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Tilpon : 

  

  

      

   

  

   

SID. 

        

    
  

    

      
      
     

        
   

              

Niangkan 

  

     
3 

€ Pr 
| A 

    

Njon 
   

  

sebeium ia menji 
kan 

   

       

Seterusnja  Konperensi 6 negara 
EDC telah berachir pada hari Ming 
gu, dengan mengeluarkan sebuah ko 
munike singkat jang menjatakan, 
bahwa konperensi ini gagal usaha 
nja untuk mentjapai persetudjuan. 
Tetapi komunike tadi menegaskan, 
bahwa tudjuan2 penting daripada 6 
negara (Perantjis, Djerman Barat, 
Italia, Belgia, Belanda  Luxemburg) 
EDC itu tetap tidak berobah, ialah: 

1. Tindakan bersama untuk melin 
dungi Eropa terhadap agresi. 

2. Djerman tidak akan dinetralisa 
sikan. na PE 

3. Sumbangan untuk mempersatu 
kan kembali Djerman dan ikut serta 
nja Djerman dalam pertahanan ber 
sama Eropa. : f 

4. Persiapan rumus politik dan' 
ekonomi bagi integrasi negara? Ba 
rat. 1 : 28) 

Segera sesudah sidang penghabi 
san jang berlangsung selama 1 djam 
15 menit fadi berachir, maka PM 
Djerma1 Barat Konrad  Adenauer 
dan PM Perantfjis Pierre France me 
ngadakan pembitjaran tersendiri dige 
dung kementerian luar negeri Bel 
gia. £ Pa Ha 23 

Komunike tadi seterusnja men: 
mumkan, bahwa para hadirin telah 
bersepaka: untuk mengumumkan 
naskah daripada protokol2. Peran 

Di P.B.B. sekarang setain terda- 
e- pat dua buah kekuasaan jang besar 

didunia sekarang ini, ada “djuga go- 
. Hongan negara2 netral, blok negara2 

Commonwealth dan blok negara2 
Latin Amerika. Menurut 
Pandit, otoritet P.B.B. bisa dirugi- 

Ikan karena  adanja  pertentangan2 
| diantara dua blok raksasa didunia 
dewasa ini dan karena tendens2 un- 
tuk memisahkan diri dari P.B.B. Ia 
berpendapat, adalah bermanfaat ada 
nja blok negara2 jang perikatannja 
satu dengan lainnja tidak kuat. Ia 
tidak setudju dengan adanja golo- 
ngan2 negara didunia ini jang ber- 
dasarkan daerah2 atau setjara regio 

Nehru Akan 
Ke RRT 

| Dim na Omtober 

PERDANA menteri India Ja- 
waharlal Nehru hari Minggu me- 
njatakan kepada para anggota 
Partai Kongres jang duduk dalam 

en bahwa ia akan mengun 
Ajurgi RRT kalau sudah sempat. 
Demikianlah kata sebuah sumber 
jang patut dipertiaja di New Dek 
He Ikomarat sumber tadi, Nehru 
menjatakan bahwa kundjungan 
PM RRT Chou En Lai ke India 
achir2 ini, telah mempererat hu- 
bungan persahabatan antara India 

  

  tjis dan pernjataan bersama 5 ne- 
gara anggota E.D.C. lainnja. (Ar- 
tara). - sean 

Sementara itu seorang djurubitja- 
ra bagi koalisi majoriter dalam par 

ngatakan,- vahwa Franz 
anggota parle- 

men Djerman Barat dari Partai 
Kristen Demokrat Djerman Byrat, 
ke Djerman Timur itu mungkin 
akan mempunjai akibat2 lebih he-| 
bat lagi daripada perebutan Dr. 
Orto Jokn. 2 Sara 

Dikemukakan bahwa Schmidt 
Wittmack adalah anggota panitya 

  

parleme, Bonn urusan perdjandjian | 
EDC: ia banjak pengetahuannja ten 
tang soal2 pertaha 'arat dan ia 

menjimpan hampir segala rahasia 
daripada politik pertahanan Burat. 

Satu sumber Djerman Barat lain- 
nja mengatakan di Hamburg, bah- 
wa Schmidt Wittmack adalah bekas 
anggota Partai Nazi. (Antara-AFP). 

1 

  

dan RRT- Diterangkannja bahwa 
ia sudah berkali-kali d'undang su- 
paja mengundjungi Peking, tetapi 
sampai arang keadaan belum 
mengidzinkannja. : 

' Sumber tadi seterusnja  mengata- 
aan Minah Lan “kany bahwa -mengenar “keadaan df 

dunia dewasa ini Nehru a.l. menge- 
mukakan .pendapatnja bahwa soal 
Taiwan itu merupakan bahaja bagi 
perdamaian' dunia. 

R.R.T.- telah menjatakar niatnja 
untuk membebaskan pulau tadi. Se- 
baliknja, Amerika Serikat telah 
memperingaktan bahwa armada ke- 
7 ALS. jang ditempatkan di Timur 
Djauh itu akan mempertahankan- 
nja. 5 

Nehru seterusnja mengatakan bah 
wa masalah daerah? djadjahan asing 
(Porutgal dan Perantjis) jang ada 
dianak-benua India itu benar meru- 
pakan soal secundair, “tetapi  dja- 
nganlah dilupakan bahwa kedaula- 
tan Uni India terlibat dalam masa- 
lah tadi. : 

Perlu Ada “Tentara Asia" 
  

(Guna ..Gigi— 
—Konp. s 2 

    
ja” Seato Jg'Bakai Datang 
ito Akan Diadakan Di 

. Singapura? 

SURAT KABAR ,Maniig Chronicle” mengabarkan dalam sia 
arannja pada hari 
organisasi rtah 

dalam konperensi pembentukan 

Asia Tenggara iang akan dibuka di Manila 

nk P yan ia Unas, Filipina akan meng- 

suatu ,,Tentara As ' 

ja anggota Seato terhadap ,-agressi ko- 

bahwa tentara sematjam itu akan mendasar- 

Asia” jang akan membantu 

dan sumber2 kekajaan 

Amerika Serikat, Inggris, Perantjis, Australia, New Zea Filipina . 
Kal. Paklitia dan Muang Thai. 

Menurut surat kabar tersebut, 
keputusan utk mengusulkan pem- 
bentukan ,,Tentara Asia” ini dir 
ambil dalam konperensi jg ber 
langsung di Istana Malacanan pa 
da ago Sabtu Tan presiden 
Ramon Magsaysay dan semua pe- 
mimpin2 par te politik di Bilib 
na. 2 AN 

Kesimpulan konpere rensi ini ka 
barnja adalah sesuai dengan ner- 

  

dapat presiden Magsaysay, bah 
wa suatu »Tentara Asia” perlu 
dibentuk utk memberikan ,.gig” 
kepada Seato. 

Presiden Magsa: 
mimpin2 p 
nja diuga 
gasi Filipina 

  

           

      onperensi N 

Mawar Biru 
3 £ Tahun : 

UNTUK pertama kali 
bunga mawar biru akan di 
pertontonkan didunia pad: 

    

    
   

  

     

      

   

se- 

itu     hingga berhasil, Bunga 
dapat diperbanjak. 

  

show bungz i ort 
(rlandia hari 
Rebo jad. Demikian diberi 
takan Sabtu malam. Bunga 
tadi dalam pertundjukan itu 
akan Sa Ta Sa ebag 

dari pertjobaan2 selama 1 
tahun oleh penanam bung 
Samuel McGredy jg telah | memperpukkkk MIN NN 

pir sebanjak £ TaSOO” | 

& 

iad. harus mendesakkan pemben: 

tukan suatu organisasi pertahanan 

'Asia Tenggara menurut model 
Nato. 

Siap hadapi sidang. dewan 
A.S./ Filipina. 

Sementara itu Istana 'Malacanan 

mengumumkan, bahwa pemerintah 

Filipina telah siap untuk menghada 

pi sidang Dewan Amerika/ Filipina 

jang akan berlangsung di Manila pa 

da tg. 4 September jad. 

Dalam sidang ini jang akan men 

diadi pokok persoalan terutama 1a 

"lah soal pangkalan2 Amerika di Fi 

lipina dan pengluasannja. 
se”elegesi Filipina dalam sidang ini , 

akan terdiri dari wakil presiden me 

rangkap menteri Juar negeri Carlos 

Garcia, bekas. pembantu menteri 

luar negeri Felino Neri dan kepala 

staf angkatan darat letnan  djende 

ral Jesus Vargas. 

Delegasi Amerika akan dinimpi. 

oleh menteri luar negeri John Fo 

ster Dwlles sendiri. 

Inggris minta konp. SEA 
TO diadakan di Singapura? 

Sementara itu menurut berita 

A.F.P. dari London, kalangan res- 

mi dikota tersebut pada hari Ming- 

gu telah menjangkal kabar2 jang 

mengatakan, bahwa Inggris | akan 
menjarankan supaja konperensi pem 

bentukan organisasi pertahanan Asia 

Tenggara (Seato) jang akan datang 

diadakan di Singapura. Menurut ka 

langan tersebut, pemerintah Inggris 

tidak berkeberatan terhadap -keien- 

tuan untuk menjelenggarakan kon- 
perensi itu di Manila dan tidak di 
Baguio seperti jang direntjanakan 

  
semula. (Antara). 

( Berkurang 
1 Bila RRT Mendjadi Anggauta P BB— Kata 
| Nj. Laksmi Pandit Di Jogja 

Laksmi 

x 

ae PENERIMAAN RRT mendjadi anggota PBB akan mengu- 
ketegangan dunia meskipun saja tidak tahu sampai berapa 

uan Vijayz agan Ona menjatakan : 
jang diadakan pada hari Minggu pagi digedung Negas 
jonja Laksmi Pandit jang mendjawab pertanjaa 2 | 

can oleh para wartawan, menerangkan selandj 
njaan2 jg 

jutnia bahwa 

  

im ia menjerahkan palu pimpinan s'dang umum P-B- 
€stang kepada ketuanja jang baru, mungkin ia masih menge- 

tai sidang umum itu pada waktu masalah Irian Barat dibitjara | 
kan. Untuk sementara ia tidak hendak menjatakan pendapatnja 

| mengenai masalah Irian Barat. Hal itu akan diadjukannia sesudah 
| pembukaan sidang umum PBB tgl. 21 September ja.d. nanti. 

nal. Ia pun tidak suka namanja di- 

hubungkan dengan blok2an,  djuga 
tidak dengan blok negara2 Afro- 

bukan blok2an, melainkan menda- 

patkan satu golongan bangsa2  se- 
besar mungkin jang dapat kerdja- 
sama dan tidak bertentang2an. De- 
mikian” Laksmi Pandit menjatakan 
pendapatnja. 

Laksmi Pandit masih penuh 

gentjatan sendjata di Korea, mas- 
alah Korea itu akan dapat selan 
djutnja diselesaikan setjara  da- 
mai. Dalam pada itu ia tidak hen 
dak memberikan komentar atas 
suara2 jang menghendaki supaja 
Danitya pengawas gentjatan sen- 
djata di Korea dibubarkan. 

Selandjutnja Laksmi Pandit me 
nerangkan, bahwa ia ingin djuga 
mengundjungi Djepang, apalagi 
seorang anaknja berada disana se 
karang. Ada perlintas dalam piki- 
ronnja untuk menulis tentang kun 
ijungannja keberbagai negeri di- 
dunia. tapi sementara ini ia be- 
lum dapat melakukannja. 
Demikian Njonja Laksmi Pandit 

jang Minggu siang, setelah melihat- 
lihat tjandi2 Borobudur, Prambanan 

dan Mendut, meneruskan perdjala- 
nannja dengan pesawat terbang ke 
Bali. Selain nama2 jang telah -kita 
umumkan dalam rombongan Laks- 

mi . Pandit ikut serta Sekretaris 
Djendera! Kementerian Luar. Ne- 
geri Ruslan Abdulgani dan Njonja, 
dan  Njonja - Ali  Sastroamidiojo. 
Menteri2 Sunarjo dan Djody Gon- 
dokusumo Sabtu jl. telah kembali 
ke Djakarta dari Bandung, sedang 
Presiden dan Njonja Sukarno dari 
Bandung terus Jangsung terbang ke 
Bali hari Sabtu j.I. (Antara). 

: Ba Di Borobudur. 
"Sementara itu dalam “kundiu- 
ngan njonja Vijayalakshmi Pandit 
ke Borobudur disambut oleh para 
pembesar setempat, telah disam- 

but djuga oleh orang2 India dari 
Semarang, Jogja, Magelang dan 
Solo. Kedatangan  njonja Pandit 
pada 10.40, disambut oleh se- 
orang wanita dari kalangan India 
dgn mengalungkan karangan bu- 
nga. : 

- Njonja Pandit dengan pengiring 
nja terus minudju ke bawah po: 
hon .,Bodi” jang ditanam pada 
tahun 1942 oleh seorang India 
bernama Devadata. Dibawah po- 
hon itu njonjah Pandit lalu mela- 
kjkan sembahjang dan kemudian 
menaburkan bunga mawar diba- 
wah pohon Bodi. Selesai melaku- 
kan sembahjang, Njonja Pandit 
melihat2 keindahan Borobudur 
dan selandjutnja mengadakan per- 
djalanan ke Prambanan. Sebagai 
mana pernah kita kabarkan, sesu- 
dah selesai mengundjungi Pram- 
sanan, Njonja Pandit melandjut- 
kan perdjalanan ke Bali. 

RRT Bertekad 
Rebut Taiwan 

KANTOR berita RRT ,,Hsin 

Hua” pada malam Senen telah 

mengumumkan suatu pernjataan, 

'ang memuat penegasan dari ke-' 

teguhan hati rakjat Tiongkok 

untuk ,,membebaskan” Taiwan, 

dan mendesak kepada para opsir 

serta serdadu2 dari angkatan2 

darat, laut dan udara supaya mem 
pergiat latihan2 politik dan mili- 
ternja, untuk mentjapai effisiensi 

dalam mempergunakan tehnik2 
militer jang modern. Pernjataan 

tsb. telah ditanda-tangani oleh 
Partai Komunis Mn Komi- 
t& Nasional dari Konferensi Kon- 
sultatif Rakjat Tiongkok, Panitia 
Revolusioner dari Kuomintang 
Tiongkok dan 17 organisasi2 poli 
tik kebudajaan, dan serikat2 seker 
dja Iainnja. Kepada rakjat jang 
berdiam diwilajah2 dekat pantai 
jang berhadapan dng. Taiwan di 
mintanja, supaja wasvada. 

(Antara-AFP) 

-K.A. KILAT AMERIKA 
KELUAR REL. 

4 Orang tewas dan banjak men 
Japat luka2 ketika kereta-api kilat 
'ux ,,Santa Fe Chief” keluar dari 
rel di setasiun Lomax hari Ming- 
gu. K.A. itu memuat 200 orang 
penumpang dan terdiri dari 13 
buah kereta. Seniua kereta2-nja 
'erdjungkr, ketiuali kereta pe- 
ngangkut bergasi. Hingga berita 
Ini diter'ma belum  diwartakan 
setjara djelas bagaimana keadaan 
ketjelakaan ini. 

PARTAI BURUH Inggris pada 
hari Minggu telah menguraikan 
tudjuan dari - politik kolonialnja, 
jakni untuk. memungkinkan  dae- 
rah2 djadjahan  ,,mentjapai -peme- 
rintahan sendiri jg demokratis ber 
dasarkan sjarat2 jg akan  mendja- 
min rakjatnja suatu taraf hidup jg 
lajak serta kebebasan darj tekanan 
dari fihak manapun djuga”, State- 
ment tsb. termaktub dalam sebuah 
laporan tentang sikap partai terha-   
dap soal2 kolonial, Dikatakannja, 

  

Asia. Soalnja jang kita hadapi ialah 

harapan, bahwa setelah tertjapai | 

-gangan-perekonomian jg. “dahwiu 

Inilah rombongan kesenian Indon 
“pada hari Kemis telah memperl 
hadapan pembesar2 R.R.T. Sebel 

kapal di Hongkong hendax menu. 

   

      

    
   

  

   
   

  

  

jang berkundjung ke R.R.F. “dan 
kepandaiannja di Peking di- 

adalah sdr. Bachtiar Effeney, 
tu rombongan baru turun dari 

aratan R.R.T. melalui Kowlosn. 

  

  

Me Dena 
Delegasi I 

Sunarjo akan fa Y. 
jang akan dimulai tgl. 21 Se 
rangkat dari Diakarta kira-ki 
melalui Nederland. Direntja 
delegasi disamping. Menteri 
zkan bertindak masing2 sebagai 
Mukarto Notowidigdo, Duta Be 

| ramis, Duta-Besar Indonesia, di 

terian Luar Negeri. 

Besuk 
September 

Indon. Bermaksud Be- 
runding Dgn Belanda 

  

DALAM bulan September jang 

sia bermaksud dapat mengadakan | 

    
   

    

   
    

    
    
   
   

     

   

    

    
   
   

     

    

      

Prof. Mr, Dr. Supomo, Duta Be s2 

Usaha Indonesia di Nederland d& 

akan datang Pemerintah Indone- | : 

pesia dalam sidang umum PBB 
jad. di New York, akan be- 

. 10 September jzd. dengan 
bahwa jg akan duduk didalam 
dan Dr. Abu Hanifah jang 

#€ tra dan wakil-ketua, ialah a.l. 
3rs Indonesia di Washington, 

“Indonesia di London, Mr. Ma 
Opa, Susanto Tirtoprodio, Kuasa 

Ar. Tajib Napis dari Kemen 

Kepada delegasi akan diperban- 
|'gkan beberapa penasehat jg akan 

perdiri darj Dr. Diapari, ketua Biro 
an dan seorang dari PNI, se- 

ang dari Masjumi dan seorang 
Iri PIR jg masih akan ditentukan 

'ang2nja. Didapat kabar, bahwa 
abinet akan mengadakan sidang 

Jada tgl. 24 Agustus ini untuk 
membitjarakan susunan delegasi In 

nesia jg akan dikirim, soal2 jg 
talian dengan usaha Pemerintah 
tuk madjukan perseslan Irian ke 

bada PBB dan scal2 luar negeri   perundingan kembali dng. Peme- 
rintah Belanda, untuk melandjut- 
kan pembitjaraan berkenaan dng. 
tertjapainja persetudjuan jang ber 
bentuk protokol! antara Indonesia 
dng. Belanda. Seperti Tana 

dilampirkan pada Statut Uni, di 
hapuskan dan akan diganti dng. 
accoord tentang hubungan verda 
gangan, sedang alinea terachir 
pasal IV (mengenai hal-hal jang 
masih berlaku) menjatakan, bah- 
wa2 ,dimana perlu segalanja itu 
akan diubah, dihapuskan atau di 
perbaharui dengan ingan 
antara kedua belah pihak.” 

Menurut keterangan lebih lan- 
Gjut jang diperoleh wartawar 
Sulindo, anggota2 delegasi Indo- 
nesia untuk menghadapi perun- 
dingan dengan pihak Belanda is 
akan datang akan terdiri -dar: 
ahli2 keuangan dan perekonomi- 
an, karena soalnja chusus dilapa- 
ngan tsb. Dimanakah perundi- 
ngan itu akan dilangsungkan, & 
Indonesia ataukah dinegeri Belar 
da, belum diperoleh keterangan 
jang pasti, karena  pembitjaraan 
tsb. semestinja dilakukan setelah 
protokolnja mendapat persetudju 
an dari Dewan Perwakilan Rak- 
'iatnja masing2. Dalam hubungan 
ini dari berbagai pimpinan parta: 
mendukung Pemerintah diperoleh 
keterangan bahwa dalam hari2 
belakangan ini diharapkan  Men- 
teri Luar Negeri Sunario- akar 
memberikan: keterangan” kevad: 
sartai2 pendukung Pemerintah. 

Rp. 5 DJUTA UTK. PERUSA- 
HAAN LEVERTRAAN. 

Menjambung berita tentang “peru 
sahaan minjak ikan “atau levertraan 

di Malang, lebih landjut didapat ke 
terangan bahwa untuk memoderni- 

seer perusahaan minjak ikan itu d 
perlukan beaja Ik. Rp. 5 djuta. 

0,9 
Nehru Kritik 
Gedang "BB 
Menjebabkan Orang 
Tak Dapat Bekerdja 

Jang Baik 
PERDANA MENTERI India, 

Jawaharlal Nehru, dalam mengri- 
tik architektur modern tertentu 
mengatakan pada hari Minggu, 
bahwa kesulitan2 PBB untuk se- 
bagian disebabkan oleh gedung 
dimana para delegasi bekerdja di 
New York. ,,Saja tidak mengerti, 
bagaimana orang dapat bekerdja 
baik dalam gedung sematjam itu,” 
kata Nehru. Berbitiara dalam 
upatjara peletakan batu pertama 
dari ,,Indian Standard Institute”, 
Nehru . mengatakan seterusnja, 
bahwa architektur modern terten- 
tu adalah merupakan gangguan 
jang sangat dalam melakukan 
pekerdjaan, dan mengenai hal ini   

    
   

      

   

  

innja jg dihadapi dengan mende- 
Bapa sidang umum PBB j.a.d.| 

enteri Luar Negeri -Sunarjo dan 
Wenterj Kehakiman Djody Gondo- 
susumo jg mengikuti - perdjalanan 
"6mbongan Presiden Sukarno . dan 

Bandung, Jogja dan Bali Sabtu jl. 
sudah tiba kembalj di Djakarta un 
tuk menghadliri sidang - Kabinet 
itu, 

: Parlementaria. 
Sementira itu ketua seksi luar 

negeri Pariemen Oto Rondonuwu 
erlah mengadakan pembitjaraan 
dengan Menteri Luar Negeri Su- 

jo Senen siang kemarin mene 
skan, bahwa pemerintah me- 

Studjui pengiriman delegasi 
Ji» Parlementer tjabang Indo- 
12.2 untuk menghadiri konperen 

U.d4e Parlementer jang akan di 
nosungkan di Wina. Konperensi 

'b. akan dimulai pada tg. 29 
Liikus hingga sampai tgl. 3 Sep 
"mbor,. dan delesasi Indonesia 

n berangkat dalam mingou ini 
“usa. Menurut: Oto Rondonuwu 
?landjutnja delegasi Unie  Parle- 
nonter tjabang Indonesia akan 
srdiri dari tiga orang jang akan 
“tentukan oleh pemerintah dari 
sam orang tjalon jg dimadjukan 
3to Rondonuwu, antaranja LA. 
“Tue. Mr. Tambunan, Abdulha- 

din Djokoprawiro. (Antara) 

    
   
   

  

#egagalan 
. . 

Diplomasi AS 
Komentar Moskow 
Atas ,, Matjetnja“ Pe- 
rundingan EDC Dj 

Brussel 
RADIO MOSKOW hari Ming- 

gpu malam dalam  komentarnja 
mengenai kegagalan  Konperensi 
Brussel tentang E.D.C. (Masjara 
kat Pertahanan Eropa) menjata- 
kan bahwa kedjadian itu merupa 
kan kegagalan baru bagi diploma 
si Amerika Serikat. Ditambahkan 
nja bahwa dengan maksud agar 
konperensi diangan gagal, diplo- 
mat2 A.S. telah menekan kepada 
perdara menteri Perantjis, Pierre 
Mendes-France, selama dua djam 
supaja ia mau menanda-tangani 
pernjataan terachir. ! 

“.Bertalian “dengan 'in' maka | 
mentar diatas “mengatakan . bat ur 

orang di Sovjet Uni kini berans- 
gapan bahwa pintu sekarsng tv 
ka bagi perundingan2 baru mengc- 
nai masalah Djerman sebsorj ix te 
lah diusulkan oleh pemerintah $- 
vjet guna mentjapai keputusan2 iv 
positif kearah peredaan  ketega- 
ngan2 internasional lebih landjut 
dan kearah terlaksananja kerdja sa 
ma setjara damai dj Eropa. 

Achirnja dikatakan bahwa terda- 
pat anggapan pula di Sovjet Uni 
bahwa kalangan2 Barat kini tidak 
dapat untuk lebih lama lagi meng   terutama gedung PBB di New 

York. (Antara-AFP) 

bahwa Partai Buruh Inggris meman 
dang Commonwealth sebagaj suatu 
perhimpunan jg bebas dari rakjat 
ig mempunjai kebangsaan jg beriar 

han, atas dasar persamaan jg sem- 

purna. 

Partai Buruh itu beranggapan, 
bahwa pemindahan: kekuasaan dari 
wilajah2 komissariat tinggi Inggris 
di Afrika Selatan harus didasarkan 
atas konsultasi dengan rakjat dari 
Bechuanaland, Swaziland dan Basu- 

hindari perundingan2 baru. pai 
kian radio Moskow. (Antara! 

toland: Transfer - sematjam itu tak 
akan dapat dilaksanakan, djika Af 
rika Selatan tetap mendjalankan po 

litik racialnja seperti sekarang ini. 
Ditambahkan dalam laporan tsb, 

bahwa Partai Buruh Inggris menjo 

kong bantuan jg diberikan oleh rak 
jat Malaya dalam menindas teroris- 
me komunis dan mendorong per- 
kembangan dari kerdjasama inter- 
racial. Dalam pada itu disokongnja 
pula tindakan jg berdasarkan hu- 
kum, untuk menindas gerakan Mau 

  

Lagu Ha Kakudajawn kadonegia 
Kon. Patavansch Gonoocecehan 

| van Kunsten an VAisis 

MR Maa 

syota ppoa” 

4lhadap Sehmidt 

TAHUN KE-IX No. 156. 

0x masi : 

  

“ djutnja AFP mengabarkan, 

PAI 

  

Tuduhan2 Ter- 

Antaranjoa Mau Da- | 
tangkan Pesawat | 
Terbang Asing | 

MENJAMBUNG berita ten- 
tang akan diadilinja bekas Kapten 
KNIL Sehmidt oleh Pengadilan 
Negeri Djakarta besok tgl. 9 
September '54, dari fihak Kedjak 
saan di Djakarta, ,,Antara” men 
dapat kabar, bahwa diantara tu- 
duhan penting ig akan dilantjar 
kan terhadap diri bekas Kapten 
KNIL itu jang tertjantum dalam 
'uduhan2 primair, subsidiair lagi, 
'alah bahwa ia pernah mendatang 
kan atau mengusahaltan datangnja 
sebuah pesawat terbang salah satu 
negara asing didaerah dekat Gu- 
rung Tangkubanprahu ig sudah 
ditentukan Schmidt jg membawa 
dan telah pula menurunkan, men 
djatuhkan alat2 perlengkapan2 
untuk gerombolan2 bersendjata 
D.L., TH, antaranja berupa alat2 
sendjata, peluru2, obat'-an, bahan 
bahan makanan dalam bilik dsb. 

Djuga dituduh telah mengada- 
kan atau mengorganisir suatu 
gerakan illegaal dibawah tanah 
sesudah langsungnja masa penga- 
kuan kedaulatan Indonesia oleh 
Belanda, serta mendjalankan ber 
bagai matjam kedjahatan seperti 

“aiahja Wijaya” Lakerri — Panditikek “mbunuhan2, pembakaran .ru- 
mah2 rakjat, menimbulkan Keka 
tjauan2 dil. jang semuanja dilaku 
kan terdakwa dengan maksud 
meruntuhkan serta  menghilang- 
kan kepertjiajaan rakjat dan dunia 
luar terhadap kemampuan Peme 
rintah R.I. (Antara) 

Turki Djuga 
Minta Cyprus 

Beberapa Bukti2 ,,Hak 
Sedjarah” Dikemukakan 

MENURUT kalangan2 jang 
biasanja dapat dipertjaja di An- 
kara, Turki akan menentang di- 

Demikianiah tulis koresponden 

mi pemerintah Turki belum 
memberikan 
tetapi dalam pertjakapan2 prive 

bunjikan kenjataan bahwa Turki 
berkepentingan dalam soal tadi. 
Pers Turki malahan sering me- 
ngemukakan bahwa apabila Ing- 
gris sampai meninggalkan Cyprus, 
maka pulau tadi harus dikemba.i 
kan kepada Turki. : 

Suratkabar2 Turki.sudah sering 
mengemukakan. bahwa Cyprus tidak 
pernah mendjadi kepunjaan Junani. 

Pulau Cyprus sedjak 1571 merupa 
can bagian daripada wilajah Kesul 
nan Uthman (Osman) Turki, sete 

'ah mengusir tentara Venezia dari 
sana. Tahun 1878 Turki menjerah 
zan Cyprus kepada Inggris. Cyprus 
udah mendjadi ,,kepunjaan” Mahko 
a Inggris sedjak 1191, jaitu waktu 
'adja Richard Coeur de Lion mere 

sputnja, sampai ia mendjualnja kepa 
la Venezia dalam tahun 1487. 

Maksud persetudjuan 1878 itu ada 
'ah: memberikan sebuah 'pangkalan 
sepada Inggris di Cyprus, darimana 
Inggris dapat ,,membantu Turki apa 
bila Rusia melakukan agresi.” 

Dari penduduk Cyprus jang seka 
ang berdjumlah 490.000 djiwa, jang 
'60.006 adalah orang2 jang berba 
zasa Junani dan beragama Ortodox 
junani, jang 80.000 lebih atau kira? 
1890 terdiri diri orang2 Islam ketu 
runan Turkf dan berbahasa Turki. 
C“longan ini masih mempunjai hu 
“"»ran sentimen jang erat dengan 
kKepub'k Turki, seringkali datang de 

legasi? “ssi. Cyprus, untuk mengun 

djungi Turki. jang mereka anggap se 
bagai tanah-sir mereka. Adapun ge 

rakan ,,Enos'e” penggabungan dgn. 

Junani, chusus terdapat dikalangan 
penduduk jang berbahasa Junani dan 
beragama Ortodox Junani. 

(Antara-Reuter) 

  
Tudjuan Politik Kolonial Partai Buruh Inggris 

Mau di Kenya, tetapi Partaj Buruh 
tsb. menginginkan soal2 fundaimen: 
tif dilapangan ekonomi, pertanian 
pendidikan dan perumahan di se- 
lenggarakan sebagai suatu tindakan 
Ig essensieel. 

Selandjutnja Partai Buruh Inggris 
menentang pula setiap tindakan jg 
mengandung didalamnja hukuman 
terhadap orang2 jg tilak tahu-me- 
nahu, jg akan tetap mempertegang 
hubungan2 racial, (Antara-AFP). 

  

Magsaysay Perintahkan 
Tkap 6000 Orang Indon. 
Jang Didakwa Menjelundup Di Pilipina Selatan 

3 MENTERI PERTAHANAN Pilipina, Sotero Cabahug hari Senen kemaren telah mendapat 
perintah dari Presiden Magsaysay uriuk mengumpulkan lebih ku rang 6.006 orang Indonesia jang 
kabarnja masuk provinsi Davao di Philipina Selatan setjara gelap dan luar 
mereka. Instruksi tsb. diberikan cengan melalui radio dari jacht Presiden ,Pag Asa” dimana Pre- 
siden Magsaysay sedang mengadak: n ,,weekend”, Kabarnia orang2 Indonesia tersebut masuk setjara 
gelap kevulau Mindanao dimana 1 
patkan tanah dan menetap disana. 
gelap itu dari pembesar2 provinsi 
Malacaran hari Sabtu jang lalu. 
kan2 untuk membantu pengumy: 
orang Gjurubiiara Malacanan mesgutakan, bahwa perintah tersebut adalah 
diambil oleh pemerintah aa pentingan' keamanan nasional. 

ah wa 

buka konsulat2 di Menado. Pembukaan konsulat tsb. adalah baik untuk 
Indonesia setjara gelap ke Pilipina 
gelap dari Indonesia ke Philivina. 

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp- 11-— dalam kota Smg, 
Rp. 12-— luar kota Smg. isemuanja sudah termasuk meterai), 

Adv. Rp- 0.80 per m.m. kol 

Harga etjeran 60 sen p. lembar.   
  

EDISI POS. 

kemudian mengeluarkan 

Davao merupakan sebuah provinsi dengan harapan untuk menda- 
Magsaysay mendapat keterangan2 tentang pemasukan2 setjara 

1 walikota2 dipulau Mindanao didalam konperensi di Istana 
“ienteri Pertahanan telah di-instruksikan untuk mengirimkan pasu- 

1 orane2 Indonesia itu dan mengurus pengeluarannja. Se- 
bagian dari peraturan ig 

Demikian U.P. dari Manila. Selan- 
pemerintah Pilipina sedang mengambil leangkah2 untuk mem- 

memberantzs immigrasi 
maupun untuk melerjiapkan penjelundupan dan perdagangan 
(Antara) 
MR IU 
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gubernur Djawa Tengah (Uhat tanda penah) waktu memberi 
inish pada mobil pertama Djawa Rally 1954, jang M 

jam 13.01 masuk di garis finish di Semarang. Mobil ini dike 

teh Ni L. Tian dari Djakarta, startno. 1, mobil no. B-1671. 
verslag selengkapnja harap lihat dihalaman 2. 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

dikan 
Mengenai 

    7   “ama   
Gubernur Bld, Njanjikan 1 

Lagu: Kolonial Lama e. 
Katanja Penduduk Irian Baru Boleh Ikut 

Memerintah Dalam Tahun 1970 $ 
MENURUT REUTER, gubernur Belanda untuk Irian Barat AL 

peraah menerangkan, bahwa menurut pendapatnia, baru pada 
tahun 1970 kepada orang Irian Barat dapat diberikan kesempatan 
iurut serta dalam pemerintahan. Keterangan ini diberikannja dim. 
hubungan masih perlunja rakjat Irian diberi pendidikan, jg akan 
Tmenrnta Waktu tama sekali. Da 
tjana fga-tahun Belanda untuk 
yahwa irian adalah pulau jang ter 

Bagiin jang dikuasai “Belanda 
dan mendjadi buah sengketa dng 
indonesia adalah seluas 400.000 
km perse-i, djadi kira2 tiga kali 
luas pulau Djawa dan Madura, 
atau lebih sebelas kali luas Neder 
land, hampir dua kali luas Ing- 
geris, Wales dan Scotland, tetapi 
senduduknja hanja antara 700.000 
dan satu djuta orang. Untuk ren 
tjana-tiga-tahunyja itu Belanda 
menjediakan 200.000.000 . gulden. 
Jang akan diutamakan ialah pe- 
kerdjaan eksplorasi, ' pembuatan 
beta dan pembukaan djalan2, se-   

bitjarakan soal Cyprus dim PBB. ! 

Reuter Gerald Long. Setjara res- : 

sesuatu komentar, : 

pembesar2 Turki tidak menjem- | 

dang djumlah lapangan terbang 
jang kini 15 buah itu akan di 
djadikan 40. 

Baru sedikit sekali jg diketahui 
tentang Irian Barat ini. Jg terang, 

itanahnja tidak sesubur pulau2 Indo 

nesia Jainnja. Tetapi diketahui “be- 
nar, sumber2 minjak ada. Desas- 

| desus tentang adanja uranium di si 
ni telah dibantah setjara resmi. De- 
mikian Reuter, sekalipun  dikata- 
kannja, bahwa banjak sekali jg be- 
lum diketahui tentang Irian Barat 

ihi dan bahwa pekerdjaan eksplora- 
Sj masih perlu sekali dilakukan. Te 
tapi jg dikatakan pasti ada ialah 
nikkel, bauxite dan koper. 

Diam kerdja bagi buruh akan di 
naikkan mendjadi 45 djam seming- 
gunja, sebab 40 djam ig sekarang 
berlaku, dianggap tidak tjukup un- 
tuk” daerah ig mau dibangun. Me- 
ngenaj tenaga buruh selandjutnja- 

pun dikatakan, bahwa untuk buruh 
anak negeri akan diutamakan usa- 

ha2 sosial jg dianggap lebih bai! 
daripada. kalau uangnja dikeluar- 
kan untuk, memberikan nafkah Je- 
bih tinggi, sebab ,,nafkah lebih ting 
gi ini ditangan orang2 jg tidak ber 

  

Atheisme 

Di Rusia 
Rusia Berantas Sisa? 

Agama Jg Masih Ada? 

SIARAN2 Radio Moskow jang 
@monitor di London selama achir- 
achir ini sering mengritik bahwa 
sekolah2 serekat buruh dan pers 
Sovjet Uni teledor dalam tugas2- 
nja untuk menjebarkan atheisme, 
dan disiarkan seterusnja bahwa 
Museum Sedjarah Agama dan 
Atheisme (tak mengenal Tuhan) 
dari Akademi Ilmu Pengetahuan 
Sovjet Uni tahun ini akan ditam- 
bah dengan 2 bagian lagi. Demi- 
kianlah wartawan U.P. 

Radio Moskow menyiarkan, bahwa 
museum tsb. tadi ditambah dengan 
bagian2 tentang asal-mula agama 
'an tentang asal-mula agama Kris 
"en. Museum ini ditempatkan dige 
dung bekas geredja Kazan di Lenin 

grad, din sangat populer” “dikala 
|agan takjat 

Harian Pravda pada permulaan bu 
lan ini muat sebuah karangan jang 
berseru supaja diperluas propaganda 
athcisme jang didasarkan atas ilmu 
pengetahuan. Kepada sekolah2 kepu 
njaan serekat2 buruh dan kepada 
pers diserukan supaja mereka lebih 

giat menjebarkan atheisme, (Antara) 

  

Tam berita Reuter inengensi re” 
iran Barat antara lain dikatakan, 
besar didunia sesudah Groenland. 

pengalaman ini akan mudah mem- 

bawa mereka itu membuang2 uang 
nja untuk barang? jg ku 2 meng 

untungkan dibandingkan de n ha 
sil2 jg dapat diperoleh dengan bia- 

ja jg sama untuk usaha2 sosial”. 
(Antara). 

    

  

Tawanan2 Pe- 

rang Brontak . 
Diatas Kapal Pengang- 

kut ,Skaugun” 

PENDJAGA2 melepaskan tem 
bakan2 kepada para tawanan pe- 
rang Tentara Rakjat Vietnam di 
atas sebuah kapal ,,Skaugun” uik. 
menindats pemberontakan para 
tawanan itu jg berdjumlah 2500 
orang, hari Minggu. 

»Skaugun” adalah sebuah kapal 
Norwegia jang dicharter oleh ang 
katan laut Perantjis untuk meng- 
angkut tawanan2 perang TRV 
dari Haiphong ketempat penuka- 
rat tawanan2 perang di Samsor. 

Kerusuhan diatas dapat dipa- 
damkan oleh para pendjaga Pe- 
rantiis, dan di Sasson pendaratan 
diapat dilakukan tanpa insiden.... 

Diwartakan bahwa diatas kapal 
para tawanan perang itu seko- 
njong2 memberontak dan dengan 
mendadak menjergap 40 orang 
pendjaga mereka. Lalu mereka, 
ni melepaskan tembakan2 kearah 
mereka sehingga akibatnja seorang 
terbunuh dan beberapa lagi men 
dapat luka2. 

Berkenaan dengan terdjadinja 
pemberontakan ini, para pembe- 
sar Perantjis — kini memutuskan 
untuk mengurangi djumlah tawa 
nan2 perang jang diangkut dim 
kapal2 dari Haiphong dengan ala- 
san agar dengan demikian tertje- 
gah pendjagaan2 jang lama di- 
luar pelabuhan. 

Dalam pada itu dapat ditambah 
kan bahwa pada hari Sabtunja, 
delegasi Perantjis memberitahukan 
kepada delegasi RD Vietnam di 
Samson bahwa para tawanan itu 
telah menjelundupkan alat2 sen- 
djata diatas kapal Akan tetapi 
bahwa para tawanah.itu memper 
gunakan alat2 sendjata itu tidak 
diwartakan (Antara—AFP). 

Bosan Sidang? 
Senator Allis Bunuh 

Diri 

SENATOR Amerika Serikat, 
Joseph C. Alis hari Minggu me- 
nembak isterinia dan melukainja 
dengan parah, dan sesudah itu 
membunuh diri. Demikian diberi- 
takan dikota ini. Kedua orang itu 
lalu diangkut ke rumah sakit di 
mana Elis meninggal. Anak laki- 
lakinja jang berusia 17 tahun ke 
pada polisi menjatakan bahwa 
ajahnja, usianja 45 tahun, dalam 
waktu achir2 ini sangat letih ke- 
adaamnja setelah mengikuti sidang 
sidang jang Jama dari Senat sebe- 
dum Konggres mengadakan reses. 

$ (AntarasAFP) 
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perharan besar sekali dari umum, 
1g baru lslu para peserta dari Djawa 

naa telah sampai di Sema- 

diadakan oleh IMS tjb. Semarang de- untuk menjambut kedatangan me- 
Menurut keterangan djalannja raliy 

| itu diberikan oleh Gubernur Djawa 
| Tengah. No. 2 jang sampai di 

ta dari D 

ci diberikan oleh ni. Soediro. Djum 
biah mobil jang ikut serta dari Dja 
karta adalah 53 buah denga: 

dung, Sum On, 

rang. Jang berangkat dari Jogi 
mestinja 4 buah mobil, tetapi kare 
na sebuah mobil mendapat kerusak 
an mesin, maka hanja 3 buah mo 
bil jang ikut. Dijalan jang ditempuh. 
ialah Jogjakarta, Solo, Salatiga Ba 
wen, Magelang, Purworedjo,  Banju 
mas, Wonosobo, Pareban, Weleri, Se 
marang. Dari Surabaja telah berang 
kat 8 mabil jang melalui kota? Sura 
baja, Porong, Malan,g Blitar. Tulung 
agung, Kediri, Djombang, Ploso, Ba 
bat, Bodionegoro, Blora, Demak, Se 

fi 
'nish dalah mobil AB 909 

no.2 dan demikian seterusnja bertu 

rut-turut sampai 58 buah mobil. Me 
nurut keterangan dalam perdjalanan 
jang ditempuh pandjangnja lebih da 
ri 500 km. tadi, ternjata para peser 
ta tidak sampai ada jang mengala | 
mi ket/elakaan: Setelah "mengaso un t- 
tuk beberapa djam Tamanja di Sema 
rang, maka para peserta pada djam 
01:00 tengah malam meninggalkan 
Semarang untuk melandjutkan per 

lombaan rally tadi dan kali ini me 
empuh perdjalanan 1500 km. Hari 
Selasa 'mereka ditunggu kembali di 

Semarang dan tgl. 25 Agustus jad. 
mereka menudju ke Djakarta untuk 
mentjapai sisa Garak, dimana sefu 
ruhnja ada 2500 km. 

start-no.. 
20 dan no. 3 mobil B 45631 start- 

marang. Jang dapat mengikuti rally . . Jang berturut-turut masuk 
tadi adalah mob 12 dari type mulai di Semarang. : 

tahun 1946. Karena keadaan keama | Ustuk “kepenitasan 
nan, maka didalam masing2 mobil ' kalangan 

“ini dapat di'ikuti oleh paling banjak 
orang “3 aya , 

Tanda finish di Semarang 

| Sediak djam 16.00 didepan Kota 
pradja Semarang telah menunggu ba 
njak orang untuk menjaksikan ke 
datangan para peserta rally tadi jg. 
"makin lama djumblah tadi makin be 
szr. Antaranja terdapat pula Goberj 
nur Djawa Tengah . Mangunegoro. | 
Tepat pada djam 18.01 peserta perj 
tima dengan mobil B 1671 ari 
| jang dikendarai ni. L. Tian dari 
Prakarta telah sampai digaris finish, : 
dimana tanda sampai ditempat finish « 

para penggemar sweepstake, kira- 
nja ada baknja, kalau dibawah 
ini disebutkan start-no mobil jg 
berturut2 masuk di Semarang, ja- 
lah nomer2 1,20, 2,3, 8, 28, 10, 

OA To621 19, 27, 2, 43513 12, 49, 
S1 131 14, 16, 17518: 211-22, 23: 
3d 26,31 33” 337. 30 GS3- 39, 
40, 41, 42, 47, 48,50, 51, 52, 53, 
25, 55, 56, 57, 59. 60, 63, 64, 66, 
68, 69, 70, 71, 72, atau drimlah 
seluruhnja S8 buah mobil. Djumblah 
Kalon peserta semua sedianja 72 mo 
bil, tetapi hanja 59 mobil jang diadi 
ikut. sedang sebuah mobil dapat ke 
rusakan waktu menghadapi Start. 
Jang lain?nja pula mendapat kerusa 

an2. 

  Semanan 

' DJANGAN BINGUNG DAN DJANGAN SUSAH HATI! 
“Sekarang sudah terbit buku petangan jang istimewa luar biasa 

djitu 10076 tjotjok dan telah terima beribu-ribu surat pudjian dari 

»Khong Beng Sim IKkwas 
BUKU PETANGAN DENGAN KARTU, harga Rp. 9-— 

Bisa beli pada Toko-Buku2 di Semarang atau .pesan langsung 

pada Penerbit: 

ee 

Beda 

..N. V. TJERMIN” 
- PASAR BESAR 76 — SURABAJA. 

keeps you al 

Lu 
  

  

.obat rambut jang sampurng 

Tuan jang memakai Brylcreem tiap pagi 

mengalami, bahwa rambut Tuan tetap rapi 

sepandjang hari. Tuan melihat tjahaja indah, 

jang diberikan Brylcreem pada rambut. 

"Tuan merasa bagaimana Brylcreem “mem- 

“bersihkan serta mentjegah keringnja kulit 

I-kepala. Dan Tuan ingat mengurut rambut 

baik? dengan  Brylcreem. Dengan begini 

Tuan menikmati, kesenangan berganda ram- 

“but selalu rapi dan rambut sehat untuk 

“setamanja. Pakailah selalu Brylcreem 

untuk rambut rapi dansehat 

# Pradjurit. 

Hai djam 10 tih dilantik oleh Gu- 

“Jupatjara pelantikan, kemudian di 
Jadakan resepsi di Hotel Pavillon 

| djadi 

. seimbang. 

l 

| kor 

di Rumah Sakit Missi. 
| Denga 

| Tuan Dr. Djajus, bidan Tan Tien 

PE IMA 2 

Iwonososo 
UTUT. MANGGUNG” 

| A 0. GAN. 2 

Ka Mas 
dipuro penduduk desa Selo ha 

negoro, ketjamatan Leksono, adalah kan 'p. 
orang jang tertua didaerah Wonoso rung » 
'bo. Menurut keterangan ia dilahir- segenap per 3 bur 
'kan tidak lama sehabis perang Dipo dipungut bea Rp. 20-— 

Id untuk tiap ekor jang 
iper' ndingan. Eka Si 

sak 

Aa 
negoro, jaitu pada tahun 1834, dja 

Idi sekarang telah berusia 120 tahun. 
Giginja masih utuh, pendengaran 

nja terang dan kalau membatja ta! 
pa katjamata. Bujutnja 12: i ka- 
rang turut anaknja laki2 jang men- harga 
djadi. guru sekolah rakjat. 1” 

Pada waktu muda pak Rekso be- 
sebagai Ke TJIR 

tersebut dan. ba 

kerdja. pada pabrik gula | 
pala mandor. Mentjangkul kini pun N 
ia masih kuat, dan kalau makan ku 3 
luban (sajuran mentah) tak boleh ke p : 

tinggalan. (Antara). (en nn 
  

| Gedung nasional itu menurut ren- 
tjana dibangunkan dengan beaja se. 
besar Rp. 240.000,—, jang beajanja | 
dibagi dua, jaitu untuk bangunan A 
aon Rp. 140.000.— “dan 
bagian B (bijgebouw) Rp. 100.0000, 

Jang kini sedang dibangun dan :su- 
dah hampir selesai adalah bangunan 
bagian A, jang dibeajani dengan cre 
dit dari Murni Cinema, (Rp. 150. 
000). Menurut rentjana semula 
untuk bagian A ini sudah harus se- 
lesai dengan uang crediet tersebut, ' 
tetapi prakteknja ternjata masih ke 
kurangan — sebanjak Rp 15.000.— 
lagi, “karena dari uang crediet itu 
Rp: 30.000.— 
nakan untuk membeli tanahnja. 
Kekurangan beaja untuk menjele- 

saikan bangunan bag. A itu, diha- 
rapkan “akan dapat ditutup dengan 
hasil2 malam kesenian jang akan di 
selengarakan. bulan Oktober j.ad., 
sedangkan beaja untuk menjelesai- 
kan banguna, bagian B, akan di 
usahakan dengan berbagai djalan jg. 

sjah. “ 

HASIL PERTANDINGAN 
ANGGAR uu | 

Pertandingan anggar jang diada- 
kan di' Balai Pradjurit Smg. selam 

tgl. 21 dan 22 Agustus jbl. Sana 
rangkaian dari atjara  Panitya 17 
Agustus, hasilnja “adalah sbb.: Flo- 

ret prija: 1. Sersan Major Satam: 
dari R.I. 14: 2. Pemb. Letn. Ker 
dari Genie Magelang: 3. Pemb. 
Letn. Ngadisan dari Kesehatan Ten 
tara TT IV: 4. Pemb. Letn, Sukar- 

djo dari Bn, 436 Magelang. Floret 
Nj. Welly dari CIAD 

TT IV: 2. Yap Kiem Nio dari 
CIAD TT IV: 3. Nani Trnggono 

dari RL 14: 4. Yajuk dari Pend. 
Djasmani- Tentara TT 1V. Sabel pu- 
tera: 1. Letn. Sarbini dari SKI TT 
IV Magelang, 2. Sersan Major Mar 
so dari Genie Magelang: 3. Lts. 
Marwoto dari KMKB Smg.: 4. Ma 
jor Tjokropawiro dari R.I. 15 Solo. 
Hadiah2 kepada mereka telah Gi- 
'trimakan oleh Major Sudiarto dan 

Gubernur Mangunnegoro pada 
Minggu malam jbl. digedung Bali 

wanita: 1. 

. 
x NASIONAL & 

Kemis malam ibl. Jajasan Gedung 
Nasional kota Tjirebon telah meng- 

adakan rapat pembentuka, panitya 
malam kesenian amal, jang hasilnja 
diperuntukkan guna membeajaj Gan 
menjelesaikan pembanguna, gedung 
nasional, jang kini terkatung? betr- 
hubung kekurangan beaja. Selan- 
djutnja dapat diberitakan pula, bah 

GEROMBOLAN TERUS 
DIHANTJURKAN 

Pada tgl. 19 Agustus 1954 dalam 
gerakan pembersihan di daeran Ope 

rasi Guntur kembali pasukan2 kita | 
mendapat hasil jang gemilang jalah: ! 
9 Orang grombolan mati tertem-! 

bak: seorang tertangkap hidup, #1 
| putjuk bren (mitralijur ringan), 1 
putjuk Tompson, 1 pistul, 2 putjuk 
L.E. dan 2 putjuk karabijn, djum 
lah 7 putjuk.sendjata dapat kita 
rampas. Pasukan? kita selamat. Di 
mikian Pa. Pers TT IV. , ' 

'RESIDEN JUDONEGORO 
3 DILANTIK. 
Residen Semarang jang baru, 

Judonegoro, Senen pagi jbl. dimu 

tjanakan akan mendatangkan  bin- 
tang film Indonesia terkenal Jan 

bulan Oktober j.a.d. Dalam hu 

ngan ini Notorahardjo salah seorang 
pengurus  Jajasan Gedung Nasa 
Tjirebon menerangkan lebih ma 
bahwa sudah Iama rakjat kota TYji- 
'rebon menunggu2 terwudjudnja s 
tu gedung nasional - jang mendj 
kebanggaan kotanja. Tetapi saat 
gedung nasional itu belum djuga : 
wudjud mengingat kesulitan2 ' 
uangannja. 5 

£ 

bernur Diawa Tengah Mangunne 
goro selaku wakil Menteri Dalam 
Negeri. Upatjara pelantikan ber- 
tempat diruangan sidang Balai 
Kota Semg, dan  dihadliri oleh: 
Pembesar2 Civil dan Tentara dari 
Semarang, Residen2 dan Bupati2 
|seluruh Djawa Tengah. Selesai 

». 
2 

SUASANA CANTINE 
Bertempat di Balai Pradjurit Se 

rang pada Minggu pagi jbl. antara 

Ba dj. 9.30-- 11.30 h dil ngkd REGU SIN CHUNG j. 9.30 — 1 tela Lana 
« DIJARA 
SEMARANG. f 

Pada tgl. 20, 21 dan 22 Agus- 
tus jbl. dilapangan THHK Plam- 
pitan Semarang dilangsungkan 
pertandingan ulangan antara '3 
regu basketball jaitu Sin Chung, j 
Kuo Yu Hui dan Pheng You Hui, 
dimana masing2 regu menundjuk 
kan permainan2 jang bagus utk 
mempertahankan bendera ma- 
sing2. Hanja dengan kemenangan 
angka "memasukkan bola, maka 
regu Sin Chung Semarang men- 

djuara Chung Hua Lan 
| Chiu Tsung Hui utk. th. 1953/”54 
'Kuo Yu Hui no. 2 dan Pheng 
"You Hui no. 3. Angka2 jang di 
| dapat sbb. : tgl. 20: Kuo Yu Hui 
— Pheng You Hui 50—31, K.Y. 

EH — Sin Chung 49—52, Ph. Y. 
i H. — Sin Chung 62—52. Kekua 
.tan 3 regu2 tersebut diatas “itu 

siaran pertundjukan Suasana “Can 
tine”. Atjara dalam pertundiuka: 
jalah: Seni Karawitan oleh CTN Kie 
436, tarian sumbangan Eko Kapti 
dan dagelan dari D, akad. 7 

ULANG TAHUN S. B. K. B. 
SBKB Tib: Semarang akan mem 

peringati dan merajakan Hari. Ulang 
Fahunnja jang ke IV, pada besok 
tel. 24 Agustus digedung Gris. Bo 
djiong Semarang. Malam peringatan 
akan diramaikan pula dengan hibu 
ran krontjong orkest. Disamping me 
ngundang para anggautanja dengan 
keluarga, djuga diudang pula wakil2 
Instansi Pemerintahan setempat, par 
tci2 dan organisasi2 massa lainnja. 

DJUARA GAPURA. 

  
  

oleh, dalam. perlombaan 
gaprra2 didepan kampung2 berkena 

tus, jang dianggap paling memenuhi 

Sjarat dan telah keluar sebagai djia 

ra. jalah: I. Kalisawe: II Tegalsari, 
HI. Bulustalan: IV. Baterman Ke 

: | tiil dan V. Gergadji. Disamping itu 

—'G. Merapi akan diberikan pula hadiah" penghi 

“dewasa ini tampaknja tenang dan | bur bagi 10 gapura lain2nja. Menu 

| sebagian besar dari para 1g 'riit keterangan, dalam nilai gapura2 

sinja telah dipulangkan ketempat- ' tadi Panitya memandang dari sudut 

rja semula hingga ini waktu hanja | bentuk, isi dan kebuda'aan. 

He akbar Orang pokongan2 PTE NBAK MENEMBAK DGN. 
mi tang diterima sudah tjukup ba | GEROMBOLAN DIDAERAH 
niak dan mengichtiarkan serta ! G6: Be Naat . 

| mendjaga pula, agar tidak mele- Pada tel.: 19/8-54 djam: 15.00 

mahkan semangat masjarakat utk sewaktu gerombolan Me dengan 
"ag Pn anna " kekuatan kl. 150 orang dan ber- 
PEN. KO PNG SA, sendjata Ik. 7096 berada disekitar 

desa Widjahan daerah Brebes, se- 
diangan sampai uan utk, 

ban G. Merapi”,  didjadikan 1 « 1 | 
kedok guna mendapatkan idjin era oleh pasukan kita terdiri dari 

bermatjam-matjam keramaian jg ? peleton menudju ke tempat tsb., 
tidak verlu, diangan samwai ter- sehingga tembak-menembak — terdia- 

djadi kedjadian2 Hang tidak di- Si. Tetapi tidak lema kemudian Ko 
1 sim dengan gerombolannja  melari inginkan, maka pen: an so 

: h Along tai pe kan diri dengan meninggalkan: 2 kongan utk. m . terhi- . Sa 
brng mulai tgl. 1 September dihen Orang temannja jang sudah mati 

fikan. Sokongan apapun jang be sedangkan 1 putjuk bren-gun (ni- 

lum dibereskan, diharapkan merg tralijur ringan) dan 1 L.E. dapat 
“usahakan pemberesannja kepada kita rampas. : 
Koordinator Pan'tva  Penolong Psukan kita setelah mengadakan 

Korban G. Merapi Semarang. tongedjaran kembali ke posnia de- 
ngan selamat. 

Ade Ticoalu Dan 
Sam Saimun Djua- 

Ira Bintang Radio 
Daerah Djakarta 

Raya 1954 
Penjanji Ade Ticoalu dan. Sam 

Saimun masing2 telah keluar aari 
djWara wanita dan laki2 bintang ra- 
dio daerah Djakarta Raya untuk ta- 
hun 1954, sehingga dengan demiki- 
an mereka akan tampil kemuka ke- 
lak dalam perlombaan perebutan 
kedjuaraan bintang radio seluruh 'In 
donesia untuk tahun 1954, jang 
aran diadakan di Djakarta pada 
hati radio tgl. 11 September j.a.d. 
bebagai maria diketahui, kedua pe- 
njanji itu adalah djuga jang telah 
berhasil menggondol kedjuaraan na 
sionai bintang radio seluruh Indone 
sia tahun 1953 jl. Djuara kedua 
untuk bagian wanita dalam finale 
ialah Dientje Jacobus dan untuk 
laki2 “Tubagus Sanusi, sedangkan 
sebagai djuara ketiga untuk bagian 
watiita adalah Min Sondakh dan 

ilaki2 Ping Astono, 

SOKONGAN UTK. KORBAN 

Sekertariat Gubernuran meng- 
umumkan sbb.: . 

Karena keadaan 

  

KKNI 

Lahir dengan selamat anak ke V 
putera ke III t 

Poo Swan 
19-8-54 djam 00.50 

4 

pada tg. 

Dengan djalan ini menghaturkan 
“diperbanjak terima kasih pada 

Nio dan para Djururawat,. 
SIAUW THIAM HOE 

dengan Njonjah. 
2. 

Tt 

IR. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 
Djam bitjara : 
Rumah: djam 7.00— 9.30 

diam 4.30— 6.30 
2.5. Elisabeth 10.30—11.30 

3 LS LS LS LS TA AS SL LI 

sore     

rida | 

diantaranja dipergu- 

JAJASAN GEDUNG “| 

  

m ini adalah jang per 

  
“Ke 

wa pada malam kesenian itu dizen- 'sebut beri: 

waktunja direntjanakan pada asa nik ni 

| 
' Menurut keterangan jang kita per' Noorsalam 

menghias Djamaluddin 

an dengan peringatan hari 17 Agiis ' Hirlan 

  
Dengan perahu-lajar jang agak aneh bentuknja -ini, jang ia buat sendiri 

dan jang berbentuk dua 
Kraker von Scehwarzwald dari Miinchen, 

bar 'ini kelihatan ia telah sampai dipelabuhan 
Australia: Dalam gam 

buah, seorang Djerman jang bernama Wolfgang 

akan mentjoba berlajar ke 

New-haven di Inggris, meskipun didalam perdjalanannja ini ia harus 

$ menempuh badai dap topan dilaut. 

  

'ngan adalah jang terkuat. Hanja 4 

| perti waktu dalam menghadapi kes. 
Persis Solo dalam perebutan kedjua 

s. Persis Ditjukur 
5-2. Oleh PSIS 

— Dalam Suatu Debuut Jg. Bagus— 

Kekalahan Makassar Disebabkan 

(Offside Sisteemt,. 
(Oleh : 

nlesu” 

Sa, 

Wartawan Kita) 

'KALAU KES. PERSIS Makassar dalam suatu pertandingan 
dapat mengguhngkan kes. Poris Semarang diperkuat dgn. 
— 1, ternjata dalam menghadapi kes. PSIS Semarang ha- 
sore dilapangan Stadion jang mendapat perhatian besar, 

ia menjerah dengan angka 5 —2 dalam suatu debuut jang djarang 
tertampak dalam dunia sepakbola di Semarang. Pertandingan ter- 

: . dengan forsch, 

ik, 

fair, tjepat dan enak dilihat, se- 
fihak dapat menundjukkan finishing touch jang ba- 

1gga seringkali terlihat sa'at2 jang kritis. Kekuatan dan teh- 
seimbang. Pertandingan berlangsung 2 X 45 menit. 
Kekalahan Persis terutama disebabkan taktik offside-sisteem 

dalam babak pertama jang kadang2 membawa hasil baik, tetapi 
| banjak pula merugikan kalangan sendiri. Goal jang dapat ditjetak 
Hupaag -pun kebanjakan dari sisteem tadi dengan mengutama- 

“kan lari tjepat dan umpan2 bola jang tadjam. 

| Tetapi dalam babak kedua fihak 

i Persis rupanja melihat bahaja sistem 

r tsb: dan-merobahnja, hingga dalam 
»- babak abak kedua “garis belakang Persis 

jukkan kekuatannja dan ti- 

» dak mudah pula dapat dilewati oleh 
penjerang Semarang, “hingga Sema 
rang tek mampu mendjebolkan ga 
wang Persis. Sebaliknja fihak Persis 
berhasil  mengetjilkan kekalahannja 
dengan 1 goal. Serangan2 fihak Per 

sis kebanjakan dilakukan shortpas- 
Sing jang membudjur ke tengah dan 
setelah mendekati gawang musuh, 
kedua wings diberi umpan, agar da 
pat menarik perhatian garis bela- 
kang PSIS jang kuat ke pinggir. De 
ngan demikian bagian tengah men- 
djadi agak kurang kuat dan Ramang 
dapat bekerdja. Tetapi Ramang men 
dapat pendjagaan jang tidak tersia- 
sia oleh PSIS. 

Kalau wasit sdr. Koentadi membe 
ri tanda dimulainja pertandingan ta 
di, maka kedua' kesebelasan itu me 
nurunkan pasangan2 sbb.: " 

Persis : : $ 
Sutar 

Latandang 

Zainuddin 
H. Mana 

Hussain — Itjing 
Ramang - Suwardy 

Gadong 
Oo i f 

Kristono Ing Liang Masri 
Kasnin  Kahono Kee Sin 

Suprapto  Soetedjo 
Kong Khing 

PSIS : 

Pasangan Persis menurut ketera- 

pemain jang menghadapi Poris ikut 
main, Semua pemain dari kedua ke 
sebelasan tadi menundjukkan - per- 
“mainan jang bagus.  Dipasangnia 
Kong Khing mendjadi pendjagaan 
gawang Semarang sebagai penggan- 

ti Han Siong pula tidak mengerjewa 
kan, sedang Ing Liang, Kian An dan 
Soetedjo sudah: lulus dalam ad,ian 
disekolah masing2, hingga tidak se- 

raan PSSI Djawa Tengah. 

lannja pertandingan. 
| Begitu bola menglinding, La 
rang membuka serangan lebih dulu, 
tetapi kandas ditengah2 djalan jang 
menjebabkan Persis melakukan sera 
ngan jang djuga tidak berhasil. Si 
lih berganti menjerang dari kedua 
belah fihak tampak tegas dan ma- 
sing-masing pendjaga gawang men- 
dapat udjian2. Dalam suatu sera: 
ngan dari Semarang, kita  fjatat 
Hirlan membuang satu kars ba 
gus. Sekalipun serangan  banjak 
dilakukan ' Semarang, namun goal 
tertjetak dilain seberang. Suwar- 
dy jang mendapat bola segera 
memberi umpan kepada Ramang jg 
berhasil mengakali ' Kahono dan 
achirnja dengan suatu tendanga, bo 
la jang mentjari tempat, maka un- | 
tuk pertama kali Kong Khing meng 

D 
Al AT ALA 

ANAK AGUNG MENEMUI SE 
KRETARIS DJEN. KEMENTE- 

— RIAN L. N. PRANTIIS. 
Hari Djum'at Dutabesar Indo- 

nesia di Paris Anak Agung Gde 
Agung menemui Sekretaris Djen- 
deral Kementerian Luar Negeri 
Perantjis Parodi dan antara lain 
menjampaikan hasil2 pembitjara- 
an pembubaran Uni di Den Haag. 
Hari itu djuga Anak Agung 
mengadakan — kundjungan — pada 
Perdana Menteri' Tunisia “Taher 
ben Amar jang kini “berada di 
Paris untuk mengadakan pertu- 

Kian An: 

salat mendjurusnja, 

ambil bola dari dalam. gawang :— 
O. untuk Makasar. Semarang menje 
rang dengan hebatnja, tetapi kandas 
karena offside. Ketika Kristiono me 
nerima bola dari Kee Sien, ia mem 
berikan bola itu.kepada Kian An.se 
tjara tadjam. Kian An dengan suatu 
rush jang bagus berhasil. mengge- 
tarkan gawang musuh dengan suatt 
tendangan bola jang menjeser ke ba 

wah 1 — 1. Dengan angka ini Se- 
marang menggempur benteng lawar 

nja setjara hebat. Duel didepan ga- 
wang Sutar terdjadi pula, dimana ? 
pemain Semarang berhadapan “ing. 
3 pemain Persis. Kristiono jang ikut 
membantu, sajang melepaskan pelu 

ru ke samping pada gawang 'ang Su 
dah ditinggalkan “Sutar. Bola jang 
ditendang ke tengah kembali lagi kz 
pada Christono jang menduduki ki 
ri luar. Dengan suatu umpap ke te- 
ngah, achirnja terdjadi duet antara 
Hirlan dan keeper Sutar. Bola jang 

dapat disentuk kepalania Hirlan mz 
suk kedalam gawang 2 — 1. 

Ketinggalan angka itu, Persis pun 
menjerang setjara teratur. Suatu per 
mainan “bersama antara — Ramang. 
Noorsalam dan Suwardy dapat msn 
dekati gawang PSIS. Serangan ini di 
achiri dengan “ tendangan — gisdek 

oleh Gadong jang mengenai gawang 
atas jang djustru ' masuknja bola 
kembali kedalam lapangan di .,om- 
haal” oleh Ramang, tetapi bola men 
djurus ke atas gawang. Dilain sebe 
rang, penjerang PSIS djuga. menga- 
dakan serangan teratur jang dipim- 
pin Masri. Serangan ini diachiri de 
ngan tendangan keras dari Ing 
Liang jang dapat ditangkap keeper 
Sutar, tetapi bola keluar dari tangdn 
nja dan mengglinding ke dalam ga 
wang. Sutar mentjoba memburunja, 
tetapi tidak berhasil — mentjegahnja 
lewat garis, hingga kepalanja mem 
bentur besi gawang dan mendapat 
luka. Angka berobah 3 — 1. Dapat 
hati ini serangan2 Semarang makin 
Iantjar. Kali ini Ing Liang berhasii 
melewati 2 pemain Persis dan kare 
na salah paham dari Sutar dengan 
pemain belakang Persis lainnja, ma 
ka bola dapat dikirim ke podjok 
oleh Ing Liang, hingga scoringboard 
menundjuk 4 — 1. Kesalahan garis 

belakang Persis jang terlalu madju 
kedepan untuk memberi  djebakan 
offside, kembali merugikan, ketika 
Masri menerima umpan dari Kus- 
nin dan dapat lari ' tjepat, sampai 
berhadapan sendiri dengan keeper 
Sutar. Dengan satu tendangan jang 
.geplaatst”, angka berobah 5 — 1 
untuk Semarang jang dipegang sim 
pai halftime. 
Dalam babak kedua keeper Sutar 

diganti back . Mana. Spil Hussain 
menduduki tempatnja Mana dan H4 
sanuddin mendjadi spil. Perobahan2 
ini tidak bikin lemahnja pembelaan 
Persis Bahkan dalam babak kedua 

Den Rp400 Ribu Smg. 

(Oleh : 

njakit paru2 (TBC) 

takan- bahwa tempat 

besar Rp. 500-000.— 

Sedikitnja 596 
TBC. 

Atas suatu pertanjaan, diterang- 
kan oleh Dr. Suparto bahwa pen- 

| duduk Semarang jang djumlahnja 
Lk. 360.000 djiwa, paling sedikit 
ada 596 jang menderita sakit pa- 
ru2. Tentang sebab2nja, tidak ka- 
rena tekanan ekonomi sadja. teta- 
pi djuga karena lain2 faktor, mi- 
sa.nja perumahan dan keadaan2 
disekitarnya. Selandjutnja dikata- 
kan, bahwa dahulu usaha pembe- 
rantasan penjakit paru2 selalu di 
selenggarakan oleh inisiatip part- 
tkulir. maka sekarang usaha pem- 
berantasan itu telah mendjadi tiu- 
gasnja Pemerintah. 

menderita 
$ 

5 
Malaria tidak ada. 

Mengenai -penjakit malaria waktu 
kita “tanjakan, dengan “bangga ' Dok 

ter Suparto menjatakan, bahwa' ke 
ta Semarang kini “telah. bebas. dari 

bahaja njamuk malaria. Selama 2 ti 
hun il, usaha memberantas njamuk 

tsb. terus “diperhebat, a. I- dengan 
menggunakan penfemprotan obat D. 

DT. Hasilnja ternjata sangat mx 
muaskan, dun sepandjang penjelidik 

Lan dalam kota Semarang tidak ter 
"dapat bahaja niamuk: malaria. Da 
lam hubungan ini Dr. Suparto kata 

. kan, bahwa  rupa-rupanja fihak Pe 

merintah Pusat (Kementerian Kese 
hatan) semula belum dapat pertjaja. 

Kemudian fihak Kementerian mx 

ngirimkan para ahlinja hingga 2 Ka 
Ike Semarang untuk melakukan 

nenjelidikan2. Achirnja ternjata, bah 

va bahaja niamuk tadi telah betulZ 
dapat 'terbWintas. Biaja wituk ke 

perlkan tsb. selama 2 tahun itu dika 
'akan Lk. sebesar Rp. 400-000,—. Se 

bagaimana diketahni, daerah kota 

Semarang dahulunja terkenal seb 
ai sarangnja njamuk malaria, djus 

tr kota 'ini letaknja “ditepi pantai 

dan banjak terdapat rawa-rawa (mov 
“assen). 

    
Bahaja jang selalu meng- 
antjam. 

Sementara itu bahaja penjakit jg 
boleh dikata kini merupakan antja 
man bagi penduduk, jaitu a.l. cno- 

lera, dysentrie, typhus,  k 
lamming dL.I. Penjakit2 menufar itu 

akan mudah timbul, selama wild 
occupatie dalam kota Semarang ir: 
sih meluas. Statistiek angka2 kem 

tian jang disebabkan karena s 
satu penjakit tersebut diatas, seba 
gian besar para penghuni dari wil 
de occupatie itu. Darj itu penjelesai 

an tentang soal wilde occupatie big 
Djawatan Kesehatan Kota 

soal jang urgent sekali, 
Dr. Suparto. 
Mengenai  angka2 statistiek tadi 

atas pertanjaan kita berapa proser 
penghuni wilde occupatie jang me 
ninggal sebab penjakit menular, Dr 

Suparto tidak bersedia memberikan 
keterangan angka2nja, hanja dikat: 
kan sebagian besar. Lebih djauh d 
serukan, agar penduduk suka me- 
njuntikkap «diri terhadap penjakit? 
menular tersebut diatas, djustru- sun 

tikan itu kini berlangsung dan de 

ngan tjuma2. Adapun tempat dar 
waktunja untuk suntikan itu ditiap? 
kampung, akan dimuat setjara ber- 
turut2 “dalam ,,Suara Merdeka”. 

rVer- 

deni 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 25 Agustus 1954: 

Djam “06.10 Gending2 Surabaja: 

06.40 Instrumentalia Timur: 07 10 

Orkes Ray Noble: 07:30 Herijati 

di: 1205 Tri. Irama, 12.30. Nia- 

njian Lena: 12.45 Felix Mendeis- 

sohn: 13.15 Sunda Djenaka: 13.40 

17.05 Taman Kusuma, 

mari, 
19,30 Merdu meraju, 20.30 Men- 

djelang - malam, 21.19. Wajang 

Orang: 22.20 Wajang Orang (i 

djutan)s 24.00 Tutup. 

Surakarta. 25 Agustus 1954: 

Djam . 06.03 Accordeon tunggu: 

06.15 Indonesia gembira: 06.45 ILa- 

gu2 Krontjong: 07.15 Kiriman dari 

Bali: 07.45 Njanjian waltz, 12.03 

Sl 145 — 13.45 Klenengan dari 

Puro: 17.05 Bu Nies dengan kanak2 

nja: 17.45 Varia Djawa Tengah, 

| 48.00 Penerangan Rakjast 19,30 La 
  

' poran Senj Susunan: 20.30 Permant Ur U 
"an orgel, 20.45 Sam Saimun dan 

''Djanad: 21.20 Gema Malam: 22.15 

(Hiburan terachir: 23.00 Tutup. 

ini Persis melakukan serangan2 jang | 
lebih berbahaja dan rapi untuk me 
ngetjilkan kekalahan. Kita' tjatat be 
berapakali Kong Khing menolong 
gawangnja dari bahaja2. Ketika ia 
menendang bola ketengah jang agak 
salah ternjata bola 
ini djatuh pada Ramang. Dengan Ii 
tjin Ramang dapat mengakali 2 pe 
main PSIS dan kemudian melepas- 
kan bola kedalam gawangnja Kcng 
Khing jang mentjoba menolongfja 
dgn. mendjatuhkan diri tak bera. 
sil 5—2, Kita tjatat Ing Liang dapat 
digaet oleh pemain Persis didalam 
garis terlarang. Tendangan bola ..m 
direct” tidak membawa hasil. De- 
kat achir, Suprapto diganti Bono 

dan dalam menit2 terachir, Persis 
melakukan serangan2 hebat. Suatu 
tendangan keras . dari Djamaluddin 
dapat ditangkap Kong Khing dan. 
bagus dan peluru Kian An pun da 

pat disingkirkan oleh Mana, De- 
ingan angka S5 -—- 2, maka pertandi-     karan pikiran tentang ' perkera- 

bangan2 baru di Tunisia. 
ngan jang penuh semangat dan figh- 
ting spirit tadi diachiri. 

Jogjakarta, 25 Agustus 1954: 
Djam 06.10 Bonangan pazi: 

Genderan pagi: 07.10 Gendsi 
gi (landjutan): 12.05 Rajuan Roose- 
matry Cloony: 12.15 Kota Djakarta 

dimuntaian Musik: 12.30 Konsert 

siang: 13.10 Untuk penghaniar ma- 

kan:. 13.45 Barat gembira:  1a.C0 

Klenengan Pasundan: 17.00 Peng- 

hantar minum teh, 17.45 Piano so- 

re: 18,15 Lagu2 Malaya gembira: 

18.30 Peladjaran lagu2 Djawa: 19.40 

Gending2 Bali: 20.15 Ballet Suite: 
20.30 Penjedap — Malam, 
Ujon2 Monosuko: 22.10 Ujon2 Mo 

nosuko (landjutan): 24.00 Tutup. 

6.30 

  mpg yA NN RU na 

HARGA MAS. 
| Semarang, 23 Apt. "54. 

24 karat: djual Rp. 42,50 
beli Rp. 42,25 

|. 22 karat: djual Rp. 38,50 
| beli Rp. 37,50 
Ppap bubu ebuhubuuhuhuhahehahuh ahaha, 

Lagu2 Makasar, 14.00 Siang riang, | 
(7.40 Sen-t 

dja meraju: 18.15 Lagu2 jang d'ge-j 

18.30 Dari dan untuk AP. 

un paj 

2130| 

Sembuh Dari Malaria 
Biro Konsultasi “TBC Akan' Dibangun- 

kan (Di Semarang 
Wartawan Kita) 

KEPALA DJAWATAN Kesehatan Kota, Dokter upario atas 

pertanjaan kita menjatakan, bahwa usaha untuk pemberantasan pe- 

kini sedang dalam persiapan. Langkah pertama 

jang segera akan dilaksanakan jalah membuka Konsultasi Biro un- 

tuk penjakit tadi, dan diusahakan agar 
kota. Tetapi usaha untuk membeli gedung guna keper 1 

hingga kini masih sukar. Mengenaj sanatorium penjakit paru2 jang 

kini telah ada di Tjandi Kardnganjar Semarang. Dr. Suparto ka- 

itu setelah ditindjau oleh fihak Kementerian, 

ternjata memang sesuai (geschikt) untuk sanatorium. Tetapi sanato- 

rium itu hakekatnja masih miliknja $ me 
tah telah memberikan bantuan' alat2 serta uang sampai tahun ini se- 

berada ditengah2 
rluan tersebut 

letaknja 

Mardi Walujo, dan Pemerin- 

  

KES, INDONESIA SINGAPURA 

MENANG 4 —2 DARI KES. 

“INDIA SINGAPURA. : 

Dalam pertandingan kompetisi 

Community League jang diada- 

kah” oleh SAFA Kemis malam 

jang lalu distadion Djalan Be- 

sar Singapura, kes. golongan In- 

donesia penduduk Singapura te- 

lah memperoleh kemenangan 

5 2 dari kes. golongan India 

penduduk | Singapura, demikian 

“The Straits Times”. Dalam per- 

tandingan tsb. kiri-dalam dari 

kes, Indonesia, Ismail Ahmad te- 

lah mentjetak semua gol keme- 

nangan itu. Kedudukan diwaktu 
stirahat 2 — 0. 

KES. UMS MENANG 5—1 DA- 
RI KES. COMBINED 

SERVICE 

Menurut ,,The $ sg. Times” 

dalam pertandingan PDjumaat s0- 

-» di Stadion Djalan Besar, Singa 

sura kesebelasan UMS telah 

memperlihatkan permainan jang 

baik sekali dan berhasil memper- 
oleh kemenangan 5—1 dai 
belasan Combined Services. Kea- 

daan waktu mengaso 2—0 untuk 

UMS. Gol pertama telah ditjetak 

sleh penjerang tengah Djarniaat. 

Pertama-tama Djami nkan 

»peran bola pada kiriluar Hong 

Sing jang kemudian dapat melam 

baui Baynes dan mengirimkan 

kembali bola pada Djamiaat jang 

dengan tjepat meneruskan bola 

kedalam gawang Singapura. Pa- 

ia menit ke 13 Beng Koen telah 

kirimkan bola jang bagus pada 
Diamiaat, jang dengan kepala me 
heruskan bola pada Giok Po. Se- 

"Selum back dapat mengedjarnja 

kanan dalam Giok Po dengan tje 
sat telah meneruskan b keda- 

lam djala, sehingga keadaan men 

3-0 untuk “UMS: Babak 
ke 2 seluruhnia dikuasai oleh 

UMS dan 3 gol jang bagus2 da- 
lam babak ke 2 ini telah ditietak 
yeh Sismsubahar pada menit ke 
17. Giek Po nada menit ke 50 
fan Diamiaat dalam menit ke 55. 

Gol satunja dari Combined Ser 
ses didanat dari tendangan, pi- 
naltv beberana menit sebelum 
vertandingan-berachir. (Antara) 

F. SONNEVILLE GULING- 

KAN LAWANNJA DA- 
LAM 14 MENIT. 

Djuara Indonesia Ferry Sonne- 

ville kemarin hanja membutuh- 

kan waktu 14 menit untuk meng 
gulingkan lawannja se Si Min 

dengam 15—5, 15—2 
menangan ini S0 
masug Ouarter- 
aamen “ bulutang 
Malaya 1954, demi 
Times”. 

Disamping itu Oei Teick Hok 

telah kalahkan Tan Lai Chong de 

nban 15—3, 15—2, sedang Ong 

Poh Liem telah menang dari 

Khoo Eng Huah dengan —3, 

(S5—K 
Selandjutnja dinjatakan bahwa 

permainan Sonnevili il 

heri kesan  darip: e 

ke 2 pemain Davis-Cur 
Sei Teck Hok dan 
Liem, dan selama 
ebih banjak mendapa 
1 karena pukula 

mematikan. 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan bahwa dalam babak ke 
berlangsung “hari  Djumaat. pe- 

“Indonesia Eddy Jusuf djuga 
memperoleh kemenangan 

Lai Swee Teik dengan 15-53, 

15-19: Pasangan double Sonne- 
vile/Eddy Jusuf telah pula mem 

| peroleh kemenangan “dari pasa- 
Lisan Law “Teick Hock/Teh 

| Kheng Chooi.' 

| pENDIRLASAN TENTANG 
DASIL2 IG. DIPEROLEH MA- 

HASiSWA INDONESIA DLM 
»UNIVERSITY . SUMMER 
GAMES” JL. DI BU- 

DAPEST. 
Menurut keterangan jang dibe- 

rikam oleh Darmawan Adi jang 
baru pulang mengikuti delegasi 
mahasiswa Indonesia ke ,,Untver- 
sity Summer Games” di Budapest 
il tentang hasil2 jang diperoleh 
oleh mahasiswa kita jang muntjul 

digelanggang olahraga adalah se 
bagai berikut : 

Pemain2 regu tennis Mahasis- 
wa Indonesia pada pertandingan 
ronde pertama sudah “disisihkan 
terdahulu. Misalnia pemain Tan 
Kiong Liam telah dikalahkan 

se 9tnycidross dari ” Dierma 
dengan 4—6, 6—1, 6——2. 

Kho Hong Bing (Djakarta) di- 
| kalahkansoleh Racosi dari Ruma- 
| nia dengan X2, 6-3, sedang- 
| kan. Sudarno (Djakarta) kalah 
| pula dari Bormann (Djerman) 
| dengan 64, 6-3, 
| Kesudahan2 lainnia adalah: 

Dowble-putera:  Surjanandika/ 
| Nie Kamil — Vad,Vad Z. S. 
| aka 6—2, 64. Single 
' putert: Kamil Gunawati — Kort- 
| moczi (Hongaria), 6—1, 6—0. 
|. Tapi bagi mereka jang kalah 
jini, telah diadakan 

|strijden”” dan dalam ' pertandi- 
(ngan2 ini, pemain tennis Indone-i 
| sia Tan Kiong Liam berhasil da- 

1 k C3e- 

ola 

Iiadi 

dari tour- 
. kedjuaraan 
kian ,,Straits- 

Lg   
(pat menduduki tempat jang ke 
| iga. . 

Selandjutnja didjelaskan djuga 
bahwa pemain? “ anggar-puteri 

| mahasiswa — pada pertandingan | 
hati pertama telah dapat pula di- “9 

| sisihkan. ta 
Lawannja adalah bukan orang 

baru dalam pertandingan2 inter- 
| nasional. : | 

Tetapi meskipun kalah, untuk 
pemain2 mahasiswa Indonesia di- 

berikan djuga tanda2 kehormatan.   
  

.troost-wed- 38



Me
 a
g
 
M
a
 

  

  

Korps Signal Angkatan Darat A.S. telah menemukan sebuah kamera 
djarak-djauh dengan ukuran lensa 100 intji. Kamera ini dapat menembus 

dari diarak sedjauh 30 mil. Untuk mempergunakan kamera ini diperlu- 
kan tenaga 2 orang. Kamera besar ini akan dipergunakan, untuk meng- 
ambil gambar2 jang tak mungkin dilakukan oleh kamera dengan lensa 
biasa atau tempat2 jang tidak prakgis. Kamera ini beratnja. kira-kira 

djuga dipakai untuk mengambil gambar2 dari rintangan2 militer, segi2 
persiapan, artileri musuh atau kesatuan2 transport bermotor: jang sedang 

| sekara 

kabut dan dapat menangkap setiap lapangan pemandangan dengan baik : 

40 pon, pandjangnja 2 kaki den lebarnia 912 intii. Kamera ini dapat 

hergerak sedjauh 30 mil dari kedudukan kamera tersebut. Serdadu se- 

' sambutannja dengan harapan bah 

  penundjuk) untuk menentuk 

Pekan Ray 
“Internasioual Dibuka", 
Lebih Besar Dari PREI Tahun!1953— 

Biaja KI. Rp, 6 Djuta' 

   

    

bungan, Kesehatan, Walikota Djakarta Raya dan dari 

Setelah. melalui atjara sebagai- 
: mana biasa dilandjutkan dengan 

idato pembukaan jang diutjap- 
an oleh Ketua PREI J.M. Lai- 

had. Sambutan2 dilakukan Wali 
kota Djakarta Raya Sudiro, Men- 
teri Perekonomian Iskag Tjokro 
disurjo, Menteri Penerangan Dr. ' 
F. L. Tobing kemudian “ oleh 
Ketua DEIP Suchjar Tedjasukma 
pak 

. Konsentrasi penawaran 
| dunia. Te 

Dalam pidato sambutan jg di 
utjapkan baik oleh Menteri2  Per- 

ekonomian, Penerangan... maupun 

“oleh Ketua DEIP dinjatakan . bhw 

penting arti pekan raya jg berlang- 

sung itu, bagi dunia pengusaha kita 

dan djuga bagi masjarakat untuk 

dapat mengikuti perkembangan per 
dagangan dan perindustrian - di “da-| 
lam maupun diluar negeri. Dalam 
hubungan arti Pekan Raya Ekono- 
mi (Trade Fair) selandjutnja jen- 
teri Perekonomian dalam ' pidato 
sambutannja menjatakan 4 
kan raya ini tidak tertudju' untuk 
pendjualan bahan2 setjara langsung 
melainkan selaku monster, dan me 

dunia. 

1 Merupakan Konsentrasi Penawaran Dunia 
UPATJARA PEMBUKAAN eri 

Sabtu sore, dihadapan undangan | 
. Hadir diantaranja P. M. Ali Sos namaholo, 

al Republik 

2 | njelenggaraannja belum 

bahwa pef 

| kiri kamera sedang melihat melalui teleskop view-finder (xaija- 

cn gambar jang akan diambil. 

a Ekonomi 

Pekan Raya Ekonomi Internasio 
dih ni jang 

Menteri2 Perekonomian, 

sar Pakistan, Duta-Besar 
Rakjat Tiongkok dan Tjeko- 
dagang negeri2 asing lainnja 

#lebih luhur dari pada ketamaan dir 

ihasil2 setinggi-tingginja dari usaha? 

      

   

  

   

    

       

      

      

   

   

  

   

  

   

  

ulkan kepadanja ok 
  

ang ini. Per 
(telah begitu banjak memberi pengur- 
banan bagi kemerdekaan bangsa" 
saja harap akan mengerti bahwa ke- 
merdekaan jang telah dimilikinja itu 
akan mudah terlepas lagi dari tangar 

fapabila tidak dipelihara dengan baik 
dan dengan penuh perasaan tang: 
gung-djawab. Kemerdekaan politik 
memang telah kita tjapai. Tetapi ke- 
merdekaan politik itu harus kita per- 
kukuh dan perkembangkan sehingg: 

i mendjadi kemerdekaan jang lebil 
luas jang akan memperbaiki penghi 
dupan rakjat dan membawanja ke 
tingkatan hidup jang lebih tingg' 
AN “dikatakan Piagam P 

  
Kita harus berkata kepa. 

“da diri sendiri...... 

Eropa telah mendjadi besar kare: 
na mempunjai laki2 dan wanita janc | 
dengan sepenuh hati mengabdikar 

“diri kepada tanah air dan tidak spe 
“sial mentjari keuntungan diri sendiri 
(Kebesaran Asia telah runtuh karen: 
' Asia tidak mempunjai 'orang2 kali 
iber itu. Baiklah kita melihat kenja | 

taan pahit ini dan berkata kepad: 
diri sendiri: hal itu tidak akan ter: 
djadi lagi pada Asia. Apapun janc 
terdjadi, kita rakjat Asia akan me 
ngabdikan diri kepada tjita2 jant 

  
sendiri, “jaitu tjita2 jang akan me 
lingkupi | pertama-tama  masjarakat 
kemudian negeri kita dan achirnj: 
dunia. Oleh Laksmi Pandit dikata 
kan, bahwa kita hidup sekarang in 
didjamin kedjadian2 jang serba tje 
pat sehingga pikiran tidak dapat me 
ngikutinja. 
- Djaman ini telah meningkat dg:       maksud pekan ekonomi ini perta- 

ngertian kepada betapa . pentingnja | 
perekonomian dalam masjarakat 
dan hubungannja dengan luar ne- 
Peri. . 

Selandjutnja “dikatakan,  berhu- ! 
bung dengan sempitnja waktu, Wa- | 
laupun para pekerdja dengan pe-: 
nuh semangat mentjurahkan tena-' 

| ganja, namun sebagian daripada pe 
3 lagi siap 

semuanja. Akan tetapi dapatlah di 
katakan, bahwa pekan raya ekono- 
mi tahun 1954 sudah terwudjud se- ' 
bagaimana diharapkan. Diantara 9 ' 
negara asing jg-turut serta, hanja ! 
sebuah sadja jg belum siap, ialah 
darj negara Mesir jg standnja baru 
“dapat dibuka pada tgl. 26 Agustus 
(jg akan datang. Paviljun dari Pe- 
rantjis berhubung “dengan sesuatu 
hal tidak dapat dipenuhi sebagaima 
na direntjanakan oleh negara tsb., 
tetapi tahun jg akan datang mere- 
ka akan membuat suatu paviljun jg 
lebih besar lagi. 1 $ 

Keistimewaan Pekan Raja 
Ekonomi. 

| Keistimewaan dari pekan raya ta 
hun inj jg tidak ada dalam tahun 

tju suar jg tingginja 35 meter jg di 
rupakan konsentrasi Pa sudah ialah adanja sebuah mer- 

tir dalam kesempatan tsb. d 
waktu singkat dapat memper 
gambaran jang djelas te 
keadaan2 dan kemungkinan pasai 
dunia, meskipun tidak seluruhnja. 
Sebaliknja untuk produsen kesem | 

Bagi para importir “3 “ por- | 

    

    

  

"patan tsb. dapat digunakan untuk | ka    
mendemonstrasikan hasil2 penda 
patan terachir serta kesan2 baru | 

terhadap kehendak umum. Men: 
teri Perekonomian  mengachiri 

wa pekan raya jang akan datang 
akan di-ikuti peserta” lebih banjak 

Neon # an pidato M | — Berhubung dengan pidato Men 
teri Perekonomian mengenai arti 
pekan raya sebagai konsentresi 

1 dunia dapat ditjatat 
Indonesia baik jang 
eh pemerintah mau 

saha dalam pekan tsb. 
segenap lapangan 

ia jang dapat djuga 
fonster terutama hasil 

  

   

    

   
    
   

  

   

Jjaran. Umum dapat menaiki 

Ntju suar tsb: dengan membajar se- 

selenggarakan oleh Djawatan Pela-| 

jar mer- 

bahjak Rp 1015 
“Setiap kali 15 orang dapat naik 

keatas mertju suar itu selama 15 
menit. Didalam pekan raya disedia 

sedjumlah 30 buah telepon 
mum dengan pembajaran Rp 1.— 

'sekali bitjara. 'Selandjutnja ica 

pat sebuah gelanggang wanita jg di 

ketuaj oleh Ibu Sudiro dengan etja 
ra jg berganti-ganti. Djuga gelang 
“gang kanak2 tidak ketinggalan, “pel- 

bagai hiburan, serta permainan 

anak2 akan dapat dinikmati dilem 
pat tsb. 

Mengenai 
ra pengundjung 
tjuali bis djuga dia 
lanan kereta api istimewa 

  

   
   

kendaraan bagi pa- 
“pekan raya, ke- 
diadakan perdja- 

i dari 

akan berhenti diviaduct (bioskop 
Centradi). dimana disediakan be- 

berapa bis menudju langsung pe- 
           

     

   
   

          

     

  
   

“dapat di-ekspor, hingga 
Ti raya ekonomi interna- 

Sit angsung itu dapat 
d entrasi penawaran- 

berat untuk. barang? 
nesia dan tidak 

mei Ka nampuan ck- 
spo! nesia jang ada. 

kurang lebih 

2 1 pers konse- 
abtu - pagi ber- 

2 

adalah “ebi — besa 
1953. Pekam itu 

    merupakan pe- 

  

     
rasnja agar dapat . merup 
kan ekonomi internasional selaz4n- 
nja. Disamping pekan ekonomi dju 
ga diadakan. pasar malam, dengan 
maksud supaja lebih menarik perha 
tian masjarakat, mengingat bahwa 
banjak jg belum. ri ' betapa 
pentingnja perekonomian bagi n“ga 
ra Indonesia. Djumlah  biaja st m- 
paj hari itu telah dipergunakan Ie 
bih kurang 6 djuta ngak 'Menge 
nai keuntungannja,  panitya pekan 
tsb. menjatakan, bahwa hal ini be: 
lum lagi dapat dipastikan seosium 
pekan itu selesai, tetapi ' panitya 
berusaha agar djangan sampai r-igi. 
Keuntungan jg berlebihan tidak pu 
la diusahakan, “ mengingat “banya 

    

  

    

    

   

kan raya ekonomi. 
Sebagaimana diketahui pem- 

bukaan dari pekan raya tersebut, 
akan dilangsungkan nanti sore 
tepat pukul 16.00 oleh Menteri 
Perekonomian dan Ibu Sudiro 
akan menekan sebuah knop jang, 
sebagai ' pembukaan simbolik, 
akan menjalah semua lampu di 

ilapangan pekan raya dengan se- 
-rentak, bendera2 negara2 peserta 
setjara “automatis naik - keatas, 

dan balon2 gas akan dilepaskan 
keangkasa. 

pamerkan d'pekan raya. 
Sebagaj keistimewaan jg tak ada ta 

hun jg lalu, Tjekoslowakia mema- 

-Imerkap djuga pesawat2 terbang un 
tuk sport antara lain dari type Z 

126, pesawat untuk latihan pokok 

(primair) dan akrobat, type Aore 

45 jg diperlengkapi dengan  aero- 

engine jg dapat memetjahkan soal2 

lig sulit, type L 109 Pioneer, pesa- 

“wat peluntjur untuk dua orang. 

Pesawat2 tsb. telah dipertundjik- 

kan dalam penerbangan pertjobaan, 

ig. telah diadakan pada hari Ming- 

gu jb.l., tanggal 22 Agustus 1954, 

mulai djam 10.00 pagi dilapangan 
"terbang Tjililitan. Dapat dikabar- 

|kan pula bahwa selama Pekan Ra- 

|ya berlangsung, penerbangan2 par 

tjobaan seperti itu akan diadakan 

di Djakarta, di Bandung dsb.   

o -manusia, 
ma2 ialah guna menanamkan. pe- man ini menjaksikan pula” manusiz 

Tanah Abang ke Djatinegara dan 

'fontein akan mengeluarkan air: 

Pesawat terbang Tjeko dij 

tetapi disamping itu dja 

melakukan tindakan? kedjam terha 
dap sesama manusia. Dalam hu 
bungan ini dikemukakan oleh Laksm 
Pandit, bahwa P.B.B. didirikan un 
tuk membantu bangsa2 menjusul ke 
tinggalan tadi dan supaja tindakan? 
nja selaras dengan kenjataan jer 
terdjadi didunia sekeliling kita. Kita 
harus kerdja-sama dengan tetangga? 
kita supaja mendjadikan penahi: 

dupan lebih mudah “ buat setiay 
orang dan mentjiptakan keadaan jx 
tidak memungkinkan lagi terdjadinj: 
conflict. Ketjuali djika pemuda2 se: 
dunia memberikan bantuannja janc 
penuh dalam perdjuangan ini, P.B.B 
tidak akan berhasil. 

Berdjuang untuk per. 

Saja hendak bitjara kepada 
taudara2 sebagai kawan dalam 
perd,uangan jg saudara? dan saja 
masih harus lakukan, jaitu per 
djuangan utk perdamaian (tepuk 
tangan). Perdjuangan utk perda 
maian lebih sukar dari pada ber 
tempur di medan peperangan. Sat 

dara2 mempunjai pengalaman da 
lam perdjuangan kemerdekaan d&: 

masa lampau. Banjak jg telak 
tewas utk membela tjita2 keme: 
dekaan bangsa. Sekarang 'kita hi. 
rus djaga supaja djangan tei 
d'adi lag pengorbanan Cemikian 
Kita bangsa? Asia harus meuji 
lamatkan perdamaian: Kita jg & 
lah hidup dibawah pendjadjahar 
harus berusaha supaja di dunia ini 
tidak ada lagi satu negara di 

kuasai negara 'ain dan supaja t' 

dak ada lagi rasdiskriminasi. Dar 

dalam perdjuangan ini kita akan 
menang, karena punja pengala 

man dan tradisi. : 

Mahatma Gandhi telah mengadjar 
kan kepada bangsa India, bahwa ki 
ta tidak dapat bertempur denga 
sendjata karena tradisi India semen 
djak 3500 tahun dari Budha sampa 
kepada Radja Acoka pertjaja kepa 

|da adjaran perdamaian jaitu .bahw: 
kita tidak dapat menaklukkan sese 
orang “dengan kekerasan sendjata 
Kita hanja dapat menaklukkannje 
dengan kasih sajang. Dewasa in 

P.B.B. ialah bahwa apapun djuga jc 

kita lakukan itu harus. dikerdjakar 
tidak dengan kebentjian terhadap se 
sama manusia, tidak dengan mem: 

'bentji pendapat orang lain karen: 

berbeda dengan kita atau tidak dgi 

kebentjian atau perasaan tidak se 
nang karena kita tidak mengerti se- 
|suatu hal. : 

Perlu perluas daerah pcr- 

Bilamana ummat manusia hendak 

diselamatkan, perlu sekali memper: 
luas daerah perdamaian jang ada se- 

karang. Apabila saudara2 mengam- 
bil bahan2 kebudajaan Barat ambil 

JA di Indonesia ini saja merasa te- hari 
na, oleh sambutan dan penerimian jg 

rasa mesra (affacton) js @periihetkan o an 

Demikian Liksmi I 
#eramahnja.  dibadap 

jaen djaja di | 
aganlah — hanja sekedar mengambi | 
iruan2' murah 

    

   

  

     

  

Pan? Indoretar pi 3 

|-uk digunakan dimas 

Lijuan kita. Politik kita ini disebab 

'adjaran jang hendak disebarkan olet | 

  

Netral 
P andi 

    

  

tan dan peneri jg ha gat 

dan semangat js mer 
tututan sauda.a? adi 
Pandit,” kebin sidans 

para mahaguru dari 
Minggu jl. di Seting 

   

        

   

  
Nanga 

23 telah membangunkan kebuda 
i Eropah. Tetapi dia-   

g. sangat mudah   

  

    

  

apat dan jang hanja akan medie- 
ita urang. Saja hendak me 

1g juga kepada saudara? 

yan adalah intisgri 

   

  

   

   

jang 
3 “ok ia, Indonesia 

3irma dan negara Asia lain dalan 
menghadapi pertentangan dua blol 
didunia oleh Laksmi Pandit diterang 
tan, bahwa itu bukanlah politik ne 
ral. Neutraliteit “tidak punja art 
apa2 dalam masa damai, artinja ha- 
aja ada dalam masa perang.  Neu- 
raliteit adalah perkataan bodoh un- 

“dimasa “damai. Lak- 
imi Pandit melukiskan “politik jang 
lidjalankan India dan Indonesia se 
tarang ini sebagai politik jang 'men 
Ijauhkan diri dari keputusan2' po 
ver-block. Hal ini bukan karena ki 
'a tidak tahu apa jang harus diper 
buat atau karena kita tidak tahu tu 

  

kan karena kita mengingini daeral 
perdamaian jang tidak. memungkin 
tan terdjadinja peperangan. 

Menurut Laksmi  Pandit,  perda- 
maian jang ditjita-tjitakannja bukar 
jang “digambarkan “dengan “burung 

    

    

  

   
   

  

Ijaksana ||“2 limantan 
KomentarHetParool Me- "na   ngenaiKemluBelanda | 
DENGAN kepala tidak bi- 

djaksana”  suratkab 
Arbeid Het Parool mengomentari 
dalam tadjuk-rentjananja ketera- 
"ngan Kementerian Luar Negeri 
Belanda mengenai soal Irian Ba- 
rat. ,,Luar bizsa tadjam memben | 
ak” dan Isngsung mengenai dng 
keta2 iang tadjm dan menusuk, 
demikian Perool mensmakan ke 

  

terangan Kementerian Luar Nege' 
Ik itu. Surafkabar tsb. menania 
1anja avakab: jang “dikehendaki 
Tengom ketorangan jang. demikian 
tu. Avekah hanja karena butuh 
menjembur uap sadja ataukah 
.Orang ingin mengndiukkan ke- 
pada polongan2. tertentu akan ke 
pandaiannja membentak-keras.” 

sean 
sKini ada bahaja, bahwa sete- 

lah orang dengan megah berteriak 
“setinggi menara, ia akan tersaksa 
mundur teratur dengan” segafa 
kevahitan . jang  mengiringinia?' 
demikian Parool js mengemuka- 
kan kemungkinan PBB akan men 
desakkan .supaja persoalan Iriah 
Barat . itu: dirundingkan lebih 
djauh diantara dua pihak jang 
bersangkutan. 
akan dapat menolak  permintaak 
demikian dengan gagah pula, de 
mikian tanja Parool. Hal demiki 
in -akan membawa  Nederland 
lalam keadaan jang pahit, jang 
hanialah karena kesalahan sendi- | 
ri. (Antara) t 

  

MAO TSE TUNG DAN CHOU 
EN LAI DIPILIH 1 

Radio Peking mengumumkan 
dalam siarannja pada hari Ming- | 
Tu. bahwa Kongres Rakiat Ko 
Peking telah dengan suara bulat 
mem'lih Mao Tse Tung sebagai | 
wakil mereka ' dalam Ko 
Rakiat Nasional jang akan tata 
Disamping itu telah vula terpilih 
sebagai g 
Kota Pekirg kekongres rakiat sc 
luruh RRT itu berkas, Ta 
merangkap menteri  Juar neceri Chou En Lai dan Liu Shao Chi, 
wakil ketua kongres tersebut,   merpati jang membawa tangkai. .ol:j 

atau digambarkan sebagai seorang 

idur, tetapi satu perdamaian jang 
Iynamis dan vital jang akan mom. 
Sikin dunia ini lebih baik dan akan 

| nemberikan masa datana jang sama 
bagi semua orang. Oleh " Laksmi 
Pandit “diterangkan pula, bahwa ia 

. Kesenian 

Sambutan Menteri 

ROMBONGAN KESENIA 

pat sambutan meriah dari hadirin. 
terdiri dari pembesar2 terkemuka 
Pemimpin pertundjukan Bachtiar 
tari2-an dimulai, lebih dulu menga 
singkat mengenai tariZ-an jang hendak 

Menteri kebudajaan RRT Sen 
Yen Pin, sebelum pertundjukan, 
mengutjapkan pidato sambiuitan, 
antara lain menjatakan bahwa ke 
senian rakjat Indonesia adalah 
kristalisasi dari keradjinan kerdja 
dan 'kearifan' rakjat ' Indonesia, 
setelah memudji ketinggian nilai 
seni Indonesia, Menteri Sen Yen 
Pin, menjatakan kegembiraan dan 
terima kasih rakjat Tiongkok 
Baru jang dapat kesempatan serta 
menikmati kesenian Indonesia itu. 
Sen Yen Pin achirnja menjatakan 
kepertjajaannja bahwa tradisi jg. 

| bersedjarah mengenai pertukaran 
kebudajaan antara Tiongkok dan 
Indonesia" akan berkembang lebih 
madju dengan kundjungan dan 
.pertundiukan kesenian Indonesia 
ni di RRT. Hal ini djuga axan 
mempererat ikatan ' persaudaraan 
dalam kalangan kaum artis kejua 
negeri. pula antara  rakjat2-aja. 
Demikian Menteri Sen Yen Pin. 
Mendjawab sambutan Menteri 

Sen Yen Pin tsb: ketua missi kese- 
nian Mangatas Nasution  meniata- 

missi kesenian Indonesia di 
inj dan pertundjukan2 jg dihidang- 
kannja dapat menambah adanja sa- 
ling mengerti dan saling menghor- 
mati pula memperkuat tali persau- 
daraan antara kedua" negeri. dan 
lebih Jagi menanamkan dasar bag' 
pertumbuhan  selandjutnja dari  tu- 
kar-menukar kebudajzan  antarz 
rakjat2 kedua negeri. 
Dutabesar Indonesia Arnold Mo: 

nonutu djuga memberikan .sambu- 
tannja dan mengatakan, bahwa Pe- 
merintah Indonesia mengirimkan 
rombongannja kesenian ke RRT ini 
selaku pernjataannja kepada Tiong 
kok akan adanja tjita2 
ig mulia. Kesenian Indonesia ini 
ikan memperkenalkan kepada rak- 

juga  menjatakan  kepertjajaannja 
sahwa kundjungan .rombongan -ke- 

Isenian ini akan mempererat persa- 
habatan rakjat 
iat Tiongkok. 

Pada malam pertundjukan jg per 
tama tsb. hadir antara lain Hsi 
Chung .Hsun, Sekretaris  Djenderal 
Dewan Administratif .dan pemerin- 
"tahan rakjat pusat, Lu Ting Yi, wa 
|kiy ketua Komite “Pendidikan dan 

Indonesia dan rak-   lah dari essensinja, ambillah jang 
tulen, ambillah unsur2nja jang besar ' 

DALAM forum - madjelis dari 
pada ,,World Assembly of Youth” 
jang kini sedang bersidang di 
Singapura, dengan serempak telah 
disetudjui usul wakil Turki Dr. C. 
Abaoglu, supaja didirikan pusat2 

Il pemuda (youth centers) guna 
memberantas apa jang mereka se- 
but ,,propaganda Komunis” setja 
ra keilmuan. Dr. Abaoglu menga 
takan dalam pidatonio. hakwa di   (Antara) 4 Yurki semua kauni komunis itu 

'Kebudajaan, Menterj Sen Yen Pin, 
Chang Han Fu, Wakil Menteri 

tidak idealistis: mereka bekerdja 

sebagai ,,mata-mata untuk Soviet 
Umi.” Dalam forum tadi bitjara 
pula utusan2 dari Filipina, Die- 
pang, Vietnam dan Amerika Se- 
rikat, jang semuanja mengisahkan 
perihal kegiatan2 Komunis dine- 
geri masing2. 

Di Filipina, kata Jose Guevara, 

kaum Komunis telah mendirikan se | Komunis. Di Vietnam kata 

Cat, Teeati Tue art 

dimana dilatih pe 

gadis djelek jang memakai paka'an | 

lorang lain, 

dapat perhatian penuh dari hadirin, 

kan harapannja bahwa kundjungan 
RRTj 

Indonssis: 

'at. Tiongkok pertumbuhan kebuda- 
jaan nasional Indonesia. Mononutu 

Tiga orape pemimpin ini terpilih diantara 28 aka (53 
  

bitiara ini tidak dalam ist'lah Aery 
sadja, kita harus berpik'r “didalam 
lingkungan sate dunia, dimana tidak 
ada. orang dapat membirasakar 

(Antara) 

Indonesia 
Dipamerkan Di 'Peking 

Sen Yen Pin: Ke- 
senian Indonesia Adalah Kristalisasi 
Dari Kearifan Dan Keradjinan Sifat 

Bangsa Indonesia 

. AN g si 5 
pertundjukan pertamanja di Peki 29 aa ea mempan 
bertempat dipanggung dalam "ge dung 

Kemis malam jang lalu 
Istana Pemuda dng. menda 

Pengundjung2 pertundjukan tsb. 
dan seniman2 di ibukota Peking. 
Effendi, sebelum pertundjukan 
dakan pidato penerangan setjara 

dihidangkannja, jg men- 

  

Schmidt Al 
Diadili Besuk 
9 September 
DARI Djaksa Tinggi Sunarjo 

» Antara” mendapat kabar, bahwa 
perkara H.C.J. Schmidt jang 
iebih terkenal dengan nama ,,be- 
kas kapten Knil”, akan diadili 
oleh Pengadilan Negeri Diakarta 
pada tg. 9 September jang akan 

sia telah menjediakan dan mene 
La Naa Boegheim sebagai 

bela: se ana diketahui. 
Pekas kapten Kadi fb." dibuduk 
turut serta mendjadi atau mem- 
bantu gerombolan bersendjata jg 
mengadakan perlawanan terhadap 
Pemerintah Republik Indonesia. 

Hakim jang diserahi tugas me- 
ngadili perkara ini ialah Mr. G.K. 

Siahaan. 1 
Dikabarkan, bahwa apabila pe 

batian umum terhadap pemerik- 
saan perkara ini ternjata terlalu 
besar, maka djumlah 
djung akan “dibatasi. (Antara) ' 

  

TERBANG DIDEKA 
MALTA. 

Dua buah . pesawat pemburu 
pantjar-gas dari 
inggris. pada hari Kemis jl. te- 
lah djatuh didekat pulau Malta, 

KETJELAKAAN BESAWAT 
KAT 

nja tewas. Ketjelakaan ini kabar- 

brukan diudara antara kedua pe- 
sawat tersebut. : 
  

Luar Negeri, Chou Yang dan Cheng 

Chang. Hsi Yo, Menteri Pendidi- 
kan, Li Teh 'Chuan, Menteri Kese- 
hatan dan  lain2, pula angg 
staf kedutaan R.I. di Peking. 
Rombongan kesenian Indonesia 

ini adalah jg terbesar jg pertama di 
kirimkan keluar negeri dan akan 
mengadakan pertundjukan2 di   

impin2 jg kemu- f ,bekerdja dibawah 

Tiongkok kurang lebih sebulan Ia- 
manja. Demikian dikawatkan Hsin- 
hua dari Peking. (Antara). 

dian "menginfiltrasi segala lapisan 
penduduk, Keadaan dj Filipina se- 
karang sudah dikuasai, tapi €alu 
kaum Komunis dapat menarik ba- 

'njak orang kepihaknja, dengan “ja- 
lan kekerasan sendjata dap pre da- 
ganda. Di Djepang, kata utusan:ja, 
setiap anasir tidak puas dalam na 
sjarakat djadi sasarai “propaganda 

Dui 

laman Iin Eni 
Hoa jz 6 tahun 

ar Partij v/d. 

Apakah Belanda 

wakil Kongres Rakjat | 

An 

di “TFjipeundeuj 

'ramaian lainnja 

Akan| GELOMBANG LAUT MENGA- 

“didjilat laut. Sampai 

1 

Lim, sedangkan Djaksanja adalah 

pengun- |. 

angkatan Jaut | f 

sehingga kedua orang penerbang- | 

nja terdjadi sebagai akibat tu: 

Chen, wakil2 "Menteri Kebudajaan, | 

anggota2| 

— Sampan? Kotak 

hingga 1952 daerah Pantai Utara 

Sebagai akibat perubahan dan per 
geseran pos2 pendjagaan itu, sedjum 
lah besar kaum penjelundup dengan 

barang2nja dapat ditangkap, karena 
"iada mungkin lagi melakukan penje 
lundupan didaerah pedalaman, ma 
ka pusat penjelundupan itu kini te 
'ah/ dipindahkan ke Pemangkat  sua 
"u kota pelabuhan nomor tiga di Ka 
limantan Barat. Kini dikerahui, bah 
wa beberapa waktu jl. dua orang 
utusan 'organisasi penjelundupan da 
“i pedalaman telah melakukan bebe 
rapa perundingan rahasia disebuah 
rumah dipasar Pemangkat dan seba 
gai hasil dari perundingan itu kini 
lengan njata tampak kegiatan2 dika 

langan mereka. Tiada dapat disang- 
kah bahwa berpuluh2 ,,sampan ko 
tak” jang masuk tiada dengan idjin 
dari Singapura dan Serawak  keda 
tam perairan Indonesia dengan ala 
san menangkap ikan”. adalah ang 

  

Madi" Smikkal Ka: 
(perundingan Gelap Dilakukan Di Pemangkat 

KINI SUDAH tampak tanda2 bahwa pusat penjelundupan an- 
tara Kalimantan Barat dan Serawak jang selama ini berkedudukan 
di Sanggau-Sekajam. telah berpindah kedaerah Pantai Utara. Sebe- 
lum Sekajam merupakan pusat penjelundupan, dalam tahun2 1947 

terachir dari kaum penjelundup dalam melakukan perdagangan ge- 
lap dengan Serawak dan Singapura, demkian tulis wartawan »An- 
tara” Pontianak- Perpindahan dari pedalaman kepantai Utara ta- 
di disebabkan oleh pergantian pe ndjagaan sepandjang sungai 
d'pinggir perbatasan oleh alat2 negara. 

  
di. 

Sampan2 kotak tadi berpuluh2 ha 
  

Bandung Horma- 
ti Pahlawan 

Bioskop2 Akan Tutup 
Semalam 

PADA tg. 29 Agustus jad. di 

Bandung akan dilangsungkan upa 
tjara pemakaman kembali dari 

rangka2 100 orang pedjuang, ig 
telah gugur dalam masa revolusi 

dan kini kuburannja masih ter se- 
| bar dipelbagai tempat seperti dm 
kota Bandung,  Tjikalongwet an, 
Tjiparai, Soreang dan Jain2-nji. 
- “Menurut keterangan dari pihak 
Dinas Pemeliharaan Pemakaman 

entara, djumlah 100 orang itu 
belum ta semuanja. Ditambahkan, 

wa diantara para korban re- 
volusi itu gugur dalam  pertcm- 
purin2 sedjak petjahnja revolusi 
pada bulan Agustus 1945 sampai 
dengan tahun 1949.” 

Melihat daftar nama almarhum 
itu, ternjata sebagian besar jg men 
djadi korban ialah para anggota 
Divisi Siliwangi,  diantaranja ada 
pula dari djaman BKR dan TKR. 
Melihat djumlahnja, kemudian me 
njusul banjaknja para anggota Ba- 
risan Hisbullah jg gugur, lalu BBR 
I, dap acbirnja ada pula para ang- 
sota Pesindo. Menurut daftar itu, 
pertempuran jg paling banjak me- 
makan korban ialah jg berkobar 

(Sistrik .. Tjikalong- 
wetan). Disitu tidak kurang dari 
31 orang jg gugur. Selandjutnja dju 

ga dj Lembang dan Subang djum- 
lah korban banjak pula. 
Dalam pada itu perlu pula di tja 

tat, bahwa “didalam kamp tawanan 
Kebonwaru, Bandung, dalam masa 
clash kedua ada sedjumlah 30- 
ta tentara Siliwangi jg ditembak ina 
ti oleh pihak Belanda. Pada malaru 
itu. semua bioskop2 Elita, - Varia, 
Oriental dan Radio-city, jaitu jg 
ada disebelah timur Alun?, dan ke 

ditempat itu akan 

tutup semalam. (Antara). 

   
alg   

MUK DIPELABUHAN 
"“ GORONTALO. 

Pada tgl. 18-8 jang baru Izlu 
gelombang besar telah memukul 
dengan dahsjat pelabuhan Goren- 
talo jang mengakibatkan dijalanan 
50 meter dan dermaga tengge- 
lam. Gudang2 besar kepunjaan 
pengusaha asing menderita keru- 

n dan sebagian isinja hilang 
berita ini 

disiarkan ombak masih terus 
: muk dengan kuat dan ba- 
haja tanah Jongsor bertambah be- 
sar. Gudang2 pelabuhan  Jaimnja 
terantjam binasa. Kerugian sam- 
pai hari ini sudah meliputi djum- 
lah Rp. 1.500.000. .. : 

  

  
Seperti pernah dikabarkan  ,good- 
will-missie” dari Labour Party dari 
Inggris akan mengundjungi R.R.T. 

IKetjuali itu missie tersebut akan me 
ngundjungi Moskou djuga. Ditengah 
kelihatan pemimpin missie tersebut: 
Clement Attlee. Dimukanja Dr.   

Komunis s4 

Edith Summerskill—,”— dibelakangnja 
kelihatan: Aneurin Bevan. Nomor 
dua dari atas adalah Morgan Plil- 
lips, sekretaris dari Labour Party. 

»Universitet Stalin“ Ditengah Hutan Pilipina ? 
agen2 Komunis bekerdja diseluruh 
negeri: “mereka ' menjelenggarakan 

rapat2 umum, mempunjai kursus2 

latihan bagi pemimpin2  propagan- 
da dikalangan massa. Sementara itu 
lada 2 orang-utusan pemuda dari 
Taiwan, ig tiba di Singapura  Ke- 
mis jl. uftuk menghadiri — sidang 
ini, 1g tidak diperkenankan duduk 
sebatai "utusan atau penindjau, me 
TK kania sehandi tamu cad! 

j « 

(Atmara Ya). 

3ota dari organisasi penjelundup taj 

Terbuka 

Bukan Tjari Ikan 

memang merupakan pangkalan 

dan 

ri menetap dilautan dan pada wak 

u2 tersentu tampak didekati  olsk 
notor2 tjepat jang katanja membi 

kan makanan. Beberapa dari sam 
ban kotak tadi dapat ditangkap olsh 

reli dan duane Singkawang dan 
ngkat diperairan Paloh (Sam 

bas) dan langsung diseret. Penjelun 

Jupan dipantai Utara selain melalui 

lautan duga dikerdjakan dijalan ka 
ki liwat daratan, terutama didaerah 

Utara Sambas dan disekitar daerah 

Bengkajang, Sanggau (Ledo) dan Se 
luas. Rombongan djalan kaki itu ka 
dang? -sampai dua hingga tiga ratus 
Orang dengan mendaki gunung .dan 
masuk hutan lebat. Sebagai . bukti 
pertama “dari kegiatan penjelundu 

pan didaerah Pantai Utara itu bebe 
rapa hari jl. oleh BODM Sanggau 

(Lede) telah dapat disergap suatu 
iring?an terdiri dari Ik. 30 orang da 

Ijalanan menudju perbatasan 
anmembawa ber-ton? lada, 
Iji, kulit biawak dan kulit ular 

   

  

    

   

    

   
   

    

  

Akibat Pe- 
rang 

'Lebih '5'/, Djuta Wa! 
nita Korea Slt Men- 

derita 

MENURUT angka2 resmi Ko- 
rea Selatan, di Korea Selatan ada 
5.530.000 orang wanita jg telah 
kehilangan keluarga atau mata 
pentjaharian mereka dan 500.000 
jang telah kehilangan suami me- 
reka selama 3 tahum perang Ko- 
rea. Bagi kaum wanita, lebih sulit 
untuk mendapat pekerdjaan dari 
pada bagi kaum prija, ialah akibat 
politik perang Amerika Serikdt- 
Syngman Rhee, kata koresponden 
sHsin Hua” Peking di Korea 
Utara. Dan djumlah ketiil kaum 
wanita ig bekerdja itu diperkuda 
dengan kedjamnja. 

Menurut suratkabar 
mir Po”, or 
kerdja pada 
dan kota2 

  

Han Ku- 
2. wanita jang be- 
gsi2 bis di Seoul 

sorea Selatan lainnia 
ja hampir 17 djam 

2 textil wanita 
Tetapi 

rendah lagi 
laki2 jang 
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sehari. 
bekerdja 
upah mereka 
diripada upah 
tc» sudah rendah itu. Dalam ke 
acaan sematjam ini,  banjaklah 
wanita Korea Selatan jang terpak 
sa melakukan pelatjuran. Memi- 
rut suratkabar Korea Selatan 
.Sepul Sinmun”, di Seoul sadja 

      
  12 di r 
lebih 
kaum 

   

lada lebih dari 50.000 wanita pela- 
ko! tjur. Sering terdjadi ' bahwa se- 

Orang wanita membunuh diri,   sawah jang pada waktu belakangan 
mendapat harga baik di Serawak. 

(Antara) 

jang pekerdjaannja memperbaiki luki 

dan sedjumlah orang2 jang turut ie 

jang dapar dibuatnja dalci 

  

Di Luebeck (Djerman) telah berlarg 

dakwa' telah memalsu beberapa lukisan2 

dari pelukis diaman dahulu jang terkenak Mereka diantaranja telah me- 

malsu lukisan2 tembok jang sudah lama unmurnj 
kelihatan Lothar Malskat, jang selandjutnja dc 

membuktikan sendiri dengan gambcri 
1 del 

karena tak dapat lebih lama lagi 
memikul penderitaan2 ini. 

(Antara). 

  

sung suatu proses terhadap seorang 
san2 jang bernama Lothar Malskat, 

rsangkut bersama dia dan jang di- 
dan  gambaran2 jang berasal 

ija (kiri). Sebelah kanan 
im proses ini telah dppat 

im bentuk (stij) Matisse dan 

an puluh sekonde. 

   
    ya d 

    

  

Dihidupkan 

katan Udara 

munis” di Asia, dim waktu kurang 
bahwa ia telah merantjangkan or 
darikesatuan angkatan udara suka 

Menurut rentjananja itu,  kesatu- 
an angkatan udara sukarela itu da- 
pat dilatih dan berpangkalan disa- 
lah satu daerah di Pasifik, misalnja 
Australia, Djepang, Taiwan, Muang 

Thai, Pakistan atau kalau perlu dju 
ga Korea. Dikatakan, bahwa dalim 
tingkat pertama, kesatuan itu alan 

terdiri dari I regu staf markas oe- 
sar, 3 eskadron penggempur jang 

terdiri dari 25 pesawat pemburu/ 
pembom dan bahan2. jang diperlu- 
kan untuk memperbaiki kerusakan2, 

Menurut pendapat Chennauli, ke- 
satuan angkatan udara sukarela in 
tidak hanja dapat dikerahkan dalam 
sudin peperangan, melainkap d 

diiga cipergunakan untuk mei 
hamtat gerakan? kaum komunis 

Cheniau't mengemukakan . b 
fikirangya itu “didalam madjaiiah 

Amerika ,,Look”. 

  

   

   
   

,Amerika  rantjangkan 
agresi baru”, 

Seterusnja dalam komen 
tarnja jg pertama mengenai mak- 
sud Amerika Serikat untuk me- 
narik mundur 4 divisi pasukan2- 
aja dari Korea, Radio Peking me- 
nyatakan dalam siarannja pada 
jari M.nggu bahwa Amerika Se- 
“ikat sedang merantjangkan agres- 
si.-baru. Dikatakan, bahwa Ame- 
tika Serikat bermaksud akan 
mempergunakan pasukan2 jg di- 
tarik mundur ini untuk mengedjar 
2 tediuan, jaitu meneruskan an- 
tjamannja terhadap  perletakan 
sendjata di Korea dan disamping 
itu mempergunakannja untuk ke- 
perluan agressi baru didaerah lain 
di Asia. 
Dalam hubungan ini Radio Pe- 

king menundjukkan kepada ke 
ajataan, bahwa selama " beberapa 
bulan jang terachir “ini ' pihak 
Amerika. Serikat banjak melaku- 
kan pelanggaran2 terhadap perse- 
tudjuan periktakan 'sendjata di 
Korea (Antara-P.P-). 

PEMOGOKAN UMUM JG PER- 
TAMA MENGANTJAM 

PAKISTAN., : 
Gabungan serikat2 buruh Pa- 

kistan Barat pada“hari Sabtu me- 
ngantjam akan mengadakan pe- 
mogokan umum pada tgl. 26 
Agustus jad. apabila pemerintah 
sampai hari tersebut belum meng- 
umumkan suatu politik perburuh- 
an jang djelas. Djika antjaman 
ini mendjadi kenjataan, maka ini 
akan merupakan - pemogokan 
umum jang pertama dalam 7 ta- 

»Flying Tigerss Akan 

Kembali,,? 

Internasional 
DJENDERAL CLAIRE CH #NNAULT, bekas pemimpin ke- 

satuan angkatan udara ,,Flying Tisers” 
Senen menerangkan, bahwa-ia da ya membentuk 

angkatan udara sukarela internaSi gnal guna memerangi ,,kaum ko- 

di Tongkok, pada hari 
suatu kesatuan 

dari 90 hari. Dikatakannja pula, 

ganisasi dan rentjana2 operasi 

rela internasional itu. 

BERITA gembira! Seorang ahli 

pemangiis (tukang tjukur) di 

Roermond, Limburg (Belanda), 

bernama Harry Passage, telah ber- 

hasil mentjukur seorang feiamu- 

nja dalam tempo .25 detik! Ja 

bungkem diam, tidak ngobrol 

apa2. Dengan demikian ia telan 

memetjahkan rekord tjukur dunia 

(Edak resmi), jaitu 30 detik, jang 

dipegang oleh seorang ahli pe 

mangkas di Hserlen, djuga di 

L'mburg. Dalam pada itu kores: 

ponden AFP tidak mengabarkan 

bigaimana basil potongannja tadi. 

Rekord resmi dipegang oleh se: 

orang ahli pemangkas Austria: ja- 

ta 47 detik. Berapa rekord Indo: 

nesia, Antara” belum dapat me" 

ngzbarkan, maklum belum wver- 

hah ada ,,perlombaan mentjukur" 
dimegeri kita 

    

at 

MENURUT berita dari Sura- 

baja pada tg. 19 Agustus il. di- 

desa Dinojo (Malang) sedianja 

akan dilangsungkan upatjara per- 

kawiran antara anak perempuan 
Pak Abu dan anak laki-laki Pak 
Dikin. Anak Pak Abu beragama 
Bhuda Djawi, sedang anak Pak 
Dikin berarama Islam. Dua tia- 
Ion mempelai sudah salingmen- 
ffintai dengan tidak memandang 
agama. Tetapi pihak orang tua 
mempelai Iaki2 se-konjong2 me- 
niatakan, bahwa ja menghendaki 
anaknja kawin dengan orarg ig 

nran pendirian ini, perkawinan 
djadi gagal. Tetapi pesta perg- 
winannja jang sudah disiap 
terns berlangsung tanpa mempe- 
lai. 

EA 
aa 

U,P. KABARKAN dari Singa- 
pura, bahwa seorang hadji Indo- 
nesia ig baru pulang dari Mek: 
kah telah ditunggu oleh pesawat 
terbang selama lima menit dilas: 
pangan terbang Singapura, kare- 
na ja hendak menjudahkan sem- 
bahiang dulu. Sewaktu pengeras 
suara memberitahukan, 
semua penumpang harus naik pes 
sawat terbang, Hadji Basoh Mer- 
kasan jang berumur 35 tahun, se- 
dang sembahjang disebuah sudut 
dari stastut lapangan terbang.   hun sedjarah Pakistan. 

KAPAL BELANDA .,DORA” 
3 DITEMBAK. 

Seorang djurubitjara kedutaan 
besar di London menjatakan pa- 
da hari Djum'at, bahwa insiden, 
dimana kapal Belanda ,,Dora” di- 
tembak oleh sebuah kapal Sov- 
jet diteluk Finlandia, adalah sua- 
tu peristiwa jang tidak sensasio- 
nil. Dikatakan, bahwa ,, Dora” ri 

Pi »   uengad perairan territorial, 

Sementara 36 orang hadji lainnja 
keluar dari stasiun lapangan ter- 
bang, Hadji Basoh tidak mem- 
perdulikan dan sembahjang terus 
hingga datang orang mengatakan 
kepadania, bahwa pesawat ' ter. 
hang sedang menunggunja, Hadji 
Basoh Merkasan terus sadja sem- 
2hiang tiga menit Jagi, dan se- 

telah sembahjang selesai, barulah 
ia mengemasi barang2nja dan   Insik pesawat 

Os aj 3 

jang sedang me- 
pa ME ENIN and ATA AI ay abal RA 

pura, Han 

beragama Islam, Berhubung de- - 

  
Chennault Usulkan. Pembentukan Ang: 3 

bahwa - 
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TT PE 606-a1 
Baru Terima: 

TYPE 509 Az. 

| HARGA EZ Rp. 1184— 

Ci. 
Persediaan 

  Buka: . Hari biasa 9—2 

6 lampu berikut mata kutjing, 

| peti kaju, buatan origineel luar negeri, : 

(ukuran 57 X 39 X 22 cm, bandspreiding, sambungan“ 

TG. “pickup dan extra Juidspreker. — HARGA EZ Rp. 1.532.— 

. 5 tampu berikut mata kutjing, 

peti kaju buatan origineel luar negeri, nu 
sambungan pickup dan extra Jnidspreker. 

San gat T erbatas! 

“Radio ,OM EGAS 
Dji. Mataram (Kr Turie) 572 — Tilp. Smg. 1937 

   

        

   
   

  

   

    
   

aa sh 

— sederadjat, — 

| Warga Negara Indonesia, 

5—7 
   Saptu 9—2. an 

TR
 Harus meng ti/! Pe 33 

  

    

  
M5 mw apaan : Nan en naga annA 

5 ILMU GAIB DAN RASA SUTNHATI 

Sanggup mengobati penjakit 
hingga sembuh: sedia Obat2 In- 
donesia tjukup. Ongkos damai — 
Perobahan dari djauh. 

AHLI FALAK — AHLI sasni| 

Disertai mu Gaib dan Sutji 
Hati, menerangkan nasib jg akan 4 

k Pa datang akan menemui . (mendja- 
he Erat lani) dan lain-lain. | 

P Kalau tidak tempo datang atap 
surat menjurat 1 orang disertai | 
uang Rp. 10—- Kalau bisa da-! 
tang ongkos Rp 7,50. Bj 
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    | Alamat : - PENASEHAT: Pagi djam 9—12 Te Ba Siang Ta Ta. 16 30. 
PA Ba ai ik Dium'at dan hari Besar Prij. || : kame Minggu buka. | | Keprabon — Solo. 
  

        

CITY CONCERN “CINEMAS 
5 2 INI MALAM PREMIERE (J7tah.) 

INI MALAM PREMIERE ROXY 5.00 - 7.00 - 9.00 
LUX 5.007.009.00 (u- 17 tah) 

Kan me: 
! Fl “the most 

: tare | k impor rtant pr zct 1 

| have pe made” 
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2 senen Heran 
3 z 
s        

ks eoumoanues) 
BEATRKE PEARSON   Staning 

DAVID WAYNE x doer 

TOM EWELL s W///re" 
2 1- » mth 

I | MARINA BERTI- JEFFREY LYNN Ni i | 

“GRAND INI MALAM PENGHABISAN Ga. 
5.60 - 7.00 - 9.00 GARY COOPER — ROBERTA HAYNEsS 

»sRETURN TO PARADISEs 
Color by Technicolor 

KEMBALI KE PULAU SORGA” Penuh Tarian2 —Njanjian2 w— 
Musik dengan ,,SOUTH-SEA MUSIK” — MEMIKAT dan MENG- 
GEMPARKAN ! 

  
  

  

  

GRAND 5.00 - TO: 00 BESOK. MALAM PREMIERE (au. 17 tah.) 

WOMAN ON THE RUN z 
Pemburuan pada satu WANITA ! Penuh Sensatie ! 

$ HEBAT ! ! dan GEMPAR ! 3 

"INDRA 5 “G0 7.090 9.00 TINGGAL SEDIKIT MALAM (47 tah.) 
R. ENDANG — SRI UNIATI — S.WALDY 

Mana — Rr. SUMIATY — W.D. MOCHTAR Rd. ISMAIL 

' s#MALU-MALU KUTJINGs 
Kissah Romance dua Saudara — diiringi dengan lagu2 Modern dan 12 
lagu2 istimewa jang dinjanjikan oleh Biduan jang terkenal 

MENARIK! — MEMIKAT! — KOTJAK! — LUTJU! — GEMPAR! 

ROYAL INI MALAM PREMIERE - (u. 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 

ME Ma MAMA AE Lema. La 

   
    

      
        

      
      
     
      

            
      

NOOR EL SABAH 
WAJID 
BADARCHAH 
— dlm: — 

HELM 
LAILA 

I M PLAN 
SATU MALAM 

Penuh Njanjian2 
verdu 

    

r Kr BINTANG TOEDJOE 
DJAKARTA 

| Tanggung n mandjur dan mudjarab harga 1 Botel isi 20 Pill Rp 30,— 

17 tah) 

nesia atau diluar negeri, 
Harus meliwati utijian lisan 

| tulis (sehriftelijke test). 
disukai : 

emng : 

5 Mereka jang lulus dari test 

pengharapan dibelakang hari 
Production Control — Engi 
Instrument & Radio Afd. — 
cessoires, 

antas, . 

ka2, dil. jang dianggap perlu 

Djakarta, 14 Agustus 1954. 
Kepala Bagian Pendidikan : 
N. A. SIMANDJUNTAK. 

    

1 MESIN POTONG KERTAS 
jang baik. 

Penawaran kepada : 
JUNIOR” - 

Lempujangwansi 36 Na Jogja. 
  

ST LL LA LA AN AL 

. 4 

Akan Dibuka: 
KURSUS MENGETIK & 

PERTJETAKAN STENCIL 
OR TN N In 

di Dj. Mangga — arang 
age tg 1 September 1954. 
Masih menerima pendaftaran utk 
murid baru.. 

LN AL MN 

Bantulah 

R. Th. HARTONO/Ketua. 
5 | P. ML. Ii. 

HI 

20 Na” Nokia Laki? | 
Untuk dig mendjadi Teehnisch Emplove 

| pada GA | 
t2: 

“berpendidikan: paling rendah Sekolah Teknik - Menengah. atau 

Umur 20 th. ia sampai deng an 35 th., 

. Berbadan sehat (setelah dipe tiksa oleh dokter jang 7 SowsbaraA 
Djawatan Kesehatan G.I.A.), 

memperguna sa Bahasa Indonesia dan Ingge- 

£. Harus" mempunjai ipemondok an Ohyusvesting) di Djakarta, sela- 
- ma pendidikan dan sesudahnja, 
Harus bersedia untuk ditem pakan diseluruh kepulauan Indo- 

erel ca jang telah Pen panai pengalaman2 

Pendidikan diadakan di Djakarta selama 12 “anebilas) bulan, 

: pengangkutan dengan pesawat udara, atas tanggungan G.I.A., 
3. Sesudah tammat dan beridjazah dari 

mereka akan ditempatkan pada pekerdjaan2 jang. mempunjai 

Selama dalam pendidikan mereka.akan diberi tundjangan jang 

2. amaran tertulis, lengkap dengan salinan, idjazah, daftar ang- 

27 Agustus 1954 dan dialam atkan kepada : 

GARUDA INDONESIAN AIRWAYS N.V., 
BAGIAN PENDIDIKAN, 
KEMAJORAN — DJAKARTA. 

  

  
(mondelinge. test) din udin ter- 

dniton pekerdjaan: 

akan dipanggil ke Djakarta, dan 

pendidikan ini, maka 

pada. bag.: Technisch Bedrijf —.. 
neering — Materiaal — dienst — 
Motorshop — Lijndienst — Ac- 

harus disampaikan sebelum tgl. 

Sudah terbit No. 3 Aug. 1954 
Lebih indah, lebih sempurna 
Bulanan bergambar Non. Politik 

  

Ketua red.: Njoo Cheong Seng 

Manan isinja 1000 s isinja 
rubriek dengan 1000 kata2 
Modes, Filosofi, Romans, Films, 
na ea Sastra, Tete a Tete 

ta , Gagaklodra — 
Sea Keba Permata Wanita 
Puluhan Gambar, Omslag 5 war- 

eran Rp. 3.50. Triwulan (3) 
nomer Rp. 9. 50 6 bulan Rp. 18.- 

  

  SSK - 

KURSUS Notaris | M.S. RAHAT 
dan Tg - TABIB. , 

PENGANTAR ILMU HUKUM | ' Seteran 109 — Semarang. | 
HUKUM PERDATA Tabib jang paling terkenal di In- 
HUKUM DAGANG donesia dan dapat banjak pudji- 

setjara lisan dan tulisan. 1 an. Specialis untuk Wasir (Aam- 
Keterangan2 akan dikirim setelah |beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
penerimaan prangko Rp. 0.50. |IMPOTENTIE dan lain? Pe 

MR. P. L. WERY njakit. ZONDER OPERATIE. 
Djalan Djawa 39 — Djakarta Djam bitjara: 2 pagi 

be San: 
— SOrP 

ALLAH LL LL LL LL LL LL TE AL 

- RADIUM VIRANOL TONIC PILL 

-Tanggung 100 pCt. Sembuhkan 
| penjakit Jirian (Impotentie Le- 
| mah Sjahwat) Lemah Badan Le- 

| mah Urat2 Sjaraf Djantung Ber- 
debar-debar Buah Pinggang otak 
(Brain) “Linu2 Pusing Kepala 
lekas tjapai Muka putjat, Ken- 

“ fjing manis Kaki tangan dingin 
Makanan tidak hantjur, Sering 
mimpi suka marah-marah d.L.I. 

  

  

BLOSSOM FACE CREAM Soften Your 
face and skin. Removes pimples, Wrinkles 

and other skin blemishes. 
USE : Twice daily after bath as -toundglpn, 

.for Your make-up 
Sempurnakanlah kulit muka, 
Menghilangkan hitam2, kukul kekolotan, 

Panu, Djerawat dan wiru kulit muka. Mu- 
ka kelihatan muda seperti gadis dan tjantik 
Kulit djadi litjin dan halus. 

Baik sekali untuk dipakai sesudah mandi | 
sebagai foundation dari Njonja punja 

- make-up, djikalau ingin bepergian ke un- 
dangan Harga 1 Pot Rp. 15.— 

SULTANA BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 
Develops and swells a flat bust. 
Tightens and lifts sagging and flabby bust 
to perfection as a maiden form. 
USE : Twice daily, when you go to bed, 
and morning-time, 
Membikin badan njonja tetap hagus se- 
perti gadis. Buah dadatidak bagus lantaran 
banjak anak. Mendjadi kentjeng lagi,   

     

djikalau pake ini Cream. Buah dada jang 
ketjil mendjadi besar semustinja. 

Harga .1 Pot Rp. 30,— 
“Bisa dani beli di Toko Obat Tiong Hoa di seluruh Indonesia 

|. Pusat Pendjual: TABIB MAWN 
Djalan Tamblong 40 — Telefoon 4941 — Bandung 

Agen - agen lama masih tetap : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo,: 
Pekodjan 101, Semarang, Toko Obat Shanghai & Singapore, Pasar 
Djohar, Semarang, Zindabad House, Nonongan no. 77, Solo: Toko 
Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Tek An Tong, Petjinan 81, 
Djokja, Toko Obat Eng Njan Hoo, Petjinan 75 Djokja. 

      
HEREIS YOUR MASK, ' 
ROY! 1 HOPE THIS 
TRICK WORKS! 

THESE OUTFITS ARE IDENTICAL! YOUK DAD 
J AND SISTER WON!T KNOW IT!S ME INSTEAP 

i -- OF YOU 
RIDING IN 
THE RODEO! 

  

   

  

  

      

— Ini topengmu, Roy! Semoga rentjana ini dapat berdjalan! 
— Pakaian ini sama! Ajah dan adikmu tak akan tahu bahwa saja 

jang menggantikan: kamu dalam Rodeo!   ROY ROGERS 2, 

: Agent besar di Djawa Tengah 

REDAKSI & ADMINISTRASI 

»PERMATAS 
(PRANA POST) 

“Sawahan 6 Pav. Tilp. 449 
MALANG 

$:4-140-8B. 
' Yoko Buku HO KIM YOE 
: : SEMARANG 
KANAN SNN en     | | el —— 
  

“kero peer/kaju, anak, djam tembok, mesin djait, 

  

Sa SL LL LL LL PL LL EL Lam 

  

ui Kelesaa -ketjil No. 686 — Ma 
Berdiri sedjak tahun 1940. . 
Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum. 
Systeem: Frans - Amerikaans. 
Hap inai Keok An ae jang pundban dan puluhan tahun erpengalaman dalam usaha kleermaker b d 

“Lebih landjut mintalah keterangan. Be aa na 
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“LELANG 
Pada.hari REBO tg. 25 -8 - 1954 djam 9.30. Di Djl. PONTJOL 
Spa 1SI, sebelah Utara rumah Pengadilan Negeri. 
Berupa perabot rumah tangga jang terpelihara baik. Kepunjaannja 
Sdr. 'OERIPAN SOETOPO CONTROLEER PERUMAHAN KOTA BESAR SEMARANG, ' jang dipindahkan ke MALANG. 
Terdiri dari lemari katia/tidak, lemari buku, makan, tempat tidur 

kitiran angin, 
dressoir, buffet makan, pigora2 dan masih banjak lagi lainnja. 
Hari melihat SELASA sore tg. 24-8-”'54 djam 16.00 s/d 18.00. 

Pemegang lelang: 
”BOEDAJA” 

    

“Goat da “Dang 
A product of Riri Industries aed 

| Po. 4 ROLIN STONE 
1 GATHERS NO MOSS. ts 
AN NEITKER DOES 4“ 4 
SS SWA EMCKED HOSS-2 

7 WELL, DUSTY, HOW oi Ka, 
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Lumut tak dapat hidup di 
batu mengglundung....... 
Dan kuda tua tak banjak 

makan rumput... Nela ril 

Oo, Oo kh £ Ba 

— Baik, Dusty, bagaimana saja 
seperti penunggang bertopeng? 

— Ssst! Ada orang datang kemu- 

    

bersih berseri laksana Haa 

karena Sabun Tjap Tangan. 

     

      

      

          

  

tidak bersih basa) dan kojak 
karena sabun biasa. 

  

| DE LA ROSA   

  

  
Tjap Tangan tetap sabun un- 
tuk pentjutjian jang terbaik. 

Njonja tinggal memutus- 

kan! Njonja dapat menggosok 

tjutjian Njonja dengan sabun 

biasa jang kasar. Atau meng- 

hemat pakaian Njonja dengan 

"memandikannja” dalam bu- 

sa jang berlimpah-limpah dari 

Sabun Tjap Tangan. Sampai 

sisa jang terachir Njonja da- 

pat menikmati keuntungan un- 

tuk tjutjian jang putih bersih. 

SABUN TJAP TANGAN 
Sabun jang paling hemat 

8, untuk segala tjutjian. £ 

      

  

       

   
      

        

   

ORION - INI HARI PREMIERE BESAR 5.007.009.00 (17 th.) 

ak "EXTRA: SABEN SORE “djam 1 3.00”) 

na ne MN pa Me ME AO aan 

  

WILLIAM HOLDEN 
DON TAYLOR 

0110 PREMINGER 

The laugh-loaded salute 
to our P. W. heroes! 

iodasal and Directed by 

BILLY WILDER 

Written for the screen by 

BILLY Sa aa 
Ianan 

    Based on the play by Donald Bevan and Edmund Trzcinski A Balai Picture 4 $ 

  

Mengisahkan nasib tawanan2 di Kamp (Stalag 17) Djerman, Mereka 

bersuka duka... mona sana Rasa persatgan Mena na rasa soli- 

PEN EN aa Mak Matan ah sama manis-sama pahit.............. sehidup- 

BEAN Oa aula aa Mereka berusaha untuk meloloskan diri, tetapi 

selalu di-intip cleh kaum Nazi, dan segala daja-upaja terkandas! 

Mungkinkah ada pengchianat dalam temannja sendiri? Siapakah peng- 

PENA AAN We Banua 
Lihatlah permainannja WILLIAM HOLDEN jang maha hebat, sampai 

ia memperoleh HADIAH OSCAR! 

Sebuah film penuh kepahitan dan penuh humor ! 

  

  INI DAN BESOK MALAM! 
umudl GRIS 5.00 7.00 9.00 (Seg. umur) 

MAAN V9. MONSTERIII 

INI DAN BESOK MALAM! 
REX 5.007.009.00 (Ses. 
Jane Wyman & Sterling Hayden 

sSO BIG 

     
Pn 123 Jungle Jim muntjul pula. sebagai 

Tjinta wanita jang mesra dan penuhfipemberantas penipu2 dan . pendja- 
kepertjajaan! hat2 kulit putih! 

DJAGALAN INI DAN BESOK MALAM 5.00 7.009.00 (u. 13 th.) 

Film Japanjang terbesar dalam bahasa KUO YU: 

MU MA ING SIUNG" (Life A Horse-Trader) 

"Tjerita Sangat hebat dan menjedihkan, penuh perkelahian dan Judjisu 
jang mengagumkan, dimainkan oleh bintang film terkenal dalam film 
RASHOMON”! 

Segera datang : MICKEY ROONEY — JUDY GARLAND 

MGM: ,STRIKE UP THE BAND” drama) 

  
  

  

Fitm. Philipina dalam bahasa INDONESIA ! 

GONZALES » WALING-WALING” 
Perebutan kedudukan para Sultan2 dan perebutan Gadis jang Tjantik 
di pulau2 lautan Selatan jang indah permai ! 

Segera datang : 

Pertjobaan jang berani oleh : 

CEGIL B. DeMILLES' 

»THE GREATEST SHOW ON EARTH" 

Type Pertj. SEMARANG” 

Segera datang : 

Idzin No. 1628/111/Ai/171. 
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