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HAPIAN RESMI P. v/d. A. ,,Het Vrije Volk” mendapat keterangan dari “sekretaris negara 
urusan Marine Belanda tolisoma nude" HC W. Moorman — jang baru sadja kembali di Ne. 

        
derland sesudah 4 minggu lamaxja berkundjung di 
ngan marine Belanda dengan tentar r 
dilakukan oleh tentara -Angk. D 
telah berkundjung di Irian Barat, 
Barat dari Angk. Darat kepada 
tahanan di Irian Barat ak 

kan dit di Biak, jang akan ditempat di Biak, jan r diper 
tetap Ba ah Barat nanti Ilanokwari  Soror 
Jandia. Kata laksamana-muda Moorman, dimasa jang n 
rah ini kapal2 jang lebih besar, 'a lain kay 

    

ketjil dan besar jang dipersendjatai, jang djumlahuia : 
Barat nanti zkan mei $ Gua atau tiga buah kapal | 
kett! (iregat). Selain itu ditahun 1955 pasukan udara: Mari IM can 15 pesa- wat terbang amphibi Martin jang besar, dan bukan lagi Catalina “s2perfi sekarang. Pesawat2 ini da- 
pat mengangkut serdadu2 Marine kemana sadja di Irian Barat dexsan tidak usah berhenti didjalan. Diumlah berdadu Marine jang akan ditempatkan di Irian t ialah Lk. 1000 , jang sekali 
pun diumlehnia lebih ketjil dari serdadu Angk. Darat jang sekarsvg (1600 orang), lebi 

wat2 terba 

MARIA 

Belanda Melanggar 
Persetudjuan" KMB 
Indonesia Minta Soal Irian Barat 

Dibitjarakan PBB 

DALAM SURATNJA kepada sekretaris djenderal PBB Dag 
Hammarskjold tertanggal 17 Agustus 1954, pada wakil tetap Indo- 
nesia pada PBB Mr. Sudjarwo Tjondronegoro atas nama pemerintah 
Indonesia minta, supaja :,Soal Irian Barat ditempatkan dalam 
atjara Sidang Umum PBB jang ke-9, berdasarkan pasal2 35, 10 dan 
14 Piagam PBB- Dikatakan ai,.bahwa sekalipun pemerintah Ne- 
derland telah melakukan tindakan2 unilateral dan mengeruhkan, jang 
bertentangan dengan djiwa dan huruf persetudjuan KMB mengenai 
penjerahan kedaulatan, pada tahun 1954 pemerintah Indonesia 

siap menghadapi segala sesuatu, sebab lebih mobil dengan adanja kzpa!2 jang lebih besar dan pesa 
ng jang lebih 

NUKIU 
aa, Antara) 

KUAT     

      
J0 Angkatan Darstnja Di-oper Oleh Angkatan 
Laut—Kapal2 Perangnja Diperbanjak — 

mn Barat — pahw 

       

        

       

KANAN 

masih djuga melakukan usaha seXali lagi untuk mentjapai penjele- 
saian terachir mengenai persoala dja- 
lan perundingan dengan Belanda. 

etapi. dalam perundingan In- 
donesia-Belanda dalam bulan Dju 
lh 1954, delegasi Nederland dng. 
tegas menolak pembitjaraan me- 
ngenai persoalan Irian - Barat. 
Sikap pemerintah Nederland ini 
tegaslah bertentangan dengan ke- 
tentuan2 mengenai itu jang ter- 
dapat dalam persetudjuan KMB, 
dan bertentangan pula dng. Pia- 
gam PBB. Sebab itu pemerintah 
Indonesia merasa perlu sekali 
meminta perhatian Sidang Umum 
PBB. terhadap soal jang telah men 

djuga akan mendjadi eksplosif: 
samping itupun berdasarkan ke- 
njataan, bahwa selama soal ini 
— jaitu soal jang berupa sisa 
“kekuasaan kolonial Belanda di 
Indonesia — belum dapat dipe- 
tiahkan, ia akan terus merupakan 
bahaja latent terhadap keamanan 
dan ketertiban bagian dunia ini. 

Soal ini hendaknjalah mendjadi 
soal vital pula bukan sadja bagi 
kedua negara jang bersangkutan, 
tetapi djuga bagi dunia seluruh- 
nja, dan terutama bagi PBB. 
Terus mendjadi buruknja sumber 
sengketa baru di Timur Djauh, 
suatu daerah jang belum lama 
berselang menjaksikan pertenta- 
ngan bersendjata, dan dimana 
sengketa- masih . umum sifatnja, 
pasti merugikan keamanan dan | 
keselarasan dunia. Usaha harus 
dilakukan terus untuk mentjapai 
pemetjahan soal Irian, dalam 
rangka umum penjelenggaraan ke 
merdekaan dan keamanan didae 
rah itu. : kaga Ag. 

: Selalu usahakan 
damai. 

Dikatakan dalam surat itu, bah- 
wa sedjak semula pemerintah Indo- 
nesia berusaha memetjahkan soal 
ini setjara.damai dengan djalan pe-| 
rundinggn, seperti jang dikemuka- 
kan dalam pasal 2 piagam  penje- 
Yahan kedaulatan. Kemudian dite- 
rangkan usaha2 apa jang telah “di- 
lakukan selama ini. Pertama: Keti- 
ka dalam bulan April 1950 diada-| 
kan konperensi-menteri Indonesia- 
Nederland mengenai soal2 keuang- 
an di Djakarta, disitu djuga dilaku- 
kan pekerdjaan pendahuluan me- 
ngenai soal Irian Barat. Dibentuk 
sebuah ,,Komisi Irian”, terdiri dari 
wakil2 Belanda dan Indonesia, jang 
diberi tugas mengundjungi Irian 
Barat dan menindjau keadaan disa- 
na. Konperensi "itu memutuskan, | 
bahwa perundingan mengenai Iri- 
an Barat akan “dilandjutkan- dalam 
konperensi-menteri2Uni jang kedua | 
di Den Haag dalam tahun 1950 itu 
djuga, berdasarkan ltaporan2 ,,Ko-' 
misi Irian” tsb. 

Kedua: 
jang kedua itu diadakan dalam bu-' 
lan Desember 1950 di Den Haag. 

A9 

di | 

- 

setjara. 

Pada tg. 27 bulan Desember 19501 
itu, ketika sedang dilakukan kon- 
perensi tsb, berachirlah masa satu 
tahun jang ditetapkan dalam perse- 
tudjuan KMB (mengenai penetapan 
status Irians Barat). Delegasi Indo- 
nesia menjampaikan nota kepada 
konperensi jang pokok2-nja sbb: su- 
paja kedaulatan de jure dari Repu- 
blik Indonesia atas Irian Barat itu 
waktu djuga diakui oleh Belanda, 
sedang  penjerahan ' pemerintahan 
Belanda di Irian Barat dapat dilak- 
sanankan dengan persetudjuan ber- 
sama kira2 pertengahan tahu 1951. | 
Disamping itu delegasi Indonesia 
memberikan konsesi2 kepada Belan- 
da, dengan mengakui kepentingan2 
Belanda di Irian Barat jang seka- 
rang maupun dimasa depan, terma- 
suk djaminan akar menggunakan 
pula pegawai2 Belanda dalam pe- 
merintahan,  djaminan, immigrasi 
orang2 Belanda dsbnja. , 

Usul-balasan delegasi Belanda 
pokoknja begini: menjerahkan ke 
daulatan atas Irian Barat kepada 
Uni Indonesia-Belanda, sedang 
pemerintahan di Irian Barat tetap 
pada Belanda, tetapi orang2 Indo 
nesia dapat ikut serta dalam De- 
wan Irian Barat, atas dasar per- 
samaan. Tentulah usul tsb. tidak 

sama” r 
(sementara waktu. Tetapi perundi 

Konperensi-menteri2-Uni | 

x jang mendesak ini dengan 

Indonesia,- karena menerima itu 
akan berarti, bahwa Indonesia da 
lam praktek ikut serta dalam 
pemerintahan kolonial di Irian 
Barat. : 2 Ne 

Ketiga: Dalam bulan Desember 
1951 diadakan konperensi Indo- 
nesia-Belanda untuk ketiga kali- 
nja. Disini delegasi Belanda me- 
ngusulkan, supaja soal tsb. dise- 
rahkan kepada Mahkamah Penga 
dilan Internasional. Usul ini di 
tolak oleh pihak Indonesia, kare- 
na pemerintah Indonesia berpen 

nja adalah politis, dan tidak dju- 
ridis. Delegasi Indonesia kemudi- 
an berusaha menembus  djalan- 
buntu ini dengan mengusulkan di 
adakannja ,,tanggungdjawab ber- 

atas Irian Barat untuk 

ngan terpaksa ditunda, karena 
ketika itu pemerintah Indonesia 
mengundurkan diri. 
Kabinet2 Indonesia jang kemu 

dian djuga selalu tempatkan dim. 
programnja usaha penjelesaian 
soal Irian Barat dengan dijalan 

ai. 

Tetapi Belanda menundjukkan si- 
kap segan — kalau bukan tidak 
mau untuk berunding, sedang 
dalam pada itu mereka terus-mene- 
rus berusaha memperkuat kedudu- 
kan-kolonialnja di Irias Barat. 
Dalam Sidang Umum PBB pe- 

merintah Indonesia telah berulang2 
dan dengan keras menentang hak 
pemerintah Belanda untuk menjam- 
paikan laporan-tahunan mengenai 
Irian Barat, berdasarkan pasal 73 
(ey Piagam PBB, sebab pasal tsb. 
adalah mengenai daerah2 jang ti- 
dak berpemerintahan sendiri, se- 
dang Irian, jang merupakan bagian 

dari: wilajah Republik — Indonesia 

  Di PB8? 
. KALA 

kan spe' 
djadi akan menolak untuk ikut 
2 persoalan Irian Barat dalam 

an datang. 
akan mendjadi atjara perdebatan 
PBB jang akan datang. Demikian 
min jang lalu setjara resmi 

  

   

  

raan sidang madjelis umum PBB 

bagian dari wilajah nasionalnja: . 

"Tapi Nederland berteguh, buh- 
wa Indonesia tidak berhak menga- 
djukan tuntutan atas daerah seluas 
153.000 mil persegi jang telah se- 
djak 1821 dibawahkan mahkota 

'ngakui, bahwa sangat mungkin ma- 

djelis umum PBB akan menjetu- 
|djui persoalan Irian Barat itu dibi- 
tjarakan. ,,Hampir tiap soal apa sa- 
dja dapat .masuk agenda pembitja- 
raan waktu ini”, demikian kata sa- 

lah seorang anggota delegasi Belan- 
da. Djurubitjara delegasi Belanda 
mengatakan, bahwa — pemerintah 
Belanda belum mengambil keputu- 

san  sepandjang pengetahuannja 
hingga saat ini, apakah Belanda 

akan ikut serta dalam perdebatan 
mengenai masalah Irian Barat itu 
dalam sidang madjelis "umum PBB 
jang akan datang. 

Dalam pada itu kalangan para 
diplomat di Washington menda: 
bat kabar, bahwa Nederland kini 
sedang mempeladjari kemungki- 
san up'uk tidak menjertainja pem- 

5tjaraan soal Irian Barat apabila 
bifarakan dalam sidang madje- 

“5 PBB. Dalam hubungan ini di- 
Pe bahwa Perantjis ta- 
un jang lalu djuga menolak, ikut 

serta membitjarakan masalah tun- 
tutan Marokko dan Tunisia untuk 
kemerdekaannja. Perantjis berang- 
gapan, bhw. adalah diluar jurisdiksi 
PBB untuk membitjarakan masa- 

  

  dapat diterima oleh pemerintah 

  

lah itu- Tetapi kalangan Belanda 

dapat, bahwa- seat tsb. dasar-sifat- 

Belanda Ak 
Ikut Serta Perdebatan Men 

Persoalan Irian Ba rat 

paja persoalan Irian Barat itu dimasukkan dalam agenda pembitja 

mber jang akan datang. Indonesia menuntut Irian Barat sebagai 

Belanda itu. Delegasi Belanda me- 
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Soal Irian 
Barat 

Dlm , Panitia Informa- ! 
(Isi Dari Daerah2 Jang ' 

Tak Berpemerintahan ! 
Sendiri“ | 

PADA tg. 23-8 wakil Indone- 
.S'a dalam ,.Panitia Informasi dari 
Daerah2 jang belum berpemerin- 
tshan sendir?” (Committee on 
Information from non-self-gover- 

.m1ing Territories”), sebelum mem 
bitjarakan keadaan ekonomi dlm. 
daerah2 jang belum berpemerin- 
tahan sendiri, mengadakan pernja 
t2?an mengenai Irian Barat, ber- 

' kenaan dengan laporan Belanda 
kepada sekretaris djenderal PBB 
tentang daerah Indonesia jang 
masih dikuasainja itu. 

Lili Rusad (wakil Indonesia tsb.) 
Galam pernjataannja itn al. menja- 
ta'sn protesnja sekali lagi atas ma 
sih didudukinja Irian Barat oleh Bs 
landa. dan bahwa turut sertanja da 
lam perundingan panitia ini tidak 
boleh diartikan, bahwa Indonesia me 
ngakui kekuasaan Belanda atas Iri 
ar Barat. Delegasi dan pemerintah 
kami, demikian dikatakannja, ten 
tulah menganggap keadaan rakjat da 

ri daerah Indonesia itu sebagai sua 
tu haj jang penting, dan kami meng 
harapkan - .masanja rakjat Indonesia 
di Irian Barat itu bebas dari kolonia 
lisme dan menempati kedudukan jg. 
sewadjarnja dalam Republik Indone 
sia sebagai suatu bangsa jang men- 

diadi anggota penuh dari PBB. Wa 
kil Belanda dalam sambuttannja al. 
meniatakan, bahwa Belanda mem- 
punjai tanggung djawab di Irian Ba 
rat, dan bahwa protes Indonesia fi: 
dak. masuk atjara. (Antara). 

  

jang merdeka itu, adalah bukan de- 
mikian. £ : 

Demikianlah a.l. keterangan jang 
diberikan oleh para “wakil tetap 
Indonesia di PBB, jang sebelum itu 
menguraikap, arti ketentuan dalam 
piagam penjerahan kedaulatan jang 
berbunji, bahwa ,,dalam waktu se- 
tahun sesudah tanggal penjerahan 
kedaulatan kepada Republik Indo- 
nesia Serikat masalah kedudukan 
kenegaraan Irian akan diselesaikan 
'dengan djalan perundingan : 
Republik Indonesia Serikat - dan 
Keradjaan Nederland”. Kompromi 
ini adalah kompromi berat bagi 
“Indonesia ketika itu, karena me- 
nimbulkan kritik2 pedas dari pihak 

        

   

      

   
     

  

Konperensi jang “gagal. Kelihatan -disini delegasi Perantjis, dibawah pim- 
pnan Mendes France (tengah) waktu konperensi dari negara2-EDC. di 
Brussel, dimana usul Perantjis mengenai penghapusan persetudjuan2 

“pertahanan telah ditolak. : 

Beberapa. Konsulat 

Amerika Diserbu ! 
Pembunuhan Diri Pres. Vargas Me- 

. luapkan Perasaan Anti-Amerika 
: BERITA? TERACHIR dari Rio de Janeiro menjatakan, bahwa | 
peristiwa pembunuhan diri presilen Brazilia Getulio Vargas telah 
mengakibatkan meluapnja perasaan anti Amerika di negeri tsb. 

' Ribuan kaum demonstran, setelah mendengar kabar tentang terdja 
linja peristiwa jg sangat menjedihkan itu, lalu menjerbu beberapa | 
bangunan Amerika,  diantaranja gedung? konsulat Amerika di Por 
to Alegro dan Bolo Horizonto dan sebuah paberik mesin Amerika 
di Sao Paulo. : 

Vargas: namaku akan Dalam pada Ytu”ja menjatakan, 

   

Iheim, demikian menurut 

'/ bar dikertas. 

, (Antara-UP). 

TapiSebelum Itu Mentjari 

dari India te.ah menetapkan bah- 

    

  

| jara” Dgn Penerbangnja 

2 ORANG wanita jang ban! 
bersaudara telah melihat sebuah 
»'ring terbang didaerah Mosjoeen, 
kira2 18, mil. Timur Laut Trond- 

berita 
harian setempat jang diterima di 

:| Norwegi, pada hari Selasa. Kedua 
wanta jang bersaudara itu, jang 

. Imasing2 berusia 32 dan 24 tahun,- | 
“ hmengatakan, bahwa mereka telah 

»berbitjara” dengan penerbang pi- 

rat dan dengan djalan menggam- 

Ditambahkannja, bahwa penerbang 
tsb. kemudian kembali“ kepesawat 
nja, dan memberikan lambaian dgn. 

tangan, sewaktu ia meninggalkan da 
ratan. “Dikatakan seterusnja, bahwa 
penerbang itu berpakaian penerbang, 

tanpa kantjing, dan terbang menghi 
lang dengan pesawatnja jang naik se 

tjara vertikal, setelah ia tak dapat 
dimengerti oleh kedua wanita tsb. 
apa jang ingin ia beritahukan kepa 
ta mereka dengan djalan menggam 
bar. 

Berita lebih landjut mengatakan, 
bahwa polisi setempat telah mengada 
kan penjelidikan untuk mentjari be 
kas2 dari pendaratan pesawat itu. 

Nehru Akan | 
Ke RRT 

Pendapat PM2 Indon. 
- Dan Birma 

PM JAWAHARLAL NEHRU 

TAHUN KE-IX No, 159.” - 
aa PE ama Lana Ar SUS MN 

bangMendara 
IDi Norwegia ? 

1 |2 Wanita Telah ,,Berbi- 

ring terbang itu dalam bahasa #sjas | ( 

3 

boa zain SIN akh 

  

BBG rn ari PIA MPN 

  

$ “ : 
Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp- 11-— dilam kota Smg, | 
Rp. 12-— luar kota Smg: vsemuanja sudah termasuk meterai), | 

Ady. Rp- 0.80 per m.m. kol 

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

  

      

Barang2 Kesenian! 
Indon Di NewYork: 
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Konsul-djenderal Indonesia di Amerika-Serikat, Achmad Natane 
baru2 ini di New York telah membuka pameran mengenai has 
senian Indonesia. Kelihatan sebelah kiri sekali konsul-djenderal 1 

sia tersebut, dibelakangnja Dr. A. F. Ompi, anggauta perdagangan d 

garu 

Kedutaan Indonesia dan dibelakang sekali kelihatan A.ILA. Pesik, ke- 
pala dari Biro Penerangan Indonesia di Amerika Serikat. 

  

Amerika Akan Duduki 

Pulau? Dekat RRT? 
Dewasa Ini Belum Ada Bahaja Bahwa RRT 

Akan Langsung Meajerang Formosa 
PEMBESAR2 DARI State Department dan kementerian Per 

tahanan Amerika Serikat kini sedang mengadakan pembitjaraan2 
tingkat tinggi, untuk memutuskan, apakah perlindungan jang diberi 
kan kepada Formosa (Taiwan) akan diperluas hingga suatu ran 
tai dari kepulauan jang terletak dekat pada daratan Tiongkok. 
Para pembesar di Washington mengatakan pada hari Rebo, bahwa 
pembitjaraan2 itu diadakan segera setelah? fihak RRT berulang2   RRT: 
mengantjam hendak ,,membebaskan” benteng pulau Formosa dari 

'Dan apebila lapar mengetok pintu- 

“anakmu. Apabila kamu disiksa, kamu 

antara | 

ho, seorang 

. mendjadi pandjimu. 
Di Rio de Janeiro kaum demon- 

stran berkumpul dimuka kedutaan 
besar Amerika Serikat, sehingga po- 
lisi terpaksa melepaskan tembakan2 
peringatan untuk membubarkan me- 
reka. Sampai berita ini disiarkan, 
belum ada kabar2 iebih landjut: ten- 

tang kelandjutan aksi2 demonstrasi 
anti-Amerika ini. Seperti diketahui, 
dalam notanja jang dibuat sebelum 
bunuh diri, Vargas antara lain me- 
njatakan, bahwa karena tekanan 
ekonomi jang kuat dari luar, Brazi- 
lia terpaksa tidak dapat bertahan la- 

pinjas 2 : 

Vargas selandjutnja menjatak 
dalam notanja itu, bahwa ia tidak 

dapat memberikan apa2 kepada Bra- 
zilia selain darahnja. Apabila bu- 
rung2 buas menghendaki darah se- 
.seorang dan ingin melandjutkan pe- 
merasannja terhadap rakjat Brazilia, 
maka dengan ini aku mengorbankan 
djiwaku. Aku memilih djalan ini 
agar aku senantiasa ada disamping- 
mu. Apabila kamu putus asa, kamu 
akan merasa aku ada disampingmu, 

mu, kamu akan merasa ada tenaga 
didalam hatimu untuk  berdjuang 
mempertahankan hidupmu dan anak- 

akan merasa aku menderita pula di- 
sampingmu.  Pengorbananku akan 
mempertahankan persatuanmu dar 
namaku akan mendjadi pandjimu. 
Demikian antara lain  Lurji nota 
Vargas itu. 

Ipar Vargas meninggal. 

Sementara itu dikabarkan dari Sao 
rja, bahwa njonja Alda Sarman- 

ipar wanita presiden 
Vargas, telah meninggal karena se- 
rangan djantung sewaktu mendengar 
kabar tentang peristiwa pembunuhan 
diri tersebut.   rakjat. 

  

x 

an Tolak 
gensai Irian | 

Spesulasi2 Politisi PBB 
NGAN PARA diplomat dilingkungan PBB menjata- 

ilasinja hari Kemis kemaren, bahwa Nederland boleh 
serta dalam pembitjaraan menge- 
Sidang madjelis umum PBB jig 

ah hampir dapat dipastikan 
dalam sidang madjelis umum 
U.P. kabarkan dari New York. 

Indonesia telah memintakan su- 
| 
| tang akan dimulai tgl. 21 Sep- 

berpendapat, bahwa tidak ada per- 
samaan antara masalah Afrika 
Utara itu dengan masalah Irian 
Barat. ,,Perbedaan dari dua ma- 
salah itu, ialah, bahwa jang satu 
adalah daerah keruh, sedang jang 
la'nnja tdak”, demikian  ditam- 
behkannja. 

Indonesia dalam pada itu ber- 
teguh, bahwa soal Irian Barat itu 
merupakan suatu bagian pekerdja 
an jang belum selesai dan masih 
ketinggalan dari persetudjuan 
1949 jang mengdkui kedaulatan 
Indonesia. Belanda tetap mengua 
sai Irian Barat akan tetapi me- 
njetudjui, bahwa hari depan dae- 
rah itu akan ditentukan dengan 
perundingan antara Indonesia dan 
Belanda. Surat Indonesia kepada 
PBB tertanggal 17 Agustus jang 
lalu menjatakan, bahwa Belanda 
telah menolak untuk merunding 
kannja. Dikemukakan, bahwa dae 
rah sengketa itu merupakan bagi- 
an jang historis dan sah dari Hin- 
dia-Belanda dulu jang mendjadi 
material terbentuknja Indonesia, 
dan bahwa penduduknja ,,sedja 
dulu termasuk setjara mutlak dim 
Pn nasional Indonesia untuk 

Njonja Sarmanho adalah kakak is- 
teri presiden Vargas. 

Berita tentang meninggalnja djen- 
deral Caiado Castro, kepala rumah 

tangga militer presiden Vargas, da- 
lam pada itu telah disangkal oleh ka- 
jangan resmi di Rio de Janeiro. 

Filho akan teruskan per 

djuangan Vargas. 
Presiden Brazilia jang baru, Joao 

Cafe Filho, dalam  pidato-radionja 
pada malam Rabu menjatakan, bah- 
wa mandiang presiden Vargas se- 
benarnja tidak perlu mengambil tin- 

gi didalam krisis kopi dewasa ini, se- $ 

hingga Jala engan ang Ipad 

wa perkundjungannja ke 
jad. akan dilakukannja dalam ba- | 
gian kedua bulan Oktober. De-: 
mikian dinjatakan oleh sumber jg 

: biasanja mengetahui pada hari 
Rabu di New Delhi. Nehru akan 
tinggal selama kira2 14 hari di 
RRT. Perkundjungan ini maksud- 
nja ialah sebagai perkundjungan 
balasan terhadap jang telah dila 
kukan oleh PM Chou En-lai ke 
New Delhi baru2 ini. 

Sidang2 Parlemen India dewasa 
ini akan berachir pada achir bulan 
ini, dan Nehru akan dapat dengan 
niudah pergi ke Peking dalam oa 
gian kedua bulan Oktober. 
“PM. Nehru telah" mengadakan 
hubungan dengap para perdana -mcn 

teri “Indonesia dan Birma untuk : 
memperoleh pendapat2 mereka ten- 
tang perkundjungan itu, “demikian 

dinjatakar pula oleh sumber diatas. 
(Antara). 

bahwa ia telah bertekad hati untuk 
mengikuti garis2 sosial jang telah di- 
tarik oleh Yengas, bagi kepentingan   rakjat jang tertindas diktum bu- 
ruh Brazilia, 

Sementara itu Filho sibuk menju- 
sun kementeriannja jang baru, jang 
diharapkan akan dapat .melambang- 
kan persatuan nasional. Dua orang 
kabarnja telah bersedia untuk duduk 
dalam pemerintahannja, 'jaitu djen- 
deral angkatan udara Eduardo Go- 
mes selaku menteri angkatan udara 
dan Neru Ramos selaku menteri ke- 
hakiman. 

Berkabung selama 8 hari. 

| Tentang surat jang katanja. di- 
yggalkan oleh mandiang Vargas 
isamping nota-bunuh-diri-nja, ka- 

langan penindjau di Rio de Janeiro 
menjatakan kesangsiannja, atas ke- 
aslian surat itu. Surat itu katanja ti- 
dak ditanda-tangani dan diketik. 
Menurut pendapat kalangan terse- 

Pembesar2 militer Amerika de- 
wasa ini tak melihat adanja suatu 
tanda, bahwa RRT akar segera ime- 

luntjurkan serangan itu, tetapi me- 

reka melihat adanja kemungkinan) 
bahwa RRT akan menjerang bebe- 
rapa pulzu didekat pantainja jang 

kini diduduki oleh Kwomintang. So- 

al jang kini dihadapi jalah, adakah 
Amerika akan memperluas djandii- 
nja untuk memperlindungi Formo- 

sa itu hingga pulau2 jang terletak 
dekat Tiongkok pada djarak kira2 

40 mil dari Formosa? Djika demi- 

kian halnja, maka kewadiiban2 
Amerika sakan—diperluas hingga de- 
kat pantai RRT. 

Di Tokyo sementara itu  se- 
orang pembesar militer Amerika 
jang berkedudukan tinggi menga- 
takan.- bahwa angkatan udara 
Amerika jang berpangkaian di 

  

but, surat “itus adalah palsu dan 
mungkin “ditulis oleh orang ketiga 
dengan: maksud? politik jang terten- 
tu. Notanja dalam pada itu diang- 
gap aseli oleh kalangan itu. 

Sementara itu pemerintah Brazilia 
telah mendekritkan hari berkabung 
untuk seluruh Brazilia selama 8 ha- 
ri berkenaan dengan meninggalnja 
presiden Vargas. (Antara-UP) 

Seorang tewas, 40 luka2. 
Sementara itu seorang tewas dan 

40 lainnja luka-luka selama terdja 
di bentrokan2 “antara kaum demon 
stran dan orang-orang polisi hari Ra 
bu sebagai akibat pembunuhan diri j 
presiden Vargas dari Brazilia, demi 
kian pengumuman resmi. di Rio de 
'cneiro. Tetapi 40 orang tadi keba 
njakan memperoleh luka2 ringan. 
Kaum “demonstran telah menjerang 
kementerian penerbangan dan mem 
bakar sebuah "mobil polisi... Berhu 
bung dengan demonstrasi itu, maka 
gedung-gedung umum telah didjaga 
oleh pasukan bersenjata, 

Sementara itu Presiden baru bra- 
silia, Joao Cafe Filho, jang meng- 
gantikan Dr. Getulio Vargas hari 
Rebo sibuk berusaha menjusun ka- 

binet baru. Keempat menteri jang 
sudah dipilihnja ialah:  Djenderal 
Zenobio da Costa — Angkatan da- 
rat: duduk dalam kabinet j.l. Brig. 
Djend. Eduardo Gomez — M. Ang- 

katan. Udara: lawan Vargas daiam 
kampanje pemiliha, presiden dalam 

didjadikan bahan pertanggungan 

Solo- 

Boleh Kritik: 
Asal Dgn Maksud Bai 
—Keterangan Chou 
PERDANA MENTER!I me- 

rangkap Menteri Luarnegeri RRT, 
Chou En-lai, hari Rebo menjata 
kan kepada seorang wartawan jg 
mengikuti delegasi Labhour Ingge- 

“ris di RRT bahwa soal memper- 
kenankan masuk wartawan2 dari 
kantor2 berita kini sedang dipela- 
djari. Selandjutnja Chou menga 
takan bahwa RRT dan Inggeris 
sedang mempertimbangkan tukar 
menukar djuruberita2 dari kan- 
tor2 berita. Ditanjakan bagaima- 
na RRT akan bersikap apabila 

' ada pemberitaan jang tidak meng- 

tahun 1950. untungkn RRT, maka Chou men 
Napoleon de Alenoastro Guima- djawab bahwa ,,kami menjambut 

  
  dakan sampai sedjauh itu. 

  

dulu, dan bahwa sedjuta pendu- 
duknja itu adalah orang2 Papua 
jang asal racialnja samasekali ber- 
beda daripada orang2 Indonesia 
jang pada umumnja dianggap tu- 
runan Malaya”. Alasan2 tersebut 
telah berusia 5 tahun dan rupa- 
nja sedikit sekali kemungkfnannja 
salah satu pihak akan mengubah 
sikapnja. Kesan jang didapat ka- 
langan2 PBB ialah, bahwa akan 
ikut serta atau tidak membitjara- 
kan soal Iran Barat 'itu, pihak 
Belanda tidak hendak melepaskan 
tuntutannja jang berdasarkan hak 
telah memulainja mengadakan ex- 
plorasi atas Irian Barat djauh se- 
belumnja. Australia jang menguar 
sai Irian Timur telah bersedia un- 
tuk menjokong tuntutan Belanda 
itu. 

Sesuatu aspek lainnja lagi dari- 
pada persoalan ' itu jang menarik 
perhatian para diplomat ialah ada 
diberikannja' suatu ,,hint” oleh pi- 

hak Indonesia dalam minggu ni, 
bahwa - suatu penjelesaian jang 
menguntungkan — pihak 
akan membuka djalan bagi terse- 
lenggaranja suatu persetudjuap me- 
ngenai hal2 lainnja. Sebuah  surat- 
kabar di New York mengatakan 
dalam minggu ini, bahwa pihak 
Indonesia telah menundjukkap sua- 
tu gelagat” bahwa apabila Irian 

Indonesia) 

raes — M. Perburuhan: bekas'di- ketjaman2 apabila kritik itu : di 
'rektur ..Central Railway” Brasilta: buat dengan maksud jang baik.” 

Miguel Seabra Fagundes — M. Selandjutnja ,,Hsinhua” mewarta- 

Kehakiman: mahaguru pada fakul- kan bahwa Rebo Perdana Nenen 
tet hukum. (Antara-UP). Chou En-lai dan banjak anggauta2 

$ lain dari pemerintah RRT .mengun- 
  

PIR Tak Akan Tarik Men- 
teri'nja Dari Kabinet 
SEKRETARIS DJENDERAL - PIR, mr. A-. Wahab Sutrio- 

diningrat menerangkan kepada » Antara”, bahwa sidang pleno de- 
wan partai PIR jang diadakan 25 Agustus malam jl. telah membi- 
tjarakan sozi2 penting dilapangan politik, 
uangan. Hasil pembitjaraan sidang pleno tersebut seperti biasa akan 

perekonomian dan ke- 

djawab dewan partai tentang be- 
led dan kebidjaksanaannja kepada kongres. Menurut A. Wahab 
kongres PIR akan diadakan pada tanggal 8 sampai 11 Oktober di 

Dalam keterangannja itu ia sekali 

lagi "membantah berita2 jang tersiar. 
eakan2 PIR akan menarik menteri 
nja dari kabinet karena tidak menje 
udizi beleid pemerintah dilapangan 
kk .Omi dan keuangan: Diterangkan 

ija, bahwa diantara fraksi PIR dim. 
sariemen dengan dewan partainja ti 
dak terdapat perselisihan faham ig. 

dapat menimbulkan hal2 jang tidak 
liingini. Sebagai suatu partai jang 

jesar, maka dikalangan PIR tentu 
ijuga terdapat banjak pendiian2 se 

bagaimana terdapat didalam 'partai2 

besar lainnja. 

   
  

Sementara itu dari kalangan frak 
si PIR sendiri didapat kabar, me 
mang ada usuj dari beberapa ang 
gauta tentang penarikan  menteri2 
PIR, akan tetapi haj itu tidak men 
dapat .persetudjuan. Dikalangan frok 

1 PIR terdapat djuga prilirian bah 
wa..penarilan menteri2 dari kabinet 
jang bisa menimbulkan krisis. kabi 
net waktu ini adalah suatu tindakan 
jang terlalu berani, mengingat aki- 
batinja jang tidak dapat. dipertang   djungi suatu resepsi di Peking jang 

dilangsungkan “oleh Walikota Pe- 
king, Pen Chen, sebagai tanda per- 
pisahan “dengan delegasi ,,Labour” 
Inggeris. Delegasi tersebut Kemis 

meninggalkan Peking menudju Se- 
latan jaitu ke Shanghai dli tempat. 

: PU, “Lebih dari 400 orang - menghadiri 
pemberjtukan. SEATO, ayok MM resepsi tersebut termasuk pula Ku- 
nurut “interpretasi surat2 kabar Kiu jasa Usaha ' Inggeris di Peking 
masing2 dari  keterangannja, “akan | AN 
tetapi bukan demikiaulan jang di- Sg TE Kera, 
maksudkan dalam  keterangaanja PARTAI KOMUNIS GUATE- 
itu. Sudjarwo mendjelaskan, ' bah-4 MALA DILARANG PEME- € 

wa ia hanja mengutip statement da- RINTAH ee 
ri Menteri Luar Negeri Sunario Dewan Militer Gta Junta pe 

jang mengatakan, bahwa pernetjah-! merirtah Gustemala hari - Rebo 
'an persoalan Irian Barat itu -akan: menjatakan diluar hukum  gera- 
merupakan ,,bantuan kepada perda-f kan komunis di Guatemala, Suatu 

| maian dan stabilitet”. 000. | dekrit jang. diumumkan hari Rebo 
Sudjarwo mengatakan, ia tidakf melarang pembentukan atau tin- 

(tahu apakah ada kemunglinan si-Ydakan2 setjara umum atau setjara 'kan Indonesia akan bernhah terha-f privat dari setiap rombongan ig 
dap soal persekutuan SEATO itu. mengikuti tudiuan2 komunis atau 
Demikian UP kabarkan dari New jang mempunjai program jang di 
York. (Antara). isi dengan adjaran2 komunis. 

bahwa keterangan2 diatas itu pasti 
bersumber daripadanja. Tapi ia ka- 
takan, bahwa kesimpulan jang. me- 
njatakan, bahwa Indonesia mungkin 
akan mengubah sikap  politiknja 
dan ikut serta dalam perundingan 

  

gung diawabkan mengingat dekatnja 
pemilihan umum (Antarik 

Pro & Contra 
EUC Di Prantjis 

DARI VERSAILLES diwarta- 
kan, bahwa Panitia urusan Luar: 
Negeri Uni Perantiis pada hari 
Rabu telah menegaskan penolakan 
terhadap perdyandjian EDC, 
ngan 
wan 2 dan 3 suara blangko. Putu- 
san tersebut diambil, seteiah di- 
adekan pertemuan bersama anta- 
ra panitia tersebut dan panit'a per- 
tshanan, untk  membitjarakan 
masaalah EDC itu Seterusnja 
Seksi Luarnegeri Pariemen Peran 
tfis hari Rebo setiara bulat me- 
nentang setiap penundaan perde- 

pasukan Kwomintang djenderalisi mo Chiang Kai Shek. 

Pasifik bagian Barat akan ikut 
serta dengan angkatan laut ke-7 
Amerika dalam -mempertahankan 
Taiwan, djika fihak RRT menje 
rang pulau itu. Dalam pada itu 
ia tak melepaskan kemungkinan, 
bahwaepasukan2 darat Amerika 
akan dipergunakan djuga 23 

. Mengandung risiko besar. 
Para pembesar pemerintah Arge- 

rika di. Washington lebih djauh me- 
ngatakan, bahwa perluasan daerah 
dari proteksi Amerika Serikat hing 

ga .pulau2 jang kini diduduki oleh 
pasukan2 Chiang Kai Shek jang 
terletak dekat. .pantai. Tiongkok. de- 
ngan sendirinja akan mengandung 

risiko2 jang besar. Tetapi mereka 

berpendapat, bahwa terdapat bebe- 

rapa faktor jang menghendaki su- 
paja Amerika mempertahankan pu- 
lau2 diluar Formosa itu. 

   

Dikatakannja, djika pulau? terse- 
but diduduki oleh RRT, maka pu- 
lau2 tadi dapat dipergunakan se- 

bagai batu2 Iontjatan jang berhar- 

ga, untuk menjerang Formosa. Da- 
lam pada itu, djika pulau? 'itu dja- 

tuh ditangan RRT, maka hal itu 
akan merupakan tamparan i 
martabat Amerika di Timur 
uh. 

     t 
n 

Selain itu, pulau2 tersebut meru- 
pakar, pos2 pendengar jang berhar- 

ga bagi Kwomintang dalam usa- 
ha2nja untuk menghalang2i  kegi- 

atan2 RRT. dan dapat pula diper- 
gunakan sebagai batu lontjatan ba- 
gi Kwomintang untuk menjerang 
daratan Tiongkok. 

Radford menjetadjui ? 
Jang dipandang sebagai soal jg 

patut ditjatat dalam perundingan2 
jang kini sedang berlangsung di 
Washington jalah, bahwa laksa- 
mana Arthur W.. Radford, ketua 
gabungan kepala? staf Amerika 
Serikat, sewaktu mendjabat pangli 
ma angkatan laut Pasifik pernah 
menjatakan persetudjuannja, utk. 
memperlindungi pulau2 dekat pan 
tai Tiongkok tsb. Demikian war- 
tawan U.P., John W. Finney, 
mewartakan dari Washington. 

(Antara) 

  

  

Gandjal Rel 
Dari Karet 
Ditjoka "gn Baik Di 

Djerman Barat 

MELALUI diembatan kereta 
api dekat Rheinhausen di Nie- 
derrhein (Djerman Barat) kereta- 
api2 ditjoba berdjalan diatas rail 
ig mempergunakan gandjal2 rail 
dari karet. Dengan tjara baru ini 
tidak terdapat lagi suara2 ribut. 
Itu adalah pertjobaan ig pertama 
kali dan gandjal2 karet itu tebal- 
nja 2 centimeter, lebar dan pan 
djangnja masing2 20 centimeter. 
Dengan gandjal2 jangi demikian   

de- | 
perbandingan suara 11 la- 

itu maka dapat dibangunkan 
djembatan2 jang ringan konstruk- 
sinja. (Antara) 

  

baten mengenai ratifikasi Masja- 
rekht Pertahanan Eropa jang di- 
rent'anakan akan dilangsungkan 
hari S2btu jad. Seksi Daerah2 Se- 
berang Lautan dalam pada itu 
menerima dengan 24 suara Tawan 
18 don 1 blangko s'ikapnia Souron 
Migan Apithy jang menentang ra- 
tifikssi  Masjarakat: Pertahanan 
Eropa. (Antara). 

  

PRESIDEN Magsaysay dari Fili- 
pina Rebo pagi melangsungkan per- 

temuan dengan Dewan  Rentjana 

muap ini akan menentukan dengan 

pasti sikapnja Filipina dalam Kon- 
ferensi SEATO jad. Apabila. ran- 

emerdekaan.” Barat dikembalikan kepada Indone- 
Belanda dalam pada itu kemur sia, maka Indonesia mungkin da- 

kakan, bahwa daerah Irian Barat pat serta dalam persekutuan SEA- 
jang sedikit lebih luas daripada TO. 
Diepang, adalah hania untuk mak-y Mr. Sudjarwo  Tjondronegoro, 
sud2 administratif sadja merupa- anggota delegasi tetap Indonesia pa- 
kan bagian dari Hindia Belanda" da PBB, menerangkan kepada UP, 

Nasional 4 Partai dan dengan pe- 
mimpin2 Konggres guna mencatu- 
kan sikap Filipina dalam Konferen- 
si Manila jang akan datang. Wakil 
Presiden merangkap Menteri Luar 
negeri Filipina Carlos Garcia ma- 
lam Rebo menjatakan bahwa perte- 

  
ema 

  

Maha sn an pama MN 

Lonbara Kebudajann Indonetis 

Kon. batavassch Genooemchan 

| vea Kunsten eri Watenscha span” 

tjangan perdjandjian jang diadjukan 
oleh Garcia Djum'at jang lalu di- 

mufakati oleh Dewan pemimpin2 
itu ..maka sikap Filipina akan meli- 

puti pokok2 jang sbb: 

SEATO 1) Supaja perdjandjian 

  

dengan NATO. 2) Supaja mengada 
kan perlawanan jang sengit terhadap 
setiap bemtuk agresi. Menutut ran 
tjangan Amerika Serikat mengenai 
hal “ini: perlawanan jang chusus ter 
hadap ..agresi komunis”, 3) Djami 
nan jang tegas terhadap hak me 
nentukan nasib sendiri bagi setiap 
bangsa, ketjit. maupun besar. Menu 
tut pemimpin2 politik Filipina ma 

Pilipina Tentukan Sikapnja Terhadap Seato 
ka Konferensi itu ditudjuka, untuk 
membentuk persekutuan militer an 
tara 8 negeri. jang ikutserta dalam 
Konf. Manila, Ini adalah sebagai 
reaksi dari berita2 dari Washington 
bahwa ada perobahan dari maksud 
jang terutama, jaiti membentuk per 
isekutuan militer, jang mau diganti 
:ggn, membentuk kerdjasama ekono- 
mi. (Antara-AFP).  
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| bajoran Baru peserta pertama dalam 

  

. serta disebabkan - kerusakan 

    

N. Uu. kini sedang | 
usaha2 seperlunja. M 
dapatnja, djika 
dut alam  kehidup: 
dan-demokrasi, maka . 
dapat dirasakan sebagai Manna 

Laga kemerdekaan | 5 kangen 
epartaian”, lagi memba 
esan seolah2 merupakan pemba- 

tasan terhadap perkembangan de- 
.mokrasi j tumbuh di- 
negeri ini, selandjutnja instruksi 
itu mentjerminkan : ngan ko 
mesiil semata2 terhadap kehidup- 
an kepartaian, jang tidak tjotjok 
Tenaga sendi2 negara kita setelah 
merdeka ini. 

. Selandjutnja Zaifuddin Zuhri 
menambahkan, bahwa peraturan 
jang bersumber kepada staatsblad 
th. 1941 dizaman kolonial dahalu 
tidak pernah didjalankan, karena 
resikonja besar djuga dan anehnja 
sesudah zaman merdeka, dimana 
kita mendjundjung pertumbuhan 
kehidupan kepartaian, instruksi 
sematjam itu didjalankan. Pada 
achirnja Saifuddin menerangkan, 
bahan P.B. Se sedang mengada 
kan hubun “dengan Beer 
an euang agar supaja instru 
si jang Be SA Spain itu dibe 
kukan NE Sean an diganti 
Ta, peraturan iang lebih se- 

TERODUKSI, PRODENT ME- 

    

  

   

  

  

K aa 2 a Pegawai2!J0 
"Ia sr Patoti Di- | ema 

  

ig medan me 
pokok jang "dapat dibajar 

3 'Usaha2 Jajasan ki diatas 
, ternjata. kini berkembang baik, 
alipun pegawai2 tidak pernah 

SPL UANG ....i .. juran! 
ajasan tadi dapat hidup subur, 

karena hasil jang didapat dari pem- 
belian beras jang setiap bulannja 

berdjumlah 50 ton. Dari pendjualan 
idapat keuntungan sebesar Ik. 
' Ini. belum terhitung 

jualan bahan pakaian jang 'se- 
n mendapat omzet pendjualan 
2 15.000,- dengan keuntungan 

5 Fo engan hasil2 tadi, maka se- 
dikit kebutuhan jang dialami 

  

oleh 

ditjukupi, 
Inilah 

Wa- 
laupun tidak semuanja. se- | 
“pintas lalu. usaha2 

oleh Jajasan Kesedjahteraan Pega- | 
wai Balai Kota Semarang. 

' Sementara itu, beberapa 
“berselang pernah 

di, Soejatno, Kadar Isman, 
soewarno. dan  Martomuljono. 

bil langkah jang berfaedah 
dan patut” didjadikan tjontoh 

nja jaitu al. mengadakan ,,Buffet 
Keluarga”, jang memakai stootka- 
pital jang didapat dari beberapa pe- 
gawai sebesar Rp. 3000.-. 
buffet tadi a.l. didjual masakan2 

jang mengandung protein setjukup- 

nja dan terutama didjaga kebersih-' 
annja. Dengan menjediakap tempat 
tadi, maka ,,korupsi waktu” jang 
biasanja tampak disementara ka- 
langan pegawai negeri KBS dapat 
ditjegah. Pegawai dapat pula ,,nge- 

bon”, tetapi diberi batas, jaitu 1 bu 
lan paling tinggi Rp. 50,-. Buffet 
tadi berada dibawah pimpinan Bu 
Martomuljono jang sudah tak asing 
lagi ,,masakannja”.   2. NINGKAT. 

Na, "perawatan gigi diber- 

  

  

bagai “ne mendjadi atjara kese- 
. hatan rak jang penting. Gigi ru- 
“sak biasanja mendjadi biang keladi 
pula dari..ber gai “penjakit. Menu-    angati, 9990. dari uninat 
manusia | mempunjai pasangan gigi 

1 sakit, BNN rusak, 

  

        
kat gigi dengan. bata gigi, agar si 
Gan mulut tetap sehat. Disamping 
itu'rasa dalam mulut - tetap sesar 
karena ma jang keluar. dari me- 

lah berbau. Diantara pasta 

"AA Patokan boleh dikatakan di 
pat memenuhi aa untuk pera- 
watan gigi. Dire 
dent” baru “tiba dari negeri Be 
ianda menjatakan, “bahwa produks. 
pebanaman 0. dalam turi-i 

1 telah menirgk:' hi 
sangat Opti.ais- 

"tisch tentang. Na amen aa 

Mana Karo KANAN 191 “KI 1954 
BERACHIR 

Rebo sore. djam. 4. lewat 1: menit 
dengan disambut | | “sorakan pe- 
nonton jang banjak datang di Ke- 

  

   

    

Diawa Auto 'Raliy. 1954. Nj. L. 
startno. 1. melalui .£a-    

paling achir # 
ta dengan startno. 72. Djumlah se- 
mua peserta jang sampai i digaris fi-| 
“SaR ialah Ta Cari, Djakarta 47, 
Jogja 3 dan Surabaja TE dengan de- 
mikian ternjata bahwa hanja 2 pe-| 

pada 
mesin mobilnja tak dapat menerus-| 
kan perdjalanan. “Mereka itu ialah 
Poedjono Soetrisno dari Surabaja 
dengan startno. 27,” dan J.C. Pesik 
dari Djakarta dengan startno. 65. 
Semua peserta jang kembali sore 

itu, melalui garis finish tepat pada 
waktu jang ditetapkan., ketjuaii se- 
orang peserta dengan startno. 361 
(Oei Lion Jan) dari Bandung ma-| 
suk 5 menit terdahulu. Sesudah me- 
lalui garis finish kemudian - semua 
peserta Sa ma Pa “dja-| 
lan tu sada 

                      

   

  

   

:2 s.'atas inisiatief dari 
el korir. D.L/T.LI. 
»Idalam rapat itu. Ketjuali saksi2 ta- 

“ paberik ,,Pro- | 

lalui garis Kinieh” H2 pesertisidan | 
. djam 17.12 peser- |- 

Yi adakan rapat 

P ikan Bataljom 426) 423dan Bn. 
"mah Lanang” (AUD. Tetapi maksud 

yi tersebut kemud'an 

1 “rekonstruksi. 

Kesan jang didapat antara pe- 
gawai jg sudah mentioba suguhan 
barisan dapurnja” Bu Marto ter 
njata banjak kaget. Kaget, kare- 
na selainnja masakan enak, pula 
.mantep” dan ringan untuk be- 
ban kantong” artinja “,.murah 
betul ! ? Jang paling disukai “kata 
nja ,,saoto” jang setiap hari tentu 
habis, sedang minum air es di- 
berikan tjuma2! 5 

Mobil Kantien. 
“Menurut rentjana usaha2 Ika- 

tan Keluarga K.B.S. selandjutnja 
ialah akan mengadakan mobil 
kantien jang setiap waktu akan 
keliling dirumah2 para pegawai 
dengan mendjual  kebutuhan2 
para pegawai, seperti sabun dil. 
keperluan untuk rumah tangga. 

dikata bahwa usaha2-nja 
LK.K.B.S. ini seakan-akan men- 
djadi pengluasan dari Jajasan 
Kesedjahteraan Pegawai jg nanti- 
nja mungkin dapat digabungkan 
mendjadi satu kooperasi jang ber 
nsp dengan tudjuan ..self 
upporting”, seperti djuga tjita2 
Temerintah kita menudju ke Pe- 
merintahan Otonomi jang mem- 
punjai ..self-supporting”. Usaha2 
tadi kelihatan ketjil jang berada 
didalam lingkungan terbatas, teta 
pi besar sekali manfaainia tentu 

akan diakui oleh setiap orang. 

BEKAS KOMPI KOMANDAN 
DIDEPAN HAKIM. 

Dalam melandjutkap pemeriksaan 
“atas diri terdakwa 
Pengadilan Tentara di Semarang pa- 
da hari Rebo telah mendengarkar 
keterangannja saksi2 Major Muna- 
“war, bekas komanda, Bn. 426, 
Kapt. Muhdi bekas Kepala Staf Bn. 
42 dan Balya Umar anggauta DPD 
'Prop. Djawa Tengah. Sebagaimana 
diketahui, terdakwa Letn. I Darno, 
bekas komandan kompie dari Bn. 
423 Divisi Diponegoro dituduh te- 
'lah mengadakan hubungan dengan 
gerombolan bersendjata musuh ne- 
gara. Dim pemeriksaan pada hari itu 
dakwa tetap pada  keterangan2nja 
jang telah diberikan pada pemerik- 
saan2 jang telah lalu, sedangkan pa 

“ra saksi mengakui, bahwa 
terdakwa pada tahun' 1950 meng- 

di Solo dan Kudus, 

2
 

ng maksudnja untuk mempersata- 
e- 

ternjata gagal 
berhubung adanja reorganisasi dan 
5 Maksud mempersatu- 
ikamnja ketiga bataljon tadi adalah 

Kijahi  Mutti, 
jang djuga hadlir 

djuga didengar keterangannya 
: saksi Letn. Sukamto. Tetapi karena      

    

  

   

  

    
   

   

   

  

   

    

     
      

    

   

Tea an ng ional 2 
ke IL Madan di. Djakarta data 

, mempersiapkan Kongres  Nasion: 
ke HL SOBSI 

7. 

  

mp: 
mengadakan | nasional ( 
Si ke IL Bana sa an? a.l. 
usaha kaum: in perialis untuk menie 
barkan an baru jang” dapat 
mengakibatkan tingkat hidup kaum 
buruh makin 1gguran 
semakin tambah Ik, natal 
djalan keluar dar ekonomi 1g. 
semakin dalam dan me wudjudkan 
ekonomi nasional Ka Dengan, | 
kan  rakjat banjak serta  perlunja 
kongres nanti membittar soal pe 
milihan umum. .     

| Ia, jaitu. Mr. 

Berkenaan dengan ' tu 

mperkuat 

ia kini berada dalam rumah pen- 
djara -di Tjimahi, maka keterangan 

5 2 diberikan itu setjara tertu.is. 
Sidang kemudian akan diteruskan 

“| pada lain waktu, untuk memberi ke 
sempatan pada Djaksa dan Pembe- 

Dalijono, jang akan 
membatjakan tuntutan dan pembe- 

  

HARGA EMAS. 
Semarang, 26 Agustus 54. 
4 karat: djual ...... Rp. 42.50 

: BN Rn. 42,25 
22 karat: djual ...... s .50 

- aa ne 3. 37.50 
Djakarta, 25 Agustus '54 : 
24 karat: djual ...... ps 43— 
Surabaja, 25 san "54: 
22 karat e gr. 0 Rp 41 — 

na 

Pp 
tr. pa beli 

dan Stir, $ 151-— djual 
Gang : Br, 

ingkan | 
| utusan Dewan 
Gula jang terdiri dari: 

(BG. 

  
# pegawai jang pada umumnja keku- | 
“rangan penghasilan | 

jang tertjapai | tan berhubung 

| 

Dalam MANGAT, BELADJAR 

| 

Murah betul. 

| S.B.G. dan mengharap kerdia sama 

NA: NE MBA NGUNAN, Pp. 

: TENAN Ta Pad: & & susu In 

: ' Pusat Kena Ratu 
   

    

disiswojo, Budiwijono dan “Ku 
wardia telah aa aan Si Su di 

mengenai rentjana pembangu 
brik gula di daerah Jogjaka 2 
Dalam "pada itu oleh" delegasi S. 

tersebut” antara lain dinjata- 

  

    

| nia dum ta huh Pa non 
  

aktip didaerah: Jogiakarta, sebaiknj 
penerimaan kaum. buruh nantinja 
atur melalui organisasi buruh, dalam K 

(hal ini SEP Ga 
Oleh Sri, Sultan dinjatakan kese- La 

diaannja untuk mengadakan perdjan 
hak | tuk. La an res 
2 karena sampai Aa. anan

da 
djian kerdja kolektip dengan 

jang sebaik-baiknja. Kedua belah pi| 
hak: menjanggupkan 

sung sangat ramah tamah. 

KENDAL 
BURUH PERKEBUNAN B!- 
TING DAN B.A.T. MOGOK. 
Tg. 25-8 untuk lamanja 

djam, ialah pada djam 9.00 an 
pai djam 10.00 245 .Buruh pe 
kebunan karet  Biting daer 
Bodja selatan Kendal telah mo- 
gok. Aksi pemogokan tsb. diada 

dengan tuntutan 
upah Buruh sadap dan tjuti ta- 
hunan serta dua buah tuntutan 

Ikatan Keluarga PPBKS. “lainnja jang tidak dipenuhi oleh 

waktu i pihak pengusaha. Sementara itu 
pula dikabarkan | selama tiga hari berturut2 sampai 

tentang berdirinja Ikatan Keluarga | tg. 24-8, 700 Buruh BAT Sema 
Pegawai/Pekerdja Balai Kota Sema-' ' rang telah: pula mengadakan aksi 
rang dengan membentuk sebuah pa- | mogok. 

nitia jang terdiri dari sdr2. Soebar- mogok total dan hari2 jg kedua | 

Djoio-! dan ketiga mogok. duduk. Dan 
Se-! pemogokan tsb. dilakukan karena: 

tjara diam2 panitia telah mengam-' pihak pengusaha “tidak memenuhi 
sekali tuntutan hadiah Lebaran. 

dari | 
lain2 kantor jang banjak pegawai-' 

Hari pertama berupat 

(Antara) 

WONOSOBO... 
UNTUK MENGIMBANGI SE- 

ANAK 

  

ANAKNJA: 
Sekedar untuk mengimbanzi se 

mangat serta hasrat beladjar jang 
menggelora “dikalangan anak2, 
maka sambil membantu usaha 
pemerintah untuk mengatasi kesu 
litan dalam soal kexurangan tem 
pat. beladjar, maka penduduk 
desa2 Besuk: Wadaslintang, Me- 
dono Kaliwiro daa Banjukembar 
Watumalang daerah  Wonosovo ! 
berinisiatif mendirikan — rumah2 
Sekolah Rakjat ditempat. maSing- 
masing. 

Untuk keperluan itu, telah di 
perlukan beaja sebanjak Rp.9000 
di Besuki. Rp 8000.— di Koni 
dan Rp 20.000,— di Banjukem- 
bar. Djumlah uang tsb. serta tena 
ganja dipikul penduduk bersama 
setjara gotong-rojong. Ga 

Ketiga sekolahan tsb. diresmi 
kan pembukaannja pada perte- 
ngahan bulan Agustus ini. - 
MENGGASAK TANAMAN 

PEN 
Baru2 ini Me Di. 2 

iang terkurung disekitar gunung 
Prahu dan selalu menghindari per | 
tempuran dengan fihak  T.N.L, 
menggasak tanaman2 penduduk 
“didesa Djengkol Ketjamatan Ga- 
rung (Wonosobo). 

Akibat tindakan ini, penduduk 
menderita - kerugian seharga 
Rp:2.50D— Bekas2 sepatu pada 
tanah2 tegal jang dirusak, itu, 
menundjukkan bahwa. seromba- 
lan tsb. menierbu tanaman2.. itu 
dengan djumlah beberapa orang. 

BANDJARNEGARA   
Letn. I Darno, 

bersama2 

. diperluas, 

  

SEKRETARIS K.W.N. MASUK 
ISLAM 3 

«' Dalam usahanja memberikan pe- 
'nerangan kepada rakjat, maka oleh 
Kantor Penerangan Agama Kabupa 
ten Bandjarnegara, baru2 'ini telah 

mengadakan tjeramah didesa Sawa- 
ngan Katjamatan Purwonegara, jang 
mendapat kundjungan kurang lebih 
2500 orang. Datang-dalam tjeramah- 
tsb. wakil2 instansi dan djawatan2:. 
Setelah diuraikan oleh sdr. Masruri 
Saifurrahman “dari Staf Penerangan 
Agama dan sdr. K. H: Abd. Maka- 
rim dari. D.P.D. Kabupaten Bandjar: 
negara tentang soal. keagamaan, 
maka kemudian lalu diadakan tanja- mung Djetis, 
djawab. Dalam tanja djawab' itu, 
tampil seorang gadis bernama Siti 
Saningah dan sdr. 
K.W.N. (Kawula Warga 2 ani 
Achirnja dengan rasa sadar 
insjaf, saudara. Sodri benua 
diri untuk masuk Islam. Dan kabar- 
nja dengan masuknja Sodri itu, akan” 
ditkuti oleh kawan2nja. 

Perlu ditambahkan disini, baka 
daerah Bandjarnegara itu termzsuk 
daerah jang banjak terdapat " 
ikut-darj K.W.N. - 

TJIREBON 
5 PEMBANTU DIRESMI- 

KAN : 

peang 

  

R-S. 

Baru2 ini telah dibuka dengan res 
mi Rumah Sakit Pembantu dikota 
Ketjamatan Tjidahu, Kab. Kuningan. 
Pembukaan dilakukan - dengan "satu 
upatjara jang dihadliri 
Residen. Tjirebon, pemtorakd sipil 
dan -militer setempat. Beaja untuk 
pembikinan gedung Rumah Sakit itu 
sebesar Rp. 250.000.—. Rumah Sa- 

kit Pembantu itu pada mulanja ha- 
nja “merupakan poliklinik. — Fetapi 
karena Pemerintah” Daerah. Kab. 
Kuningan memandang perlu untuk 

maka kemudian didjadi- 
kan Rumah Sakit. Pembantu. 
PEMBERIAN SUMBANGAN 

PENGUNGSI. 
Residen Tjirebon “beserta rombo- 

ngannja belum lama berselang telah 
mengadakan penindjauan dibeberapa ' 

“| desa dalam daerah Kabupaten Ku-| 
ningan. Rombongan al mengundju- 
ngi para pengungsi didaerah Ketj. 
Tjiwaru dan Luragung. Pengungsi 
itu berasal dari desa2 disekitar dae- 
rah tsb. jang keamanannja . 
terganggu. Rombongan Residen dan 
PMI tib. Kuningan dalam” kundjus 
ngannja itu telah memberikan 'se- 
djumlah obat2an, pakaian dan ba-j 
han makanan, sebagai sumbangan 
dari masjarakat Tjirebon dan Kuni- ' 
ngan kepada para pengungsi Morbuwidanindatkten Wilajah II. 
gerombolan, 

       

   

     
    

   
untuk saling dit 

memberikan bahan-bahan jang diper |. 
lukan. Pertemuan tersebut neeean" 

satu | 

Sodri: sekretaris akan dilakukan dng. 

oleh Wakit 

    

    

wan Pimpinan Panitia Peni 
u.Ko | Kebi 1... Nasional | 

Indonesia yo. telah: mengusulkan 
2 aa Musjawarat Kebuda 

    

    

   
    1 

Te Hanina ter- 
okan L kateng, kesu- 

is atasi, 
   
   

  

   

  

en beaja Ka ersebut: belum 

   
     

? eta ko konares” tersebut 

telah pernah sat kali diundur ialah | 
karena bahaja Merapi: 

KUDUS 
RAMPOK BERSENDJATA. 

“Dua orang berpakaian sarung, tik 

berkopjah dan tidak dikenai telah 

datang ketoko milik LH. Djin. Ple 

njikan no. 414 Kudus, agen pendju 

al matjam2 rokok pada tgl. 24-3 

djam 20.45. Mereka telah minta 
uang kepada OTH. Permintaan itu 
dilulusi, tetapi ditolaknja kemudian, 

mungkin dianggap kurang banjak. 
Sendjata seten-gun dan pistol kemu 
dian ditodongkan kepada OTH dan 
-njojnanja. Karena takut nj. OTH 
“berteriak, sehingga dua perampok 

   

  

  

vikit menarik Mn Tp "Laksmi 
21 

hidupan 6 bulan lamanja kepada 
tu itu mereka dianggap bisa 
orang jang radjin 
Jebih dari Hukup.” 
selama 6 bulan itu mereka ena! 
perpandijang lamanja djaminan. 

& Ini umpamanja terdjadi di Pur- 
'eundi (dekat Belitang). Disitu ada 
suatu rombongan transmigran 'se- 
besar kira2 4.000 keluarga, jang   tita gugup. Dengan menjambar uang 

|jang terletak diatas medja (njakup) 
'mereka lari keluar. Seorang lari ke: 
djurusan Barat dan sesampai digang | 

belakang “rumah - pendjara meng- 
hilang, sedang lainnja- kedjurusan 
Demakan. 
OPR Demakan bersama.CPM me 

Lakukan pengedjaran, dan-dua orang 
(jang tersangka ' dan berada di Aloon2 
Kudus telah “dibawa ke Markas 

CPM. 
Apakah sendjata jang digunakan 

perampok? itu betul2 sten-gun atau 
sten-gun -dari kaju masih dalam pe 
njelidikan. Paginja kedua orang jang 
ditahan diserahkan Polisi untuk di 
periksa. 

SALATIGA 
SEMPATAN. 

Berkenaan .dengan "upatjara peres 
mian pembukaan Gedung Nasional: 
Salatiga (G.N.S-) pada tanggal 16 

nan Tjabang SOBSI Salatiga telah, 
dikeluarkan suatu pernjataan jang, 
dalam pokoknja menjampaikan kri-. 

pada malam itu SOBSI ta 

menjambut, sedagnkan lain2 partai 

KB.KI. (Konsentrasi Buruh Kerak 

diketahui dan diatur oleh penang 

sebelumnja. 
PEMBIKINAN S. R. BARU. 

Dengan keputusan dari Peme- 
rintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah Kota Salatiga diberikan 
uang sebanjak Rp 160.000,— un- 
tuk pembikinan S.R. VI baru di 
'Sidoredio Lor. Sekolah Rakjat 
'tsb. kini menempati sebuah ru- 
-mah bekas .,volksschool” jg tidak 
lagi memenuhi. sjarat2-nja. Pem- 
bikinan sekolah baru akan segera ' 
dikerdjakan oleh Kotapradja di 

  
dari sekolah Sekarang. : 
DN AN YAKAN ORANG 

ASING.   
' Menurut Biro Penjelesaian Go 
longan  Ketjil (dahulu UPBA) 
Kotapradja Salatiga sampai awal 
Agustus 1954 ini dalam daerah 
kota Salatiga telah  terdafar 
orang2 Asing sebagai berikut: 
Tionghoa 839, Belanda 42 dan 
Djerman 3. 

PERUMAHAN RAKJAT. 
- Untuk tahun 1954 ini oleh Pe 
mean Daerah Kota Salatiga 
akan didirikan pula 20 buah peru- 
mahan “rakjat » 
Adapun rumah2 itu akan ditem 
patkan sebagian di kampung Be- 
no'o dan sebagian lagi di kam- 

dimana kini telah 
berdiri 17 rumah.  Selandjutnia 
penjelenogaraan pekerdjaan itu 

penawaran 
terbuka (openbare aanbesteding). 

TEGAL 
PERENSI KERDJA 

“FRONT MARHAINISME 
DJAWA TENGAH. 

berlangsung. konperensi 

di Tegal. 
Konperensi akan dihadiri wakil2 

Wa- 
1 Petani dan KBKI 
“(Konsentrasi Buruh Kerakjatan' In- 

dari PNI, Pemuda Demokrat, 
“nita Demokrat, 

“ donesia) wilajah Djawa Tengah, 
djuga “utusan2 dari Dewan Pimpi- | 
nan Ta PNI. (Ant). 

  

2 FANCY FAIR. 
». Pada nanti tgl. 31 Agustus — 1 

September 1954, diam 4.30 sore di- 
“halaman Geredja Tiong Hoa Kie 

Karangsaru 2 
akan diadakan fancy fair olen Pa- 
“Tok Kauw Hwee, 

nita Dana Pendirian Pastorie Fe- 
'redja tersebut 
untuk mendirikan gedung pasteri jg. 
sangat dibutuhkan. Didalam fancy 

selain disediakan makan- 
an, minuman, djuga diadakan iain2 

"pertundjukan, pameran boneka, lain 
taarten dan vaasviil- 

fair tadi, 

pion optocht, 
ing concours dengan diberi hadiah. 
aney fair itu terbuka untuk umum, 

PEMBETULAN. 5 
“Dalam verslag mengenai kalimat 

D: (3 ” 

sering' ada kata2: M.P.K.W. TI, jaitu Ma- 
..Perpetjahan Di Kalangan 

| Gjelis Perdjuangan Komandemen W: 
iajah “TI. 

Menurut pendjelasan 

aari fihak Pa. 
| wa 
djelastja dalah: 

  

KARENA TAK DIBERI KE | 

Agustus 1954 oleh Dewan Pimpi- 

tik dan rasa penjesalan, oleh karena, dri 2 sea 
dapar.y “5 

atau “diberi kesempatan untuk sad 

organisasi jafu Wanita Demokrat, 

jatan Indonesia) dan PN: diberi- 
inja kesempatan itu dan telah pula. 

sebuah tempat jang letaknja dekat 

4 Rp. 17.000— 

Dibawah “pimpinan: Sarino  Ma- 
ngunpranoto, tg. 28 s/d 30/8 akan 

kerdja . 
Front Marhainisme Djawa Tengah 

jang pendapatannja 

seiandjutnja 
Pers dinjatakan, bah 

kata2 singkat M.P.K.W, IL itu! don malam  Minggon  (landjutan): 
Mahkamah Pzrans' 2145 Varia: Dari dan untuk Pen- 

Dengan dengar: 

waktu - “djaminannja 
berlalu. Mereka 'ini minta supaja 
termijn tersebut diperpandjang de- 
ngan dua bulan. Menurut perhitu- , 
ngan, djika diluluskan ini akan me- 

ga beaja Rp. 3,6 djuta. Belum 
agi perasaan tidak senang jang 
akan timbul di-lain2 . kampung. 
Tentu lain2 kampung jang mem- 
buktikan, bahwa termijn 6 bulan 
itu tjukup lama, djuga akan .me- 

. minta tambahan. Lain tjontoh lagi 
' dari gedjala jang kurang sedap. 
Telah ditjeritakan, bahwa masing2 

keluarga mendapat 2 ha tanah. Ada 
'kepala2 keluarga jang dengan sege- 
ra mendjual 2 ha tarahnja itu. Un- 

'tuk menielesaikan rumah, para 
. transmigran diberikan 75 keping 
papan. Tetapi ada diantara. mereka 

g dengan tidak me-nunggu2 lagi 
'rendjual papan mereka. 

: Ratjun 1djon sudah ada. 
Pada umumnja petani2 kita tidak | 

luas pemandangannja, dan tertarik | 
“sangat oleh adanja sekedar uang | 

tan . didalam tangan. Karena itu | 
ongan untuk mendjual ini-itu 

sangat, “meskipun dengan be- 
a menutup pintu bagi 
untuk menghadapi wak- 
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Merah: 

33 P utih 
Lahir Di Makasar 

ISTERI Daeng Naba. agen po- 
Isi kl. H- Minggu pagi Fb. telah 
melahirkan anak kembar jang ber- 

warna merah-putih.- Bajinja jang 
tua berwarna merah dan jg bung- 
su berwarna - putih. Menurut 
Daeng Naba, maha malam Dium'at 
sebelum kedua baji tadi lahir, ia 
bermimpi i akan Matana 
kan tetapi sangat sulit. Kemudian . 
datang Presiden Sukarno keru- 
mahnja membawa seorang dokter 
sehingga isterinja melahirkan de- 
ngan selamat. Mimpinja itu di- 
sampaikan kepada mertuanja. Se- 
telah kedua ba tersebut lahir de 
ngan selamat, keduanja berdjaba- 
tan tangan. Kedjadian ! ini terdja- 
di di Djalan Pahlawan No 284 
Makassar. Kedua baji tersebut 
dan ibunja kini sedang berada 
dalam keadaan baik baik (Antara). 

: 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang, 28 Agustus 1954: 
Djara 06.10 Nagan tunggal, 

106.40 Irama  tjapat: " 07.10 Orkes 
Victor Silvester, 07.30 Dendang Ma 
'layas 12.05 Orkes Progressip: 12.30 
'Orkes Krontjong: 13.15. Film selec- 
'tion, 13.40 Gending2 Bali: 14.00 
'Suara Putri Maluku: 1705 Taman 
Kusuma, 17.40 Pusparagam Indo- 

inesias ' 18.00 Obrolan pak Patrol: 
“18.15 Hidangan Orkes  Djakad: 
18.45 Orkes Melati 19:30 Atjara 
Sabtu malam: 20.30 Indonesia me- 
njanji, 2115 “Gambjong - malam 
Minggon, 22.20 Gambjong malam 
Minggon (landjutan), 23.00 “Tutup. 

| Surakarta, 28 Agustus 1954: 
Djam 06.15 Njanjian bersama: 

"06.45 Putri Maluku: 07.15 Orgel 
| tunggal: 07.45 Indonesia gembira: 
112.03 Sal Saulius dap Ratna: 12.15 
“Dari Amerika Latin: 12.45 Disco 
Varia: 13.15 Rhapsody: 13.45 Ra- 
juan siang: 17.05 Rajuan Putri: 
17.45 Varia Djawa Tengah, 18.15 
Piano tunggal: 18.30 Lagu2 Indons- 
sia, 19.30 Selection, 19.45 Kontak 
dengan Pendengar: 20:30 Bingkisan 
Penjiar: 21.20 Petilan Wireng: 22.15 
Banjolan Solo, 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 28 Agusuts 1954: . 
Djam 06.10 Hidangan Kel. Kes. 

. Djawa Studio, 07.15 Suara Anny 
Landouw dan Samsidi, 07.30 Rang- 
kaian: Mars: 07.45 Legong dan 
Djangger, 12.05 Sedjenak dengan 
Didi dan Hadi Tjilik: 12.15 Joe Loss 
irama instrumentalia: 12.30 Biduan- 
nita: 13.10 Sadjian dikala makan 
siang: 13115 Untuk melepas iclah: 
17.00 Rajuan Pemudi: 17.40 Kron- 

tiong dan Stambul: 18.30 Tjatatan 
dua pekan Studio Jogjakarta: 19.40 
Gadon malam Minggon: 20.05 Ga- 

  
22.10 Dendang: Malaya 

NYI kesalahan tadi dibetul kat, 23.00 Tutup. 

' 

  

“Orkes angklung ,,modern?. 'adalah suatu “ penjambrstan jang “spesifik. 

'Bandung telah meramaikan pula malam: resepsi dan ternjata tidak se- 

Png Malas 
Pergi Sbg AT eenuioloran 
Ada Jg' Msi Tanah Pembagiannja 
! — Ratjun Idjon Sudah Ada 

DJAWATAN TRANSMIGR ASI memberikan' djaminan peng- 

men tjari m: 
dan penuh ini siatif djaminan 6 bulan itu sudah 

Tetapi bagi ora ng jang ia tidak begitu, 
“ k- enakan sadja... 

sudah hampir $ 

(untuk menambah 

  

Pandit waktu di: nana 

  

nsmigran, Sesudah wak- .para | 
sendiri. Memang bagi 

. lantas minta di 

tu jang akan datang. Suatu gedja- 
la jang lebih kurang enak” daripada 
Tjontoh2 diatas itu, ialah bahwa 
ada orang2 jang tega memeras pak 
tani transmigran itu dengan idjon. 
Menurut kabar2 jang telah men- 
dialaknan demikian itu adalah orang 
dari Djawatan' Agama. 

Tidak perlu lagi diandjurkan, 
supaja terhadap orang demikian 
harus diambil tindakan jang se- 
pantasnja, djuga penerangan dan 
perlindungan harus diberikan ke 
pada para transmigran terhadap | 
bahaja2 sematjam itu tadi. Seba 
liknja memang niata, bahwa bagi 
orang “radjin dan  berkemauan 
baik, ditempat transmigrasi itu 
terletak kemungkinan utk. hidup 
lebih “baik. Didalam beberapa 
waktu sadja sudah terlihat bah- 
wa ia memperbesar rumahnja jg 
diberikan dari Djawatan Transmi- 
grasi. Kebunnja terlihat diurus 
dengan “baik, malah tidak - lupa 
pula ia menanam bunga-bungaan 

.Semanger”-nja 
pemandangan.   

Semangat revolusi belum 
padam seluruhnja- | 

Satu hal jang: sangat menjenang- | 
kan ialah, bahwa pamongpradja di 
tempat2 transmigrasi pada unta: ' 
nja. memberikan bantuan - kepada 

usaha2 Djawatan Transmigrasi. 
i Malah tidak kurang tjontoh2 bah- 

| wa mereka sendirilah jang memin- 
ta supaja diwilajah mereka dida- 
tangkan kaum transmigran. 1 

Ini. penting sangat didalam me- 
numbuhkan perhubungan baik an- 

itara penduduk “asli dan orang2 
transmigran. Pernah terdjadi, bah- 
wa disuatu wilajah penduduk asli- 
nja tidak begitu suka kedatangan 

orang2 baru. Tetapi berkat pene- 
rangan pamongpradia jang mene- 
rangkan bagaimana keuntungan2 di- 

situ kemudian tidak mempunjai ce 
beratan lagi. Kemudian njata, bah- 
wa perhubungan tersebut tidak ku- 
rang suatu ana. Bahwa ini mem»u- 

njai arti politik jang besar didalam 
membangun. satu tanah ir, "satu 
bangsa, satu bahasa, tidak perlu | 
komentar pandjang2. Kesukaran?2 i 
jang dihadapi  Djawatan Tranan:| 
grasi memang besar. Ini dengan «-| 
kali pukul dapat kita tangkap djika | 
kita melalui hutan2 lebat dengan 
pokok2 kaju jang. garis tengahnia 
1525 meter. Tetapi bahwa mereka 
berani merintis djalan baru  bxoi 
ber-diuta? manusia, itu adalah su- 
atu bukti, bahwa semangat revolu- 
si belum padem seluruhnja dari 
bumi Indonesia. (Antara). 

  

  

SN LA AS NA     
MAJOR SALEH LAHADE 
MENUDJU Un DAN 

AMERIKA 
Dengan biaja pemeringah pusat, ' 

perwira istimewa jang diperbantukan 
pada Panglima T.T. VH Wirabuana, ' 
Major Saleh Lahade, Rabu dengan 
menumpang pesawat GIA telah ber 
tolak ke Djakarta duri Makassar 
dan seterusnja ke Eropa dan Ame 
rika. Maksud kepergiannja itu ialah 
untuk menindjan dari dekat perkem 
bangan2 dalam lapangan ' ekonomi, 
pertanian, perindustrian dan pemba 

  

ngunan selama 4 bulan. Dalam mem 
berikan keterangannja kepada ,,An 

tara” sebelum bertolak o'eh Major 
Saleh Lahade antara lain dikatakan, | 
bahwa selama disana nanti ia teruta 
ma akan  memperladjari soal de: 
mobilisasi, transmigrasi, industrialisa 
si dil. jang berguna dan jang dapat 
dibawa untuk dipraktekkan di Indo 
nesia. Menurut Major Saleh, da'am 
hubungan ini ia akan menijari djuga 
kesempatan untuk “dapat mengundju 
ngi Jugoslayia jang terkenal. dengan £ 
»arbeilsieger” dari pemuda-pemuda. 

(Antara) 

TIDAK BENAR SUDIRMAN | 
DIANGKAT MENDJADI 

KOLONEL. | 

| 
! 

Letnan Kolonel Sudirman, Paneli 
ma Divisi Brawidjaja, Rebo pagi 
membantah berita2 jang menjatakan 
bahwa ia telah dinaikkan pangkataja 
mendjadi Kolonel. Ia membenarkari, 
bahwa pernah ada ditanjakan kepa 
danja apakah ia bersedia dinaikkan 

pangkatnfa itu, tetapi ia telah mem 
berikan pertimbangan, bahwa dewa 
sa ini bukanlah saat jang tepat un 
tuk menerima kenaikan itu. | 

Dalam hubungan mutasi2, ia me 
njatakan, bahwa sangat mungkin ti | 
dak lama lagi halitu akan diumum 
kan, perlu ditambahkan, bahwa Ma ' 
jor Tjipto Harsono, PMT Kaliman- 
tan kini ditempatkan" pada staf Pim | 
pinan Tentara & Territorium V Rra ' 
widjaja, 

  

Pemebtatah Belum Am- 
bil Tindakan Soal Tanah 
Menunggu Laporan Lengkap Dari Panitia 

Negara Mengenai Masalah Tanah 

Sumatra Utara 

MENTERI AGRARIA HANAFIAH gtas nama pemerintah 
Rebo malam memberikan keterangan pada sidang pleno terbuka 
parlemen tontang hasil2 pekerdjaan Panitia Agraria mengenai pem- 
baka tanah di Sumatera Timur jang pada pokoknja menerang- 
kan, bahwa pemerirrah belum mengambil kepultusan2 terhadap 

toal pembagian tanah itu karena masih harus menunggu laporan 
lengkap dari Panta Negara. Pemandangan umum para anggota 
terhadap keterangan Menteri Agraria itu akan dilangsungkan se- 
sudah reces parlemen dim sebagai afjara kedua sidang Rebo ma- 
Am pirtemen melandjutkan pembitjaraan usul mosi Yunan Na: 
sution dkknja tertang pembentukan dan pemilihan umum un 
tuk DPRI 2 dengan pemandangsa umum babak pertama. 

Menteri Asraria Hanafiah serta Se 

| krctaris Djenderal Kementerian Das 

lam Negeri Sumarman Ne al wax 

kii2. pemerintah. (Antar: 

rbi-   Lima orang anggota telah be 

tjara dalam sidang Rebo. malam. 

Mereka-itu adalah P. Pardede (PKI) 

jang dengan memindjam kata2 D.S. 

Yunan 

menendang” 

  

Diapari menganggap  mosi 

tersebut seperti orang 

pintu jang sudah terbuka 

R.U.U. pemilihan dan pembentukan 

DPRD2 sudah diselesaikan oleh pc- 

merintah serta tidak menjetudjui d.- 

istimewakannja pembentuk an DPKS 

| karena 

  

KOMPETISI PELTI. 
Hasil pertandingan kompetisi 

Djakarta Raya | jang menurut mesif ppyrg tel. 22 Agustus Yibl. sbb 
Yunan mesti dibentuk tiga buian se TES U “Union T2 2: Kendal & 

telah "undang? pemilihan disarkan: ' PTG 1—4j RAS TI — STCV 
Andi Gapa (Masjumi) anggap MOSI| 3. 5: RAS To. PPI IL 

Yunan ,zZakelijk dan pr 1 

Susilowati (PSI) menganggap 

mosi Yunan sebagai « tanda 

terhadap beleid pemerintah 

hal menambah keanggotaan DPR! 

  

"1 BPM — OTHC II 3—2, Atjara 
USS tgl. 20: PTS IK. — Union TCS TI 

Lon | OTNHC BOTEHC IK PPKESI 
: Yi STC WP PI 

SELANDIA BARU TEMPAT 
OLYMPIADE 1972? 

Kalangan pimpman badan keolah 
  Iyjaidin Purba (PNI) men gangjora 

kan “pengusul2 mosi mentjabut usi:i ' 
karena ne emerintah sud h    

   
  

             

mosinja, a kini: sedang memper- 
menjelesaikan RUU 1 2 membitiar? 'kon usul 

pembentukan DPRD2 ss 9 1 enielenggara 

dituntut dalam diktum mesi Pp unan Auekland. 

      

  

    

   

    

cs.1. Sjamsuddin Sutan Makmur (12x ki 

berpartai) membatasi pembitjaraar Inisatif brani Eka, ih diambil olen 

nia dengan mengadjukap pertania- Alwyh Moon, jang pernah mendja 

an2 tentang batas waktu 3. bulan di ketua dan direktur penielenegara 

untuk pembentukan DPKS Diakarta an Empire Games 1950 di Aunck- 

Raya seperti 'apa iang disebut. da- land. Empire. Games di. Anckuand 

lam usul mosi Yunar Demiki: pada waktu itu dengan pimpinaun'a 

pokok2 pendapat . Jima or: e- telah dapat memberi keuntungan sz 

gota jang telah berbitjara dala: besar £ 25.000, suatu dium'an ke 

mandangan umum babak poriama untungan jang paling besar dalam 

semalam dan kemudian sidang 12- scdiarah Empire Games. 

mutuskan untuk melandjutkan pem- Djuga inisiatif untuk menjelengga      

  

bitjaraan usul mosi itu sesudah re- .akah Empire Games 1950 diambil 

   

    

ces, sesuai dengan permintaan psis- oleh Alvyn Moon. Selandjutn'a ini 

usulnia sendiri. Perlu diterangkan, siatif A'lwvn Moon "untuk menjeleng 

bahwa sidang pleno terbuka .parle- garakan Olvmoiade 1972 diuga di 

men Rebo malam diketuai oleh wa1- sok sepenmhnia oleh €. Rex Moo 

ki ketua TI A.M. Tambunan, diaun- re, | komite kerdjia Empire Ga 
mes di An 

  

djungi oleh 119 orang anggota ckland. 
  

  

      
  

  

PENGUVMUMAN 
Dengan ini diumumkan, bahwa Pemerintah Daerah Kota Besar 

Surakarta akanvmendjual : 

a. 2 buah jeep merk Ford model tahun 1940. 
b. 1 buah auto Sedan merk Nash model tahun 1941. 
Barang-barang tersebut dapet dilihat : 

a. Dikantor Diawatan Perekonomian, Djalan Overste 
N Rijadi No. 86. 

b. Di Bingkil D:P.U. Kota Besar Surakarta di Aloon-2 Utara. 
Penawaran dengan surat tertutup dialamatkan kepada Dewan 

Pemerintah Daerah Kota Besar Surakarta. 
Pengumuman ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 

1954. 

Slamet 

Surakarta, 25 Agustus 1954, 

DEWAN PEMER NTAH DAERAH SEMENTARA 

KOTA BESAR SURAKARTA 
Ketua, 

(MUHAMMAD SALEH) 

  

Surat Pernjataan 
Jang bertanda tangan dibawah ini saja: 

SUPARNI 
menjatakan bahwa dalam waktu pendek 
Djl. Kusumojudan 95A, Solo, telah 
saja amberen. 

Atas kebaikan hati serta djerih pajahnja dengan ini saja 
sampaikan banjak terima kasih. 

Solo, 27 Juli 1954, 
Hormat saja, 

(SUPARNI) 

Tabib Amirodin, 

menjembuhkan sakit 

    
  

Surat Keterangan 
dari Bp. R.M. Ng. Kartowilopo 

Setelah beberapa waktu menderita sakit ambei, ' maka 
kami berobat kepada Tabib Tuan Amirodin dimuka Kusumo- 
judar. Didalam waktu 2 minggu saja telah diobati Tabib 
tersebut. Dan sekarang saja merasa sudah sembuh. 

Terima kasih saja utjapkan atas pertolongan Tabib tersebut, 

| Wassalam 
Bp. R. M. Ng. KARTOWILOPO 

Kampung Sewu | 
Solo 

Guru dari S.G.B, TI Puteri 

  
Solo, 27 «- 7. 1954         

mager m—— MANA LAMA AE LM 
Mengenai keuntunganmu, tjita?-mu dikemudian hati, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berda- 
sarkan ilmu pengetahuan Un bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dar peribadimu, Segala hal dirahasiakan, 

M.S. KAHAT 
OCCULTIST 

SETERAN 109 — SEMARANG 
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   “pergunakan Tenaga 
  

  

     

      

  

Mengabd 
Pengetahuan | Lebih Senang : 

2 Didjadjah Pr 
Pernjataan? Pemuda 

  

“ 

inar Matahari —— 
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3 tdi ng . : , 4 | Singapure Djadi Sa 'Di India Sudah Diketemukan ,,Kom: : 4 saraa Edjekan Te M h “99 Ja H £ Murah K HPA an Near 0 por t tata ATI Diu Nk Aga 0 : .I Youth” di Singapura Selasa telah | 2 : 3 ale 2 € ' ebma una hrea Tn jang 31 Djuga Akan "ara . ag tang Nan : menghendaki supaja ,,Worid As- Batan ho 5 atah: 3 sembiy of: Youth” berseru kepada | » ah »Baterij Matahari 1 |gerakan2 pemuda di negeri2 jang| —— (Oleh: Robert Horiguchi — Chas ,,Suara Merdeka”) e Tn Na Iu kar | tdak bernanah aa NA ji $ uh negeri tadi, menga | P#la mereka memperdjoangkan ? IDAM-IDAMAN MANUSIA jang sudah lama untuk mem- Oren Haa Thema Pn SAN | kebebasan. Mukadimah mosi tadi | rgunakan sinar matahari guna keperluan manusia sudah semakin : 
Kaba A a F aan rta nabati! menjatakan bahwa dibanjak ba- Tea mendjadi kenjataan. Penjelidikan jang dilakukan oleh Badan PA AAN ng aa Tone Mamat da aan dunia terdapat exploitasi (da Kerdja-sama Pendidikan dan mu Pengetahuan PBB (UNESCO) 5 Aa Ma YANG SAP Am arti pengisapan) dan bentuk melaporkan bahwa telah diperoleh ,,has:I2 jang menarik perhatian” 4 

| EK PER Pa aa Tu lain2nja daripada pengawasan dari Ndak penjelidikan jg tak banjak tersiar untuk mentjari pemakaian 1 
s3 Sinta sin Tn Aa yana Eau 2 Tuar, Adalah kewadjiban pemuda jang praktis dari tenaga sinar matahari. Hasil2 ig telah diperoleh entang konperensi Diranya, PER au Te 4 juntuk berdjoang melawan perbu- | in, menurut laporan Badan Kerdja-sama Pendidikan dan mu ' ru mengatakan bahwa: walaupun kon UI en ae anak TA Ka @atan-perbuatan tadi 000005 Pengetahuan PBB (UNESCO) di Paris, akan ditindjau dalam tiga 

perensi tadi terutama “mengenai ne Adi d: Kek uatan: Seorang utusan dari Singapura ber 'komperensi internasional jg akan dilangsungkan dalam masa enam 
gara2 dan bangsa2 Asia, namun nej PN SS IA UNA nama Norbert Ng An mengatakan bulan pada tiga benua. gara2 terpenting jang kapi serta di | D. 2 Komunisme bahwa di Singapura tidak ada ex- | 15 7 matahari talamnja -— ketjuali RRT -- adalah | . 2n Ha AN sn ploitasi, Utusan Pakistan dengan se- | Para insinjur dan 'pemimpin2 Gerdner. seo |negara2 bukan negara As . Halini | Tak Dapat Dielakkan gera menjahut: ,,Kamu hidup. da- perusahaan2 industri telah berte- pada laboru In AN ue ie | sampai tingkat jang tertentu adalah Ap 3 “Kata Ha ark lam. sorga lamunan!” Seorang utus- 'mu di Rio de Janeiro dalam dan an en park an sebanjak -$ " matahari” jang # 

ika @esuai dengan kenjataan dimasa seka SN eU an Malaya mengatakan: Uang ig. Fhulan ini atas andjuran Konperen: .,: Seet AM aa ERA ga India. 
    

     

      

   

    

   
   

' “3 Btob : Na SA BN AT 4 .. Untuk membuat instalasi guna me- 
mu speleologie bertudi. aa | ANE, dalam m. : erdapat ketidak j. an aan 1 » #diperoleh oleh orang kelahiran) si Tenaga se-Dunia Seksi Ameri- musatkar jahaja matahari dari 

Kadang? Bak Berat kenapa | seimbangaty dalam: anal KeguNtan. DJENDERAL Mark Clark, be- | Singapura. dan orang kelahiran luar) ka Salat untuk - memperbin- Tn ba 30 kaki sur 
un 1952) Marcel Lonbens telah ter, 1x Politik dan berdasarkan perbeda kas p: ma besar pasukan2 PBB | neceri di Singapura merupakan buk- | (jangkan. tjara2 mempergunakan 4, suatu sebioat: tebsaia ka harus membawanja kembali keatas ha an induk bangsa (..ras ). Setelah di Kore bari. 1 meng: takan ti jg. tjukup, bahwa di Singapura tenaga  tjahaja matahari dan dari satu Kaki persegi: dimana" tia mengeluarkan darah dari mata: hidung mengemukakan: “'adanja pengaruh bahwa suatu adu $ ekuatan de- ada exploitasi”, | angin. ala haja jang terkumpul dapat dipakai lid-kinja itu dalamnja Lk. 150 meter dah | Mperepsi Colombo: atas bag, ngan komunisme tidak akan bisa|. Seorang utusan Singapura lain Suatu konperensi lain tentang untuk memasak atau menjaring air. 

didalan'nja. Pada. tgl. 9 Agustus jl. djenazeh | Dienewa,, Nehru menjatakan . Pe dihindarkan. Clark mengemuka- |nja, Peter Lim, berkata: ,,Kita Si masalah jang sama direntjanakan Proses! Tatar Yah wedang ti 1 lidalari-goa tersebut selama 2 tahun diangkat | Vsalannja' bahwa 'konperensi Djene kan pendapatnja itu dalam pertja- | Singapura punja pemerintahan jg. |akan diadakan di New Delhi da- Ai Amerika Serikat" nd tuk cimakamkan kembali.” GE Pada wa tidak dapat memetjahkan masa kapan dengan mingguan ..News- | demokratis”. Sahut Jaswanth Singhflam bulan Oktober nanti, semen- 

  

sinja, iax 
zatu bi padlia untuk me- 

musatkan sinar matahari guna 
memanaskan 

         

  

             

    
   
   

  

dapat digunakan 'agi. 

    

       
      

    

   

    

   
   

       
A 2 (3 £ sudkar k emb ci a Dae en ANA 

TT 19 Nan Kedai : week”. Dikatakan, bahwa sa'at- | dari India: ,Saja heran - bahwa .tara konperensi jang ketiga akan " Ba na dari si tz AN : 

at — Djenewa penting, karena nja hampir €ba dimana sekutu2| utusan2 dari daerah djadjahan |diusahakan oleh Stanford — Re- hari dengan tiada mengulahnja la- Sisiang hari dan pada waktu dar (, Re 20 Ienjapnja bahaja perang Amerika harus menentukan si- Singapura itu mentjintai kolonialis |search Institute di Prescott, Ari- Nm Sa Ta a 4 tjuatja terang bende ag. | IA 8 aru ro da 33 Muba NI Yee | kapnja. Menurut djenderul Ame-| me”. Kami diaih2 datang dari In- |zona,: Amerika Serikat. an Na PN PAN ati Karena itu para sardjana' waktu n dna ii TAN i Perihal asilah" Indotjina, Nehru rika itu, Amerika Serikat akan |dia untuk melihat apakeh penuda2 | Menurut laporan Unesco - selan- .Baterei” matahari ini, jang dang impahkan perhati- Ie Churebill D M. Pa Peak menandask “betapa penting arti melepaskan beberapa sekntunja | seuunia bisa menolong. pemuda | djutnja, penjelidikan jang diseleng- masih. dalam taraf pertjobaan, ace clami proses bas 
: Teen aga, FANGO Pennporangjudaienawasjang telah bersi djika mereka berpegang teguh ke-| Malaya dan daerah? dadishan la-jgarakan oleh Prof. Felix Trombe terdiri dari silicon tipis, jg besar- ta bidimu mehahk 
Utk Ga tikar 3 EDC ? BL menta hasil, menghentikan 1 antjaman Pe peda sikapnja dewasa ini terhadap | innja, tapi ternjata utusan2 Singa-| di Mont Louis, Pyranees Peranijis nja hampir sama dengan pisau 1 thari dan mempergu- 

j 3 aa , an . Ig Lan rang Dunia In itu. Ia memudji SI Sovjet Uni (Antara-AFP). pura sendiri mentjintai kolonislis- “telah dapat membuktikan bahwa si gilette. Bila diletakkan dalam tja- ne ba La 
"RERDANA MENFERI Peran (jis, Pierre Mendes-France, jang |kap ,kedua presiden” jang melaku-j" "1 C 2 : me”. (Antara). 'nar matahari dapat" dikumpulkan haja matahari, silicon itu menim : andji. 

dipakai untuk 
dalam bentuk 

baru? sadja mengadakan perundingan dgn Perdana Menteri Ingge | Kan peranan seba ai. pengantara itu, serta dipusatkan sehingga kekuatan- buikan aliran liktris ketjil. ris, Sir Winston Churchill, di London, malam Rebo mengadaxan" | dipudjinja Chow En Lai dan dina-! nja tjukup untuk menimbulkan ha: | rapat kabinet guna Pbintja"gka asibnj sj makannja ,seorang ahli negara jg. NT 1 : M | wa panas lebih tinggi daripada ji : 
Bana aan jg ag Fans Ii ahgpr ape V5 Tan wae Mena konstruktif”. Terutama dipudjinja Osman : Gum anti & LA a- | dapat ditimbulkan oleh oven dikit kan, bahwa, G4 (dari tenag: sinar 

». Ilemen) Perantjis pada tg. 81 Agistus ja.d Perdebatan " dalam |Para wakil RDV dan Perantjis, jang SAI : : ng re (Untuk pertjobaan itu Era, Tron : jang PN Taka pen Da — Parlemen baru dimulai tg. 28 Agustus jg akan datang. an sangat patut diakui keberanian dan j 2 . et :$ mempergunakan, sebuah katja tipis, djadi ea liktris. : an un j : 3 j Oam ! kebidjaksanaannia waktu mereka . , alina 1 m Y . klebarnja kira2 40 kaki, dan dipa- lebih Ma daan . Kabinet harus mengambil sikap Konferensi Brussel itu harapan mem. | Mengusut masalah jang sulit itu, Te ag £ sang pada suatu pivot. sehingga ia diperoleh alat2 lain untk mem : , aan 1 “aj : 5 Nehru menerangkan bahwa India 2 Teata $ k mengikuti djalan sinar matahari di- pergunakan tjahaja matahari, wa- 
- malam Rebo mengenai Masjarakat peroleh suara terbanjak dalam Par: : Ikat an Sa kK 1 | T( ) . 1 ! - N ajangk tjahaia- Taupun masih bih rendah. dari 

' Pertahanan Eropa. Banjak.Anggauta lemen adalah tipis dan seorang pro- telah menerimavbaik kedudukan se- ata: Bung” sman , t erita2 Film "In 'Hlangit, dan membajangkan " tjahaia F 

  

  

   

  

Pertjobaan2 telah menghasil- 

  

gai makanan 
pembakar, dia melepas- 

1 jang disimpan itu de- 
pembakaran. 

itu masih ting- 
pi para sardjana ja- 

1 proses itu tidak sebera- 

ena penglaksanaannia 

1 hawa panas de- 
makan bahan2 war- 

, chior il, jang kita: da- 
semua tanaman hidjan. 
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' Aa i msi & 5 Per- pastu & : aa pai catja lain, Ka- tenaga jang dibangkitkan oleh 
Parlemen berpendapat bahwa peme- EDC jang terkemuka jang memim- Na Pn Kanaan ng donesia Lebih Ba us Dari ada Film 2 Pa Naa dan leg- mesin uap atau bahan pembakar. rintah tidak dapat lebih lama ting- pin golongan? Konservatif, Radikal, Terdiri dani 3 negara' itu.” Andaikata eain P g 5 p TN kan sehingga tjahaja jang diteri- Para ahli ngakui, bahwa ke- gal netral sadja karena dalam Kon- | Katolik dan Sosialis, jaitu bekas menolaknja, maka ada risiko bahwa Mala bun uma Tehniknja Kurang ba terkumpul nata satu pusat burukan dari 1 proses mem 

FP ferensi Brussel “ Mendes-France me- | Perdana Menteri Antoine Pinay me- Henterudinak bad apan luntpati pa 4 y : Jj » - an Pai ini dapat menimbulkan Ba pergunakan tjahai 
: “ njatakan bahwa perdjandjian Masja- j agadakan tindakan2 untuk memper- Img sekali | : (Oleh: Wartawan Kita) : : wa Aan sampai 4,500  derciat ialah proses itu hanja 

| rakat Pertahanan Eropa sebagaima- |oleh suatu kompromi jang baru, 3 : 
NA . , 

   

     

  

Opi, 

  

   
   

  

“ah sagabaa 2, , : . Lan Nehru menjatakan harapannja su 5 g : De 1. Fahrenheit, jang tjukup kuat unuk : 21 aa 
na dalam bentuk Ja yang ak ah aan 2 Bakau diadjakan paja bangsa2 Indotjina  seiuruhnja Ta PAN Bak Film Kan ng an TN melebur benda2 biasa. ! : 
nja harapan untuk diterima baik oleh Na aga itu ialah meminta ke- mentjapai perdamaian, tanpa meno- Man umanti an a Ratina 1 ja 9. juh 1. . : Ob £ Parlemen Perantjis. 5 SA  uemen “untuk ' memtiikas | iioar kemihak Kostan pertentangar2 Indonesia kini telah berada di Semarang. Dan mulai nanti ma- Instalasi di Mont Louis membzri a 
2 Hara pa eat ma. Pengnakak, Peel Eropa  dgu | mereka dimasa jang lampau. mi Na Pan ge makar ntar sangan. Lan, kan tjara jang unik untuk morje- i 2 Sl jatatan bahwa har a er- g i 3 1 . : agaimana San en ides dad c3: aan Meslkshah ter- Bana an selama 18 bulan dat aa mengenai kundjungan P.M RRT Seakan ketika mereka peri Diiliuan tari2annja di Djakarta, Ne Tn S3 Ba Luar 

Hana berpendapat bahwa setelah |dah masa tersebut perubahan? atas Chou En Lai ke India “achir2 int, Bandung dan 'TFrebon, Osman Gumanti menerangkan, bahwa pa- mis lainja pa : in pat p sa ? Sa PSA — dasar pengalaman2 praktis dapat di- Nehru menjatakan bahwa saling da unrumnja ri memuaskan. Ketika mereka mempertundjuk- HERR intug Metiiptakan 2 buah 
- Be hee 2. tadjukan kepada semua anggauta | Pengertian antara India -dan RRT kan tari2an berdjiwa Barat mo dern umumnja penonton sudah : Ha pen 

: 5 : 2 , jg 2 . ia E 5 . benda baru untuk menahan panas Parlemen untuk diterima baik. Ka ane benih hn Pn mulai dapat menerimanja. Tetapi kalau dipertundjukkan tari2an jg fana “dipakut saada Ma Ter ag Para penentang perdjandjian itu Sa Da alternatif terhadap persia. styinja klassiek penonton umum ija tetap tenang   
    

  

       LOKA dari : jang bersedjarah” dan India beri a hari Rebd nan Eropa, -190O-ar t tudja |/ 18 PA aNE, TE AAL ANTA hari Rebo NN ab an AA 5 rap agar  supaja persidangan ini » bahwa : "pakan dapat memetjahkan “masaiah2 
persengketaan jang ada sekarang, jg 

1 
2 3 aa na z 

Pn 2. ka pun menggubah lagu? sendiri | fiim2 Indonesia. Ia katakan, bahwa misalnja untuk memasak air atau jang disesuaikan dengan djiwa ma peredaran film2 Indonesia di Mala mendjalankan mesin uap. |Sing2 tariannja. Osman Gumanti ti | Ya pada umumnja mendapat kundju| ' Laboratorium mu Alam Na- : "aan sa agan besar. dari penonton. sSional India telah mentjiptakan se Tebakbnkena tera tertarik dalam seni tari, hania dika Osman Gumanti. adalah putera Huah “alat: sederhana" aotak keper 
persidangan Madjlis Umum ja.d. iri bahwa hal itu mungkin ada Indonesia berasal dari Sumatera Te- luarnja sendiri. Alat ini terdiri djangan menghiraukan  dongeng2an | 3 Mop omma papa , a.tigah, dan sedjak th. 1937 ia me- dari plaat logam jang lengkung "seakan-akan perdamaian Sg sya . Atas pertanjaan bagaimana penfia| ninpgalkan Indonesia, pergi ke Si: kedalam jang dpasang pada sebu- amanan itu dapat dibina atas Menpan Pa ente film Indonesia, Os ngapura dan menetap disana hirg- ah kaki, sehingga sinar matahari 

ara. Pa Na 
|ket dan oven atom. Panas matahari 

5 

j2 menjatakan kejakinanaja wa per : . “ 
! jai k ik c a ersih 

ui djandjian ita fast ditolak oleh naa Pesu Perang dan. satuZnja tindakan Mengenai tori2anja itu, Osman Gu rena menurut pandangannfa Osman Han dal Ba An Kabar tu- 
Pi 3 La i |/eng njata kearah keamanan jang manti matakan, bahwa - Adang : Penanganan 3 Ann nan Derasap:. Anu Uetapi to 

: lemen. Menurut mereka ini maka si- 'sediatt. m mat 5 Ara ME 3 g Indonesia masih sedikit sekali orang djuan. jang terutama dari penjel'di- 
Pe kap jang terachir dari Parlemen ter Seterusnja Nehru mengatakan buh .pertundjukkan jaitu tari2an cubahan orang jang banjak pengetahuan ten kan jang dilakukan ialah untuk 
Ha # hadap perdjandjian itu ialah, dianta: w@ persidangan Madilis U mus pzp tari jang terdiri dari (kumpulan? ta tang technik pembuatan film. Os mentjiptdkan sebuah proses meri- es ra 626 anggauta, 288 anggauta te: YAA Tujuan mencaja tah bbm wu ri Barat modern, India, Siam dan man sangat optimis akan kemadjuan pergunakan tjahaja matahari dilua 
ka gas menentang Masjarakat Pertaha: |” 1 CI ina S4L lai12.- Adapun iringan musik mere kemadjuan jang akan tertjapai oleh kepertuannja - sehari-hari, seperti 

Band ung en erangk: “ an, 
- 

! pada malam : 23/24 2 menang #3 - Pn seng genta Hn “dak dapat menerangkan mengapa 'ia 7 kampung dalam daerah etja- ragu2 itu menjatakan menentang ras merintangi — tertjapainja perdamaian 2 3 2 Aa matan Tjiniru telah dibakar oleh ' tifikasi maka akan terdapat 328 sua- kolektif itu. 
Menurut ra atau lebih dari majoritet jg mut- 

olan mulai me-' lak akan menolak ratifikasi perdjan- 
Na Naa pukut djian itu. / 

19.00 dan pukul 01-00 (liwat | 

  

Politik Eropa jg. baru, 

     

     

          

      
    

    

ikat ja 6 “| per , ban Pa katakan, bahwa isi fjeritera sekarang. Adapun Mala Ratina dibajangkan keatas dari barisan jg AN 
. api pembakaran Dikabarkan bahwa Mendes France : 'ke- aah 5 3 e 5 Se Ne g pun 1 bajang £ 1 an 1S 55 Ca $ Ta 

tengah mal Ka ik dari Na datang dari London dengan ' pera- (ebeg Ten oke bai film2 Indonesia sebaga na lebih baj adalah seorang keturunan India dan mengkilap dari plaat itu. Tiahaja £ Ba sa an ar # 
nk sih 3 Peri etahui, bahwa saan jang puas jaitu bahwa dia akan menimbulkan Edama Aa ka dari film2 Malaya. Hanja 331 berpendidikan Universiteit di India, ini dikonsentrir diatas sebuah ring 2 Obat 5 Sweet BR piend 

na, (fniru itu letaknja da- memperoleh kerdjasama Inggeris “ig H3 Bh N AFP on Ke langnja film Indonesia masih banjak Achirnja dapat ditambahkan, bah besi pada suatu tempat, atau te- £ 2 99 E 
ketjamatan Tj niru ita Nana Fe net deli meh ata politik “Edo Tea . ara- . : Pamuranean dalam soal2 technik. ka va Osman Gumanti dan Mala Ra- ngah-tengah dari lengkungannja. : (OBAT LUAR) 
lam djara Jurus I-k- e3 Nala ai Bai Klik un “Tae beban : Sa ITU Konperen- - : ac tina menurut" rentjana' akan -ber- Bila pantji berisi beras atau air Badan lemah sendirinja bisa mengurangi kekuatan Dan 
belah selatan kota Kuningan. Pan af SA Pp. Te Dp ae na pembentul - SEATO ig akan pa gan main di Semarang selama 6 hari itu diletakkan diatas ring tu, ia djika kekuatan kurano Na Aa Pen Pra 

Sepanjang berita jang kita terima | alternatif apabila Parlemen Perantjis dimulai pada tgl. 6 September ja-d. y H Ser BE 3 diputaraja "tiba Bab menilisah' fahaja amatahari jika kekuatan kurang, maka Orang tidak suka bekerdja. 
pada heri Rebo, kampung? jang di ! menolak EDC. : 7 " . Idi Manila, akan memakai peratu- Lapangan Ter- aa 2 Uya TN An Na dari kira2 satu jar persegi surfac Nafsu untuk bergerak memenuhi kewadjiban sendirinja lenjap bakar 'itn islah Djombeng, Babak, Menurut sumber2 jang lajak di- ram »suara serempak” dalam usa-, ..$ as Pan delik ma acar Pa dan air akan mendidih dalam wax seperti embun dihembus angin. Obat "SWEET FRIEND” 2 Bakom, Yapen, Mahondjati, van! Bana aa Kan Pra an eui ng megan persetudjuan2. De. ban 3 Tidar k meneruskan perdjalanan ke Suraba-| tu antara 20 atau 30 menit. bisa menolong untuk memulihkan kekuatan. Djasa "SWEET 
rowong dau Tjipedes, semuranja ter Be AP Ljaoiea ta EDO Pan ntkianlah menurut ke Si Nae Ka ja. Selandjutnja apabila masih adat . Alat masak matahari itu akax | FRIEND” telah bertahun? dengan mendapat pudjian isti- 
Ta desa . “Tjipedes, keijamatan Ne ra Pnb onta Bni 2 an Rabu. ni Ditjoba gn Sebuahj waktu baginja, mereka bermaksud Pan dalam  djumlah aa mewa pu daa 
Ajiniru. PA au au Man UN EGG Po Pa plomasi anila mentaf- ' : 5 NN ee tidak lama lagi untuk dipakai pa : Ll 
Warga sekarang baru diketahui, kesatuan negeri2 Atlantik. 2) mem: | sirkan tjara ini sebagai tjara jang ' Pesawat Piper Cub.s un aa Botaa je ja "Ida tempat2 dalan Poihisn penit Gole Br 3 2y Pill 

di Tayyn ada 2D orang pen “petkenarikan dipersendjatai kembali sama d osedur dim D MESKIPUN KEADAAN gu- |ogja n bah dan ingin  Gjuga pa Te . s P1 me E & 
bahwa n 1a 1gp 2 , engan pr e-| Ob an ana yan memperdalam. pengetahuannja ten-|Kar biasa sulit didapat. 

“duduk ditembak mati oleh gerombo Djierman: Barat & dalam kubu Barat wan Keamanan PBB, dalam mana Rung Merapi sedang ,tidur , teta tang an dikota2 tersebut. San Laboratorium India djuga sedang (Obat Otak) 
lan dun seorang penduduk menda dan 4 3) memperbaiki perkembangan | satu negara besar sadja dapat pi .rentjana pemerintah untuk bil menjelam minum air” dea melakukan pertjobaan dengan al-t Buat manusia OTAKJah je terpenting sekali, ialah penerbit se 

pat luka2 berat. Tentang berapa kor kesatuan Eropa. : memyeto (membatalkan) setiap memperketjil korban bilamana pe kata Osman. : - matahari jang lebih besar, jang bi- | gala pikiran dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran atau 
baa di-kampung2, leingja dan berai  Mendes-France berunding dengan persetudjuan jang sudah tertjapai letusan terdjadi masih tetap dilan Kundjungannja ke Indonesia iniksa membangkitkan tenaga liktris | kebodohan sesuatu orang itu sangat bersangkutan dengan 

| pa ratus rumah jane djadi makanan Dutabesar AS untuk Perantjis Dou- | oleh suara terbanjak. Gjutkan. Usaha jang kini Tang diselenggarakary oleh Indonesia Film| antara tiga atau empat kilowat otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjaksana ia mendjadi dan 
api, serta Lbang KOLIPAN peroibo glas Dillon tentang hal2 ini lebih da- Kalangan? jang patut dipertja- Sadja selesai dik teruta- Corporation san Perta : fatau hawa panas kira2 900 sampai, kian tadjam pikirannja. 
'lan itu belum ada keterangan IeSih ri 7 diam lamanja. ja mengemukakan di Manilla/ Wa pembangunan lapangan ter | Ne Mag en A 1.000 derdjat Fahrenheit, Alat itu sGOLES BRAINER PILLS2 diperbuat dari ramuan? obat 
djauh karena penjelidikan2-ditempat |” Seksi Pertahanan Parlemen Peren-Fhahwa menurut pendapat mereka, | Pang darurat ta Mag 5 ...0 'Jadalah landjutan dari sebuah oven jang paling baik untuk menjehatkan otak, ' menambah 
itu sedang “diadakan. (Antara). --fjis telah mengadjukan suatu reko- dalam konperensi SEATO jua. | Pangan terbang arurat Te an SOAL DIJAWABAN BARAT Kpn tara Aa iiran, Serta” menbilatkan inna Diika di: | Te sea |mandasi kepada Parlemen supaja di” |ini akan timbul pertentangan2 ta- Nan Pen Pena SAI MEPELDTA SAN ina Mn ! If biasakan memakan obat ini otak senantiasa sehat, dan sega. sesi Jet agkan Kertatgan Kokraja ar an aa Inspeksi Djawa lapangan AURI| ACHIR: $ jang lajak dipertjaja mengatakan : la aan disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan tim- ap. Ka : | Sana £ umahnnja, jalah Fil isutjipto Jogja telah dilakukan 1 : ada hari Senin di London: bul lagi. Pena Soal PD. Nana Ta ay dan negara2 besar, perihal Ba Pa eralarutan |” Masuathk djawaban Barat: atas!” Para penasehat2 diplomatik 2 O1 Untuk Wani 

Be NA Dai aa ana Pa SA au beri de mempergunakan - pesawat n. Sovjet jang terachir tentang | Inggris, A.S:, dan Perantjis dalam Pa na anita 
F, : nama seksi i s entara itu sumber2 jang ber 5 ebuah pesa t tidi : nat : ANA LA 4 “perdjandjian Bonn mengenai status: | knasa menerangkan kepada Reuter an ape KATA, 3 AN | aa ab Baba aan Ken en me Goles Sistering 

nja Djerman Barat setelah masa pen- Fgi Canbbera Rabu, bahwa delegasi 
# Yy : pelunijur untuk ey orang, dina- Tangan Salam Kana perda-J agadakan pertemuan 3 kali, du- (KAUM TANI Maroko jang te- dudukan diubah sehingga dengan de-| Australi kekonperensi SEATO di Na an EN 1 abah Ka dani Tea One Pa untuk mentjapai perse lah melakukan penggarapan tanah mikian meniadakan persoalan2 jang | Manila jad.. akan membawa rantja| £ ip Na an Ph gg ane mna Pe ser abekanma3 “on B Meme mn 5 perkebunan asing sedjak th. 1951 berhubungan" ' dengan Masjarakat| ngan? guna membentuk satu garni | Purwono itu, ikut pula mentjoba 5 telah memadjukan tuntutan pada Pertahanan Erova. (Antara- aa ar angkatan perang Anstrali di Ma terbang keatas selama 10 menit, 1 ' Tentang kemungkins aya dan dibagian? Asia Tenggara Major Subekti komandan Batal- berhentinja Church. '| tain?nja. PM Australi Menzies «e ion Genie Pionier T.T. IV, kap- 

5 mentara itu mengatakan, bahwa pem|ten Sudjono komandan K.M.K. 
Perdana menteri Inggeris, Winstonf bitjaraan resmi mengenai keduduk| dan. Lets. Dn komandan 

Tablets 
Wanita2 jang memerlukan hidup 
senang dan berbagia, badan jang 
sehat dan kuat, dan wadjah jang 
tjantik serta manis,  djanganlah   

  

    

  

  

  

         
  

  

  

  

        
                

Churchill, hari Rabu telah memberi-tan pasukan2 Australi dalam SBEATO Kompie tiga d taljon Genie 
e Maa Sea 

urch.H, hari 2 See 5 : 
& nga &. SICK nj PEP RO EN SEN : 

kan alasan lagi kalangan politik me- Selum lagi pernah dilangsungkan. | terse jang memimpin pembua- an ata Na dang. sangat mandjur. ngadakan spekulasi tentang kemur.g- Dalam konperensi pers tadi Menzies | tani lapangan terbang. vanila. jang ak annja KUTUs dan lemah bisa mendjadi sehat, kinan berbentinja selaku perdana mengatakan, bahwa konperensi di Mengenai kekuatan lapangan ter kuat, dan tjantik. menteri. “ Manila itu tidak boleh disangsikan | bang ini, Kapten Purwono atas per Obat '.GOLES SISTERING TABLETS”, djika  dibiasa- Kali ini spekulasi itu ditimbulkan lagi tentu akan menentukan bentuk | taniaan wartawan ,,Suara Merdeka” kan memakannja bukan hanja badan wanita? jang mema- oleh pertemuan jang diadakan umum daripada perdjandjian SEA menjatakan terima kasih kepada Ko kannja sadja jang selalu sehat dan-kuat, bahkan anak2-nja- 
3 | Churchill ' dengan Harold Mac TO. (Antara-UP). $ mandan bataljon Genie Pionier T.T. pun turut mendjadi begitu djuga. . Millan setjara diam2. Mac Millan : —————— , IV, bahwa pembangunan lapangan 

& BTI tj: adalah menteri urusan perumahan, ' Delegasi Belanda pada PBB dilterbang, meskipun darurat, tetapi tju Goles Birthrol Tablets 
mengiim  d Sebenarnja- pertemuan itu, Church: New York menjatakan, bahwa Van kup memuaskan untuk mendarat hi j Gubernur 1 berunding dengan seorang menteri- Kleffens akan tetap merupakan ija| dan penerbangan pesawat2 ringan. : NN (Obat var) 5 « 

a teri Dalam nja, adalah biasa sadja. Tetapi Mac Jon bagi. presiden Madjelis Umum Seperti pernah dikabarkan, pertjo Djaman ongkos tinggi seka rang ini, bagaimanakah akibatnja 
( Tuntut: « Millan -adalah ' tjalon. menteri luar PBB dalam sidan jang ke-9 jang| baan pendaratan tersebut semula Jang menjusahkan Tuan, Penghidupan mendjadi melarat di- 

in BTI tjabanc negeri bila Anthony: Eden  meng- akan datang. Penegasan tersebut di Cirentjanakan pada tanggal 18 Agus 
sebabkan banjaknja tanggungan.  Karenanja lekaslah pakai 

| gantikan Churchill selaku - perdana berikan, setelah haran ,.New York tus sang lalu, tapi berhubung keada- obat: ,GOLES BIRTHROL TABLETS? supaja Tuan men- ' menteri. Tetapi djika Churchill ses Times” mewartakan, bahda delegaj an jang tidak dapat didjalankan, ter dapat kesenangan jang berbahagia, Tablets ini tintuk me- | sungguhnja hendak berhenti, hal ini si? PBB jang berpengaruh kini se- paksa ditunda hari Senen jl. Pem- ngurangkan tanggungan dalam rumah tangga. Obat ini djika baru dapat ditentukan setelah tang- dang berusaha, untuk mendapatkan | bikinan lapangan itu atas initiatief tidak dipakai pun kembali seperti biasa. gal 9 Oktober, - dimana  Churckill “suatu kompromi berupa - penarikan AURI di Jogja, 1 sedang sebagai / AGEN - AGEN : akan  mengutjapkan ' pidato dalam kembali Kleffens., atau ' pangeran Pa bea Haa FIE MIN YOK FONG — Gg. Warung 10 Semarang, konperensi tahunan partai Konser. Wan Waithayakon dari Muang Tha"nis Pionier T.T. IV dibawah koman HWAY AN TONG — Gg. Warung 3 Semarang, (Garan-  votif , (Antarn UP) selaku ijalon djabatan itu, do Major Subekti. ENG TAY HO — Pekodjan 101 Semarang, 3 Aa : : pg, Membuatnja dengan mendapat 2 
NGO. HOK TONG — Gg, Pinggir 1 Semarang, 

5d as 5 3 e Tr .. @ tuan alat2 dari instansi militer Dja- 
Bisa dapat beli pada Toko2 Obat diseluruh Indonesia. 

: “D Uu a an a mi- karta, “seperti motorwalsen, bulldo- . Krama 1 & n esa k j ea. , , zer, traktor2 dsb. Landasannja ber 
ai 

3 SKA LAG 3 se - | ukuran 9 rang dan kar 50 Bi: Pr AI " f api j , ter,.hanja dapat dipergunakan untu 
Mn s/d 3 e SL n? Gela Dari Pi li ina pesawat2 terbang tupe Haryarl. Se Tanggal 26 s/d. 30 Agustus 1954 mjd Pa 2 Cs belum perarig dunia ke-2 San 

# 4 c Oa DP Tiuar pernah djuga didjadikan noo 
KK Ie B 2, I k MENGENAT berita UP tentang nja setjara damai, guna mendjaga , menjelesaikan masalah tersebut per- Jandingsterrein, dan dihapuskan wak 9 Or ca CIZO a 4 - brantasan” refhiaah Ani tara adanja hubungan baik antara dua flu sekali adanja perundingan antara tu pendudukan' Djepang di Indone- an Mala ha: 3 PEnrUNANREA rian “sedjumiah negara tetangga tersebut. kedua negara jang bersangkutan. sia. Menurut kapten Sudjono jang 

mission over Korea 5 
6.000 orang2 Indonesia sebagai imi. "08 Sedjak kabinet Wilopo jang talu banjak hal mengerti soal2 technis Ia 

dng, “3 
gran gelap di propinsi Davao, Pili- Oleh pembesar tersebut dikatakan, memang telah direntjanakar: untuk pangan terbang, menjatakan, bah- 

Pertempuran KN 1 $ Mn S9 
pina Selatan, kalangan nbesar2 bahwa tidak sadja orang2 Indonesia | menjelesaikan masalah tersebut, 'ia- wa lapangan terbang darurat jang se pura ansjat pada permulaan perang Korea Kementerian Luar Negeri atas per- jang mendjadi' imigran gelap Si an aa Pena antara Nan Hanan, “3 San en dia Pe ha Pr inga jaan menerangkan, bahwa masa. | Jipi » tapi djuga tidak sedikit j nempatkan perwaxiian didaerah ma ka,n seb $ : S 

2 Dis u maka 05 eh Su KA leh” teeba Pe nga » tah ada Laba pillaina In Il turineka imifraj sing2, jang hingga aini belum lagi kan lagi, asal pemerintah suka: mem Iu : The three Stooges in H ang — Pasti ,ngguju” terus   
    " Ba : : 2 ht na Karin 2 Anna Gan Perinin arakaba TN DARA Ga kta 

nesia akan diusahakan penjefesaian- si gelap ke Indonesia, sehingga u'ik. terlakssna, (D.M.), berikay temuahan bcaja, BPR ANA laa 3 

 



    
    
  

  

   

  

MAS/I! YTEN/BERLIAN Im: 
u Plak daa, ja HALUS dan MODEL paling BA- 
RU, adalah RENTJANA dan DIBIKIN Selalu” oleh 
ADRES . 1 ang sadah TERKENAL : 

           watan Pos, Teegap 
— Telpon Tan 

. mema nggil 

: : pemuda-pemuda warga-negara Indopesia untuk dididik mendjadi : : 

| Pengawas. Telekomunikasi 
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n 30 — - Jogta — Tap, 533. 
k N dan REPARATIE aa rupa EPEREHASAN Man PN B 4 “tara Pendidikan 

Re an ae RE : :. Pendidikan Dekah om Baki pendidkak PD, Toke 
Bandung. dan lamanja 2!2 tahun. 

"2, Uang sekolah tidak dipungut dan Pa NA mendapat pin- 

       
  

taman, 

        

   

  

  

2-IN/or401 : 1 

        
  

  

    

  

        
  

        
  

    

          

  
    

       

“alat-alat peladj - Sa : 4 Tiap? orang mem tea : Ma 1 alat pela ya “9 , 3 

$ Pelan UNA gi 3. Peladjar mendapat tundjangan sebesar Rp. 120.— sebulan, P : 3 | 
2 sedangkan ongkos pemondokan ditanggung oleh P. aa | KARETBUSA BERNAFAS | 

»Rainbow“ 4. Peladjar mengadakan ikatan-dinas 5 tahun setelah lulus. : » 
: . Djl. Opak 7 — Diakarta Kat Na aan (Stbl. 1925 No. 210 jo. Bijblad. Bila asap kita tiupkan-dalam karet-busa, asap ini akan 

ok an BLr. jasa Mean : keluar lagi melalul. pori? jang ta” terbilang banjaknja 

Per Lot Rp. Ka : | 5. Setelah lulus udjian- -penghabisan diangkat mendjadi Penga- ! dari semua djurusani Satu bukti jang djelas, bahwa 
Trekkingsiijst gratis. was Telekomunikasi (Administrasi Telegrap/Telepon) “f4 | karet-busa dibuatsdarfikaret-alam“dalam mana terdapat 
TARUNA (Peraturan Gadji Pegawai Tan 1950. golongan Iv b).: Ea bardjuta-djuta sel2shawa jang berhubungan satu sama 

ANANNNNR www | IT. Sjarat-sjarat penerimaan : | lainnjas Karenas konstruksi-sel2.inilah karet-busa silatnja 

e 1 k : ,4. Idjazah S.M.P. Bagian B dan pada udjian-penghabisan . 1 sempurna umpamanjas@Mengenjal sempurna, Sedjuk, 

Ditutup 3 0. 'mempunjai angka rata2 serendah-rendahnja 7 dengan tja- Ringan-Berbentuk/FetapsFahan #juatjaifahan rajap. Kareb 
$ : Hari SAPTU 28 Agustus 1954 : tatan, bahwa angka untuk mata-peladjaran2 exacta (Ilmu busa dalah" benda, jangssangaSeingan-tetahhjangtahan 

|. ' GARRARD RECORDS CHANGER MODEL R. C. 89 Tn 3 Bai 1054 Lan Ukur, Aldjabar dan Ilmu Alam) paling rendah 7. akanyajarsid jang, berat 

Bi, Ba RINGAN HITAM png BARU TERIMA Hari Rebo 1 September 1954 |. 2» - Umur diantara 18 dan 20 tahun.” Marano itw karatbusm —.terutama daerah tropis-— G: PA ko dp Pa 21 an Ma mada una PS a Bek Ka “ #engaliberguna untuk pengisi korsi2 malas dangsangay ag FFO 2 . 5 5 k. tek tai2 uli 2-da skasus Gi Make love to me Dil. Demak N' 4. Lulus udjian-masu g 
Ea 0. 5—7 ke- Tana aa ag St pena : Y'all come Teli. 1550 — Semarang 1 Pa anus ba Panitya pengudji ke 

Ke : | — 2 inta - Uas salak? 6. Berkelakitan baik menurut keterangan Polisi/ Pamong: | 
KG THE PINETOPPERS yan aa l pradja. ba 
“ia maen Ka As long as Ym dreaming SEM LN  Pewmbikika mendjadi Peladjar 

E cCKENZIE — Y En ee 5 : 3 : 5 2. DE ye BEN N reason Ma dki nnti Sd M S R AH AT Surat permintaan ditulis dengan tangan sendiri dan disertai 
| MOLLY BEE — Tennessee tarigo - The kids who s1 bas Ss  turunan-turunan idjazah, daftar angka udjian-penghabisan, 
TENNESSEE ERNIE — Catfish boogie - Kiss me big "3 jabib | rapor kelas III S.M.P., keterangan (sementara) dokter dan .. 

» KAY STARR — Changing partners - Honey moon Sereraa 109 — Semarang. Polisi/ Pamongpradja dan daftar riwajat-hidup speda dan 
EP: LES BAXTER — April in portugal specialist untuk WASIR (Am pekerdjaan dil.) dikirimkan kepada Mepata Pendidikan P. T. T. 
R GEORGIA CARR — April in portugal Sen aa Na TanaD di seen Djalan Ambon No. IS: : 

: an iain-jain Peniaki ati - 1 | P Ba saat Tn Na eneg Biarin SIR dengan garantie sembuh Pegawai negeri harus melampirkan surat keterangan, bahwa | 
-$ : -MOLLY BEE — The doggie on the highway Ta LA hari sampe runtuh . Pe tidak berkeberatan terhadap kepindahannja ke 2 5 5 Na aa Ku. EILEEN BARTON — Pretend — Too proud to cry : ” Li , Bi" Ane p aa Hug benny an Ketan 2. ZONDER ag sagu IV. Waktu pendaftaran ditutup patin: 30 September BK Batjalah : Ten tagene Nk Gea Oeebskmtmjani 

— Naya con dios £ npa3 59 DLL masi banjak sekali Kenek sekarang di : NN an en PN 0000 H,Suara Merdeka “K URSI IS BIDAN: 

GG. BARU No. 18 SEMARANG 1 Sa PN 2 5 : : t Rumah Sakit Pemerintah di Bandjarmasin dapat menerima 
Ternak aa 31 . . - . Maa ana 1 : : 1 PEMUDI2 Beridjazah S.M.P. Negeri 

INI MALAM ee la 3. aa : -g , 3 NP ag an untuk mengikuti kursus Bidan dengan ,,Ikatan Dinas” 4 tahun. “3 “D:M.B: (13 th). 

BK R E Xx S0 Parker"menemukan suatu 
Bu - 0 jara, jang membuat pena 

“lebih litjin dituliskannja 
“seperti ta' pernah orang 
alami. 

Suatu | Suatu jang. baru baru tentang 

Parker Pen 
Tjampuran jang mengan- 

jang hampir ta' bisa 
s3 | dipertjaja ! " : Bata Pap ken 

24.45 - 1 00 -9.15 

Fiim Musical-ter- a 

besar menggiurkan 

hati jang mana 

membikin ter- 

e. Tnasjhurnja 

33 » MICKEY & JUDY! 
    

    

sa
kt
i 

  

. Prosesnja: nElectro-- Pos 
lishing” 

  

  

  

Hasilnja: Udjung mata- 
pena tiap Parker ,,51” 

cjang baru, djuga dimana 
belahan pena itu sangat 
litjin. Suatu prestasi jang 
belum lama ini dianggap 
ta” mungkin oleh yg 
ahli-pena. 

3 AND ORCHESIRA & sg Proses baru, mendjadikan Parker "57 
JONE PREISSER- WILLIAM TRACY KENA YON alat -jang paling enak dituliskannja, 

4 Screen Play by JOHN MONKS JR and FRED FINKL ENOFFE 23 
Pemai Sa aa Prodwced ty TAnraur rae 2D : 

  

| .Stalag 17 17 8 

    

    

  

F INI MALAM 
z D. M. B. 

GRIS 515715915 

  

   
    

   

  

    
     

  

   

  

    

     

      

  DJAGALAN 5.007.009.00 # Ng 
Penghabisan 

(a- 17 th) 

“Detak — Gonzales 

Na : 

. Waling« 

— (BUNGA 
KEMATIAN) 
Film Philipina dalam 

BAHASA INDONESIA! 
5 Penuh romantiek jang 
Eu meresap......... Aksi jang 
: hebat untuk perebutan 

kedudukan para Sultan 

Parker nomor satu lagi: 
«Baru Parker-lah jang 
mempunjai  Electro-Po- 
lished Point ini, jang me- 
mudahkan: tjaranja me- 
nulis, 

Tjobalah Parker ,,51” de- 
. ngan mata-pena ini! 
Udjung mata-pena dapat 

dipilih dalam segala ukus 
ran. 

  

  

sa 2 e Agar tertjapai hatsil 
dan Putri jang (antik 0. Li &: baik dalam | al ini dan 

5 : e senan. PA» 
| Besok malam TDTAGALAN” 5.00 - 7.00 -9.00 (17 th.) na” lainnja pa 

kailah Porkae Ouink ig. 
pakai solv-x. T
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Tan aa Ma ru den. ERROL FLYNN— RUTH ROMAN 
$ Anak buah anih — dikapal an&h !   1 Bea : Harga2: Rolled Gold Cap Pen: Rp, 480.— Potlot: Rp 240.— 

ORION TN - # ART DB 300 70091 (u. 17 tb.) $ Perwakilan Paberik dan Servis-Reporasi: 

CG OSABAN SORE djam 300 | ) | . LAWSIM ZECHA & Co., N.V. Nusantara 9 (atas) Djakarta 
PEARL ema 8 Da , 2B07:1 

    

  

    
  

  

starring 
2 sh 

WILLIAM HOLDEN 
: 

DON TAYLOR 
Ori0 Na ora : 1 Naba mem guna 

  

  3 Prtfoved and Directed bir     WELL, IFITAINT DISTY PIRAKG, HELLO, LOCKWOOP! KOW (2 stavep For Te Futi Ten NY SourRE RON LEATNING, MA WEAN BEN 
    

        

BILLY WILDER TR' EX- STABLE 80, WHO an DID YOU COME OUT IN THE |.| SECONDS COUNT—WHICH 1S Y PAL--TH' MEANEST BLCK KESA BIG HIT na Tor io Sreai OA HE CAN BEAT 7 Po JI PRONC RIDING GONTEST &, |" MORE GAN YME 001, 4 INUIN MW BTRING) Bean Na Ti dipers, 
p to/ ana BILLY WILDER and 

WOO » , 4 PKN IN 222 EDWIN BLUM ea 
CK P1 

Rased “ ga by Donor bean and "h Tresinski & "A Paramount Picture 4     
1 Tidak ada Sebuah film jang bisa melukiskan begitu asli dan dji tu! 

3 Permainannja WILLIAM HOLDEN jang begitu tepat sampai ia. mern- 
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hi 

peroleh HADIAH OSCAR ! PT ! 

MEERaaaTan INI PAGI (DB, EXTRA di sREX” diam 10. 00) KL, 2. 
aa Gs 

aa pa LL 

UNTUK “SEGALA USIA DARI NENEK SEHINGGA TJUTJU.c.... 324 — — Saat 
tak Ge GREATEST SHOW ON EARTH" So — 

: (jagalah hari mainnja) 2 Pe AP Se aa 

i , — Baik, djika itu bukannja 'Dusty Diirand, bekas budjang, jang — Saja dapat tahan se: — Engkau akan naik kuda jang 
mengira dapat mengalahkan Bintang Rodeo! puluh secop — ini sudah SEN, KOWA K Ka kuda jang Panti lah -—- Hallo, Lockwood! Berapa lama kamu dapat tahan naik kuda liar terlalu lama bagimu, Du- paling liar dalam kalangan Rodeo! 
dalam pertandingan rodeo? rand, , po Kuda diar akan .memperoish ea $ kemenangan dari Jury dan dari pa- 

  

  ROY ROGERS — 51 5 ra penonton, Lockwood! 

  Sak 3 Sedan DAN Oni: 

  

Keterangan landjut dapat diminta kepada alamat : 

Kintelan Baru 4 — Semarang djam 17.00 — 18.00 

PAKE EA KEKE EK KEKE 

SL LL LL LL AL LL LL L 

AKAN DIBUKA 
Toko Textiel & Kramerijen 

»REMADJA" 
Djl. Bodjong 30a — Semarang Telpon 1724 
Pada Hari SENEN Tol.: 1 Asjura 1886/ 
30 Augustus 1954. 

Diharap umum makium adanja. 
Aa Sant Pa NE Da Ta LP LS LL LA LA LA 2 Ta 2 “Na da, 
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Di. Be Na 'Tioan 92 Kursus I.B.I.P, an 
# BAHASA INGGERIS (Conversation, grammar, etc.): 

Permulaan, 3 X seminggu Rp. 17.50 tiap bln 

Landjutan, 2 X seminggu Rp. 20.— tiap bln 

'& BAHASA BELANDA: Perm./Landj. 2 X smgg. Rp. 12.50 ,, ,, 
“ ILMU PASTI/ALAM: Tingkat SMP, 18 bl. & Rp. 17.50 

“ MEMEGANG BUKU A: Spoedcursus utk. udiian Bond April '55 
3 X smgg. 8 bl. Aa Rp. 30.-— 

Pendaftaran peladjar2 baru dimulai hari in. 

  

CITY CONCERN CINEMAS 
INI MALAM.PREMIERE  (u. 17 tah) pyavps  MORTa 
LUX s500—700— 900” RAS" TOREN-,, 3 

  

1irr MARIUS re ,THE MAN WHO WATCHED Goning s8 
TRAINS GO BY" NAN 

Seorang jang menunggu datangnja dan NN MU 
““berangkatnja kereta api! Untuk apa? & ND 
IM Ata MPa ia ae Aa Saksikanlah apa | Ana 

. jang terdjadi ! Penuh sensatie — Gempar ! Teensisolar 
  

GRAND INI MALAM PREMIERE BESAR djam 7.00 dan 9.3) 

STAGE-SHOW ! — Mempersembahkan pribadi 
OSMAN GUMANTI dan MALA RATINA 

Dua Bintang film Malaya dengan Tarian2 MALAYA — INDIA — 
SIAM — CAMBODJA — BIRMA — DIATAS panggung. 

Sebelumnja pertundjukan film Istimewa ,,NAFSU” dimulai ! (u. 17 tah) 

— NAFSU — 
Untuk ini pertundjukan Istimewa, harga2 kartjis tiap2 klas ditambah 
dengan. extra 50 ct. — dengan idzin Kantor Pusat Urusan Harga ttg. 

. 24 Djuni 1954. No. 1564/KP/8511. 
Untuk djam 4.45 melingkan pertundjukar film istimewa &,N A FS U” 
dengan harga2 tempat biasa. 
    

INDRA INI MALAM D:M BB. "Ge (17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 JAMES STEWART — JOANNE DRU — 

GILBERT ROLAND — DAN DUREYA — dim. 

»THUNDER BAY“ Pentet 
The Thundering Saga of Steve Martin and the BAYOU WOMAN ! 

Sebuah film Terbesar. Penuh actie dan sensatie ! 
Hebat Gan Menggemparkan ! 

ROYAL : INI MALAM PREMIERE '(. Segala umur) 
5.00 - 7.00 -9.00 A. HAMID ARIF - SALMAH - S.LUNIATY — dim. 

»Tiga Benda Adjaibs 
Tierita 1001 Malam penuh keagaiban dar kegemparan. 

Dewi Sutji melindungi Radja ! Hebat -—- Gempar ! 

ROXY :5 MALAM PREMIERE (ti. FIetah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 . ROOMAI NOOR — OSMAN GUMANTI — 

MARIA MENADO — RUSINI — dim. 

1 ka Tee Film Istimewa — Riwajat 
as pa jang penuh duka dan suka. 

Aneka 
sn ET ba   PN LA UN AN UN SG AMAN ah AAL ap   
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3 5 

  

   

      

   

   

    

    
   

   

   


