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Penjelenggara : Pendeta : 

: Rp. 12-— luar kota Sing. (semuanja sudah ' termasuk meterai), Tilpon 2 
: Adv. Rp: 0.80 per mm. kol, 
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, Harga etjeran 60 

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp: 11-— dalam kota Smg, 

sen pe Tembar. 
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eranjjis Dgn Vjermar | kan Sendjata | Kesmanan | F Un : 33 an ang ang. : : & ge : 
1 1jusuni!k: “Oleh. Kahagai En SP ENY OI, 3 4 S5 4 5 i Diusulkan Oleh Churchill Sebagai Alternatif EDC? Serta Peluru2 Dan Makanan? Dim Blik |” Otektif : 
: Pinay Usulkan Perantjis Masuk EDC Dgn Masa Pertjobaan 18 8 Utk DI Di Ga. Tangkuban Prahu Di Asia : 

TEA TES Ah oat dl Wasblagtoh mesijata kai bada hari Seneie kalima pe" (Salah Hata Dikemukakan Chou' : " man li Wasi men P ari Se . bahwa ala satu 5 . mukakan Lhou 3 

San D0 opa2-nja telah mendesak kepala Sina Ja menteri Peran iis Sal : erbuatan Jg Ditudubkan Kpd Attlee- Nehru : 0000 3-2 di London, supaja mengadakan suatu persekutuan de- Pe Pada Schmidt Jakin RRT Tak'A 3 2 aa mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan  Inggeris, K x . Jakin RRT Tak/Akan | Churchill kabarnja dengan terus-terang telah mengatakan “kepada PK Rebut Taiwan” Dor i 
( 0. @ternatif satuZ-nja bagi EDC jalah suatu persekutuan Perantjis - Djerman,- li Berhubung” pentingnja berita mengenai tuduhan2 jg akan & Pa an 1 
: aa dari Amerika Serikat dan Inggeris, jang mungkin akan berbentuk suatu aan kepada bekas kapten KNIL Schmidt, maka sebagai Gerakan Militer 

ira menempatkan” pasukan” mereka di Koninen'Erops selama penekan Gene Aam beban bei Po Die, nga Kni| (MENURUT BERITA dar Low k Eka boa Saga s Ha Ha : SETAN ! 5 Tar ? serjara tenih luds. ton, Sunday Times dari New Del. 3 ee MA Sumber2 tsb. menjatakan pula, Pine MAA age / AMB RIT : ata Mean ta : Pan bahwa di Brussel Mendes France Ken ne aa Mn ng AE era am lema (Ag Pap ran PA apa B 1 j 4 telah bersjdp2 uotuk segera ber| Sementara itu bekas perdana men | da tanggal 9 September jang akan data 2" NN Diakarta pa | RRT, Ciou En Isi Ana 
helium 1 ap a aan ' Nan, sewaktu ia men |teri Perantjis, Antoine Pinay, pada | Kedjaksaan Djakarta , Antara” memiaa kana Pa pem Pa tomusunAp ': denga “3 ma £ : 15 4”. Idengar tentang kawat jang diki- | malam Selasa telah. berusaha, utk. | R3 , Ba ana “altomn. dilants 3 Sea MU te aa Parte darma Besuk Sept. jitar Oon Churehit Kepada | mewelancnkan paman as BNN GG Oa dantjarkan terhadap diri bekas Kap. | Aties (ari Partai Buruh Inggeris 
nan P””“  fperdana menteri Djerman Barat | rotar Pertahanan Eropa, dengan! dan lebih subsidair lagi An aan Tekan manuana primair, subsidair | IArg Secang naa di RRT) 

Utk La ndjutkan erun-| Adenauer, jang memudji kebidjak | mengusulkan, supaja Peranijis me atau mengusahakan datangnja Kah gua Ya pernah mendatangkan tjana “nyaa kolektif ar Aan : 
pa Beland sanaan Adenauer dalam meme: | njerudjui ikut serta Malam pakt tsb asing didaerah deka F uah pesawat terbang salah satu | $ MA Se Seat 

6 dingan Dgn ElANGG| gang tampuk negara. Kawat ini laras dasar pertiobdan 18 bulan. Di negara asing didaera at Gunung Tangkubamprahu, suatu dae- | Menurut kalangan di New Delhi, 
DARI kalangan pemerintah jg | achirnja '” mejakinkan — Mendes f kabarkan le al ya mna bahwa an £ rah jang sudah ditentukan (oleh Schm'dt, jang membawa dan te-| »rentjana tersebut didasarkan da- 

kompeten ,,Antara” mendapat na bahwa untuk pertama | j, Bean Baba” untuk — mendjadi . v " naa Nana Pan alat2 perlengkapan untuk ge- | tam “kini Na gn laga PB Alta “ « . f £ 1 - k : £ - » Y Ti y jadi mas ar 

Ten Sapa Daan kaan Saru sea Dgn tjalon perdana menteri djika peme| Sebuah gambar jang “dikirimkan setjura telegrafis mengenai ketegangan? | “peluru2, obat2an, bahan2 mag es Lan Pen yaaa tata” ba ewka ala Pa kembali Ps iga yg nt: 2 Kaali Perantjis Haa ena aan adi Pan Man ini tak dapat mem | -jang baru2 'ini“terdjadi ditapal batas Goa di India- Kelihatan “disini Selandjutnja diantara tahun 1950 melumpuhk Ta Mane aa: tertjantum dalam pel onaaan landa untuk andjutkan pembi 8 : 2 tah . Pe Ka Man 5 tanii SN 2. - k : : 3 . “ yelu, unkan sertz enghilangkar Hn z aa : #aa an tertjapainja perse | Katakan ,,dunia merdeka.” Tan 2 2 He aan naa pendjaga2 | Portugis sedang menjita bendera2 darj kaum nasionalis Goa. sampai dengan permulaan th, 1954 4 pa ba - " Na Aan RR T-India mengenai Tibet”, 
k protokol tidak ng sokongan ta Serikar Na sa sm i ka jatau setidak-tidaknja sesudah masa | terhadap kemampuan pemerintah Kali TekIja Chot En Lai fjondong 

-ah dalam bulan | Sman h Bean rentjananja is 3 Sesuka kedaulatan Indonesia ' publik Naat i : “pada penjelenggaraan keamanan ber 
$ Septe r, ena protokol tsb. rika terhadap EDC ? Et » 31 Dean F s 'oleh Belanda, terdakwa ber-turut2| Perbuatan? jang “@ilaknike f sama dengan mengeluarkan pernja- 

& belum disjahkan parlemen R.I, | Rentjana « tsb. dir k leh 8 u arn a ni elum idituduh dalam keadaan perang, Ke Tears a ME LG. Pn oleh Itaan-bersama oleh semua bangsa2 
jang mana baru akan dibitjarakan |  Mula2 Mendes France menda- | p: pa sa Na NS 2 “te Ap , beda "“Hah memimpin atau se-tidak2nja tu | nurut tuduhan. saatah era Pata marideka Bi Pala Alan dengan ren bulan Oktober jad. Atas pertanja- | Pat kesan dalam konperensi -di 0 Ie sn : rut serta mendjadi anggota organisa ' saran serhadan Tn LA Ap PElAN$ | ketan pernjataan2 bilateral jang mc 
an kalangan pemerintah  mene- ! Brussel bahwa Inggris tidak akan b na :£ 3 na 2 sejama 181 M 3 k : Ang 66 si terlarang jang memakai nama 2) ke-7. 108 | 3 ni 1 WD Jo naati 5 prinsip itu s i wa 
rangkan, bahwa perundingan In-| Mengambil suatu sikap sekeras | OWan Jg dikehendaki dalam fatsal TN eru &A. an Or a Medetande Indisehe Geurilia Orga | 108 (D1 dari Ke Tol jam kelakuan dan perhub 
segan dengan RRT tentang 'sikap TA Serikat dan lain2 Kana Na An harus sg : "1 29 bar ANA (NIGO), atau Naa Pn an Ku ab 33 ternasional. Sebagai bukti kemau 

2 : i fnegara2 5 i 1 hn | panda gai asa pertjo 10 I : San an 8 inai di nana, ana ng Tua” 10 Niaatbladi aa dinjatakan bahwa Tione Lenananegaraan belum hai “Gi aer tpa Log jap eta Men aan Haa sen mam mata rn) KMS Jane Merugikan. Rakjat Harus (ing inna diet Diava Ba IS No, 1s, he Oo KOH Tpi dajatlan paha on ' na 5 - 3 RA TN NN . 4 5 8 2 £ : - ra r ae z au CInule laz: 4 
4 pat dilangsungkan, tetapi dalam ! Sumber2 jang dapat dipertiaja di mintaan dari salah satu  anggauta 2 Di ob h 3 K t P id sia, jang mempunjai Ta F Pa Nama lengkap dan banjak bitjaraan2 mengenai masalah K 

waktu singkat akan diumumkan. wa ington tadi menjatakan, bah Da Sape" Miselenggarakan nata PN uan Ala TTesiGe0 'diuan melakukan pemberontakan, N sana daiam usaha lendjutannja untak re SG : wa kawat Churchill kep: onperensi, jg mempunjai tugas utk BB ' : : : : Pe ana ya "s1 Nama lengkap dari terdakwa be-| cw osaikan. bersonlan: Korea ita de 
Sementara itu menteri dalam |auer itu sangat La aa Pan memutuskan perubahan? jg diperlu PBB adalah Tjermin Dunia — Pidato Laksmi Sabat SAR merubuhkan, pee | kas Kapten KNIL itu adalah Hort. aan 2 dee eka 

: negeri Hazairin menjatakan bah- |teri luar negeri Amerika John |kan, didasarkan atas eksperimen a Pandit Di Den Pasar Na Pa Indonesia, cas Catharinas Johannes Gergias an Pa mn He NG Run ma 
5 wa rentjana undang2 pemilihan Foster Dulles dan lain2 anggauta |tsb. Waktu 18 bulan itu kemudian P. B. B. ADALAH Merbain dunia Hi : DI TU da Dg AN bersendjata Schmidt, berumur S1 tahun, Jabir | wa Tj Sae an 5 Tanya en 
1 anggauta2 DPRDS telah selesai | pemerintahan Amerika, jang me | dapat diperpandjang. Be aa 6 satu tjer min dunia dimana kita dapat me- Na mean unan taiwan SA “di Nederweert,, propinsi Limburg lk LkkOkK sangat berhasra disusun dan telah pula disetudjui | mandangnja sebagai “petundjuk | Demikian “Pinay, jg selandjutnja | hat refleksi (lukisan) dari kita 'sendiri.- Gambaran dunia dielek, | ma seperti diterangkan diatas, dalam tinegal terachir dr Tupagani, Pu | tuk memperluas hubungan | 

: kabinet. Menurut rentjana undang |adanja solidaritet .dunta merje. | mengatakan, bahwa soal ie dihada | maka kita penuh dengan siakwasingka dan bentji terhadap satu |tahun 1952 dan 1953 berturut2 te dung, pekerdjaan tee nakes. | batannja dengan 1 
# undang itu segera akan disampai ka” terhadap politik Mendes | Pi sekarang ini bukanlah untuk me dan lain, Sebab. Him: maka refleksi 18 diberikan PBB juga dielek. 2 meemirapin gerombolan bersendja pada N.V. Dennis" di pak BARA Landa A kan kepada parlemen. (Antara) Prod ngetahui apakah. EDC akan ditjipta Pena kata ka 2 aan nee jang diutjapkannja |ta TII menjerang kesatuen2 ala?2 hj, dirangkap pada tanggal 18 De- | j sere2, Ekopah dengan perantaraan 
| , kan atau tidak, tetapi untuk menge Peran Jelaca gi Laba i Pan at Ba en Sa umum di (kekuasaan negara RL.I., gntara lain sember 1953. Ea Heh BN Gasa 

, Alternatif ig dikemukakan | tahui, apakah EDC akan  ditjipte- di PBB zkan Hanan terang ka tau kita Sumi berusaha aa na banar Me aga Dalam pemeriksaan  perkaranja elang ak Aan ii : , 3 : : - : “4 2 erang kita | ja berusaha zeral g an kesatuan2 poli jni sIe nga badak TA Anak Tea Ou 21 UE : 
j Band ir Be- Oleh sumber? tsb. lebih di 5 pa dengan atau tanpa  Perantjis bekerdja untuk perdamaian. Se perti ditjeramahnja dimuka Maha |si serta tentara R.I. didaerah Tjian 1 Ls - Mean New Delhi, bahwa ,Pandit Nelixu , Neha 12 tsb. lebih djauh di| ikut serta. Demikian UP. — siswa2 Gadjahmada oleh Lakshmi Pandit ditegaskan lagi dalam | djur Djakarta, tertjantum nama 32 orang | pertjaja Tiongkok ti 

sar Di Bogor Mentan Maa Benang: Jak Pa 3 2 - perdjuangan membangun 'masa jang datang jang lebih baik tidak "Ketjuali TA dana na 2 Bia Lake Pena orang2 Tak menjerang Taiwan. it 
E O ? SEEU persekutuan - ja mewartakan, (lah ti'ukup hanja membawa posier2 dan siogan2 sadja Ha A , Belanda .— jang akan dipanggil se-| para pemimpin ' komunis Tionzkok dengan Djerman Barat, maka. Ine-| bahwa dalam keterangannja pada : : ya. Menun  Muyan ayaknn NON bagai saksi2, jaka orang2 jang beri Dan ap NA AAS tonekon An 1 ni t, 5 g 2 2: Pp En 7 Es 6 Pai ang: Jang Derl- | haru2 ini tidak membajangkan akan f 2 Orang Penduduk sis dan Perantiis akan -memberi-| malam Selasa itu Pinav telah Jang penting ialah meneerti hikl hanti : mengadakan atau mengorganisir Sua asal dari berbagai daerah, antara- | doko knn pa pa s M ND h Hani j kan kepada - Djerman Barat hak? ( mengritik usul pemerintah” Mens | map opa ta an ane Panti dan aa Ae tu gerakan illegaal dibawah tanah nja. Djakarta, Bogor, tata Ana t nesua sera ga karea 

$ at 2 uman nju kedaulata, dalam bulan September | des France jang dikemukakan da | di poster2 dan slogan2 itu dengan karena: Korea Utara Na bla |sesudah berlangsungnja masa penga Bandung, Tasikmalaja, Pontianak, Dea nan an 2 
: BERITA. terlambat dari Rum- | ig akan datang. lam konperensi Brussel, jang me |perasaan penuh tanggung diawsk. lini dan Korca Selatan masuk blok Me an .. sate an en Lapak Taiwan Tanibaji 2 » : : : 3: £ $ ag P se 9 a 'endjalank: e : Ef Cik 1 K »at Tia : pin mene 1 . bahwa pada Dikotakaniya Siak WAE Itu, aji rudakan perubahan dari perdjan- | Pujau Bali jg indah ini dengan ro- itu. PU J an berbagai Ta Konin td 2 ngan operasi militer, tetapi de 

T bat Snuna 1954 djam ae ka Perantjis tak mau berbuat demi ena Dalam pada itu ia mantiknja dan segala keindahan ke ? Perlu Persatuan 2 e 2 2 Haa Pn H. de 1? Penegane bsms revolusi rakjat Taiwan sendiri : a - 5 ian “k H ..... 2 r P 1 berb : 3 bt Tah - agan 1 6 Apa - - ja 1 2 : , 2 . pem unuhan, embakaran ma 2 amid ? € Ken F na d ar SEN 9 

: nang Pa Soni h, kilina |kian, maka Adenauer ' mungkin Na Me bah senian dan kebudajaannja terdjalin " Tentang Irian Barat dikemuka | rakjat, Nan pa toa Dalam hubungan dengan aka akan timbul”. Menurut Nehru, se- 
tan Rumpir, kewedanan Leuwi- | akan mengatakan, bahwa Diermanj wa ratifikasi itu harus didahului | aa penghidupan rakjatnja masih kan pula oleh Presiden, bahwa | dan keonaran lainnja. jang semuanja “@dilinja perkara H. C. J.G. $ suatu persekutuan .militer di Asia 

' liang (Bogor), 27 rumah ih hanjut, | 2k dapat menunggu lebih lama lafojeh seruan terachir . kepada hidup  dizargan" tampan “dan Gabe An cakap soalnja dimadjukan ke | sy — menurut tuduhan — dilaku Wu, kalangan jang mempunjai hanja. akan membantu Propeg 
TN - 46-rumah  Izinnja- . |gi..dan sikap... demil n. anyagkin |. partner2” Perantiis dalam Naa Ken Sekarang. Hal ja Sapa Dat : ai : Br: Pe aah kan oleh terdakwa dengan maksnd- 1San dengan soal2 hukum - di .I kaum komunis dan malahan 
1 batan kampung Tiandali dan kan Gisetudjui oleh Inggris danjsjarakat Eropa.” Dan seruan ter- jer Cai Upayaraa NI Aa tahi satuan kedalar ati Para an aa : “kota #enerangkan-pendaputnja---ke- | Rumpin haniut, 2 Amerika Serikat. 5 achir itu disarankan oleh Pinav - Pa al aa Kn Pn bantah Ta aan pada ,,Antara”, bahwa melihat in- 

dek mati. Kerugian 3 3 sebasaimana tersebut di ratens | Sebagai aj sampar la Mati Mn A2 : “3 ag 5 duhan2 jang dilantjarkan atas duri 
felidi : jutnj dari Sumber2 itu achirnja  berpenda- ma Pa mn TAN lam hubungan ini dikatakar oleh jaan Aan, na Presiden. Se- Mati Penuh terdakwa Haa maka Eta Lai 

Tjiandjur diwartakan, bahwa ka-f pat, bahwa djika Perantjis tak. mau| 18 bulan bagi EDC. Lakshmi, bahwa satu bangsa jg da ' ang Ag aa andit dan P TeSI- perbuatan2 “jang dilakukan “oleh 
Kena hudian lebat, tab didepan menerima alternatif tsb., maka bat hidup langsung didunia ini in | ab an ang terlebih R h @ ' Sehmidt - adalah djauh lebih sebagai « 

kantor telpon ketjamatan Tjem- | Dierman akan mendjadi anggauta . Amerika tak tahu-menahu lah kalau dapat menarik Pep AN u «ae aan dalam pi- a asia dan berat sifatnja daripada perkara | Siawasi sesu 
paka, -kewedanan a | NATO, jg akan memberikan. kepa- tentang rentjana Pinay ? dari masa jg lampau dan menggu: $ Tork aa “ Trap bi tapak kai OA Meni altar apa jang telah dilakukan oleh to : . 4 lalulint: tar: danja kebebasan2 militer ig lebih » aa - 1g an Soe hara Na baik | Tem anta yaa NK rang ening- ternukum Sultan Hamid, jaitu men- 

/Tibeber dan Sukanegara untuk (banjak dari pada suatu Djerman di| Berita lebih landjut dari Wash-1 Sasar untuk terus membangun tk. | Pa pena al Karena Sebab2 MN etetsikan pemberi tikan sementara terhalang, (Antara) “11 bawah Peranan KDOo r “inaten menantatan "bakti "wa: | masa 3” datang Aa pa ka Dikemal Di dan reda membutah penbe 
- : besar2 Amerika jang mempunjai Setelah mukak bahw tama terhadap bangsa asing jang | an : linggi Indonesia. 

z kedudukan tinggi tak tahu me- B aa Les. ga a 2 Ten anjak melantjong ke Bali, takjat Sukohardjo Lebih2 djika di ingat — demikian 
g nahu tentang rentjana bekas per- | PAW dan rakjatnja merupakan sebe- Bali harus menundjukkan sifat kalangan tersebut  selandjut —- 

dana menteri - Pinav tsb., jang | 80an darj dumia 'jg Tuas, Lakshmi ang kepribadiannja jang baik.| Peristiwa ,,tragis” dam s.myste- bahwa perbuatan2 jang dituduhkan 
mengusulkan Perantjis ikut serta | Pandit mengandjurkan supaja djuga Pidato2 diatas diutjabkan setelah | rious” jang telah terdjadi ae an Gas diri Schmidt itu k i telah dikabarkan, 

Nana PN beta en Se Kena ada Da ai untuk Peri para timu agung menjaksikan | Djuli ji. di Katjamatan Weru Ka: "4 Seperti mendatangkan  pesawati akan diSda oleh Mr. 
#jobaan ulan. Seoran uru Eeuran. UEA apati iane -£ ! 3 : jang telah menurunkan sen- F& kam oleh Komisari 

biara State Denarimene menata | tr mami, Piston datar pie Panam Penembakan bapatan Soham Sang 
kan .no comment” terhadap usul |tonja mengemukakan, bahwa Indo! mg mania Ha Pa aa : , Pn AA Ye an sr Pp en bana San aa Tap, 
Pinay itu, dan seorang jg biasanja |nesia telah - madjukan  masaalah Pa aa aa is Naa “ag meng penduduk bernama Ba Sa an e jp ri “ Tea Na. Ph 1 ng 
mengetahui mengatakan bahwa ja | Irian Barat kepada PBB, tapi utk. 3 Tana (Anta ) ate Viti jang kemudian disusul serta perbuatdk? latana Na Nan 2 LB Siak aa 2 antabah “3 A 
tak mendengar sesuatu tentang | dibitjarakan harus diterima” duiu “xntara) | oleh ibunja dan kemudian adik- : AA NN Be Me Mn BEN 3 
rentjana tsb. (Antara-U.P.) “oleh sidang umum. Dengan demiki 1 Ke tidak berachir sam- 

" Ba an an, kalau dapat suara banjak bara HA 5 Bee en. £ 
dapat  dibitjarakan.. Presiden “ kata- PAN an Maeda Beberapa hari W. djuga dari 2 : 

' 3 32 : . desa tempat tinggal Pak Niti itu, : ” e kan ,,ia gandrung” kepada Irian Ba API DIBONGKAR. pe ngg itu, 
Buntu Lagi rat jg selama ini belum kembali ke Pa 5 na merata NN wa- | sa 

23 “. Iwilajah “Indonesia, maka perdjua-| pada t Nana 2 ananeh engan | : W 213 Te 22 
Perundingan RDV-Pe- ngan untuk mengembalikan Irian PN Pe an ba Naa ba na maa »aiwan Adalah ilajah 1 jongkok ET 

ea : 2 Teu Barat akan diteruskan, Tentang per s Tag : 2 » Ibu seria ya : 2 rantjis Mengenai Laos seridiua, di Den Haag dikorukan. Na Pen angan itu, jalah dengan memuntahkan Rakjat RRT Bertekad Hendak Rebut 
nja, bahwa bubarnja Uni belum ber| di Atjeh Utara. Hari berikutnja sah map dahulu dan k ! T TA 

PEMBITJARAAN2 RDV-Pe-jurti sorga bagi kita. Masih banjak | sebuah sekolah rakjat dan sebuah dian meninggal. aiwan 
rantjis tentang gentjatan sendjata | perseridjuan keuangan dan ekone- | gudang P.U. dibakar gerombolan Mani . : PANITIA TETAP dari komito nasional konperensi konsnitatif 

Idi Laos telah menemui djaian | mi KMB jg merugikan rakjat ig hal pemberontak di Djulo Tjut. 3 itu jang bernama ! politik rakjat Tiongkok, jang bersidang di Peking dari tg. 20 sam 
" — buntu, karena fihak RDV menun | rus dirobah. Sesudah itu barulah : Ie sei padat pada suatu ha- pai 22 Agustus jl, dalam sidangnja jg terachir telah dgn suara Pada tgl. 21 Augustus 1954 telah dibuka Pekan Raja Ekonomi. Interna: cp bagian2 ber aan 1 luas, rakjat Indonesia akan mengetjap 1 se Nan ne bunn dn utk per: | bulat menjetudjui keputusan Mao Tse Tung utk membebaskan Tai 

sional 1954. Atjara pembukaaan dilakukan dengan menaikkan bende- naa Be ya aa Na Na penghidupan nasionalnja. 6000 Oo I motong p pi kada ji Kar Me wan. Dalam hubungan ini panitia tsb telah menjetudjui suatu per 
ra2 dari Negara2 peserta. Keterangan bendera, paling atas, bendera P Dikataka aa Te aa ai kenonai | 1 6 r ang n- Fri en Aam A sn | njataan bersama jg didukung oleh semua partai demokrasi dan or 
REI, dari kiri kekanan, Tjekoslowakia, Pakistan, Italia, Indonesia, Ho- | xyax. : ak : wa olonel | . Kewadjiban nasional. | , 2 Nan benaan be Jo: NaK Wa- | ganisasi2 rakjat, dan jg pada pokoknja dgn resmi memperkuat 

:  “puga 3 Dang Van , ketua - delegasi| Oleh Presiden di ingatkan, bhw Ti 9 ja jang berumur 12 ta- | ba , NN ag BA Au ngaria Mesir, RDV dai Komisi Gabungan | diib Kena Bel ai on. 1 avao! hun tinggal dirumah. Apa jan keputusan pemerintah utk dgn intensif mulai mengadakan per 

: 5 : AAA Men An ORA APE : BAD Ar " APA Jang | siapan?2 di lapangan militer dan politik utk membebaskan Taiwan, ana Militer untuk Laos, setelah dead- | hi seperti apa jg pernah ia terang: Kalbitar Imisrang Gela terdjadi? Pada malam harinja se- : 
. : lock itu dengan segera telah ber- | kan, jaitu pertama mengatasi aki- gran 2€1AP | kira djam dua, anak itu jang ber- Fan : | Na 8 .. tolak ke Utara, untuk mengada | bat perdjuangan- dan menjempurna- Jg Masuk Pilipina nama Radjinem dengan menda | Pernjataan bersama itu antara lain bali ke Washington untuk minta 

n aran 2 an a D kan perundingan dengan djendral kan kemerdekaan sesunj dengan ti: $ dak telah mendjadi sakit, dan se- menjatakan, bahwa dengan itu rak- pendjelasan dari pihak Amerika Se- 

an $ | Vo Nguyen Giap. ta2 nasional. Kedua isi kemerdeka-| | MENTERI) Pertahanan Phiti- | '€lah memuntahkan darah kemu- AN ata bea Mn Lean Haa oo NP at ai naa kr 2 : «.. Jan dan ketiga selamatkan kemerdef pina Sote NS an AAN aa aa Da Pan s0engAn” KOMPETeNgk menta 
Meliputi Djumlah Rp. 13.561917.050.— (Menurut sumber2 Perantjis itu, | kaan di Para amukan topan 'in- | pagi Ba Kn Ta ud io sendiri jang waktu itu masih ' Wilajah Tiongkok dan bahwa rakjat| di Manila jang akan datang itu, dan 7 3 djalan buntu disebabkan oleh 2 hall senasional' jg mungkin akan berko| menjaksikan sendiri Bogo "Imenginap di Sukohardjo pada Tiongkok telah bertekad hati untuk| mengenai soal2 jang bertalian dgn 

DENGAN SURATNJA tgl. 19 Agustus jang lalu ketua Par- |" Pok bar2. Semuanja itu belum” “selesa.| Indonesia jang “kabarnja telan | “Ok harnja sekira djam ' 07-00 membebaskannja. karena dalam ke-| rentjana pembentukan persekutuan lemes menakulkun Kiabal Ng 12 . e ' : Akibat2 perdjuangan - kemerdekaan | masuk setiara gelap. Dia al dengan sekonjong2 t:lah mendjadi | adaan jang bagaimanapun djuga Asia Timur Laut antara Korea Se- 5 
1 jampa kan kepad: para anggota suratZ perundingan me 1. Fihak RDV menuntut daerah2 ' bejum dapat diatasi sama sekat. | tinggal paling Tama di : sakit dan kemudian meni L se- mereka tidak dapat membiarkinjlatan, Djepang dan Taiwan. 

Me aa aa sa Dn an tahun -n (P. ar Manis, penjusunan kembali pasukan2 ig de frian Barat masih ditelapak imperia Davzo pulau Mindanao Pa sudah mekuntahkan Oa Ino Taiwan dengan paksa dikuasai oleh Menurut kalangan itu, Koo djuga 
tembang " Pa | gamer gelas : ta dog “itu Tae mikian Juasnja bagi pisukan2nja di fisme Belanda dan persetudiwan: Ros sebagian bosan si orang2 Indo. | Humnja. kliek Chiang Kai Shek dan go-| membawa undangan dari pemerintah 

djumiah Rp. 13.561.917.050.— (pengeluaran). Didalam anggaran” 2g Semanan akan mendususi ba yangan dan “ekonomi KMB tsb. di nesia jang dikatakan menjelundup |. Sampai sedemikian djauh se- | longan?2 agresif di Amerika Serikat.j Tiongkok Kuomintang kepada imen- tuh. mini mna “nan di Gian “ajotikah. tepat Ig Hipertpkar, bin Na ig dari Laos. Maan atas jg merugikan, belum berobah.' itu terkumpul. Cabahug kemarin | "29 kematian kel ma orang pen- | Selandjutnja pernjataan bersama ini teri luar negeri Amerika Serikat, menipis 2 Aa ,pos2 Me dikoso (pe Ta Ona Surat2 mengenai Ang: na na mentah2 oleh Jelegasi “Selain itu, kata presiden,” selama | dulu menjatakan, bahwa dia te'ah | Suduk dari Kalurahan Alamsom- mendjandjikan pengampunan umum John Foster Dulles, supaja setelah 

garan ini jang lebih landjut akan dikirimkan kemudian. an | masih ada diantara kita 'jg hidup di memerintahkan untuk menangkep 160 Katjamatan Weru itu masih bagi kaum nasionalis Tiongkok jangf menghadliri konperensi Seato me- Apaan yaa Teen ae SI Da kian sebhiai Berikut" Ha —. 'gubug, pakai pakaian? kojak2, pen segera semua anasir jang tidak dj | mendjadi teka-teki. Menurut kini terpaksa tunduk kepada kekua-J ngundjungi pula Taiwan. 
gara mengena gi -bag ABihak RDV tut» Kaban J p & s Sel : 5 Pa an 5: 5 2. Fiha menuntut ? pronin £ derita kelaparan masih banjak, bu- sukai divrovinsi sebelah Selatan. | ojelid'kan jang telah dilakukan, Saan Chiang Kai Shek dan berseru (Antara-Hsin Hua-AFP) 

Bagian : LE: Pemerintah Agung dan Ne ana : Hn an Nan pa Map ta huruf, maka selama itu kemerde Dia tambahkan, bahwa dia djuga | kematian itu bukanlah karena per supaja rakjat Taiwan mempersiap- 2 KAB , 
AG em 1 197.109.GU0,-—, £ untuk sebagian diduduki oleh pa PA Panin melihat akan kemungkina njakit ps 4. $ : . kan revolusi untuk melawan penin- 
Bagian Il: Kementerian Luar Negeri — Rp 109.236.500,—. |sukan2nja selaku propinsi? dari pe Mn PDA war | diantara inmipran2 aa Sean sepak ska Pa Mn ea ata kaum aghasson pa Keanehan Dalam 
Bagian II: Kementerian Dalam Negeri Rp 1.639.905.000,—. | merintah Pathet Lao. RDV menolak | 5: : Pena aga agen2 k is” berti : : ng : Aa i ional 'k i H en ane aN Uam | | : 1 i : kita semua bekerdja keras supaja | »agen omunis”, Seperti telah di Menurut keterangan jang  di- Komite nasional “konperensi kon Pp 
Bagian III A: Kementerian Agraria Rp  24.394.000,— pendapat Uni Perantiis, bahwa pa-| kemerdekaan kita isi njata. Ten (kabarkan, Presiden — Magsaysay/'peroleh Suara Mer UAN kedia- Sultatif politik rakjat Tiongkok ada- ameran 
Bagian IV: Kementerian Keuangan Rp 1.047.660.900,—.. | sukan2 penentang - Pathet Lao Pri tang wolitik bebas Indonesia Pre- | achir minggu jg lalu telah meme: dian-kedjadian itu telah Ha lah badan legislatif sementara Repu- Sebuah Diandian K 
Bagian IV,A: Urusan penjelenggaraan Keua- -| merupakan ,,perampok2”. .'siden mengatakan, bahwa Indo- Tintahkan untuk mengumpulkan le-| bulkan kegelisahan dikilanasn blik Rakjat Tiongkok. J Mg 

|... ngan dan Perhitungan2nja . Sementara itu, berita lain dari nesia mendjalankan politik bebas bih kurang 6.000 orang Indonesia penduduk kalurahan itu. Merska Persekutuan Asia Timurj lapa Berisi 80 buah 0 mengenaj peru-sahaan2 dan Sa'gon menjatakan, bahwa pada ha- | nja jig aktif menudju perdamaian 1g masuk setjara gelap seperti di Ja' sinoat noh kai : Laut antara Korea Sela-| IP) Sebuah Ubi J 2S : 2 Pala 3 Es ja J9 1 1 I at mengharapkan agar “jang , . an eDua 1 Jg i M0 Gdjawotan. .. (pemerintah) jang rj Selasa pagi telah dibebaskan | dunia. Kita andjurkan damai. porkan oleh Gubernur2 propinsi berwad'ib selekasnja 'memerik tan Djepang dan Tai. : : 
De Mempunjai pengurus sendiri Rp 2.309.247.450,—, lagi sedjumlah 208 orang tawanan | Kita ingin selamatkan kemerdeka- dan Walikota2 didaerah Selatan di dan mentjari sebab2 Lesuikan wan? Beratnja 1 Guintal 
La Na adm Pertanian | Rp 1 BN Ma an di Sam Son. Mereka! an kita dan tidak akan ikut blok dalam suatu konperensi di istana kel'ma orang tetangganja itu, dan | Sementara itu duta besar Tiong- BERKENAAN dengan 
8agian VB: Kementerian Perekonomian Rp. 775.501.000,—, | sebagian besar adalah serdadu2 jg' manapun didunia ini. Kita tidak Malacanan baru? ini. Demikian di memberitahukan hal itu kepada Kok Kuomintang di Washington, perajaan Hari Proklamasi 

Bagian - VI: Kementerian Pertahanan Rp 3.000.000.000,—, | ditangkap di Dien Bien Phu. ' ingin mengalami nasib seperti rak beritakan oleh AFP dari M nita, mereka. agar kegelisahan Ka uh Wellington Koo, pada hari Senen Kemerdekaan bl. didesa 
Bagian ' VII: Kementerian Kehakiman Rp  257.563.300,—, ai | (Antara—UP). jat Korea jang negerinja tergilas (Antara). kas dapat hilang | bertolak kembali ke Amerika Serikat Bedjaten Ketjamatan Sala- : Pe YP aan ana Perhubungan Pan, G5 use. kn : ag aa maa ———- - s1 : | setelah pada malam Senen menga- tiga telah diadakan pame- : 

2 aa P Ai N p A' | dakan pembitjaraan2 penting dengan ran tumbuh-tumbuhan, dng | 
Bagian VIII B: Kementerian Perhubungan (Dja- RE k h : t A.A Ak . Pp b t k ! Chi Peta P Batan maksud mem j sha 1 nterian ! g 1 : . 1 b kate $ pergiat usaha syal Ken Pe 0 wa | Bisenhower Pertjaja Akan Pembentukan Seo ooo)| Sekonapoata | 
Beban - Menpan Nan p Rp 150.314,000,—, PRESIDEN Eisenhower jang P hadap Eropa, kata Eisenhower, fi pada jang dirantjangkan semula. Madun dan memperlipat : 

g NN Dae ln An p 289,198 000118 sedang berlibur di Denver hari £ dan rakjat Amerika djangan puas Sebelum berangkat ia menerangkan ki an Mn karang- 1 
25 an dan Kebudajaan 50.199.000, —, An , k 0 : itri. Sebagai keanehan da- 3 Dagian 2 XI KOMOma kh! Kesakai J Rb 358.663.000 Ta malam Men bahwa sampai hal itu telah terlaksana, Kepada pers, bahwa ada beberapa Lon sanan tai daa ui 

Saga Na AI Ieesenatan 328.663.000,— ipenjelesaian masalah peperangan i :, 2 ing j lian d Na TA aupan Ot " 
Bagian XII: Kementerian Sosial Rp 189.314.001,—. | Indotjina itu meski un dun Sari Konperensi Brussel ia tak me- | Amerika hendaknja djangan me- Pa SN Ann Pn Eta GA. ig daa Dea 4 ra tjatat | sebuah djandjang 1 
Bagian XIII: Kementerian Perburuhan Rp 67.730000,—/ |memuaskan, setidak2-nja membe | njebut-njebut, — tapi menjatakan | rosot semangatnja. Hang Ap Pes dr Lo ai ra minta perhatiannja. Na (iros) kelapa jang berisi 80 n 
Bagian XIV: Kementeriah Agama Rp 163.073.000. Irikan apa jang disebutnia “dunia | bah rani kab : : Fa eng teri luar negeri John , ja Ng bwah: sebuah ubi berat & 3 i : Kementerian. A : pa ja isebutnja “dunia | bahwa surat2 kabar sangat opti Ditambahkannja bahwa Ame-| Foster Dulles melalui “ pesawat — Kalangan jang mengetahui di Tai- t f " Bagian XV: Kementerian Pekerdjaan Umum bebas kemungkinan untuk mem- | mistis tentang “keadaan | politik | rika mempunjai banjak kawan ig | teleprinter mengermi situasi, se- peh Sementara itu menjatakan, bah- ketel Aan dan sebuah 5 

dan Tenaga 500.000.000,—, Ibentuk. blok pertahanan Asia | Amerika di Eropa. Bertalian dng | tidak mengakui dirinja trpUkut, sudah Konp. Brussel tentang EDC wa Koo telah diberi instruksi oleh anta nan Ja pebdjaja 3 Djumlah: Rp 13.561.917.050”—, Tenggara. Mengenai EDC dan 'ini dikatakannja bahwa orang2 | Sesuatu hal harus dilakukan ter- (Masjarakat Pertahanan Eropa). ' Chiang Kai Shek untuk segera Keras Ni MO Meter, -- 3 
- 3 3 

 



    

   

  

     

      

   
   

    
   

  

   

    

   

        

        

    

        

        

bagan: bahwa -kekurangan — guru ! 
berahli itu memang terasa. Tetaf. 

2
 

'ru2 

kan 

dikantor2 dagang dis.?” 

| dn 

“kian tadi harus aa : n 
rupa, hingga anak2 tadi dapat mem 
perkembangkan bekal peladjar 
ig didapat. disekolahan untuk 
ea ig Tabah Anang Ns pra Oh : 
kan hu- 
Damn gan ini, Pan ba selandjut- 
nja menekannja dengan mengemu- 
kakan pertanjaan: Dp anakan 
anak2 itu jg tidak dar 

peladjarannja di. 
Tinggi, pula jg tidak dapat tempat      

  

Menurut taksiran “ djumlah mu. 
rid2 jg dapat: meninggalkan bangku 

sekolahan setiap tahunnja Ik. 3500 
orang, angka mana” belum  terhi- 
tung djumlah murid je lulus dari | 
sekolah partikelir. 

Untuk es mengatasi soal jg ur- 
gent tadj j makin in lama makin per 
lu diperha pertama-tama js 
perlu ditindjau ' adalah peladjaran 
jg kini masih dipeladjarkan. Kalau 
backing” dahulu ditekankan kepa 
da Pemerintah, sebaiknja sekarang 
perlu disesuaikan 
masing2. Karena dengan djalar de- 
mikian, maka murid jg telah lulus! 
akan dapat mempergunakan 
ka?” peladjaran untuk sesuatu usa- 
ha dan 
tempo jg berharga itu dengan tiu- 
ma2. Para orang tua harus 
pula tentang kedaa 
tadi dan dapat merobah pikirannja, 
-dimana pel 
kolahan tadi hanja 

dengan daerah 

.be- 

“tidak sampai - membuws 

insjaf 
n jg demikian 

adjaran jg didapat dj 
MBK buket 

pengetahuan” guna menuntut peng-| 
hidupan selandjutnja. - Dikemuka- 
ikan selandjutnja kebaikan? “peladja 
ran jg mempunjai vakkennis guna 
turut serta membangun negara jg 

masih InerabatahiaN. na keah- 
lan. , 

Kurang su) 
Atas pertanjaan mengenai kedu 

dukan para guru pada umumnja di 

PC alisinkag. itu, harus pula di te- 
Tantan bahwa ada sementara gu- 

sekarang ini dalam memberi 
peladjaran2 kepada ' murid2nja ku- 
rang mepo (ernstig). Hal demi- 
kian dapat dimengerti, karena si- 
kap2 ig dimiliki oleh sementara mu 
rid jg pada umumnja djuga berlai- 
nan dap banjak pula BL engoad jg ti- 
dak merasai - tanggung | 

    

“dijawab dan menghargai para: guru. 
Sebagai tjontoh dalam hubungan 

tut membela sekolahannja, 
dak sampai diperbuat demikian. » : 

operan kedua di 
000.— 

: kan maka berita tadi “tan, 

itu aa suatu kedjadian jg 
amat ket “Sebuah... sekolahan di 
Rana Pn 1 telah dibikin 
otor. ada suatu mu- 
rid jg aa sajang kotor- 
nja- tembok tadi, | murid 
lainnja ikut serta Pan kotor tem- 
bok tadi. Dilihat sepintas lalu ke- 
djadian jg ketjil ini kalau  dipan- 
dang dari sudut pendidikan temu 
nja tidak sesuai. Tiap2 . murid pa- 

      

   

  

ngan menuturkan  lain2 soal jg 
dak kalah p pentingnja dalam Oa 
pendidikan, Be sae, tsb. 
menekanka,, sekali bahwa Pe- 
merintah perlu Tanbiibaian kembali 
sistem . pendidikan -kini | berlaku | 
“papa Lan dan aa 
negeri. : aa 

  

      

  

| 'akibatnja kelak akan menimbulkan | 

ngan Kn Rp. 

pega. 

Ir ti:| 

  

    “pulang, RE Babat dan Ki ni 
di Redjosari, maranZ kaia 

“kuta kebakaran djenggot (ini isti- 
ahnja sendiri lhooo), karena setiba- 

.nja di Semarang sampai pusing 
7 keliling sukar tjari rokok Wem- 
bley dan Commodore. 
“Malah tambah merengut dia, sc- 
elah . mendengar kabar, katanja 

-pembikinan Wembley dan Cemmo- 
.dore akan dihentikan. 

Pada hal dia sudah tak bisa 
—tjerai” 

,.ber- 
dengan kedua djenis rokok 

Minta advies Pong, gimana supaja 
saja bisa menghentikan kebiasaan 
:merokok? 

Djawab Sir-pong: Gampang. Sau- 
mak- idara tiap hari membiasakan duduk 
djut- dekat pompa bensin jang ada tuli- 

san ,,Dilarang Merokok”. Tanggung 
saudara lama2 djadj djauh sama ro- 
kok. Malah kalau perlu, djuga diru- 
mah saudara sendiri boleh dipasang 

pan: ,,Dilarang Merokok”. 

Sir-porg. 
  

BERANGKAT KE LUAR 
NEGERI. 

Dari Penerangan Staf Angkatan 
“Darat diterima berita, bahwa be- 
sok.tgl. 30 Agustus akan berangkat 
8 Opsir TNI keluar negerj dengan 
pesawat terbang. Diantara 8 orang 

tadi ikut Kapten Sutardio, bekas 
Commandant CPM Djawa Tengah. 
Keberangkatan mereka ini ialah 
antuk mendapatkan pendidikan ke- 
ahlian jang perlu bagi pembangun- 
an Angkatan Darat seluruhnja. 

TUNTUTAN SBPU AKAN DI- 
RUNDINGKAN. 

Menurut keterangan jang disam- 
paikan kepada kami  dikatak”n 
oahwa pada bulan Pebruari jbl. 
SBPU Djateng mengadakan ,tuntu- 
tan umum mengenai pengangkatar 

buruh harian mendjadi pegawai ne- 
geri, hak tjuti dan masaalah pe- 
njerahan pegawai pada Otonomi 
jang berhasil dengan baik. . Pada 
tgl... 25. 27- Agustus dan tel8& 
September 1954, SBPU  Djateng 
akan mengadakan perundingan de- 
ngan fihak jang: bersangkutan un- 
tuk merundingkan tuntutannja jang 
diadjukan kepada Kepala2 Djawa- 
tan PUDT daerah Surakarta, Pati. 

Kedu dan tjabang2 SBPU seluruh 
Djateng mengenai herwaardering/ 

herschikking dan beberapa  mas- 
alah lainnja. . 

PENJERAHAN DJAWATAN 
SOSIAL KEPADA OTO- 
NOOM PROPINSI MA- 

SIH TERKATUNG2 
Dalam keterangannja kepada ,,An 

tara”, anggauta DPD Propinsi Dja 
wa Tengah bagian Sosial S. Hadi- 
kartono menerangkan, bahwa dim 
pertjakapannja dengan Menteri So- 
sial jang baru? ini-tiba di Djawa Te 
ngah didapat kesan, bahwa Menteri 
menghendaki penjerahan2 djawatan 
Sosial dikerdjakan selekas mungkin. 
Tetapi karena “urusan keuangan jg. 
belum dapat diselesaikan sebaik2-nja 
terpaksa menghambat pelaksanaan 
Dan jang menjebabkannja ialah so- 
al2 administrasi jang tidak mudah 
diselesaikan begitu sadja. 

Menurut Menteri Sosial, 
sosial bagi otoncem Propinsi hanja 
'bersifat - pekerdjaan  medebewind. 

Dan penjerahan2 akan langsung di 
berikan kepada otonoom2 Daerah 
Kabupaten. 

'S. Hadikartono menerangkan, bah 
wa Peraturan Pemerintah No. 45/ 
11954 jang mengenai penjerahan dja 
watan Sosial Propinsi kepada oto- 
|noom Propinsi belum ditjabut. Se- 

keterangannja Menteri djuga belum 
ada. 
5 'Achirnja Se Hadikartono . mene- 
rangkan kepada  ,,Antara”, kalau 
tjara2 penjerahan itu benar2 diubah, 

kesulitan antara Daerah2 Kabupa- 
ten dengn otonoom Propinsi. Seba- 
liknja. 'menurut keterangan Kepala 
|Djawatan Sosial Pusat, setudju seka 
(li bahwa penjerahan tersebut dilak 
|sanakan menurut P.P. No. 45/1952 
tersebut. (Antara). 

ap 35:000 EKOR TIKUS DI- 
BUNU 

Kaum tani didesa 
Ha Mangkangwetan, Kawedanan 

an| Kaliwungu masih giat memberan 

san 
Perwakilan 

nj tas hama tikus jang merusak ta- 
|' naman di sawah2. Menurut kabar, 

' sampai bulan Djuli 1954, pendu 
'duk desa Mororedjo berhasil mem 
'bunuh 15.033 ekor tikus dan pen 

-| duduk di Mangkangwetan dapat 
: . membunuh 20.000 ekor. 

UANG KEKAJAAN JP.A.T. 
Dikabarkan dari J.P.A.T. (Jaja- 

Pemeliharaan  Anak2 Tjatjad) 
Semarang, bahwa kini 

telah mempunjai uang sebesar Rp. 
'18.000,— jang telah dititipkan di- 
“Bank. Pada waktu ini masih terus 
sibuk usaha uang untuk dapat me- 
“laksanakan tjita2nja mendirikan ge 

a-| dung dimana anak2 dapat dipeliha 
“ra, dididik dan dirawat. Adfpun me 
ngenai usaha. tempat sementara un 

tuk segera dapat memulai pekerdja 
tal an melatih anak2 tjatjad, masih be 

      Ana Ha tempa 
sementara terdakwa” 

lum berhatsil. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari Ini Apotheek Koo Hwie, Pe 

  
ni kodjan 99 dan Bima di Dil. Sete 

tan, dibuka hingga djam 20.00, 

— Isoto 
| kongres KEB 

7 Panitya Penerima Kongres : 

—“Kktuenurut rentjana - 

urusan2 | 

dang sebagai penggantinja menurut | 

Mororedjo | 

  

S:ONAL INDONESIA I 
| UNDUR LAC GL 
Menurut kabar ' $ 

Suara Merdeka”, Daan 1 

      

     
jaan Nasoinal Indonesia di 
lam sidangnja jang terachi ah 
memutuskan untuk meminta xepada 
Badan Musjawarat Kebudaj: an 3 
sional di Djakarta, agar Kon 
Kebudajaan Nasional Indonesia 

akan dilan 
kan di Solo tgl. 30 Agustus an, d 
undur untuk sementara wakiu. 

   

    

  

   
   

      

  

   

karan2 technis jang tidak memb 
kinkan berlangsungnja kongres 
menurut rentjana, bera Karena 
soal. keuangan. 
Sampai kapan. kongres itu abon" 

diundur, belum didapat — keterangan, 
Hanja seperti diketahui Kongres tsb. $ 

  

    

ngan Mega wanung, 

Kp 

  

£ J ARENA ja Ia 

API. NGABLAK 

167 korban, gunung Merapi ditem 
pat. pengungsian desa rapi Asri 
Ngablak Magelang oleh. »Panitya Pej: 
nolong Korban Gunung Merapi dae ' 
rah Kedu telah diberikan pembagi 
an pakaian lama -sebanjak 1556 po. 
teng termasuk keluarga penduduk | 
desa Wonolobo jang pernah ketem 
patan pengungsi. Selain itu didesa 
Sewukan, katjamatan Dukun, Mun 
tilan 165 orang pengungsi asal da 
ri daerah terlarang desa Gendjikan 
telah dibagikan, sebanjak 638 po- 
tong dan 37 pajung. Pembagian Kb 
dilakukan oleh PMI tjabang Mage- 
lang selaku anggauta Panitya Peno 
long Korban Gunung Merapi terse- 
but. ' 

LASEK 
PERESMIAN RUMAH GADAI. 

Tgl. 16-8 oleh Inspeksi Dinas Pe 
gadaian Djawa Tengah telah dires 
mikan pembukaan rumah gadaj. Ne 
geri di Lasem jg telah selesai di ba 
ngun dengan beaja Rp 250.000,—., 
Menurut keterangan  pembangu- 

nap rumah gadai Lasem. tsb. .meru- 
pakan salah satu dari usaha mem- 
bangun rumah2 gadaj didaerah Pa- 
ti, ig untuk th. ini telah tersedia 

beaja sebesar Rp 12.000.000,—. 1 
Lebih djauh diterima berita, bhw 

untuk membangun serta memper- 
| baiki kerusakan2 rumah2 gadai di' 
Djawa Tengah, oleh Pemerintah. di 
sediakan beaja - Rp 34.000.0609.— 
antara mana sebuah rumah “gadai 
di Magelang jg dibangun dengan 
beaja Ik. Rp 4.000.000,— dan akan | 
selesai pada bulan Nopember ig 
Tg datang. 

TJIREBON 1 
SEDJUMLAH ORANG HUKU- 

— MAN. DIAMPUNI. 
Bertepatan dengan peringatan P3 

'ri Proklamasi tgl. 17 Agustus jl., 

rumah pendjara Kesambi Tirto i 
telah dilangsungkan  upatjara pem- 
tebasan terhadap 133 orang Ta | 
man. , Disamping itu kepala 
orang Thukaman lainnja telah. cveri| TEGAL 
kan pengurangan bukuma, dari i 
bulan sampai 1 tahun. Pada waktu 

ig bersamaan dari pendjara Madja- 
lengka djuga telah dibebaskan 19 
otang hukuman dan pengurangan 
hukuman pada 59 orang lainnja 
Dalam pada itu telah diberikan pu 
|Ia idjazah PBH kepada 17 orang 
hukuman dan tahanan jg telah lu- 
lus. dari kursus PBH dalam pendja | 
ra tsb. Pada hari itu dikedua pen- 
djara tadi telah. dilangsungkan pera 
jaan dengan pelbagai pertundjukan 
dan perlombaan. 

BENTUKLAH PROPINSI 
IRIAN BARAT. 

Dalam rapat raksasa jang dise- 
lenggarakan “berkenaan dengan : 
peringatan tgl. 17 Agustus il. di 
Aloon-aloon Kedjaksaan, Tjire- 
bon, antara lain telah mengambil 
keputusan: Mendesak 'kepada Pe- 
merintah agar mengambil tindak- 
an jang tegas guna memperdjoang 
kan masuknja Irian Barat keda- 
lam wilajah R.I. dan agar Peme- 
rintah segera membentuk Propin- 
si Irian Barat. Rapat raksasa itu 
dihadliri oleh Lk. 20 ribu orang. 

  

    

Semarang, 26 Agustus 1954: 
Djam 06.190 Suara Che Edah dan 

Jasui: 06.40 Les Paul/Mary Ford 
dii.: €7.10 Dendang Teruna, 07.45 
Jack Simpson Sextet, 12.05 Rajuan 
Frank Sinatra: 21.30 Ruangan Wa-: 
nita: 13.15 Genderan siang: 13.40 
Genderan siang (landjutan): 17.10 

Dongengan Kanak2: 17.40 Lagu? ta 
bersjair, 18.30 Hidangan Irama AP, 
1 30nTepatkah. su ank. F3 1201301 
Mimbar Islam: 20.45 Sech Albar, 

| 2S Dari dan untuk Pendengar 
Hagu2 Barat: “22.20 Hidangan ma- 
lam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 26 Agustus 1954: 
“'Djam 06:03 -—'06.45 — DASI 
07.45 Genderan pagi: 12.03 Dari 
Lajar Putih: 12. 45 Krontjong Asli: 
13.15 Frankie Carles. 13.45 Musik 
salon: 14.00 Njanjian Dorothy Sgui- 
ress.. 14.15 Hidangan The Andrews 
Sisters, 17.05 Sendja gembira: 17.40 
Varia Djawa Jengah: 18.15 Rajuan 

! sore: - 19,30: llama Seriosa, - 20.30 
Musik Bailet: 16.45 Mimbar Islam: 
21.20 Motyoret Putri: 22.15 Morju- 
pat Putri 4' majutan): 23.30. Tutup, 

Jogjakarta, 26 Agustus 1954: 

Djam 06.10: Serba-serbi '— meriah- 
kan pagi: 06:40 Pelbagai njanjian 
Penggembala Sapi: 07.15 Rajuan Ti 
mor: 07.30 The Jerry Allem Trio, 
07. 45 Musik “Tionghoa, 10.00 Ujon2 
dari Puro Paku Alaman: 12.00 Per- 
mainan hobo: 12.15 Berdendang 
Siang: 12.30 'Orkes Roberto Inglez, 
12.45 Orkes Krontjong, 13.10 Lani 
batan tautan “Teduh: 14.00 Hidangan 
Carry: 17.00. Gelanggang Podomoro: 

117.40 Musik sore: 18.30 Taman Pe- 
ladjars 1 19:40” Piano Recital, 20.30 
Hapa Mau Boleh Ikut, 21.30, Mz- 

lam manasuka: 22.10 Malam mana- 

  

    
   

  

   

  

        

   

telah pernah “diundur berhubung “ee 
Te Tn 

: | erbaik 

“Hulosobo dan Kalihardjo. 

“bajarnja uang guna gadjih para pe 

'djumlah 20 keluarga (78 djiwa). 

| pita 
1 (isteri Drs. Mukarno dari Djawatan 

I Kepolisian Kedu) dengan “disaksi- 
Ikan oleh pendjabat2 militer dan ke 
| polisian 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. | 
I bukaannja mendjelaskan, bahwa pa- 

:Ibaru menghabiskan 1 ton 

    

atan, di Ear Purwore- 
Aru. “ini telah dilakukan per- 

baan pemerahan sapi, dihadiri | 

h San i Purworedjo, kepala? 
A1 abung 

wan Tanamkan F 
Kedu dan para undangan Jainnja. 

Adalah djatuh kepada Tu- 

kelima Seo 
wang, rn aon dan 'ke- 
bagan Karto iro. desa. Redjosari 
Sea Kebaikan sapi 

4 “dat. erah, hadiah per 
a Singopawiro. 
i. Desa jg ter- 

  

   

   

    

    

  

baik 'pemelihar ra: 
. Sa Hardisbirangun, dan Ketawang. 

Perlon lorabapw -pemeraban kambing 
| “pretama Par- 

Lag S calihardjo d2n ke- 

ullahsapari Hulosobo. Desa jg 
. pemeliharaannja jalah desa 

Kepada 
'pemenang2 perlombaan. tsb. oleh 
"Djawatan Kehewanan telah diberi- 
ikan hadiah berupa pangan dan me 
dali, 

Tn Es UANG KANTORPOS 
— AKAN DIADIII? 

-Menjambung berita tentang uang 
'kantorpos Kudus jg baru? ini dika 
barkan tekort Rp 20.000,— ketika 
seorang pegawai Pos sedang mem- 
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gawai dan guru “didaerah Penilik 
Sekolah III (Bawe/Bae) Kudus, se- 
hingga oleh fihak jg berwadjib di 
tahan dua orang jg dituduh mene- 
rima uang kelebihan dari Kantor 
Pos itu, lebih landjut .didapat kete 
rangan, bahwa Kalias S dan S ba- 
ru2 ini telah diperiksa kembali oleh 

' djaksa di Kudus jg tidak lama lagi 
akan dihadapkan dimuka pengadi- 
lan, Selandjutnja “berita itu mene- 
rangkan bahwa Kalias S baik dimu 
ka polisi maupun djaksa tetap me- 
ngakui, bahwa uang dari kantorpos | 
seketika 'itu telah diterimakan kepa 
da .S, tetapi S sampai pemeriksaan 
terachir tetap menjangkalnja.. Kete 
rangan lain menerangkan, bahwa 
entah karena sebab apa S$ dalam t: 

“hanan polisi telah berobah ingatan 
dan berusaha melarikan diri, tetapi 
ditengah djalan oleh polisi telah 
dapat ditangkap tapi, 

TJILATJAP 
PrerENDUDUK KAMP. LAUT 

KE SUMATRA. 
Pada hari Kemis tgl. 19 Agus- 

- il, telah berangkat  rombo- 
n nelajan k “dari desa 

djungalang (Kamp Laut) 
Fibvap untuk dipindalakati “ke 
Maringgai (Sumatra Selatan). 

Rombongan pertama, jang, be 
rangkat tgl. 2 April 1954 :se- 

Penduduk Kampung Laut Tji- 
| Iatiap jang telah pindah Aa 

nelajan hingga kini ada 
luarga (157 djiwa). 

TEGAL 
AKSI MOGOK GELOMBANG : 

KEDUA D:iTUNDA. 1 
Dari Tegal diberitakan, bahwa. 

Buruh pabrik gula Djatibarang 
telah menyada aksi pemogokan 
gelombang jg kedua, berhubung 
adanja putusan mengikat antara 
Buruh dan Pengusaha jang diten- 
tukan oleh P4 Pusat ttg. 16-8 jl. 

Seperti dikabarkan beberapa 
hari jl., dalam pabrik gula tsb. 
pada tg. 12 dan 13-8 telah tim-| 
bul aksi mogok total jg di-ikuti 

|oleh 10.000 Buruh jang bekerdja. 
didalam pabrik dan dibagian ta- 
naman tebu, karena pihak Peng- 
usaha tidak memenuhi putusan P4 
Pusat jang mengenai soal pene- 
tapan upah terendah Rp.- 7,25 
atas dasar kerdja 7 djam kepada 
Buruh musiman Pn tenang 

(Ant) 

aa ii 

PASAR MALAM AMAL 
DIBUKA. . 

Pada Sabtu sore telah dibuka de 
ngan resmi pasar malam pembangu 
nan di Temanggung. Pengguntiigan 

dilakukan oleh nji-Mukarno 

setempat dan para unda 
ngan .lainnja. 

Ketua  Panitya Pasar Malam Su: 
dito Digdokusumo dalam kata pem 

Sur. malam tsb. diadakan selama 15 
hari dan hasilnja antara lain akan 
dipergunakan buat membeli alat2 
pemberantas .hama tikus pada tana 
man padi, untuk disumbangkan ke 
pada Jajasan Tambahan Ruangan | 
Sekolah Landjutan, ' pendirian “Aa 
dung nasional, dan lain2. : 

3000 HA. "TANAMAN PAD 
SERANG HAMA TIK 

Lebih kurang 3000 ha dari Seluas 
35.000 ha tanaman padi didaerah 
kabupaten Temanggung pada wak- 
tu ini terserang hama tikus. Djum- 

((PeluruK esa 

“dalam De- digan 
akjat daerah. 

lannja sapi, jalah def. 

'hioskop ..Odeon” 

40 ke-h Fi 

kanggota2 . Boerhanuddin 

    
sarMasukRu- 
mah Makan 

Kalandivtan Peristiwa| 
Jg Tergantung | 

"Diiebhn Naa 

setelah diadakan “ pemeriksaai 
« "ag ta bahwa Na Orang jang 
Pan Sea Ta pada papan-nama 

Mi Hoa da- 
Fm Aa. Ca, Tg aa orang 

  

    

Kanaan sni lam kta ajlan 
t- ida di ea. dalam ul : 
es eh T $ 

S1ng2 
lar 

man Ya “Ashari (umur 20 tasun) | 

    napa “ae .. para Ma 
si Keamanan Desa, Ngus- 

dan Komar bin Diunaedi (umur | 
18. tehun), Dikabarkan selandjut- | 
nja, bahwa tatkala tentara jang | 
mendjaga melihat adanja kepala 
hergankene disitu lalu mengadakan 
“persiapan. 

Seorang pendiaga. api digang 
ditjurigai oleh ten 

tara itu dan ditanjanja, tapi tidak 
mendjawab. “nipenas melarikan diri. 
Tiba2 terdjadi- tembakan2, — antara 
'ain diuga dari tentara tsb: dan ada 
seluru jang menjasar kerumah. ma 
kan Tamansari” serta mengenai se 
srang wanita Tionghoa bernama Nj. 
A Tiie tepat pada kepalanja hingga | 
iwas pada saat itu pula: ada sebutir 
seluru lagi mengenai seorang laki? | 
selaian rumah makan itu 
mendapat luka2 enteng. , 
Demikian berita dari Garut. 

(Antara) 

PATI 
PENDJELASAN. 

Menjambung berita jg termuat 
dalam sk: Suara Merdeka, jg mene 
rangkan, bahwa D.N. Aidit akan | 
datang di Pati, maka dengan ini 

dinjatakan bahwa Secom PKI Kab. 
Pati tidak pernah mengeluarkan be 
rita demikian. 

Jang benar, jalah nanti pada tgl: | 
29 Agustus 1954 oleh Secom PKI 
Kab. Pati memang akan diadakan 

MENURUT berita dari Garut, | 
mn) 

hinggal 

  

"25. 

. Kotot Sukajadi Akan Bikin Film Kanak2 Buneka 
Di Tjekoslowakia 

SEKEMBALINJA. DARI TJ EKOSLOWAKIA..Kotot Sukardi terus mempersiapkan sebuah tie- 
ritera. Indonesia untuk dibikinkan. film boneka: di Tiekoslowakia, sebagai. hasil pembitjaraannja de 

ngan p: perusahaan film negara. Tjeko, Sebagai diketahui, Kotot Sukardi jang terkenal dalam la- 
pangan praktek pendidikan kanak2 dan diluar negeri terkenal dengan filmnja ,,Si Pintjang” , telah 
serta sebagai utusan resmi menghadiri International Film Kestival jg.ke-8 di Karlovy Vary, ' 
jang berlangsung selama 2 minggu dan selesai tg. 25 Djuli jang baru lalu. Dalam kesemvatan inilah 
Kotot Sukardi berhasil mendapat kan kesanggupan dari pihak perusahaan film negara 1 'jeko untuk 

Tjeko, 

membikinkan filim boneka dengan tjeritera Indonesia. Kini Kotot sedang mempertimbangkan suatu 
tjeritera era jang baik untuk pendidikan kanak2, jaitu jang akan dipilihnja dari 
.popu Indonesia seperti ,,Ba wang-merah Bawang-putil”, 
ti” (dongeng Bali) dan ,,Ni Loba wati” (Bali). Mungkin djuga akan dipilihkan sebuah tjeritera mo- 

| dern Taka seperti »Dibalik Dinding Sekolah”. Kotot mengusahakan Mera itu dapat dikirimkan 

Ier di 

. dalam Daan ini djuga. 

2 Sandiwara boneka. 
Dalam pertjakapan dengan war 

tawan Antara Kotot Sukardi me 
'nerangkan, “bahwa. ketjualid jusa- 
hakan adanja film boneka dgn 
'jeritera . Indonesia itu, djuga se- 
dang. dalam. .rentjananja untuk 
me Semanan adanja ,,sandiwara 
"bone (poppenkast) di Indone- 
isa an “Ia telah membawa dari 
'“Tjekoslowakia beberapa model bo 
neka untuk  didjadikan  bahan- 
tjontoh dalam pembikinan bone- 
|ka2 tjorak Indonesia jang diper- 
fukan untuk pelaksanaan rentjana 

| sandiwara bonekanja. Menurut 
'Kotot, sebagai alat penghibur dan 
“pendidikan “prakt: S,. terutama utk 
anak2 kita, sandiwara boneka ada 
lah baik sekali. Pengalaman 'Tje 
'koslowakia membuktikan bahwa 
1nak2 terutamanja sangat tertarik 
dan terikat perhatiannja oleh per 
cundjukan boneka itu. 

Pertundjukan boneka ini djuga 
bisa dilakukan oleh orang2 tua 
anak dirumah untuk anaknja atau 
oleh anak2 sendiri dengan petun- 
“djuk-petundiuk2 jang telah disedi 
akan. Di Tjekoslowakia beraneka 
matjam boneka dapat dibeli di- 
toko-toko, lengkap dengan tierite 
ra dan scenarionja jang singkat 
'dan- sederhana, — pula toneelnja. 
Apabila di Indonesia ini pertun- 
djukan boneka telah dapat mulai 
diselenggarakan, maka dapat di- 
pastikan ke---»lerannja "ng se- 
gera dan meluas dimasjarakat 
“Indonesia, dan hal ini akan men 
'diadi dorongan bagi bangun dan 
berkembangnja industri boneka,   rapat umum, dimana utusan dari 

CC PKI akan diundang untuk ber- 
bitjara. Djadi tidak disebutkan sia- 
pakah orangnja jg akan datang di 
Pati nantj dari CC PKI. 

Amandemen Sistim 

  

Aa nan Iwa Kusum 

Amendemen2 jang dipertahankan 
oleh fraksi “PSI itu diadjukan oleh 

Harahap 
(Masjumi), Ngeradjai Meliala (De 
mokrat), A.M. Tambunan (Parkin 
Jo), Subadio Sasirosatomo (PSI) 
“lan I.J. Kasimo (Katolik) jang pada 
Sokoknja tetap menghendaki sistim 
orang ke-empat” sematjam KSAP 
intuk mengepalai Gabungan Kepala 
kepala Staf Angkatan2 dan 'menga 
mandir pasal 20 ajat 3 jang meng 

hendaki perubahan, supaja kerentu 
an hadirnja ketua parlemen dalam 
sidang? Dewan Pertahanan dirubah 
redaksinja dengan tambahan. kata2 
sbb.: Ketua, atau djika ia berhala 
agan, wakil ketua DPR, menghadiri 
sidang2 Dewan Keamanan dan 'men 
dapat pemberitahuan tentang semua 
.keputusan Dewan Pertahanan”. Ke 
jua amendemen ini ditolak dengan 
perbandingan2 suara seperti diatas. 
Amendemen terhadap pasal 8 ajat 

I.huruf d jang menentukan sjarat 
.tammat Sekolah Rakjat atau jang 
sederadjat dengan itu” untuk tiap2 

Jorang, jang akan .mendjadi anggota 
Angkatan Perang diterima baik oieh 
sidang dan pemerintah. 

' Selandjutnja perlu “ditambahkan, 
| bahwa menurut Subadio Sastrosato 
mo (PSI), fraksinja dalam menerima 
seluruh isi.RUU tsb. dengan: tjata 
tan mempertahankan amendemennja 
seperti disebutkan diatas tadi, masih 
merasa perlu  menjatakan sikapnja 
terhadap pasal 12 tentang keduduk 
an Presiden sebagai Panglima Ter 
tinggi, jaitu lebih menjetudjui formu 
lering Panitia Negara Kabinet Wilo 
po jang dianggapnja sesuai dengan 
Undang2 Dasar. 'Subadio mengang- 
gap tradisi” jang di-ebut2- oleh 
Menteri Pertahanan dalam djawaban 
nja pada sidang 'kemarin pagi tidak 
dapat. diterima, karena half itu tidak 
terdapat dalam Undang2 Dasar. Di 
terimanja Undang2 Pertahanan Ne 
gara itu dengan segala perubahan 
dan" tambahannja sesuai dengan 
amendemen atau perubahan2 jang 

“| dimadjukan oleh pemerintah sendi 
ri maka. selesailah pembitjaraan R. 
U.U. tsb. jang oleh pemerintah di 
anggap sangat penting artinja bagi 
pembunoinen Angkatan Perang R.I. 

Pembitjataan. .RUU Proto- 
bubaran Uni ditun 

      

  
lah 1000 ha seluruhnja tidak meng 
hasilkan padi. Usaha memberantas 
hama itu, oieh Djawatan Pertanian 
Rakjat dengan dibantu oleh pamong 
pradja telah diadakan gerakan pc- 
nangkapan dengan fosfor dan sela- 
ma 3 bulan jg lalu 35.000 ekor ti- 
kus tertangkap dibinasakan. 
Menurut Pangarso kepala djawa- 

|tan pertanian setempat, bahwa dari 
persediaan 2 ton fosfor hingga kini 

seharga 
Kp 9.500-—. Tjampuran dari pada 
fosfor itu, jaitu 10 ton ubi manis 
uan  trasi seharga Rp 10.000-— 
Meskipun demikian rakjat didaerah 

kabupaten Temanggung tidak ci 
kuatirkan adanja kekurangan te- 
ras. Sebabnja ditempat2 sawah jg ti 
dak terserang hama, tiap2 1 ha te- 
lah dapat menghasilkan padi 40 
kwintaj kering panen. Untuk mem- 
pertjepat gerakan pemberantasan 
hama tikus, tentu sadja membutuh: 
kan “beaja 'jg' tidak “sedikit. “Dalam 
soal ini mengharapkan pertolongan, 
misalnja sadja tiap2 1 ha sawah pe   suka Ma 23.00 Tutup, miliknja dipungut sokongan Rp 1.— 

da Ap tan Tn er jad, 
Sementara itu berhubung pemerin 

tah belum dapat menjelesaikan pen 
djelasan2nja mengenai RUU penge 
.sahan Protokol Pembubaran Uni In 
donesia — Belanda, maka RUU tsb. 
jang sedianja akan dibitjarakan da 
lam Bahagian2 Parlemen hari Selasa 
ditunda sampai bulan Oktober, sesu | 
dah berachirnja reces Parlemen. sela 
ma bulan September jad. Dalam hu 
  

dan akan dapat terkumpul Rp 25. 
000.—. Hasil uang tsb. dimaksud-/ 
kan buat membeli fosfor dsb., ber- 
arti sedikit meringankan bebar, pe 
merintah. . 
Sementara 1tu diperoleh ketera 

ngan selandjutnja, berhubung men- 
Ujalarnja hama tikus ini, penduduk 
tidukuh - Geneng desa Tlogoredjc, 
kawedanan Temanggung turut aktis 
memberantas Tikus jg ditangkap dan 
belum makan fosfor, "mereka ma- 
sak “dan dimakan -.dagingnja.  Mi- 
njak dari pada tikus itu diperguna- 
kan buat lampu sebagai  gantinja 

| minjak petroleum, 

jang berarti suatu lapangan pen- 
tjarian hidup baru jang tidak ke- 
“il artinja. Demikian Kotot me- 
ngena3i soal permainan boneka 
dan aspek2nja di Indonesia. 

Parlemen Teriwa RUU 
' Pertahanan Negara 

Orang Ke-4” Se. 
2 “perti KSAP Ditolak 
2 NG PLENO terbuka parlemen dibawah pimpinan wakil 

Noor, dihadliri oieh 129 orang aa dan 
usumasumantri serta Merteri Penera- 

agan, na L. Tobing. Senin malam menerima baik RUU Pertahanan 
Negara. dengan tjatatan dari para pengusul amendemen jang mem- 

amendemennja terhadap pasal 19 dan 20 jang telah 
@'tolak oleh sidang, masing2 denzan suara 44 : 66 dan 42 : 65 
Fraksi Murba dalam alam pemungutan suara bersikap abstain. 

bungan, ini perlu ditambahkan, bah 
wa jang sudah diserahkan ' kepada 

Parlemen baru Naskah » Protokol 
pembuburan Uni seperti apa jang su 

deh diumumkan pers. (Antara). 

ERuanc 
EKONOMI 
SITUASI PERDAGANGAN 
TEMBAKAU DUNIA. 

TAHUN 1953. 
Financial Times jang terbit ba- 

ru2 ini memberitakan, bahwa ek- 
Sport tembakau lembaran sedunia 

dalam tahun 1953 adalah sebesar 
1.222 djuta pound atau 10760 lebih 
banjak dari tahun 1952. Angka2 
itu tidak terhitung eksport temba- 
kau dari Eropah Timur dan RRT, 
oleh karena dari tempat2 itu tidak 
diperoleh “angka2 pasti. ' Volume 
eksport tembakau tahun 1953 itu 
merupakan puntjak eksport temba- 
kau dunia ke-3 sedjak berachirnja 
perang dunia ke-lI, sedang” pun- 
tjat tertingdi jang pernah ditjapa' 
ditahun 1951  berdjumlah 1.304 
djuta pound. 
“Dalam pada itu Amerika Serikat 

tetap menempati kedudukan teratas 
diantara negerj pengeksport temba- 
kau dengan mentjatat eksport se- 
banjak 516.357, 000 pound ditahun 
1953, atau 3046 lebih banjak dari 
pada setahun sebelumnja. 

  

  nyang pag p PP 

HARGA MAS. 
Semarang, 24 Agustus 1954, 
24 Karat: djual Rp. 42,50 

beli Rp. 42,25 
| 22 karat: djual Rp. 38,50 

beli Rp. 37,50 
Diakarta, 23 Agustus '54: 

Singapore, 23 Agustus '54 : 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 145.— beli 
5 dan Str. $ 151.— djual 
Londen, 23 Agustus '54: 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan pa dollar Ame- 
rika adalah 

Mac 1» o “Gap ounce 37.65 
Benas Hongkong tiap ounce 37.95 

HARGA GULA 
Djakarta, 23 Agustus 54 : 
Nivas S.H.S. tiap 100 kg.: 

Rp. 267.50 
H. S. tiap 100 kg.: Rp. 255.— 
Semuanja dari dock Tjirebon, 
PPPA 

KAWAT?' UTJAPAN SELAMAT 
PADA PRESIDEN 

Dari pihak istana diperoleh ka 
bar, bahwa kawat2 utjapan sela- 
mat Pang engan hari ulang 
tahun ke-IX Proklamasi Kemer- 
dekaan Indonesia, telah diterima 
Dao oleh Presiden dari Presiden 
Na Demokrasi Vietnam Ho 

Ga Aan, dari Presiden Portugal 
nderal Craceiro Lopez, Presi- 

Te Mexico Adolfo Ruiz Corti- 

kon, PAN itu telah D Hitomi   Gaga 108 kawat utiapan selamat 
penduduk daerah Tangerang, 

  

24 karat: djual ...... Rp. 43.— 
22 karat: djual ...... Rp. 42,25 | 
Surabaja, 23 Agustus '54 : 
22 karat tiap gr. ...... Rp. 41.— 

nominal,   
Ha Presiden Libanon Camille 
hamotin, Radja Swedia Gustaat 

Adolf damRadja Norwegia. Hum   

Tieko sedia menerima 
peladjar Indonesia. 

   

  

Menurut Kotot. selandjutnja, da- 
lam. pembitjaraannja dengan Direk 
tur-Djenderal: Perusahaan “Film. Ne 
gara. Tjeko, Jiri, Mareky telah di de 

pat .kesediaan “pihak P,E.N- Tieke 

tu untuk menerima warga PEN In 
donesia beladjar keahlian di Tjeko- 
slowakia dalam lapangan film, ter 

masuk “permainan boneka, jaitu di 
Academy of Arts. Menurut Korot. 

kesediaan pihak Tjeko ini dinjata 
kan dengan enthousiast sekalj. agn 

disertai keterangan bahwa menge- 
nat ongkos2. tidak perlu dipikirkan 
ketjualj .hanja memberitahukan sa- 
dja dengan kawat siapa jg “hendak 
dikirimkan. Kini sedang dipertim- 
bangkan pengiriman peladjar: ke 

Tjekoslowakia itu. 
Menurut. Kotot, kesempatan belle 

djar kedhlian dalam lapangan filim 
dan boneka 'jg tersedia di Tiekoslo- 

wakia itu sangat penting bagi Indo 
nesia chususnja, “ karena memang 

terutama dalam lapangan tehnik Ih 
donesia masih sangat" membutuh- 
kan keahlian,” lebih2 untuk daput 
membikin “sendiri film boneka dan 
permainam boneka, 

Selama di Tjekoslowakia Kotot 
telah mengambil kesempatan utk 
melihat-lihat studio film jang ter 
besar di Tjekoslowakia, jaitu stu- 
dio. Barandov di Praha. Studio 
tersebut merupakan ',,kota ketjil” 
tersendiri jang lengkap serta mo- 
dern dapat memenuhi pembikinan 
segala matjam film. Menurut kete 

  

rangan, djuga film Sovjet ..the 
fall of Berlin” sebagiannja  dibi- 
kin di studio Barandov itu: 

Banjak peladjaran jang 
didapatnja. 

Kotot lebih Iandjut menerang- 
kan, bahwa banjak peladjaran jg 
telah didapatnja, chususnja dila- 
pangan film dan pendidikan, jang 
sangat berguna dalam usahanja di 
Indonesia. Selama KinaMayea ia 
di Film Festival di Karlovy Vary 
itu Kotot, ketjuali mendapat sim 
butan meriah “dari tuan rumah, 
djuga mendapat perhatian besar 
dari tamu2 internasional jg terdiri 

ari penulis2 “scenarjio, critici, 
sutradara2, pelaku2 film terkemu 
Ka dan lain2. Ia telah temui 
orang2 terkemuka seperti Jores 
Ivens. seorang. Be Janda jang ter: 
Kenal. dengan filmaja bara 
Calling,” Cavalcanti, seorans su- 
fradara terkemuka dari ' Mexico, 
Yamamoto seotang sutradara dari 
Djepang jang terkenal dng. film- 
nja ..Street without Sun” dan 
Children of Hiroshima”, Geor- 
ges  Sadoul seorang criticus dan 
penufis dari Paris dan lain2-nja. 

Para eritici telah menjampai- 
kan kritik?-nja kepada Kotot atas 
filmnja, tapi djuga. penghargaan- 
nja terutama atas ,,kediudjiuran” 
jang tempak dalam melukiskan 
kehiduvan sewadjarnia di Indone 
sia seperti jang terlukis dalam 
film ,,Pulang” is mendapat hadiah 
kehorm atan internasional itu. 

Nai kerdia dan keru- 
dukan para artis di Tjeko. 

Mengenai kehidupan para artis 
di Tjekoslowakia, apa jg sangat 
menarik perhatian Kotot, ialah 
nilai dan semangat kerdja - para 
artis 'itu pada umumnja dan chu- 
susnja dalam lapangan. film. Ma- 
sing2 tampak kerdja dng ,,ernst” 
dan "penuh minat serta dengan 
kesadaran jang dalam “atas tang- 
gungdjawab hasil kerdjanja bagi 
masjarakat. menginsjaft bahwa 
segala hasil kerdjanya itu “ditudju 
kan untuk membangun: dan me- 
madjukan rakjat. Semangat ker- 
diasama diantara mereka nampak 
telah .mendjadi kebiasan.: Sesuai 
dengan . nilai hasil seni bagi ma- 
sjarakat dan 
para seniman terhadap masjarakat 
nja.. maka para seniman di Tie: 
koslowakia “mendapat kedudukan 
baik dalam . masjarakat. 
dalang boneka sadja 
mendapat I:5001 "uakron “Ge: 
Rp 2.500). Tiap setahun sekali 
dipilih 20 orang “artis: ig terbuik 
dan masing2 mendapat - hadiah 
20.000 kron. Seorang artis jang 
dianggap telah ” mendjadi artis 
nasional, “tiap bulan ' mendapat 
3.000 kron sampai matinja, di 
samping upah biasanja. Demikian 
menurut keterangan resmi 
disampaikan kepada Kotot. 

Selandiutnja Kotot- menerang- 
kan, bahwa ia djuga telah mengun 
djungi Pioneers Camp di Karlovy 
Vary. iaitu jang merupakan dunia 
ketjil chusus bagi kanak2. Keada 
an dan kesiatan anak2 dalam 
kamp ini sangat menarik perha- 
tian Kotot. 
anekawarna bangunan chusus utk 
anak2 seperti  kantor2 pos dan 
kawat, kereta-api dan setasiun2- 
nja, kantor? administrasi dan lain 
sebagainja jang semuanja diker- 
djakan oleh anak2 (pioneers) da 

jar 12 

lam dunia ketjil itu. Semua ba-) 
ngunan itu adalah sungguh2, ha- 
nja dalam bentuk ketjil. Kereta- 
apinja djuga kereta-api jang sung 
guh2 dengan mesin jang membu 
tuhkan masinis, stoker, kondektur 
dan Jain2, demikian djuga kantor 
pos dan kawatnja, teleponnja dan 
lain2dnja. 

Karlovy Vary merupakan kota 
pelantjong jang indah-sedjuk — di 
pegunungan, kl. 130 kilometer 
dari Praha kebarat. Ditempat ter 
sebut terdapat 1S sumber air jg 
masing2 mengandung zat” penjem 

buh, jang satu dari jang lain ber 
lainan. Tiap pengundjung Karlo- 
vy Vary dapat dipastikan tentu 
menggunakan kesempatan minum 
air obat tersebut. Demikian Kotot 
Sukardi memberikan oleh2nja ke 
pada Antara, 

Dapat ditambahkan, bahwa Ko 
tot Sukardi dalam bulan ini djuga 
akan pergi ke Kanada untuk bela 
djar dalam soal tehnik film sela 
ma 6 bulan disana. (Antara). 

dongeng2 ig 
Si Malin Kundan”, ,,Gembala Sak- 

  

  

U.M.,S. KALAH 0—4 DAKI 
KES. SINO/MALAY, 

  

  

   

Menurut kawat - jang diterima 
senin pagi dari A-F:P. Singapura, 
ces. UMS djuara Persidja tela th 
nenderita kekalahan 0—4 dari 
cesi' Sino/Matay “dalam. pertan- 
lingan perpisahan jang diadakan 
Minggu sore distadion  Djalan 
3esar, Singapura. Dengan ber- 
ichirnja - pertandingan UMS di 
singapura itu, maka dari 5 per- 
anding: an jang dimainkannja Pa 
ah dimenangkan 2, dan kalah 3 
Kes. Sino/ Malay | telah berhasil 
mempertahankan. reputasinja S€- 
pagai kesebelasan jang hingga Ki- 
ii belum pernah menderita keka- 
ahan dari ke Sa luar ne- 
"eri, termasuk djuga . Gak 
3rasz' dari' Austria Han “dikalah- 
scan dengan 2 —0. 

L. BOBET DIUARA DUNIA 
BALAPAN SEPEDA BAGI 

PARA. PROF. 

   

  

    

   

  

Lk. 100-000 penonton menjak- 
ikan hari) djago balap 
sepeda “dari Per: intjis Louison 
3obet. keluar sebagai djuara “du- 
ria balap sepeda bagi para 
3rof jang diadakan di Solingen, 
Dierman, demikia in A.F.P. 

Dalam balavan itu, Bobet me- 
rempuh djarak 240 KM dalam 

diam 24 menit 26 detik, 

  

patan rata? sedjam- 
KM. Pemenang ke- 

lah Fritz Schaer dari Swiss 
Nan 3, 

lua ia 
lengan waktu. 7. djam 24 menit 
39 detik, sedang pemenang keti- 
ga adalah Charly Gaul dari Lu- 
xemburg. 

KES. KAWLOON MENGALAH- 
KAN KES. KOMBINASI ME- 

DAN PUTERA/DYNANO 

4—1. 
Kes. Kowlioon Bus, djuara Hong- 

kong jang kini sedang berkundjung 
ke Medan, telah memperoleh keme- 
nangan 4—2 « dari kes. Kombinasi 
     

  

   
   
      

    

/Dynamo dalm pe"- 

sore  d'stadion Teia- 
1gan tsb, disaksinan   

Bai Tia 9 penonton. Dalam 
pertandingan Sabtu sore'itu ' kesi 
Kombi memadjukan : pemaii2 
muda jang -belum -.banjak pencak 
man, disamping olderacks Tengx' 
Dzat dan Tengku Razali. Tapi wa- 
laupup demikian, kemenangan KOw 

loon itu tidak dipercleh dengaa mu 
dah, terutama pertahanan konibina 
Si sangat ulet" dan - baru dapat di- 

tembus sesudah “waktu istirahat. 

Sampai “turun minum  kedudakan 
masih 0—9. 

SONNEVILLE TERPAKSA HA- 
RUS MENGAKUI KE- 
UNGGULAN OEI 

TEIK HOCK 
Diuara bulutangkis Indonesia, Fer 

ry Sonnevil! 

akui ker 
Cup Ma 

angka 17—18, 15-55, 
lam pertandingan sem 
djuaraan Malaya jang dia #alai Sab 

tu malam dj Penang, demikian U.P. 
Menurut wartawan2 olahraga jg. 

     

      

   
    

  

  

  

  

  

menjiarkan berita pertandingan itu, 
kedua pemain tsb. menundjukka n 

permainan jang sangat baik sekali, 

sehingga sehabis pertandingan, me- 

reka itu disambut dengan sorakan 
jang riuh dari para penonton. 

Kepada para wartawan, Sonnevil 
Je menjatakan sesudah per tandingan: 
»Oei Tik Hock adalah pemain jang 
tag dan jang terbaik diantara pe 
main2 jang saia pernah lawan sela-   

tanggung  djawab : 

IL nia 
Seorang | 

sedikitnya | 

  
Didalamnja terdapat : 

  

   

   
ma berada di Malaya. Ja mengal: 

kan 'saja, karena lebih banjak pc 
alaman, dan mengetahui -kelum 

an-kelemahan ' permaina, saja 
bagian pertahanan dekat tubuh”. 

Pada 'hari Rebo j.a.d. Sonneville 

akan berhadapan dengan djuara du- 
Wong Peng Soon “dalam suatu 

pertandingan exhibition jang akan 
Ciadakan di Singapura. 

N TJATUR 
bertempat di 

1: 

di- 

PERTANDINGA 
Hari Minggu jbl. 

kompleks "Nias: “diadaka, pertandi- 
ngan tjatur “antara regu. ,Scderha- 

na” dan ,,KBS” jang berkesudahan 
3—2 untuk kemenangan KBS. Yeti- 
slag lengkap sbb: 

Sederhana” SKBS":.. Soeroto 

— Liem Tjien Tong 1—9: Soetedjo 
— Hong aga 0-1 Sfamer — ES. 
Hadi O—1: Jap Gawn Lie — Soe: 
darsono 10: Sahlman — Soeroto 
O—t, 

Film 

PANITYA PERENI 
TIVAL FILN TENGGA- 
RA JANG KE-2 DIBENTUK. 

SEBUAH panitya# 'penjelenggara 
telah dipilih, untuk festival film 
Asia Tenggara  jg'ke2, 'jg akan ti 
langsungkan dj Singapura pada tgl. 
24 Mei tebus depan. 

Anggauta2 dari panitya tsb teru- 
tama diambil dari 2 buah organisa 
si film jg besar “di Singapura, 
Shaw Brothers” dan ,.Cathay”. 

Detail2. sementara dari festival 
itu telah Mn oleh sekretaris 
organisasi, Jim Lawler, ig mengata 
kan bahwa negara2 ig pasti akan 
ikut serta jalah Djeyang, Formosa, 
Muang Thai, Hongkong dan Mala- 
ya. Belum “ada kepastian, - apakah 
India, Pakistan, Ceylon akan di 
wakili sebagai anggauta atau seba- 

  

      

gai tamu seperti pada festival js 
pertama di Tokyo. 

Dalam festival jg akan  berfang- 
sung. selama seminggu itu akan di 
pertundjukkan sedjumlah — kira2” 20 
buah film, baik berupa feature, dos 
ktimentar, ny aon dan Jlain2 tjeri- 
tera pendek.  Sedjumlah  bintang2 
film diharapkan akan menghadliii 
festival itu, 

    
- 
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" jaan 

! mungkin 
mungkin dip 

“Kapal "aje jatukikanat bermotor 

H adulah 
untuk aan “gkut garam ai soda di Tedppan 

jg. baru dai Djawatan Pe araman 
la ini telah diturunkan kedalam air olel 3 

kapal jang ke-14 “jang dipergunakan 1 

  

   

   

  

af. DEWAN Pimpi 
An an ae NN 

n jang benar an njata 
Dengan tidak 

Partai K 

    

  

     

  

   
   keturunan dan kedaerahan, demik 

1. Persamaan hak dan bukti 
kewarga-negaraan bagi semua war 
ga-negara hendaknja ditjapai de 
ngan pendaftaran seluruh rakjat. 
pada kesempatan mana setiap 

S3 orang akan dapat membuktikan 
Sa PNP Oeapana ana, 

unuk membawa pesan | serian 
bagi memelihara keselamatan an 
dari segala kemungkinan 
    

  

Kundj untuk mem- An 
pererat rasa 1 bangsa2. 3. Harus diadakan peraturan 
menimbulkan: Tenan menghargai dan 23 
pengertian diantara. Lan pena 

   du harapan dan njonja Sukarno. djuga Amba 
“Rtnas itulah: ahakansa: Ne India Tyabji dan pembesar? lain jg. 
muan djamuan ini 
dahan sekedar santaj 
membawa kenang-kena 
persaudaraan jang enak 
dan pupuk ben | kata Soe-" tang di Den Passar Minggu sore ig. 
tedja. “5G 7 disambut “hangat Pe (@nta- 

Proses 19. 

imu- mengiringkan Lakshmi. Selanjjutnja 
ini Gapat tampak hadlir diuga - Overste Kre- 

“dalam tarto, kepala Staf Divisi Wirabuana 

   

   

  

  

Menelan Ke n rres 
Kebudajaans Di Solo 

Dasar2 “Pertimbangan Untuk Mengada- 
kan ,, Pekan Raya Kebudajaan N asional” | 

  

     

aa 

Dasar? Dertknbingia kea 
adanja ,,Pekan Raya Kebudajaar 
Nasional” itu adalah hasil dari 

rah: Ea aa 
14. Debama 

permusjawaratan2 jang berulang2 “pertukaran Naas 
perkenalan dan 

diselenggarakan oleh  Werkco- kebudajaan di 

mit€ tsb. diantara para ahli kebu 
dajaan di Surakarta, jang telah di 
himpun oleh Dr. Suharso i 

Maksud dibagi-bagikannja him 
punan dasar2 pertimbangan 
jalah, agar idee untuk mengada- pertukaran unsur2 Kebudajaan Dae 

adanja perhubungan2 jg” "rat anta: 
ra Kebudajaan2 Daerah. 
Ea Salah satu djalan “Memberi 

kan ,,Pekan Raya Kebudajaan Na rah adalah Pekan Raya pe unga 
siona?” itu dapat pula mendjadi. an Nasional. 23 
bahan : error dalam Kong : 
res Kebudajaan Indonesia. ig akan jaan Nasional tsb. diharapkan para: 
datang itu. 'ahli kebudajaan “dan para “senima. 

Adapun dasar? Penahan ig berasal dari daerah2 akan dapat : 
itu “dalah sbb et 

) Kebudajaan sesnath 
: untuk mentjiptakan, bentuk2 baru 

hanja dapat berkemban bang dengan 
ig mempunjai tjorak ke Idonesiuan.    

sehat, djikalau Bangsa : pakan Indone 
punjai Negara jang merde Maha Gmn Na . 2 Festival”, perlu diadakan pada! 

2. Bangsa Indonesia terdiri da san : 
ri suku2 “Bangsa da srupakan Hina waktu Ne, 
Bangsa jang merdeka dengan aa 
tuk Negara Kesatuan.“ 

3. Kebudajaan Bangsa Indon e- 3 
sia masih baniak bersifat Kebu- 
dajaan2 suku2 Bangsa 
dajaan2 Daerah. 

  

   

  

ambil tempat 
jg terdapat di. Indonesia. 

18. Pekan Raja Kebudajaan Na: 

  

    
   ae 'Raga Nasional dapat 

dikata 
f menguatkan rochani dan djiwa bang | 
sa Indonesia disamping  menguat- 
ikan tubuh dari bangsa Indonesia.     

    

  
  Daerah dengan as 

mungkin dapat udajaan Nasional ti- 
“bit2 provinsial : 

  

| dak pe di 
, “dalam bandingannja dengan Pekan 
Olah Raga Nasional. 

Ai '20, Karena itu Pekan Raja Kebu 
dajaan Nasional perlu didukung 

“ dan disokong .oleh pemerintah dan 
-  Masjarakat Indonesia. 

21. Pekan Raya Kebudajaan Na- 
sional akan selalu merupakan tjita2 

“jg hidup dengan djangka pandjang 
selama bentuk Negara adalah Ne- 

3 gara” Kesatuan. 

4 lah dibuka Sidang De 
Kebudajaan2 nal Sobsi ke-IIL hari Se 
punjai tiorak k 
don . $ 

   

     Pa orang anggota telah dipeljaw 
jaita Coerdian dan Kurni Jusri) se 

ngkan 9 anggota lainnja. berhala 
gan, sebab banjak pekerdjaan orga 

ang tidak dapat ditinggalkan. 
g hari pertama itu Njono, 
Djenderal Sentral Diro 

ikan laporan umum. 
am pidatonja Njono antara fain 

takan, bahwa bangkrutnja pengu 
a nasional dengan segala akihat 
adalah karena masih berlakunja 

persetudjuan KMB terutama dalim 
um Aa ekonomi dan keuangan. 

Belanda 

   
   

man Kebi 
12. Bentuk terachr 

Nasional 
           

      
    
   

  

   
meri upakan 

     
   dajaan2 Nasiom 

sangat dipernan 
perkenalan, pete 
   

  

UMiantut alal saondbnl 

: Dengan Oak mucngaraani eka alat ietiadat, ar 
sekali dan djuga memberan ngan segala usaha - 

bentuk diskriminasi jang didasarkan “ La 

“kita Sina dari Makassar. Lakshmi Pandit da-: 

Indonesia dapat “dipermudah den. Iu 

itu mudah pertemuan, perkenalan dan| 

16. Dalam Pekan, Raya Kebuda- | gai 

2 “9 mudah. menerima “inspirasi2 — baru 

tg Pekan Raya Kebudajaan Na-| 

misalnja | 
saban 5 tahun sekali dengan mengj' 

di ,,Cultuur-Centra” | 

220 Pan: Ha dalam bandingannja dengan 

sebagai suatu usaha utk. | 

-19 Den, demikian, maka Pe-! 
an Kia Kab 

alahkan  pentingnja 

| daan hati 1 Dan "Tidak Asli" | ni 
atolik telah 

  

, MENU 1tut persamaan hak dan bawak 
antara semua     

w 

Ae Katon meno- 

atas 
an .bunji statement an & tersebut 

m selandjutnja mengadjukan 'tuntuta n2 jang bunji selengkapnja Wae 

jang memberi sangsi kepada se- 
. bentuk diskriminasi. 

Negara harus membantu ti 
nan akonomis semua warga- 
negara dengan tidak mengadakan 
per Tbedaan antara asli dan- bukan 
asli, misalnja tentang: lisensi2, 
ngesahan perusahaan 
export, perindusterian, 
kutan dsb. 

import, 
pengang- 

4. Didalam pengadjaran pada 
anak2 harus ditanamkan keinsja- 
fan akan persatuan antara semua 
Warga-negara. 

5. Semua sekolahan dengan tia 
da ketjualinja harus terbuka bagi 
semua anak2 warga-negara Indo- 
nesia: Keaslian atau keturunan 
bukan asli tidak boleh didjadikan 
alasan- untuk menerima atau ngk 

#3 nolaknja. 

6. Pasta Poapa da Jasa seswacti | 
djabatan harus dilakukan berda- 

“ Isarkan ketjakapan, bukan” berda-| 
sarkan asli atau bukan asli. De-' 

4 mikian' pula pembagian barang 
dan beban masjarakat harus di- 

Hakukan setjara adil, dengan tidak | 
Mengarat : asli atau an, asli. 

- hasi? apraria kolonial ig 
Laga diskriminasi hendak- 
Jaja dihapuskan. Disamping itu 
.Yharus diadakan djaminan2 sosial 

dengan undang? jang melindungi 
|semua warga-negara jang lemah 
perekonomiannja. 

“Partai Katholiek sambut 
penghapusan Uni dengan 

| gembira. 

  

ge. 

:pe: 

   

        

   

       

Ina menteri 
Huar : 

nggris 

    

   
   

ibukan ini mere- 

, 

at" 

mendjadi 
apakah 

7 
lum di 

jatakan ea    

   

3, M “djuruwarta . tersebut, 
usaha2 pertama Patah 
pertanjaa ah dimulai sebes.    

  

     

  

lum gagalnja 
diaku. dimuka umum. Diinga: 
aja, bahwa pada hari . Minggu 
vendes-France: telah mengadakan 
vertukaran fikiran dengan perda- 

Adenauer, menteri 
eri Paul Henri Sipaak da: | 

ri Be! la, menteri luar negeri 
Belanda Johan Beyen dan menteri 
juar Baar Picc oni. Pun ia telah ! 
pula mengadakan nbitjaraan2 | 
ig pandjang lebar dengan duta be- | 
sar luar biasa Amerika Serikat di | 

uce. Kegiatan? | 
diplomasi “ini menurut Grix nam- 
sak ditudjukan kepada satu hal, 

s?kikas mung ! tarikan 
yanti EDC, sebelum jet Uni: 
sempat menarik keuntungan dari 
kegagalan konperensi Brussel. 
“Akan tetapi apa' sekiranja jg. akan 
lapat - di: djadikan pengganti. E, DE 

Korea Sit. 
Marah' Lagi 
Mau Usir 'Angg. Komisi | 
Gentjatan Seadjata Dari 
Tjeko Dan Polandia 
DJURU BITJARA resmi peme- 

'rintih Korea Selatan hari Saptu 

    

  

     

      

      
     
      

   

  

   

   

   

   
    

  

    

    

  

  

Selatan akan mengusir keluar pa-: 
fa anggauta Komisi Gentjzuan 
sendjata dari Polandia dan Tjeko- 
slowakua, dji komando PBB ti- 
dak melaku , Dalam alasan- 

Iaja.bagi an'jaman jiu, Dr. -Honp 
Kee Kari, direktur dinas “penera 
ngan Korea Selatan» menjatakan 
bihwa para. anggarea - Komsi 
Gentatan Sendjata dari . negara2 
'sb: tadi harus segera mennggal-, 
kan Korea Selaian karena mere- 
ka itu bersiap-siap untuk memata- 
m2i3i penjusunan kembali tentara 
Korea Selatan mengingat akan di. 
tariknja 4 buah divisi Amerika. | 
Kepada pers Karl menjatakan ' 

  

  
Naba “Dewan Pimpinan Par- 

1 tai Katolik 'dalam rapatnja-pada tgl. 
22. Agustus 1954 - telah menindiau 
.Naskah protokol pembubaran “Uni 
Indonesia-Belanda” sebagai jang di- 
tjapai oleh delegasi kita dengan de- 
legasi. Belanda dalam perundingan- 
'nja di Nederland. Rapat tsb. me- 
nentukan pendapat Dewan Pimpi- 
nan Partai Katolik sbb.: 

el, Penghapusan Uni Bait we 
landa disambut dengan gembira. 
:2, Ketentuan2 jang ditjapai 

mian dirasakan berat. 
“Selain daripada “itu “Dewan Pim- 

pinan Partai Katolik idapat .menje- 
tudjui dimadjukannja soal Iriap Ba- 
at an Saji. umum PBB seba- 
     

   
Pin ala penjelesaian ma 

1 u dengan djalan damai. De- 
1 mikian pengumuman Partsi Katolik 
an ee Kan kita. Tg. 

a) 

   

me-'- 
ngenai soal keuangan dan Derekong,. 

   

pula bahwa hendakna Komando 
PBB melakukan tindakan? segera | 
untuk mengundurkan diri- dari 
Komisi Pengawasan Negara2 Ne- 
“trak-dan meminta sunaja para ang 
gautanja. meninggalkan  wilajah 
Korea dengan sesera. Ditambah- 
kannja bahwa diika tindakan se- | 
matiam itu tidak dilakukan, ma- | 
ka Korsa Selatan tidak mempu- | 
niai pilihan lain ketjuali harus | 
melaksanakan haknja sebagai | 

(Antara- | snegara jang berdaulat”. 
UP : 

  

LEBIH DARI 1.009 ORANG 
'TEWAS. 

A Laba duri: 1.000 orang telah tee 
was dalam bandjir besar jg menga- 
muk selama beberapa hari jl. ini di ' 
daerah2 Imamzadeh dan Davud, dij 

: Iran. Demikianlah menurut ketera- 
ngan seorang djurubitjara darj pani 

tya bentjana bandjir di Tehrah hari 

Minggu ini. 
Hingga saat itu sudah ada 600 

Tapa 12 sudah Se nEPAh £ 

tjita-tjita EDC itu. 

    
    

, Mentan it 

'memperingatkan bahwa Korea Tang) 

   

  

ang terdjadi sesudah konpe- 
| Ius antara kesibukan2 ita dju- 
tan perdana mengeri Perantjis, 

Senen pagi untuk mengadakan 
endesek, dengan perdana men 

r negeri Anthony Eden, 
untuk Kn Ten 

lah aan Bala 
belum tentu men 

in dari parlemen Pe 
tr-satunja hal jang rupanja 

, oleh persetujuan dalah, bah 
jerman Barat akan di 

an Pedang segera “setelah 
| parlemen Perantjis mengambi" kepu 

tusan jang diduga akan menmoJunuh 

“Dalari.. pembitjaraannja dengan 
Aderituer. Mendes-France “kabarnje 
telah menjatakan “tidak akan mener 
tang tindakan2 jang mungkin akar 

“diambil ' oleh" Amerika Serikat “dan 
Inggris untuk memberikan ' kedoula 
tan kepada Djerman Barat. Demi 
kian djuruwarta Grix. 1 

Kerdja-sama masih tetap 
per. 

Dalam pada itu djuruwarta tsb. 
. kesan, bahwa meskipun 

E,D.C. nampak (sudah mati, namun 
Mendes-France masih 'mentjcba' me 
jakinkan 5 negara” E.D.C-” lainnja 
bahwa' hal ini tidak perlu mengaki 
batkan perpetjahan' “antara Perantjis 

dan netara2 tetangganja. 
Menurut kalangan "jang mengeta 

hui, Mendes:France telah menandas 
kan pendiriannja sendiri, bahwa kei 
dja- -sama dilapangan pertahanan, pc 
litik dan ekonomi' adalah perlu- seka 
h bagi negara2 Eropa Barat. dan 
bahwa Perantjis akan. meneruskar 
kerdja-sama-nja jang verat' dengan 
“Amerika Serikat “dan Inggris untuk 
keperluan i:u. 
Menurut kalangan tadi, Mendes: 

France ms ngemukakan hal itu - da 
"lam pidatonia 'pada sidang penutup, 
dimana ia berdj andji pula, bahwa bel: 
berapa petundjuk konkrit dari pendi 
riannja itu akan dapat diketahui da 
ri sidang kabinet jang akan ber.ang 
sung Ci Paris minggu ini. 

(Antara-UP) $ 

  

DR. LIN YU TANG BERTO- 
-LAK KE SINGAPURA. 

Dr. Lin Yu Tang, pengarang dan 
ahli filsafah bangsa Tionghoa, Dju 
maat telah berangkat dengan pesa 
wat terbang dari New York ke Lon: 
don /beserta — keluarganja, sebagai 

kah pertama dalam perdjalanar: 
nja ke Singapura, « dimana ia akan 
'mendjadi ketua dewan -curator Uni- 

versiter. ,.Nanyang i 

      

       
     

nja sal rt 
prive dari bai 
kaja di Singap 

P1 “jonghoa' jang 
a. Dr. Lin dinanti" 

kan kedatangan di Si 
je 2-Oktober. aa ta £ 
PEMBIKIN, UAN ALSU 

DITANGKAP 
Tampan asal ka Haga Hulu 

kam Mesa Bandjar- 
masin harj jl. telah ditangkap aleh 
jang berwadjib Ba kare- 

   

  

ae “Hi 

“Josep Ww. Grix, Parah “3 

  

| diatas ini 

ban 

  

  

  
TERBANG VERTICAL. Gambar 

menudjukkan tjara ter 
bang pesawat terbang XFY-1 milik 
angkatan laut Amerika, jang dapat 
terbang setjara vertical, hingga de- 
ngan demikian lalu tak membutur- 
kan landasan jang besar serta pan- 
djang seperti pesawat2 terbang bia- 
sa. Sangat ftjotjok untuk diterbarg- 
kan dari kapal2 induk. Untuk me- 
mungkinkan - penerbangan  setjara 
meondjulang keatas ini, pesawat ier- 
bang tersebut dilengkapi dengan 
6 bilah baling2. Sesampainja - &i- 
udara, pesawat terbang ini dapat 

terbang mendatar sebagai biasa. 

Pendudukan 
Di Djerman 
Akan biachiri Oleh 
Amerika Kalau Perantjis 

Tolak EDC ? 
: PEMBESAR? “diplomatik di 
Washington pada hari Senen me 
yurag United Press menjatakan 
,ahwa Amerika Serikat dan Ing 
zris 'akan segera mengambil tu 
|jakan2 utk mengachiri pencudai 
annja jg - telah berlangsung sela" 
-na 9 tahun atas Djerman Barat 
(apabia Perantjis tdak bexhasi 
neratif:kasi rentjana Tentara Erc 
yi minggu depah. Jang sudah di: 

Sipastikan An  meturat pembe 

'itu ialah, “bahwa Amerik: 
Serikat akan mulai melaksanakai 
@jandjinja utk menindjau kemoal 
politiknja. di Eropa, apabila Pc 

rantjis menolak atau menunda r: 
tifikasi atas rentjana Tentara Er 

  

: Daan Klaten 

    
Data Kl 

Virgioia” — 
Petavi Hilang 

nia didaerah kabupaten Klaten 
pesat, hingga GP era ebuk kini 
bagi daerah keresidenan 
Antara” luas tanaman t£ tembakau 
ten dewasa ini meliputi 
mesih ada tanaman 
400 ha. Seperti diketahui, 
kobis-pun makin bertam 

Untuk menggambarkan “betapa 
meluasnja tanaman virginia didae 
rah tsb. dapatlah diukur Ken 
statistiek jang menundjuk kan | Uas 
mja arcaal tanaman virginia didae 
rah kewedanam kota Klaten, di 
mana paling banjak terdapat tana 
man Virginia, “jaitus tahun 1952 
lebih kurang 400” ha: tahun 1953 
lebih kurang 600 has dan tahun 
1954 lebih kurang 750 ha. Hal 
itu berarti bahwa dalam tempo 2 
tahun sadja luas tanaman virginia 

tifaerah itu telah berlipat Gua 
kali. 

Sebab kemadjuan. 
Menurut keterangan. sebab kem: 

djuan ig begitu pesat itu adalah ke 

rena hasij jg dapat ditjapai dengar 
penanaman virginfa itu, banjak - 

lebihi hasil tanaman palawidia dan 
padi didaerah tsb., dan lebih2 lag 
Ka tembakau " Virginia bisa hi 
Jup dengan baik didaerah-daerat 
ig sukar airnja, jg agak tandus, is 

biasanja hanja “bisa ditanami dgn 
palawidja sadja (katjang tanah, Ke 
tela, kedele dan sebagainja). Diug: 
technik penggarapan tanah, tang 
man dan lain? telah dikuasai ea 
para petani hingga bisa dikerdja! 
menurut technik jg sewzi idjarnja, ha 
mana adalah “berkat bimbingan da 

ri Djawatan Pertanian Rakiat dar 

pengalaman para petani berpuua. 
tahun ditentang tanaman tembaxas 

karena daerah Klaten sedjak duh 
memang merupakan ' daerah-onder 
neming. 

Tjara penaraman tem- 
bakau Virginia. 

Pada waktu ini ada tiga tjara 
Pen aan tembakau virginia, ia- 

an: 

1. Penanaman setjara contract 
dengan Dana Milik lewat Panitia 
Gabungan. 

2. Penanaman setjara voorschoi 
bibit, disertai uang P jaman 
Rp. 10-— waktu Lebaran dan ra- 
buk Z.A., atas kesangguvan Har 
soonlijk”, akan menjerahkan na 
aja nanti kepada perusahaan, dan 

3. Penanaman setisra merdeka 
termasuk contract ,.illegaal” anta 
ra 'betani dengan BAT, ,.WarisO”. 
ATUR N.V.,, Koo Soen Hok dan 
lain-tain. F 

Menurut perdjandjian  collectie! 
Jengan Dana Milik, ditentukan har 
13a penjerahan hasiflkiaun basah se- 
luruhnja denga, hifka Rp 0.60 .per 
ks, ditambah dengan 40 pCt. bila 

    
bangunnja kembali -Djerman — 
merupakan salah satu kebarana C3   pa itu.   

pa membikin uang 5 logam 
Selain dari: 

ri, djuga polisi telah dapat “mer mem 
beslah beberapa bukti, - 
tempat Dean Na : 
jang akan dibikin, dan 5 
karung uang jang sada an beberapa 

| Apakah uang palsu ini sudah ba- 
njak beredar, masih belum dike- 
tahui. 

Dapat dikabarkan basis bi- 
hak kepolisian selama beberapa 
bulan ini telah dua kali ana 

Lineamboloek pembikin uang palsu, 
| jang pertama kali terhadap se- 
| orang jang berasal dari Negara |" 
| djuga, jang tinggalnja kebetulan 
ai Sungai Mesa pula. 

Pada tanggal 21 Hi urak jang baru 
hama »Pekan Raya Ekonomie Inter- 
|'nationa?? di Djakarta telah dibuka 
dengan resmi. Sebelah kiri kelihatan | 
menara dari paviljun Rusia jang 
mendjulang paling tinggi - 
gedung2 jang lain, 
ikanan adalah mertju suar, dimana 

publiek boleh menonton. . 
   

    
Julu Bid Seta hun 
| BERTEMPAT digedung ' SEKA sehati Ha Nong, ke 

  

—— 24 —— Kan 

ntungan 'mo 

.dal Belanda" di Indonesia tiap tahun 
nja tidak kurang dari F, 700 djuta 
War 'perang). Kalau dinilai dan. 

g Indonesia sama dengan 700 
di ke Xx S'rupiah  Indoneia .— 

ta rupiah Indonesia. 
bererti, bahwa kaum mo 

  

Har ini” 
dal monopoli Belanda tiap detik me 
ngantongi Rp. 330,— dari keuntu 
ngannja di Indonesia. Dikemukakan, 
bahwa HVA salah satu perusahaan | 
Belanda, dalam laporan tatunan me 
njatakan, bahwa sungg guhpun sudah 
mentjatat keuntungan sebesar Rp.11, 
3 djuta tahun 1952), dan th: 1953 

sebesar Rp. 64 djuta, tapi ia masih 
menjatakan keluhannja dengan, me 

ngatakan, bahwa tuntutan karim bu- 
ruh menjulitkan keKenak Na 

  itu. kaum modal Belanda masih 
mempertahankan keserakahannja di 
Japangan ekonomi import dan ex 
port, distribusi, pelabuhan dan lain 
sebagainja. 

Njono simpulkan, bahwa e' onomi 
(Indonesia masih bersifat kolonial, se 
-bagian besar dari sektor ekonomi ma 

sih diknasai oleh modal Belanda dan 
-asing lainnja. Ini diakui sendiri oleh 
wakil pemerintah Indonesia dalam 
sidang Ecafe ke-10 bulan Pebruari 
1954 jl, dimana dinjatakan, bahwa 
Indonesia sekarang masih dalam me 
ngubalr ekonomi kolonial mendjadi 
ekonomi nasional. 

Kemerosotan ekonomi dan kesuka 
ran keuangan negara itu terang ada   lah akibat KMP. 

Mebiiw Njonjo, sekarang ekong - 

Untung Rp 10.500 Djuta Dari hidon 
mi Indonesia lebih terantjam oleh 
bahaja kehantjuran, sebagai akibat 
adanja krisis ekonomi jang mengan 
tjam Amerika, sedang ekonomi Indo 
nesia hidupnja hanja tergantung da 
ri export dan import sadja. 
Tentang arti Bantuan” Amerika” 

kepada Indonesia dalam tahun fitkal 
1952 -—- 1953 berdjumlah 35 djuta 
dollar USA, tapi kerugian Indone 
sia akibat -embargo berdjumlah 138 
djuta dollar USA. 

Oleh Njono dikatakan, bahwa un 
tuk menghadapi kehantjuran 'ekono 
mi nasional jang demikian ini, ma 

|ka kaum 'buruh Indonesia bang kit 
dan tampil kemuka turut serta gn. 
aktip membantai perdjuangan 1 sio 

Oak (tot mempeiniki eronongi 1» 
' donesia, (Antara), 

ja sendi- 

— “diantara 
sedang sebelah | 

“'Imaka surat2 kabar Sovjet menitik 
“beratkan, 

“#kedjam pula. Hukuman2 mati sudah 
|| sering! terdengar 
“Idjak dihidupkannja 

“Ituhi hukuman mati”. 

Dikatakan, bahwa menteri luar ne-, 
geri John Foster Dulles sendiri ti-| 

ja. dak pernah menguraikan detail dari 
Mena Dad rentjana untuk menindjau kem-j 

bali politiknja di Eropa itu, akan te- | 
tapi Kongres dalam pada itu tei lah | 
memberikan kekuasaan untuk meng- 
achiri pendudukan Amerika di Djer- | 
man Barat sebagai pembuka djalan 
bagi persendjataan kembali negera 

tersebut dalam rangka Nato, apabila 
tiita2- untuk membentuk Tentara 
Eropa tenggelam. Seperti diketahui, 

7 

  

Li: 

waktu bel: an dalam harian 

hukuman mati dengan djalan tem 
dengan suatu Gekrit isti 

“|itu bukumaa paling ti didja 
| selama 25 tahun untuk kedjahatan 

Kh #ergbahan ini didjalankan seba- 
“Ieai memenuhi permintaan dari 
“umum, Para hakim, jg tadinja ba- 

nja diberi kekuasaan untuk men- 
#djatuhkan hukuman mati “atas per- 
kara2 mengenaj spionage dan peng 

ehianatan, tidak” berkuasa — untuk 
“Imenentangnja. Sekarang karena hu- 

kuman itu telah diadakan kembali, 

bahwa kedjahatan2 ke- 
djam akan dibalas dengan hukuman 

sekarang . semen- 
kembali huku- 

man mati itu. Kabar2 tentang ini 
sudah dapat dibatja sekarang da- 

'lam harian ,,Pravda” serta harian2 
daerah. Berita? 'pembunuhan biasa-! 

“Inja dimuat dalam harian2 Soviet | 
dengan kepala: ,,Pembunuh di dja- 

Berita ini bia   sanja diachiri dengan: ,,Rakjat jg 
hadir pada pemeriksaan perkara itu 
“memberikan  persetudjuannja 
aa Itu”. 
Sudah sedjak beberapa bulan ha- 

Pn Sovjet menegaskan bahwa 
skedjahatan tidak akan memberi 
keuntungan”. Segala  kampanje di 
tudjukan untuk membantras kedja- 
hatan dikalangan anak2, mabuk 

“dan hooliganisme. 
Banjak diantara pembunuh? jg di 

djatuhj hukuman baru ini sudah ti- 
dak bisa diperbaiki lagi. ' Mereka 
itu telah dibebaskan tahun jg silam 
dengan ammesti dari hukuman pen 
djara karena melakukan berbagai 
matjam kedjahatan. 

Berita “pembunuhan “paling hehir 
ig dimuat setjara besar2an oleh ha 
rian? 'jg tbibit di Moskow ialah me 
ngenaj hukuman mati dengan tem- 
bak atas diri Alexander Puchenkov, 
ig dibebaskan dari pendjara tidak 

Rusia Djatuhkan Lagi 

. Hukuman? Mati 
Untuk Memberantas Kedjahatan' Berat 

PEMBATJA SURAT2 KABAR Rusia mendapati, bahwa ka- 
“bar2 tentang pembunuhan merupakan suatu feature 

mati telah dihidupkan kembali di Sovjet Uni. Hem peng 

aras | 

fantjis untuk menjetudjui perdjan- 
djian Masjarakat Pena anan Eropa. 
Dalam hubungan ini presiden Eisen- 
hower dan menteri luar negeri Dul- 
les kabarnja berpendapat, ahwa 

dengan menolak perdjandjian n EDC. 
itu, maka Perantjis..akan membuz ng 
kesempatan untuk mentjapai persa- 

tuan Eropa jang akan mengawasi 

persendjataan kembali Djerman. Na 

tandjutnja  pembesar2 Opio tu 

menjatakan, bahwa suatu kead: an 

lah di- jang sangat menggelisahkan te 3 
timbulkan oleh gagalnja konpercas 
Brussel. 

iba ai 

pada 

sPravda” berhubung hukuman 
berat — 

bak di Rusia — telah dihiopokan 
mewa pada tgl. 30 April. $e aa 
tuhkan ialah hukuman pendi 
pembunuhan. 

Harian  .Pravda” . mengabarkan 
bahwa Puchenkov mentjoba NN 
perkosa kehormatan seorang Sadis 
desa, kemudian membatjok An 
nja dengan pisau tjukur dan achir- 
nja mentjekiknja sampai M ti. 

| ..Sekarang  pendjahat 
' boleh mengenangkan 
forang diri” tulis .Ptavda”, Sak 
negaskan bahwa hukjiman Hn PN a 

pasti dan tidak dapat we j agi. 

Di Ashkabad, seorang pendiahat js 
: un dari huku- 

telah mendapat amp girov Ri 
mannja pendjara, Dzhani 

iba Agamnanja, telah didjatuhi Hn: 
kumammati dengan tembuk karena 
dituduh membunuh seorang Wanita 
dengan batjokan pisau belati sam 

at delapan lobang. 
$ Di Azerbaijan .pendjahat AP 

“bisa diperbaikj lagi”, Azizaga 
Milov, telah “didjatuhi hukuman ma- 
ti karena merampok dan membu- 
nuh seorang guru kepala sekolah. 

Di Estonia. seorang pelaut telah 
didjatuhi hukuman mati . karena 
membatjok seorang luki2 dalam 
bioskop. 

“Merupakan 

Tapi. Banjak Kutnwnias 
Karena Productie Be- 

heersing Ditangan Asing 
SEDJAK CLASH Rat ig lalu penanaman tembakau. virgi- 

ati lebih kurang 959 ha, dan disamping 
tembakau vorstenlanden seluas lebih kurang 

djuga sedjak clash 
melu as. didaerah kabupaten Klaten. 

(ten sekarang 

? 

arah 
.Gudang 

mengalami kemadjuan ie sangat 
merupakan »gudang. virginia” 

Surakarta. Menurut angka2 jang didapat 
virginia didaerah kabupaten Kla 

itu 

ke-Il itu tanaman 

Haa ada labanja sesudah caleulasi, 
asi. 
Hasil per ha atas dasar 850 kec 

daun kering, rendement 14 pCt. 
dan harga daun basah Rp 0.60, bi 
sa ditaksir sebesar 100/14 X 850 
X Rp 0,69 — Rp 3.600,— ditam- 
bah. dengan. 40 pCf. dari laba Rp 
2,— per kg — Rp 680 — mendja- 

ga
 

di Rp 4280, Ongkos2  penana- 
man, jg sebagian terbesar adalah 
tenaga penanam sendiri, menurut 

perkiraan pihak Djawatan ' Pertani- 
an Rakjat ada Rp 2.210,— hingga 
penghasilan bersih per ha ada ssbc 
sar Rp 2.070,—, 

Baik tidaknja. hasil penanaman 
virginia itu, menurut keterangan 
wedana kota Klaten, 

ri dpa faktor, ialah: air dan penja- 
kit tanaman. Mengenai jg terachir 
dapat dikatakan, bahwa setiap ta 

hun ternjata, bahwa “penjakit lanas 
(phytohtora ziekten) disamping 
sljmziekten bisa mengakibatkan ke 
rugian2- jg tidak sedikit. Sebab2nja 

adalah: a. Tanah terus menerus di 
tanami dengan tembakau, hingga ti 
dak tjukup waktu untuk desinfectie 
tanah waktu musim hudjan, dan b. 
Rabuk2 compos dan uruh2 jg me- 

ngakibatkan infectie2 terhadap tem 
bakau. Berhubung dengan soal air 
dan penjakit2 tsb. diatas, maka me 

nurut perkiraan hasil tanaman vir- 

ginia tahun ini adalah sebagai beri 
kut: 60 pCt. dari areaal . memuas- 
kan, 25 pCf masih. meragukan, 
dan 15 pCt. menghawatirkan. 

Pembeli2 daun liar meru- 
gikan pengusaha. 

Selain soal air dan soal penjakit2 
itu ada sebab lagi jg dapat menim- 
bulkan kerugian2 jg besar bagi pa- 
ra pengusaha, 'jg datangnja. dari 
pembeli2 daun liar. Seperti terbuk- 
ti pada tahun jg lalu, maka pembe 

h2 daun liar jg hanja mentjari 
daun? je baik tapi dengan harga 
jg djauh lebih tinggi, ternjata telah 

membawa. kerugian2 jg sangat be- 
sar pada fihak pengusaha (tahun jg 

lalu Perrin). Kira2 50-.pCt. dari 
daun jg baik pada tahun jg lalu ti- 
dak didjual kepada pengusaha me- 
nurut contract, tetapi kepada para 
pembeli Jiar itu... Djuga usaha Dana 
Milik tahun ini sangat tergantung 
dari pada disiplin dan tidaknja para 
petani terhadap persetudjuan jg te- 

lah dibuatnja, pun djuga  tergan- 
tung daripada erat tidaknja hubu- 
ngan antara pihak Dana Milik dgn. 

Panitya2 Desa, hingga tidak terta- 
rik oleh adjakan2 pembeli liar tadi. 

Banjak keuntungan petani 
hilang. 

Suatu hal jg kinj mendjadi perha 
tian dari jg berwadjib, antara lain 

residen. Surakarta “dan bupati Kla- 
ten, adalah bahwa kesanggupan pa- 
ra petanj didaerah kabupaten Kla- 

ini barulah terbatas 

pada memproduksi tembakau sadja, 
sedangkan ..productiebeheersing” - se 
bagian besar masih berada  dita- 
ngan pengusaha? asing. Proses dari 

sedjak tembakau itu dipetik dj sa- 
wah, hingga dikeringkan, dimasak, 
pendjualan dipasar hingga - temba- 
kau itu sampai pada konsumen, se- 
bagian besar kini masih dikuasai 
oleh pengusaha2 asing. Dengan de- 
mikian, maka keuntungan jg tidak 
sedikit terpaksa masuk ' kekantong- 
nja para pengusaha asing itu. 

Usaha2 untuk memetjahkan soal 
itu kinj sedang dipikirkan,  teruta- 
ma mengenai modalnja. Beberapa 
saran telah dikemukakan, diantara- 
nja supaja dibentuk koperasi dianta 
ra para petani penanam  virginia. 
Tetapi pun mengenaj modalaja ma 
sih merupakan suatu rintangan. 

Djika masalah itu tidak dapat di 
atasi, maka kedudukan “pamongpra- 
dja dan pegawai2 Djawatan Perta- 
nian Rakjat, jg mengandjur-andjur- 

kan dan memberi bimbingan dalam 
penanaman  virginia itu, tidaklah 
bedanja dengan ,,mandor2 darj pe- 
ngusaha2 asing ' semata2.. Karena 
mereka mengandjur-andjurkan dan 
meniberi bimbingan," tetapi jg me- 
ngeruk “keuntungan adalah para pe 
ngusaha asing itu. 

Demikian keterangan2 dan suara? 
ig ditangkap baik dari “kalangan 
Djawatan Pertanian Rakjat  mau- 

pun dari pihak Pen enan 
(Antara). 

tergantung aa 

KONGRES GABUNGAN PER- 
USAHAAN TENUN INDO- 

NESIA. 
Untuk dua hari lamanja. tg. 20 

dan 21 Agustus ini di Bandung di- 
langsungkan Kongres Gabungan Te 
nun Nasoinal Seluruh Indonesia jg. 
dihadiri oleh 29 organisasi perusaha 
an tenun dan 4 perusahaan perseora 
ngan dari berbagai tempat di Indo- 
nesid, 

SEORANG peinduttaac Wiena 

     Kampanje untuk membantras ke- 
djahatan telah memerlukan pemben 
tukan sebuah barisan pemuda Suks 
rela untuk — membantu pekerdjaan” 
polisi di Leningrad. i Mb 
Brigade, jg dibentuk dari Organi | 

sasi2 pemuda Komsomol, mengada: 
kan patroli di djalan2, untuk mem 
bantu polisi mengawasi anak2 na- 
kal. Poteet anak2 makal digantung 
kan pada dinding2 pabrik2. 
| Bahkan dalam tahun2 » pertama 

Sovjet, VI: Le- 
sovjet) telah 

tiada tahu 

dari pemerintah 
nin, (bapak " negara 
menjerukan peperangan 
kasihan terhadap pendjahat2, Peni 
pu dan parasit”, ulas harian ,Lite- 
rary Guzette”, Adalah perlu utk   lama sebelum dia melakukan ps: 

bukuhan lagi, 
mempraktekkan dengan tagaa”n- 

Kerbau “da Bil itu, 

bernama Thomas Glantschnig pa- 
da hari Djum'at kemarin telah 
meng oba bunuh diri me- 
masukkan obat Sa didalam 

Lmulutnja dan kemudian mema- 
sangnja dengan batang korek api 
jang menjala, Thomas kemudian 
terpaksa diangkut kerumah sakit, 
tidak mati, tetapi ' Su, keada- 
an pajah, 

DARI New Yew diwatikah 
bahwa disana sebuah mobil hari 
Minggu telah menubruk dua mo- 
bil lain dan sesudahnja itu Jala 
menabrak serombongan ma pb 
Igi dan orang2 jang sedang di 
dekat situ pada hari Minggu. 
“Kettelakasn Ini misinta korban 
44 orang luka2, 
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SURAT PUDJIAN 
e at kami Menata Kan era terima kasih atas 

Tabib M. $. RAHAT 0000 SETERAN 109 — SEMARANG 
jang mengobati sakit WASIR (Aambeien) kami sampai sembuh baik 
dalam 14 hari ZONDER OPERATIE. 

s 3 sa N 

  
  

  

      

Hormat kami, 
2 Si “R.M. SUKARDI 
Ann Ko». Batik 748 — Semarang, 

   
   

  

  
     
NY NYY TT AAA OA 

Hi Semua VIRAI 
EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe , Djantung, BRAIN, . GMP ZWAKTE 

  

       

     

    
   

Urat Sjaraf Otak 

n pen badan lekas tjape, makanan tidak han- 
marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 

semutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
Gur sering takut-takut, sakit pinggang, tidur, dalam tidur sering t: 

: Des nn kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
Pp. PPAS « 

lain-lain Obat jang mandjur. 

    
   

      
   

    

  

      
      

  

  

P1 umbi Istimewa buat laki-laki “enanenannananaga nana sana Rp. Y5 

Pil “apain Neta: re jang dapat penjakit keputihan ...... ,, 2g 
    

   

    

  

   

gkan bitaman dimuka, Panu, Kukul, dierawat 

sensenganasandanandanasansarannanan RP. 20-— & ,, A tap 

  

10.— 
Wa 

Aga 
3. “Nk 
Uban 
Si 

s0ococococenan »     
#ccococomocorccoomenascea #ococococo... Pa 

senessnenaanue #erennenonnonconenaenasesanaane aa 

it dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1095. 
'TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di: 
setoruh Indonesia. — - 
AGEN - AGEN : 3 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kod 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kariaj Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko (Obat Thay An Tjon, Petjinan. 66, 
Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magclang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan' 77, Yjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat 'Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong 
Ujl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 

aduan hh ath Peer ai See ha hh hh 
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. « abg f 

  

     
  

INI HARI DAN BERIKUTNIA : ji: 
ORION  5.007.009.15 (i7 th) 

(Extra: Saban Sore djam 3.— | 
  

  

Berhubung Succes 
Besar Mulai Besok 

  

Saban Pagi I Pa apa SU Pan bata ia 
HOLOEN - TAYLOR - PREMINGER 

  

Di ,,REX dj. 10.00 

BESOK MALAM 

4.45-7.00-9.15 5-& 
ti KEBI 

Film Musical-ter- 

besar jang mana 

membikin ter- 

masjhurnja ap 
MICKEY & JUDY! - 
Dibantu oleh: £ 2 

SS IRaNA) PAUL 

TF#h PAULWHI TEMAN 

   
        

& his ORCHESTRA . 
jang merdu! ama 

(0 JUNE PREISSER- WILLIAM TRACY     
Pa 
M-6-M 
Pe TURE 

Ini malam pengabisan : JANE WYMAN — STERLING HAYDEN 

5.00 7.60 9.00 (Seg. umur). ,,S O BI G" 

.. BESOK MALAM 
PREMIERE Berbareng! - 9313 
GRI S 515715915 

DJAGALAN 5.00 7.009.00 j- 
De LaRosa — Gonzales 

Waling” ! 

(BUNGA 34 
KEMATIAN) 

BAHASA INDONESIA! “ 

   dan Gadis 
jang tjantik dilautan BG 
Selatan jg. indah permai! SEE 

s3 : “ 

        

| PRABOT RUMAH TANGGA BAGUS dari Tn. R, SOEPARTO | 

| JETTADE - SEPEDA D.L.L 

Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 

| Sebotol 

           
    

      

  

! an . Djam 9 Pagi 
Hari Djum'at Di. Kr. LIGU No. 1224 

(Karangtempel muka Kantor Politie) en 

(Kepala Urusan. Umum Djawatan Kereta-Api): ada ZITIB —- 
BOEKENKAST - SCHILDERIJEN - DRESSOIR - ALMARTE: kn 

- 
- TEMPAT TIDUR - G. E. NAAIMACHINE - RADIO - 

   

    

Hari melihat : Kemis 26-8 -?54 djam 4—6 sore 

——Palai Lelan 
    

UE Van LO0.      

        

   

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWAF 

Obat ini bermaiitat luar biasa men ena. aa Laki-Laki, PF 

bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa. dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas T an 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut 

mendjadi Kurang d.LI. ka 
akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

POTENSOL untuk laki-laki jang Tn 
tenaga, obat istimewa, (keterangan h dje 

Rp. 25—  SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit 
Bulan (HAID) tidak rjotjok. Sebotol Rp. 20.— PREGNOL 
untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) SebotolRp. 25.— 

f «. APHRODIN untuk kesenangan | 
laki2 (OBAT LUAR). Lg 

Sebotol Rp. 10.— 
DC CREAM untuk kekolotan 

tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

"g
 

“Kekuatan Penghafal | 

tol "...omocooo.. Rp. 15.— 

». NO HAIR untuk 
an Naa rambut. Sebotol 

ATOM HAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP), 
Sebotol 10.— dan Rp. 15— 
Harus ta 1590 ongkos kirim. 

1». C. PHARMA Djalan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

  

  

japai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangaty | 

puas dan lekas habis || | 
djelas dalam doos) | | 

  

AN 

AGEN : Fie Min Yok Fong — Gg. Warung 10 Semarang 

  

   
Na an Ka 2.“ . Tn : AE PD A. . r 
IGOLES Kidneying Tablets — GOLES Sistering Tablets 

: Kesehatan lebih berguna dari pada kekajaan dan sangat penting untuk manusia ! 
| Orang jang berbadan sehat dan kuat serta mempunjai tjuku 
senang dan santosa, dan djuga jg boleh mentjapai segala tjita 

| corpore sano”. Artinja: Djiwa jang sehat itu ada didalam tubuh sehat. 
oleh djiwa jang sehat dan kuat, djangan lupakan GOLES KIDN EYING TABLETS untuk lelaki, 
dan untuk wanita GOLES SISTE RING TABLETS, “buah fikiran tabib2 
ngan perobatan. Chasiatnja obat-obat ini telah terkenal dan tersebar di seluruh dunia sebagai obat 
jang sangat berguna untuk semua tua dan muda. 

p tenaga itulah orang jang bisa hidup 
-nja. Ingatlah pepatah: ,,Mens sana in 

  

NN 2 LA LA 

SEKALI MUDA TETAP MUDA 
PAKAILAH OBAT KUAT ISTIMEWA 

  

  

Pit kuat Istimewa 

Buat peang "ak: (aki 

lemah nenayan Sial 

Janggung 1902 mu gjarad 

Djika. ingin memper- 

jang terkenal dalam kala- 

     
    

      

PIL KUAT istimewa untuk 
laki2 jang kurang tena 
lemah. Lemah sjahwat 
tie, Sexuele Zwakte) 
Weakness, Lost Manhood, Ner- 
yousness, Build Blood, ' Bone- 
Energy). 

Penjakit JIRIAN adala 
kit jang sangat berbahaja, 2 
Api dalam Sekam.  Penjaki: 
timbul karena rusaknja  achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 

Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwaktu malam, Keputihan di 
waktu kentjing, ' Waktu kentiing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 
lihatan kurang terang, Kaki dan 
tangan merasa dingin dan semut- 
3emutan, Muka Putjat, Badan 
tambah hari tambah lemah, dan 
kurus.  Achirnja badan sebagai 
bubuk makan kaju. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT.KUAT: "ALLA- 
BOL TONIC”. Obat ini dibikin 
dari pada tjampuran bahan-bahan 
jang sangat istimewa Chasiatrja. 
Jaitu diantaranja Zafaran. ' Am- 
bers, Mushkish, Jacuti, dll. ba- 
han2 istimewa tambah darah. 

Orang hamil dilarang keras 
minum obat ini! Ditanggung tak 
ada bandingannja diseluruh Du- 
nia. Pesenan bisa dikirim kese- 

       
a 

    DAPAT BELI DISEMUA Hway An Tong — Gg. Warung 3 luruh Indonesia. 
TOKO OBAT TIONGHOA Eng YTay Ho — Pekodj an 101 5 1 DOOS Rp. 20.— 

"AGEN: Ngo Hok Tong — Gg. Pinggir 1 | » Sale Anent 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho 101: Magelang : Bisa dapat beli: Toko Obat Selu ruh. Indonesia. MOHAMMED SADIK JOURI 
  Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R. Obat ,,KARUHUN” 

Keprabon Kulon 15/D. 
    

Djokja dan Pekalongany Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Hc 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat, Tijirebon. : 

    
   

    

   
    

    

  

     

   

    
  

An Gian njagalan 
JOHNNY WEISSMULLE 

   Film Japan Bahasa Kuo Yu: 
»MU MA ING SIUNG” 

Tanggal: 20 s/d 30 Agustus '54 

Ne bu. , “3 1 Brigade Berani Mati 
: Ban 0 (The Clory Brigade) 

8 2" dengan 

| Victor ”SAMSON” Mature 
|. Film Perang jang dahsjat — hebat, 

   

Ini malam penghabisan 
7.00 - 9.00 (u. 13 th.) 

  

2 e— | 

obat terkenal untuk segala   rupa penjakit kerongkongan. 

  

  

    

  

MEME ARA AE PMA NA — 
MENGUTJAPKAN: 1 

BERIBU-RIBU TERIMA KASIH. 
7 atas 5 

Kedatangan, sumbangsih serta bantuan moreel 
dan materieel pada waktu nikahnja anak kami : 2 asa Dota 

— Marie Marcbammah Dengan Mochamad Singgih 
pada tanggal, 15 Agustus 1954. : 

  

Wassalam. 
.. KALIM Sekeluarga. 

: Penaton 41, Semarang. 
aa ANN Hain ea » — ga 

Batjalah : : 
.Suara Merdeka” 

ARA LL AA 

19  . Ditjari 
untuk S. T. M. SOLO 

SATU GURU BAG. MESIN2 

(idjazah K.W.S. atau lebih tinggi) 
untuk mengadjar di Klas IN - IV. 
Surat2 kepada kepala S.T.M. tsb. 
Te SL LL IL LA LK 

M.S. RAHAT 
TABIB. 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di In- 

| donesia dan dapat banjak pudji- 
in. Specialis untuk Wasir (Aam- 
beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Pe 
yjakit. ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara: 9-—12 pagi 
SI: sore 

     

        

         
     
   

    

  retta' 

Danlop Ru 

A new Truck Gover 

   
bber Co (Indon 

   
NAN 

ea Oia 

Toko-Obat ,,Singapore” dan To 
ko Obat ,.Shanghai” Pasar Djo- 
har Semarang. 
d2 MS LS RL LL R2 RL LL 

  

Ditjari : 

Pelukis 

5 Cliehe 
Jang berpengalaman, lebih disukai 
jang sudah pernah bekerdja di 
Cliche-fabriek. 
CLICHE-FABRIEK "”ONG” 

Beteng No. 95 — Semarang. 

Ia AA 2 TA TA Ta PL 

  

Gentulah 

PM. I. 
25 LN AL LL AL LN AL 

  sia) Ltd.   
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Juwelier 

  

)ee 

1 Horloges Model 
Buat LELAKI dan PEREMPUAN 

TRIMA: 

OMEGA DATOMETER. 
MIDO Dames AUTOMATIC Gold Ring. 
ETERNA Dames AUTOMATIC. 
TITUS DATOMETER. 
TITUS DATOMETER AUTOMATIC. 
TITUS Dames 21 jewels. 
TITUS Heren 17 jewels All Steel 
OLMA AUTOMATIC 21 jewels. 

SANDOZ SUPER 21 jewels. 
TITONI AIRMASTER 21 jewels. 
TITONI Dames 21 iewels. 

dan lain-lain rupa merk jang sudah terkenal. 

ENGAN GARANTIE 10 TAHUN. 

  

BODJONG 64 — SEMARANG — TELP. 646 
SERVICE DAN HARGA SELALU MELAWAN 

Baru 

  
Baru terima lagi : 

       

      

Agen tunggal untuk Semarang : 

SUPER RADIO 
COMPANY N.V. 

TJABANG SEMARANG : DJ. SETERAN 

| Belilah kendaraan jang SERVICENJA 
. didjamin dan ONDERDILNJA disediakan ! 

Scooter Italia jang tersohor : 

»sLAMBRETTA” 
“1PI25 125cc. — 5 PK. x 

  (DUWET) 5 
  

  
  

  

WHO'5 COMNIY CHAUNCE 1 Oi Wi 

JAWBONE?   

  AN f MX 
Didalam sebuah gudang jang terletak dilapanga 
— Siapa jang datang kemari, Jawbone? 

— Chauncey Baron! Bagaimana djika dia mengetahui" kamu cda- 
lah penunggang bertopeng di Rodeo jang menggantikan kedudukut 
Dusty! Tn 

sa Pakailah topengmu, Roy — lekas! . 

  

  
PICK INTO THAT BARKEL NS 
AND LEAVE ENERYTHNG TO 
ME, DUSTY 

WHAT'S KEEPING YOL, 

YELLING FOR THE una, MASKED RIPER! 

YAN “1 9 5 

— Bersembunjilah didalam. 
tong itu, dan serahkanlah, sea 
muanja pada saja, Dusty" Bia 

   

    

mu, Durand? 

- topeng! 
-' Saja sedang memakai 

JUST FIXING MY — 
DURANDZ THE CROWDP'5 #PURS, MR: BARON! 

.— Apa jang memperlambat 

  

   ka- 
Orang2 sudah. pada 

meneriakkan nama penunggang ber- 

sepatu 
'ROY ROGERS — 49 21 laars, tuan Baron! Mari kita pergi! 

  
ana   

CITY CONCERN CINEMAS 
LUXx TINGGAL Ini Malam & Besok Malam tah.) 
5.00 - 7.00 - 9.00 BEATRICE PEARSON- — MEL FERRER — 

MARCIA CASTER — dim: 

"LOST BOUNDARIES" 
Satu kedjadian di dzaman sekarang inj jang membawa begitu banjak 
bentjana dan kesedihan ! Satu film luar biasa —- dengan tjerita jang 

memikat dan menggemparkan ! 

CLAUDE RAINS — MARTA TOREN — 

  

fa. 17 

Akan datang : 

»The Man Who Watehed Trains Co Bys 
Penuh sensatie — gempar ! (Color by Technicolor) 

MELINGKAN untuk INI MALAM 

dan “ BESOK MALAM 

    

Dennis 

2 OKEEFE 
PN 

5.00-7.00-9.00. (u. 17 tah.) 1 

Pengedjaran jang hebat pada suatu 

  

Penuh Sensatie! ' Gempar ! 

  

Akan datang ,G RAN D” Mempersembahkan Pribadi 

OSMAN GUMANTI dengan MALA RATINA 

Dua Bintang film Malaya dengan Tarian2 dan Njanjian2 MALAYA -— 
INDIA — SIAM. — Sebelumnja pertundjukan film Istimewa ,, NAFSU” 

Saksikanlah dua Artis — Artis dari Malaya ini diatas panggung ! —- 
Untuk. ini Pertundjukan istimewa harga2 kartjis tiap2 kelas ditambah 
dengan extra 50 ct. dengan idzin Kantor Pusat Urusan Harga itg. 
24 Djuni 1954 No. 1564/K.P./8511. 

INDRA INI MALAM PENGHABISAN (a17 tah.) 
5.00 - 7.00 - 9.00 R. ENDANG — SRI UNIATI — $ WALDY 

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

.MALU-MALU KUTJING« 
MENARIK! -— MEMIKAT! -- KOTJAK! -— LUTJU! —- GEMBIRA! 

Besok malam JAMES STEWART — JOANNE DRU — 
Premiere ,I ND RA” GILBERT ROLAND— DAN RIJREYA — dim. 

"2 THUNDER BAY“ 
Color by  Technicolor 

The Thundering Saga of Steve Martin and the BAYOU WOMAN ! 

Penuh Actie dan Sensatie -—- Menggemparkan ! 

  

  

ROYAL INI MALAM dan BESOK MALAM (2. 17 tahu 
5.00 - 7.00 -9.00 NOOR EL SABAH — WAJID BADARCHAN 

SIM PTAN 
H Ek L M L A I L A SATU MALAM 

Penuh Njanjian2 dan Tarian2. Merdu dan Menarik ! 

  

INI MALAM PREMIERE . Segala umur) 

Av HAMID ARIF - SALMAH -- S.LUNIATY -- dim. 
ROXY 
5.00 - 7.00 - 9.00 

»Tiga Benda Adjaib“ i 
Tjerita 1001 Malam penuh 'keagaiban dan kegemparan. 
Dewi Sutji melindungi Radja ! Hebat — Gempar ! 

  

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1628/11/Ai/174: 

  

     


