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DUTA BESAR RUSIA UNTUK INDONESIA. Pada tanggal 23 Agus- 
tus jbl. telah bertolak dari Moskow, duta besar Rusia untuk Indonesi: 
Dimitri Alexandrovich Zhukov, beserta keluarganja. Pada gambar tan - 

dalam pesawat terbang dihantar ole! 
sdr. Hartono, sekretaris pribadi Dr. Subandric 

S. Hayonoto, sekretaris H kedutaan Indonesia di Moskow. ni. Zhuko" 
d2 tan 

Rusia, Budyo Subandrio, d4 

Indonesia dr. Subandrio, dutabesar Zhukov dan putera duta Zh4l av. 

  

Magsaysay IMem buka 

Konperensi SEATO 
3 Tudjuan Pokok Seato—Garcia Dipilih 

Mendjadi Ketua Konperensi 

HARI SENIN PAGI kemaren diam 10 waktu setempat di 
Manila sidang pleno telah dimulai dari Konperensi 
pakt SEATO (O 
nja dilakukan upatjai 

pembentukan 
assi Persctudjuan Asia Tenggara). Sebelum 
meletakkan karangan bunga oleh para ketua 

delegasi ditugu peringatan mendiang Jose Rizall, seorang pemimpin 

Filipina terkenal jg meninggalnja karena ditembak mati oleh ser- 
dadu2 Spanjol- 4 

pe Dulles seterusnja mengatakan bah 

Pidato Magsaysay. ywa .dunia bebas” dapat menghi- 

Pidato pembukaan  Konperens | langkan apa jg disebutnja bahaja 

SEATO diutjapkan .oleh presiden 
Filipina Magsaysay. Ta menjerukan 
kepada para hadlirin untuk apa 
jang disebutnja ,,menghentikan ag- 
resi dengan setiap djalan jang ada 
pada kita, termasuk penggunaan ke- 

kerasan” sendiata”. Ia selandjutnja 
mengandjurkan supaja disusun ren- 
tjana tentang ,,prosedur2 bagi ker- 
dja-sama militer, politik dan eko- 
nomi, baik untuk djangka waktu Ia- 

ma maupun singkat. . 
Lebih djauh Magsaysay. menjata- 

Sebaliknja ia menghendaki “agar 
apa jg disebutnja ,,negara2 jg berf' 
kiran sama” dalam konperensi -iti 
bersiap sedia untuk berdjoang mela 

bersama jg berasal dari komunisme 

internasional” dengan membuat dje 
las bahwa suatu serangan terhadap 

daerah persetudjuan akan mengaki- 

batkan suatu reaksi jg begitu bersa 

tu, begitu kuat dan begitu tepat sa- 
sarannja sehingga agresi akan kehi 
langan lebih banjak dari pada ap: 
jg dapat diharapkan utk diperoleh. 

. Dulles menjambung bahwa bagi 
apa ig disebutnja ,,bangsa2 bebas” 
akan berarti penghantjuran diri ser 

diri, djika berusaha untuk, menem- 
patkan atau” membant, pasukan” 
angkatan darat disetiap “tempat js 
berbahaja diseluruh dunia. Ditam- 
bahkannja bahwa A.S. dapat mem 
bantu dengan “mengembangkan ke- 

kuatan menggempur jg mobil, d   wan agresi dan tirani”. Mengapa 
ia tidak menjetudjui hidup berdam- 
pingan setjara damai, ia menerang- 
kan bahwa hal ini berarti ,,menje- 
rah pada penghantjuran setjara si- 
tematis terhadap ,,way cf Izife” ki- 

ta jg bebas”. 

Lebih djauh Magsaysay menjebut- 
kan 3 matjam tudjuan sbb: 

I. melunturkan semangat bagi 
agresi sebelumnja dilakukan. 2. or- 

ganisasi jg sehat tentang tindakan2 
balasan - djika hal ini menganijam. 
dan 3. pelaksanaan dengan segera 
tindakan2 sematjam itu djika agresi 
itu terdjadi. Demikian pidato pem- 
bukaap Magsaysay. 

Pembitjara kedua sesudah Mag- 
saysay adalah menteri Juar negeri 
Amerika Serikat, Johp Foster Dul- 
les. Menurut dia konperensi SEA- 
TO ini bertudjuan untuk ,.memper- 
kuat dunia bebas” dj Asia Tengga- 

ra dan tidak ditudjukan terhadap 
rakjat manapun. Ia mengatakan le- 
bih djauh bahwa A.S. sendiri tidak 
mempunjai kepentingan - wilajah 
langsung di Asia Tenggara.. Meski- 
pun demikian, ia menjambung, AS 
merasa mempunjai ,tudjuan jg sa- 
ma dengap mereka jg hidup didae- 
rah ini”. : 

  

Pembotjoran 

Rahasia, Dinas   Terdakwanja Bukan 
Wartawan Tapi Pega:| 
wai- Kantor Gubernur, 

Kalimantan 

MENGENAI berita tentang 
apa jg disebutkan ,,pembotjoran 
rahasia negara” oleh dua warta- 
wan di Bandjarmasin, Pengawas 
Kedjaksaan Propinsi Kalimantan, 
Susandi menerangkan kepada 
Antara,” bahwa perkara jang di 

maksud bukanlah ,,pembotjoran 
rahasia negara,” tetapi ,,pembo- 
tjoran rahasia dinas.” Menurut 
Susandi, perobahan nama perkara 
diatas terdjadi, sebelum” timbul 
reaksi dari PWI Pusat di Djakar- 
ta 

Lebih landjat diterangkan, bhw 
ig mendjadi terdakwa dalam perka- 

ira ini bukan dua orang wartawan 
sebagaimana jg pernahg dikabarkan, 
tetapi seorang pegawai kantor Gu- 
bernur bagian politik sendiri, Pa- 
tuan Hadji Soangkupon, sedang ti- 
ga orang wartawan, jaitu H. Arsjad 
Manan, wartawan Antara” Ban- 

djarmasin, Hartadi, wartawan ,,In- 
donesia Merdeka” dan F. Mohani, 
wartawan Suara Kalimantan” men 
djadi saksi dalam perkara ini. Pi- 
hak Kedjaksaan memadjukan Patu- 
an Hadji Soangkupon sebagai ter- 

tambah dengan “ tjadangan2 ig € 
tempatkan setjara strategis. 

Selandjutnja Dulles- menguraika 
'tentang apa ig disebutnja ,.bahaj: 
dari agresi tidak langsung dan sub: 
versi” jg katanja bagi itu tidak ad: 
perumusap jg mudah atau sederhe- 

na. Ia lalu mendesak kepada nege 
ra2 peserta untuk menjatakan use 
ha2 mereka dengan negara2 beba 

didaerah ini lebih kuat, tidak sadis 
militer, tapi djuga sosial dan eko- 

NOMIS” 

Didjelaskannja pula bahwa po- 

litik luar negeri A.S. mengharap 
kan djuga bahwa konperensi akan 
dapat menjatakan sesuatu matjam 

sbentuk perlindungan” terhadap 
negara2 jang tidak diwakili dalam 
konperensi, tapi jang mempunja! 

hubungan erat bagi daerah perse 
tudjuan jad. jaitu  Kambodja, 
Laos dan Vietnam. Untuk itulah, 
saja mengharap, kata Dulles, bah 
wa persetudjuan SEATO akan 
dapat membuat ketentuan2 bagi 
pemasukan anggauta2 baru. 

Mengenai masalah  kolonialis- 
me, Dulles memperingatkan ke- 
pada negara” Barat supaja mereka 
mengerti akan pendirian2 negara 
Asia jang mencntang kolonialis- 
me. Djika hal ini tidak diperhati- 
kan, katanja lebih landjut, maka 
antara Barat dan Timur tidak 
mungkin terdapat kerdja-sama ig 
djudjur. 

Pidato Casey. 
Sesudah Dulles menjusul Richarc 

Casey, menteri luar negeri Austra- 
lia. Ia menjatakar a.l. bahwa pers: 
tudjuan ig kini sedang diperdebatkar 
ini tidak ditudjukan kepada bangs: 

manapun, akan tetapi menurut di: 

semata-mata ditudjukan  terhada: 

agresi”. la mengatakan bahwa ,.prc 

paganda komunis telah menjatakat 

bahwa persetudjuan ini  ditudjukar 

terhadap komunisme”. Dengam ber- 

kata demikian, kata Casey, merekz 

itu mengakui bahwa merekalat 

agresor2nja jg potensiil, karena per 
setudjuan ini bertudiuan sbg. ,,pem 

belaan terhadap agresi”. 
Selandjutnja Casey menjatakan 

(bahwa pengetahuan' tentang tudjuar 
|dan kehendak kita ig dipersatukar 

akan mengakibatkan pada setiap 

'agresor potensil untuk lebih memi- 
kirkan setjara mendalam tentang 

akibat2 jg mungkin menjusul dar 

suatu serangan agresi bersendjata 
atau intervensi — entah langsung 

atau tidak langsung — dalam utu- 

san2 dalam negeri .,negara2 bebas 

dan merdeka”. 
Casey menerangkan bahwa agar 

pakt keamanan nanti dapat effektif. 
selain perlindungan militer. perh 

pula faktor2 politik dan ekonomi 

Ia menjatakan sebagai suatu kesal: 

han ig sangat berbahaja untuk be- 

ranggapan bahwa masalah2 penting 

Asia dapat dipetjahkan hanja mel: 

li dialun militer. Menurut penda- 
satnja perlu sekali dialirkan lebih   dakwa, berdasarkan keterangan se- 

orang pegawai kantor Gubernur ba 
gian politik. Dapat ditambahkan, 
bahwa diantara pegawai kantor Gi 
bernur jg ikut diperiksa dalam per- 
kara ini, terdapat djuga. D.A. Sire- 
gar, bekas Sekertaris Gubernur Ka   limantan, jg kini masih berada di 
Bandjarmasin, (Antara), 

banjak lagi bantuan2 ekonomi dc 

Asia Tenggara. 
Perlu ditambahkan 

1m dimulai dengan  pidato2 para 

ketua delegasi, lebih dahulu telah 

dipilih: ketua konperensi. Pemilihan 

ini telah djatuh kepada Carlos P, 

Garcia, wakil presiden merangkap 

menteri luar negeri Filipina, 

bahwa sebe- 

| jang 

Tjotjok Utk Daerah Pa- 
nas Dan Sama Sekali| 
Tak Membahajakan 

UMUM banjak jang belum me | 
|ngetahui, bahwa makanan baji | 
|jang paling sempurna ialah air | 
susu ibu, Maka untuk baji2 jang 
karena sesuatu sebab tidak men- | 

    
  

9 (pai susunan dr susu ibu.” 

dapaikan atau kurang mendapat- 

baji jang susunannja 

susu ibu, demikian kalangan jang 
lajak mengetahui cjilam ketera- 
ngannja pada ,,Antara.” 

Ibagai matjam susu mikanan 
baji adalah susu makanan — baji 
merk SMA (Scientific Milk Adap- 
tacion) jars susunannja menjeru- 

nurut pendapat 

Umum Pusat di Djakarta "karena 
soal teknis dan iklim sulit pema- 
kaiannja untuk pemeliharaan baji 
baii didaerah  Chatulistiwa (tro- 
212) seperti di Indonesia. Kesuka 
ran ini diakui oleh Wyeth Labo- 
ratories dan karena paberik ini 
berhasrat benar untuk membantu 
tiap2 usaha guna mendapatkan 

| makanan baji jang sesempurnanja 
menurut kebutuhan masing? dae- 
rah, maka Wyeth  menjediakan 
Laboratoriumnja untuk mendapat 
kan sesuatu formula seperti di 
kehendaki oleh para sardjana di 
Indonesia. 

Hasil penjelidikan 112 
tahun. 

Berkat kerdjasama jg didapat- 
kan dari Rumah Sakit Umum 
Pusat Bahagian Kanak2- di Dja- 
karta, dibawah pimpinan Prof. 
Dr. Soedjono Djoened Poespone- 
goro dengan dibantu oleh stafnja 
selama 152 tahun, maka dapatlah 
disusun dan ditjoba dengan hasil 
ig memuaskan susunan makanan 
baji jang tjotjok untuk memeli- 
hara baji2 didaerah Chatulistiwa 
umumnia di Indonesia chususnja. 
Hasil daripada usaha wara sardja 
na di Rumah Sakit Umum Pusat 
di Djakarta itu ialah terdapatnja 
sebuah formula, jang dinamakan 
SMA-Acidulated. iang di Indone- 
sia dikenal sebagai Susu Makanan 
Anak. : 

Maka segala keterangan dan 
»ropaganda dari ,,fihak tertentu”, 
bahwa SMA membahajakan baji 

kan air susu ibunja, harus diberi- | 
kan atau ditambahkan makanan | 

1 sedapat | 
mungkin menjerupai susunan air | 

Dari | 

Sajang sekali SMA ig begitu 
memuaskan diluar negeri itu, mel 

| Pimpinan Baha- | 
gian Kanak2 dari Rumah Sakit | 

  

  

Hari Proklamasi 17 Agustus jbl. te 
17 AGUSTUS DI .MOSKOW. O! h dutabesar kita di Moskow pada 

ci 

kundjunsi oleh pembesar2 Rusia dar korps diplomarik lainnya. Te 
setelah melakukan toast untuk kemerdekaan Indonesia, dari kiri keke 
Kiselev kepala protokol kemlu Rusia, dr. Subandrio, wakil perdana men- 

teri Rusia marsekal Bulganin dan anggauta politbiro Kaganovich. 

  

lah diadakan malam resepsi ian    
inran 

  

ty, iang ikut Eisenhower berlibur 
mumkan nama para ahli tadi jang 
sider Fisenhower. Tetapi atas per 
rangkan bahwa instruksi jang di 

djuga pulau Ouemoy- 
Sementara itu pesawat2 pembom 

dan - pemburu  Kuomintang ” hari 
Minggu telah melakukan — serangan 
terhadap tempat2 kedudukan me- 
riam2 RRT jg menembaki pulau 
Ouemoy, demikian berita U.P. dari 

Taipeh: Pesawat2 . Kuomintang itu, 
telah mendjatuhkan bom2 dari 106) 
pon. Menurut seorang djurubitisrai 
Kuomintang, angkatan udara Kuwe- 
mintang masih tetap menguasai uda! 

dara di atas pulau Ouemoy dan di | 

idalah sangat bertentangan dng. | 7” dian sekelilignnja. 
tenjatgan -sehari2 ig didapatkan 
1 Rumah. Sakit Umum Pusat 
Bahagian Kanak? di Djakarta. jo! 

akan m. :   
tetahui. bahwa susu SMA di 
mor dan di-distributir oleh pe- 
"us2haan nasional asli. dng tidak 
mengoantungkan kenada hantuan 
sverusihaan 2sing. (Antara) 

rat tidak akan membiarkan netra!i- 
sasi Taiwan. 

  

Netralisasi Taiwan tidak « mna 
z 

Pek
a 

“Bertahan” “dengan ini Reeter st Sementara «itu Amerika 
'etiap hari memakai SMA untuk ' ndjutnja memberitakan dari Pe- 

nemelihara puluhan ribu baji, king, ,,Jen Min Jih Pao” (Harian 
arena SMA dibuat menurut for- Rakjst Peking) hari Minggu me- 
mula t'iptaannia sendiri. Patut di mastikan - kepada rakiat “Taiwrn,j 

bahwa saudara2nja di Tiongkok Da! 

Dalam tadjuk rentjana, harian ti) 
di selandjutnja mengatakan bahwa! 

PM Alsastroamidjojo t 

pefjahan dan perang saudara dan 

djah. 

Bukan Untuk 

FSabotir Seato 
Maksud Kundjungan 
PM Ali Ke India 

Mengenai kundjungan Perdana 
Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo 
ke India dan Birma didapat ke- 
terangan, bahwa kundjungan itu 
telah lama direntianakan, tetapi 
antara lain karena pemerintah 
sedang menghadapi perundingan 
sembatalan Uni dengan Belanda, 
haru kini rentjana itu akan di 
'gksanakan. Apabila Perdana Men 
teli Ali akan bertolak, belum di 
dapat kepastian. Kundjungan itu 
bukanlah dimaksud untuk mem- 
bitjarakan masalah Pembentukan 
Pakt Pertahanan Asia Tenggara 
(SEATO) se-mata2 sebagai jang 
tisiarkan baru2 ini, jang penting 

| antuk bahan perbintiangan dalam 
sertemuan itu, jalah masalah per 

| sersiapannia sudah dalam tingkat 
ang menentukan. 

tu, bukanlah dimaksud untuk 
nenjabotir usaha2 jang telah di 
'jalankan atau keputusan2 Kon- 
serensi SEATO jg akan datang, 
ekalipun bukan tidak mungkin 

Inggris 
INGGRIS KINI sedang berusaha 

ntuk dalam waktu jg singkat meng 
adakan suatu pertemuan 9 negara 
li London dan sesudahnja suatu 
konperensi NATO lengkap dalam 
sulap ini guna memutuskan tentang 
semberian kedaulatan pada Djer- 
man Barat dan guna mengikat ke- 

kuatan militernja pada Barat. Demi 
|tian diumumkan oleh kementerian 
luar negeri Inggris Minggu malam 
sebagai usaha Inggris untuk mentja 
ti ganti bagi EDC jg kini telah ma- 
ti, Konperensi 9 negara jg dimak-   
Hasan Otro Mau Diri- 
kan ,Republik Islam” 

Mengantjam PM Ali Sastroamidjojo 
Dari New York 

SEORANG INDONESIA bernama Hasan Musim Otro ting- 
gal di 454 Riverside Drive New York mengirimkan sebuah 
-ultimatum” kepada PM. Ali Sastroamidjojo, jang turunannja di- 
kir.mkan kepada surat2 kabar serta sementara kalangan politik di 
Indonesia. Dengan tuduhan2 jang tadjam al. dinjatakan, 

I o telah dan dengan terus menjeret bangsa Indo- 
aesia keiembah keruntuhan ekonomi dan politik, kemelaratan, per- 

iat Atieh, rak'at Djawa Barat, Djawa Tengah, Sulawesi Selatan 
Tengah dan Kalimatan”, melakukan politik memetjah dan mendja- 

siapan Konperensi Asia-Afro, jg ' 

Pertemuan antara Perdana Men | 
teri Ali, Shri Nehru dan U Nu: 

surat 

bahwa 

melakukan agressi terhadap rak- - 

Mengadu dombakan dengan su- 
ku2 bangsa dengan suku bangsa 
lainnja”, dan. mengemukakan - pula 
pertanjaan: -apakah zaman “ pendja- 
djahan baru sudah datang di Indo- 
nesia, dimana hanja kaum komunis 
ig mengetjap kemerdekaan sedang- 
kan lain2 harus dibunuh mati? 
Kemudian disusul dengan pernia- 

taan, bahwa ,.rakjat Atjeh semakin 
bersatu padu menentang tiap penin 
dasan dari regime komunis fasis 

i tuan”. Penulis surat. tsb. achirnia 
mengantjam akan membuka dgn. 

“resmi perwakilan . diplomatik bagi 
Republik Islam diseluruh. dunia ter 
masuk PBB, benua Amerika, Eure 
pa, Asia dan seluruh negara2 Is- 
lam”, djika sampai 20 September 
ad. PM Ali tidak ,,menghentikan 
agressinja” dan berunding dengan 
“Tengku Mohamad Daud Beureneh. 
.SM  Kartosuwirjo, Ahbdulkahar Mu- 
zakkar dan Ibnu Hadiar.. Ditania 
mengenai surat tsb., fihak resmi ti 

dak bersedia memberikan ' komen- 
taar. Hanja dikatakan, bahwa “PM 

Ali sendiri tidak atau belum men2- 

(na surat tsb.. (Antara). 

  

pula, bahwa masalah? internasio- 
nal, umpamania soal Irian Barat, 

#Eisenhower Sibuk Pi- 
kirkan Nasib Taiwan 

Adakan Perundingan Penting Dengan 
Kem. Pertahanan—Amerika Tetap Akan 
Menentang Masuknja RRT Di PBB 

PRESIDEN AMERIKA, Dwight Eisenhower, hari Minggu 
telah mengadakan pembitjaraan dengan ahli2 dari kementerian per- 
tahanan Amerika berhubung digempurnja pulau Ouemoy oleh me- 
rjam?2 RRT, Pembesar urusan pers ..Gedung Putih”, James Hager- 

di Denver, tidak bersedia mengu- 
ditanjakan pendapatnja oleh pre- 

tanjaan wartawan, Hagerty mene- 
berikan kepada armada Amerika 

ke-7 supaja melindungi Taiwan, masih tetap tidak berobah- tetapi 
Hagerty tidak bersedia menjatakhn apakah instruksi itu meliputi 

pembebasan Teiwan adalah urusan 
dalam negeri Tiongkok dan bahwa 
intervensi negara lainnja tidak akan 
di-idjinkan. 

Achirnja dikatakan, bhw Chiang 
Kai Shek telah menempatkan Tai- 
wan dibawah kekuasaan Amerika 
dan dengan demikian dirobah men- 
diad: pangkalan perang dan mendja 

di-djadjahap Amerika Serikat. De- 

mikian .Jen Min Jih Pao”. 

Amerika berusaha supaja 
soal masuknjia RRT dim. 
PBB tidak dipertimbang- 

Serikat 
akan mentesak kepada  Madijelis 
Umum PBB supsja scal keanggota- 
en RRT tidak dipertimbangkan t:- 
hun ini, demikian bari Minggu di 
beritakan oleh skalangan diplomatik 
di Washingtcn.. Menurut kalangan 

      

tadi, Amerika kini makin menen- 
tang soal masuknia RRT dalam 
PEB sebagai akibat bombardemen 
pulau Ouemoy jg antara Izin teizh 

menewaskan dua" orang opsir Ame- 

rika. 
Siasat Amerika dalam sidang M3 

djelis Umum PBB ig akan datang 
adalah mengumpulkan sebanjak 
mungkin suara supaja scal masuk- 
nja pemerintah Peking dalam PBB 
tidak dipertimbangkan dalam tahun 
ini. Demikian kalangan tadi. 

(Antara—UP—AFP). 

PENGANIAJAAN SAMPAI MA 
TI — 252 TAHUN PENDJARA 

Pengadilan Negeri Surabaja ke 
marin mendjatuhkan - hukuman 
pendjara 25 tahun kepada Sarba 
ni. secrano nenduduk Pesapen Su 
rabaja. Setahun il, jaitu pada tg. 

| Agu "sx 1953 telah ” melaku- 
kan pessarisjaan berat atas Sar- 
jadi. Karena penganiajaan itu 
Sariadi mt. Permintaan diaksa 
Kn hukuman pendjara 3 ta- 
(hun. 

Tak Dibawah 
Tekanan RRT 
De Castries Tentang 
Kedudukan RDV 

BRIGADIR djendral Christian 
de Ban hari Mi meng- 
utjapkan pudjian atas kesanggu- 
pan Republik Demokrasi  Viet- 
nam dalam lapangan kemiliteran 
dan menerangkan bahwa menu- 
rut pendapatnja republik itu tidak 
Jah berada dibawah tekanan RRT. 
Dikatakan, bahwa selama dalam 
tawanan republik tadi, seorang 
opsir Vietminh telah memperlihat 
kan kepadanja rentjana 3 pertem- 
puran, dalam mana ja sendi 
terlibat djuga. 

Sea merasa “kagum, dem'kin 
djenderal, De Castries kepada yaa 
wartawan, tentang persiapan0 ja-x 
“iambi! mereka sebelum melakukan 

serangan. Menurut De -Castries, ia 
mendapat kesan adalah Ho Chi 
Minh jang “berkuasa di 
Utzra dan bukan RRT.- Tentang 
bantnan bsesar?an jang . dipsroleh   | 

Na SEATO, " pembentu- 
kan daerah Perdamaian, masalah 
Viet Nam, Korea, dan lain2, akan 
mendjadi bahan pembitjaraan. 

(B 

Ingin Adak 
sudkan oleh Inggris itu akan terdi- 
ri dari Amerika Serikat, Inggris, 6 | 
negara bekas tjalon2 anggauta EDC 
(Peranfjis, Belgia, Belanda, Luxem- 
burg dan Djerman Barat) lalu di 
tambah dengan Kanada. Rentjana 
waktu jg disusun oleh Inggris guna 
konperensi 9 negara itu menetap- 
kan bahwa sesudah - konperensi itu 
selesai, maka segera-akan diseleng- 

garakan sidang Dewan Nato leng- 
kap, sebagai jg diusulkan oleh Ame 
rika Serikat, sebelum sidang Madje 
lis Umum PBB pada tgl. 21 Septem 
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bata 

RDY dari RRT. mudah dipahami, 

“#amikian. Ds». Castris”, karena si-- 
timnja jang serupa sadja setapi RDV 
tetap bebas dari pengaruh RRT. 

(Antara-UP). 

an Konp. 9 
ber j.a.d. Selandjutnia diumum' an 
pula bahwa kementerian Juar negeri 
Inggris telah mendapat instruksi gu 
na merundingkan maksud diatas de 
ngan negara? jg bersangkutan. 

Dalam pada itu anggauta Parte: 
mep Inggris dari Partai Buruh, Ha- 
rold Wilson, hari Minggu menjata- 

kan ia. setudju dengan diadakannja 
suatu kenperensi 4 Besar Ing 
gris, A.S., Sovjet Uni dan  Peran- 

tjis — guna merundingkan masalah 

Djerman. Ia lebih djauh menjatas 
kan bahwa kini masih ada Waktu 

    

       
      

2 

Saling Protes 
Penembakan Pesawat Terbang ,,P-2V” 

. Bawa Ekor Pandjang 
Knowland Andjurkan Supaja Amerika Putus- 

Vietnam ' 

Athusi dekat Tokio pada hari   
Seterusnja pemerintah Amerika : 

Serikat hari Minggu menjampai | 
kan protes “kepada pemerintah 
Sovjet Uni karena telah dirusak 
kannja sebuah pesawat terbang 
angkatan lautnja oleh pesawat2 
pemburu Sovjet didekat pantai | 
Siberia, pada tg. 4 September jbl. 
Protes A.S. kepada Sovjet ini ter | 
maktub dalam dua buah nota jg ' 
disampaikan oleh dutabesar A.S. 
di Moskow. 

Nota pertama menjatakan bah- 
wa sebuah pesawat angkatan laut | 
A.S. ,,P-2V” telah diserang kata- | 
nja tanpa pemberitahuan lebih : 
dahulu oleh dua buah pesawat 
terbang type MIG jg memakai | 
tanda2 Sovjet Uni pada tgl. 4: 
September djam 18 “waktu setem- 
pat. Dinjatakannja bahwa sera- 
ngan itu terdjadi diatas lautan 
terbuka internasional, hampir 100 
mil djauhnja disebelah timur Wla- 
diwostok dan 40 mil dari pantai 
Siberia. Dikatakannja pula bah- 
wa setiap pesawat Sovjet itu telah 
melepaskan tembakan  sebanjak 
satu houder pada pesawat angka- 
tan laut A.S. itu, lalu menghilang 
kearah pantai Siberia. Sebagai 
akibatnja pesawat A.S. tadi han- 
tjur dan hingga kini semua para 
anak buahnja belum dapat dike- 
temukan. 

Selanfijutnja nota menjatakan 
bahwa pemerintah A.S. mempro- 
tes terhadap serangan terhadap 
pesawat angkatan laut tadi jang 
dinjatakan sedang melakukan 
misi bersifat damai diatas lautan 
terbuka. Dimintanja supaja peme 
rintah Sovjet segera mengambil 
tindakan terhadap mereka jang 
bertanggung djawab atas serangan 
itu dan menghukum mereka se- 
tjara setimpal. Selandjutnia di 
njatakan pula bahwa pemerintah 
A.S. berhak untuk minta ganti 
kerugian jang dideritanja berben- 
tuk kekajaan dan djiwa dan ke- 
adaan2 lain sebagai -akibat .sera- 
ngan jang dinjatakan tidak sjah 
Itu. 5 

Dalam nota kedua dinjatakan 
bahwa pemerintah A.S. nolak sega 
la tuduhan2 jg termaktub dalam no 

ta pemerintah Sovjet bertalian dgn. 

kedjadian diatas jg dinjatakan  sa- 
ma sekali tidak berdasar. Dalam no 
ta ini dinjatakan pula bahwa pesa- 
wat angkatan laut itu pada waktu 

itu sedang melakukan misi bersifat 
damai dan berada disuatu tempat 
40 mil djauhnja dari pantai Siberia. 
Dalam “nota kedua. ini dinjatakan 

pula hak A.S. untuk minta ganti ke 
rugian, dan dimintanja pula supaja 
tidak sadja mereka jg bertanggung 
djawab dihukum, akan tetapi supa- 
ja jg disebutnja serangan  kedjam 
dan tanpa alasan sematjam itu dja- 

ngan terulang lagi. 

Knowland mendesak supa- 
ja Amerika putuskan hu- 
bungan diplomatik dengan 
Soviet Uni. 

Dalam pada itu Senator William 

Knowland, pemimpin majoritet da- 
lam senat, hari Minggu menerang- 
kan bahwa ia telah menjampaikan 
surat kawat kepada presiden Eisen- 
hower, dalam mana didesaknia su- 
paja Eisenhower memutuskan hubu 
ngan diplomatik. dengan Sovjet Un 
berhubung terdjadinja insiden uda- 
ra di atas Laut Djepang. 

Dikatakan, bahwa ia telah mende 

sak kepada Eisenhower supaja duta 
besar Sovjet di Washington disuruh 
pergi dan memanggil pulang duta 
besar Amerika dari Moskou seba- 
gai protes terhadap diserangnia pc- 

sawat Amerika oleh pesawat So- 

vjet dalam insiden tadi jg terdjadi 
di suatu tempat kira2 100 mil di 

sebelah Timur Vladivostok. 

Isi nota Sovjet kepada 
Amerika. 

Tentang protes pemerintah So- 
vjet Uni kepada pemerintah A.S. 
bertalian dengan pelanggaran se- 
buah pesawat terbang .A.S. terha 
dap wilajah Sovjet, lebih djauh 
AFP jang mengutip Kantorberita 
»Tas:” mewartakan sbh.: 

Dalam nota protes pemerintah 
Soviet itu dikatakan bahwa peme 
rintah Sovjet beranggapan pen- 
ting sekali untuk menjatakan sbb. 
kepada pemerintah Amerika Se- 
rilat. Menurut kenjataan2 jang 
dikumpulkan setjara teliti, sebuah 
pesawat terbang militer A.S. ber- 
mesin dua tvve ,,Neptune” jang 
mem?koi tanda2 angkatan udara 
Amerika Serikat telah melanggar 
nerhotasan negara USSR didaerah 
Udjure Ostrovoi disebelah Timur 
velehuhan Nakhodka pada djam 
19.12 waktu Wladiwostok pada | 
to. 4 September tahun ini. 

Negera 
untuk menghentikan politik mem: 
persendjatai kembali Djerman jg ss 

lama 3 tahun ig lewat ini telah me 
ratjuni hubungan2 di Eropa. Ia le- 
bih landjut mengandjurkan agar 4 
negara Besar merundingkan penja- 

tuan kembali Djerman atas dasar 
pemilihan setjara bebas dan atas da 
sar suatu persetudjuan untuk tidak 

mempersendjatai kembali  Djerman 
dan untuk tidak mengadakan perse 
tudjuan2 militer dengan negara itu 
untuk waktu misalnja 10 tahun. 

  

kan Hubungan Diplomatiknja Dgn Rusia 

9 GRANG ANAK buah pesawat terbang patroli angkatan laut 
“A.S. jg telah ditembak djatuh oleh pesawat2 Sovjet didekat 
Sibera telah diterbangkan dari sebuah 
ga Utara ke pangkaian2 mereka distasion udara angkatan laut 

at pantai 
rumah sakit militer Dje- 

Senin. Pada hari Minggu mereka 
ad. ditolong oleh pesawat2 penclong dari kerusakan) pesawat me- 
weka 40 mil djauhnya dari pantai Sfberia, kira2) 125 mil sebelah 
Tenggara Wiadiwostok. Salah satu dari 10 orang seluruh anak buah 
pesawat jang djatuh itu telah hilang. 

Nota itu menjambung, bahwa 
ketika dua buah pesawat pemburu 
Sovjet mendekat dengan maksud 
untuk memberitahu bahwa pesa- 
wat tadi sedang berada dalam 
daerah perbatasan USSR dan 
memintanja supaja segera  me- 
ninggalkan wilajah udara Sovjet 
Uni, pesawat A.S. tadi melepas- 
kan tembakan2 pada dua pesawat 
sovjet itu. Karena ini pesawat2 
Sovjet itu terpaksa membalas me 
nembak, dan sesudah itu pesawat 
A.S. itu monshilang kediurusan 
laut. : 

Selandjuinja  din'atakan oleh 
nota protes Sovjet itu bahwa pe- 
merintah Sovjet menganggas per 
la untuk meminta psrhatian peme   

  

  

  

rintah A.S. bahwa kini bukanlah : 
kedjadian jang pertama 
dzerah wilajah Sovjet Uni dilang- 

bahwa ' 

gar oleh nesawat2 terbang Amz- 
rika Serikat. 

Achirnja nota Soviet itu mema 
djukan protes jang kuat kepada 
pemerintah A.S. bertaliar dengan 
pelanggaran setjara kasar oleh 
pesawat militer A.S. terhadap 
wilajah Sovjet Uni itu. Diminta 
nia supaja orang2 jang bersalah 
dalam pelanggaran itu 
dan diharapkan bahwa peme 
tah A.S. mengambil tindaka 
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“EDISI POS 

| Rusia Dan Amerika 
  

Djangan Ha- | 

rapkan PBB 
Utk Terdjaminnja Ke- ' 
amanan Kolektip— 

Kata Van Fleet 

DJENDRAL James van Fleet, 
bekas komandan tentara Amerika 
ke-8 di Korea, dalam suatu per- 
temuan hari Minggu  menerang- 
kan, bahwa Amerika Serikat akan 
bersikap bodoh kalau mengharap 
kan PB8 untuk keamanan kolek- 
tif. Saia berpendapat, djalan jang 
baik untuk keamanan kolektif 
adalah dalam pakt2 regional -se- 
perti doktrin Monroe dan lainnja 
di Pasifik jang sudah diadakan 
oleh Amerika. Van Fleet meng- 
andjurkan supaja divisi2 Amerika 
jang kini terdapat di Korea, Dje- 
pang dan Djerman diganti oleh 
pasukan2 negara2 itu sendiri. 

Selandjutnja Van Fleet mem- 
benarkan bahwa Partai Komunis 
di Amerika memang harus tidak 
diakui oleh undang2 oleh karena 
sekutu2 Amerika jang paling baik 
sdolih necara2 jang melarang 

artai Kemunis, seperti Korea, 
Taiwan, Filipina, Pakistan. Turki 
dan nesara2 Muslim: lainnja, Ju- 
nanj dan Svpanjol, sedangkan be- 
herana sekutu Amerika jg paling 
.lemah” adalah negara2 jg mem- 
bolehkan — kcemunisme, - seperti 
Inogris. Perantjis, Italia dan Dje 
pang. Demikian Yan Fleet. 

(Antara-UP) 

Maa ala ab Ka 
    

socera guna mentjegzh terulang- 
nia pelanggaran? sematinm di 
at:s. (Antara-AFP) 

Noot redaksi S.M.: Mengenai 
peristiwa penembakan pesawat 
terbang ,,Neptune” ini hara» 
pembatja mengikuti . beritanja 

  

jang kita muat hari ini dihala- ' 
man 3. 

  

Tewas Di Ouemoy . 

  

  Amerika , Sadar Akan Tanggung Dia-: 
wabnja Didaerah Tersebut Dan Tak 

Akan Menjampaikan Protes 
—. KEMENTERIAN PERTAHANAN Amerika Serikat pada ha-. 

ri Sabtu mengumumkan, bahwa 2 orang vpsir2 Amerika jang tewas 
sebagai akibat serangan2 artilleri RRT terhadap pulau Ouem 
(Kinmen) pada hari Djun'at jbi. adalah Jetnan kolonel Frank W. ' 
Lynn dari korps kesehatan tentari dan letnan kolonel Alfred 
Medendorf dari infanteri, kedua-duanja anggota missi militer Ame. 
rika Serikat di Taiwan. Dalam hubungan ini wakil menteri per- 
tahanan Amerika Serikat, Fred Seaton, menjatakan. bahwa Ame- 
rika Serikat dengan sekpama dan waspada mengikuti peristiwa jang 
terdjadi di Laut Tiongkok itu dan bahwa Amerika Serikat sadar 
akan kewadjiban2nja didaerah itu. 

4 mer 2 , 

  (Antara—- AFP). 

Atas pertanjaan pers, Seaton da 
lam pada itu tidak mengetahui, apa 

kah kepada armada ke-VII telah di 
berikan perintah? chusus untuk mz 
lindungi pulau2 selain pulau Taiwan 
jang ada dibawah kekuasaan Tiong 

kok Kuomintang. Sementara itu d'u 
rubitjara kementerian luar negeri 
Amerika Serikat, Henry Suydam, 

menerangkan kepada United Press, 
bahwa menteri luar negeri John Fo 
ster Dulles dengan seksama mengi 

kuti perkembangan -keadaan jang di 
timbulkan oleh terdjadinja peristiwa 
pemboman pulau Ouemoy itu. Se 

perti diketahui, Dulles kini sedang 
ada di Manila untuk  menghadliiri 
konperensi Seato. 

Dalam hubungan isi Dulles  ka- 
barnja telah mengadakan pembitja- 
raan dengan “komendan — armada 

Amerika Serikat di. Pasifik, laksa- 
mana Felix Stump. Menurut Suy- 

dam,  Dulles tidak akan memberi- 
kan sesuatu statement mengenai per 
istiwa ini. sekarang: Di Washington, 
sekretaris pers state department mec- 

nerangkan kepada pers, bahwa ke- 
menterian luar. negeri Amerika Se- 

rikat tidak mempertimbangkan  ke- 

mungkinan untuk mengadjukan  se- 
suatu protes. 

Menurut pembesar2 diplomatik di 
Washington, tidak adanja maksud 
untuk mengadjukan protes itu dise- 
babkan oleh beberapa faktor, dian- 
taranja: 1. Oleh karena 2 orang op- 
sir itu sedang bertugas melatih pc- 

sukan2 Tiongkok Kuominta"e di 'c- 

lam lingkungan suatu daerah  per- 

tempiran: 2. Oleh karena seransar2 
didaerah Ouwemoy dan sekitarni 12- 

lah terdjadi sedjak beberapa tahun. 

Dulles akan kundjungi 
Taiwan? 

Di Manila seorang djurubitjara de 
'egasi Amerika Serikat kekonperen 
si  Seato menerangkan kepada 
vers. bahwa menteri. luar negeri 
Iohn Fostsr Dulles mungkin seka 

H akan mengundjungi Taiwan dan 
“epang dalam perdjalanannja kem 

bali dari konperensi Seato nanti. 

Diterangkannja, bahwa Dulles da 
tang di Manila dengan menumpang 

sebuah pesawat militer Amerika, s2 
hingga fa dapat dengan Ieluasa me 
ientukan tudjuan. perdjalanan: sendi 
4, 
Dalam hubungan ini kalangan 

Amerika di Manila menjatakan, bah 
wa maksud Dulles untuk mengundju 
ngi Taiwan dan Djepang ialah untuk 
menemui Chiang Kai Shek dan Shi 
geru Yoshida. 

Dikatakan pula, bahwa di Tokyo 

Dulles akan memberitahukan hasil2 
konperensi Seato kepada pemerintah 
Djepang, karena menurut persetudju 

an-persetudjuan jang berlaku antara 
2 negara tsb., Amerika Serikat wa 
djib memberitahukan kepada Dje 

pang segala soal jang ada hubungan 
nja dengan soal keamanan D,epang, 

“ 

  
i ! 
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Mann SN MANGA EA Da aa ma asia SI hal BI ln HO 

Seal Irian 
Barat 

Membingungkan  Ne- 
gara2 Barat 

MENURUT U.P. dari New 
York jang membingungkan nega- 
ra-negara Barat pada waktu ini 
adalah dua soal jang diusulkan 
supaja didjadikan atjara didalam 
sidang umum Perserikatan Bang- 
sa-bangsa. Dua soal itu ialah 
tuntutan Indonesia terhadap Irian 
Barat jang kini dipegang oh 
Belanda dan tuntutan Junani su- 
paja penduduk pulau Cyprus, ig 
dipegang oleh Inggris, diberi 
kesempatan untuk mengeluarkan 
suaranja jang menghendaki veng 
gabungan kepada Junani. 

Masalah Irian Barat ini bagi 
segara-negara Barat sulit, karena 
indonesia adalah satu dari negeri” 
Asia Tenggara jang terletak di 
»inggir daerah komunis. Soal 
Cyprus lebih mudah bagi negara2 
Barat itu memberdebatkannia ka 
rena Junani njata anti-komunis, 
dan selama soal ini diperbintiang 
kan dalam sidang umum Perseri- 
katan Bangsa-bangsa, tidak akan 
terdjadi apa-apa jang bakal me- 
nambah ketegangan. Demikian 
U.P. dari New York. (Antara) 

  

Serangan2 diteruskan sam- 
pai malam Minggu. 

Tentang peristiwa pemboman 
pulau Ouemoy oleh pihak RRT, 
lebih landjut dikabarkan, bahwa 
serangan2 itu diteruskan pada ha- 
ri Sabtu dan malam Minggunja. 

Serangan jang dilakukan pada 
hari Djum'at berlangsung sampai 
kira2 2 diam lamanja (Antara). 

RRT menarik mundur 7 
Divisi dari Korea. 

Seterusnja Radio  Peking dalam 
siarannja jang tertangkap di Tol5 
pada hari Minggu mengumumkan 
bahwa 7 divisi RRT “akan ditarik 
mundur dari Korea Utara sebelum 
achir bulan depan untuk ditempatkan 
kembali di daratan Tiongkok. Dalam 
siaran tadi djuga diumumkan bahwa 
djenderal Peng Teh Huai, jang hing 

selain memimpin. pasukan2 
medan perang Korea djuga 

memimpin delegasi pihak Utara ke 
perundingan perletakan sendjata di 
Panmunjom, telah menjerahkan pim- 
pinan pasukan2 RRT di Korea ke- 
pada wakilnja jaitu djenderal Terg 
Hua. Tidak didjelaskan oleh rad'o 
tsb. djabatan baru jang dtpertisi 

kan kepada. djenderal Peng “h 
Huai, Menurut UP satu divisi RRT 
terdiri atas kira2 10.000 orana dan 
penarikan mundur 7 divisi RRT itu 
djadi akan mengurangi deraan "2 
196 kekuatan pasukan2 RRT di ! 
rea jang diduga seluruhnja terdiri 
atas 1 djuta orang, (Antara-UP), 

Sid an Nian ke 

     

    

   

        

   
   

  

   
   

              

  



    
    

  

   

  

     

  

  

   

  

Haa 

PP 

— #untuk amal, ialah untuk PMI 

    

   

     

    

   
   
   

      

E .nja telah mengirimkan kawat kepa- 

2. 

" 2 Hatta 
ja Dirampas ( Oleh Banteng Kara” 

Ni, pada il, 3 Sopte se Yan RS jang terdiri dari 1 kom: 

    
ngan bintang film watak, Ismail Sa 

- leh. Hasil seluruhnja dari pertundju 

— Hoa 1 Wan, Rumah Jatim Piatu. 

|. dan klas HI Rp. 15.— Mengingat be 

— gauta sbb.: 
— Ketua Kehormatan: Nj. 
rz Ketua: Nj. Honggopranoto: Wa- 

Nana Seksi. Usaha Ketua: Ni. 

- Kkengiriman kawat itu berken: 

  

“adakan bazaar 
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£ Ia Bintangi Fil m | 
Akan Ke Smg. 

   
    

u 
| tk Mengadakan Show WK Indris. & Mana — ag 

  

Arit, Wahid Chan, Jusman, 1 
dul Rachman, Selain untuk ber- 
Kena dgn ea Teman, | 

Pada malam pertama (tg. 17 Sep 
tember) akan na . #erita 
»Gadis Modern”, suatu sandiwara 
gembira kritikan terhad: ap masalah 

pergaulan bebas dimasa ini. Dan pa | 
Ca malam kedua akan dihidangkan 
“sandiwara .,Manusia Iseng” tulisan 
penulis terkenal Utuy. T. Sontani. 
Kesemuanja akan dimainkan  olek 
bintang film tsb., ditambah lagi de 

kan 2 malam ini akan dibagi rata 
tja 

b:ng Semarang, Rumah Sakit Tiong 

Gan Pusat Kebudajaan Semarang. 
Oleh suatu panitya jang telah diben 
tuk akan segera dilakukan pend/ua 
lan sal pendahuluan dengan har 
ga kas I Rp. 25,— klas II Rp. 20. 

tapa besar perhatian publiek jang 
baru2 ini selalu membandjir dalam 

» gerpenaakan tari2an bintang2 film 
tentu - dapat diharapkan, 

“baba” kedatangan bintang? film 
sendiri akan lebih menggempar 

an lagi: Ini mengingat. bahwa di 
SN baru sekali ini sadja di | 
“adakan pertundjukan sandiwara jg L 
1009o dimainkan oleh para bintang. 

SUSUNAN PENGURUS PER- 
. SATUAN ISTERI I POS 

»BHAY: RI”. S3 

Telan pengurus Persatuan Isteri) 
- Polisi »Bhayangkari” jang terben- 
.tuk baru? inj dalam suatu pa ang | 

A. Basta- 

kil Ketua: Nj. Singgih Harsojo: Pe- 

aa Anyar: Bendahari I,II: Nj. Soe- 
Danupamekas: Pemban- | 

Re Ni. NN na Nj. Koesparmono. | 
Nj. Soedradjat, Nj. Koesnowawi, Nj. 

“Djojodirdjo, Pendidikan Ketua: Nj. | 
Soewarno, Kewanitaan Ketua: Nj. 
Sriotos Social Ketua: Nj. Mandjoni: 

| Kesehatan Ketua: - Ni. Soedijono: 
Olah-raga Ketua: Ni. Soetojo: Pene- 
rangan Ketua: Nj. Singgih Harsojo: 
Kesenian Ketua: Nj. Singgih Noto- 
hadinegoro. — Alamat Sela Daan 
Di. Lampersari No. 35( tlp. 
151) Semarang. 

| SUPAJA DIHUKUM MATI. 

Dewan Daerah SOBSI Djawa Te- 
ngah atas nama 184.632 anggauta- 

“ 

di Djakarta 
jang beris- 

agar Kapt. H.J.G 
didjatuhi hukuman mati 

“de-h 
ngan akan diadilinja perkara Kr 
ten Schmidt, pemimpin 
pemberontak jang memusuhi Nega- 
ra dan Rakjat, dimuka Pengadilan 
Negeri Dajkarta besok tgl. 9 Sept. 
1554. Demikian berita dari Sob 
Djawa Tengah. - 

RAPAT UMUM Ng 10 
| Rapat akbar jai sales arakan 
oleh Nahdlatul Ulama p: hari 
Minggu pagi jbl. di Sendaruarwo, | 
Semarang, mendapat perhatian /ang 
sangat besar darj para | gundju 
Pembitjara pertama dalam rapat it 
falah K.H. Abel nan Hasjin 
ari dari Djomb angga Ah dan ke 
pas soal2 pes 
pemuda Isiam. Pembii 

da Pengadilan Negeri 
dan Perdana Menteri, 
kan desakan 
“Schmidt 

      

  

    
    

    

      

lah K.H. Bisri Mustofa di dari Aan 
bang jang dengan pandjan 

. membentangkan soal2 Tau RU ik, NU| 
dan Pemilihan Umum. Rapat 'akbar 
jang dimulai djam 8 pagi berdja 54 
dengan lantjar gr diam 1Z si: 

AF H.. 5 itukah” ada beribu-ribu 

Besuk ana ta 3 
tember 1954, daan 
ran Gedangan Semaran: g akan di- 

oleh “Us sia (23 
tholiek di Semarang jang hasiln 
10076 akan dipergunakan untu! 
mendirikan sebuah gedung Kega 
aman Mgr. Soegijopranoto S. J. 

-Bazaar tadi dimulai tah KI aa 
djam 17.00—20.00: aa 12: 
djam 09.00—12. 00 dan t 13 

. djam 08.00—12.00. Pa "hari. 
ch pa, ana diadakan pendjualan 

— harga, tiap Au 
engan disediakan hi 

PP ' Ketjuali itu, diadakan | uula | 
pertundjukan2. Ketera map sel an- | 
djutnja mengatakan, 
ah tempat kediaman Mgr. 

  

   

eng 
fihal gerombolan menderita banjak keru 

ipuran itu dapat diketahui sbb: 31 orang 

   

    

     

    

   

   

Ha “antara -djam 20.30, 

m umpit 

a-|'hur di Montjolimo- Para anegauta 
« | nelisi pendjaga pos tsb. mengadakari 
Iperlawanan sengit, 

g | menembak terdjadi selama 14 djam. 
-| Dalam pertempuran 

a-|terampas dan kompas (djindii) 
3, bakar. 

|gi.- Tapi sebuah kasur dan 

| Bupati Semarang Srmar sita 

k Kapan beliau 

“| Hulpbetoon”. 

| Pemilihan 
   

   

  

  

organisasi | f 

   

  

: ! tya, djika segala barang itu “harus 

ta Ngenai 
Buste: bahwa adalah lebih baik djika me- 

- sin2-tik dalam stock jg ada ditoko2 

telah teribat dalam pertempuran se- 
ak" dari Lk. 150 orang 
ah pimpinan Slamet, di 
“Bumiaju (Tegal).  Sera- 

Raider adalah sedemi- 

$ Sendjata2 jang dapat dirampas ka 
rena..f al lari oleh gerombolan 
berupa jaitu 2 putjuk brep (mitraljur 

Iringan), 7 putjuk senapan dan 2 pu 
“yuk sendjata sten. Dalam pada itu 
2 orang anggauta gerombolan “ia st 
tertawan, Kerugian difihak Bani.ng 
aiders jaiah 1 orang gugur, jaitu 

Pos. E: 1 Polisi diser 
“Sementara itu Tn pada tgl. I Sept. ji. 

13 orang ang- 
gauta gerombolan bersendjata 3 pis- 
|toldan 10 L.E. dari djurusan Tjiga- 

telah menjergap pos perta- 
hanan polisi di Tenggara Dajeuhhi- 

hingga tembak- 

itu seputjuk 
sendjata L.E. milik anggauta Polisi 

di- 

Uang tamu Monjijolimo se- 
banjak Rp. 3.800. dirampas, "dan 
seorang  anggauta OPR bersendjata 
hilang, hingga kini belum diketahni 
nasibnja. Kerugiap fihak musuh: be- 
'lum diketahui. 

Dapat ditambahkan, bahwa pergi- 
nja gerombolan - memaksa 3 orang 

Belanda. dari- Perkebunan Karet 
Montjolimo - supaja mengantarkan 
dengan power sampai di Tjiomas. 

Dan setelah itu - baru melaporkan 
pada TNI di Tjirateum Dajeuhluhur. 
Demikian berita dari Perwira Pers 
2 IV jang disampaikan kepada 

ita. 

BAHAJA MEROKOK DIATAS! 
KASUR. 

Para tamu 'darj Hotel Ardjuna di 
Pontjol Semarang pada Keinis ms- 
lam jbl. kira? djam 19.00 telah sem 

PEKALONGAN   Dar karena dalam sebuah kamar di- 
hotel itu telah terbit kebakaran. Per! 

tolongan untuk memadamxan api se! 
-gera diberikan, dan untuas api tk 

dak sampai mendjatar lebih" luas tas 
Spreinja 

dan kerugian ditek-f 
Sir Lk. Rp. 100—. Menurut kerer -P 
ngan, api mula2. timbul disebabk anj 
seorang tamu jang sedang mengisap ' 

   

  

telah terbakar, 

rokok kretek sambil berbariag atas 
"kasur. Dengan tidak diketahui, 
'mudian pertjikan api rokok diah |: 
diatas kasur. 

BUPATI SEMARANG MEN- 
PYADI RESIDEN PADANG. | 
Menurut keterangan dari fihak se- 

tengah resmi didapat kabar, bahwa 

telah 
diangkat mendjadi Residen Padang. 

akan meninggalkan 
kota Semarang belum didapat kete- 

kes 

|rangan. - 
Dalam hubungan ini, pada sidang 

DPRDS Kabupaten Semarang jang 
akan diadakan pada tgl. 13 Septem- 
ber 1954, djam 10 pagi a.l. tertjan- 
tum atjara bahwa dalam sidang itu 
akan - diadakan kesempatan - untuk 
berpamitan dengan Kepala Daerah | 

nulis I, II: Nj. Moedjoko, Ni. John f(Bupati) jang” dalam bulan Septem-j 
ber ini dipindah ke daerah lain. 

MOSI TIDAK PERTJAJA. 
“Dalam rapat penjelesaian perukat- 

an ..Onderling Huipbetoon di Sema- 
rang” pada tgl. 5 DEDE jol:, 
“chirnja dengan suara bulat diputus- i 

kan oleh rapat untuk mengadjuk aa 
mosi tidak pertjaja 
'Onderling Hulpbetoon dan memben ! 
tuk pengurus baru jang diketuaj sar. 
J. M. Pelupesay dengan dibantu 6 
orang lagi. Pengurus ini akan meng- 

. fambil oper ,,Het bestuur. Onderling 

Umum Niatjet 
Na Segala Barang2 

tk Keperluannja Mesti 
 Diimpartkan bulu ? 

DARI barang2 jang kini sedang 
dipesan oleh pemerintah dari luar 
negeri untuk keperluan pemilihan 
umum, -menurut kabar jang dida- 

»sAntara”, daerah pemilihan 
Diawa Barat akan mendapat ba- 
|gian 385 sepeda buatan luar 

egeri, 387 mesin-tik jang spesial 
atangkan dari luar negeri, 23 

mobil Pe ag De Soto dan lain 
Pair Berhubung dengan itu 
Panitia Pemilihan Umum Diawa 
Barat baru2 ini telah menjampai- 
kan protesrja kepada jang berwa- 
djib di Djakarta dng setjara lisan. 

Menurut pendapat kalangan Pan: 

sekarang ' dipesan dari luar negeri. 
“maka tidak dapat diharapkan pemi 

Hihan umum itu akan bisa dimulai 
pada waktu jg telah dirantjangkan 
semula. Dikatakan seterusnja, bhw 

, umpamanja sepeda bisa dibeli dari 

"| persediaan jg sudah ada didalam ne 
'geri sadja: diseluruh Djawa Barat 

sepeda jg 

bisa dibeli ditoko2. Selandjutnja me 
mesin2-tik — dikemukakan, 

dalam negeri dibeli terlebih dulu su 
paja bisa segera dimulai dengan pe 
njusupan daftar pemilih sementara. 

Tentang mobil2 pick-up De Sotc 
dikatakan, bahwa mobil  sematjam 
itu terlalu besar dan terlampau be- 

rat untuk digunakan  didjalan-dja- 
Tan desa dan dianggap lebih praktis 
untuk menggunakan jeep. 

| Selain daripada itu dapat di tam 
bahkan, bahwa Djakarta sampai sa- 

Tat ini belum sadja mengambil putu 
san bila pendaftaran pemilih dari 
"rumah kerumah di Djawa. Barat 
akan ditutup. Sebagai telah diketa-   Na 

anoto direntjanakan seharg 2. 
600.000.— dan mung in di, 

Randusari. 

  

bangun « di 

  

   JOGJA purunKA| 
NGUNA 
PENGI 
Dalam suratnja p: 

Djawa Tengah, Pe 1 Be 
bungan Ikatan Among Tani (G 
jang berpusat dj : 
menjatakan - bahwa org 
but membutuhkan aa 
untuk mendirikan 1200 b 
orongan” (alat pe 

: “om. | 

Rp. 10-000.000,—, 
Pembuatan ,.0 

untuk menghad: 
kau didaerah Solo dan Klaten 
meliputi areal sebanjak 6000 

SENI N K : 
SASI JOGJA DGN Mana 
 MERINTAH PUSAT. 

Kepala Daerah Jero. Boat 
ta Sultan Hamengku Buwono telah 
bertolak ke Djakarta dengan mak-| 
sud untuk mengadakan pembitjara- 
an2 dengan pihak pemerintah pusat | 
mengenai pelbagai soal jang berhu-' 
bungan "dengan usaha pembangunan 
industrialisasi daerah: Jagjakarta jg. 
kini sedang dikerdjakan. Usaha pem 
bangunan industrialisasi didaerah 
Jogja ini padss umumnja mendapat 
sambutan baik -dan perhatian besar 
dari pihak pemerintah pusat dan di 
maksudkan untuk mendjadikan dae 
rah Jogja daerah industri dengan 
modal nasional seratus persen. 

Setelah menghidupkan kembali 
perkebunan tembakan setjara besar-f 
besaran jang menelan lebih kurang | 9 

Rp. 13.000-000,—, maka selandjut- 
nja akan didirikan pabrik? gula d: 
memperbesar pekerdjaan pabrik besi 
jang telah ada sekarang, disamping | 

jang 
(ha. 

    

   

pendirian2 pabrik es dan tapioko jg. | 
kini sedang dalam taraf persiapan. 

PER SEPTEMBER 
AL TEA SE KE MEDAN, 

Pada permulaan Na ini di 
tunggu kedatangannja di Medan ke 
sebelasan sepakbola Al Hilaal dari 
Pekalongan untuk melakukan bebe- 

ing tembakau) | Otonoom. 
jang akan an an Palak Ci 

ongan” tersebut | ! 

Ip pamenan temba- | 

4 hahah itu Ik 

  

2 ak HUKUMAN 
2... 24 TAHUN.      

  

   

  

    
      

       
: T Iksan 

oeanegap bshwa K 
menuntut aga 

| 28 tt 
hun Ong teh mend 
ngarkan pledooi dari Pemhsla Mr 

uh, Yusuf dari Semg. Hakim me- 
. . hingga beso! 

   

   

     

  

1 DIRES- 

Selurnn a | idji jz 1 . pandjang nj: 
150 m didesa Pidji, tj. “Gondang 

Kab. Sragen pada “tel. 28 Agustus 

jl. telah dbuka dengan. resmi.  Sa- 
luran itu dibikin dengan biaja Rp 

14.000,— jang sebagian besar dipi- 

'kul oleh rakjat Ketjamatan Gondans 
dan Sambungmatjan, serta menda 

(pat bantuan dari Djwt.  Pengairar 

dan Pabrik Gula Modijo. Pembange 

nan saluran air itu dilakukan dng 

| menggali terowongan (tunnel) jang 

sudah ada sedjak djaman Belanda. 

Saluran tersebut dapat mengalirkar 
air tidak kurang dari 2.000 liter tiar 

aa pada sawah seluas Ik. 17394! 

    

   

“PENJERAHAN 1 R. S. U. 
| Baru2 ini telah dilangsungkan 

1 ahan Rumah Sakit Umum 
'onosobo dari Pemerintah Pusat 

   

Dg kepada Pemerintah Daerah Oto- 
oom Wonosobo. Upatjara venje 

? beginian Wakil 
esehatan Prov. Diawa 

an selaku wakil Pemerintah 
| Pusat, sedangkan dari fihak Oto- 
| noom diwakili oleh Bapak Bupati 
sendiri dengan disaksikan oleh 
para undangan jang terdiri dari 
wakil2 Instansi. 2 

PURWOREDJO   rapa kali Pena, Menurut. 
rentjana pada tanggel 8 September. 
Al Hilaal akan berhadapan dengan 
kesebelasan Al Wathon, tanggal 1! 

| September dengan kombinasi - Me- 
dan. Putera/Dynamo, tanggal 12 
September- dengan kesebelasan Gar 
nizoen Medan, tanggal 1S Septem- 
ber dengan naa POP” dan 
tanggal 19 September dengan Bond 
Medan. 

Tag gann 
Paman 

TYEGATAN pPBI. 
Baru2 ini oleh Pemerintah Ketja 

matan Polanhardjo Kab. Klaten te- 
lah dilakukan gerakan pentjegatan 
PBH jang meliputi seluruh daerah 
Ketjamatan itu. Pentjegatan tadi di 
lakukan didjalan2 - jang dipandang 

banjak orang berlalu-lintas, dan di-, 
kerdjakan oleh para Guru PBH ber 

ysama2 dengan Pemuda2 jang dipim 
“pin oleh Pamong Desa. Hasil dari 
pentjegata, PBH itu telah diketahvi. | 
bahwa bagi orang2 lelaki 659c telah 
dapat membatja dan menulis, sedang | 
kan bagi penduduk wanita ada 3076 
jang dapat membatja dan menulis. 

DAM »IRIAN”. 

Atas kerdja tong rojong dari 
rakjat ' Kanafak Tegalgond 
Ketj. Wonogiri, Klaten, telah" $ 

“dak mengetahui, 

  

LERENG BAGIAN BARAT GU 
NUNG MANOREH MENGAN- 

DUNG MANGAAN 
Menurut penjelidikan “ orang? jg 

ahli, lereng dibagian barat gunung 
Menoreh tanahnja menganduns ma- 
ngaan berupa batu2 bundar. Luas- 
-nja belum “diketahui tetanj meliputi 
daerah kawedanaan Laono sampai 

Bagelen kabupaten Purworedjo. Ma 
ngaan itu tertebar sebagai akibat 

tanah longsor. Sebelum itu orang ti 
bahwa ditempat 

itu ada ,,harta terpendam”. Sebagai 
diketahui mangaan dibuat tjampu- 

     
      

  

    

  

   

   

  

      

      

  

       

      
    

  

Hari Djum'at jang lalu dalam perdjalanannja ke konperensi SEATO di 
Manilla, 

menterj luar negeri Selandia Baru, 
sebentar dilapangan terbang Kemajoran di Djakarta, 

menteri luar negeri Australia, Richard G. Casey (kiri) dan: 

Clifton Webb (kanan), telah singgah 
dimana mereka 

kelihatan disini disambut oleh menteri luar negeri Mr. Sunarjo (tengah). 

Sean Me camwenaare 

Kenaikan “Tarip KPM 
Memang Sudah Dianggap Lajak — 
Keterangan Ment. Perekonomian 
MENTERI PEREKONOMIAN Iskag telah memberikan dja- 

waban tertulis atas pertanjaan “anggota Parlemen Asrarudin tentang 
kenaikan tarip pengangkutan KPM- Dikemukakan oleh Menteri, 
bahwa pemberian idzin kenaikan tarip itu berdasarkan hasil-hasil 
penjelidikan kostprijstechniseh jang dilakukan bersama-sama oleh 
Kementerian Keuangan (Djawatan Akuntan Negeri), Kementerian 
Perhubungan (Bagian Pelajaran Umum) dan Kementerian Pereko- 
nontian (Kantor Pusat Urusan Harga). 

Dari penjelidikan 'ini ternjata, bah 
wa di KPM ada kenaikan perongko 
ng jg disebabkan terutama karena: 

Adanja dua putusan P4 Pusat ta 
Ki 1954 mengenai kenaikan upah 
di pelabuhan2 rata2 dengan 1690, 
jg berlaku surat sampai tgl. IT Dja- 
nuari 1954: 2. Kenaikan ongkos 
transfer menurut Undang2 Darurat 
No. 5 tahun 1954, 3. Kurang lan- 
tjar djalannja perusahaan. 

Dari penjelidikan tsb. ternjata pu 

la, bahwa suatu kenaikan dari tarip 
pengangkutan. penumpang sebesar 
659c, jg berarti kenaikan sebesar 
Ik. 996 untuk seluruh . pengangku- 
tan (penumpang dan barang — 
passagiers —  vrachtverveer”) 
berhubung dengan ketiga hal2 tsb. 
diatas — dapat dianggap lajak. 

Idzin kenaikan upah itu kemudi- 
an diturunkan mendjadi 504 dan 
hanja mengenai  tarip penumpang 
sadja, djadi tidak meliputi angku- 
tan barang2. 

Pertimbangan? Menteri untuk me 
netapkan kenaikan tarip-penumpang 
sebesar 5096 itu adalah sebagai be 
sara 

- Tidak semua lalu-lintas penum 
sa mempunjai arti ekonomis 
(.plezier — en zaken-reizen”): 2. 
Tarip penumpang ini, dimana ter- 
masuk penginapan “dan makanan,   ran untuk pembikinan lampu bate- 

rij, eterniet, korek api den lain2. 

WONOGI RI 
.KETELA KARTA-EWE. 
Residen Salamun dengan - di- 

ikuti oleh Kepala Djwt. Pertanian 
Surakarta Suprapto dan beberapa 
instansi jang bersangkutan, baru2 
ini telah menindjau objek2 per-. 
tanian didaerah Ngadiredijo, Wo- 
nogiri. Rombongan -penindjau itu 
tertarik sekali. pada tanaman 
ketela kasp€ jang beratnja 60 kz. 
Ketela itu ditanam “selama 18 
“bulan oleh Kartowirjo, Kebajan 
Tungkluk, dan tersiar dng nama 
|Ketela  Karta-ewe. .Rombongan | 
| menindjau djuga tanaman? mri- 

  

  adakan urunan uang dan kini 
telah dapat terkumpul sedjumlah 

"Rp 11.000.— Uang itu dipergu- 
nakan untuk membikin dam (ben 
dungan) didesa tsb... jang akan 

pada pengurus: dapat mengairi sawah seluas I.k. (per Djatipurno, 
40 ha. Pembikinan dam itu kini 
telah dikerdjakan, dan selandjut- 
nia akan — dinamakan 
Irian”. Dengan maksud untuk 
didiadikan kenang2-an, bahwa 
ketika Dam itu dibikin, Pemerin 
tah sedang memperdjoangkan ma 
suknja Irian Barat kewilajah RI. 

KARANGANJAR- 
TJERAMAH DI KETJA- 

MATAN. 

    

Direntjanakap oleh Djawatan Pe-' 
nerangan Kabupaten  Karanganiar, 
mulai bulan September 1954, ber- 
tempat di Kota Ketjamatan-2- de- 

terkenal. Kepala Djawatan Penera- 
ngan Kabupaten akan memberikan 
tjeramahnja sekitar mengenar: 1. 
Pembatalan Uni Indonesia Belanda. 
2. Functie kepartaian dalary Nega- | 
ra Indonesia Merdeka. 2 

TJIREBON 
ANAK2 RUMAH SOSIAL 

MADJU PESAT, 
Menurut tjatatan Kantor Sosial 

Daerah Tjirebon dinjatakan, bah 
wa anak2 terlantar jang terdiri 
dari anak2 pengemis, jatim piatu 
d.LI. jang dirawat di rumah2 pe- 
rawatan sosial, telah merntjapai 
kemadjuan2 jang memuaskan. 
Pada tahun peladjaran 1954/1955 
ada 2 orang anak jang masuk ke 
SMP Negeri, 22 anak duduk di 
S.R. kelas V dan 9 anak di kelas 
VI. Sedangkan 2 orang anak lain 
nja masing2 duduk di 'SMEP dan 
PGA. Negeri. 

  

» 

duduk di kelas I sampai IV 'S.R. 

UNTUK BERANTAS TIKUS 
Untuk memberantas., hama tikus 

dan lain2 jang setiap tahunnja me- 
njerang sawah2 di Kab. Tjirebon, 
maka fihak DPDS Kabupaten akan 
segera mengusahakan — pembelian 
alat2 pembasminja berupa 'alat2 pe. 
njemprot. Djumlah alat2 jang akan 
dibeli itu direntjanakan dapat me- 
menuhi 296 desa, masing2 2 
Pada waktu ini hanja ada sebuah ' 
alat penjemprot ditiap2 Ketjamatan. | 
Biaja pembelian itu kabarnja her - 

djumlah Rp. 150.000.—, jang kabar 
nja akan ditanggung sendiri oleh,   (hui, sampai hari ini pendaftaran 

pemilih, ig, meraruf rentjana harus 
“dilakukan dalam waktu satu bulsr 
itu, bepabak sudah empat bulanebe- 
lum ditutup sadja, (Antara), 

masing2 kas desa, “sedang ' fihak 

atur, 

Dam ' 

ngan mengundang para orang jang ' 

Sedjumlah 220 - 
orang anak2 lainnja kini masih ' 

buah. | 

DPDS hanja bertindak sebagai peng 

'tia, tjengkeh serta perkembangan 
perikanan didaerah tsb. 

RENTJANA DAM RAKSASA 
Oleh jang berwadjib direnijana- 

kan pembikinan waduk didesa Te- 
jang membendung 

kali Banjuandjak dan Supit Urarg, 
Dalam rentjana ini dinjatakan vah- 
wa tinggi bendungan ada Lk. 60 nu. 
sehingga dapat menahan air 3 dju- 
ta M3. Luas waduk ini ada 15 ha.. 
dan dapat memberikan ontjoran air 
ribuan h.a. di daerah Djatipzrno. 
Djatisrono. ' Sepandjang ketcrangar 
dari Djawt. Pengairan, bahwa selak 
sanaap pembikinan ini akan mema- 
kan beaja Rp. 15.000.000,— rupiah. 

, dengan keterangan bila seharinja di- 
kerdjakan oleh 1000 tenaga akar: 

, dapat diselesaikan dalam, waktu 
tahun, 

“rikan 

setelah ditambah 5096 tak dapat di 
kata sangat tinggi, - bila dibanding 

dengan tarip2 hotel: 3. Kenaikan 
tarip penumpang itu, tidak membe 

keuntungan jg berkel ebih-le- 
bihan kepada perusahaan2 pengang 
kutan, buktinja hal ini tidak men- 
djadi dorongan bagi maskapai2 un 
fuk menambah banjaknja “ekomoda- 
Si-penumpangnja. 

4. Lain daripada itu idzin kenaikan 
tarip penumpang ini hanja bersifat 
sementara sahadja, jakni selama me 
nunggu keputusan jg akan menen- 

-tukan dari Kabinet. 5. Selandjutnja 
idzin kenaikan tarip penumpang tsb 
'mempunjai sjarat2 sbb: a. penjeto- 
'ran kembali dari pada kelebihan? 
pendapatan jg “disebabkan karena 
kenaikan tarip itu dikemudian ha- 
ri, setelah. diadakan  na-calculatie: 
b. menurunkan tarip charter kapal 

lig penting sekali untuk DAAD: 6. 
Mengenai tarip pengangkutan ba- 
rang2, seperti ternjata diatas tidak 
diberikan kenaikan, oleh karena se 
suatu kemaikan tarip ini akan sege- 
ta dan langsung mempengaruhj har 
|ga2 barang. 

Selandjutnja — dikemukakan oleh 
Menteri, bahwa pada permulaan. 
tarip PELNI ada lebih tinggi dari 

tarip KPM, akan tetapi antara ke- 

seimbangan... Kenaikan tarip penum 
pang 5096 ini diharapkan “akan 
mendjadi dorongan “bagi perusaha- 
an2 perkapalan nasional untuk Ie-   bih mentjurahkan perhatiannja ke- 
bada pengangkutan penumpang, jg 
sampai kinj dianggap tidak mengun 1 
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      D, SE 2—.dg 

MLATEN TRENGGULUN 101 
SEMARANG 

13.15 The Ray Ellington:   

"13.50 Intermezzo, 

dua tarip ini kinj telah tertjapai perl 

| 206515 

ptk. 

selama 
dgn. 

tungkan. Kedjadian ini hanja 

sementara waktu sahadja, 
kemungkinan — pengangkutan 

kapal KPM terasanja oleh umum 
lebih terdjamin. Demikian berita 

ig disampaikan oleh Sekretariat 
Parlemen kepada .,Antara”. 

YNIIO 
SIARAN R.R.I. TRIYUNGGAL 

  

Semarang, 8 September 1954: 

Djam 06.10 Gamelan Bali: 06.40 

Suara tunggal: 07.10 Orkes New 
Mayfair, 07.30. Orkes  Progressip: 
12.05 Piano duo, 12.15 Ork. Haw. 

Suara Kentjana: 12.45 Che' Edah: 
13.40 La 

gu2 Makassar, 14.00 Instrumentalia, 
17.05 Taman Kusuma: 17.40 Jhon- 
ny Meyer dli: 18.15, Njanjian Bing 
Slamet, 18.30 Sandiwara Radio, 
19.30 Langgam ddan Kr. Asli: 20.30 
Gesekan biolas 21.15. Wajang 
Orang: 22.20 Wajang Orang (landj): 
24.00 Tutup. 

“Surakarta, 8 September 1954: 

Djam 06.15 Bing Slamet dan Rat- 
na: 06:45 Permainan orgel, . 9/15 
Orkes Joe Loss: 07.45 Dari Bali: 
12.03 — 1245 — 13.45 Kienengan 

Rahasia 

jalah wartawan. 

A-. Mappanjukki 

si Selatan. 

Perletakan bagian penting dari pe 
'ahu-lajar itu akan dilakukan oh 
sembe ar2 militer dan sipil.  Jaitu 
balok haluan oleh Pd. Panglima, ba- 
ok kemudi olkh Komandan Alri 

Maritiem Makasar, tiang lajar oleh 

Gubernur Sulawesi sebagai pedjabat 
jang melajarkan bachtera pemerin 

tahan dipropinsi, balok pelangi Ia 
jar muka oleh Walikota dari kota 
Makasar sebagai kota jang meme 
gang kundji perairan di Indonesia 

Fimur: 

Dari pembesar2 negara dipemerin 
ahan pusat akan diminta dari Pre 
siden Bendera Dwiwarna, dari a 
kil Presiden kompas, dari Ketua Par 
emen lambang negara, dari Perda 
ya Menteri Indonesia jang pertama 
“Sutan Sjahrir) djam kapal dan dari 
Perdana Menteri jang sekarang (Mr. 
Ali Sastroamid/oio) teropong. 

Tudjuan pelajaran. 
Maksud melakukan pelajaran ke- 

liling dunia ini, menurut keterangan 

Kapten Rahasia ialah: 
Pertama, guna mengudii sema- 

ngat pelaut bangsa Indonesia jang 
pernah melajari sebagian besar dari 
kulit bumi, 

Kedua, membuktikan tekad mem- 
bangun dari rakjat Indonesia kepa- 

da duniay 
Ketiga, mengembalikan kejakinan 

dan - kepertjajaan bangsa Indonesia 

atas kebesarannja diatas lautap dan 
Keempat, mengisi hari Kebangun- 

an Nasional 20 Mei 1955 sesuai de- 
ngan tjita2 Pekan Pelajaran Nasio- 

nal selaku satu bangsa jang men- 
diamj satu gugusan kepulauan jang 

melingkari seperdelapan perut bumi 
bagian chatulistiwa. 

Route pelajaran. 
Perahu lajar itu akan bertolak da 

ri Menado tepat pada pembukaan 
Pelajaran Nasional jang telah diren 
tjanakan 1g. 20 Mei 1955 (hari Ke 

bangunan Nasional). Kemudian me 
nudju Makasar-Surabaja dan keibu 
kota untuk melaporkan diri kepada 
Presiden dan menerima amanat dan 
Bendera Nasional jang akan dikibar 
kan selama pelajaran. 
Djurusan seterusnja: Singapura-Sai 

gon-Hongkong-Shanghai-Tokio me 
njusur gugusan kepuluaan - Aleuten 
kepesisir barat Amerika Serikat sing 
gah Vancouver-Seatle- San Francis 
co-Los Angeles terus ke Amerika Te 
ngah menudju terusan Panama ke 

'Yuar laut Carabia. 

Dari sana ke Havana-Maimi- 
New York-Halivax (Canada) ke-   dari Puro: 17.05 Bu Nies dergan 

Kanak2nja: 17.45 Varia Djawa Te- 

ngah:' 18.15 Ruangan A-P.: 12.30 
Piano tunggal: 19.45 Kontak acagan ' 
Pendengar: 20.30 Dengan menida- 
wa microfon kita pergi ke............:. 
21.20 Malam Manasuka, 22.15 Ne 

lam Manasuka (landjutan), 23.9) Tu 

tup. 

Jogjakarta, 8 Septmeber 1954: 

Djam 06.10 Bonangan pagi: 06.39 
Genderap pagi: 07.10 Genderan »u- 
gi (landjutan), 12.05 Petikan piano: 
12.15 Kesenian Rejog: 12.30 Nja- 

njian Perantjis: 12.45 Njanjian Me- 
laju: 13.10 Instrumentalia ringan: ' 

14.00 Trio Nina 
Kirana: 17.00 Krontjong sore: 47.40 

Njanjian Tionghoa: 18.15 Konsert 

sendja: 18.30 Peladjaran lagu2 Dia 
wa, 19.40 Njanjian Seriosa, 20.15 
Paduan Suara, 20. 39. Trijoga: 21.37 

Ujon2 Monosuko: 22.10 Ujon2 Mo 
nosuko (landj.): 24.00 Tutup. 

HARGA MAS. 

Semarang, 6 September 1954. 
24 karat: djual Rp. 41,75 

beli Rp. 41,50 
22 karat: djual Rp. 38,25 

beli Rp. 37,25 
Pee 

Untungkah Tuan Kali 
Rp. 250,— 
348680 156655 
322255 311131 | 
181260 275178 
324327 307492 
180645 211896 
165214 275282 
380777 124083 
80080 
63587 

227860 
284894 
169325 
88457 

177786 
227884 
10207 
72199 

390270 
320343 
247463 
305955 
160571 
37688 

115867 
116995 
404960 
106742 
46598 

270311 
198080 
113907 
205413 
33284 

Hadiah dari 
317824 153583 
98779 127666 

349370 151431 
42700. 132320 
26590 298656 

341034 375562 
39520 44626 

2729817 165976 
317004 144764 
269118 133167 
166362 102989 
179766 17712 
149039 131236 
297357 248370 
314681 236921 

222437 
97553 

176481 
292687 
262298 
403809 
90413 

301181 
43366 
84094 

194448 
43594 

3115638 
92603 

144931 
311887 
327204 
13457 

119590 
373802 
104507 
206076 
352423 
338767 

56733 
207637 
343392 
254956 
358275 
42609 
122816 
187947 
338935 
320605 
109985 
363252 
220316 

1 23398 
401501 
389208 
215463 

90719 
288556 
319304 
212024 
170852 
253034 
249748 
265515 
119015 
96730 

15097 
93426 
PAI R0 
184807 
34149 

! ku2 pelajaran bendera isarat, 

234305 | 
35533 1 

135240 | 

199290 1 

60773 | 

mudian menjeberang samudera 
Atlantk ke Inggeris-Belanda-Ant- 

i werpin (Belg'a)-masuk Seine ke 
Paris-Bourdeaux diteluk Biscaye- 
Lissabon (Portugal)-masuk selat 
Gibraltar ke. Marse Ile-Rome- 
Athene - Jerusalem - Suez masuk 

| Cairo - Aden - Karachcci (Pakis- 
tan) - Bombay - Sailan - Madras - 
Ranggoon - masuk pelabuhan pa-j 
ling barat Indonesia Sabang - Be-: 
lawan - Bangka - Blliton kemba- ! 
Ii di ibukota melaporkan diri ke-j 
pada Kepala Negara. 

Menurut perkiraan pelajaran | 

akan mengel. Iingi dunia dengan sebuah jacht 
14 X 4 m., jang akan memakan waktu 
Jang sudah menjatakan kesediaan turut serta dalam pelajaran ini 

,,Antara” Makas:sar M. A- Kamah- Kini rent ana 
gambar perahu tsb. sudah selesai dan menurut rentiana perletakan 
Tunaspja akan dilakukan dibawah tugu pahlawan 

- satu upatjara dan selamatan- Pekerdjaan 
jacht jitu d.lakukan wah pimpinan ehli2 perahu lafar Sulawe- 

  

  

teh. akan menelan waktu 12 bu- | 

  

Mau Keliling 
Dunia Den Prau Lajar 
Ukuran Perahu Tjuma?14!X 4 Meter 
— Lama Pelajaran Kira2 12 Bulan 

PERWIRA PERS Ko- TT. VII/ Wirabuana Kapten J, Rahasia 
tepat pada hari kebangunan Nasional 20 Mei 1955, 
waktu dibukanja PeWan Pelajaran Nasional ke-ll 

tepat pada” 
di Menado, 

berlaiar berukuran 
Lk. 12 bulan lamanja. 

Makasar oleh 

“Maior Langkaj hal ini akan disam 
paikan kepada KSAL di Surabaja 

guna meminta bantuan jang lebih be 
sar lagi. Dari pengusaha2 pedjuang 
akan dipsroleh sedjumlah bantuan 
dari hasil usahan/a. Ada pihak jang 
telah menghadiahkan seintoestel ra 

| dio. Pihak Komando T.T. VH akan 
| memberikan berbagai bantuan 
nja. 

lain 

NAMA PERAHU. 
Tentang waiia perahu akan dimin 

la pgy'timbangan dari Menteri PP 
jan K ataupun Presiden sendiri. Te 
tapi ada jang telah menjarankan nu- 

ina .Tondang Banua”, jang makna 

nja ..Duta Negara”. 
Perahu tsb, akan diturunkan diair 

lengan upatjara pada tg. 1 Djanua 
ri 19585 untuk pela'aran pertjobaan 
limuka perairan Makasar, Pada bu 

'an April akan dibawa ke Menado 
auna persiapan pelajaran. Dan 20 
Mei 1955 mulaj start berkenaan de 

agan pembakann Nekan Pelajaran 
Nasional ke-ll jang  direntjanakan 

likota tsb. 
Tentang anak buah perahu tsb. 

'ang sudah bersedia sekarang ialah 

Kapt?n Rahasia, M.A. Kamah dan 

eorang radio telsorafist, Dari pela 
liar2. perwira? militer, mal h nacho 

la2 kapal, bandjir permintaan untuk 

urut serta. Tet“pi menurut rent ana, 
serahu itu hania akan membawa 
inak buah 6 orang. (Antara). 

Wanita Bandung 
Berusaba 

Mendekatkan Partai2 
Pemerintah DanOposisi 
OLEH segolongan wanita di 

Bandung, untuk pertama kalinja 
sedang diusahakan mengadakan 
pertemuan untuk para pedjuang 
jang aktif disekitar hari2 prokla- 
masi 17 Agustus 1945. Pertemuan 
ini direntjanakan bertempat di 
hotel Homann Bandung pada tg. 
6 September, dimana akan dimin- 
ta berbitjara wakil dari PKI dan 
wakil dari Masjumi, sebagai wa- 
kil partai2 penjokong pemerintah 
dam partai opposisi dewasa ini. 

Pada pertemuan itu dng. men- 
tiontoh Djakarta dng resolusinja 
pada tg. 17 Agustus 1945, akan 
dibuat pula suatu pernjataan jang 
dimaksudkan untuk menggambar- 
kan usaha kembalinia persatuan 
diantara golongan? dan partai2. 

Kabarnja jg dimaksudkan de- 
ngan pediuang itu tidak hanja 
terutama jg pada bulan? sesudah 
»sroklamasi 17 Agustus 1945 me- 
megang sendjata sadja. (Antara) 

EN Se BATA 
HAKIM MR. BURHANUDDIN 

'DARI PENGADILAN NEGERI 
DJAKARTA MENINGGAL. 

DUNIA. 

Burhanuddin 

    

Hakim Mr. dari Pe 
lan. ngadilan Negeri Djakarta Sabtu pa 

Bantuan mengalir dari ber , gi kira2 diam 09.30 telah meninggal 
hagai fihak. (dunia dirumah sakit Tiikini, sesudah 

Dari berbagai pihak pelaiaran mendjalani operasi dibagian perut- 
maksud untuk melakukan pelajaran nja. Almarhum baru sadia pada ha 

keliling dunia dengan perahu ini te 
lah dabat sambutan hangat. Baniak 
iang telah menianggioi bantuan ma 
terik: tiang sudah positif ialah D/awa 
tan Kebudaiaan akan memberikan 
radio rimbu dan lektur2 dan Balai 

| Budaia champagne guna upatiara pe 
nurunan keair. Diaw:tan Penerang 
an propinsi bersedia mengusahakan 
dari. Kementerian Penerangan tang 

recorder dan camera. Komandan Ma 
rittem Makasar Maior Langkai bu 

Seterusnja . berboot. swemvest. 
ruh 1 
oleh ngan, harus diperbaharui lagi. 

ri Djum'at dirawat dirumah sakit Tji 
kini, dan menurut keterangan, ke- 
tjuali menderita suatu penjakit jang 
memerlukan operasi dibagian perut 
nja, almarhum djuga mempunjai pe 
njakit dibagian djantung. Berhubung 

dengan wafatnja Mr. Burhanuddin, 
maka perkara Mei Kartawinata da 
ri ,,Permai” jang dipegang oleh al- 
marhum dan jang hanja tinggal me 

nunggu putusan sadjia jang manurut 
rentjana akan didjatuhkan pada tsl. 

September jad., menurut ketera- 

UNDIAN UANG BESAR DJAKARTA 

  386698 
69693 

205049 
M3117 
53649 

281484 
12552 

294983 
348408 
386983 
22945 
39391 
24081 
133630 
44462 
120069 
187283 

183292 
163369 
82431 

175838 
122042 
180480 
299425 
327614 
408023 
177680 
147949 
253409 
68290 

3L/&Ia 
232355 
128899 f 
235569 

387284 
290394 
53574 

187152 
190080 
266889 
256991 
328041 
75394 

202758 
37090 

364255 
214347 
201997 
213830 
265174. 
257472 

226626 
151788 
193864 
34423 

239861 
185880 
219038 
140222 
409064, 
370392” 
381209 
383287 
318580 
311440 
88099 

296514 
327618   28430 389075 49271 69392 

  

114849 270139 325525 409134 155247 137450 341417 381399 
'307889 330461 103836 53628160978 296011 113267 262144 
|283053 338352 58846 308909 342723 231967 402348 175862 
1405879 383865 291315 121046 11219 33023 405212 376901 
I265800 63292 306493 201739 372192 387821 332749 281083 
|320845 387206 302608 119028 161006. 145734 27017 145251 
1235387 118241 222732 93082. 34791 172209 75084 184223 
l155906 11276 233240 123256 141088 301122 406507 171082 

17615 143252 75630 215851 398488 397233 361403 45647 
57225 41304 173764 17532 98866 182936 322637 298665 
15717 "48422 1195IL 28679 201248 237384 29446 226357 

1 54254 308477 194918 198899 69118 375063 211839 370327 
1336456 282887 24324 179258 162100 178452 408548 391514 
"400400 233185 300941 99584 400462 315087 41657. 139171 
1121274 110316 302207 242387 80468 251529 114057 134641 
1219540 344658 186082 355905 97709 55121 219084 186871 
1249132 149237 126235 346450 105372 163752 206333 301896 

71940 397509 254833 373164 114434 162051. - 42740 342771 
1184619 286217 261956 243069 | 12037 373467 375743 56117 
1405126 238206 264640 234441143085 151509 235117 62682 
| 13314 298237 58090 2155911266879 260405 144685 243587 
164914 89394 310049 329385 |403207 115821 76762 :408826 

1134152 378556 271284 384766 338021 385629 104206 365186 
| 69402 170669 47092 340837 1320746 221623 95733 373515 

3 390534 62377 399523 395391 
130562. 380100 142584” 390990255930 325084 286584 320712 
235934 177445 202691 308111185572 166432 35465 155056 
74686 233890 60401 164530241612 30450 43832 344825 
13944 187002 133698. 44934 195339 339072 184603 120846 

1105817 159311 137466 219072 1140611 192542 389196 SISUS 
283504 73702 233417 264267 1314798 237286 133194 127217 
178715 296906 31805 310753 | 331394 399595 307842 223882 
270837 374028 261790 225897 1336894 395904 255484. 66905 

397749 139696 157920 305279 1204330 197097 246316 82154 
249440 155580 376748 350677 | 288025 213903 240368 98767 
232504 199312 34122 383355 | 364756 237216 259881 2094480 
34077 203493 189751 64888 | 296677 243794 347317 320889 
31107 382799 207244 353233 | 20686 36058 SI00S 163396 
30639 299918 284474 333148! 307440 22832 259262 163960 

1100529 44604 143481 199321365122 156293 341856 219319 
154293 105266 98811 3287751 74176 210917 241883 206401 
287203 238097 215814 333733/ 53618 137545 84390 293233 
123624 199924 142111 55733! 311948 355413 186514 95319 
139716 365407 13942 26665310119 384145 39228 248534 
320841 222719 352722 143915 4309551 58605 182692 1901 161593 302837 60346 368584 |. 45485 211105 279360 190836 
1264213 341753 27898. 318228 1265980 304456 234916 316368 
186312 370898 322665 47425 | 356021 198181 303771 344907 1302665. 78907, 36035 1275871 80350 276933 335165 305083 286779 161167” 354203 865841136425 266958 178955 16899 
296409 203079 204025 155588./ 134796.389661 99668 402829 
171790 186138 162601 1547051102443 15493 

  
  

Ini ? 

  

AA aan MAAN aU 

  

  

  



   

  

   
   

jg melakukan kegiaten- 
ja sea: sabot terha 

ni negara2-sekutunja 
terhadap NA 

Penak Atlantik 
umumkan selandjutnja 
plotan tsb. dipimpin | 
des Andartes, - bekas 
tara partisam pih: 
dibantu oleh o 
ni dan ne 
ga meng 

  

ten 
komunis, den 

3 22 komunis Junz 
, ia. Papagos dju 
Daan sebagian gumumikar 

besar dari anggota2 kh omplotan tsb. 

  

   

  

—ig teleh dapat dita: 
lah mendapat | 
lam akademi2 dan militer 

Hp ternjata te 
an2 istimewa da     

  

  

“Kelihatan sh LA ini pesawat anal pantjar gas. jang paling 
n | kerjil didunia jang bernama: Folland Midget, jang pada waktu ini sedang 

ditjoba di Inggris. Pesawat ini #empunjai ketjiepatan' 900 km, se-diam, 
meskipun hanja mempunjai mesin jang ketjil sekal 

.dalam Peranan ini belum “dipersendjatai. 

Pns Jak 
Jg. Terketjil 

  

   

   Pe 

    

  

ngan2 ini, Amerika Serikat 

' Menurut kalangan jang menge- 
ahui di. Manila, dalam perundi- 
gan2 ini Filipina akan minta 

Hijaminan2 akan bantuan Amerika 
xpabila terdjadi agressi. Pun kala- 
ngan tsb. meramalkan, bahwa 
perundingan2 ini akan menghasil 
kan usaha2 untuk memperkuat   

  

dan. bahwa dalam pemeriksaan te- 
1 t njata bahwa orang2 komunis 

nan punan pe 
menggabungkan 

dlam Nanas. dibawah 
tanah kasi para Komunis. 

f YApta OP) 

    

angkatan perang. Filipina. 
Djaminan Dulles. 

Dalam pidato pembukaannji, Did 
les menjatakan, bahwa apab.: Ja -Fiti 

pina diserang, maka Amerika Seri- 
kat akan otomatis bertindak tanpa 

menunggu perintah jang ena a- 
gi Dikatakan, bahwa presiden Ame 

& 

  

  

   

  

Djuta — 400 Ha 

  

   

  

jang lain, 

  

ali transmigrasi dari luar | 
 ... Maluku, akan distimuleer | 

nigrasi ke Seram dan | 
au2 Ambon, Lease, 

Tidore .dan Makian, jg 
uduknja | ag rana padat. Di 

Pena “ bahan makanan, 
jang akan “diusahakan ialah “per- 
sawi Persawahan adalah sa- 
Matan penting, karena provinsi 

ab metan tiap2 tahun 
1000 beras seharga SO djuta 

| itu, Pn Pangan adanja 
an sadja bahan ! 

an beras dapat: terdjamin, ' 
| pe seluaran uang jg ber- 

| begitu besar dapat di 
an untuk obiek2 aan 

n2 Mean 

    

   

   

  

      

  

   

        

| x p usaha, 

3 ram $ 2 

3 Kaito, Kes 
agan arat. Daer. 
disini meliputi aa 

This 

Sedjalankan : 

   

     

   
   

   
     

   

    
    

   
   
   

   

  

   
   

   

  

   

    

   

    

     
    

      

   

    

    

- bagi transmigr ran2 jang 
Karratu pada permulaan Oktober 
dengan, . yan  Riebeeck” 

dari 150 keluarga atau 750 
diiwa, berasat dari Kediri. Tani 
Keluarga. akan memperoleh 2 h 
tanah .persawahan, Bebera 
terachir di Kairatu sedang diker- 

| ntuk menerima "— 
  

     

  

   n rentjana, tetapi 
untuk Ta Na ada yag 

» e 
dp
 

Le
nn

on
 
Ba
n 

  

Ra
 

dapat kabar, bahwa 
.mintaan “devisen dari 
ca 1 saat ini tidak didapat oleh 

lips, maka Radio-apparatenfa- 
 briek. ker epunjaan Philips di Suraha- 

1 Bandung akan ditutup. Penu 
itu dinjatakan akap dilakukan 

IL waktu jang singkat, jaitu un 
' abaja pada tg. 18/10-dan un 

1 ad achir Nopember, 
itu pihak direksi ka- 

telah memberitahukan hal itu 
buruh Philips dan Re 

uga kepada pihak2 jang 
t. lainnja seperti antara 

. Kementerian Perburuh- 

“karena  per- 
Pemerintah 

    

  

   

   

  

   

  

  

Transmigrasi Maluku 
Akan2Dapat Menghemat Uang 

UNTUK MENTJEGAH gambaran jang salah disekitar soal2 
| transmigrasi di Maluku, Gubernur Maluku menerangkan, bahwa j 

smigrasi itu dimaksudkan terutama untuk menambah bahan | 
| makanan, jaitu beras, al. supaja Lk. 50 djuta rupiah jang kini di 
Aa tiap tahun untuk mendatangkan beras, dapat dipakai guna 

ng dari Surebaja. Mereka pa : 

transmigran jang | 

Ulmalang itu. 
At achir ada tanda2, bahwa 2 buah me 

“sin dari pesawat tsb. 

  

- Dari Bika | jang kets, di 

Rp 50 
“Siap Dikerd jakan.. 

Transmigrasi di Maluku terbatas 
eni ai pulau, jaitu di Seram, Buru dan Halmahera, karena soal 

. ini harus dilihat dari sudut penduduk dan bahan makanan. Kepu- 
“lauan Maluku hanja berpenduduk 860.000 djiwa. 

|21 Orang T g Tewas 
3 Ketjelakaan Pesawat 

KLM Di Irlandia 
»ANTARA? Amsterdam ka- 

wa.kan, bahwa dalam pesawat- 
Kanang »Skymaster” KLM, jang 
Mi: agi dalam perdjalanan 
ke New ork mengadakan penda 
ratan-darurat dan tertjebur dim 
jampur disungai Shannon, Irlan- 
dia, (dak ada penumpang Indo- 
pesianja. 

Menurut berita UP dari Shan- 
non. pesawat tsb. memuat 56 pe 
numbang. Seorang dokter Shan- 
non menjatakan kechawatirannja, 
bahwa ada diantara penumpang2- 
(aja jang tjelaka. Tudjuh djam se- 
sudah terdjadinja ket elakaan itu 
jang dapat ditolong hanya 29 

Jang lain belum diketakui 
ja. Dalam 56 orang jang 

   

   

  

menumpangi 'pesawat-terbang tsb: 
anak-buahnja. 

ai itu mendapat ketjelakaan 
ipa detik sesudah mening- 
— Iapangan terbang Shan- 

Majat dari 21 orang. penumpang 
pesawat “Supercontellation " K.L.M., 
Triton” jang telah djatuh pada ha 
ri Minggu pagi dalam sungai Shan 
non, Irlandia, telah diketemukan 
oleh regu2 penolong pada hari M ng 
'gu petang ketika air pasang telah 
surut. 

Majat2 tadi terus diangkut ke Ia 
pangan terbang Shannon dimana se 
orang pembesar menjatakan bahwa 

8 orang penumpang jang masih he- 
lam dapat diketemukan “mungkin 

an berada dalam badan pesawat jang 
Menuruy laporan2 ter 

jang berada 

disajap “kanan tak lama sesudah pe 
Isawat meningga'kan lapangan ter 

2 bang Shannon menudju New Ycrk 
:ekon,ong2 telah tak bekerdja legi. 
Pesawat .Triton” tadi dalam ber 
bangan tsb. telah dikemudikan oleh 

P bemimpin penerbang2 KLM A. Vi 
jang termasuk salah seorang 

telah selamat. (Antara). 

culy, 

ig 

SUAT U MEKANISME 

sardjana bagaimana mentjegah 

mi para penerbang dalam menne- 
mudikan pesawat2 jang 
nja lebih besar daripada ketjepatan 

suara. Pendapat ini dikemukakan 

oleh professor Robert Goetz, ahli 
penjaring djantung dan urat darah 

dari  universitet  Capteown         
. kepac 

21 ep dan Kenangan, Afrika Sclatam), rada hari Djum'at 

| 

Giraffe Untuk Penjelidikan Pesawat Jet 

Itan-udara serta bantuan? 

  

'Mampuan2 nja. 

agressi: Dengan .ini--saja 
Y bahwa Amerika- Serikat 
sepenuhnja 

'“Dolles Beri Djami- 

tman Pada Pilipina 
er | Angkatan Perang Amerika” Akan” Ber- 

tindak Bila Pilipina Diserang 

PERUNDINGAN2 MILITER bilateral antara Amerika Seri- 
kat dan Filipina telah dimulai Sabtu pagi djam 10 waktu setempat 
dengan mengambil temoat di Istana Malacanang, Dalam perundi- 

diwakili 
ri John Foster Dulles, dan Filipina oleh wakil presiden merangkap 
menteri luar negeri Carlos P. Garcia, 
ngan2 ini dilakukan dalam ravrka Dewan Amerika/Filipina jang 

| dibentuk atas dasar perdjandjan saling membantu dilapangan per- 
tahanan antara kedua negara tersebut. 

oleh menteri. Iyar nege- 

Seperti diketahui, perundi- 

- 

rika Serikat telah “menjotakan “bah: 

wa armada “ke-KH Amerika Serikat 
akan “melindungi Taiwan. Dan dc 
lam hubungan” ini, untuk menghi 
langkan ' kekuwatiran Filipina, Dud- 
les menegaskan, bahwa apabila Fik 

pina jang diserang, maka angkatan 

perang Amerika Serikat akan ' oto: 
matis bertindak, tanpa menungga 
ketentuan2 jang chusus lagi. 

« 
Selandjutnja Dulles berharap, Su- 

paja Filipina” dalam pada itu ber- 
usaha ' memelihara . keamanannja 

sendiri “dengan - memperbesar “ke: 
Kepada kekuatan Fi 

lipina itu akan ditambahkan ban: 
tuan Amerika Serikat jg berupa “ke 
satuan2 “angkatan laut dap angka- 

logistis. 
demikian Dulles. 

Dikatakan, bahwa ia telah di be 
ritahu tentang kekuwatiran - Filipi 
na, kalau? Amerika Serikat tidak 
datang membantu apabila. terdiad: 

tegaskan 

akan. den. 
menghormati ketentu- 

an2 jg termaktub didalam “perdjan 
djian pertahanan bersama Ameri 
ka/Filipina, demikian Dulles. 

“Dalam- pidatonja itu. Dulles me 

  

'ngemukakan “pula, bahwa apabii: 
petjah perang, Amerika Serikat d: 
pat melakukan cffensinja terhadap 
sasaran? jg dikehendakinja. 

Bartuan A.S. untuk per: 
buat angkatan udara Fll- 
pina. 

Sementara itu A.F.P. mengabar- 
kan, bahwa sumber2 atasan di Ma- 
nila, pemerintah Filipina akan men 
desak kepada. Dulles, supaia Ameri 
ka Serikat menanggung pembiajian 
dan pemeliharaan 3 wing kesatuan? 
pemburu Filipina, jang akan Pedan 
darj 70. buah pesawat setiap- wing. 
Dalam hubungan ini. kalangan tk 

menjatakan, bahwa Amerika Serikat 
telah menawarkan udtuk  memper- 
kuat angkatap udara Filipina dng. 
210 buah pesawat pantjar-gas seba- 
gi penglaksanaan tingkat pertama 

dari perdjandiian pertahanan bersa- 
ma Amerika/Filipina itu. Jang men 

diadi soal bagi Filipina dalam ha! 
inj ialah, bahwa negara tersebut ti- 

an kesatuan2 pesawat? 
tjar-gas itu. 

pemburu pan 

“ Sebelum perundingan? Amerika/ 
Filipina ini dimulai, Dulles pada ma 
lam Sabtu telah “mengadakan -pem- 
bitjaraan dengan presiden Magsry- 

say. 
Dalam perundingan? tersebut Dul 

les dibantu oleh duta besar R-y- 
mond Spruance dan laksamang: Fe- 

fix Stemn, 

rika di Pasifik, 
dibantu oleh pembesar? 
tertinggi. (Antara. — UP 

sedangkan 
militer 

AFP) 
ig. 

  

PUSAT penjelidikan angkatan 
darat Amerika Serikat  meng- 
umumkan pada hari Sabtu, bahwa 
ahli2 Amerika telah berhasil me 
nicempurnakan konstruksi alat2 
radar bagi pesawat2 terbang, baik 
bagi pesawat2 terbang jarg ringan 
maupun bagi pesawat2 jang mem 
punjai kekuatan Iuar biasa. Dika 
takan, bahwa, alat2 radar ita dapat 
merangkap” angin taufan, 
gunurg2 dan henda2 lain ig ada 
dalam diarak 390 km. 

Alat2 ini dikenal dengan sebu 
tan APN 59, beratnja 75 kg. dan 
,Screen 'rja mempunjai garis te-   

halus da P 

lam leher seekor giraffe (binatang 

Idari Afrika) itu mungkin. dapat 

memberi petundjuk kepada kaum | 
kes: 

adaan pingsan tak-lama jang dia a- | 

ketjepat: n- : 
atur tekanan darah 

(Uni | 

ngah 15 cm. (Antara). 

rofessor tersebut jang telah turut 
serta dalami ekspedisi jg. telah dik: 
rim oleh universitet tadi ke dasrah 

Transvaal dengan tugas menjelidiki 
dan menangkap hewan2 jang terpan 

djang didunia itu, menerangkan bah 
wa menurut pendapatnjia ia telah 
menemukan suatu mekanisme peng 

dalam leher gi 
raffe serupa mekanisme jang terda 
pat disamping djantung manusia. 

Dengan. diketemukannia 

Dip mu uk We Lapkaruui Pa 

   

    

            

   
   

   

        

   

      
   

    

|» # Bar : 
an Indonesianisasi' "Dim Pim 
KPM, Tak Chawatirkan Adanja || 

| Nasianiffsasi 

Jagreemeat antara S.V.P.M. 

Iktapat ditjapai dasar2 dari perd'ar- 

Pesawat jang staah | 

dak mampu membiajai pemeh! aras 

omandan armada Ams 
pt ii Garcsia ' Pan itu atau jg memberi modal pa- 

d Ai 

RadarAPN-59 

     

ketar jt ae 

  

Mana Reak 1 Hp mx 
|aerangkan, bahwa sesudah selesa'itya | 
|djangka waktu berlakunja let alone 

dengan | 
pemerintah Indonesia pada kira2 

12”6 tahun jang lalu, sekarang anta 
Ia kedua belah pihak sudah hamnir 

  

  

|djian jang akan menggantikan le 
Tone agreement itu: 

. Tiga soal jang dikemukakan seba- 
gai dasar dari perdjandjian baru itu. 

lah soal2 padjak seumumnja, soal2j 
keuangan (wansfer dil.) seumumnja 

| dan soal hak expiorasi atas uacrah2 
jang menghasilkan minjak. 

Pada umumnja dalam membi- 
jarakan dasar2. Jai antara kedua 

MecCoy, 

  

paham. Umpamanja soal padjak 
lapat dikatakan sudah silesai se- 
duanja, sedang soai2 keuangan 
sumumnia seperti mengenai soal 
ransfer dan sebaga nja itu mash 
nenemui  bebera perbedaan 
-endapat jang dikatakan tidak 
orinsip'- Jang terachir ini diha- 
Tapken dalam tempo jang sing- 
at akan sudah dapat diselesaikan. 

'ang mendiadi persoalan sekarang 
|-ervtem3. adarah "mengenai hak 
»xplonasi. 

Rentiara djangka pendek 

S.V.P.M. dalam usahania mempi 
Jjai rentjana investasi modal djang 
1a.pendek, jang direntjanakan akar 

| iclesai dalam tempo 3 tahun, jaiti 
lalam hubungan . pembukaan sum- 

5er2 baru didaerah Lirik (Sumaters 
Tengah) dan pembaharuan rafinade- 

Smokkel Me- 
'fradjalela ": 
Ahn Sekat Aa 

Sampaga Ditutup 

    

UNTUK mengatasi kegiatan 
penjelundup. disekitar perairan Su 

| lawesi, Angkatan Laut telah me- 
ajusun pos2 pada tempat2 strate- 
is jang mendjadi lalu-lintas teru 
tama bagi perahu2 penjelundup. 
Demikian keterangan Kepala Biro 
Penerangan Angk. Laut KDMM 
St. Amir Eyack pagi hari Minggu 
di Makassar. 

1 Sampaga dan Suramana 
daerah perairan tertutup. 

Selandjatnja diterangkan, “bahwa 
nenjelidikan Major Langkay baru? 
'pi mengenai penjelundupan “telah 
memperoleh -hasi!2 jg memuaskan. 
Dan hasil penjelidikan ini telan d' 
sampaikan kepada instansi 1g ber: 
sangkutan dan kepada - pemerintzh 
pusat. Berdasarkan - hasil penjelidi- 
kan jg disampaikan itu dan adanja 
SOB, maka Kepala Staf Angkatan 
Kiat. pada tel. 15 Diuli mengeluar 

kan peraturan sebagai berikut: Me- 

larang pelajaran dan perikanan da- 
lam perairan territoir  sepandjang 
pantai barat Sulawesi jaitu antara 
Sampaga dan Suramana jg terletak 
antara Mamudju dan Donggala. -Pe 

raturan ini tidak berlaku bagi pera 
thu atau nelajan penduduk setem- 
| pat. Djuga tidak berlaku bagi- pera- 
hu2/kapal A.L. atau perahu/kapal2 
pemerintah. P.I. Kepada perahu 
atau kapal ig mempunjai keperluan 
pada tempat ini harus berhubu ngan 
langsung dengan KDMM. Peratu- 
ran ini diadakan untuk — mendjaga 
keamanan dan membasmi penjelun- 
dupah “diperairan Indonesia. 

na tangkap perahu penje- 
up. 

Belum bana berselang kapal pe- 

“rang ,,Piru” berhasil menangkap. be 
berapa buah perahu -penjeluncup. 
Perahu dan barang2 mewah jg ter- 

muat dalam perahu itu disita. dan 
diserahkan pada Kediaksaan di Ta- 
rakan. Dalam pada itu 7 buah per 
hu penjelundup kini. masih di ke- 
djar. 

Selandjutnja dikatakan bahwa ki- 
ni. beberapa orang asing sedang di 

sinjalir oleh jg berwadjib.' Mereka 
ini adalah pedagang2 Tionghoa js 

"mendjadi penadah barang2 selundu 

  
  

| da penjelundup untuk membawa ba 
irang2 kepusat Pe Magna jaitu di 
Tawao. 

Demikian antara lain Kepala Bi- 

“ro Penerangan AL. KDMM. 
(Antara). 

D£ CASTRIES BERBITJARA 
DENGAN VO 

Djenderal Christian de Castries 
jang hari Djum'at dibebaskan itu, 
hari Sabtu menerangkan di Hanoi 

bitjaraan dengan djenderal “Vo 
Nguyen Giap, komandan Tentara 
Rakjat Victnam, beberapa hari 
setelah benteng Dienbienphu dja- 
|tah. Tetapi ia tak dapat mengu- 
mumkan soal jg dibitjarakamnja. 

bahwa ia telah mengadakan pem-/ 

  

    

  

ilir | 
pinan 

java Te perusahaan minjak SV 
Sumatera Selatan Dum at 

| terti ajak SVPM di Indonesia di 
dakan konpere sj pers, d'mana d'terangkannja soal 

t, penambahan modal sebanjak ki- 
am reutiana jangka 

h 31 dsb. nja. 
pendek, soal2 

rij di Sungai Gerong. 
: Untuk rentjana ini disediakan mo- 
dal sebanjak 70 sampai 80 djuta US 

s| Dollar atau kira2 satu milliard ru- 
piah: Dalam rangka rentjana pena- 
uaman .modal djangka pendek ini, 
pertama akan diusahakan perbaruan 

dari kilang minjak jang terdapat di 
Sungai Gerong, dimana semua pera- 
latan akan diganti dengan alat? jang 
lebih modern sesuai “dengan kebutu- 
han- pemakaian minjak didunia de- 
wasa ini. Kilang jang sekarang ada- 
lah kilang jang mempunjai peralatan 
sudah tua, sehingga tidak mungkir 
lagi dapat memenuhi permintaan? 
pemakai2 minjak didunia. 

Rentjana jangka pandjang $ 
Disamping 'itu, bilamana  plar 

djangka pendek ini dapat diselesai: 
kan, maka S.V.P.M. djuga mempu 
njai plan djangka pandjang penana- 
man modal di Indonesia (6 tahun), 
djika sekiranja akan didapat bak? 
explorasi baru atas daerah jang be- 
risi minjak dari pemerintah. Demi- 
kian diterangkan selandjutnja. 

Plan Indonesianisasi pim. 
pinan, 

Mendjawab pertanjaan sampai di 
mana usaha - S.V.P.M, dilapangan 
memberikan kesempatan pada bang- 

sa Indonesia memegang pimpitan pa 
da perusahaan antara lain diterang 
kan, bahwa maskapai tersebut sudah 
mempunjat aff jang “disebut ,I' 

plan. Plan ini terbagi dalam dua mz 
tjam, jaitu pertama melatih para pe- 
gawai jang ada untuk dapat mener 
pati tempat jang setinggi mungkin 
jesuai dengan bakat dan ketjakapar 
serta dasar pendidikannja, Kedua ja- 
lah mentjari pasaran tenaga kerdja 

baru, seperti pada kalangan pela- 
djar2 menengah maupun tinggi jang 
sudah dapat menamaikan peladja- 
tannja. Ketiga sebagai tambahan 
ada latihan pengetahuan umum bagi 

pegawai2 jang dianggap punja ke- 

sih memerlukan tambahan pengeta- 
huan umum. 

Tidak chawatir nasionali- 
sasi. e 

Mendiawab pertanjaan apakah 
S.V.P.M. dalam penanaman modal 
baru ini djuga memperhitungkan adi 
nja suara2 jang mempunjai niat un- 
tuk menasionalisir semua perusaha- 
an2 di Indonesia, dikatakan, bahwa 
sesudah melihat berbagai tiontoh di 
Indiasdan Inggeris, S.V.P.M. pada 
dasarnja tidak merasa chawatir akan 
niat2 ita. 

Tentang 'kabungan dengan buruh. 
dikatakan, S.V.P.M, berusaha supa- 
'a perhubungan akan dapat terus 
berlangsung seperti sekarang. 

(Antara). 

KORBAN MANUSIA, TER. 
NAK, BENDA, KARENA 
BANDJIR DI INDIA 

“. TIMUR LAUT. 
913 djuta orang dan daerah selu- 

as kira2 25.000 mil persegi telah 
tertimpa oleh bandiir di India Ti- 

mur Laut baru2 ini, demikian di- 
umumkan dj New Delhi pada hari 
Djum'at oleh menteri  perentjana 
dan pengairan India, Gulzarilal Na 
da. Hingga kini tertjatat djumlah ker 
ban 247 orang tewas dan 7.500 ekor 
ternak mati. Menurut taksiran keru 
gian benda meliputi djumlas sebe- 
sar 400.000.000 rupee, kira2 $ 84. 
900.000. Ribuan rumah hantjur, 
daerah2 pertaniap jang subur lama 
tak akan dapat dipakai lagi dan dja 
lan2 kereta api hantjur atau rusak, 
demkian pengumuman tersebut. 

Radja 5 Balsem 
& Meninggal 

Setelah Mengalami Ope- 
rasi Di Boston 

PADA MALAM Minggu telah 
meninggal dunia diramah-sakit 
Honolulu Aw Boon Haw, seorang 
mil oner wa pemilik bebe- 
rapa hotel, bank, Tae dan ha- 

kong. sesudah mendjalani operasi 
perat di Boston (A AS) m 
Milioner ini, .jang PRA diuga 

seorang filanttop. besar bangsa Ti- 
mur karena dikatakan dalam hidup- 
ja « telah “mengeluarkan “diumlah 
uang sampai lebih dari $ 20.000. 900. 
sebagai derma dan sumbangan dan 
jang miliknja sebagian besar ada di 
Singapura dan Hongkong ketika ada 
di' A.S: sesudah: mendjalani operasi 
tsb. dalam suatu tanja-djawab de- 
ngan pers telah mengatakan »Saja 
tahu bahwa orang akan tanja meng- 
apa saja tidak -menzgosok badan   Selandjutnja De Castries mene- 

gaskan tentang kekuatan artileri 
Tentzra Rakjat Vietnam dana in- 
fanterinya jang sangat kuat di 
Dienbienphu.   
bahwa giraffe dapat  sekenjong2 
mengangkat atau menundukkan ke- 

palanja dengan tak pingsan. Goetz 
Sek hba mengatakan bahwa 
telah memeriksa 3 ekor giraffe jang s 
telah dapat ditangkap dengan pi- 
nah jang mengandung ratjun ,.:ure 
re”. Binatang2 tu jang karena ra: 
tjun tersebut untuk sementara men- 
djadi lumpuh lalu diperiksa tekanan 
darahnja dan kemudian ' didalam 
otak salah seekor hewan tsb. dima- 

NkkPm Peraasarkan Patut karoten 03 

sem unS oak UM gelah dibuat tapo- 

Tai 

dja dan tidak perlu mendjalani suatu 
operasi, tetapi saja tak pernah me- 
ngatakan bahwa: balsem tjap Ma- 
tjan adalah obat mandjur buat se 
gala penjakit.” (Antara-UP). 

"1 

ran bahwa tekanan darah giraffe be 
berapa kali tebih tinggi dripada te- 
kanan darah manusia, dan bahwa 
mekanisme pengatur darah giratfe 
sangat mudah dipengaruhi oleh  se- 
suatu perobahan. 

Ekspedisi tadi telah dikirim o'eh 
universitet Capetown untuk men la- 
pat kepastian apakah gitaffe dasat 
dipergunakan dalam usaha membe- 
Pantas pingsan jang diderita oleh pe 
merbang” pesawai pentjar-2e3, (An 

"tara — UP). " 

tjakapan untuk memimpin, tapi ma-h 

rian di Asia T, ters 
utama terkenal 
Balsem Tjap Mata sa 
Bean meninggal dalam umur 72 
ahun penjakft 
djantung nge Mafia. ia Tatabu dalam 
perdjalanan kembali ke Hong-| 

saja dengan balsem tiap Matjan sa: 

  

(Tbeturu Dja- || 
rak Djauh 
Ig Dapat Dikemudi- 

“kan Pendapatan Baru 

| 

  

. Amerika 
DIDAPAT kabar di Washing- 

ton pada hari 'at bahwa 
angkatan udara A.S. mempunjai 
rentjana untuk tak lama lagi mem 
|perpandjang daerah pertiobaan 
peluru jang dikendalikan dengan 
djarak lebih dari 5.000 mil kearah 
Atlantik Selatan guna mentjoba 
pelurunja antar-kontinental 
pertama, Sasaran ig direntjanakan 
bagi peluru tsb. jalah pulau As- 
cencion kepunjaan Inggris dan jg 
“terletak di Atlantik Selatan. 5.000 
mil dari tempat peluntjur peluru 
angkatan udara A.S. di Tandjung 
Canaveral di Cocoa, Florida. 

Menurut sumber2 diplomatik 
di Washington, A.S. kini merun 
dingkan dengan Inggris pendirian 
suatu setasiun observasi di pulau 
Ascension jang terletak antara 
Amerika Selatan dan Afrika. Pe 
rundingan ini dianggap sebagai 
petundjuk positif jang pertama 
bahwa A.S. mendapat kemadjuan 
dalam perlombaan internasional 
jang mengandung bahaja maut 
menjempurnakan suatu peluru jg 
dapat melintasi samudera dan 
sekonjong2 mengenai sasarannja 

| di kontinen musuh. (Antara-UP) 

jang 

Djatuh Oleh 

pimburu b.kinan Sovjet. 

Seaton djuga mengumumkan bah- 
wa 9 orang telah dapat disejawmsi- 
kan dari pesawat P-2V (Neptune” 
itu oleh regu2 penolong udara-laut 
A.S.. Seaton achirnja menerangkan 
bahwa insiden tsb. telah terdjadi pa- 
da harj Sabtu jbl. kira2 100 mil se- 

belah Timur Vladivostock atau 44 
mil dari pantai Siberia, dar bahwa 

masih ada seorang anak-buah dari 
pesawat tsb. belum lagi dapat dike- 
temukan. 

Kapal Denmark ,,Patricia” 
ditembak.   Sementara itu dua buah kapal 

perusak Sovjet pada hari Selasa 
minggu jl. telah menembaki kapal 
pengangkut Denmark ,,Patricia”, 
kra2 30 mil dari pantai Mur- 
mansk, demikian menurut nacho- 
da kapal tersebut, Niels Jensen, 
dalam keterangannja kepada pers 

  

Kelihatan dalam gambar ini tentara 

waktu baru2 inj terdjadi keributan di, 
waktu sedang dilakukan pemakaman Wara presiden Vargas dari Brazilia, 
jang sebagaimana kita ketahuj telah 

  

Brazilia harus mendjaga keamanan, 
,Times Sguare” di Rio de Janeiro, 

meninggal dunia karena membunuh 
diri. 

  

Menjulap' 

Sabtu malam mengatakan bahwa 

hasil dalam mengemudikan kapal 

rakjat Perantjis. 

Sekutu? kita ketjewa. 

Ia berkata bahwa hari2 ini adalah 
hari2 jang sulit. Ditambahkannja 
bahwa achirnja Perantjis telah mem- | 
berikan djawaban terachir jang be- | 
gitu ditunggu2 oleh dunia, Tidak ca 
pat disangkal pemerintahnja tidak 
dapat mengemudikan kapal negara 
kedalam perairan2 tenang untuk ber 

patmenjelamatkan hal2 jang» azasi, 
antaranja jang terpenting ialah se- 
kutu2 Perantjis tradisionil, jang be- 
gitu berharga. Persekutuan dengan 
sekutu2 ini tetap mendjadi dasar dari 

politik Perantjis, kata PM Perantjis 
itu. 

Sekutu2 kita ,demikian ia menjam 

bung, merasa ketjewa karena djawa- 
ban kita mengenai EDC, jang sudah 
begitu lama terkatung-katung, achir 
nja negatif. Akan tetapi setidak2-nja 
kita tidak akan mendapat tjemar la- 
gi, sebagai jang menimpa terhadap 
mereka karena tidak berani mengata- 
kan ja atau tidak, dan mereka jang 
dengan tidak bergerak menghambat 
gerak orang2 "lain. Ja. memang, se- 
kutu2 kita mengritik keputusan Par- 
lemen. Akan tetapi achirnja mereka 
tidak lagi mendjelekkan nama kita 
lagi karena impotensi kita. Rakjat 

jal jang mempunjai harga diri hanja me- 
rasa lega karenanja, dan melihat pa- 
da langkah2 jang akan datang de- 
ngan kesungguhan - dan ketegulian 
jang dibutuhkan. 

M Bukan saja jg bersuniap. 

Dalam Parlemen tak mungkin da- 

ma 2V» tahun tidak mentjoba apa2 
dan sekarang " menjalahkan padaku, 
djuga tidak akan mungkin untuk me- 
nerima majoritet, kata Mendes-Fran- 
ce lebih djauh. Tapi mengapa me- 
teka tidak mau mendengarkan pada- 
ku, ketika saja berusaha untuk men- 
tjapai kompromi? tanjanja. Dimuka 
sekutu2 kita mereka menjalahkan pa- 
daku bahwa tidak menundjukkan k 
benaran akan tetapi bermain2 dg 
kaum komunis dengan ' menjatakan 
bahwa' kaum komunislah jang me- 
nentukan suara dalam Parlemen. Se- 
dangkan apa jang mereka perbuat 
ialah hanja menambah anak2 timba- 
ngan pada neratja jang memang su- 

  

ADANJA PENGERTIAN AN- 
TARA SERIKAT” BURUH DAN 

PEMERINTAH ALI 

Adanja pengertian baik dianta 
ra serikat” buruh, terutama antara 
Sarbupri dengan pemerintah Ali 
Sastroamidjojo, telah mendjelma- 
kan keadaan jg menudju kepada 
stabilisasi dalam hubungan kerdja 
ada saat ini, sehingga dengan 

Denga pemogokan2 boleh dikata- 
soal jang Taat topi 

selama pimpinan pemerint: di 

sekarang, 
Irawan 
Supri jong kini sedang berada di 

Demikian keterangan   
8 Medan, 

damai. Tapi pemerintahnja telah da- ' 

pat diperoleh majoritet tanpa diada- | 
kan perobahan2. Mereka jang sela- 

pegang oleh kabinet NW angan | 

andu anggota D.P.P, Sar 

Aa Ka aa denada 

M. France: Saja Tak 
Kenjataan? 

Sekutu2nja Ketjewa Tapi Perantjis 
Dapat Merasa Lega 

PERDANA MENTERI Perantjis, Pierre Nb Panin hari 
meskipun pemerintahnja fak ber 

negara Perantjis memasuki 3 
airan? jg tenang jaitu utk berdamai mengenai persetudjua1 E 
pemerintahnja telah dapat menjelamatkan hallbnja jg ,azasi”. Har? 
jg azasi ini menurut Mendes-Fran-e ialah dipertahankannja 
tu? Perantjis jg tradisisnil. Keterangan? diatas diutjapkan oleh 
Mendes-France dalam snatu pidato radio je 

seku 

ditudjukan terhadap 

dah berat: Inilah kebenarannja. Bu- 
kan saja jang bersunglap dengan ke- 
Jjataan2. 

Mari bersata 
Sekarang Parlemen telah membuat 

keputusannja. Mari kita bekerdja- 
bersama untuk memetjahkan persoa- 

|lan2 jang tinggal sesuai dengan se- 
mangat kerukunan nasional. Demi- 

kian Mendes-Franse  melandjutkan 
pidatonja. Bukanlah dalam perpetja- 
han, akan tetapi dalam persatuan jg. 
lebih erat bahwa kita akan mentja- 

pai tudjuan kita, jang kini bukan 
sadja hanja merupakan suatu ke- 
mungkinan akan tetapi sudah keliha 
tan dihadapan kita. Achirnja ia me- 

nutup pidatonja dengan mengata- 
kan: tjukup perpetjahan, . tjukup 

pertengkaran. Mari kita bersama2 
meneruskan perdjalanan jang akan 
membawa kita ke pemulihan nas'o- 
nal”. (Antara— AFP). 

Inaiiten Udara Lagi 
Pesawat Terbang Amerika Ditembak 

'Kapal Denmark Ditembaki Kapal Perusak Rusia 
KEMENTERIAN PERTAHANAN A-S$, mengumumkan pada 

hari Minggu di Washington bahwa sebuah pesawrc,,P 2V? Angka- 
an Laut A.S. ketika sedang. me gadakan penerb: ingan patroli” te» 
lah diserang oleh 2 buah pesawat partjar-g.s veseri asing seh'nega 
pesawat A-S. itu disiuh di Laut Djepang. Pembantu menteri per- 
tahanan A.S. Fred A. Seaton menerangkan bshwa ade tevd2 ne. 
saw?t2 jang merjerang itu ialah dari type M1IG-15, jaitu pesswat 

  

Pes. MG? 

di Tromsoe pada hari Minggu jl. 
Menurut Jensen, kapalnja dalam 
vada tu tdak mendapat sesuatu 
kerusakan. Dikatakan, bahwa 4 
buah peluru djatuh dekat sekali 
dari kapalnja, sehingga “ia lalu 
m?nghentikan mesin2nja dan me- 
ngibarkan bendera Denmark. 
Tembakan?  kemud'an sesgera 
berhenti, demikian Jensen. Me- 
nurut pendapat Jensen, penem- 
bakan2 itu mungkin dimaksudkan 
untuk ' mengetahui kebangsaan 
kapalnja- D katakan, bahwa salah 
satu dari 2 kapal perusak terse- 
but kemudian mendekati ,.Pa- 
tricia” dan kemudian menghi- 
lang kedjurusan “pantai Soviet 
Uni Patricia” adalah sebuah 
kanal pengangkut dari 953 ton, 
wktu itu sedang dalam perdjala- 
nan ke Southampton dengan me- 
muat kaju. (Antara-AFP). 

50 Djuara Bin- 
S . 4 

“tang Radio" 
Akan Ikut Berlomba Utk 
Gelar Bintang RRI 1954 

DALAM perlombaan merebut 
Bintang Radio 1954 ini kini su- 
dah tiba utusan» dari 16 studio 
RRI jang terdiri dari 23 wanita 
dan 27 prija jang merupakan 
Ijuara2 daerah. Sabtu malam te- 

| lah dilangsungkan sidang ig per- 
tama dari para juri dan pada pe- 
mikhannja ketua juri dipegang 
oleh Nj Dr. Siwabessi Putiray. 
Guna menetapkan patokan2 pe- 
1laian dan peraturan2 jang di- 
tentukan, sidang Wwri tadi telah 
mengambil keputusan bulat, bah- 
wa semua peraturan dan pa- 
tbkan2 itu akan diumumkan ke- 
pada para pengikut sebelum me- 
reka mulai berlomba. 
Adapun pengikut2 jang akan ke- 

luar"pada semi-finale jang berdjum- 

lah 50 peserta wanita dan prija itu 
ialah: 

Wanita: Ade Ticoalu, Dien Jaco- 
bus, Mien Sondakh (Djakarta), Ro- 
weti (Bandung), Nurijah (Tjirebon), 

Surip (Jogja), Suprapti, Sajekti (So- 
lo), Siti Nur Rochma, Radna Kus 
(Semarang), Wieke Sukari, Nury Sa- 

triya (Surabaja), Nj. Suparno (Ma- 
dian), Tuty (Medan), Titis Indris, 
Dessy Idris (Bukittinggi), — Anizar 
(Padang), Emmy Joenoes, Murniaty 
(Palembang),  Marita (Samarinda), 
Muharny (Pontianak), Lolly Tico- 

alu, Dientie Watulangkow (Menado) 
djumlah 23 orang. 

Prija: Sam Saimun, Tubagus Sa- 
nusi, Ping Astono (Djakarta), Zacky 
(Bandung), Samaun (Tjirebon), Dja- 
nad, Pranadjaja (Jogja), Hadi Djo- 
kosuwarno, Mardanus (Solo), Ben- 
ny, Sutarno (Semarang), Andy Mul- 

ja, Hari Murti (Surabaja), Suparno 
(Madiun), Parlindungan (Medan), 
Juzwil Rasjid, Nurwakidi (Bukitting 
gi), Boy Zubir (Padang), Amir Ham 

zah, Rachmadi Sularso (Palembang), 
Sambas, M. Jacob Saad dan Rach- 
mad (Samarinda), Bambang Har- 

tjono (Pontianak), Achmad Hoel- 
lah, Eddy Mogot (Menado),  Jopie 
Gaspers (Ambon). Antara.   

INDONESIA IKUT DALAM 
PEKAN RAYA DI LEIPZIG 

Untuk pertama kalinja sedjak 
perang dunia kedua berachir 
maka India dan Indonesia ikut 
serta dalam pameran di Pekan 
Raya di Leipzig. Demikian pengu 
muman Menteri Perniagaan Dier 
man Timur Kurt Gregor jang di 
sampaikan kepada Presiden Wil- 
helm Pieck. Pekan Raya tsb. akari 
dibuka pada tg. 5 September. De- 
mmikian berita AFP dari Berlin. 

  

  obat terkenal untuk segala. 
rupa penjakit kerongkongan. 

  

    

  

wa menurut penjakitnja 

ibu saja seperti tersebut diafn 
bali sehat seperti sedia kala, 

— 
“ 

    

Ka
   Semarang: 

Ha asa ma 

SURAT PUDJIAN, 
tenonae000nan 002000000002 

Jang bertanda tangan dibawah Ini saja SOBPARTO, berumah 
Na na No.8 Semerang, mengut jipkan diperbenjak 

Net aatan kepada perusahan Anggur Kolesom Tjap Potret dan 
Lima Kolesom, bikinan pabrik Arggur REN AY & 

ibu safa, Jalah sakit tulang, kaki 
dan tangan merasa semuten, berd jalan susah dan sering djatuh, 
kekuatan hampir tida ada, makan dan tidur tida enak, suda. di- 
obati beberapa kali dan bermat jam-mat jam obat, tidai bisa sem- 
buh, tetapi setelah saja porgl ka Pasar Djohar Semarang, mem- 
bali obat di Toko Agen Obat ASIA TIMUR, dan selandjutnja saja 
diberi tahukan supaja memakai obat Anggur Rhimatick tjap Po- 
tret dan Lima Kolesom, perkataan Itu betul, buktinja setelah 
minum Anggur Rhimatick tjap tersebut diatas, bikinan REN AY 

: & Co. Surabala habis enam botol besar, ternjata penjakitnja 

o.Surebala, bah 

9 bisa sembuh, dan telah komw 

Kemudian kami utjapkan sekali lagi, terima kasih dan saja 
pudji kemandjurennja Anggur Obet Kolesom tjap Potret dan 
lima Kolesom bikinan Perusahaan Anggur REN AY & Co Surabala, 

28 Juli 1954, 

OBPARTOJ 
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. Dokter . .| M. S. RAHAT 3 :       

  

   

| 
'Toko kami untuk memilih speciaal collectie : Pabrik Carrosserie ,,C H E N” 

   
        
   

      

    

5 DJODIPAN 31 — TELE. 325 — MALANG 

.. t . Soedjito |. Seteran ang buana . 7 | pa “8 karat 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. | Tabib jang paling terkenal di In- | Ten dgn Al batu & 13 1 3 Manna donesia dan dapat banjak pudjian. ni 1 & Memeriksa wanita hamil Spesinlis untuk, Wasir “(Aambeien) 1 AUTOMATIC, A ALL-STEEL 

wa STH (EPUTIHAN, - IM- Cg : 
23 Sa 2 5 S3 Da " 

P La PA. gk 1 AT 4 Laki ... EN oat Pena PRIMA N- | DATOMETIR ama 

  

Djam bitjara : 9 — 12 pagi ik '21 batu ALL-STEEL 

  

   

  

    

AUTOMATIC, 

  

    

  

| IR jang kuat, djuga pakai SOLFIX Be ana, pan : Dengan VEER jang kuat, djuga pa 3 Na PET MAS 18 Krt. & AUTOMATIC UNBREAKABLE | BALANCE,- “nuguare te sn bana bela ALL STEEL. | ALI-STEEL “LAKI. $ SPRING Laki & prempuan. | DJALAN BAIK). 

"TOKO PADANG  soLwii & WATCH DEALER Djurnatan No. 28, Semarang. 
    TORUT SENDOK ATT 

Telah meninggal pada tg. 3 "9-1954 djam 20.00   
     

     
   

   

   
   

    

   

       

     

       

    

  

   
    

    

      
  

   
        

    
  

  
  

— di RSUP Sem teman kami : “eng SN UNA AA si ME Ea ANA 
ENG 3 SOEDIASIH aan naga La —————- 

ar SME ”ASSOCIATIE” Semarang. si NN an 1 bi € an 
t diterima dihadapan Tuhan Jang | : : 2 2 

$ Persatuan Peladjar 
SMEA/C "ASSOCIATIE” 

Semarang 
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| BARU TERIMA LAGI: | : ! Pakailah Erasmic Bril- kh SEPEDA MOTOR DJERMAN JG TERKENAL : 
liantine diwaktu pagi. 

t: “RABI KICk 150ee. g Nistjaja sampai malam 

D0 dengan SACHS-motor (Lux model) i rambut Tuan tetap rapi | Persediaan hunia heater Pas sadia. | | 
dan menarik Lagi pula : 

3 5 2 Distributeur : 5 
$ : CITOTDP DANA ar , 

Erasmic sedap baunja dan SUPER RADIO COMPANY N. V. ! An : 2... FJABANG SEMARANG: DJ. SETERAN No. 5 i idak membuat rambu : 
Ah 5 djadi lekat. 

PEMBERITAHUAN 
Bersama ini diberitahukan bahwa dengan akte notaris Raden 

- Mr. Soewandi No. 44 tgl. Djakarta 20 Agustus 1954, susunan Di- 
reksi P.T. "PISOK VEEM” dirobah sebagai berikut : 

anggota direksi lama: 1. Direktur M.J. Tampenawas. 
, 12. Wkl. Direktur R.A.B. Massie. 
anggota direksi baru : 1. Direktur H.A, Lapian. 

gn eng : Wkl. Direktur RJ. Kaseger,. 
| Harap jang berkepentingan memperhatikan dan maklum adanja. 

- - P.T, "PISOK VEEM” 
Semarang — Tegal 

Direksi. 

      
    
  

  Dikirim Gratis 
Na “ 3 ARA KE , , Prospektus kursus tertulis udjian Ta | | 1 TN KA TT LO No | setia 7 ui KAU 1 A4 a z Nan IE ang buku — Koresponden- 

e | d BerMma el A33 Sa Dar, KARTA Henna “ s — Bhs. Inggris — Belanda.|, 
Banjak jang telah berhasil. 

Inst. Dag. .,Indonesia” Solo. 

      
    Kp. Kelengan-ketjil No. 686 — Semarang Pe sinus 

. “ Berdiri sedjak tahun 1940. MPN TEA BMN : banana “ Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum. 

. 

Radio Wega Samba! 

  

  

" Systeem: Frans - Amerikaans. 
£ Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah. dan puluhan tahun 

Akan datang dalam pertengahan bulan ini. 
Kas diperkuat dan origineel buatan Iuar negeri. 

berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan ketjil. 

Harga Rp. 1625,— per buah 

Lebih Jandjut mintalah keterangan. 

Harap jang berkepentingan maklum adanja ! 

  

LUX. 5.007.009.009 INI MALAM PENGHABISAN (» See um) 
. WALT DISNEY'S fiim Lukisan dalam Berwarna jang paling baik 

SNOWWHITE AD SEVEN DW ARES' 
BESOK MALAM PREMIERE SIR 5.00 7.00 900 (u. 17- tah) 

3... The Greatest Romantic Comedy of All Time 

(OZ BA. Sa 
Nai 

MATI Dn 

  

     : Pers. Dagang 
|: Ii Service: 5 

| aa De Expresse” 1 na LP Radio National, De Pp 5 5 GpV OLLE GESUIKERDE Gg. Pinggir 82 — Tilp. 1480 — 484 RN 2 ECONDENSERRDE NET : Ia Papa da : x 5 #VIER KOEIEN” : 
Semarang. 

anna "EMPAT SAPI 
SUSU RENTAL MANIS 

Tana oa 

Gs. Pinggir 20, 

    

    
    

“INI DAN BESOK MALAM! (Segala umur) 
RE X | GRIS ORION DJAGALAN 

10--615-845 1 3.00-6.00-8.30 | 2.45-6.00-8.30 | 6.30— 9.00 
.- Sana f V MET pa BULE FRP uk 

|“ PESEN TEMPAT : 9.00 — 12.00 Tidak trima pesenan per Telf) ) Inai RODUETEN TEBEDA ND. 
, Urs: 

4 i nv Handelsyer. uji. REISS a€ 

  

» 2, 

Temand Beson - JI Kamond NE 
. Produced.ond written for the sreen By Nunnaliy Johnson « From a ptoy by Ford Deli-ond Thomas MilcheR 

aa 3 Girls all over town say YES” to Casanova Brown ! 

“GRAND. 500700900 INI MALAM DL MB (u 17 tah) 
“ GLENN FORD — JULIA ADAMS 

Theo M YASG BEAN emak! »Tbe Man From Alamo' 7 9esan 
Fi . : .. 0 JULIA ADAMS Vie uap . Color by Technicolor. Penuh actie dan sensatie !| Tini : bg 3 
2. Hebat! Serem! dan Menggemparkan 2 La Maan TA Ta 

A UNCEERSAL INTERMANONAL Pi tuang Gp 

      

   
    

     

    
   
   
     

    

     
    

       
     

    
   

      
     

          

  

  

   

  

    

          
  

  
  

     

  

“akandaan: ””Bud Abbott & Lou Gostello     

   

    
   

  

    

  

: . Dua Sek i ke planit Mars! ine / 
£ 3 2 6G ua Sekawan pergi ke plani ars! . | £ : S3 Go To Mars KOTJAK ! LUTIU ! 
: iD TINGGAL INI MALAM dan BESOK MALAM (13 tah) 
5 5 Film India terbesar dan luar biasa ! Sina 

. 
' an Fx : 

. : : A Paramount 
LOSMAN-3 

TA WONDERFUL LAMP AN Da 

     

  

  SPORTSHIRT) 3 
.PAJAMA 
   

    suka-duka mereka! Kehidupan jang penuh tjinta dan kenekatan! 
2 HARGA TEMPAT: Untuk malam: Rp. 4.00 — Rp. 2.50 — Rp. 1.—   Diangan liwatkan ini kutika ! 

  

  

    

  

3 Aa un X $ 
5 ! i rip di-idzi Harga dalam surat 9 Lo 's Vi T: Rp». 12.50 

AS Taarita 1 “uarken. In : ABAH STIMEWA ! . (Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Urusan 4 smaw's Vigosen Tablets. ». » 
5 Mean 001 Malam dengan DJIN RAKSASA jang ISTI Dalam aneka warna Polos dan Bertjorak “. tertanggal 24/8-1954 No. 2169/K.P./8511). ega Obat ini menambahkan dar ah. sungsum, zat-hidup dan napas "ROYAL BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (u. Seg. um.) : , HARGA TEMPAT UNTUK SIANG HARI: HARG Tn Hen kekuatan . Sangat berguna bagi orang ON aa : - r , : elaK1 atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit ei Perastnsnteta 4 NG | BASIL RADFORD - JIMMY . HANLEY, Tn ana na TP DIAGALAH HARI MAINNJA FILM2 Sa An ! 3 2 ol H- Losmaws Emmenagogue Tamen Rp. 12.50 APENDEN AS Hp ami ir anulaector , GARY COOPER IAI (( BARB ANWYt Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan .. Sae s9 NG y RUTH Roman yBLUWING WILD ANTHONY GUINN tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang 

darah, muka putja', kepala pusing dan pinggang linu pegal. mean LAN La Lena Serma Ma ama id O'Selzniek TN 5 8 INGRID BERGMAN “UN Pp 1 di kn 
Aa JOR David 2 25 sick INTE R M EZZO” Ns TO was Perempuan hamil dilarang minum 

      

Ta ALS AL IL RA AL LT IL Sa La TS TA AL AL c) Losman's Leucorrhoea Tablets. Rp. 12,50 ai 13 5 Berguna sekali bua 1 sakit keputiha (Pektay). 5 |Batjalah ,SUARA MERDEKA, | site p0vi SONG of the THIN MANT | 0. Batman Span an Si Kan 
  

    
   

          

       

   

  

  

  

         

   
   

  

  

           
     

     
    

     

  

    

  

    

         

        
   

   

        

  

  
  

  

        

MYRNA LOY Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. AL LA AL SL LL TA IL TA AA TA AA. | Esuk M.G.M.s Present. e)  Losmar's Santal Cystol. Rp. 12,50 PREMIERE KERIS FILM Tg 2 w—. - . K Na 2 ka kentiing jang bernanah (Na RE RE 3 hard PI a ba : 2 i Te 4 x . Haa , Ae Aa TT ab Teempersembahtor YAA DUSTY DURAND-1 Ne) (TAKE Him To HS Y TuaTS | MEANNLEse f JAWSONE, T CANT FIND NX GOSH, RON, WE CANT LET Te ea regangan ah erut. 2 e 
Rn Sta Kesk SLUGGED HIM! kes IM (CABIN oLnsipE / ONE WAY| ( DUSTY! IT CANT RIDE IN HS PLACE AS JNE PAD AN SE END , jur untuk bers p 4 BN ANN aa aa et 3 “£ WHO!S THIS, SUPPOSEP TO BE TH! “3 jOF TOWN AN! TO FIND | | THE MASKED RIDER UNLESS WE KNOW OUT HE ANT 2)  Losman's Hemorrhoids pi. : Rp. 12,51 "3 Roxy SE : SPURZ MASKED RIDER RIDIN! IN) (GUARP HIM TILL N OUT IF HE'S HE'S SAFEILN OUT OF SIGHT/ : Amat mustadjab bagi ambei atan wasir baru dan lama. Pa 7 2 8 : : TK' RODEO, BUT TI GOT A| | AFTER TH! NEXT TWINS? : b) Losman's Calosion Tablets. Rp. 12,50 200-700 -9.00 Ta 1 HUNCA THERE'S , Antjurkan riak, legakan napas. hilangkan segala batuk. | 0 Sebuah film jang sarana TWO OF NEK” ) Losmar's Neuring Pil. Ro. 12,50 7 - Menggemparkan TB BI BAK : Nge V Istimewa buat mengobati otak lemah. pikiran tidak tentu ! dengan Tijerita 

)  Losmar's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 j FO beri a- Asmara ga : : 
Obat adjaib buat hilangkan ejaculatio atau bongsiat. |. dalam sebuah : M A 

k) . Losman's Deafness Pil. Rn. 12,50 & | keradjaan Malaya. gegaaue Ps Pn On ana 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran y OS mjabsakendkesdka 3 HO AN LOKE MAUT 

D  Losman's Rheumatic Pil. Rp. 12.50 4 ne an ag Aga iga 
Untuk sakit tulang entjok dl. sakit rheumatiek. 4 Dihiburi oleh 

m) Losmar's Antacid Powder. Rp. 4— 2 TARIAN2 Permai 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur, & alot 

@)  Losmans Nier & Blaas Tablet. Ting Rp. 12,50 : DA Oa Ma KR $ 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan g 

“.GUMANTI HN MATAN $ — Siapa ini, Spur? -— Bawalah ke gubuknja Sementara ita cercercerenenanananaaan ar . 9) Pein Ba Hate Rp. 12,50 4 . a ai v . : — Dusty Durand — Saja telah diluar kota dan djaga da 3 Jawhone, saja tidak dapat menemui Dusty! Saja tidak dapat LOS g 1 t " isi ta : Ka Tenan, Sk : ukul dia! Dia mungkin mendjadi sampai selesai pertundju- main menggantikan tempatnja sebagai penunggang bertopeng ketjuali, Mengandung Vitamin A. B. C. Untu orang sakit baru sem : MALA Murutahk Poktepeng jang India di kan berikutnja! djika kita tahu dia selamet diluar! buh, badan lemah muka putiat, makan tidak enak. 3 KA TIUKA Mudo, tapi saja jakin ada dua pe- — Itulah satu2nja dja- -—— Waduh, Roy, kami tidak dapat membiarkan ajah dan adiknja Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. Djagalah hari nunggang bertopeng! lan untuk mengetahui dji- mengetahui bahwa dia bukan sesungguhnja penunggang bertopeng! Semarang: T EK SEN G T 0 N G 2 Ma mainnja berbareng ka penunggang bertopeng Roy podEEs 49 Ba m5555. BN “INDRA/ROYAL : ada .dudi | MN Pa .ge “Type Fertj. ,SEMARANG” Idzin No, 1628/1IN/Ai/171, 
a YP 2 tea mar ”. di G a 
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aa ng : 
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