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| @nam orang 

: pada hari | 

Chou En Lai, hari Senen 

“Finlandia di Peking 

  

  

  

Djumlahnja.5 
Djuta Mete 

MENTERI P 
Prof. Ir. Rooseno 
oleh beberapa px 
Kementerian Per 
Senen pagi mela 
Saan pada guda 
djungperiuk. I 
sebut ternjata 
njak tekstil2 jang 
salurkan melalui p 
ga mentjapai rakjat 
Menurut laporan KUP, 
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    diaan tekstij adalah 
pada tjukup. Djumla 
1 Oktober jl. 556 
ditambah lagi dengan d 

dipesan, maka dju ah 
djadi 562 djata meter. 

Pemakaian dalam bulan 1 
sampai dengan bulan Oktober 195 "1 ditaksir sebanjak 350 djut 
ter atas dasar faksiran pemak 

  

    
  

35 djuta meter sebulan. Djumlah tersebut harus segera dapat men- 
tjapai konsumen da 1 
menterian Perekonemian akan ber- 
tindak seperlunja terhadap siapa? 
jang berusaha melambatkan .penja- 
luran barang2 .itu pada konsumen 
seljara tepat pada waktunia. Hanja 
kalangan Kementerian Perekonomi- 
an tidak mau menjebut apa wudjud 
dari tindakan? jang akan diambil 
panti itu apabila ternjata ada bebe 
rapa fihak jang hendak memperlam- 
bat djalann'a penjaluran setjara tje- 
pat. (Antara). 

    

».Borba” : 
India-Birma-Yugoslavia 
Tidak Berniat Bentuk 

Blok Ke-3 : 

HARIAN ,,Borba”, orgaan Per. 
satuan Sosialis Yugo (partai Ko- 
munis) dalam tadiuk renfjana 
harj Senen menjatakan bahwa 
India, Birma dan Yugoslavia tak 
mempunjai niat membentuk blok 
ke-3 atau mendjadi suatu blok 
netral. Ketiga negeri imi bermak- 

   

   

sud berdjoang i 

Sa Aa ia an 

  

apressi. Dem : 
ba.” (Antara) 

| ni Hukuman Ma 
' Pemuka2 Ichwanul Muslimien Lain 

— Akan Diadili — Tidak Dibutuhkan” 

  

Djalani 

aan 
& 

  

hukuman mati ita mendialani 

kerumah pendjar: alam enen 

  

perse-| 

2 
lam perdjalanan, dan jang sedang 

         

   

  

"untuk itu Ke- 

ara Katamidan, di 
hukuman, Seperti Giketahui, keenam 

   
   

    

     
     

    

  

“.|teri pada hari Selasa 
y|sember siang hari, Ir. 

kan laporan 

    

   

Fa 

Diri Kami 
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Peraturan”'Pemerintah 
Mengenai ,,Perintis2” 
Kemerdekaan Indonesia 
DALAM sidang Dewan Men- 

tel. 7 De- 

selaku ketua delegasi R.I. dalam 
Ip ponperenai negara2 rentjana Co- 

| di Ottawa jbl., memberi- 
1 ( tentang djalannja 

dan hasil2 jang tertjapai dalam 
konperensi tsb. Demikian menu- 

jrut pengumuman resmi jang di 
keluarkan setelah sidang selesai 
dan lengkapnja shb.: Selandjut- 
nja Kabinet menjelesaikan bebe- 
rapa soal administratif, all. dise- 
tudjui dan memperkuat susunan 
Dewan Urusan Pegawai dengan 
menambah anggautanja ' dengan 
Menteri Pendidikan dan d'setu- 
djui pula pengangkatan kembali 
9 pegawai negeri jang dahulu di 
berhentikan dari diabatan negeri 
dengan sebutan ,,tidak dengan 
hormat.” : 

Selain dari pada itu, Kabinet 
membentuk Panitya Ad. Hoc ig ter 

(diri dari Menteri Sosial, Menteri 
Dalam Negeri'dan Menteri PP & 
K untuk merantjangkan suatu per- 
aturan Pemerintah mengenai ..pe- 
rintis2 ' kemerdekaan Indonesia”. 
Kabinet menerima baik rantjangan 
undang2 tentang penghapusan ordo 
nansi 1946 no. lIS dan. pembeba-   

Bor- sampai sekarang 
Irian Barat. (Antara). 

san bea meterai, padjak. pendapa- 
tan dan padjak perseroan untuk 
hal2 jg tertentu tentang  pembesa- 
ran modal dari perseroan dan perse 
kutuan, dan orantjangan “undang? 
lentang perobahan ' batas2 Kotabe- 
sar Madiun dan Kabupaten  Ma- 

“diun. AcChirnja Kabinet mendengz 
untuk perdamaian dan membitjarakan laporan 

LEE ng se- ri Luar Negeri tentang ti:     
    

      mengenai masafah' 

ati 
aja 

  

gadilan ? 3 

jang patut dipertjaja di Kairc Oa lban 
uka  Ichwanul Muslimin id jang telah didjatuhi 

hukuman gantung sampai mati 
jang lalu mereka telah dibawa 
mana mereka akan mendjalani 

orang tadi dipersalahkan tlh 
berkomplot untuk menggulingkan pemerintah dengan kekerasan. 

ae R 

  

'667000 Pelarian 
Politik T'hoa 

Terdapat Di Hongkong 
Dr.. E. HAMBRO, komisaris 

tinggi — ta urusan kaum 
pelarian hari Senen menerangkan, 
bahwa di Hongkong kini terdapat 
lebih kurang 667.000 orang pela- 
ran 

dari perwakilan PBB itu jang di 
hadliri oleh wakil2 dari 15 'ne- 
gara dr. Hambro lebih landjut 
menjatakan, bahwa menurut pen 
dapatnja kini masih banjak jang masih harus dikerdjakan untuk 
memberi bantuan kepada mereka 
itu. Walaupun kearah itu peker- 
daan dapat dilakukan oleh pem- 
besar2 Inggris, akan tetapi pem- 
besar2 tsb. tidak dapat diserahi 
untuk menjelesaikan masatah itu 
dengan sendirian. (AFP) 

  

     

  

PERDANA Mi 

  

kan bahwa Amerika ra takan bahwa Amerika Serikat te- 
lah memperbesar kegen igan in- 
ternasional jang teial . mendjadi 
reda semendjak persetudjuan per 

    
   

  

letakan sendjata di Korea dan 
| telah menimbulkan bahaja2 baru 
akan peperangan, demikian siaran 
rad'o Peking jang igar di 
Tokio. Berbitjara dalam 1 i an 
jang 

dengan ulang tahun ke-37 kemer 
dekaan Finlandia, Chou selandjut 
nja menerangkan bahwa Ar 
Serikat kini berusaha keras supa- 
ja persetudjiuan Paris diratifikasi 
dan disamp'ng itu telah memper- 
besarkan hati Chiang Kai Shek 

   

dengan djalan mengadakan per- 
djandjian pertahanan dengan Kuo 
mintang. , 

diadakan oleh kedutaan | 

ang "| Kairo. dan Ff dil TI adilj politik bangsa Tionghoa. Se ananan Dae Dalam sidang panitya konsultatif 

| dang. (Antara). E 

| 

kenaan | 

Sementara itu diperoleh keterang- 
an di Kairo hari Senin, bahwa pem 
Subaran Ichaw4nu| Muslimin diselu 
ruh Mesir kini memenuhi seluruh ke 
Tatan polisi. 30 orang pemuka Ich 
vanuj Muslimin dari daerah Suez 
telah dibawa ke Kairo utk. dihadap- 

| san kepada salah satu antara -3 pe 
agadilan rakiat istimewa, polisi diko 
ta Tantah telah membawa 56 psmu 

Ka seksi rahasia dari Ichwanul Mus 
limin propinsi Gharbiyah untuk di- 
adili di Kairo. Hari Senin pengadi 
'an I mengadili 4 ,.ichwan” dari 

1z 
orang dari provinsi Shargiyah. 

rangan, bahwa pengadilan2 rakjat ta 

kan keterangan2 dari saksi2.  ,.Pe 

ajaj itu sudah tjukup, untuk mendj: 
laskan perkaranja.“ Waktu pemerik 

Jan dipilihnfa salah seorang warta 
wan jang hadir dalam ruangan gi 

#KOMENTAR PIHAK R. D. V. 
THD. PEMETJATAN DJEND. 
VAN HINH: JANG MENANG 

AMERIKA SERIKAT. 

Kantorberita Rep. ' Demokrasi 
Vietnam V.N.A. hari Saptu jl. 
mengatakan dalam “ komentarnja, 
bahwa pemetjatan Djenderal Ngu 
yen Van Hinh sebagai kepala staf 
tentara Vietnam Bao Dai oleh 
IBao Dai itu tak lain adalah aki- 
bat jang sudah sewadjarnja, dari 

ipada tunduknja Perantjis kepada 
(politik Amerika Serikat. (Antara) 

TYPISTE DI. TERTANGKAP. 
Dalam gerakan operasi T.N.I. Bn. 

446 dibukit sebelah utara Karangpu 
Itjung baru2 ini telah ditangkap se- 
orang wanita muda jang sedang ber 

Idiri dilereng bukit itu. Setelah dise 
lidiki, ternjata wanita tersebut ada- 
lah kemanakan dari seorang berna 
ma Meru, Menurut : kalangan jang 

|mengetahuj, Meru sedjak lama ditja | 
ri Oleh fihak jang berwadjib karena   

Demikian Chou menurut radio 
Peking. (Antara) : 

“Idia mendjabat Komandan Polisi DA. 

Hingga ditulisnja berita ini, wani- 
ta itu masih dalam penjelidikan fi- 
hak militer, 

'ernah M 

Perlakuan Terhadap Diri 
     

    

  

|. me i ket an2 | seorang Djaksa jang ditugaskan 
. mene serta untuk menghantarkan seorang pegawai Komi- | 

Belanda di Indonesia jang datang disitu untuk ke- | 
org” beberapa hari jang lalu, menerangkan per-| 1 terhadap dirinja sedjak ia ditahan” 

il. adalah Yukup baik dan Correet” Pa 

@ ia tak rI 
: dikatakan 

2 8 FE E z E 8 

akan mulai diperiksa. . 

pi Dalam-haksini, menurut Diaksa- 

kara Schmidt sudah dimulai dalam 

lan Negeri: Djakarta. (Antara). 

D'adili tanpa saksi. 

Dari kalangan resmi diperolsh keref 

di @, H dan JII) tidak membutuh-$ 

agakuan2 para terdakwa waktu dita. 

saan2 jang dilakukan hari ' Minggu 
I., salah seorang terdakwa minta | 
dibela oleh seorang ahli hukum, 

  

SN, 

  

   

  

Menurut Doornik selandjutnja, | 
  

  

   
TORa 

  

Jakan diadukannja dalam  hubu- 
ngan dengan soal an 
itu misalnja tentang pelakuan2 ig kurang baik dan sebagainja, oleh 
Doornik dikatakan, sama sekali | 
tidak ada. ' 3 

N 
diplomaat ulung, U Nu 

Demikian menurut keterangan 
jang diperoleh ,,Antara” dari 
Djaksa Tinggi Sunarjo. Menurut 
Djaksa Tinggi selandjutnja, kete- 
rangan A. H. Doornik seperti di 
sebutkan diatas diberikan olehnja 
terutama sekali berhubung dengan 
tersiarnja kabar2 jang ja dengar 
diluaran serta jang termuat dim. 
surat2 kabar tentang apa jang 
d'katakan terdjadinja ,,pengania- 
jaan” terhadap diri orang-orang 
Belanda jang ditahan. £ 

kong Spj 

Doornik “waktu ditangkap adalah 
mendjadi pegawai Kementerian Da- 
lam Negeri R.I. bagian pendidikan: 
berumur. 42 tahun, “kelahiran di 
Slamerdorp, negeri Belanda, ting: 
gal terachir di Djakarta. Dia di tu- 
duh. terlibat dalam “soal2 aksi perla 
wanan gelap terhadap Pemerintah 
R.I. Perkaranja kini masih berada 

dalam tingkat pemeriksaan fihak 
Kedjaksaan Djakarta guna diserah- 
kap untuk “diadili kepada fihak Pe- 
ngadilan- Negeri Djakarta. Semen- 
tara itu, mengenai perkara Schmidt 
dan Jungslaeger, oleh Djaksa Ting 
gi Sunarjo diterangkan, bahwa sam 
pai saat ini dari fihak Pengadilan 
Negeri “Djakarta belum didapat ka- 
bar kapan pemeriksaan perkara 
Sehmidt akan dilandjutkan serta sia 
pa Hakimnja ig akan diserahi tugas - 
untuk melakukan pemeriksaan  per- Irian 
kara ini, demikia, pula belum di PULUHAN RIBU murid2 se- 
ketahui, kapan perkara Jungsiaeger kolah dari seluruh daerah Djakar 

aa mag ang Pat membandjiri 
stadion a 

pula Presiden Sukarno, Menteri 
Luar. Negeri, Walikota, KSAD, 
S. Papare, Bung Tomo, dil. Diha 
dapan murid2 sekolah itu Presi- 
den Sukarno sekali lagi menitik 
beratkan pedatonja pada persatu- 
an. Antara Jain diulanginja lagi 
kata2 jang sering diutjapkan : 

»Bila bangsa Indonesia bersatu, 
nistjaja, sebelum- ajam berkokok pa: 
da tanggal 1 Djanuari 1955- Irian 
Barat pasti masuk dalam  wilajah 
Indonesia”. ,,Awas”, demikian Bung 

Karno kemudian, | saja katakan 
bila ada persatuan, tapi dji- 
ka diantara kita dengan kita “tidak 
ada persatuan, - djangankan pada 
tanggal 1 Djanuari 1955, “ bahkan 
ditahun 2000- Irian belum akan ma- 
suk dalam wilajah Indonesia. Kare- 
nanja hendaknja kita bersatu,  dja- 

ant 8 ngan terpetjah-belah “dan bertjektjok 
|. Kra2 20.000 orang hari Senin untuk urusan tetek-bengek. Dari se- 
telah berpawai d'djalan2 kota Da karang kekyatan kedalam hendaknja 
maskus, ibukota Syria, sambiy me kita susun dalam melaksanakan 
mekikkan sembojan2 anti Mesir. j claim nasional atas Irian”. 
Djuga dikota? Syria lainnja ber- 21 
langsung demontfrasi2 ..sematjam : DIAZ PEGANG KEKUASAAN vi. Sheikh Sh'bai, dam Iehwanul | DIKTATOR DI HONDURAS 
Must mn Syria. mengatakan da-' Acting presiden Julio Lozane 
lam rapat umum di Damaskus, Diaz dari Honduras hari Senen 
bahwa rakjat Syria harus berusa- mMemaklumkan, bahwa ia kini me 
ha supaja menjelamatkan pemu- megang kekuasaan diktator sela- 
|ka2 Ichwanul Muslimin Mesir Ma keadaan darurat di Honduras. 
jang telah didjatuhi hukuman2 Pengumuman itu telah membatal- 
'tu- (Antara) —.. kan segala peraturan menurut 

i undang2 dasar. (Antara) 

|rakan lagi, “karena setiap negara 

nja PM Muang Thai menjatakan 

beberapa anggota SEATO. 

Pres. Gembleng 
PemudaPemudi 
Dim Melaksanakan 
Claim 

  
Nasional Atas 

Tinggi, fihak Kedjaksaan Djakarta 
masih terus menunggu ketentuan 
dan ketetapar, tentang soal ini dari 
fihak Pengadilan Negeri Djakarta. 
Sebagai diketahui, pemeriksaan per 

7. kali sidang jg terpaksa ditunda 
berhubung - dengan  sakitnja. Mr. 
G.K. Lim jg djadi hakim dalam pe 
meriksaan- perkara ini. Perkara 
Jungslaeger sediak beberapa waktu 
ig lalu sudah diserahkan oleh fihak 
Kedjaksaan kepada fihak Pengadi- 

Demonstrasi Anti 
Mesir Di Syria 

    

  

Hari Minggu tanggal 5 Desember jang baru lalu dilapangan Medan Mer- 
deka di Djakarta telah diadakan rapat raksasa untuk memperkuat tun- 
tutan kita tentang Irian Barat. Beratus-ratus poster2 telah dipasang ai- 
atas panggung pembitjara dan jang selandjutnja dibawa dengan arak2an 

. sesudah rapat tersebut selesai keistana presiden Soekarno, selandjutnja 
ketempat kediaman dari Komisaris Agung Belanda dan kerumah men- 

teri luar negeri Mr. Sunarjo. 

PANITIA ATJARA . Madjelis - membitjarakan 
Umum PBB pada hari Senen telahi PBB ikut tiampur dalam .urusan da 
memperdebatkan usul utusan A.S. lam negeri sesuatu negara. Malik 
untuk. memasukkan masalah pendjal menerangkan bahwa ke 13 orang 
tuhan hukuman terhadap  mata2f penerbang A.S. itu telah terbang di 
A.S. di RRT dalam atjara persida-fatas sebuah provinsi RRT djauh da 
ngan Madjelis Umum PBB, Cabot fri perbatasan Korea. Mereka beker 
Lodge, utusan A.S. dalam panitya |dja atas instruksi? dinas intelligen- 
atjara itu, dalam: mendesakkan per | ce A.S., ig sudah “biasa mempergu- 
mintaannja mengatakan bhw PBB nakan pesawat B-29 untuk mendja 
harus sedapat mungkin untuk mem ltuhkan mata? diwilajah . negara 

| bebaskan 13 orang penerbang Ame asing, kata Malik.- Disambungnja 

  
  

     

    

    

   
   
   

    

  

   

    

        
   
   
       

Tahukah. pembatja, bahwa jang berdajung nomor 2 dari depan ini tak 
lain “adalah perdana menteri Birma U Nu? Memang selain mendjadi 

Pln seorang penggemar olahraga. Gambar ini 
diambil, waktz P.M. U Nu ikut dalam perlombaan mendajung dalam 

| pesta peringatan Hari Kemerdekaan Birma beberapa hari ya 

Phibun Songgram So- 
Spj Irian Barat 

— Dibitjarakan Lagi 
Tetapi Ia Menjokong Siapa ?—Belan- 

| da Atau Indonesia ? 
PERDANA MENTERI Muang Thai, Phibun Songgram, hari 

Senin mengatakan dalam konperensi: pers di Bangkok, bahwa ja 
menjokong tuntutan Indonesia supaja masalah Irian Barat dibitja- 

'soal2 dimuka PBB”. Akan tetapi Phibun Songgram tidak mau me- 
njatakan apakah ia menjokong Indonesia ataukah Belanda, Seterus- 

perensi SEATO jang menurut rantjangan. akan diadakan 
bulan Januari j.a.d., akan ditunda 2 atas 3 bulan atas desakan 

“setelah 

  

masalah ' ini maka 10 Negara 

rika jg telah diadili di RRT itu. Me 
nurut Lodge, dengan tindakan itu 
RRT telah melanggar gentjatan sen 
djata Korea karena mereka itu ada 
lah tawanap perang. 

Delegasi Sovjet, Jacob Malik, me 
nentang usul “A.S. untuk memasuk- 
kan masalah itu dalam atjara Ma- 
djelis Umum. Dalam hubungan ini 
Malik berkata bahwa djika PBB 

bahwa tidak akan ada sesuatu ne- 
garapun jg mempersoalkan uniform 
ig mereka pakai ketika  didjatuh- 
kan. Karena“ itulah setiap negara 
akan menganggap mereka sebagai 
pendjahat. 

Setelah dilakukan 
Suara, panitya politik 
untuk memasukkan masalah 

pemungutan 
memutuskan 

mata2   
ini dalam atjara Madjelis Umum, 

kenaikkan bsd Pera 
4 
$ Lara « udaadr "en 

E Be oa aa KE Gennaehu 

on Walarsekeng 
Keenan #anngenalbayenn 

  

eneg NANGA NAN 

“ 

itu berhak untuk mengadjukan 

merasa ketjewa bahwa konpe- 

dalam 

Dinjatakannja bahwa Amerika Se- 
rikat dan Thai setudju apabila kon- 
perensi SEATO jang akap dilaku- 

kan sebelum ratifikasi ' perdjandjian 

pertahanan ini dilakukan bulan de- 

      
TAHUN KE-IX No. 243. 

    

  

2 

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. (.— dalam kota Smg. 

Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

Adv, Rp. 0,80 
ya Harga efjeran 60 sen p. lembar. 

per m.m. kol, 

    

Xx 
  

casli, jang 

pasukannja 

Tembak-menembak telah ter- 
djadi disekitar sungai Fly dimana 

| pasukan2 pemberontak bersarang. 
Tentang jadian  tembak-me- 
nembak itu, keterangan seorang 
pelarian pegawai B.P.M. di So- 
rong menambahkan, bahwa per- 
nah sebuah perahu jang memuat 
satu regu. pasukan Belanda, di 
tenggelamkan oleh anak buah 
perahu itu sendiri. Seorang dari 
anak-buah itu tertembak mati ke- 
tika itu djuga. 

Sebab'-nja perpetjahan. 
Sebab2nja -perpetjahan itu “menu- 

rut laporan tsb., ialah karena Be- 

landa melantjurkan tjara2 kolonial, 
baik dalam Pemerintahan maupun 
dikalangan  ketentaraan. Antaranja 
dalam hal supply pasukan? Belan- 
da totok diberi makanan 'jg enak, 

sedangkan untuk pasukapy tiampu- 
ran kadang2 hanja disediakan ' dja- 
gung. Ini rupanja menjakitkan hati 

sebagian dari tentara itu dan menje 
babkan mereka mengadakan  pro- 
tes2, baik pada pimpinannja di Iri- 

an Barat maupun langsung di nege 
ri Belanda. Tetapi balasan jg di 

perolehnja tidak memuaskan, hins- 
ga achirnja mereka mengundurkan 
diri jg disusul dengan kediadian2 se 

perti tsb. diatas. Demikian a.l. la- 
poran itu. 

Kapal fregat ke Irian 
Barat. 

Pemerintah Belanda mengandung 
maksud untuk mengirim kapal fre- 
gatnja Joh. Maurits Nassau, ig di 
pimpin oleh kapt. lt. terzee W.F.   pan. Phibun Songgram - seterusnja 

mengumumkan bahwa Thai bermak 

sud minta kepada PBB menjelidiki 
apa jang disebutnja antjaman2 Ko- 

"munis terhadap Laos dan Kambodja, 
Jang kini" masih tertjantum dalam 

sidang Madjlis Umum: PBB 
URSS ' memvetonja , “dalam 

Dewan £ Keamanan. Dikatakannja 
bah wadkasalah ini -hendaknja: dibi- 
fjarakan pula dalam konperensi SEA 
TO j1.a.d. 3 

dtjara 

Kim sedang. dilangsungkan -perun: 
dingan antara pembesar? Thaj dan 
Vietnam Bao Dai mengenai pemin 
dahan kira2 50.00 pengungsi bangsa 
Vietnam jang kini d diwilaiah ada 

Muang Thai bagian Timur:Laut. Tak 
pi mereka kebanjakan ingin “tetap 
tinggal dj Thai, ,,karena mereka me 

rasa lebih berbahagia di- Thaj atau 
Kkarepa mereka adalah, agen2 Komu 
his.” , 

Phibun Songgram mengataka, bah 
wa ia telah minta supaja pemerintah 
Amerika Serikat dan Vietnam Bao 

Dai-lah jang membiajai pengungsian 
dari Thai ke Vietnam itu, tapi hing 

ga kini belum' ada diawaban. Menu 
rut Phibun, pergungsi2' tadj merupa 
kan.beban berat bagi penduduk 
Thai timur-laut. Dikarakannja pufa,. 
bahwa ,,agen2 Komunis“ sudah 2 
atau. 3 tahun. lamanja - mentjoba 

mengorganisasi Thaj timur-laut, teta 
tapi tanpa hasil. 

' Dikatakan bahwa tak benarlah 
kabar2 seakan-akan ada pertenta- 
"an antara Tha! dan Kambodja: 
Phibun mengatakan bahwa radja 
Kambodja dalam bulan ini mung 

' kin akan kundjung Bangkok. Se- 
lendiu'nia ia mengatakan bahwa 
tahun depan ia ingin mengundju- 
ngi Amerika Serikat. Ph bun Song 

' oram  memudi! pakt keamanan 
Amer ka Ser'kat - Chiang Kai 
Shek, dan d'katakannia bahwa 

ipakt ini lebih ' memperkuat lagi 
pertahanan Asia Tenggara terha- 
dap expansi Komunis. ' 

  

van der Valk Bouman, dalam ta- 
hun depan ke Irian Barat guna me 
ngoper tugas fregat Van Kingsber- 
gen, jg dipimpin oleh kapt !t. ter- 
zee F. Bruin. Kapal fregat” Van 
Kingsbergen menuryt harapan akan 
meninggalkan - Irian . Barat pada 
achir bulan Desember ini ke Ne 
land, sedangkan keberangkatan f 
gat “Joh. Matriis Nassar 
mungkin akan dipertjepat. 

Dikandung maksud untuk 
berangkatkan “kapat ini kira? 
lam bulan Pebruari 1955. 

    

nem- 

da- 

Kalau Perang Ko- 
rea Berkobar Lagi 
Pertempuran Tidak Akan 
Terbatas Di Korea Sadja: 
Kata Pibak Amerika 

PASUKAN” Amerika - akan 
»bertindak” bila meletus lagi pe- 
perangan di Korea sebagai akibat 
pelanggaran2 persetudjuan perle- 
takan sendjata oleh ,,kaum Ko- 
munis”, demikian -harj Selasa 
d'terangkan oleh pembesar mili- 
ter Amerika di Tokio. Dikatakan, 
bahwa menurut pendapatnia, per- 
tempuran2 tidak akan berbatas 
di Korea sadja bila perang Korea 
benar2 telah meletus lagi. 

Tetapi ditegaskan, bahwa Ame 
rika sendiri tidak akan melakukan 
lagi peperangan. Tindakan barus 
dambil oleh PBB. Pasukan? 
Amerika akan bertindak atas pe- 
rintah PBB. Selandjutnja diterang 
kan oleh kalangan Amerika tadi. 
bahwa - pasukan2 Amerika di 
Korea “adalah jang paling besar 
diumlahnja dan menjatakan -bah- 
wa di Korea masih belum terda- 
pat perdjandjian perdamaian. Per 
tempuran hanja dihentikan oleh 
persetudjuan perletakan sendjata. 

(Antara) 

  

INSIDEN RRT BERKURANG 
KATA TAIWAN. 

Kalangan2 militer di Taipeh 
mengatakan Senin, bahwa ..aksi2 
m ter antara Tiongkok darat 
dan pulau2 jarg diduduki oleh pa 
sukan? Kiomintang kini berku- 
rang. Akan tetapi ,,setjara spora 
dis mash terdjadi tembak-me- 
nembak dengan meriam” pada 
kedua udjung -front” Tachen- 

| Jurmoy jang pandjangnja 360 
mil. Me-'erj pertahanan pemerin 
tahan Chang Kai Shek, David 
Yutoh». achr2 ini ..mengadakan 
kudjurgan kepulau2 jang didudu 
ki pasuk»:2 . Chiang Kai Shek,   

: setudju, 2 menentang 
(Sovjet Uni dan Tjekoslowakia), se 
dangkan.2 lagi (Birma dan Syria) 
tak menjatakan suara, 5 

Dalam pada itu dapat kabarkan: 
16 Negara ig berperang di Korea 
dengan ' mempergunakan pandji2 
PBB hari Senen memutuskan untuk 
memadjukan resolusi kepada Ma- 
djelis Umum PBB jg mentjela RRT 
karena telah mendjatuhi hukuman 
kepada 13 orang penerbang Ameri- 
ka Serikat berdasarkan pengakuan2 
mereka telah melakukan  kegiatan2 
mata2 diwilajah RRT, Resolusi 'itu 
meminta pada Sekdjen Dag. Ham- 
marskjoeld untuk — mengadakan in- 
tervensi dengan segala ' djalan guna 
membebaskan, 13 orang itu. 

Selandjutnja dari Peking di ka- 
barkan: RRT hari Senen memper- 
tundjukkan di Peking barang2 per-   

, 

“4 

gan 

  

2 Sa e : sn : £ ) : 2 | danfaranja Rachen dan Onemoy. 

Masalah Mata2 Amerika Di RRT Akan Dibi 
Madjelis Umum PBB.RRT Pamerkan 

(Antara). 

'jarakan Dim 
Alat Mata2 Sbg Bukti 

lengkapan dari orang2 Amerika is 
telah didjatuhi bukuman pendjara 
atas tuduhan telah melakukan  ke- 
igiatan2 sebagai  mata2. ' Menurut 
sHsin Hua” barang perlengkapan 
tsb. termasuk pajung pendarat, no- 
ta2 tatatan dari J.K. Arnold salah 
seorang diantara Orang2 - Amerika 
isb., radio bergelombang pendek, 
senapan2 karabijn otomatis, pistol, 
gambar2 foto jg telah dibuat dari 
atas Tiongkok, peta2 dari Tiong- 
kok, Utara dan alat2 bermotor, 

Selandjutnja menurut ,.Hsin Hua” 
orang2. Amerika itu telah  memba- 
wa batang2 emas untuk membeajai 
pekerdjaan mereka di Tiongkok. 
Tuntutan2 dari salah satu pesawat 
terbang jg katanja telah membawa 
Orang2 Amerika ke Tiongkok diu-   ga dipasang ditempat pertundjukan. 

(Antara—AFP). 

tak— Diskriminasi Dlm Su 
TENTANG KETEGANGAN? jang ti 

di Irian Barat, lebih djauh laporan jang 
ini telah terdjadi perpetjahan “di kalangan 
jang erdiri dari Indo Belanda, serdadu2 suku Djawa, 

SEdEnAt   

  

tentara Belanda totok 
Ambon 

| achirnja menjebabkan djuga pemberontakan2. Perpetja han 
opsir golongan Indo, jaitu Kapten Bouman dan Kapten Hauptmann memisahkan 

dan lari bersama sepasukan tentara: lalu me 
Biak dan Sorong. Disana mereka melatih penduduk Irian untuk 
kekuasaan Belanda, Belanda sendiri mentjap mereka 

Perpetjahan Tentara Be. 
Ianda Di Irian Barat? 

Dua Kapten Belanda Mengundurkan Diri Dan Memberon- 
pply Timbulkan Perpetjahan 

mbul dikalangan Angkatan Perang Belanda jg. bertugas 
disampaikan kepada ,,Antara” menjatakan, bahwa baru2 

  

dan tentara tjampuran Belanda 
dan lain-lain dan penduduk Irian 

tsb. mula2 menjebabkan dua 
diri dari induk 

reka menduduki beberapa tempat disekitar 
mengadakan perlawanan terhadap 

gerombolan ,,komunis.” 

  

  

Dipelabuhap Manilla 

sasi buruh- pelabuhan jang 

- 

India Perin 

baru2 ini telah timbul keributan waktu organi- 
sedang mogok mentioba 

ngi sebuah truk firma dagang jang membawa 
buah kapal. Insidep ini telah mengakibatkan 22 orang menderita luka2. 

gatkan PBB 

menghalang-halc- 
muatan kedalam  se-   

Raksasa Afrika Telah Bangun - Djangan 
Pertadjam Pembedaan Raciaal 

Di Afrika : 
INDIA HARI SENEN memperingatkan PBB, bahwa kegaga-. 

lan untuk menghentikan bermusuhan racial (antara bangsa kulit 
putih dan kulit berwarna — Red.) di Afrika dan tak mengakui- 
nja hak-hak bangsa Afrika akan dapat menimbulkan ,,permusuhan 
serta perang racial jang menguatirkan”, Delegasi Ind'a Pruskottam 
Trikumdas jang berbitjara dalam debat di Panitia Polifk ad hoc 

« PBB mengenai politik.terhadap. bangsa kul't. berwarna men 
kan bahwa semua bangsa harus merasa kuatir terhadap kedjadian 
di Afrika, karena: Raksasa Afrika kini djuga telah bangun dan 
mereka tzk mau lebih lama lagi membiarkan status setengah-per- 
budakan jang mereka derita,” 

Bangsa Afrika hanja menghenda- 

ki hak2 mereka dan tidak lebih da- 

ri itu. Hak2 tsb. harus diberikan se 

tjara damai atau “dunia akan me- 
njaksikan suatu djaman  permusu- 
han dan perang  racial ig achirnja 

akan hanja melenjapkan bangsa ke 
lir putih atau bangsa kulit berwar- 
na dari benua Afrika. 

Trikumdas “ seterusnja — njatakan 
bahwa ia tidak bitjara karena rasa 

pesimisme atau bermaksud untuk 
menimbulkan rasa pahit atau per- 

musuhan, tapi saja kataka, demi- 
kian karena  demikiahlah ' kenjata- 

an2nja keadaan disana. Dunia tak 
menghendaki  timbulnja “keadaan2 
dibagian2 dunia ini, dimana berdju 

ta2 umat manusia hanja dapat me- 

laksanakan hak2 pokok kemanusia: 
Aan melalui kekerasan dan kebeniji- 
an”, kata Trikumdas. 

— 

Selandjutnja ia menuduh peme- 

rintah Afrika Selatan telah melaku 
kan tindakan2 ig tak patut dihargai. 
Pemerintah Afrika tiap hari mem- 

buat undang2 ig hendak memberi 
kan status budak kepada penduduk 
nja bagian terbesar ialah - bangsa 
Afrika dan menjatakan akan dgn. 
kuat mempertahankan resolusi ig te 
lah dikemukakan oleh Birma, Indo 
nesia, Pakistan, Philipina dan 15 ne 
gara lainnja kepada Panitya Politik 
ad hoc PBB. 

Resolusi tsb. minta kepada peme 
rintah Afrika Selatan supaja men- 
taati kewadjiban2 jg tertjantum da 

lam Piagam PBB, supaja memper- 
timbangkan - andjuran2 jg telah di 
buat oleh Komisi PBB mengenai 
situasi genting di Afrika Selatan gu 
na menjelesaikan masalah perbuda- 
kan bangsa kulit berwarna setjara 
damai disana, 

Achirnja Trikamdas njatakan, bah 
wa resolusi tsb. tak merupakan 
tjampur tangan mengenai urusas 
dalam negeri Afrika Selatan. 

(Antara). 

Steward2 Baru 

Untuk GIA 

DALAM UPATJARA jang di- 
langsungkan Selasa pagi di Kantor   Pusat G4A Djakarta oleh Njonjah 
Sufo'o diserahkan. idjazah 8 ste- 
ward dan 9 stewardess bangsa In- 
donesia- Kursus steward dan sie- 
wardess angkatan pertama setejah 
GIA dinas.onalisir ini dimulai 
pada 4 Oktober jl. dan diikuti oleh 
9 pimuda dan 9 pemudi. Scorang 
diantara pemuda? diatas mengun- 
durkan diri sebelum mengikuti 
kursus tsb. Jang lulus tadi akan 
mendjalanj masa perijobaan 3 bu- 
lan, ” Ba hasilnja memuaskah, 
merekk akan diangkat mendjadi , 
pegawai GIA. Dengan lulusnja | 
17 orang tsb. diatas itu, pada wak- 
tu ini GIA mempunjai 34 steward 
dan 22 stewardess. Patut dite- '! 
rangkan, bahwa diantara 17 orang 
pengikut udjian diatas nona Sur- 
jati mendapat angka2 paling baik 
dan nona Almacky berhasil 
bagai nomor 2. (Antara). 

nundjukkan kemadjuan 
sekali”, Bertambah baiknja kese- 
hatannja. itu memungkinkan pa- 
danja untuk pada 

se- mesutup tahun Maria dng sebuah 
| pidato radio jang direkam, 

  

Ledakan Bebe- 

rapa Bom-H 
Dapat Hantjurkan Sepa- 
roh Wilajah Inggeris 
BEKAS menteri negara pada 

kementerian luar negeri Inggris, 
Philip Noel Baker, hari Senen 
petang dalam s'dang madjelis ren 
dah Inggris menerangkan bahwa 
beberapa bom H dapat menghan- 
tiurkan separo dari wilajah kera 
djaan Inggris. 4 

la menuduh pemerintah Inggris 
membiarkan masalah perlutjutan 
sendjata dan tidak berbuat gesua: 
tu untuk memperoleh pembatasan 
pembuatan sendjata2 inti. 

Baker telah mengadjukan  se- 
buah usul amandemen dari golo- 
ngan oposisi terhadap” pidato 
mahkota dari ratu Elizabeth II 
mengenai program pemerintah: 

(AFP) 

Djadi Be- 
landa 

(Ribuan Orang Indonesia 
Di Suriname Terima 
Kewarganegaraan 

Belanda 
RIBUAN orang2 immigran In- 

donesia hari Senen membandjiri 
kantor2 pendaftaran diseluruh 
Suriname untuk menerima kewar 
ganegaraan Belanda. Demikian 
U.P. kabarkan dari Paramaribo, 
Ini adalah hasil penerimaan un- 
dang-undang jang memungkinkan 
naturalisasi setjara mudah dan 
merdeka baru2 ini. Diharapkan, 
bahwa sebagian besar dari immi- 
gran2 dari Indonesia itu akan 
mengambil keuntungan dari un- 
dang2 tsb. dalam minggu ini, 
Antara lain undang2 tsb. akan 
memberi mereka hak memilih. 
Demikian U.P, kabarkan. 

(Antara) 

INDIA SERAHKAN TABLE 
ISLAND KEPADA BIRMA. 
Kalangan resmi di New Delhi 

menerangkan Sabtu  jbl., bahwa 
pemerintah India telah menjerah- 
kan sebuah pulau jang ada mer- 
tju-suarnja kepada Birma, jaitu 
Table Island jang letaknja dekat 
kepulauan Andaman, Pemerintah: 
Birma  achir2 ini mengadjukan - 
soal ini setjara persahabatan de- 
ngan India. Dan India, selaku 
lambang persahabatan dan bubu- 
ngan baik antara kedua negara 
ini, mengambil keputusan untuk 
menjerahkannja kepada Birma. 

KESEHATAN PAUS TERUS 
BERTAMBAH BAIK 1 

Kesehatan Paus hari Senen me 
Sedikit 

hari Rebo 

  

    
 



  

  

  BRYLCREEM | obat rambut jang sampurna 

Tuan jang memakai Bryicreem tiap pagi 
mengalami. bahwa rambut Tuan tetap rapi 
sepandjang hari. Tuan melihat tjahaja indah, 
jang diberikan Brylcreem pada rambut 
Tuan merasa bagaimana Brylcreem meme 
bersihkan serta mentjegah keringnja kulit 
kepala. Dan Tuan ingat mengurut rambut 
baik? dengan Brylcreem. Dengan begini 
“Tuan menikmati kesenangan berganda rame 
but selalu rapi dan rambut sehat untuk 

  

 |keadaan laut membadai “demikian 
lokh sjahbandar selalu 

(ngerti akan tanda bendera ini, ialah | 
me | 

| sedapat mungkin diharuskan mentja 

  

Maut 
Ombak Ditengah 
Terdampar Di 

    

ea 

  

| tak sampai awa korban, 
(jang lalu di Pelabuhan Semarang, 
njak 19 orang 

  

Berdasar  .peraturan- 
tan dilautan aan pelabuhan, kalau 

dikibarkan 
bendera biru. Tiap pelaut sudah me 

bahwa semua kapal dilarang 
ninggalkan pelabuhan, pun kapul2 

rj keselamatan didalam batas tang | 
guj pelabuhan. Demikianlah pada ha 
rj Senin pagi, waktu hudjan sudah: 
turun rintik2, sebelum - ada tanda 
bendera biru, dua perahu tongkang 
(laadboten) milik SSPV, “ialah pera 
au2 ,,Raya“ dan ,,No.-8” dengan di 
tarik oleh sebuah motorboor telah 
bertolak darj pelabuhan, untuk me 
ngambil muatan darj kapal jang ber 
labuh didepan pelabuhan. Kedua pe 
rahu tongkang ini ditumpangi oleh 
19 orang, termasuk dua orang djuru 
mudinja. Perlu diketahui, bahwa pe 
rahu2 tongkang tadi tak mempunjai 
motor sendiri. 

Tapi sedang tengah?nja membong 
kar muaran, berupa bahan? textiel, 
mendadak keadaan - lautan - makin 
menggelora. Selain hudjan jang tam 
bah mejebat, badai makin menga 

sebagaimana mustinja lalu mema   selamanja. Pakailah selalu Brylcreem 

untuk rambut rapi dan sehat 
    

pagar. 
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| DALAM 5 MENIT DAPAT MENJEMBUHKAN : Sakit 
- Panas, Sakit Kepala, Pilek, Masuk angin, Rheumatik, Mun- 

Bisa dapat beli diantero warung2 dan toko2 obat. 

OBAT? UNTUK 
Ni a Au KN SEGALA KEPERLUAN 

NY 
N 

  
“ 

         

   

   
     
   

     

   
     

   
     

    

  

“ 

      
n Table 

nambahkan darah, terutama memberi tenaga. 
na bagi orang Lelaki atau Wanita jang badan 
erpenjakit. . 

nagogue Tat'ote, Rn. 12.51 
an baru untukOrang Wanita datang Haidh. 
arah mengumpet, perut berasa sakit kurang 

jat, Tenan pusing dan pinggang linu begal. 
ea Tablets. Rp. 12,50 

t wanita sakit keputihan (Pektay). 
Tablets. Rp. 1 Ke F p: 25 0 

member sihkan darah 

sz
 

  

T
e
s
a
s
 

Rp. 12,50 
Twi tjing $ 

ate Laxative Pil. Rp. 3.— 
/ untuk bersihkan perut. 2 

Pil. Rp. 12,56 

1 nbei atau wasir baru dan lama. 

  

z h- on 5 Rp. ar 
ae akan napas, hilangkan segala batuk. b. PB SP , "Ro. 12.50 

nigobati otak lemah, pikiran tidak tentu 
lution Ta blets. Rp. 12,50 
ilangkan bongsiat. 

  

. Rp. 
tiok dll. sakit rheumatiek. 

. 00 Rp3 4.— 
, kelebihan asem, makanan tidak hantjur 

G Blaas Tablet. - Rp. 12,50 
pn, Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 

5 Rp. 12,50 
A. B. C. Untuk orang sakit baru 

muka putjat, makan tidak enak. 
ako-toko Ohot. Tionghna 

K SENG 
Untuk tanggal 6 s/d 8 Okt. 1954 
SILVANA MANGANO 
VITTORIO GASSMAN 

(ANN A" » 
Hanja untuk orang dewasa. 

2.
5 

sem 

   
   

      

     
    
  

  

Kabar Koto 

'Tambak Lorok —Djuru- 

telah berhadapan dengan maut, mendjadi permainan 
ombak jang murka. Hal ini terdjadi pada hari Senin tanggal 22 

| Nopember jbl. Sebaga'mana diketahui, dua minggu jl. selama 3 
hari berturut2 di Semarang telah djatuh hudjan angin dengan tiada 

| hentinja. Tapi kalau didaratan amukan alam hanja terbatas sampai 
| ar jang meluap2 dan beberpa pohon jang tumbang, kemurkaan 
alam dilautan lebih mendahsjatkan lagi. 

keselama- |. 

NG: - ? 4 

—' MUSIM 'SINTERKLAAS. 

muk. Melihat gelagat ini, sjahbandar | 

   
'Selama"24 Djam 

2 Tongkang'SSPV Mendjadi Permainan 
Lautan — Achiraja 

— mudi Dullah Berdjasa 4 
Go (Oleh: Warsawan Kita Sendiri). : 

SUATU KEDJADIAN jang mengerikan, tapi jang beruntung | 
ai membawa korban, telah berlangsung beberapa pekan 

Selama 24 djam lamanja seba- 

  

Kemarep dulu Sir-pong terima su 
rat Sinterklaas. Tanjakan apa jg ha- 
rus ia berikan sbg. kado kepada pa | 
ra penggedee penggedee di Sema- 
rang. Surat telah terdjawab. Tapi 
isinja sengadja tidak diumumkan! 

disini, ketjuali dua andjuran Sir- 
pong untuk pak Gubernur Mangun 
nagoro dan pak Muljadi Djojomar- 
'tono. : 
| Untuk pak Mangun jg masih te-! 
tap ,single” itu, Sir-pong andjur- | 
kan Sinterklaas, supaja lekas lekas! 
diberi surat-pengulu. Katanja surat 
ini bisa mengurangi nasib sial! Un 
tuk pak Muljadi  Djojomartono, | 
alias ,.Panoto Mori” merangkap 
ketua DPR Djawa-Tengah, Sir-pong 
andjurkan kepada Sinterklaas supaia 
diberi satu hadiah istimewa diatas 

|segala istimewa. Jaitu sebuah gam- | 
bar besaaaaaaar dari Nur/ 
|naningsih!!! 

MUSIM KELILING DUNIA. 
Sekarang orang baru kerandjingan 

banget keliling dunia Ada jang naik 

  

  

  sang bendera tanda bahaja: bendera 
biru. Pemimpin rombongan pembong 
kar muatan dalam perahu2 tong 
kang setelah melihat tanda bahaia 
ini, pun segera menghentikan peker 
djaannja untuk menaati peraturan, 

kembali ke pelabuhan. Dua perahu 
tongkang jang masih belum penuh 

| muatannja, ditarik kembali oleh mo 
torbooi-aja., : 

Tali putus. 
| Tapi akibat ombak jang mak.n 
- meninggi, tiba2 tali penarik jang 
terd.ri dari sebuah kabej Manila- 
hennep sebesar lengan, putus Jak 
sana benang lajang2. Dengan pu- 
tusnja tali penarik ini, kedua pe- 
rahu tongkang dengan muatannja 
19 orang, kehilangan pegangan. 

Djadi permainan ombak, di- 

ombang-amb.ngkan . tak terang 
arah tudjuannja. Usaha?» dari fi- 
hak motorboot, untuk menolong 
mereka tak berhasil: ombak dem, 
kian keras dan tingginja, hingga 
sangat berbahaja bagi motorboot 
untuk mendekati lambung pera 
hu2 tongkang tadi. 

i 24 Djam djadi permainan 
— Ombak. : 

Sebab kalau didekati, pukulan lam 
(bung perahu tongkang ini tjukup ke 
|rasnja untuk memetjahkan motor 
i boot jang ketjil itu. Achirnfa dengan 
hati berat, motorboot kembali ma 
suk Pelabuhan. Dua tongkang den. 
19 pemumpangnja, kini benar? dise 
rahkan pada kemurkaan alam, “dja 

di permainan ombak jang makin me 
iambung tinggi. 19 orang dalam dua 
tongkang tadi tak dapat berdaja upa 
Ja anna, ketjuali menjerghkapn. na 
sib mereka pada kekuasaan Tuhan. 

Terdampar dekat Tambak 
Lorok. 

. Keadaan penumpang2 kedua tong 
kang ini sungguh2 menjedihkan. Se 
hari semalam  diombang-ambingkan 

okh ombak badai. Selain badan me 
reka dikedjangan oleh air hudjan jg. 
menggigil tulang, pun seharj sema 

lam tak sebutir nasipun memasuki 
perut mereka. Dan tak nampak tan 

| da2. bahwa badai akan mereda. T: 
pi untung, zengah malam, arah arus 
laut berobah -menudju kedaratan. 

| Dan pelahan2 kedua tongkang ini 
pun dibawa kepantai. Dan berkat 

# pertolongan Tuhan Maha Pengasih. 

kedua tongkang ini kemudian ter 
dampar dipantai Tambak-Lorok. Ta 
pi masih djauh darj daratan, kira2 
masih 100 meter, Untuk mendjaga, 
agar kedua tongkang ini tak dibawa 
arus ketengah lagi, segera diturun 
kan djangkar. 

sDjurumudi Dullah bere- 
nang ke darat. . 

Meski djarak antara perahu dan 
daratan masih 100 meter, djurumudi 

Dullah beserta beberapa orang lain- 
nja dari kedua tongkang tadi, mem- 
beranikan diri untuk berenang  ke- 
daratan. Untuk mentjarikan makan- 
an bagi kawan2nja jang kedinginan 
dan kelaparan dalam tongkang. Se- 
telah dapat beberapa bungkus nasi 
terus berenang kembali ke perahu 
tongkang. Menjertai kawan2nja jang 
masih dalam bahaja. Baru esuk ha- 
rinja, hari Selasa tanggal 23 No- 

pember pagi, usaha pertolongan da- 
pat dilakukan. Motorboot ,,Sema- 
rang” dari SSPV didatangkan. Djam 
9 pagi, tongkang ,,Raya” dapat di- 

lepaskan dari tempatnja terdampar 

dan terus ditarik kembali ke Pela- 
buhan. 
Semua penumpang2nja selamat. 
Tapi usaha melepaskan tongkang 
»No-8” tak mudah, karena djangkar 
menjangkut batu. Tali jang diguna- 
kan motorboot untuk menarik tong- 
kang ini, putus ditengah2. Baru ha- 
ri Rebonja, tongkang ,.No-8” dapat 
dilepaskan, ialah dengan mengorban- 
kan djangkar, diputus talinja. Perlu 
ditjatat, bahwa usaha2 menjelamat- 
kan kedua tongkat ini pun dilaku- 
kan dalam keadaap lautan jang ber- 
golak, hingga sangat sulit dan ber- 
bahaja. Dan dapat pula dikabarkan, 
bahwa semua muatan textisl dalam 
tongkang tadi selamat, tak ada jang 
hilang djatuh ke laut. ' Demikianlah 
19 orang dari SSPV telah mengala- 
mi suatu peristiwa ngeri, jang tak 
akan mudah mereka lupakan se- 
umur hidup. 24 Djam menghadapi 
maut. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek BIMA di djl. ! 

Seteran day KOO HWIE Pekodjan   h Tiap Hari .Matinee djam 9.30, 

  

     99 dibuka hingga djam 20.00, $ 

  

sepeda. Naik ,,kakinja sendiri”. 
Naik kapal. Naik nunutan alias ,lif 
ten”. 

Baru2 ini di Padang djuga ada jg. 
mau keliling dunia: dengan naik se 
peda motor. 

Sir-pong kepingin banget tahu, ka- 
san ja nanti ada orang jang mau ke 
liling djagad-buwono — dengan dja- 
lan naik punggung orang alias 
gendongan?!? t 

Sir-pong. 

Sekolah Pela- 

marang3 Dengan Biaja " 
2. Pjuta: $ 

(Oleh : Wartawan Sendiri) 
KALAU Pemerintah dapat me- 

njediakan- uang, maka dalam 
tahun 1955 di Semarang akan di 
bangun Sekolah Pelajaran Ren- 
dah, jang akan didampingkan 
dengan Sekolah Pelajaran Sema- 
rang jang kini telah ada dan jang 
merupakan Sekolah Pelajaran 
Menengah. Beaja untuk memba- 
ngun Sekolah Pelajaran Rendah 
itu direntjanakan sebesar Rp 2.— 
djuta dengan tidak memakai Asra 
ma dan ruangan peladjaran prak- 
tek. Guru? jang dised'akan adalah 
guru2 jang kini sudah bekerdja. 
Karena kekurangan tenaga guru, 
maka Sekolah Pelajaran Rendah 
itu akan dibuka pada sore hari, 
demikian a.l. K. W. Soediono, 
pem mpin umum S.P.S. menjata- 
kan pada wartawan tuan. D 

Selandjutnja . ditegaskan, ' bahwa 
disamping membangun gedung se- 
kolahan, dalam th. 1955 pup di 
|rentjanakan membikin tempat pe- 
mandian  S.P.S. jg menelan beaja 
Rp. 2.000.000,—. Djuga akan didi- 
rikan 10 buah perumahan untuk 
pegawai gantinja rumah2 S.P.S. jg 
kini berada di kompleks Djl. Malu 
ku Smg. Rumah2 di kompleks ini 

akan ditempati oleh Sjahbandar de- 
ngan stafnja. Rentjana selandjutnja 
adalah membikin lapangan “sepakbo 
la dengan  omrastering jg beruku- 
ran 90 m X 150 m. Lapangan ini 
akan dibangun demikian rupa, hing 
ga apabila turun hudjan airnja de- 
ngan segera dapat disalurkan di se 

lokan2 jg berada disekitar lapa- 
ngan tsb. Pembangunan lapangan 
olahraga ini termasuk rentjana th. 

1954. Selain itu akan didirikan pu 
la sebuah garage mobil jg dapat di 
tempati 5 buah mobil dan 'los utk. 
sepeda. Untuk 2 buah pembangu- 
nan ini disediakan uang sebesar Rp. 
70.060.—. Kini dengan tjepatnja di 

bangun djalan2 didalam taman2 jg 
telah ada, sedang beaia untuk ini 
disediakan Rp. 24.000,—. ' Rentja- 
na2 untuk th. 1954 harus dapat di 
selesaikan, karena kalau tidak atau 
belum 'dikerdjakan, berarti bahwa 
uang jg hendak dikeluarkan akan 
ditarik kembali oleh Pemerintah 
Melihat rentjana2 tadi, maka da- 
pat dikata, bahwa Sekolah  Pelaja- 
ran Semarang akan merupakan sa- 
lah satu sekolahan jg terbaik di 
Djawa Tengah dengan  perlengka- 
pan2nja jg serba modern dan tzr- 
baru. 

  

GAMBAR PAK MILONO 
MASIH UTUH. 

Menurut kabar, seluruh alat2 dari 
kantor Karesidenan Semarang  da- 
pat dikata telah ikut terbakar di Ge 
dung Papak. Hanja jang agak meng 
herankan adalah gambar Gubernur 
Kalimantan Milono jang' masih 
utuh. Kedjadian ini oleh fihak jang 
berdekatan hendak diberitahukan ke 
pada Pake Milono. Na 

£ mz /onder Uang « 
Beras - Gula -.Kop' - 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. 
Harga ditanggung tidak lebih dari 
etjeran umum. Silahkan datang.   

TEMANGGUNG 
PEMILIHAN LURAH DE- 

. Untuk pertama kalinja dalam Ka- 
bupaten Temanggung, baru? ini te- 

Para pemilih menukarka, kartu pe- 

| 

tus 316 dan Djuli 304. Turunnja ang 

. 'oleh Pamongpradja setempat. 

jaran Rendah |: 
Akan Dibangun Dj Se- Ba 

Ian 

iri Jajasan Pedjuan 

  

  

- 

“Dilautan Irlandia baru2 ini terdjadi ketjelakaan: kapal jang hebat. Se- 

buah .kapal minjak kena pukulan badai demikian kerasnja, hingga pe- 
tlah mendijadi dua bagian. Untung semua anak buahnja dapat diselamat- 

kan. Dibelakang tampak sebuah kapal lain jang berusaha menjelamat- 
kan anak buah kapal minjak tadi. 

  

| ANEKADIRUR IENGAH 
  

NGAN TJARA BARU 

lah dilakukan pemilihan Lurah desa 
Sidoredjo dengan tjara2 seperti pe- 
milihan umum bertempat di Maron, 

Temanggung. Empat orang tjalon 
memilih tanda gambar jang disukai 
lalu diundi, dan ditiap? bilik dipa- 
sang tanda gambar tjalon masing2. 

milihnja dengan kartu suara jang 
memuat semua tanda gambar, Hasil 
pemilihan itu jalah tjalon Suroso 
Martodihardjo terpilih mendjadi Ke- 
pala Desa tsb. dengan 140 suara. 

TJIREBON 
PERKAWINAN DIBAWAH 

UMUR TURUN 
Menurut tjatatan Kantor Urusan 

Agama, banjaknja perkawinan diba- 
wah umur dalam wilajah Kabupaten 
dan Kotabesar Tjirebon pada bulan 
Oktober j.L hanja tertjatat 5 kali, 
dan angka ini berarti turun 9976 
dari pada angka? perkawinan diba- 

wah umur pada bulan? sebelumnja. 
Bahkan dalam bulay Nopember j.l. 
angka itu hanja "menundjukkan 3. 
Angka? perkawinan dibawah umur 

pada bulan September ada 40, Agus- 

  

ka ini 'a.l. disebabkan karena pene- 

rangan2 jang diberikan oleh Djwt. 
Penerangan Agama dengan dibantu 

Dapat ditambahkan, bahwa djum 

lah orang jang bertjerai pada bulan 
Oktober j.l- meningkat daripada bu- 

sebelumnja, jaitu  mendjadi 
2843. Pada bulan September tertja- 
tat ada 2397 dan bulan Agustus ada 
2110 pertjeraian. Menurut penjelidi- 
kan, meningkatnja angka? pertjerai- | 
an dibulan Oktober tsb. a.l. karena 
bulan itu merupakan bulan patjeklik, 
dan banjak para petani dan buruh 
tani jang bertjerai akibat tekanan 
ekonomi rumah tangganja. 

KEBUMEN 
UFU BEKUJUANG KE PEME- 

RINTAH PUSAT. 
Tiga orang anggauta DPD Kebu- 

men jaitu sdr.2 Subari, Suleman dan 
Saebani telah berangkat ke Pemerin | 
tah Pusat di Djakarta guna mem- 
perdjoangkan segera terlaksananya 
pembuatan waduk Sempor, Kebu- 
men. Delegasi tsb. djuga akan mem- 
perdjoangkan permintaan pindjaman 
uang sebanjak Rp. 800 ribu dari Pe- 
merintah Pusat jang akan dipergu- 

nakan a.l. untuk membangun kiosk2 
dan lain2 pembangunan. Sebagaima 
na diketahui, bentjanas bandjir di- 
kali Sempor baru2 ini telah meng- | 
akibatkan kerusakan? besar dan ko-| 
ta Kebumen dapat dikatakan baniak 
jang rusak akibat clash dengan Be- 
landa dahulu. | 

GUBERNUR MENERIMA ' 
LUKISAN GEDUNG PAPAK 
Selasa pagi tgl. 7 Des. finak Pani- 

tya Pendiri Gedung Perdjoangan da 
Semg., Karso- 

no, telah menghadap Gubernur Dja 
wa. Tengah, untuk mempersembah 
kan sebuah lukisart tangan dari Ge- 
gung Papak jg. dilukis sendiri oleh 
salah seorang dari Panitya tersebut 
pada 6 bulan jl. Lukisan tersebut di- 
sampaikan sekedar untuk-kenang?an 
pada gedung tua jang megah itu ta 
pi jang kini sudah mendjadi puing. 
PPGP dalam usahanja mendirikan 

sebuah Gedung Perdjoangan berusa 
ha mengumpulkan uang diantarania 
dengan djalan mengadjukar karedit 
kepada Pemerintah. Biaja untuk itu 
direntjanakan Rp. 750.000.—. 
MENTERI D. N. HANJA SE- 
BENTAR DI SEMARANG. 
Senen siang tgl. 6 Des. telah tiba 

di Semarang dari Jogja Menteri Da- 
lam Negeri Mr. Sunarjo dengan ke- 
Juarganja. Sesudah mengadakan per 
temuan dengan Gubernur dan pem- 
besar2 jang bersangkutan di Watu- 
gede 8 Semarang, Menteri lalu me- 
lakukan penindjauan pada Gedung 
Papak jang habis terbakar. Siang itu 
djuga djam 15.45 Menteri terbang 
ke Djakarta, karena dipanggil oleh 
Dewan Menteri. Adapun keluarga- 
nja bermalam di Semarang dan Se- 
lasa pagi berangkat ke Djakarta de- 
ngan kereta api. 
SERUAN KEPADA BANGSA 

ASING. 
Fihak kepolisian — menerangkan, | 

hendaknja: masjarakat bangsa asing 
dikota ini djangan mempertangguh 
kan kewadjibannja untuk melapor- 
kan diri kepada polisi, sesuai dgn. 
bunji pengumuman Kepala Polisi 
Djawa Tengah no. 3 tanggal 15 No 
pember 1954. Bagi mereka jang be 
lum menerima surat tanda  mendaf 
tarkan pada kantor Imigrasi dan ti- 
dak mengetahui nomor pendaftaran 
nja, untuk sementara boleh mengo 
songkan-punt H dari ketentuan ke-4 
dengan tjatatan, bahwa setelah me 
teka menerima dan mengetahui no- 
mor dan tanggal pendaftaran hen 
daknja segera memberitahukan kepa , 
da kantor Polisi dimana mereka me! 
laporkan diri dan kantor Polisi Be- 
sar bagian DPKN dengan -menun- 
djukkan nomor jang  diperolehnja 
dari kantorwPolisi jang bersangkutan 
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  Firma USAHA BERSAMA 
Dji. Mataram 396 — Semarang, 
  

itu. Hal ini dimaksud untuk mentje 
gah kelambatan2 jang dapat meru- 

gikan mereka jang berkepentingan, 

SOLO 
RUSMAN, DARSI DAN DAR- 

MI KE DACCA. 
Pemerintah daerah kotabesar Sura 

karta telah menerima permintaan da 

ri Djakarta untuk selambat-lambat 
na pada tanggal 13 Desember mengi 
rim tiga orang senitari ke Djakarta, 
demikian dipsroleh kabar dari ka 
langan pemerintahan di Surakarta. 
Ketiga orang tadi akan dimasukkan 
kedalam rombongan Indonesia jang 
akan dikirim ke Festivel di Dacca 

(di India). Diperolsh kabar selandjut 
aja, bahwa pemerintah — daerah 
megandung maksud untuk mengirim 

seorang senitari dan dua orang seni 
wati dari perkumpulan wajang orang 

”Sriwedari”, jakni Rusman, Darmi 

tan Darsi. 

  

UTK. TEMPAT2 PENGUNGSI. 
Oieh pemerintah daerah Kabupa 

ten Bojolali telah “diterima uang da 
ri pemerintah Pusat untuk seland,ut 

nja oleh pemerintah uang sebanjak 
itu dipergunakan untuk mendirikan 

sebuah sekolah di Banaran, Paras. 

Gobjok dan di kota sendiri telah di 
beli sebuah rumah gudang jang tju 

kup besarnja, Gedung? sikolah atau 
rumah? tsb. dimana tidak ada baha 
ja mengantjam dari .Gunung Merapi 

dapat dipakai untuk keperluan j 
semestinja. Sebaliknja, diwaktu baha 

ia dapat dipergunakan untuk tempat 
'pengungsian penduduk Merapi jang 

bersangkutan. 

DJUWANA 
TJERAMAH DARI SOBSI. 
Serikat Buruh Industri Ringan 

(SBIR) Tjab. Djuwana pada'hari 
M nggu j.l. sedianja akan menga 
dakan rapat anggauta, tetapi ka- 
rena banjak anggauta jang tidak 
hadlir maka rapat tadi dirobah 
mendjadi tjeramah, dan bertem- 
pat digedung Tiong Ging Diuwa- 
na.  Berbtjara dalam  tjeramah 
tsb. Moh. Said dari SOBSI Tjab. 
Pati. Dengan pandjang lebar: di 
uraikan tentang hasil2 konperen- 
si SOBSI Ijab. Pati baru? ini, 
Dalam pada itu diandjurkan pula, 
agar anggauta? SBRI supaja akuf 
membantu tugasnja P3 dan PPS 
setempat dalam pelaksangai pe- 
milihan umum nanti. 

MENINGGAL DALAM 
BLUMBANG 

Didapat kabar, bahwa b 
ini didesa Dukutalit,  Djuwana. 
telah diketemukan majatnja se- 
orang anak jang berusia kira-kira 
1 tahun didalam blumbang. Me- 
nurut dugaan, anak itu semula 
bermain2 didekat blumbang tsb., 
dan dengan tdak diketahui orang 
anak tadi tergelintiir dan kemudi- 
an tenggelam didalamnja. 

ADIO 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 9 Desember 1954: 

Diam 06.10 Imbauan pagi: 06.40 
Orkes Progressip: 07.10 Xavier Cu- 
gat: 13.15 Njanjian duet, 13.30 Or- 

kes'Peter Yorke, 14.10 Suara bidu- 
an terkenal, 17.00 Lagu2 kanak2: 

17.10 Dongengan kanak2, 17.40 Sua 
ra Putri Maluku: 18.00 Pertjakapan 
AURI: 18.15 Pengadjian: 18.25 Ira- 
ma Tenang: 18.30 Hidangan O.K. 
Irama Kusuma, 19.30  Peladjaran 
gending2: 20.30 Hidangan Suara Nu- 
santaras 21.00 Mimbar Islam, 21.15 
Dari dan untuk Pendengar: 22.15 
Langgam Krontjong: 22.30 Tutup. 

   

  

  

baru? 

Surakarta, 9 Desember 1954: 
Djam 06.10 Genderan pagi: 06.40 

Genderan pagi (landjutan): 13.10 
Hidangan Marti Wartja: 13.20 Bing 
Slamet dan Sam Saimun: 13.45 Ira- 
ma Beguine: 14.10. Aneka warna, 
14.15 Ruangan Wanita: 17.05 Du- 
nia kanak2: 17.30 Sendja menda- 
tang: 17.55 Varia Djawa Tengah: 
18.15 Pengadjian, 18.30 Ruangan 
Pemuda Pemudi: 19.30 Piano duo: 
19.45 Mimbar Islam: 20.30 Repor- 

tage: 21.15 Klenengan Manasuka: 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 9 Desember 1954: 
Djam 06.10 Orkes Akordeon Pri- 

mo Scalaj 
07.10 Barisan - Biduan Indonesia: 
10.00 Ujon2 dari Puro: 13.10 Rejog 
asli, 13.45 Orkes Peter Yorke: 14.10 

Rajuan siang: 14.30 Tionghoa mo- 
dern:, 17.00 Taman Putera: 17.40 

Instrumentalia Timur: 18.00 Jo Staf 

ford meraju: 18.15 Dunia olah raga: 
18.30 Gending2 Soran: 19.40 Gema 
Malam: 20.15 Hanafi berdendang: 
2030 Step "Palu on ngan P:215 
Mimbar Islam: 21.30 Manasuka un- 
tuk A.P, kita 23.00 Tutup. 

Djakarta, 9 Desember 1954: 

Djam 06.10 Seni Djawa Studio 
Djakarta, 13.10 Seni Sunda Studio 
Djakarta, 14.30 Njanjian  Rubiah 
Gan Ramli: 17.15 Orkes Kr. Irama 
baru: 18.30 Orkes Studio Djakarta: 
2100 Mimbar Islam, 21.30 Tjian- 
djuran, 22.30 Tutup.     

06.40 Njanjian Melaju, 

masjarakat Djawa Tengah jang 

Sudah tentu  sebab-sebabnja 

Injata bisa  ditjari di aliran listrik 
atau lain2. Tapi ,,alasan batinnja?” 

Alasan batin ini rupa2 tafsirnja. 

Ada jg diselidiki setjara serieus. 

itu. Ini bukan kewadjiban Mang 
Ganda untuk menijeritakan kemba 
li disini, terserah para ahli  batini 
dan guru2 rochani. 

Tiuma jg ingin dikemukakan sa- 
tu tjerita orang ini. 

SEBELUM ada kedjadian2 jg ber 
gandeng . Solo-Semarang itu, kabar- 
nja di Solo dan di Semarang ada 
dilakukan......... wajangan kulit jg 

lakonnja biasanja ,,didjauhi” oleh 
orang kuna. 

Lakon -,,Lokapala” di Solo 
di Semafang ,,Lakon 
atau sudah Bratajuda”. 
Apa betul begitu, ini hanja pem- 

batja budiman di Solo dan Sema- 
rang jg bisa ketahui betul. Tapi apa 
ig didengar di Djakarta oleh Mang 
Ganda. begitulah adanja. 

Kalau betul: La wong lakon wa- 
jang itu banjak jg baik2 dan gem- 
bira2, lakok ja milih jg larangan?! 
Ooo tobat tobatit......... 

Pigimana itu mas Warso, 
Bares dari RRI di Solo? 

Pije ta mas Widada dari RRI Se 
marang? Betulkah? 

Buat Mang Ganda sendiri, ke 
bakaran ja kebakaran. 

dan 
mendekati 

Kjai 

Ini artinja harus bikin pang- 
gung lagi kalau dipandang perlu, 
dan bikin ,,Gedung Lantjip” baru 
di Semarang. 

Kalau benteng? Belanda, tugu? 
bikinan Belanda digempur... kan 
sudah biar begitu gedung papak 
kobong? Ini sekedar ,,pangarem- 
arem”, 

Djangan lantas  ditjari2 kata- 
j Pak Mangun sial.....: 

Paku sebab melalaikan 
Kangdjeng Ratu Rara Kidul...... 

Kesianlah pada Pak Mangun 
dan Bung Pakubuwana. 

”Wis kobongan, kok ditutuh”. 

RAHASIANJA ,,Kapt. Rahasia” 
tentang perdjalanannja keliling 
dunia ini, kalau semua bisa ber- 
djalan lantjar, adalah berkat per 
Sapannja jang betul2 dan dilaku 
kan sangat teliti, Ini buka topi. 
Djangan sampai berhenti didja- 
lan beberapa bulan, karena persi 
apan kurang. Ini kurang baik toh. 

Sebab kesian seperti mas Lawa 
lata itu, terpaksa tunggu di Dja- 
karta barang satu bulan, sebab... 
urusan paspor belum beres. Loo, 
ini dulu dulunja pij€? Satu pela 
djaran bagi kita semua jang hen 
dak bkin rentjana raksasa apa2. 
Jaitu mesti ada planning jg teliti, 
timing jang tepat dan tindakan 
tegas. 

Biasanja memang bangsa Indone 
sia ini, saking semangat besar........ 

brus brus apa2 dikerdjakan asal 
djadi sadja. Planning, rertjana sam 

bil djalan. Padahal “soal “planning 

ini sedjak. nenek mojang kita. su- 
dah diberi peladjaran. Tjoba. ingat. 

Ejang2 dulu, kalau hendak  me- 
nantu anak 'atau “tjutjunja, wah ku- 

rang satu tahun sudah ditata, di pi- 
kir, dikumpul2, apa2 ig perlu. 

Padahal hanja soal: mantu. 

Sekarang ini tidak.  Gobras ga- 
brus, serba kilat sadja. Perkara be- 

|lakang. Sjusjah dong kalau begitu. 

  
PERUMAHAN Sedari dahulu 

mendjadi perhatian insani. 
Dan dimusim hudjan ini betul2 

meluap sampai djauh. 
(Hus, ini rak Bengawan Solo. 

Corr.). 
Begini riwajatnja. - Adalah di 

Djakarta ini sebuah instansi ber- 
nama UPD, jang bertugas mengu 
rus perumahan rakjat, termasuk 
pegawai jang sudah tele-tel& itu, 
supaja didum adil zonder ',besel”, 
Tapi prakteknja... satu kamar 

“bisa ada dua idin menempati, 
Malah sering terdjadi srobotan. 

Kalau jang berani, menang. 
|. Pendeknja korat-karit  tjara 
- membaginja, morat-marit admin - 
strasinja. Banjak orang untung, 
banjak orang menangis terus. 

Dulu pernah diambil tindakan te 
gas. Malah kantor sampai ditutup 
sekiap hari, ' untuk membereskan. 
Ternjata kini tidak beres lagi. Dan 
Pak Diro sekarang ambil tindakan 
tutup lagi itu kantor”. 
'Diurus ' lagi oleh Pak Diro pri- 

badi. Semoga bisa adil dan lekas2 
ada tindakan djitu. 

Tjuma diduga - segala peraturan 
baik, kemauan baik itu, bisa akan 
terdampar lagi sebab  masjarakat- 
nja tidak menolong. Djustru orang? 

dari masjarakat itu jg kurang dju- 
djur. Tidak berhak menempati Jagi 
masih bertjokol sadja. Tidak ber- 
hak terus njrobot sadja, malah ig 
berhak mau disingkirkan. Sebab 

| dia merasa lebih berhak, karena 
| dulu berdjoang dan berbakti pada 
Ibu Pertiwi”. 

Jg dibutuhkan masjarakat seka- 

rang ini, bukan jg dulu berbakti. te 
tapi jg SEKARANG . BERBAKTI 
NEGARA dengap jalan tunduk 
taat pada segala peraturan. 

DJAKARTA GUDANG SAM 
PAH. Tjoba hitung. Sehari djum 
lah sampah di Kota sadja ada 
4000 ton. Itu sehari, Sampah ini 
terdiri dari daun pisang, kertas 
katjang, merang, dil. matjam alat 
pembungkus. Kalau tukang sam: 

|pah sama mogok satu minggu 
sadja, artinja Djakarta sudah di 
penuhi dengan 7 X 4000 ton — 
28.000 ton sampah. Terang bau- 
nja akan busuk, Pemandangan 
akan r'tjuh. Orang djalan, orang 
tidur, orang makan bisa penuh 
dengan Jalat dan lemut.  Hanja 

| karena djasa tukang sampah jang 

  

j2 

Ada jg dihubungka, dengan ini dan! 

  

Djakarta Perhatikan Kedjadian2 Se. 
marang Dan Solo —Kalau Mau "Keliling 
Dunia Spj Persiapan2-nia Jang Baik— 
U. P. D Jang Selalu Ribut Sadja-- 

Djakarta ,,Gudang Sampah 
'DIWAKTU BELAKANGAN INI masjarakat Diakarta terpak 

sa ikut memikirkan “kahanan” di Solo—Semarang. Sudah tentu 

berpuluh rbu djumlahnja di Dja- 

karta ini. Geger kebakaran Panggung Sanggabuwana, disusul rame 
kebakaran Gedung Papak Semarang. Jang satu sudah berusia 200 
tahun, jang kedua 100 tahun. Ini umur masih Tebih semuanja, tapi 
terang sed kitnja 200 dan 100 tahun. Apakah itu? Apa sebabnja ? 
Alamat Tuhan ? Wirasat djaman ? 

  

KOMPETISI P. S. I. S. 
Atjara kompetisi sepakbola PSIS 

dalam pekan minggu ini sbb.: 
Sabtu, tgl. 11 Des. Romeo I — 

Polisi I, Stadion, Union II — Tja- 

haja Semg I, Seteran: Garnizoen Il 
— TOR I, Kalisari (Garn.): Romeo 
HI — Poris III, Sidodadi: Polisi IV 
— Tridjaja II, Kalisari (Pol). Ming 
gu, tgl. 12 Des.: TCS II — Romeo 
HI, Kalisari (Pol.): Union III — Tja 
haja Smg. HI, Seteran: Garnizoen III 
— SSS II, Kalisari( Garn.): TOR III 

— Poris IV, Sidodadi. 

ATJARA KOMPETISI DPDAD 
GARNIZUN SEMARANG. 
Atjara kompetisi sepakbola D.P. 

D.A.D. Garnizun Semg. dalam bu- 

lan Desember '54 sbb.: tgl. 6: CPM 
Ir — D. Djen I, tgl. 8: CPM 1 — 
Staf Div. I, tgl. 13: KMKB Il— 
Djakad II: tgl. 15 KMKB I—Dja- 

kad I, tgl. 20: ICTN I — CIAD LI: 
tgl. 22: DBT II — AMT 1: tgl 27: 
Staf Div. II — DAAD Il: tgl. 29: 
PHB 1 A. Djen I. Pertandingan 
tadi dilangsungkan di Stadion Semg. 

Tgl. 9: akan diadakan 2 pertanding 
an sepakbola persahabatan antara 

kes. Djakad I, II lawan D.PLA.D. 
III jang dimulai diam 16.00. 
PERTEMUAN PERPISAHAN 
DGN PEMAIN2 KALMAR 
Bertempat disociteit ,”Harmonie” 

Djakarta Minggu malam oleh Peng. 

Besar PSSI diselenggarakan malam 
perpisahan dengan pemain? Kalmar 
F.F. dari Swedia jang sebagaimana 
diketahui, sadjak tanggal 22-11 telah 
mendjadi tamu dari PSSI untuk me 
mainkan 6 pertandingin “diseluruh 
Indonesia. Pertemuan perpisahan se 
malam itu diramaikan dengan tari? 

an Bali day gamelan jng diselengga 

rakan oleh Persatuan Pegawai Poli 
si tjabang Djakarta. 

  

  Personelia: 
ATT EN EA TN TO 
WIJARTO BERANGKAT 

DARI MANILA. 
Wijarto atasse pers merangkap se 

kertaris ketiga pada kedutaan Indo 

nesia di Manila jang telah meno- 
achiri masa dinasnja sementara pa 
da tanggal 1 Desember, minggu 
siang jl. telah berangkat ke Djakar 

ta untuk memangku suatu djabatan 
baru. Demikian . diumumkan oleh 

Kedutaan Indonesia di Manila menu 
rut AFP. 

Dengan keluarganja Wijarto naik 
kapal ,,M.V. Laos”. Sebagai diketa 
hui dia diganti oleh Soemardi dari 
Kementerian Penerangan. 

MISI ANGKATAN UDARA 
INDIA ' MENGUNDJUNGI 

TAMAN PAHLAWAN 
»KALIBATA” 

Biro Penerangan Staf Angkatan 
Udara mengumumkan, bahwa hari 

Sabtu tanggal 4 Desember 1954 
diam 8.30, dengan diantar oleh Ata 
se Udara untuk India Komodor Mu 
da Udara R, Iskandar dan Major 
Udara Surjono, oleh Missi Angka 
tan Udara India telah dilakukan 
upatjara perletakan karangan bu: 
nga di Taman Pahlawan ”Kaliba- 
ta?, 

  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka”, 

Semarang, 7, Desember 1954: 
24 karat. djual ...... Rp. 50,25 
. beli ...... Rp. 49,75 
22 karat: djual ...... Rp. 46— 

Moi ai Rp. 44,50 
Djakarta, 6 Desember '54: 4 
24 karat tiap gr. ...... Rp. 50,75 
22 karat tiap or. ...... Rp. 49,75 
Surabaja, 6 Desember '54: 

Tidak ditrima tjatatan harga, 
Singapore, 6 Desember '54: 
Emas lIantakan tiap tael : 

Str. $ 155.— beli 
dan Str. $ 161.— djual 

Londen, 6 Desember '54 : 
Emas Beirut tiap ounce 35.184 
Emas Macao tiap ounce 37.52   Emas Hongkong tiap ounce 37.81 
Emas Bangkok: tidak ditrma 

tjatatan harga. 

  

setiap pagi radjin2 bekerdja, taat 
betul pada peraturan, maka pe- 
mandangan dan keadaan menje- 
dihkan bisa dihindarkan. 

Kalau meSjarakat djuga suka 
ikut membantu dengan tjara baik, 
misalnja tidak suka membuang sam 
pah sesuka hati sadja, kiranja tu- 
kang sapu dan sampah akan berte- 
rima kasih banjak. 

Sajangnja tidak ,begitu. Orang ma 
sih se-enak hati sadja ' membuang 
kotoran itu. 

Dasar kotor, 
Sama dengan soal ,.tulisan”. 
Radjin dan “suka MENULIS, 

sungguh baik sekali. “Tapi kalau 

menulis “buku, tjerita atau kara- 
ngan jg baik, 

Kalau sukanja menulis itu di 
tembok, dinding2 kamar wah... 
lebih baik djangan menulis sadja. 

Lihatlah, dimana2, tidak ada sa 

tu tempat jg tidak ada orek-orekan 
ditembok2 itu. Meskipun dikantor2 

dan djawatan2 sekalipun. Dan bia- 
sanja ditembok ditempat ,.tertentu”. 
Malah pakai......... gambar ana. 
Kami pertjaja bahwa keluarga 

pembatja kita pasti setudju membe 
rantas itu djuga. Paling sedikit 

tidak tiru2 melukis tembok. 
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Tnlang2-nja $ kalipun | 

      

Sekitar tempat ini ada ' terdapat 
binatang bernama ..manungko”. Bina 

dilihat kalau | 

  

       

" kan sedikit dan baru berhenti kalau 

rang ini baru dapat 

  

Sebagaimana diketahui, baru2 ini telah diadaka, pertandingan perebutan tangga? 1, 2 dan 18 bulan dilangit.| kedjuaraan dunia tindju kelas ringan. Tampak | 
Bentuknja seperti kera, hanja kerjil | Perez disini sedang menerima »bogem mentah” dari djuara dunia Yo- 

  

“ 
seperti 

nan. Kalau orang hendak mengada | 
kan perdjalanan selalu  mendjauhi 
tanggal? tsb., karena orang dapat 
dikerojok dengan djumlah jang bu 

orang ita habis sampai tulang-tulang | 

us dan djumlahnfa milju | 
djuaraannja kepada Perez. 

  

djago Argentinia Pasgual 

Shiro Shirai dari Djepang. Tapi achirnja Sirai mesti menjerahkan ke- 

lagah seluru' 

, daftar "PKI dam orang tak berpariai”, 

nja, Biratang tsb. mempunjat satu 
radja jang bentuk badannja besar se 
perti kuda dan warnanja putih. 

(Antara) 

MASALAH PENERBANG? A.S. 
JANG DIDJATUHI HUKU- 

MAN R.R.T. 

Mg riya m peperangan di Korea pada 
malam Angin telah. menjetudini, 
hendak minta kepada “ Madijelis 
Umum PBB supaja menuntut 

erie aka 2 ii erna me , | | hukuman 
oleh RRT beta tuduhan | 
melakukan pekerdjaan mata2. 16 
Negara jang ikut serta dalam 
peperangan Korea itu dibawah 
pandji2 PBB tidak menentukan 
waktu bagi tuntutannia tsb., teta- 
pi mereka bersepakat, supaja 
(ndakan Madjelis tadi dilakukan 
setjepat mungkin. . 

  

# buah. Pan n 

Dr. Groeger, jg sangat ketjewa 

dengan angka  pertieraian jg sema- 
kin meningkat di Djerman Barat, 
ig masih berdjumlah 50,833 di ta- 

. SUDAH LEBIH DARI 800 hun 1952 atau jg tertinggi diselu- 
FELLAGAH SERAHKAN ruh Eropa Barat walaupun sudah 

SENDJATA . Imenundjukkan tanda berkurang se-   Biro residen-djenderal  Peran- 
tis di Tunis mengumumkan hari 
Minggu, bahwa djumlah anggota 
Tentara. Pembebas Nasional Tu- 
nisia (Fellagah) jang sudah -me- 
menuhi seruan bersama Perantjis- 
Tunisia dan menjerahkan alat? : 
sendjata mereka kepada pihak 
Perantj's -atau Tunisia, sudah 
lebih dari 800 orang. Orang? tadi 
semuanja diperbolehkan pulang 

tjara perlahan-lahap dari aneka ta- 
hun 1948, jakin bahwa  sekiranja 
sekolah seperti diatas dibuka pula 
ditempat-tempat lain maka — angka 
pertjeraian akan turun lebih djauh. 

Mata  peladjaran yg diberikannja 
pada sekolah tsb., jg dimulai sedjak 
bulan Mei jg lalu, telah banjak me, 
ndrik perhatian peminat2 jg ber- 
usia antara 20 sampai 30 tahun. Ti 
ga klas je sedjadjaf, masing2 dgn, 
40 orang peladjar, telih dibuka ma 

T sing2 bagi Peraang an bertuna 
Fel- ngan, jg telah beriiitingan dan jg 
| 5 Baru kawin. Tg 

    

   

    

    

   

ke kampung-halaman masine? 
Menurut pihak Perantjis, djun 
jang sudah menjerah ini | 
separo dari djumlah pasuk 

ja. (Antara) 
   

  

   

        

Kalau di Semarang baru2 ini telah terdjadi kebakaran jang menghangus- 
kan gedung Papak jang berumur 100 tahun itu, maka di Istanbul baru2, 

“ini pun terdjadi kebakaran besar, jang menghabiskan kompleks gedung2 
jang sudah berumur 500 tahun. Padi gambar. tampak bekas reruntuk 
kebakaran tadi. Kebakaran 
diri dari 3000 buah toko2. 

derita luka2 
       5 Orang anggota barisan pemadam api men- 
lam usaha memadamkap api. 

Tanda Gambar ,,PKI Dau 
An - Sa : Na 1 . 

Orang #Ti lak (Ber - Partai 
Kata Aidit: Dilihat Dari Segala Djurusan Tak 

Ada Alasan Untuk Menindjaunja Kembali 
| KEPADA PERS SEKRETARIS Djenderal CC. PKI, D. N. 

Aidit dak membenarkan berita2 jang menjatakan se-olah2 ia 
pernah mengatakan, bahwa PKI bersedia menarik kembali daftar 
»PKI dan orang tak berpartai”, Pernah memang dikatakan kepada 
beberapa wartawan, sebagai djawaban atas pertanjaan mengenai ini, 
ialah, bahwa sampai sekarang ia tidak pernah mendengar alasan 
politis dan jurid's jang masuk akal untuk menindjau kembali nama 

  

Sebaliknja, — demikian Aidit le- 
bih landjut — nama daftar ,,PKI | 
dan orang tak berpartai” sudah per- 
nah dipakai ketika pemilihan  De-: 
wan Perwakilan Rakjat Kota Mena- 
do, dan terbukti, bahwa nama daf- 
tar ini sama sekali tidak menimbul- 
kan keruwetan. Dalam keadaan se- 
karang, tiap2 usaha untuk menin- 
djau kembali nama daftar ,,PKI dan 
orang 2 an adalah lang-! Perantjis 
sung bertentangan dengan maksud” .y Tg 
sebagian besar partai2 dan organi- Nan EN P ERAba Se. 
sasi2 jang menghendaki supaja pe- WN telah au Keradn AN 1g. milihan umum dilaksanakan setje- dipindjamkan kepa an dam 
pat Mungkin, karena dengan menin- L-ba dengan 100 djuta.. franc 
djau kembali nama daftar ini akan ($280.000). Pemerintah Perantjis 
mempuajai konsekwensi harus dju- tadinja mnta supaja kepada Li- ga menindjau kembali semua nama biad diberikan kredit sebesar 360 
daftar jang sedjenis jang djumlahnja Gjuta franc ($1-000-000). Dalam 
tidak sedikit Aa anna perdebatan dalam parlemen Pe- 

Selain daripada itu pem'ndjau-' rantjis, seorang anggota Partai 
an kembali djuga akan mengetje- Tani- Perantjis (kanan) na 
wakan banjak orang terkemuka Marcel de Villeneuve, mengata- 
tak berparta 4 itulah Se anarta kan bahwa s'kap Libia terhadap 
masuk daftar ,,PKI dan orang Perantjis ,,tidak ramar tamah”. 
tak berparia,”, seperti akadem'si, | De Villeneuve mengemukakan 
pemimpin2 organisasi tani ' dan bahwa pada waktu ini sedang ber 
serikat buruh, pem'mpin2 'gera- kobar sengketa di AN Utara. 
kan pemuda dan wanita, pemuka? (Antara).. 
golongan warganegara turunan Ta Teten 
Arab dan Tionghoa, beberapa pu PAGANG RUMANIA DJER- 
tera Irian, dan sebagainja, kata MAN BARAT DIPERBESAR. 
Aidit jang achTtnja menegaskan, | Rumania dan Djerman Barat te- 
bahwa dlihat dari segala djuru- tah menanda tangani perdjandjian da 
san, tidak ada alasan untuk me- ' gang baru untuk tahun 1955 jang 
nindjau kembali putusan PPI dan | akan memperlipatganda perdagang- 
Kementer'an Kehakiman jang an|an antara kedua negeri itu. Dalam 
tara lain sudah memuat nama daf | perdagangan itu Rumania terutama 
tar PKI dan orang tak berpar- | mengekspor gandum dan mengimpor 

Krediet Untuk 
LybiaDikurangi 
Krn Sikapnja Jg ,,Tidak 
“(Ramah Tamah“ Thd 

  

  

    

      

SEORANG PSYCHOLOOG Djerman, Dr. 
jang mempunjai kejakinan bahwa ,,perkawinan adalah suatu ilmu 
pengetahuan seperti ilmu pengetahuan lainnja”, telah membuka se 

'toog,...d t 
|.Manusia hewan pergi 

meliputi kompleks seluas 34.000 m2 ter- $ 

Sekarang Bisa Beladjar 
IlmuSPerkawinan 

Tjinta Tidak (Bisa Dipeladjari Tetapi 
Perkawinan Bisa Dipermudah 

at 
Ka 1 

Guido Groeger, 

sekolah perkawinan jang pertama di Djerman Barat 
untuk membuktikan kepertjajaan nia. ,,Pertjintaan tak dapat dia- 
djarkan, tapi dengan menumpahkan sedikit usaha pertjintaan da- 
pat dipermudah”, kata Dr. Groeger dan menambah, bahwa sepa- 
sange sedjoli hendaklah lebih dahulu menjelami segala kesulitan 
prakts dan masalaah2 jang bersangkutan dengan perkawinan se- 
belum membubuhi tanda tangannja diatas surat perkawinan, 

Biaja masing2 kursus ialah lima 
Mark dan memakan waktu 10 
minggu. Selama kursus para pela- 
djar mengadakan - pertemuan 
kali seminggu untuk perundingan, 

mendengarkan kuliah, dan social 
gathering. Kata Dr. Groeger kursus 
bagi golongan jg belum bertuna- 
ngan menemukan orang2 jg masih 
asing satu sama lain. ,,Sesudah be- 
berapa waktu mereka 
lam pasangan. Kemudian kebanja- 
kan telah mempunjai kawan tetap”. 

Kursus itu ternjata memberikan 
»hasil jg sangat memuaskan”. 

Para peladjar diwadjibkan untuk 
memberikan pendjelasan kenapa me 
reka tertarik kepada sekolah itu. 
Djawaban2 jg sering diberikan me-' 
reka ialah ,,Kami memerlukan per 
tolongan”, ,,Kami ingin mempeladja 
ri tentang perkawinan”, atau ,.Ka- 
mi ingin mempunjai pandangan? is 
timewa ' tentang perkawinan dan 
ingin mengetahui apakah Orang 

lain djuga mempunjai pandangan 
itu”. 
Pada achir setiap kursus diada- 

kan pemilihan ,,pasangan ig. ter- 
baik” dikalangan golongan jang 
telah bertunangan dan jang baru 
kawin. Pasangan itu d'pilih atas 
dasar paling banjak 'mempunjai 
persamaan paham tentang masa- 

I-ah? perkawinan, mempunjaj sa- 
ling pengertian, tapi jang belum 
banjak d laksanakannja. 5 
Kuliah2 jang diberikan oleh 

Dr. Groeger atau dosen2 lain jg 
terdiri dari enam orang. psycho- 

dan atjara2 debat, ialah 
kemana 

mana dalam pasangan,” ,,Antara 
dewasa dan perkawinan”, ,,Proses 
psychis dalam perkawinan”, ,,Per 
temuan klamin”, ,,Klamin tak 
dapat dirobah.” 

Ada jang mengikuti kursus itu 
lantaran mereka selalu bertjek- 
tjok. Mereka ingin mentjari pe- 
njelesaian dalam masalahnja di 
muka umum. Ada beberapa 
orang jg telah bertunangan men- 
diadi insjaf selama mengikuti 
kursus2 itu bahwa mereka rupa- 
nja tdak bisa sesuai satu sama 
lain dan karena itu memutuskan 
pertunangannja. , 

Dr. Groeger ' mempropaganda- 
kan sekolahnja dalam  geredja2, 
sekolah dan pabrik2 di Rhine- 
Westphalia. Pengikut2 kursus itu 
mewakili segala golongan mnasja- 
rakat, seperti insinjur, pedagang, 
pegawai “kantor pos, sekretaris 
perusahaan2 dagang, dan bebera- 
pa orang tukang kebun. 

Dr. Groeger jakin, bahwa soal? 
pokok dari perkawinan sama sa- 
dja d mana-mana, hanja pusat 
gaja-penariknja berbeda-beda. Me 
nurut pendapatnja pokok2 kesu- 
litan rumah tangga di Djerman 
Barat jalah akibat peperangan, jg 
merusakkan penghidupan rumah 
tangga, kekurangan dalam pendi- 
dikan kelamin, serta ,,pandangan 
jang terlampau romants tentang 
perkawinan, jang menurutnja ada 
lah akibat tjerita2 lajar putih. 
Udiud dari sekolahnja ialah utk. 
menundjukkan bahwa perkawinan 
adalah ,,suatu masalah jang bisa 
dipetjahkan.” 

Kesultan lain jang dihadapi 
bangsa Djerman,  katanja, ialah 
keadaan2 sulit jang timbul seha- 
bis perang jang menjebabkan pe- 
muda2 Djerman lebih tjepat 
matang” dari pemudi2-nja. ,:Pe 
ladjar2 laki2 pada sekolah saja 
djauh lebih sungguh2 dari pada 
peladjar2 wanita,” kata Dr. Groe- 
er 

F Perkawinan dengan paket” jg 
diorganisir oleh kaum Nazi dima- 
sa peperangan untuk  memper- 
tinggi moral. tentaranja, djuga di 
djadikan alasan oleh Dr. Groeger 
atas kevagalan perkawinan. 

Dr. Groeger, jg djuga membe- 
rikan nasehat2 tentang soal-soal 
perkawinan, mengatakan sikap 
tidak djudjur di Djerman Barat 
lebih banjak terdapat pada suami 
daripada isteri. Jang terbanjak 
datang minta nasehat kepadanja 
adalah wanita. Dr. Groeger me- 
njatakan lagi, bahwa ilham mem- 
buka sekolah itu datang dari 
tulisan2 jang di-edarkan oleh Dja 

| batan Pendidikan Kristen untuk 
orang dewasa dari Geredja Me- 
thodist. 

Dr. Groeger sudah kawin dan   tai” d'dalam Berita Negarg No. |tekstil dan barang2 kimia dari Djer 
63a, (Antara) 2 . man Barat, 

    
hidup berbahagia dengan enam 
orang anaknja, 

  

Td 

berapa ia mesti menuliskay permin 

satu | 

datang da-! 

Ikekurangan disebabkan harga ba- 
| rang2 sangat tinggi. Dia mentjoba 

: Kereta-Api diatas selembar carta 

  

Bollata 
  

| Italia—Kalau2 Sala : 
| Carta Bollata Bisa Tjilaka..... 
(SEPERTI BANGSA-BANGSA lain didunia modern ini, bang- 
aa Italia djuya d'tiksa oleh burokrasis tapi mereka lebih d'siksa 
lagi oleh jang dinamakannja ,,carta bollata”, jaitu dua lembar 

(| kertas jang telah d'bubuhi meterai oleh Pemerintah Italia. Menu- 
tt pendapat rakjat Italia, inilah satu2-nja alat burokrasi jg paling 

buruk. Tampaknja ,,carta bollata” 

    

(| besar. 

| Monopoli pembikinan carta 
“Ibollata ini dipegang oleh negara, 

seperti djuga pendjualan franko, 
sigaret, kartu main, garam, pil 
kina dan sebagainja jang didjual 

Idi warung2 tembakau, 
lata itu empat matjam harganja, 

100 lire dan jang termahal 400 
lire. Dan djika orang Italia harus 
berurusan dengan kantor2 peme- 

Irintah, maka jang bersangkutan 
harus mempergunakan satu dari 
empat matjam carta bollata. 

Di Italia sekarang apa sadja jg 
di-ichtiarkan tidaklah akpn ber- 
hasil djika tidak d'tolong oleh 
carta bollata, sebab tiap permin- 
taan kepada pihak pemerintah 
harus ditulis diatas carta bollata 
atau untuk mendapat satu doku- 
men resmi, dokumen itu harus 
ditulis pula diatas carta bollata. 

Iseboah Siksaan Birokrasi Bagi Rakjat | 
h Pilih Memakainja 

? jtu sebagai dua lembar kertas 
| |jang tidak berbahaja, dengan satu meterai ditjetakkan dipuntjak 
lembaran pertama, menundjukkan harganja. 
|ini kelihatannja tidak mengagumkan, tapi kekuasaannja sangat 

Kertas dua lembar 

Kissah Alfio. 
Seorang guru, Alfio  @uatrocioc 

chi, jg mengadjar disebuah kam 
pung ketjil di Sisilia, djuga menga 
lami kesukaran seperti ini. | Pada 

arta bol- suatu hari seorang jg tidak dikenal 

perang2an. Sebagamiana diketahui 

1 

Gambar diatas ini bukan dari medan pertempuran jang sungguh? 
diambil ketika pasukan polisi perbatasan Djerman mengadakan latihan 

akan djadi inti tentara Djerman 

  

AA AA LA AN AM NA EN ki kas? 1 JA abA NBA 2 PARA 

    

MENURUT ..Time”, sewaktu 
hakim Thomas Kimzey, ig telah 
99 tahun umurnia, mendjatuhkzsn 
talak atas ister'nja, Clara Kimzev, 
ig berumur 70 tahun, ia berkat, 

iIbahwa ja tidak akan kawin Jagi 
dalam enam bulan ini. 5 

Bekas ister'nja Clara mendi- 
wab: ,,Saja mengerti, tuan hakir", 
tapi saja tidak akan  tertjeg:h 
olehnja untuk menengok-nengo!:” 
ANA jang Jain Ni   

   
,. tapi 

» Pasukan polisi inilah nantinja 
jang akan dibentuk. 

jang kang 

jang termurah didjual dng.harga | 
telah mentjuri dua-tiga pinta| be- 
nang djahit dari latji medjanja Al- 
fio pergi mengadu kepada polisi. 
Bukan karena benang itu sangat ber 
harga, tapi karena menurut pendi- 
riannja, tiap orang jg berbuat salah 
mesti mendapat hukuman. Menu- 
rut pendapatnja, biarpun jg ditjuri 
itu barang kurang berharga, tapi 

tiap kesalahan harus diberi gandja 

Tiap Hari 1000 Ketjela- 
kaan Lalulintas Di Tokio 

    

ran dan tidak boleh dibiarkan. 
Dikantor polisi didjumpainja 

orang anggota polisi jg simpatik, jg 

setudju bahwa tiap pentjurian ha- 
tus dilaporkan, betapa djuga ketjil 
nja harga barang jg ditjuri itu, dan 
orang jg mentjuri harus diberi pela   Seorang Italia,  misalnja, ingin 

| mempunjai selembar sertifikat kela 
hiran, mau kawin atau  mengadu- 
kan perkaranja, atau ingin mendaf 

tarkan kelahirannja  anaknja atau 

maka semuanja 
Dona SS 

Dan jg berkepentingan harus ta- 
hu diatas carta bollata jg berharga 

memerlukap: carta   taannja, karena tiap2nja harus rie- 
: nurut peraturap pemerintah menge 
nadi hal itu. Djika ia keliru dalam 

tjam berharga, ini berarti ia mem- 
buang waktunja, uang dan tenaga, 
sedang mungkin ada akibatnja jg le 
bih berat.   Pengalaman Maria Papi. 

Ini telah dialami oleh Mara 
Papi, seorang gadis muda rema- 
dja jang ingin membantu orang 
tuanja jang selalu hidup dalam 

meminta pekerdjaan pada sebuah 
kantor pemerintah, tapi permin- 
taannja ditolak, karena perminta- 
an itu ditulis d'atas carta boltata 

dak dapat 

carta bollata sebagaimana 
: kan. 

memilih carta bollata jg emvat ma jelah 

kanlah laporan 
bollata”, 
dan djangan lupa diatas carta- bol- auto kepadanja untuk dikemud - lata seharga 200 'lire”. 1 

djaran sepantasnja. Dan Alfio di 
andjurkannja supaja menuliskan la- 
poran sepenuhnja. 

Guru tadi telah menuliskan lape 
ran itu sepenuhnja sewaktu ia di ru kematian  mentuanja, atau ingin mah tadi, dan diserahkannja kepa- mempunjai izin memantjing atau da anggota polisi jg simpatik itu. 

ingin mendjual autonia jg usang, Tapi baru sadja dilihatnja, bahwa 
laporan Alfio itu ditulis diatas ker- 
tas biasa sadja, tanpa meterai di 
atasnja, segenap simpatinja hilang. 

»Bukan .begini”, katanja, saja ti- 
menerima pengaduan 

ini, karena tidak ditulis diatas... 
dimesti- 

Ditambahkannja, bahwa Alfio 
beruntung bertemu dengan 

pemerin- 

»Sekarang pulanglah, dan tulis- 

tuan diatas carta 
kata anggota polisi itu' 

Aflio pulang dengan kesal, sam- 
bil berpikir bahwa tidak ada keadi 

Se- 

Semua Kendaraan 

lan2 Raya — Kala 

PADA MASA INI, dengan 

sepandjang dan menjeberangi dja 
bila kita ikuti berita-berita tenta 

keluar. Dalam hal ini kita boleh 

lebih banjak lagi.   selalu dibunjikan oleh sovirnja is 
orang jig baik hati seperti dia, dji- nekat, sepeda dan pedati berke- 
ka dengan orang lain, Alfio akan liaran, penerangan djalan 
dituduh mentjoba melakukan peng tjukup, hingga banjak orang jang 
gelapan atas kerugian negara sehar berdjalan kaki terkedjut bila se- 
ga carta bollata, Tapi karena Alfio 'konjong2 ada sebuah mobil ham 
seorang guru jg baik, ia tidak sam pir menggilingnja. 
pai hati untuk melakukan kewadji- 
bannja sebagai pendjahat 
tah. 1 

tidak 

Setengah psycho-analist me- 
nsambil kesimpulan, bahwa bang- 
sa Djepang agaknja bangsa jang 
suka murung dan gampang putus 

asa, : 
Sebab bila dIserahkan sebuah 

kannja, ia akan berlari tjepat dng 
tidak memperdulikan bahaja 
maut jang: mengantjamnja. Mere- 
ka. selalu mau tjepat. Tapi seba- 
liknja, bila tidak sedang d'djalan, 

  

mintaan kerdja kepada Djawatan 

bollata jang harganja 100 lire, 
sebagaimana telah berulang? dj 
lakukannja d'masa jang lalu. Tapi 
berbeda dengan jang sudah? (bila 
permintaannya tidak diterima, 
kantor pemerintah diam  sadja) 
sekali ini djawaban pihak berwa- 
diib datang lekas sekali. Datang- 
nja jaitu dari Djawatan Padjak 
jang berupa tagihan supaja Maria | 
membajar denda sebanjak 1.771 
lea 

.Karena Maria menuliskan per- 

mintaan kerdja jg dialamatkan “ke 
pada Djawatan Kereta Api diatas 
carta Bollata seharga 100 lire,- dan 
buka, 200 lire seperti jg diperintah 
kan”, 

Didalam surat tagihan itu dia di 
beri ingat, bahwa djika denda itu 
tidak dibajarnja dalam sepuluh ha 
ri, Maria akan “dibawa kedepan. pe- 
ngadilan. Diika sampai terdjadi ha! 
ini, dendanja akan lebih banjak, 
dan akan dia harus membajar ong- 
kos pengadilan, ongkos  pengatjara 
dan sudah tentu banjak lagi carta' 
bollata jg harus dipergunakan. Dji- 
ka tidak dibajarnja denda dan ong 
kos ini semuanja, dia akon di ma- 
sukkan kedalam pendjara!!! 
  

SOSIAL DEMOKRAT ME- 
NANG DALAM PEMILIHAN 
PARLEMEN KOTA BERLIN 

BARAT. | 
Kalangan resmi di Berlin Barat 

menerangkan 'hari Senin pagi, 
"bahwa dalam pemilihan jang di- 
langsungkan pada hari Minggu 
untuk memilih. parlemen kota 
Berlin Barat, Partai Sosial Demo 
Krat mendapat kemenangan besar. 
Diterangkan bahwa Sos'al Demo 
krat (partai Erich  Ollenhauer) 
akan menduduki 64 kursi dalam 
parlemen kota jang terdiri dar 
127 anggota. Kristen . Demokrat 
(partai PM Adenauer) akan men 
duduki 44 kursi, Demokrat Be- 
bas 19 kursi. (Antara) 

Pakistan Standard 
Ttg Irian Barat 
HARIAN BERBAHASA Ing- 

gr.s jang terbit di Karachi ,,The 
Pakistan Standard dalam tadjuk 
centjananja pada tanggal 30 No- 
pember menjatakan, bhw. , Irian, 
sebuah pulau besar jang mendja- 
di daerah Indonesia itu tetap men 
djadi sengketa”. Sebabnja jalah 
karena Istak Irian jang dekat de- 
ngan Australia itu maka pulau 
tersebut merupakan gkalan jg 
pertng bagi dunia demokrasi. Se 
'andjutnja har.an tersebut menja- 

itu- adalah benar, ba'k politis mau 
pun berdasarkan kebudajaan. 
Akan tetapi — demikian ,,Pakistan 

standard” selandjutnja — negara? 
lemokrasi menolak memberikan Iri 
in Barat kembali kepada Indonesia 
«arena ikini pulau tsb. dikuasai oleh 
lua sekutu jang sehaluan dan lagi pu 
a Indonesia tidak suka mengorban 
kan darah dan peluru untuk memu 
ihkan miliknja. Hat ini bukannta ka 
ena Indonesia tidak dapat berbuat 
lemikian, melainkan karena bangsa 

Indonesia tjinta damai dan mengada 
kan persaliabatan jang akrab dengan 
Belanda dan Australia. Demikian an 
tara lain tulis ,,Pakistand Standard.” 

akan, bahwa tuntatan Indonesia |. 

jang kurang harganja daripada ig yy7 dinecerinia 53 2 
diharuskan...... Maria jg berniat Nae Hen s" 0 na dinkes 
baik tadi ketjewa, maksudnja 
tdak tertjapai dan achirnja ham- 
bir masuk pendjara. ' 

Maria menuliskan surat per- 

Menerangkan azas dan garis 

selalu sedia 

  

1 e : g tjaja Terhadap 
Na KB Da 3 . Yoshida 
Hari Senen Telah 

Diadjukan 

.3 buah partai oposisi dalam 
parlemen Djepang hari Senin te- 
lah mengadjukan mosi tdak per- 
tjaja terhadap pemerintah perda- 
na menteri Shigeru Yoshida. Ke- 

KBKI Tidak Akan Gunakan 
»Mogok” Dgn Serampangan 
Tidak Hanja Melihat Kepentingan Buruh Sadja 
— Tetapi Djuga Kepentingan Negara Dan Rakjat 

perdjuangan organisasinja, Ketua 
Dewan Sentral Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKID 
dalam resepsi pembukaan kongres KBKI Daerah V jang pertama 
di Gedung PNI Surabaja Minggu malam ji. mengatakan, bahwa 
KBKI berdiri bukan untuk mengadakan 
buruh, tetapi KBKI 
buruh mana djuga jang ada titik persamaan tudjuan untuk mening- 
gikan tingkat hdup kaum buruh, rakjat dan negara #ndonesia. 
KBKI berdjuang — kata pembitjara — tidak hanja melihat kepen- 
tingan kaum buruh semata-mata. 

Mosi Tidak Per- 

perpetjahan dikalangan 
kerdjasama dengan organisasi 

: Tetapi djuga selalu memper- 
f'mbangkan pula faktor lain agar 
djangan sampai menimbulkan ke 
.rugian bagi negara dan rakjat se 
bab perdjuangan KBKI tidak le- 
pas dari kepent'ngan negara. 

Tentang pemogokan, pembitja- 
ra mengakui sebagai satu2nja sen 
djata jang ampuh bagi perdjua- 
ugan kaum buruh, tetapi KEKI 
tak dapat menggunakan diawab ig 
kuat dengan segala perhitungan 
untung ruginja. Baru sendjata itu 
akan dipakai kalau keadaan telah 
sangat memaksa dan djalan Jain 
telah benar2 tidak ada lagi.   iga partai ini ialah Partaj Sosia- 

lis sajap Kanan, Partai Sos:ais 
sajap Kiri dan Partai Demokrasi 
Djepang, ialah sebuah partai kon 
seryat'f. Ketiga partai ini diwa- 
kili oleh 253 suara dalam parle- 
men (madjlis rendah), jang selu- 
ruhnja beranggota 467 orang. 
Sementara itu harian ,,Asahi” me 

igabarkan, bahwa PM Yoshida te 
lah ambil keputusan utk. membubar 
kan parlemen, sesudah mosi tidak 
pertjaja jang diadjukan oleh ketiga 
partai tadi diserahkan kepada pemu 
1gutan suara dalam parlemen. 
Mosi tsb. menjatakan, bahwa ka 

Sinet Yoshida terlibat dalam ' skan 
ial2, setjara tidak sah bertjampur ta 
ngan dalam peradilan dan selama 
zaman pendudukan oleh AS tsrus- 
nfnerus membuat kechilafan2 dalam: 
solizik ekonomi.(Antara). 

  

KEPALA STAF PASUKAN2 
CAO DAI DITANGKAP - 

nal V.etnam (tentara Vietnam Se 
'latan). Dem'kian harj Senin dida 

komandan pasukan Cao Dai, te 
lah ditangkap oleh tentara nasio- 

Berbitjara “hubungan KBKI  de- 
ngan organisasi2 — buruh internasio- 

nal,  pembitjara berkata, bahwa 
KBKI tetap berpendirian bebas ti- 

dak suka terikat dengan pihak jang 
manapun djuga, baik WETU mau- 

pun ICWETU, sesuai dengan pen- 

dirian politik pemerintah dewasa ini 
jang berpegangan pada politik luar 

negeri bebas-aktip. Karena — de- 
.mikian pembitjara — dengan  ada- 
nja hubungan jang mengikat dapat 
membawa petjahnja perhubungan an 
tara kita sama kita dan kita tidak 
maw mendjadi objek tapi mau djadi 
subjek. Tetapi walaupun begitu 
KBKI tetap melakukan hubungan 

Isebaik2nja dengan organisasi2 buruh 
internasional itu, kata pembitjara. 

Klaxon Dau Toeter Membisingkas Dja- 

Di Djalanan.... 

bermotor simpang: siur didjalan-djalan raja dikota-kota Indonesia, 
jang sopirnja selalu hendak tjepat melarikan autonja, berdjalan di 

perasaan ngeri bila kita mau pergi keluar. 

rena tidak diam di Djepang. Disana ketjelakaan lalu-lintas djauh 

Di ibu-kota Djepang itu semuz misalnja sedang menonton drama 
kendaraan bermotor berdjalan sandiwara kabuki, atau melaku- 
tjepat, djalan raja dibis'ngkan , kan upatjara minum teh, “maka 
oleh kelakson dan tuter auto jang dengan. sabarnja” mereka. akan 

Berdjalaa Tjepat.— 

u Baji Merangkak 

bertambah banjaknja kendaraan 

lan mulai sangat berbahaja. Dan 
ng ketjelakaan lalu-lintas, timbul 

Tapi kita mesti djuga 
mengat#kan diri beruntung, ka- 

menghabiskan waktunja berdjam 
djam, dengan tidak menjedari 
bahwa waktu itu sangat berharga 
bagi industrinja. 

Bila sedang mengemudikan auto- 
nja, sopir-s 

   
   

    

skok 

(8 NEWSWEEK? mengaharka1, 
bahwa hakim Pothecary di Lon- 
don menerangkan, bahwa Ara 
Biggs. seorang wan'ta kaia. tel h 

George Doods, dari surat wasiat- 
nja. 

Tindakan ibunia ini berarti ke 
rag'an Rp. 510.000 bagi George». 

) pandai menghidangkan teh. 

rat di Madrid mengambil kebiz- 
saan  merajakan hari besarnji 
dengan berdjalan kaki sepandjan : 
341 km. dari Madrid ke Saragos- 
sa. Dialan kaki ini dianggapnj: 
sebagai sematjam ibadat. Pengar- 
tar-pengantar surat di Saragossi 
menjambut nfereka dengan dja- 
muan makan. 

ee 

SUATU KEDJADIAN ig me- 
narik perhatian baru2 ini telah 
terdjadi didesa 'Tjilandak ketij. 
Andjatan (Kab. Indramaju), di 
mana seorang penduduk desa tsb. 
telah melahirkan baji jang luar 
biasa, jaitu mempunjai kelebihan 
daging didahinja jg menjerupai 
djawer tongki (entog dlm. bahasa 
Sunda). Berhubung dengan itu 
banjak orang jang telah memberi- 
kan sekedar uang dan makanan ' 
kepada orang tuanja. 

Dalam enam hari sadja orang 
tua” Salehudin demikian nama 
baji itu, dari seorang jang miskin 
berobah mendjadi tjukup keada- 
annja. : 

Sajang Salehudin meninggal 
dunia dalam usia 6 hari setelah 
lahir kedunia. 

  

MOSKOW TENTANG PER-   pir. Djepang telah melu 
pakan kesantunan dan keramahan 

ang jo terken Kebanjakan 

ota polisi lai menge- 
kan mobil, na itt me 

1 tidak me Ijara-tjara 
bagaimana mer | n duto hing 
ga tidak berbahaj 1 bagaimana 
seseorang ir Irus.. mengambil 
djalannja di sesuatu keadaan. | 
Di Tokio li auto atau 
sepeda ' mot ntuk polisi menga 
dakan patroli. 

Semua ini disebabkan oleh djalan- 
djalan jg bertambah ramai dan se- 
sdikitnja -pendidikan lalu-lintas. -bagi 

  

     

    
   
   

   

        

    

   

    

    
    
   
   

     

  

mereka jg harus mempergunakan 
djalan. Penduduk Tokio sekarang 
hampir delapan djuta djiwa banjak 

kendaraan jg meme- nja. Dj 

nuhi dj lan jg usang itu tiga 

1 djumlah sebe- 

ali beberapa dja- 

12, keadaan dja 
lan lainnja sama dengan ke- 

in semasa sebuah betja memer- 
fukan 'aktu hari untuk me- 

nempuh dia dari satu pinggir ko 
ta Tokio kepinggir Jainnja- 

Baji merangkak didjalan. 
Dan kanak2 bermain didjalan2 

raja itu, karena mereka tidak 
mempunjai lapangan sendiri utk. 
tempatnja bermain2, bahkan ka- 
dang” terdjadi seorang baji keluar 
dari dalam rumahnja, merangkak 

  

      
Gua 

   

DJANDJIAN  PERTAHANAN 
AMERIKA - KUOMINTANG 
Siaran radio Moskow jang ter- 

dengar di London hari Saptu me 
sagatakan bahwa perdjandjian ke- 
amanan antara Amerika Serikat 
dan Kuomintang bertudjuan mem 
berpandjang pendudukan Ameri- 
ka atas Taiwan. Dikatakan, bhw. 

' perdjandjian itu dirantjang fhenu 
rut tjontoh perdjandjian militer 
Amerika-F'lipina dan ' Amerika- 
Korea Selatan dan sjarat2 perdjan 
djian itu memperlihatkan mem- 
punjai maksud 'memperpandjang 
pendudukan Amerika atas Taiwan 
dan Penghu (Pescadores), demiki- 
an rado Moskow, 

  

ketengah djalan raja. Betapa ka- 
getnja seorang supr jang sedang 
tiepat mendjalankan autonja, ten- 
tulah dapat dibajangkan...... 

Menurut statistik, ketjelakaan 
'alu-lintas di Tokio tiap hari tidak 
kurang dari 1000 kali. “Delapan 
prosen dari djumlah ini adalah 
ketjelakaan taksi. Pedjabat2 Dje- 
pang pertjaja, bahwa ketjelakaan 
lalu-lintas diseluruh Djepang pa 
da achir tahun ini akan berdjum- 
lah (dak kurang dari “800.000, 
dan setengah daripadanja terdjadi 
di Tokio. 

  

LagiSatu Per 

bahwa bukan sadja rapat hubunga 

tung. Pefigumuman tsb. disiarkannj 

Amerika mendapat hadiah Nobel   
Tiap tahun mestilah ada satu 

musuh ummat manusia jang di 
bunuh didalam laboratorium. Sa- 
kit kerongkongan" kini sudah dja- 
rang  menjerang manusia, “dan 
radang paru2 telah Jama dapat 
dikalahkan oleh obat2 modern, 
dan sebuah klinik TBC jang ter- 
kenal didunia, kepunjaan Edward 
Trudeau di New York, bulan ini 
terpaksa menutup pintunja, kare- 
na kurang orang jang datang ber- 
obat. 

Dan wanita. Amerika dipukul ra- 
ta telah dapat mentjapai umur hm   

Soal nasionalisasi  perusahaan2 
asing jang oleh pembitjara dianggap 
sesuai dengan ketentuan Undang? 
Dasar Sementara Negara, pembitja- 
ra menjatakan persetudjua, dan ke- 

: sanggupan  menjokongnja, — karena 
, ea Le Ouang The. kepala | nasionalisasi itu adalah merupakan staf djenderal Cao Daj Phuong, | sumber enersi jang besar. Tetapi 

dalam tiap2 pelaksanaannja — harus 
selalu ditindjau dari sudut2 lainnja 
pula agar djangan sampai  menda- 
tangkan kerugian bagi negara dan   pat berita. 

Memang perkara hukuman? 
mati di Mesir terhadap pem mpin 
Ichwanul Muslimin  banjak me- 
nimbulkan reaksi2, Hari Sabtu 
Dimpinan Hizbullah telah menje- 
tahkan nota kepada kedutaan Me 
sir di Djakarta. Antaranja - oleh 
Hizbullah diminta, agar peristiwa 
Ichwanul Muslimin ini diselesai- 
kan setjara ishlah, antara Musli- 
nin dengan Muslimin dengan da 
mai. — Produksi kertas dalam 
negeri setahunnja tjuma 6.000     

(Antara) 

  

ton. Sedangkan kebutuhan seta- 
hunnja lebih 100.000 ton. Untuk 

  

rakjat. (Antara). 

mentjukupi kebutuhan ini tiap ta 
'hunnja di- mport kertas seharga 
Rp. 340 djuta, — Bitjara soal 
kertas dan penerbitan, patut dju- 
ga kita ketengahkan, bahwa me- 
nurut sastrawan H.B. Jasin, dewa 
Sa ini tak ada djalan buntu atau 
ikrsis dalam kesusasteraan Indo- 
nesia, Kesussasteraan kita tum- 
buh terus sebagai registrasi kea- 
daan dan kedjadian. — Djerman 
akan bangkit kembali pembatja. 
Kini Djerman sudah mengadakan 

Ipersiapan untuk membuat sen- 

8 

pir 72 tahun: penjakit lumpuh ka- 
nak2 kini telah dapat disembuhkan 
dengan suntikan vaccin jg banjak 
dibuat orang, dan penjakit ini akan 
djaranglah. menjerang anak2. 

| Kini dr. Cuyler Hammond dari 
: Kembaga tsh. diatas menerangkan, 
bahwa orang2 separuh umur jg me 
ngisap sigaret lebih  biniak “niati 
oleh penjakit djantung daripada me 
reka je tidak merokok. Pengisap 
bipa dap serutu rupanja 4ilak akun 
diserang oleh penjakit ts5., dan. hal 

  
Lini mungkin, karena jg membunuh 

| djata2 atom. — Lagi kabar ten- 
|tang atom. Kabarnja tak lama Ia 
|gi Djepang akan mempunjai 4 
| eyelotron. untuk penjel dikan te- 
|naga atom. Kemadjuan tehnik | 
atom di. Djepang 

, memisahkan 

|kasar jang 

  

didapat di Fushima, 
| 106 ml sebelah Timur Tokio, sal 
| Lagi kabar tentang atom, Seka-' 
|rang dari Amerika. Perusahian ' 
| Glen Martin Aircraft” di Balti- | 
more akan membuat pabrik? te- | 
naga atom jang dapit dipindah2- | 

kanker, tapi djuga antara pengisapan 

,ret satu isjarat hendaknja, 

ingatan Bagi " 
Para Penghisap Rokok! 
Rokok Bukan fadja'Dapat iTimbulkan Kanker" 

Paru-Paru—Djuga Bisa Akibatkan Sakit 
Djantung ! 

PENGURUS LEMBAGA PENJAKIT Kanker 
suara bulat memutuskan akan memberitahukan dengan resmi ke 
pada umum, bahwa untuk pertama kafi telah dapat dibuktikan, 

Amerika dng, 

n antara pengisapan sigaret dng. 
sigaret dengan penjakit djan- 

a pada waktu tiga orang dokter 
untuk kemadjuan pesat jang di 

tjapainja dalam perdjaangan melawan penjakit lumpuh kanak?, 

pengisap  sigaret itu bukan 
tembakaunja tapi terutama 
sigaret atau satu 
dikan kertas: tsb. 

sadja 
kertas 

produkt jg “didja- 

Dua orang tabib dari Cleveland 
berpendapat, bahwa zat kimiah jg 
menjebabkan kertas Sigaret itu ti- 
dak lekas terbakar habis. Para ta- 
bib itu telah mentjoba memberi ma 
kan beberapa ekor tikus dengan 
zat kimiah itu sebanjak jg terdapat 
pada 18.00 batang sigaret, Mula2- 
nja badan tikus itu gembung, dan 
kemudian mati. 

Buat kebanjakan dokter 
an ini bukan satu bukti, meskipun 
tabib2 tsb. jakin, bahwa mereka di 
pihak jg benar. Tapi bagaimana dju 
ga, bagi para pemilik paberik siga- 

: supaja 
mereka menindjau kembali tjara 
mereka membuat kertas Sigaretnja, 
serta menjelidikinja “dengan teliti, 
supaja dapat diadakan perubahan, 
dan agar tidake banjak kaum pengi- sap sigaret jg mendjadi Mangsa pe 
njakit djantung. Demikian tulis 
,Menchester Guardian”, 

kenjata- 

       

kan, — Pembesar2 Irak telah me 
nahan 3 buah pesawat ,,Spitfire” 
kepunjaan Birma. Pesawat2 tadi 
mendarat di Bagdad hari Djum'- 
at. Penahanan ini dilakukan atas 

telah. berhasil | kesalahan penerbingan2nja, jang 
uranium dari bidji Ng minta izin dulu sebelum men 

darat — Para ahli dari pabrik mo 
bil "Rolls Roys” Inggris hari Sab . 
tu telah tiba di New Delhi, berta 
lian dengan usul India guna mem 
buat tank2 untuk India serta per 
lengkapan2 militer lainnja, 

Hak tembus 

menghapus nama anak laki2-ni", 

| Sebabnja, semata2 karena ia tidak 
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LIMA ORANG pengantar su- 
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DARAH, TENAGA " 
: DAN SEMAN GAT 3 

2 Te PN e 

oa MEMPERKUATKAN C Omar, NX TN 

& Ba pare Dop 9 Ana | K3 

DN lo AR 1g E TE (IE La s   

  

   

  

  

Na aa Me LK ea 3   
P. Hun ORANG LELAKI MAKAN "SENKESIN MASCULINUM? ORANG PEREMPUAN MAKAN “SENKESIN FEMININUM" 

Pn 
BEE AP SN 3 - s » 4 & a 3. » DADA TO £ OI. Gt 2 : 2Yae , 
  

    BARU TERIMA: 

“11001 Matjem Arlodji tangan untuk Wanita dan Prij a da 1 d : Menghaturkan banjak terima kasih 
Bu | ) DARI RUPA - 3 MERK JANG SUDAH TERKENAL J ' ru Za Ea Oo mM Cc 3 1 ac mn So Ea Penak Mgpnu, Ker ta Leena, PRO. 

taulan jang telah memberikan bantuan tenaga/ fikiran dll.-nja 
serta menghormatinja hingga ditempat pemakaman pada 

waktu meninggalnja suami saja: 

4 : g S.S.K.D.N., segenap wakil" Naa dan sekalian handai 

. |howerier OKSING HorLocER | / Airways N. V. 

  

  

at 

Ka MUHAMMAD HARDJOSOEWITO 3 « F BODJONG 64 — SEMARANG — TILPON 646 - M 5 bk d : 3 Alka Wedana. Kenalkan 

ee SERVICE LEBIH MEMUASKAN DAN HARGA MELAWAN. KN : MEm utu Ikan engan segera . pada hari Selasa-malam tg. 23/24-11-54 djam 03.30. 3 

5 K , aa Hormat kami 5 85 ORANG TENAGA Nj.: Alm. MUHAMMAD HARDJOSOEWITO 

dengan Keluarga. 
            
  

“Amat Penting Untuk Rumah Tangga Tuan/Njonjah 11! 
  

  

    
       

  

  

  

        

    

  

  

         

    

    
     

     

     
    

  

    

    
    

   
       

    

     

  

  

  

  

  

  

: 3 

| Aa aa RENA AN 
| MINJAK D.D.T. 596 per Liter (isinja) Rp. 4,— MINJAK D.D.T. 1096 per L. fisinja) Rp. 7— : untuk “dididik men djadi : NN AN aga 

# MINJAK D.D.T. 2596 p. L. (Isinja) Rp. 12.50 INSECT Pai per 2 ea 0 -E I Fi & Ad . i 
# REXANE HEAD LOTION (Engiand), obat tumo pakainja seperti inja ambut Pp 5 
TETMOSOL SOAP (England), Kenan obat untuk “sakit gatel2, panu, kadas,. gudis dsb. Rp. Na mp oye inance Aiolratiba Division 

CETAVLEK CREAM (England), luka2 ketjil, anti infectie, Kudis, bisul per tube Rp. 6,—| NG i 
D.D.T. PUDER 5076 Bana butar, katjoa, tinggi, rajap,-tjaplak dsb) per ks. Rp. 15,— ADA Fi G I A N vV “15 : 

“# DJUGA : CREOLINE PT (extra keras). LYSOL, DETTOL U.S.A., MATJEM2 SALEP . 2 . 2 
| ps. 1 I- SIARAT: 3 1 

ka Naa , DROGISTERIJ ,O NG" a.. Mempunjai idjazah paling rendah SMBA. atau sederadjat dan telah mempunjai Diniiran A : ' 
KRANGGAN TIMUR 21 — TILP. 1419 — SEMARANG. Boekhouden. 

Ge : : 3 aa b. Umur 21 s/d 32 tahun. Y 
Ba : Ri ma Tae an 3 : c. Warga Negara Indonesia. » " el On 3 $ 
Nan KA AA d. Berbadan sehat (setelah diperiksa ole ter jang ditundjuk oleh G.LA.) £ 

vans mam mama Le mama nan an muman omar Te — senja R Aa 2 Sg :"€e. Harus dapat mengerti/ mem pergunakan bhs. Indonesia & Inggeris. . . f 
MARILAH ! BELANDJA DISINI: : ambut Putih f. Harus mempunjai pemondokan (huisvesting) di' Djakarta, selama: Bean dan sesudahnja. L 

6 2g ah dj g. Harus bersedia untuk ditempatkan diseluruh Indonesia. t 
: TOKO ENG AN baper aa - Ni ae adi Hitam h. Harus lulus dari test jang sahkaa oleh Bela & a : 

ee SAP ILK s — 2 Ntar o i. Harus bersedia untuk mengadakan ikatan dinas dengan G.LA. ' 

(20 Segala ada — Harga melawan — Tanggung memuaskan lioo /a 0 “Bing tidak luntur Aa na :: : 5 aa h 
1. Horloge laki & wanta 15 batu gs mulai Rp “03 — aa 5 AN 3 m—5 : 

2. Vulpcn Sheaffers, Parker si 3... YOO-— 8 1. Pendidikan akan diadakan di Djakarta. aa I TY CONCERN CINEMAS — f 
a Katja Mata Sun : 5 & 10.— ” | 2. Lamanja pendidikan 6 bulan. Lu x 20000 DO, PN dn BESOK 17 tah) € 

. : Hae - . 3 3: 5.00 7. , NI malam dan malam (17 tah. 5 4. Alat Pemotrek mulai ».i0s— IN 2. Bara pengikut Kurus ini dihatiskan @menataih Bondkekam cu untuk mentjapai Pracdiklplo Flm SPANJOL jang indah dalam BERWARNA i 5. Lontjeng Tembok mulai f 9. 350.-— 3 ditempatkan pada pekerdjaan jang mempunjai banjak harapan dikemudian har, LOLA FLORES — RUBEN ROJO — MANOLO CARACOL — dim £ 
|. 6. Lampu Stormking mulai ».. 400.— 3 '4. Selama dalam pendidikan mereka akan diberi tundjangan jang pantas. - F : LA NINA DE LA VENTA” £ 
sa op baken paling halus 5 60.— Bi Ega : : S. Pengangkutan dengan pesawat udara dari tempat jang ditentukan oleh Bag. Pendidikan men- ” j | 
| 8. Wesky, Brandy, Jenever 5 15.— | AA e djadi tanggungan Perusahaan (ini sesudah ada panggilan tertulis dari Bag. Pendidikan). (GADIS RUMAH MAKAN) : 

i 9. Masin Bioscope Kodascope model D. 18 Cm. ,, 6000,— $ & 6. Mereka jang telah pernah mengadjukan lamaran untuk sesuatu djabatan pada G.LA., tetapi Penuh Actie ! — Romance jang memikat! — Njanjian2 dan Tarian2 £ 
Ha La M: Te komplit 21 mg belum dapat diterima, supaja mengadjukan lamaran baru. jang Menarik — Merdu! — Penonton dihibur oleh lagu2 jang z 

Pe 5 Di bd p Nan £ » 150.— 7. Mereka jang Nai dan Giadakan. panggilan dan akan menempuh udjian. Surat- merajukan Sukma !. — Memikat dan Gembira ! 
an « jas ” - j menjurat mengenai hal imi tida jadakan 3 D5 AB: Shin Man, Mane kompi, Harga Pemerintah” | Dem in ntah pentapatan paru | 5 Benar “Anta “ada Bis Betor Ios," AN Pe SDA ai - “anas seperti lain2-aja, Tangguss TJARA MELAMAR : GET OUT OF HIS WAY BEFORE Tg TOO LATE! 

Ma Be Na Den an Pen Sa Eu On At au ' (“Pe dingin Smeer ini mempu- Lamaran hanja setjara tertulis dengan disertai : 5 
jai beberapa 2 Mn an- 1. Riwajat pekerdjaan - ag akan, 

0 9.00 13 th.) |aranja sama sekali “tk rba- | 2. Salinan? idjazah dan daftar nilai s 
ORION TN An Pe 38 2: s an oat pena Se aa . 2 Ken nan berkelakuan baik dari Pamong Pradja atau Polisi. : 

Ma DWYN- presenfa salit, dan pakai berasa dingin 3 ua pasfoto 

3 EER7 Ditanggung tidak ada bandingan- — Lamaran supaja dialamatkan kepada : 
.. 'ja dalam seluruh duniz. - Garuda Indonesi 1 Ai N. V., 

S, ta s:a 1rways 
" (Harga Rp. 1,50 £ f : “Urusan Pendidikan, 

ser pak. Pesanan bisa kirim ke- | at 3 4 MEMIMIURAN — DIAKARTIA. 
-elurub Indonesia. Semua Agen2 — Sean Tee Mar JAE Bi 
  

jharga sama. KUTIL Er 

Ina aer K0 te gantulah | UNTUK SINTJIA 
Fs Toko Obat Shangha' daa 0:0 1 BB LL AA SA 

/ (Obat Singapore Pasar Djcher | P. M. 1. j Prima Kwaliteit : Prodocat by ROBERT L JAOKS - “Diet by HARMON 20165 Written by LEONARD PRASKINS & BARNEY SLATER 
| Jniversal Stores Bodjong 6 B T —CHROOMNIKKEL STAALBUIS 

INDRA 4.30 7.00 9.30 INI malam dan BESOK malam (13 tah.) 

KU FR Ti "Tg TA A.H D r SETEL AN KURSI BHAGWAN - BABURAO - KAMAL — Film India berbah, Indones» 
seA RAL Uu TE RA" 

          

  

  

  

  

           
  

  

    

  

    
dari Irak : Y H ARUS " ( 3 T J EIS)) g D Badjak laut jang gagah-berani ! Pertarungan hebat ! 

Kwalitet jg. terpilih, pengiriman tjepaf, harga Berahdhngyai, 5 san sekarang, persedia'an Dupont BESOK MALAM | Sebuah. film M.G.M. jang sangat mengharukan 1 : | imitatieleer sangat terbatas. PREMIERE KUN UN, Ra Ng an ha jeritera ber-api2 tentang lelaki2 pergi berperang dan wanita2 jang 5 Jethabhai Gokal Co. : ARFANDI — M. JUSUF — 
| menanti-nanti mereka pulang kembali ! BASRAH (IRAK) 5 : Na Pn V ... segi 3 , pt 3 

PM EREMIEREN ! Hn ena | Alamat Kawat: VAHANYATI »SEBATANG KAKA" 
ee Cas 33 Ong Na ace MORE: Lg £ Direkturnja HAJI ABDULHUSAIN GOKAL 2 £ Tjerita jang menarik! — Memikat ! — Mengharukan ! 

R E xXx. 'untuk kundjungan singkat di Indonesia di ,,Jacatra Hotel” — Dja- . S Dengan 9 lagu2 Merdu jang meraju ! Lain dari pada lain ! 
karta (Indonesia) antara djam 2.30 —6 sore, dapat KR, Bp INDUSTRIE ROYAL 4.307.009.30 INI MALAM PENGHABISAN (17 tah) ..5.00 -7.00 - 9.00 : harga jang sana bersaingan. 2 5 TERDAFTAR 48972 | INDURAH — YAYANT — YAKUB —— dalam film: India menarik 

KB KI Teen | mn KE bi aridoh, ai  Dh Th 
OT pAGr ata Para Perbukana Paberik dan Industrie. SURABAJA — — '' SEMARANG DJAKARTA 2 GDAD 

Ban aa 
  

    Djika ia naik panggung, sabit dhwnia sandiwara djadi gempar ! Kredit Import Luar Negeri A, B dan C. Ba an see 

“Dika ia bernjanji, seluruh. dunia tergila-gila ! 3 DARI NEDERLAND, Pe BARAT : sa NG WE WAS LODKIN? FOR YOll AN? PEGGY SANFORP, ROY   LV SHE WENT WiTH "EM TO SAYE N WHICH TWAT WAY! Na Ta 2g INE 
| Dengarlah rajuan suara penjanji. djaja sematjam dia jang mendaki dari | DAN PERANTIIS. 5 P wr opoocey! SP SPECK GRUNTKER AN? His PAL Ta us! ME FROM GETTIN! SHOT! WAY DID SAY, NHAT 
sebuah. cafe ketjil dipanana hingga ke panggung sandiwara jang ter- | Gunakanlah kesempatan ini untuk pemesenan “Hesirmesin A WHAT HAPPENED HERE? & Lan FINE GIRL, THAT BERTHA! ) THEY GOZ 4 HAPPSNEp FE “an TuOsE besar di Amerika !, , TO PEGGYG / KILLERS! COME ON/ 
Inilah fikm jang bisa bikin penonton ikut bernjanji dan djatuh tjinta !   dan bahan-bahan industrie keperluan Tuan. 

ini 'malam penghabi ALAN LADD — VIRGINIA MAYO | Kie ceonyuh mengutvekangia, 'malam penghabisan : Fan 

Sats2 G7) THE IRON MISTRESS"" (Color) N. V. JOEWANA TRADING COY. 
ma mn EKSPORTIR NASIONAL & IMPORTIR BARANG TEHNIK 

2. Bodjong 90 — Semarang — Tilp. 401 

  

BESOK Malam 
PREMIBRE ! 

Gris 
Ini malam penghabisan : JOHN GARFIELD — PRISCILLA LANE (| 
S103n MB) an Wol BE MI DESITINYY 
    

         
        
    

ROXY: INI MALAM PENGHABISAN DJAGALAN 
4 1". "23 15 3.19 RIS» US (untuk Segala umur) 5.00 - 7.00 - 9.00 

: : PE YEN 59r Bagian | '' 
KN an - IE SHU CHIU »OUW PEH TJOA | Kei | —. Willie O'Dooler!. Apa jang telah terdjadi disini? Dia pergi bersama mereka un Th sia Nagari Ba Na 5 Mn 1 Mag. 2 3 “5 1 tut G : Ka DJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) | Grunther Tan Nun aa ha ia At Tn Me PN BN na aan ng jang, terdiadi ag aa 

Pa film India terbesar dengan tjeritera jang  termasjhur ! Film Tiongkok paling baru keluaran ,,Yung Hua” jang terkenal: kan Bertha! rs en ee ah sn na Ka ank — Dia selamat, tetapi saja engisahkan seorang Sri Bagind £ # ILIN TAY 
Mau Aa seorang dana ti: antik -dan Pa Pa Men DO pgda 1 YEN CHUEN .Ghit Erl Kwang Ti Ren” 4 Nae Djatan manakah jang dilalui- Pam soKa San an Ha y nuh Njanjian — Penuh Romantik — - Penuh aksi jang, hebat ! Type Pertj. "SEMARANG" Idzin No. 1882/1N/A/17L, ROY ROGERS No. 63. Na Marilah! 1 | | 

«    MAN aa Sa 
AN Ge Sa ana 0 Nenaya.


