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Jean Saihteny Wakil Pemerintah Perantjis akan ditempatkan - pada 
Pemerintah. Ho Chi Minh: disini ia tampak dengan Ho Chi Minh ke- 

| tika Kpnperensi Fontainebleau th. 1946 8 

Istilah ,,Ag1 
nis” Hendak Dihapus 

Supaja Negara2 Konp. Kolombo 
Mau Ikut Seato 

DELEGASF EROPA dalam konverensi SEATO akan mende- 

  
  

  

Th
 

(|diserahkan kepada Armas. 

| Tindakan pertama 

gresi Komu- 

diri 

  

   

   

  

satu . kepala pemerintahan 

an Pan aan an 

(diri. Dengan demikian bubarlah 
Jiunta mm ta ba memerintah 
Guatemala sedjak bulan Djuni il., 
setelah regime Arbenz ' Guzman 
didjatuhkan. Kedua anggota junta 
pan penuktap djabatannja ini 

C Kolonel Elfego Monzon 
jor Enrigue 

   
   

   

  

    
iya. Menu- 

“kedua opsir ini 

memuaskan tekanan jang 

|umum, supaia kekuasaan | penuh 

Armas tolak permintaan 
bubar kabinet. . 

ig dilakukan 
Kol. Armas sesudah kedua orang 
rekannja mengundurkan diri, ialah 
menolak permintaan berhenti kabi- 
net Guatemala setjara kolektif. Me 

(nurut dugaan, tak lama lagi akan 
terdjadi reorganisasi kabinet setjara 
mendalam. 
Kaum pengusaha & ,,organisasi2 

pertanian” Guatemala mendesax su 
paja segala kekuasaan disahkan ke-t 
pada Armas: kalau tidak, mereka 
akan melumpuhkan perekonomian 
dengan djalan pemogokan umum. 
UP mengabarkan, bahwa Armas 

tak lama lagi akan membentuk ka- 
binet jg seluruh anggotanja terdiri 
dari orang2 gerakan . anti-Komunis. 

Tgl. 25 Agustus jl. junta.3 orang 

n2 Menata Mipertiaja, —.B 

sak supaja istilah ,,agressi Komunis” dihapuskan dari naskah SEA- 
TO ig direntjanakan itu, demikian A.F.P. memperoleh berita dari 
kalangan jang dekat dengan delegasi2 ' tadi, Menurut kabar, 
maksudnja adalah supaja pintu tetap terbuka dan supaia negara2 
Colombo kelak mau ikut djuga SEATO. 

Istilah itu hendak diganti -dng. 
.Segala matjam agressi”. Semen- 
tara itu di Manila kini orang ber 
pendapat bahwa  perdjandjian 
SEATO mungkin sekali seperti 
naskah Amerika ke-3 jang telah 
botjor itu. Para ahli 8 negara jg 
ikut konperensi SEATO kini se- 
dang mengadakan perundingan 
dalam istana Malacanan. 

Dapai ditambahkan, bahwa isti 
lah ,,agressi Komunis” disebut2 
dalam naskah Amerika ke-3 jang 
tekst lengkapnja hari. Kemis di 
umumkan oleh U.P. dari Manila. 

Dalam pasal ke-4 dari naskah 
itu dikatakan, bahwa atas ,,agres- 
si Komunis” bersendjata dalam 
daerah perdjandjian atau 'terha- 
dap bana Kaban dan Viet- 
ham merdeka, setiap negara dim.- 
perdjandjian itu akan menghadapi 
bahaja bersama tadi sesuai dng. 

proses undang2 dasarnja. Tinda- 
xan2 jang harus diambil menurut 
pasal ini adalah segera melapor- 
kan kepada- Dewan Keamanan 
PBB atau segera berunding dng. 
negara? lainnja dalam perdjandji- 
an tentang tindakan? jang harus 
diambil guna pertahanan bersama 
dan untuk mempertahankan per- 
damaian dan keamanan didaerah 
itu. 
Tn Pakistan tidak akan ke- 

mukakan soal kemerde- 
kaan Malaya dalam 
Konp. SEATO. 

Sementara itu berlawanan dng 
berita2 jang lebih dulu disiarkan. 
kalangan jang berkuasa di Kara- 
Chi hari Rebo mengatakan bahwa 
Pakistan tak mungkin akan me- 
nsemukakan soal kemerdekaan 
Malaya dalam konperensi SEATO 
di Manila. Tetapi ditambahkan- 
nja, bila anggota lain dalam 
konperensi itu mengusulkannja 
supaja soal tsb. dibitiarakan, Pa- 
kistan tentulah akan memberikan 
sokongan. Menurut kalangan tadi. 
soal. kemerdekaan Malaya belum 

- pernah dibitiarakan antara peme- 
rintah Inggris dan Pakistan. 

Sebzb apa Pakistan ha- 
diri konp. SEATO. 

Perdana menteri Pakistan, Mo- 
hammad Ali, dalam pidato di 
muka tiorong radio untuk rakjat 
Pakistan, - dalam pada itu hari 
Rebo mengatakan, bahwa Pakis- 

“tan telah menerima baik  unda- 
ngan supaja menghadiri konpe- 
rensi SEATO oleh karena Pakis- 
tan berkepentingan dalam semua 
usul guna keamanan bersama dar 
perdamaian dan karena Jetaknja 
jang istimewa. 

Sebagian Pakistan bersangkut 
vaut dengan Timur Tengah. demi 
kian Mohammad Ali mendielas- 
kan, dan Pakistan Timur terma- 
suk kepada Asia Tenggara. Kare 

sudah diantjam- oleh gerombolan | 
supaja 
diri, 

menghindarkan antjaman gerom- 

tadi telah menjatakan Komunisme 
sebagai satu gerakan terlarang, dan 

barang siapa melakukan ,.terror Ko 
munis” dapat didiatuhi hukuman 
mati. (Antara—AFP). 

DI CHILI DITEMUKAN 
URANIUM DIBERBA- 

GAI2 TEMPAT. 
Uranium telah ditemukan di 20 

Karena Mendaftar- 
kan Pemilihan 
109 Orang Ditjulik 

Grombolan 
PEMBANTU ,,Antara” di Pa- 

re-Pare mendapat keterangan dari 
Leon disterik aa bahwa 
2 Te ampung 

mikian Kementerian Pertambangan 
menjatakan hari. Djum'at.  Pengga- 

lian tambang2 itu akan diserahkan 

na akan diatus dengan RUU Parle- 
men, demikian “diperoleh keterang- 
an. Kementerian tersebut selandjut- 

"nja mengatakan hahwa sumber2 po 

  
Galung Malowang dan Lawalane kok 5 2 an aa 2 : » kok uranium dari tenaga atom teru 

dis terik Ba trukki Es kabupaten Pare- tama. ditemukan “ dalam bentuk 
Pare telah ditjulik oleh gerombo- "Trominito”: 
lan karena mereka turut mendaf,, 

1 

Siapa Sebenar- 
pada Panitia Pendafta- 

: Memang sebelumnja penduduk 

“djangan “ mendaftarkan 
| tetapi pihak panitia meng- 

andjurkan supaja mereka datang | ' BERKENAAN DENGAN be- 
sadja vada hari pasaran dipasar | rita sangkalan “jang dikeluarkan 
lalu mendaftarkan. Hal ini guna | oleh Kementerian Luar Negeri 

. Nederland tentang kebenaran bah 
i Mr. Michael itu adalah ,,Ka 

annja. Tetapi malang bagi mere- : ad Baek” maka gihak aa d 
ka, sekembalinja dari pendaftaran | Bandung menerangkan, bahwa pe 
Tana aan aa ena Ap aa Dawan arena 

hn Gibawa entah kemana. 'dan pi polisi telah memeril 
Powtaan Tn “ dikirimkan be- i keterangan saksi2 Gk. 50 orang) 
'um Gikelanul bagaimana nasib j jang diuga dikonfrontir dengan 
mereka itu: (Antara). - | orang jang kini ditahan itu. Djika 
en an perkara ini kelak disampaikan 

MEDALI LENIN UNTUK 

bolan dan membelokkan perhati- 

| resmi Kementerian Luar Negeri 

    

   

    

  

bandjir jang kini sedang mengamuk 

Na buah desa jang 

Anggauta2 

Besar Di 

tentang kedatangan dan djumlah 

Kedua pembesar itupun tidak be: 

Telah kita kabarkan beberapa 
hari jl. bahwa menurut pihak 

soal reciprositeit mengenai djum-   
tempat jang berlain2an di Chili, dej 

kepada organisasi nasional hel ma-| 

nja Mr. Michael?! 

lah anggauta staf Kedutaan tidak 
mendjadi kebiasaan — diplomatik 
internasional. Besar ketjilnja ke- 
anggautaan staf Kedutaan tergan 
tung pada kebutuhan kesanggu- 
pan dan penghargaan negara jang 
bersangkutan. Berhubung  per- 
soalan djumlah anggauta2 - staf 
Kedutaan Sovjet Uni jang belum 
diketahui setjara resmi berapa 
djumlahnja - itu sekarang telah 
djadi pembitjaraan ramai dalam 
beberapa suratkabar di Djakarta, 
maka baik kiranja dibawah ini 
kita muatkan perbandingan djum 
lah .anggauta2 staf kedutaan? 
asing di Indonesia dng anggauta2 
staf Kedutaan kita diluar mesti 
sbb.: - 2 Ig 

Menurut daftar nama2 pegawai 
diplomatik dan - Kepala2 - Bagian 
Kanselary pada perwakilan2 asing 
di Indonesia, ternjata bahwa negeri 
Belanda mempunjai. staf jg paling 
besar jaitu 30 orang pada Komisa- 
riat Agungnja di Djakarta dan 18 
orang pegawai2 staf koensulaatnja' 
diberbagai tempat sehingga djum- 
lahnja 48 orang, belum terhitung 

pegawai? rendahan jg tidak tertja- 
tat dan djuga tidak termasuk ang- 

gauta2 keluarga mereka. 

Dalam pada itu anggauta2 Staf 
Komisariat Agung Republik In- 

Belanda Mempunjai Staf Jg Paling 

  

Suatu gambar jang diambil dari udara ini menundjukkan, betapa hebatnja Ichill, kata kalangan tsb. tadi, dan 
di beberapa bagian negara Pakistan. 

Sebagaimana dikabarkan, di Pakistan Timur ada 240 buah kota dan 200 
terendam air. 

Perbandingan Djumlah 

Kedutaan 

Indonesia 

BAIK MENTERI Luar Negeri Sunarjo ataupun Sekdjen Ke- 
menterian Luag Negeri Ruslan Abdulgani sampai hari Kemis 
kemaren atas pertanjaan para wartawan jg. menanjakan kepastian 

anggauta2 staf Kedutaan Sovjet 

Uni ke Indonesia belum bersedia memberi keterangan2 resmi. 
rsedia memberi keterangan jang 

membenarkan berita2 dibeberapa surat-kabar di ibu-kota (Djakarta) 
jang menjatakan bahwa ,,antara Republik Indonesia dan Soviet Uni 
ada agreement jang menentukan dasar2 reciprositeit tentang djum- 

lah anggauta2 staf Kedutaan Indonesia di Sovjet dan sebaliknja. 

Mr. Sumardi 
Wafat 

Sesudah Alami Operasi 
Blindendarm —Hari Ini 
Djenazahnja Dimakam- 

kan Di Solo 

SEKRETARIS Djenderal Par- 
lemen, Mr. Sumardi, Rebo malam 
pukul 02.10 telah meninggal du- 
nia di Rumah Sakit Umum Pusat 
Djakarta sesudah mengalami ope- 
rasi akibat blindedarm-ontsteking. 
Hari Djum'at 3 Septem ini 
djenazah almarhum Mr. Sumardi 
akan dimakamkan di Solo, - be- 
rangkat dari rumahnja di Djl.. 
'Djawa 15 pada pukul 6 gi 
dengan menumpang kereta-api. 

mardi almarhum. - 

Mr. Sumardi almarhum  dilarir- 
kan di Solo pada tgl. 3-Maret 1905. 
Ia mendapat pendidikan di Taman 
'Fakultet Hukum di Leiden dan lu- 
lus pada tgl. 6 Desember 1935. Al- 
marhum pernah mendjadi Ketua 
Perhimpunan Inddnesia dinegeri Be 
landa dalam tahun 1930 dan seka- 
rang mengetuai Ikatan Pentjak Si- 

| Hal ini m 

Riwajat hidup Mr. -Su- 

Vi kepada pengadilan, maka umum 
KOLONEL JELTOVY akan dapat mengetahui pula du- 

Guknja perkara, dan bagaimana 
sangkut-pautnja dengan gerombo 
lan bersendjata. 

Dikatakan selandiutnja, bahwa 

| Kolonel Alexis Jeltov, ketua : 
dinas politik Tentara Sovjet telah 
dianugerahi medali Lenin dengan 
sebuah dekrit Presidium Soviet 

donesia dinegeri Belanda tertjatat |'at Indonesia tjabang Djakarta. Mr. 
17 orang. Amerika Serikat mem- | Sumardi almarhum tidak berpartai. 
punjai 24 pegawai2 staf. Pada | Waktu zaman Pemerintahan Belan- 
Kedutaannja di Djakarta dan 15 da Mr. Sumardi almarhum mulai 
orang anggota Staf Konsuldtnja | Agustus 1937 mendjabat pegawai 

  
diperbantukan di Djawatan Padjak Tertinggi karena djasa2-nja. De- 

mikian diumumkan pada hari 
| Minggu. 

' diuga perkara ini mungkin akan 
dihsdapkan kepada pengadilan di 
Diakarta. (Antara). 

  

.g 4 33 - "3 . - Tentara Djangan Tjampur 
: 13 & : ..8 Dim Perselisihan Politik 

Djuga Djangan Sampai Dapat Diprovosir Oleh 
Kekedjaman Grombolan—Pesan Major 

Imam Sukarto 
3 KEPALA. PENERANGAN Anckatan Darat Maior Imam 
Sukarto atas pertanjaan menerangkan, djangan sampai anggota2 
tentara dapat diprovosir oleh kekedjaman2.iang dilakukan oleh 
gerombolan. Selain itu ia menjatakan pula, supaia anggota tentara 
tidak mentjampurkan diri dalam verselisihan2 volitik, antara Jain 
dengan menulis di surat'-kabar, apalagi dengan nama samaran. 
Berhubung dengan kedjadian baru2 ini di Sulawesi Selatan tentang 
ditjukilnja mata seorang veladiar dan di Djawa Barat tentang di 
gantungkannja dua kepala manusia di-papan2 nama djalan oleh 
gerombolan, Major Imam Sukarto atas pertaniaan menerangkan, 
supaja kita waspada terhadap muslihat gerombolan2 itu. 

Dikatakannja, bahwa dengan me 

lakukan perbuatan2 jg kedjam itu 
Darat menulis artikel di surat2 
kabar tentang pengetahuan mili- 

diberbagai tempat sehingga djum 
lahnja 39 orang, belum terhitung 
pegawai2 rendahan dan keluarga 
mereka. Inggris wmempunjai 14 
orang anggauta Staf kepada Ke- 
dutaannja di Djakarta dan 12 
orang anggauta Staf Konsulat di 
berbagai tempat lainnja, sedang 
kan anggauta2 Staf Kedutaan 
Republik Indonesia di Inggris 15 
orang. 

Djumlah ini pun belum keluarga 
dan pegawai2 rendahan. RRT mem 
punjai 8 pegawai? staf kedutaan di 
Djakarta dan 9 anggauta konsulat 
diberbagai tempat dalam perbandi- 
ngan dengan 12 anggauta staf kedu 
taap Indonesia di RRT. Demikian 
beberapa tjatatan tentang perbandi- 
agan2 djumlah anggauta staf kedu- 

Kantor Kepatihan Surakarta. De- 
sember 1937 Adjun Inspektur Ha- 
sil Negeri. Desember 1938 Inspek- 
tur Hasil Negeri. Desember 1941 
Wakil Kepala Bagian Agraria di 
kantor Gubernur Djawa Timur. 

Kemudian dizaman pendudukan 
Djepang, bulan Maret 1942 Mr. Su 

AA AU nk 

KA 
TAHUN KE-IX No. 164. 

  

FA s Pa 

Serikat, 

hari Rebo kemaren dulu, Dalam 

(Organisasi Perdjandiian Atlantik 

tadi 
Chur- 

Usul ini menurut sumber 
berasal dari P.M. Inggris 

ia menghendaki supaja konperen- 
si ini dilangsungkannja kira-kira 

|2 minggu lagi, kalau mungkin di 
London. Diterangkan seterusnja, 
bahwa usul Inggris ini akan di 
sampaikan oleh dutabesar Inggris 
untuk Perantjis, Sir . Gladwyn 
Jebb, kepada pemerintah Peran- 
tiis, dan oleh komisaris agung Sir 
Frederick Hoyer Millar kepada 
pemerintah Djerman Barat. Pe- 
nindjau2 diplomatik di London 
mengemukakan bahwa pantas se- 
kali usul ini berasal dari Chur- 
chill, mengingat bahwa — dialah 
iang pertama kali mengemukakan 
idee EDC, tetapi tanpa sifat 
struktur supra-nasional. 

»Dierman tak sudi per- 
sendjataannja dibatasi.” 

Sementara itu diwarteakan — dari 
Bonn, bahwa pernjataan 5 pokok jg 

dikeluarkan oleh pemerintah Djer- 
man Barat pada hari Rebo di Ba- 
den-Baden, telah menimbulkan sen- 

sasi dikalangan2 penindiar — politik 
di-ibukota Djerman Baret. 

Kalangan2 ini berpendapot bhw 
keinginan pemerintah Dijerma, Ba- 
rat untuk ikut mempertahankas Ba 

rat ,fampa. sesuatu  diskriminisi” 
itu rupa2nja berarti bahwa  Djer- 
man Barat tidak ingin pembatasan 
persendjataannja kembali. 
Dalam perniataan tadi dikatakan 

pula bahwa Djerman - Barat ingin 
selekas2nja membuka lagi perundi- 

ngan dengan 3 Besar Barat menge- 
nai soal pasukan? Serikat di Djer- 
man. Sikap ini rupa2nia dimaksud 
kan untuk membatalkan persetudju 
an antara Serikat day Djerman Ba 
rat dari tgl. 26 Mei 1952, jg hanja 
diratifikasi oleh Amerika Ssrikat, 
Inggris dan Djerman Barat itu. Da 
lam pernjataan pemerintah  Djer- 

-man- Barat tadj tidak disebut-sebut 

soal persatuan kembali Djerman. 
imbulkan keheranan di 

kalangan Partai Sosial ' Demokrat. 

Bagaimana reaksi Pe- 
rantjis ? 

Wartawan AFP Edwin Forte 
sementara itu tulis dari Paris pada 
hari Rebo, bahwa usul Inggris 
supaja D:jerman dimasukkan ke 
dalam NATO tetapi dengan pem 
batasan persendiataannja, mung- 
kin sekali akan melanggar kesu- 
litan besar, jaitu: keengeanar 
Perantiis untuk  persendjataan 
kembali Djerman. Untuk menga- 
tasi keengganan Perantjis ini. 
Churchili kabarnia sanggup untuk 
memberi djaminan bahwa persen 
djataan Djerman sungguh akan 
diperbatas. ' Mungkin  Perantjis 
menghendaki supaia persendjata- 
an Djerman itu dibatasi, dengan 
djalan mengadakan komisi penga 
was jang anggota2-nja terdiri dari 
Inegris dan 6 negara EDC, jang 
bertugas mengawasi pembagian 
alat2 sendjata kepada negara2 jg 
ikut dalam .,pool persendjataan” 
ini. 

14 Sevt.: Sidang komisi 
tetap NATO.   mardi almarhum mendjadi Kepala 

Bagian Agraria dikaater Gubernur ! 
pada | Djawa Timur.  Djuli 1942 

waktu pembentukan Kantor Shuu 
didjadikan - Kepala Bagian Umum 

di Keizeibu. Tahun 1943 Kepala 
Bagian Pemerintahan - di Naiseibu 
dan pada 'achir djatuhnja Pemerin- 
tah Djepang didjadika, Kepala Nai- 
seibu. Achirnja dizaman Republik 

taan kita diluar negeri dengan ang- 
gauta2 staf kedutaan asing di Indo 
nesia jg sekarang rupanja mengjadi 
persoalan jg menarik  pembitjaraan 

setelah tersiarnja berita2 jg meuga- 
takan, bahwa anggauta2 staf kedu- 
taan Rusia di Indonesia itu di du- 
za akan berdjumlah lebih kurang 
30 belum terhitung anggauta2 kc- 
luarga mereka. (Antara). 

sesudah - proklamasi kemerdekaan 
1945 Sekretaris karesidenan - Sura- 
baja. Mei. 1946 Kepala  Djawatan 
Tata Hukum di Kementerian Perta 
hanan dan merangkap Wakil Sekre 
taris Dewan Pertahanan Negara, 
Djuni 1947 Sekretaris Dewan Per- 

“tahanan Negara. 1 Mei Sekretaris 
Djenderal. Kementerian Pertahanan». 

31 Djanuari 1950 Sekretaris Perda   gerombolan bermaksud . memantjing 

pembalasan berupa tindakan jg ku- 
rang hati2 dari pihak tentara, ber- 
buat kedjam dan diluar  perikema- 

nusiaan terhadap  rakjat. Apabila 
perbuatan'2 ig kedjiam diluar peri- 
kemanusiaan telah djuga dilakukan 
Oleh tentara kita, dengap demikian 

nama tentara kita sebagai tentara 
Umur 28 Tahun 
Panja Mp gp ae so Tenar Na 

Idan nama baik dari tentara kita dja 

tuh dimata rakjat. Di tegaskannja 
pula, dalam keadaan sedemikian ini 

Ikita, terutama tentara kita, djangan 
mudah diperdajakan oleh muslihat 

na itu, maka Pakistan berkepen 
tingan dalam daerah ini 

: (Antara-AFP) 

  

an £ s' : 

SEORANG wanita peta 
ni di Colombia hari Rebo 
telah melahirkan 5 anak 
kembar, semuanja perem- 

   

  

puan. 3 gerombolan jg djahat itu. Ka Ia- 

takan oleh harian Irus tetap mempertahankan, tentura 
»El Tiempo”. Ba Ii kita adalah tentara rakjat dan kesu 
masing2 beratnj: Iiian tradisi TNI harus dipertahan- 
Orang2 tua 5 kemb kan. . 
bernama Camp a 

aa Siz i k memberi 
. dan Augustina Tru Siapa ig berhak me i 

jilo, si 5 keterangan2 resmi. Naa an Aa ea taun Pa ye Ta sg Il Lebih landjut diterangkannja 
z 3 ahun. MEN 5ula, telah ada peraturan instruk- 

if jang mengatur tentang siapa bukanlah anak2 pertama 

mb Sebehaan jang berhak memberi keterangan “suami-isteri 
miskin , La Haha i : ma Y resmi dari pihak Angkatan Darat. 
nja, sudah punja anak 11 Selain KSAD sendiri untuk Ang 
orang mereka, ialah 10 'Ikatan Darat, Panglima sendiri 
orang perempuan dan 1 
laki”, Petani ketjil ig kaja 
raja akan anak ini bertem- 
pat tinggal disebuah desa 

untnk soal2 mengenai Territorium 
nia, telah diangkat seorang djuru 
bitjara untuk Angkatan — Darat, 
dan seorang Perwira Pers untuk 

4         dekat kota Monteria. KI osinad. Territori Dekpasn 
mi! | masing2 Territorium.  Diterang 

e (arsa kannja, tidak ada larangan jang 
PEN NMemeamem Wpjata untuk anggota — Angkatan   

ter dari segi keilmuan, akan tetapi 
memberikan pendapat kepada 
pers jang bersifat mentjampurkan 
diri kedalam perselisihan: paham 
politik, djuga politik pertahanan 
adalah terlarang, sebab. dengan 
demikian mulailah dimasuki dae- 
rah terlarang, berarti telah mulai 
aktif melakukan politik. 

Selandjutnja dikatakannia, pe- 
nulis2 militer itu Jebih baik me- 
nulis dengan nama terang, agar 
dengan djelas dapat bertansgung 
djawab. (Antara) 

INSPEKSI PENGADJARAN Ba- 
hasa Indonesia dalam minggu jang 
lalu selama 5 hari berturut2 telah 
mengadakan rapat kerdja di Tjiloto, 
(Puntjak) dan dikundjungi oleh para 
Inspektur Umum dan Inspektur Pe- 
ngadjaran serta gutu2 bahasa Indo- 
nesia dari berbagai sekolah diselu- 
ruh Indonesia. Pokok. pembitjaraan 
selama 9 kali berapat siang dan ma 
jam itu ialah: 

1. menjamakan pendapat tentang 
garis2 besar bahasa Indonesia untuk 
didjadikan. pedoman” bagi guru 
dan murid, 

2. menjamakan istilah2, tatabaha-   

na Menteri R.LS. dan sedjak terben 
tuknja Parlemen R.L.S. dibulan Pe 

KEKUSUTAN UANG 
Rp. 31.000,— DIKANTOR 

KAS NEGERI. 
: | 
Jang “berwadjib di Bandung | 

kini sedang mengusut kekusutan | 
uang sebesar Rp. 31.000,— dikan | 
tor Kas Negeri Bandung. Untuk | 
smelakukan pemeriksaan itu kini 
oleh jang berwadjib telah ditahan 
2? orang pegawai jang tersangka. 
Bagaimana duduknja perkara ma   

  sa, mengumpulkan kesalahan2 jang 
banjak terdengar, serta mengampul- 

Laba anna ab Sae debina 

t swbaga Kebudaraam Indon Ona 
( 
hg ng oo te hagangh 

“ewaobe open” : 

KK tar Betavanyeh 

venk 

sih belum diketahui dengan djelas. 

.kan kata2 bahasa daerah jang sudah 
dan jang belum mendjadi sata2 In- 
donesia, 

3. menentukan perhubungan - pe- 
ngadjaran bahasa Indonesia dan pe- 
ngadjaran bahasa daerah atau baha- 
sa asing, 

4. meneliti dan, apabili perlu, me 
netapkan lagi rentjana peladjaran 
Lahasa Indonesia untuk semua ma- 
tiam sekolah, serta daftar buku pe- 
ladjarannja, h 

5. meneliti buku2 pengadiaran ber 

bahasa Indonesia jg dipergunakan 
disekolah, 

6. mentjari dan menentukan dja- 
lan serta tjara bekerdja:   

a, agar pengadjaran bahasa Inde- 

A5 

erat ipa   

bruari 1950 -sampai sekarang men 
djabat Sekretaris “ Djenderal Parle- 
men: 31 

Akub Gulangse untuk se- 
mentara waktu menoganti- 
kan Mr. Sumardi alm. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa untuk sementara waktu 
sebelum diangkat Sekretaris Djen- 
deral Parlemen ig baru berhubung 
dengan meninggalnia Mr. Sumar- 
di, maka Akub Gulangge dari 

Dibutuhkan: Pedowan Bahasa Indonesi 
nesia disekolah dapat berlaku 
ngan sebaik2nia, 

b. agar bahasa Indonesia se'ckas2 
nja sungguh mendjadi bahasa nerse- 
tuan dan bahasa kebudajaan seluruh 

bangsa Indonesia, dalam arti seluas2 
nja dan sedalam2nja. 

Konperensi mengharap agar In- 
spektur Pengadjaran Bahasa Indo- 
nesia bersama Lembaga Bahasa dan 
Budaja serta. Djaw.  Kebudajaan 
Bhg. Bahasa selekas2nja mengeluar- 
kan pedoman bahasa Indonesia” 
jang tegas, agar orang tidak ragu2 
lagi dalam memilih kata2 atau ben- 
tuk kalimat bahasa Indonesia, dan 
supaja dengan demikian bahasa per- 

de- 

Diumumkan di Paris-sementara 
itu. bahwa Komisi Tetap NATO 
pada tg. 14 Sept. j.a.d. akan ber 

.sidang ,.untuk mempeladjari tin- 
djauan tahunan untuk 1955”. Di. 
Bonn diumumkan, bahwa P. M. 
Adenauer akan mengeluarkan 
statement tentang situasi politik 
internasional pada pembukaan ver 
sidangan parlemen Djerman Ba- 
rat, pada tg. 14 September djuga. 

Barat kalau perlu ang- 
gap sepi ,,Peranti:s”. 

Baik pers maupun sebagian dari 
kalangan resmi di Washington se- 
makin “ kuat  desakannja, supaja 
Amerika Serikat dan Inggris memu 

lihkan kedaulatan kepada Djerman 
Berat dap supaja melebur  sumba- 

  

Sekretariat Parlemen diserahi pe- 
kerdjaan2 jang biasanja dikerdja 
kan oleh Mr. Sumardi almarhum. 

Lebih landjut didapat kabar 
berkenaan “dengan  penguburan 
dienazah marhum Mr. Sumardi, 
maka hari Kemis sore kemaren 
Mr. Sartono, ketua Parlemen dgn 
pesawat terbang telah tiba di Se- 
marang untuk melandjutkan per 
djalanan ke Solo guna menghadiri 
upatjara pemakaman tsb. 

(Antara) 

a 
Lain dari itu konperensi mengan- 

djurkan kepada pimpinan Kem. P.P. 
dan K. agar tiap guru dan pegawai 
negeri diharuskan mempunjai tanda 
penguasaa, bahasa Indonesia jang 
Sati (sematjam idjazah), agar Peme- 
rintah Indonesia umumnja, dan 
Kem. Penerangan chususnja, meng- 
usahakan pemakaian bahasa Indo- 
nesia jang bersih dalam surat-menju 
rat, pengumuman dsb., agar Inspek- 

si Peng. Bahasa Indonesia bekerdia 
erat dengan pers untuk menyebar- 

kan pemakaian bahasa Indonesia jg 
tepat. 

Demikian keterangan dari inspek-   sataun negara Indonesia selekas2nja 
bertjorak satu, 

  

si -Pengadjaran Bahasa Indonesia 
Kementerian P.P, dan K. (Antara). 

    

INGGRIS AKAN mengusulkan supaja diadakan 
antara 8 negara, ialah ke-enam anggota EDC, Inggris dan Amerika 

karena parlemen Perantiis telah menolak perdjandjian 
EDC. Demikianlah kata sumber jang patut dipertiaja di 

. 

  

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

A 

  

konperensi 

London 
konperensi ini Inggris akan me- 

ngusulkan supaja Dierman Barat diterima mendiadi anggota NATO 
Utara), dengan djaminan timbal 

balik bahwa persendiataan kembali Dierman Barat akan diperbatas. 

ngan Djerman kepada persekutuan 

pertahanan Barat — kalau perlu, 
tanpa sepakat Perantjis. Demikian- 
lah tulis wartawan Reuter “ Paul 

Sootto Rankin dari Washington Re 
bo. Hariay ,,New York Times” Re 
bo menjatakan, bahwa negara2 Ba 
rat mungkin akan terpaksa” meng 

adakan persekutuan antara Ameri- 
ka Serikat, Inggris dan  Djerman 

Barat, dalam mana Djermap Barat 
akan terikat pada NATO seperti 
Jugoslawia "terikat pada  persekutu- 

an. Balkan. (Jugoslawia-Turki-Junu- 
ni). 

Pembitjaraan2 jg bertanggung-dja 

wab mengenai kemungkinan? ini, 
baik pembitjaraan2 dalam kala- 

ngan diplomasi maupun dalam pers, 
menimbulkan kesan2 bahwa penga- 

ruh dari orang2 jg ,,sedjak kaum 
Komunis dalam tahun 1950 mem- 

Adv. Rp- 0.80 per m.m, kok 

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

EDISI POS. 
sena 

Amerika Mau Anggap 
| Sepi Perantjis? 
Kalangan Resmi Amerika Dan Inggris 

. Mau Pulihkan Kedaulatan Djerman 
|Djerman Tak Sudi Persendjataannja Dibatasi 

    

   8 

13 
Bihar Alami Bentjana | 
Bandjir Dan Kekeri- | 
ngan Ganti Berganti 

PERDANA menteri negara ba- 
gian India Bihar, Dr. Sri Krisna 
Sinha, mengumumkan hari Rebo 
bahwa sedjak tahun 1950 Bihar 
telah menderita kerugian sebesar 
kira-kira 1.700.000.000 rupee — 
atau 12 dari biaja Rentjana 5 
Tahun India — karena bandjir 
dan kekeringan berganti-ganti, 
Dalam pengumumannja dimuka 
parlemen tadi seterusnja  Sinha 
mengumumkan bahwa sampai bu 
lan Maret 1954, pemerintah Bihar 
sudah mengeluarkan uang seba- 
njak 140.000.000 rupce untuk 
menolong korban bandjir dan 
untuk rehabilitasi. 

2 
Menurut perkiraan, pada achir 

tahun ini djumlah uang jang akan 
dikeluarkan untuk keperluan? tadi 
sudah akan mentjapai djumlah 
190.000.000 rupee. Dalam ban- 
djir jang sekarang ini, kerugian 
jang diderita sudah ada kira-kira 
500.000.000 rupee. Dimana air 
bah sudah surut, dikerahkan 
5.000 kapal (perahu?) untuk 
memberikan pertolongan. Di Bi- 
har utara, jang luasnja 21.453   

  

   
perlihatkan di Korea bahwa mere- 

ka sanggup mengobarkan permus: 
han” kini hidup kembali, dan meng 

hendaki supaja Amerika Serikat le- 

  

mil” itu, djumlah orang jg tewas 
idalam bandjir dalam tahun ini 
lada 63 orang: 1.173 ekor ternak 
| hanjut. (Antara-Reuter). 

bih pertjaja kepada kekuatan Djer- ! 
man daripada kepada Perantjis, da- ! 

lam usaha pertahanan Eropa. | 

Di Washington orang  berpenda- | Ca e po Jg 
pat, bahwa ,,karena blok suara Ko! 
munislah”, maka parlemen  Peran- Menghilang : 

Djuga "Eledon, Ikut2 tjis menolak EDC. Oleh sebab itu' 
ada kemungkinan pula bahwa par- 

lemen Perantjis akan menolak rati- . 
Na nan MESKIPUN sudah beberapa 

minggu jang lalu dengan resmi di 
kabarkan, bahwa suatu partai 

fikasi setiap persetudjuan  lainnja, 

untuk memulihkan kedaulatan Djer 

man, untuk memasukkan Djerman . 

kedalam NATO, atau untuk mem- tiba, Ba 
2 Ijata k ai Dj Ba- : . : » tapi 

NN paten ' Ten Pe aa sampai sekarang susu tsb. tidak 
bisa didanat baik di toko biasa 

Menurut wartawan AFP Geor- Maupun di Apotheek di Djakarta. 
ges Wolff, gagalnja EDC itu di | Tea an nan Tangan itu 
Washington. dianggap sebagai ke | ial oom sapa ap lagi, Lg 
merosotan hebat bagi prestise | 492 1 2 Mag Na Ten Paus 
Amerika Serikat. Oleh sebab itu | an Maa basi, Aa - 
sulitlah dimengerti apabila peme- | ea gata Sindo Pn susu 
rintah Amerika Serikat bersikap | Hg al iaitu Pebntaka Pr ae 
spasrah”, ,,menjerah sadja” atau | teu »1 1» 
atjuh-tak-atjuh. Dikemukakan ' SV 
bahwa P.M. Perantjis Mendes | Baniak kaum ibu jg anak2nia su- 
Pagara sesudah. penolakan. parle- | dah melampaui masa mengtek dan 
men terhadap EDC itu menjata | telah bisa memberikan “Camelpo 
kan, bahwa persekutuan Atlantik | atau Eledon bajinja kini | k TSE! 2 | kepada 
Itu tetap mendjadi batu sendi po- | mendapat kesukaran, karena tidak 

| litik luar negeri Perantjis, dan |adanja susu jg diperlukannja “ itu. 
tampaknja di Washington, Paris : Djuga susu bubuk untuk “anak2 jg 
dan London ada kata sepakat, | jebih besar, merk apa sadja tidak 
bahwa . masalah persendjataan | bisa didapatkan lagi dan djika ada, 
kembali Djerman itu harus ditjari ' maka harganja telah meningkat se 

| dikifnja mendjadi 150796 dari harga 
“3 bulan jg lalu. (Antara). 

dalam rangka ,,Atlantik.” 

(Antara-Reuter-AFP) 

  

Persatuan Djerman 
Hanja Tertjapai Dgn Pemberian Ke- 
daulatan Penuh Kpd Djerman-Barat— 
Sidang Bersama Kabinet Dan Pemim- 

pin2 Partai Pemerentah 
DALAM SIDANG bersama jang telah diadakan pada harf 

Rebo oleh kabinet Djerman Barat dan para pemimpin partai2 koa- 
Isi pemerintah Djerman Barat dengan suara bulat telah diambil pu- 
tusan bahwa Djerman Barat harus diberikin kedaulatan ,,penuh dan 
lengkap” setelah terniata perdjandjian Masjarakat Pertahanan Ero- 
pa (EDC) ditolak oleh parlemen Perantiis. 

Menteri negara Djerman - Barat, 

Franz Josef “Strauss, sementara itu 
menerangkan, bahwa dalam pertemu 
an tsb. jang telah diadakan di Bueh 
'er Hoeche dekat Baden jau tem 
»at beristirahat PM Drierman Barat, 
Konrad Adenauer, telah diputuskan 

djuga bahwa kedaulatan tsb. harus 
meliputi hak Djerman Barat untuk 

De Castries Hari 
Kemis Bebas 

RADIO REPUBLIK DEMO- 
KRASI Vietnam hari Rabu me- 

“arut serta dalam pertahanan negara 
negara Barat. 

Selangjutn,a dalam suatu  komu 
nike dikeluarkan di Baden sehabis 
sidang bersama tsb. diumumkan, 

bahwa adalah keinginan pemerintah 

Djerman Barat untuk segera menga 
dakan perundingan dengan A.S. dan 

Inggeris tentang soal pemberian ke- 
daulatan kepada Djerman Barat dan 
mengenai izin turut serta Djsrman 
Barat dalam pertahanan negara2 Ba 

njarkan, bahwa Brigadir Djende- 
ral Christian de Castries, Koman- 
dan perbentengan Perantjis Dien 
Bien Phu jang pada tgl. 7 Mei j4 
direbut oleh TRV, hari Kamis 
telah dibebaskan kembali, bersa- 
mz-sama opsir2 Perantjis lainnja, 
di Ninh-Giang. Pihak Perantjis 
mengumumkan sementara itu 
bahwa dalam operasi2 tukar-me- 
nukar tawanan perang jang dila- 
kukan di Samson, pihak TRV te- 

rat. 

  Komunike tadi mengatakan, bah 
wa dalam sidangnja pada hari Rebo 

kabinet 'Djerman Barat telah mem 

bitjarakan keadaan fang timbul sesu 
dah parlemen Perantjis menolak per 
djandjian EDC. 

Dikemukakan selandjutnja bahwa 

tjara satu2nja untuk mentjapai -persa 
tuan Djerman ialah pemberian ke 
daulatan kepada Djerman Barat dan 
politik D/erman akan “dilandjutkan 
berdasarkan garis2 itu. Atas permin 

taan supaja mendjelaskan lebih Ian 
djut konsep pemerintah Djerman Ba 
ijat mengenai 'rifut-sertanja dalam 

suatu sistim pertahanan tanpa diskri 
minasi sekretaris pers pemerintah 
Djerman Barat Felic von  Eckardt 
menjatakan, bahwa D'erman Barat 
wadjib tak akan mengidzinkan men 
dapat pembatasan2 lebih banjak da 
ripada setiap pihak lainnja dalam 
suatu organisasi pertahanan. 

(Antara) 

INGGRIS BANTU PENGUNG- 
SIAN DI VIETNAM. 

Kementerian angkatan Jaut Ing- 

gris hari Selasa mengumumkxan bah 
wa kapal induk “Warrior” telah di- 
peristahkan untuk berlajar ke Hai- 
phong guna membantu evakuasi pe 
ngungsi2 dari Vietnam Utara ke 
Vietnam Selatan, “”Warrior” kini se 
dang ada di perairan2 Korea, kata 
pengumuman itu. 

  

lah menjerahkan 3.082 tawanan 
perang Uni Perantjis, 
»n'hak Perantis membebaskan 
kembali “23:376 orang tawanan 
TRV. 

Berita Reuter dari Saigon menga- 
takan, bahwa menurut pengumuman 
komando tinggi Perantjis, pihak 
TRV sudah membebaskan kembali 
5 orang ahli tehnik angkatan udara 
Amerika Serikat pada harj Selasa jl. 
Kelima orang tadi ditawan dalam 
bulan Djuni j.L. oleh TRV, didekat 
Tourane, Vietnam Tengah. (Antara). 

Bandjir Di 
Kotabaru 

Rp 1'/ Djuta Amblas 
DARI Kotabaru diterima beri 

ta, bahwa daerah Kotabaru bebe 
rapa hari jang lalu telah diserang 
oleh bahaja bandjir. Banjak sa- 
wah dan kebun aren jang binasa, 
kerugian manusia tidak ada. Ke- 
rugian lebih kurang Rp. 1 djuta. 
Sementara itu bandjir ig terdjadi 
di kabupaten Martapura sedjak 
20 hari jang lalu telah banjak 
membinasakan sawah ladang dan 
rumah2 penduduk: kerugian tidak 

  

  

  kurang dari setengah djuta rus 
piah, (Antara) Pa  



       

  

slah dapati? BRA kepada Men 
5 gakui modal Tionghoa jang ada disini se- 
| bagai suatu "domestic "ka aah jang berfunetie nasional. Sendiriaja de- 
"ngan pengakuan ini, Siang | € mengharap bisa ma fasilitet dan 

perlakuan jang sama dengan aa Pata atau moda dari golongan 
Warga-negara asli. 2 

| teri Per ekonomian untuk.         

  

   
      

     

      

     

2 so 
$ 

S 

s ta ana 1 Na aa me- 
dana ma At tadi diakui sebagai su 
ital jang asal "dalam negeri”, Sen 
rlakuan jang sama: dengan modal 

liki oleh orang2 jang 
ngadakan transfer, maka su 
atu kapitaal jang ' "domestic 
dirinja pantas pula ia m | i 

|. nasional lainnja. 3 PAN 
sma — 5 5 Tetapi dalam keadaa 1 perekonomian Indonesia sekarang 

- ini, dimana Pemerintah sedang uh-sungguh berusaha untuk me- 
ngadakan nivellering jang pantas jang akan mengangkat deradjat bang- 
sa Indonesia agar set bisa sepadan dalam tingkatan pere- 
konomiannja dengan g0! jang sudah madju, maka  kiranja 

  

: $ NAN. 
Kongres Keamanan AN Untuk   

  

garakan dari tan, 
ngan 

“seperti jang. diumumkan oleh Pani 
tia Penjelenggaranja disambut 
ngan rasa simpati oleh DPP-P.P.D.I.| 
karena waktu untuk segera menjele 
saikan masalah keamanan itu diang 

al 24 samp: 

  

    
    
      

permintaan Siang Hwee ta Nya bisa Nam eR: (adalah k 

isak Prematur bila "md esora AI butkan,” Usaha  miveloring” tadi | BI, 1CPR! Gan, mengingat beatnja 
mungkin menjebab in adanji — na fasilitet? Tang ea Didalam" mong-Desa DPb.p, PD! 
pandang tampaknja "merupakan suatu ke Ini memang harus 1 Hak agan 3 sana 
N dani Tetapi ,,diskr riminasi” atau ang dianggap , diskriminasi” ta menga Yak anona 
di, dalam PN Pa hanja merupal 433 suatu ” 'notwendigkeit” jang ti- 

  

untuk menjambut - inisiatip tersebut 

Pemilih. Umum jang akan dlefeng : 5 

29 Okrober 1954 di Dika p2 

- 

dak bisa di-elakkan. Suatu mata-rantai dalam suatu proses jang tidak sedang kepada tjabangn/a diserukan 'dari kas 
supaja ' memelopori  terbentuknja 
p4 rtia didaerah guna: mengumpul ! 

kan bahan2, usul2, dan lain2 guna 
kepentingan kongres tersebut. 

simpatik bagi sesu fihak jang terkena, tetapi jang bertudjuan mulia, 
ialah berusaha mentjap: adanja kesei an jang harmonies dlm. ke. 
kuatan perekono: agian jang adil dan lajak dari segala ke 
makmuran jang bisa inegar: ini. 
— — — — — Tetapi | toh ang Hwee mengharap agar pengakuan j 5 
sebagai domestic kapitaal tadi bisa segera ditjapai, tak ada djalan lain BREBES 3 
daripada samensmelting Rapi ja dengan modal warga-negara jang . 
ada disini, jang asli maupun jang | Dan Pemerintah sendiripun su- STA 
dah mengadakan voorziening PEN $. TA mengenai ini. Kira- DJAM MALAM. KN 
nja djalan lain pada waktu ini : Oleh Kmd. G.B.N. 1V telah di 
M 2 B Tn Sean berlakunja aan 

rr .malam dalam mana dinjatakan bah 
entjatut. Keseh atan aji wa bagi sementara daerah dalam 

kab. Brebes jg keadaan keamanan- 

   
    
    

  

  

  

  

2
 

  

   
   
     

  

— AA HH — — Usaha2 Pemerintah: untuk memperketjil diumlah kema- 
tian baji dan mendjaga agan an bali selain dengan pengobatan terha- 
dap,jang sakit, djuga ada aja mendjaga agar baji2 didalam. kea 

daan sehat. Selain keadaan ea jeng diusahakan selalu dalam penga 

wasan, djuga mengenai voeding baji tidak diabaikan. Satu diantara  se- 
” an banjak djalan jang ditempuh oleh para ibu, ialah dengan memberi 
usu tambahan. Umumnja memperg'inakan ”Camelpo”, susu tepung bu 

ta luar negeri jang sudah terkenal. 
Adalah suatu pukulan jang terlalu berat bagi baji2-jang 

sudah biasa mendapat susu tepung ita, djika pada satu ketika tidak 
ada barangnja. Dan keadaan jang menjedihkan itu sekarang ini sedang 
dialami. Dipasar2 sekarang ini susu tepung “Camelpo” leniap. Demi- 
kian djuga "Eledon” jang biasanja didjadikan pengganti “Camelpo”. 

Benar2 sangat mengherankan, bahwa Sa barang? 
ita dengan sangat mendadak. Dalam keadaan demikian, terpaksa kita 
melihat kenjataan dalam kebiasaan orang berdagang. Kalau barang 
jang datang sedikit (atau tidak datang lagi) lantas ditimbun2. Soal me- 
nimbun, kita tidak akan mendjatuhkan "vonnis” kepada pedagang? sa: 
dja, bahkan mungkin djuga ada konsumen jang main timbun. 

Mungkin diluar kesedaran mereka (soal ini akan lebih 
terkutuk lagi djika semata? hanja memandang pada Taba belaka) bah 
wa dengan perbuatamnja itu orang2 inng bersangkutan lantas sama seka- 

lisatie. Djam malam termaksud di 
tetapkan mulai dari djam: 24.00 
hingga djam: 04.30 dan berlaku 
mulai darj tgl. 5-8-54. 

Sementara itu daerah mana dari 
kab. Brebes dimana dinjatakan ber 
lakunja. djam malam tsb., dan apa 
alasan2 penetapan berlakunja djam | 
malam tsb. masih sedang diminta- 
kan pendjelasan. 

Diperoleh berita interlokaal dari 
Staf Pen. R.I. 14 bahwa bagi ketja- | 
matan2 Sukoredjo, Bodja, Plantu- 
ngan dan Limbangan berlaku djam 
malam terhitung mulai tgl. 12-8- 
1954 dari djam 23.00 hingga djam 
05.00. 

Kita belum peroleh pendjelasan 
apa alasan2 berlakunja djam ma- 
lam. tsb. 2 ! 

  

TEA me Fama —ind Tegak 

  

hi tidak bisa mendapatkan. ' ”Camelpe” atau "Eledon”. Dan kita akan PEMA LANG 
terlalu kedjam djika mengatakan bahwa penimbun2 itu telah” ”membi- aa - 
nasakan” baji2. Tetapi toh suatu kenjataan bahwa dengan verbuatan 

menimbun kebutuhan baji itu dengan sengadja merusak kesehatan ba- PAMERAN KAMBING. 
ji2 kita! Untuk . mempergiat dan memper- | 
mg aa Pama - Kita tidak akan mengungkat2 soal ini andaikata hania (besar minat memelihara kambing, 

d ' mengenai kebutuhan orang2 tua. Misalnja sadja. kesulitan rokok Joleh Djawatan Kechewanan di. Tjo 
Wembley atau "Commodore” ataupun ban mobil Fiat ring 14, tidak mal baru2 ini diadakan pameran 

kambing bertempat di halaian Ke 
wedanan. Peserta2 ialah penduduk | 
daerah Ketjamatan  Tjomai- jg se-f 

| diak pagi2. telah berkumput. meme- | 
Duhj halaman Kawedanan dengan 
membawa kambingnja masing2. - 

Oleh Djawatan Kechewanan kz 'm 

bing jg kl. 300 ekor djumlahnja itu | 
(diperiksa satu-persatu untuk dipilih. | 
Pemenang2 mendapat hadiah2. 
Ketjuali “itu terdapat hasil peme- 

Jriksaan jg istimewa, ialah satu kam 
Ibing beranak 4. 

TEGAL 
PANITIA PENDIRIAN 

- GEDUNG SEKOLAH. 
Dengan diketuai oleh Suprapto 

Kartoredjo, di Tegal telah — diben- 
tuk ,,Panitya Pendirian Gedung Se 
kolah Tegal”. Badan tsb. Gebentuk 
atas inisiatip orang2 tua murid di 
daerah Kota Tegal, dengan maksud 
untuk mengatasi kesukaran gedung? 
sekolah. Untuk pertama kalinja Pa 
nitya berusaha mendirikam 10 buah 
gedung SR, jg menurut taksiran dji 
Ka dibangun setjara permanen akan 
menelan beaja Rp 100.000. 

Keuangan untuk itu didapatkan 
dari sokongan tetap, jg setiap bu- 
Jannja Rp 1,— untuk seorang mu- 
rid. Dan usaha jig lain mentjari s0- 
kongan2 dari Dia dermawan. Bera 
pa hasik pengumpulan sokongan itu 
setiap bulannja belum diketahui. 
Didaerah tsb. kini terdapat 23 SR 
ig harus ditempati oleh 9.000 mu- 
rid, jg untuk mentjapai peraturan 
seperti daerah2 lain peladjaran di 
atur dua kali sehari. 

Lebih djauh dikabarkan, bahwa 
“pada tiap2 tahunnja djuga tidak se 
dikit djumlah anak2 jg akan masuk 
SR terpaksa tidak dapat Pa 

lah kita persoalkan. Tetapi djustru susu tepung setjara langsung mem- 
punjai sangkut paut dengan kesehatan baji — jang diustru orang selala 
mengandjurkan: baji sehat — rakjat sehat — negara kuat — en toh mia- 
sih ada fihak jang sengadja "mentjekik” kesehatan baji. 
— — -—— — — Tiap? orang jang sehat fikirannia nistiaia akan mengu 
tuki perbuatan menimbun kebutuhar baji2 itu. Dan penimbunan demi 
kian adalah suatu: perbuatan jang tidak mengenal rasa peri kemanusia- 
an “api 

& 

. | PEMERIKSAAN LANDJUTAN 
MENGENAI PEMBRON- 

TAKAN BN. 426. 
Pengadilan Tentara Semarang na-| 

da hari "Rebo jbl. telah melandjuw 
kan pemeriksaannja terhadap perkas 
re peristiwa pemberontakan Bn. 426 
pada achir th. 1951 dj Kudus. Da- 

lam perkara itu telah dihadapkan 
sebagai terdakwa 18 orang tentara, 
diantaranja 2 orang Letnan, 2 Ser- 
san- Major, 3 Sersan dan beberapa 
pradjurit jang nama2nja pernan kita 
muatkan. 

      

“Mengingat dengan adanja. ia 
han masjarakat mengenai soal .perhu 

— bungan kendaraan dari Semarang ko. 

—.1a ke djurusan Tjandi dan sekitarnja. 
maka dari fihak Balai Kota telah 

—.- mengadakan persetudjuan  Menega 

| Kepolisian Kares. Kota Besar Sema-. aga pemeriksaan harj itu, Penga 
Ta “dan Tea mn dilan SEbatara telah mednengarkan 

keterangan?nja 12 orang saksi jang 

sebagian besar terdiri dari pendu- 
“duk. Diantaranja didengar ketera- 
nganjna saksi Supaat pegawai “dari 
Rumah Sakit Kudus jang a.l. men- 
fjeriicrakan tentang korban2 jang ce 

mula diangkut ke Rumah Sakit tadi. 

  

  

  

Bana Mi nenas “bagi 
kendaraan? bermotor, diketjualikan 
Sa 

kendaraan "BIS KOTA PUTIH”. 
Adapun tanda "Ketjuali Bis Kota 
Putih” akan segera dipasang dan di. 

dijalankan mulai tanggal 2 Septem- Djuga didengar keterangannja saksi 
ber 1954. 5 Polisi Sarpin jang pada bin. Djanu- 
Ketjuali hal tersebut diatas, maka Jari sedang bertugas di Karangmo- 

metgenai soal waktu jang tadina NA dio, Jogja, telah datang kepadanja 
telah diumumkan dari djam 6.00 — ntuk menjerahkan diri seorang- ter 
diam 20.00 mulai tanggal & Septem dakwa pradjurit Murdjito. 

“bers 1954 akan dirobah dari "&! Pemeriksaan kemudian akan dite- 
65.00 — djam 18.00. ja ag peda ruskan pada waktu jang akan diten- 
nia umum men, | tukan, " Saksi2 jang akan didengar 

PEMBUKAAN KURSUS PBM. B.H. al. Majoor Partono jang kini se- 
Bertempat di Balai "Kampung pa. dang bertugas. Sampai pemeriksaan 

da tgl. 1 Sept. jok RT. Karang Ke- jang ke-IV kali ini, Pengadilan Ten 
bon Kelurahan Sariredio. Smg. te- tara dalam memeriksa perkara ter- 
lah meresmikan pembukaan Kursus “sebut sudah mendengarkan  keiera- 
PBH jang telah mendapat pengesja- ngannja 27 orang saksi. 
han dari Kepala Insp. Pendidikan 
Masjarakat. Hadlir dalam . er KEADAAN PENJAKIT 

an itu Tjamat Semarang | tar MENULAR. 

kil Djapen KBS, RT Sariredjo 'Menurut keterangan dari  fihak, 

dan peserta2 kursus. 'Diwt. Kesehatan Kota, keadaan pe-, 

TOKO BUKU G. KOLEF. AKAN njakit menular jang tertiatat dari tgl.: 
15 s/d 21 Agustus 1954 sbb.: Pe-: 

pihak : 

  

   
, 

  

     
Dari pegawai ai toko buku njakit Typhus abd. dari sisa pa na 

NV -G. PKoiff Semarang dida gu jang lampau 46 orang mendjadi ee 

pat kabar ta a oleh si .pe 47 orang, dimana 5 orang antaranja SIARAN R.R.I. TRIYUNGGAL 

Semarang, 4 September 1954: 
Djam 06.10 Frankie Carles 06.49 

Njanjian Gordon Tobing dll.: 07.10 

sembuh dan seorang meninggal du-, 
nia: Paratyphus A dari sisa 7 orang '! 
“penderita mendjadi 10 orang pen- 

rusahaan itu telat ea 
kepada para pegawai, mi o 
pember perusahaan ditutup- Se 

nja telah meningkat kophase stabi- | 

(EKONOMI 

      

   

    

    
      

  

   
     
   

   

   

    

" NJAKIT ANDIING GILA 
| mayang NN APA | 

ru2 ini tela diandja 
among-pradja dida hh 

5 ambil indak: & PB 
jang lebi 1 
rangan2 | 

ta Naa lagi, | 
bahwa dalam sementara pertama taj 
'hun ini sadja 113 orang digigit an- ! 

  

djing gila, kera dan kutjing jil 9 ts 
tah terbukti positif ,.besmet”, jakni | 
dikabupate jirebon 42 orang, di- 
kotabgar Ti IM orang, di ka 

- 7 orang, dikabu ' 
paten Kuningan 21 orang dan dika 
bupatsn Mena 20 orang. 
Djumlah « 
dalam rangka pemberantasan  penja 
kit ku serak Djanuari sampai dgn. 
Djuni 1954 semuanja 688 ekor. 

Dari antara jang digigit 2 ydjing 
itu kebaniakan meninggal karena. ter 
lambat dikirim ke instutuut Pas:eur , 
Bandung cajy banjak pula /ang tak 
Daun sama sekali ke Bandung. Se 
bsbnja korban itu begitu. banjak, ter 
lebih lagi pada tahuan jg. lalu, ada- 

lah karena penduduk dx pihak pa 
|. mong-pradja kurang menginsjafi ba 
|ha,ania orang jang kerularan panjakit 

itu. 

Dasrah2 jang kini aaaih ditetap- 
kan dalam bahaja penjakit andjing 
gila, ialah kotabesar Tjirebjn, seba- 
gian dari kabupaten Tjirebon, seba 

gian kabupaten Kuningan dan seba 
gian lagi kabupatgi Indramasu. 

PURWOREDJO 
PEMBUKAAN RESMI. 

Di Purworedjo baru2 ini telah 
diresmikan pembukaan persiapan 
S.M.A. Negeri bertempat di S.R. 

| Latihan I. 
pada achir bulan Djuli jbl. suatu 
delegasi jang terdiri atas sdr. 
Pamoedji dari DPRDS Kabupa- ! 
ten Seksi: Pendidikan dan Pene- 
rangan, sdr. Soedojo dari PGRI 
dan sdr. Soebechi. dari Panitia 
SM.A. Purworedjo telah berang- 
kat ke Kementerian P.P. & K. 
untuk memperdjoangkan  supaja 
di Purworedjo diadakan S. M. A. 
Negeri. Adapun hasilnja: 1. Da- 

  

"lam tahun ini belum dapat diada- 
kan Oa. Negeri di Purwore- 
dio. - Untuk persiapan maka 
Ma tingkatan pertama Peme- 
.rintah akan membantu (menem- 
patkan) beberapa orang guru 

Negeri tsb. diatas. 

ari Depan 
Hi 

na Lapang 
| Utk Perluas” -Perdagangan”Antara “Indonesiaj Dan RRT— 

| Perdjandjian@Perdagang an RL. RRT£Diperpandjang Sampai 
1 ' 31 Djuli 1955—Pelbagai Matjam Tekstil Dan Alat2 Listrik 

“Bisa Di- Bikepani Dari RRT Ke Indonesia 

| HARI REBO jl. djam 3 so'e d'gedung PIN Perekorom'an di Djakarta ditanda-tanga- ' 
ni perdjandjian perdagangan antara Indonesia dan RRT Seperti diketahui perundingan terrsebut te- 
Iih berlangsung sedjak achir bu an Djuni jl- Berhubung dengan penanda-tanganan perdjandjian ini 
maka oleh Kementer,an Perekono nian d keluarkan kemunike yang isinja sbb.: Delegasi perdaga- 
ngan pemerimah Republik Indonssia dan delegasi perdagangan pemer'ntah rakjat pusat Republik Rak- 

| Jet Tiongkok, terdorong oleh hasrat untuk lebih memper! gkan perdagangan langsung antara 
Indonesia dan Tiongkok dan guna memadjukan persahabatan antara gan merintah dan rakjat kedua ne- 
gara tersebut. telah mengadakan 5 Kn di P jakarta, ibukota Republik Indonesia, bersendikan 
persamaan ha dan keuntunga rsama dan berdasarkan persetudjuan perdagangan antara Repu- 

bi:k indonesia dan Republik «Rakjat T.ongkok jang Manan paha tanggal 30 Nopember tahun 
1953. 

| 

erlu diketahui bahwa ' 

Pemerintah pada Persiapan SMA ' 

Perundingan? tersebut selalu ber- 
langsung “dalam suasana persahaba- 

tan: protokol perdagangan dan per- 
setudjuan pembajaran antara Repu- 
blik Indonesia dan Republik Rakiat 
Tiongkok ditanda-tangani pada 1x. 
1 September 1954. 

Penanda-tanganan dilakukan oleh 
tudjing jang telah dibunuh Mr. Sumarno, ketua delegasi perda- 

gangan pemerintah Republik Indo- 
' nesia atas nama pemerintah Repu- 
' blik Indonesa dan Mr. Kung Yuan, 
ketua delegasi perdagangan peme- 
rintah rakjat pusat Republik Rakjat 

: Tiongkok atas nama pemerintah rak 

jat pusat Republik Rakjat Tionrkok. 

Protoxol perdagangan tersebut 
berdasarkan pasal jang termaktub 

dalam persetudjuan perdagangan 
aniara Republik Indonesia dan 
Republik Rakjat Tiongkok jg te- 
lah ditanda-tangani dalam bulan 
Nopember 1953, menetapkan 
bahwa persetudjuan perdagangan ' 
tidi akan d'perpandjang dan akan 
tetap berlaku hingga tanggal 31 
Djuli 1955. Andaikata salah satu 

| pihak peserta tidak akan menjam: | 
| pakan pernjataan tertulis untuk ' 
| mengachiri persetudjuan itu tiga 
| bulan sebelum berachirna, maka 
“persetudjuan dengan sendirinja ' 
.akan diperpandjang untuk masa 
(seru tahun lagi. 

| Menurut, protokol “ perdagangan 
.ini, barang2 jang akan dipertukar- 
Ha antara kedua negara tersebut 
berdjumlah 6 djuta pounds sterling 
untuk masa setahun sedjak hari itu, 
dalam mana tidak termasuk barang2 

| dengan djumlah tertentu jang dinja- 
takan dengan Pns 

Barang2 jang akan Makna dari 
Republik Indonesia adalah kopra, 
minjak kelapa, gula pasir dan gula 
rakjat: bidji kopi, .kina, kaju, lada 
hitam, minjak kelapa sawit, minjak 
sereh, rotan, serat dan lalh2" hasil 
hutan, dsb. Barang2 jang akan di- 
ekspor dari Republik Rakjat Tiong- 
korw adatah barang2 hasil pabrik wa- 
pas, benang tenun, barang2 radjutan 
kapas. sutra buatan, mesin tekstil, 

mesin2, alat2 mesin, pelbagai mesin 
lainnja, barang2 Lstrik, hasil2 kim'a, 
kertas koran, kertas dan alat4 k.an- 
tor, 'alat2 olah-raga,  barang2 gelas 
dan tembikar, ikan asin, makanan 
dan minuman, barang2  kelort.ng 
dan lain2 hasil paberik. 

  

  
kan dan mengatur pembajaran lang- 
sung antara kedua negara tersebut, 
atas dasar persamaan. hak dan ke- 

pentingan bersma, kedua pihak pe- 
serta jang bersangkutan telah. me- 
nanda-tangani pula persetudjuan 

: pembajaran antara 
nesia dan R.R.T. sesudah mengada- 

ykan perundingan? sedalam2nja. 
1  Persetudjuan- pembajaran. itu me- 
| netapkan, bahwa Bank Indonesia dan , 
|Bank Rakjat Tiongkok akan mem- 

-buka rekening dalam pounds sterl: ng | 
tanpa bunga dan bebas dari beaj ia2 | 
untuk kepentingan masing2 pihak, ! 

funtuk menjalurkan pembajaran im- 

port dan ekspor antara kedua nega- 

ra tersebut maupun pembajaran un- 
tuk pengeluaran2 lainnja. Persetu- 
Ha pembajaran tersebut djuga me- 

penjelesaian reke- 

I 

i 

nentukan tjara2 

ning2 tadi”. 

Pidato Mr, Sumarne. 

Dalam pidatonja selaku ketua de-! 
legasi Indonesia pada upatjara pe- 

inanda-tanganan perdjandjian perda- 

  

  

  | BLORA 
JAJASAN PENDIRIAN 'RU- 

MAH. SEKOLAH 
Mulai tgl. 1 September 1954 

nanu, berdirilah di Blora Jajasan 
Pendirian Rumah Sekolah, jang 
diketuai oleh Sdr. Padmowijoto, 
Kepala Inspeksr Sekolah  Rakjat 
Kabupaten Blora. 

nja jalah Kepala2 instansi Peme 
rintah di Kabupaten tersebut. 
Tiap2 orang murid dikabupaten ' 
memberikan  Rp- 0,50 sebulan, 

Anggauta2 P.G.R.I. tjabang Ran 
dublatung telah sanggup menje- 
rahkan penerimaan kenaikan ga 

dji jang pertama kepada Jajasan 
tgrsebut. Dengan demikian  se- 
tiap bulannja Jajasan tersebut me 
nerima I-k- Rp. 16.000,—. Suatu 
inisiatief dan organisasi jang per 

“lu mendapat penghargaan dan da 
5 ditjontoh oleh kota2 lain. 

1 Mutia 

E Ruanc 

  

apa 

   
BUAT TAHUN 1954/1953 DI 

— IDJATIM DITANAM 28.900 HA. 
TEBU ONDERNEMING. 

Didapa: kabar bahwa para pengu 

mur buat tahun 1954/1955 di Dia 
'wa Timur akan ditanam tebu seluas 
Ik. 28.900 ha, dri perundingan jang 

tani2 iang mernjewakan - sawahnja 

buat tanaman tersebut berdjalan Ian 
tiar. 

Dibandingkan dengan tahun 1953/   
    

  

     

  

   

    

      

   

     

   

    
   

   

   

  

   

  

pemberitahuan derita, sedangkan penjakit Para- Lima Serangkai: 12:05 Orkes Mor- 

Hn Items bawa jang merun typhus B tetap diderita oleh  se- ton Goud: 12.15 Suara Biduan Su- 

tiing didalam Japan 5 “import. orang, demikian pula Diphtherie ig. rakarta, 12.45 Musik Kulintang: 

Di Semarang, KN lama di banja diderita oleh. seorang, pula 13.15 Gambang Kromong: 13.40 

kenal sebelum. per n sesu 'penjakit lumpuh telah diderita oleh Ork. Hawaiian Teruna: 14.00 Les 

dah perang ini dibuka kembali “ 3 orang. | Paul/Mary Ford dll.: 17.05 Taman 

“ngan aa AO 2 agan SALA AA LM Kusuma: 17.40 Orkes Dupa Kentja- 

lis dan mesin2 Ba Lae t TE an (HARGA MAS Rr Mn Hana Yak Tan . 5 
bani ja sem arang, 2 September rkes Studio Bandung, 18.45 The 

Pa ag ps Pa. aka? atasi : Rp. 42,50 Mills Brothers! 19.30 Pantjaran Pe- 

da jang ditutup p ak beli Rp. 42,25 langi: 20.30 Pantjaran Pelangi (lan- 

e an Kolff b Se 22 karat: djual — Rp. 38.50 djutan): 21.15 Dari Alam Parahija- 

ka beli Rp. 37,50 ngan: 22.20 Penutup Pekan 23.00 
Tutup. 

Surakarta, 4 September 1954: 
Djam 06. '03 Pagi meraju:  0G.1£ 

,Krontjong asli: 06.45 Aneka warna: 
: Tanah Air» 07.15. Malaya: 07.45 Ca 

Iypso dan Rhumba: 12.03 Rhapso- 
dies - 12.45 Herjatis 13.00 Waltz: 
13.15 Musik swing: 13.45 Dari Ha- 
wajian: 14.00 Harry  Garenstroom: 
17.05 Dunia Kanak2: 17.45 Varia 

Djawa Tengah: 18.15 - Seni Karawi- 
tan: 19.30 Piano dan -Biola, 19.45 

| Kontak dengan Pendengar: 20.39 
Bingkisan Penjiar: 

karta dan Sa Pes AK 

NESKAK 

Daerah Kota “Hesar Surakarta, dengan ini 

aduk 'Daerah Kota Besar Surakarta 

pedagang jang membuat reklame, bahwa 

lah berlaku Peraturan Daerah Kota 

1954 tentang: ,.Perizinan membuat 

  

  

terutama para 
pada tanggal 1 
Besar Surakart 

  

  

reklame dan pemungutan padjak”. “Peraturan daerah ini adalah aa kata ' Senandung Hidup: 
dari ng seka- :00, Tutup. 

aa peraturan. daerah jang lama, jang Jogjakarta, 4 September 1954: 
rang ti ag aa Djam 06.10. Hidangan ,.Potocur- 

Peraturan daerah atas berisi ketentuan bahwa untuk |ri”: 06.35 Pelbagai Orkes Kron- 
membuat reklame ha mendapat surat izin dari Dewan Pemerintah tiong: 07.15 Bunga Rampai pagi: 
Daerah dan untu tiap reklame dipungut padjak. Ta Pie pyaar My an 

3 :05. Sehai ang, “Te 
Mereka j mendapatkan keterangan-keterangan lebih |.ryig Dnearter” dan Ouintoti 1230 

landjut atau m an tekst peraturan daerah tersebut, dapat 

berhubungan depan cepala Kantor Padjak Kota Besar Surakarta. 

“Surakarta, 3 Agustus 1954 5 

Suara dari Bali, Timor dan Mi'ini- 
hasa, 13.10 Riang ringan: 13.50 Mi- 
buran habis bekerdja: 17.00 Sarang 
Burung Kulintang: 17.40 Diambang 

3 petang: 18.15  Bingkisai malam 

: (E RINTAH DAERAH KOTA BESAR | Minggu: 18.30 Krontjong Sendja: 

Naa 19.40 Lagu2 Indonesia Populer: 
20.15 Varia: Dan dan untuk Peride. 
rigar: . 21,15 Wajang Kulit semalam 
22.10 , Wajang Kulit - (landjutan”') 

Ke   
21.20 Imbavang 

11954 Tuas tanaman itu memundjuk 
kan angka turun, sebab pada waktu 
ku tebu jang ditanam lebih dari 

131.000 ha. jaman 

SLIP2 JG DIKELUARKAN 
OLEH K.-P.U.I-. SEBELUM 
17 MEI BELUM DILAKU- 

KAN PEMBAJARAN 
UANG MUKA. . 

Berhubung daamgan adanja' surat 
edaran dari KPUI (Kantor. Pusat 
Urusan Import) D. No.45 tentang 

zal”17 Mei dikembalikan, oleh Ke- 
menterian Perekonomian didjelaskan, 
bahwa pada slip2 jang bersangkutan 
belum. dilakukan pembajaran uang: 
mt'ka ataupun  pembajaran T.P. 

Hal” fni dikemukakan, “berhubung 
dengan adanja berita jang menjata 
xan bahwa dengan peraturan itu pa 
ra pengusaha  banjak jang menge- 
'tuarkan uang pemba,aran muka de- 
1gan pertjuma, 
Selangjutnja oleh - Kementerian 

Perekanomian diterangkan, — bahwa 
sada slip2 jang telah dilakukan jang 
disampaikan kepada KPUT bersama 
ser-devisen, sudah selesai dikerdja- 
kan. , 

KETABRAK MOBIL. 
Sebuah mobil H-2400 pada hari 

Selasa petang jbl. kira2 djam 17.00 
telah menabrak seorang anak Jelak' 
umur 10 tahun didjalan raya. desa 
'Banjumanik, Ungaran. Korban itu 
bernama Gijanto dan meninggal pa 
da ketika itu djuga, sedang kak'tya 
jang sebelah patah, Belum diketa 
hui djelas, bagaimana asal mulanja 
terdjadinja ketjelakaan itu dan fi 
hak jang berwadjib sedang, melaku-   

    
MOHAMMAD SA PSALEH) 

SENENNAN ARI, 05.30 Tutup, | 

# 

  

kan pengusutan? 

  

Adapun anggauta Pengurus lain “ 

saha paberik gula seluruh Djawa Ti : 

Gitiapai sampai sekarang dengan pe 

nembatalan slip2 jang sebelum tang 

.djuara II wanita dan sd 

dan tiap2 orang guru Rp. 1. 

  

"Dalam. pertandingan pemilihan Bintang Radio Surakarta 

sungkan di Sriwedari baru2 ini telah terpilih, dari kiri ke kanan: 
»Mardanoes, pemenang kesatu prija: 

  

  

jang dilang- 

Sdr: 
Suprapti, djuara wanitay  Sajekti, 

r. Hadi, djuara prija ke-IF. 

(Gambar: Kadyono) 

  

Saran PKI Utk Pulihkan 
. Keamanan Djawa Barat 
5—Pasal Utk Djalan Keluar— Perlu Ge- 

“rakan Militer Besar2an 
Harus Diganti 

- Sikap Detensif 
Sikap Ofensif 

». UNTUK PERTAMA KALINJA PKI Propinsi Comite Djawa 
Barat hari Rebo telah mengadakan pertemuan dengan para warta- 
wan Bandung dengan mengemukakan tjara mengenai masalah 
pemulihan keamanan di Djawa Barat. A. Anwar sekretaris propinsi 
comit€e PKI Djawa Barat, 

dan bersegi banjak. 

Djuga telah  diajelaskan, & bahwa 
meskipun pada bulan2 achir ini ke- 
giatan gerombolan telah nampak 
bertambah, dilain pihak telah terda 

pat. suatu kemadjuan jang dipelopo- 
ri oleh Djakarta Raya pada peringa 
tan 17 Agustus j.l. dengap telah da- 

"pat dikeluarkannja suatu pernjataan 
. jang didukung oleh golongan oppu- 
isisi, bukan-opposisi dan ' golongan 
alai2 negara, sebagai suatu Satar 

“untuk daerah2 dalam usahanja meng 
galang suatu persatuan nasional da- 

lam menghadapi berbagai bahaja ig. 
mengantjam negara dan rarjat. Ka 
lau antjaman2 dari  Inar 
(antara lain dengan usaha meinben- 
tuk SEATO) suka diumramakan se: 
bagai pistol jang ditodongkan depan 
dada R.I., maka kegiatun2 dari gt- 

rombolan bersendjata didaiam  ne- 
22an adalah ibarat tikawar pisau he 

lati jang ditusukkan Jari belakang”, : 

demikian dinjatakan oleh A. A. Anwar. 

Kepada para wartawan achirnja 
dikemukakan pendapat P.K.I. untuk 
mendapatkan djalan keluar,  jaitu 

suatu pendapat jang mulaf tel i 
September disebarkan djuga kepada 
umum. Sebagian dari isi $ pasal un- 
tuk “mendapatkan djalan keluar itu 
adalah sbb.: 

Pertama, perlu ditumbuhkan ke- 
.jakinan jang kuat dikalangan alat2 
znegara dan para pemimpin rakjat 
diseluruh daerah Djawa Barat, bah 
wa pembasmian gerombolan?  ber- 
sendjata itu adalah salah satu sjarat 
untuk mentjapaj kemerdekaan - na- 
sional jang penuh. 

Kedua, pertu ditumbuhkan Kejuki: 
nan jang kuat dikalangan alat2 ne- 

gara dan para pemimpin rakjat di- 
seluruh Djawa Barat, banwa peker- 
djaan. unutk membasmi geromuolan 
bersendjata adalah targgung-djawab 
bersama dan hanja bisa diselengga- 
rakap dengan  adanja — kerdjasama 

“ 

  

Hepera 

sebelum menguraikan ”5 pasal untuk 
djalan keluar dan tiara membersihkan penikam2 dari belakang jg 
diorganisasi oleh Belanda terutama di Djawa Barat” telah menge- 
mukakan pendapat PKI tentang  sebab2nja timbul 
gerombolan bersendjata jang an sebagai suatu masalah pelik 

gerombolan 

dan persatuan nasional jang kuat. 
Ketiga, perlu ditumbuhkan keja- 

kinan jang kuat didalam. alat2 ne- 
gara, partai2 dan organisasi2 massa 
dan dikalangah orang2 terkemuka 
diseluruh Djawa Barat, bahwa un- 
tuk memusnakan gerombolan2 itu 
harus diadakan gerakan militer se- 

tjara besar2an jang dipimpin setjara 
tepat dengan mendapat bantuan da- 

ri rakjat, terutama kaum tani. Sikap 
defensif harus diganti dengan sikap 
ofensif. 

Keempat, dibutuhkan adanja koor 
'dinasi “antara pekerdjaan2 — tentara 
dan polisi dalam membasmi  gerom 
bolan2 itu dengan pekerdjaan2 'dila 
pangan sosial, kebudajaan, ekonomi, 

pensrangan, pendidikan dan Japang 

an-lapangan pekerdjaan  kemasjara 
katan lainnfa diseluruh Djawa Ba 

r rat, 

Kelima, perlu diadakan” pember 
sihan2 dikalangan alat2 negara s2n 

diri serta melaksanakan prinsip ,.me 
nempatkan tiap orang pada temnat 
inja jang tepat” dilihat dari sudut ke 
takinan politiknja dan  ketjakapan 
nja: dalam pada itu perlu segera di 
adakan pendemokrasian  pemerinta 
han daerah dan desa, antara Isin 
penggantian DPRDS2 sekarang me 
lalui pemilihan2 jang demokratis. 

Demikiah antara lain 5 pasal un 
tuk dalan keluar” menurut penda 
pat PKI sebagai .,djalan satu2 jang 
tepat untuk melaksanakan politik pe 

merintah Ali-Wongsonegoro — terha 
idap gerombolan2 didaerah — Djawa 
Barat”, 

Dapat dikabarkan, bahwa pernjata 
an itu disebarkan kepada umum, s2 
dang kepada beberapa ratus alamat 
oleh PKI disertakan pula sebuah do 
kumen jang memuat ringkasan ke 
djadian2 dan pendapat sekitar aksi 
gerombolan dan lain2 jang pada 
umumnja diambil lebih. dari 10 su 

  

-hubungan dagang pada 
|dan perekonomian rakjat kedua ne- 

Dengan maksud untuk melantjar- 

“Republik Indo- ! 

| da-tangani 

normaa! 

menguntungkan, menurut 

dan kesanggupan dari kedua belah 

gangan tersebut, Mr. Sumarno me- 
njatakan kegirangannja atas nama 
seluruh negara dan bangsa Indone- 
sia dengan telah tertjapainja suatu 

»peristiwa jang bersedjarah” itu jg 
tidak sadja dapat: membantu stabili- 
sasi perekonomian negara2 jang ber- 

sangkutan masing2, - tetapi  djuga 
akan memberikan pengaruhnja jang 
baik terhadap hubungan2 antara ne- 
yara2 Asia pada umumnja. Mr, Su- 
marno djuga menjetakan terima ka- 
sih dari rakjat dan negara Indonesia 
kepada delegasi Republik Rakjat 
Tiongkok atas usaha2nja selama 'in 

dalam mentjapai penjempurnaan per- 
chususnja 

gara pada umumnja. Tertjapainja 

persetudjuan ini telah membuktikar 
pula, bahwa segala - rintangan 'jang 
ada dapatlah diatasi bilamana di- 
djundjung tinggi azas berunding dar. 

saling hormat menghormati jang di 
sertai dengan toleransi, demikian Mr 
Sumarng jang achirnja menjatakar 

.harapannja supaja apa jang telah di: 
| fjapai it selandjutnja akan memper 
erat pula hubungan2 antara Indone 

usia dan Tiongkok dalam lapangan: 
i hidup jang lain. 

Pidato ketua delegasi RRT 

Ketua delegasi perdagangan RRT 
: Kung. Yuan, dalam pidatonja a.l. me: 
njatakan sbb.: Protokol perdagangar 

jang ditanda-tanganj hari Rebo j.l. 
adalah perkembangan selandjutnja 
dari pada persetudjuan perdagangar 
antara Republik Rakjat Tiongkol 
dan Republik Indonesia jang ditan 

dalam tahun jang lalu 
Persetudjuan pembajaran jang ditan- 

da-tangani hari Rebo j.l. djuga ada- 
lah penetapan tjara2 jang kongkrit 
dalam soal pembajaran antara kedu: 
negara tersebut. Soal2 jang pentinc 
jang diselesaikan didalam perun- 
dingan kali ini adalah hal2 jang se- 
perlunja bagi hubungan ekonomi je 

dan langsung antara kedua 
negara. : 

Saja berpendapat, bahwa persetu 

djuan perdagangan jang ditanda 

tangani dalam tahun jang lalu dar 
kedua dokumen jang ditanda-tanaa- 
ni dalam tahun ini menandakan ala- 
mat hari depan jang lapang untuk 

' memperluas perdagangan antara Re- 
publik Rakjat Tiongkok dan Repu- 
blik Indonesia, Hal2 ini mengandunc 
arti jang penting untuk kemakmurar 
perekonomian antara Tiongkok dar 
Indonesia dan untuk memperbaik: 
penghidupan rakjat dari kedua ne- 

gara, djuga bermanfaat untuk mem 
perkuat perdamaian di Asia dan di- 
dunia. Oleh karena itu penanda 
tanganan kedua dokumen ini adalal 
sesuai dengan keinginan dari kedua 
pemerintah dan kepentingan rakjat 

dari kedua negara. 
Perundingan kali 

atas dasar persamaan 

ini diadakan di-i 

dan 

pihak. Dengan memakan waktu se- 
lama 1 bulan leb'h, didalam suasana | 
persahabatan saling mengerti dan 

saling berusaha, telah 'itjapai hasil 
jang memuaskan. 

Saja jakin dan pertjaja, bahwa 
mulai dari sekarang kedua pihak : 
akan mengambil segala tindakan ig | 
seperlunja untuk mendjamin pelak- : 

sanaan kewadjiban2 jang ditetapkan ' 

dalam kedua dokumen ini. Saja ha- 

rap perdagangan antara kedua ne- 

gara akan bertambah luas dari ta- 

hun ketahun. Demikian Kung Yuan 

antara lainnja. (Antara) ! 

  

LAGI SEORANG GLOBETROT- 
TER MENGUNDJUNGI 

INDONESIA.   

    rat kabar, (Antara), 

    

Guenter Markert, seorang war- 
tawan Djerman dengan mengen- 
darai Scooter ketjil, sambil meng- 
ambil gambar2 melalui tanah gu- 
run, menjeberangi sungai2 besar, 
mendaki gunung2 di Asia Ketrl, 
pada achirnia tiba di Djakarta 
beberapa hari jang lalu selama 
keadaan sehat walafiat. Rentjana 
perdjalanan Markert selandjutnja 
akan merupakan udjian bagi te- 
naga maupun “Scooternja dalam 
menempuh djalan2 melalui rim- 
ba2 dan gunung2 di Sumatera. 

saling ! 
kebutuhan '! 

    

BULU TANGKIS. 
Pada hari Saptu tgl. 28 Agustus 

1954 dilapangan Purwodinatan 21 
telah dilangsungkan . pertandingan 
Bulutangkis persahabatan “antara 
P.B. “TAWANG” dgan B.C. 
"BLUE. BIRD” dengan kesudahan 
5—4 untuk kemenangan P.B. “TA- 
WANG”, 

PSIS SEMARANG DI KEDIRI 
Pada . tgl. 29 dan 30-8 "kes. 

PSIS Semarang telah melawat ke 
Kediri untuk melakukan 2 pertan 
dingan jang kesudahannja — sbb: 
PS!S — PERSIK 0—2: PSIS — 
PERSIT 1—1- 

PANTJALOMBA SEKOLAH 
LANDJUTAN SEMARANG. 
Hatsil Panr alomba Sek. Landjutan 

Semarang, jang beritanja dimuat ke 
maren, ada sedikit kesalahan2 jang 
perlu dibetulkan. 

Djuara S.L.P. Putera. 
No..3 bukan SMP. IV, 

ninja No. 3 SMP II. 

Atlit terbaik: 

SLP Putera No..1 bukan Mirdjan 
SMP II, tetavi Hirdjan SMP II. No. 
3 bukan Soebardi SMP II, terapi Soe 
sari SMP II, 

KEDJUARAAN PINGPONG 
ASIA JG KE-3 DI SINGA- 
PURA PADA TG. 11-19 
DESEMBER J.A.D. 

Tournamen: pingparg untuk me 
ebut kedjuaraan Asia jang ketiga 

kalinja akan diselenggarakan oleh 
Singapore Tabls Taamnis Association 

intara tg. 11-19 Desember j.a.d. de 
nikian "The Straits Times”. 
Undangan? akan disampaikan oleh 

Federasi Singapura . kepada semua 

inggota Federasi Pingpong Interna 
ional dan Federasi Pingpong Asia. 

tetapi be 

Sebagaimana dikerahui,. dalam 

ournament kedjuaraan Asia jang 
sertama di Sjngapura tahun 1952, 
Indonesia ikut serta dan menduduki 

empat ke-7 dari 9 negara peserta. 
Dalam kedjuaraan jang kedua dita- 
1un 1953 di Djepang, Indcwssia ti 
tak mengutus wakil2n/a. Kabarnia, 

kali ini a#adonesia akan metigirim 

can lagi djago2nja ke Singapura. 

KES. TIONGHOA DI 
MAKASSAR. 

dalam pertandingan 
mengalahkan kesebela- 

jan Excelsior dengan 5 — 2, ma- 
ka pada hari Minggu j.b.l. kese- 
belasan Tionghoa Surabaja hanja 
dapat bermain draw ketika mela- 
wan kesebelasan Bond Makassar, 
iakni 2 —2. Kedudukan - pada 
waktu mengasoh adalah 2 —0 
untuk kemenangan Tionghoa Su- 
rabaja. Bond Makassar kali ini 
keluar dengan tidak turut serta- 
nja centre-forward Ramang, ka- 
rena ia mepdapat blessure ketika 
verkumpulannja baru2 ini meng- 
idakan tour keliling Djawa. 

5 GURU MENDAPAT ID5A- 
ZAH ISTIMEWA BERE- 
NANG TINGKAT A. 

Pada tgl. 28 Agustus dgn diha- 
diri oleh Inspecteur Pendidikan 
Djasmani Diawa Barat, di Ge- 
dung Harso Dharsono Bogor, tlh 
diadakan upatjara penutupan lati- 
han ulangan Pendidikan Djasma- 
ni. Dari 42 guru S. R. jang men 
dapat idjazah, antaranja 13 orang 
mendapat idjazah istimewa bere- 
nang tingkat A. dan 3 orang ting 

kat B. 

Personalia. 
1 

2 

Setelah 
sertama 

  

  

| SUSUNAN DELEGASI INDO- 
NESIA KESIDANG PBB 
Dewan Menteri Selasa malam 

telah melandjutkan pembitjaraan 
voal2 jang bertalian dengan si 
dang umum PBB jang akan da 
tang. Menurut pengumuman jang 
dikeluarkan sehabis sidang, dinja 

|takan, bahwa kabinet telah mene 
' tapkan susunan delegasi Indonesia 
ijang akan menghadiri sidang 
tumum PBB itu sbb: 

Ketua Mr. Sunarios Menteri 
Luar Negeri, Wakil Ketua I Roes 
lan Abdulgani, Sekretaris Djende 

'ral Kementerian Luar Negeri, Wa 
(kil Ketua II Dr. Abu Hanifah, Ke 
| pala Direktorat PBB pada Kemen 
itertan Luar Negeri, anggota2 ia- 
lah Prof. Dr. Supomo Dutabesar 
Indonesia di London, ''Mukarto 
Notowidigdo Dutabesar Indonesia 
di Washington, Mr. Usman Sas 
trosmid'o'o Dutabesar Indonesia 
di Kanada dan Mr. Sudjarwo 3 
Tiondronegoro Kepala Perwakilan Fa 

Tetap Indonesia di PBB. Wakil2 ' 
angg. ialah Mr. Tamzil Dutabesar 3 
Indonesia di Canberra, Ahmad 
Natanegara,  Artati S. Marzuki, 
Drs. Khouw Bian Tie, Mr. Zain 
dan Mr. Laila Rusad. Penasihat2 
antara lain terdiri dari Arudji Kar 
tawinata, Otto Rondonuwu. Drs. 
D.S. Diapari, Hadiarati, Mr. Bur 
hannddin, Imam  Sutardjo, Beba 
sa Daeng Lalo, Manuabe dan Dr. 

'£t. ZA. Abidin. 

    

    

   

   

    

     

      
    

   

  

    
  

Akan dibuka pada 6 September 1954 

N. 
sNEGARA -MAS? 
TJABANG SEMARANG 

Dil. Purwodinatan Timur 2—4, Tilp: 1715 Semarang. 

    

   

    

    

“3 

Direkteur : 

S. KUSUMO.   
  

MASIH MENERIMA MUKID BARU ”——— 

S, M. P.-. Atmantara 
Untuk: NN Yan 
1, Klas I (baru berdjalan 3 minggu) 
2. Klas HII/A (dibuka tg. 6 September 1954) 

3. Klas Permulaan bagi Pegawai untuk menempuh Udjian Nege- 
ri tahun 1956 (baru berdjalin 2 bulan) 

Keterangan: 
1. Pendaftaran mulai sekarang tiap2 hari : 

di S. R. Pendrikan Tengah cjam 18.00—19.30 8 
kepada Sdr. Prawirosardjonc. 

2. Uang Pangkal untuk Klas I dan JIYA Lir. Rp. 7,50 
Uang pangkal untuk Klas Pegawai ...... Kena MEA nol Oyasa , 

3. Uang Sekolah untuk Klas I dan II/A ....... saat Rp. 17,50 
Uang Sekolah untuk Klas Pegawai Wes... 13. 20,— 

Se Sa 5 — Pimpinan 

        
        

        

  Tebak



   

    

    

    
   

   
     

    

  

   
       

    

   
   

   
     

    

  

   
     

  

   
    
   

        

   

     

    

    

    
      

   

    

     
   
   
     

             

     

   

     

    
    

     

    
      

      
   
   

    
    

     

    

      
    

     
   
   
    

     

       

     
       

        

    

     
   
     
   

       

       

     

    
   
    

        
    

   

    

  

   

   
   
   
    

      
   
   
     

    
    

    

    

  

     

   

       

    

    

g
a
m
 

Wa
 

: 
« 

  

M
a
 

F 
b
a
 

na
a 

  

Djepang, baru s ai 
Ian tern ba 

bongkar. $ 

» Karelfranz Schmidt Wittmack | 

Andaikata Rastovorov itu menje- 
rahnya kepada negara selainnja Ame 
rika, toh dinas rahasia negara dari 
jang dimintai perlindungan itu akan 
mempergunakan kesempatan untuk 
memperoleh bahan2 sebanjik-banjak 
pula. Tjara demikian dalam « dunia 
intelligence service adalah “perkara | 
djamak. Sekalipun negara jang ber 
sungkutan itu intelligence servicenja 
masih "klas kambing” umpamanja. 

Begitupun Amerika Serikat, begitu 
memperoleh keterangan2- dari Yur 
A. Rastovorov, . segera. mengambil 
tindakan? - selandjutnja. - “Tindakan 
segera diambil dan bagaimana inan 
ti peperiksaan hakim. ata$ peristiwa 
itu, tentu akan diberitakan. 

Pembesar? Djepang ter- 

Satu hal jang harus saja akui 
kepada pembatia, jakni suatu ke 
djanggalan dalam tulisan . ini. 
Jakni: hingga tulisan ini saja buat. 
saia belum dapat mengemukakan 
dengan pasti dalam soal apa ig 
paling giat dikerdjakan oleh dja- 
ring spionnage Sovjet di Diepang. 
Biasanja, djaring spionnage itu | 
meliputi soal2 politik, sosial. 
ekonomi dan militer. Tetapi dari 
berita2 jang masuk, belum ada 
satu soalpun jang disebutnja: dng. 
tegas. Sa Pe 3 

Jurusan2 Sovjet Rusia, 

  

$ 

iliter 1 

nja A 
an Di LUj 

SUJUDI —    

   
klov — tetapi si 

terangan jang luas sam 
telligence Agency (Dinas Ra 
Rastovorov, karena dengan 

tur dari Shoi Trading 
angkap sebagai akibat pe 
'astvorov djuga x 
istiwa lagi jang menjedil: 

alah, Noburi Hugorashi, be 
Biro urusan  seal2 

a pada kem. L.N. Djepang 
tuduh melakukan spionnage 

ik kepentingan Moskow, bebera 
ri jl telah melontjat dari djen 
tingkat ke-empat. dari gedung 

m mana ia sedang diperiksa oleh 
hakim. ate 

skipun dia segera diangkut ke 
rumah sakit, tetapi ia meninggal be 
“berapa detik kemudian. “ Higorashi 

Jiang terkenal sebagai seorang ahli 
pada 1g. 14 

Agustus telah ditangkap atas petun- 
djuk Yuri A. Rastvorov. Ia me: 
ngambil dijalan melontjat dari dien- 
dela itu sesudah djaksa Tare 
mengdchiri pemeriksaannja dan me 
manggil polisi untuk “ membawanja 
kembali kerumah pendjara. Higora- 

| shi telah ' meninggalkan — sepatunja 

wai jang berada- diruangan itu men- 
tjoba menijegah, tetapi hanja sem- 
pat memegang... djelananja. 

Hakekatrja semua negara me- 
lakukan s nage. Dus dalam 
hal ini tidak tjuma Soviet sadja 

jang | mendjalankan  spionnage. 
Fetapi djustru Amerika ataupun 
Australia dalam hal menangkap 
pion2 itu segera diumumkan, 
maka orang lebih banjak bisa me 
ngikuti peristiwa ini. Barangkali 
yana bertanja: Apa alasannja 

vjet merahasiakan 

ini tidak hendak saja djawab. Ba- 

gampang eri pengumuman”. 
Didalam spionnage inipun ada 

nembalas4i Seperti jang terdjadi pa 
la tanggal 20 Juli 1954, Dr. Otte 

kepala dinas rahasia Djerman Barat 
'elah melarikan diri ke Djerman Ti 
nur, dikabarkan bahwa larinja itu 
lengan membawa rahasia2 negara. 
'ang dimaksud dengan rahasia nega 
1G itu antara lain jove mengenai per 
rendjataan kembali Djerman. Bersa 

maan waktunja, maka polisi Djer- 
nan Barat telch memerintahkan pe 

| Tangkapan terhadap seorang dokter 
| ang telah melintasi perbatasan dae 
"uh Dierman Timur bersama2 de- 

“gan Otto John atas dakwaan "pengl   SEKALIPUN demikian, — pada 
achir minggu ketiga bulan Agustus 
jl ini polisi di Djepang.telah berhasil 
melakukan penangkapan terhadap. 
orang? jang disangka mendjadi agen: 
Moskow. Seorang pembesar bangsa ' 
Djepang bernama Shigeru Takamura ' 
dari Biro Ekonomi pada Kemente 
rian Luar Negeri Diepang telah di-| 
tangkap, karena didakwa mendjadi 
rahasia2 militer kepada spion2 So- 
vjet di Djepang belum lama ini. Hal 
ini mempunjai hubungan dengan 
keterangan Yuri A. Rastovorov di 
Washington bahwa banjak- pembe- 
sar2 Djepang jang membantu spion 
Rusia. Keterangan ini  dipert,ajai, 
djustru Rastovoreov pun keduduk:p 
nja (tentu sadja sebelum minta asy 
lum kepada Amerika) penting sekali 
dalam dinas rahasia Sovjet. Rusia di 
Djepang. ee ? 

Selain Shigeru Takamura, di 
Diepang telah ditangkap  djuga 
Hiroshi Shoji bekas pegawai pada 
biro kerdjasama internasional pa 
da Kem. L.N. Djepang, dan No- 
bonori Hidurashi jang telah meng 
undurkan diri dari biro urusan 
Eropa dan Amerika pada Kem. 
Luar Negeri Djepang djuga. 

Dengan penangkapan2 ig ter- 
diadi di Djepang baru2 ini, pm 
batja sudah dapat menarik sedikit 
kesimpulan, bahwa kegiatan svion 
nage Sovjet di Djepang berkisar achirnja bekerdja sebagai kepala dij 

nas rahasia D'erman Barat bagian, pada urusan rahasia militer. 

Lontjat dari djendela. 
“se- oleh pembesar2nja. 

terha-" 
Mengenai pembersihap jang 

dang dilakukan di Djepang 

'hianatT'. Kalau. Otto John jtu se 
orang bekas kepala dinas rahasia 
dan kemudian diterima di -Djerman 
Timur, sendirinja oleh fihak Djer 
man Timur segala . keterangar2nja 
dapat dipergunakan untuk memukul 
'Dierman Parat dan. terhadap . Ame 
rika Serikat. 3 

Seorang Agen Amerika ig 
meninggal setjara ,.myste- | 

Beberapa hari setelah Otto John 
menjeber:ing ke. Timur, memang ter 
siar kabar bahwa seorang agen Ame 
rika di Djerman Barat bernama 
Wolfgang Hoefer meninggal dunia 
dengan membunuh diri. Sebuah ko 
mnisi Amerika  mencelidiki  kema- 
Fgannja itu. 

Untuk mentjeritakan soal ini selan 
djutnja, agaknja para pembatja lebih 
dulu ingin mengetahui . siapa Otto 
John itu. Hingga kini Otto John ber 
umur 44 tahun. Didjamar perang 
dunia kedua, dia mend.adi opsir da 
lam Abwehr (dinas rahasia angk. 
perangnja Hitler), tetapi djustru dia 

ipembentji Naziisme, maka dia per 
inah perhubungan dengan agen Ing 
'geris. Pada peristiwa 20 Juli 1944, 
adiknja, Hans, mendjadi korban. Ia 

' dibunuh, sebab turut komplotan anti 
Hitler. Otto sendiri ketika itu lari 
| ke Portugal melalui Madrid, sesudah 
' tahta 1949 dia kembali ke Bonn dan 

  
counter intelligence, jang chusus 
melawan mata2 Sovjet. Ia dipertjajai 

Me 

nai terbongkarnja djaring 
Ovorov kepada para wartawan di Washington. 

at ditembus, inaka mata-rantainja akan mudah 
n oleh Rastovorov itu terbatas sekali — ti- 

ah bisa diduga oleh siapa! : 

lam mendjalankan peran annja. 

Yusa berumur 45 ta- 

Hase | 

dan. melontjat. Salah seorang pega-| 

Balas membalas. | 

rangkali memang Sovjet itu tidak | 

lohn jang pada mulanja  mendjadi |. 

  

  

    
   

  

spionage Soviet di 

    ai pada detailsnja kepada pihak 
sia Amerika) diusahakan akan 
demkian akan memudahkan ba-    

  

— Dr. Otto John — 

Komunis. Padahal beberapa hari 
sebelum itu Otto John telah pergi 
menindjau ke Amerika dan sing: 
gah di Inggris dimana dia mene- 
mu: orang2 dari dinas rahasia 
negara? tsb. : 

Djadi, Otto John adalah orang 
dari dinas rahasia ig mengawasi 
gerak gerik orang2 komunis, te- 
tapi -achirnja dia menjeberang ke 
Djerman Timur 'jg dikuasai kd- 
munis. 
MENGENAI kematian Wolfga'ng 

Hoefer, maka Otto John sesudah di: 
Djerman Timur mengatakan: Hoe- 
"er adalah teman saja. Dia bekerdja 
dalam C.LC. (counter intelligence 
'ervice Amerika) dan pada tgl. 16 
Tuli Hoefer berijakap2 dengan saja. 
Hoefer mengatakan mendapat tugas 
C.LC. untuk mengawasi saja, karens 
Amerika menduga bahwa saja ada- 
'ah mata2 Inggeris. Tetani — demi: 
kian Otto John — Hoefer sahabat 
saja sedjak duduk dibangku sekolah, 
pada pertemuan itu menjatakan ingin 
keluar dari C.I.C, dan minta diusa 
hakan pekerdjaan. 

Mengenai kematiannja Hoefer kar 
en C.LC. itu, Otto John “hanja 
mengatakan, bahwa hal itu kema- 
tian jang mysterious! 

“Rahasia terbongkar, 
Otto John selain membawa Da- 

njak rahasia2 Djerman Barat, | 
djuga mengetahui siapa2 agen2 
Dijerman jang berada di 
Djerman Timur. Lebih2 karena 
dia bertugas selaku kepala dinas 

  

man-Barat Jg Menjeberang Ke Djerman Timur 
jerman Barat Diketabui Hampir Semuanja |, 

ibentji Nazi—Adakah Hubungan Lari-| 
| Anggota Bundestag estag Wittmack Jang| erman Timur? 

: : 

  

  

Djerman Spj 
| Dimasukka 

2 

   

    

Permintaan Jg Akan 
“Dimadjukan AS Kpd 
Sekutu2nja Di Eropah   
PEMBESAR2 di Washington pa- 

ifa hari Rabu menerangkan kepada 
United Pr:sss bahwa Amerika Se- 
rkay murngkim akan minta kepada 

| sekwu2nja di Eropa untuk mengi- 
ka.kan Djerman Barat dengan Na- 
too setelah Perantjs sekarang 

|.membunuh” Rentjana Tentara 
| Eropa. Menurut pembesar terse- 
Ibut dalam tingkat keadaan seka- 
rang ini mereka tidak melihat ada- 
nja sesuatu penjelesaian lain atas 
masalah persendjataan kembali 
Djerman selain masuknja Djer- 

(man kedalam Nato itu: 
| Dalam pada itu dikabarkan, bah- 
wa presiden Eisenhower dan badan 
penasehatnja jang tertinggi, jaitu De 
wan Keamanan Nasional Amerika 
Serikat, belum mentjapai keputusan 
terachir mengenai soal jang - pasti: 
akan menimbulkan kegemparan itu. 
Dalam hubungan ini kalangan res- 
mi di Washington menjatakan, bah- 
wa penindjauan kembali politik luar 
negerj Amerika Serikat jang diaki- 
'batkan oleh tindakan Perantjis ter- 
hadap E.D.C. mengandung petun: 
djuk, bahwa kepertjajaah Atmerike: 
Serikat dikemudian harj akan lebih 
ditudjukan kepada Djerman ,,mer- 
deka” daripada kepada Perantjis. 
Dalam hubungan, ini kalangan ter 

sebut mengingatkan, bahwa dalam 

statementn,a pada hari Selasa men 
|eri luar negeri John Foster Dulles 
telah. memberikan “dampratan “jang 
luar biasa kepada Perantjis berkena- 
in dengan tindakan parlemennja, jg. 

meurut istilah Dulles telah membu 
yuh EDC. Dikatakan, bahwa sebe 

um itu belum pernah ada seorang 
nenteri luar negeri Amerika Serika: 
berbitjara setjara kasir- dan terang 

erangan mengenai tindakan salah sa 
Uu sekutur,a dilapangan politik. luar 
1egeri jang meliputi persoalan jang 
jeberar Itu 1: 2 

Seperti diketahui, dalam keterang 
inn'a pada hari Selasa Dulles 'ants 
'a-lain mengatakan, bahwa ,,adalah 
uatu tragedi, bahwa didalam suatu 
regara nasionalisme dapat dan mau 
lihasut oleh . komunisme, hingga 
membahajakan seluruh Eropa”, 

(Antara) 

  

SEDANG DIDIRIKAN PERU- 
MAHAN UTK. 30.000 ORANG 

DI ANSHAN. . 
Pada waktu ini sexang didiri- 

kan gedung2 flat dipusat industri 
badja RRT, Anshan, jang akan 
memberi tempat bagi 30. pe- 
kerdja beserta keluarga eka 
Jang akan selesai dalam tahun 
ni, akan meliputi luas Ia 
340.000 m?'. Kalau semuanja su- 
dah selesai, maka bagi kaum 
buruh di Anshan sedjak- 1949 
sudah didirikan perumahan jang 
luas lantainja hampir 850.000 m - 

| SIDANG ISTIMEWA DEWAN 
NATO MUNGKIN DIADAKAN 
WASHINGTON PADA TGL- 

1/10 J-A.D. 
Menurut United Press, pembe- 

sar2 Sa mnak mi Hn 
berpendapat, wa sidang i 
wa Dewan Nato mungkin sekali 
akan dadakan di Washington se-   rahasia, sehingga dari jang se- 

ketjii2-nja bisa mengetahui. 1 
(tulah sebabnja, maka surat 

(kabar Djerman mengatakan bah- 
wa sesudah Otto John sampai di 
Dierman Timur maka lebih dari 
500 orang jang ditangkap, dalam 
hubungan ini orang menduga bah 
wa adres itu diperoleh. dari tangan 
Otto John. 

. Sebenarnja memang bisa  di- 
sangsikan, Otto John seorang jang 
anti Nazi dan anti komunis, en toh 

melarikan diri ke Djerman “Timur. 
(Hal ini atjapkali dihubungkan de- 
ngan berita2 jang pertama kali tersi 
ar didunia Barat, jakni jang membe 
ritakan bahwa Otto John ”ditjulik” 
oleh orang2 Djerman Timur: Pada- 
hal ia meninggalkan “Djerman Ba- 

sudah konperensi Seato di Manila 
berachir. Dalam hubungan ini be- 
berapa pembesar pemerintah me- 
njatakan, bahwa sidang Dewan 
Nato itu kira2 akan diadakan pa- 
da tanggal 1 Oktober jad. (An- 
tara). : 

  

jaitu Somerset Maugham — maka 
peristiwa jang terdjadi diwaktu 
jang achir2 ini sudah mendahului 
seramnja. 

Kesemuanja baru sampai pada 
taraf saling membongkar rahasia 
lawan. Kalau penjerahan Rasto- 
vorov sudah mengakibatkan bebe-   rat setjara sukarela! 

Betapapun djuga keadaannja, de- 
ngan adanja Otto John di Djerman 
Timur itu: sudah merupakap suatu 
pukulan bagi fihak Djerman- Barat 
chususnja dan Amerika pada umum 

inja. Sebab, Otto John jang sudah 
mulai membuka tabir2 rahasia Djer 
man Barat, sekurang2nja  merugi- 

kan rentjana Amerika djuga. 

Stand 3—1 untuk Ame- 
rika. 1 5 

! “Dalam peristiwa spionnage - jang 
besar sedjak tahun 1954 ini, sudah 
barang tentu jang peristiwanja di- 

    
Begitulah, Otto John telah me ' umumkan — saja dapat melihat ke! 

dap orang2 jang disangka mene'jadi njeberang dari Djerman Barat ke i giatan kedua belah fihak — blok 
agen Moskow, lebih landjut 
diketahui bahwa polisi Diepang pa: C I 

da beberapa hari jl. ini telah me- orang jang bersympathie kepada j menjeret spion lawan. Dalam tahun 
dr. Wolfgang Wohlgemuth, se- 

  

Krn Peluru Jg Mental! 
Telah Meminta Korban Djiwa Seorang Pengenda- 

ra Betjak — ALRI Sementara Dikonsinjir — 
“Sekitar Kegaduhan Di Surabaja 

BERTEMPAT DIKEDIAM AN Walikota Surabaja Selasa ma 
lam jl. telah diadakan konpereasi vers, dimana kepala Kedjaksaan 
Surabaja, mr. Kadarusman bertindak sebagai djurubitjara untuk 

memberi 

  

pendjelasan tentang jusiden jang terdjadi di Tundjungan, . 

Surabaja, jang telah mengakibatkan tewasnja seorang penduduk dan 
4 mendapat luka.   Keterangan2 ini diberikan oleh 12 orang lainn 

Mr. Kadarusman berdasar proces2 perbal jang ada padanja. Insiden 
mula2 timbul antara seorang “nggauta militer dan seorang pendu- 

duk dekat gedung bioskop ”Broac way” pada tanggal 25 Agustus jl. 

Insiden ini kemudian disusul de- 
ngan insiden2 berturut2, jang ta- 
kin hari makin menambah ketega- 

    

ngan antara fihak militer tertentu 
dengan penduduk. Achirnja insiden 
meledak lagi lebih hebat, dengan 
dakwaan dari fihak penduduk bah- 
wa orang2 jang menjebabkan insi- 
den, ini telah lari masuk dalam k.n- 
tin ALRI di Tundjungan. Ini :er. 
djadi an hari Minggu malam Se- 

  

nen j : - 
Meskipun waktu itu sudah ada 

pendjagaan2 militer di djl. Embong 
Malang dan Tundjungan, tapi  se- 
djumlah besar penduduk sudah ber- 
kumpul didepan kantin ALRI, Ke- 
adaan disana demikian 
hingga fihak pendjaga keamanan ter 
paksa memberikan tembakan2 per- 
ingatan beberapa kali. Sampai 
orang2 jang berkerumun didepan 

panasnja, 

'kantin ini mendjadi bubar. : 
Akibat sebuah peluru jang men 

tal, seorang pengendara betjak ber 
dan 12 

orang lainnja mendapat luka2. Yen 
tang tembakan peringatan ini sudah 

KMKB 

nama Amin telah tewas 

dibenarkan oleh komadan 
Major Sudono, sesuai dengan disi 
plin militer. jang mendjalankan tuzas 

Tp an 
Setandjutnja diterangkan, 

djut para anggauta ALRI  dikonsi 
njir, sedang penjelidikan seteliti2aja 
Kini masih diteruskan. Kepada k2lu 

can 

kotapradja telah diberi sumbangan 

Rp. 500. Sementara itu Bung Tomo 

arga Amin oleh fihak militer 

telah minta supaja diidjinkan berbi 
tjara dimuka radio dalam satu 

nentramkan rakjat. (Antara). 

bahwa 

sampai ada pengumuman lebih lan 

dua 

hari ini, untuk ikut membantu me 

dipat Djerman Timur bersama2 dengan | Sovjet disatu fihak dan blok Ameri 
ka lain fihak dalam usahanja 

ini, Amerika berhasil mengail agen2 
Sovjet dari Tokio (Yuri  A. Rasto- 
vorov),s dari Australia (Petrov) dan 
dari Bonn (Khoklov). Fihak Sovjet 
berhasil mendapatkan Otto John da 

: ri Djerman Barat. Andaikata peristi 
iwa ini disamaka, dengan main  se- 
#pakbola, maka sampai bulan  dela- 
(pan ini standnja 3—1 untuk keme- 
' nangan Amerika. 

Kedua belah fihak dengan sis- 
tim2 jang paling baru menjebar- 
kan agen-agennja. Tetapi  djuga 

“|dengan tjara2 jang terbaru didja- 
'Jankan saling mengail agen2 dari 

Ka lawan. 

5 

| 

Kalau buku? tierita jang telah 
mendjadi klasik dikalangan ,,ahli 
Spionnage” adalah tjerita Ashen- 

| den — dari pengarang terkenal 
didunia ini dan jang masih hidup 

  

MESKIPUN USAHA 
RINTAH 'untuk menentukan garis2 
dari ,,isinja” politik  pengadjaran, 
supaja sesuai dengan kebutuhan 

“masarakat Nasional sudah tjukup 
banjak, tetapi kenjataan  djalannja 
pengadjaran didalam rumah2 seko- 
lah masih belum djauh bedanja de- 
ngan kelandjutan dari djiwanja pe- 

' ngadjaran dimasa Hindia Belanda. 
Dengan lain perkataan, 
dalam prinsipnja 
ran kolonial sudah diganti 
ngan politik pengadjaran Nasional, 

diwudjudkan. 

meskipun 
politik pengadja- 

de- 

tetapi dalam prakteknja masih be-: 
lum banjak perubahan2 jang bisa 

rapa orang di Djepang ditangkap, 
maka penjerahan Otto John pun 
sudah berakibat penangkapan ter- 
hadap beberapa ratus orang di 
Djerman Timur. Dari dulu sam- 
pai sekarang, kissah spionnage 
tetap menarik. Tetapi lebih me- 
narik lagi melihat akibat2nja. 

Lagi pelarian ke Djer- 
man Timur. 

Pada waktu saia menulis peris- 

129.73 meter, " 
meter lebih tinggi daripada re- 

    

  

| Rantjangan Naskah 
BA 

| “ : SE ATO
: 

Botjor 
Bab 4 Pasal Jang Terpenting — Serangan Pada 

# Salah Satu Negara Jang Ikut Serta Atau Laos 
—..- Kambodja Dan Bao Dai Ujanggap 

n Sebagai Agresi Komunis 
| KALANGAN2 AMERIKA Serikat di Manila merasa sangat 

tidak enak karena d' umumka 

ranfjangan jang sedianja akan 
ri Dulies dalam Konperensi para 
langan2 d.plomat'k jang kompeten 
adalah sjah, 

'har'an »Manila Bulletin” pada hari Selasa, jang 
Aa aa aa Dan dimadjukan NA 

ntjangan persetudjuan Seato oleh 
dinjatakan sebagai 
menteri luar nege- 

ahli pada harj Rabu petang. Ka- 
mengakui bahwa. dokumen itu 

jairu hasil dari tukar-menukar pendapat di Washington 
selama 2 minggu jang terachir ini antara para wakil Inggris, A S.. 
Australia, Kom Zealand dan Perantjis. Dokumen itu menurut jang 
dumumkan oleh »Manila Bulletin” mempunjai 9 bab dan sebuah 
mukadimah. 

Dari ini jang terpenting ialah Bab 
4. Menurut bab ini setiap fihak .'g. 
ikut menanda tangani persetudjuan 
akan mengakui sebagai agresi komu 
xis, jaitu serangan bersendjata dalam | 

  

“. Tn 2 : SO 

Bahaja Sungai 

“ Yangtse 
Dalam Sebulan Lagij8isa 

| Dibindarkan, Ratusan 
— Ribu Manusia Dikerah- 

kan Untuk Kalahkan 
Bandjir 

€CHANG Ha sdn T 

direktur pusat pentje entjana 

bandjir di Wuhan (sebuah kota 

besar dikanan kiri sungai Yangtse 

dibagian tengah RRT), dalam 
minggu jl. telah menerangkan 
kepada sidang kongres rakjat kota 

'Wuhan, bahwa ,,pertempuran Wu 
han” « melawan bahaja sungai 
Yangtse kini mentjapai babak ter- 
achir, tetapi perdjoangan  mela- 
wan-air sungai jang mengamuk 
itu masih ,,sangat berat.” um 
permukaan air disungai Yangtse 
di. Wuhan turun sampai kebawah 
titik-bahaja, masih dibutuhkan 
waktu kira-kira 1 bulan lagi, satu 
bulan perdjoangan berat. 

Pada tgi. 18 Agustus j.l., per- 
mukaan air mentjapai tingkat 

atau “hampir 14 

kordnja ' dahulu. Waktu zaman 
Kuomintang, dalam tahun 1931, 
timbul bandjir besar, walaupun 
tingkatan air baru mentjapai 26.94 | 
meter. Kalau rakjat tidak berdjo- 
ang demikian kerasnja, Wuhan | 
sudah lama akan tergenang sama 
sekali, kata Chang. 

Ratusan ribu tenaga ma- 
nusia melawan sungai. 

Kira2 200.000 pekerdja kota 
Wuhan, serdadu2, pegawai2 pe- 
merintah, petani2 dll lapisan pen- 
duduk Wuhan telah dikerahkan ! 
dalam perdjoangan melawan su- | 
ngai ini. Disamping itu ribuan : 
supir dan pekerdja pengangkutan ' 
lainnja terus-menerus mendatang- | 
kan bahan2 penakluk sungai. Dja- 
lan2 tanggul telah dipertinggi dan 
diperkukuh, mana jg tembus te- 
lah diperbaiki. Angkatan perang 
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RRT dikerahkan pula, dan bebe- 
rapa diantara anggota2nja telah- 
tewas tenggelam atau hanjut. Pe- 
aerbang2 dan djurusilam2 angka- 
tan laut dan satuan? kereta api 
dikerahkan pula. 

30 buah lokomotif dengan 650 
gerbong, lebih dari 1.000  gero- 
bak, S5 kapal api, 300 barkas, 
500 perahu, banjak  diantaranja 
chusus didatangkan dari bagian2 
negeri Tiongkok lainnja, telah di- 
kerahkan dalam pekerdjaan rak- 
sasa ini. Organisasi2 pemerintah 
setempat ditempat2 lainnja telan 
kirim .300 pompa diessel, 
4.700.000 karung, 170.000 ba- 
tang kaju dan sedjumlah besar 
bahan2 lainnja. 

Untuk menolong korban2 jang 
mengungsi kekota Wuhan dari 
desa2  disekitarnja, pemerintah 
sudah menjumbangkan lebih da- 
ri 500.0000.000.000 yuan. Berpu- 
luh2 pusat perawatan ibu dan 
anak telah didirikan. : 

Chang menerangkan seterus- 
aja, bahwa pekerdjaan menakluk 
kan bandjir ini dipimpin oleh 
Partai Komunis dan, pemerintah. 

Ta (Antara). 

  

KETJELAKAAN PENUMPANG 
KERETA-API. 

Seorang pemuda Tionghoa me 
ninggal dan seorang lainnja Juka 
ringan ketika pada tanggal 30/8 
djam 18.25 diperron stasiun Bo- 
P3 sean 65 mereka itu se 

gai | kereta-api dja-   tiwa spion2 jang berbalik, datang 
berita dari Djerman jang menje- 

. butkan bahwa anggauta Bundes- 
| tag. Djerman Barat 

'kan diri ke Djerman Timur dan 
| selandjutnja - minta asylum. Ini 
, sangat menarik, djustru dia ada- 
lah anggauta dari Christian De- 
mocratic Party, jakni partainja 
Konrad Adenauer. : 

Satu hal jang masih agak me- 
njangsikan, apakah larinja itu ada 
sangkut pautnja dengan peristiwa 
Otto John dalam perkara spion- 
nage, karena temponja melarikan 
diri itu tidak lama selisihnja. 
Lebih2 dengan adanja berita2 jg 
disiarkan dari Frankfurt jang me- 
njebut2, djika kelak Otto John 
diangkat sebagai Menteri di Djer 
man Timur, maka - Karl Franz 
Schmidt - Wittmack akan diang- 
kat mendjadi kepala sekretariat 
Kementerian itu. 

Dika pelarian2 ini mempunjai 
sangkut paut ig langsung dengan 
spionnage, maka kali ini diaring 
spionnage fihak demokrasi Barat 
agak lebar sobeknja.   
ngadjaran, dan terutama tentang 
kurangnja. guru2 jg mempunjaj sa- 
rat2 jg mentjukupi tentang ' yaris2 
pengadjaran jg mendjadi keinginan 
politik pengadjaran jg sebetulnya. 

Inilah sebabnja maka Kementeri- 
an P.P. dan K. telah - mendirikan 
laboratorium - dibeberapa tempat, 
“untuk membuat  penjelidikan dgn. 
djalan mendirikan beberapa sekola 
han jg merupakan experiment, jg 

hasilnja meskipun belum bisa di ka ! 
ta memuaskan, tetapi boleh djuga. 
Dalam experiment2 itu, tidak sa 

dja mentjari tjara baru untuk me- 
Ingisi kekurangan2 pada rumah2 se 

Sangat banjak sebab2nja, dianta-' kolah ig sekarane sudah #da. teta- 
“ranja jg terpentiris Gdaku tuldtang “pi juga untuk mentjari “bentuk 

& 

Kari Franz umur 20 tahun, 
| Schmidt-Wittmack telah  melari- Perniagaan, mendapat ketjelakaan 

penum | 
tuh dari Pantas Dela Gitn Ho 
umur 25 tahun, ti 1 di Lebak- 
pasar Bogor, dan Tan Tjien Tjen 

didjalan 

itu ketika kereta-api 55 jang da- 
tang dari Band masuk perron, 
Liem Giem Ho kegilas sampai 
hantjur karena masug  di-sela2 
roda sedangkan Tan Tjien Tjen 
luka2 ringan Mung- 
kin waktu mereka berdiri dibor- 
des dan hendak bersiap-2 akan 

paman Laga Han one etahu | w: se 
suk wessel 65. Na 

MENTERI PERBURUHAN 
INDIA MINTA BERHENTI. 
Menteri perburuhan India, V. 

V. Giri, telah mengadjukan per- 
mintaan berhenti, demikian ma- 
lam Selasa diberitakan oleh ka- 
langan jang Jajak dipertjaja di 
New Delhi. Tetapi kini masih be 
lum diketuai apakah permintaan 
jitu telah diterima baik. Tindakan: 
menteri itu adalah puntjaknja per 
tentangan dengan menteri2 lain- 

  

|kan, bahwa semua 

  :nja mengenai politik perburuhan. 

PEME-stelselnja susunan dan ,.isinja” pe- pendidikan” jg harus diberikan ke- 
pada para siswa, disamping penga 
djaran2 jg sudah berdjalan, karena 
sampai sebegitu djauh jg bisa di ke 
tahui, dalam rumah2 sekolah, 

|anak2 sangat kurang menerima pen 
didikan, hingga tidak heray bahwa 
dimasa jg lampau meskipun  ru- 
mah2 sekolah bisa menghasilkan 

| .manusia tjerdik — pandai”, tetapi 
“djumlahnja ,, manusia susila” sa- 
ngat kurang. . 
Berhubung dengan ini, dari fihak 

jg sangat boleh dipertjaja,. Warta- 
wan Suara Merdeka dj Jogja men- 
dapat kepastian, bahwa" besuk parda 
bulan Desember jg akan dat:ng, 
Badan Kongres Pendidikan, ialah 

badap setengah resmi jg diusaha- 

  

  

daerah persetudjuan, terhafap salah 
satu dari fihak2 jang ikut serta atau 
terhadap Kambodja, Laos atau dae 
rah dibawah juridiksi pemerintah 
Vietnam Bao Dai. 

Selandjutnja setiap fihak penanda 
tangan djuga “akan menganggap se 
bagai agresi, jaitu serangan bersen 

djata terhadap setiap negara jang se 
tara bulat disetudjui oleh negara? 
penanda: tangan, djika mereka ber 

anggapan, bahwa serangan sematjam 
itu membahajakan perdamaian dan 
keamanan. Fihak2 jang mendjadi pe 
nanda tangan akan sepakat untuk 

bertindak bersama-sama, dan  tinda 
kan? jang akan diambil akan dike 
mukakan kepada Dewan Keamanan. 

Babsk 4 ini selandjutnja menentu 
fihak. peserta 

akan bersidang dan segera mengada 
kan konsultasi seandeinja salah saru 
atau lebih dari mereka menganggap 
bahwa kedaulatan dan kemerdekaan 
beberapa daerah persetudjuan teran 
tjam bahaja. Daerah . persetudjuan 
ini ditentukan dalam sebuah fasal 
Gairu fasal 80) jang meliputi Asia 

Tenggara. dan Pasifik Barat-daja, ta 
pi'tidak terus meluas ke Utara di 
atas garis 21”31, Zone ini dapat 
dirobah oleh persetudjuan setjara bu 
lat antara fihak2 penanda tangan. 

(Aniara)   

  

200.000 Orang menjambut 
Junani untuk 

jang dikatakan 
berdemonstratie 

adalah 

panggilan Uskup Besar Mgr. Spridion dari 
mu lawan 

“tindakan2 nanti-liberal” 

"Cyprus di 

  
di Cyprus 

menuntut supaja 
tindakan Inggris 

dan   bebaskan”. 
  

Mao Tse Tung Orang 
Jz Terpenting Di R.R.T. 
Pandangannja Atas Masalah2 Dania 

Realistis Dan 'Tegas/— Rakjat R.R.T, 
Giat Membangun — Kesan2 Beberapa 

Anggota Delegasi Attlee 
W. FRANKLIN, anggota parlemen Inggris jang baru sadja 

mengundjungi Republik Rakjat Tiongkok sebagai anggota delegasi 
Partai Buruh Inggris jang dipimpin oleh Clement Attlee, menjata- 

kan Rabu pagi, bahwa ia terpengaruh sekali oleh kemadjuan per- 
ekonomian Tiongkok jang tertjapai dibawah pimpinan kaum ko- 
munis. Dikatakannja, bahwa ia terutama sekali tertarik perhatian- 
nja oleh kegiatan rakjat Tiongkok. Dalam pada itu Franklin me- 

nambahkan, bahwa meskipun dernikian Tiongkok dilapangan eko- 
nomi masih tetap terbelakang kalau dibandingkan dengan Eropa. 

Menurut Franklin, cyang jang pa- 

di Tiongkok sekaranz , Tung. 
nampaknja adalah presiden Mao Tse 
ling penting 

  

Sebagaimana dikabarkan, pada hari Minggu j4. di Bandung telah dilaku- 
kan upatjara chidmad pemakaman kembali 100 djenazah pahlawan jang 
gugur dizaman "revolusi. Tampak pada gambar peti2 djenazah sedang 

“diangkut ke makam pahlawan oleh anggauta2 angkatan perang. 

  

Komite Perdamaian 
.BukanAlat Komunis 
Selama Masih Ada Pendjadjahan Per. 

damaian Tak Bisa Kekal — Kata 
Prof. Ir.. Purbodiningrat 

(Oleh: Wartawan Kita) 

DENGAN MENDAPAT perhatian besar pada hari Minggu 
malam tg. 29/8 di Jogjakarta telah dilangsungkan tjeramah dari 
Prof. Ir. Purbodiningrat, Ketua Umum Komite Perdamaian Indo- 
nesia. Jang dibitjarakan ialah kea daan dunia pada dewasa ini. S Da 
sudah ketua Panitya Komite Per damaian Tjb. Jogjakarta mengi:- 
raikan maksud dari malam pertemuan itu, dimana antara lain d'- 

sangkal bahwa gerakan Perdamai an adalah ,,alat dari gerakan kora 
munis”, kemudian oleh pembitjara dikemukakan djuga resolusi 
jang baru-2 ini telah diambil oleh golongan agama dalam kompc- 
rensi jang dilangsungkan di Djakarta, dimana oleh mereka djuga 
dikehendaki adanja Perdamaian. 

Sementara itu, Prof. Ir. Purbo 
diningrat dalam pidatonja antara 
lain mengatakan, bahwa seperti 
telah diketahui, negara kita men 
djalankan politik bebas dan actief, 
jang mana menundjukkan bahwa 
negara kita menghendaki adanja 
Perdamaian dalam dunia. Kemu 
dian “lalu dibentangkan hasil2 
Kongres Perdamaian jg diadakan 
di Ibu-Kota. Selandjutnja dikata- 
kan, bahwa politik. pemerintah 
kita jang bebas dan actief dengan 
tidak mengikuti salah satu blok, 
membuktikan bahwa pemerintah 
kita suka kerdja sama dengan 
negara jang manapun. Djuga di 
kemukakan kehendak pemerintah 
kita mempertahankan perdamaian 
dunia, dengan ikut sertanja dlm. 
Konperensi Kolombo baru? ini, 
dimana djuga telah diambil se- 
buah resolusi jang menghendaki 
perdamaian. Dan jg paling heibat, 
menurut Prof. Ir. Purbodiningrat, 
betapa besarnja pemerintah kita 
tjinta pada perdamaian, dengan 
mentah” sudah menolak undangan 
untuk ikut-serta dalam Konperen- 
si SEATO, karena pemerintah 
kita menudju ke perdamaian. 

.. Tudjuan perdamaian. 
Selandjutnja dikemukakan, vah 

wa perdamaian tidak memandang 
bulu, kulik atau golongan. Satu 
sama lain wadjib saling harga 
menghargai. Tidak saling  men- 
tiampuri politik dalam negeri se- 
samanja. Kalau dasar2 jang demi- 
kian ini di-indahkan, perdamaian 
tentu tertjapai djuga. Tetapi sela 

Usaha Memberi Sifat Nasional Pd Sekolah? Kita 
kan oleh Kementerian P.P. dan K.. 
dibawah pimpinan — Brodjonegoro, 
akan mengadakan kongres, meiulu 
untuk mentjari ,.tjara2 pendidikan”, 
untuk mengisi kekosongan dari ru 
mah2 sekolah2, mulai darj sekolah 
rakjat sampai pada sekolah2 tinggi 
Adapun tjara2 jg akan diambilnja, 
adalah mengupas praecadvies2nja be 
berapa ahli pendidikan, jg sengadja 
diminta oleh badan kongres kepada 
beberapa badan2 perguruan, jg di 
pandang mempunjai keahlian da- 
lam soal itu. 
Dimanakah kongres itu akan di 

langsungkan, sampai sekarang be- 
lum ada kepastian, tetapi sangat be 
sar' kemungkinannja akan diadakan 
Yi Jogjakarta, 

  

ma masih ada pendjadjahan, sela 
ma masih ada tjampur tangan 
urusan dalam negeri oleh negara 
lain, maka perdamaian tak akan 
kekal. “Tegasnja tak akan ada 
perdamaian. 

Selandjutnja dikemukakan djuga 
tentang tudjuan  pendiriah PBB jg 
maksudnja untuk - mempertahankan 
perdamaian, sebagaimana itu ter- 
tjantum dalam Piagam PBB. Teta- 

pi sebagaimana pernah “dinjatakan 
sendiri oleh Nj. Laksmi Pandit, Ke 

tua PBB dalam kundjungannja di 
Indonesia, bahwa 'ada beberapa ne 
gara jg tidak taat pada Piagam 

PBB jg sudah ditanda-tangan? oleh 
mendiang Roosevelt, — mendiang 
Stalin, - Churchill, Chiang  Khay 
Shek dsb.nja, dimana ada  dinjata- 
kan bahwa PBB akan bekerdja ke- 

ras untuk mempertahankan perda- 
maian dunia. Oleh pembitjara di 
adjukan pertanjaan, -—— tetapi me- 
ngapakah hingga sekarang masih 
ada, djuga antjaman dunia? Menu- 

rut pembitjara tak adanja perdamai 
an ini disebabkan “karena masih 
adanja negara2 jg hendak mentjam 
purj urusan dalam negeri dari lain 
negara. Oleh pembitjara dituturkan 
djuga adanja suasana tidak damai 
dibeberapa negara jg hingga kini 
masih merupakan” negara? djadja- 
han. Selama masih ada negara2 dja 
djahan, antjaman perang tetap ma- 
sih ada. 

Kemudian dituturkan usaha2 jg 
kini sedang didjalankan oleh pihak 
Amerika Serikat dengan  tjoba2 
mau membentuk - Nato dan Seato, 
— fetapi usaha2 itu akan alamkan 
kegagalan, karena rakjat di Eropa 
Barat lebih tjinta pada perdamaian 
dunia. Oleh Prof. Ir. Purbodining- 

rat djuga dikemukakan 'usaha2 pe- 
merintah kita dalam soal perdaga- 
ngan jg tidak mentjari pasarap di 
dunia barat sadja, tetapi kini sudah 
mengadakan perhubungan. dagang 
djuga dengan Rusia, RRT dsb.nia. 
Malah dari Rusia pemerintah kita 
dalam perdagangan, mendapat ke- 
Tenggaran dalam soal  pembajaran. 
Pada achirnja dinjatakan, selama 
masih ada bangsa jg hendak mem- 
pengaruhj lain bangsa, maka akan 
tidak la perdamaian. Oleh pembi 
tjara. djuga dikemukakan  perlunja 
diadakan nasionalisasi atas semua 
perusahaan asing. Perekonomian ki 
ta harus bebas dari pengaruh kapi- 
taal asing darimanapun datangnja, 
sekean kurang lebih uraian Prof. 
Ke Bu 9esam barak, 

. 

4 

Dalam hubungan ini ia me- 
Injaiakan, bahwa pandangan Mao 

“Tse Tung terhadap masalah2 dunis 
| telah sangat . menarik. perhar'annja, 
'4crutama karena realisme dan ke: 

| tegasannja. 
| Selandjutnja Franklip  menerang- 
|kan, bahwa ia tidak melihat adanjn 
' penasehat2 Sovjet seorangpun, akan 

| tetapi dalam pada itu ia mengakui, 
Ihahwa ,,genggaman” Sovjer atas ne 
| gara tersebut dewasa ini adalah ke- 

' ras “sekali. - Satu2nja djalan “untuk 
| mentjegah mendjadi makin kerasnja 
| sengegrnan itu menurut Franklin ia- 

lah diperbesarnja perdagangan  an- 

tara Timur dan Barat. 
Dr. Edith Summerskill, djuga. se- 

?' orang anggota delegasi Attlee terse- 
but, “dan bekas menteri kesehatan 
Inggris, menjatakan, bahwa ia ter- 

pengaruh 
kesehatan rakjat di Tiongkok. 

Ia selandjutnja menjatakan, - bah- 

wa menurut bahan2 jang diperoleh- 

nja, taraf kematian anak2 telah me- 
rosot dari 2046 mendjadr 44 di 
Tiongkok. 

Atilee menjatakan bahwa kun- 
djungan delegasinja ke RRT itu 
adalah penuh dengan kenang-ke- 
nangan jang baik. Dalam hubu- 
ngan ini ia berharap, bahwa kun- 

(djungan itu akan berfaedah bagi 
usaha memperkokoh huburigan 
persahabetan antara RRT dan Ing- 
gris- Attlee tidak mau memberi- 
kan komentarnja lebih landjut dan 
menjatakan, bahwa ja akan mem- 
berikan kesan2n'a dalam konpe- 
rensi pers. 

Delegasi Partai Buruh Inggris ini 
Rebo pagi tadi tiba di Hongkong 
denga, kereta api jang untuk perta- 
ma kalinja sedjak 1949 melintasi 

djembatan besi jang memisahkan 
RRT dari Hongkong. Delegasi ter- 

sebut, kefjuali Attlee, pada hari Ke- 
mis bertolak ke Tokyo untuk 
mengadakan kundjungan selama 3 
hari di Djepang atas undangan par- 
tai2 sosialis Djepang. Dalam peraja- 
lanannja kembali ke Inggris mereka 

akan singgah di Singapura, Rangoon 

dan Beirut. 
Atilee menurut rent'ana akan ting 

gal selama 3 hari di Hongkong, un 
tuk kemudian meneruskan perdjala 
anannja ke Australia dan New Zea 
land melalui - Singapura.  Menutut 
rentjana, suatu laporan lengkap me 

agenai kundjungan ke RRT ini akan 
disampaikan oleh dewan pimpinan 

partai kepada konvensi Partai Bu 
ruh Inggris jang akan diadakan di 
Scarborough pada tg. 27 September 
'sampai tg. 1 Oktober jad. (Antara) 

MENGGANTUNG ANAK TIRI 
Hari Selasa pengadilan negeri Bo 

gor telah memeriksa perkara peng- 
aniajaan atau ' menggantung anak 

tiri hingga mati. Sebagai terdakwa 
dihadapkan Talib bip Sabit bersama 
isterinja  Nji Marnah binti: Lamin 
(ajah dan ibu tiri si korban). Pun 
telah didengar keterangan & orang 
saksi, - semuanja tetangga dari ter- 
dakwa. Menurut tuduhan Talib bin 
Sabit bersama isterinja telah mela- 
kukan penganiajaan — kepada anak- 
nja, seorang gadis umur 17 iahun, 

dengan djalan. mentjekek ' kemudian 
menggantung si korban. Terdakwa 
menjangkal tuduhan dan. mengata- 
kan, bahwa si korban telah meng- 
gantung diri. Keterangan 3 orang 
saksi sangat memberatkan  terdak- 
wa. Pemeriksaan masih “akan “dilan- 
djutkan. Y Antara), 

     SEORANG LAKI2 bangsa 
| Swedia bernama Allan Lundberg, 
(umur 24 tahun, Senen jl. berha- 
- en Tn dunia ber 

jalan diatas tali jang dipas! 
7 kaki diatas tahah, Ia pasang 
menit lamanja ia berdjalan mon- 
dar-mandir diatas tali, sambil 
makan — kalau datang waktunja 
— 1 ham sandwich, 2 sosis pa- 
nas, 2 tjangkir air buah bilberry, 
1 tjangkir kopi, buah anggur, 
gula, merokok. Peristiwa ini ter- 
jadi di Avesta, Swedia tengah, 

Rekord lama dipegang oleh se- 
orang seniman sir Dierman 
Barat bernama Ricardo, 24 djam 
2 menit. Dengan demikian Lund- 
berg memperbaikinja dng 3 djam. 
Sesudah itu, ' Lundberg berkata 
na orang2: ,,Sajx merasa ses 

ia 

oleh program perbaikan 
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. WU SIAO HUNG 

ag 

  

0. an 

@ s 

    

terkenal jang 

dan lain-lainnja. 
Kepada Tuan2 dan N 

lah Model Kardus dan Tjap GOLES.    HWAY AN TONG — Gg. Warung 3 

TIONG TJHIU PIA 
— Enak — Sedap — Gurih — Empuk .. 

Rumah" Makan 

| Phien Tiwan Hiang” 
GANG PINGGIR No. 88 — 90 TELF. No. 1095, 

"EN SEMARANG. 

  

053 “INI HARI DAN BERIKUTNJA! 
R Bi ae RIS ORION 

PAGI djam 10.00 PAGI djam 10.00 “SORE djam 2.45 
MALAM 6.00 - 8.30 MALAM 6.00 - 8.30 

(PEREATAN. CGRIS BESOK DIAM MAIN: 3.00-600-830) 
Ce am UNTUK SEGALA UMUR —— 

5 Cecil B. DeMilles Greatest! & | 
ANA 

: Pa “Dangerous Place 
5713 tg “In The World... : 

Ss (2 For Lovers In Meet! aa. 

  
  

“i
pe
pa
 

     

   
    ACTUALLY FILMEO 

UNDIR TIME BIG TOPI Na 

1 cun | sin 
PM 

CA: aa 
1 Kar: Pa Ai Done TIK 

S3 3 Donita 
-         

  

  
Pte nd Date Dg CLC DO 
Serwengian bp Foods Mi Fak, Baris Eyodon and Theodare 

£ paka 

  

  

Am “Siew by Pedoc Mi Iran, Theotore St oho ang Trani Cr 
IT elok 8 : 

HARGA TEMPAT : Untuk malam: Rp. 4.00 — Rp. 2.50 — Rp. 1.— 
(Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Urusan Harga dalam surat 
tertanggal 24/8-1954 No. 2169/K.P./8511). 
HARGA TEMPAT UNTUK SIANG: HARGA BIASA. 

“(Pesan tempat : Pagi 9.00 — 12.00 Tidak trima pesenan per Telf.) 

DJAGALAN INI MALAM D.M.B. 5.007.009.00 (u. 13 th.) 

Be AN TEAN Chiauw Chian Tse Shib: 
Film Tiongkok paling baru 

“DJAGALAH HARI MAINNJA FILM2 TERBESAR !!!. 
GARY COOPER — BARBARA STANWYCK — RUTH ROMAN 

  

 ANTuONY GUN am», BLOWING WILD” 
  

-TJIPTAAN DAVID O. SELZNICK JANG TERHEBAT ! 
INGRID BERGMAN sINTERME ZL0O” LESLIE HOWARD 

| PARAMOUNT AKAN MEMPERSEMBAHKAN dim. TECHNICOLOR 

AMAICA RUN 
AY MILLAND — ARLENE DAHL — WENDELL COREY 
  

Tanggal 2 s/d 5 Sept. 1954 

JEFERY HUNTER — AKIM TAMIROFF 

ia dim. 

4 Sailor Of The King” 
Ba Pertempuran hebat antara 

SIB Angkatas Laut Djerman contra : 
B3 " : Angkatan laut Inggeris 

MAA AA LA TA A2 SA LS IL Ta Ta TM RL AL 

Patjalah ,SUARA MERDEKA" 
MS $$ Ta TS TA TI 1 LS SL AL LI 

GOLES kidneying Tablets ||' 
— GOLES Sistering Tablets| || erianggar l 

: TO “Terbikia dah dikerdjakan She "ii | SEKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA“ ! 
Da MA be Ban Madjalah bulanan dengan muatan karangan2 dilapangan eko- 

puran terpilih dari golongan Klas I, oleh berba- 3 

gai golongan dari kalangan kedoktoran di Eropa | | |" 
serta propesor dari Laboratorium. GOLES KID- | | 
NEYING TABLETS dan GOLES SISTERING | || 
TABLETS telah banjak menerima surat pudjian, | || 
sebagai salah satu obat jg dapat menguatkan ba- |- 

dan-badan dan mendjaga gegindjel dari pada pe- 
njakit. Oleh Laboratorium pusat di Indonesia dan 

Inggeris obat GOLES telah diperiksa dengan men SAN 

dapat surat, sebagai pernjataan bahwa. - obat | AT 
GOLES tidak berbahaja bagai kesehatan. | | £ 

Obat' GOLES menolong manusia dari pe- 
njakit segala matjam : Kurang darah, Pinggang 

pegal, Kepala pusing, Ta? bernapsu makan, Ram- | 
but rontok, Mata lamur dan lain'-nja. Berbagai 
orang2 jg baru sembuh dari penjakit baik sekali | || 
makan obat GOLES KIDNEYING TABLETS | 
supaja sehat dan kuat. 2 

j “Terutama bagai kaum wanita kami nasehatkan Metal ag MNKAD GOLES SISTERING TA- 

IBLETS bila ingin-tetap tjantik dan muda, djuga menolong wanita: 
— #Muka sita Darah aan Berkotoran ta” tjotjok, Berbulan perut sakit, Ta' napsu, 

Njonja2 kami menasehatkan berhati-hati bila membuli Obat, perhatikan- | 

Agen FIE, MIN YOK FONG ,Gg Warung 10 Semarang! ENG TAY HO 
» 'NGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 

Bisa dapat beli pada Toko? Obat diseluruh Indonesia. 3 

1 

  

   

| : h RU, dengan ba 

HL Juwelier 
. en 

       

        

     x .   
Ke 5 

Berlangganan: 

mempergunakan bahan2 tjam- ||! nomi, keuangan dan padjak. 

  
"| RR Ta 2 ” 

|. BERLIAN TERLEPAS 
“|| Dapat mengikat BERLIAN dalam TEMPO JANG SING- 

T, menurut MODEL (ONTWERP) JANG PALING BA 

— MAS, MAS PUTIH atawa PERAK. 

  

odjong 64 — Semarang — Telp. 646 
. Petjinan 30 — Jogjakarta — Telp. 533 

. AAN TJEPAT, HALUS dan ONGKOS PANTES. 

(Dalam nomor-Djuli a.l. ada disiarkan tentang : 

»Indonesia's Economic Developments 1953“ 
5 $ oleh “3 Taat Sa 

2 Biro Perantjang Negara 
1 Nomor. ini dapat dipesan tersendiri 
| Rp. 5,— sebuah pada tata-usahanja : 

P.T. PEMBANGUNAN 
. Dji. Gunung Sahari 84 — Djakarta | 

Dn Telp. Gbr. 3615 5 
Demikian pula dengan nomor-Djuninja dalam mana ada di- 

|| muatkan laporan dari Dr. S. D. Neumark 

| »The National Income of Indonesia 1951—1952” 
masih tersedia nomor2 etjeran dengan harga Rp. 5,— sebuah. 

Langganan untuk setahun dengan disertai pembajaran seta- 
hun Rp. 50,— (untuk pegawai2 dan mahasiswa2 Rp. 30,— 
setahun) pun dapat dipesan pada alamat tersebut diatas. 

  

PUS 
Pelbagai ilmu gaib menurut 

dengan - pembajaran 

DUNG, BIBIR, MULUT, T 

SAUDARA ! » : 

  
    
  

Suka marah | 

— Pekodjan 101 Semarang. 
- 

”     
Dea 

  

Idam -idaman dari semua orang jalah : 
Merdeka dan bebas! Datanglah kepada: 

Purwodinatan Barat II (2) No. 46 Semarang 

dengan djalan kebathinan menulung segala kesusahan, keruwetan 
dalam perdagangan, perdjodohan d.I.I-nja kegelapan dalam rumah- 
tangga. - : 

Terima tamu djam 8 s/d 2 siang hari kerdja. 

Pikiran jang tentrem, 

& 

  

  

    em 
CIPY CONCERN CINkMAS. 
  

LUX 5.007.009.00' INI MALAM -D.M-B. (u. segala umur) 
Film lukisan ber- C/ER-HEW JOY FOR 3          

    

warna jang paling 
baikdari " 

WALT DISNEY. 
  

| Saksikanlah dgn. 
Anak2 Tuan 
biar turut gembira! 

Extra Matinee : 
Saban Sore dj. 3.— 
  

INI MALAM 
D.M.B. (u-17 tah.) 

Grand 
| 5.00-7.00-9.00 
"The Most dangerous 

adventure ever to 

-tempt a Man! 

Sebuah Detektive 

Story — penuh F 

dgn. MYSTERY ! 

Polisi Rahasia me- 

ngedjar Komplotan 

Gangster ! 

Hebat! Gempar ! - 

    

- 

MARSHA HUNT 
JAMES GLEASON 

h GWESTER ERSKIKE producrian - 
Sereenplay dy IRWIN SHAW & CHESTER ERSKINE - Oirscted by CHESTER ERSKINE     

INI MALAM 
D.M.B. (a. 13 tah) 
INDRAae 

4.30-7.15 - 9.45 

BERBARENG 

RO Xx 2 
6.30 — 9.00 

RE ||—|—— 

ALADDIN 3 
dengan Data 2 am 

LAMPU | ETEDUTIOKAL MLM EXCKANGT 

WASIATNJA ! 
REA AA LENSA 

- 
Tjerita ,,ALAIF LAILA” atau 1001 Malam dengan DJIN RAKSASA ! 
Jang istimewa serta terbangnja di angkasa ! Sungguh luar biasa ! 
Mengagumkan ! Perkelahiah Pedang ! Wanita2 Tjantik — Tari-Menari ! 

 — Tjintjin Wasiat ! Goa-Maut ! ka 

I MALAM 
:B, (us.t3 tah) 

ROYAL 
5.00 - 7.00 - 9.00 

Dunia terantjam 
bahaja ! Diserang 

dgn. PIRING 
TERBANG dari 
tain Planit ! 
Saksikanlah apa jg 
Terdjadi — Penuh 
kegemparan hebat! 

  

  

IN 
se 

  

5 P'cngum uman 
IS.G-B./S.M.P. dan S.G.A./S.M.A tertulis 

3 Masih menerima peladjar baru. 

Pendaftaran : Kantor pusat Taman Pendidikan 

Et Mardi-loewih Dj. Gandekan lor 70 Jogjakarta. 

  

Usaha     Bertanda : Pengurus. 

MAL EL AL TE AL TTL AL LTE LL LL ML LL ME 
5 : RADIUM VIRANOL TONIC PILL 

Tanggung 100 pCt. Sembuhkan 
penjakit Jirian (Impotentie Le- 
mah Sjahwat) Lemah Badan Le- 
mah Urat2 Sjaraf Djantung Ber- 
debar-debar Buah Pinggang otak 
(Brain) Linu2 Pusing Kepala 
lekas tjapai Muka putjat, Ken- 
tjing manis Kaki tangan dingin 
Makanan tidak hantjur, Sering 

£ mimpi suka marah-marah d.L.I. 
mudjarab harga 1 Botel isi 20 Pill Rp 30,— 

BLOSSOM FACE CREAM Soften Your 

face and skin. Removes pimples, Wrinkles 
and other skin blemishes. 

“ USE: Twice daily after bath as foundation 
for Your make-up 
Sempurnakanlah kulit muka, : 
Menghilangkan hitam2, kukul kekolotan, 

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

Baik sekali untuk dipakai sesudah mandi 
sebagai foundation dari Njonja - punja 
make-up, djikalau ingin bepergian ke un- 
dangan Harga 1 Pot Rp. 15.— 

SULTANA BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 
Develops and swells a flat bust. 
Tightens and lifts sagging and flabby bust 
to perfection as a maiden form. 

USE : Twice daily, when you go to bed, 
and morning-time, 

Membikin badan njonja tetap hagus se- 
perti gadis. Buah dadatidak bagus lantaran 

banjak anak. Mendjadi kentjeng lagi, 
djikalau pake ini Cream. Buah dada jang 
ketjil mendjadi besar semustinja. 

Harga 1 Pot Rp. 30,— 
Bisa dapat beli di Toko Obat Tpng Hoa di seluruh Indonesia 

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

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

gang Bertopeng — agar supaja saja 

rugi.   
  

AN. 
Ka EN eat Roy Rogers mung- — Satu2nja  djalan ialah dee Buka pun ..tok tok tok, — Hendak bertemu dengan kin main dalam Rodgo memakai na- menemui sendiri diluar! Saja -— Lekas, Dustv! Itu Lockwood siapa? 

ma ' Dusty Durand sebagai Penung- mesti mendapatkan  Durand sudah berada diluar sekarang! 

ROY ROGERS — 56 

MATARAM, BONANG, SINGOSARI, KADILANGU, TJI- 
REBON dan tempat2 lain jang mendjadi ,,sarangnja” ilmu. 
ISINJA SANGAT LUAS: Pantjawara, Saptawara, Watak .. 
kelahiran lengkap menurut Mangsa, Tahun, Bulan, Tanggal fee 
dsb. Melihat nasib sendiri. Perdjodoan, 1G 

“3 yiitu! Gaib! dan Istimewa! — 
Il Akan terbit didalam bulan ini 
Il (September) 1954 : 

— PRIMBON 
AKA 

  

sumber2 dari SURAKARTA, 

  

Saat Agung. Impian dan artin ja. Rahasianja Hari Sri. FIRAS ATNJA WANITA MENURUT 

..TANDA2 ANGGAUTA BA DAN, umpamanja RAMBUT HALUS DAN LITIIN — Suka hi- 
dup damai, mentjukupi segala keinginan suamin 
SAWO MATANG — Gembira didalam pertjintaan (tanda2 lain adalah mengenai ALIS, HI- 

ja, tetapi tidak mempunjai ketetapan. MATA 

ELINGA, PERUT, dan banjak lai nnja). DJAPA MANTRA : supa- 
ja berhasil dalam penghidupan, membikin habis perkara (urus an), supaja menang berdjudi, PE- 
NGASIHAN, puter-giling, sup aja kekasihnja timbul tjinta lagi, sahadat2 menurut Sunan Kalidja- 
ga, Sunan Bonang, Sunan Giri dll PETANG KALIDJAGA : Sebuah ilmu petang atau ramalan 
djitu untuk mengetahui segala sesuatu jang akan terdjadi, meli puti 14 matjam hal2 jang me-PiI 
njangkut kehidupan manusia sehari-hari, a.L: Peruntungan dan nasib, perdjodoan, bisa kaja atau 
tidak, kehendaknja dapat tertjapai atau tidak, suami-isteri, djodo, tjinta, dan 'lain2nja. PEN- 
DEKNJA: ,,PRIMBON PUSAKA GURU DAPAT MELAJA NI SEGALA KEBUTUHAN 

Harga biasa, sedjilid Rp. 25.—, ongkos kirim buku tambah 1055. TETAPI, KALAU PE- 

SAN BUKU MULAI SEKARANG SAMPAI BUKU TERBIT, harga lebih murah (terbitnja 
buku didalam bln. Sept. 1954), HANJA Rp. 20.—, ongkos kirim buku bebas. Pesanan per 
poswesel, langsung pada penerbitnja : 

Penerbitan 
Bitiagan Lama 36/Su., 

KUDUS 

»MURIA? 

  

  
  

Terima Kasih 
Dengan djalan ini kami mengutjapkan banjak2 terima kasih 
atas semua pemberian berupa karangan2 bunga, tanda2 tu- 
rut berduka tjita dan sokongan2 moreel dan materieel berhu- 
bung dengan wafatnja istri dan ibu kami: 

Nj. M.E. Lumoindong - Vincentie 
pada tgl. 30 Agustus 1954. 

Semoga Tuhan membalas kepada Sdr.2 sekalian. 

Keluarga 

S.IP. LUMOINDONG 

dan anak2 

  

Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu penjakit jang pa- 
ling berbahaja, karena penjakit itu mengandung kuman2 ig. 
gampang sekali mendjalar. 
Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter- 
utama penderita penjakit itu harus disingkirkan dari per- 
gaulan umum. 
Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit 
ngan mengambil korban jang terlalu banjak, maka saja se- 
ngadja menjiarkan turunan recept istimewa dari “leluhur 
saja, untuk membikin sematjam pil ,,PAT PO SIN SIAUW WAN”, jang telah banjak berbukti  kemandjurannja, guna 
menjembuhkan penjakit Kusta. Serbukti dari banjaknia su- 
rat2 pudjian dari penderita jang telah disembuhkan “dengan 
pil jang mustadjab tadi. : 
Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 
hun lamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita2, 
supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN?” pro- 
ductie saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 
jang mengagumkan. Memudjikan dengan hormat, 

BOTAYS, Kunming (China) 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakai- 
nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post- 
wissel (vrij ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 

PUSAT PENDJUAL: 
Toko Obat TIO SENG HIN Petudungan 43 - Semarang 
Agen di: 

Surabaja HO TIK TONG, Bongkaran 107. 
' Djakarta LIE KWIE SENG, Kali Besar Kong 
Goan-weg No. 11B. 
Medan LIE LIAN HIN, Kong Foe-straat no. 1. 

itu dja-     
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Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/IN/Ai/171. 

    
   

  


