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  | e . Sim TP 

Matjet? 
Krn Keadaan 
angannja Tidak Bisa 
Diperluas Usahannja: 
Produksi Hanja Sete- 

     

  
DIDAPAT kete 

Erdmann Silcken. diseb: kan ke 
laan keuangannja, tidak dap : 

firma tsb. djuga di ban 

  

tuan pemerintah agar 

pang terhadap produksi sebel 
perang dari perusahaan 
   

    

pergunakan guna stootkapital 

menjatakan soalnja masih dalam 

pertimbangan. S3 
Dapat diketahui tambang emas 

.Simau” kini dibawah pengawasan 
kepala daerah Bengkulu. Tentang 
produksi daripada perusahaan itu 
dinjatakan selandjutnja  djumlahnja 
setengah kg emas sebulannja seke- 
dar tjukup untuk bantu djaminan jg 
diberikan pada buruhnja jg ber- 
djumlah 300” orang dalam keadaan 
terlantar. (Antara). $ 

  

KAWAT TELEPON DI 

Hubungan telepon antara Den 
Pasar dua Pieabaraha telah ter- 
putus beberapa hari baru2 ini, 
disebabkan kawat telepon jang 
menghubungkan kedua tempat 
tsb. telah diputuskan oleh orang 
jang tidak dikenal sepandjang 
kurang lebih 50 meter. Pemoto- 
ngan Kawat ini terdjadi diantara 
distrik Mendojo dan Djemberana. 

Keu- || 

ngah Kilo Emas Sbl. 

Djawatan Pertambangan Negara tambang mas ,,Simau” milik Fa. 

tah agar diadjukan 
claim emas pada pemerintah Dje- 

    

   
   

        

  || Churcbill Akan U 
|langsung Besok Se 
““hdenaner Dan 

| toba hari Rabu untuk menentuk 
'Konperensi 9 negara untuk konperen neg me 

| dang pada hari Ral 
itu ja akan sudah menerima k 
pendirian kansel:r 
bahwa Churchill akan 

| dapat dimulai pada hari Selasa m lepan, dan dih: dapat dihadiri oleh menteri luar negeri A.S- John Foster 

  

  

Barat Te.paksa Mem- 
perkuat Angk .tan 

Perangnja 

geri Inggris dalam 
|parlem: nen mengatakan 
bahwa kurang sedianja ,,kaum 
Komunis” untuk mengadakan pe 
rundingan telah memaksa Barat 
bersikap waspada dan memper- 
kuat angkatan perangnja. Walau 
pun dunia dewasa ini tanpa pepe 

  
rangan untuk iang pertama kali 
semendjak tahun 1939, namun 
perdamaian ih harus - diper- 
oleh, demikian Nutting dalam 
pidatonja kepada delegasi dari 

1 negara jang menghadliri kon- 
perensi parlemen sedunia tentang 
pemerintahan dunia. 1 

Tentang berhasilnja korperensi 
di Djenewa baru? ini -Nutting 
mengatakan bahwa Inggris belum 
pernah bersikap ragu? untuk me 
ngadakan . perundingan “dengan 
negara2 lainnja djika ada kemung 
kinan untuk mentjapai hasil. 

Tetapi kaum Komunis tidak 
selamanja memperlihattan kese- 
diaan berunding dan karena itu 
kami terpaksa bersikap waspada 
dan memperkuat angkatan perang 
dunia merdeka, demikian - Nut- 
ting. (Antara) 

  
  

.Perdjandji 
Akan Berlaku Dalam Waktu Jang 

000 ak Terbatas? 
Pilipina Inginkan Taiwan Dimasukkan Dim Seato 

... MENURUT KETERANGAN jg diperoleh dari kalangan jg | 
uasa di Manila pada malam 

bean di Manila. Sumber2 ta 

djian SEATO air. Menurut 
SEATO adalah badan dalam 

diwakili untuk mempertimbangk 

Djuga pasal 9 sudah dise- 
tudjui ? 5 

Sementara itu kalangan jang ber- 
kuasa mengatakan bahwa dalam si- 
dang tertutup hari Selasa, telah di- 
setudjui pula pasal 9 dari rantjangan 
perdjandjian SEATO jang disusun 
Amerika Serkiat, tanpa' sesuatu pe- 
robahan. Pasal 9 menjatakan bahwa 

perdjandjian SEATO akan berlaku 
untuk waktu tidak terbatas, tetapi 
setiap negara anggotanja boleh ber- 
henti apabila ia satu tahun sebelum- 
nja sudah memberitahukan keingin- 
annja tadi kepada negara tempat de-| 
posito alat2 ratifikasi . perajundjian 
SEATO. $ 

Pasal 4: pokok perten 

Sumber2 jang berkuasa seierusnia 
mengatakan bahwa dalam sidang 
pada hari Selasa diperbintjangkan 
pasal 3 dan 4 dari rantjangan per- 
djandjian, “ialah 2 buah pasal janz 
menimbulkan pertentangan? paham 
antara negara2 peserta. Ne 

Pasal 3 ialah perihal soal? ekoze- 
mi, sedangkan pasal 4 — jang pa- 
ling sulit — ialah pasal dalam mara 
terdapat kata2 agresi Komunis”. 
Seterusnja pasal ini “meliputi soal 
djaminan militer jang bagaimanakah. 
jang akan diberikan kepada par: 
anggota SEATO, djenis NATO-kah? 
ANZUS-kah? Ketjuali itu mengen:' 
soal djaminan apabila terdjadi ke- 
giatan?2 subversif disalah satu neze- 
ra anggota, apabila subversi tadi di- 
pimpin dari luar. « 

    
  

     

  

SEA FO Dibuat Spj 
Menarik Bagigif 

  

   
  

    

SEORANG diplomat Indonesia 
jang tinggi kedudukannja mene- 
rangkan hari Selasa kepada U.P., 
bahwa dia ragu2 : h negerinja 
mempunjai perhatian untuk me- 
nanda-tangani perdjandjian SEA- 
TO dimasa datang jang dekat ini. 
Demikian berita U,P, dari Ma- 

nila. : 
Usaha2 istimewa telah dikerdja 

kan oleh perentj: perdjandjian 
tersebut untuk memudahkan : 
geri2 pr Asia Tenggara ini 
jang ,ada keinginan”  mengga- 
bungkan diri kepada organisasi 
tsb. sewaktu-waktu mereka ke- 
hendaki. 21 pang 

  

     

Banjak pasal2 jang mernidjadi 
bahan2 pertentangan kini dibitja- 
takan oleh Diwan2 Menteri de- 
ngan maksud supaja pokok2nja 
mendjadi menarik bagi bangsa2 
mereka di Asia. 

Negara2 Kolombo jang telah 
memilih tidak mengundjungi kon- 
perensi Manila kabarnia sangat 
ingin mengetahui matiam perdjan- 
djian apa jang sedang disusun 
akan tetapi pedjabat Indonesia 
jang tidak suka disebut namanja 
itu mengatakan, bahwa ,kita tidak 
mengharapkan untuk ikut serta 

(hari Senin, para utusan 8 negara rta 
"telah bersepakat supaja alat2 

| bungan internasional, para 

diri dari antjaman atau pemakaian 

an Seatos 

Selasa, Dewan SEATO a an ber- 
di menerangkan bahwa am S- 

rantjangan Amerika Serikat, De- 
mana tiap? negara anggota akan 

an soal2 tertang pelaksanaan per- 

“ 

Jang sudah di setudjui. 
Dengan demikian, maka kata sum 

ber2 tsb. tadi, jang sudah disetudjui 
Pasal 1: Sesuai dengan Piagam P. 

B.B., maka persengketaan? interna 

Sional dimana para anggota SEATO 
mungkin terlibat, akan diselesaikan 
sejara damai, hingga perdamaian 
dan keamanan internasional serta ke 

adilan tidak dibahajakan: dalam hu 
negara 

anggota SEATO akan mendjauhkan 

kekerasan dengan tjara jang berlawa 
nan dengan tud/uan PBB. 

Jsahakan Spj Bisa Ber-| 
lasa Minggu Depan? 

TO. Ia telah memang 
hu: dengan harapan: 
Dierman Barat dr. 

Selasa minggu depan, dan diharapkan akan 

IKata Nutting|5 Manila dapat. terbang melalu | 

   

Claim itu bila terdapat akan di Nai an MEETING: sah 
utk. f parlemen, hari 

memperluas perusahaannja. Dalam Ktu tani 
hubungan itu pemerintah Indonesia IRebo Wiley akan 

SN Pajan 5 
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etjil”-nja 

  

PERDANA MENTERI Inggeris Winston Churehill akan men 

tjarakan masuknja Djerman 

ar mikeang ta 
Konrad Adenauer. Didug 

        

  

supaja 

menghadiri konperensi Seato 4: 

London, dalam 5 apa SA 
embali ke A.S. Sela 

'tiba di London dalam achir 
minggu jl. setelah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan kanselir 
Konrad. Adenauer. 

& mengadakan 
'pembitjaraan2 dengan 
'Tuar negeri Inggris Anthony Eden 
dan kemudian akan terbang ks 
Paris untuk menemui perdana 
menteri Perantjis Pierre Mendes 
France. 5 

5 Italia setudju. 
Italia merupakan negara jg perta 

buah konperensi 9 negara jg diusul 

gerj Italia Attilio Piccioni dengan 
segera menerima baik undangan is 
diadjukan oleh Inggris. Negara2 pe 
serta lainnja ialah A.S. Inggris, Ka 
nada, Perantjis, Djerman Barat, Ne 
derland, Belgia dan Luxemburg. 
Mula2 Kanada tidak termasuk ke 

dalam negara2 jg akan menghadiri 

itu menjatakan perhatian jg sedemi 
kian besarnja sehingga kemudian 
diundang pula. Konperensi 9 nega- 

pendahuluan bagi konperensi 1 para 
menteri luar negeri negara? Nato 

putusan mengenai kedaulatan dan 
ketentaraan Djerman. 

Adenauer dan ,,E.D.C. 
ketji?”. 

Di Bonn kanselir Adenauer meng 
ambil keputusan untuk menjampai- 
kan "sebuah memorandum jg leng- 
kap mengenai pendiriannja kepada 
komisaris tinggi Inggris, pada hari 
Senen atau Selasa. Seperti dikete- 
hui Adenauer pernah mengusulkan 
untuk “membentuk sebuah EDC 

ketjif” tanpa “ikut sertanja . Peran- 

Dalam pada itu “Norwegia jg ti- 
dak “diundang untuk “menghadiri 

konperensi 9 negara tsb. sedang | 
menjiapkan sebuah. statement me- 
ngenai  dipersendjatainja — kembali 
Djerman jg dianggapnja sebagai 
suatu hal jg penting sekali. 

Sebegitu djauh Norwegia menje- 
tudjui masuknja Djerman Barat de 
lam Nato. Di Strasbourg “dewan 
Eropa akan mendengarkan sebuah 
laporan dari Churchill mengenai se 
buah alternatif bagi EDC. Tanggal 
permulaan. konperensi 9 negara itu 
belum - dapat ditentukan, “ sebelum 
pendirian Adenauer  dipeladjari di 
London. 

France bertemu dng Jebb 
AFP mewartakan dari Paris, bah   Pasal 6: Perdjandjian SEATO ti 

dak mempengaruhi dan tidak boleh | 
ditafsirkan mempengaruhi hak2 dan ' 
kewadjiban2 negara2 anggotanja di 
bawah Piagam PBB atau tanggung 
djawab PBB guna memelihara per 
damaian dan keamanan internasio 
nat. 

Pasal 7: Dengan kata" sepakat se 
rempak, anggota2 SEATO - boleh 
mengundang setiap negara lain un 
"uk ikut djadi anggota SEATO, 
asal sadja negara tsb. tadi mampu 
mend,alankan tudjuan perdjandjian 
'tu dar, memberikan sumbangan ke 
sada keamanan daerah SEATO dan 

Jaerah negara tsb. tadi. 

Pasal 3 (soal2 ekonomi) : 
Tetapi, kata sumber2 tadi, pasal 

ke-3. ialah tentang s/arat2 pereko 
30m:an, terniata merupakan pasal 

jang Sulit untuk disetudjui oleh seka 
ian hadirin. 

Amerika Serikat dan Inggris men 
desak supaja perumusan jang samar 
samar sebagaimana terletak dalam 
"antjangan perdjanf'ian itw, disetu 
djui. Sebaliknja keenam negara lain 
nja menghendaki usaha /ang lebih 
tegas dilapangan ekonomi. 

Pasal ke-3 inj berbunji sbb.: Nega 
ra2 SEATO akan berkonsultasi satu 
sama lain mengenzi tjara2 untuk 
memperkuat. kembaga2 kebebasan 
mereka, bekerdjasama satu sama 

lainnja dan dengan negar22 lain jg. 
sama pendiriannja, guna memper 
kembang tindakan2 ekonomj ''g. di 
maksudkan untuk memadiukan sta 
bilitet ekonomi dan kesedjahteraan 
sosial mereka. Sidang tertutup jang 
berachir pada hari Senin siang be 
lum mentiapai persetudjuan tentang 
pasal 3 ini. (Antara-UP). $ i 

Filipina ingin supaja Tai- 
wan masuk SEATO. 

Sementara itu koresponden UP di 
Manila, Nazareno, mengatakan bah 
wa sekurang?nja ada 2 soal penting 
dalam rangka luasnja daerah jang 
akan diliputi perdjandjian SEATO. 

Aapakah bagian selatan Vietnam 

(Vietnam Bao Dai), Laos dan Kam | 
bodja dimasukkan diuga? Ketua de. 
legasi Muang Thai, Pangeran Wan 
Waithayakon, dalam pidato pembu 
kaan konperensi ini menjatakan su 
paja ketiga negara tadi djadi anggo 
ta SEATO pula. 

Wakil Perantjis dalam  pidatonja 
tidak menjebut-niebut ketiga negara 
tadi. supaja ikut serta. 

Soal penting satu lagi jalah « apa 
Taiwan, jang terletak disebelah uta 
ra garis lintang utara 21”30” itu, 
akan dimasukkan  djuga. Filipina 
ingin supaja pulau tadi dimasukkan 

  
! 

  

  kelak.” Demikian UP dari Manila. 
(Antara). 

   

dalam daerah SEATO. Sebaliknja | 
Inggris tidak. (Antara). 

wa perdana menteri merangkap 
menteri luar negeri Perantjis Pier- 
re Mendes France pada hari Senen 
telah mengadakan “ pembitjaraan2 
dengan dutabesar Inggris Sir 'Glad- 
Wyn Jebb di Marly dekat Paris. 
Pembesar2 - Perantjis tidak mau 

memberikan komentar mengenai pe 
rundingan2 tsb., akan tetapi menu- 
rut dugaan kedua pembesar tadi ts 
lah membitjarakan masalah EDC 
dan konperensi 9 negara ig diusul- 
kan oleh. Inggris. 3 
Kemudian diumumkan, bahwa da 

lam pertemuan itu Jebb. telah me- 
njampaikan undangan resmi kepada 
Mendes France untuk menghadiri 
konperensi 9 negara. (UP). 

I nggris Akan 
Sokong USA 

Agar Tjegah Madielis 
Umum PBB Bitjarakan 
Keanggotaan RRT Dlm 

Tahun Ini 

KALANGAN berwadjib di 
London mengatakan pada hari 
Senen bahwa Inggris akan menjo 
kong tindakan A.S. mentjegah 
bahwa Madielis Umum PBB da- 
lam tahun ini mempertimbangkan 
soal keanggotaan RRT. Inggris 
mengakui RRT, tetapi tidak me- 
rasa perlu mendesakkan soal ke- 
anggotaan RRT dalam PBB pada 
babak sekarang ini, Hal ini ada- 
lah sikap P.M. Inggris Sir Win- 
ston Churchill, jang dikemukakan 
olehnja dalam musim semi bl. 
dan tetap masih sikapnja dewasa 
ini. Demikian kalangan tsb. Se- 
perti telah diwartakan maka A.S. 

  

   
    

  

Bisa Ber-| 

. Dulles jang dewasa ini sedang | 
Tn 

tor Alexander Wiley, ketua pani- | 
Jua urusan luar negeri senat A.S. | 
bertindak sebagai .,mata dan te- | 
linga” Dulles di London. Ia telah | 

Pada hari 

menter' 

ma jg menjetudjui diadakannja se- 

kan oleh Inggris. Menteri luar ne-| 

2 | Mulz2 mereka berharap 

konperensi itu, akan tetapi negara: 

ra itu akan merupakan "pertemuan 

jg lengkap jg akan mengambil ke-/ 

      
k'ni mempersiapkan suatu rentja- ! 
na 
bahwa penerimaan RRT mendjadi 
anggota PBB diperdebatkan oleh 
Madielis Umum PBB dim. tahun 
ini. (Antara) 

jang bertudiuan mentiegah ! 

  

    

  

   

  

    

  

    

»The Rhino” (atau Si Badak), dan 
rawa2, lumpur serta menjusur arus 

  
  

  

| Gambar diatas ini bukanlah sebuah mesin atau alat dari machluk2 pla- 
| ner -Mars, tetapi adalah sebuah" kendaraan pendapatan baru seorang 
Amerika. Oleh pentjiptanja, Elie Achnides, kendaraan ini dinamakan 

Kendarai melalui djalan biasa dengan ketjepatan 45 mil sediam. Keisti- 
newaannja lagi, ialah stabilitetnja., Katanja kendaraan tadi dapat miring 
sampai 75 deradjat tanpa takut terguling. Rodanja dibuat dari aluminium 

| dan berbentuk seperti belahan silinder. Kendaraan ini digerakkan oleh 
mesin hydro-jet dan diair dapat mentjapai ketjepatan 5 mil sedjam. 

katanja dapat dikendarai melului 
air. Disamping itu pun dapat di- 

  

Definisi 

tama masih belum 

bu. Tetapi kini harapan 
terdapat pertentan: 
jang masih harus 

Babak Ke II 
Pembebasan Goa 

»KOMITE Aksi Goa” pada 
hari Senen telah mengambil ke- 

ta 16 1 te Her 5 Oa tg. eptember jad. meluntjur- 
kan babak kedua se Gerakan. 
Pembebasan Goa.” Pada tanggal 
tsb. ,,kaum sukarela” akan ,,mem 
bebaskan Terekhol, jaitu daerah 
jang termasuk wilajah Portugal 
jg pada tg. 15 Agustus fbi. tela 
dapat direbut oleh ,,kamm suka 
rela”, tetapi kemudian dapat 
duduki kembali oleh Portugal. 

tudjui 

  

  
  

          

   »Ketua- Kon Nasional Geg 
cter Alvarez, jg sampai kemba 

di Bombay dari kundiungan ke 

New Delhi pada hari Minggu jbl.. 
mengatakan dalam suatu statement 
bahwa PM India Jawaharlal Nehru 
menentang turut serta warga nega- 
ra India bukan orang Goa dalam 
Gerakan Pembebasan Goa”. 

Selandjutnja diwartakan oleh 

pers di Lissabon bahwa seorang In 
dia karena mengibarkan bendera 
India dimuka istana Gubernur Por- 
tugal di Goa telah ditangkap pada 
hari Senen. 

Djuga diwartakan bahwa sedjum- 
lah orang India telah membakar 
pos perbatasan Portugal di Ravona 
Satari, jg dalam musim ini tidak di 
pergunakan. Orang2 India itu sesu- 
dah memasang bendera India di- 
atas reruntuhan pos tadi telah me- 
larikan diri. (Antara). 

Mountbatten 
Akan Diganti ? 
la Akan Djadi First . 

Sea Lord? 
LAKSAMANA Ear! Mountbat 

ten, komandan tertinggi pasukan2 
Sekutu di Laut Tengah, akan 
meletakkan djabatannja dalam 
permulaan bulan Desember, de- 
mikian diumumkan oleh admiral- 
ty Inggris hari Senen di London. 
Diterangkan, bahwa Mountbatten | 
akan diganti oleh laksamana Sir 
Guy Grantham. 

Dalam pada itu seorang djuru 
bitjara admiralty menerangkan, 

Pertentangan SEATO 
i gresi Dan Subversi Merupakan 

Hanja Beberapa Perselisihan Sadja Dlm 
(.... Kesulitan2 Jang Bertubi2 
DELEGASI2 KONPERENSI SEATO dengan mudah dapat 

membuat naskah perdjandjian tersebut, tetapi sidang tertutupnja jg 
dapat menjelesaikan masalah2 jang penting. 

dapat menjelesaikan hal ini pada hari Ra- 
itu tipis dapat dilaksanakan karena masih 

an “pendapat mengenai sedjumlah pasal. 
adalah: 

“1 Colembo, bantuan . Amerika 

  bahwa djabatan apa jang akan di 
pangku oleh Mountbatten kelak 
belum diketahui, meskipun sedjak 
beberapa lama telah tersiar desas 
Iesus jang  menjatakan, bahwa 
Mountbatten akan diangkat seba- 
gai First Sea Lord. 

Desas-desus ini ditentang oleh 
kalangan2 konservatif, diantara- 
nja oleh harian ,,Daily Express,” 
jang menuduh, bahwa Mountbat- 
ten telah melakukan persiapan2 
kearah kepergian orang2 Inggris 
dari India ketika ia  mendjadi 
Vice Roy India dibawah peme- 
rintahan Labour. 

Perlu diketahui, bahwa ajah 
Mountbatten, Jaksamana Batten- 
berg, pernah mendjadi first Sea 
Lord dalam tahun 1914, dan da- 
lam tahun 1917 “ia merubah 
namanja mendjadi Mountbatten. 

(AFP) 

AKIBAT KETJILAKAAN KLM. 
2 Orang Birma tewas dalam ketie 

Takaan pesawat terbang ..Triton” ke 
punjaan KLM jang djatuh dalam su 

Soal2 

1. Tjara bagaimana harus melu- 
kiskan daerah jg diliputi perdjan- 
djian SEATO. Pakistan  memper- 

ingati, bahwa negeri ini terbagi" an 
tara Timur Tengah dan Asia dan 
mengadjukan permintaan supaja ti- 

dak mendjelaskan agressi dengan 
istilah ,,agressi Komunis”. 

2. Tjara bagaimana SEATO ha- 
rus bertindak. Muang Thai dan Fi- 

    

EKA 
TAHUN KE-IX No. 168. 

Sirene Meraung2 — 

Bukan 

rangan udara. Dalam 
tarnja digelapkan. 
2 buah pesawat jang 
Taipeh. akan tetapi 
itu tidak mau mengatakan, 

w3i2 RRT. 
Meriam? penangkis 
kerdja. 

Penggelapan diseluruh kota Tai- 
peh dan sekitarnja itu berlangsung 
selama 3 djam, 'jaitu dari diam 01.20 
sampai 04,16. dan selama waktu itu 
meriam2 penangkis serangan udara 
Tiongkok Koumintang »bekerdja” 
hingga 3 kali. Tentang peristiwa ini 
kantor berita ,,Central News Agen- 
cy” mengeluarkan 2 buah kominike, 
jaitu jang pertama pada djam 03.00 
jang mengatakan, bahwa pada djam 
01.20 pesawat2 jang tidak dikenal 
nampak diatas luar kota Taipeh dan 
bahwa meriam2 - penangkis segera 
beraksi, sedang jang' kedua dikeluar- 
kan hampir pagi dan menjatakan, 
bahwa pada diam 03.20 ' pesawat2 
jang tak dikenal kelihatan diatas ko- 

ta Taipeh, akan tetapi mereka sege- 
ra menghilang setelah ditembaki oleh 
meriam2 penangkis. AFP kemudian 
mengabarkan dengan positif, bahwa 
pesawat2 tersebut tidak mendjatuh- 
kan bom2, akan tetapi berita United 
Press menjatakan, bahwa pesawat? 
itu menghilang setelah mendiatuhkan 
»benda2 jang tidak dikenal”. 

be. 

Beberapa akiba? 

Berkenaan dengan peristiwa ini, 
pengangkutan serdadu2 — Tiongkok 
Koumintang jang luka2 dari @ue- 
moy, jang mestinja diadakan pada 
hari Senen, telah ditunda. Pun pesa- 
wat2 Pan American Airways jang 
mengadakan dinas penerbangan dari   lipina telah mengadjukan perminta- 

an supaja SEATO menjontoh NA-j 
Fa 

3. Bagaimana harus menjatakan 

dalam perdjandjian itu masalah ban 
tuan ekonomi tanpa mengadakan 
intervensi dalam  perdjandjian?2 jg 
ada. dewasa ini, seperti Rentjana 

dan 

dalam. 
rentjana bantuan teknik PBB. 
4. Diika kata .,komunis” 

“istilah ,,agressi Komunis” “harus di 
hapuskan, “tjara bagaimana kata, 
,agressi” itu harus didjelaskan. 

5. Masalah ,subversif” jg di ke- 
mukakan oleh Muang Thai. 

Dulles sarankan Dijepang ' 
dalam ,,daerah kerdjasama : 
ekonomi.” 

Hari Senen sore, menurut be- 
rita AFP, menteri luar negeri 
Amerika John Foster Dulles telah 
menjarankan supaja Djepang di 
masukkan dalam ,,daerah kerdja 
sama ekonomi” SEATO, walau- 
pun Djepang tidak mendjadi ang 
sgota SEATO. 

Tetapi saran itu disambut sa- 
ngat dingin terutama oleh delegasi 
Muang Thai dan Filipina. 

Seato akan berikan dja- 
minan jang effektif ? 

Sementara itu menurut penin- 
djau diplomatik di Manila, SEATO 
akan memberikan djaminan jang 
effeksif kepada anggota2nja. , 
Amerika Serikat dianggap pasti 

'idak akan menjetudjui suatu kewa- 

d/iban jang setjara otomatis harus 

mengad»kan inzervensi bila- terdjadi 
agressi. Teta": SEATO akan mem- 
berikan dasar jang legal untuk tin- 
dakan Amerika jang effektif. « 

Kedjadian? di Asia Tenggara dan 

Timur Djauh belakangan ini mem- 
perlihatkan bahwa Amerika tidak 
dapat mengambil tindakan jang po- 
sitif bila tidak ada dasar jang legal 
untuk tindakan itu.. 

Hal ini telah terdjadi di Indo- 
tjina. Eisenhower dan Dulles ber- 
ulang2 menjatakan, bahwa Indo- 
tjina adalah kuntji Asia Tenggara. 
Tetapi kuntji ini dibiarkan sadja 
diambil ,,orang lain” sewaktu me 
reka insjaf bthwa Amerika harus 
bertindak sendirian sadja bila 
hendak mempertahankan  kuntji 
itu. 

Mengenai Indotjina tiada do- 
kumen jang legal jg mewadjibkan 
Amerika mengadakan intervensi 
setjara langsung, demikian para 
penindjau di Manila tadi. 

R.R.T. DALAM WAKTU 4 BU- 
LAN MENEMBAK DJATUH 11 
BUAH PES. KUOMINTANG. 
Harian Ta Kung Pao mewarta 

kan pada hari Selasa di Hong- 
kong dalam mengutip berita 
»Hsin Hua” dari Chekiang bahwa 
antara tg. 18 Maret dan 6 bulan 
Djuli ibl. pesawat2 RRT telah 
menembak djatuh sepandjang pan 
tai Tenggara Tiongkok 11 buah 
pesawat Tiongkok Kuomintang. 

Diwartakan djuga bahwa dim. 
djangka waktu tsb. 5 buah pesa- 
wat Kuomintang lainnja djuga 
dapat dirusak dan bahwa peng- 
hargaan2 telah disampaikan kpd. 
semua personil angkatan udara   ngai Shannon, Irlandia pada hari 

Minggu. Nama2 mereka adalah Tin 
Pe dan Ba Han, 

RRT :ang berdjasa dalam menim 

-Yaiwan, 

Tokyo ke Hongkong, setelah men- 
dengar adanja bahaja udara di Tai- 
wan, terpaksa membelokkan perdja- 
lanannja kira2 70 mil disebelah ti- 
mur pulau tersebut, sedangkan sebu- 

ah pesawat dari Korean National 
Airways tiba di Taipeh dengan ter- 
lambat 2 djam, karena mendapat pe 
rintah untuk berhenti ' di Okinawa 
berkenaan dengan bahaja udara di 

@uemoy masih dibawah 
antjaman, 

Menurut United Press, tentang pe 
ristiwa ini pembesar2  Kuomintang 
tidak memberikan keterangan? lebih 
landjut dan tidak pula mau membe- 
rikan pendjelasan. Kalangan jang 
mengetahui menjatakan, bahwa baik 
pesawat2 militer maupun pesawat? 
sipil Tiongkok Kuomintang pada ha 
ri “Senen dikerahkan untuk me- 
agangkut perbekalan2 kepulau Oue- 
moy. Dikatakan, bahwa pihak Kuo- 
mintang dapat menguasai keadaan 
dipulau tersebut, meskipun antjaman 
akan terdjadinja suatu serangan am- 
phibi masih tetap besar. Pada hari 
Senen pesawat2 Kuomintang kabar 
nja untuk ke-3 kalinja membom dae 
trah pantai daratan Tiongkok, dima- 
na terdapat kesatuan? artilleri jang 
menembaki @uemoy sepandjang ha- 
ri Djum'at dan Sabtu jl. (Antara— 
UP). 

Tabrani Dan 
Perdagangan 
Den RRT 

DENGAN ditanda tanganinja 
protokol perdjandjian dagang an- 
tara RRT dengan Indonesia M. 
Tabrani menjatakan dalam hal ini 
ja menjambut dengan gembira ka 
rena dengan demikian sebagian 
perlvasan perdagangan Indonesia 
dengan negara2 lain telah tertja- 
pai sehingga perhubungan ekonc- 
mi semakin baik fagi. Jang penting 
dalam pelaksanaannja dari per 
setudjuan dagang dgn- RRT itu 
ialah dibutuhkan keuletan, sehing- 
ga pad, pelaksanaannja nanti 
tidak mendjumpai kesulitan. (An- 
fara). 

Rhee Kerasan 
Djadi Presiden 
PARTAI liberal Korea Selatan 

jakni partai presiden Syngman 
Rhee, telah mengadjukan sebuah 
rantjangan amandemen konstitu- 
Sionil jang penting, ig akan meng- 
hapuskan djabatan perdana men- 
teri dan memungkinkan presiden 
Syngman Rhee jang sudah ber- 
usia 79 tahun itu. mendiabat 
kepala negara untuk ketiga kali- 
nja. 

Rantjangan amandemen itu telah 
diadjukan setjara formil harj Senen 

kepada parlemen dengan ditanda- 
tangani oleh 136 orang anggota, 
jakni dua pertiga dari djumlah ang 
gota. Untuk mengadjukan sebuah 
amandemen sedemikian diperlukan   bulkan kerugian besar dikalangan 

angkatan udara Kuomintang. 
paling sedikit tandatangan sepertiga 
djumlah anggota. (UP). 

  

Faney Fair Kepolisian 1 
IDJUMLAH PEGAWAI polisi 

jang menderita sakit paru2 tidak ku- | menghadapi pekerdjaan2 
rang dari 200 orang. Itulah sebab- 
nja maka usaha2 mendirikan sana- 
torium di Ngawen diusahakan  se- 
lekas2r'a. Selain para pegawai poli- 
si di Semarang giat dalam usahanja 

langsung 
jang be 

rat, antara lain mengenai pemulih- 
an keamanan. Begitulah, mulai ma- 
“an Minggu jang lalu untuk seming- 

gu lamanja P3 R.I. daerah  Banju- 
mas “mengadakan fancy bertempat 

daerah Banjumas setjara 

mentiari uang, djuga Persatuan Pe- (didepan kantor karesidenan Purwo- 
gawai Polisi R.I. daerah Banjumas | kerto. 

tidak suka ketinggalan. . Sekalipun 
sebenarnja para pegawai polisi di- 

Pb 

  

an 

"29 Van Babe snp theppon 

Sekalipun fancy fair itu tidak de- 

ngan tombola, tetapi pada . waktu 

   
   

"daa sX Indone, 

ch Nan 9. “-. m.ootaet 

suka Dak ab ai bla bell sb asas la BE Dab on bi Sa aa ee be la uban 

anjumas Utk Sanatorium 
pembukaannja dapat dilihat besar 
nja perhatian dari umum. Antara 

lain pada pembukaan resmi itu di- 

hadliri oleh kepala Polisi  Djateng 
Bastari, Residen dan para terkemu- 
ka lainnja. 
Dalam fancy fair tersebut, selain 

diadakan pertundjukan2 jang sifat: 
nja hiburan, diuga diadakan pame- 

ran2 gambar2 kekedjaman  gerom- 
bolan, alat2 sendjata gerombolan 

   
Mate an. me R3 Mat la la SA at aah aon 

jang dapat disita, tanda2 jang melu- 
kiskan bagaimana kalau polisi ber- 
tugas dihutan2 dan sebagainja. 

Harinja Minggu, djuga atas usa- 
ha P3 R.I. dilangsungkan pertundju 
kan hell drivers, jg di-ikuti oleh pe 
serta2 dari Surabaja, Semarang dan 
Solo. Dalam pertundjukan ini, ikut 

giat dalam pameran dua orang dari 

Taipeh »Diseran o” 
Dari Udara 

Pesawat2 Jg Tak Dikenal Muntju! — 

PADA MALAM SENEN kira2 djam 01-20 waktu 
pada saat orang sedang njenjak-njenjaknja tidur, dengan tiba» sire- xe2 dikota Taipeh, ibu-kota Tiong cok 
dengan kerasnja dibarengi suara tembakan2 meriam2 penangkis se- 

sekedjap mata seluruh kota Taipeh dan seki- 
Menurut 

tidak dikenal kebangsaann'a telah »menjerang” 
pembesar2 Tiongkok Kuomintang dalam pada 

apakah ada bom2 jang telah didjatuhkan 
oleh pesawat2 itu. Menurut dugaan. pesawat? tersebut adalah pesa- 

disi 

  

Meriam2 Penangkis 
Udara Beraksi — Jg Didjatuhkan 

Bom ? 

setempat, 

Kuomintang, meraung-raung 

United Press, sebush atau 

3 

Chennault Sudah 

Sedia Bantu Taiwan 

PEMBESAR Civil Air Trans- 
port (C.A.T.) jang dipimpin oleh 
djenderal Claire Chennault jang 
sangat pro-Chiang Kai Shek itu, 
hari Senen menerangkan di Ma- 
nila bahwa pesawat2-nja sudah 
siapsedia untuk membantu Tai- 
wan bila diserbu oleh RRT. Pem- 
besar CAT tadi adalah George 
Doole Jr., wakit presiden CAT. 
Ia berada di Manila dalam per 
djalanan ke Amerika untuk me- 
nemui Chennault. Menurut Doole, 
Chennault tak lama lagi akan da- 
tang di Taiwan dari New York. 

(Antara) 

Dandang Gula 
»Palu-Arit” 

Dim Sek. Rakjat 

TG. 6/9 PENGADILAN Nege- 
r di Djepara telah mendjatuhkan 
hukuman denda Rp. 10— atau 
kukaman kurungan selama 5 hari 
terhadap seorang guru Sekoiah 
Rakjat klas IV di Mlonggo (Dje- 
para). Sebabnjas karena dipersa- 
Izhkan telah menampar seorang 

Adapun guru sampai berbuat 
demikian katanja, . djengkel hati 
sebab murid membantah tidak mau 
mendengarkan peladjaran nja- 
njan daerah lagu .,Dandang gula 
Palu Arit”. 

Rafftimana bunji teks ,dan- 
dong gul, Palu Arit” itu dan apa- 
kah hania seorang murid itu sen- 
Giri jang tidak mau mendengar- 
kan, tidak dikabarkan. za 

Mas Guru terima keputusan Pe- 
rgadjilan tersebut. (Antara). 

muridnja didalam klas. | 

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

Adv. Rp: 0.80 per mm. kol” 
Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

EDISI POS. 
  

  

Tjabutlah 
Larangan De- 

monstrasi 

PARTAT politik dan organisasi 
(KSPO) Djakarta Raya terdiri dari 
Mr. Santoso Wohar (PNI), seorang 
dari Parindra, Hahir Djojoatmo- 
djo (PIR), Sumardi (PK), Sar- 
djono (Perwari) hari Selasa me- 
njampaikan tuntutan kepada P.M. 
Ali Sastroamidjojo supaja lara- 
ngan demonstrasi jg masih berla- 
- sekarang supaja ditjabut kem 

1. 

Setelah menerima tuntutan ter- 
sebut PM mendjandjikan untuk 
mend'awab kepada delegasi da- 
lam waktu jang singkat. Dalam 
nubu.gan in G.kabarigan tuntutan 
:tu dimad'ukan berhubung dengan 
keberangkatan delegasi Indonesia 
ke PBB jang akan membitjarakan 
masalah Irian Barat. Seperti di 
ketahui larangan demonstrasi itu 
beberapa waktu berselang  dike- 
luarkan oleh Kabinet karena ter- 
djadinja insiden? dlm demonstrasi 
Badan Kontak Organisasi2 Islam 
dilipangan Banteng Djakarta Ra- 
ya. (Antara) » 

Mogok Makan Dim 
Pendjara Hanoi 

Sbg Protes Tidak Dite 
patinja Persetudjuan 
Djeneva Dan Trung 

Gia 

KANTOR Berita Republik De- 
mokrasi Vietnam mewartakan 
bahwa lebih dari 1.000 orang ta- 
hanan dalam rumah pendjara 
pusat di Hanoi pada tg. 3 Sep- 
tember ibl. telah mengadakan 
mogok makan. Dikemukakan bah 
wa sebagian besar dari para 
tahanan ini dipendjarakan karena 
telah mengadakan kegiatan2 po- 
Itik dan militer sehingga sebetul- 
nja harus dibebaskan mengingat 
persetudjuan perletakan sendjata 
jang telah tertjapai di Dienewa 
dan mengingat persetudjuan 
Trung Gia. Sebagai protes bahwa 
pembesar2 Peranttis merintangi 
pembebasan itu maka pemogokan 
makan tsb. telah diadakan. Demi- 
kian kantor berita tadi. (Antara) 

  

  

NJ,. JANET JAGAN MENDA- 
(PAT HUKUMAN PENDJARA 
| 3 BULAN. 

Njonja Janet Jagan, isteri 
Dr. Cheddi Jagan jang seperti di 
ketahui telah dipetjat dari djaba, 
tan P.M. Guiana Inggris oleh' 
pemerintah. Higgris, “pada “hari 
Senen menurut keputusan penga- 
dilan Georgetown mendapat hu- 
kuman pendjara selama 3 .bulan 
berdasarkan dakwaan telah -me- 
njelenggarakan suatu pertemuan 
ea pada tg. 10 Desember th. 

  

Mulai Dapat Dike 

MENJAMBUNG BERITA 

san. Melayu” memberitakan, bah 
Singapura telah berhasil menemu 
berasal dari bom2 jang hilang itu. 
senapan jang diketemukan seluru 
bom itu hilang — ada sebanjak 

2 tank minjak. 

Obat2 senapan jg diketemukan 
belakangan oleh pasukan polisi, ber 
samaan dengan itu 4 orang Tiong- 

hoa jg berada digubuk dimana 
cbat2 itu disembunjikan telah tu- 
rut ditangkap. Sekarang ini barang2 
itu ditahan oleh polisi. 

Ditanja tempatnja 
senapan itu diketemukan, polisi Si- 
ngapura tidak sedia memberi kete- 
rangan. Tetapi wartawan ,,U.M.” 
dapat mengetahui, bahwa letak gu- 

pura. Kalangan resmi tsb. menjata- 

kan, bahwa obat2 senapan itu di- 
simpan didalam tank minjak djuga 

dan sedemikian tjermatnja tjara me 
reka menjimpan. 

Diatas. tank2 minjak ditutupi 
lain2 barang, sehingga sekalipun 
kampung itu sudah 'berulang2 di pe 
riksa, tetapi tidak bisa menemukan. 
Baru pada belakangan ini penggre- 

bekan itu berhasil. 
Tank2 minjak itu disusun dengan 

baik dan setelah itu lobangnja di 

tutup rapat dengan beberapa ke 
ping besi jg sudah berkarat. Diatas 
kepingan besinja ditutup lagi dgn. 
pasir dan jg paling atas adalah sam 
pah. Letak tempat menjembunjikan 
agak djauh dari djalan, malah ter- 
lindung oleh semak2 belukar. 

Achirnja dikabarkan, bhw djum- 
lah obat senapan jg hilang itu ada 

10.000 pon, kira2 masih 9.500 pon 
lagi ig belum diketemukan. 

B. M. DIAH DIMINTAKAN 
HUKUMAN PENDJARA 3 
MINGGU DG PERDJANDJI- 
AN 2 TH. SUMITRO DITUN 
TUT DENDA Rp. 300.— 

Djaksa Dali Mutiara dalam si- 
dang Pengadilan Negeri Djakarta 
hari Senin tlh membatjakan regui 
sitoirnja terhadep 2 perkara peng 
hinaan, jaitu terhadap diri pemim- 
pin umum/redaksi harian ,,Mer- 
deka” B. M. Diah jang dalam hal 
ini dituntut supala didjatuhi hu- 
kuman pendjara selama 3 minggu 
dengan perdjandjian selama 2 ta- 
hun, serta terhadap diri bekas 
Menteri keuangan Dr. Sumitro 
Djojohadikusumo, jang oleh Djak- 
sa dituntut supaja terhadapnia di- 
djatuhi rukuman denda Rp. 300,—   kalangan tentara, jakni Satrijo dan 

Boby Suwarno dari Solo. 

  

subsidair 10 hari hukuman kuru- 
ngan, 1 

dimana obat2 ! 

buk itu 12 mil dari bandar Singa- : 

Demi Sedikit Balik 
Obat2 Bom RAF Singapura Jg Hilang 

temukan Kembali 

tentang hilangnja 49 butir bom 
dikota Singapura dari gudang R. A.F., lebih landjut harian ,,Utu- 

wa beberava hari jl. ini polisi 
kan 300 pon obat2 senapan jang 
Dengan demikian, djumlah obat 

hnja — semendjak diketahui bom 
500 pon. 200 pon jg lebih dulu 

d'ketemukan terdapat disebuah gubuk dan ditempatkan didalam 

'A.5. Boleh Tempat- 
kan Pasukannja 
Di Nederland 

HARIAN ,,De Waarheid” jang 
' terbit di Den Haag menulis bah- 
| wa djika parlemen menjetudjui 
| perdjandjian Amerika—Belanda, 
maka Amerika berhak menempat 
kan pasukan pendudukan di Ne- 
derland. Menurut duta besar Ame 
rika untuk Belanda, Matthews, 
pemerintah2 Amerika dan Neder- 
land telah mentjapai kata sepakat 
bahwa Amerika boleh menempat- 
kan pasukan2 bersendjata di Ne- 
derland utk. memperkuat NATO. 

Keterangan ' Matthews. tadi 
membatalkan pernjataan pihak 
Belanda semula jang sewaktu me- 
ngumumkan pembentukan pang- 
kalan udara Amerika di Neder- 
land telah mengatakan bahwa 
pasukan2 bersendjata Amerika jg 
akan ditempatkan di Nederland 
itu akan berada dibawah koman- 
do Belanda. 

( Demikian ,,De Waarheid.” 
(Antara) 

Sengadja Atau 
Kebetulan? 

Pintu Gedung Keduta- 
an Inggris Di Teheran 

Terbakar 

PINTU GEDUNG kedutaan 
besar Inggeris untuk Iran, jang 
terletak di tengah2 kota Teheran, 
ada malam Senen ibi. telah ter- 
akar. tetapi tidak diketahui apa- 

kah kebakkran itu telah terdjadi 
setjara kebetulan mengingat bah- 
wa dekat pintu tsb. terdapat se- 
buah dapur ataukah dengan se- 
ngadja. 

Djika kebakaran ini telah diada. 
kan dengan sengadja maka akan 
merupakan insiden pertama ter- 
hadap perwakilan Inggeris sedjak 

rwakilan ini diadakan lagi di 
ran. (Antara)   
 



    

   
   

    

'mempunjai k 
sama - dengan 

"atas, Mengen 
laskan, 

. mempunjai L . 

: Kepala Lingkungan, 
sa-desa dida O 
bawah Pemerii 
rabaja. 

   

        

       

  

       
    pe Mana 

gunakan - untuk 

jang se landjutnja. 
tuk perkampur 
perhatian sdr 
lalat. Sampah2 tadi 
jang didapat dengan 
berik minjak “di ( 
ngan de mei 1 

      

  

    

   

                                      

    

     

          

    
    

  

   

    

    

     

   

    
bahwa 

KB, Surabaja djuga | menghadapi 
.wilde occupanten”. Kini Pemerin | 

tah giat membangun perumahan un 

Dikemukakan Sen 

tuk dapat menapung orang2 jang 
menduduki tanah dengan” tiada sah 
tadi dengan bafituap' Djwt. Sosial. 
“Kumah itu “disewakan Rp. 150 se 

gedek. Penampungan orang2 . jang 

"1951/1952 dapat. dikata sudah men 
Gjadi beres: Tetapi djumlah: occupan 
ten-tadi makin meradjalela.  Sehing 

| gaskini merupakan suatu probisem | 
“tang penjelesaiannja diserahkan ke 

“pada Pemerintah: Pusat karena kalau 
. keberapa orang antaranja dulu gam 
"Fang mau pindah, terajata sekarang 

» Ia sekafipun: ada: jang memberikan 

beaja ganti pindah dH.nja, (mereka 
: Cup membandel. Hal Ini: terutama 

| mengenai tanah bangsa asing. 

NE Dana Men andal di 

Mengenai keadaan di Malang, 
Yoleh sdr." Soenjono dikemukakan 

. tentang keadaaj di .Selecta" jang 
pada umumnja "dapat “dikarak ah 

— mempunjar daja penarik. bagi kaum: 
pelanijong, disamping ,.Wend:?” dan 
».Tretes”. Jang “menarik perhatian 
di '.Selecta” selainnja pemandansar 

| “alam dan tempat pemandian — jang 
4 us, jalah bahwa pengusahanja di 
“serahkan: ke pada pangsa Indoitesia 

| dan berbe 
z kerdja ditempat. tsb. Manan @n- 

      

   “N.V. Buruh jang be- 

dfitan mek: gadjihnja setiap 
ari setalen. Tidak dituturkan 
rapa banjak djumlah andil jane 

. Wipegang oleh kaum buruh day be- 
rapa besarnja api tadi jang mesii 

"dipenuhi. 

was . Or epana di Ma- 

4 . tetapi menaroh: enakan Untuk 
| dapat menjelesaikan soal tadi, ma- 

(1 Pe anak sebgah Ina jang 

1 rim grundelan sama Sir-pong. 

“Ih og, gemeter, 

bulan dan. .dindingaja terbikin: dari | 

Ni tanah lapang dim. tahun | 

“|Seksi IL di Djomblang Semg. 

  

“DIALAN. 

Sinai 'pembatja dari Pekunden 

Gimana to Pong sekarang ini 
Mjalanan di kampung2 kok kebange- 
en “banget. Saja ini termasuk rakjat 

| sengendara 54 jang di Sema- 
ang djumlahnja tanggung ada pulu- 
ian ribu. Tapi tjelakanja kalau le- 
vat didjalan2 kampung, bisa ndro- 

grondjalan, kaja erang 
| cena samber geledek. 

Bukan karena sakit malaria, tapi 
Apa shalusnja” djalan2 itu. 

- “Anehnja Pong, kalau djalan2 be- 
Lor jang lazim dilewati mobu jang 
nentul2, malahan saban harj dibi- 
tin halus. Supaja itu mobil hisa ma- 
Xin mentul2. 

Tjoba to Pong, tolong para nem- 
Sesar jang bertugas ngurusi djalan? 
tu, sekali tempo djuga disuruh men- 
joba naik sepeda lewat djalan2 ix 
stimewa ini”. 

Sekian seruan “itu pembatja dari 
Pekunden. Sir-pong tjuma bisa tsxus- 

kan kepada jang bersangkutan 
Sciamat bekerdja saudara! 

  

GUBERNUR MILONO AKAN 
BERKUNDJUNG KE SEMG. 

- Menurut keterangan  darj semen- 

tara. kalangan jg berdekatan di da- 
Sat kabar, bahwa tidak lama pula 

Gubernur Kalimantan Milono akan 
berkundjung ke Semarang “untuk 
menindjau perkembangan dari de- 

kat mengenai ,.boystown” dan Seke 

lah Pelajaran Semarang jg mendja- 
di tjita2 beliau sewaktu  mendjadi 

Residen Semarang. 

MENINDIAU 
BELADJAR DI DJEPARA 
Pagi hari “Selasa 

di Semarang dengan plane sdr. 
Seegardo dari Kementerian PP & 
& di Djakarta. Maksud daripada f 

Majong, Djepara. Dengan disertai 
oleh ny. S.Surya Hadi angg. DPD 
Seksi pendidikan Inspektur S. R. 
Djateng Karim -Durjat. dan Kepa 
la Djiwt. PPK Djateng Sumadi, 
beliau menudju ke Djepara. Penin 
diauan tadi akan berlangsung Ik. 
2—3 hari. 

DOMPET SIAPA ? 
Oleh fihak Kepolisian “pada 

Senen malam kemarin telah di- 

uang sedjumlah Rp. 935,—, di- 
dalam gedung bioscoop LUX di 
Dji. Seteran Semg. Siapa jang me 
rasa kehilangan dompet itu “dapat 
berhubungan. dengan Kepolisian 

bawah pimpinan wakil Perdana 
| Menteri, tetapi tugas dan  kewadji 
bannja dalam usaha penampungan 

KEWADI:BAN 
- beri keterangan, 

telah “tiba. 

kedatangan beliau ialah menin- 
djau tempat kewadjiban diar 
jang a.l: “berada “di Ketjamatan 

ketemukan sebuah domvet berisi: 

  

   

  

BERITA2 PENDEK. 
Bs yerea Lana 

ruksi Pusat Dj 

  

aa di Kedu ja akan mengada- 
an penindiauan' pada #perusahaan2 | I 
ing diselenggarakan oleh b:kas pe 
juang. Di Wonosobo: akan disuksi 
an perusahaan pen amakan kulit, di 

  

aah untuk para pengungsi 

  

'atu. 

“ini sedang melakukan pemeriksaan | 
sekusutan uang sebesar 

cat Buruh Kesehatan karesidenan 
Cedu. Tera pegawai djawatan ter | 
saban 3 setelah “ditahan, mengakui 
kesa Maa. telah berbuat (jurang 
lan menjatakan. sanggup mengemba | 

   

solisian S. baru membajar Kembali | 
ebih kurang Rp. Paanaa (A 1). 

16.000 BEKAS PEDJUANG 
BERSENDJATA DI DJAWA 

' TENGAH. 
Biro Rekonstruksi 

N) perwakilan Kedu sekarang se- 
Jang melakukan pendaftaran kem- 

bali dalam usaha penampungan be-| 
kas pedjuang  bersendjata dimasa 
slash kedua. Diseluruh propinsi Dja 
wa Tengah sebelum itu sudah  ter- 
tjatat lebih kurang 10.000 bekas pe 

| djuang bersendjata jang berhak un-| 
|tuk mendapatkan bantuan. Seperti 
| diketahui, BRN kini tidak lagi di- 

  

itu dilakukan oleh Kementerian Da- 
lam - Negeri Sesuai dengan  PP| 
No.16. 3 

Berlakunja pendaftaran kembali, 
menurut berita 'jang disampaikan ke 
pada “Antara”, menimbulkan: ba- | 
njak reaksi darj kalangan jang ber- 
sangkutan, karena surat keterangan- 
penjaksian jang dimaksudkan da- 

lam peraturan itu, harus ditanda- 
tangani oleh KODM, pamong-pra- 
dja atau bekas komandannia pada 
waktu clash kedua, jang pada umum 

nja tidak diketahui alamatnja jang 
sekarang. 

TEMANGGUNG 

MENEMUI KEPALA KEPOLI- 
SIAN KARES. KEDU. 

Sebagai landjutan mosi jang di- 

Na dari Biro | . 

tungannja Patah Ti 

Magelang pegergadjian Mag ping 

unung Merapi Han perusahaan ' seri 

— Jang berwadjib di Magelang): 

lebih ku-| 
ang Rp. 12.000— dikalangan -Seri £ 

ikan. Sampai sekarang, menurut ker 

Nasional (BR 1 

  adjukan oleh 22 party dan oat 
Sasi tentang adania perdjudian 
pasar malam Temanggung, ag 

pada tanggal 4 September jl. dele-. 
gasi dari 22 party/organisasi kj 

menemui Kepala Kepolisian Karesi- 
Idenan Kedu untuk minta ketegasan. 
Dari fihak Kepolisian telah mim- | 

bahwa sudah ada! 
perintah untuk menjetop adanja per 
djudian di pasar malam Temanz- 
gung, tapi rupanja tidak ada eficct- 
nja, hingga terpaksa delegasi dari 
22 party dan organisasi “sekali lagi 
mendesak kepada jang ber wagj'o. 

ialah: fihak kepolisian telah mem- 
beri perintah susulan supaja segera 
menjetop adanja perdjudian di pasar 

malam Temanggung. 

TJILATJAP 
USAHA DESA TJARUI. 

Atas inisiatip Lurah desa Tjarui, 
Sidaredja, dengan dibantu oleh se- 
genap rakjatnja, baru2 ini didesa 
tsb. telah didirikan Lumbung Patje- 
klk dan perbibitan dengan modal 
padi 286 kwintal, dan penanaman 
bibit ikan mudjaer dan tawes da- 

lam 6 kolam sebanjak 12.000 ekor. 
» Djuga diusahakan pengairan jg da- 

  

  
ANTJAMAN AKSI DARI 

S-B.P-P. 
Seperti dikabarkan. sedianja pada      

   
   

mah2 Kalau rumah2 tadi selesai 
di Na dan orang2 sudah di- 
tempatkan, mungkin sekali Kota- 
pradja Malang baru bertindak. 
Dengan andjuran- ai pena” 

kelihatanaja orang2 j 
:3 Meetindani tanah lapang Bca 

tidak sah tadi suka menurut. Si- 
| kap jang demikian tadi memang     £ 

La ndjadi pengharapan Panitia. 
3 Kedudukan Jos atau rumah2 itu 

ag. demikian rupa, sehingga da-' 

ti s Man 
ngan sungai “atau kal, hingga ba- 
gk mereka segan membuwang 
kotoran di W.C. dengan bebas da- 
pat membuwang kotoran dj kali: 
“Singkatnja-turhah2 tadi mirip ben 
tuknja suatu-desa. Achirnja sdr. Soe 

2 njono mengemukakan. Soal kuburan 
& — tang ada di Surabaja -dan Malang. 

Peraturan" kuburan tadi terbagi da 
lam 2 golongan, jaitu jang. langsung 

diatur oleh Kotapradja dan jang tafa 
nja diatur oleh kampung jang ber 
sangkutan menurut peraturan jang 
dikeluarkan Kelurahan dan dengan 
sjarat2 jang tertentu. Dengan — dida 
pat nja ber matjam-matjam bahan2 ta 

dapat. dipergu | 
- makan ku menietes ikan keadaan : 
“jang dapat diselesaikan di Sima . 
rang: Lapan lengkap mengenai kei 
san2 tadi se 
kemukakan: didak n 

.ta Besar Sera g 

      

  

  

   
   

   

  

    

   

      

      

       

  

AN 

dane- 

kan per, 
b. Sm 

“atas. (adan! & se 
dikenal jang meng- 

mem! ntaj 

rkas Tijst 
ai, des 

fikan Ge- 
“Kalibatn- 

njataan, bahwa P.T. 
. dak tahu-menah 

     

   

      

      

    

| ngan alasan Ka 
dung Penderita Tjatjad' | 

  

teng Smg. hatajak di “diminta oantu- | 
annja, bila terbukti nda 
dari seseorang seperti 
atas, supaja se di! 
da jang berwadjih 

Lebih djauh itakan, 
acdung” Pendidikan 
tjad “jang sedang: Sibenata di Kali. 
banteng “Smg. Adalah beaja penuh 
“dari! Pemerintah, dan tidak meng: ' 

Het der aan 
Fsebut di 

porkan kepa- 

“ba hwa 

enderita 

    
    

   

  

   

  
  

jtel. Sesi 

"hari lagi akan di | 
, DPR Ko, 

t-! 

Tja- 

akan mengadakan - rapat: anggauta, 
, tetapi karena satu dan lainnja, ma- 

! pat mengairi sawah seluas Ik. 50 ha. 
(150 EKOR BIBIT LEMBU 
“Atas permintaan Bupati Tjila- 
tjap, Pemerintah akan memberikan 

spt. jibl. SBPP tjb. Semarang 150 ekor bibit lembu, chusus untuk supaja dari 
rakjat didaerah jg sangat 'membu- 

| tuhkan bibit itu. Menurut: rentjana 

Hasil daripada perundingan pagi itu - 

  

   

     

  

   

    

Fserbarnar Sie alan nga wor redic o 
adah dilangsungkar “upatjara peres- 
muan pembukaan lati BTC »Sap 
ta en Me ke- La Gihadli- 

   

  

        

safar dta- 

£ ih kepala 
  

: Naa tsb. diikuti oleh 550 anak 
buah dari bataljon 441 jang baru 
sadja kembali mendjalankan tugas 

| beberapa bulan di Sulawesi dibawah 
pimpinan major Darmono. 

Soto 
GANTI KETUA. 

Persatuan Amateur & Fotograaf 
Indonesia (Perafi) di Surakarta da 
lam rapat anggauta baru2 ini telah 
memutuskan untuk mengganti Ketua 
perkumpulan itu, dan sekarang dipe 
gang oleh sdr. Sudarjo. Rentjana ker 
dja a.l” mengadakan t/eramah seal 
fotografi, print-critik, dan mengak- 
tifkan anggauta2 dengan diberi pe- 

tundjuk2. 

PROTES SBG TASIKMADU. 
DP Serikat Buruh Gula PG Tasik 

madu mengeluarkan pernjataan ber 
dasarkan atas rapat pleno pada tgl. 
31 Agustus, dalam mana diputuskan 
memprotes keras tindakan pelangga 

'ran dari P.P.R.L: menuntut ditarik 
nja kembali 2 diantara 4 mutaties 
tersebut, jaitu sdr. Wongso, Ass. 
boekhouder dan terutama sdr. Wa- 
loejo, Kepala personalia: penvisian 
tempat tersebut harus tidak dilupa- 
kan advies2 dan saran2 dari f:hak 

S.B.G. 

KLATEN 
BEBERAPA KEPUTUSAN 
KONPERENSI MUHAM- 
MADUAH DAERAH 

  

Konperensi Muhammadijah setu 
ruh daerah Surakarta jang diadakan 
di Klaten pada ts. 28 dan tg. 29 
Kapan jl. dan dikundjungi selu- 
ruh bagian dap urusan, 

ngambil beberapa keputusan a.l. 
1. Mendesak kepada Pemerintah 

Pusat untuk segera mengganti or- 
donansi film sekarang ini,  Ce- 
ngan Undang2 Film jang mendia- 
Min kebudajaan dan kesusilaan Ti- 
mur. Sebelumnja diadakan - Un: 
dang2 itu, hendaknja panitya sen- 
suur Pusat memperkeras dalam pen 
sensuran film dengan mengingat 
ukuran didaerah. 5 

2. Mendesak kepada Kemenierian 
Agama: supaja menambah banjaknja 
sekolah2 Pendidikan Guru Agama, 
bila mungkin ditiap2 kabupaten. 

3. Mendesak kepada kepala: dae- 
rah dalam daerah Surakarta dan ke 
pala kepolisian kabupaten/keieside 
nan Surakarta agar supaja bersikap 
tegas melarang adanja perdjudian j 

“jang bersifat apapun “djuga dalam 
tiap2 pasar malam. 

4. Mendesak kepada Pusat Pim- 
pinan Muhammadijah Jogjakarta, - 

sekarang  menjatakan 
gambaran jang tegas tentang kehi- 
dupan Islam dan negara, masjara- 

telah me-f 

1 - 

   
   

  

Dilarang | 

Na mann 

an anggota Parlemen S: Narto ke- 
pada Menteri Perhu an anta- 

| ranja mengenai kemungk inan AA 
LP anakan tempat2 penji' 

(nood standplaaisen) tr d ne 

    

        

   

    

    

  

     an dan segala akil ang 
kannja tidak mungkin an tidak la- 
zim dapat dipikul oleh PRA. 

Adapun tempat2. untuk menjingkir - 
3, | (nood 'standplaatsen) h 

  

pada djembatan2 kereta api 
tertentu Meng a JERANaa Nawa: 

| okeh para pegawai Di 
gas mengerdjakan perbaik 
djembatan2, rail2 ah 

(djadi bukan untuk 
oleh umum). 

Untuk memperketjil timbulnia. ba- 

sebagainja 

terjadi lagi, maka kepada Menteri 
Dalam Negeri diharapkan  supaja 
memberj pencrangan dan larangan, 
setjukupn:a - mengenai pelanggaran? 

tersebut diatas. . 
Demikian djawaban tertulis Men- 

terj PENUM UNA Mena, 
  

2m 

MALAM KONSERT: 
Pada besok tel. 15 “September 54 

digedung Sekolah Sin You She di 
Djl. Stadion Semarang akan diada- 
kan Malam Konsert. Konsert ini 
akan dimainkan oleh Nn. Chang 
Ching Yia, penjanji lulusan dari 
Conservatorium' Amsterdam, Oei 
Tjong Lee pemain piano berusia 17 
tahun, dan Hein Tjan Tjoei: Ging, 
pemain biola berusia 17 tahun. Per 

diselenggarakan ' oleh- Panitya Kon- 
sert Chung Sheng Hui. 

fan2 kereua api Napas ben 

IP 

   

      

dipergun nakan 

haja jang kelak mungkin masih akan! 

BERHUBUNG dengan ertanja- | 

  

jang 5 

  
tundjukan “dimulai djam 19.30 dan 

. 

   

  

keternadn sa Anshari 
t umum Na 

aan panitva rapat mendapai 
  

Rapat umum tersebut diselengga- 

| 'garakan oleh Panitya Rapat Akbar 

Umat Islam Magelang sebagai per- 
'mulaan dari kampanje — pemilihan 

umum jang akn datang. Dalam ra 
ini £ h lidahului pemba 

'an oleh Moh. Saieh 
ja telah berpidato Bal! 

'gkat Brotohardjono 
—. Pjawa Tengah, 

i 2 Surabaja dan “doa 
kan “oleh Kjai Siradj 

     

  

ae Anshari jang berpidato 1 djam 
'lamanja, menjatakan bahwa dalam 
pemilihan umum jang akan datang' 

“pilihlah Masjumi jang mempunjai 
lambang berbentuk bulan sabit din 

. bintang dasar hitam”, Umat islam 
tentu. mendapat kemenangan. Datam 
pidatonja lebih djauh Isa Anshari 
'dengan pandjang lebar membentang 
kan djasa2 pahlawan 1 dalam hubu- 

ngan dgn. perdjuangan umat Islam 
untuk menegakkan hukum Islam di 
Indonesia. Dalam pada - itu. Isa Ans 

hari tidak membenarkan bahwa per 
djuangan umat Islam sedjak Pange 
ran Diponegoro, Imam Bondjol dan 

pahlawan Islam lainnja mengalami 
kegagalan. 

Pada waktu clash kedua kalau per 
djuangan pahlawan? Islam tak dite 
ruskan oleh Sultan Hamengku Bu- 
wono ke IX dan Mr. Safruddin Pra 
wiranegoro, tentu negara” Republik 
Indonesia tidak akan berdiri dan 
Bung Karng dan Bung Hatta jang 
sudah ditawan Belanda tidak akan 
mendjadi Presiden dan wakil Presi- 
den. Umat Islam berdjuang menerus 
kan perdjuangan- Pangeran Dipone- 
goro, Djendral Sudirman jang pokok 
tudjuannja jalah ingih menempatkan 
kembali agama Allah di Indonesia. 
Kemudian Isa Anshari berkata bah 
wa meskipun Republik Indonesia su 
dah merdeka 9 tahun, bagi umat 
Islam belum mendapat bahagia, na 

  

“ 

  

Kalau belakangan ini umumnja orang2 di Semarang sedang mengeluh 
merasakan panas teriknja mata hari, ada beberapa orang pegawai Indo- 
nesia jang kini sedang mendapat tugas beladjar di Australia, 
menikmati kesedjukan berlibur dialam pegunungan jang dingin bersalaju. 
Tampak sdr. Djohan Arifin sedang mentjoba kepandaiannja diatas alat 

peluntjur es (ski). 

tengah 

  

  

  Pa Helen 

ka rapat tersebut baru dapat diada- ' bibit itu akan dibagi sbb: Kaweda- kat dan perseorangan. Segera menjuj . 
kan pada tgl. 6 September” dihafa- 

man Pelabuhan Semarang 
kundjungi “oleh Lk. 600 
Setelah rapat mendengarkan laporan 
dari delegasi jang baru2 ini meng- 
adakan, perundingan dengan fihak-: 

'SSPV- jang gagal, “achirnja rapat 
memutuskan untuk memberi antja- 
man aksi mogok. Aksi tersebut'akan 

didjalanakn, setelah berdjalan 3 
dikatakan sesuai dengan ke-minggu. Keterangan selandjutnia me 
uhan orang2 jang hendak me-ngatakan, 

.de-but akan ikut serta angg. GBP dan 
bahwa dalam aksi terse- 

meliputi Lk. 800 orang buruh Pela- 
buhan Semarang. Seperti diketahui 
soalnja jalah “ menuntut gratificatie 
2 bulan bruto: Aksi mogok itu akan 

“diikuti pula oleh buruh? jang be- 
kerdja pada tjabang2 SSPV, jaitu di 
Semarang, Palembang, Pangka'pi- 
nang dan Biliton. 

: Tert'apai persctudjuan, 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 

bahwa perundingan mengenai grati- 

ficatie antara S.M.N. dengan D.P. 
SBPP Djakarta pada tgl. 3 Sept. jbl. 

telah tertjapai persetudjuan, dimana 

fihak madjikan harus memberi gra- 

tificatie sebanjak 4,5 X gadjin pe- 

kok baru atau sedikitnja Rp. 459. 

'dan- paling lambat harus sudah di-| 

“berikan pada tgl. 1 Oktober 1954. 

S.B.P.P. lawan K.P.M. 
Selandjutnja dari kalangan SBPP 

''didapat kabar, bahwa menurut 

“instruksi dari D.P. SBPP, maka ki ni 

| sudah “disiapkan aksi jang dianggap 

"sah sedjak tgl. 23 Agustus 1954, te- 

tapi atas permintaan P4P, maka 

aksi tersebut ditunda. Belakangan 

ini fihak SBPP mendesak pula pada 

P4P, bahwa paling lambat akan di-| 

| tunggu keputusannja pada tgl. 6 Sep 

! tember 1954 dan kalau sampai pada 

! tanggal tersebut diatas itu belum di- 

|terima kabar, maka “aksi akan dite- 

#ruskan. Karena sampai lewat tang: 
| gal itu belum diterima kabar, maka 

aksi tadi sewaktu-waktu dapat didja- 

lankan. Kalau sampsi nanti aksi fa- 

tdi mendjadi suatu kepjstaan, maka 

'fihak— SBPP tjb» Semarang. akan 

memboikot kapal2 KPM jang akan 

dilakukan oleh buruh2 jang beker-! 

dja pada SSPV dan Semartng Vcem ' 

jang mendjadi angg. SBPP. : bjuga 

  

jang di-. 
anggstta. | 

' nan Tjilatjap. 43 ekor, Madjenang 
48 ekor dan Sidaredja 59 ekor. Ka 
pan datangnja bibit itu belum di- 
dapat kepastian. 

TJIREBON 
“AKIBAT GANGGUAN 

5 GEROMBOLAN. - 
Menurut keterangan jang ber- 

wadjib, terhitung mulai bi. Maret 

sampa tgi. 26 Agustus tahun ini, 

djurnlah kerugian. akibat ganggu- 
an dari fihak gerombolan dalam 
wiajah Kab. Ijirebon adalah sbb. 
431 rumah digarong, 24 rumah 
dibakar habis (diantaranja 1 ge- 
dung SR), dan 27 orang tewas, 
ditjulik dan Juka2. Diantara mere 
ka jang ditjulik. ada 3 orang jg 
telah kembali. Kerugian seluruh- 
nja ditaksir meliputi djumlah 
896.838.751: Djumlah kerugian 
jang sebenarnja mungkin akan 

  

ibolan di Kab. 
rang bila dibandingkan” “dengan 
Kabupaten Kuningan, Indramaju, 
atau Madjalengka. 

| Kursus sosial umum tingkat A 

Kares. Tjirebon kepada penduduk 
daerah Kabupaten2 Tjirebon, Ku 
ningan, Madjalengka dan Indra- 
maju, sedjak Djanuari “hingga 
achir Agustus tahun ini telah me 
juluskan 503 orang. Waktu ini 
kursus sosial serupa itu masih ber: 
langsung di Ketjamatan2 wilajah 
Kab. Madjalengka dan diikuti 
oleh 389 Ok eng, £ 

PENgaLKI GONDOL KOPER. 

Senen malam jg lalu dirumah 
nja keluarga R. H. di Gan 
Seteran Tengah in Semg. telah 
kemasukan pentjuri dengan dja- 
lan memandjat genting. Pentjuri 
berhasil menggondol sebuah - ko- 

.per berisi matjam2' barang pa- 

.kaian Koper seisinja itu milik se 
|orang jang mondok dirumah tsb. 

  
buruh KPM sendiri akan mengada-' jang kini sedang bepergian keluar 

kan aksi. Seperti diketahui, aksi ters kota, Kerugian. ditaksir Ik. — Rp. 

lebin besar lagi. Gangguan gerom | 
Tjirebon lebin 'ku- | 

| kURSUS SOSIAL TINGKAT A. “petjah perang dunia jl. Dalam peres 

jang diberikan oleh Djwt. Sosial | 

h kerdja dan lainnja utk. membangun 
installasi paberik 

sun gambaran jang tegas tentang 
kehidupan Islam dan negara, ma- 

.sjarakat dan perseorangan sesuai de 

ngan putusan Muktamar di Purwo: 
kerto. 

| Selain daripada itu dalam rapat2 
! chusus bagian2 telah diambil ke-f: 
“putusan a.l: 

Mengenai pengadiaran: 
Disekolahan2 jang didirikan oleh: 

Muhammadijah. pendidikan agama 
mendjadi pokok -peladjaran. Paiing 
sedikit ampat kali dalam seminggu, 
dan mendjadi keharusan bagi para 
peladjar. ' 

Mengenai Aisjiah: 
Mengadakan - kursus2 pengurus, 

anggauta, umum, dan  muballighoh 
Dalam kursus2 ini ditanamkan ke- 
sadaran beragama dan berorganisa- 
si. Menginsjafikan tugas kaum 

sebagai Istetk dan - dalam Islam. 

PATI. 
PABRIK KAPOK ..SIDOKER- 

. TO” MULAI BEKERDJA. 
Tanggal 6-9 di Pati, mulai beker 

dja kembali paberik kapok “nasional 
Sidokerto” jang slumpuh” “sedjak 

mian pembukaan paberik jang ter- 
djadi pada beberapa hari jl. nampak 

'hadlir pembesar2 pemerintahan dan 
organisasi dagang diantaranja terda 
pat direktur Bank Negara Indone- 
sia di Semarang, Anggauta Parle- 
men seksi Perekonomian Sarino dan 
Lembaga Urusan Kapok. Djawa “Be 
ngah. 
Dalam keterangannja kepada ,,An 

tara”, Perusahaan kapok »Sidoker- 
to” terhitung sebuah diantara 3 mi 
lik nasional jang terbesar di Djawa 
Tengah dan dalam usaha ' memba- 
ngun kembali ini mendapat Lag" 
dari Bank Negara sebesar Rp: 
"000,—. Dari sedjumlah itu, Ro. 360. 
000,— dipergunakap untuk - modal 

bangun2an atau 
jang sudah rusak. 

Lebih djauh dikatakan, paberik 
akan mentjapai hasil ,jaar-produk- 
si” seperti sebelum perang jalah 309 

ngapura” dil. disamping produksi 
sampingan jang dulu belum pernah   “edarkan Hjst derma kepada siapapun ' sebut ditudjukan untuk mempedju-! 1000. Pentjurian ini diketahui 

djuga, Ta 

  
angkan masaalah gratifica' ie. pada Ta harinja, 

ada seperti ati kapok, kulit Kn 

Ibu 

ton seperti kwaliteit ,,kapok C”, Si: 

DIDAPAT KETERANGAN, 
1954 

    

    

ji sa jan dan 

AKAN aman LANGGAR 

Menurut keterangan kini fihak 
Polisi Seksi IL telah merentjanakan 
pembikinan sebuah ki 3 'dihala- 
map aka Seksi I T dengan beaja 
'Rp. 30 “Rentjana tadi akan 
diadjukan kepada Kepala Kepolisian 
Prop. Djateng A. Bastari untuk da- 
pat pengesahannja. : 

Ta 

  

)JEPARA : 
: PERBAIKAN DJALAN2. 

Didapat ketirahgan dari jang ber 
wadjib, mulai tgl. 5 September 19524 
oleh P.U.K, akan membangun sek: 

    

'Djepara- dengan diaspal. Djalan2 jg. 
akan “diaspal pandjangnja “ik 419 
km. dengan memakan beaja I.k. Rp. 
1.190.000. Selain mengaspal djalan2 
Kampung djuga membangun -slo- 

kan2 saluran air kanan/kiri djalan 

  

Kartini, Panggang Tengah dan Peng 

kol dgn. beaja Lk. Rp. 145.000,—, 

   
REMBANG 

PEMBIKIN AN DAH BARU. 
Dalam. permulaan bulan Septen:. 

ber 1954 didesa Djatimuda, Ketja- 
matan Sulang telah dimulai pembi- 
kinan dan sambungan (bendungan) 
ig. dikerdjakan. setjara  gotong-rojong 

muda dan Landoh. 
Dari Djawatan enempatan Tena- 

ga Karesidenan Pati telah menjedie- 
kan” begroting. sebanjak Rp. 11.564. 
untuk pembuatan dam tersebut. 

Dengan djadinja dam ini nant', 
akan dapat mengairi sawah2 jan: 
meliputi desa2 Glebeg,  Djatimuda 
dan beberapa Lag didaerah Rem-   dan klenteng. (Antara). bang, 

-tar djalan2 kampung dalam Kota ' 

oleh penduduk desa2 Glebeg, Djati- 

a sekarang ini didaerah Salaman, 
“berhasil mensita 4 putjuk sendjata kara 

-granat dan 10.060 butir peluru dari 
beberapa Onderdeel 

  

Gedor & Bunuh Di Mer- 
tojudan' Dibikin Terang 
24 Orang ta Grombolan' Tertangkap 

ap. 10.0001Peluru Disita 
. (Oleh: Wartawan Kita) 

bahwa selama bulan Djuni 
kabupaten Mage- 

dari sendjata 

24 Orang tertangkap 
" Dalam gerakan pembersihan, poli 

si telah berhasil. menangkap 24 
orang anggauta gerombolan MMC. 
Mereka tersangkut melakukan kedja 

hatan penggarongan dan pembunuh 

an didaerah kawedanap  Samanan, 

Bandongan dan sekitar katjamatan 

Mertojudan. Diantara — orang2 tsb. 

ada jang telah mengadakan pengga 

rongan di 25 tempat dan ada pula 

jang» sengadja melindungi para pen 

djahat dan menjembunjikan alat2 

I sendjata. 
Rakjat mulai insjaf ikut 
membasmi gerombolan. 

Usaha pihak kepolisian berha- 
sil berkat kerdja sama jang erat 
dengan alat2 negara lainnja. Jai- 

itu dalam gerakannja operasi, ma 
ka rakjat telah mulai insjaf dan 
ikut serta membantu dalam mem 

'basmi gerombolan  bersendjata. 
arena sebelum pihak polisi me- 

nundjukkan kegiatan dan bertin- 

dak tegas, rakjat ”bungkem” da- 
lam seribu bahasa. 

Selandjutnja didapat keterang 
an, meskipun daerah Salaman 
dan sekitarnja pada waktu ini te- 
lah aman kembali, tetapi pihak 
alat2 negara tetap awas dan wes 
pada, karena soal diatas belum di 

anggap selesai sama sekali dan 

I masih mempunjai ekor jang pan- 
dian 

PI Kepala desa Ngadisepi 
ditangkap. 

Pihak kebal ilan daerah Kedu : 
dalam melakukan tugas didaerah 
Kedu Utara tg. 31-8 jg baru lalu 
mendapat hasil gilang gemilang. 
Dibawah pimpinan polisi setem- 
pat dalam penggeledahan rumah- 
nja Aburisman kepala desa Nga- 

disepi, Djumo, kawedanan Tjan- 
diroto kabupaten Temanggung 
dapat dirampas 7 buah senapan, 
S mauser, peluru senapan 50 
butir, 3 tempat peluru dari kain 
dan menangkap selain kepala desa 
tsb. jaitu Sutjipto penduduk desa 
Ngadisepi dan Wagimin asal dari 
desa Gonggongan, — katjamatan 
Tjolomadu, Surakarta, 

Suara Anshari Lagi 
| watanig $ Wpihpoggame. PNI Sama Den 

Komunisme PKI 
s (Oleh :. Wartawan Kita) 

UMAT ISLAM INDONESIA akan mendiadikan Revublik In- 
donesia. jang berdasarkan Islam, Umat Islam Indonesia tidak meng 

hendaki negara jang k berdasarkan Islam, 

1 1 auta Dewan Partai 
elang 

kundjungan lebih kurang 100.000 

— umat Islam baik: dari dalam maup un dari luar kota Magelang. 

  

Kenalan antara lain 

dalam ra- 
Minggu pagi jbl. Menurut ketera- 

sih seperti mendjadi umat Kam- 
bing” sebabnja karena belum daput 
menegakkan hukum Islan di Indone 

sia. 

Masjumi bukan Kompra- 
dor imprialis Amer,ka- 

Dalam pidatonja itu Isa Anshari 
djuga menangkis tuduhan2 jang di 
lantjarkan oleh PKI kepada Masju 
mi, bahwa Masjumi adalah kompra 
dor imperialis Amerika, bersatu de- 
ngan gerombolan D.I., mengguling- 
kan kereta api. Dikatakan sebalik- 
aja PKI sebagai alat Rusia, kalau 
rapat2 membawa  gambar2 Stalin 

dsb. - 

Isa Anshari tidak "membenarkan, 
bahwa dalam perdjuangan pemilih- 
an umum tidak ada pertentangan 
idiologi politik. Golongan jang ber 
pendapat demikian itu, adalah golo/ 
ngan jang sesat. Kalau demikian, da' 
lam negara Republik Indonesia ti- 
dak ada perlunja berdiri partai2! 
PKI, PNI, NU dsb., bentuk sadja' 
seperti dijaman Djepang Hokokai, un) 
dang2 Dasar Sementara ti dng. 
fasisme, dan tidak perlu adanja Mar 
sjumi. Menurut Isa Anshari perdjua 

ngan PKI dalam pemilihan umum 
mau ,,mengominiskan” dan PNI 

TA 

    

ROCKY MARCIANO DAN 
CHARLES SIAP BERTAN- 

DING. 

Sepertj pernah dikabarkan pertan 
lingan u'angan untuk merebut gelar 
uijuara dunia tindju kejas berat anta 
ra djuara Rocky Marc'ano dan Ez 
zard Chsriss 'akan dilang: ungkan pa 
la tg. 1S September di Yangkee sta 
ium, New York. 
Dalam hubungan ini UP kabarkan 

sahwa ke 2 petindju kelas beras ter 
'ebut telah giat berlatih dan Siap un 
uk “bertanding, 
Saja berharap dapat mibavondal 

kediuaraan dunia kelas berat untuk 
sedikitnja 5 tahun lagi”, “demikian 
keterangan Rocky Marciano, Rocky 
nen/atakan hal itu-dalim satu tanja 
jawab mengenai peranannja dalam 
dunia tindju kelas berat. 

GERAK DJALAN KADER IN 
—. FANTERI SEPANDJANG 

DJARAK 75 KM. 

Setelah. ms snogda kan latihan se- 
mangat dan gerak dalan sepandjang 
djarak 75 km. 350 peladiar Seko 
iah Kader Infanteri HI Magelang, 
hari Dium'at djam 18.00 dengan ke 

reta api.luar biasa telah tiba kemba 
l di Magelang. Latihan tersebut di- 
bawah pimpinan direkiur S.K.I. kap 

ten Djemu Hardjoprasetya dengan 
diikuti oleh 100 pelatih dan 50 
orang anggauta staf. Dari asrama 
Magelang pada hari Selasa jang la 
lau rombongan menudju ke Getasan 
Solotigo, kemudian gerak djalan me 

lalui lereng gunung Merbabu berma 
lam dikatjamatan Susukan. Paginja 
menudju ke Wonosegoro dan daerah 
Kedungdjati. Hasil latihan selama 4   ingin .marhainiskan” rakjat Indone- 

sia. Tetapi menurut Sidik Djojosu- 

tonja pada waktu 
Djakarta, katakan marhanisme PNI : 
sama dgn. PKI komunis, kedua2-' 
nja adalah sekandung seibu dan se- 

bapak, demikian Isa Anshari. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. 

  

TRITUNGGAL 

Semarang, 9 September 1954: 

Djam 06.10 Kwartet Koch: 06.46 

Orkes Paul Weston, 07.10 Orkes 
Haw. Pemuda Maluku: 07.45 Anton 

Caras: 12.05 Orkes Ballroom Victor 
Silvester: 12.30 Ruang Wanita: 153.15 
Gambang Kromong, 13.40 . Kron- 
tjong Asli: 14:15 Orkes Morion 
Goud: 17.05 Gending Beksan, 17.40 
Orkes Malaju: . 18.30 Dendang te- 
runa: 19.30 Tepatkah......... 2.20.50 
Mimbar Islam: 20.45 Njanjian Ru- 
biah: 21.15 Dari dan untuk Pende- 

ngar barat klasik: 22.20 Anekawar- 

na' Malam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 9 September. 1954. 

Djam 06.03 — 06.45 07.45 
Genderan pagi: 12.03 Dari lajar pu- 
tih: 12.45 Vaughn Mon se: 1300 
Riang gembira, 13.45 Dari Texas: 
14.00 Krontjong Asli: 14.15 Ade 
Ticoalu dll: 17.05 Disco Varia: 
17.48 Varia Djawa Tengah: 13.15 

rajuan petang: 19.30 lagu2 Sunda, 
20.30 Sonata biola: 20.45 Mimnar 
Islam, 21.20 Santiswaran: LAS 
Santiswaran (Jandjutan), - 23.00 Tu- 
tup. 

Jogjakarta, 9 Septemoer 1954: 

Djam 06.10 Gembira ria, 06.49, 

liams: 07.30 Suara Ade Ticoalu dll: 

10.00 Ujon2 dari Puro Paku Alam- 

an: 12.00 The Dinning dll., 1230 
Hidangan Overture: 13.10 Radio 
Orkes. Surakarta: 13.50 Irama Sam- 
ba: 14.00 Njanjian Julia, 17.09 Ge- 
langgang Podomoro: 17.40 Suara 
Omme Kalsoum:, 18.15 Langgam 
Merdu, 18.30 Taman Peladjar, 19.40 
Orkes Puspa Kentjana, - 20.30 Sui 
Suara Djawa: 21.15 Mimbar Islam: 
2130 Manasuka untuk A.P.  cleh 
ORJ: 22.10 Manasuka untuk A.P. 

(landjutan), 23.00 Tutup. 

  

344 HADJI TIBA. 

Tg. 5 dan 6/9 telah berlabuh di 
pelabuhan Semarang kapal Borneo 
dan Kotaagung jang telah menurun 
kan djemaah - Hadji sebanjak 344 
orang. Menurut mestinja kedua ka 

pal tsb membawa 402 djemaah, tapi 
58 diantaranja turun di Tand,ong- 
priok. Dan dari 344 diemaah itu 
diantaranja 80 orang jang telah di- 
akui sebagai Hadji Wanita. 

Lebih djauh dari pihak "PHI” "An 
tara” terima keterangan, bahwa ke 
datangan djemaah2 Hadji tsb akan 
berturut menjusul hingga genap me 

liputi djatah Djawa Tengah jg tadi- 
nia sedjumlah 1.650 orang. Hingga 
kini menurut tjatatn PHI, telah ada 

8 djemaah Hadji dari Djawa Tengah 
jg meninggal dunia dalam perd,ala 
nan, jg seorang diantaranja mening 
gal pada tg. 5/9 dalam perdjalanan 
pulang antara Djakarta dan Sema 
rang. Patut ditambahkan, bahwa un 
tuk pemeriksaan pihak Douane di 
Semarang, mereka harus sekurang2- 
nja sampai 5 djam. (Ani). 

PANITIA PERAJAAN HARI 
RRT 1 OCTOBER 

HOAKIAUW SEMG. 
Dengan dhadliri oleh 22 per- 

kumpulan di Semarang. Senin ma- 
lam jbl. bertempat di rumah 2 
kumpulan Boen, Hian Tong, 
Pinggir diadakan rapat Kok TA 
Thoan jang dipimpin oleh ketua 
CHTH sdr. Liem Siauw Tjong 
untuk membentuk sebuah Panitia 
Perajaan Hari RRT 1 Ucto- 
ber Hoakiauw ' Semarang. Panitia 
tadi achirnja terbentuk setelar dia 

kumpulan2 Ju Jon Kung, Hui, 
ketua, Sin You , Sam Ban 
Hien, wk. ketua, THAK, penulis 
bahasa Indonesia dan Pers. Guru 
Tionghoa, penulis bahasa Tiong- 
hoa, Gabungan Pedagang Textiel 
Gea Boen Tong, bendahari I, H 
dan Boen Hiang Tong. bendahari 1 
II dan ketiuali Ta Chung Sze, se- 
mua perkampulan2 jang hadir 
mendjadi pembantu2. Rapat mem 
bentuk pula bag. rapat, reszps', 
pertundjukan, Olahraga dan tata   tertip, 

hari itu memuaskan. Dapat dikabar 
kan lebih djauh, bahwa latihan SKI 

karto ketua umum PNI dalam pidaj di Magelang itu diadakan selama sa 
rapat umum di! tu bulan dan akan ditutup me nurut 

-rentjana pada tg. 20 Septembz r jang 
akan datang. Pengikutn'a ada 375 

-Orang terdiri dari pangkat prajurit 
keatas sampai dengan sersan major 
lang mendjabat komandan resu dari 

kesatuan? dalam lingkungan T.T. IV 
(Djawa Tengah). 

SEPAKBOLA. 

Pada tgl. 5 Sentember 1954. atas 

undangan Ps. PORA Kajen (Pati), 
P.S.I.P.. (Semg.), telah melawat ke 
Kajen (Pati) untuk mengadakan per 

tandingan melawan Ps. Pora tsb. 
dan berachir dengan 4 — 0 untuk 
P.S.ILP. (Semg.).. Angka waktu tu- 
run minum 1-—0 untuk Semarang. 

Harga Karet   

Orkes Krontjong: 07.15 Charles Wil | 

dakan pemilihan terdiri dari per- | 

Par rat PEN Peredaran uan maan aah 

»Angin2-an« 
PENJELESAIAN pemogokan 

dalam perusahaan» karet dk, Ame 
rika Serikat telah memperkuat pa 
sarannja karet di Singapura utk. 
sementara waktu dalam permula 

Lan m'nggu ini, akan tetapi berhu 
bung kekurangan permintaan jang 
besar dan djuga permintaan dari 
perusahaan2 besar di A.S. menje 
bahkan harganja merosot lagi. Me 
nurut laporan mingguan  Cutler 
Bath Coy Ltd. dinjataMan, bahwa 
Muang Thai dan Indones'a ada- 
leh pendjual jang paling murah 
dalam pasaran. Djepang dalam 
permulaan minggu ini mulai me 
ngadakan pembel'an sheet2 mutu 
rendah. Selandjutnja di Inggeris 

| dan Erova Barat pembeli2 karet 
itak demikian enthousiast melaku- 
kan pembelian karet setelah harga 
jang murah mulai dinaikkan lagi. 

Jang menggembirakan”, demiki- 
an laporan itu, ,,ialah timbulnja ke 
sukaran Amerika untuk membeli 

sheet2 bermutu rendah”. Laporan 
itu menjatakap selandjutnya bahwa 

penurunan harga karet jang untuk 
sementara waktu di A.S. bukan 
mendjadi untuk penuruna, harga ka 
ret terus menerus dj Singapura. Hal 
itu adalah disebabkan karena kon- 
sumsi karet jang makin naik teruta 
ma di Eropa Barat. Menurut statis 
tik darj Study Group Karet Interna 
tional maka dalam bulan Djuli jang 
lalu produksi karet dunia berdjum- 

|lah 162.500 ton sedang keadaan 
stock hingga bulan Djuli jang lalu 
berdjumlah 825.000 ton. Laporan 
tersebut djuga menjatakan — bahwa 
Malaya telah mengekspor sedjumlah 
75.724 dalam bulan Esa 

ERuanc 
EKONOMI 
PERSEDIAAN EMAS DAN 
DOLLAR INGGRIS TURUN. 

Tjadangan emas dan dollar Ingge 
ris turun hingga 95 djuta dollar se 
lama bulan Agustus dan hingga 
achir bulan ini djumlah tjadangan 
emas dan dollar berdjumlah 2.918 
diuta dollar, demikian Kementerian 
Keuangan Inggeris. Dinjatakan le- 
bih landjut, bahwa dalam - bulan 
Agustus, Inggeris telah membajar 

kembali hutangnja pada IMF seba- 
njak 112 djuta, sebagai sisa hutang 
Inggeris pada IMF jang dipindjam- 

| nja pada tahun 1947 dan 1948 sava 
njak 300 djuta dollar. Bantuan un- 
tuk pertahanan darj A.S. dalam bu 
lap Agustus ini ditaksir sedjumlah 
11 djuta dollar dan pindjaman jang 
diterima darj EPU berdiumlah 11 

djuta dollar dibajarkan dalam mata 
uang dollar dan emas. Angka2 se- 
mentasa dari bulan AgiIstus menun 
djukkan bahwa Inggeris mengalami 
defisit sebaniak £ 8 diuta dari EPU, 
dan defisit itu akan dapat diselesai- 

kan dalam bulan ini. 

  

menga ap PPPP PP PPP AN 

HARGA EMAS. 

Semarang, 7 Sept. Na   
  24 Karat: djual Rp: 41.75 

beli Rp: 41.50 
22 Karat: djual Rb. 38,25 

beli Rp: 37.25 
Diakarta 6 Sept. 1954. 
24 karat: d'ual Rp. 42.75 

' 22 karat: djual Rp: 42:— 
Surabaja 6 Sept: 1954. 
22 krt tiap gram Rp.42:— nom, 
Singapura 6 Sept: 1954. 
Mas lartakan tiap tacl, 

| djual Str. $ 153, 
beli Str. $ 147, 
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  4, abad terbang Tjekoslowakia mengada- 
isan" untuk ketiga kalinja diatas lapangan 4er- 

dengan rodanja keatas. 

. Idjurusan kota 

ak pesawat tersebut sedang mengada- 

  

semuanja tola 

nja 

  

Mevaaa: - pendapat para ahli 
anthropologic burung moa itu te- 

lah bangsa Mao- 
Ti atau oleh: pemburu? San jaan 

Haa Ada jang mengatakan 
urung itu Han disebabkan aki- 

“bat bandjir, api hutan, gempa 
bumi- atau disebabkan tenaganja 
lenjap sesud mengalami masa 
MA. berat. Baru? ini seorang 
guru besar diniogi pada Perguru- 
an Tinggi Yale mengambil kesim 
pulan, bahwa burung moa adalah 
sangat bodoh dan mentjari ma- 
Sue mena, dimana mereka 

  

“Kontoderasi | 
Malaysia . 

Diusulkan Penta. 
nja 

PARTAI PROGRESIF. Sin 2- 

  

Haa satu "kanal 
2- An Ba 

  

Lan Baankan koaf: da 
3 . Sebaiknja wila.ah2 na     

    

A dibawah satu ae atuh 
demikian maka rakijat 

lapat membuka rimba2 Ka 
i «Tapi jang djadi soal ialah: 

Sa mendapat orang seba 
? Karena dumlah penduduk 
'hanja 7 djuta, sedangkan 

Maan wilajah Malaya sendiri ma 
sih gi, dibuka. Djarak antara Ma 

limantan ratusan mil 

   

  

   

  

menganggap 
konfederasi Sangat perlu 

ini, baik dipandang dari sudut eko 
— nomj maupun strategi. Manfaat eko 
nomi misalnja: hubungan 'antara ne 
geri kerjil Brungi jang ka/a-raja Es 
(minjak tanah!) terhadap” 2 neg 
tetangganja (Kalimantan Utara Han 

- Serawak) jang masih sangat terbela 
"kang. »Brunsi demiki-m - kajanja. 

hingga pada waktu ini Brunaj tidak 
pa jang akan diperbuatnja da2 

on demikian banjaknia.”. 
Pa ngan wang, den Lock Tan, idee kon 
federasi pertama kalinja dikemuka 

“kementerian djadjah? n Ing 
f da lam 1946 dan achir2 ini di 

3 komisaris djenderal Ing 
pris di Asia Tenggara, Malcolm 
ea Materai £ 

Rocket Ber- 
e sh 'bahaja 
Ga 

Dini O leh Rusia 

        

    

  

  

i- |hitamkan Ian un 
sampai keaba 

   indonesia, “ Pilipi- 

Tmepaiimkan wa- 
gikuti kursus ersi- 

Pata, Le jang 
“ini di Ing | 

Pur at 2 baru, Chan- 
Demikian rita jang di 

k ega Non oleh 
1. 

3urung Has. Atau Bu: 
Memang Pernah Ada? 

telah pada lenja» dari muka bumi ? Jang paling aneh 
j “burung mos dari Zealandia Baru jang menurut 

hidap disekitar abad ke-14, demikian didapat keterangan 
Sanga Societ”. Salah satu djenis dari burung2 

ketji!, le her pandjang, hampir menjerupai 

si besar, kakinja pendek, tjatuknja pan 

Lake but pesawat terbang 

h hilang- banana moa, dodo, dan 

antara 10 sampai 12 kaki. Kaki 

karena beratnja mati ditelan tum- 
pur. Djenis2 jang lebih ketijil le- 
njap dengan tjepat, malah burung 
burung dari djenis besar sekalipun 
segera tertangkap dalam lumpur 
jang berlemak itu. Untuk menjo 

ikong teorinja, maha guru itu me 
ngemukakan tulang belulang jang 
telah diketemukan oleh para sar- 
diana baru2 ini dari daerah rawa2 
Lembah Pyramid dipulau Zealan 
dia bagian Selatan. 

Burung alam adjaib. 
.Sudah mati laksana burung do- 

do”, demikian sering kita dengar 
peribahasa jg diutjapkan orang ke- 
tika mengenangkan fantasi2 dari dc 

ngeng Alice dalam Alam  Adjaib 
Para sardjana tak dapat  memasti. 

Ikan apakah burung  dodo itu per- 
nah hidup diatas dunia ini. Akar 
tetapi burung dodo memang pernak 

ada. Burung ini termasuk dalam ke 
luarga burung merpati. Tentang bu 
rung ini telah diberikan  pendjela- 
san jg sangat terang oleh - pelaut2 

je ig menemuinja dipulau -— Mauritius 
la: Samudera Hindia. Bangkai bu 

rung dodo pernah pula “didjumpai 
dipulau itu dalam abad jg-lampau 
untuk menambah bahan berupa pc 
Iret2 burung itu jo dilukis oleh pe 

lukis2 diabad ke-17. Seperti kita Ni: 
hat dim. gambar2 Alice dalam Alam 
Adjaib, gambar2 dari “abad ke-17 
itu memperlihatkan se-ekor burung 

djang- dan sajapnja lemah. 

Pun lenjapnja burung dodo in: 
dari muka bumi masih merupakan 
pertanjaan besar. Burung itu lerjap 
pada bagian terachir tahun- 1600 

  

 djadi ",.N 

Palemhang T 4d. 

“dari luar tt 1 
Pendopo, Prabu Lag pnya 

   

sul. 

Jang menarik nba diantara 
Yarisan itu adalah barisan sepeda se: 
djumlah Ik. 1009 buah dengan pe| 
ngendaranja seijara yeni masuki lah 
pangan. 

Pada rapat umum ini te! ah berbi 
jjara sekretaris djenderal 0 PKI) 
D.N. Aidit jang menitik-beratkan | 
sembitjaraannja pada keadaan? jang 
nembahajakan kehidupan rakjat dan 
'regara R.I. jang ditimbulkan oleh 
iksi2 gerombolan D./TH dan ma 
ih bertjokolnfa modal2 monopoli 
imperialis asing di Indonesia teruta- | 
ina imperialisme Belanda. 

Persatuan sjarat utama. 
Membitjarakan 

Aidit, jang sinjalir pendudukan Be- 

  

rat” harus dibarengi dengan: penju- 
sunan tenaga nasional jang bulat un 
tuk “lebih mengkongkritkan seruan 

tersebut. Dengan menundjukkan ada 
nja bahaja2 dan tanda2 dari anasir2 
jang hendak merobohkan negara 

harus membela Republik Indonesia 

Dalam hubungan dengan pembitja-| 
raannja mengenaj aksi2 gerombolan 
D.L/TI., Aidit sebut adanja surat 

dari New York jaitu antjaman dari 
seorang — jang menamakan dirinja 
Hasan Muhammad Tiro selaku per- 
wakilap Republik Islam Indonesia” 
dilzar negeri (Amerika), dan kata 
Aidit 
siapa sebenarnja berdiri dibelakang 
D.L/T.A. ini “dalam usaha2 — im- 
perialisme untuk menghantjurkan Re 
publik kita”. 

. Papat dilihat bagaimana tidak ma 
suk akalnja akan isi dari surat tsb. 

telah memberikan hinaan dan antja 
nan2 jang bukan? terhadap pemerin 
tah Ali. Mengenai modal asing di 
Indonesia Aidit mendjelaskan betapa 
ikibatnja atas kehidupan? kaum br 
ruh dan kaum tani jang tetap pajah 

tasinja Aidit mendjalaskan program 
PKI. 

Untuk pelaksanaan itu semua kita 
Jarus perkuat front. persatuan nasie 
nal, demikian Aidit jang menegaskan 
bahwa persatuan adalah sjarat uta 
na untuk mengusir imperialisme Be 

tanda. Dalam hubungan ini Aidit 
membantah .fitnahan” jang mengs 

akan tidak mungkinn/a kerdja-sama 
komunis dengan golongan agam: 
illnja dengan memberikan bukti? 
a.l. dapat terselenggaranja kebulatan 

|rakjat dengan tidak ' membeda?kan 
zolongan, agama dan politik sewak 
"4 revolusi 1945. - : 

Kalau PKI kalah dalam 
 pemilhan umum. 

Mengenai pemilihan umum jang   setelah pulau Mauritius didiami mz 
nusia dan membunuh burung itu 
untuk makanan. “Telur dan anak2- 
nja dimusnahkan pula oleh bina-! 
tang? pemeliharaan jg baru dibawa 
kesana. Tidak banjak pula dikenal 
tentang burung gadjah, jg pernah 
hidup dipulau Madagascar, jg ber- 

dekatan - letaknja.. Dari tulang2 be-j 
sar dan telur2 beratnja sampai ki-, 

ra2 10 liter, para ahlj ornithologie, 
menggambarkan burung ini, Aepyor- 

'nis namanja, sebagai masuk keluar 
ga ostrich raksasa. Burung ini ting- 
ginja 14 kaki dan mungkin kebesa- 
ran badannja itulah jg mendjadi 
inspirasi burung roc dari Sinbad da 
lam tjerita Seribu Satu Malam. Mes 
'kipun tidak bisa terbang namun. dia 
bisa mengangkut manusia dengan 
mudah. 

Tidak seorang djuga mengeta- 
hui dengan pasti bagaimana atau 
bila burung gadjah itu hilang 
lenjap. Sampai tahun 1860 bebe 
srapa penduduk Madagascar me- 
njatakan bahwa burung itu masih 
ada jang hidup dibagian pedala- 
man Madagascar. Para ahli jang 
“berhati-hati “hanja mengatakan 
bahwa. burung: Aepyornis telah 
punah dalam djaman Kristen. 

Dari semua burung jang telah 
lenjap itu, maka jang paling me: 
“ngerikan mungkin burung 
tulang belulangnja diketemukan 
di Argentina kira-kira dalam th. 
1890. Burung ini, jg dinamakan 

jang | 

akan datang Mane Aidit, bah- 
wa Si ng banjak berdjasa pa- 
da Sana Pa m dalam pe- 
m'lihan umum nanti. Dan bila 
PKI kalah dalam pemilihan j.a-d. 
PKI tidak akan mata gelap tapi 
akan mengadakan koreksi apa se- 
bab kalah, mungkin masih ada ke 
kurangan2nja dan ini diperbaiki, 

4 tahunnja lagi kita adu la 
3 demikian Aidit (Antara). 

HARGA GULA SUDAH DiI- 
TETAPKAN OLEH PEME- 

RINTAH. 
Oleh beberapa pihak jang bersang 

kutan dj. Djawa Tengah, telah dite- 
rima pemberitahuan tentang surat 
keputusan Menteri  Perekonomiar 
mengenai penetapan harga gula jang 

| sudah berlaku sedjak 1 September 
jang lalu. 

Dalam surat keputusan itu antar: 
lain disebutkan bahwa gula pssir 
terbagi 2 kwalitet “alah kwalitet 
SHS, jang harganja paling tinggi ,.af 
fabriek” atau -..af-veem” Rp. 267,56 
dan kwalitet HS Rp. 257,50 tiap 106 
kg. bruto termasuk harga karung 
dan kemudian ditambah padjak “pen 
djualan 50 

Pantas Indon.   
rung, tidak mempunjai sajap, 
tingginja Jima kaki, tjatuk besar 
dan kukunja sangat tadjam dan 
kedjam. Burung ini memakan da- 
ging. Burung ..teror” 
telah lenjap. kira-kira 

Berlawanan dengan ini, burung 

merpati pesuruh, masih disajangi 

oleh para ornithologie. Burung 
djang dan ter- 
ini Tila mens 
Timur Tengah 

e-19. Kemadiuan 
radaban jg telah memusnahkan 

Ntah ba ditambah dengan 

menangkapannja untuk didiadikan 
bahan makanan, achirnja mengu- 

rangin'a djumlahnja dari biliunan 
mendiadi beberapa ekor sadja 

lagi. Jang terachir dari burung ini 

telah mati dalam kebun binatang 

Cincinnati dalam bulan Septem- 
ber 1914. 

iang berekor pan 
bang sangat tjevat 

MENTERI perbekalan — Inggeris 

Duncan Sandys mengumumkan ma 

lam Selasa, bahwa ..Rolls  Royee” 
telah berhasil me smbuat pesawat ter 

bang tanpa sajap, jang dapat terbang 

| tegak- lurus dari tanah. 
pinggu jl pesawat ini sudah ditjo 

.hampir2 pesawat ini tidak “bisa 
(aircraft), 

karena sesungguhn,/a pesawat int tak 
lain daripada sebuah mesin pesawat 

  
  

jang duduk diatasnja.” Beratnja 354 

Mesembrioris oleh para ahli bu:: 

ini mungkin | 
11 djuta 

tahun jang silam, dengan tak se-j 
. orang djuga jg merasa kasihan. 

. . . 

'Tjurigai A. S 
WALIKOTA Manila  Arsenio 

Lacson malam Senin j.l. menja- 
takan bahwa dari an aa 
sudah bisa diramal bahwa 
konperensi SEATO se gagal. 
Dalam pidato radio tadi Lacson 
mengatakan bahwa boleh dikata- 

son mengatakan bahwa beberapa 

Serikat”. Dapat dimengerti me- 

terhadap Amerika Serikat, 
Lacson, 

2 esar jang bodoh (blunders), 

merdekaannja”, Seterusnja, 
'Lacson,   

Beberapa | 

terbang dengan seorang penerbang 

nam, (Antara-AFP). 

ton: tanpa sajap atau rotor djsnis 
apapun djuga pesawat ini melepas 
kan diri dari tanah, 

nit, lalu mendarat dengan sempurna. 

bila sudah  mentjapai  ketjepatan 
1700 mil sedjam pada tinggi terbang 

suhu pada bagian luar 40.000 kaki: 
pesawat tadi mendjadi kira2 186” 
Celsius. Djadi, kalau kita ingin ter- 

maka harus 
jang 

bang lebih tjepat lagi, 
dipakaj segala" djtiis. barang Sega 

PKI Tak Akan 
lata” Gelap” 

lu Paha Kata Dalam Pemilihan| 
Ini—Kata Aidit ain 

HARI MINGGU 5/9 bertempat Binaan ya boa aa 
an rapat umum L 

) a beribu-sibu ma tu 2 jang datang 
buruh dan tani dari Ugan Komering Ulu 

R., Aidit menjerukan supaja ,,kita 

dan Merah Putih dengan mati2an” 

sbertambah terang bagi kiie$ 

| diatas, demikian Aidit seterusnya, jg. | 

Ian sebagai djalan2 untuk menga 

kan semua “bangsa Asia diengkel 
terhadap menteri luar negeri AS 
Dulles, perantjang SEATO. Lac- 

hari jl. Dulles menamakan Fitpi 
na satu ,,commonwealth Amerika 

ngapa India dan Indonesia Te 
ata 

djut dapat dipertanggung djawab- 
pan mereka ce Sa an. Ia djuga mengatakan bahwa 

hingga 
k'ni sangat lebih baik daripada 
tehnik2 pengobatan, berdasarkan 

ingaf bahwa Amerika sesudah Po» 
Dunia II melakukan kesalah 

nda waktu 
Matan pa Mer ke- ilmu f'sika lainnja “dalam mengu- 

kata rangi sakt dan spasme (pengeru- 
AS menjokong Inggr's tan “otot dibawah kesedaran) pada 

di Malaya dan Perantijis di Viet- penjak't rheumatoid arthritis dan 

kemudian ter 
bang keliling selama kira2 10 . me! 

Tetapi pesawat ini punja soal, apa 

    

ng Dena 
dliri oleh 

Enim dan: Komering Ilir. 
Sedjak d diam 7.00 pagi mulai tampak barisan2: “pak lat dari segala 

dengan teratur me nasuki lapangan — hingga dam 
09-00 ae rapat telah. Sibuka masih ada barisan2 jang menju- 

  

  

MENURUT Ding emuan De- 
wan Pimpinan Pusat 
iat Nasional”, 
Pusat dan fraksi PR, 
Parlemen dalam sidangr 
| Agustus 1954 di Djakart 
|dikundjungi oleh Na 
iwan Partai jang berada di Dja- 
karta, telah mengambil pe atgn man 
antara Jan 3 s tari “4 

'Setelah mempelad setjara 
saksama - Ha dan pertu-. 

  

  
soal Irian Barat Ba ia Mn membentuk Pa- bt Ha nityz ec, jang bertugas mem- 

    
   

landa disana sebagai bahaja bagi peladj si, perdjandjian ekonomi 
keselamatan negara R.l.,  menegas-'( , guna memberi na- 
kan bahwa seruan “rebut Irian Ba- an Pimvinan 

pi ti untuk ena aan 
sik tya jang ter ari 
8 orang, diketuai oleh J.D. Mas- 
sie. (Antara) - 

MALAYAU PRAKTIS TAK 
MEM UNTYAT PEMIMPIN 
2. SUNAN 
Didapat kabar hilan hari Djum'at 

|di Nairobi bahwa marsekal kesatu- 
an2 Mau-Mau, Kerito oleh Kisio, te 
lah tewas karena sergapan resimer 
Inggeris ,.Black Watch”. Dikatakar 
selandjutnja bahwa dengan demiki 

an gerakan Mau-Mau praktis tak 
mempunjai pimpinan lagi mengingat 
bahwa panglima tertinggi mereka 
'Ledan Kimathi diduga sudah tewas 
dan djenderal China telah tertang- 
kap. 

  

Panitia . Finec pi-| 
bentuk € Oleh PRN| 

Rak: | 

  

   

— Mendiang Aw Boon Haw — 

Warisan Ra- 
. 

dja Balsem 
MENJAMBUNG berita menge- 

uai meninggalnja miljuner Tiong- 
boa Singapura Aw Boon Haw pa 
da hari Sabtu jl- di Honolulu. se- 
terusnja dapat . diwartakan bahwa 
abun,a akan ditanamkan di Hong 
kong: Ketjuali terkenal seba sai 
sRadja Balsem Tjap Matjan”, 
Boon Haw terkenal pula 
penerbit 9 buah Sop IKabiibal baik 
dalam bahasa Tionghoa maupun 
bahasa Inggris, jaitu diterbitkan di 
Singapura, Hongkong, Bangkok 
dan Pinang. Suratkabarnja jg ter- 
penting ialah Singapore Stan 
dard” dan ..Hongkong Standard” 

Ketjuali itu ia mempunjai bank 
zank, kongsi2 asuransi dan tanah2. 
Tetapi bagian besar darj keka'aan 
yja berasal dari pembuatan dan pen 
djualan ,,Balsem Tjap Matjan”. Se 
bagai filantrop, ia kabarnja telah 
menghadiahkan lebih dari $ 20.000 
000 selama hidupnja, utk keperluan? 

osial. Menurut perkiraan, waktu pe 
nerintahan Chiang Kai Shek ia te 
ah menjumbangkan $ 3.300.000 un 

uk penegakan sekolah2 di Tiong 
kok. Demikian'ahh menurut ketera 
gan? jang diperolkh wartawan UP, 

(Antara)   
  

pi Dulu Pernah Mi 

DIDALAM SEBUAH rumah 

orang jang terkaja didunia. N: 

da, umurnja 46 tahun, kekajaa 
kebanjakan dari kekajaannja itu 
didjaga oleh andjing2 galak. 

Botol2 'sele itu di-isi dengan 
| berlian2. be-ratus2 butir banjaki 
nja sampai jang sebesar. I 
karat. Ini adalah jang  terbesa 
g pernah diketemukan di Afrika 
Timur. Didalam tahun 1947 pada 
perkawinan Prinses Elizabeth ia 
memberikan tanda mata  berliai 
merah djambu jang paling mani 
didunia sebesar 54 karat. Tetapi 
ia mengenal djuga masa, ketika 
ia naa minta2 makan pa 
orang2 negro. Didalam th. 194 
ia Pl $ 200.000.— 
kepada Makerere College di Ugan 
da untuk pendidikan orang2 ne- 
2ro Afrika Timur, diantara mana 
beribu2 adalah pekerdja2-nja jg 
paling setia. 

Kissah Dr. W.ilamso: 
Tjerita . Dr. W illiamson.. adalah 

suatu kisah seorang manusia jg me 
ngedjar impiannja dengan hasil2 il- 

mu pengetahuan. Sebagai seorang 
pemuda ia meninggalkan Kanada un 
tuk bekerdja pada perusahaan ber- 

  

Pengobatan 
Dgu ,Suara” 
Utk Penjakit Persendian 

Badan 
SEORANG dokter tentara A.S. 

kapten E. P. Reese dalam lapor- 

huluan jang kini 

ultrasonik jaitu m lakan 
lombang2 suara, jang ak da 
pat didengar oleh 
terbukti k 
satu ,,kemadjuan terbesar” d 
perawatan or jang Mapan aA 
Dena persendian badan (arti 
tis).   
jang tegas, tetapi hasil2 jang dida 
pat dari pemer.ksaan2 hingga ki 
ni memberikan tjukup hara Na 
bahwa pemeriksaan2 lebih lan 

tehnik ultrasonk terbukti 

rheumatod spondylitis (Antara). 

Pesawat Terbang Tanpa Sajap 
mengurangi  daja "gham bi dar 
udara, menemukan tjara2 isolasi jg. dunia jg ingin kawin dengan 

baru dan membuat bahan2 jang da- Malah ada jg mengirimkan tiontoh2 
pat tahap suhu jang lebih tinggi Ja- masakannja Wan djahitannja. Ketika 

ia mendjawab dengan 
patan baru ini mungkin akan sama gerendengan: Saja tidak punja tem 

| gi. Kata Sandys seterusnja, penda 

penting artinja seperti ,,revolusi pan 
tjar-gas (jet)”. 

Keterangan tadi diberikannja di 
muka 4 
brik Pesawat Terbang Inggris, 
tara-AF P), 

(An 

  

Padan Radja Berlian 
Kini Kekajaannja 84 Ki uta Doll. — Ta- 

nnja tentan njelidikan penda- Ana Pap Aitetukan din 
rumah sakit angkatan darat dan 
laut A. S. kengag” konperensi ta- 
hunan ke-3 dari Lembaga Ameri- 

Reese mengahkan “bhw ma- 
sh terlampau tjepat untuk pada 
Wwakta ini mengambil kesimpulan2 

Perhimpunan Pengusaha Pa- 

Tap Makan: Masih 

Djedjaka Dan Sering Dilamar Gadis 
biasa di Mwadui di-tengah2 Afri- 

. ka, dimana iklimnia panas mendidih, hanja 4 deradjat dari chatul- 
istiwa, tinggallah seorang jang masih belum kawin, 

| gagah. Didalam waktu hanja sepuluh tahun dia mendjadi salah se- 
tampangnja 

anja John Thorburn Williamson, 
ja mendapat gelar doctor filsafat pada Universiteit McGill di Kana- 

ja hampir tidak terhitung dan 
. disimpannja didalam botof' sele jg 

lian De Beer. Didalam  penjelidi- 
kan2nja "di Afrika Timur, ia jakin 
bahwa disuatu tempat disitu terda- 

et sebuah “Saluran”, jg dibentuk 
h alam dan djalannja dari permu 

ke bumi kedalam tanah, dimana 
berlia, dibentuk oleh alam. Ia me 
nabung uang dan ketika  dikiranja 
tjukup untuk bekerdja sendiri sela- 
ma 4 tahun, ia mulai mentjari salu 

ran itu. Malaria dan rupa2 - penja- 

kit dideritanja. 'Uangnja habis. Ia 
harus hidup atas pemberian dan ka 
sihan orang2 negro. Tetapj ia tidak 
berhenti mentjari. 

Saluran berlian. 
'Dan pada suatu hari, disuatu 

daerah dimana penduduk mele- 
paskan chewan mereka dengan 
tidak sadar tentang kekajaan jg 
tersimpan didalam bumi itu, “ia 
tersepakkan sebuah berlian. Lebih 
teliti diselidikinja tanah - disitu. 
Njata inilah tempatnja ,,saluran” 
itu jang sedang ditjari2-n| 
ngan tiba2 ia 
terkirakan. ON 

Dengan segera tempat itu jang 
bernama Mwadui, dikelilingi ka- 
wat berduri. Suatu angkatan polisi 
seragam  partikelir jang terdiri 
dari orang2 Askari, dikerahkan 
sebagai pendjaga. Andjing2 galak 
dilatih untuk menjerang siapa sa- 
dia ig berani dekat2 pada rumah 
Williamson, sesudah pada suatu 
waktu ada orang mengambil foto 
Williamson jg sedang mengaduk 
aduk dengan tangannja didalam 
suatu tumpukan berlian. 

endjadi kaja 

Scotland Yard, seorang ahli penjeli 

dik pembunuhan, meletakkan djaba 
Itrasonik am Ke- tannja dan terbang ke Tanganjika 

an Bea tea menga- | untuk memimpin kepolisian partike 
takan pada hari bahwa me Ilir Williamson. Ini terdjadi sesudah 
Tut pendapatnja “pengobatan | ada berita2 bahwa dari situ didalam 

setahun tertjuri berlian 

rumah sakit partikelir, sebuah ge 

sajuran2 segar jg tiap2 hari 

tih jg memimpin pekerdja2 negro. 
Dilamar 

sendiri Williamson 

tor. Djarang2 sekali   Afrika Timur. Kokinja 
Eropa, Williamson sendiri 
minum anggur dan senang makan2 . 
enak. Kekajaannja pada waktu 'ini - 
ditaksir $ 84 djuta, tetapi 
sekarang 
tambang jg terpenting. Djika im d 
kerdjakannja, 

rus diperlipat ganda beberapa Kali. 
Rupa2nja ia mempunjai . 

menerima  surat2 bertumpuk dari 
i anak2 gadis dari seluruh  pendjuru 

dia, 

- ditanja itu, 

- po untuk urusan2 sematjam itu, 
Kepada seorang pengundjuny, jg 

mengatakan bahwa orang jg mem- 
punjai paling banjak berlian dj du 

saja mendjualnja”, 

  

jtidak (mempergunakan Bunga Teratai 

Banjak pentjurian. 
Inspektur Percy — Burges dari 

sedjumlah 
antara $ 2,8 djuta sampai $ 4 djuta. 
Di Mwadui terdapat: suatu armada 
pesawat2 terbang partikelir, sebuah 

dung gambar hidup, sebuah toko di 
mana barang2 didjual dengan har- 
ga pokok dan dimana dapat dibeli 

diam- 
bil dengan pesawat terbang, "karena 
iklim disitu terlalu panas untuk me 
nanam sendiri. Disitu bekerdja 150 
ahli pertambangan bangsa kulit pu 

bekerdja:.12 
djam sehari ditambang atau di kan 

ia meninggal- 
kan daerah itu karena ia mentjintai 

seorang 

gemar, kerdjaan sang suami) harus pertama ' 

angka diatas itu ha- 

kejaki- 
nan tetap mendjadi djaka. Sekali ia 
ditanja mengapa ia tidak kawin. Ia! 

nia ini sama sekali tidak mem ikai, 
ia berkata: ,,Saia tidak memakuinja, 

Putusan ini memang dapat dis 
Semua organisasi Wanita Indo 

ialah : 

organisasi-organisasi. 

Ternjata bahwa keanggautaan 
Kongres Wanita Indonesia Juas 
sekali, djuga organisasi2 wanita 
lokal jang sedikit2nja mempunja: 
anggauta 50 orang dapat mendja 
di anggauta. Perbedaan terletak 
dalam hak suara. Ini dengan se- 
'ngadja -ditentukan demikian, su- 
'paja Kongres Wanita Indonesia 
sungguh2. merupakan — kesatuan 

gerakan Wanita Indonesia. 
ada Kongres Wanita Indone- 

sia jang Il jang diadakan di Ban 
dung dari tan nggal 22 sampai 24 
Nopember 1952 diputuskan seba 
gai urgensi program antaranja: 
mengandjurkan kpd  organisasi-2 
wanita supaja actief dalam pemili 
han umum. 

Hasil Kongres 1952, 
Lebih dari. itu tidak dapat di- 

Dutuskan oleh Kongres wanita 
Indonesia. Pada kongres dalam 
bulan Nopember 1952 di Bandung 
itu nampak -sebagai anggauta Kon 
gres Wanita Indonesia berbagai 
Organisasi Wanita jang mendjadi 
suatu bagian atau jang ada hubu 
ngannja dengan partai? politik, 
seperti Muslimaat, P.S.LI. depar- 
temen Wanita, Wanita Demokrat, 
(pada waktu itu masih bernama) 
Gerwis, Parkiwa, Persatuan Wani 
ta Keristen Indonesia (P.W.K.I). 
“Wanita Katholik. Jang tidak ada 
hubungannja dengan partai poli- 
tik adalah antaranja Partai Weni 

Ita Rakjat, Perwari Pemuda Pu:ri 
“Indonesia (P.P.I). 

Hubungan pekrdjaan 
suami. 

Bagaimana keadaan keanggautuan 

Kongres Wanita Indonesia pada ta- 
hun 4954? Kongres Wanita Indone- 
sia jang II belum diadakan, akan 
tetapi telah diadakapy Madjelis Per- 
musjawaratan Wanita Indonesia da- 
lam bulan Pebruari dan Djuli 1954. 
Pada Madjelis Permusiawaratan ig. 
terachir pada tanggal 31 Djuli dan 
1 Agustus 1954 kelihatap anggaura? 

baru, jang melihat susunannja ade 
hubungannja dengan partai2 potitl 
seperti ' Wanita Indonesia 
PIL.R., Wanita Nasional 
P.R.N., Perwamu (Persatuan 

ta Murba) dengan Partai Murba. 
Djuga kelihatan lahirnja berbagai 
organisasi wanita jang berdasarkan 
pekerdjaan sang “suami. 
Disamping Persit (Persatuan Isteri 
Tentara) dan "Bayangkhari (Persatu- 
an Isteri Polisi) “timbul, musainja 
Pertiwi (Isteri Kementerian Dalam 

Negeri), Persatuan Wanita Djawatan 
Pelajaran, Kerukunan Isterj P.P.K. 
di Bandung d.LI. 

Apakah sebabnja timbulnja begitu 
banjak organisasi wanita? Pemilih- 
an Umumkah? Mungkin dengan ter 
oultuknja organisasi Wanita itu, le- 
bin mudah djalannja untuk meng- 
insafi kaum Wanita ikut serta da- 
lam pemilihan umum. Djalan apa 
sadja dapat diterima, asal kaum Wa 

nita sendiri insaf akan apa jang me- 
rcka kerdjakan, dengan lain perka- 
taan dalam menghadapi pemilihan 
Lhium kaum Wanita harus sungguh? 
Sadar akan kewadjibannja,  supcja 
djangan dipakai sebagai alat sad'a. 

Ternjata bahwa jang akan keivar 
sendiri sebagai organisasi Wanita 
diiam pemilihan Umum adalah ka: 
nja Partai Wanita Rakjat - dengan 

se- 

dengan 
dengan 

Wani- 

bagai symbolnja. 

Kedudukan Perwari. 
Organisasi2 wanita lainnya rapa- 

nja akan ikut dengan partai atau 
organisasi jang ada hubungannja de- 
ngan mereka, sedangkan Perwari 
menawarkan program perdjoangan- 
nja kepada beberapa partai politik. 
Perwari berpendirian supaja sceba- 
njak mungkin Wanita masux bsilk 
dalam Konstituante maupun delam 
Dewan Perwakilan Rakjat,. karena 
itu mengandjurkan kepada 

ta2nja jang sudah masuk partai po- 
litik untuk ikut actief dalam pemi- 
lihan “umum, sehingga - sebanjak 
mungkin Wanita dapat dipilih. Apa- 
kah nanti hasilnja belum dapat di- 
ramalkan. Atjap kali didengar keluh 
kesah bahwa kaum Wanita belum 
menaroh perhatian akan pemilihan 
umum. Apakah kaum Wanita sadja? 
Bukankan  dikalangas kaum laki? 
masih demikian keadaannja? 

Djuga kaum lelaki. 
Ini mudah dimengerti. Baru ini 

kali rakjat Indonesia menghadapi 
pemilihan umum. Bahwa tidak se- 
mua pemilih akan mengeluarkan 
Suaranja, itu dapat dibajangkan: di 
negara2 lain pun hal itu diuga ter- 
djadi. Untuk rakjat umumnja jang 

dipentingkan adalah soal kehidupan 
mereka sehari-hari, bagaimana men 
tjari sesuap nasi, pakaian dsb. 
Bertambahnja djumlah perkumpu- 

lan wanita karena akan menghadapi 
pemilihan umum atau karena kepsi- 

luan bersama seperti dalam satu kz- 

angga   
| nisasi wanita jang berdasarkan pe- 

“kali ditudjukan kepada meninggikan 
“ kehidupan kita semua dan kaum Wa 

sampai | nita chususnja dengan dijalan msm- 
ia belum mengusahakan , kuat usaha bersama dalam Izra- 

iingan pendidikan, sosial, ekonomi 
dan kesehatan. 

Biarpun Kongres Wanita Indone- 
sia sebagai suatu badan gabungan 
tidak dapat ikut dalam pemilihan 
umum, karena bentuk dan susunan- 
nja, akan tetapi masih banjak hel2 
jang dapat dikerdjakan bersama oleh 
semua anggauta Kongres Wanita In 

.@onesia. Untuk itu sebagai perwu- 
Gjudan usaha bersama telah diben- 
tuk 3 Jajasan, jaitu: 1. Jajasan Ke- 
sedjahteraan Anak2 jang telah men- 
dirikan Taman Kanak2, Kebun Ka- 
nak2, Konsultasi-biro untuk Ibu dan 
Anak, menjelenggarakan Peka Ka- 
nak2, Perpustakaan kanak2, pendek- 
nja segala sesuatu mengenai kese- 
djahteraan anak2, 2. Jajasan Pendi- 
dikan (kemadjuarn) Wanita 

1 

et 21 

  

luarga (seperti terlihat dalam orga- | 

  

— Wanita Dan Pemilihan 
“Oleh : Mr. Maria Ulfah Santosa: 

KONGRES WANITA 
mengambil putusan bahwa sebagai badan gabungan tidak akan ikut dalam 

Chusus ,,Suara 

ne ngerti melihat susunan dan be 

Derma” jang memberi beasiswa? 
kepada anak2 gadis kita jang me- 

merlukannja dengan. mengandjurkan 

supaja anak gadis kita memasuki se- 
kolah2 kedjurusan (vakscholen)  se- 

perti sekolah pertanian, Perikanan, 
pertukangan dsb.: 3. Jajasap Hari 

Gedung Persatuan Wanita 

latihan Laga kaum Wanita Supaja 

kaum Wanita jang memerlukannja 
dapat mentjari nafkah sendiri: djuga 
sebagai | tempat penginapan Wanita 
jang sedang berkeliling mendjalan- 

kan tugas pekerdjaannja dan tempat 
berkumpul organisasi2 Wanita, 

tempat 

x Kemudian atas andjuran Kon- 
Sres Wanita Indonesia didirikan 
Bank Koperasi Wanita di Djakar- 
ta dan djuga di.tempat2 lain jg 
bekerdja dibawah pengawasan 
Djawatan Koperasi. Ternjata bah 
wa Bank Koperasi Wanita 'ini 
memenuhi keperluan banjak ru- 
mah tangga kita memerlukan 
kredit dalam  djangka pendek. 
Dalam hal ini parkiwa dengan 
Bank Wanitanja di Bandung men 

jg 

djadi pelopornja, sehingga sudah 
mempunjar gedung sendiri. 

Djika pekerdjaan tsb. — diatas 
sungguh2 didjalankan oleh semua 
organisasi Wanita jang mendjadi 
anggauta Kongres Wanita Indo- 
nesia, baik di pusat maupun di 
daerah2 oleh tjabang2-nia, maka 
Kongres Wanita Indonesia d: ipat 
memperlihatkan bukti? jg  njata 

sedikit2nja mem punjai 
urusan kewanitaan 

Ibu jang Antar: injah arus mendirikan! 

  

Umum 
Merdeka” 

INDONESIA sebagai suatu gabungan organisasi Wanita Indonesia tih 
pemilihan umum. 

ntuknja Kongres Wanita Indonesia, 
nesia dapat mendjadi anggauta Kongres 

peunang agama atau aliran poli tiknja. Kongres Wanita Indonesia 
1. Organisasi Wanita jang berpusat, 2. bagian2 wanita dari 

#anisasi 'sendiris 3. Organisasi2 wanita lokal, jang 
: Anggauta luar biasa, jalah: seksi atau departemen wanita, 

Wanita Indonesia, tidak me- 
mempunjai 1 aj) anggauta biasa, 
organisasi2 jang mempunjai or- 

anggauta 50 orang, b) 
dari partai atau 

dari kesatuan pergerakan Wanita 
Indonesia. 

Usaha2 di daerah2. 
I- Gabungan? “ organisasi? "Wanita 
setempat dapat pula bekerdja kedju 
rusan itu. Hal ini terlihat, misalnja 

| di Pontianak, dimana gabungan 13 
Organisasi Wanita diberi nama Ja- 
jasan Kesedjahteraan Ibu dan 
Anak2 (PK.LA. )ig  menjelenggara- 
kea Rumah bersalin (kraam-kli- 
nivk), beberapa Taman Kanak2, an 
taranja djuga untuk anak2 kaum bu 
ru jg sederhana tetapi berguna se 
kali. Di Bandjarmasin telah ada 
Ukida atau Urusan Kesedjahteraan 
lou dan Anak. Di tempat2 lain, se 
perti Bandung ada Jajasan, Beribu 
jg melatih kaum Ibu supaja dapat 
sendiri memberi peladjaran kepada 
anak2nja jg ketjil jg tidak dapat di 
terima disekolah karena  kekura- 
ngan tempat. Dapat disebut tjon- 
toh2 lain bahwa gabungan? organi 
sasi wanita setempat dapat menun- 
djukkan usahanja bersama. 

Biarpun dalam beberapa hal jg 
pokok seperti mengenai pemilihan 
umum, Kongres Wanita Indonesia 
tidak mengambil putusan, hanja me 
ngandjurkap "untuk turut actief da- 
lam pemilihan umum, masih ada 
ijukup lapangan bagi Kongres Wa- 
nita Indonesia untuk memperlihat- 
kan kepada masjarakat Indonesia 
hasil jg njata dari Kesatuan Perge- 
rakan Wanita Indonesia. 

  
(Dilarang. mengutip). 

  

Tambar diatas bukan salah satu Bi 
om Etrth” “Jang menggambarkan ter 

Jah suatu tabrakan keretu- -api jang s 

di di Ehicago. Jang saling bertabraku 
tjepat lawan kereta-api barang. d-ora 

terse 

  

  
ama 

film 

knja se pur 
su NgOL thai nja 

an ca The Greatest. Show 
circus, tetapi ada- 

jang baru2 ini  terdja 
in ini ad lalah sebuah. ketera api 
ing telah tewas dalam - ketjelakaan 

  

tr 

ut. 

  

Mendjelang 

Kebudajaar 

Kebudajaan 

PENGURUS BADAN Musja 
diri dari Prof. Dr. Bahder Djohan, 

jaan jang bakal dilangsungkan di 
September jang akan datang. Dite 
Djohan. bahwa kongres ini akan 
dikan kebudajaan- Soal ini dibagi 
untuk masjarakat sekolah, untuk.. 
buruh dan tani.   

Preadvies mengenai ,,Pendidikan 
Kebudajaan untuk Masjarakat Seko- 
lah” akan diberikan oleh : S. Ma- 

ngunsarkoro, mengenai ,.Pendidikan 

Kebudajaap, Masjarakat Kota2 di In 
donesia” oleh Rivai Apin, dan ,,Pen- 
didikan Kebudajaan untuk Buruh 
dan Tani” oleh Dharta. Setelah ke- 
tiga preadvisuur itu. 'nemberikan 
pendjelasan atas dalil?2nja akan di- 
adakan perdebatan. 

Kongres 'ini “akan dihadliri - o'eh 
wakil2 dari berbagai organisasi ke- 

budajaan umumnja dan orang2 jang 
bergerak dilapangan kebudajaan, se- 
muanja.mungkin 300 orang atau ic- 
bih. Wakil “instansi Pemerintah di 

terima sebagai penindjau, dan jang 
bukan. warganegara Republik Indo- 
nesia diterima sebagai tamu. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
kongres ini mungkin akan memakan 

beaja “antara Rp. 125.000,— dan 
Rp. 150.000,—, dan dipikul oleh 
Kementerian PPK:  kekurangannje 
akan. diusahakan sendiri — oleh 
BMKN. 

| Diterangkan pula, 

| ping kongres itu, BMKN djuga akar 
mengadakan rapat umum jang ba 

Kal dihadliri bukan sadja oleh para 
Undangan tetapi djuga oleh ws 

organisasi kebudajaan serta peminat. 
Ku 

Usu!2 pengurus BM.K.N. 
untuk. kongres. 

Pengurus BMKN  mengandjurkan 

kepada kogres, supaja mengusulkan 
kepada Pemerintah supaja didalam 
Undang? Perguruan Tinggi dapat'di 

adakan 'kursi2 pengetahuan — usaha 
partikulir pada Perguruan2 Tinggi. 
Mengandjurkan kepada Pemerintah 

untuk mengadakan kursi pengetahu 
an bahasa Indonesia” di universi 

djasumantri Senin pagi telah me, 
Budaja untuk memberikan ketera, 

bahwa disam-: 

Kongres 
a Di Solo 

Akan Membitjarakan Pendidikan) 
Di Sekolah? 

warat Kebudajaan Nasional jg ter- 
.S. Mangunsarkoro dan Gaos Har- 
gadakan konperensi pers di Balai 
gan mengenai Kongres Kebuda- 
Solo dari tanggal 19 sampai 23 
rangkan oleh Prof. Dr. Barder 
memperbintjangkan 
tiga, jakni Pendidikan Kebudajaan 
“masjarakat kota2 dan bagi kaum 

soal peridi- 

kan garis nasional. 

Achirnja diusulkan kepada Peme 
rintah supaja meletakkan dasar na- 
sional dan demokratis dalam 'pendi 
dikan dan menjesuaikan buku2 pela 

diaran dengan dasar2 ini dan mem 

barasi banjaknja tvorak buku dari 
tiap2 djenis mata peladjaran. 

(Antara) 

Pa 
PRESIDEN Eisenhower hari Se 

nin telah menggerakkan sebuah 
bulidozer (mesin-penggali) dari 
djarak 1000 mil lebih djauhnja 
dari tempat pesawat tadi- Eisenho- 
wer ada di Denver. sedang beris- 
tirahat. Ia menggerakkan sebuah 
benda berbentuk tongkat, jg - pu- 
fjukn a mengandung uranium, ge- 
rakan ini melepaskan suatu impuls 
Istrik, dan impuls listrik — ini 
menggerakkan sebuar bulidozer jg 
ada di Shippingport. Pennsylvania, 
leb:h dari 1.000 mil djauhnja da- 
ri Denver. Bulidozer tadi mulai 
mengeruk tanah, tempat pabrik 
pembangkit tenaga atom jg perta- 
ma di Amerika Serikat, untuk ke- 
perluan2 jang bersifat damai. 

PN 

TASS mengabarkan, bahwa pa- 
ra sardjana Sovjet jang ada di 
»Serasion- Kutub Utara 4”, jalah 
sebuah gumpalan es jang terapung   tet2, dan mengadakan "Lembaga Pen 

didikan Kesenian jang bertingkat pe 
ngetahuan tinggi. 

Mengusulkan "kepada Pemerintah 
mepjatakan sistim. Karundeng seba 

gai sistim- nasional tulis-tjepat baha 
sa Indonesia: untuk — menjempurna 
kan susunan dan usaha Panitia Sedja | 
rah Nasional, supaja selekas mung 
kin PA Nata akan buku2 pel: ujaran 

area 905 “agam Jan berdasar 

  

  

|apung sebagai pulau dilautan ku- 
tub utara, telah memasang listrik 
dalam tenda2 dan gubuk2 mereka 
ig supaja dapat hidup lebih 
-anget” dalam musim dingin ini, 
Sardjana2 tadi sedang melakukan 
penjelidikan2 didekat Kutub Uta. 
ra geografis. dan pekerdjaan me- 
reka berlangsung seperti apa jang 
sudah direntjanakang keadaan me- 
reka sehawyalafrat. kata Tass. 

   



      

  

   Ta besar untuk umum. 

    

  

    
   

      

. Pada hari RABU, Sesat 1s SEPTEMBER 1954 akan dada 
Gigpireseyagyan pada djam 9 pagi dan bertempat di : 

  

— Bodjong No. 116 — Semarang 

Le tenaga Meta 
PURWODADI, BLORA, KENDAL, PATI 
dan TJEPU. 

| Daftar kapling dapat diperoleh di kantor-kantor : 
Kantor Daerah Hutan jang bersangkkutan : 

ialah berupa kaju djati pertukangan, 
mbunan2 dari Daerah2 Hutan : k 

Kantor Tegal Djawatan Kehutanan Bag. 1 di Bandung. 
Pap ni . » » TI di Semarang. 

Atas ». IV di Surabaja. 5 2 Besar pivektan Kehutanan di. Djakarta. 
     

    

  

2. SEORANG PEMEGANG 
— Io. TUKANG2 KAP, TARIK DAN 2001. 

| Gadjih menjenangkan. 

DITJARI 
| “Bebewga tukang jang berpengalaman : | 

Jang tidak berpengalaman diharap djangan melamar. 

1 MAN 

8 

MESIN AFLAP/ DOORNAAI: 

Pabrik Sepatu 

B3 I M A” 
DJL. MURIA 19 KUDUS. 

DIREKSI.     

  

   

  

   

    
   

    
    

   

      

      
    

    
    

     

  

   

    

    

     
    
   
    

    

   

  

   
    
   

   

    
    

   
     
     

     

   

      

    

    

    
     

   
   
   
   

  

   

  

   

   
    

2 

“ganti oleh sdr. JUSUF ACHMA 

N. 

SOAL IKLAN TJABUL. 
Harj S:nen ibl., pihak DPKN dan 

- Public Relation Kepolisian Sema- 
“rang telah mengadakan pertemuan 
dengan surat2 kabar setempat, jang 
pada pokoknja, berdasarkan surat 

: djaksa Agung segera bertindak un 
“ tuk melarang adanja pemasangan 
| iklan2 jang kata2nja atau ken jataan 

bersifat tjabul. 
Meskipun dalam kata? iklan itu ti 

dak tertjantum kata2 tjabul, tetapi 
kei jamnya adalah tjabul, umpama 

alam buk ng diiklankan 
“ita, maka ked ua belah pihak, Bia 
sang aa suratkabar jang bersangku 

| tan akan diambil tindakan sepcilu- 
nja. 

PENGURUS K. O. SWARI 
| Susunan pengurus dari K.O. Swa- 

“i jang dibentuk baru? ini terdiri da 
Ti sdr. Soediono, Tardjudi ketua I, 
NN Roesman, penulis, Daboel. ben- 
'dahara, Soekanto, Slamet, Thio Pek 
Lian pemimpin I, II dap pembantu, 
'Tasman. Kardiman komisaris L IL 
Muljodihardjo penobeliaf: 

  

RAPAT UMUM PSI JOG- 
JAKARTA. 

Dengan mendapat perhatian jang 
| fjukup, Sabtu malam jl. telah diada 
2 “kan rapat umum undangan jang 

. pertama kalinja oleh P.S. tiabang 
Jogjakarta, dimana antara lain ber- 
“bitjara Subadio Sastrosatomo dari 
dewan pimpinan PSI. 

: alam pidatonja antaranja ia me 
an, bahwa kemerdekaan poli- 

jang telah kita tjapai dengan re 
15 volusi itu bukanlah semata2 untuk 

- Tame2 diparlemen, kabinet dan ra 
umum jang menentang sesuatu 

olongan ataupun untuk demonsira- 
Si2 dengan sembojan2 dan slogan? 

g tidak diketahui artinja oleh rek 
jat banjak, melainkan kemerdekaan 

| politik itu" tidak lain harus — ditudiu 
». kan untuk perbaikan hidup rakiat. 

| Indonesia membuka kedutaan? be 
sarnja diluar negeri, mendjadi ang- 
gota “PBB dan mengirim “ delegasi?- 

.nja kemana2, tidak Iain hanjalah sa 
3 alat sadja untuk memperbaiki 
an meninggikan hidup rakjat ba- 

njak jang masih menderita. Menjim 
pang dari tudjuan ini berarti belurh 
adanja kesadaran bagi para “pemim- 

3 da mengenai arti kemerdekaan po- 

Menurut Subadio. kalau seka- 
rang ini ada orang jang mentjoba de 
.ngan usahanja memperbaiki  kehi: 
upan masjarakat, seperti . misalnja 
al pembelian padi dan soal gadji 

para pegawai, maka ia dengan 

PE 
B
O
 

  

se- 
ra dituduh sebagai suatu usaha 

: g Daniya mendjatuh 

Kalau djalan pikiran 
sekarang berlaku, 

rlah bagi orang jang 
ingatkan kepada peme- 

sebagai badan tertinggi pe- 
terintahan  rakiji ang mempunjai 

erbaiki hidup 

    

  

pada rakjat 
. kesu- 

   isalnja sa- 
buat gedung sekolah, 

irrigasi sendiri tanpa bantuan peme 
rintah. 

| dengan bertempat distadion 

| dan Washadi masing2 

PEMBERITAHUAN 
— Terhitung mulai 1 September 1954 sdr. 

nja sebagai kuasa N. V. Handel My 
Ismail didalam kedudukan- 

» Madju” tjabang Semarang di- 

Djakarta, 27 Agustus 1954 
V. HANDEL MY "MADJU” 
ANDI MATTONROKANG 

Direktur 

  

  

Menghitamkan Rambut Putih. 
Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 

pang dipakai. Dapat beli dimana2. 
AESELLKALKBALKALKK SLLAK SK LA IA 

  

Pa ae “ae 

M. S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di 

Indonesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe: 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
5—7 sore 

  

Didjual: 
HILLMAN SEDAN 1952 
MORRIS MINOR 

TOURER 1951 
FORD V8 SEDAN 1959 
DODGE SEDAN FLUID, 

DRIVE 1947 
MIDGET SEDAN 1948 
HUDSON SIX SEDAN 1947 
FIAT 1500 SPORT 

CABRIOLET. 

COLUMBIA MOTORS COY 
LTD. 

PURWODINATAN TIMUR 28 

— SEMARANG — 

TEBAL 
PAMERAN KAMBING DOMBA 

BERHADIAH. 

  

Atas syaha Djawatap Kehewanan 
Slerok 

baru2 ini diadakan pameran karn- 
bing domba berhadiah jang di ikut 

oleh 215 -peserta. 

Hadlir dalam pameran itu selain 
Kepala Djawatan Kehewanan Kar? 
sidena, Pekalongan. dan Inspiks! 

Djawatan Kehewanan Prop. La 
teng, djuga pembesar2 pemerintah- 
an setempat, Pameran jang pertama 
-dan baru sekali ini diadakan di Ke 

ta Tegal mendapat perhatian besai 
dari para pemelihara kambing. Mai 
sud dan tudjuan dari pada pamerai 
itu jalah untuk mempertinggi mui: 
dan mendorong mereka kearah ke 
madjuan pemeliharaan kambing. 

Sebagai pemenang kesatu Geri ps 
da pameran ini adalah: Sdr.2. Naun 

dari Slerok.   5 Sangat mengherankan, kalau se- 
karang ini banjak rakjat jang masih | 
mendjadi korban D.L/TAI.. tetapi 
mereka jang dahulu membawa sem 
bojan2 muluk jang anti pengatiau 
itu, karena sudah dapat mendjatuh- | kan kabinet jang lalu, tidak ada su | 

Pa lagi dan tetap tinggal diko- 
ta 

—. Achirnja mengenai sosialisme ia 
menjatakan, bahwa sosialisme 

“hja bisa hidup dengan demokrasi, bu 
(kan dengan dekrit dan” sosialisme 

— bertudjuan perbaikan hidup, 

    

  

    

     

   

     
   

     

       

isdr.2 

|istimewa djatuh pada sdr. 

hadiah kedua masing2 djatuh pada 
Solichin Slerok, Supardi Ke: 

djambon,  Asmadi Randu Gunting, 
Kaswad Randugunting, Dulgani Sle 

rok dan hadiah ke-3 djatuh pada 

sdr.2 Asmadi Randugunting, Kodir 
Mintaragen, Sahim Kraton, Solichin 
Slerok, Naam Slerok,. Sebon Kra- 
ton, Dulgani Slerok dan Drangi da 
ri Kedjambon. 

Perlu diketahui, hadiah 
Umar Ba 

djenis 

bahwa 

wijan dari Kraton, dengan 

kambing tjempe. 

Tapi hanja Pomade biasa. Gam- . 

    AN NK RN PE NA 
3 : 

  

   

- 

2 mengeluarkan tenaga. 
Siapa jang merasa tjapik, lelah, badan merasa linu, 

       
ts k mau tidur makan 2 tablet, besok pagi segar njaman sehat 

| bertanding bulutangkis, sepak bola atau lain? pantjalomba, 
| nja makanlah 2 tablet ,PILKITA". maka besok paginja 

    

  
duk menuli 
lantas seg: ar dan sehat, enak makan enak tidur, gembira 

| tablet, harga 50 sen, 

« 
Pusat pendjual :   

Untuk para pekerdja berat didarat maupun dilaut, pegawai bingkil, supir 
motor, supir betjak,. tukang 'perau, nelajan dan lain? jang bekerdja dengan 

OBAT KUAT JANG SANGAT HEIBAT: Yaa | 

| 
| tangan meluang, makan PILKITA" 2 tablet lantas sembuh, pulih kuat dan | 

agah perkasa. 
" Na ILKITA" berguna sekali en para olah-raga jang ingin piara ke- 

| kuatan k j bis berlatih, badan merasa 

3 -bandikap, tidak nanti dapat dikalahkan oleh tandingan jang setarapnja. 
Lebih berguna lagi ,.PILKITA" bagai para pekerdja kantor, jang tiap bari du- 

hingga pinggang merasa pegal, lelah dan pajah, boleh makan 2 tablet 

: Terdiani disemua Toko2 dan Tung diseluruh tempat. 

Toko 

Kawatan 146 — Surabaja. 

  

pinggang sakit, kaki- 

letih dan lelah, malam 

walafiat. Djikalsu mau 
pada malam sebelum- 

tidak akan menderita 

  

dan tambah semangat. 

UBELKITA" boleh dimakan 'oleh perempuan atau lelaki, satu kantong isi 2 5 

: DEMI KENJA TAAN. »ASTAGINA"   
  

Utjap an ama Kasih Kami 
Kepada Pan dan Sdr2/Sdri2 handai/Taulan jang 
telah menjumbangkan/mengorbankan dan menghormati, baik 
fikiran, harta benda maupun waktunja, sedjak waktu sakitnja 
hingga sampai pada wafat, pemakamnja dan sampai sekarang 
masih melandjutkan utjapan kewafaatan dari putri kami, 

Rr. Me 
pada tg. 3 September 1954. 

Lebih” kepada: : 
1 Dr. R. Soedjati — Dil. Kartini No. 9 Semg. 

II. Bapak Rono sekeluarga — Tegalwareng No. 22 Semg. 
JI. Khi Dhono sekeluarga - Tegalwareng blakang 20 Semg 
IV. R. Rachmat — Tjandibaru No. 65 Semg. 
V. Keluarga Perpustakaan Dregarp Semg. : 
Ni Pu As DaSas 
VU. Organisasi Rukun Tarkasin Wonodri Kopen Semg. 

VIII. Anggauta2 pengurus P.N.I. Tjabang Semg. 
IX. 3 K.B.K.I. Daerah Prop. Djateng. 

Xx. Bapak2 guru dan para putra murid S.M.P. Ganesa. 
XI. Bapak2 guru dan para putra. murid S.R. Kintelan. 

Semoga perbuatan2 jang berbudiman ini dapat pemba- 
lasan Kurnia Tuhan Jang Maha Esa dan lagi pula dapat 
mendjadi pendorong menghidupkan kembali semangat Go- 
tong Rojong dalam Masjarakat kita bangsa Indonesia. 

MARGONO SOSROHADIWIDJOJO 
dan Keluarganja 

a Tegalwareng No.20 — Semarang.   
            

  

CINEMAS 
5.00 7.00 9.00- INI MALAM PREMIERE (Uu. 17 tah) 

CITY CONCERN 
EA 

TN En 

“ Ma KN 

“-:     Wrodecad set uritan Tor ibo-serbak Tg Mimika Jokosin: 5 " Froma ploy by Floyd Dell.ond Thomas Michel 

Girls all over town say .,YES” to Casanova Brown ! 

GRAND” — 5.00 7.00 9.00 TINGGAL SEDIKIT MALAM (u. 17 tah) 
GLENN FORD — JULIA ADAMS 

,The Man From Alamo' 2€ 
“ng AE 

  
   

    

   

      
JULIA ADAS PF Apakah dia meninggalkan Alamo sebagai pengetiut?| (an wnis 

Color by Technicolor. Penuh ne Pe 
“Hebat! Serem! dan 

      

  

  

Akan datang : 

DUA SEKAWAN 

PERGI KE PLA- 

NIT MARS! 

KOTJAK! LUTJU! 

Menggembirakan ! 

INI MALAM 
PENGHABISAN 

(13 tah.) 

INDRA 
4.30 - 7.15 - 9.45 
ALADDIN 
dengan 
LAMPU 

WASIATNJA ! : 

  

  

  

RUOYA ks Te 9 INI MALAM PREMIERE (u. segala um:) 

.BASIL, RADFORD » JIMMY .HANLEY 
JANETTE SCOTT     

KOTJAK ! — LUTJU ! dan MENGGEMBIRAKAN ! 

ROXY 5.007.009.000 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tahi) 

Terang Bulan di MALAYAS 
Sebuah film terbesar dengan. tjerita jang Menggemparkan Berirama- 
Asmara dalam sebuah Keradjaan Malaya. : : 

Dihiburi dengan TARIAN2 Permai dari OSMAN GUMANTI dengar 
MALA RATINA. : 
Besok malam berbareng ,,I NDRA” 
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Sa. deh. SROKYE SIS ATSIO.15 

2 IL LS AL LL A2 2 AL MN NN Mn mna Naa Nan 

P Patjalah »SUARAY MERDEK As“ 
NA LL TA 2 LS AL 2 2 3 Ta SL 2 PL LL Ah 

  
   
  

  

NO, BUT YOUP satTE2 
LOCXTE HIM, ROSERS! 
Tas CROWPS 
YELLING FOR 
THE MASKED 7 
IDER IN THE STEER- 
RIDING EVENT — 

NOW! 

    

NR, BAKON, HAYE 
YOU SEEN DUSTY 
DURAND? 

  

    
    
    
    

  

| 
n 

    

  

— Rambut Putih 

djadi Hitam 
te Garansi tidak luntur | 

"ISTIMEWA 
ATAS SEOALA 

KEISTIMEWAAN 

& 
7) MOHAMED SADIK DJOHRI 

5 P KEPRABON-KULON - 15/D 5010 8 

Semir ini adalah pendapatan baru 

       
Masjarakat. 

istimewa ini semir  jalah tidak Sekijan.' 

erasa dingin. Smeer ini mempu- 
jai beberapa sifat2 istimewa, an- 
aranja sama sekali tidak berba- 
taja bagi kesehatan otak, maupun 
sulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- | 
ja dalam seluruh dunia. | 

Harga Rp. 4,50 | 
!er pak. Pesanan bisa kirim ke- | 
'elurub Indonesia. Semua Agen2 
arga sama. 
Mentjari Agen” baru 

ndonesia. | 
Toko Obat Shanghai dan Toko 

sanas seperti lain2-nja. Tanggung | 

seturub | |     

EN Ta Ne SO Wee PA PRE JAS TANI EL an 

2 

SURAT PUDJIAN 

BU KAN. 'PROPAGANDA SEMATA2. 

Dengan ini saja S.Hendromartojo KU AURI, 
D.Adm.Personil Pst Markas Besar Angkatan Udara R.I. 
Djakarta,menjatakan dengan bangga,bahwa setelah berhat- 
Sil mempergunakan Obat Anggur untuk wanita Tjap Ikan Mas 
dari Rumah Obat TAY AN HOO,Medan Glodok No 10 Djakarta, 
untuk istri saja, jang telah lama menderita sakit sbb: 
datang bulan tidak tjotjok,rasa sakit kesemuten, nafsu 
makan kurang,rasa tjape dll,setelah minum Obat Anggur 
untuk wanita Tjap Ikan Mas, telah njata kelihatan pero- 
bahan kesehatannja ,karena Anggur tsb. 

Selain dari pada itu,semoga pemeriksaan dan pembi- 
kinan Anggur tsb 
djaga lebih landjut, 
Ikan Mas tetap di atas,dan dige 

S.Hendromartojo KU.|,76082 
D.Adm.Personil Pst. 

MARKAS BESAR ANGK.UDARA R. 1, 
GAMBIR BARAT No.8 

DJAKARTA RAYA, 

Ka Sab MN Ae Au ak ak Ri Ka Oo Jude dara BR aka ehh 

P3 

DISAMPAIKAN 

SDR: KUASA USAHA RUMAH OBAT 
TO YAY AN. Hoa! 

(ANGGUR TJAP IKAN MAS). - 
MEDAN GLODOK No.10 

BJAKA RTA RAYA, 

Djakarta 7 Djuli 1953. 

jang telah njata keehijatanja,dapat di- 
agar nilai dan ma anggur Tjap 

i eh segala Lapisan 
    

   

£                   
  

Obat Singapore Pasar Djohar, | 
Universal Stores Bodjong &B '" PAN AP AN Enak Hp 
Semarang. | 
  

  

Menghaturkan diperbanjak terima kasih kepada sekalian 

Tuan2" dan Njonja2 atas bantuannja dan mengikuti hari 
kuburnja Suami dan Papah: 

WONG DJOENG PAK 
Hormat kami: 

Ni. WONG DJOENG PAK 

dengan anak: 

Wong Yie Foen 
Wong Yie Gwan 

Bubakan No. 17 A — Semarang. 

     

“Perpjataan Terima Kasih 
Atas keringanan dan perkenan Bapak/Saudara jg telah 

memberi bantuan/sumbangan terutama jang berkenan hadlir 
dan menjaksikan pemakaman djenazah 

Mr. SUMARDI 
Sekretaris Djendral Parlemen 

pada hari Djum'ah, tg. 3 September 1954, mulai di Djakarta 
sampai di Solo. 

Ibu: R. Ngt. MARTODARSONO. 
Isteri: Njonja SUMARDI 

dengan Keluarga. 

  

  

  

  

   

  

     
  ini harus kerapkali dan diker- 

djakan dengan baik ! 

begitu pula dengan kami ! 
lapisan #jatharus divlaskan 
dengan baik dan djitu 

PAR « dapat memberi Tuan segala penerangan 

P.A.REGNAULT'S PABERIK2TIAT,TINTA DAN KALENG   
    
  

     

  

   
FE'S TIED UP AN' OUT ) 

      aa 

  

   

  

   

ic THAT I sure 1D LK Tn HIS MASKEP ) HAVE, LIKE A LIGHT FROM DER OUTFIT Gaon CHAUNCEY! JA SWAT ON TH HEAD 2 arang SPNAS AM» IT GAVE HIM WITH : — NY GUN BUTT!     

  

       
    

— rom Bimo adakah tuan me- 
lihat Dusty Durand? 

— Tidak, tapi lebih baik kamu 
tjari dia, Rogers! Penonton telah 
berteriak2 menjebut nama penung- 
gang bertopeng dalam pertundjukan 

naik banteng selandjuinja — Seka: 
rang! 

— Kamu pergi kesana, Jaw- 

bone! Kita harus menemukan 
Dusty ditempat persembunjian- 
nja, sebelum saja masuk dige- 
langgang MENONNUU tempat- 
nja! 

Kabah, Baik!   SpurZ 

— Apa kamu ketemu Dusty Du- 
rund berpakaian penunggang berto- 
peng berdjalan-2 disekeliling sini, 

— Dia telah diikat dan pusing 

kepalanja karena hantaman jang 
telah saja berikan padanja  de- 
ngan popor pistol. 

— Tentu saja tahu, Chauncey! — Mengapa?? 

ROY ROGERS — 60, 

  

   

   
   

  

  

BERITA LELANG 
SELASA tgl. 14-9- 1954 djam 9,30 pagi bertempat di Auto 

garage Perusahaan Garam dan Soda Negeri di Kebonlaut 1 Sema- 
srang, akan didjual lelang didepan umum : 

1. Truck Ford Torton 1946 keadaan masih baik 

40. Buah ban mobiel rupa2 ukuran 
4. Buah accu 
2. Buah sepeda Iaki 

Kendaraan dan ban2 dapat dilihat pada hari djam bekerdja 

ulai djam 8 pagi s/d djam 12 siang, ketjuali hari Minggu dan 
esar pada alamat tersebut diatas. 

Hormat kami 

LANDS YENDU COMMISSIONAIR 
DJAWA TENGAH 

HARDJOPRAWIRO 

BP IN 

Masih menerima peladjar2 

Kursus Pendidikan Ahli Ketjantikan, 
#jang telah dimulai tg. 2 September 1954. 

BEAUTE-STUDIO 
Dj. Mangkunegaran 14, Semarang 

“INIHARI PENGHABISAN - 

   
  

INI DAN BESOK MALAM! 
REX GRIS JORIONP DJAGALAN 

t0.--6.15-8.45 $ 3.00-6.00-8.30 | 2.45-6.00-8.30 | 6.30— 9.00 
  

| PESEN TEMPAT : 9.00 — 12.00 Tidak trima pesenan per Telf.) | 

(Untuk Segala umur) 
Pe as ban ane bela betapa Da tea kat ata Arie 

Su 8 CTuauw rumen 
? UNDER THE BIG 1 

GRe Color by mes 
Starting @ErTY CORNEL CMARLTON DOROTHY GLORIA 

KT We MSN LA cr 
8 sevth KENRI WILOONON- LYLE BENIGER - LAWRENCE HIERNEY « EMMEA KELUY CUCCIOLA -ANTULNE TTG cun “ JAtars 

Mo Prodecnt and Boncted 0g CELL 8 JIMLIE — Predocet anik The conperalan Ol Gunghag Bias. Batwam & Buley Cuies Sir 
Mo Serai hy etoe M.P, Bare Lndan an best Sah Sage ME rr Mar Soto an Pra Gr 

'oamo—on Socooesosaeaaaaa UN PURE 

HARGA TEMPAT: Untuk malam: Rp. 4.00 — Rp. 2.50 — Rp. “kena 
(Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Urusan Harga dalam surat 

tertanggal 24/8-1954 No. 2169/K.P./8511). 
HARGA TEMPAT : Untuk pertundjukan siang : HARGA BIASA. 

GRIS REX BESOK MALAM PREMIERE 
IS SONG 
, 

  

    

  

5.00 - 7.00 - 9.00 BESAR (u. 17 tah.) 
(Sedikit hari berbareng dengan ,,ORION” 

Tjin gg 
“ta 
Be- 

Da SAN Ia dekat 

GARY BARBARA 

NONA 

Filed in Mere: an6 presents D7 WARNER BROS. 

RUTH ROMAN-ANTHONY OUINN 

Sebuah drama penuh aksi dimainkan setjara sempurna dengan GARY 
COOPER dan ANTOHNY OUINN, pemenang ACADEMY AWARD. 
Sebuah peranan jang dramatis dari BARBARA STANWYCK, jang ta 
segan2 membunuh, ketika ia hampir kehilangan kekasihnja terhadap 
RUTH ROMAN jang tjantik ! 
Lagu ,,BLOWING WILD” dalam film ini dinjanjikan oleh FRANKIE 

LANE jang termasjhur ! 

  

Kenapa biduan meratap hilang? Bagaimana AN Ar 
Siapa pembunuh pemimpin Orkes... 

? 

satu gadis jang djatul 
'jinta berani bertentangan terhada 
dunia umum, biarpun ja mengetahui 

jang ia tidak patut  mempunjat itu 
perasaan ! 

DAVID O. SELZNICK'S 

Inten, 
INGRID BERGMAN 103” 

Y Together again 
4 after 3 years... 
1 In their best 

mystery yet! 

Piiu-idr 
SMG AN KUN A 

KEENAN WYNN 

Me
 
I
N
 

     
LESLIE HOWARD A1 a MEENAN NN “ barapa Bi & "ALL NEW and MUSIC. TOO1 MP $ GREGORY RATOFF AE hr Aa Sa tia esai (“ LAGU2 YANG si P 

MENJERAMKAN”) id 
SEGERA DATANG ! SEGERA DATANG ! 
    Type Fertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/111/Ai/171, 

Wa me arak, 
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