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undang2 tsb. disahkan 
undang2, maka Kepala 
uangan didaerah 
   

  

pada 
organisasi seperti diputuskan oleh 
Kabinet jg bermaksud memberj per 
lakuan surut terhadap Naa tsb. 
sampai 17. Agustus 195 

    

Andjuran Kpd Jahudi Sedunia Untuk 
Bentuk Legioen Jahudi Guna 
. Menjerang Negara2 Arab 

SEBUAH SERUAN kepada 
memobilisasikan sebuah »Legiun” jang terdiri dari 100.000 orang 
guna memperkuat tentara Israel hari Senen diandjurkan supaja 
dikeluarkan dalam Parlemen Israel oleh Meir Argov, seorang ang- 
gauta utusan Partai Buruh, jang mendjadi ketua panitia urusan2 
keamanan dan luar negeri. Andjuran agar Parlemen mengeluarkan 

seruan sematjam diatas diutiapkan oleh Argov setelah pidato P.M. 
. Moshe Sharett. Argov mengatakan bahwa seruan itu hendaknja 

meliputi pula permintaan2 untuk mendaftarkan diri sampai kema- 
salah ,,dana pertahanan.” Menahem Beigin, pemimpin vartai ultra 
pasioralis ,,Herouth” pada andiuran tadi menambahkan bahwa 
»kisi sudah tiba masanja bagi Israel utk. menjerang” Arab. (Antara) 

(NY: ,Suara Merdeka”. 
Hetami- Ki 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
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ksi 1228, Rumah 1798 Smg 
inistrasi-Ekspedisi 2087 Sms.   

'embubaran 

tidak bekerdja” i ming 
yang dikutip oleh U.P. dari London. M 

Nation” 

ingguan jitu 

  ri sudut..psychologis bagi 

Belanda menolak untuk 
masalah Irian Barat jg sulit itu. S: 
'perti tanah djadjahan 
India, Irian Barat tidak 
njangkut prestige 

Idjuga pangkalan? 
kolonial 
strategis 

Barat. Demikian mingguan tsb. 
s (Antara). 

bone on. 

| Perdaria menteri Djepang, Yo- 
shida, malam Sabtu menerangkan 
“kepada pers di Tokio, bahwa mak 
sud tudjuan perdjalanannja ke 
luar negeri bulan depan adalah 
untuk mengadakan kerdjasama le 
bih erat dengan Inggeris dan 

| Amerika Serikat dan mengadakan 
hubungan lebih rapat dengan Asia 
Tenggara. 

Da 

  
          

rah 

kaum Jahudi seluruh dunia untuk 

  

    
    

: Hasil Konp. Djenew 
MENTERI P-P.K. MR. MU | kotua delegasi Indonesia dalam 

san Uni Indonesia-Belanda, Sen 
Atas 

| Eropah menerangkan sbb-: j 
bubaran Uri Indonesia- | 
sekarang telah 20 hari lamanja 
ja mendjalankan tugas untuk Kementerian P-P.K. diluar 
tand sesudah tgi. 10 Agustus ituumaka saja mendapat kabar di 

- Born dan Djenewa, bahwa pada umumnja P-M. dan sebagian be- 
partai2 politik di Indonesia menerima baik kedua naskah, sar dari 

jaita protokol pembubaran Uni 

i Hukuman 
3L. Tarue!) 
12 Tahun Pendjara Dan 

iDenda Dollar 

LUIS TARUC, bexas pemimpin 
besar gerakan ,,Hukbong Mapag- 

palayang Bayan (,Tentara Pem-| 
bebas Rakjat” Filipina, ,/Huk”), 

man pendjara selama 12 tahun di- 

$ 6.090, oleh pengadilan instansi 

pertama di Manila, setelah ia di. 
persalahkan melakukan  pembe- 
rontakan” terhadap pemerintah. 

rangkan bahwa hal2 jang meri- 
ngankan dalam perkara jini ialah: 
Kenjataan bahwa ia pada tgi. 17 
Mei 1954 dengan sukarela telah 
menjerah, bahwa (pada hari Djum 
'at jL) ia dengan sukarela me. 
ngaku bersalah dan bahwa ia ti- 

. dak mempunjai maksud? untuk 

“@jahatan2. TP 
Dan hal2 tersebut tadi lebih kuat 

daripada hal2 jang memberatkan da- 
lam perkaranja. Narvasa seterusnja 
menerangkan bahwa keputusan jz 
agak ringan tadi adalah — hukuman 
untuk Nana sadja, tanpa 
memperhitungkan kedjahatan2 lain 
nja seperti pentjulikan, pembegalan, 

dil. jang tidak perlu untuk melaku- 
kan pemberontakan. Hukuman 12 
tahun ditambah dengan denda tadi 
di Menila dipandang ysebagai keme- 
nangan besar bagi pembela2 Taruc, 
jang memintakan hukuman dari 6 

sampai 12 tahun baginja. Djaksa 
. memintakan hukuman pendjara se- | 
pandjang umur bagi Taruc. 

. Magsaysay anggap huku. 
nan 12 th. bagi Luis Taruc 
3 Ialu . 6 “ aa 

   

  

   

Sememara itu presiden Filipina 
Ramon Magsaysay hari Senin me- 
ngatakan bahwa hukuman jang telah 
didjatuhkan atas diri bekas pemim- 
pinbesar Huk Luis Taruc, ialah hu- 
kuman pendjara 12 tahun ditambah 
dengan denda $ 6.000, - merupakan 
perbuatan mentjemoohkan keadilan. 
Magsaysay Senin memerintahkan su- | 
paja pokok2 dakwaan pembunuha:, 
jang mula2 tertjantum dalam surat 
dakwaan terhadap Taruc tetapi ke- 
mudian dibatalkan itu, dimasukkan 
lagi dalam sutat dakwaan. Magsay- 
say. mengatakan bahwa keputasan 
Hakim Narvasa tadi merupakan ,,ke- 
munduran besar dalam usaha2 pe- 
merintah Filipina untuk ' membasmi 

Mr. Yamin 

rtanjaan Antara, Menteri Muh. Yamin sedatangnja dari 

pendapat jang tidak setudju itu ada 

'Inasional diluar PBB, oleh -alat2 di- 

fda hari ini 

a Berpengaruh Baik 
H. YAMIN jang mendjadi waki- pera 2 si 

in petang telah tiba di Dizkarta 

pada tgi. 10 Agustus jl maka 

Neder- 

dan naskah pertukaran-surat. 

Hasil jang telah ditjapai adalah se 
bagian besar disebabkan oleh team- 
work dan komposisi dari delegasi, 
serta karena bekerdja penuh sema- 
ngat untuk kemadjuan Indonesia. 
Ada djuga kabarnja, partai atau 
fraksi jang mungkin berpendapat 
lain dan menurut pemandangan sa- 
ja, demikian Menteri Muh. Yamia 

iah kurang elegant, karena kedusi, 

luaran menimbulkan kesan seolah2 
fraksi itu setudju dengan Uni Iridc- 
nesia-Belanda, setelah majority bang 
sa Indonesia bergembira Unj itu te- 

| lah dapat dibubarkan berkat perur- 
dingan delegasi Sunarjo. 

Memperdjoangkan Irian. 
Pengalaman saja “ terkadap “eie 

gasi pemerintah Belanda dalam pe- 
rundingan ialah dari pihaknja Um 
dibubarkan — karena -kebidjaksanaui 
otak jang sehat, tapi penjelesaian 

soal Irian Barat hatinja “ untuk se- 
mentara masih tertutup. Demikian 

Menteri Muh. Yamin. Menteri Muh. 
Yamip “ mengatakan — selandjutnja, 
bahwa dihari depan akan terbuka- 
lah kesempatan untuk memperdjo- 
angkan Irian Barat, investering ka- 
pitaal dan tenaga tehnis serta pem- 
bangunan Indonesia. Sesudah ratifi- 

kasi kedua naskah diatas oleh par- 
lemen2 kedua negara, dapatlah di- 
pertimbangkan supaja dipertjaturkan 
lebih hebat lagi, - jaitu diatas abu 
| Uni Indonesia-Belanda diempat la- 
| pangan: di PBB, di kalangan inter- 

|plomatik kita dan menjusun front 
| ditanah air kita. 

ut n persetudjuan jang tertjapai diantara done- dan Nederland baru2 ini dan j lal si merta ia yang mengakui bahwa Indonesia adalah 
, federasi jang disokong oleh Belan da. 

Perobahan ini penting artinja da- 
u seluruh 

bangsa Indonesia. Dalam pada itu 
bitjarakar 

Portugis di 
sadja me- 

tetapi 
k diakui 

(sangat penting artinja bagi negara? 

   
      

»New Statesman And Nation” Mengenai 
Unie Indonesia-Belanda 

DONESIA-BELA 
    

NDA adalah lebih dari semata2 | 
Gemikian kata gguan ,,New | 

tw 

jang telai membubarkan Uni tsb. 

“tahuan Umum 
Via Radio R.I. 

MENTERI P. P. K. memutus- 
kan mulai tg. 1 September 1954 
mengadakan tjeramah pengetahu 
an umum melalui pemantjar radio 
(disingkat Tjeramah Pengetahuan 
Umum Radio). Tjeramah penge- 
tahuan umum radio itu berbanha 
an menjiarkan pengetahuan2 jang, 
sebagai pengetahuan umum, di 
pandang perlu dimiliki oleh ma- 
sjarakat pada umumnja dan kader 
kader pembangunan  masiarakat 
pada chususnja, terutama | 
mereka jang tidak ' mempunjai 
kesempatan untuk mengikuti se- 
Suatu kursus pengetahuan umum. 

Tjeramah tsb. tidak tertudju utk. 
mentjapai idjazah, oleh karenanja 
tidak diachiri dengan sesuatu udji 
an. ' Tjeramah-tjeramah — diadakan 

tentang: ethika, tatanegara, ekono- 
mi, termasuk - perekonomian rakyat 
sosiologi, kewarga negaraan (civics), 
kesehatan, termasuk kesehatan rak- 
jat dan sediarah. 

Penjelenggaraan Tjeramah Penge: 

tahuan Umum Radio diurus oleh 
Djawatan Pendidikan - Masjarakat, 

ig untuk itu membentuk sebuah pa 
nitya. Permulaan penjelenggaraan 

tjeramah pengetahuan umum radio, 
ialah sampai tgl. 31 Desember 

1954 dianggap sebagai “pertjobaan 
dan hanja mengenai pengetahuar- 

pengetahuan ethika,  tata-negara, 
ekonomi dan sosiologi. 

Hasil pertjcbaan tsb. akan di per 
gunakan untuk menetapkan penje- 
'enggaraan landjut tjeramah isb. 

(Antara). 

Delegasi “Indon. 

Ke Moskow 
Merobah Route Perdja- 
lanannja: RRT Djuga 

Manaruh Minat 

tang akan: berkundjungnja suatu 
delegasi Indonesia ke Moskow 
semula akan berangkat dari Dja 
karta pada achir minggu j.l. dari 
Pusat Djawatan Perindustrian di 
peroleh keterangan  keberangka- 
tannja itu ditunda sampai 3 Sep- 
tember. £ 

Menurut keterangan selandjut- 
nja alasan tertundanja keberang- 
katan itu disebabkan karena hen- 
lak merobah route perdjalanan 
sehingga memerlukan untuk ma- 
suk RRT. 

Didalam rentjana semula akap di 
lakukan penindjauan melalui Eropa 
Barat terus ke Sovjet. Kemudian 
karena didalam rundingan per daga- 

ngan dengap “RRT ternjata fihak 
RRT besar sekali hasratnja untuk 

mendjual barang2 modalnja kepada 
Indonesia maka delegasi Indonesi: 
tsb. hendak mengadakap, penindjau 
an ke RRT untuk dapat mengeta- 
hui sampai dimana barang2 moda! 
RRT dapat dipergunakan untuk 
pembangunan - perindustrian di In- 
donesia. 

Sekarang jg mendjadi persoalan 
adalah mengenai visa. Apakah da- 
pat diselesaikan dalam waktu sing- $ 
kat, sebab harus ada persetudjuan 
dari Peking terlebih dulu. Sehingga 
kepastian delegasi itu mengundju- 
ngi RRT masih belum bisa dj pasti 
kan. (Antara). 

K cadaan Ban- 
djir Di India 
»Burung2 Pemakan 

Majat” Mulai 
Ber-Pesta:.... 

MENTERI bahan makanan In- 
dia, Rafi Ahmad Kidwai, hari 
Senen mengadakan penindjauan 
dari udara diatas beberapa dae- 
rah tertimpa bahaja bandjir jang 
paling djelek di Bengal Barat-laut. 
Ia menemukan bahwa masih ba- 
injak sekali penduduk desa2 jang 
terputus hubungan tanpa menda- 
pat bahan makanan untuk behe- 
rapa hari dan jang sedikit sekali   Pengaruh konp. Dienewa. 

| Safa berharap supaja dalam hal | 
'ini akan mendapat kemadjuan seper 
ti sekarang telah ternjata dunia me 
ngalami pembaharuan oleh penjusun 
penjusun masjarakat perdamaian du 
nia. Dalam perdjalanan saja, dapat 
lah saja melihat bagaimana besarnja 
pengaruh konperensi Djenewa jang 
menimbulkan perhubungan baik an 
tara Vietminh dan Perantjis dengan 
mengembalikan pemuda2  Perantjis 
tang bersendjata ketanah airnja sen 

Idiri. Global policy pada waktu ini 
mendapat bintang diplomasi politik 
dan ekonomi jang utama jaitu radi 

kal sosialis Mendes France jang pa 
mendapat kemenangan 

lagi karena berhasil mempelopori pe 
njusunan Eropah Baru. Kemadjuan 
itu menarik sekali hati saja, karena 
kelihatanlah djalannja untuk mem 
berdjuangkan Irian Barat,  investe 
ring dan pembangunan Indonesia di 
lapangan nasional dan internasional 
sedjak hari ini. Kegembiraan saja 
menudju hari depan adalah demikian 
rupa sehingga rupa2nja bangsa dan 
negara jang akan dimus'awaratkan 
dalam Konstituante tahun depan ia 
lah Republik Unitaris Indonesia de 

Ingan Irian Barat seperti jang kita   Komunisme”, (Antara - AFP) jita2kan pada tahun 1945, (Antara) 

f 
! 

  

| kat ke Indonesia 

mempunjai pengharapan untuk 
dapat tertolong karena arus2 jang 
kentjang mentjegah perahu? da- 
pat datang kesana. 

Selandjutnja ia melihat pula bah- 
wa didaerah2 dimana bandjir su- 
dah surut dengan bekas2 kehantju- 
ran, ,,burung2 pemakap majat” me 
makani majat2 baik manusia marw- 

pun binatang. Dibeberapa daerah 
djalan2 raja, djalan2 kereta api dan 
djembatan2 ' dirusakkan atau sama 
sekali hanjut ikut air, dan bebera- 
pa sungai telah “ merobah  djalan 
arusnja dengan  terusan2 jg kering 

satu negara kesatuan dan bukan: 

Ijeramah Penge- : 

    

  

  

KA 
TAHUN KE-IX No. 162. 

  

   

  

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp: 1R— dalam kota Smp, 
Rp. 12-— luar kota Smg: (semuanja sudah termasuk meterai), 

Adv. Rp: 0-80 per m.m, kol 

Harga efjeran 60 sen p. lembar, 

    

  

  

   

sehat2 agama jang diberikan. 
“na dalam. pertemuan tersebut    

  

   

     

  

MAMUN UMUR 3.THN..8 BLN. BERCHOTBAH. 
| Kampung Bali Matraman Djdtinegara, Djakarta Maimun 
(5 hn, 8 bin. telah berchotbah selama 34 djam, 
hadlirin bertjutjuran air mata sewaktu mendengar andjuran2 dan 'na- 

nak ketjil tsb. Keterangan gambar: Suasa- 
Atas kiri, £ 

- 5 , salam, 

            

           
   
   

  

    

  

   
   

  

      

  

Bertempat | di 

jang maya banjak 

Ma mun sedang memberikan 

  

Handel-Maatschappij 
ekonomi dan moneter Indonesia, 

Agustus tahun ini. 

naik, sehingga modal luar 

Dalam ichtisar mengenai kedudu- 
kan Bank Indonesia selama 4 .bu- 
lan tsb. dinjatakan, bahwa “ dalan 
masa itu tjadangan emas dan devi- 

sen jg convortibel berkurang “dari 
Rp 1.358 djuta mendjadi Rp 1.25 
djuta, sedangkan dana-devisen . da: 
rekening-valuta naik dari Rp 266 
djuta mendjadi Rp 494 djuta. ,Por- 
sekot jg dikonsolider kepada peme- 
rintah Indonesia tetap seperti bfasa, 
jaitu sebanjak Rp 3.838 “djuta, se- 
dangkan porsekot2 jg tidak dfkon- 
solider naik dari Rp 2.392  djuta 
mendiadi Rp 3.788 djuta. 

Disebelah pasif” dari neratja, pos 
dana-devisen dan pasiva luar-negeri 

  

naik dari Bp. 1.339 djuta meniiad: 
Rp 1.642 djuta. Uang-kertas jg ber 
edar naik dari Rp 5.168 djuta men 
djadi Rp: 6.091 djuta. Saldi  reke- 
ningcourant (dari Pemerintah Indo- 
nesia, dari - Pemerintah Indonesia 
byz! rekening bantuan E.C.A. dan 
dari LM.F. dan I.B.R.D.) turun da 
ri Rp 510 djuta mendjadi Rp 497 
djuta. 

Aktiva. 
Aktiva dari bagian urusan bank 

biasa memberikan gambaran  seper- 
ti berikut: 
Tagihan2 dalam valuta Juar nege 

ri turun dari Rp 541 djuta mendja- 
di Rp 329 djuta, diskontos, debitur 
dan porsekot naik dari Rp 545 diu 
ta mendjadi Rp 655 djuta. Disebe- 
lah pasif dari neratja, rekeningcou- 
rant Saldi aan anderen naik dari 
Rp 1.537 djuta mendjadi Rp 2.014 
djuta, sedangkan ,,afgiften op eigen 
kantoren” turun dari Rp 53 djuta 

mendjadi Rp 6 djuta. . 
“ Penjusun ichtisar-triwulan tsb. ti- 
dak begitu optimistis, biarpun ke- 
adaan harga dalam triwulan kedua 

lah harga umumnja dari barang2 
zkspor dalam triwulan pertama tu- 
run dengan mendadak, dalam triwa 

lan kedua harga ini mulai stabil Ia 

nundjukkan kenaikan sedjak bulan 
Maret, penjusup ichtisar tsb. tidak 

| meramalkan, bahwa harga dari ge- 

tah tidak akan lebih naik, karena 
saingan dari getah syntetis. 

Pembatasan transfer dan pengu 
rangan impor tidak dapat mentje 
gah kemunduran dalam keadaan 
devisen. Djumlah tjadangan de- 
visen berkurang dengan hampir 
1 miljar rupiah. Porsekot” kepada 
pemerintah terus bertambah dng. 
hampir 2 miljar rupiah, walaupun 

ngurangi pengeluaran2. 
Ichtisar. tsb. selandjutnja 

njatakan mundurnja persentase 
gouddekking sampai dibawah mi- 
nimum 204 jg ditentukan (nada 
tanggal 14 Djuli 19,995, dan. pa- 
da tg. 4 Agustus naik lagi sampai 
21,196), dan tentang keputusan 
Dewan Moneter untuk menurun- 
kan persentase minimum  goud- 
dekking dari 2045 mendjadi 154 
dari tg. 12 Djuli sampai tg. 12 
“Oktober 1954. 

. Modal Juar negeri jang sangat 
dibutuhkan belum eni masuk 
sampai pada waktu ini. Si-pena- 
nam modal dari luar negeri me 
rasa bimbang tentang 4sceadaan 
nolitik, ekonomi . dan moneter 
Indonesia jang belum stabil. Dju- 
ga pemerint2h2 dari negeri2 jang 
mempunjai modal sampai seka- 
rang belum ada jang mengulurkan 
tangan mereka untuk memberikan 
bantuan modal kepada Indonesia.   menundjukkan arus mereka jg las 

ma. (Antara). 

KALANGAN2 RESMI di Ke- 

'menterian Luar Negeri atas pesta- 

njaan ,,Antara” belum dapat mem 

beritahukan kapan anggauta2 Staf 
Kedutaan Besar Sovjet Unj untuk 
Indonesia akan tiba di” Indonesia. 
Kementerian Luar Negeri hanja 
mendapat kabar, bahwa Staf Kedu: 
taan Besar Sovjet Uni akan berang 

dari Italia dgn. 
menumpang kapal. Mengenai djum 
blah jg pasti dari Staf Kedutaan So 

  

| Kan Bara 

yaa Ker 
Koes mapan par 

  

Belum Terang 

Lembaga Kbudanan Indon aa 

“Dalam waktu jg achir ini dua pin 
djaman besar jg diberikan . kepada. 

vjet Uni untuk Indonesia jg pada 
waktu achir2 ini banjak - diperbin- 
tjangkan oleh pers Indonesia di da- 
pat keterangan dari kalangan Ke- 
menterian Luar Negeri itu, bahwa | 
menurut dugaan memang mungkin 
jg djumblah mereka lebih besar da 
ri djumblah anggauta2 ' Kedutaan 
R.I. “di Moskow ig hanja 7 orang. 
Ini disebabkan karena pada umum- 
nja negara2 besar menaroh perhati: 
an besar terhadap negara2 ketjir di 
tambah pula dengan  besarnja ke- 

   
  

sa seh Gemort 
1 Metnogohepaae” 

NHM Tentang Keadaan 
(Ekonomi-Moneter Kita 
Menurut Pendapatnja: Keadaan Eko- 

nomi Indonesia Baru Akan Dapat 
Dibereskan Djika Penghasilan 

Eksport Naik 
DALAM BERITA-TRIWULAN terachir dari 

dibentangkan setjara pandjang-lebar keadaan 

dari kedudukan Bank Indonesia antara 7 April sampai tanggal 4 
Peniusun ichtisar tsb. tidak menundjukkan op- 

timisme, dan pada achirnia katakan, 
Indonesia baru akan dapat dibereskan, 

'Megeri davat tertarik, 
terpenting ialah, djika tendens2 inflatoir dim. 

tahun ini tidak begitu djelek. Sete-   | gi. Mengenai “harga getah, jg .me-! A : 
“dat diperoleh keterangan, 

pemerintah berusaha untuk me- 

mes 

  

  

  

Nederlandse 

jang dimulai dengan  ichtisar 

bahwa keadaan ekonomi 
djika penghasilan ekspor ' 

dan bahwa jang 
negeri dapat ditjegah. 

Dewan Gere- 
dja Sedunia 
Melarang Sendjata Pe- 
musnahan Besar2-an: 
Djangan Ada Agresi 

DEWAN Geredja2 Sedunia di 
Evanstown dalam sidangnja pada 
harj Senen setjara neto telah 
memutuskan menjokong “ pelara- 
ngan sendjata2 “atom. 5 

Resolusi ini mengatakan bahwa: 
sidang menginsjafi bahwa untuk. 
menghindarkan suatu , 
dua sjarat penting harus dilaksa- 
nakan, jang pertama jaitu 
pelarangan sendjata2 pemusnahan 
besar-besaran, anfaranja termasuk 
pula bom2 atom dan hidrogin. 

Bersama itu harus dilaksanakan 
pula pengurangan alat? - sendjata 

lainnja. Tindakan? ini harus dilak- 
sanakan dengan ditilik dan diawasi 

Jang kedua ialah bahwa tak ada 
sesuatu negarapun boleh mengha 
sut atau melakukan agresi terhadap 
sesuati? negara lain. 

dapat ditambahkan bahwa sebe- 
lumnja telah kami wartakan ten- 
tang keputusan2 sementara sidang 
Dewan Geredja itu jg berbentuk se 
bagai laporan2  komisi2, jg pokok 
isinja sematjam diatas pula. 

  

Hasil Tanaman 

Tjoklat Rakjat 
Menundjukkah Kema 

“Ono” 
DARI Diawatan Pertanian Rak 

, bahwa 
hasil tjoklat rakjat menundjukkan 
kemadiuannja, walaupun penana- 
man tjoklat itu baru sebagai per- 
mulaan sadja. 

Kemadjuan dari tanaman tjo- 
klat rakjat terdapat antara lain 
Doli, Pa 3 dan Nana 

ara, masing2 dengan  luasnj 
300 ha. dan 200 ha. Hasil hee! 
telah diperoleh dari kedua daerah 
itu masing2 sebanjak 60 ton dan 
40 ton dan kesemuanja ini diki- 
rim kepada perusahaan tjoklat ten 
Wolde di Surabaja. (Antara) 

  

Indonesia sangat menarik perhati. 
an. Perantjis memberikan  pindja- 
man-kepada Indonesia sebanjak 12 
miljar  francs dalam bentuk ba. 

jang berumur | 

Soal 

p2rlemen atas pemerintahnja. 

ngenai prosedur 

lamatkap perdjandjian 
supaja perdebatan 
3, ditunda untuk 

mengenai 

kempiowa. 

Golongan? jg anti-E.D.C. kemu- 
dian menandingi mosi dari golo- 
ngan pro-E.D.C. itu dengan menga 
djukan suatu ,,mosi prasangka”, jx 
menghendaki supaja perdebatan se- 
gera. diachiri dan supaja perdjandiji 
an E.D.C. dinjatakan sebagai tidal 
ada “manfaatnja untuk dibitjarakan 
lagi didalam parlemen. Menurut pe 
raturan2 parlementer Perantiis, usul 
sematjam. ini harus diutamakan 
pembitjaraannja. 
Dienderal Adolph Aumeran. tsa- 

jap kanan golongan de Gauile). j 
mengadjukan mosi tsb., sebelunini 
telah memperingatkan, bahwa ti 
dak akan menarik kembali mosinja 
itu apabila mosi penundaan ig di 
adjukan oleh golongan2 pro-E.D.C. 
djuga tidak ditarik kembali. 

Seperti telah kita kabarkan, baik 
mosi dari golongan pro-E.D.C. mau 
pun mosi darj golongan anti-EDC 

dalam sidang pada malam Snen te 
(lah ditarik kembali atas perminta- 
an kabinet, akan tetapi dalam -si- 
dang Senen pagi mosi penundaan 
“diadjekan lagi oleh anggota Alfred 
'Chupin, ig -meskipun telah “diandjur 

ii supaja. menariknja Kembali I:- 
| gi, tetap. pada pendiriannja: 

Kemudian panitya urusan luar ne 
geri parlemen  bersidang untuk 
membitjarakan perkembangan tsb. 

| dan memutuskan untuk mengutama 
kan diadakannja pemungutan suara 
latas mosi ,,soal preliminer” dj 

    

   

   

gjuinja mosi ,,soal preiiminer” fsb 

tieh parlemen, maka kandaslah ss- 
al ratifikasi perdjandjian EDC. 

ISD., jg sama sadja artiinja, banw 
parlemen Perantjis telah menoist 
perdjandjian tsb. 

Beberapa saat sebelum diadakan 
pemungutan suara mengisi mosi 
coal preliminer” itu, perlara meu 

teri Mendes-France menjatakan, 
bahwa pemerintahnja tidak. aksn 
ikut serta dalam pemungutan suara 
atas mosi tsb. 

Perintjian tentang pemu 
ngutan suara. 

ngenai pemungutan suara atas 
mosi ,,soal preliminer” tersebut 
'dalah sbb.: Sosialis: 53 setudju, 
50 menolak dan 1 blanko: Komu 
nis: 95 setudiu: MRP: 2 setudju, 
30 menolak dan 4 blanko: Radi- 
yal Sosialis: 34 setudju, 33 .me- 
zolak, 2-blanko, dan. 7 tidak 
memberikan. suara: Sosial Repu- 
blikein: 67 setudju, 2 menolak 
dan 4 tidak memberikan suara: 
Republikein Independent: 12 se- 
tudju, 36 menolak, 1 blanko dan 
5 tidak menjetem, A.R.S.: 16 se- 
tudju, 14 menolak, 2 blanko dan 
! tidak memberikan suarania dan 
golongan tani: 16 setudju, 29 me 
nolak dan 4 tidak memberikan 
suaranja. 

Seperti diketahui, jang menje- 
ftudjui mosi ,,soal preliminer” itu 
adalah golongan2 ig anti-E.D.C. 

Statement Mendes-France. 
Setelah parlemen menolak per 

diandjian E.D.C. tsb., perdana 
menteri Mendes-France  menge- 
'uarkan suatu statement, dimana   rang2 modal bagi pembangunan in- 

dustri di Indonesia, jg harus dibeli 
di Perantjis: Nederland Export F: 
nanciering Maatschappy ' memb-- 
kan kredit sebanjak f 25 djuta su- 
na pembeli barang2 modal di Ne- 
derland. Bantuan2 keuangan ini s3 
ngat ' dibutuhkan oleh Indonesia, 
akan tetapi belum berarti, karena 
kebutuhan2 sangat besar. : 
Keadaan ekonomi Indonesia ba- 

ru akan dapat” dibereskan, djika 
penghasilan ekspor naik sehingga 
modal luar negeri “dapat tertarik. 
Akan tetapi jg terpenting adalah 
djika tendens2 inflatoir dalam nege 
ri dapat ditiegah, walaupun hal ini 
terpaksa didjalankan dengan keku- 

ia menegaskan, bahwa Perantjis 
tetap setia kepada persekutuan 
Atlantik. Selandiutnja ia menja- 
takan, bahwa beberapa waktu jg 
laluiz telah memperingatkan, 
bahwa sepandjang pengetahuan 
pemerintahnja, didalam parlemen 
E.D.C. tidak didukung oleh suara 
tang terbaniak. Dikatakan, bahwa 
sudah sediak beberapa bulan jang 
lalu, suara terbanjak didalam par- 
lemen telah dengan tegas menun- 
fiukkan sikapnja jang menentang 

Dalam hubungan ini ia menjata 
kan keketjewaannja, bahwa di 
konperensi Brussel rekan2-nja te- 
lah mempunjai tafsiran ig salah   rangan2 dalam kas pemerintah atau 

pun dengan menaikkan gadji umum 
nia. (Antara), 

Sanggupan mereka untuk mengirim 
kan pegawai2 perwakilannja dalam 
djumblah jg agak besar, 

Kalangan tsb. lebih djauh mem- 
bantah berita2 dim. salah satu surat 
kabar 'ang terbit di Ibu Kota tek 
tang adanja suatu agreement antara 
Pemerintah kita dengan Pemerintah 
Sovjet Uni dalam maasntukan djum 
lah anggauta Staf Kedutaan masing2 
fihak, sebab haj sedemikian ini tidak 
ditentukan dalam kebiasaan2 diplo- 

, 

atas pendirian parlemen Perantjis, 
Menurut Mendes-France, perde- 
batan dalam parlemen telah me- 
nundjukkan "pula, bahwa suara 

Kapan Datangnja Staf Kedutaan Russia 
matik walaupun banar sesuatu nega 
ra berhak membatasi atau menolak 
kedatangan anggauta2 staf perwakil 
an diplomatik sesuatu negara, Kala 
ngan tsb, memberikan tjditoh2 per- 
bandingan djumlah anggauta Staf Ke 
dutaan Kita di Amerika Serikat mi- 
salnja lebih ketjil dari djumlah ang 
gauta Staf Kedutaga negara tersebut 
di Djakarta, Haj ini semata-mata ter 
gantung dari pada kebutuhan sesuatu 
negara. Demikian keterangan kalang 
an tsb. (Afarara). f 

Dlm Parlemen—Anti EDC 
Pro EDC Teriak2 ,,Mosk 

Menurut A.F.P., perintjian me | 

  
“ 

  

ParlemenPsranfjis 
lak Perdjandjian EDC 

: Ratifikasi Kandas Dlm Sengketa 
Preliminer Disetudjui Den Suara 319 Lawan 264—-Insiden? 

Njanjikan ,,Marseillaise« Sedang 
Owl. Anggauta Parlemen 

Sosialis Terkemuka Dipetjat 
PARLEMEN PERANTIJIS dalam sidangnja pada malam Serasa Masjarzkat Pertahanan Eroya (E. D.C.) dengan perbandingan suara 319 

suara Ini tidak mengenai soal rati fikasi 
“dari golongan anti-E.D.C., jang 
annja oleh parlemen mengakibatkan 
di pariemen dihentikan sama sekali. 

DENGAN DITERIMANJA mosi ,,soal preliminer” ini, maka 
rantjangan undang2 jang akan memberikan kekuasaan kepada 
presiden Perantjis untuk meratifikasi perdiandjian E.D.C. itu dng. 
sendirinja mendjadi tertolak. Dalam hubungan ini perlu ditjatat, 
bahwa pemerintah Mendes-France, jang dalam konperensi Brussel 

: tidak berhasil memperoleh persetudjuan dari 2 
E.D.C. lainnja atas usul2 komprominja, 
djadikan soal ratifikasi perdiandjian E.D.C. ini soal kepertjajaan 

1 perdjandjian 
dikemukakan dalam 

5 negara anggota 
telah menolak untuk men- 

Kandasnja ratifikasi perdjandjian E.D.C. dalam pertentangan me- 
dan tidak mengenai marterinja 

kan oleh siasat golongan pro-E.D.C., jg dalam usahanja untuk menjes 
tsb., telah mengadjukan 

ini mula2  disebah- 

suatu mosi jg mintc, 
E.D.C., jg telah mengindjak hari jg ke- 

memberikan kesempatan kepada perdana 
Pierre Mendes-France guna mengusahakan 
recnteri luar -negerj E.D.C. iagi de ngan 

menteri 
konperensi 

untuk 

Suatu 

maksua 
para 

mentjarikan 

terbanjak tetap setia kepada ika- 
annja didalam persekutuan Atlan 
ak. Dikatakan, bahwa diantara 
nereka jang menjetudjui dan jg 
menolak E.D.C. -terdapat majori- 
iet jang tjondong kepada maksud 
untuk mempertahankan dan mem 
erkuat Pakt Atlanik dan ikatan? 
jain jang mengikat Perantjis dan 
sekutu?-nja. 

Insiden2 didalam Par- 
lemen. 

Sewaktu presiden madjelis rendah, 
Indre Ie Troguer, . me 

    

1 perdjandi 

, golongan2 jang menentang 

. dengan seremprk berdiri Ia 
1 mjil 44 lagu, Marseillaise”, 

aitu lagu kebangsaan Peranijis. Me 
'ihat ke indian ini, golongan2 jang 

»ro-E.D.C., terutama sekali goldig 

  

       an2 Kristen M.R.P., ber 
tereak-terak r sikap. gote 

? jang Dari ter 
   

   

   
   
   

  

a be rtereak- 

an keres se 

Reynaud, “bekas 
a na yeri, naik kemimbar dan 

renerangkan, bahwa untuk periama 

Kadinia—didalam. sedjarah parlemen 
erantis, Sudin perdjandjian telah di 

k t4ypa sesuatu -perdebatan. 

Dikatakan, bahwa baik jang 
urut menjusun perdjandjian itu, 
naupun jg  menanda-tanganinja, 
tidak mendapat kesempatan untuk 
Serbitjara. Dan sewaktu terdjadi 
keributan suara lagi,. maka golo- 
1gan2 MRP berganti menjanjikan 
agu ,,Marseillaise” dan semua 
anggota lalu berdiri. 

    

Keributan memuntiak lagi se 
waktu seorang anggota ditahan 
»leh pegawai2 parlemen ketika 
hendak menerdjang. kearah se- 
orang anggota lainnja. 

Le Troguer kemudian 
supaja sidang tenang kembali un- 
tuk membitjarakan soal2  selan 
djutnja. Akan tetapi keributan 
suara terus berkumandang, sehing 
za. ketua achirnja mengsekors 
sidang sampai Selasa sore. 

3 Anggauta parlemen so 
sialis terkemuka Peran- 
tjis dipetjat. 

Jules Moch. Daniel Mayer dan 
“Max Lejeun, 2 orang anggauta Par 

tai Sosialis Perantjis jang terkamuka 
jang pada hari Sanin meniatakan me 
nentang EDC dalam Madislis Ren 

'ah kini telah dipsrjat dari ipartainja, 

itu sendiri, melainkan mengenai suatu 1 
bentuk ,,soal preliminer” dan jang perc segala perdebatan dan pembifi nasi 

EDISI POS. 

  

Te- 

Prosedur — Soal! 

  

   

    

telah menolak . perdjandiian 
lawan 264. Pemung: 

araan mengenai masalah &, 

demikian: didapat bsriya hari Seirsa 
pagi. 

    

lengan berachirnja ke 
k EDC pada hari Se 

nin. 53-Orang sosialis dalam Paris- 
men men, atakar 

lan 50 orang menj 

can Ko s Nas 
U2 ing k ap m4 

Mozh, Mayer d 
gil oleh pengurus part 

an dipetjat setelah perde 
2men berachir. Lejeryy ad d 

nitia pertahanan. nasional Varle 
yen Perantiis, 

Komunike pengurus Par 
tai Sosialis. 

     

    

       

   

      

  

  

   

       

   

    

l komunike 
bahwa semata 

a- S 

ania 
ngat disesalkar 
karena sikap 

cm Parl:men, kahu 

ji telah menga! 

          

  

ah pembitjara2 

olen par: 
ndemoan 
   

  

a. “Astara). 

Mendes Franse akan me 
tetakkan djabatan? | 

Berita terachir jang kita terima 
dari Paris pada Selasa malam me 
ngatakan, berhubung Parlemen 
Perantiis tidak bersedia meratifi- 
ceer E.D.C. maka besar sekali 
kemungkinannja dalam waktu 
singkat Perdana Menteri Perantjis 
Mendes France akan meletakkan 
djabatannja. Dalam huburcan ini 
diberitakan djusa bahwa Menteri 
Perniagaan Perantjis akan turut 
meletakkan djabatan, (Antara) 

    

Kegaduhan 
Di Surabaia   

minta | 

Seorang Meninggal: 
11 Orang Luka2 

PADA MALAM Senen 1g lalu 
lebih kurang djam 9 Tundjungan- 
Embong Malang Surabaia telah 
digemparkan oleh tembakan2 jang 
terdengarnja sangat seru, terlebih 
lebih karena hal demikian di Su- 
rabaja sudah lama tidak dialami. 
Kegaduhan itu telah menjebabkan 
seorang bernama Amin mati dan 
11 orang lainnja Iuka2, BeritaZ 
disekitar ini bersimbang-siur. Ke 
gaduhan kabarnja disebabkan ka- 
rena pertentangan sementara golo   ngan jang sudah berlangsung 
beberapa hari lamanja. (Antara) 

  

»Obat” Bom Jg Menghi- 
lang Di Singapura 

Tjukup Utk Meledakkan Dan Menghan- 
jurkan Seluruh Peroiagaan Singapura 
—Bisa Didjadikan 400 Periuk Api Dan 

20.000 Granat Tangan : 
PERS DI SINGAPURA baru2 ini ramai memberitakan tentang 

hilangnja 49 bom dari tempat2 persediaan pasukan keamanan Ingge- 

ris. Dalam hubungan ini Polisi Singapura menjatakan bahwa tidak 

ada keterangan2 jang bisa menundiukkan dengan pasti bahwa seba- 

gian dari pada obat2 bom, itu semuania dibawa keluar dari Singa- 
pura ke semenandjung tanah Malaya. Akan tetapi besar kemung- 

kinannja bahwa sebagian daripada obat2 bom tersebut sedang diusa- 
hakan oleh beberapa orang jang ahli di Singapura untuk didjadikan 
granat tangan dan peluru2 lainnia 
kan oleh golongan2 jang sealiran dengan 

lagi, pembikinan mana dikerdja- 

apa jang dinamakan 
oleh harian2 di Singapura ..peng ranas2” di semenandjung tanah 
Melaju. 

Sementara itu didapat ketera- 
ngan djuga, bahwa perombakan 
bom2 mendjadi granat dan lain2 
peluru itu dikerdjakan oleh ahli2 
jang workshopnja (bengkelnja) 
berada didalam: tanah. Atas per- 
tanjaan, kalangan jang berwadjib 
tidak - bisa memastikan bahwa 
bengkel2 jang berada dibawah ta- 
nah itu langsung dibawah pim- 
inan Partar Komunis Malaya, 
arena pada waktu dilakukan 

razzia baru? ini, tidak diketemu- 
kan bukti2 jang bisa didjadikan 
alasan menjatakan kegiatan Partai 
Komunis Malaya dalam hai pem- 
buatan peluru2. 

Jang terang, pekerdja2 jang 
membikin granat dan peluru? itu 
adalah orang2 ahli dan bekerdja 
pada waktu malam. 

Banjak jang disita. 
Dalam hubungan ini polisi 

Singapura dalam tindakannja baru 
baru ini telah berhasil merampas   sedjumlah granat2 buatan Singa- 
pura dan disalah satu” tempat 
telah dapat mensita obat2 bedil 

jang banjaknja 2 kaleng minjak 
tanah. i 

Bisa mienghantjurkan per 
hniagaan Singapura. 

. Obat2 ini setelah diselidiki se- 
tjara teliti, ternjata obat dari 49 
butir bom jang hilang itu. 

Mengenai hilangnja 49 bom kes 
punjaan tentara keamanan Inggeris 
di Singapura itu, lebih Jandjut da- 
pat dikabarkan, bahwa  beratnja 
bom2 jang hilang itu hampir 10.000 
pond, djumlah mana djika diletup- 
kan akan sanggup membinasakan 
semua perniagaan jang ada dalam 
kota Singapura. 

Kalau bom itu didjadikan sendja- 
la2 lain tjukup untuk membuat 400 
bidji periuk-api darat dan 20.000 
granat tangan, 
Peristiwa  hilangnja 49 bom di 

Singapura itu bukan hanja membi- 
kin pusing kalangan? Inggeris di Si- 
ngapura, melainkan djuga mendjadi 
buah pembitjaraan dalam parlemen 
Inggeris, 
Demikian berita 

dari harian nasional 
laju” Singapura, 

jang kita kutip 
Utusan Me- 

£ 

 



         
  Aa 

tan Hamid 
| Terdjamin 

         

  

   

  

dar : , 

aa Li SL. ALP. ALISLAN 
sama?” Untuk tahun Pengadjaran 1951 

apal 1955. Pengurus Besar Al-slam bagi 

SANG ae Pendidikan 2 | telah 
|1 pak Wem- Sas membuka ! 

ta Agama Islam: Pn Pp 
SEN Tth. “dikata Sela Nurani 

Sisa “th/S.H.L/S.M.A. Bg. D) 

      

  

    
      
    

    
      

  

“jak dipertligin: “Antara” men apat 
       

      
   

HI hingga               | dengan mendapat perha 
| dari anak2 tammatan Sek 
Hat VI Ng. iandn 

    

tidak ada tanda2 un- 
ndahkan kevendjara Izin 

. sebagalmana dikehendakinia be- 
sb. | berapa jang lahu. Seperti 
ur Kent dear Sultan Hamid 

« (pernah menulis kepada keluarga. 
inja,. bahwa ja ingin dip' ndahkan | 
kependjara lain, oleh karena ia 

. | menurut Sultan Ham'd — tag 
« takan pembalasan derdam duri 

'pengikut2 Sultan Hamengku Bu- 
Wono.. . 

naa 
     
      

   
        

      
Br : t | jang aa dirikan Na ag Kala tela Ie 

ir-pong:' Well, well, ' | gag selesai pada awal tahun 
     

      

  

   

    
   AT KELOM. BINTANG RRI 

ipang dengar dari | Pemilihan Bintang 
jang ikut ke pertandingan ' karta jang dilakukan 

||sepakbola wartawan contra balai malam jl telah berhasil 
eks kota "Pekalongan hari Minggu sore | bagai djuara biduan prija 

: danus. Dan sebagai dju 

                

   

      

      
    

   
      

| 1 1 ja logja. Tea 
ih Mar “keku angan terpaksa didatangkar 
biduan papan atau Semarang. aa bahwa keadaan Sultan 

EPS Hamid sekarang ini sehat wal- 
“fiat dan keselamatannja terdja- 

   
     
   
          

  

   
   

   

is Mif tah gabue wa wanita Suprapti. Dj d juara ke alah . ) melakukan af: Hadi, dan Sajekti djuara kedua bi- endadak bersama terbangnja 'duan wanita. Finale pada hari tsb. 
         
      
      

  

   

   
     

        

  

E :ntah apa ji 

    

rang wartawan. pertama kali inj ikut dalam pemili- lis penJakit mata telah menemui ke | balas: 2 
“kerika Mn naa Me ratapan apada han.Bintang Radio. Dan (dia (pala daerah Sultan Hamengku Bu | Suit: NN 

PA 6 AAN Ingan INij mana diketahui,  Suprapti pada ta- » 
masuk kedalan hs Kala $ tinta  digunduli i 2 Panel Peonak ta Ms Pi Da igunduli sampai hun 1951 pernah mendapat gelar 

   
    
    
      
      
       

  

Industrian, guna — menjampaikan| ingatannja disebabkan ia pernah 9—0 oleh EN tuan | Bintang Radio Indonesia. " Ke-empat imaksudnja mengenai kemungkinan? merona akan membunuh           

     
      

   

    

    
   

  

   

    

    

   

  

    
   

  

   
   
   
   
    
   

    

  

  
   

keterangan, : ahwa Sultan Hamid 
Kan masih berada di- 

rumah pe Jaa Wirogunan, Jog-. 

Selandjutnia kalangan tsb. ba : 

an Kun terbang Pula rc ke- tu oleh 7- Tan 2 ne aa sehingg Danke kejaran | 
: an 4 orang wanita ardanus ada- 

kus denga tak kesasar mengenai hi- lah seorang peladjar SGA dan baru Dr Ng Ta sedrang spesia Kana Pena Tan 

ono selaku ketua Badan Perentjana berdasar, Hal itu keluar “dari 

Front Malhacnis Konse- 
kwentMenentangSwapradja 
Ada Gedjala2 Dari Anasir2 Jang ,Ingin Me- 
NN Swapradja Dalam Bentuk Modern 

“ae. Sekitar Konperensi — Kerdja Front 
Marhaenis Di Tegal 

“DENGAN MENDAPAT ku ndjungan ramai dari seluruh tja- 
DARI KALANGAN jang Ia- bang, anak tjabang, serta ranting-nja diseluruh wilajah Djawa Te- 

| ngah, Front Marhaenis, jang terdiri atas PNI, Wanita Demokrat, 
Pemuda Demokrat, Petani, serta Konsentrasi Buruh | Kerakjatan 
Indonesia, telah melangsungkan Konperensi Kerdja di Tegal pa- 
da ts, 28 s/d 30 Agustus jl. Selain pengundjung2 resmi, Rapat 

| Kerdja Tn didatangi pula oleh para anggauta2 organisasi 
tsb jang tela datang di Yegal setjara individueel untuk menja- 

| takan minatnja. Pokok 'atjara ravat kerdja berkisar sekitar Pemi- 
| Khan Umum serta. soal SWAPRA DJA. 

Terutama afjara terachir ini 
mendapat sambutan dan perhati- 

Ton 2 an jang hangat sekali. Setelah 
TB on Br onua £ 3 mendengarkan uraian Ketua De- 
Bukan Kap- wan Propinsi PNI. Djawa Te- 

ngah mengenai soal tsb. pula se- 
4 Im Bosch? telah mentalaah dalam-dalam so- 

e t ini pada sidangnja pada tg. 29 
Agustus, maka rapat-kerdja men- 

Je Ditangkap Di Indon. sinjaleer adanja kembali pada 
' Michael — Kata Kemlu | waktu achir achir ini gedjala2 di- 

and mana-mana jang merupakan ana 
: elan a sir2 untuk membangunkan kem- 

bali ,Swapradja” dalam bentuk 
' DJUMAT SORE oleh Kemente-j modern. Berhubung itu, maka ra- 
rian Luar Negeri Belanda dikeluzr-| pat kerdja telah mengeluarkan 

4 $ SN .... Istatement jang isinja lengkap ada 
kan sebuah kominike jang menjang-| lah sbb: 
kkal kebenaran berita2 jang baru2 MENIMBANG. 
ini disiarkan oleh surat2 kabar In-l | 1- bahwa stelsen swaprad 

, a, merusak persatuan, karena per- 

   

    

4 dapat: 

   

   
       

  

  

        

  

   
         

      

   

  

    
   

    

     

    
   
   
   

  

    

    

    

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

  
men jam kota Semarang sebanjak 350 tanggal 26 Agustus jang lalu telat Stn.  S'amsudin, Turmudi dan S.M. i | mendjatuhkan . hukuman2 Tehnis Aseni-Chambali. ' Pembukaan szlu 

3 Dalam ada itu sdr. St. Sjarif Kei Teberana orang pemimpin Sarbupr' | sung akan dilakukan oleh Surjopra maka tag. Pwi dan regu tua PMI Po. Semarang Tana | ranting perkebunan Bandarredjo, Fe “0 Tiban teman ea darj almar 'kundjung ke Pekalongan kan, bahwa tiap2 harinja PMI rata, Tangtung. Sudar dan Dijono, sesuai Ihum H.O:S. Tjokroaminoto di Jog'2 
awan Kota Pradja Pekalo rata memberikan 2 botot darah ke dengan permintaan djaksa, diberas- karta. Perbaikan - Makam' tsb." jang 5 MEP pada mereka jang sangat membu' “kan, " Juwong Hadikusumo, didenda: terletak dimakam Kuntjen. Jogja, te 
gan sepakbola jang ber tuhkannja. Sebagian busur jang me RO: 390-— atsu 7 hari nukrman|ish makan beata Rp. 37.000, — ian 

sore jbl. dilapang merlukan pertolongan darah itu ja! ,kurungan,  Suhardjono RE5 250x— didapat dari sokongan keluarga al berachir dengan 9—0 un jzh di RSUP bagian kliniek bersa 1 U 5 hari. Somo dan 2 PRO ma marhum dan kalangan PSII. 
: kemeaangan K.B.P., sedang wak fin. Hingga kini PMI masih sangat | siag2 Rp. 150.— atau 5 ss Sena turun minum angka ialah 1—0 membutuhkan orang2 jang bersedia dan Herdioprajitno masing: Rp. 50 ik 1 B ja KBP. IL . pertandingan ta menjumbangkan darahnja. | atau 2 hari hukuman Kurus gan, Fe Pabrik Gula 2 i ternjata PWI tidak dapat menun Imintaan djaksa untuk masing ialah (3 2 . 3 , imbang - KIRIM KAWAT PADA Dit. Rp. 500.-— atau 10 hari, Rp 400): ru bi Jogja bag KARTOSUWIRJO. atau 8 hari, Rp. Yan atdu S hari 

' Kepala Kantor Pos B sar di aa kana 100— atau.2 haru hukum- | I em k gula di. : n kurungan. Sebagai diketahui, me Jogja sudah akan dapat segera dimu 
& - reka dituduh telah melanggar Un: ibi. telah menfrahkan 2 helai 1 szar  Un-asi apabila mesin? pabrik tsb. sudah 

surat kawat jang dialamatkan ke- ke mkn aa - 16: He ae dapat didatangkan di Indonesia. De 
tega D.I. Kartosuwirjo Djakarta Djojohadiningrat 3 6 te 1 Imikian kalangan pemerintah daerah 
dan jang lainnja pada seorang matang, Antara) an jara dj Se- Yogjakarta kepada ,,Antara”. 

  

      

    

umah biduan tersebut diatas akan dikirim | mendirikan pabrik zat .proteia” di | Sulta 2 Pemnas baka ente toen Jaka KIR eddaan turunan darah ' seperti ada 
1 Bemhertara wartawan ngerusidet: he Djakarta untuk na pemu- Toga. 3 Pa BAN gi mer arang Ne Lada dalam pendjara di Indonesia, | nja istilah turunan ia ten 
- web tua karena ruwalat | hhan Bintang ND 134 et an prana 2 aa me 23 Sean, RIS. adalah Kapten Bosch, jang menurut| nan kromo: b. menghidupkap kem- 

: : $ nietu uj maksu T.. Yap tsb. me lam 2 1 2 9 sa | Pali feodalisme, karena adanja go- : Komentar Sir-pong: Tapi itu bw- MAGELANG | / Ingingar: bahwa zat itu sangat Cibu mendapat PEN an ana surat2 kabar itu diketahui  djuga Pa en 1 na 

berarti Tenan para wariawan k Tea — Ikuhkan bagi masarakat. Oleh Sultan | batia buku? dan batiaan lainnja. | oleh pemerintah Indonesia. Kapten j bulkan separatisme jang memisah! 
Pantat AN aa alias | mms Pa kaan turut membantu - ter demikian. kalangan tersebut. KNIL W. JI. Bosch menurut komi-| misahkan rakjat Indonesia: karen: 

ati PINDAH KE SUM.-TIMUR laksananja usaha tsb. dalam rangka Ne (Antara). | pike itu Pada tanggal 20. Oktober keturunan suku bangsa: d. merobah 
- Sir-porg. 18 keluarga terdiri dari S1 S| asaha2 industrialisasi daerah Jogja ra 1 i ke Nederland (Ofah Pantjasila dengan  berma- 

wa, Sabtu jang lalu dengan Haa kara. f 1949 telah kembali ke Nederlane liam-matjam Sean Demang 

, lantaraan kantor Penempatan Te- |- 'Menurut Dr. Yap pendirian PELANTIKAN WALI KOTA | dengan kapal ,,Oranje” dan sedjak| kan dengan keinginan memupuk 
APOTHEEK PETANG HARI. | naga Magelang telah - berangkat pabrik tsb.. akan memakan beaja se PEKALONGAN. ita tidak kembali lapi ke Indonesia. | 'Seologie bordjuis: e. membuka dja- 
Hari ini Aporheek Sik lang Wot ke Sumatra Timur sebagai. trans- saniak Rp. 500.000,-- sedang bahan . | ks ad bagi imperialis kapitalis Kau Ia 

'gandul 16, dan Numa Bodjong57a | migran. Mereka berasal dari dae- | sahannja mudah didapatnja. . Menurut' keterangan dari fihax Pada tangghk 35 Dluli 1930 Kapten lela di Indonesia, kare 
dibuka hingga diam 20.00. - rah katjamatan Setjang, Mungkit, | ang mengetahu'  d dapat ketera- | KNIL itu pindah  mendjadi Moierf ha tindaka tia Jang "paralel “de 

- PMI BUTUH DARAH: Mertofudan, Tempuran dan. ka- MAKAM HO-s. TJOKROAMI:- | ngan, bahwa pelantikan Wali Ko- ' Infanterie — pada tentara Angkatan hgan stelsef swapradia. 

Dalam waktu jang terachar ini | tiamatan kota Magelang. Disana NOTO DIBUKA DGN RESMI |ta Pekalongan Agus Miftah akan | Darat Belanda dan “kini bekerdja pa II. bahwa bentuk hidup  masjara 
»'oleh PMI Tjb. Semarang telah: ter| mereka dipekerdjakan dlm s9 : TGL. 8 SEPTEMBER. dilangsungkan pada nanti tanggal da staf resimen infanterie 41. De-ik at seperti tersebut diatas adalah 

tjatat 8 orang jg. bersedia menjum perkebunan dengan perdjandjia nj Makam almarhum H.O:S. Tjokro Il September 1954 oleh Guber- ! mikian. kominike itu jang mengam- | bertentangan dengan faham  Mar- 
bangkan darahnja. Mereka itu  7|selama 3 tahun. Setelah habis | iminoto jang karena beberapa keru| nu" Diawa  Tencah: Pelant kan | bil kesimpulan, bahwa tidak benar | haenisme, rena ta” sesuai dengar 
orang pegawai dari Djwt. Penerang| Waktunia mereka pulang kengaan:. cakan: telah“ dibongkar untuk — d'bah tadi bertemtpat d kantor Kares. ' djika dikatakan, bahwa Michael itu | keinginan Ka untuk mentj 
Ke aa (diantaranja seorang wa | Dan dengan: BEA erk La sena pa Na kini aa Pekaf ONGARI : adulah bosch. (Antara). | hidup. sama-rata sama-bahagia ' de- 

nita, dan seoran gawai wanwa da 4 esai .dan akan Ismixan pembu 2 Dean Lngan gotong-rojong. 
br ri Djwt. PTT Kanaan" Darah jg. PEMIMPIN SARBPRI DE 'aannia pada ts. 8 Seprember jad. Pe na | HL bahwa semangat” menghidup 

akan diambil darj para penjumbang Pp DJATUHI HUKUMAN, Demikian diumumkan oleh panitia : | kan swapradja dalam bentuk - ana- 
“tadj sedikitnja 200 cc. Menurut" 'ja engadilan Negeri Temaneguns serbaikan makam tsb. jang terdiri | In adalah merupakan suatu aksi 

aa tatan, djumlah penjokong darah da dengan p'mpinan «Hakim Sudirman f$ “ari S.I. Mukmin, Wimbohandoko. 2 reaksioner terhadap revolusi 
| Nasional kita jang belum selesai ini. 

BERPENDAPAT : 
B: ihwa pertumbuhan  swapradja 

penghalang bagi kehidupan 
Pantjasila Proklamasi 17 

AB 45. z 
| -MENGADIAK .: 
| Seluruh  rakjat. Indonesia pada, 
fumumnja dan rakjat daerah swapra 

i dia pada chususnja: 

  

'membangunkan ' stelsen. swapradja 
(dalam bentuk apapun, dan 2. me- 

(nginsjafi hidup baru selaras dengan 
' faham Marhaenisme. 
| MENGANDJURKAN. kepada Pe 
'merintah Republik Indonesia dan 
| Parlemennja: 

f1. agarwaspada dan djangan sam 

' pai pikiran swapradja dapat masuk 

“menjelundup dalam bentuk undang2 

  

  

  

   
   

   

bernama Kaiju r di Bandung. Teri "2 : : Selandjutnja diterangkan bahwa se Perih ndnoaon pada Rapat khan Masjumi jang diadakan pada tanggal : Otonomi jang akan dibitjarakap, di- 
njata jang menerimakan surat 2 || karang oleh pemerintah daerah se 22 Agustus j.bLidi Djatiwangi (Tjirebon). Menurut, taksiran, rapat ini, dalam Parlemen, 2. menghilangkan 

' kawat tadi adalah seorang jang KUDUS : dang diper:imbangkan mengenai ta telah dikundjungi oleh kurang lebih 10.000 orang dari segala lapisan. |setjara bidjaksana dengan  berang- 
regu PwI tdak dikenal jang kemudian me cm. . , waran2 darj pelbagai negerj jang (Foto: M. Natoen — Tjireborn). ' sur2 elemen2 stelsel swapradja, se- 

: larikan diri. Apa maksudnj - ingin mend/ual mesin2 pabrik gula Pn hingga tidak mengeruhkan suasana PP regu KBP ngjriman Ka Pad dan bacoe” )PEMBAGIAN PEKERDIAAN las antara lain dari Tjekosidwakia, 2 Negara. 
Pelan pada umumnja. setingkat lebih bagui- ANGGAUTA DPRD. Kara 7 25 Pn : be - : : mana isinja pun belum djelas. 'Djerman Barat dan Djerman Timur. . | 

1 . Kesudahannja 2 " |. Dalam sidang DPRD pleno Ka-! pihak Djerman Timur telah berse er al an ara 3 | 
51 Joka DARMAWISATA KE bupaten Kudus baru2 ini telah disetu dia mendjual. mesin? pabrik itu de : : | 

   

        

     
      

       
      
     

     
   

  

   
    

- 2 dipimpin oleh sdr. D. Soemanto, sena Pena pena, cra) A Sagar Oleh karena itu besar sekali kemung 
La Double: | pegawai kantor Prop. Djateng de AA enadi. |kinan bahwa tawaran dari Djerman 

Ba Sasa agan Ketpnranja telah berdarma- Dana pa Pena 2. Soelicha,| Timurjah jang akan dapat diterima Bebera a Usaha Ma 
te 6—1: Mar rwardi/ SardjonO —| Wisata ke Sarangan menginap di. OEr0OJOSO oleh pemerintah daerah Jogjakarta. 

King Swie/Thwan Soen 6—4, 6—I:| Madiun. Akibat “slang sair dari bis' Seksi B. (Keuangan): Artiyoewo- Untuk ini kabarnja wakil2 dagang nuakan Pa 'Pemerint 
Ikkandar/Matio —  Walujo/Pong putus waktu sampai “dilereng gu- R0, Kafam, Soegijo Siswomartono, Djerman Timur bermaksud akan me 
“hn Bea 6—0. Piala jang disedia ! nung diatasnja Telaga Wurung, Soepardi Soekandar, S. Kisworo. 

  

jang ditudju dimana para pengi- medjo, Nj. Markonah Soewondo dar 

  

  
    

7 djui pembagian pekerdjaa 5 ai Es : .. SARANGAN. gian Pp jaan anggau-| ngan pembajaran uang Indonesia ' “3 
Pada tgl. 29 Agustus jbl. dg 42 DPRDS Kabupaten Kudus da-| gan tidak perlu dengan uang lain. m aa : i a I 

dengan pesawat terbang dari Cairo, menerangkan kepada ,,Anta- 

Indonesia 
sih, Perla Disempur- 
ah Saudi Arabia SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 2 September 1954: 

  

agundjungi Jogjakarta Malas ie Djandjikan Bantuannja— Keterangan : Diam 06.10 Irama trio: 06.40 The 

modernaires, 07.10 Gending? Mat - 
| demikian jatuh pada | maka bis lalu mogok dan 3 oran Seksi C (Pembangunan dan P.U. h Seperti dikabarkan pen Sa 5 23 

regu KBP. Senin sore jl. rombongan | pengikut memberi bantuan te K.) H.M. Saleh, Karmain Karsolek disian maa Bana Tags itu La 5 Menteri Agama ag 9 Aa F aa Ka 
WE: tiba kembali ea selamat jngan mengambil air dari Telaga Ono, dr. Ramelan dan S. Hardjono. | memakan beaja sebanjak Rp. 80| TMN Ortas Krontjonk: 1415 Felin 

di Dakarang: 4 ai tak urung untuk menolong bis tadi, ' Seksi D (Kesehatan dan Sociaal) djuta dan akan merupakan modal . MENTERI AGAMA: Kijai  Hadji Masikur beserta isteri dan ,,' 9 BIN Pte uap ag Rn SA RA Ni 
Mendelssohn, 17.05 Suara bersanra, : hingga achirnja sampai ditempat H Rosjad Ridho, Soenardi Kasandi- | rasional seratuf persen, puteranja jang pada Sabtu malam telah tiba kembali di Djakarta YO Na nan In 
17.10 Dongengan Kanak2: 

  

   

kut dapat menikmati pemandang- angan £ ra”, bahwa kepergiannja keluar negeri itu ketjuali untuk melaku ma BN ne Naa 

| “an jang permai di Sarangan. | Seksi E (Perburuhan dan Pegawai) | tin rr : kan ibadah hadji ditanah sutii, djuga dimaksudkan guna mendialan- : Haa Ng Ha- Senin petang rombongan tadi kem Oemar Farouk, S." Sidharto, Noor- TJIREBON :|. kan, tugaS-negara, jaitu mengadakan penindjauan tentang iklim cet Hse Naa : NA onesi Diawa bali dengan selamat di Semarang. “badri dan Koesno Sardjito. 1 suasana ditanah sutji sebagai langkah dan persiapan Sa anon Pe Kn taa 

    

   

    

  

    
    
   

    

    
   

   
   
    

  

   
   
    

     
     

      

     

    

   

      

   
   
    

            

   
     

    
     
   
    
   

    

    

    
   
   
   

   

          

   
   
   

    
   
      

| Untuk menetapkan Ketua dan Pe 
« PERUNDINGAN MENGENAI lapor masing2 masih diadakan si- TeEmI AT KERAMAT DIBA- . aji ndonesia,” 

AKSI RAWA PENING. dang lagi. : KAR GROMBOLAN. : 

«Panitia Aksi Rawapening Salatiga | Dari jang berwadjib di Indramaju Kedatangan batita Note ha 

beserta SU DDB-BTI Djateng atas KEBUMEN : diperoleh kabar, bahwa baru2 ani, ma itu dilapangan terbang Kemajo 

iwa- (undangan Gubernur Djateng pada, NLUK 4 i sepasukan gerombolan bersendjata | ran disambut meriah oleh kawan 
  

ri abupa ' gan 28& Agustus jbl. telah mengada Ka esa Astaga ae Ha dan. | handai-taulannja,”  pedjabat2 
, Pati 14 kan perundingan dengan Kepala Dae 4 Sin vakar  KabiS " tinggi, Kementerian Agama beserta 

Pur rah Prop. Djateng” bertempat dikan DukrRorOK SA Pd in e mah penduduk didesa Muntur, Ketj. | af kementerian tersebut, pimpinan 
/ orang, Purwo: edio 16 tor Papak Semarang jang berlang ' oleh keteranga 1 oz Diburu Ber Ha Losarang. Dalam pada itu 2 orang | panitia Hadji Indonesia Pusat dil. 
ang. ena 20 orang, Sema sung selama 70 menit dalam suasana ! didesa Tjandi ani. Ketj. Kebu: penduduk ditembak mati dan 31 Bersama dengan Menteri Agama te 

g 9 orang atau djumlah selu- gembira dan saling mengerti. Kesim: men” telah terdjadi pengrefokan | orang dianiaja. Kerugian akibat pel- | jah tiba pula H-A. Manaf dari pim 
0 orang dan dari Djawa pulan darj pada perundingan - tadi atas diri seorang bernama S. ber- istiwa itu masih dalam Spb hinan P.H.I. Pusat, jang djuga telah 

menurut keterangan sbb.: Panitia Ak Jusia kira-kira 25 tahun dan ber- Pada waktu jang bersamaan kira2 | melakukan ibadah hadji ditanah su 
1Kar diturunkan di si Rawapening diakui dengan resmi.f asal dari ' Tjandiwulan. Duduk Pn Onug gerombolan terani beam M3 Menurut Menteri “Agama selan- 
harang. th | Puntutan Panitia Aksi Rawapening perkaranja adalah sbb.: S. pada Pan sapua Lana ar Balai | djutnja, walaupun banjak sudah 

' v Lang dinistakan dalam  resolusinja | petang itu berada dirumahnja Nji | Tjibujut jang tegak! Pn usaha2 perbaikan jang telah" didja- 
5 tg. 1-8-1954 tentang pembubaran va | HA. jang berumur SS tahun utk. Pa Pa 2 si aa lankan bagi kepentingan “para dje- 
ikuti pnitia jang dibentuk oleh bekas GuJ| menjiapkan barang2 dagangannja djadi kaga selama kirae 172 | maah hadji Indonesia dan jang su- 

luruh | bernur Budiono diterima, sedangkan | jang akan didjual ke Lampong, djam dengan alat2 "kekuasaan nega-j dah terlihat pula hasil dan faedah- 
diada | mengenai ganti kerugian atas tanah | sebab kedua - orang itu adalah |'a Jang beriguas disitu, fihak gerom | nja, tetapi beberapa langkah dan 

kan ' garapan 'rakiat tani jang digergadji | kawan berdagang. “Lurah “desa |POlan kemudian melarikan diri der | usaha? utk. lebih menjempurnakan 
2 pada prinsipnja diterima. Hanja pe | Tjandimuljo merasa.tjuriga terha | "dn menderita kerugian. Sementara | jagi usaha2 perbaikan? tersebut ma 

njelesaian itu masih harus dipertim | dap S. dan kemudian:ia meme-|itu didesa Panjingkiran Kidul Ketj. | sih perlu didjalankan, antara lain 
'bangkan bentuk mat'amnja kerugi | rintahkan pada kira-kira 20 pen-|Sindang, fihak gerombolan telahf mengenai keadaan para — djemaah 

. Fihak. Gubernur baru mengeta | duduk “untuk mengusir S: Setelah | membakar habis 6 buah rumah pen-| hadji kita selama berada ditanah su 
hui, bahwa tanah bulak itu sudah | S- keluar dari rumahnja Nji H.I. |cuduk dan menggarong panta 2 bu tji, dan lebih2 lagi sangat periu 

'mendjadi tanah jasan. lalu dikerojok dengan pukulan2 |ah rumah lainnja. Kerugian percu- | mendapat perhatian soal hubungan 
pentung dan dilempari dng batu2. |duk akibat perbuatan geroribolan| dan kerdja-sama antara pimpinan 

ikat Dalam keadevn setengah pingsan |itu ditaksir sebesar Rp 44.675.— | djemaah hadji Indonesia . dengan 
S. dapat lari kerumah Kepala | Djuga didesa Widasari Ketj. Dati | staf kedutaan kita ditanah sutji, jg. 

langganan kami mulai dengan Desania sendiri di Tjandiwulan | Daran3 sebuah rumah penduduk :c | menurut Menteri, selama ini tam- 
Tiang diauhnja kira-kira 1 km. | lah dibakar oleh gerombolan his | pak kurang begitu: rapat dan “Jan- 
Tetapi sampai disini S. kemudian | ga menderita kerugian sebesar Kp. | tjar. 

| (meninggal dunia. Berhubung dng. |2-500.—. Seorang polisi desa P:-| . Menteri Agama ida bersedia 
€ | Iperistiwa itu, fihak ig berwadjib | njindangan-kulon jang sedang incng| mendjawab .pertanjaan apakah 

@ 

  

telah menangkan beberapa orang | ungsi ke Pajindangan-kidul bernama 'perdjalanannja ketanah Sutji itu 
penduduk desa Tjandimulio untuk | Samin telah dibunuh oleh geroz-bo-| gan surat Pre aa Sukarno jang 
di dengar keterangannja lebih lan- |lan, dan sesudah gerombolan mela-| dibawa dan lisampaikannja kepa 

Ag . djut. kukan penggarongan pada sebuah| da Radja Saudi Arabia mempu- 
: am dan Siang ! : rumah didesa tsb. kemudian geror-| njai hubungan dengan  kabar2 

1 # TJOMAL AL : bolan melarikan diri. akan berangkatnja pula Presiden 
ebagai berikut : 00 KURSUS SOSIAL UMUM Sukarno ketanah sutji tahun d&- Bata SA Me Ak : La : . gl. gustus jl. dengan suatu gdji. Dalam hal ini Menteri Agama 

) — 1300 1 GEDUNG S$. Sa aga inai upatjara telah diachiri kursus santai Hak terangkan akan menjampai 
umum tingkat A bagi daerah Ka-|kan pula salam dari Radja Saudi Muhammadijah ranting Tiomal | gann Tjiledug didesa Pabedilan | Arabia kepada. Presiden Sukarno | kini berusaha giat untuk menda- 

irika Agustus j.l diikuti oleh 120 orang) Sukarno jang telah disampaikan 
Motors Coy Ltd. HA Nate Balas Meatnsa ba dari 47 desa dalam wilajah kawe-|nja kepada Radja Saudi Arabia, 

S.G.B. Muhammadijah jang di |danan tsb. Kursus tadi diselengga- | Akan berikan laporan 
pimpin oleh sdr.. v Oesoep se- rakan oleh Djwt. Sosial Kab: Tjire- pada Kabinet. 
karang ini” menempati gedung bon sebagaj kelandjutan dari ren- Sementara: itu lebih djauh ' oleh 

S.G.B. an dan sena on tjana membangkitkan — otoaktiviteit | Menteri Agama Kijai Hadji Masi- 

Lie hari : 3s Dea Maa aa Gang Bkur Oper ape, bahwa dalam PN 

                 

  

menjem Pa lagi usaha2 perbaikan para djemaah ha- 

patkan sebidang tanah guna men | Wetan. Kursus itu dimulai tgl. 23 sebagai balasan salam  Presiden-| 

  

Lagu2 ta” bersjairs 21.15 “Dari Yan 
untuk Pendengar Barat Populer: 

tu jg singkat, ia akan "menjusun la- 22.20 Pembatjaan Buku: 23.30 Tu- 
poran tentang hasil  perdjalanannja | “AP: 5 
ini “serta usul2 “dan rentjana untuk Surakarta. 2 September 1954: 
lebih menjempurnakan lagi "usaha2 Diam 06.03 — 06.45 Sa D7 — 
perbaikan djemaah hadji Indonesia 07145 Genderan pagi: 12.03 Konser, 
kepada kabinet. siang, 12.45 Njanjian waltz 113.90 

Ketjuali kepada kabinet, menu-! Yari Amerika Latin, 13.15 Sambes 
rut Menteri, “usul2- dan rentjana2 11345 Orkes Melati: 14.15 Lanzgam 
kearah kesempurnaan perbaikan | Sam Krontjogn, 17:05 Disco Waytes 
perdjalanan djemaah  hadji Indone- 11.45 Varia Djawa Tengah, 18:15 
sia itu akan disampaikan pula kepa| Seni Karawitan, 19.30 Irama ' Te 
da pemerintah Saudi Arabia, ig da Nang: 1945 Mimbar Islam, 20.30 
lam hal ini menurut Menteri telah | Sekuntum Melati, 21.29 Sema Mz- 
menjatakan " kesediaan dan diandji- Im oleh ROS: 22.15 O.H. Penghi 
na untuk memperhatikan dan seda 4 Hati, 23.00 Tutup. 
pat mungkin " melaksanakan tinda-|, Jesiakarta, 2 September. 195a1 
kan2 ig sesuai dengan “usul2 ig dil. Diam 06.10 Hiburan pugi: 00-41 
kemukakan untuk lebih menjem-| Gamelan Pasundan: 07.15 Suara ber 
purnakan lagi usaha2 perbaikan pa | Sutua, 07.30 Njanjian  Krontjons, 
gi kepentingan para djemaah hadji | “745 Jazz ringan, 10.00 Ujon2, da: 
ditanah sutji. ti Puro Paku: Alaman: 12.15 Dari 

film Hindustani: 12.30 Orkes gesek: 

Adakan pembitlaraan de- 12.45 Mien Sondakh berlagu, 13.10 
ngan beberapa Menteri Musik: ringan: 13.50 Tnstrumentalia 
Mesir. Ketimuran: 14:00 Frank Sinatiwe: 

Dapst dikabarkan. bahwa dalam! 14-15 Njanjian .Sajekti: aa ja 
perdjalanan kembali sesudah sele-| Man Putra: 17.40 Lagu2 » Musi: 

18:30 /Rajuan sendjas 19.40 1: sai melakukan ibadah  hadji serta 5 
melakukan penindjauan ditanah su| Sam dan Krontjong, 20. 
tji, Menteri Agama K.H. Masjukur Tahu. se... 121.15 :Min 
telah singgah pula selama tiga ha- | Jam, 21.30 'Motjopat diseling n- 
ti di Cairo. Selama berada di Cai- deran: 22.10: Motjopat diseling Gen 

ro,,Menteri telah mengadakan pem deran (landjutan): 23.30 Tutup 
bitjaraan2 tentang  soal2 jg menge- SS NANSANKANN KANAK NAN 
nai agama, keagamaan dan pendidi 
ikan dengan pembesar2 pemerinta- R UANG 
hap Mesir, antara lain dengan Men 
teri Luar Negeri, Menteri. Pertani- EKON wi 
an dan Menteri Urusan Wakaf Me | 

2030 
tb:         

    

    
    

  

Sir “serta dengan  Rector sekolah ! "A MAS 
tinggi ,,Al-Azhar” Mufti Amin Bl-j. Keane ai Rara "84, 
(Husaini. : | 24 karat: djual Rp. 42,50 

“ Djuga sewaktu dtanah sutji, pemi beli Rp. 42,25 
bitjaraan serupa itu telah pura di 22 karat: djual Rp. 38,50 
lakukan oleh Menteri dalam  psr:e- | beli Rp. 37.50 
muan jg beberapa kali  diadaran. NN KEXXENKNENKKKKEKKEN KK 
dengan pihak pemerintah Satti | »New York Times” dalam be- 
Arabia serta pembesar2 dari berba j ritanja jang berasal dari Moskow 
gai negara Islam lainnja: pemoitia-' mengatakan pada hari  Dium'at, 
raand . ditanah  sutji itu menurut | bahwa perdana menteri Malenkov 
Menteri terutama sekali berkisa:' dan pembesar2 tinggi lainnja dari 
pada soal2 mengenai usaha? per- | pemerintah Soviet kini sedang me 
baikan para djemaah hadji. | rentjanakan pemindahan kantor2 

(Anatra). mereka, keluar Kremlin. 
  

  
p Ata Pa an 

  

NJ. KWEE TJOEN AN 
GEMPARKAN LA- 

PANGAN. 
Dalam nomor single puteri sela 

ma tornamen tennis ked.uaraan In 
donesia. ini, pemafn. . baru jang tak 
masuk dalam — pilihan Nj, .Kweos 
Tioen An telah menimbulkan “sen 
sasi2 dengan” 2 kali menggulung pc 

main jang di "Seeded? .jakni Nj. 
Tinangan dalam kwarifinale dan ha 
ri Sabtu melumpuhk:in sdjuga Ng. 

Seenarto. Selandiutnja dinomor 
nogle putera, Ketje Sudarsono sete 

lah berhasil mengalahkan Kao Hon g 
Boo. 

“ KES. PSA DITJUKUR 20 
OLEH KES. KOWLOON 
BUS DARI HONGKONG. 

Menurut berita 
terima dari Buki:tingsi pada hari 
Senin sore te. 23/8 ji. sebelum bs 
tangkat ke. Penang dengan mengam 
bil- tempat dilapangan Stadion Bu 
kittinggi, telah “dilangsungkan per 

andingan sepakbola antara kes. 
OSA: (Persatran Sepakbola Agam) 
lengan kes, Kowloon Bus dari Hong 
cong “po terkenal itu. disaksikan 
leh berpuluh. ribu penonton jang 

kebanjakan datang ' dari luar kota 
Kendatipuh keadaan  tjuatja ku- 

rang baik, namun pertandingan anta 
ra kedua belah pihak telah berdjalan 
dangan seru dan sebelum pauza, kes 

tamu talah dapat menembus perta 
hanan tuan-rumah sebanjak 3—0. 

Sampai achir stand masih tetap 
0 untuk kemenangah kes. Kow- 

loon. 
PS. HBS SEMARANG DJUARA. 

Pada tgl. 28,29 dan 30 Agustus 
ibl. di Purwodadi dilangsungkan. per 
tandingan sepakbola segi tiga anta 
ra PSP (Purwodadi), HBS Semarang 

dan PSK (Kraksaan Djatim) jang 
kesudahann,a sbb.: Tgl. 28 HBS.— 

PSK 3—2: PSK — PSP 0—25 PSP 
— HBS 1—3, Dengan angka2 tsm 

diatas, maka Ps. HBS Semarang men 
diadi djuara pertandingan segi tiga 
tadi dan menerima sebuah piala da 

ri Panitia 17 Agustus 1954 Purwo 

dadi 

PERSEMA — PERSIS 1—. 

   

  

  

  

  

Dengay mendapat - perhatian be- 
sar, Maka hari Rebo jbl. Kes. Persis 

Makassar "jang mendapat “und in    

    

  
   

    

dari Malang telah bertanding mela- 
wan Persema jang kesudahannjs 
1—9 untuk Persema g didapat 

    

setelah pertandingan b ngsung 3 

menit. Tidak lama' kemudian Persis 

mendapat tendangan bebas IZ pass, 
tetapi tembakan Ramang- lern.ata 
dapat dih'raukan 'oleh keeper war 
Liep. Sekalipun Ramang dikagumi 

penonton, tetapi achirn'a kesebela- 
sannja tak mampu menebus kekala- 
han tadi.   

| 
t— 1. menentang tiap2 usaha jang! 

i bermaksud menghidupkan atau | 
| 

| 

  
ATT APAM Papa dU GeMURp OP Pr TAKG 

  

       

'Tournooi Kedjua- 
raan PSSI 

Antaranja Akan Di- 
mainkan Di Semarang 

MENURUT kabar2 jang diper 
oleh, tournooi sepakbola untuk 
merebut kedjuaraan PSSI tahun 
1953/”54 aklan diadakan dalam 
bulan Desember jg akan datang. 
6 Kesebelasan — kota2 direntja- 
nakan akan turut dalam tournooi 
tsb, jang final-roundnja akan di 
adakan pada hari2 Natal nanti. 
Dari 6 kesebelasan itu ig sudah 
pasti akan turut ambil bagian ia- 
lah Surabaja djuara PSSI tahun 
1952, Selo djuara Zone Djawa 
Tengah, Malang djiuara Zone Dja 
wa Timur, dan Makasar djuara 
Zone Sulawesi. Dua kesebelasan 
lainya ialah jang masing2 akan 
mendjadi dinara Zone Sumatra, 
dan djuara Zone Djawa Barat be- 
jum lasi ada keientuannja, tapi 
diduga, bahwa Medan dan Dja- 
karta akan mendjadi favorit un- 
tuk kedjuaraan Zone2 itu. 

Dari seluruh 15 pertandingan, 10 

akan merupakan voor-tornooi dan 
akan diadakan dikota2  Surabaja, 
Malang dan Solo. Jg. S5 pertanding- 
an lainnja direservir sebagai eind- 

tornooi jang akan diadakan berba- 
reng dengan kongres PSSI pada ha 
ri2 Natal di t 3 Desember nanti 

Kongres dan eind-tornooi itu sesuai 
dengan putusan kongres PSSI Si So 

lo tahun jang lalu akan diadakar di 
Djawa Barat tempat: diuara Zone 
Djawa Barat. Dalam ini, bila Dja- 

karta berhasil! mendjadi djuara. ten- 

tunja eind-tornooi itu akan  diada- 
kan diDjakarta.- Tjalon2 Tn 

Zone Djawa Barat lainnja “ialah Sus 
kabumi dan “Garut atau Tasikmala- 
ja, scdang Bandung kali ini tidak 
turut ambil bagian. (Antara) 

  

   

  

Pemeriksaan 

M. Kartawinata 
Pembela Minta Dibebas- 

kannja Terdakwa 

Mr. SUPRAPTO ig mendiadi 
pembela dari terdakwa Mei Kar- 
tawinata dalam pleidooinja jang 
dibatjakan selama Ik. 45 menit 
dalam sidang Pengadilan Negeri 
Djakarta hari Saptu, telah mem- 
bantah segala tuduhan  Diaksa 
terhadap diri terdakwa Mei Kar- 
tawinata dan berpendapat bahwa 
perkara ini adalah suatu "perkara 
jang tidak terang dan karenanja 
minta supaja terdakwa dibebackan 
dari segala tuntutan. Keputusan 
Hakim mengenai perkara ini akan 
didjatahkan pada tg. 11 Septem- 
ber jang akan datang. 

Sebagaimana diketahui, untuk 
terdakwa  M.  Kartawinata jang 
dituduh telah mengutjapkan per- 
kataan2 jang bersifat” menghina 
agama Islam serta menjinggung 
perasaan 'immatnja pada ulang 
tahun. partai politik » Permai” 
ke-26 beberapa bulan jang lalu 
dikampung  Kepu, Kemajoran, 
Djaksa Dali Mutiara dalam res 
guisitoirnfa minta supaja terdak- 
wa didjatuhi hukuman pendjara 
selama | tahun serta diwadjibkan 
membajar segala ongkos perkara, 
Sebelum pidato pembelaan Mr. 
Suprapto, terdakwa Mei Karto- 
winata sendiri telah mengutjap- 
kan pula pidato pembelaannja 
jang pokoknja ditga membantah 
segala tuduhan Djaksa. Perhatian 
umum seberti biasa tjukup  be- 
sar. (Antara). 

A3 
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,nase Djerman Barat 
ni Djerman Ti m 

4 menemukan sebuah 

, 20 jang Sidang 
( Si2 Spionasi man 

h @ihetnga oleh Pa 
chlen, jaitu dokumen 

1 | merana 

'teri negara urusan 
"Sabtu. 
w. Menurut pern 
“men itu diketemuka 
1 Agustus jl. dirumah 
, mata jang telah 
Astruksi2 jang... 
# dokumen it 
ikan agar agen2” 

Idi Dierman. Timur 
serangan2 udara sel 
'djalan2 keret 

s umum, dan n 
Skalangan pend 
#kantor tsb. diata 

'pemantjar radio 
Lan" Preuss, j 

1 : ini. Gatot AF 

PRESIDEN : 
Amerika dalam “sidang 

» Legiun Amerika (organisasi bel 
- pedjoang se 

K Taks ket 

» lainnya. Mengambil 
! berarti menjerahkan sebag 
| sar dunia merdeka” 1 
| um Komunis, an | 

rang, ak peatban Fang her. 
? dak dipetakkaipnuk: okay 
. anijam bahaja. 
: Mena 2. 

harapan .. 
8 kat Pertahanan E 
4 terkabul 
" Amerika 

punjai 
F kuat dan Kp Ga 
! ra mempunjai 5096 lebih 
1 pesawat jet- “dibariding dengan 
J hun jang lalu, 

takan 
oleh Eisenhower (Antara-AFP).. 

Seorang  djuru “a 
Syria menjatakan - “hari    Dima 

diwilaiah  Svria 
'?'0oleh pasukan2 Israel sela 
? menit dengan sendjata2 a 
Svria mengadjukan  keberatanr 

£ kepada Komisi Gentjatan $ 2 
' ta Tjampuran. 

  

   

    

   
   
   

  

   

  

    
   :kan Penata lala 

Tentang “ Persiapan Spio- 

Hanggiingan 

hahwa para petani jang bekerdia ' 
disebelah Timur danau Tiberias | 

telah ditembaki akan -tetapi 

         

      

    

  

   

'Untuk Mentjari 
Indonesia" Di Pilipina? 

ah Pilipina  Hadji . Kamlon”, 
" rian “Luar 
T melakukan 

skup Elvind Breggrav dari Oslo 
genai putusan2 sidang tsb., 

| nentang Adanja 

mempunjai berbagai-bagai 

2 buah taporan komisi2 

Laporan tentang masalah2 in- 

  

3idup bersama sebagai satu2-nja 
Uternatif bagi peperangan. Dinia 
takannja pula bahwa ummat Kris- 
ten tidak dapat menerima apa jg 
Jisebutnia “hanja satu matism 
kehidupan jang selalu membuka 
pintu untuk ketegangan ig mau 
dak mau tentu mengakibatkan 

angan. Ditambahkannja. bah 
Ta “adalah kejakinan ummat Kris 

: ten bahwa peperangan itu bukan- 
lah tak dapat dihindarkan karena 
Tuhan menghendaki perdamaian. 

Dalam “laporan "mengenai “per. 
diawah Prehimpunan, 

dinjatakan bagaimana seharusnja pe 
ranan ummat Kristen dalam perten 
tangan antara kapitalisme dan ko- 
Umunisme. Ditekankannja bhw um- 
Imat Kristen "harus berusaha untuk 
maen. 5 Nee dimana 

tentara Lerang ri berbacai matjam ideo- 
ti logi “dapat hidup bersama. Laporan 

ini menjatakan bahwa Geredja2 ti- 
dak. .setudju dengan. komunisme, 

.bersama ita memper- 

terhadap sideologi2 ig me 
2 Ban aa L jg benar” 

5 anti omunisme mendiadi 
enam “erhadap 'kebebasan2 ke- 

  

  

Na 

KETUA PANITYA 
Ti anti ilipina” Parlemen  Pilipina. 

F Jemaguin R. Roces menurut UP 
1 Manila hari Senen terbang ke 
danao guna memulai penjelidi- 

ikan mengenai ikabar2 bhw orang? 

aktivitet 

infik 
“|trasi Indonesia ini, banjak pula di 
|siarkan kabar2 mengenai  masuk- 
Inja imigran2 gelap dari Indonesia 
Ikepulau - Mindanao, jg menjebab- 
kan “pemerintah Pilipina memerin- | 

  

sa 

: mata Na Da mas ang Tapa Pa seh tahkan diadakannja penjelidikan2. 
“Dalam pada itu dalam “minggu 

pertama bulan ini, atas perminta- 
Jan Kuasa Usaha Indonesia di Ma- 
nila, berhubung dengan: berita da- 
lam ,,Manila Times” bhw orang2 

LI kotnunis Indonesia masuk ke Ialo 
dan ikut membantu pemberontak 

Kemerte- 

egeri  Pilipina, sesudah 
penjelidikan- menjata- 

Ikan, bahwa ,berita tsb. adalah isa 
sk |pan Tana belaka”. (Antara). 

18| meopA 

  

GANDA AMERIKA 
TUK ASIA. 

“ Penerangan Amerika 

  

    LAN kini: Telah memulai dengan ,,ren- 

ana) Dtiteke 
1 menentang bahwa gadis2 sekolah 

“|, “altkad 

an supaja lebih banjak pem- 

£ Yaa 2 

ku2 untuk Asia” untuk 
buku2 kaum Komu- 

memasuki daerah itu, 
demikian hari Sabtu diumumkan 

ashington. Direktur kantor 
aganda Amerika itu, Theodo- 
Streibert, menerangkan bah 

tudjuan rentjana itu 

  

| di Asia dapat 
buku2 Amerika dan ' 
penerangan kaum Komunis” 1 
(dapat menimbulkan kerugian ke- 
pada Amerika. Buku2 Amerika 
itu antara Isin akan didjual di 

memba:ia 
menangkis 

  

| Asia dengan harga hania severtiga 
1 na etieran di Amerika Serikat. 

4 

jur ini adalah R.E. Jaya- 
Ia mengatakan bahwa ia 

ikut serta dalam permainan2 ig. 

I-kuat”, dan tjabang2 olah raga | 
2 Aan Dikatak: u- cmikian pula, 

Ja bahwa tidak patut bagi xa- 
2 untuk berlontjat tinggi ata 

lari gawang, Ditampahk: n- 

bahwa tempat wanita itu teru 
a didalam rimah. Selandjut- 

a ia minta kepada menteri pen 
untuk memberikan teka- 

nan pada keradjinan tangan, ye- 
rawatan dan aspek2 

  

$$ ternasional mendesak agar bang- | 
sa2 seluruh dunia beladjar untuk 

Yahi kewadjiban 

'Ikomunis Indonesia telah menjelun-| 
“ Idup kepulau tsb. Sebagai diketahui, | 

disamping kabar2 - mengenai 

  

Sidang Na 
: | Geredj j Sedunia | 

    

   

   

    

    

    

   

  

     

   

  

    
     

   
       

  

   

   

  

     

    

  

    

   

  

    

     

    
   

   

    

   

  

    
    
    
  
  
   

    
   
     
      

  

randangan Bau Pa pembukaan Sidang Dewan G dodi Se- 
dunia jang diadakan di Evanston, Illinois, Amerika, jang dihadliri oleh 

an2 dari 48 negara. Tampak berdjalan didepan sekali Dr. H.A. Bos: 
g mendjadi Tuan rumah waktu memimpin upatjara sidang ini. Di- 

nja kelihatan antaranja uskup besar Athenagoras dari Junani, 

dan uskup C.J. Jacobs dari India. 

harap membatja reportasenja jang kita 
muat dibawah ini. 

  

| Bangsa? Sedunia Ha- 
.rus Hidup Bersama 

SI saga Sa. Sidang Dewan Geredja Sedunia Me- 
Ras — Diskriminasi 

PARA UTUSAN EPA MEWAKILI ummat Kristen dari 
48 negara hari Sabtu memutusk an. agar. 

he jo 
Eisenho- 

bangsa2, dari negara2 
matjam' sistim beladiar untuk hi- 

Dengan, mendesak agar sen djata2 atom dilarang dan agar di- 
laksanakan pengurangan persen djataan. Sidang kedua Dewan Ge 
redja2 Sedunia - di Evanston, IMonois (Amerika) telah menjetudjui 

jang satu bertalian dengan masalah2 in- 
ternasional dan ” jang lainnja ber talian dengan pertanggungan dja- 
wab Perhimpunan Geredja untuk hari kemudian dunia. 

Laporan bom hidrogn 
dan kurangi persend a- 
ta'an. 

Lebih landjut mengenai bom hi- 
drogin, laporan tentang - masalah2 

internasional menjatakan, 
kah tak. benar untuk beranggapan 
bahwa bom. hidrogin itu atau per- 
kembangannja- telah merupakan dja 
minan bagi perdamaian. Sendjata? 
nuclear harus dilarang, kata lapu- 
ran ini. Selandjutnja- diandjurkan 
pula agar dilaksanakan “ pengura: 
ngan persendjataan dan agar poli- 
tik kekerasan ditinggalkan. 

PBB adalah badan jg telah di sc 
untuk -,,memberi- 

kan sumbangan? jg penting “bagi ke 
tertiban dan keadilan”, kata lapo- 
ran lebih djauh. Persekutuan2 ra- 
sional, sematjam Organisasi Persztu 
djuan Atlantik Uatra (NATO) da- 

pat disetudjui, asalkan mereka itu 
.dengan “djelas bersifat defensif” 

dan .tudjuan2nja diperkuat oleh 

dan tunduk” kepada PBB dan sung 
guh2 mengabdi pada ,,kepentingan2 
dan kebutuhan? bersama rakjat2 jg 
bersangkutan”. 

Lenjapkan ras-discriminasi 
Berita lain jg menjusul mewarta- 

kan bahwa membeda-bedakan “an 
purba sangka ras djuga ditjela oleh 

sidang Dewan Geredja2 Sedunia di 
atas. Ini dinjatakannja sebagai ,.do- 
Sa terhadap” Tuhan” dan sebagai 
suatu antiaman terhadap keseda- 

ran masjarakat”. Sikap - terhadap 
tasdiskriminasi ini termaktub  da- 
lam sebuah laporan “hubungan2 an- 
tar-group dalam sidang pleno. La- 

poran ini akan disampaikan kepada 
Dewan2 Geredja2 di 48 negara un 
tuk dipeladjari dan untuk  petun- 

djuk. Persetudjuan terachir dari si- 
dang tidak akan diberikan karena 
dalam beberapa seksi benar di la- 

kukan perobahan2 ketiil, akan tet: 

pi pokok isinja telah disetudjui 

oleh para utusan. 
'Dalam laporan ini . dinjatakan 

bahwa »kebentiian2,  iri-hati2 dan 
ketjurigaan?” diseluruh dunia di 

perhebat- oleh purbasangka2 dan 

'ketakutan2 ras”. Lebih djauh lapo- 
ran menjatakan: 

Didalam beberapa keadaan 

orang terpaksa menerima pertenia- 

ngan2 ras sebagai tidak dapat di 

hindarkan dan karenanja  kehila- 

ngan pengharapan akan dapat men 

tjapai penjelesaian  setjara damai. 

Akan tetapi semua geredja2 terli- 

“bat dalam keadaan ini entah mere- 

ka mengakuinja atau tidak. Di ma- 

sjarakat2 dimana ' pemisah2an ras 

meradja-lelalah bahwa ummat Kris 

ten menjaksikan orang2 jg disendi- 

ri2ka, dirampas hak2 mereka jg 

mengakibatkan bahwa djiwa kema- 

nusiaan menderita karena penghina 

an2 jg sangat dalam”. 

Selandjutnja laporan  memper- 

ingatkan, bahwa kenjataan me- 
njendiri2kan ras ini terdapat di- 
dalam geredja. sendiri, dimana pa- 
ra pemimpinaja mengakui bahwa 
tindakan menjendiri2-kan 'sema- 
tjam itu adalah suatu sangkalan 
terhadap kesatuan djiwa”. Kita 
berusaha untuk membenarkan 
tindakan2 membeda2- kan sema- 
tjam itu berdasarkan perbedaan2 
kebudajaan atau berdasarkan ala- 

pat2 tinggal atau berdasarkan ala- 
san bahwa waktunja belum. ma- 

djurkan untuk menjisihkan ala- 
san2 pembenaran sematjam 
dan menjatakan bahwa kehendak 
Tuhan itu hendaknja terdapat da- 
lam kata2 maupun dalam tinda- 
kan.” 

kepada ummat Kristen suatu ke- 
sempatan untuk tunduk pada   

sere52 hanja 

si gta kaus Gmtars UP) Evangelie, (@ntarwUB) 

Titah Tuhan, dan untuk saling 
( mengerti jang lebih dalam jang 
menjatukan orng2 dari setiap | 
negeri karena mereka itu seluruh | 
nja merupakan satu ummat Kris- 
ten. Ketakutan2, kebentjian2 dan 
Da ras dan etnis ada- 
lah lebih dari masarah sosial jang 

“harus kita -perhitungkan. Mereka 
itu adalah dosa2 terhadap Tuhan 
dan terhadap perintah2- mnja jang 

daban "9 23 

sama Se-Jj 

san bahwa bal itu diperlukan tem- 

sak. Akan tetapi geredja2 dian- 

itu | 

Laporan menjambung .masa- | 
lah2 ras jang sulit itu memberikan | 

weh Tt 

#Kitag sn Mer 
"Mend jadi !Politi 
Dk, 

        

      

    

         

      

     
   

   
   
   

  

   

        

   

  

     

    

    
fan po sja Ta 

Pmilian Mr. Djody , AN 
maka, “politik persatuan sg untuk 

| melenjapkan. pertentangan2 dan ke 
| keruhan “im, deng mn mengingat fak 

tor-faktor jang Pe ag 2 da: 

  

kan Da maa  Djod 

mengemukakan, bahwa kini perlu 
kita tjari titik2 pertemuan dari ali 
ran2 jang bertentangan dan mentjo 
ba untuk mendamaikannja. Sebagai 
'iontoh diambilnja soal. Non-Co jg. 
hampir-hampir menimbulkan chaos 
bagi negara. Dalam hal itu PRN” ber 
usaha untuk mendamaikannja. 

Mengenai politik keseimbangan” | 
diterangkannja, bahwa PRN meno- 
tak timbulnja diktatuur dan mentje- | 
gah penguasaan si kuat atas sj le- 
mah. Mr. Djody - mengemukakan 
pendapat PRN, bahwa antara si 
kuat dan si lemah itu tiada papa 
Jaga hak. 

cniang politik 
KaNintinaa daerah2” » Mr. Djody 
Gendokusumo - mendapat pengala- 
man dalam perdjalanan2nja, Sanwa 
banjak daerah2 merasa di-anak-tiri 
ken, karena hasil2 darj daerah 

mengalir kedalam kas negeri,  se- 
dangkan untuk membikin djginba- 
tan 5 meter sadja, daerah harus me- 
nunggu uang dari pusat selama 2 ta 
hun. Ini mengandung bahaja tim- 

     

"an. Demik: 

    

    

   
   

   

3 faktor? "psychologisch”, 

menggambarkan 
| hat itu, karena katanja, djika tidak 

a| diperhatikan,: maka- hal ini nistjaja 
Jakan menimbulkan sikap 

memperhatikan: P 

  buinja separatisme. Antara usaha 

memperhatikan kepentingan daerah | 
jan provincialisme. Mr. Djody me: 
rarik garis jang tegas tentang per 
Ledaan2nja. 
Dikatakannja, bahwa djika (daerah: 

menuntut supaja putra daerah jang 

  

PIGURASHI BUNUH DIRI 
DGN DJALAN LONTJAT 

DARI LOTENG ke-4. 

negeri Djepang,. Higurashi,. jang a 
tuduh ikut serta dalam kegiatan m 
ta-mata Sovjet, — hari Sabtu 

membunuh diri dengan djalan me-t 
lontjat dari loteng ke-4 kantor djik- 
sa» Higurashi jang dilukiskan “seba- 
gai seorang ahli Sovjet” pada 
gal 14 Agustus jang lalu telah art 
tangkap oleh polisi Djepang atas tu- 
duhan mendjual keterangan2 -militer 
Amerika kepada Yuri Rasyvorov jg. 
menurut pihak Amerika adalah se- 
orang mata2 Sovjet. Rasyvorov da- 

lam bulan Dianuari jang lalu-telah 
meminta perlindungan politik Ame 
rika. Serikat. 

»Pendjadjahan 
Jg. Diselimuti” 

Pendapat Nasser Me- 
ngenai Pakt Pertaha- 

nan Timur Tengah 
NEGERI2 ARAB akan tilak 

ikut serta dalam Pakt Pertaha- 
-han Timur Tengah ditihaknja ne- 
geri2 Besar Barat .,karena rak- 
jat2 kami menganggap srganisa. 
si jang sedemikian itu djusiru se- 

bagai pendjadjahan jang diseli. 
muti”, demikianlah pendapat jg 
dikemukakan oleh Perdana Men 
teri Mesir, Letnan Kolonel Gamal 
Abdel Nasser dalam suatu inter- 

viu jang dimuat hari Senia dalam 
madjalah mingguan ichtisar Ame 
rika Serikaat ,,US News And 
World Report”, 

Nasser mengatakan  selandjutnja 
bahwa dia telah memberitahukan :ke- 
pada Menteri Luarnegeri Amerika |! 
Serikat, Dulles, bahwa ,,setiap ma- 
tjam pertahanan didaerah ini dimana 
salah satu dari negeri Besar ikut 
serta akan merupakan suatu hal jg 
tidak menguntungkan bagi Amerika 
Serikat dan bagi duniamerdeka lain- 
nja karena ,,kaum komunis” akan 
mendapat kesempatan melantjarkan 
rasa bentji terhadap persekutuan jg 
sedemikian itu”. Perdana Menteri 
Mesir itu selandjutnja menambahkan 
bahwa keberatan2 jang serupa itu 
berlaku pula bagi setiap negeri Arab 
jang ikutserta dalam persekutuan 
Turki-Pakistan jang baru karena 
Turki  ikutserta dalam persekutuan 
Atlantik Utara. 

Nasser ,,tertjengang” Ame- 
rika tak akui R.R.T. 

Apabila Irak, kata Nasser seterus- 
nja,  ikutserta dalam persekutuan 
'Turki-Pakistan "maka "hal itu akan 
menimbulkan perlawanan dari nege- 
ri2 Arab dan itu berarti bahwa Irak 
harus menarik diri dari Liga Arab. 
Seraja menentang setiap persekutuan 
'Jengan Inggeris dan Amerika Seri- 
kat maka Nasser mengatakan bahwa 
|sikapnja negeri2 Arab akan lain se- 
kali apabila Inggeris dan Amerika 
Serikat datang membantu negeri2 
Arab djika ada-agresi dari luar ter- 
hadap negeri2 Arab. ,,Dalam hal 
itu”, tambah Nasser, ,,maka Ingge- 
ris dan Amerika Serikat, akan mem- 
peroleh kerdjasama jang sepenuhnja 
dari negeri2 Arab dan Inggeris dan 
Amerika Serikat akan merupakan 
negeri2 pembebas”. 

P.M. Mesir itu selandjutnja me- 
'njatakan bahwa atlanja pangkalan 
militer Amerika Serikat di” Libya 

| memberikan kepada kaum komunis 
|suatu sendjata propaganda jang baik 
sekali didunia Arab. Achirnja Nas- 

ser menjatakan bahwa dia ,,ter- 
tjengang” Amerika Serikat tidak. 
mengakui Republik Rakjat Tiong- 
kok, RRT itu merupakan suatu ke- 
njataan jang harus diakui oleh Ame- 
rika Serikat dan pengakuan itu, ka- 
ta Nasser, merupakan suatu langkah   
Pee me kepala daerah itu j 

mn | 

Bekas sekretaris kementerian luar 

telah 

  

  

   

5 Katana Na 
po aman Dedy Na 

  
bt 

us melenjapkan pertentangan2 
persatuan, dan secundair harus 

an kete Mr.   
ketur umum dari ,Pariai Rakjat Na- 
muam digedung Concordia, Ban- 

utup dari konperensi PRN 
    

.maka tuntutan itu adalah redelik, 
| karena kepala daerah itu pun ada- 
“lah petugas negara: ini bukan pro- 

vincialisme, Tapi kalau daerah me-: 
nuntut hanja. ingin dokter lag, 
darj daerah 'itu sadja, sedangkan ' ngan 
tiada dokter lagi. dari daerah itu ma 
ka. tu tutan demikian adal.h' pi'o- 

  

Pakde mengupas ..memperhatikan 
Mr. Djody 

betapa pentingnja 

apathis 
atau sebaliknja, jaitu sikap membe- 
rontak, agressif. 

' Demikian antara lain keterangan 
Mr. Djody Gondokusumo selaku “ 

tua umum PRN. 
Ia djuga menguraikan haluan po-| 

litik luar' negeri “dari partainja itu, 
|serta mengupas beberapa pasal ten- 
tang program perburuhap dan soal 

| dalam negeri. 
“Sebelum 'ia berbitjara, Sudarjo 
Tiokrosisworo berpidato tentang per 
djoangan PRN untuk menegakkan 
Pantjasila. (Antara). 

    

   
      

    

    

  

      

       

Ka 

“Piagam " 
Guru? : 

' Dibkrikom Hak Keobe- 
“basan Berfikir Bagi 

Murid2 
KOMITE Bersama Federasi 

| Guruz Internasional hari Sabtu 

  

  

| telah menermia baik sebuah ,,Pi- 
1g 'Guru2” jang terdiri dari 

bab. Tgn ini menjerukan: 
Sioekebanin hak kebebasan ber- 

kepada para murid, dilin- 
Idunginja hak2 pekerdjaan, sosial | 
dan ekonomi kaum guru. Menge- 
inai kebebasan berfikir para mu- 
rid itu dinjatakan bahwa para gu- 
ru harus menghargai hak murid2 
mereka tentang kebebasan berfi- 
kir dan memberikan dorongan 
pada mereka untuk mengembang- 

| kan kemampuan membuat kepu- 
tusan sendiri setjara merdeka. Di- 

Pa njatakannja pula bahwa guru dia- 
mn memaksakan kepertjajaan 

| dan pendirian2-nja kepada anak. 
Komite ini dibentuk oleh Federa 

SY internasional guru2 sekolah me- 
nengah, jang ketuanja ialah Ny 
Margaret Adames, kepala sekolah 
Sekolah 'menengah Croydon untuk 
anak2 gadis. Dapat ditambahkan 
bahwa Federasi Perhimpunan2 Gu 
ru ini inisiatif pembentukannja di- 
lakukan oleh Louis Ollixoulos dari 
Perzfatjis. Federasi Guru2 ini terga 

bung dalam Gabungan Serikat? Bu 
ruh Sedunia (WFTU). Dalam meng 
lumumkah Piagam diatas kepada pa 
ra wartawan Nn. Adams mengata 

ikan pula bahwa guru2 - mungkin 
mempunjai kejakinan2 politik dan 
keagamanin jang bermatjam-ma- 
“Lam, akan tetapi guru harus menje 
rahkan kepada murid sendiri untuk 
menjetudjui atau tidak fikiran guru 

nja tanpa mempergunakan setiap ma 

  

  
  

tjam tekanan. Antara-UP). 

     

   

                        

   

    

    

    

   

    
   

        

   

Udjung kiri, r Rusia 
nang 1 pada -perlombaan. 

Nederland, dan ke-e 

   

  

ndangan pada finisn perlombaan perahu Serah merebut ka 

Europa" bag. ra Wanita di Bosbaan (Nederland) tgl. 22 Agu 
jang telah berhasil “merebut kem 

emenang kedua regu Austria, ketiga rega 
mpat regu Djerman. 
  

“Chou “Chou “Chou En 

4 Kesenian 
KEHORMATAN 

ngan kesenian Indonesia selama 
tundjukannja hari Kemis jbi. 
Jen Tang. Perdana Menteri mera 
Chou En-lai, ber-sama2 dengan 

  

Wakil P.M. an Mo-jo, Huang 
dil. pedjabat2 ti seperti Presi 
Shen Tjun-ju, Wakil Ketua Dew 
Ho Lung, dil. serta para terkemu 

Lai P udji 

Indonesia 
TERBESAR jang pernah dialami rombo- 

di Pe ialah pada malam per- 
berempat diruangan besar Huai 

Menteri Luar Negeri, 
"kanak Menteri2 lainnja seperti 

Yen-pei dan Teng Hsiao-ping 
den Mamak Agung Rakjat, 
an Militer Rakjat Revolusioner, 
ka lainnja jang semuanja melipu- 

ti lebih dari 1200 orang, menjak sikan pertundjukan kesenian In- 
donesia dengan penuh minat pa 
nesia, Arnold Mononutu, beserta 
Sebelum pertundjukkan dimulai, 

diadakan ' upatjara “chusus untuk 
menjambut kedatangan rombongan 
kesenian Indonesia kedalam .ruang- 
an jang dilakukan oleh Liu Shao- 
tji dan Li Tji-shen,, Wakil2 Ketua 
Pemerintahan Rakjat Pusat,  Tjou 
En-lai, Perdana Menteri, Kuo Mo- 

jo, Huang Yen:pei dan Teng Hsiao- 
ping, Wakil2 Perdana Menteri, jang 
ber-sama2 setjara resmi ' menerima 
kedatangan rombongan jang diwa- 
kili oleh Mangatas Nasution,  pe- 
mimpin rombongan kesenian In:lo : 
nesia, Bachtiar Effendi, impressario, 
Siti Sunarti, Andi Sapada dan Su- 
harto, anggota2 rombongan. Mere 
ka ini diantar oleh Duta Besar Mo- 
nonutu, sedang pada upatjara pe- 
'njambutan ini hadir djuga Walikota 
Peking, Peng Chen, Lu Ting-ji, Wk 
Ketua Komite urusan  Kebudajaan 
dan Pendidikan! Shen  Yen-ping, 
Menteri” Kebudajaan, dan  Tjang 
Han-fu, Wk. Menteri Luar Negeri. 

Resepsi oleh Chou En-lai. 
Perdana - Menteri merangkap 

Menteri Luar Negeri Chou En-lai ! 
pada sore hari itu, sebelum per- 
tundjukkan, mengadakan pula 
sambutan penghormatan kpd rom, : 
bongan dengan resepsi chusus, di- ! 
mana, semua anggota rombongan 
hadir. Djuga Duta Besar Mono- 
nutu beserta anggota2 stafnj ha- 
dir. Pemimpin2 tinggi RR Jain- 
nja jang hadir a resepsi itu 
a.l. ialah Wakil2 

Djenderal Negara Hsi Tjung-hsun, 
Menteri 
ping, Wakil2 Mentesi Kebudaja- 

ing Hsi-lin dan Tjeng Tjen- 
tep Wakil Menteri Luar Negeri 

kil Walikota Pekins. Peng Tjen 
dan Wu Han, dan beberapa ka- 
um terkemuka lainnja. 

“En Lai, 

lai mengutjapkan pidato 
al. sebagai “berikut: 
lah “saja, atas nama 

sambutan 

Pemerintah 

ongkok, menjatakan sambutan dan 
terima kasih jang hangat ' atas per- 
kundjungap rombongan kesenian 
Indonesia dan pertundjukan2nja jg. 
tjemerlang”. “Kesenian Indonesia 
kaja dalam ragam nasionalnja dan 

harga daripada seni Rakjat Timur, 
Dari program jang dihidangkan 
oleh rombongan kesenian tsh. kemi 
melihat dan menghargai betapa be 

-sar. ketjintaan rakjat Indonesia ke- 

perdamaian, dan betapa perwira me 
reka itu. Mereka disatu pihak rte- 
njanjikap dan memudja serta mn 
"jari hidup '#ahagia jang Tp ae.   peperangan “C. A- 

agia, .“(Antara-AFP)' 
Sa 

aed “Gagdl AP AR IN Butar 

jawunani sengit terhadap” - kapel “pes 

.M. Kuo Mo-jo 
dan Teng Hsiao-ping: Sekretaris | 

Kebudajaan Shen Yen: 

Tjang Han-fu: Walikota dan Wa- 

Pidato sambutan. Chou 

Pada resepsi. tsb. P.M, Chou E m- 

”Perkenankan- 

Rakjat Pusat RRT dan.. Rakjat Ti- 

merupakan bagian jang sangat ber: 

pada. keindahan, kemerdekaan dan 

da malam itu. Duta Besar Indo- 
anggota2 stafnja djuga hadir. 

-nindas. Watak 'kesatria ini berkeni- 
bang sepenuhnja dalam perdjuang- 
an Indonesia untuk “kemerdekaan 
nasional dan jang demikian ini ter 
lukiskan dalam hasil2 kesenian jang 
Indah itu jang meng-ilhami — rakjat 
Indonesia untuk terus madju”. 
?Rakjat Tiongkok, seperti halnja 

dengan rakjat Indonesia,  mentjin- 

tai hidup merdeka, damai dan baha 
gia. Saja harapkan dalam kundjung 
an saudara2 di Tiongkok sekarang 
ini, saudara2 tidak hanja akan men 

“djumpai sahabat2 di-mana2, akan 
' tetapi djuga akan membikin permu 

laan baru bagi terselenggaranja per 
tukaran kebudajaan antara  Tiong- 
kok dan Indonesia didalam tapa ng 
an seni panggung”. 
”Hubungan persahabatan antara 

Tiongkok dan Indonesia dibangun- 
kan “atas dasar tudjuan jang sama 
untuk memperdjuangkan  kemerde- 
'kaan nasional dapy perdamaian du- 
nia. Persahabatan dan  kerdjasama 
antara kedua negeri itu sangat ting 

gi martabatnja bagi pertahanan per 
(damaian di Asia dan perdamaian 
dunia. Kami jakin sepenuhnja, seba 
gai jang dikatakan oleh Presiden 
Sukarno pada peringatan. hari 
lulang tahun ke-IX Proklamasi Ke 
'merdekaan Indonesia, bahwa sedja 
rah akan terus madju”. 
Demikian pidato sambutan Chou 

En- lai jang diachiri dengan adjakan 
| minum bagi persahabatan dan per- 
tukaran kebudajaay antara. Tiong- 
kok dan Indonesia, bagi kemerdeka 
an dan perdamaian, dan bagi kese- 
nian Indonesia jang melambangkan 
perdamaian dan kemerdekaan. 

. Sambutan balasan Mo- 
nonotu- 

Sebagai sambutan balasannja, Du 
ta Besar Indonesia Arnold  Mono- 
'nutu al. menjatakan, bahwa hubu- 
ngan kebudajaan,. selain hubungan 
ekonomi dan perdagangan, adalah 

Helegasi perdagangan RRT di Inic- 
nesia jang kini telah mendekati pe- 
hjelesaian dan missi kesenian Indc- 
nesia di Tiongkok, oleh Mononutu 
dinjatakan — sebagai 
menjumbangkan makin eratnja hu 
bungan persahabatan antara kedua 
negeri. "Mendjadilah kejakinan sa- 
ja”, demikian achirnja  Mononutu, 
”bahwa kerdjasama kedua negeri 
kita itu tidak sadja akan memperku 
at saling mengerti antara Indonesia 
dan Tiongkok, akan tetapi djuga sa 
ling mengerti antara bangsa? diselu 
ruh Asia”, 
"Perhubungan persahabatan ,anta- 

ra kedua bangsa kita merupakan 
bantuan besar bagi perdamaian dise 

gara. Disinilah Jetak pentingnja, me 
nurut pendapat saja, 
missi kesenian Indonesia di 

tian Mansant   Tiong: 
Aa 

24 Maeaya Okbudai 

mutlak bagi kedua bangsa. Adanja 

a 

: | Usaha Memulihkan Ke- 
Tamanan Di Daerah? 
beta Masalah Jang Dianggap Penting Oleh 
Pemerintah — Kata Wk. PM Wongsonegoro 

WAKIL PERDANA Menteri I Mr Wongsonegoro Senin 
malam badlir dan memberikan sumbutan pada malam perkenalan 
Gerakan Pembangunan Persatuan Bekas Tenaga Pedjuang bertem- 
pat dhotel Homann Bandung. O gan sasi tersebut did.rikan pada 
Il. 17. Agustus 1954 jang menu ut ketuanj2, Alex Prawiranata 

dalah merupakan suatm badan untuk menghimpun tenapga2 pe 
djuang sipaja mendiadi tenaga2 Hu ms dalam usaha pembangu- 

nan. Wakl P.M. I Wongsonegoro S?izm samburannja mengemuka- 
2. dua masalah jang oleh nemer tah Tangan sangat "penting, 

aitw mosalah- memulhkan keam?uan daerah2 jang diganggu ges 
rombolan dan masalah pembang : Tren kini belum lan- 
jar. 

yan jang 

    

   

      

   

    

Masalah keamanan di D'awa Ba 
at memnurut Wakil P.M. I Wongse 
1eg0ro" sangat mendapat  perhatia: 
pemerintah, mungkin lebih d 

la perhatian terhadap masalah 'itu 
jidaerah2 lain, Tentang  g kgguan / 

keamansn dewasa ini al, 5 
1egoro menjatakan, bahwa 

oleh pemerintah dikuatirkan, 
imbulnja 

     

    

   

  

mula? 

bahwa 

gangguan keamanan diy bekas M 
Atjeh itu akan merupakan  suatu| Sukanda 
1zangguan jang maha hebat, akan tel Infanteri, 
tapi sekarang ternjata sudah hampir (Aatara). 
sulih- kembalj berlainan dengan ke 
idaan di Djawa Barat. 

Adanja usaha “tenaga2 bekas. pe 6 P ke 
Yuang jang membangunkan suatu 2 Kapal Perang 
»rganisasi bersifat membangun ini 1 8 £ 
»leh- Wakil P.M-» -I Wongsonegoro KMT Tenggelam 
fihubungkan dengan harapannja, mu 

lahldban merupakan suatu “tenaga Ia 
"1 untuk usaha memulihkan keama 
yan, sedang mengenaj kesediaan se 

Karena Tembakan RRT 
KANTORBERITA RRT Hsin 

Hua hari Minggu jl. menguntums 

yagian besar rakjat Djawa Barat | Kan bahwa terhitung sedjak tahun 
:hususnja untuk turut dalam usaha 1950 bulan April sampai 1954 
memulihkan. keamanan  disambutaja | bulan Djuli,. angkatan perang 
lengan mengatakan, bahwa pemerin! RRT telah menenggelamkan 2 
ah dapat diharapkan memberi ban| buah kapalperang” Kuomintang 
uan sepenuhnja. dan menembak djatuh atau meru- 

sak 22 buah pesawat terbang pi- 
hak Chiang Kai Shek. Dalam 
djangka waktu tadi, 300 orang 
pasukan Kuomintang telah dite- 
waskan. Demikianlah berita Hsin 
Hua jarg dimuat dalam harian2 
kiri di Hongkong Untan) 

Mr... Wongsonegoro 
mukejikan beberapa soal mengenai 

pembangunan dan. disebutkan, bah 
ya masalah inj adalah masalah pen 
ing “disamping masalah keamanan. 
Pemerintah selalu mengusahakan 

4gar pembangunan dapat  dilaksana 

kan dengan lebih lantar daripada 
Jiwaktu jang sudah? karena sampai ' 
sekarang ternjata rakjat masih tetap SOVJET UNI SANGGUP ADA- 
melarat. Achirnia dikemukakan se, KAN,PE RSETUDJUAN PER- 

likit mengenaj persoalan tenaga bej TKANAN DNG. DJEPANG 

kas pedivang -Disebuikan, bahwa di | Suratkabar2 Djepang pada hari 
waktu jang lampau baik di pihak Minggu, memberikan oma jang 
semerintah maupun di pihak pedju renting kepada sebuah berita jang 
ing sendiri terdapat kesalahan2. berasal dari seorang Djepang ig 
Pemerintah mungkin sekali mela- kini ada di Shanghai, jg mengata 

kukan: tindakan jang kurang kan bahwa Soviet Uni Edan siap 
sehingga nampaknia seolah2 dan sangcup untuk mengadakan 

djuga menge   
    

   

  

   

efektif 
9 

    

  

    

  

  

bekas Menteri Pertahanan, perset tudjuan perika nan dng Die- 

ngan begitu sadja “dan  sebalik pang, ' »sal sadja Djepang ambil 
inisiatifnja. 

3 

O /vrramins | 
(ANN 

2 21 
Kursus Massa 

Peterongan Tengah 105 — Semarang. 

£ ADMINISTRASI 
“ MENGETIK 

“ MODEVAK 
“ BAH. BELANDA 

Terima pendaftaran rombongan baru. 
Tjabang: Salatiga — Ambarawa — Demak — Djepara — 

Rembang — Ungaran. 
  

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIR AN OL 

YIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam. ps 
ojakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak 1BRAIN) 

Lemah Badan, Lemah Siahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAETB 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 

Yerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 

tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
enuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 

djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Virancl jang tanggung 
1009 berhasil. Harga I Botol Rp. 20.—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

  

   
    

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 102. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tiip. 4941 -—- Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA dl. 
seluruh Indonesia. 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir I, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Bal!djun, Dji. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toka Solo, Dil. So 
erowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Maliobaro 93, Jogja- 
karia: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan S8, Jogja: Toko Obat at 
An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Tbay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogja: Toko Obat Eng 'Njan Ho, Pstjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An,: 
Dji. Raja 114, Magclang: Toko Obat Beriin, “Dil, Pesuketan 77, Tjirebong   

satu hal jang : 

luruh dunia, chususnja di Asia Teng, 

kundjungan |. 

Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, "Toko Obat: 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen: 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Dl. 'Pesuketan 60, Tjirebonj Toko Obat Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8&' 
Semarang. 

  

aa   
  

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki .......oioooo.ocoWoooo.o—. Rp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... 9 25 ym 

Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki .....o.oooWoocooooom. ..10.— 

Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat : 
Ai KN NOAPA ON SA NA aa UN RAMA IA Kak na Ka Rp. 20— & yg. 1O.— 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... 3 10. — 
Obat bikin-bilang rambut W..yoicoocoooncendnnnasannnnanann Aka sm. 1 Or 
Minjak Gatal Rp. 3.—-, Zalf exzeem ag. Mp 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk Pena KENA Teboeka sa Oo — 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ......o..o.co. » 50x 

Obat Kenfjing MODIS nevasi Lek ane Lha abs anenaa an ean Kannada kala san 330 

Obat sakit Entjok dam Linu-ling .....oooooo.ooWoWo Sobat 29 25 — 
Yhat kentjing nanah, darah ......oo.oooo.oooooooooo s6 25. —   
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AUTOMATIC. 
Laki & Prempuan. 

  

    

Selalu aa 
VULPEN TINTA 

PARKER ”351” NEW PARKER 
TARKER ge. SUPER CHROME 

             

   

SHEAFFER'S INK. 

    

  
  

mundur, 

  
  

  

& 

memar ferutama kalau digoreng dengan 

“ Delfia tjap Gadjah. Sebab Delfia disaring dengan 

istimewa, hingga bersih dan djernih. 

djaminan untuk rasa asli 

masakan Njonja! 

i I ak perlu kita ban ti- 
I dak perlu kita marah. Pikir- 

f aa dgn. tenang dgn. kepala 

  

Kg, pikiran kalut semuanja 
akan kalut djuga, ini disebab- 
-kan dari gangguan Senuw. 

il. Minumlah segera Djamu:: 

"Ia, To 

Djamu jang istimewa untuk 
bikin kuat urat sjaraf, bikin 
tenang pikiran, sembuhkan 
sakit kepala dan pusing, hati 
berdebar2, tidur tidak “bisa 
pules, mudah marah, pikiran 
kalut. 

| Djamu ini sangat penting ba- 
gi orang jang bekerdja meng- 
gunakan banjak pikiran. 
Dapat beli di: 

  

  

tuk yupa2 penjakit dan untuk 
mendjaga kesehatan. 

Inilah 

Bingung.. 2 

at San 

Tersedia ratusan Djamu un- T 

  

“- 

     
Telp. 336 

SEMARANG 
    

   

  

|. KRANGGAN  WETAN 27 

Hari MINGGU buka 2 hari 

Huurkoop - Crediet X 
Masin Djabit Kaki 
dengan 5 latji compleet model 

SALON dan CABINET 
keluaran paling baru pakai stellan 
BORDUUR djuga bisa madju- 

Satu bulan Rp. : 

Sepeda Lelaki dani 
- Prempuan 
Compleet pakai BERCO 

Satu bulan Rp- 100.- 

        
       

  

150.- , 

  

           

      

Mp Ul 
   

    

  

    

  

  
  

  

(ITIONG TJHIU PIA 
SUDAH TERKENAL 35 TAHUN 

' | Bisa dapat pada: 

kb” Rumah: Makan 

kIT WAN KIE 
'Gang Pinggir No. 23/25 Telp. No. 1050 

SEMARANG   
  
  

  
    

, . 1 a . 

Utjapan Terima Kasih 
kepada segenap familie dan handai-taulan atas bantuan2, baik 

jang berupa moreel, tenasa maupun materieel, jang telah diberikan 
sewaktu perkawinan kami pada tgl. 13 Agustus 1954. 

                  Ie Semarang, 28/8-1954 
: PE ge uga TJAHJONO 

2 sa | : 5 dengan isteri 
  

  

  

" 

    DEL.53- 4e1400B. 

  

PENDIDIKAN YELAMA 
PUSAT : LABUAN 

TJB: DJ. MATARAM 440, SMG. 

| PELAJARAN MENGETIK 
Rp.13,- SEBULAN. 

RIMA MURID BARU. 

  

16, SMG. 

R. MOEHJIDI/ KETUA.     

  

          

  

CITY CONCEENCINEMAS 
LaX INI MALAM PREMIERE (4. segala umur) 

Film lukisan berwarna jang paling baik 
. dari WALT DISNEY 

Snow White And The Seven Dwarfs" 
Color by Technicolor 

Saksikanlah dengan Anak2 Tuan biar turut gembira ! 
EXTRA MATINEE: BESOK SORE djam 3.00 

5.00 -7.00-19.00 

Pen AR ana i sa 

“Digjual dengan tiepat ACHMAD 
1 STEL (kompleet) GAMELAN ARTS : 3 

Selendro, keadaan memuaskan. 

GG. BARU 103 
SEMARANG 

KALISARI 10 — Tilp. 2092. 
Keterangan : 2 

Djam bitjara 5 — 6. 5 

ARA AL AAN AL LL AL 

  

  

GRAND INI MALAM PENGHABISAN djam 7.00 dan 9.30 - 

Pa ta. 17 tah) 
STAGE-SHOW ! — Mempersembahkan pribadi 

. OSMAN GUMANTI dan MALA RATINA 
1 dengan: Tarian2 baru — dalam Malam perpisahan. 

3 Djangan liwatkan ini ketika ! 

“ Sebelumnja pertundjukan film istimewa .N AFS 1 

Harga2 tempat ditambah extra 50 ct. dengan idzin Kantor Pusat Urusan 
Harga ttg. 24 Djuni-1954 No. 1564/KP/8511. 
Untuk pertundjukan djam 4.45 — melingkan film ,,N AFSU” sadja 
harga2 tempat biasa ! 

. Besok malam GRAND” Premiere djam 5.00 7.00 9.00 (u- 17 tahj " 
s2 : WILLIAM POWELL — SHELLEY WINTERS 

"Dus AKE ONE FALSE STEP" 
“The Most dangerous adventure ever to tempt a man! 

- Polisi Rahasia sibuk mengedjar komplotan gangster ! Sebuah Detective 

| story — penuh Mystery — gempar 

INDRA INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tab) 
15:00-7.00-9.00— JAMES STEWART — JOANNE DRU — 

| GILBERT ROLAND — DAN DUREYA — dim. 

,THUNDER BAY Soy Technicolor 
The” 'Thundering Saga of Steve Martin and the BAYOU WOMAN ! 

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

— Besok imalam premiere film India terbesar dan luar bisa 

- ROXY 
berbareng (u, 13 tah.) 6.30 - 9.00 

"« Wonderful Lamp” The 

t kata” atau 1001 MALAM dengan DJIN RAKSASA jang 
“istimewa serta terbangnja di “angkasa ! 
Sungguh luar biasa dan mengagumkan ! 

INI MALAM PREMIERE (u. 

   

13 tah.) 

7 monsten 
frora another 

2" borthi 

  

    

  

  

RALAT. 
Adpertensi tentang pengumuman   

MIMIN 

7 planet invade 

penutupan djembatan dari Dewan 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganjar dimuat tgl. 25 Agus- 
tus 1954 ada sedikit kekeliruan 
Nama dijiembatan jang ditutup bu. 
kannja Tunggal tetapi sebenarnja 
djembatan Tunggul. 

  

M. S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang. 

Indonesia dan dapat banjak pudji 
  

  

  njakit. ZONDER OPERATIE. 

5—7 
SI ehi ie Iii as skit 

  

Praktek umum dan untuk 'anak2. 

Hari Raya, Saptu, Minggu tutup. 

Tabib jang paling terkenal di 

an. Specialis untuk Wasir (Aam- | 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, & 

! IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 

Djam bitjara: 9—12 pagi f 
sore f 

  

Damara 

Surat Pudjian 
Dengan ini kami menghaturkan diperbanjak terima kasih atas 

|pertolongan Tuan 

' Tabib M. S. RAHAT 
Seteran 109 — Semarang. 

| jang mengobati sakit WASIR (Aambeien) kami sampai sembuh baik 
dalam 13 hari ZONDER OPERATIE. 

e Hormat kami 
DJOA KEH LIANG 

Pungkursari 20 Salatiga. 

| Rambut Putih mn: : 

| J 1 seng KURSUS MENGETIK & 
| PERTJETAKAN STENCIL 

AR OR: UNA” 
di Dji. Mangga 56, Semarang, 
mulai tg. 1 September 1954. 

Masih menerima pendaftaran 
untuk murid baru. 

R. Th. HARTONO/Ketua 
aa aa 

  

- 

      

   

  

     ATAS SEGALA 
  

Perhatian ! : 

Pasar- Malam Amal 
di Gemolong (Salem) — Surakarta 

DIBUKA MULAI TANGGAL 

1 s/d 22 September 1954 . 
Dengan pelbagai pertundjukan jang wpen warna 
serba istimewa, 

Harap jang berkepentingan suka berhubungan dengan 

PANITYA DI GEMOLONG 

dan 

Hormat, 

PANITYA 

     

  

2 KEISTIMEWAAN 5 

& 

) KONG Si IOI | 
Semir ini adalah pendapatan baru 
Istimewa ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
serasa dingin. Smeer ini mempu- 
ta aan sifat2 istimewa, an- 

sama sekali tidak berba- 
saja kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
aja dalam seluryh dunia. 

Harga Rp. 1,50 

     

u TI 
per "8 Pesanan bisa Hn 'ke- mg 

  

4 

selurub Indonesia, Semua Agen2 
"— sama. 

entjari Agen" baru seluruh 
Indonesia. : 

Mb aatanban Rambut Putih. 
Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 
Tapi hanja Pomade biasa. Gam- 
pang dipakai. ane beli Pan 

        

  

  

     
   

   
     

  

   
    
   
   
   

   

  

     
   

    

4 CROwO 86 GOING, 

    
— Juri saja telah berbi 

sekuat2nja 
tidak adil 
gang bertopeng, Spur. 

dia 
Penonton2 

— Tentang tempo jang diperiu- 
kan itu, wasit seharusnja men:beri 

tanda. Itulah tempo jang paling la- 
ma jang pernah saja djalani. 

..— Hooree, penunggang  berto- : 
peng menang. 

terhadap penui 

ri pertundjukan ini, “ Chat 
cey, 
peng itu harus tahu ini,   

ABOUT 7 IME THAT 5 MY TIMER DI9 HIS N TM TH) STAR 
JUPGE BLEW BEST TO GIVE THE | O' THIS SHOW, 

- HIS WHISTLE! THAT WAS MASKEP RIPERA | CHAUNCEY, AND « 
THE LONGEST TEN SECONDS CROOKEP COUNT, | THAT PUNK IS 

IL EVER SPENT! SPUR, BlIT HE GONNA FIND 
- 3 STICK IT OUT! THE ITOUTI 

untuk bertindak 

Tetapi 

dapat mempertahankan 
mendjadi gusar. 

— Saja adalah bintang da- ' 

/ 1 GONT BELIEVvE pusTy 
PURAND CAN RIDE LIKE 
THATI T WANT TO PEEK 
UNDER THAT MAgan 

      

    

  

    

OKAY 50 FAR, DUSTY, BUT 21 « 
LOCKWOOD IS FOLLOWING ME! 

S sea aa TO WORK FAST), 
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              — 

rat — Saja tidak pertjaja -— Roy, apa kabar. 
Dusty Durand dapat naik -—- Sampat sekian berdjalan baik, 

1g- kuda seperti itu. Saja ingin tetapi Spur Lockwood selalu meng- 
mengintip dibawah topeng- ikuti saja. Kita harus bekerdja tje- 
nja, pat. 

(l- 

dan penunggang berto- 

ROY ROGERS — 54 

  

  
  

     
  

PANGGILAN 
Kepada para pemegang saham P. T. ,,INASTEC”, diberitahu- 

kan, bahwa pada tanggal 11 September 1954 j.a.d., bertempat di 
Rumah Makan "LIDO” Bodjong, Semarang, djam 19.00,— 

Akan diadakan rapat pemegang saham dengan atjara : 
Pembukaan, 

Laporan pekerdjaan Directie tahun 1953 s/d Agusius 1954, 
Saham - saham, 

Susunan Directie, 

Pertanjaan keliling, 

Penutup.— 
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A.n. P. T. 7INASTEC 

Directie 

  

Telah Lahir 
Anak kami jang ketiga lelaki bernama 

AGOESTFONO 
pada hari Selasa malem Rabu Wage 18- 8- 1954 djam setengah satu 
Dengan djalan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih 
kepada Dr. Soeharto, Dr. Sarlono, Bidan dan segenap Djururawat 4 
Rumah Sakit St. Carolus Djakarta atas bantuannja pada peristiwa £ 
tersebut diatas. SARWOKO MARTOKOESOEMO 

Pem. Umum Reklamebiro ”Kinibalu” 
Dji. Tosari 35 Djakarta 
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PERNGEBEMA AAN TURN r 

u 

| INI HARI PREMIERE BESAR BERBARENG! (Segala umur) $ 
REX GRIS ORION 4 

PAGI djam. 10.00 PAGI djam 10.00 SORE djam 2.45   

  

MALAM 6.15 - 8.45 MALAM 6.00-8.30  $ MALAM 6.00 - 8.30 

(Pesan tempat : Pagi 9.00 — 12.00 Tidak per Telefoon) 

»SANDIWARA TERBESAR DI DUNIA” 
Tjiptaan CECIL B. DeMILLE jang RAKSASA!!! 

We
ta

n 
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A
N
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Tjerita dari maut jang selalu mengantjam hidup pemain2 cirkus, dan H 

suka-duka mereka! Ke-hidupar jang penuh tjinta dan ke-nekatan ! & 

HARGA TEMPAT : Untuk malam: Rp. 4.00 — Rp. 2.50 — Rp. I— & 

(Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Urusan Harga dalam surat f 

tertanggal 24/8-1954 No. 2169/K.P./8511). z 

HARGA TEMPAT UNTUK SIANG HARI: HARGA BIASA. 1 

DJAGALAN INI MALAM D.B. 5.00-7.00-9.00 (u. 17 th) ! 
1 

P , 
& 

| 

SA 1 Al : h “Ai i UR 
sad by CRT SIOOMAK 

  

Penghidupan jang gandjil dirimbu jang gelap- gelita, se-ekor Gorilla 

raksasa beristeri dengan seorang gadis jang tjantik ! 

DJAGALAH HARI MAINNJA FILM2 JANG TERHEBAT!!!!:. 
GARY COOPER — BARBARA STANWYCK — RUTH ROMAN 

ANTHONY OUINN dim. »s BLOWING WILD” 

Karena: film ini berbitjara' sendiri....oorooooo 

berlebih2an untuk melukiskannja |!!! 
kami ta? akan 

    
SEL ZNIC K AKAN MEMPERSEMBAHKAN : 

LESLIE HOWARD sIN TERM AZLO” 

'Tjinta jang begitu meresap, kebentjian, penasaran dan kemaluan, 
jang tjuma Ingrid bisa memperlihatkannja ! 

    
DAVIS O. 

INGRID BERGMAN 

  

      
      
      

  

      
PARAMOUNT AKAN MEM PERSEMBAHKAN dlm. TECHNICOLOR! 

RAY MILLAND — ARLENE DAHL — WENDELL COREY 

JAMBAIGCA RUN" 

  

           
    
           

  

    


