonesia. Demikianlah kata pembesar" diplomasi 

Sementara Sidang Umum PBB |x 

| kan kembali“Irian Barat kedalam 

   h 
(Bahwa Sikap Netral Amerika Dalam 
(Masalah Irian Itu Ditafsirkan Tjondong| 
Pada Indonesia- Soal Irian Mungkin 

  

nesja 

  

Irian Barat der .. 
menganggap pula keduduk 

di Tan Barat tidak dapat 
ganggn- gugat, 

| Jang terpenting mengenaj reso-. 
lusi India itu ialah, bahwa jang 
memadjukannja adalah negara? 
'ahabat Indonesia jaitu hampir 
seluruhnja negara2 Asia dan ne- 

   

  

gara2 lainnja jang anti kolonialis- | 
me dan adanja sokongan in? me- 
rupakan suatu kemadjuan dalam 
perdjuangan kita untuk memasuk 

wilajah Indonesia. 
Tentang usul resolusi Indone- 

sia sendiri, Dr. Diapari berpen- 
dapat, bahwa usul resolusi itu 
tidak perlu dimadjukan lagi agar 
tidak menimbulkan keragu2-an di 
kalangar anggota2 PBB. (Antara)   

|da hari Saptu pagi kemaren dulu, 

akan sembuh kembali dari sakit 

i Menurut keterangan resmi je di 
muumkan di kota 

1 Sabtu siang, 

   
TAHUN KE-IX No. 241. 

  

    

  
mam. -   

  

    

   
    

      

| Keadaan 
$ Paus'Ma- f 
“ kia Baik j! 
#“Tidak Menderita 
&Penjakit Kanker 

'VATIKAN mengumumkan pa 

bahwa saK'tnja Paus mengalami 
yerubahan kearah perbaikan, se- 
demikian rupa hingga membenar- 
kan harapan2, bahwa ia mungkin 

ceras jg d'deritanja sekarang ini. 

Fatikan 
keadaan — Paus 

ndjadi lebih baik. Dalam usaha 
untuk membina kembali kekuatan- 
ma, para dokter telah: 1. Memberi- 

kap injeksi2  intravenous jg terdiri 
ri protein, “extrak ati dan vita- 

min2: 2. Mengosongkan dari dalam 
perutnja: zat2 tiair asam, membersih 
kan perut dengan: tjairan alkaline: 

sesudah. itu Paus akan dapat mene- 
rima makanan melalui pembuluh 
perut. 

pada 

Sifat ig sesungguhnja dari penja- 
kit Paus rupa2nja belum dapat di 
tetapkan. Para dokter menerangkan 
berdasarkan test2 jg sudah mereka 
lakukan, bahwa Paus tidak menderi 
ta, kanker dan tidak pula menderita 
timor, potret sinar-X belum dapat 
diambil dengan sempurna, karena 

Kapal Terbang Na 

SHEIKH HASSAN AL HU 
'Xchwanul Muslimin, dan 6 orang 

'Saptu kemaren dulu telah didiatuhi hukuman gantung 
mati, oleh pengadilan istimewa di Kairo. 
anggota Ichwanul Muslimin didiatuhi hukuman kerdjapaksa selama 
hidup, 2 orang lagi didiatuhi hukuman peadjara 15 tahun, sedang 
kan 3 orang terdakwa lainnjh dibebaskan dari segala tuntutan. 
Dakwaannja ialah komplot merobohkan pemerintah dng kekerasan. 

Selandjutnja pengadilan istime- 
wa mengandjurkan supaja Ichwa- 
nul Muslimin dihapus diseluruh 
Mesir, Berita U.P. mengatakan 
seterusnja, bahwa menurut pengu 
muman para pembesar Mesir di 
Kairo hari Saptu kemaren dulu, 
sedjumlah anggota tentara Mesir 
telah ditangkap, dengan dakwaan 
bahwa mereka merupakan cel-cel 
rahasia Ichwanul Muslimin dalam 
angkatan perang Mesir. 

Nama”? terdakwa ig da- 
pat hukuman mati.   Paus belum dapat menelan tjairan 

barium ig dibutuhkan ntuk Lapar | 
menjinar-X (Rontgen). i 

|   

Masjarakat 
ma Sokong 
Dim Perdjoangan Tuntut 

| 

dlam Bir- 
' Indonesia 

jlrian Barat — Casey Te! 

  

tap Tjela Kita — BPI Andjurkan Putusnja Hu- 
bungan Diplomatik Kalau Bld Tetap Ngotot ,” 

DIBERITAKAN OLEH REUTER dari Melbourne, bahwa 
Menteri Luar Negeri Australia, Richard Casey, Kemis malam ber- 
seru kepada Indonesia supaja ,,memberikan perhatian jang sangat 
hati2” terhadap masalah Irian Barat sebelum ,,bertindak lebih Ian- 
djut”. Permintaan Indonesia atas bantuan PBB untuk tuntutannja 
mengenai penjerahan kedaulatan Irian Barat oleh Belanda itu ,,tidak 
memperbaiki keadaan”, demikian 
perensi pers. 23 

Pembitjaraan2 dalam PBB hania 
bikin hubungan dalam daerah: it 
mendjadi lebih sulit. Belanda: tidak" 
dipaksa oleh PBB utk. berbuat sesu- 
atu mengenai Irian Barat. Sikap Be 
landa itu tjukup tegas dan tindakan2 

ebih landju: tentang daerah itu tak 
akan dapat menghasilkan apa2 ketju 
ali pengertian jang tidak baik, kata 
Casy. 

Masjarakat Islam Birma. 
Sementara itu Perhimpunan Islam 

Birma hari Djum'at telah mengam- 

bil suatu resolusi. jang isinja menjo- 
kong tuntutan Indonesia mengenai 
Irian Barat. ' Demikian diberitakan   oleh AFP dari Rangoon. Suatu si- 
dang para ulama jang diketuai oleh 
Sayaji Maulana U Khin Swe, imam 
mesdjid djamik di Arakan, telah me 
njetudjui suatu resolusi jang isi leng 
kapnja demikian: ',,Sidang ini menjo- 
kong sepenuhnja tuntutan Indonesia 

terhadap Irian Barat dan  mentjela 
sekeras-kerasnja politik kolonial Be- 
landa. Kita menjerukan kepada se- 
mua pentjinta keadilan untuk me- 
njokong tuntutan Indonesia jang be- 
nar dan mengharapkan supaja PBB 
tidak gagal dalam tugasnja untuk 
mengachiri imperialisme Belanda di! 
Iria, Barat”... Demikian ' menurut 
AFP dari Rangoon. . 

|. Dalam pada itu Fraksi Pro- 
gresif tetap pada pendiriannja, 
bahwa perdjuangan Irian Barat 
harus d,tentukan oleh kekuatan2 
dim negeri sendiri dan tidak dapat 
menggantungkan haj in pada so- 
kongan2 dari luar. Demikian pen- 
dirian Fraksi Persaiuan Progresif 
mengenai soal Irian Barat jang di 
kemukakan dalam pernjataannja 
Djum'at malam. Dinjatakan selan 
djutnja, bhw dengan diterimanja 
resolusi dar, India di Paniti, Po- 
litk jang telah diduga lebih dahu- 
In itu, maka soalnja sekarang ialah 
bhw kita harus memperkuat pen- 
"rian fraksi utk tetap menggalang 
kekuatan2 nasional guna mengha- 
dapi segala kemungkinan jg akan 
datang. Demikian pernjataan Frak 
si Persatuan Progresif (Antara). 

Putuskan hubungan diplo- 
mat:k, 

Dalam pada itu Badan Perdjua- 
agan Irian Barat Djawa Timur da- 
lam rapatnja di Surabaja baru2 
'ni telah memutuskan antara lain 
igh“oa berikut: 
Menuntut dan mendesak pada 

semerintah supaia delegasi Indo- 
acsia hanja bersedia berunding de- 
ngan Belanda soal Irian Barat 
itas dasar pengakuan status ke- 
daulatan Republik Indonesia atas 

   

Casey berkata dalam suatu kon- 

nesia Edak wadjib meneruskan 
perundingan, dan pemerintah su- 

ep i    
     

Hr atiKkira” d 

pemerintah Belanda, memanggil 
Kuasa Usaha Indonesia di Neder- 
land dan mahasiswa2 jang sedang 
beladjar dinegeri Belanda: mena- 
rik Komisaris Tinggi Belanda di 
Indonesia oleh pemerintah Be- 
landa, mentiabut semua surat2 
izin pengusaha2 dan modal2 Be- 
landa jang ada dj Indonesia, dan 
mengandiurkan persatuan seluruh 
rakjai utk menghadapi segala ke- 
mungkinan. 

Masalah Irian Barat. 
Sementara itu berhubung dng. 

diterimanja resolusi India cs. me 
ngenai Irian Barat oleh panitia 
volitik PBB, ,,Gerakan Pembeba- 
san Irian Barat” dalam 'pernjata- 
annja hari Djum'at kemaren 
telah mendesak pemerintah Indo- 
nesia, supaja setjepat mungkin 
mengundang pemerintah Belanda 
untuk mengadakan perundingan 
di Djakarta mengenai status Irian 
Barat, memprotes tindakan2 Be- 
landa jang diantaranja telah mem 
perkosa penduduk Iran Barat 
tanpa pemeriksaan jang adil dan 
meresmikan berdirinja - propinsi 
Irian Barat dan pemerintah dae- 
rahnja. Selain itu ,,Gerakan Pem 
bebasan Irian Barat” berseru ke 
pada seluruh rakjat Indonesia, 
supaja berdjalan kembali diatas 
hukum revolusi kemerdekaan ber 
dasarkan Proklamasi 17 Agustus 
1945 jang ditandatangani oleh 
Sukarno-Hatta untuk membebas- 
kan Irian Barat, apab'la Belanda 
menolak undangan Indonesia un- 
tuk berunding mengenai 
Irian Barat dan bersatu untuk 
menghadapi segala kemungkinar 
dalam usaha merebut Irian Barat 
kembali kepangkuan Ibu Pert'wi. 

(Antara) 

  

Tanpa Kawat 
Pendapatan Baru Rusi 
Untuk Mengalirkan 

Stroom Listrik 
SEORANG sardjana teryemuka 

Sovjet, M. M, Dubinin, dim ha- 

status | 

Nama2 anggota Ichwanul Musli- 
| min jg didjatuhi hukuman mati ke- 
tjuali Hassan al Hudeiby ialah: 
Mahmud Abdul Latih, anggota sek 
si terror dari gerakan ini, jg. mele- 
paskan 8 tembakan revolver terha- 
dap PM Djamal Abdul Nassir di Is- 
kandariah pada tgl. 26 Oktober jl.: 
Jussuf Talaat, seorang saudagar 
gandum jg didakwa memimpin ,,ba 
gian rahasia” Ichwanul Muslimin: 
Hindawi Duwar,: seorang ahli hu- 

kum jg mengepalai cel Ichw. Mus- 
limin dekat Kairo, ia mengaku te- 
lah memberikan pestol kepada Ab- 
dui Latif, Ibrahim at-Tayib, ssorang 
ahli hukum dan kepala organisasi 

'terror didistrik Kairo: ia mengaku 

telah mempersiapkan komplctan ter 
hadap regime Nassir Abdul Kadir 
Auda, ahli hukum ig mendjadi sek- 

retaris djenderal Iehw. Muslimin, 
jg didakwa djadi penghvbung ter- 

penting antara Iehwanul Muslimin 
dan djenderal Muhammad  Nadiib, 
waktu ia masih djadi presiden -Me- 
sir, dan Sheikh Muhammad Fargh- 
lai, pemimpin Ichwanul Muslimin 
Ismaili. 

Jg. ditangkap semuanja 
Sae 1200 4 1 # D 

Presideh” Bao rakjat isti- 
mewa, wing commander Djamal Sa 

lim (dari Dewan Revolusi), meng- 
umumkan bahwa pengadilan akan 
mengandjurkan kepada pemerintah 

Mesir,  supaja gerakan  Ichwanul 

Muslimin dibubarkan untuk selama 
lamanja. Keputusan2 tsb. diatas 1a 
di akan dipeladjari oleh Dewan Re 
volusi dalam persidangannja 1.a.d.: 
exekusi akan dilakukan sesudah De 
wan Revolusi memperkuat keputu- 

san2 tadi. Pemuka2 Ichwanul Mus- 

limin  lainnja jg telah ditangkap, 
akan mulai diadili hari Minggu, 
oleh tiga buah pengadilap istimewa. 
Jang ditangkap semuanja 1200 
orang. 

Jang dihukum seumur 
hidup. $ 

Mereka jang telah didjatuhi hu 
kuman kerdjapaksa selama hidup 
jalah: Khamis Hamida, wakil pe- 
mimpin-besar Ichw. Muslimin: 
Saleh Abu Rukayek, seorang jg. 
terkemuka dalam Liga Arab dan 
anggota dewan pimpinan  Ichw. 
Muslimin: Munir ad-Dallah, ang 
gota pimpinan Ichw. Muslimin 
dan anggota Dewan Negara Me- 
sir (Badan peradilan tertinggi di 
Mesir): Hussein Kamaluddin, ben 
dahari Ichwanul Muslimin dan 
mahaguru pada fakultet tehnik 
Universitas Kairo:, Kamal Khali- 
fah, anggota pimpinan Ichwanul 
Muslimin Adbal Aziz Abdillah, 
bekas direktur pendidikan daerah 
delta Nil dan Hamid Abdul Nasa, 
seorang tuan tanah kaja. 

Dengan tenang dengar- 
kan putusan hakim. 

Kesembilanbelas orang terdak- 
wa tadi satu-persatu dibawa ke 
muka hakim, masing2 dikawal 
oleh 2 anggota polisi militer ber- 
baret merah. Waktu hakim mem- 
batjakan keputusan2-nja, terdak- 
wa2 tetap diam, seakan-akan me- 
reka kebanjakan sudah menduga 
akan dapat hukuman mati atau 
hukuman2 berat. Abdul Kadir 
Auda, sek.-djen., malahan terta- 
wa. 
“Sheikh Hassan al Hudeiby sen- 

diri, jang berumur 65 tahun itu, 
mukanja kelihatan keras tetapi 
djuga sedih. Dimasa jang lampau, 
ia sendiri pernah mendjadi hakim.   uan ,,Bintang Merah” (harian ten- 

tara Sovjet) dim mengupas berba- 
gai kemadjuan ilmu pengetahuan 
di Sovjet Uni, mengatakan bhw 
masalah memindahkan tenaga Jis- | 
Irik dim djarak» sangat besar tan- 
pa kawat kini sedang dipetjahkan   wilajah Irian Barat oleh pemerin- 

“ah Belanda, dan supaja pemer'n- 
'ah menghentikan perundingan de- 
1991 Belanda apabila tuntutan 
delegasi Indonesia jang sekarang 
di PBB gagal.   

lu menerangkan, bahwa tidak ada |" 

Apabila Belanda tidak menga- 
kui dasar tersebut, delegasi Indo- 

Tak Ada Bahaja ,,Aksi Militer 
Di Muang Thai 

orang2 Ho Chi Minh dan dari dae 

rah Thai di propinsi Yunnan Sela- 
tan (RRT). Djuga terdapat bukti2 

bahwa RRT telah membentuk jg di 
namakan ,,Negara Thai Otonoom” 
sebagai pangkalan propaganda dan 
agitasi politik antara rakjat di 
Muang Thai, demikian  djenderal 
Kunjara. Menurut pendapat Kunja- 

d, Sovjet Uni. Dubinin mengata- 
kan bhw pemindahan tenaga se- 
matjam itu, jang dapat dilaksana: 
kan dgn aliran2 frekwensi tinggi, 
akan dapat melaksanakan elektri- 
fikasi pengangkutan tanpa mema- 
sang kawat2 dan schakelaar2 (An- 
tara-Reuter), 

ra, bahaja besar jg dihadapi Muang 
Thai adalah ,,Negara Thai Oto-j 
noom” tadi di Yunnan. 

Dalam hubunga, ini diterangkan- 
nja, bahwa di Tiongkok terdapat Ie 
bih banjak orang Thai dari pada di 
Muang Thai sendiri, 

Sekalipun. begitu, 'Kunjara berpen 

  

Seterusnja dapat diterangkan, 
bahwa ketua pengadilan ini, wing 
commander Djamal Salim, adalah 
wakil perdana menteri Mesir 
pula. 
Waktu diadili, Hassan al Hudei- 

by. menjatakan "tidak tahu menahu 

mengenai cel2 terror rahasia dalam 
Ichwanul Muslimin: tetap djaksa 
menjatakan bahwa al Hudeiby ada- 

lah satu2nja orang jg bertanggung | 
djawab dalam komplot untuk meng 

gulingkan pemerintah Djamal Ab- 
dul Nassir, dan djaksa mengatakan 
selandjutnja bahwa al Hudeiby ada 

lah. perantjang komplot ini. Semen 
  

Kuminis” 
dapat, bahwa keamanan Muang 

Thai untuk sementara ini adalah 
terdjamin. Seperti diketahui Muang 
Thai adalah anggota SEATO. Me 
nurut Kunjara perbekalan militer 
Amerika dan rentjana latihan Ame- 
rika untuk Muang Thai sangat me 
muaskan. Dikatakan, bahwa sekali- 
pun perbekalan itu tidak diterima 
setjepat Ig dikehendakinja, namun 
penerimaan perbekalan itu tjukup 

sedang berkembang. (Antara-UP). 

Terdakwa Jg Dap 
sser—Hanja Seorang 

at Loloskan Diri 
DEIBY, pemimpinbesar Gerakan 
anggota gerakan tsb. pada hari 

sampai 
Ketjuali itu, 7 orang 

tara itu diluar gedung tempat si- 

dang pengadilan dilakukan pendja- 
gaan keras. Polisi dan tentara jg 
bertopi badja menduduki djemba- 
tan besar sungai 

kegedung tadi. Djuga ditempat2 

strategis lainnja pendjagaan telah 
diperkeras. Hanja seorang sadja di- 
antara anggota2 Ichwanul Musli- 

min jg didakwa ikut berkomplot un ' 

tuk menggulingkan Abdul Nassir, 
ig berhasil meloloskan diri, jaitu be 
kas letnap kolonel Abdul Munim. 

Nil, jg menudju 

Anggota? tentara didak- 
wa berkomplot dengan 
Ichwanul Muslimin. 

U.P. mengabarkan sementara 
itu, bahwa menurut pengumuman 
pembesar2 tentara Mesir pada 
bari Saptu, sedjumlah anggota 
tentara Mesir telah ditangkap, de- 
ngan dakwaan bahwa mereka me 
rupakan cel-cel rahasia didalam 
angkatan perang, dan berkomplot 
bersama2 Ichwanul Muslimin un- 
tuk meledakkan pesawat terbang 
jafig dinaiki P.M. Abdul Nassir. 
Pembesar2 pemerintah mengu- 
mumkan selandjutnja, bahwa ang 
gota2 tentara tadi sudah mengaku 
hendak menjabot segala pesawat 
terbang pantjargas angkatan uda- 
ra Mesir. 

7 Pemuka Ich. Muslimin 
Dihukum Mati — 

Para Terdakwa Menerima Putusan Ini 
IDgn Tenang—Malah Ada Jg Ketawa— 
Pernah Djuga. Ada Usaha Meledakkan 

  

RKT Akan 
Bantu Rusia 
Kalau Sampai Petjah 

Perang Eropa 

PERDANA MENTERI Diei- 
man Timur, Otto Grotewohl, da- 
lam konperensi hari Saptu mene- 
rangkan, bahwa RRT telah ber 
djandji dalam konperensi keama- 
nan Eropa di Moskow hendak 
bahu membahu dengan Soviet 
Uni bila kelak petjah perang di 
Eropa. Menurut Grofewohl, pe- 
nindjau RRT, Chang Wen Tien, 
telah menerangkan dalam konpe- 
rensi di Moskow itu bahwa RRT 
hendak memperluas perdjandjian 
persahabatan tahun 1950 dengan 
Sovjet Uni hingga mengenai dju- 
ga kedjadian2 di Eropa. 

Grotewohl . menamakan djandji 
RRT itu suatu hasil jg sangat pen- 
ting dari konperensi . Moskov dan 
menasehatkan negara2 Barat supaja 
memperhatikan  djandji RRT tudi 

sebelum mereka meratifikasi perse- 
tudjuan Paris jg bertudjuan- meni- 
persendjatai kembali Djerman Ri- 

rat. Menurut Reuter, dalam. konpe- 
rensi pers itu Grotewohl menerang 

kan djuga bahwa pembentukan pi- 
sukan2 bersendjata nasional Djei- 
man Timur akan djadi  djawaban 
terhadap pembentukan suatu tenta- 

ra Ercpa. Kami tidak akan mem- 
biarkan suatu tentara Eropa berada 

di perbatasan Djerman Timur jg se 
tiap sa'at mengantjam kehidupan 

Grotewohl kembali dari konperersi 

Moskou hari Djum'at jg lalu. 

(Antara). 

Tokek Un-   Diterangkan  seterusnja, bahwa | 

maksud untuk meledakkan pesawat 
ig dinaiki  Nassir itu “disusun pada 

permulaan “tahun ini, waktu Nas- 
sir mengundjungi bendungan di su- 

ngai Nil dekat Aswan. Pada waktu 
itu pesawat "mengangkut 10 orang 

penting lainnja, diantaranja wakil 
PM Djamal Salim (ketua  pengadi- 

lan istimewa sekarang), major Sc- 

leh Salim (saudaranja) dan 4 ang 
gota kabinet.. Menurut — permbesar2 

Mesir, anggota2. tentara tadi. sudah 
Pn “bahwa Let: Kol. Abdul 

Makram Abdul Hay, kepala bagi- 
an rahasia Icw. Muslimin dalam 
angkatar perang, .telah  memerin- 
tahkan untuk menempatkan “bom 
didalam pesawat terbang tadi, teta- 

pi usaha ini gagal. (Antara—UP). 

Ditingkatan Paling Atas 

(Oleh : 

telah membawa kemadjuan selang 

sebab-musababnja kebakaran tadi. 

Belum dapat mengemukakan dgn. 
pasti apakah orang2 jang ditahan 

ni benar2' bersalah dan apa sebab 
kebakaran ini. Benarkah akibat kori 

sluiting sebagai jang disangka ssemu- 
la? Ataukah ada lain2 sebab? "Dan 

apakah sebab2 ini ,disengadja” te 
gasn'a perbuatan djahat, sabotase, 
lengan maksud2 tertentu. atankah 
karena keteledoran sadja? 

Pun kabar2 jang berdesus diluaran 

demikian bersimpang siurnja dan de 

nikian luasnja, hingga perlu ada pe 
nelitian jang tjermat, untuk mengam | 
bil kesimpulan "pasti darj bahan? jg. 
ada tadi. 

Tak ada kortslu'ting. 
Dengan " adanja penjelidikan 

tehnis pada hari Kemis itu, fihak 
jang berwadjib hendak mengam- 
bil konklusi, dapat tidaknja se- 
bab2 kortsluititng di gedung Pa- 
pak. Sebagaimana di-tulis oleh 
wartawan kita jang chusus mengi 
kuti. perkembangan  terbakarnja 

| gedung Papak ini berturut2, me- 
| mang terbakarnja gedung Papak 
lini “akibat ,,kortsluiting” agak 
| susah diterima begitu sadja. Ini 
| djelas dari analisa2nja jang dida- 
|sarkan dari keterangan seorang 
ahli listrik. Dari kepala bagian 

' tehnis Perusahaan Listrik Negara 
jang hari Kemis itu djuga ikut 
dalam Panitia Penjelidik Tehnis 
memeriksa reruntuk gedung Pa- 
pak, wartawan kita mendapat 
keterangan, bahwa setelah mela- 
kukan pemeriksaan itu, makin 
kuat dugaannja, bahwa sangat 
ketjil sekali kemungkinannja, ka- 
lau kebakaran ini akibat kortslui- 
ting. 

  
Keadaan instalasi. 

Kesimpulan demikiar ini didasar- 
kan atas keadaan instalasi listrik 
dalam gedung Papak. Perlu diketa- 
hui, bahwa ditingkat paling atas ge- 
dung Papak itu, ketjuali diruangan 
bagian expedisi, sama sekali tak ada 
instalasi sanfbungan listrik.  Djelas- 

  
' tjepat bagi tentara Muang Thai jg' nja disana tak ada lampu2nja listrik. | 

Pada hal melihat terdjadinja keba- 

8 

“kok? 

tuk Titien 

HARI Rebo tg. 1 Desember 
1954 pagi surat2 jang berada di 
bus'-surat dikota Malang diambil 
dan disortir. Salah seorang pega- 
wai kantorpos jang bertugas me- 
njortir surat2 itu mengetahui ada 
amplop jang bergerak2. Pegawai 
itu heran bertjampur takut, ke- 
mudian ia panggil polisi. Dengan 
disaksikan pol'si amplop tsb. di: 
buka dengan sangat hati2, dan 
ternjata amplop jang bergerak2 
itu berisi seekor tokek. Surat tsb. 
dialamatkan pada Titien Sumar- 
n', tetapi tidak memakai alamat 
Si-pengirimnja. Demikian ,,Sura- 
baja Post.” : 

Tak Mungkin Karena 

Kortsluiting Di-atas 
Gedung Papak Tak Ada 

Instalasi Listriknja — Hasil Penindjauan Tehnis 
Peristiwa Gedung 

Wartawan Kita) 

Papak 

PENGUSUTAN FIHAK jang berwadjib untuk membuka tabir 
rahasia jang menjelubungi peristiwa terbakarnja gedung Papak kini 

kah lagi. Sebagaimana kita tutur- 
kan beberapa hari jang lalu, pada hari Kemis pagi fihak Panitia 
Penjelidikan Tehnis jang terdiri dari fihak Kepolisian, CPM dan 
Perusahaan Listrik Negara telah mengadakan pemeriksaan teliti di- 
bekas gedung Papak jang terbakar habis itu. Penjelidikan ini di- 
maksud untuk mengumpulkan bahan2, guna dapat menentukan 

Sebab meskipun fihak jang ber- 
wadjib sampai kini telah melakukan beberapa penahanan, namun 
mereka masih meraba2 dalam gelap. 

karan dulu, kebakaran ini mula2 
terbit ditingkatan atas tadi. Ditirg- 
katan jang nota bene tak ada aliran 
listriknja. 'Djuga diruangan archief 
(dimana diduga terbit api jang per- 
tama) tak ada instalasi kawat2 lis- 
triknja. Sedang bagian expedisi jang 
ada kawat2 instalasi listriknja, ter- 
letak dilain ruangan.  Disebelahnja, 

terpisah dinding tebal. Dengan tak 
adanja instalasi TIistrik diruangan 
atas ini, terang sudah tak mungkin 
ada ,,kortsluiting” tadi. 

Kemungkinan kedua. 

Hal kedua jang memperkuat kon- 
klusi ini ialah adanja kenjataan wak 
tu diperiksa hari Kemis itu. Meski- 
pun keadaan gedung Papak sudah 
demikian rusaknja, “tapi waktu di- 
periksa hari Kemis terlihat bekas2 
central listrik ditingkatan bawah 
(begane grond) dan tingkatan te- 
ngah, masih dalam keadaan baik. 
Djelas terlihat waktu pemeriksaan, 
bahwa hoofdschakelaar ditingkat ba- 
wah dan tingkat tengah itu dalam 
keadaan afgeschakelds (tak memberi 
aliran listrik). Djadi terang lagi, 
mustahil bisa menjebabkan kortslui- 
ting itu. Dengan adanja tindjauan 
dari sudut tehnis berdasar keadagn 
instalasi listrik digedung Papak jang 
demikian ini, terang sudah, alasan2 
skortsluiting” itu bisa Gxsingkirkan. 
Dengan begitu tinggal satu dasar 
lagi: Apakah ini sebab puntung ro- 

Dalam analisa kita jbl. 
telah dikemukakan, bahwa puntung 
rokok susah untuk membakar tum- 
pukan kertas. Ini pun sudah dibuk- 
tikan oleh seorang ahli urusan2 kri- 
minil jang expert pula dalam soal2 
kebakaran. 

Dengan adanja konklusi? jang de- 
mikian ini, kini tinggal satu rabaan 
lagi. Benarkah ini akibat sabotase? 
Olek siapa dan untuk apa? Untuk 
menjingkap tabir ini, diperlukan ke- 
telitiah pengusutan jang djuga akan 
memakan waktu pandjang. Tapi sa- 
tu pedoman sudah njata: ,,kortslui- 
ting” tak mungkin! 

negara kami, demikian Grotewohi. 
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ar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 

  

   

  

— S. POERNOMO — 

  

«Ogan aja sudah termasuk meterai). 

    
"ga etjeran     en p.Tembar. 

      

Isi 

— BLACK SUNDAY. 

  

Entah kebetulan, entah bagaima- 
na, rupanja hari Minggu itu bagi 
kota Semarang merupakan hari 
,»haas”, hari sial. 
“Buktinja: Djepang masuk dikota 
Semarang dalam bular Maret 1942, 

& djatuhnja pada hari Minggu. 
Bombardemen fihak Sekutu mem 

bakar gudang2 di pelabuhan dalam 
bulan Djuli 1945, djuga djatuh pa- 
da hari Minggu malam Senen. 

Pertempuran 5S hari, Kido Butai 
Diepang menjerbu mengganas ke- 
djam dalam bulan Oktober 1945. 
djuga dimulai hari Minggu malam 

'nen. 

Gurkha datang main dor2an di- 
bulan Nopember 1945 mula2 djuga 
pada hari Minggu. 
Gudang mesiu Kali Banteng moe- 

ledak terbakar, djuga - pada hari 

SOLO - 
»PERMENI” BERDIRI 

Suatu koperasi jang mempersa 
tukan perusahaan2 mstal nasio- 
nal di Surakarta, kini telah dapat 
d dirikan di Solo dengan nama: 
Koperasi Perusahaan Metal Nasio 
nal Indonesia, “atau disingkat: 
PERMENI. 1 2 

Maksud dan tudjuan organisasi 

tuan dan kerdjamasa diantara pe 
rusahaan2/bengkel metal nasio- 
nal, 2. memperdjoangkan kepen 
tingan2 bersama anggauta Kopera 
si pada chususnja dan perusaha- 
an2 metal nasional pada umum-| 
nia, dan 3. menanam kepertiaja 

|an diri sendiri untuk membangun: 
dan memadjukan koperasi nasio: 
nal. 

ta konerasi tsb jalah semua War 
| ganegara Indones'a aseli jang me 
ngusahakan  perusahaan/rerbeng 
kelan metal jang berada didaerah | 
Surakarta. “ 
— “Adapun Pengurus Koverasi tsb 
tersusun sbb. : Ket.: Suhardi (Ko 

ANEKADIRUA TENGAH 

tsb adalah. 1. memperkokoh persa | 

Jang diterima mendjadi ancoau | 

    

HATSIL KONPERENSI 
P.N.I. DAERAH. 

Pada kita diberitahukan, bahwa 
menurut keputusan Konperensi De- 

"jakarta, dalam mengadakan pemilih 

S. Purwokusumo telah terpilih seba 
gai Ketua dan Wakil Ketua. Selan 
'djutnja untuk membantu kedua sau 
dara tersebut, maka sdr.. Karkono 
'telah ditundjuk sebagai  formateur 
untuk menjusun pengurus baru se- 
lengkapnja. 5 

Selandjutnja diwartakan, 
keputusan jang telah diambil, al. 
jalah memilih Sdr2. Susilo dan Mr. 
'S. Purwokusumo 
P.N.I. Jogjakarta dalam Konggres 
P.N.I. jad. di Bandung: tidak dapat 
|menjetudjui akan dihapuskannja ma 

ni) oleh rapat diputuskan agar wa- 

Jogjakarta meneruskan usahanja un 
tuk mengambil langkah2 lebih lan- 

wan Partai Nasional Indonesia Jogf 

an pengurus, Sdr2. Susilo dan Mr, 

| “Oleh Djawatan Perindustrian ka- 
“res. Tjirebon telah direntjanakan un 

bahwa: 

untuk mewakili |00 , 
'Tjirebon. Caleium-carbonaat. seper- 

Ina bahan tjampuran karet 
djelis-desa, sedang jang berhubungan 
dengan ,,Jakti” (Jajasan Kredit Ta- 

'kil2 dalam fraksi P.N.I. di DPRD: Catciu 
, tersedia jaitu 

  

Iwan iitaok : 
anak Ular? 
DARI Palu didapat kabar, bah- 

wa d.kampung Tuladenggi distrik 
Moutong Parigi (Sulawesi Slt) se- 
orang ibu pada achir bulan Ok- 
tober jang baru lalu telah melah:r 
kan baji kembar. Seorang anak 

anusia Seto Aa »seorang” beru- | 
ular. Baji ular itu mati b 

ang ,.saudara”nja 'sampaj berita | 
ini dikirimkan masih segar bugar 
bersama ibunya. 

TJIREBON 
PROEFBEDRIJF  PEMBIKI- 
NAN CALCIUM CARBONAT | 

      

        

  

  
tuk mendirikan sebuah proefbedrijf 
pembikinan Calcium-Carbonaat (Ca 
CO3) dengan biaja sebesar Rp. 50. 
000, bertempat didesa Bobos Kab. 

ti diketahui sangat dibutuhkan gu- 
“bak kalau 

akan membuat bar dan kini barang 
kimia tsb. masih didatangkan dari 
luar negeri. Bahan2 untuk mem 
buat Calcium-carbonaat itu tjukup 

dicomplex Gunung   Keromong (Kab. Tjirebon), jg sete 

den — Pun 

DENGAN GIA, djam 10 Djum'at pagi sudah tiba di Palem- 
“bang dari. Djakarta, Isa Anshari, dan. Mochtar Chazali dari Ma- | lasan Persidja., Diantara 
sjumi. Sesampainja di Palembang, mereka terus berbitjara dirapat tampak Wakil Presiden Hatta, PM 
umum ditanah lapang belakang Benteng, jang dihadiri oleh lebih | Ali Sastroamidjojo, 
kurang 5.000 orang. Isa Anshari. dalam pidatonja telah serang, pe- 
merintah Ali, PNI dan PKI dengan mengemukakan berbagai hadis 
dan firman Tuhan. Dikatakannja, bahwa Masjumi sekarang sedang 
if'kepung dari segala fihak oleh lawan2nja, tetapi bagi. Masjumi 
seluruh djagat boleh memusuhinja asal Tuhan Allah tidak, 

Musuh Masjumi nomor satu  di- 
katakannja adalah PKI, sedang PNI 
adalah 
Anshari djuga menjatakan keheran- 
annja kalau ada orang Islam jang 
mengatakan 
orang2 Komunis di Indonesig. dewa- 
sa ini adalah berdasarkan kenjataan. 
Dia bertanja dalil apa telah diper- 

gunakan oleh orang2 itu untuk mem 
benarkan pendirian ini, 
Ouran menjatakan 
Islam djangan bekerdja sama 
ngan kaum munafik. Dikatakannja, 
bahwa orang tidak boleh ragu2 meng 

,embel2 dari PKI”. Isa 

kerdja sama dengan 

pada hal 
supaja. ummat 

de- 

J 

« 

Siapa Untung? 

Hadiah dari Rp. 250.—. 

271852 
282114 
300963 
149025 
355160 
14477 

226102 
201096 

. 

Sebagai | : 
“Ali Dikatakan Et Dengan mendapat perhatian ri- 

58292 
143713 
29690 
79329 
140633 
63145 

219675 
333703 

' Isa Anshary Serang 4 
. t 1 

Presiden Sukarnor4 
Melanggar Sumpahnja" 

Kabinet 
Sudah Bingung 

4 

172355 
268789 
59089 

386025 
393504 
277275 
36856 

106778 

  

   
“'Presi- ' KALMAR EF. — mergibYA S Bah 

buan penonton Sabtu petang ber- 

tempat dilapangan Ikada telah di 
langsungkan . pertandingan — sepak- 
bola antara kesebelasan  Kalmar 

F.F, dari Swedia melawan kesebe- 
penonton 

   

  

  

menteri2 Su- 
narjo,. Sudjarwo, dan Lie Kiat 
Teng, Walikota Sudiro, dan seba- 
gainja. Pertandingan berachir dgn. 
4—1 untuk kemenangan kesebela- 
san Kalmar F.F, Pada waktu turun 
minum stand 3—0@untuk 'kemena- 
ngan pihak tamu. 

Permainan berlangsung 2 kali 45 
menit. f 

P.S.S.I. MUDA. KALAH 3—1 
Pertandingan sepakbola terachir 

dari kes. Kalmar FE telah dilaku- 
kan pada Minggu sore kemaren di- 
lapangan Ikada Djakarta dan meng 
hadapi kes. PSSI Muda. Terniata 
dalam menghadapi kesebelasa,, PSSI 
'Muda ini, fihak Kalmar dapat me- 
ngalahkan Jawannja dengan angka 
3—1, sedangkan pada waktu istira 
hat angka  menundjuk 1—0 untuk 
kes. PSSI Muda, goal mana tertje- 

31147 
136009 
180113 
94945 
10242 

349027 
98637 
120162 

KELILING DUNIA DENGAN 
NAIK SEPEDA. —.. Id Minggu malam Senen. 

Seperti pernah - dikabarkan, sdr.| Sekarang gedung Papak terbakai 
Soesanto Poernomo, tinggal: di dja- | habis, djuga pada hari Minggu mia- 
lan Maluku Semarang, seorang mulism Senen. 
rid tamatan SMA/A hendak keli-| Lhoooo, kok aneh, sampai-sam- 

lomho). Wk. Ketua: Siswoharto- mengandung 
no, Sekertaris I dan I: Subarto 
dan Subandi, Bendahara I dan TI: 
Sumard: dan H. Sarbin', Bagian 

djut dan supaja dapat memberi man lah diselidiki ketjuali 
faat bagi masgprakat seluruhnja. | bahan kimia tadi, djuga mengan- 

| Sambil menunggu  keputusa, Kon- dung bahan2 tjat, pernis, posfaat 
gres jad, dikehendaki supaja perusa! dan sebagainja. Tanah gunung Ke- 

“romong tsb. pada waktu ini hanja 

182566 
161281 
283828 
143219 
119820 

92515 
318106 
99959 
89277 

219288 

212415 
293233 
333944 
177097 
241935 

294140 
92842 

338151 
103664 
25258 

tak oleh Ramang jg mendapat um- 
pan dari Mustamu, disebabkan” ga- 
ris belakang Kalmar salah paham. 
Goal tsb. tertjetak. pada waktu per- 

hadapi ,.manusia2 buaja” jang pura2 
mengaku Islam padahal sebenarnja 
dia munafik. 
Dikatakannja, bahwa pemerintah     ling dunia dengan naik sepeda. Ber 

kenaan dengan itu, lebih djauh da 
pat diberitakan, bahwa niat sdr. 
Poernomo itu tetap akan dilaksana 
kan, terpisah dengan niat sdr. Sa-' 
leh Kamah jg baru sadja  mening- 
galkan kota Semarang. Minggu pa- 
gi  djam' 07.30 beserta sdr. 
Sirwindu, seorang murid dari SMA 
/K Magelang, mereka berdua telah 
berangkat “dari Taman — Maluku 
(Halmahera)  menudju ke Pekalo- 
ngan, Tjirebon terus-ke Djakarta j 
untuk mengurus.. surat2 g penting. | 
Berbeda derigan sdr. Saleh, sdr. 
Poernomo cs. akan mengambil dja 
lan dari Djakarta menudju ke Bang 
kok, Vietnam, Hongkong,, Djepang 
ke Amerika, Inggris, Eropa Barat 
menudju ke Asia dan kembali ke 
Indonesia.  Perdjalanan tsb. menu- 
rut perhitungannja akan memakan 
tempo Ik. 4 tahun. Hari Kemis dan 
Djum'at pagi jbl. ia mohon diri dan 
pangestu dari Bapak Gubernur Dja 
wa Tengah dan Bapak Wali Kota 
Semarang. 

Lebih djauh dapat dikabarkan, 
bahwa tgl. 4 Des. 1954 (Sabtu) be- 
rangkat pula dari Surabaja pemuda 
Sudjono untuk keliling dunia. Dari 
Surabaja ia naik kereta api menudju 
ke Djakarta. Daerah luar negeri jg. 
akan didatangi pertama Singapura, 
kemudian Malaya, Indotjina, Tiong- 
kok, Djepang, Rusia dan seterusnja 
ke Eropa Barat d.l.Lnja. Pokok tu- 
Gjuannja ialah mentjari pengalaman 
dan - menambah ilmu pengetahuan 
terutama dalam lapangan kebudaja- 

pai Sir-pong kalau mau tjari sate 
Kapuran pada hari Minggu, kok 
tentu sudah kehabisan tinggal kedu- 
man sudjen-nja sadja, 

Oh, Minggu, Minggu 

Lt-pon 

  

PERK. STADSTUIN 50 TH. 

Bertempat di gedungnja sendiri di 
Duwet 66a Semarang, Djum'at ma- 
lam jbl. perkumpulan Semarangse 

Stadstuin telah melangsungkan pe- 
ringatan 50 tahun berdirinja  per- 
umpulan itu, jang untuk pertama 

kalinja kini diketuai oleh bangsa 
Indonesia, jaitu sdr. Ramelan dari 
N.V.  Godjali. Menurut sdr. Rame- 
lan, - anggara, dasar dan anggaran 
rumah tangga dari perkumpulan itu 
kini telah diselaraskan sesuai dengan 
keadaan zaman. Tudjuannja jalah 
menjediakan hiburan (ontspanning) 

agi anggauta?nja dengan tidak me- 
mandang golongan d.l.l., sesudah ha 
bis kerdja, misalnja: bridge, ping- 
pong, dan kini ditambah dengan hi- 
buran jang bersifat kesenian Timur. 
Perkumpulan itu jang segera akan 
diganti namanja dalam bahasa Indo- 
nesia, didirikan oleh bekas Residen 
Belanda di Semarang pada th. 1904 
jaitu Pieter Sythhoff. 3 

Dalam peringatan ulang tahun ta- 

Penerancan/projektor: Kusno, Su 
rad'i, dan Sudarno: Komisaris2: 
Ruri. Ramelan dan Wa'u'io. 

Alamat sementara: Djl. Kawa 
tan 75 Solo. 

MADJALAH , ADIL” AKAN 
TERBIT LAGI 1 

Oleh Muhammadiah bagian Ta 
heh Tiabang Surakarta mulai bu 
lan Desember ini akan diterbitkan 
kembali Madiallah ADIL”, jang 
untuk sementara akan terbit seba 
ga' tengah-bulanan. 

. Adanun pimninan redaksi ma 
diallah tsb masih tetap. ditangan 
nimn'nan redaksi jano lama, ja 
lah H. Surono Wirohardjono. 

TJLATJAP 

PENJERAHAN ANGGOTA 
D.I. 

  

Kepada jang berwadjib diketjama 
tan Djeruklegi Tjilatjap pada hari 
Djum'at jang lalu telah menierahkan 
diri sedjumlah lebih dari SO orang 
anggota gerembolan - jang disebut 
D.I i Pa 3 

Menurut keterangan mereka mula 
nja adalah rakjat biasa jang dipaksa 
mendjadi anggota DI, akan tetapi 
karena ternjata dalam penghidupan 
nja dihutan dan gunung? mereka ke 

kurangan bahan makanan dan ter- 

ganggu kesehatannja, maka tidak ada . 
dialan lain bagi mereka daripada me ! 
njerahkan diri untuk menjatakan kej 

dapat diselenggarakan 
daj tjampuran 
dan rakjat. 

antara Pemerintah 

SOAL DISTRIBUTOR 
TJENGKEH. 

Sidang Presidium lengkap Ga- 
bungan Perserikatan Perusahaan 
Rokok Nasional (GAPPERON) jg 
berlangsung di Jogja baru2 'ini 
telah memutuskan sbb.: Meng- 
adjukan permintaan kepada Pe- 
merintah (Djwt. Perindustrian 
Pusat), agar kedudukan sebagai 
distributor tjengkeh jang dberi- 
kan kepada badan? partikelir jg 
bukan Gabungan Perusahaan Ro 
kok dihapuskan dan memindah- 
kan distributor itu pada Gabu- 
ngan Perusahaan Rokok, teruta-   dapat melajani 
sahaan rokok. 

perusahaan-peru- 

haan2 vitaal dimiliki oleh Negara, 
perusahaan2 bukan vitaal, modalnja 

dengan. mo- | 
dapat menghasilkan kapur. Rentjara 
pada tgl. 27 Nopember jl. telah di 
adjukan ke Pusat Djawatan melalui 
Djawatan Perindustrian Djawa Ba: 
rat, untuk diminta persetudjuannja. ' 
Dalam pada itu dalam rentjana ta- 
hun 1955 j.a:d., akan dibuat pula 
sebuah oven pembakaran, untuk me 

“njelidiki tanah dan batu? dicomplex 
gunung tsb., dengan biaja sebesar 
Rp. 7000.— 
233 BUTIR PELURU DIKETE- 

MUKAN DILAUT. 
Baru2 ini 3 orang penduduk desa 

Sirnabaja ketj. Tjirebon Utara (Kab 
Tjirebon) telah menemukan sebuah 

peti jg berisi peluru sebanjak 233 
butir, sewaktu mereka sedang me- 
nangkap ikan dilaut antara Udjung 
dap Batu pantai Tjirebon. Peluru2 
tsb. jg ternjata adalah peluru Lee 
And Field kini diserahkan kepada 
fihak berwadjib setempat. Tidak di 

ma pada GAPPERON jg sudah peroleh keterangan apakah peluru? | 
itu kepunjaan gerombolan atau Ten 
tara. 

  

Chiang Boleh Serang 
“'Daratan Tiongkok ? 
Amerika Bertekat Bulat Untuk Mem- 

| bela Taiwan 

Ali sudah bingung melihat  gelom 
bang .kemadjuan Masjumi jang dika 

takannja. pesat diwaktu belakangan 
ini. 

Meskipun begitu diakui djuga, bah 
wa Masjumi sekarang sedang sesak 
nafas. Sesak nafas Masjumi dengan 

pemerintah berbeda, sebab sesak na 
fas Masjumi djusteru dalam ,,men 

dijalankan djalan benar berdasarkan 

Islam, sedang sesak nafas pemerin 
tah melalui djalan- djahilijah” dan 
pandji kemenangan pasi: berada di 
tangan orang2 muttagien. 

Orang sudah mengetahui, bahwa 
pemerintahan PNI tidak mungkin da 
pat mengurus negara. Bagaimana 

orang mau pertjaja, demikian Isa 
Anshari, djika mengurus Comodore, 

kain putih, gula pasir dan  min/ak 
tanah sadja tidak bisa, apalagi me 
ngurus negara. 

Sudah tahu kartu Presiden. 
Menjinggung pidato presiden Su- 

karno di Palembang pada tanggal 
9 Nopember jang jalu, Isa Ansha- 
ri antara Jan katakan bhw Pre- 
s'den Sukarno dengan pidato itu 
telah melanggar sumpahnj, seba- 
gai Presiden jang tidak dapat di- 
ganggu gugat- Presiden sekarang 
telah memith fihak dan memper 
tahankan kabinet Ali mati2an. Se- 
kiranja presiden Sukarno sudah t:- 
dak tahan ingin g'at berpolitik, 
baiklah mundur sadja dari djaba- 
tan Pres'den. 
Selandjutnfa dituntut agar Presi 

den dan pemerintah segera menang 

378161 
99251 

395156 
125117 
154224 
195427 
199331 
401186 
387164 
347961 
91174 

21215 
251476 
356275 
84249 
44715 
155262 
244143 
168280 
37467 

236868 
220891 
331600 
216624 
50807 

196970 
232173 
22622 

133443 
341994 
153969 
81328 

193012 
71544 
143032 
384721 
255724 
244894 
405406 
41014 

202734 
143280 
118457 
387805 
32274 

216753 
110981 
286445 
61930 
74144 
55460 

221503 
121839 
44526 

340255 
396350 
100296 
143977 
234389 
277022 
61706 
70831 

396058 
40150 

323487 
20207 

303482 
214040 
202493 
383570 
65045 

209674 
25819 
16691 

100928 
18719 
62029 
19595 

260713 
63644 

128949 
353174 
TIO 
201270 
399198 
301845 
228143 
99417 

335776 
40861 

345139 
354338 
137526 
152281 
68438 
99005 

303296 
395668 
21129 
170703 
76062 

281723 
19636 
53433 
91423 

307964 
96001 
59300 

377259 
376287 
300356 
190615 
56340 
69490 
SIGLI 

175098 
110303 
264740 

223927 

mainan baru berlangsung 4 menit. 
Dalam babak. kedua Ramang tidak 

ikut dan. tempatnja diduduki oleh 
Omo.. Dalam babak ini fihak tamu 
berhasil bikin 3 goal, dimana satu 

goal antaranja didapat dari tenda- 
ngan bebas 12 pass, karena Liong 
Houw telah langgar bola dengan 
tangannja dalam garis terlarang. 
Dengan kemenangan “kes. Kalmar 
FF 3—1 itu, maka pertandingan? 

kes. Kalmar di Indonesia telah ber 
achir dengan tjatatan: main 6 kali, 
menang 3 kali, kalah satu kali, seri 
2 kali, memasukkan goal: 17 kali 

dan kemasukkan goal 10 kali. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 7 Des. 1954: 
Djam 06.10. Dua Sedjoli: 06.40 

Orkes Ray ' Noblex 07.10. Irama 
Aneka, 13.15 ' Hammond - Organ, 
13.30 Kwartet Irama: 14.10. Ken- 
sert Siang, 17.00 Gending2 Sema- 
rangan, 17.40 Gending2 Semarz- 
pgarn (landjutan): 18.00 Serba Serbi 

AP: 1815 Radio Orkes Surakarta: 
20.30 Langgam dan Kr., Asli: 21.60 
Rudjak. Uleg. Semarangan: 21.15 
Irama Padang Pasir: 22.15 Lagu? 

Indonesia Populer: 22.30. Tutup. 
Surakarta, 7 Des.” 1954: 

“Djam 06.10 Urap sari: - 06.40 
Urap sari (landjutan): 13.10 Suara 
Istana: 13.45 Geraldo dengan or- 
kesnjas 14.10 Dendang Teruna: 
17.05 Dunia kanak2: 17.30 Donge- 

ngan kanak2: 17.45 The Melachri- 

313297 
105278 
167981 
235788 
101423 
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240451 
301782 
189461 
184801 
249815 
226150 
33842 

283646 
40135 

114312 
67487 
98882 

157131 
299984 
339578 
164499 
209428 
62339 

112211 
118618 
30948 
39873 

195660 
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406297 
72480 

258494 
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213400 
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PENDJABAT MENTERI luar negeri pemerintah Chiang Kai 
Shek, Dr. Shen Chuang Huan, mengumumkan di Taipeh hari katakan orang2 dalam partai2 oppo 
Djun'at bahwa Amerika Serikaf tidak melarang pemerintah Kuo- isisi jang telah mendjual bangsa dan mintang tuk menjerang Ti 12k k darat. Sementira itu UP me- Taka itu. Masjumi merasa tersing 

| ngabarkan dari Washington, bahwa menurut dugaan pembesarZ | Tg akan pern/ataan ini, kata Isa. 
. . & EA Lane Disamping itu Masjumi djuga peri- Amerika Serikat jang dinjatakan pada hari Djum'at, dengan ada- ngarkan supaja diselidiki djuga gem 

an dan kesenian. « Kendaraan jang di ikut pula memberikan sambutan 

kalikan orang2 dalam bantal aro 

dipakainja ,,seadanja” dengan segala Gubernur Djawa Tengah dan Wali- -daja-upaja, baik dengan membon- Kota Semarang dan kemudian disu- 
tieng atau djalan kaki. sul dengan hiburan petilan wajang PENGGARAP TANAH OND Orang oleh keluarga Eko Kapti, tari 3 VNANGUN DL “ Ballet, pentjak silat seorang wanita 

no, 18.15 Rajuan Sore: 19.30 Pili- 
han Pendengar: 20.30 Orkes Melati: 
20.45 Pak Beres dengan isi hatinja: 
21.15... Dagelan: - Mataram: 23.00 
Tutup. 

Jogjakarta, 7 Des. 1954: 

121r19 
228363 
212158 
280008 
336517 
346215 

194814 
346173 
278540 
219446 
102537 
133481 

155184 
122603 
333639 
294396 
279017 
94013 

57528 
240271 
109001 
273827 
-398840 
210095 

insjafannja, bahwa perbuatap itu me 
njimpang dari kebenaran. 

Untuk selandjutnja kini mereka di- : 
“lindungi dap Imelidapat-djaminan se 
tjukupnja. " : 

Dapat diterangkan, bahwa penje 
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sedjak djaman Djepang, djaman re 

AMBIL TINDAKAN? 
. DP. BTI Djawa Tengah menjam 
paikan berita, bahwa baru2 ini oleh 
f hak jang berwadjib diwilajah Bodja, 
Kendal, telah dilakukan tpenangka ' 
pan atas dirinja 14 kaum petani ang! 
gauta BTI jang menggarap sebagian 
tanah dari onderneming C.O. Redjo 
winangun. Dengan 'adanja berita itu, 
menurut BTL sangat menggelisahkan . 
kaum tanj dan rakjat didaerah tsb. 
karena umumnja mereka mengerti, 
bahwa masalah penggarapan tanah? 
onderneming apalagi tanah jang ko 
song sebelum keluarnja Undang? Da 
rurat no. 8, penjelesaiannja harus 
melalui perundingan jang ditentukan 
oleh Menteri Agraria, jang dalam 
hal ini kaum tani menundjuk wakil2 
nja. Menurut BTI selandjutnja, tanah 
jang digarap tadi adalah tanah jang 
diterlantarkan oleh fihak  onderne 
ming dan telah digarap kaum tani 

volusi hingga sekarang. 

PENGANGKATAN MEN- 
DJADI BUPATI. 

“ Mulai tgl 1 Desember 1954 jang 
mengisi kedudukan Bupati Sema- 
rang adalah Utojo Kusumo, bekas 
Bupati Purbolinggo dan: Hadisukmo 
Patih Rembang diangkat mendjadi 
Buapti Purbolinggo. Selandjutnja se- 
bagai Bupati Grobogan diangkat Bu 
pati d/p Kantor Kares. Pati, Andi 
Patoppoi. 

  

HARGA EMAS. 
Chusus , Suara Merdeka”, 

Semarang, 4 Desember 1954: 
24 karat. diual 

22 karat: 

Djakarta, 
24 karat tap gr. ...... 
22 karat tiap gr. ...... Rp. 49,75 
aa K3 Ke akn 2 

ditrima tjatatan harga. 
Singapura, 3 Desember '54 : 

... 

Harga emas internasional menu- ke V di Semarang dengan atjara 

rut hitungan dollar Amerika ada- 
Jah sbb.: & 3 
Emas Beirut - tiap ounce 35.19 
Emas Macao tiap ounce 37.67 
Emas Hongkong tiap ounce 37.95 
Emas Bangkok tiap ounce 38.11. 
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melawan 2 orang prija, tari pajung 
dari Badan Kontak peladjar Suma- 
tra dil. Adapun pengurus Stadstuin 
jang baru terdiri dari Ketua “dan 
Wakilnja: Ramelan dan Nitiamihar- 
djo. Penulis: B. Shutt Frederick. 
Bendahara: Nj. Mess dan pemban- 
tu2: A. Hamid, The Wie Po, Sina- 
ga, Hartono, Sudarjo dan Djokopi- 
tojo. Dapat ditambahkan, bahwa da 
lanf pada itu Ketua Panitya peringa 
tan atas nama segenap  anggauta 
Stadstuin menjampaikan rasa duka- 
tjitanja pada Gubernur Djawa Te- 
ingah karena terbakarnja Gedung Pa 
pak. 

.. HASIL PELABUHAN SMG. 
SELAMA BL. OKTOBER. 

Menurut angka2 resmi jang diteri- 
ma Antara”, bahwa selama bulan 

kai Daerah II Pelabuhan Semarang 
mentjatat penghasilan sebesar Rp. 
12.493.479,30.- - Penghasilan sebesar 
itu antara lain diperoleh dari pemu 

| ngutan bea masuk 'sebesar Rp. 4.334, 
020,74, tjukai barang2 sulingan, mi- 
njak tanah, tembakau dan gula pa- 
sir sebesar Rp. 4.688.624,58, dan 
padjak masuk sebesar Rp. 1.797.704, 
45. j 

Dibanding dengan penghasilan jg. 
diperoleh dalam bulan September jl. 
penghasilan bulan Oktober tersebut 
mengalami kemunduran sebesar Rp. 
3.132.937,56, disebabkan penghasi- 
lan jang diperoleh dari pemungutan 
bea masuk mentjapai djumlah Rp. 
5.151.511,94, tjukai barang2 sulingan 
minjak tanah, tembakau dan gula 
pasir besarnja Rp. 6.509.206,03 dan 
padjak masuk sebesar Rp. 2.004.259, 
20, sehingga seluruh penghasilan 
mentjapai djumlah Rp. 15.626.416, 

PRESIDEN AKAN HADLIR 
DALAM MUKTAMAR 

KE V LD 
Pada tanggaj 19 s/d 23 Desem- 

ber 1954, Ikatan Dokter Indone- 
sia akan mengadakan Muktamar 

sbb.: Tgl. 19: Djam 11.30 ber- 
tempat di GRIS akan diadakan 
pembukaan resmi Muktamar ke V 
IDi dan pembukaan exposisi. Tgl. 
20: :djam 19.00 diadakan pembu- 
kaan Muktamar dengan dihadiiri 
oleh Presiden: djam 21.00 rond- 
gang exposisi di Gedung Kesenian 
GRIS dan tgl. 23 Des. perskonpe-   

      

   
  

-“ LAGI BERITA bandjir. 
Tjiamis bagiah Timur masih sadja rusak. 

Oktober jl, djawatan Bea dan Tju-f. 

rahan mereka tidak disertai dengan 
sendjata2nja. 

WONOSOBO 
: PERESMIAN K.P.I. 
Baru2 ini telah dilangsungkan 

upatjara peresmian Kepanduan Pu- 
tera Indonesia bertempat  digedung 
SRI/SGB- Wonosobo, dengan men- 
dapat perhatian tjukup dari para 
undangan. - Upatjara itu dilakukan 
oleh wakil2 KPI dari Semarang dan 
Solo. Adapun pengurus KPI Tja- 
bang Wonosobo terdiri dari Ketua: 
Machjudi dan K. Pambudy,  penu- 
lis: Sugijo dan Sunardy sedangkan 

Bendaharanja Rahaju Santoso dan 
Tarnjata. Susunan kwartier tjabang 
terdiri dari 7 orang. 

  

  
|bagaian anggauta2 kepolisian Ken- 

SEMARANG SINGKAT. 
— Pada tgl. 30 Nopember ibl., 

bertempat di Ketjamatan Smg. Sela 
tan diadakan perundingan bersama 
antara Tjamat Smg. Selatan “dan 
wakil2 dari BTI ranting tentang se 
kitar. tanah ' Norowito di Srondof 
Wetan. Untuk mentjari  djalan ke- 
luar, maka rapat akan diadakan pu 
la pada tgl. 12-12-54 bertempat di 
Srondol Wetan. Demikian DPT. 
BTI, K.B.S. mengabarkan. 
— Hasil rapat anggauta Serekat 

Buruh Kendaraan Indonesia jg. ber- 
langsung di G.R.E. pada tgl. 30 No 
pember jbl. a.l. dapat menjelesai- 
kan soal2-kedalam mengenai soal 
Sosial. Pimpinan baru tjb. Smg: ter 
diri dari sdr. “ Sukardo, ' sekertaris 
umum merangkap organisasi dengan 

(kan, bahwa sesuai dengan 

nja perdjandjan pertahanan antara AS dan pemerintah Chiang Kai 
Shek, maka RRT "akan berpikir 
antjaman2nja untuk membebaskan Taiwan”. : 

Mereka terangkan bahwa perdjan 
djian ini mendjelaskan, bahwa Ame 

'rika sudah bertekad bulat untuk ,,me 

njelamaikan Taiwan dari tangan. Me 
Irah, apapun djuga korbannja”” Men 
terj luar negeri AS Dulles mengata 

perdjan 
diian ini, Amerika Serikat mungkin 

sekali akan menjerang Tiongkok. da 
rat, kalaa RRT menjerang Tbiwan. 
Para senator Amerika Serikat pada 
umumnja menduga bahwa pakt ini 
sudah akan disetudjuj oleh Kombkres 
dalam permulaan tahun depan. 

A.S. boleh tempatkan pa- 
sukan2nja di Taiwan & 
Penghu. 

Wartawan UP William Galbraith 
F seterusnja mengabarkan dari 
Washington bahwa menurut pakt 
ini Amerika Serikat boleh menem- 
patkan pasukan2 mliter di Tai- 
wan dan kepulauan Penghu dgn 
persetudjuan pemerintah Kuomin- 
tang. 

Akan tetapi kalangan2 militer 
di Washington mengatakan bhw 
Amerika tidak bermaksud untuk 
membuat pangkalan di Taiwan pa- 
da waktu ini, karena tindakan? ini 
mungkin akan memberikan alasan 

Serikat sebagai agresor. 
Seterusnja kalangan militer ta- 

di mengatakan bhw A.S. tidak ber 
maksud utk memperbesar bantuan 
  

“   dibantu beberapa orang lagi. Da- 
lam rapat tsb. . diputuskan - pula: 
mendukung konggres nasional SOB 
SI: mengutus 2 orang ke konperen- 
si di Tjirebon. atas undangan PB. 
SBKI tgl. 16 dan 17 - Desember 
ja.d. 
— Setjara gotongrojong dari se- 

dal dibawah pimpinap Insp. Polisi 
"Usman dan Sudjadi telah dilakukan 
ipengumpulan: pasir dari sungai 
Trompo, Kendal, jg selandjutnja di 
gunakan untuk menolong rumah2 
anggauta kepolisian jg terendam 
air sebanjak 15 rumah. Sebagaima- 
na diketahui, akibat bandjir di Ken 
dal baru2 ini banjak pula rumah2 
anggauta Kepolisia, didesa Kr. Sa- 
ri jg diserang bentjana bandjir tadi. 
Untuk mengangkut pasir dari kali 

TANAH KOSONG JG PERLU 
DIHUTANKAN. 

Menurut tjatatan dari Djawa- 
tan Planologe Kehutanan Djawa 
Tengah luas tanah kosong Kehu- 
tanan Djawa Tengah jang ena 
tat sedjak tahun 1952 hingga kini 
luasnja 147.546,7. ha. Dibanding 
Senat luas hutan di Djawa Ter 
ngah jang banjaknja 661.091,7 
ha tersebut, maka adanja tanah 
kosong ' jang harus dihutankan 
itu Ik. ada 24 pCt. Menurut ren 
tjana setiap tahun sekurang2nja 
harus dihutankan  rata2 20.000 
ha. Dan untuk menghutankan “ta 
nah kosong seluas itu dibutuhkan 
'beaja Ik. Rp. 118.000.000.— 
Tanah2 kosong seluas itu antara 
lain terdiri tanah2 kosong asli. 
bekas2 penebangan Yar dan lain2   didapat pindjaman sebuah truck da   rensi di Gris jang dimulai djam 

17.00. ri Kepolisian Kendal. 
nja, dan jang berupa gerumbul2 
berlukar. 

  

  

“Daerah belah selebar 30 cm: 7 buah rumah 
Djuga 5 ha sawah dan 5 

terendam air Tjitanduj dan Tjise-el.y buah rumah tertimpa tanah Iongsor 
Belum diketahui berapa ribu ru- di Sekeawi. — Prawoto dari DPP 
mah jg rusak dan berapa ribu hek- Masjumi berpidato di Palu, bahwa 
tar sawah jg tergenang air. Jg te- Masjumi 
rang sadja sampai kini ada 2474 bangsaan jg luas serta 
orang dari daerah Bandjar jg mem paham kebangsaan jg sempit. 

paham  ke- 
menentang 

Pa- 

menghargai 

butuhkan bantuan. — Bitjara? soal ham jg sempit demikian ini dapat 
bentjana alam, seterusnja dapat di menimbulkan pertentangan. Pun 
kabarkan, bahwa di Tjitjadas, ping sistim banjak partai disini dianggap 
gir kota Bandung sebelah 'Timur, djelek, karena dapat « mempengaru- 
telah terdjadi tanah longsor. Ta- hi tjara berfikir bangsa kita dewa- 
mah sepandjang 500 meter telah ter| sa ini, Dibandingkannja kepartaian 

  

di Inggris dan Amerika jg djuga 
tak begitu banjak. — Berita jg me 
ngerikan diterima dari Brussel. Se- 
buah kereta api express jg memba 
wa penonton2 bangsa Djerman jg 
pulang melihat pertandingan sepak 
bola Inggris-Djerman telah terbalik 
disungai Dyle, 15 mil sebelah ti- 
mur 'Brussel. 15 Orang tewas dan 
30 orang luka berat. — PM Kote-, 

Jlawala dari Ceylon menerangkan 
di New York, bahwa orang2 asing 
boleh menanam  modalnja di Cey- 
lon tanpa ikatan2 politik, Rakjat 

  

   

  

Ceylon dewasa ini memang harus 
melawan kemlaratan dan pengang- 
guran. — O, ja pembatja, berita2 
bandjir tidak sadja ada di Indone- 
sia. Djuga Inggris mengalami ban- 
djir jg terbesar sedjak tahun 1898. 
Ini terdjadi di Kendal (Westmor- 
land) hari Kemis, dimana  mobil2 

“semua sampai terendam air. Ratu- 
san rumah tergenang. 'Bandjir tadi 
adalah akibat hudjan jg turun tan- 
pa hentinja pada hari2 belakangan 
ini, 

Maia Tirai Haa Se 

bagi RRT utk mentjap Amerika ' 

  

sungguh2 sebelum melaksanakan   bong2 PNI jang mengatakan dirinja 
marhaenis, tetapi pada dasarn'a sa 
ngat tjinta pada kapitalis. Dalam me 
ngemukakan kekajaan pemuka2 P. 

militernia kepada Taiwan dalam “NA, Isa'antara lain karakan, bahwa 

waktu ini sebagai akibat pakt ta- 
di. 

Sebaliknia p hak Taiwan sesuai 
dengan pakt ini akan membantu 
Amerika, apabla terdjadi sesuatu 
serangan pulau2 dj Pasifik Barat. 

Taipeh: sekarang mampu 
hadap, segala kemungki- 
nan. 

Perdana - menteri pemerintahan 
Kuomintang, O.K. Yui, Djum'at me 

ngatakan bahwa dengan adanja pakt 
keamanan bersama antara pemerin- 
tah Chiang Kai Shek dan Amerika 
Serikat, pihak Kuomintang akan 
mampu sepenuhnja untuk meng- 
atasi kesulitan2 jang bagaimanapun 
djuga jang akan datang”. . Menurut 
Yui, perdjandjian jang  ditanda-ta- 
ngani Kemis j.l. itu di Washington, 
merupakan ,,kebulatan tekad kedua 
bangsa sebagai partner2 dalam per- 
sekutuan anti Komunis, untuk me- 
melihara kebebasan bagian dunia 
ini”.  Seterusnja Yui - mengatakan 
bahwa perdjandjian ini akan meru- 
pakan mata rantai jang sangat pen- 
ting dalam sistim pertahanan mela- 

wan apa jang disebutnja agresi Ko- 
munis di Pasifik Barat. (Antara-Rcu 
ter). 

  

Iskak, bekas Menteri Perekonomian, 
menurut berita jang diperolehnja te 

lah membeli van Dorp dengan harga 
300 -djuta rupiah Belanda. 

Berdosa kalau pilih......... 
Mengenai pemilihan umum, Isa 

Ansharj antara Jain katakan, bhw 
bagi suatu negara jang berdasar- 
kan Pantjasila, melakukan pemili- 
han umum itu tidaklah d wadjib- 
kan, tetapi bagi ummat Islam pe- 
milihan umum inj adalah fardhu 
“':n. Ummat Islam harus aktip tu- 
rut pemilihan umum, tetapi hanja 
harus aktif memilih tjalon2 dari 
partai Islam. 

Achirnja diperingatkannja, bahwa 
Masjumi bukanlah lawan Nahdatul 
Ulama, PSII ataupun partai2 Islam 
lainnja. Diharapkannja agar pemu- 
ka2 Islam lainnja itu dapat memilih 
mana jang kawan dan mana jang 

lawan. Tentang kerdja sama partai2 
tersebut dengan PKI, Isa katakan, 
dia hanja dapat berdoa pada Allah 
Subhanahuwata'ala, agar mereka ini 
diberi petundjuk taufig dan hidajah. 
Sebelum Isa telah berbitjara terlebih 
dahulu Mochtar Ghazali, jang pem- 
bitjaraannja — tidak banjak berbeda 
dari Isa Anshari. (Antara). 

  
318709 
202364 
218634 
102585 
158570 
177576 
10209 

382097 
348658 
282003 
84128 

278065 
146271 
348759 
256353 
354541 
334687 
324833 
264332 
397653 
155787 
223469 
74167 

295960 
149974 
230255 
115492 
15528 

328106 
239192 
271318 
20160 

347113 
240566 
69191 
158745 
164483 

356792 
195495 
203245 
127863 
66140 

109841 
250999 
235598 
78198 

300152 
240141 
34199 

234890 
188019 
105103 
94603 
26534 

294769 
180731 
132214 
290434 
13328 

175310 
271772 
219145 
330857 
89095 

286502 
389954 
32206 

365461 
299008 
220606 
404409 
11155 

396908 
202356 

123261 
12297 

190652 
148416 
267101 
271372 
22060 

195949 
286289 
110225 
233406 
69120 

227013 
359121 
218123 
47001 

270902 
326619 
101396 
148930 
169108 
331644 
369997 
195172 
321723 
401027 
273316 
217558 
2332TP 
403766 
58116 

130110 
132490 
119284 
343757 
282516 
116168 

Djam 06.10 Orkes Krontjong: 
06.30 Suara Dorothy Sguires: 06.45 
Sam  Saimun Mengimbau: 07.10 
Harry James dan Harry Hayes: 

13.10 Gadon Siang, 13.40  Gadon 
Siang (landjutan): 17.00  Donge- 

1395M jngan untuk kanak2: 17.15 Njanjian 
202950 "Indonesia, 17.40 Seni Suara Djawa: 
398010 18.15 Siaran untuk A.P.: 19.40 Nja 
52278 njian Seriosa, 20.15 Gema Malam: 
92923 20.30 Desiran Sungai: 21.15 Obro- 

312830. lan pak Besut: 21.30 Bebodoran 
354858. Sunda, 22.10 Hidangan Malam, 
230152 22.45 Sebuah Simfoni: 23.00 Tutup. 
366816 . Djakarta, 7 Des. 1954: 
177519  Djam 06.10 Kwartet Irama: 13.30 
88719 Orkes Kr. Irama Masa: 14.30 Trio 

285176 v.d. Brink, 17.00 Sekar Galih Pan- 
147516 tjawarna: 18.30 Orkes Hawaiian 
231128 Rame Dendang: 19.30 Orkes Puspa 
305893 Kentjana, 21.00 Mendjelang Kong- 
94012 gres Pendidikan Nasional: 21.15 Pi- 

341006. lihan Pendengar: 22.30 Tutup. 
21146 : 
10256 NEW COMER EXPORTIR 

167562 KAPOK. 
309064 Lembaga Urusan Kapok  Djawa 
398101 Tengah memperingatkan kepada pa- 
387560 ra exportir kapok New Comer selu- 
156886 ruh Djawa Tengah jang telah men- 
380152 dapat pengakuan sebagai - exportir 
51047 kapok sementara, sebelum. menz- 

384439. export supaja berhubung dahulu de- 
287307 ngan Lembaga Urusan. Kapok di 
287366  Purwodinatan 25 Smg. untuk men- 
244657. dapat djumlah ketentuan (djatah) 
85131. kapok jang akan di export sampai 

14581 
246874 
33397 

189519 
349951 
270285   

  

(Bersambung). . dengan bulan Agustus 1955, 
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“TPENGUMUMAN . (Dengan “ini kami 'permaklumkan, bahwa permintaan idzin 
| masuk Keraton — jang, ber hubung dengan adanja kebakaran 

di Panggung Songgobuwono, untuk sementara waktu tidak diper- 
kenankan — mulai hari bulan 
bali, dengan keterangan selambat2-nja surat 

1. dari, lingkungan Daerah 

2. dari luar 
2. tag 

    

1 Desember 1954 dibuka kem- 
idzin itu, bagi: 

Kota Besar Surakarta 3 hari sebe- 

“Daerah Kota Besar Surakarta 5 hari sebelumnja 
pada.hari jang ditentukan/ diminta, supaja telah diadju- 

- kan kepada Pembesar Pemerintah Keraton Surakarta, 

£ 

            

    

   

Surakarta, 3 
PEMBESAR PEMERINTAH KERATON 

      

  

w is Dadi: Oa 

ALM 

30 Nopember 1954. 

SURAKARTA. 

  

    

    

ENAK 

  

“Isine: 
Gambar para den Papren- 
tahan sarta gedong2 kang wigati 
— Surjasangkala — Penanggalan- 
penanggalan — Pawukon — Uku 
ran lan timbangan — Tanda let- 
ter montor — Pemantjar2 radio 
— Beda-bedaning wektu — Ga- 
ruda Indonesian Airways — Ta- 
rp Pos — Bab munggah Kadji — Grahana Srengenge — Planet 
Mars — Njerst tjandu — Umobe 
barang tjuwer — Bab dajaning 
pangan — Semangat 17 Agustus 
— Pidato Presiden tanggal 17 
Agustus 1954 — Wajang purwa 
babad Lokapala tembang — Wi- lajah ' Indonesia — Perwakilan 
Indonesia ine Manja Negara — : BN SB MeRN Gan 33 konia, Negara ing sea HA atotp ak 2. ndonesia —. Sandiwara Djaka Tarub — Bom Atom — Bab sunat Jah tetak —, Tanda gambar 

Pemilihan Umum, 
Regane buku Almenak Ian tambahan Almenak-dinding Rp. 12,— Tambah ongkos kirim katjatet 1 

Tuku akeh oleh sudan akeh!!! 
279 

Administrasi 
JAJASAN PENERBITAN "PESAT” 

| Pakuningratan. 67, Ngajodjakarta 

3 ana Irak 
Kwalitet jg. terpilh, pengiriman tjepat, harga bersaingan. 

3 $ ea 3 ia Jetbabhai Gokal Co. 
BASRAH (IRAK) 

Alamat Kawat: VAHANYATI 
Direkturnja HAJI ABDULHUSAIN GOKAL 

untuk kundjungan singkat di Indonesia di »Jacatra Hotel” — Dja- 
kart2 (Indonesia) antara djam 2.30 — 6 sore, 
harga jang sangat bersaingan. 

  

Peenlemkakaan Loh I 

dapat menetapkan 

TEMA mus 

BU 

  

ADJAIB dan MUDJARAB 
tidak dapat dilawan 

Obat Batuk Sanom: Special 
hanja 1 Sendok. teh sadja dari 
enteng, melepaskan lendir dan tidur. a 

ini obat sbisa “-membikin napas 

tidak mengandung bahan” jang membahajakan “dan 'ist- 
mewa djuga untuk baji berumur 

# 

HARGA Rp. 4.75 dan . 
Wakil Tunggal Solo: Apoth.. ,PASAR BESAR 

Jogja: Apoth. ,,MERAPP”, Tugu-Kidul 121. idem 

  

TOKO ENG AN 
MARILAH ! BELANDJA DISINI: 

2 3 bulan, 
Rp. 8,50. 

2) Ketandan 47. 

  

      

£ EN 

   

DJURNATAN No. 36 
TELP.. 2027. — SEMARANG, 

1. Horloge laki & wanita 15 batu gs mulai “Rp.  165.— 
2. Vulpen Sheaffers, Parker 2». 100.-— 
3. Katja Mata Sun » 10.— 
4. Alat Pemotrek mulai 3. 165.— 
5. Lontjeng Tembok mulai as Milbsa 
6. Lampu Stormking mulai 3... 400.— 
7. Topi Laken paling halus & 60.— 
8. Wesky, Brandy, Jenever 5 15.— 
9. Masin Bioscope Kodascope model D. 18 Cm. » 6000,— . 

10. Mainan anak Bouwdoos komplit 3. T Sama 
11. Djas hudjan tjap Swan ' 9. 150.— 

   SILV 

r 7, 

12. Spatu Bata, Hana, kompl't. Harga Pemerintah. 

VITTORIO GASSMAN    
MINGGU 5 Des. 1954. 

MATINEE: 2 KALI djam 

8.30 dan 10.30 
ANA MANGANO 

  

LA Ma ma ma aan 

»Gursus Kilat RA D1O monteur Hospital” 
RANDUSARI 47 - SEMARANG . 

Ploeg baru dimulai. tgl, 17 Dianuari 1955. Mulai sekaran , me 
nerima pendaftaran dg. membajar uang pangkal Rp. 10,— dg. di- 
sertai uang cursus untuk setengah bajan ka 35 -—, Peladjaran di 
berikan baik teori maupun praktij 
lan 2 bulan, dg. memuaskan. Alat" Jengkap disediakan 
sekolahan. Tahukah Sdr. akan pevatah: THEO 
SERTAI PRAKTIK ADALAH LUMPUH. 

Sa SL TA TA TA TS TM TA AL Te TM Tt TEA TE TA TA TA EA 

“ 

  

me- 
Minjak Obat Ban Leng” 

Leng Tjeng” dan ,,Balsem Ban Leng” 
   

“Obat Ban 

| PRAKTIJK TIDAK DISERTAI THEORIE 

Sg Obat H5 Minjak Obat sesudah Maa uan BAN LENG - BAN LENG 

3 RIE TIDAK DI j PG Gi Bungkusan pa: Ke u a- : 
ADALAH BUTA. kal finta merah. kai tinta biru. 

Dari itu lekaslah mendaftarkan, tempat sangat terbatas. Datang- 
lah kealamat tersebut diatas atau ke TOKO RADIO SAMPURNA 

| di, Gg. Pinggir 140 Semar i, r Dir LIEM KING HWIE, Ahli Radio ber'diazah dan Pem. Toko | Radio Sampurna, dealer Philips, Erres, NSF dan Telefunken. 
  

Selalu 'S 
ARABISE GOM 

Cyclostyl, Doorslag, Tik papier, Boekbinders-, 

— TOKO MALTA . 
" Bodjong 32 — Telf. 1751: 

Semarang 

linnen, dil. 

terletak di 1 (SATU) RUMAH GEDUNG 

Gang 5 No. 3 Solo — berserta halamannja. 

Diharap jang berkepent'ngan berhubungan langsung dengan jan- 

mempunjainja, jang kini berumah diitu rumah 

Punggawan 

s— sama. ai 

Dibuka Mulai 4-1-1955: 
Kantor "MOELJOBROTO”, Pem. M. M. MOELJOBROTO, 

Pensiunan Akuntan - Praktek Djaw. Akuntan Padjak. 

    

  

    

  

    

    

  

njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul", F 
Gatal', Kena Api, Digigit Nja- L, 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu ba 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 

“ digosokkannja. 3 
Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. , 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat: 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjiun tersebut di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI. silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat? pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
TJENG. 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko . Obat 
dan lain-lain. 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban eng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 bkk Balsem Bar 
Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 

  

  

  

Kantor : 

  

1 LOT Rp. 18,— 14 Rp. 11,— 
14 Rp. 6,— Trekkl. Porto VRIJ 
CRISTANOLPILL.: Bisa bikin 
kurus ketjilkan perut besar Rp 20 
3 Rp. 57.—  SCHOONHEIDS- 
PUDER, ZALF A4 Rp. 10. MON- 
GORIAPILL.: Tangg. lekas baek, 
sakit Aambeien luar of dalem, 
1 stel Rp 40— SANATORIN- 
PILL.: Tangg. bisa kasi turun 
bloeddruk tingg. Rp 20 3 Rp 57. 
RENAPILI.: Dateng bulan tidak 
beres Rp 30. Extra keras Rp 58. 
Porto Rp 3. Prijsc. gratis. 
THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang. 

Ma,   

  

  
  

  

DJL. PONTJOL 40 SEMARANG 

          
  

U. URUSAN PADJAK & ACCOUNTANCY 
Rumah: Djomblangkulon 568 

Karang-Tengah-Timur 17 ) 
Sebelum tanggal tersebut jang berkepentingan dapat berhu- 
bungan dirumah atau Bodjong 1. 

      

  

  

            

   

  

   

        

  

   

    
      

bebas. 
) Dikeluarkan oleh: 
SEMARANG 

    Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. . No. 2207 — Surabaja 

Te SL TA TA TT LT LA LT TT TT .— 

Ba aa maa NN 

         ZUSTER BERKATA: 

      

1. Segera setelah digosokkan Vicks 
VapoRub bekerdja melalui kulit, 
Bagian sakit didada baji djadi hilang, 
kelesuan lenjap dan nafas lega, 

2. Pada saat itu djuga Vicks Vapo- 
Rub menjebarkan hawa jang kuat 
dan segar jang terhisap oleh baji 
langsung melalui pernafasan ketika 
ia tidur. Hawa ini sangat mandjur 
untuk pilek. Melonggarkan hidung 
naa, serak hilang dan batuk djadi 
reda. 

SEPANDJANG MALAM Vicks Vapo- 
Rub memberantas pilek baji dengan 
2 tjara ini. Pagi hari biasanja pilek 
sudah sembuh. Tjobalah Vicks Va- 
poRub sungguh baik untuk pilek 
dari sekeluarga. 

  

MEMUDAHKAN NAFAS 

OBAT TERBAIK UNTUK PILEK 

“Gosokkanlah!" 

ha 
- 

.. 

  

NGANKAN SAKIT DIDADA 

  

   

   

INGGRIS, BELANDA FEANS GERMAN 
KuO54 MDOnE sa BoreKowameey 
HITUNG DAGANG, ADMINISIRATIE elumi 

PENGETAHUAN HUKUM DAGANG dur salep jang nikmat 
3 ak MENGETIK STENO DLL. Ag - ini didada, leher dan 

Ba v Rub “dlandjurkag oleh ma icks VapoRub diandjur n ole 
Gjururawat?' dari dokter? disemua 

. ut s1 negeri, karena dengan 2 tjara seperti MENJEMBUHKAN MELA- 2 dibawah ini pilek diberantas: .LUI KULIT SERTA MERI- 

MENJEMBUHKAN MELA- | 
LUI PERNAFASAN SERTA 

   

  

   

      

    
  

   

    

  

    

  

  

  

    

   

   

  

Lelaki Lelah 
dan kurang tenaga tidak bisa 
madju, 

Minumlah 

Djamu Kuat 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 

ssoknja Tuan akan berasa lebih 

segar, kuat dan gembira. 

1 Pak Rp. 0,50 

   
BEA PT WJAP PORTRET 

PAN Jalan 
JL. DEMAN 129 TILP. 611 

hj la RANG   Toko Pedamaran 90, Telp. 900, | 
Semarang | 

| 
| dan agen-agen diseluruh tempat. | 

M. S. RAHAT. ! 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di 

Indonesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 
ajakit. ZONDER OPERATIE. | 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
5—7 sore 

BELANDJA : 
ma» 7Zonder Uang « 
Beras - Gula - Kopi - Teh - Sabun 
Rokok - Korek - Milk - Mentega 
dan lain? bahan makanan. 
KITA DAPAT MELEVER DE- 
NGAN CREDIT 1 BULAN KE 
PADA SEMUA PEGAWAI NE- 
GERI DI KOTA SEMARANG. 

    

    

Kesehatan Lebih Berharg 
Daripada Harta Bendamu 1 

YA 
« pBA PPT 

GUN YOAK BAGAN 

    

    

    

an 
“3 k AP) 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 10076. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU —“KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS? DAPAT 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

' 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATJAM: 

Kuat Lelaki — Kuat Wanita 

Hamil dan Branak 

Ha rga: 

' Sebotol Besar Rp. 12.50 

- Botol Ketjil Rp. 7.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 

SELURUH INDONESIA. 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

Tjap Gelas Mas" 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP. No. 1472. 

KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.101 

. TELP.1881 
SEMARANG. 
      

“GRATIS! 
Diberikan dengan PERTJUMA Sebuah Buku PROSPECTUS, jang 
indah Kepada Siapa jg. ingin mengikuti Salah-satu Kursus? Ter- 
tulis dibawah ini: - 

1. S.M.P. bg. A/B, 2. Meg. Buku A, 3. Administrasi Kantor. 
4. Stenografie, 5. Bhs. Inggris. 

Mintalah kepada: 

”INSTITUUT HASRAT” Surakarta — K. Pos 27/Solo, 
KURSUS' LISAN: di S.R.K. Bandjarsari No'1 Solo. 

“KURMA ZAHDI 
dari IRAK 

Kwalitet terbaik, pengiriman tjepat, harga bersaingan. 

    

Jethabhai Gokal Co. 1 
BASRAH (IRAK) 

IMPORTIR? JANG BERKEPENTINGAN 
HUBUNGAN DENGAN: 

E. M. Desai & Co. Ltd. 
BANDJARSARI No. 1 — SEMARANG 

sa ma 

DISILAHKAN BER- 

sma 2 enyesmsas: 

  

  Arema 

  

  

    
     

    
      
   

lebih berharga dari pada Har i« 
f Maka dari itu boleh selalu minum 
ANGGUR KUAT KOLESOM jang istimewa TJAP LONTJENG 

Nen Djakarta kota jang sudah termashur seluruh Indonesia dari 
telah terbukti mendjadikan kuat sehat dan timbul tjahaja tetap 
obat2 akar2 dari Tiongkok dan pake kolesom jang no. 1. 

Aa 

Pe Anggut Kuat 
MUSTADJAB UNTUK MEMULIHKAN 
TENAGA BARU DAN MENAMBAH 
SEMANGAT BEKERDJA . 

Jenguk Btanak 
MEMBERSIHKAN DAN MENAM- 
EAH DARAH SETELAH BERANAK. 

Obat Batuk 
SANGAT MANDJUR UNTUK SEGA: 
LA BATUK PILEK ATAU TENGGO- 
ROKAN KERING. 

2Misnjak farinew ANG SEMPURNA UN- 
TUK SEGALA PENJAKIT LUAR 
DAN DALAM. 

«     PE
NA
NA
MA
N 

A
N
A
 

DI TOKO? DISELURUH INDONESIA, ? 

an amin H dit ung tidak lebih dari 1 PN PE Te talkan Ban 

ANN A" Bantula Vicue Vapokug ID Firma USAHA BERSAMA 
” Pp v I Pe IL Dji. Mataram 396 — Semarang. 

i NA Maan Ta 5.30. : nga 5 "Vicks" and Kn Nana are hg em ka Gita ama memasi 

: : Ie "Ih Sa2-ne/vs-306 : : k d 

! FLY the Pacific variety route to Terbikin oleh pabrik anggur Jan POTO ne .kamandjurannja dan kakuatannja 
j ADA a 3 'muda ini anggur terbikin dengan U.S.A..o CANAD ng 

€ Y - 1 » seba 
, 

AUSTRALIA (feei"? : Ba ta DO « & Mg 
| Fly OANTAS-B.O.A.C. Li 
Kangaroo Service from IK 

| Djakarta to Sydney. 

Then join the GANTAS 
' Super Constellation— 

world's finest airliner— 

to North America: | 

Regular de-luxe first 
class and economical Ba 
tourist services. | : 

e 8 
8. binKARTA un 3 

»— DARWIN 
z 2 £ 

w 2 S 3 5 
( SYDNEY AUCKLAND Tt 8 si 

” mn A 

R33 3, ANN 1 AM Kla 
8 $ "3 KELYA YNA eU 

F nak : Ne s Hias f AUSTRALIA'S OVERSEAS AIRLINE : 4 Be Lamar. La 
GANTAS EMPIRE AIRWAYS LTD., In assn. with B.O.A.C. and” TEAL N.V. BINTANG ToEdDiok” PABRIK ANGGUR TJAP LON TJENG Information from ali leading Travel Agents and GANTAS EMPIRE AIRWAYS LTD., Krekot No, 1, s— Telp, 2073 Gbr, Djakarta Djalan Segara Satu 34/35, Telephone : GAMBIR 6010, 6030, 6050, 6070. DJAKARTA, Un aa 

SeeauOn sa wnamesaN - - mm - Ta aaemmaaa Lana KELIMA KAN ka sa anta     

      SE Pa Tama ME   

Merk : J A N N Kk N Pinangsia IT nov 30 tel, 913 Djakarta kota, 
ME AL LN NAN MERE MNERN, 
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Jajasan Pendidikan Kader Bank 
Jang didirikan oleh Perhimpunan 

- Bank-Bank Nasional Indones'a 

KURSUS B (TINGKATAN LANDJUTAN). 

Angkatan kedua akan dimulai dalam bulan Djanuari 1955. 

Lamanja kursus: 3 (tiga) tahun. 

Keterangan2 dafat diminta Bea a 

SELASA, KEMIS dan SABTU pada : 
Sekretariat J. P. K. B. d/a KEMENTERIAN KEUANGAN 

DJAKARTA 

Penutupan pendaftaran pada tanggal 28 Desember 1954. 

en
 

Ke 
nm
aN
a 

aan
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LELANG 
| SENEN 6 DECEMBER 1954 

— Pagi Djani 9,30 . 
'DIL. SEMBODJA No. 18 

Karena berangkatnja Tuan 
JJ. E. BILJARDT 

  

Bekl. Bankstel — Perabot Kamar makan — medja tulis — 
Almari2 katja dani biasa — Philips Radio — Senapan BSA 
42 m/m — Mesin Djait GE — Servies — bolo petjah — 
'Alat2 dapur — Ember — Pigura2 dan lain-lain. 

    

     

     
CLICHE: LIJN, RASTER dan ETIKET BERWARNA 
Manan 
  

    Ne ALA PENA pelet 
PRISCILLA 

GRiIS LANE 
    3-759— th.) ALAN HALE-Mang menyo1-2t to Beo bow ta. pom 

ntod by WARNER BROS 
First Mapanat Puttuta 

Menantang pertjeraian............ Mempermainkan kebahagiaan............ 
dan hidup dalam bajang2 ! 
Mereka djadi buruan, tak punja pangkalan dan disisihkan masjarakat "h 
Tapi mereka muda, berkejakinan dan punja tjinta jang sedjati ! 

INI Malam d.m.b. 

Orion 
5.- TO OT th) 

  

Waktu lihat: MINGGU 5 DECEMBER DJAM 9—12 PAGI 

  

PENGUMUMAN | 
KONGGRES ISTIMEWA PARTAI | 

| "PERSATUAN INDONESIA RAYA” (P. IR.) | 
' TETAP DIADAKAN 

di SEMARANG pada tanggal 16 — 18 DESEMBER 1954, 

Guna melantjarkan djalannja pekerdjaan Panitya, diminta 
TJABANG2 segera berhubungan dengan PANITYA KONG- 
GRES — Djalan Kintelan-Lama No, 9 — Semarang. 

Panitya Konggres Istimewa : 
PARTAI "PERSATUAN INDONESIA RAYA” 

  

Lt 6 

  P
n
 
3
 

(P.LR.) SEMARANG. 

   

  

    
HE hn 

AYU, 
“Mucieks 
MIN ATIN 1g 
TON Tao) 

UR Pa K 
Pn An 

Ini Sore dj. 3.- 
       

(Pesan tempat : 

Pagi 9.-— 12.- 

  

Ralraro Ve 
MRAKDER. HULM 5, LNG. 

Sebuah film jang dibikin dipedalaman Afrika jang asli dan dibuat de: 
ngan Warna jang indah ! 
      
Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171, 

    

      

DIPATANH DASIT 0 ag ena PA RO ANe Tts   

Pertarungan Pisau jang dahsjat! Romantis jang berapi ! 

  

“AND TRESEWELESS BELLE Of RATORE2I) 

      

        

  

P/” WARNER BROS 
REXI NN Bi 

5. Ton rs 7) Iron Mistress 
MATINEE: —— TECHNICOLOR 

MANA SO Banana 

Margaret O' Brien — Charles Laughton 

»The CANTERVILLE GHOST" 
Ini malam penghabisan : 

5.00 7.00 9.00 (13 th.) 

  

ROxXy BESOK PAGI PREMIERE DJAGALAN 
515-715 -9.15 BERBARENG (Seg. umur) 5.00 - 7.00 - 9.00 

Film Tiongkok tjeritaan Silumar, Ular jang menggemparkan ! 

Te Shu Chiu — Wang Po Bagian | 
Pe Yen — Yu Kuang Chao .Ouw i Peh Tjoa" Ke II 

Lebih adjarben ni bebih Serem be La Lebih hebat dan menarik! 
a 3 
    
  

        

    

  

    

  

  

    

  

      
  

  

  

  

| : : i 8 | 

OLLAI. UUTFKOOD-Lredle 
Suatu Djaminanfbagi “ap -tiap pembeli : — mna bh Sepeda Lelaki dan Perempuan Mulai dari tanggal 1 DESEMBER 1954 Ms a1 | Saben Bulan semua pembelian SEPEDA dari: | ANA AB N, 995 & Al 3 tan Me Nan : 

. 1 Ts : oo. Ss - P : . . 5 3 . : . 
1 Maka sebagai djaminan 5 ejg ala Ker usakan/'akibat ketjelakaan lalu lintas akan kami Ganti Se penubnja RALEIGH — HUMBER — HARTOG — T. H. : : Musi “3 $ : STAR — MASSTROOM dan PHILIPS P. T. Maskapai As: ai iona e 

. . Maskapal ssuransi mum Nasional 5 | COMPLEET DENGAN BERCO, BAGAGE- 
CU M U Mm” Nati onal Insurance Corporationy 

DRAGER, STANDAARD, KETTINGKAST 
: & : 3 BLOCK OIL BATH, POMPA DAN KUNTII. 

Djalan Pontjol 137 : | bjalan Tjengkeh 9 10076 @UALITEIT LUAR NEGERI Telp. 2310 -.# | Djakarta , Semar ang NI Ary Kota TOKO MAS : 
n "3 .. 9 Mengurus Segala Assuransi : jap huda : 

O Pengangkutan  O Kapal : O Mobil 5 Telp. 336 | : Ea 
m : 

O Kebakaran O Ketjelakaan O Sepeda TANen Tn si won n : O Buruh Betja - Hari Minggu buka '/, hari 

. K 3 Lu »& 

Dapat mengikat BERLIAN dalam TEMPO JG SINGKAT, | KWALITEIT BAIK menurut MODEL (ONTWERP) JANG PALING BARU | Damn HARGA MELAWAN 
MAS, MAS PUTIH atawa PERAK. HH 

Juwelier | Horloger : 
i 

Bodjong 64 — Semarang — Telp. 646 | 
G Petjinan 30 — Jogjakarta — Telp. 533 2 | 

i H -A 2 : : T $ PEKERDJAAN TJEPAT, HALUS dan ONGKOS PANTES. | | - Ae: | | uk putera H.S. ai ia Oo SA AA (AAL R i 
BEA dut Dengan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih atas ban: | | & 3 Oo n. Mati: T Ka f PHENG YANG ER | tuan Tn./Nj./Sdr., baik materieel maupun moreel, diwaktu” hari |! (@ 5 || M jan latjam2 empat A | i "| perkawinan anak kami pada tgl. 28 Nop. jbl. : LB £ Tidur Susun dan Anak PS 1 PO Rr. Toeti Boedhyati Bratasoedirdja Pn 

aa i dengan 1 e—aarr a33 pu .& | | : . Tarmoedji. 
I “25 5 , 2 Ke. BRATASOEDIRDJA 2 .— CITY CONCERN CINEMAS — 1 s Dasa aa SAN BEAK BU OR Or Sokanmni, “10 GRAND 500700900 INI MALAM DMB. (tu 17 tah) : Pa ANLI GiGi " i A 

Sebuah Film Terbesar! Penuh Sensatie ! Menggemparkan ! 2 Kaoeman 558-—, Semarang 
II! (& 

GET OUT OF HIS WAY, BEFORE ITS TOO LATE ! : ——— san Berduka Tjita 8g 
' Inna Li'llahi wa inna illaihi rodjiun. F1 He 
k Telah meninggal dunia pada tg. 3/12-54 Pamanda: £Y 2: h 
z 

H. ABDULAZIZ Eh 3 Biduk asmara meluntjur lantjar P9 | T Kp. Kulitan — Semarang. BI 5 : : : i & Tiasiny' bawdidan “ain Le Memetjah ombak taufan dan badai, & | : : Ni. H. ABDULAZIZ. “8G “Gelap gelita tiada bersuar 2 : | : Turut berduka tjita: : aa pena . : i Keponakan laki: Keponakan perempuan: 0. Meraba mentjari tepian pantai. x j TAUFIK RETWATI 1 « $ Hata Laga 1? N (FA'ATI ini : DJEPUN BADRIJAH sg . Mengapa djuita berputus 1 2 e BD cemaran em AS 3 An Taha | MOH. KASIH ana | 9 Hilang harapan tjampakkan tjinta: Dp ! Produced by ROBERT L. JACKS » Directed by HARMON JONES - Written by LEONARD PRASKINS & BARNEY SLATER : TASMINAH | Kenangkan daja sang Colibrita 5 : | Hn 1 : 5 NOTHING LIKE THIS EVER CAME AT YOU BE 
ar essen 

| » Pembina biduk kepantai bahagia! 9 Pertundjukan Circus-Acrobaat jang mengagumkan ! Penuh bni K ntor Uru n P k I | Yk 4s ! | Sampai GORILLA melepaskan diri!  Saksikanlah apa jang terdjadi ! a sa er apa an | 
0 | (Pesan tempat: Saban pagi dam ih | 

| 

Aa ! » be | MENTJARI DENGAN LEKAS : - Hi 2 9 Pr Ox 5.00 7.00 9.00 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) | 
| J 

| 
th 

- Sebuah film dengan tjerita jang LUAR BIASA ! Harga Rp 0 50 | TE N A G A L E L A K I At bps ni A DEADMAN'S BRAIN TOLD HIM TO KIL! — KIL! - . | 
1 

2 | Jang paham betul URUSAN PERKAPALAN — PABEAN 4 Sd S3 »DON OVAN'S BRAIN Po Ba | £ “Pmatonk 3 oa & , 5 . » Pengaruh dari orang jang sudah mati ! 
Upah Murah ! | Tn S sabun wangi penawan hati. & Akan datang: Film SPANJOL jang indah dalam BERWARNA Ne ai in BARU! | Sjarat2: Paham betul dalam bahasa. Belanda dan Inggris LOLA ELORES . « Potongan model PALING 4 Nan 3 Cd RUBEN ROJO La Nina De La Venta . Radjin dan memuaskan | | Lowongan tersebut hanja disediakan untuk WARGA NEGA- & B MANOLO CARACOL. ? "3 Pekerdjaan Ka KIM BIE s | RA INDONESIA. | 2 : (GADIS RUMAH MAKAN) Penuh Njanjian & Tarian2. Kleermaker » : | Men Maen: | Pi IP INDRA 4.30 7.00 9.30 INI MALAM D.M.B. (u' 13 tah) Dji. MATARAM 191. | Lamaran pada Harian ini dengan No. 5/ 3574. | 4 : Ik BHAGWAN - BABURAO - KAMAL — Film India berbah. Indonesia ea nas 1 53 sa 2 Snbaia a —— s»D ARYA bUTERAr 

BADJAK-LAUT ,,DARYAI LUTERA” jang gagah berani melawan 
pengchianat Perdana Menteri jg. mau djatuhkan dan merebut keradjaan.   
  

      Penuh sensatie dan pertarungan hebat ! 1 

Akan datang: S. PONIMAN — RIBUT RAWIT — SRIMULAT — ! 
KUNTJUNG — ARFANDI — '& ” f 
M. JUSUF — M. ARIEF »SEBATANGK ARA | 
Film Indonesia baru — Menarik! — Memikat! — Mengharukan ! “ 

ROYAL 4.30 7.009.30- INI MALAM D.M.B, (u 17 tah) 3 
INDURAH — YAYANT — YAKUB —— dalam film India menarik 

BULBULE BAGNA 
Dalam Dunia ini Suka dan Duka — Untung dan Malang saling berganti! 

Dua orang muda Rashid dan Bulbule sedang berselisih ! 
Apakah jang terdjadi? Saksikanlah! Penuh Tarian2 Istimewa ! 

  

Akan datang: ROSSANO BRAZZI — GIANNA CANALE — dim. 

sTHE BLACK KAGLE” SARUDA 
HITAM 

The Mightiest of all Cossacks ! Thrilling Action ! 

ROXY  5-7-—9- INI MALAM PENGHABISAN d7 tah) 
»CHAO YEN SHANG TE YEN MEN” 

,RAKJAT PADANG RUMPUT” Film R.R.T. jg. memikat dan Gempar! 

  

KEY GO AHEAD AN! suOOT, HUSH 
SPECK GRUNTHEK--T ) up, 

» DARE You! / 6ERTHA! 

IVE GOT A BETTER (peA!' 
BERTHA, YOW RE GOIN' 
WITH HIPFO AN! ME! 

    
AND WILLIE 

gl HAVE BEEN 
CAPTUKED, 

Y, SPECK 4 8 
A AND KIPFO 

ON THE 
DESEKT.. 

Sona       
Si-Gendut Bertha dan Willie telah ditangkap oleh Speck dan Hippo 

— Teruskan, dan tembaklah, Speck Grunther — saja tantang engkau! 
— Diamlah, Bertha! 
— Saja mendapat akal jang lebih baik! Bertha, engkau pergi dengan 

Hippo dan saja! 

ROY ROGERS 61. 
“ 

YOU CAN'T ORDER ME 
AROUND/ UM NOT 
YOUR WIFE ANY 
MORE! 7— 

   — Engkau atk dapat menjuruh saja 
pergi! Saja bukan isterimu lagi! — Speck dan Hippo masih 
— Pilihlah! Ikut serta diam2 atau berdjala, kaki! Mereka tidak 

saja akan membinasakan O'Dooley! berapa djauh dimuka! (pikir 
Roy jang mendapatkan “djedjak- 
nja). 

-— Marilah kita pergi, Trig- 

      
   

    

    

   

    

OR ULL VENTILATE ARE STILL ON Foot! O'DOOLEY'5 THEY CAN'T BE VERY 
PoMpADoUR ! FAR AHEAD 

  

   

  

TAKE YOUR CHotcE! NOEANWAILE....G35 COME ALONG GUI, SPECK AND HiPPo 
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geri 

 


