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EDISI POS. 

    

luslimin Adju- 

Supaja Pemerintah Meniodjau Kembali| 
Beleidnja! angan Politik— Ekonomi 
Dan Keuangan—Kongres NU Menarik 

Perhatian Kalangan Politisi 

  

  Seato Sifatnja 
ala Anzus? 

F | 

kan | 

Isi Perdjandjian Tak Banjak ag 
(Dgn Rantjangan A.S.-,, Agresi Kominis” 
Djadi ,, Agresi” —Hari Rebo Petang Di-      

  

    

    
   
    
          

  

(Oleh: We 
MENJAMBUNG 

puas dari partai2 ketji 
uangan Pemerintah, | 
harian resmi dari 
Muslimin telah dim: 
jang menghendaki ad. $ 
nja dilapangs . politik, 

Ia 

A 

    

  
   

    

artawan Kita Di Djakarta) 

adan beleid perekonomian dan 
uh 

“Ulama dinjatakan, bahwa oleh Liga 
kepada Pemerintah suatu nota politik 

pala Pemerintah menindjau kembali beleid- 
ekonomi dan keuangan. 

| kita tentang adania rasa tidak 
ke- 

menurut Duta Masjarakat jaitu 

Nota politik itu disampaikan: 
setelah Menteri2 jang duduk di! 
|dalam delegasi Indonesia " untuk 
berunding tentang  penghasusan 
Unie telah kembali di Diakarta. 

    
Clement Attlee, pemimpin dari Labour Party di Inggris hari Selasa telah" 
singgah sebentar dilapangan terbang Kemajoran di Djakarta, dalam per: 
djalanannja dari Republik Rakjat Tiongkok ke Australia, dimana ia ke- 

| lihatan disini sedang disambut oleh menteri luar negeri Mr. Sunarjo. 

  

Menteri jang dimaksudkan itu ia- 

'ah Menteri Perekonomian Mr. Kuwadjiban Beladjar 

Bisa Dapat B 
DALAM SIDANG tertutup 

sukkan dalam ,,zone kerdiasama 

Kalangan jang berkuasa mene- 
cangkan bahwa dalam naskah per- 
Pujand, an SEATO tidak akan ter 
muat istleh ,agresi Komunis”, se- 
bsga'mana  tertlantum dalam pa- 

paraf — Laos Kambodja Dan Bao Dai 
antuan Militer 
Konperensi SEATO di Manila 

pada hari Selasa pagi, usul Amerika Serikat supaja Djepang dima- 
ekonomi” SEATO telah ditolak, 

kata sumber jang sangat patut dipertjaja pada hri Selasa di Manila. 
Sebaliknja konperensi telah menietudjui pasal 3 dalam rantjangan 
SEATO iftng disusun oleh Amerika Serikat, dan dengan demikian 
maka sesuatu negara jang terletak diluar keanggotaan SEATO tidak 
akan termasuk lingkungan koordinasi ekonominja pula. 

gara (diantaranja hanja 2 negara 
Asia Tenggara) di Manila, dan 
akan diberi nama ,Southeast Asia 
Collective Defence Treaty” (,,Per 
d,andjian Pertahanan Kolektif 

pun Dari Daratan « FIskak Tiokrohadisurjo dan Men- Su tenggang paman 3 Ke Te aan au : 5 Na # .i 2 » PEN Isak 5 . f susun oleh Amerika ikat, dan Kan ng: lang Senat Fi- 
DIWARTAKAN oleh .Hsin sn PT tu Th aa Tia Na 6 Jaiganti dengan perkataan agresi” lipina, pada “hari Rabu petang Hua” dari Peking pada malam telah mengadakan perdialanan Dilaksana an Acadia. ' djam 16-00 waktu setempat. 

Rebo bahwa pesawat2 .F-47”, dinas keberbagai negara di Eropa : Pe PENA NI : si Diterangkan bahwa saran Ing- Seperti diketahui, kedelapan ne- 
sPB-4Y” dan ,B-25” per 
han Chiang Kai Sitek pada hari 
Selaza pagi telih menjerang 
Amoy dan berbarengan dengan 
ita Amoy djuga ditembaki Kalangan? dewan menteri me- 5 . Hanja terbatas sampai ne- pi " : ag f . "bat: 1 « pina). n buah kapal perang dan arfileri di |nerangkan kepada  koresponden (kan Guru2 Besar Dari Luar Negeri — gara2 anggotanja sadja. »Pintu tetap terbuka ba- « Na 3 P, pulau Ouemoy dari Tiongkok |, Suara Merdeka” di Djakarta, na C5 : . . Wartawan AFP Pierre Brisard ' gi Taiwan”. Sebuah blok-es biasa, jang menggemparkan seluruh kota San Jose di Cos 
Kuomintang. Serangan udara tsb. PAbaYa, Maag Pemerintah telah Hasil “Ud jan Baik aa Sekolah Partikelir mengabarkan sesudah sidang hari | Wartawin AFP Pierre Brisard '“ Ban 3 2 see pak ra PA Panen 2 da ana Dak telah en -. pesawat2 Nang nota politik jang. di Y b 3di Di I k K t $ Selasa petang berachir, bhw me- memperoleh keterasgan dari sum na .panasnja hawa, ia mulai tjair. Djuga didalam blok es tadi, karena hax Kuomintang dalam 2 gelombang | ma sudkan itu dan diharapkan . 3 sidi elek — eterangan kami entar Na ap Raga Ai aartinin Oa. Wa panas itu, kedapatan retak2. Anehnja' retak2 jang muntjul dalam blok 
dan diatas Amov telah didi: kabinet akan mempertimbangkan anpa “ J 2 WM emeterangan2 jang diperoleh ber2 jang patut dipertjaja pada 
kan lebih dari 50 bom sehingga 
beberapa losin rumah telah han- 
tjur. 12 bom lainnja telah djatuh 
di Shihkentsun je terletak sebelah ' 1 j : £ ? Map : 5 Aa Ta Tg parkan itu sedang dikerumuni oleh publik jang ingin mejakinkap adanja $- Selatan Chiankai dan di Wupu | colitik itu, tapi diduga hal itu jang diadakannja pada hari Rebo pagi kemaren menjatakan kegem Nan an bersama na Teen Pn Na menetapkan, keanehan tadi. Gambar dari blok es inj adalah gambar oiiatene GA Yi. dengan meminta korban 4 orang |tidak dapat terdjadi didalam | biraannja, karena udjian jg diselenggarakan achir tahun peladjaran Mi Me Tn 2 20 Kuna Se Pan Tn Anna siadokaa toucheer. 
tewas dan 2 orang lainnja luka? | waktu jang singkat | mengingat | 1953/1954 telah selesai dengan tiada kebotjoran. Hasil jang meng- rika): — Kon lam ajesds” NA: eni, Seniga (general di Shihkentsun dan 2 orang luka2 
djuga di Wupu. : ! 

Meriam2 .penangkis serangan 
udara dapat menembak djatuh 3 

sesudah ditanda 
“oke! pembubaran 
Haag. 

tanganinja pro- 
Unie di Den 

persoalan jang dikemukakan itu 
dengan saksama. “Tidak “didapat 
keterangan jang djelas, Kilamana | 
kabinet akan membitjarakan nota | 

Ibahwa pada waktu ini ada bebe- 
|rapa Menteri jang telah atau akan aa . 1 
pergi keluar negeri. Polisi dan pers, kata. Menteri Y 

Sebagaimana diketahui, Mente-   
Di Indonesia Hanja Tinggal 43,7 pCt 
Urang Jg Buta Huruf—Akan Didatang- 

Mr. Yamin 
'MENTERI P.P.K. Mr. MOH. YAMIN dalam konperensi pers 

'#embirakan ini adalah berkat bantuan pegawai2 pertjetakan, fihak 

tah menjatakan terima kasih baniak2. Fihak Kepolisian memberi 
bantuan istimewa dalam pendjagaan, 

amin. Atas bantuan ini, Pemerin- 

penjimpanan, pentjetakan 

|grs supaja kata2 ,agresi Komu- 
n's” diganti dengan agresi tota- 
Ltair” telah dilepaskan. 

dari kalangan jang patut dipertja- 
ja perdjand ian SEATO jang akan 
d hasilkan oleh konperensi ini ada- 
lah sebuah perdjandjian jang 

NZUS (pe 

TO, — jaitu sebuah perdjandjian 
pertahanan jang hanja akan me- 
tanya negara2 anggotanja sa-   

gara peserta dalam konperensi ini 
ialah Amerika Serikat. Inggris, 
Perantjis, Australi, New Zealand, 
Pakisian Muang Thai dan Fili- 

Ma.aM Rabu bahwa Hongkong 
idan Yaiwan tidak akan termasuk 
daeran perdjandjian ini, sesuai de- 
ngan pasal 8 jang dalam perumu- 

area”) Asia Tenggara dan Pasifik 
Barat-daja, disebelah selatan garis 
lintang utara 21”30”. 

Tetapi pasal ini membiarkan 
pintu terbuka bagi daerah2 jan» 

  

es tadi, merupakan sebuah bentuk jan 

dari Fatima”, dewi keramat dalam kepertjajaan Katholik. Tentu sadja ke 
djadian tersebut di San Jose, jang penduduknja semua berigama Katholik, 
terus merupakan suatu kegemparan. Pada gambar: blok-es jang menggem 

  
g mirip dengan gambar ,,Madonnal   

  

A. S Akan Tarik? D.K. 
Akan Minta Spj. Dewan 

ce . 

Keamanan Pertimbang- 
buah -pesawat Kuomintang dan|ri Keuangan Dr. Ong Eng Die| dan pengangkutan bahan2 udjian. Pers memberi bantuan sangat || Menurut | perdjandjian ANZUS, |terletak disebslah utara garis lin: kan Insiden Terbang Dekat Siberia merusak 20 buah p t Kuo- Isudah bertolak ke Erop: On a Pa 2 . 3 Papabila terdjadi agresi terhadap salah |tang tadi, ia para: e: e SA am . . 
mao PN Na Naa seterusnja ke ka Salih bergana berapa aa Ha Manna Sajan Lenka. en |sark anggotanja, maka segala anggo pi on gag Sand maa ta SN Aeau aa Mloh Mena pernah SAN udara tsb. jane telah berlang$ung | guna menghadiri sidang tahunan soal2 disekitar udjian sehingga tidak timbul kegelisahan dalam '., mengadakan. konsultasi2 guna Kenjetud ninja, . Pak Dewan Keamanan selekas-lekanja bersidang, untuk mempertim- 
selama Lk. 3 djam. . “Idari Dana Moneter Internasional masjarakat. . menghadapi bahaja jang  mengan Diperoleh keteran an bhw das bagan an Mn pa Amerika Serikat dan Soviet Fentbakard “Wala Tiabuk |dan Bank Dunia, sedangkan Men- Ha Ti . .sus2 landjutan pengetahuan umum. jam mereka semuanja, sesuai dgn. Hari 'sidang hari Sak - Ka 1 Uni iang terdiadi pada hari Sabtu j1. d'dekat pantai Siberia. Wakil 

Singa “A1 “pala Oiatoy apaigan teri Sunarjo akan menudiu ke Dengan tidak botjornja udjian tingka: 4, B dan C, menjiapkan. prosedur2 konstitusionil ynereka. ma Filipina setudju untuk S3 la G0 Ain Dear dalam PBR. Henry Cabot Lodge Jr. menua 
gera dibalas oleh meriam? RRT. 

New York untuk memimvin dele Ii berarti pulas bahwa Pemerin- dan membantu berdirinja perpusta- 1 sing2”. 
bali usulnja supaja Taiwan dirna 

dukan permintaan dengan lisan » ada malam Selasa jl. kepada Ke- 
Se aa Sant rasi Indonesia dim. sidang umum tah tidak:rugi Rp. 3 djuta, karena kaan xgkjat- serta kitab2  barjaan Diduga bahwa perdjandjian SEA bh Tabu na ena Ua Dewan Keamanan Dr. Franeesco Ufruti (dari Colombia) su- 

Achirnja diwartakan oleh Hsin | » - Niana Neni 2 e “dai » f U.. PBH HA 2 £ .$ sukKan dalam daerah perdsardjian| ygz pg Lem: is Ha : : shi Tn bada dpi tone Tok D BB. Gengan botjornja udjan untuk dag“pengelahuan bagi KPU, TO ini djuga akan melindungi ne| ini, setelah menteri LN Amerika vaja Dewan Keamanan selekas2nja mempeladjari keadaan jang tim- 

pesawat2 Kuomintang dalam 3 
,rombongan . telah mengadakan 
penerbangan diatas pulau Ping- 

  
    
  

tahun peladjaran 1982/1953, Pe- Kongres Nahdatul Ulama iang merintah menderita kerugan Rp. berlangsung “di Surabaia Tam hari? ini sanocat menarik perhati-    

  

rus ditjetak. Menurut angka2, h 

  

  

dar Landjutan. Dalam usaha mem: gara-negara anggotanja terhadap “ke   pertinggi pengetahuan rakjar dalam 

    

    

giatan2 subversi jang dipimpin da 
3,— djuta, sebab udjian baru ha- lapangan ekonomi dany kenegaraan (ri luar dan mengadakan: kerdjasama 

- dikeluarkah. djuga kitgh," .madjatah ' ekonomi “didalam zone jang  hanja 

       

Serikat Dulles mendjamin bahwa 
Taiwan »sudah dilindungi dengan 
kukuhnja oleh armada ke-7 Ame- 

mur pelabuhan Sov'et Nakhodka. 

katan laut Amerika Serikat oleh 2 buah pemburu pantjargas 
Sovjet Uni, tang terdjadi diatas perairan 'internasional disebelah ti- 

bui sebagai ak:bat penembakan djatuh sebuah pesawat terbang ang- 
MIG 

ar sienyu dan Foochow dalam | . bin Na : : 5 : f 1 SME ja Li Fat 3 Nonna ri ikat” a). 
La Ta an kalansan2 nolitik di ibeskota. sil udi an dari .sekolah2  negerj Djawatan, madjalah gakjat dll, Ke-j terbatas sampai wilajah negara2 ang Pa anna Gelap Ini adalah pertama kalinja bahwa 2 provinsi $ ten. (4 ara) Kongres 2 diduga akan menen- dm sekolah bersubsidi pada umum sedjahteraan pemudgk dengan sedu- | z0tar sadja, 5 & Protokol tentang Indo-| Amerika Serikat minta pe'timbang Alasan : Lah Sang nia PE» elawnk anna Done Doom AA UI De. SIKOD..... Nahdatul . Hitam Linasbaik-dandebikg trna dari patut memberikan bantuan Menurut. keterangan? Be en aa Aa pia an aa Keane a aa Ma i 

333 “Sea TR S5 mengenai tindakan2 ang akan di "pada tahun2 jang ampau. Untuk dengan saA2 paedagogisch PS: pulkan dari beberapa sumber ah perdja 1 Seato? pan Ae nesibakan Pe Seruan 2 ea NG mena keenakan 

Pilipina Sedia eyang sebagai konsekwensi j Sekolah Landjutan Atas hasil itu chologisch, dan sosial  konstruknf, | berkuasa oleh wartawan AFP Bri Kalangan jang patut dipertjaja |sawat terbang. Menurut prosedur Amerika : ur en INA ari 25. politik jang telah di | berdjumlah 64,39c, Sekolah Lan kepanduan, keolahragaan, kewani sard, clausule2 dalam  perdjand'ian menerangkan di Manila malam Rabu, | PBB, Urrutia akan memangsil si 
: B di ja pa an kepada Pemerintah djutan Pertama 80,744 dan lulusan taan. Direrangkan oleh Yamin, rah | ini hanja mengenai beberapa hal sa| bahwa Laos, Kambodja dan Vietnam | Jang Dewan Keamanan sztelih bz Utk Kemukakan Insi- 

erun ing ma, Sekolah Rakjat untuk masuk SLP wa kini penduduk Pedonesinan Te Haa berbeda dengan rantjangan per Bao Dai. walaupun tidak akan ter: runding dahulu dengan para a1ggo d Ud Kes D KA 1 O 3 21 da 5 ada 47. Hasil udjian masuk sih buta huruf tinggal 43, 790. djandjian jang disusun oleh AS, ig. | maktub dalam Perdjandjian Pertaha- tanja untuk menentukan tanggal si en ara e ewan 

sa rang4 inaonesia 3 SLP ini mengenai murid” dari Ma Kewadjiban beladjar. dalam minggu jl. telah disiarkan | nan Kolektif Asia Tenggara, ..setja- | dang. | Keamanan 
Ja Belum 5 Tahun Ma- wa. General Report” is akan sa! wrasah berdjurlah 2696. Hasil En “j7 Oleh salah satu harian di Manila ra effektif” akan dilindungi pula oleh |  Sovjet Uni adalah salah satu nega 3 SAN an e 9. S0 : M tjana Kementerian KEPUTUSAN Amerika Seri sampaikan kepada. menteri luar nc udjian tamatan sekolah2 partike- enurut renijana itu. Sumber2 tadi menerangkan, bahj suatu protokol tersendiri, jang akan A P 

  

suk Pilipina Akan 
Dipulangkan 

k 

Pilipina, mr. Tjokroadisumarto jg 
waktu ini berada di Djakarta atas 

KUASA USAHA RI. untuk 

geri Sunarjo antara lain menganga 

persoala, 'konperensi Seato di Nia 

nila dan masalah2 orang2 Indone- 
sia di Pilipina (Mindanao) jg diai2 
gap sebagai imigran gelap. Menz 
Hai orang2 Indonesia di Mindanas 

Ir jang tidak terima bantuan Pe- 
merintah menundjukkan . presen- 
tase jans kurang memuaskan, ia- 
lah 23,590 bagi SLA dan 23,446 
bagi SLP. Tjalon2 jang bukan pe- 
ladjar tahun ini dapat hasil jang 

  

(P.P. & K. penjelenggaraan kewa 
' djiban beladjar di Indonesia akan 
dilaksanakan dalam tahun 1961. 
Untuk memungkinkan supaja ke 
wadjiban beladjar itu dapat di 
lakukan menurut rentjana jg telah 
ditentukan itu, Kementerian P.P. 

wa perdjandjian SEATO.- ini akan 
terdiri dari 1t pasal dan mungkin 
djuga 12 buah. Prinsip penentuan 
nasib sendiri bagi bangsa2 Asia, se 

bagaimana diusulkan oleh Filipina, 
kini sudah disetudjui dalam sidang 

diparaf pula bersamaan dengan per. 
djandjian pertahanan tsb- diatas ta- 
di, pada hari Rabu petang. 

Protokol ini akan diparaf oleh ke 
elapan menteri jang hadlir dalan 

konperenSi di Manila ini dan merupa 

-a jang mempunj'ai hak veto dalam 

Dewan Keamanan: apabila Soviet 

memakai hak ini, maka Amerika S2 

“ikat dapat memadjukan perkaranja 
epada Madjlis Umum PBB, jang 

kan mulai dergan persidangannja 
sada tgl. 21 September jad. 

kat untuk minta supaja Dewan 
Keamanan mempertimbangkan ke 
adaan jang ditimbulkan karena 
sebuah pesawat terbang angkatan 
lautnja pada hari Sabtu jl. ditem 
bak diatuh oleh pesawat2 MIG 

' Sovjet Uni didekat pesisir Siberia, £ era 2 ko. | diterangkan oleh kuasa usaha rita kurang sekali, ialah 5,294 untuk : : is Gan tinggal ditetapkan sadja tempat | kan pernjataan bersama bahwa keti- Berita AFP mengatakan, bahwa! dilakukannja atas perintah Iang- 
Ma Ke maba ai Ta uu, bahwa sudah diterangkan, kepa udjian SLA dan 15.646 bagi SLP. aa Pa Pe : nja: dalam mukadimah ataukah seba | ga negara Indotjina tadi diperboleh- | menurut dugaan, Dewan Keamanan! sung dari SOE Fisejhower, 
danesia adalah atas pangojlani da fihak Pilipina supaja masalan Tentang Perguruan Tinggi Pendi- dewasa ini adalah phase penera- | gai satu pasal baru. : kan memperoleh manfaat dari pasa! | ikan bersidang hari Rabu ibi. utk. Demikianlah kata kalancan jang 
menteri luar negeri Sunario jang | '"' diselesaikan . dengan rundingan dikan Guru jang akan didirikan, ngan. Ketjuali di 3 provinsi, pene | Menurut salah satu sumber jang| 3 dan 4 dalam perdjandjian pertaha- | mempeladjari soal tadi. (Antara). patut dipertjaja di Washington djuga memanggil dutabesar R.I. (Sedang fihak Pilipina mengadjukan Meteri Yamin katakan, bahwa un- rangan itu telah diberikan kepada berkuasa, pasal 11 dalam  perdjan| nan. kolektif, ialah masing2 mengenai pa Bana malam Rebo. 
untuk India, L.N. Palar dan duta |' Serat, jaitu mereka bersedia me- tuk mentjapai tingkatan jang tjukup| semua Bupati dalam konperensi2 |djian SEATO menjatakan, bahwa kerdjasama ekonomi dan bantuan mil 'Kegemparan telah terdjadi dalam Ada 3 taktor 
besar R.I. di Australia mr. Tam- |”2edakan perundingan dengan pe-' tinggi dan dengan demikian untuk dipusat masing2 daerah2. Tentang  naskahnja jang tertulis dalam baha | jiter, sidang suatu panitia madjelis rendah|  Kalangan2 jg lajak dipertjaja me 
il. Menurut mr. Tio sumarto | ”erintah Indonesia, apabila Indone endjamin mutu peladiaran pada penjebaran mahasiswa jang ada | Sa Inggris akan diakui sebagai nas Amerika Serikat ,,pem. | Djepang pada hari Senen jl.,"sewak | nearakan seterusnja — bahwa tindu- 
kedatangan 3 dutabesar itu. ar ea terlebih dahulu menjetudjui ke- perguruan tinggi, maka adalah sua-| dinegeri Belanda Menteri P.P. & | kah-induk. Pasal baru ini menetap beri djaminan” kepada tu kaum sosialis mentjoba mengemu | kan Amerika Serikat tadi mungkin 
maksudkan untuk menfberikan Lan utk. memulangkan 9rang2 uu keharusan bagi negara kita un-| K. telah mengadakan hubungan |kan pula, bahwa versi dalam baha Indotjina. kakan lagi masalah skandal perkara yisehabkan oleh 3 faktor. 

laporan2 kepada menteri luar Aka AT ea digolongkan dalam tuk menjiapkan tenaga2 pengadjar| dengan mahasiswa2 dan peladjar' : Sa Perantjis dari naskah ini kelak| Wartawan AFP Pierre Brisare | 'an jang telah menggontiangkan ke 1. Pembesar2 A.S. ingin memper 
geri. jang sangat memperlukan .Groep C”, MEUT” Gap TAI EA I2 jang berpendidikan  universitet2.| Indonesia jang ada di Nederland 'akan disetudiui oleh para . peserta mengabarkan bahwa menurut kala-| ludukan perdana menteri Shigeru' jihatkan bahwa mereka  mengang- 
laporan2 tsb. untuk dibawa ke | belum sampai 5 tahun | memasuki Menurut keperluan sebenarnja akan| dan di Djerman. Dalam beberapa konperensi dan akan mulai berlaku | ngan diplomasi jang memperhatikan | Yoshida. Ketua panitia, Shou Tan4Y sap sangat seriaus — perbuatan2 se- persidangan umum. PBB ig akan daerah Pilipina. Serjara informil pe dibutuhkan perguruan- tinggi pendi-| rawat telah didjelaskan kepada | setelah dideponir di Manila, tempat | nja, Alena Brotokol ria Indotjina x2 | tel” oleh anggota partai Liberal dit! marjam' penembakan, “diatuh ” pesax 
dimulai 21 Septe 2 merintah - Indonesia memadjukan “4:4. SF ditia Propinsi. kata| mereka dasar2 effesiensi untuk | deposit segala alat2 ratifikasi per 5 5 tuh membantu kaum snosisi. Sidang ! ,,,,, ENTER YAN 

AS Fa hg , Sikan “garu p pinsi, £ : ae pada hakekatnja adalah tindakan tar 1 wat tadi, jg terdjadi diluar perara 
2 SR aa See BKN penekarapan, ' “Tentk Mengatakan: Naa lagi. Perhubuag — dengan| menjebarkan beberapa mahasiswa . djandjian SEATO. (Antara). bahan jang sudah selajaknja bagi pe | “emudian ditunda dalam keadaan | rerritorial Sovjet Uni. 
Setandiutnja atas pertanjaan mr. nerundingan. dengan tidak ada sik keadaan keuangan, maka dalam ta-   
  

Indonesia kebeberapa tempat di PEMARAFAN perdjandjian jg 

  

catjau dan akan diteruskan pada ma 

  

5 
ya 2 PE Ran Pa ag 3 . £ setudjuan Djenewa. Amerika Serikat Ns 2. A.S. ingin sekali mengetahui, 
Tjokroodanan menerangkan, bai | "a12 jg Pe anget: Pemanah, (hum ini baru dapat diadakan d: luar Nederland. - dihasilkan oleh konperensi 8 ne- dengan dem'kian memberikan djami. |'am hari ini. apakah Sovjet Uni "masih . djuga 

5 ' Bandung. Barusangkar dan Malang hi , Guru2 besar. nan kepada keti ara Indotjinz mempertahankan sikapnja jg mens “ Djuga diadakan rapat dengan Dja 2 19. neg HA PN 
yjang berturut turut akan dibuka pa- jug Pe kan Oi enean Taj tadi dalam konperensi Manila, kare- benarkan "penembakan - djatuh itu, 
Ida tgl. 1 Oktober 1954, 1 Oktober 

P.T.P.G. jang terdjadi atas sua 
tu fakultet itu dan lama beladjar- 
nja 4 tahun mempunjai 2 tingka 
tan . pendidikan: jang masing2 
lamanja 2 tahun, jaitu pendidikan 
bakaloreat dan. pendidikan dok- 

  

pendidikan dan. peladjaran djas- 

nemi dan hukum negara. Djum- 

tel. 31 Agustus jl. Djumlah tja- 

Pendidikan musiarakat 
Mengenai pendidikan masjarakat   

watan2 Komisariat Agung di De: 

lain daripada mersjuruh kembali ke 
Indonesia bagi. pegawai? ig davat 
tjuti oleh karena dibutuhkan tena- 

ganja, kata Yamin, maka telah di 
usahakap djuga untuk menarik te- 
(naga Guru Besar dan Lektor dari   mendengar lebih landjut tentang pe 

(Antara). 

  

Tidak lama lagi ditunggu kedata- 

ir. Ashar Munandar dan mr. Su- 
parto, masing2 wakil ketua, anggo- 

    
  
Untuk memasang ban mobil adalah 

na AS ,,tidak mau menempatkan tar 

mendjadi  pendjamin  persetudjuan 
Djenewa, karena AS — sebagai pe- 

. handatangan protokol tadi — setjara 
langsung dan ,,sah” akan berkepen- 
tingan apabila terdjadi serangan ber 
sendjata terhadap salah satu negara 

Komentar V.K Menon: 

Berita UP dari London mengata- 

lam bentuk apapun djuga dalam SE 

sing Laos dan Kambodja. dimasuk- 
kan dalam daerah perdjandjian SE, 

wilajah mereka bagi pangkalan2 

organisasi (dalam hal ini SEATO) 
untuk melindungi Asia Tenggara, 
jalam mana India atau negara2 
etangganja tidak ikut serta, tidak 
lah sesuai dengan keinginan rak- 
at daerah Asia Tenggara sebagai 

litandatangani oleh 8 negara itu 
2 Asia 

Protokol tambahan pakt 
Seato tentang Indotjina. 

in Pertahanan Kolektif Asia Teng 

SEATO) dengan Laos, Kambodia 
lan Vietriam bagian selat, (Viet- 

kalau soal ini sudah sampai dalam 

Belum punja keterangan 
lengkap. 

Sementara itu delegasi Amerika 
Serikat dalam PBB mengumum- 
kan, bahwa A.S. tidak akan me- 

! : Ka S4 H da ada Keduta Ia Pe piliter asing. £ 2 : :1954 dan 4 Septomber 1954. Un- | Haag Gam Pp utsan : $ 5 2 2 samanan 

teng DA Beriipan untuk pem-| Sedikit hari lagi Kementerian PP Pe ART aan bana Sena Pen ba Ne aae Taat pat. “beberapa 
I bukaan perguruan tinggi pendidikan| & K akan menjiarkan angka? na- : Heran Ps Tua aewa, kata Menon, dan apabila | aa "3 Na Meat: 

Para di lada: Menteri menun-| ma mahasiswa2 dari 1800 orang Ctapi setelah protokol ini ditan | Jasar2 ini tidak ada, maka mung- | f6 akibard Hinsideh « Ini .mungk.n Bana Siswowartojo dan| mahasiswa peladjar di Nederland jg | datangani, maka Amerika Serikat kin sekali tak tertjapai persetu- Pn Pa An Tn Pa aa ane ' mag F ) adin Jakan ditebarkan keluar, Nederland. akan merupakan ,,pendjamin” kea- Ijuan « “perletakan “sendjata. dijakan merupakan se natjam pa 
untk ai Batusang) ar ZA Putusan2 jg berhubungen drs manan Laos, Kambodja dan Vietnam | indotjina. bagi apa 1g oleh pihak A.S. d.se 2 
aa Suta Kieradjaan. penjebaran itu telah disampaikan Bao Dai”, kata sumber tsb diatas Menon seterusnja memperingat Ja Komunis Neng POR er 

, : KENA | tadi. Dan setjara tidak langsung AS | kan bahwa pembentukan suatu | dampingan serjara damai . 
Banjak permintaan. | kepada Duta2 jg bersangkutan. Se- J gsung » Pa 

! 

toral. Pendidikan pada tingkatan | Dierman, “Swis dan Austria.  Da- Indotjina tadi, atau apabila terdjadi aan Ae aa Pte Pa Ta Ni 3 nu taka F5 PA Ta i dalam perdjandjia a K Dewe amanan, 
doktoral meliputi djurusan ilmu |!am sedikit waktu “lagi kita akan keg'atan subversi terhadap mereka. Na Nan supaja badan ini selekas2-nja ber- 

sidang guna  mempertimbangkati 
mani, bahasa, kesusilaan, sedjarah " nambahan tenaga wasino ini «9.4 Melanggar persetudjuan Ben serta Z negara akibat2 Insiden penembakan dia 
budaja, ilmu pasti dan alam, eko- Menteri PP & K Moh. Yamin, Djenewa. ? tuk “Nesawht LAS oleh" « pesawal 

M.I.G. Sovjet dekat Siberia. Se- 
lah mahasiswa jang akan diterima . san, bahwa utusan istimewa PM Seterusnja menurut ” keterangan | babnja ialah karena delegasi A.S. 
di Malang 140 orang. di Bandung : ANGGAUTA DEWAN PENG- '“.waharlal Nehru dari India, V.K. lari Makan ig patut dipan d' Ibelum lagi menerima keterangan2 
260 orang “dan di Batusangkar ' - URUS N.I.A.M. KF Menon, Selasa menerangkan bahwa W.nila pada malam Rebo jl. Pre jang lengkap perihal peristiwa 
200 - orang. Pendaftaran ditutup | - INDONESIA. ' dimasukkannja negara2 Indotjina da koi tambahan pada ..Perdjandii-| tadi. Seperti diketahui, perminta- 

an A.S. kepada Dewan Keamanan 
lon 2310 orang, diantaranja 18 ngannja mr. Muchjidin Afandi, ke- ATO, akan membahajakan persetu- |...» jg akan menetapkan hubu |'adi baru disampaikan | setjara 
persen Wanka Vi tua dewan pengurus N.LA.M.  be- djuan perletakan sendjata di Indotji- igan antara negara2 penanda-tang: lisen pada malam Selasa jl., oleh 

serta mr. Kusnun Tjitrowardhojo, na. Djuga apabila setjara tidak lang | Kah perdjandjian tadi (perdjantisa) WK tetan ALS. dalam PBB, 
Henry Cabot Lodge Jr. 

(Antara-AFP) 
Menteri "menerangkan, bahwa da- ta dan panitera dewan tersebut. Suatu pekerdjaan jang sukar dan be- | TO, maka itu sudah merupakan pe | sm Bao Dai), adalah sebuah doku Baya aa 

5 Ka lam masa menghadapi pembangu- Dalam atjara kundjungan itu, di- rat. Seorang Djerman telah dapat | langgaran persetudjuan Djenewe | yen jg hanja terdiri dari kira2 10 
Permainan Anak2 memang tidak mengenal batas2 politik ataupun ba- win dimana diperlukan kader dan samping bersinggah di Djakarta, ter membuat suatu alat, jang menurut Negara? Indotjina, kata Menon, me baris, terbagi dalam 2 bs. 
tas2 negara. Pada gambar tampak anak2 Djerman jang berasal dari zon4 

Berlin Timur dan zone Berlin Barat asjik bermain-main ,djamuran g6 g€ 
thok” tepat. ditempat perbatasan jang memisahkan Berlin Barat dari Ber 
lin Timur. Seorang polisi Djerman-Barat (berdiri kiri) dengan penuh per 

hempir 5 tahun jl. Djawatan Pen- 
didikan ” Masiarakat  didjelmakan. 
Usaha terpenting diantaranja mem- 

berantas buta huruf dengan pemeli 

masuk pula kundjungan kepada tam 
bang2 minjak N.ILA.M. di Djambi 
dan di Banju serta penindjauan pada 
perusahaan2 B.P.M. di Pladju dan 

dia, dengan alat ini, maka memasang 
dan membuka ban mobil adalah 
suatu pekerdjaan jang mudah sadja, 
dapat dikerdjakan oleh seorang wa- 

  

hatian menjaksikan permainan anak2 tersebut. haraan seterusnja, ' membuka kur. di Balikpapan. - nita, Menon mengutjapkar. kata2 tad | ja, apa jg disebut ,wilajah Viet- BEBERAPA pabrik Nor- | 
sak Masakan 1 dimuka para diplomat dan warte | sam Bebas”. wegia sedang mengadakan 

wan di London. (Antara ' Pasal 4 pakt SEATO adalah pa-' eksperimen dengan  djam T jita? Mesir: Spj. Negara? Arab Politis-Militer Disatukan 
MENTERI PEMBIMBING nasi. perkundiungan2nja ke negara2 Arah, : It : ni ,, ex pat hat Aan Makna KANG Ti : / Atas i ke a . : shetapkan bahwa pasa i tuk mengganti 6 nal, major Salah Salem, kepada pers | termasuk Saudi Arabia. Libanon Ya | njelenggaraan rentjana sematjam itu. Liga Arab. TT Atas pertanjaan mengatakan merupakan elanggaran persetu- Bab 2 menetapkan bahwa pasal 3 manja, ah enggant 

hari Selaga mengatakan bahwa seba | man, Irak dan Jordania. Selain itu | 2. Politik luar negeri Arab jang — Mengenai masalah pertikaian an- | bahwa penjelesaian setjara damai 2 van perletakam bendiata di Indo |dari pakt SEATO, ialah perihal ker ' hari kerdja dari 48 djam 

gai hasil perundingan2nja baru2 ini 
dengan para pemuka negara2 Arab, 
ja dapat menjatakan bahwa negara? 

ia djuga telah menjatakan kepada 

organ tak resmi pemerintah ..Gum- 

huriya”, bahwa perundingan2nja ba 

ini setudju bulat dengan Mesir da-| ru2 ini bertalian dengan masatah2 jluar negeri Mesir, dan masalah2 dan alat2 sendjata . kepada tentara laksanakan resolusi2 PBB jang ber-| itu sesuai dengan Piagam PBB Protokel inj akan mulai berlaku, | si naik dengan 23940 dan 

lam tudjuan2 mereka. Ia mengeluar | sebagai dibawah: satu2nja jang masih tinggal ialah Jordania untuk. membantunja. men-| talian dengan pengembalian daerah2| dan apabila keamanan  wilajah segera sesudah Pakt SEATO dirati- mangkir dari pekerdjaan 
kap pernjataan itu setelah ja pada suatu pengumuman jang tegas ten- djaga perbatasan Israel-Jordania, jg. | Arab dan repatriasi sedjuta orang | mereka terantjam. Seterusnja, ne- |fikasi oleh majoritet dari negara2 Gjarang tterdjadi. (Antara). 

hari Senen kembali dari rangkaian 1, Penjatuan militer Arab, Ia ocz- 

   
2 an men ng 

ikata bahwa ia optimistis bagi pe- 

| sama. Ia merasa pasti bahwa semua 
Inegara2 jang telah dikundjunginja 
'sepenuhnja setudju dengan politik 

  

tang politik Arab kepada “dunia, 
Lombnga K 

«Kom, Bada sings 

aa Kurt 

  

      

Mn aa ana Se MERE on nb ae JA oa Jala aa bin oli, Abi ii el BA EA Ne Abal 

3, Reorganisasi dari Sekretariat 

tara Arab dan Israel, major Salah 
Salem mendesak agar semua nega- 
ra2 Arab memberikan peralatan2 

menurut pendapatnja adalah terlalu 
ih 

“budeja ! 
Smg Indo abs 

  

   
    

ah: Gino nnaia 
on. "dero sprea" 
sebesbhaskasib boom 

  

| pandjang. : 
ia 

dengan Israel hendaknja djangan di- 
pertimbangkan selama apa jang di- 
sebutnja negara Jahudi ini tidak me 

pengungsi Arab, (Antara). 

burut sjarat2 persetudjuan Djenew 
dilarang ikut serta — baik langsun: 
maupun tidak langsung — dalam se 
suatu persekutuan militer. 

Seterusnja Menon menjatakan 
bahwa djuga apabila SEATO me- 
lindungi mereka | maka hal itu 

ijina pula. | 
Laos dan Kambodja hanja 

boleh menerima bantuan apabila   para2 tadi dilarang menjediakan 

x 3 p: dik 1 ai 

di mn Jia Pep a  M ANN enam Man aah ia Ya ban aa Pa On na BA aa Je Se BA oa 

Bab 1 menetapkan bahwa nega- 
ca2 anggota SEATO bersepakat un 
tuk mengenakan pasal 4 darj pakt 
SEATO kepada Laos, Kambodja   
saj jg pemberian bantuan kepada sa | 
'ah satu negara jg mendjadi  kor- 
ban agresi. 

| 
| 

k 
f 

djasama dilapangan ekonomi, akan | 
dikenaka, pula terhadap ketiga nc-' 
gara Indochina. |   penandatangannja. (Antara—UP), 

Boleh Ditjoba 
Djuga! 

Kprdja lebih pendek, jaiiu 5 
hari kerdja seminggu de- 
ngan djumlah 40 djam 1z- 

seminggu. Sesudah 6 bulan 
eksverimen, lapuran mem- 
perlihatkan bahwa produk- 
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| bar Hidup. Ini berarti bahwa misal- 
.nja poster2. dan gambar2 -rekiame 

. pendjelasan dari Panitya di Smg. iri 

kelihatan ebi” mi 

  

   uganTennisInt. 
Dua Djuara Tennis Australia Akan Main 'ULU 
Di Semarang Melawan Ketje Sudar- 
...s0n0 Dan Tan Liep Tjiauw 

DARI FIHAK ja , bersangkutan didapat kabar, bahw tidak kalangan tenun “di Semarang “akan dapat Ban lak . tennis besar berkaiuber internasional. Atas usaha 

      

   

   

    

   

   

      

Pelti akun didatangkan dikota ini dua djago. tennis dari Asta alah Wortington dan Don Candy. Wortington Ganah anya ke 3 di Australia, tapi permain: anja 2 tingkat lebih tinggi daripada per- sean Gjago tennis Australia Arkinstal, jang dulu pernah djuga Don Candy mendjadi juara ke 9 'tetapi disam- 
adi djuara Junior di BAN eter aa Australia, 

  

Jang akan menghadapi permai- 
| nan kedua.tamu dari Australia ini 
adalah djago2. tennis kita sdr2. | Ketje Sudaisono dan Tan Liep 

IL auw untuk single dan pasangan pang Ke an Ting Pa po ntuk ba & ». d/a- Asrama yIOU0le. Sebagai tambahan akan di 
dioda Janis Aetantkat "sinian Ta Gan Siauw Kie melawan nj. Tan 
man Kusuma” dari RRI Semarang Hap. Tjauw. 

  

  

5 ingania diadi me! OYstecm dalam pertandi ini 
wu ne dadi mei OK C pertandingan ini aa il dekganin Kd ea akan memakai systeem san “ Ban endiri, bukan dada- Ae jang sudah lazim digunakan       

  

dalam pertandingan? Davis Cup, 
alah .the best of five”. Ini perlu asuh ,.Taman Kusuma” bertanj: ke-| Untuk mengudji, bagaimana reak- ida si-anak jang mau menjanii, an-| SF dari djago2 tennis Indonesia 

taranja sbb.: Si Anu, kowe arep| terhadap systeem baru tersebut, menjanji 0 anggo PAPIE lan Sebab selama ini pertand ngan2 MAMIE" Pee anak? jang Pmnis di Indonesia umumnja sela- 
“dirumah milicu-nja masih ke (Be-| IU memakai systeem ,.the best of landa2an sih tak begitu tjangguno| hree”. mengutjap papie en mamie, tapi is.| Pertandingan» tersebut akan di didikannja 10096 Indonesia tak ke-| adakan di baan STC di dil. Mugas . duman zaman Belanda, kan ja bisa dan Akan ddjatuhkan pada hari 
tingak-tinguk. Lhooo mas Pong, apa(Sattu sore, Minggu pagi dan ja tak lebih meresap  diutiapkan: | M nggu sore- Kapan tanggalnja, 
.Kagem romo tuwin ibu”. Eeeece, (belum diketahui — dengan pasti: djadi kita idep2 mengadjari bahasa) Harga kartjis masuk rata2 Rp. hatus di ,,Taman Kusuma”. 15-— untuk satu kali masuk, se- 

Sir-pong tak bisa tambah komen-| dang kartjs tarusan dapat dibeli tar, tjuma ikut ngelus-elus dada (se- dangan harga Rp. 40. karang dadanja sendiri, bukan dada Perlu pula d terangkan, bahwa 
dimas Sasmojo) sambil mengutjap: | pertandingan di Semarang ini ada- 

nia Sir-pong), sebab terkedjut sete- 
ngah dood waktu dengar itu peng- 

»Kasihanilah anak2 kta, djangan| 2h pertandingan jang pertama jg 
disasar-sasarkan!!!!?” dilakukan olzh kedua diago tennis 
Nuwun rama, tuwin ibtt.-........|Austrafa tadi di Indonesia: sesu- 

Sir-pong. dah main di Semarang mereka 
akan mengadakan pertandingan2 
di D'akarta dan beberapa kota 
lainnja- 

2 Wakil N.U. 

RAMPOK DI KP. LIGU TER- 
: BONGKAR. 

Dari kalangan Kepolisian di Se- 
marang didapat kabar,” bahwa pe- 
rampokan jang terdjadj di Kp. Ligu 
beberapa bulan berselang telah da- 
pat dibongkar oleh pihak kepolisian 
jang bersangkutan. Dengan didapat- 
nja keterangan2 jang lengkap, ma- 

ka soal kedjahatan tadi kini men- 
tjapaj penjelesaiannja. 

Sedikitnja ada 3 orang jang ter- 
tangkap. 

DISKRIMINASI DITIADAKAN. 
Berhubung dengan kenjataan, bah 

wa pengetjualian Bis Kota Pu- 
tih dalam peraturan “satu djurusan 
djalan (e€nrichtingsverkeer) di dja- 
lan Mataram, Miaten dan Karang- 
t ti membawa manfaat se- 

Png ap Pa da maka mulai 
tanggal 8 September 1954 penge- 
tjualian tersebut ditiadakan. 
Waktu mengenai pertjobaan peratur- 
an satu djurusan itu tetap dimulai 
diam 6.00 — 18-00. Diharap umum 
mengetahui “adanja. 2 

  

SAIFUDDIN ZUHRI anggauta 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
atas pertanjaan kita membenar- 

ikan, bahwa N.U. telah mendapat 
undangan untuk menindjau ke 
RRT. Undangan itu dapat disetu- 

| djui, dan NU akan mengirimkan 
2 orarg waMl kesana. Saifuddin 
belum bersedia menerangkan, apa- 
kah undangan jiu darj fihak Pe- 
merintah RRT, dan siapa orang 
na jang akan berangkat untuk 
memenuhi undangan itu. Dikata- 
kar, bahwa 2 orang iang akan be- 
rangkat terdiri dari seorang prija 
dan seorang wanita, sedanskan 
orang2nja akan ditentukan lebih 
landjut. Waktu k'ta tanjakan apa- 
kah Saifudd'n sendiri jang nanti 
akan berangkat ke RRT, ia kata- 
Yan ada kemungkinan. 

Tetani oleh sementara kalangan 
N.U. lainnia dinjatakan. bahwa 
uk memenuhi undangan ke R.R.T.i 
tu 2.orang wakil N.U. jang besir 
kemungkinannia akan berangkat fa 
lah Kijahi Abdul Cholik dan Njonja 
Machmudah, kedua?nja dari Sema 
rang dan masing? -mend'abat - Kon 
sul N.U. Diawa Tengah dan anggau 
ta PB Muslimaat. : i 
Sebagaimana diketahui. ket.uali.2, 

orang anggauta N.U. jang akan bej 
rangkai ke RRT, djuga akan berang| 

TUGAS PANITYA SENSOR 
FILM DI SEMARANG. 

. Dikabarkan, bahwa Panitya Sen- 
sor Film Smg. mendjalankan tugas- 
nja berdasarkan ,,Film Ordonantie 
1940”, Menurut pasal 1 (a) dari or- 
donantie itu, Panitya Sensos Fiim 
hanja bertugas menjensor Film Gam 

jang diperlihatkan kepada - umum 
berhubung dengan suatu film jang 
akan dipertundjukkan, tidaklah ter- 
masuk kedalam lapangan tugas Pa- 
nitya. Djuga tidak termasuk keda- 
lam tugas Panitya pertundjukan? 
umum berupa tari2an, sekalipun 
andaikata penari2 bersangkutan ada 
lah filmacteur dan 'pertundjukan itu 
diselenggarakan dengan perantaraan 
sesuatu perusahaan film. Terhadap 
pertundjukan ' Hongkong — Reveu 
Girls, Panitya belum pernah meng- |. 
ambil tindakan2. - : 
Dikabarkan pula bahwa filmor- 

donantie 1940 tsb. diatas, oleh Pa- 
nitya sudah lama dirasakan, kekura- 
ngan2nja. Oleh karena itu oleh 
Kem. P.P. & K. 'telah dibentuk 
suatu Panitya Perantjang jang me- 
njiapkan perundang-undangan sensor 
film jang kabarnja kini :hampir se- 
lesai. Perlu ditambahkan, bahwa 

ri dan mendjabat anggauta - DPD: 
Prop. D'awa Tengah. Belum didapat 
keterangan, untuk beberapa. lama 

mereka akan menindiau RRT. Jang 

sudah terang ,aitu mereka akan me 
niaksikan perajaan peringatan hari 
RRT tgl. 1 - Oktober. 

Sekitar konggres N.U. 
Dalam pada itu atas pertanjaan 

mengenai sekitar konggres N.U. ke 
20 jang berlangsung di Surabaja pa 
da nanti tgl. 9 14 September 

1954, Scafuddin menerangkan, bah 

wa konggres antara Icin akan mem 
perbintjangkan nota politik jang be 

berapa waktu- Hl. telah disampaikan 
kepada Kabinet. Dalam nota poli 
tik itu, menurut Saifuddin, N.U. te 

lah menuntut diadakannja “ perbaik 
an-perbaikan dalam beleid Pemerin 

adalah untuk menghindari salah fa- ! sah mengenai soal2 keuangan, pere 
ham diantara” masjarakat. konomian, kepegawaian dan keama 

adi It (nan. Partai N.U. tidak puas 'akan ke 

  
     PARA TN IU | bidjaksanaan Pemerintah mengenai 

M Ss R $ h soal2 tsb. jang telah dilaksanakan 
Y : Gahar sampai sekarang. Ditanja tentang se 

Sg 2 2 aa hah-sehab tidak — kepuasannja itu, 

Na TAB IB Saifuddin tidak bersedia memberikan 

Seteran 109 — Semarang. keteranoan2 lebih diauh, hanja dika 
takan bahwa nota itu telah diper 
kuat djuga oleh Liga Muslimin. 

Tabrakan Hebat 
Kusir Dokar dan Ku: 

danja Meninggal. 
DARI kalangan Kepolisian di 

Semarang wartawan kita menda- 
pat kabar, bahwa hari Selasa sore, 

kra2 djam 6-25, di Karanganyar, 

Demak terdjadi ketjelakaan hebat, 
dimana seorang kusir dokar dgn 

Specialist untuk WASIR (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN, 
Ie aa lain - lain pe- 
njaktt. “ p “ 

Djam bitjara : 9—12 pagi 

Mn ato 
UAN MEN KATN 

      

   

    

truck dibagian muka sebelah ka- 
nan telah pitjah, hingga dengan 

1 demikian supirnja tak dapat me- 

ngemudikan trucknja dan mena- 

brak dokar jang datang dari lain 
djurusan. Tabrakan itu ada demi 

kian hebatnja, hingga dapat dika- 
ta, bahwa dokar tersebut mendja 

Idi hantjur lebur. Empat penum- 
pang lainnja mendapat luka2, di 
antara mana terdapat 2 penum- 
pang jang mendapat luka2 hebat. 
Dengan segera korban2 tadi diang 
kut ke rumah sakit setempat utk 
nrenerima pertolongan selandjut- 

|nja. Dari fihak penumpang track 
tiada seorangpun mendapat luka2, 
Dengan segera setelah terdjadi 
ketjelakaan itu, sopir truck terse 

kudanja telah meninggal dunia 

kesehatan n | seketika itu, karena ditabrak oleh 

3 i truck K 795 jang datang dari dju 
: rusan Semarang dan hendak me 

ini 'Njonja dapat 1 nudju ke Djuana. Tabrakan terse 

setelah Njonja but disebabkan, karena tiba2 ban 

    
    190, 

(tua Dexan M 

Akan ke RRT 

un 

    but lalu melaporkan kedjadian 
| tersebut kepada fihak jang berwa 

rang, 
N diseluruh tem 

Ja djib, 

0... Semi: a dan AGEN-AGEN 

    

  

tau 
Na   
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    PIND KRATON. 

Sunan Paku Buwono XH ke Diakar 
ta untuk melandjutkan — peladjaran 
nja Gizempat tsb. sediak Senin jl. Ke 

ngkubumi Kraton Su 
rakarta Pangeran Kusumojudo telah 
pindah ke-kraton bersama dengan is 
terinia. 3 
Menurut keterangan ang diper 

' Oleh Suara Merdeka, kepindahan Pa 
ngeran Kusumojudo ke-kraton “itu 
tidak mempunjai maksud2 tertentu, 
dan tidak mempunjai ..bsckground” 
sesuatu apa, bahkan telah — dengan 
persetudjuan Sunan dan Dewan 
Mangkubumi jang kini mewakili Su 
nan selama kepergiannja ke Djakar 
ta, Menurut keterengan itu seland,ut 
nja. kepindahan 'itu hanja karena per 
timbangan? praktisnja sadja, mengi | 

  
noat Usia Pangeran Kisumojudo jg. 
telah landjut itu. Karena  diika 
Pangeran Kusumojudo tislak pindah 
bertempat tinggal dikraton, maka 
daram kedudukan sebagai Ketua De 
wan Mangkubumi, Pingeran Kusu 
mo'udo tiap malamnia harus berada 
di kraton, sedang paginja pulang 
kembali ketempat kediamannja - di | 
Kusumojudan, hal mana sangat | 

memberatkan bagira. 

MAGELANG k 
LATIHAN PENUTUP. 

Ah i 
Sebagai atjara terachir dari latih-. 

an S.K.I. Magelang angkatan kedua, 
maka pada tgl. 31 Agustus 1954 sam 
pai tgl. 3 Sept. 1954 diadakan lati- 
han meerdaag (meerdaagse oefening). 

Dapat dituturkan serba ringkas 
tentang latihan tsb. sbb.: Siswa? 
S.K.I. pada latihan tsb.  digroepeer 
dalam 3 kompi. Tempat pemberang- 
katan Magelang (berangkat tgl. 3t 
Agustus 1954 pagi), tempat tudjuan 
Kedungdjati dengan dijalan kaki. 
Hubungan antara Kompi jang sa- 

tu dengan jang lainnja diselenggara- 
kan dengan walkie-talkie. Ditempat2 
tertentu diadakan latihan opste ling 
dan gerakan ,,menjerang” atau ,.ber-, 
tahan”. Bekal selama dalam perdja- 
lanan (latihan) para siswa setjara 
perseorangan membawa sendiri? ,.in 

natura”. Djuga tidak terketjuali pa- 
ra Perwira2 jang pimpin latihan itu. 
Ada djuga dipergunakan  mobiel2 
ambulance dan mobiel2 cantine gu- 
na memberikan pertolongan2 perta- 

  

ma pada para pengikut latihan dji-| 

ka mendapat ketjelakaan dan guna 
sekedar menghibur para pengikut Ia | 
tihan di tempat2 tertentu, djika se- 
dang istirahat. : 6 

Route2 jang dilalui ialah: Geta- 
san, Gondang, Susukan. Ngemptak, 
Kauman, Wonosobo, Kedoengoeter 
(Kemusu), Kenteng, Karanglangu 
dan Reben. - : 

Latihan dipimpin oleh Kapt. Dja- 
mu acting Kmd. S.K.I. Magelang. 
Latihan berachir pada tgl. 3 Sept. 
1954 sekira djam 09.00 di Kedung- 
djati dan para pengikut latihan de- 
agan naik K.A. lewat Solo dan Jogia 
kembali ke Magelang. Tiba di Ma: 
gelang djam 18.00 setempat. 

PEMALANG 
KOMD. MUDA POLISI 

— KARSIDI GUGUR. 
Diterima kabar, bahwa pada hari 

Selasa jbl. djam 18.15 telah terdjadi 
pertempuran antara patroli Mobiele: 
Brigade Polisi melawan gerombolan 

  

Berhubung dengan keberangkatan | 

ie 

— Diantara beberapa 

  

   | PENJERAHAN 

Pada achir Minggu ig baru lak 
ini, digedung. Pertjetakan  Negar: 
Lodiji-ketjil. Jogjakarta, telah d 
langsungkan' upatjara 
tanda djasa, oleh para pegawai - Per 
tjetakan tsb. kepada Kepala Pertje- 
takannja, Mutomo Notowidigdo, be | 
rupa ,,Surat tanda djasa” jg di tje- | 
tak dengan tinta emas, dan sebuah | 
Bintang emas”. 

“ Penghargaan itu, dengan meng: 
ingati tjara bekerdjanja dan belei 
Kepala Pertjetakan tsb., jg tidak s: 
dja selalu ditudjukan' kepada usa 
ha2 jg memberi manfaat kepada pa 
ra pekerdja, tetapi djuga dalam pe 
kerdjaan selalu diliputi suasana ke 
tenangan, kegembiraan, dan satu si 
ma lain saling menghargai. 

usaha Kepala 
Pertjetakan tsb. jg dirasakan sa- 
ngat berharga bagi semua pegawai 
Pertjetakan, ada disebutkan “ djuge 
usahanja mendirikan poliklinik dan 
koperasi. 

TJILATJAP 
LATIHAN MENDARAT. 

Baru2 'ini dipantai Tjilatjap 
telah diadakan latihan mendarat 

Idari laut oleh anggauta2 Angk. 
Perang, dengan mempergunakan 
alat2 jang modern. Latihan itu 
dapat berhasil dng memuaskan. 

GEROMBOLAN MATI 
KELAPARAN. 

:Menurut keterangan, gerombolan 
bersendjata didaerah sekitar Ka- 
wunganten tidak lagi tampak kegia: 

tannja seperti sebelum Lebaran, wa- 
laupun demikian mereka kini masih 
sadja  mendjalankan perampokan 
dan penggarongan berupa bahan? 
makanan dan ternak? milik pendu 
duk. Rupa?nja bahan makanan “in! 
sangat dibutuhkan oleh gerombolan 
Keterangan selandjutnja menjatakan. 
bahwa belum ini terdapat 7 anggau 
ta gerombolan telah mati dalam hu: 
tan akibat kekurangap makan, hins 
ga beberapa orang lainnja kemudi- 
an menjerahkan diri pada jang ber- 
wadjib. 

REMBANG 
RESOLUSI P.P.Dl. 

Suatu. deiegasi dari PPDI tjabant 
Rembang, baru2 inj telah menjam- 

paikan resolusinja kepada Bupat: 
Kepala Daerah di Rembang jang 
berisi tuntutan2 soal2 Pemerintah- 
an, perekonomian dan sosial. Jang 
antara lain menuntut adanja tundja- 
ngan jang tentu bagi Pamong Des: 
dan adanja peraturan padjak setjara 
demokratis. s 
MELATIH DUKUN2 BAJI 

  

adakan gerakan melatih dukun2 
baji didaerah tsb. Setiap angkatan 
di-ikuti oleh 25 dukun 'baji sela- 
ma 2 minggu. Peladjaran2 jang 
diberikan mengenai tjara2 peme- 
liharaan baji dan mempergunakan 
alai2 pada waktu baji lahir. Gera 
kan tsb. diusahakan oleh Lem- 
baga Kesedjahteraan Anak dan 
ibu di Rembang. . : 

BLORA 
    bersendjata didesa 

Pemalang Selatan.  Fihak Mobbrig 
Jang hanja berkekuatan 15 orang te- 
lah menghadapi serangan 
rombolan sebanjak 40 orang bersen- 
djata lengkap. 

pa saat lamanja, 

tembakan. 

Klapanunggal, f 

dari ge- 3-8 s/d 2-9 j.l. dengan 

6 KM DALAM TIGA HARI 
Dari Blora diterima -berita, bah 

wa selama 3 hari ialah pada tg. 
djalan 

kerdja gotong-rojong masjarakat 
Dalam tembak-me- desa Teleng daerah ketjamatan 

kat Njonjah Surya Hadi dari Perwa, nembak sengit jang terdjadi bebera- Bandjaredjo telah berhasil mem- 
! 3 komandan muda buka saluran air sepandjang 6 

Mobbrig Karsadi telah gugur kena km, dan dengan adanja saluran 
Berapa kerugian pihak tsb. puluhan ha sawah mereka 

terombolan tak diketahui tapi kini jang tadinja terlantar dapat di 
pengedjaran terhadap mereka masih .tanami menurut tehnik pertanian. 
dilandjutkan. 

DJEPARA 
MENINDJAU RENTJANA KE- 

WADJIBAN BELADJAR. 
Tgl. 7 Sept. wakil Kementerian 

PP & K Sugardo bersama anggauta 
DPD Propinsi Djawa Tengah bagi- 
an Pendidikan Ni. Surya Hadi, Ke- 
pala Inspeksi S,R. 'Djawa Tengah 
Karim Mohamat Durjat dan Kepa- 
la bagian Pendidikan Prop. Djawa 
Tengah Sumadj menudju daerah Ka 
bupaten Djepara. 

Mereka itu akan berada didaerah 
itu untuk lamanja 3 hari, jang chu- 
sus untuk menindjau dari dekat ten- 
tang rentjana kewadjiban  beladiar 
didaerah tsb. Seperti diketahui, Ka: 
bupaten- Djepara adalah 
daerah di Indonesia 
kali untuk didjadikan objek pertjon- 

toan pelaksanaan rentjana .,Kewa- 
djiban Beladjar”. 

TJIREBON 
MENINGGAL MENDADAK. 
Seorang bernama R., berusia 50 

tahun penduduk desa Tjiwaru, Ku- 

ningan,  baru2 ini telah meninggal 
setjara mendadak ketika tiba di Pa- 
sar kota Distrik Luragung. Diduga 
kematiannja itu disebabkan karena 

sangat lelahnja setelah memikul ka- 
tiang tanah seberat 38 kg. dari desa- 

  

. 
  

! 

i 

PERUSAHAAN KAPUR DARI 
ORANG2 HUKUMAN. 

Dibawah pimpinan pihak Dja- 
watan Kependjaraan, di Blora 
telah dibuka perusahaan pemba- 
karan kapur jang untuk pertama 
kafinja menghasilkan 15.000 kg. 
Perusahaan tsb. chusus dikerdja- 
kan oleh orang2 hukuman. Pi 
Samping itu. djuga telah dibuka 
kebun sajuran jang setiap bulan 
menghasilkan Lk. 350 kg. 

  

   
satu2njaj TARAN R.R.I. TRITUNGGAI 

jang pertama ' Semarang, 10 September 1954: 
| Djam 06.15 Pengadjian: 06.40 Em 

i pat Sekawan: 07.10 Musik Kulin- 
tang, 07.30 Joe Loss: 13.15 Rajuan 
Sam Saimun: 13.40 Instrumentalia: 
14.00 Hiburan siang: 17.05 Tamar 
Peladjar, 17.40 Jimmy Bov dl: 
18.00 Irama tenang: 18.30 Sendia 
djenaka: 19.30-Lagu2 terkenai: 20.45 
Orkes Purba: 21.15 Klenengan Ga- 
jeng: 22.20 Klenengan Gajeng (lan- 

.djutan), 23.00 Tutup. 

Surakarta, 10 September 1954: 
Djam 06.10 Suara Omme Kol: 

soum: 06.15 Pengadjian: 06.45 Ha- 
nafi dan Asiah: 07.15 Abdulganj dan 

nja kepasar tsb. jang djaraknja I.k. Rumtani, 07.45 Tango dan Samba: 
15 km. 5 

SUAMI KEDJAM, 
Penganiajaan setjara kedjam telah | Varia Djawa Tengah: 

, 

| 12.03 Julia dan Lena, 13.45 Sam 
Saimun dan Nien: 14.00 Suara Ken- 
tjana: 17.05 Dunia Kanak2: 17.45 

17.55 Sendja 
terdjadi baru2 ini didesa Tumaritis, mendatang: 18.30 Rajuan sore: 19.30 
Ketj. Haurgeulis (Indramaju). 
orang isteri telah dibatjok beberapa 
kali dgn. sendjata tadjam oleh sua- 

Se- , Pilihan Pendengar: 20.30 Panggung 
Gembira, 21.20 Panggung Gembira: 
22.15 Panggung Gembira - (landju- 

minja sendiri bernama Mk. Sang is-|tan): 23.30 Tutup. 
teri mendapat luka2 berat dan kemu 
dian diangkut ke Rumah Sakit Indra 
maju, sedangkan sang suami mela- 
rikan diri. Menurut keterangan, pe- 
nganiajaan itu didahului dengan per 
tjektjokan mulut mengenai uang be- 
landja, 
  

NAIK PANGKAT 
Pada tgl. 7 September, Pangli- 

ma Tertinggi Sukarno telah me- 
nanda tangani surat keputusan 
tentang kenaikan pangkat Letnan2 
Kolonel Bachrun, Sudirman dan 
Worauw mendjadi Kolonel, 

  

Jogjakarta, 10 September 1954: 
Djam 06.10 Pembatjaas Al Gut- 

'an: 06.30  Pelbagai Jagu2 Arab: 
06.45 Orkes Barnabas vor Ceczy: 
07.15 Krontjong Malaya: 07.30 Ra- 
juan merdu: 12.05 Arab Instrumen- 
tal: 13.10 Pilihan discotheek: 13.50 
Hiburan siang, 17.00 Taman Kepan 
duan, 17.40 O.H. Nusa Ina: 18.15 
Mimbar Kebudajaan: 18.30 Peladia- 
ran njanji: 19.40 Saju meraju: 20.15 
Orkes Melati, 21.15 Obrolan “pak 
Besut: 21.30 Dagelan - Mataram: 
22.20 Dagelan Mataram (landjutany, 

23,30 Tutup, 

penjerahan | 

sedikit 

. Mulai tgl. 15-9 di Rembang di | “€tapi disamping 

  

Di Djakarta telah dimulai lagi dengan perplontjoan bagi para mahasiswa. 
Kelihatan disini seorang plontjo wanita jang diharuskan melakukan pe- 

kerdjaan jang aneh-aneh. 

  
  

icaweria Kurang Ada- 

nja Pengawasan Tegas 
Maka Rorupsit Dan 
Men-Djadi2?— Seora | 

Ditangkap: Penggantinja Djuga 
Tak Mau Kalah Korup.... 

Darmosugitos Wartawan Kita Di Jogja. — — Oleh: 

' BAHWA PENJAKIT , korupsi” dan .pehggelapan2”, jang 
sedjak lama meradia lela di sementara kantor2 dan djawatan2 Ne- 
geri, merupakan suatu wabah iang tidak 
berakibat merugikan kepada kekajaan2 Negara, 
setjara tidak langsung, penjakit itu merupakan sesuatu sabot atas 
usaha2nja Pemerentah untuk kepentingan rakjat, 
usaha pembangunan jang sangat 
berhenti setengah djalan, setidak2nja mendiadi kurang lantjar dja- 
lannja. Hingga sendirinja akan bisa menimbulkan rasa2 jang tidak 
enak dan atau kurang kepertjajaan dari rakjat kepada Pemerentah. 

Djustru karena itu, kita rasa 
iidak kelebih2-an kalau tiap2. jg 
melakukan penggelapan dan Ko- 
ruptor2 itu disebut ,,musuh dida- 
iam selimut”, jang bahajanja bagi 
Negara, tidak ada bedanja dng. 
perbuatan2 musuh dan pengatjau” 
masjarakat. 

Sangat kita hargai usaha2- Pe- 
merintah.jang achir2 ini, tidak 

atjau keuangan Ne- 
zara jang bisa dilotjoti topengnja, 

Ah itu, untuk selan 
djutnja orang masih belum meli- 
dat usaha2 preventif dari Peme- 
rintah, untuk menindas mendja- 
larnja wabah itu, setidak2-nja 
membatasi, supaja djangan terus | 
menerus meradialela. 

Seorang Komisaris Pulisi, jang | 
mendapat tugas mengurus perka- 
ra2 kriminil, dengan terus terang 
mengatakan kepada kita, bahwa 
dalam banjak perkara korupsi 
itau penggelapan2 jang pernah 
rerdjadi, hampir semuamja dise- 
babkan karena kurang pengawa 
san. 5 : 

Bahwa keterangan ini tidak 
bisa dibantah, Wartawan .kita di 
Jogjakarta bisa mendapatkan be- 
berapa tjatatan tentang ,,donge- 
ngan penggelapan dan/atau ko- 
rupsi”, jang telah terdjadi karena 
dielelija pengawasan”, diantana 
nja: 

Salah satu Djawatan dari Kemen 
terian P.P. dan K., kira2 empat ta 
hun jg lalu, telah terdjadi pengge- 
lapan. banjaknja Ik. Rp 120.000. 
Oleh jg berwadiib tindakan2 jg per- 

lu telah diambil. Pekerdjaan di gan 
tikan oleh lain pegawai, dap pada 
permulaan tahun ini, pegawai baru 
itu telah menggelapkan lagi Ik. Rp 
40.000. 

Njatalah bahwa dengan musnah- 

nja kas Negeri Rp 120.000 itu he- 
lum bisa memberi tjukup pengarti- 
an, untuk mendjalankan — pengawa- 
san lebih actief. , 

Dalam Djawatan Kereta api di 
salah suatu tempat pernah di laku- 
kan penggelapan banjaknia Rp 93. 
900,  diketahuinja setelah Kepala 
Djawatan itu pindah di Djakarta. 

Dengan kedjadian ini, timbullah 
pertanjaan, apakah pada waktu pe- 
gawai itu meninggalkan kewadjihan 
nja, tidak dilakukan timbang terima 
sebagai mustinja. 2 
Dalam kantor  tjabang - PTT di 

suatu tempat pernah terdjadi peng- 
gelapan Rp 35.000. Dalam peperik- 
saan, kenjataan bahwa selama pega 
waj itu mendjabat kepala - kantor 
tiabang PTT “itu, tiga tahun lebih, 
belum pernah ada seorangpun dju- 
ru memeriksa keuangan Negara ig 

  

"Rp. 116.733.400. 

Penggelapan Bisa 
ng Pegawai Korup 

sadja setjara Jangsung 
tetapi dengan 

karena segala 

diharapkan oleh rakjat, mendjadi 

kedua, belum menarik perhatian- 
nja jang berwadjib untuk meme- 
riksa uang jang mendjadi tang- 
gungan pegawai itu...... : 

Dan disamping korupsi besar 
besaran jang terdjadi didalam 
lingkungan Universiteit Gadjah 
Mada, masih sangat banjak kedja 
dian2 penggelapan. dan/atau ko- 
runsi jang terdjadi- karena...... 
kurang pengawasan, Sekali 
kurang pengawasan! 

Demi kepentingan dan kesela 
matan Negara, benar2. meminta 
perhatian.:.... 

lagi, 

Raaotjangan 
Pendapatan 
Negara 1954. 
Menurut Menteri Kenangan Drs. 

Ong Eng Die, maka" pendapatan 

negara untuk tahun 1954 di ran- 
tjangkan- sebesar Rp 8.163.480.431. 

Djumlah tsb. didapat dari pendapa 

tan2s Pemerintah dalam hal padjak2, 
perusahaan2 negara (I.B.W.), rupa2 
penerimaan, modal, hadiah dan pin 
djaman. 

Dalam: hubungan itu pendapatan 
Pemerintah dari padjak2 ' dirantjang 

kan sebesar Rp 5.669.393.000, djum 
lah tsb.  diperdapat “dari Djawatan   Padjak Rp 2.506.000.000, Padjah 

Bumi Rp 450.000, Bea dan Tjukai 
Rp 3.150.160.000, pacht dan lisensi , 
Rp 193.000, pelelangan ' Rp 2.500. 
000 dan padjak undian sebanjak Rp ' 
10.000.000. F 

Pendapatan lainnja ialah dari pe' 

rusahaan2 negara (1B.W.) jang men 

dapatkan saldo perusahaan sedjum ! 
lah Rp. 206.328.051. Sedang dari! 
rupa2 ' penerimaan “didapatkan se-i 
djumlah Rp. 1.435.849.400, djum- 
lah itu didapat dari Indusemen (T. 
PI) Rp. 1.057116.000, laba Rp. 
109.000.000, -konsesi pertambangan 
Rp. 91.500.000, denda dan penjitaan ' 
pengadilan Rp. 10.000.000, uang kel 

panduan dan perambuan Rp. 21.500. 
000 dan penerimaap lain2 2 RAN | 
penerimaan “dari tanah ee 

Dari modal (pendjualan “barang2 

modal ig. tidak dapat dipakai lagi) 
akan ditjapai djumlah Rp. 2.000.000: 
sedang — pendapatan dari hadiah | 
(ECA grants) berdjumlah Rp. 500. 

000-000. Ditambah dengan pindja- 
man kredit dari EXIM Bank seba- 
njak Rp. 350.000.000. Dengan  pen- 
dapatan2 “ tersebut maka djumlah   mengontrol, pun Kepalanja sendiri. 

belum pernah memeriksa uang jang 
mendjadi tanggungan ' pegawai itu, 
dan kita rasa ia bisa memakai le-! 
bih banjak lagi, kalau tidak setjara' 
djudjur, pegawai itu datang sendiri | 
ke Kantor Polisi untuk  menjerah- 
kan diri. 

Dalam dinas Kesehatan, telah ter 
djadi penggelapan beribu? jg sam- 
pai sekarang masih didalam peprik 
saan. Pegawai itu tiap2 bulan ha- 
rus menjetorkan uang jg diterima 
tiap2 hari. 

Belakangan 3 bulan 'ia tidak 
stort,: dan...... penggelapan telah 
terdjadi. .Rupania. kelambatannja 
dalam bulan pertama, dan djuga 
  

  

N.T.R. SELURUH DJAWA 
TENGAH. 

Djumlah Nikah, talak dan ru- 
djuk' seluruh Djawa Tengah, utk. 
kw. II th. '54 ini, tertjatat seba- 
njak 138075 djodo, dengan perin 
tjian Nikah ada 93494 djodo, ta- 
lak ada 42092, rudju' ada 2489. 
Jang miskin nikah ada 165, talak 
19 dan rudjuk ada 2. Djumlah 
uang N.T.R, ada Rp. 1.366.455,- 
Dari djumlah seturuhnja itu, ma- 
ka jang eyang rekord untuk Ni- 
kah lah Kab: Tjilatjap dengan   

EN ea Sa dad Won Ma laba G Oh 

angka 5891 orang, untuk talak 
djuga Kab. Tjilatjap' dengan ang 

pendapatan seluruhnja  dirantjang- 
kan sebanjak Rp. 8.163 480.451,—. 

i     

Hutang Dagang 

Indonesia Pada 

Djepang 
Ditunda Pembajarannja 

Utk 5 Tahun 

HARIAN ,Sangyo Keizai” me- 
ngabarkan, bahwa - menurut ia- 
poran jang disampaikan kepada 
pemerintah Djepang oleh konsulat 
djenderal Djepang Djakarta,  pe- 
merintah Indonesia telah menjam- 
paikan pendiriannja, bahwa utang 
dagangn a kepada Djepang se- 
djumiah 175 djuta dollar ditunda 
pembajarannja untuk lima tahun, 
berhubung dengan belum diselesai- 
kannja perkara ganti kerugian pe- 
rang. Harian itu selandjutnja me- 
ngatakan, bahwa terhadap pendi- 
rian pemerintah Indonesia itu pe 
merintah Djepang bersikap akan 
menag h terus dengan alasan utang 
itu semata2 disebabkan oleh per- 
dagangan belaka. Demikian kores-   ka 3357, dan rudjuk djusa Tjila 

tjap dengan angka 251, 
. 

  

ponden Antara” dari Osaka (Am 
tara). ' 

    

Tauchid Ketjam Be- 
leid Perekonomian 

Penterentah Menghambur- 
Pembelian Jg Tidak Perl 
Utk Setrop Coca-Cola Ki 
Kawan Partai — Setrop 

Enak Dari 

Hamburkan Diviezen Utk 
u Utk Rakjat— Diviezen 
n. Pengusahanja Seorang 
Markisa Medan Lebih 
Goca-Cola 

DALAM RAPAT UMUM jang diadakan oleh P.S.I. Sumatera 
Utara, bertempat dilapangan dialan Seram dikota Medan, Minggu 
tanggal 5 September jl., anggota DPP PSI M. Tauchid dalam pida- 
tonja diantaranja telah mengetiam — beleid pemerintah mengenai 
soal keuangan. Menurut pendapatnja, pemerintah telah mengham- 
burkan uang negara dengan mengadakan pembelian2 jang tidak 
urgent antaranja dengan mengimpor barang2 jang kurang berguna 
bagi masjarakat. Kata Tauchid, 
rirtah sektirang, tampak tendens 

akibat daripada keborosan peme- 
kenaikan harga barang2 jang perlu 

bagi rakjat. Diantaranja kenaikan harga kain belatju jang sudah 
meningkat sampai 5090 di pasaran. 

Sepandjang “ keterangan Tauchid, 
pemerintah rupanja menganggap le- 
bih penting untuk mengeluarkan de- 
viezen buat" impor stroop  coca-cola 
bagi seorang anggota partai peme- 
rintah daripada mengeluarkan de- 
viezem buat impor kain belatju. Hen 
daklah diketahui, demikan anggota 
DPP PSI tiu, bahwa stroop Mar- 
guisa buatan Medan 
lebih “enak dari coca-cola jang di- 
impor dari Amerika. 

Dalam pidatonja itu, Tauchid te- 
lah ketjam pula beleid Menteri Da- 
lam Negeri Hazairin tentang peng- 
angkatan  pamong2 pradja jang 
memberikan voorrang kepada  ang- 
gota dari partainja sendiri. Menurut 
Tauchid, ia seterusnja melihat pula 
kegandjilan ” dan perbedaan jang 
sungguh djauh besar tentang pem-| 
bangunan antara kota2 dan desa2. 
Dalam hubungan ini ia tundjukkan 
umpamanja mengenai soal pendidi- 
kan dimana dikota2 gedung2 pendi- 
dikan- dibangunkan oleh pemerintah, 
tetapi didesa2 orang harus gotong 
rojong - melakukan “pembangunan 
ruangan2 tempat beladjar.       Kemudian ja memberikan satu 
angka mengenai anggaran - biaja 
untuk pendidikan, jang MMA 
djukkan satu kontras antara ang- 
garan biaja antara sesuatu kota! 
dengan suatu daerah. Jaitu, se- 
pandjang katanja, untuk gedung 
Fakjultet Pertan'an di Bogor pe- 
merintah mengeluarkan Rp. 8-000. | 
000.— buat 500 mahasiswa. Te- 
rapi buat anggaran biaja sekolah2 
rakjat di Djawa Barat jang mel - 
puti 1-1/4 duta djiwa Kem. PPK 
hanja member.kan I-k. Rp. 2-000. | 
000-— Untuk mendirikan gedung | 
SMA di Palembang, katanja dike- 
luarkan oleh pemerintah Ro. 
4-000.000.— Buat seluruh sekolah- 
sekolah rakiat di Sumatera Tengah 
hanja dikeluarkan dua djuta ruseuntuk P.B. 
piah. : 

Sepandjang anggapan Tauchid, tin 
lakan2 pemerintah jang membsla | 
cangkan kepentingan masiarakat de 
aitu. dan hanja .mengandjurkan 
sembangunan dgn. djalan bergotong 
ojong, sedangkan pembanguan? di 
iota2 didulukan, dikatakannja tinda 

an seperti ini se-olah2 sebagai ..per 
sudakan model RI”, karena demiki 

n katanja lagi, pemerintah se-olah2 
elah melupakan, tentang  besarnja 

yantuan dan andil masjarakat desa 
lalam perdjoangan Indonesia untuk 
nerebw kemerdekaan dari tangan 

3elanda. Tentang penghapusan Uni 
indonesia-Belanda, Tauchid katakan 
oahwa persetud/uan jang  tertjapai 
di Den Haag baru? ini oleh deiega 

si Sunarjo hanja merupakan ..peres 
mian Gari bangkai jang sudah lama 
mati”. 

Menurut katanta, dibandingkan de 
ngan persetudjitan KMB. hasil2 js, 
ditiapai oleh delegasi Sunar,o djauh 
lebih mundur. Pada perdjandjian K. 

M.B. masih tertjantum lagi soal Iri 

an Berat, tetapi ' dalam protokol 
pinghapusat' Uni Indonesia-Belanda 
iisamping masih terdapatnja siarat2 

jang ment/ekek dalam soal ekonomi 
keuangan, djuga tidak tertjantum sa 
ma sekali soal Irian Barat itu. 

Sebslum  Tauchid. terlebih dulu 
telih berbitjara njonja Kastariah, dju 
ga anggota DPP PSI. ,ang mengan 
tjam perbuatan setengah orang jang 

menganggap kemerdekaan sekarang 

hanja untuk segelintir manusia 'sadja 
sedang kepentingan rakjat djelata te 

lah dilupakan. Rapat ini dihadiri ki 
ra2 dua ribu orang. (Antara). 

  

FILM TENTANG KEHIDUP- 
AN BUDDHA TIDAK DJADI 

DIBUAT. 

Didapat kabar pada hari Ming- 
gu di Colombo bahwa Komite ba 
gi Asia Bebas telah” mengambil 
putusan untuk mengurungkan ren | 
tjananja membeajai produksi sua- 
tu film tentang kehidupan Budha 
mengingat bahwa dikalangan luas 
orang2 penganut agama Budha di 
Cylon pembuatan film tsb. tidak 
disetudjui. 

  
Menurut  rentjana film tadi 

akan dibikin dengan meminta be 
aja 1 djuta rupee, oleh suatu 
kongsi film Hollywood. 

PRODUKSI BERSAMA KONG- 
SI FILM DJEPANG - SINGA- 
PURA TENTANG TJERITERA 

KLASIK TIONGHOA. 

Masachi Nagata, presiden studio 
»Daie” jang seperti diketahui telah 
membikin film Djepang jang terke- 
nal ,Rashomon” mengumumkan pa 
da hari Selasa di Tokio sesudah 
mengadakan perdjalanan keliling du 
nia bahwa studionja akan membikin 
bersama dengan kongsi film Shaw 
Brothers” jang berkedudukan di Si- 
ngapura sebuah film berwarna me- 
ngenai tjeritera klasik Tionghwa jg. 
bernama ,,Story of. Lady Yang-yai" 
dan jang mengenai kehidupan dalam 

zaman Tang abad ke-13. 

Nagata  selandjutrya mengumum- 

adalah djauh | 

| 

  

PIMPINAN PORKSLA 1954- 
1955 KOTA BESAR 

SEMARANG. 
tg, 5-9-54 bertempat di 

gedung S.M.A./C Semarang, te- 
lah dilangsungkan pertemuan an- 

Pada 

tara wakil peladjar dari seluruh 
Sekolah Landjutan Atas Negeri, 

) Part kelir dan Bersubsidi di Sema- 
rang, dengan maksud utk melang- 
sungkan penggantian pengurus 
PORKSLA (Pekan Olah Raga & 
Kesenian Sekolah Landj. Atas) ta- 
hun 1954/1955, dan rapat mela 
hrkan pimpinan baru terdiri da- 
ri ketua, Sdr. Suhardono dari 
S.M.A.B. Semarang, Wakil Ke- 
tua 1. Sdr. A- Hasan Rochman 
dari S-.M.A-K. Semarang, Wakil 
Ketua 2. Sdr. Harno Supangat dari 
S.M,A./P.G.R.I. Semarang. 

Adapun panitia selengkapnja 
akan sepera menusul. Perlu dike- 
taihui, bahwa pekan PORKSLA 
jang ke 4 nanti, akan berlangsung 
di Diogjakarta diatuh pada bulan 
Desember 1954 jini. 

KOMPETISI PELTI. 
Kompetisi PELTI jang berlang 

isung pada tgl. 5 Sept. sbh.: OTH 
CT — RAS 5: OTHE II — 
PTKPS 3—2:. RAS IK — ST 
IT 2—3,: Polisi — STC IV n— 
5. Atisra tgl. 12 Sept. "54: PTS 
TT — STC Il: Kendal — PTP I: 
PT- KBS: — BPM: KP. Per. — 
PNG Ta Chung Sze II -— RAS 

KUDUS LAWAN TUBAN. 
Tgl. 5 Sept. 1954 pagi Persatuan 

Bulutangkis ..Green-star” Kudus te- 

lah mengadakan pertandingan 
sahabatan . melawan PB: T.N.H. 

Tuban, dengan berkesudahan 6—5 

.Green-star” Kudus. Per 
tandingan dilakukan di Tuban. 

NIC SEIXAS DAN MISS DORIS 
HART DIUARA TENNIS 

AMERIKA. 
Vic Seixas dan Miss Doris Hart 

telah berhasil memperoleh  kedjua- 

raan single Jaki2 dan single wanita 
dalam tournament kedjuaraay. Ame 
rika jg dilangsungkan “di” Forest 
His. demikian AFP. 

Dalam pertandingan finale jg di 
adakan hari Senen, Vic Seixas "me- 

ngalahkan pemain - Australia Rex 

Hartwig dengan angka 3—6, 62, 

er 

6—4, 64, sedang Miss  Doris 
Hart menang dengan angka 68, 
6, 8—6 dari Miss Louise 
Brough. 

Berita susulan dari AFP menjata- 

kan, bahwa Miss Doris Hart dan 
Vic Seixas kemudian bersama? te- 
lah menangkan kedjuaraan mixed 
double, mengalahkan dalam finale 
pasangan tiampuran Ken Rosewall 
/Mrs. Margaret Osborn- dengap ang 
ka 4—6, 6—1, &—1. 

  

MR. TJOKROADISUMARTO 
TIBA DI DJAKARTA, 

Dengan pesawat terbang jg di 
tumpangi oleh Clement Attlee, pa- 

da nari Selasa pagi telah tiba pula 
di Djakarta, kuasa usaha Indonesia 

di .Manilla, mr. Tjokroadisumarto. 
Dari fihak kementerian luar negeri 
diterangkan, bahwa  kundjungannja 
itu - adalah — kundjungan ..routine” 
biasa. Menurut keterangan? kedata 
ngannja ke Djakarta itu antara lain 
akan merundingkan soal wargane- 
gara Indonesia jg masuk kedaerah 

Pilipina dengan setjara ilegal. 

PALAR KE DJAKARTA. 
Dutabesar Indonesia di New De- 

Ibi, L.N. “Palar, pada hari Senen 
malam tiba “dj Djakarta. Ta dipang- 

gil ke. Djakarta “unutk mengadakan 
pembitjaraan2 dengap pemerintah. 

Mungkin sekali ig .mendiadi po- 
kok kedatangannja itu ialah soal2 
ig berhubungan dengan perkemba- 
ngan2 internasional dj Asia Tengga 

ra, dan kundjungan jg akan diada- 
kan oleh perdana menteri Ali ke 

New Delhi. 
HADII KOMISARIS BESAR 
DJEN MOHAMMAD TIBA. 
Komisaris Besar Djen Moha- 

mad Surjopranoto, Kepala Polisi 
Djakarta Raya dan sekitarnja ig 
selama perlop besar 3 bulan be- 
rangkat ketanah sutji untuk menu 
naikan ibadah - hadji. ' Minggu 
siang tlh tiba kembali di Tg. Priok 
ang telh tib kembli di Tg. Prok 
bersama lain diemaah.hadji dg me 
nurtpang . kapal “Kota Agung” 
jang merupakan kapal ketiga ig 
mengangkut yulang para diemaah 
hadji Indonesia dari tanan sutji 

AAA ANA AAA 

HARGA MAS. 

Semarang 8 Sept. 1954. 
24 karat: djual Rp. 42,50 

beli 9 Data 
22 kerat:diual ». 38,50 

beli ». 37.50 
Djakarta, 7 September. 
24 krt tiap gr. Rp: 43,— djual 
22 krt tiap gr. Rp. 42»—— djual 
Suraba'a, 7 September. 
22 kit tiap gr.” Rp. 42:— nom, 
Sngapore, 7 September, 
Emas lantakan tiap tael Str. 
148— beli dan Str. $ 154 
djual.   kan bahwa kontrak pembikinan fi'm 

tersebut telah ditandatangani di Sis | 

ngapura pada tanggal 4 September | 
ibl. dan pembuatan film akan dimu ' 
lai dalam bulan Djanuari jad diba! 

wah pimpinan Kenji Migeguchi. 

Sa ea aU Se oi 

Londen, 7 September. 
Harga emas internasional menu 
rut hitungan dollar Amerika adu. 
lah sbb: 
Kmas Macao tiap ounce 37.67.  



    

     
      

              

   
   

  

   

  

     

   
   
    
   

   

   

  

    

   

    

  

     
    

     
    

    
   

    

    

    
    
    

    

   
   
    
    
   
   

Utk Bebaska al 
— Perhatian Kalan 
Inggeris Terhad Makin 

    

  

     

  

"ket keda 1 

perkara antam     

P | 
PBB. 

RRT 

ini ada ditangan Kuomintang, maka 
angkatan udara RRT tidak depat 
setjara effektif melindungi kapal2 ig 
berdagang dengan RRT, ' melului 
blokade Kuomintang: demikianlah 
dugaan pembesar2 tadi- Petundjuk2 
bahwa Soviet dengan Aktif - menjo- 

kong kampanje ini, kata pembesar2 
Inggris tsb., achir2. ini terdapat da- 
lam harian Pravda (suara partai Ko 
munis Soviet Uni) dap ,Trud (suwa- 
ra gabungan serekat2 buruh Soviet). 
Demikianlah ad. kata pembesar2 te- 
di menurut wartawan UP. (Antara). 

  

DR. ENGEN SCHRIFFER 
» .. MENINGGAL DUNIA, 

Dr. Eugen Schiffer, jang pernan 
mendjadi menteri keuangan, menteri 
kehakiman dan wakil perdana men- 
teri Djerman, hari Minggu il. telah 
meninggal dunia di Berlin Barat da 
lam usia 94 tahun. 

  

Penduduk Preman 
FDi,Muang Thai 
Akan Diorganisir Untuk 

Bantu Menindas Ko- 
munisme 

POLISI MUANG THAI kini 
sedang mb n untuk mempertimbangkan 

mengorganisasi pendudog sipil ne. | 
Zain Jai Senen perh'mpunan2 
ant -komunis guna membantu 

ak ear egaen angame mag ma jang disebut ..fjara berfikir komu- 
ms dem'kian didapat berita 2 
Selasa di Bangkok. na 
Sa paka itu akan dipim- 

pin polisi dan ditempatkan di 
pos2 polisi. 

Segala. matiam golongan - orang. 
tak pandang kedudukan dan -pendi 
dikan akan ditarik untuk memasuki 
nja. Para angrauta perhimpunan2 ituj orang2 Inggris tadi 
diuga akan dikerahkan Untuk menin| bekas pekerdia2 industri — 

da ea Ka 
   

sekurang2nja bermaksud 
membebaskan pulau2 ketjil' tsb. tadi 
(Ouemoy dll), karena selama pultu2 

monstrasi-massaal jang telah 
akan ditarik-mundurnja 4 

Gambaran? 

  

ang lebih kurang lagi 
para petani terhadap pemerintah 

Menurut anggota2 delegasi 
pemimpin2 RRT, termasuk djuga 
Presiden Mao Tse Tung, mempu- 
njaf beberapa gambaran jang sama 
sekali salah” mengenai Barat,  ka- 
dang2 gambaran tadi ,.seratus pro- 
Sen fantastis.” 

Mao Tse Tung dalam keadaan se- 
gar-bugar dan djelaslah. bahwa ia 
memegang teguh “kendali kepartaian 
-ditangannja. 

tadi   
Pandangan2 jang dikemukakan 

Pemdi Tse Tung “dalam satah satu 
perdjamuan makan, ternjata tidak 
se-doktrinair seperti pandangan2 ka- 
wan2nja. Orang2 Inggris tadi sete- 
rusnja mengatakan -bahwa terlalu se 
ring mereka mendengar ..cliche? 
Marxis untuk menutupi kekurangan 
pengetahuan - tentang keadaan —di-: 
negara2 lain”. 1 

Mengenai keadaan ditambang? bah 
tubara — di Tiongkok. Timur-laut. 

— kebanjakan 
heran das spionase dan sabotase. Para ang | melihat bahwa diumlah - voorman gauta didesa2 akan mendapat” latih 

an bagaimana menghadapi dan me 
nindas kaum komunis djika mereka 
ini memasuki desa2 mereka. Selen 
diutn'a umum djuga akan diminta 
untuk dengan melalui radio dan pers 
memberikan tjelaan2 terhadap orang 
orang komunis atau orang2 jang tion 
dong kepada kaum koniunis jang me, duk 
reka kenal. (Antara). 

| dan pengawas /g: berasal dari ting 
katan pekerdia biasa-hanja sedikit 
sa'ja: .kebaniakan dari voorman2 
dan pengawas? tadi adalah teorsti 
kus2 Marxis jang baru sadja keluar 
Cari uriversiet2 tehnik”. 

Delegasi “dari Inggris tadi sangat 
tertiengang. bahwa dumlah pendu 

dengan sangat tjepatnja. bertam 
“bah: Menurut tjatjah djiwa jang pa 

  

“talak Mengenal Ke- 
"2 bahagiaan Hidup” 
Penjakit Jg Palin 

  

13 ks 

g Biasa Pada se. 
luruh Bangsa Amerika: 

Dokter Amerika adalah ahti tehnik pandai, tetapi sebagai dok 
ter mereka tidak berhasil, Itulah udiar Dr. Robert J, Needies dari 
St. Petersburg, Florida, jang mengemukakan pendapatnja pada kon- 
ferensi tahunan ke 103 dari American Medical Association di San 
Francisco. Dr. Needles menseritik kawan2 sedjawatnja bahwa me- 
reka tidak berhasit- menjembuhkan penjakit jang paling biasa pada 
seluruh bangsa Amerika, jaitu bahwa bangsa ini 
kebahagiaan hidup. 

. Orang2lah jang harus menderita 
karena kurang tjakapnja dokter. Se 
pasang manusia jang sebetulnja bi 
sa hidup “bahagia, harus bertjerai. 
Anak2 tidak bisa mendapatkan per 
gaulan dengan orang tua jang pd- 
ling biasa. Banjak sekali djam dila 
lui dengan tiada hasil produksi. Dan 
Ti kata Needles — berdjuta2 manu 
sia mendjadi pengetjam pedas dari 
kaum dokter. Rata2 tiap2 dokter ti 
dak mau mengakui bahwa tidak cda 
nja kebahagiaan adalah dagur dari 
penjakit dan derita. Bukannja dok 
ter2 itu (memperbaiki dasar jang 
tidak sehat itu, tetapi mereka menu 
tup kebodohan mereka dengan utic- 
pan2 jang katanja berdasarkan atas 
ilmu. pengetahuan, Ta 1 

Pasien jang tidak meng 
hagia itu, Layang makin lama makin men 
djadi getir, dan achirnja reaksinja | 
adalah terhadap AataA dokter Fs 
Krtik jang pedas terdengar terha 

seorang ahli untuk mengobati k 
ker, boleh djadip an 

  

   

ahli, lain2nia, 
'Orang2 lebih banjak mentjari 

obatan jang sudah djadi, dan ig 
lebih murah dibeli karena adanja 
assuransi kesehatan, Ini adalah 

bahwa mereka makin lama 
akin tidak suka kepada dokter. 
Pasien2 jang tidak mengenal keba 

badan hidup djarang sekali dapat 
disembuhkan seluruhnja. Tidak ada 
obat atau operasi jang dapat meri 
ngankan derita mereka, Dan achir- 
nja mereka mengira bahwa mereka 
menderita bukan karena penjakit, te 
tapi karena dokter mereka, Selalu 

    

   

dap seorang dokter, meskipun ia | 
RN “pandai mengada- | 

kan operasi pada djar tung, atau | 

tidak mengenal 

orang2 itu berusaha mentjari peng: 
Lobatan, dan tiap2 penemuan baru di 
atas lapangan kedokteran menata: 
bah derita mereka, karena dikiri 

jitu toh tidak berguna bagi mereka. 

Obat jang mandjur adalah menze 
'Tuarkan mereka dari. impian sedih 

itu dan jang memaksa mereka meng 
hadapi kenjataan hidup. Tetapi obat 
sematjam itu tidak. ada. 

Pengobatan tidak banjak gunanja 

bagi orang2 jang - mersa sepi. De: 
ngan tiada banjak pengertian terha 
dap orang2 jang ,.sakit” begini, dok 
ter2 seringkali memaksa mereka ini 
menelan obat ini dan itu. 
Demikian "antara lain Dr. Robert 

J. Nedles. 

(Antara Features) 

Menurut kantorberita »InternationaP”, gambar ini adalah gambar dari de 
dilangsungkan di Le : divisi Amerika dari Korea-Selatan. Demonstra si berlangsung distadiop Seoul, dan diandjurkan oleh Pemerintah. 

tus Prosen 'Fantastis 
Pemimpin2#RRT Mempunjai Beberapa 
Gambaran Jg Sama Sekali Salah Me: 

ngenai Barat? — Kesan2 Anggota2 
Delegasi Labour Di RRT 

DALAM KONTAK2 setjara tidak resmi di Hongkong, anta- 
ra anggota2 delegasi Partai Buruh Inggris jang achir2 ini mengun- 
djungi RRT dengan koresponden2, para anggota delegasi tadi me- 

nerangkan kepada pers, bahwa mereka tidak melihat tanda2 pera- 
saan tidak puas dikota-kota besar Tiongkok. Tetapi karena program 
kundjungan2 mereka sangat penuh, maka 
sangat kurang waktunja untuk bertiakap-tjakap setjara perseorang- 

waktu mereka untuk mempeladjari reaksi 

| wartakan oleh wartawan AFP Francis-Lara. 

# | tengah dan rendah, 2 sekolah mere 

Ppt 

NA RU : 
2 3 1 en 

|. Demonstrasi 

    

  

Seoul untuk memprotes 

J ang Genn 

para anggota delegasi tadi 

Tiongkok Baru. Demikianlah “di- 

ing baru, diumlah rakjat Tiongkok 
ada 600 djuta lebih, dan para - pe 
mimpin RRT meramalkan bahwa da 
am tempo 13 tahun angka ini akan 
meningkat mendjadi 800.000.000 dji 
Va. 

Demikianlah beberapa' keterangan 
ang diperoleh dari anggota2 deleg: 
i Partai Buruh” Inggris tadi, mene 
at wartawan AFP F. Lara.(Antara) 

Mahasiswa? 
Di RRT 

25” Lebih Banjak Dari 
Tahun jl: Berasal Anak 
Petani, tedjoang Dan 

  

“SEATO da 
Nina n ji, mem 

dan kesedij 
| perseorang 

      

    

   

        

   

    
   

        

   

    

nerangkan 

a Ka- 

et 
| Pekerdjaan Kementerian 

  

8 | Kesedjihteraan Negara 
Akan Lebih Di-Aktiveer 

DALAM SIDANGNJA pada ha. 
| xi Selasa tanggal 7 September 1954 

   

  

gb ng dari pukul 19.00 
. Jsampai 24.00 Dewan Menteri te 
(HPh mendengar dan membitjarakan      rdana Menteri I 

    

metusken agar pekerdjaan jg te- 
Jah dilakukan oleh Menteri Kese- 
@irhteraan Necara dihari2 jang 
.akan datang di-intensifkan. 

Selain daripada itu Kabinet te- 
lah membitjarakan soal-soal ad 

I ministratf dan antara lain mene- 
ima baik RUU sebagai berikvi: 

1. Rantjangan Undang2 tentang 
persetudjuan2 jang dapat disahkan 
dengan tidak perlu disetudjuj dengan 
Undang2. 3 23 

2, Rantjangan Peraturan Pemerin- 
tah tentang kekuasaan  mengeluar- 
kan surat-paksa mengenai padjak2. 

3. Rantjangap Keputusan Presiden 
tentang waktu berlakunja peraturan 
mengenai penagihan “penghasilan le- 
bih jang terhutang kepada Negara. 

4. Rantjangan Peraturan Pemerin- 
tah tentang kedudukan dan gadji pa 
ra pedjabat Gubernur Kepala Dae- 
rah. 4 

S5. Rantjangan Peraturan Pemerin 
tah tentang ” Perubahan Peraturan 
Pemerintah 37/1950 tentang Uni: 
versitet Gadiah Mada. 
Demikian pengumuman resmi jg. 

dikeluarkan sesudah selesai sidang. 

P. M Nigeria An- 
tjaw Akan Undur- 

kan Diri 
' PERDANA MENTERI Nigeria, 
Awolowo, hari Selasa telah meng- 
|antjam untuk meletakkan djaba- 
tannja, d'dalam sidang parlemen, 
sesudah terdjadi kerusuhan2 jang 
bertalian dengan pemilihan di 
Meyo (155 mil dari Lagos) anta- 
ra anggota2 partainja (Action 
Group”) dan anggota2 partai 
NCNC (.National Council of Ni 

-geria and the Cameroons”). 
.PM Awolowo menjatakan. bihwa: 

adalah kewadjibannja untuk meme 
'ihara ketertiban hukum dan ketente 
aman didasrah tadi. Disesalkannja. 

»ahwa djusiru pada saat ini. dalam 
nana raxjat Nigeria menuntut peme 
antaham sendiri kepada Inggris, ada 

rang? ,ang mempergunakan kekera 
an. Kalau kehidupan politik di Ni   : Pekerdja 

DALAM TAHUN peladjaran 
jang sekarang ini, djumlah pela- 
Gjar coliege, sekolah land utan dan 
sekolah rendah dikota Peking ada 

tinggi tahun ini mempunjai siswa 
hampir 50.000 orang atau 257 

yan (tahun-akademi) j4. 
Banjak diantara mereka jang ba 

su sadja masuk itu adalah pekerdja 
'pekerdja jang tjakap, pahlawan2 per 
empuran, anak2 pekerdja dan peta 
1i, pegawai2 pemerintah jang ber 
asal dari- keluarga tani dan buruh. 

Hampir 50965 dari mahasiswa2 ini 
mengikuti kuliah2 tehnik. 
Diantara sekolah2 jang baru sadja 

Jibuka, terdapat Lembaga Perdaga 
agan 

igah buat petani dan pekerdia. Uni 
versitet2 dan collsge2 jang. sudah 

ada, ditambah gedung2 asramanja, 
laboratoria dan bengkel2nja. 

(Antara) 

“ LAGI ATTLEE TENTANG 
KUNDJUNGAN KE. RRT. 
Pemimpin Partai Buruh Ingger's, 

Clement Attlee, pada malam Selasa 
menjatakan dalam pidatonja dimuka 
tjorong radio Malaya, bahwa kun- 
djungannja ke RRT  diharapkannja 
akan membantu usaha mentjapai per 
“damaian dunia dan hubungan persa 
habatan jang Tebih erat antara rak- 
jat Tiongkok dap rakjat Inggeris. Di 
katakan, bahwa adalah mendjadi ke 
inginan dari semua rakjat tak perdu 
li apa djuga kebangsaannja, untuk 
merasa bebas dari antjaman perang 
dap untuk dapat hidup dalam kese!a 
rasan. Attlee djuga menjatakan, bah 
wa selama kundjungannja ke RRT 
ia telah menerima banjak kebaikan 
dan mendapat banjak kawan baru, 

SIDANG PARA KEPALA STAF 
. UMUM NEGARA2 PAKT 

BALKAN : 
Para kepala staf umum negara2 

Luar Negeri, 18 sekolah me kindependent, 

ekarang ini, maka ia akan meletak 

Kan diabatannja, kara Awolowo. 
Diantara mereka.jang luka2 da 

lam kerusuhan tadi terdapat H.O. 
Davies. presiden ,.Nigerian Pzop!e's 
Congress”, sekutu NCNC. 

ORANG BANGSA AFRIKA 
DJADI MENTERI NEGARA 
URUSAN DALAM NEGERI 

PERANTIJIS. 

Perdana menteri Perantjis Pier- 

re Mendes France telah mengang 
kat Joseph Conombo, seorang 
bangsa Negro dari Afrika Barat 
Perantjis, mendjadi menteri nega 
ra Peranfijs urusan dalam nege- 
ri. Conombo (umur 37) Lema 
orang anggota parlemen Perantjis 

Hain wakil daerah Volta 
Udik, Afrika Barat Perantijis. 

Ini adalah kedua kalinja bah- 
wa seorang Negro Afrika diarig- 
kat mendjadi anggota kabinet Pe 
rantjis, Jang pertama kalinja ia- 
lah Fllydabo  Sisuko (Sosial's). 
jang djadi anggota kabinet Schu- 

  

| sama2, 

reria m2rosot mendjadi apa jang ada 

besarnja — .setelah diadakan beberapa perobahan 
ikat — adalah sbb. : Mukadimahnja akan mengakui Se ap deradjat penan 

perkukuh kejakinannja dalam Pia gang PBB, menjat 
an ahteraan bangsa2 Asia Tenggara 

an dan kekuasaan jan 
hasrat untuk mengkoordinasi usaha2 mereka g Una ) 

perdamaian dan keam anan, Seterusnja, tulis wartawan AFP Brisard, kalangan tadi me- bahwa pasal2 perdjand lan tadi dalam garis2 besarnja adalah sbb. : 
Pasal 1. Sesuai ' dengan Piaaam 

PBB, maka negdra2 anggota SEA 
TO akan  memetjahkan sengketa: 
'nternas'onal setjara damai. 

Pasal 2. : 
YO setjara sendiri2 dan setjara ber 

terus-menerus dan  setjarz 
efektif akan berusaha  mentjukup 
kebutuhan sendiri dan bantu-mem 
bantu, guna 

mereka bersama-sama untuk mela 
wan serangan bersendjata, serta mer 
fjegah keg'atan? subversi jang” di- 
Dimp'in dari luar terhadap stabilitet 
wilajah dan politik mereka. 

Pasal 3, Kerdjasama' ekonimi 'd 
dalam daerah jang chusus meliput 
wilajah negara2 anggota SEATO. 

Pasal 4. Bagian pertama dari p: 
sal ini menetapkan “bahwa apabil 
terdjadi serangan bersendjata terha 
dap salah satu negara anggota SEA- 
YO, maka negara2 anggota' “akan 
“bertindak sesuai dengan prosedur2 
undang2 dasarnja, untuk menghada- 

pi Bee Ya jang mereka hadapi ber- 
sama-Sama' 

Sjarat ini meliputi azas pertahanan 

jang termaktub dalam perdjandjian- 
ANZUS antara Amerika Serikat, 
Australi dan New Zealand. Dalam 
»asal ini tidak  disebut2 Kambodja, 
Laos dan Vietnam bagian Selatan 
(Bao Dai), tetapi ketiga negara in 
akan disebut dalam satu protokol 

tersendiri. 
Bagian ke-2 dari pasal ini meng- 

  

Penipu Menjaru 
» Polisi Ekonomi” 

AKSI PENIPU UNTUK men- 
djalankan rolnja memang berma- 
tjam-matjam. Biasanja penipu ta- 
kut polisi: tapi di Djakarta pada 
hari Senin telah ditangkap 3 orang 
penipu jang djustru menj: 
sebagai polisi: Nurdin, Muhid dan 
Effendi, demik'anlah nama ketiga 
penipu ini, telah berhasil memper- 
dajai 4 buah toko, dengan menja- 
ru sebagai anggauta2 ,.polisi eko- 
nomi”. Mereka ini sambil mem- 
bawa map2 besar, tjatatan2 dis. 
mendatangi toko korbannja terus 
berlagak memeriksa barang. 

Dalam aksinja itu,” mercka lalu 
.mengeluarkan antlaman2, bahwa di 
toko jang mereka datangi ini terdja 
li pelanggaran harga barang. penim 
5unan dis., hingga si pemilik men 
jadi takut dan karenanja kemudian 
nengadjak “berdamai” dengan mem 
serikan ,.apa2” berupa uang, rokok 
caleng dsb.nja kepada...bapak2 pc 
isi ekonomi” tsb. Fihak reserse pc 

“isi. Djakarta setelah mendengar ada 
wa aksi penipgan' tsb. segera ma 
"ang perangkap dan achirnja berha 

il mendjebak ketiga orang tadi. 
(Antara) 

BENAR NEHRU AKAN 
| KUNDJUNGI PEKING. 

Sebuah kominike resmi jang di 
keluarkan di New Delhi pada hari 
Senen membenarkan, bahwa per- 
dana menteri Shri Jawaharlal 
Nehru akan mengundjungi Peking 
atas undangan pemerintah Repu- 
blik Rakjat Tiongkok. Komunike 
itu menjatakan, bahwa kundju- 
ngan itu akan merupakan suatu 
kundjungan singkat dan mungkin 
akan dilakukan pada pertengahan 
bulan Oktober jad. 

PABERIK' PHILIPS DI BAN- 
DUNG DAN SURABAJA TAK 

AKAN DITUTUP. 

Menurut keterangan maka pa- 
berik2 Philips di ung dan 
Surabaja kini mengalami kesuli- 
tan berhubung keadaan devisen 
ada umumnja, serta ringat 

sangkutan (radio) jang termasuk 
Tn luxe, aa telah 
apat dipetjahkan soal2 mengenai 

'kebatuhap babe? keperluan in- 
dustri tsb., sehingga tidak perlu 
dikuatirkan bahwa paberik2 di   man dalam tahun 1949, jang ha 

nja 3 hari umurnja. 
Pa dan Surabaja itu ditu- 

p. 
  

  persekutuan Balkan 55 Junani, 
Turki dan Jugoslavia akan bersi- j 
dang di Athena, ibu-kota Junani, : 

ian diumumkan oleh - kantor   berita ,,Tanjug” pada hari Senen ' 
di Belgrado. 

na tg. 20 September jad. Demi : Dikota Tetuan, bagian Spanjol dari 
wanita ikut berdemonstratie untuk 1 

  

Marokko, untuk pertama kali kaum 
nenuntut dikembalikannja Sultan Ben 

Youssuf jang diasingkan oleh Perantiis. 

  

Ekonomi Internasional telah di- 

buka dengan resmi paviljun ,,Ta- 
(man Laut” Maluku. Dalam pavil 
jun tersebut dapat dikagumi kein- 
|dahan alam Maluku dengan sega 
la hasil lautan dan keseniannja' — 
Di Tjitjadas sebelah timur Ban- 
(dung kini telah dibentuk sebuah 
panitya jang bertudjuan hendak 
mendirikan Tugu Peringatan, gu- 
na mengenangkan pahlawan2 jang 
telah gugur akibat bombardernin 
Inggris pada tanggal 5 Desemter 
119045, Sebaraimana diketahui di   

mula2 timbul partempuran antara 
ipasukan2 rakjat melawan pasukan 
(pasukan Inggris — Dalam tempo 
'2v4 tahun pelabuhan2 Makassar 
dan Bitung sudah akan dilengka 

|pi dengan stijgers2 baru. Untuk 
ipembuatan tersebut dari Kem. 
Perhubungan — telah disediakan 
biaja antara 22 sampai 23 djuta 
rupiah — Kredit jang telah dike- 
luarkan oleh Bank Negara Indo- 
nesia (BNI) menurut tjatatan sam 
pai kini tlh berdjaumlah. Rp. 250 
Ijuta. Pengeluaran vindiaman pa 

“OA KAU an Kernala awoihi dari 

  

Senin malam di Pekan Raya Tiitjadas pada tanggal tersebut tahun jang sudah2.  Pengluarani 
(hem terutama didasarkan untuk 
pembangunan — Pool atom jang 

| diusahakan oleh Amerika telah 
tertjapai, diikuti oleh beberapa 

"negara blok Barat. Rusia tak ikut 
|serta dalam pool ini, demikian 
presiden Eisenhower  menerang- 
kan pada hari Senin jbl. — Ka- 
langan diplomasi di Tokyo telah 

| meramalkart, bahwa ditariknjia 7 
| divisi tentara RRT dari Korea 
mungkin akan menimbulkan ke- 

|tegangan2 baru. dilain daerah 
Misamg dtang Insha Tan 

IWau — Lari fihak KLM diterima 

  ska naa Mita ti benua dani BEN 2 Me na Hi am Dok tab ia Iii bi ym ai D3 Ya Deni pi Alila hi   

kabar, bahwa jang menjebabkan 
ketjelakaan pesawat ,, Triton” mi: 
lik KLM di Irlandia pada hari 
Minggu jbl adalah karena alat2 
embaring (alat2 navigasi) tak be 
erdja. Akibat tak bekerdjanja 

alat pembaring ini anak buah 
pesawat tadi salah menentukan 
posisi pesawat tadi -— Mulai hari 
Senin jbl. di Inggris dibuka pare- 
tan pesawat2 terbang baru Jag- 
gris. Kira2 80 matjam pesa'yat 
terbang dipertontonkan — disana, 
termasuk type2 dari pesawat ym 
Suri! paniar £:s jane mempilaja 
ketjepatan melebihi dari suara. 

  Siapa 

  

besar Isi Seato 
MENURUT KALANG (NGAN2 jang patut dipertiaja di Manila pada hari Selasa,  perdjsndjian 

didasarkan atas 

Negara2 anggota SEA 

memperkembang ke 
mampuan masing2 dan kemampuar. 

'Perantjis, jana akan mulai berlaku 

menging 
edudukan dan sifat barang ber- | 

dalam rantjangan jang disu- 

3 akan berusaha 
mendjundjung tinggi azas2 

hukum:  memperkukuh 
pertahanan kolektif dan pe- 

hendaki supaja negara? angoot 
$SKATO segera mengadakan konsul- 
'asi2, apabila terdjadi subversi dai 
uar jang ditudjukan terhadap wila 
ah negara2 anggota SEATO. 
Pasal 5. Dewan SEATO: tida! 

“ditetapkan bahwa dewan ini akan d 
tempatkan setjara permanen disela! 

satu negeri, Tetapi diduga bahwa 
kota Manila akan mempunjai kedu 
dukan ,.privilege” dalam hal ini 

| mengingat bahwa pasal 7 menetap- 
kan bahwa alat2 ratifikasi perdjan. 
djian ini harus dideponir dikota tadi. 
Pasal 6. Perdjandjian ' SEATC 

|sama sekali tidak akan mempenga 
"uhi hak2 dan kewadjiban2 para ne 
Iara anggotanja dibawah Piagam 

Pasal 7. Negara2 anggota de- 
1gan suara serempak boleh mengun- 
lang sesuatu negara  supaja djad 

anggota SEATO pula. Menurut du- 
gaan, sjarat ini terutama dimaksud 
kan sebagai tjara untuk mengundanc 
Negara2 Konperensi Colombo lain- 
nja (jang duduk dalam SEATO ha- 
aja Pakistan). Bagian ke-2 pasal in 

menetapkan bahwa alat2 ratifikas 
harus dideponir di Manila. 

Pasal 8. Djaminan2  perdjandjian 
SEATO hanja berlaku untuk wila- 

iah2 negara2 anggota perdjandjian 
SEATO sadja. 

" Pasal 9. Perdjandjian 
berlaku untuk waktu tak 
'etapi setiap anggota boleh keluar 
apabila ia setahun sebelumnja sudah 
memberitahukannja. 

Pasal 10. Chusus mengenai soal2 
prosedur. 

SEATO 

Pasal 11. menetapkan bahwa nas 
kah jang tertulis dalam bahasa Ing- 
gris dari perdjandjian ini diakui se- 
bagai naskah-induk (.governing 
text”), tetapi kemudian dengan kata 
sepakat para anggota SEATO akan 
diadakan pula naskah dalam bahasa 

kalau sudah dideponir di Manila. 
Mungkin masih ada satu pasal lagi 

(pasal 12), jaitu apabila prinsip bah 
wa bangsa2 Asia berhak menentukan 
nasibnja sendiri, tertulis sebagai satu 
pasal tersendiri. 

Demikianlah tulis wartawan AFP 
Pierre Brisard. 

TJELAH DASAR LAUT JANG 
TERDALAM DIKETEMUKAN 

DI PERAIRAN TONGA. 
Lembaga Oceanografi di La 

Jolla, California-A.S., mengumum 
kan pada hari Sabtu bahwa 2 
buah kapal penjelidik telah me- 
nemukan tjelah dasar laut jang 
terdalam hingga kini diketahui. 

Tjelah tsb. disebut ,,Horizon 
Deep” dan terdapat diperairan 
Tonga 1.400 mil sebelah Utara 
New Zealand dalam Samudera 
Pasifik. Dengan alat2 pentjatat 
suara dapat ditentukan bahwa 
tjelah itu dalamnja 10.623 meter, 
tetapi salah seorang sardjana jg 
turut serta dalam penjelidikan ini 

terbatas, I 

  

Zatopek (701) dari Tsjechoslowakia 

meter dengan dibelakangnja 

bagai Daftar 'Tjatu—Toh 

Swedia, jang akan berlaku mulai 

berlaku sampai 

penjatuan. . 

Hal terpenting dari sistim  tjatu 
ini ialah pengeluaran buku tjatu mi 
numan keras, jg disebut - dengan 

.»Motbok”, dan bisa diperoleh : se- 
tiap warga bila sudah berusia 21 
tahun. Segala pembelian minuman 

keras jg “dilakukannja  ditjatat da- 
lam buku itu. Warga -laki2 masing2 
hanja dapat membeli pukul rata 3 

liter alkohol sebulan. Warga wani- 

bulan, dan bila sudah kawin buku 
tjatunja terus ditjabut. Meskipun ti- 
dak “ditjatukan anggur bisa djuga 

dibeli dengan menundjukkan — buku 

tjatu itu. Sebaliknja bier Swedia, jg 
hanja' mempunjai  tjampuran alko- 
hol sebanjak 2.89o, didjual dengan 

bebas. 

Tidak ada bar. 
Pihak Pemerintah melakukan pc 

ngawasan keras atas semua  peme- 
gang? buku tjatu itu dan “siapa jg 

kedapatan mabuk ditempat-tempat 
umum bisa ditjabut buku tjatunja. 

Pun orang2 ig pernah melakukan 
kedjahata, tidak di-izinkan mempu 
njai buku tjatu itu. 

Sudah  mendjadi lelutjon “di Swe- 
dia, bahwa pegawai2 jg mengawasi 
pemakaian minuman keras itu le- 
bih banjak mengetahui tentang ri- 
wajat tiap2 warga Swedia daripada 
polisi sendiri.   menjatakan bahwa alat2 tadi ha- 

nja dapat mentjatat gema suara | 
jang dibalikkan oleh dinding dari : 
tjelah dan bukan jang dibalikkan | 
oleh dasar tjelah. Sardiana tsb. | 
mengatakan djuga bahwa dalam- 
nja jang sebenarnja dari tjelah 
ea hampir tak mungkin dipasti- 

an. 

Dr. Horst Krueger, bekas kepala 
dinas rahasia negara bazian Dier- 
man Barat Hessen, tzlah ditangkap 
dalam minggu i!. Demikianleh ii 
umumkan di Wiesbaden (Djerman 
Barat) Senin jl. Krueger didakwa te 
lah - memberikan keterangan menxe 
nai satu kesatuan militer Amerika 
Serikat kepada seorang agen Dier- 
man Timur. Krueger diberhentikan 
dari kedudukannja pada permulaan 
1953, 

Hal penting lainnja dari undang2 
minuman keras. itu ialah larangan 

menghidangkan alkohol di resto- 
ran2. Pada waktu ini guota untuk 
langganan laki? ialah 15 cc dan 

langganan “wanita 7.5 cc. Alkohol 
tak boleh dihidangkan dengan tia'la 
disertai makanan. Peraturan ini me 

njebabkan di Swedia - boleh dikata 
tak ada sebuah bar pun pada wak- 
tu ini. Pada bar2 jg ada langganan 
ig membeli minuman keras' harus 

pula membeli makanan.” 

Sudah tentu ada djalan bagi mere 

ka jang mengetahuinja untuk menze 

lakkan pembatasan2 jang berlaku pa 

da restoran2 itu. 
Muslihatnja ialah sementara se- 

orang pelajan tak berani memperli 

hatkan ,,bon minuman” jang lebih 
banjak daripada jang diizinkan, ma 

  

Terlalu Padat Krn Banj 

hasiswa dan beberapa sekolah p 

wa akan dikurangi dengan kira2 

Dalam keadaan seperti seka- 
rang ini, jaitu penempatan siswa2 
jang belum lulus dalam udjian2 
persiapan mereka dalam univer- 
sitet di Rangoon, ruangan2 kuliah 
jang sesungguhnja hanja bisa di- 
isi dengan 150 orang, penuh sesak 
dengan 200 sampai 300 siswa, 
demikian pula gedung asrama: di 
sana mereka berdjedjal2 dalam 
ruangan2 ketjil. 
“8 anjak diantara sengketa2 jg 
telah timbul antara pihak mahasis- 
wa dan pemerintah disebabkan ka- 
rena keadaan  penuh-sesak di uni- 
versitet  Rangoon. Sementara itu 
djumlah mahasiswa di Birma dgn. 
tjepatnja bertambah besar. 

Para pemimpin Birma merasa ke 
sal dengan adanja sengketa2 tadi, 
dan berseru supaja para siswa bela 
djar sungguh2 dan tamat dengan 
Hepat, mengingat bahwa tanah air 
Birma membutuhkan ahli2 disegala 
lapangan. Dengan demikian, maka 

pemerintah menganggap segala “se- 
suatu jg membelokkan perhatian pa 
ra ndergraduates” 
dianggap sangat merugikan kebut: 
han negeri. 

Sebagai salah satu tjontoh menge 
mai sengketa2 tadi, dapat 
kakan bahwa dalam bulan Septerm- 
ber jl. telah terdjadi bentrokkan un 
tara polisi dan mahasiswa2 ig mo 
20k, jg. menuntut supaja liburan2 
mereka lebih pandjang......... 

Politik dikalangan maha 
|. siswa, 

Dikalangan mahasiswa Birma   berhapai partai nolitik, —misalnja 
miisasi 22002 Partai Komusis 

Os. st bb 2 An Mata Des ha Dat Aa aan latte Ha ai nh Dt kan dalih 4. 

dikemu- 

telah terdjadi pula infiltrasi2 dari, 

Unipersitet Birma 
aknja Muhasiswa2 Jg 

'IMembandjirinja —Djumlah Mahasiswo2 Akan 
Disaring Dikurangi Lgn Sepertiga — Pelbagai 

Aliran Politik Mentjari Pengoruh Dika- 
langan Studen2 

PEMERINTAH BIRMA kini sedang mendirikan asrama 1nia- 
. » : z 3 

ersiapan universitet (,,intermediate 

colleges”) diberbagai bagian Birma. Dengan demikian maka Uni- 

versitet Rangoon jang sekarang sudah terlalu penuh sesak itu hanja 

akan disediakan bagi siswa2 jang sudah lulus dalam udjian persia- 
pan universitetnja, dan dengan demikian maka djumlah mahasis- 

sepertiga. 
Birma (Stalinist), Bendera Merah 
(Trotskyist), ialah 2 partai jang 
telah dinjatakan terlarang. Ada 
pn infiltrasi Partai Buruh & 

ani Birma, suatu partai kiri ig 
sah, 

|. Beberapa diantara ,,agen2” tadi 
memang mahasiswa, tapi banjak 
pula jang hanja masuk sebagai 
agitator sadja. 5 

Sebelum Perang Dunia HH, uni- 

| versitet Rangoon - merupakan — tem- 

pat latihan bagi para tjalon politisi 
dan merupakan salah satu benteng 

| gerakan kemerdekaan, 
Para pemimpin ploitik  dizaman 

itu sering memperkuda tenaga ma- 

hasiswa dan peladjar2 untuk meng 
adakan demonstrasi2 dan pemogo- 
kan2, dalam mana  djuga kanak2 
umur Il dan 12 tahun ikut serta. 

|. Perdana menteri Birma ig. seka- 
rang, U Nu, telah dipetjat dari uni- 
versitet Rangoon waktu ia mendja- 
di ketua .perhimpunan mahasiswa. 
Dua pemimpin jg sekarang - djadi 
menteri, ialah U Kyaw Nyein (per 
industrian) dan U Ba Swe (pertaha 

hasiswa dizamap mereka. 
Mendiang Bogyoke Aung. San, 

"Penegak Birma Merdeka”,  djuga 
diuniversitet Rangoon memperoleh 

| latihan politiknja. 
Sekarang, pada waktu bekas2 ma 

hasiswa-politikus — tadi sudah - men- 

djadi pemimpin2 pemerintah Birma, 
melihat bahwa siswa2 zaman seka- 
rangpun . mengikuti  djedjak —..ba- 
pak2” tali, dan segan? mendengar 
kan argumen2 bahwa sekarang su- 
dah tidak | perlu lagi diadakan pe: 
mogokan2 mahasiswa, karena Hi 
MS duh merdeka, 

sek laa Da 2 Ne aan ata Du Val 

Perlombaan olahraga untuk kedijuar 

ta hanja bisa membeli satu liter se 

aan Eropa di Bern” Kiri: Em) 
waktu lari dalam nomor 3000 mc 

or dengan disampingnja seorang athlit dari Finlandia Julin. Gambar 
kanan: Nina Otkalenko dari USSR jang menang dalam nomor 800 

Diane Leather dari Inggris. 

Swedia .Negara : Jang 

Paling Kering Alkohol? 
Penggemar Alkohol Diberi Tjatu —,,Motbok", Sc- 

Achirnja ..Motbok" /Dju- 
ga Bisa Ditjatutkan — Achir2 jilni Larangan 

Alkohol Akan Diperlunak 
— Chas ,,Suara Merdeka” —.. 

PEROBAHAN DRASTIS dalam undang2 minuman keras 
tanggal 1 Oktober, 1955, merupa 

kan salah satu atjara jare sangat banjak diperbintjangkan di Swedia 

pada waktu ini Undang2 minuman keras jang sangat berat, 

saat ini, telah didjalankan sedjak tahun 1916, Un- 
dang2 ini, jang pada mulanja dimaksudkan untuk membrantas ke- 

mabukan dikalangan kaum buruh dalam puluhan tahun 

dari abad ini, memberikan kekua 
Swedia atas pembelian dan pend'ualan minuman alkohol dan ang- 

gur, sementara pemakaiannja oleh rakjat diawasi 

jang 

pertama 

saan penuh kepada Pemerintah 

dengan djalan 

ka ada kemungkinan untuk .,menu 
kar” ,,bon minuman” ekstra untuk 
seorang langganan dan memperlihat 
kannja, untuk keperluan pemeriksa- 
an, dalam hubungan. pesanah maka 
nan oleh seorang langganan lain jg. 

tidak memesan minuman. 
Tapi si tamu harus mengetahui — 

atau memberi tip (persen) — kepa- 

da pelajan setjara rojal. Para pela- 
jan tidak akan mau mengambil risi 
ko menghidangkan minuman ekstra 
karena takut si-tamu mungkin akan 

mendjadi mabuk. 

,,Mata2 minuman keras” 
Itulah sebabnja orang Swedia 

selalu pergi pada satu restoran sa 
dja d mana mereka telah menge 
anal dan d kenal oleh pelajan2nya. 

Sampai beberapa bulan berse 
lang Pemerintah telah mempergu 
neakan apa jang disebut. ,,mata2 
minuman keras”, jang mendatangi 
restoran? sebagai tamu biasa un- 
tuk memerksa apakah peratufan 
minuman keras itu d.taati. Kebia 
saan ini telah dihent kan disebab 
kan alasan» ekonomis, tapi dalam 
keniataannja tindakan ini tdak 
memberikan manfaat. .apa2. selain 
daripada kepentingan moril sedi 
kit oleh. karena djumlah ,,mata2 
m numan keras” itu tidak lebih 
jar. enam orang buat seluruh Swe 
dia. 

Keketjewaan terhadap pemba- 
tasan m:numan keras itu, jang pa 
da umumnja dipandang sebagai 
pelanggaran 'atas kemerdekaan se 
seorang, sudah semakin bertam- 
bah hebat sediak 15 tahun jang la 
lu dan dalam tahun 1944 sebuah 
panitya parlemen telah dibentuk 
untuk memoeladiari kamtingkinan 
menghapuskan sistim  ,,Motbok” 
itu. 
Putusan untuk menghapuskan 

.Motbok” dan mengachiri pemba 
tasan2 di restoran» achirnja telah 
diter ma oleh Balai Tinggi Swedia 
dimus'm bunga jang lalu, dengan 
berband'ngan suara 171 pro dan 
27 anti. Bla undang? baru itu mu 
lai berlaku, setap warga Swedia 
tang berusia 21 tahun “keatas su 
dah boleh membeli alkohol seba 
niak jang . d'sukainja. Terhadap 
dirin'a tidak lagi berlaku pemba 
tasan untuk membeli alknhol di 
restoran2, meskipun d'a mas'h di 
haruskan membeli sepotong. roti 
bersama m'numannja. 

Akan bisa 
keras. 

Parlemen Swedia telah. memutus- 
kan djuga, bahwa apa jg disebut 
bier keras, jg selama ini hanja di- 

buat untuk. ekspor dan hanja bisa 
didjual kepada. warga Swedia dgn. 
menundjukkan surat keterangan da 
ri doktor, akan bisa pula dibeli pa 
da restoran2 jg mempunjai surat 
izin mendjual minuman keras -dan 

pada beberapa restoran . jg men- 
djual anggur. Langkah baru itu, ig 
akan mulai berlaku tahun. depan, 
akan mendapat rintangan disebab- 

kan suatu sistim. padjak, ig membe 
rikan kelonggaran kepada minuman 

anggur atas kerugian minuman ke- 

ras. 
Parlemen djuga. telah menerima 

baik pengeluaran biaja sebanjak £ 

153.400. untuk. keperluan mema- 
djukan pendidikan mengenai baha- 

ja alkohol. 
Dalam perdebatan sebelum - putu- 

san itu diambil, Menteri Keuangan 

Swedia, Per Edvin Skjoeld. menga- 
takan bahwa Swedia adalah satu2- 

nja negeri didunia jg  mentjoba 
menghindari pemakaian alkohol se- 
tjara salah dengan dijalan mengada- 
kan sistim tjatu, dan harus menga- 
kui bahwa pertjobaan itu telah ga- 
gal. 

Seorang “angganta dari golongan 

dibeli bier 

    
"bai tjepat 

Se BAM Lite Tinta JA BU ps lil Jana 

konservatief berkata: ..Kita harus 
membuangkan kebiasaan minum se 
pertj orang barbar, jg telah kita wa 
risi dari djaman Viking”, sementa- 

ra anggauta dari Partai Tani menja 
takan: ,Soal alkohol diperbintjang- 

kan seolah-olah Swedia suatu nege 
ri ig diduduki oleh bangsa asing pa 

| da saat kemerdekaannja akan tertia 
dari studinja, " nan), djuga mendjadi politikus-tma- pai”, 

Pendapat umum tentang masaa- 
lah itu telah disimpulkan oleh ang 

| gauta golongan. . conservatief  Tain- 
nja, 1g mengatakan: «Putusan “itu 

| sudah pasti akan menimbulkan da- 
'sar psychologis ig lebih baik dari 
pada sistim. lama”, 

Sementara” itu  pengandjur " dari 
sistim Tama, Ivan Bratt, jg meman- 

dang baliwa perobahan itu terlam- 
datengnja, mengatakan 

| kepada pers, behwa mereka jg ingin 
| menghapuskan .Motbok" setjarn se 
kali «Tidak tahu apa jo di-ker      
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5 Hebat ! 

. INI Malam dan 

  

   
e Telah lahir dengan selamat 

"— EDHY BAGUS PRIJANTARA — « 
“Anak ke tiga . 

— Kepada sdr. “Bidan Nj. Bambang & pembantunja Nona Surtini 
“dan segenap Djururawat jang telah memberikan pertolongan/ pera- 
watan kami utjapkan diperbanjak terima kasih. 

Mg 
1 1-9- 1954. 

  

Pr nsnak JL. 0. .TASRIPIN 
. Kp: Kulitan 315. 

memanan mna na 

Panti Wilasa 

  

TENGUMUMAN 
Guna mendjaga kesalah fahaman maka dengan ini diumum- 

Kan Babu Sdr. Hadi Oetojo 
Mulai tg. 21 Juli 1954 telah meletakkan djabatan sebagai Pimp., 
dan tidak bekerdja lagi dalam lingkungan Perguruan Pantjasila 
Kudus. 
Adapun penggantinja jalah : 

Sdr. HADI SOENARTO : 
Semua hal jang dilakukan oleh Pimpinan lama setelah tang- 

gal penggantian tersebut diatas adalah diluar pertang ggungan djawab 
Perguruan Pantjasila Kudus. 

  

  

| Kudus, 1 Sept. 1954 
PERGURUAN PANTJASILA. 

- £ Ttd. Pimpinan Perguruan 

20 HADI SOENARTO 

NE ma 

  aa ae ra Na ra 

  

    

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala ala matjam pe : 
ojakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak BRALI 
Lemah Badan, Mati angin. Ini Pil menambah darah, sungsum. Baik 

' buat orang jang bekerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, 
makanan tidak hantjur, serling marah-marah, kepala pusing, entjok, 
linu-linu, muka putjet, kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata ku- 
rang terang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur se- 
ring takut-takut, sakit pinggang, djantung berdebar-debar, buat itu kita 

  

  

bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20,--. 
Djuga “da seaia tain-lain Obargjang muandjur. 

Pil Gumbira 2 aa BE na ka he n ea SL SA NK Gan BAN Rp. 15 — 
Pil Viramip buat jang dapat penjakit an 3 25,— 
Minjak Tangkur ... SA Ho 
Salep antik milapgkan bitaman dimuka, Panu, Kurut, djerawat 

KE KANAN AA ALA Tono uk ena wkawan Rp. 20.— & ,, 10— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ....... Se HO 
Obat bikin: bila SEMIot anon e case eh woven net ana usa basa sena Nadia ..— 10.— 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf EXZEEM ....ooooococoocoor desakan en na » 10.— 
Minjak bikin rambut "pandjang dan gemuk ....is... Kidan benang .. 10.— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ...&................ » 50.— 
Sa Aa Aan aa SANA ANA AL nan Ian Md IO— 
O)bat sakit Entjok dan Linu-linu aa Hg aa Kan maa an dun wan Baen aka Nun BA » 25.— 
Niat KENGUN NUN DATAIN Tenan sn sinannang sa senn kana sana Hata heh una 25.— 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1026 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di 
"“turuh Indonesia. 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjar 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir I: Se 
maraiig: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Dil. Sos 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kara Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, fogjas Toko Obat Thay An Tjon, Petjifan 66, 
Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat IIok An. 
Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thiar Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, T jirebon: Toko Obat Tay Tjoen : 
8oc, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Cl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 87 
Semarang 1 

5 ek 

Ta LL RL LL AAN 

Kamj mengutjap diperbanjak terima kasih atas 
SERA PUDJIAN pertolongan Tuan R.M. DARMOTJARITO, 

"- FABIB. OCCULTIST di WIDURAN - SOLO, 
"32 (Muka ged. Bioskop STAR”) jg. telah meng- 

" obati penjakit kami, dari bermatjam2? penjakit, 
alah: Kesalahan urat sjaraf, tangan dan kaki 

“selalu ngogel, geringgingen terus-menerus, ba- 
dan dingin dan lemah, kepala posing terus- 

“ menerus, hati neratab, mata kabur, pendengar 
urang terang, kemeng dan punggung sakit. 

Setelah kami obatkan kepada Tuan Tabib ter- 

sebut, dgn. waktu jg. singkat, penjakit kami 
dapat sembuh kembali, seperti sedia kala. 
Kami sekeluarga, ta” “lupa menjampaikan 

   

          

   

  

   
   

   

      

membalasnja berlimpah? adanja. 2 

-Kami jang memudji denga, hormat, 

GUNAWAN, Gondang Wetan 6/12 SOLO. 

Nan MN AKA LA 

CLPY CORE CIVITAS 
LUX 5.- 79 TI TINGGAL INI malam & BESOK malam (17 tah.) 

an Ane ear Bemantis Come el AN Unta 

  

Doddie Kab Mana Jt » aka Ja by Ford Defi.ond Ihomos Micbel 

Girls all over town say ,,YES” to Casanova Brown ! Kotjak dan lutju ! 

Akan datang 
GREGORY PECK dim. sThe Million-Dollar Note” 

GRAND Sa Ga “Tinggal INI malam & BESOK malam (17 tah.) 
GLENN FORD — JULIA ADAMS 

,The Man From Alamo' 773k 
UP Sa aa 

AK UNYERSAL INTERNATIONAL PICTURE 

  

        

  

            

     

  

  

  

      

  

Apakah dia meninggaikan Alamo sebagai pengetjut? 
Color by Technicolor. Penuh actie dan sensatie ! Gg 

Ta hodan Ser aanparkah ! 
  

ROYAL TNI MALAM PREMIERE 
5.00-7.00-9.00-   

ed 

DUA SEKAWAN : 

-PERGI KE PLA- 

NIT MARS! - 
Meme Ma mna 

Penuh Sensatie ! 

KOTIAK — . LUTIU ! dan Menggembir akan ! 

DIPERPANDIANG BERHUBUNG SUCCES BESA R (u. 

£ UNIVERSAL INTERNATIONAL PICTURE 

  

13 tah). 

BESOK Malam 
Penghabisan 

4.30 - 7.15 - 945 
ALADDIN 
dengan 
LAMPU 

  

  - AASIATNYA | 0 Mona : 

KOXY 500700900 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 
Rd. MOCHTAR — RUSINI — YEM — SUKARSIH — dll. 

“»s TERANG BULAN DI MALAYA” 
Sebuah film Malaya terbesar dengan Tjerita jang menggemparkan Ber- 
irama-Asmara dalam sebuah Keradjaan Malaya!  Dihiburi dengan 
TARIAN2 Permai dari OSMAN GUMANTI dengan MALA RATINA. 

utjapan terima kasih, mudah2an Tuhan J.M.E. 

  

: Djawatan Pos, Telegrap 
dan Telepon 

Pem adal Mera nayan Indonesia 

   

| untuk dididik mendjadi: 

Pengawas Telekomunikasi 
KL Atjara Pendidikan: : 

Ii. Pendidikan diadakan pada Balai Pendidikan P. 1g Madi 
Bandung dan lamanja 254 tahun. . 

2. "Uang sekolah tidak dipungut dan peladjar Nada pin- 
djaman alat-alat peladjaran. 

3.  Peladjar mendapat tundjangan sebesar Rp. 120 beban. 
sedangkan ongkos pemondokan ditanggung oleh P.T.T. 

4. Peladjar mengadakan ikatan-dinas 5 tahun setelah Tulus 
cudjian-penghabisan (Stbl. 1925 No. 210 jo. Bijblad 
No. 14170). 5 

5. Setelah lulus Ae na diangkat mendjadi Penga- 
was Telekomunikasi (Administrasi Telegrap/ Telepon) 
(Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1950 golongan IV b). 

H. Sjarat-sjarat penerimaan: . 

1. Idjazah S.M.P. Bagian B dan pada udjian-penghabisan 
mempunjai angka rata? serendah-rendahnja 7 dengan tja- 
tatan, bahwa angka untuk mata-peladjaran exacta (Ilmu 
Ukur, Aldjabar dan Ilmu Alam) paling rendah 7. 

2. Umur diantara 18 dan 20 tahun. 
3. Belum kawin. : & 
4. Lulus udjian-masuk. Matana Nat 

& Berbadan sehat menurut keterangan Panitya pengudji ke- 
sehatan badan pegawai negeri. 

6. Berkelakuan baik menurut 'keteransan  Polisi/ Pamong- 
prad ja. 

IN. Permintaan mendjadi Peladjar. 

Surat permintaan ditulis dengan tangan sendi dan disertai 
turunan-turunan idjazah, daftar angka udjian-penghabisan, 

rapor kelas III S.M.P., keterangan (sementara) dokter dan 
Polisi/ Pamongpradja dan daftar riwajat-hidup (pendidikan dan | 
pekerdjaan dll.) dikirimkan kepada Kepala Pendidikan P.T.T. 

di Bandung, Djalan Ambon No. 15. Nk 2 

Pegawai negeri harus melampirkan surat keterangan, bahwa 
Djawatannja tidak berkeberatan terhadap Ne annja ke 
Th 

IV. Waktu pendataan ditutup pada 30 September 1954. 
B. K.' 

    

  

  

SUDAH Naa LAGI: 

Scooter »LAMBRETTA” LD: 125 
— Harga TIDAK berobah ! 

Sementara hanja dapat dilever untuk para-pemesan dahulu ! 

Para peminat untuk zending 1a.d.- dapat Pn pada 
distributeurnja : 

Super Radio Company N. V. 
Tjabang Semarang: Seteran (Duwet) No. 5 

Alamat jang mendjamin SERVICE “dan ONDERDIL - dari 

barang jang didjualnja!   
  

Tataham halus, sungg 

Kresna, Rama, Gatutkatja dll: ukuran Kidangkentjana & 
#'Wajang ukuran biasa 4 Rp. 125— — Rp. 250.— 

Sedia Wajang Kulit 
ingan indah, buah tangan para ahli di Solo. 

Rp. 75.— 

“Dapat dikirim ke- alamat Tuan. 
Djuga sedia hasil seni ukir, sungging dlsb. 

Toko Kesenian & Keradjinan 
"SRIKAN DI? 

  

Djl. Slamet Rijadi 188 — Solo. 

  

  

  
    

  

Tanggal 8 s/d 12 September 1954 
Arabian Nights 
Arabian Dances 
Harem Girls 

in 

) . u 

“Prisoners of Casbah 
dengan 

TURHAN BEY GLORIA GRAHAM 
— CESAR ROMERO 

in technicolor 
sTHE, THREE STOOGES”. — 

KETAWA TERUUSS 
EXTRA: 

  

    

  

LUNDIAN UANG BESAR 
Jajasan Dana Bantuan 

Bulan OKTOBER 1954 : 

Sebesar Rp. 4.000.000.— 

terbagi atas 400. .000 surat daa 4 Rp. 10.— jang bernomor 
10.001 sampai dengan 410.000 dan selembar surat undian terba 
gi lagi atas surat? undian seperempat A Rp. 2.50 

  

    

    

Dibinak Hadiah bosan Rp. 2. 000. 000,— jaitu . 
1 hadiah dari Rp. 150.000.— Rp.  150.000.— 
hn . 100.0001— ,. 100.000.— 
S0 ta an Kana TO Dm 75.000.— 
£ ». » » 50.000.— , . 100.000. — 

5 Aa bg 1 251OOifismm «0 100,000.— 
Dana PN On en mu aa 
2 Ka Ta 5.000.— ,,”  250.000.— 
100, s3 3 KI LOOk— Taa Oi YON. 000-— 
TG 200k Sa 500— 4, 375.000.— 
2000.» OA Ui 250.-— ',, . 500.000.— 

: . 

2934 hadiah Rp. 2.000.000.— 
  

Mulai Pendjualan pada tg: 1 OKTOBER 1954 
1. dengan pembajaran tunai pada tjabang2 

Bank Rakjat Indonesia 

di: Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjakarta, Surakar: 

ta, Kediri, Surabaja, Malang, Djember, Tandjungkarang, Pa- 

lembang, Padang, Sibolga. Medan, Pontian Bandjarmasin. 

Makassat, Menado, Den Passar dan untuk Djakarta di Djl. Ta 

.nah Abang HI No. 4. 

2. dengan memesan liwat poswesel kepada tjabang2 Bank Rakjat 

Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa poswesel un- 

tuk Djakarta harus dialamatkan kepada BANK RAKJAT 

INDONESIA Djl. Kunir No. 5 Tromol Pos no. 704 Dak. Dia- 
karta-Kota. (Tidak kepada tjabang BRI di Djl. Tanah 
Abang III No. 4 Djakarta Gambir). 
Seorang atau sealamat maximum 10 lembar. 

Tiap lembar atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— untuk 

ongkos kirim dan bea administrasi. 

3. Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirimkan 

telah habis terbagi semua, maka poswesel jang diterima sesu- 

dah itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, te- 

tapi demikian ini dilakukan menurut pertimbangan — Bank 

Rakjat Indonesia. 

28, Penarikan di Djakarta pada tg: 

29 dan 30 Oktober 1954 
4. dilakukan dihadapan Notaris R.M. SOEROJO ke- 

tjuali djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 

Djika surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan 

dikurangkan menurut perimbangan. 

Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat2 ka- 

bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 

Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh Bank 

Rakjat Indonesia dengan pertjuma atas permintaan. 

»0-—K 

  

  

Timu Gaib dan SUTJIHATI 
Sanggup mengobati  penjakit 

hingga sembuh: Perobatan dari 
djauh. Sedia Obat2 Indonesia tju- 
kup. Ongkos damai. 

ACHLI FALAK - ACHLI NASIB   
Disertai Ilmu Sutji Hati, mene- 

rangkan nasib jang akan datang 
akan menemui (mendjalani) dan 
lain2. 

Kalau tidak tempo datang tju- 
kup surat menjurat 1 erang diser- 
tai uang Rp. 10-— Kalau bisa 

  

Alamat : datang ongkos Rp- 7,50. 

R- HADIHARTONO PENASEHAT, 
(R- GUNAR) Pagi djam 9—12. 

Siang djam 14—16.30. 
Dium'at dan hari Besar Prij. 

ud Kemis buka 12 hari. 

Hotel Islam kamar 12A 

Keprabon — Solo. 
manommns 
MAA AN AA EK Te UM LK, 

SEXANOL E 
"IE PHARMA" 

Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kele- 
mahan Otak,” Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semanga: 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafa! 

mendjadi Kurang d.l.l. Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

“POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan 
lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- 
ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25.— 

APHRODIN untuk laki-laki 
Sebotol Rp. 10.— 

DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

      

  

Sebotol: setara Rp. 15.— 
NO HAIR CREAM untuk 
hilangkar rambut. Sebotol 

tp. 10-— 

ATOM HAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP), 
Sebotol Rp. 10.— dan «dp. 15— 
Harus tambah 1576 ongkos kirim. 

D. C. PHARMA Dialan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 

Doa TT 

  

AGEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj: Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN 
Djokja dan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan He 
Petjinan 75, D Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong asuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheet 
Belamat Tirehon 

2 AS LS LL LL 2 LS LL LL AL 11 LL LL LL LA LL 

  
  

  

IN? HIM. AT” “4 te CABIN IN TOWN, 
CHAUNCEY 

ASKED 
HERE IN Ae pi ID 
YOU HIDE PUSTY 

DURANDZ 

2 anne         Di: lapangan Kodok Mena 

— Orang2 telah berteriak2 menjebut nama penunggang bertopeng, 
Lockwood! Dimana kau sembunjikan Dusty Durand? 

— Salah seorang pekerdja telah mendjaga dia dipondoknja dikota, 
Chauncey! 

— ROY ROGERS — 61. 

YOU ES RELAK! TVE GOT A 
HEAD! HE'S N HUNCH Dn AINT 

THE Kan TH? MASKED RIDER/ 
TM WAITIN? TO SEE 
WHO SHOWS UP IN 

HIS PLACE! 

MMPANWAILE oo SP Me EITHER, JANBONE! 
P- ROY, 1 GH LET5 HOPE HE STAYS OliT 

COLLON'T OF SICHT WHILE I RIDE 
FIND DUSTY! f FOR HIM IN THE NEXT 

EVENT! HELP ME GET 
READY! : 

  

  

Sementara MERA Ya$ Ha akan 
— Roy, saja tidak “dapat mene- 

mukan Dusty! 
— Saja djiuga, Jawbone! Mari kita 

doakan sadja mudah-mudahan dia 
selamat dan. tidak memperlihatkan 
diri, sedangkan saja akan main da- 
lam pertundjukap selandjutnja! To- 
long saja, menjelesaikan sesuatunja! 

Dia ada- -— Kamu goblog! 

lah pemain Rodeo jang besar! 

' Saja berpendanat 
bahwa dia bukan peuunggang 
bertopeng! Akan saja tunggu, 
siapa nanti jang keluar dalam 
pertundjukan menggantikan tem 
patnja! 

— Sahar! 

  

. Sedikit hari lagi berbareng ,,I N DRA” ? 

Obat Sweet Friend” 
Badan lemah sendirinja bisa. mengurangi kekuatan. 
djika kekuatan kurang, 

kekuatan sendirinja lenjap seperti embun dihembus angin.. 

Obat "SWEET FRIEND” bisa menolong untuk memulihkan gj 

Dan 

maka orang tidak suka bekerdja. 

kekuatan. Djasa “SWEET FRIEND” telah bertahun2 dengan 

mendapat pudjian istimewa. 

Goles Brainer Pills 
(Obat Otak) 

Buat manusia OTAK-lah jg terpenting sekali, ialah penerbit se 

gala pikiran dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran atau 
kebodohan sesuatu orang itu sangat bersangkutan dengan 
otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjaksana ia mendjadi dan 
kian tadjam pikirannja. 
»GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan2 obat 
jang paling baik untuk menjehatkan otak, menambah 

kepintaran dan pikiran, serta menguatkan ingatan. Djika di- 
biasakan memakan obat ini otak senantiasa sehat, dan sega- 
la penjakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan tim- 
bul lagi. 

Obat Untuk Wanita 

Goles Sistering 
Tablets 

Wanita2 jang memerlukan hidup 
senang dan berbagia, badan jang 

sehat dan kuat, dan wadjah jang 

tjantik serta manis,  djanganlah 

melupakan obat untuk wanita 

”GOLES SISTERING TABLETS” jang sangat mandjur. 

Wanita2 jang badannja kurus dan lemah bisa mendjadi sehat, 
kuat. 2 
Obat ,,GOLES SISTERING TABLETS”, djika dibiasa- 

kan memakannja bukan hanja badan wanita2 jang mema- 
kannja sadja jang selalu sehat dan kuat, bahkan anak2-nja- 
pun turut mendjadi begitu djuga. 

Goles Birthrol Tablets 
Djaman ongkos tinggi sekarang ini, bagaimanakah akibatnja 
jang menjusahkan Tuan, P enghidupan "mendjadi melarat di- 
sebabkan banjaknja tanggungan. Karenanja Jekaslah pakai 

obat : ,,GOLES BIRTHROL TABLETS”. Tablets ini untuk 
mengurangkan tanggungan dalam rumah tangga. Obat ini 

djika tidak dipakai pun kembali seperti biasa. 

AGEN - AGEN : 
FIE MIN YOK FONG — Gg. Warung 10 Semarang, 
HWAY AN TONG — Gg. Warung 3 Semarang. 
ENG TAY HO — Pekodjan 101 Semarang. 
NGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 Semarang. 
Bisa dapat beli pada Toko2 Obat diseluruh Indonesia. 

  

      
    REX INI MALAM PREMIERE 

  

GRI 
| s.00-7:00 - 9.00 BESAR (u. 17 th.) 515-753 9.15 

| SEDIKIT HARI BERBARENG di ,ORION' A 
  

     
           

  

The Whnore Ihacw-Goid Boraer knew 
the Gringo Giant was ona Rampage 

SER Onur ur LADY 

WITS THE LYING 

GREEN EYES 

   

  

SAT Rona Anin OUIN 

ni SANTA BERA HI 
Karena kebagusannja film ini berbitjara sendiri.................. kami ta' 
akan berlebih2an untuk melukiskannja ! 

pertahankan....... Pang sana ? Wanita jang haus aa tjinta sampai mem- 

PALI SERA IN SOLO LELAH ena babe 3 aka 4 £ ha ee MPA ! ! ! 
Dengarkanlah lagu2 ,,Blowing Wild” jang dinjanjikan oleh 

Frankie Laine jang termasjhur. 
(Pesan tempat : Sabap pagi 9.00 — 12.00 Tidak trima per Telf.) 
  

INI MALAM D.M.B. 

DJAGALAN 
6.30 — 8.45 

Berhubung SUCCES BESAR 
diperpandjangkan ini. malam 

penghabisan : 

OBTITON 2.45-6.00-8.30 

Harga tempat : 

  

“v.c.cococcoccococ.—ocococo.wocomuc 

    
  

  

  

: ACIUALLY FILMED . Pp Koe 
kk: 2 unoER THE Bic Top! Cecil B: DeMille'y “5 Tn : 

Rp: 2,50: 8 O “ He 

dan Rp. 1,— : 5 ES en Pe 1 

an sb TN 8 O Gaa to FAR (an 
Pertundjukan , Starting BETTY na 29 £ 

hari siang : : HUTION- W (DE MET LAWOUR GALAK 2 $ 
wat KENRI WILONOK- (rak BETI ti 1 t Ami HARGA BIASA. $ “gn. tni tni eta an : 

2 2 Sereeoglay dy Fredoe WM Frnak, SA Pa Na Sh fe Yon, Widi SD BK Ga MAT e 

'soocoww “ana ana uu an Ok A PARAWOUNT PicIuRe 

(Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Urusan. Harga dalam surat 
tertanggal 24/8-1954 No. 2169/K.P./8511). 
  

Bagaimana satu gadis jang djatu 4 Kenapa biduan, meratap hilang? 
tjinta berani bertentangan terhadapy Siapa pembunuh pemimpin Orkes... 

. dunia umum, biarpun ja mengetahui $ “sks ? 

Jang ia tidak patut mempunyat itu 
   

  

    

  

perasaan ! 
     

PN £ 
Together again 
after 3 years.. 

Ne 

     
f 

' SEGERA DATANG ! 

DAVID 0. SELZNICK'S 

 UvreRMEk: 
Starring 5 TN 

7 An their best 
/. nystery yet! 

POWER Hi | 
     

   

  

    

  

          
      

INGRID BERGMAN ““ SUN ai TANK, : 
LESLIE HOWARD 2 . KEENANAYAN 
Bee Maa AS Iu Mv and MUSI Too) 
Ana Lion su ( t AGU2 aa 7 

MENJERAMKAN" 
SEGERA DATANG ! 

Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/111/Ai/171. 

 


