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Order Tertentu B 
4n| hanan Formosa— 

    

    

i alah Aaiwan. " . "te , 

njai sebab2 untuk memperiihat- 
kan bahwa mereka setjara aktif 
melawan RRT: mereka cha 
pelan sesudah 2 8 
a (Konperensi TO) 
ngan Amerika Serikat aka 
sn keselatan (ke Asia Tengga- 

epenti 

Sekarang pihak Kuomintang ingin 
memperlihatkan bahwa setiap alat 
sendjata jang dikirimkan kepada me 
reka cteh AS, memang dipakai: se 
baik2nja. Mudahlah utk mengata- 
kan bahwa insiden2 Amoy-Ouemoy 
ini hanja merupakan bagian daripa 
da program serangan2 ketjillan. Te 
tapi karena adanja bahaja, bahwa 
peristiwa2 ini mungkin merupakan 
pendahuluan dari suatu hal jang Iz 
bib besar lagi — ialah suatu hal 
.besar” jang pada waktu ini tidak 
diingini oleh negara? besar — ma- 
ka hendaknja pemimpin? Kuomin- 
tang mempertimbangkan apakah se 
karang belum waktunja utk. meng- 
hentikan perbuatan2 tadi. (Antzra) 

(Utk Pertahankan 

presiden Eisenhower dan Dewan 

bagaimanapun djuga akan davat 
opposisi jang akan didjalankan o 

untuk menjerbu Formosa diwaktu   | Tentang apa ig akan diperbuat 
oleh Amerika untuk mempertakan- 
kan pulau Ouemoy jg terletak dnta 
ra Fermosa Onemoy jg terletak anta 
didekat pantai Tiongkok, — Dulles 
mengatakan, bahwa soal tsb. meru- 
pakan masaalah militer. Dikatakan 
selandjutnja, — bahwa pertahanan 
Owemoy akan dilihat dari sudut 
langkah2 untuk — mempertahankan 
Formosa.. Tetapi Dulles tak berse- 
dia memberikan petundjuk, apakah 
Amerika Serikat akan. memperta- 
hankan pulau ketjil itu. 
Dulles tiba dj Denver pada hari 

Minggu dari Timur Djauh, untuk 

  

Aksi Positief Untuk 
Merebut 

Persiapan2 RRT Guna Serbu 
Makin Kuat —Eisenhower Sibuk— Dje- 
pang Diandjurkan Lindungi Taiwan 

Ja Kan 2 yng dikutip oleh Hsin HARIAN TIENTSIN 
Hua hari Sabtu jd.   

b 
tekad Yuli untuk melakukan aksi jarg 

mo Chiang Kai Shek jang ada 

P 

Seterusn'a menurut berita2 jangl 
disiarkan oleh KB Kuomintang, pem 

  

Sekarang Is- 

Menurut Harsono: Ba- 
haja Nasional Terletak 
Pada ,,Badj.... Politik” 
— Dinegara Kita 
ARUDJI Kartawinata, Pres. 

Executif PSII dalam rapat umum 
jang dihadiri Ik. 2000 penduduk 
kota Makasar, pada Minggu jbl. 
mengatakhn antjaman Seato jang 
tidak kurang bahajanja seperti 
sembojan pang Asia Timur 
Raya”, jang akibatkan bangsa 
Indonesia diperas tenaga dar har- 
ta bendanja untuk kepentingan 
Diepang sendiri: — 
Tentang keadaan negara seka- 

Tale patia MNNNNNh: Giok oeap a da tempataja, djika orang 
menggantungkan nasib kepada- 
nja- Keadaan negara hendaknja 
ditargis', karena adanja antjaman 
hahaja birokrasi, korupsi - jang 
meradjalela, kek | jang di- 
sebabkan oleh gerombolan jang 
gulingkon kereta-api, bakar ru- 

2 rakjat. hutang jan entje-j Ta 2 
mani PANGAN Nee aa soal dalam pembitjaraan ini ialah | kek leher negara sebagai akibat 
diandji KMB dl.” 

Dalam pada itu terwudjudnja 
SEATO baru2 ini tidak kurang 
besar bahajanja seperti 'penjakit 
jang disebut tadi. 

Demikian Arudji jang achiri 
pembitjaraannja dengan seruan 
supaja semua partai dan organi- 
sasi menginsjafi akan keadaan jg 
serba berbahaja itu dan menjusun 
kembali persatuan jang teguh, ka 
rena keruntuhan negara, adalah 
keruntuhan semua partai baik ia 
Masjumi, PSII, PKI NU... PSI, 
PNI dsb. 2 ga 

Seterusnja  pembitjara — Harsono 
Tjokroaminoto mengatakan, bahwa 
bahaja nasional kita bukanlah terle 
tak pada Westerling, Djend. Spoor, 
Van Mook dan van der Plas.. teta- 
pi kepada .,badjingan2 politik” di 
negara kita sendiri. Dikatakan bu- 
kan tangan2 Belanda tsb. diatas jg 
langsurg adu dombakan bangsa In-| 
donesia, tetapi orang2 jg pakaj ko- 
pjah Indonesia, sarung " Indonesia, 
badju Indonesia dan berhidung In-| 
donesia itulah ig langsung  timbul- 
kan bentjana mengadu domba, dja- | 
di djusteru dikalangan  pemimpin2 
Indonesia sendiri. Et LEAN 
Harsono njatakan herannja meli- 

hat muntjulnja pemimpin? sangat 
banjak sesudah 17 Agustus 1945, 
Sebelumnja. menurut Harsono, sedi- 
kit sekali pemimpin2 "ig madju  ke- 

ada pengikut-pengikut Djenderalisi- 
: | St Taiwan supaja ,,menebus dosa me- 

nela, sangan djalan memberikan djasa2nja jang berguna bagi rak- 

| kapal nelajan jang tjukup besar un- 
tuk mengangkut pasukan. 

Xendak “dipergunakan dalam usaha 
merebut pulau Ouemoy. 

'Sovjet Uni. (Antara-UP) 

Taiwan 
Ouemoy 

jat Tiongkok sudah ber- 
positif guna membebaskan 

Tetapi berita Kuomintang belaka | 
'gan mengatakan, bahwa RRT tam 
Daknja “telah mementjarkan pemusa 
ran kapal2 tsb. sebagai akibat sera 
Igan pesawat2 Kuomintang  terha 
Gap pemusatan kapal? itu. 

' . Meriam2 RRT beraksi. 
Sebuah  Kpomunike resmi” da- 

1 pemerintah KMT mengatakan, 
bahwa meriam2 RRT jang ditempat 
kannja agak kepedalaman dari 
Amoy, terus menembaki pulau Oue 
moy dan pulau2 lainnnja jang didu 
duki oleh KMT. - 5 

Berita AFP dari Paris mengata 
kan bahwa kantorberita RRT Hsin 
Hua malam Minggu jl. menjiarkan 
bahwa satuan penangkis serangan 

RRT Tak 
mosa Diwaktu Jg Dek 

Serikat, menteri luar negeri John Foster 
para djuruwarta, bahwa ia tak pertiaja, 

lebih djauh, bahwa disposisi militer pasukan2 RRT 

          

   

  

   
ertalian Dgn Perta 

  

Kemampuan KMT | 

Sa 1 Ouemoy Disangsikan| 
SEBELUM MENGADAKAN pembitfaraan : 

1 penting dengan 
Keamanan Nasional Amerika 

Dulles mengatakan kepada 
fihak RRT dalam keadaan? 

menduduki Formosa mengingat 
leh Amerika Serikat. Dikatakan 

dewasa ini 
an saran, bahwa RRT mempunjai sesuatu rentjana 

jang dekat. 

memberikan laporan kepada presi- 
den tentang konperensi  pembentu-| 
kan SEATO di Manila baru2 ini 
dan tentang pembitjaraan2nja di 
Formosa “dengan — djenderalisimo 
Chiang Kai Shek. Kepada para dju 
ruwarta tsb. Dulles seterusnja me- 
wartakan, bahwa politik dasar jg te 
ah diambil oleh pemerintah Tru- 
man jg lalu dan jg telah diterima 

baik oleh pemerintah  Eisenhower | 
jalah, mempertahankan Formosa, 
. Mengenai pertanjaan, arti apa 
jang ia berikan pada laporan2 jg 

dan Djepang tentang adanja pe- 
musatan jg besar dipantai Tiong- | 
kok jang berhadapan dengan 

wa didaerah Amoy terdapat pa- 
sukan RRT dalam djumlah jang 
besar, tetapi pasukan tsb. telah 
berada disana sedjak lama, dan 
menurut pendapatnja RRT tak 
mempunjai maksud untuk segera 
melakukan invasi ke  Fotmosa. 
Dikatakan lebih diauh, bahwa 
angkatan laut ke-7 Amerika Se- 
rikat mempunjai order2 jang ter 
tentu jang bertalian dengan per- 
tahanan Formosa, tetapi ia tak 
bersedia memberikan keterangan, 
apakah order2 itu berlaku djuga 
bagi Ouemoy. 

Sewaktu ditanja, apakah Ame- 
rika Serikat akan berusaha men- 
duduki kembali Formosa, - djika 
pulzu itu djatuh ditangan komu- 
nis, Dulles mengatakan, bahwa 
menurut pendapatnja kemungki- 

3 B Pa 3 pan, hilan Formosa adalah 
. Disamping itu. djuga pembesar? | diauh sekali, dan ia menjanssikan 
Kuominzang menjebut2 pemusatan apa kah akan ada rentjana sema- 

— besar, RRT telah mertosarkan “ba | tapa? motor “RR F-itu jang katana tam itu. njak kapal motor disepandjang pan- £ 
tai Kwangtung. Inilah adalah kapal Menteri Angk. Udara A.S. 

sangsikan kemampuan 
KMT untuk pertahankan 
Ouemoy. 

Dalam pada itu Menteri ang- 
katan udara Amerika Serikat Ha- 
rold Talbot mengatakan dalam 
tanja-djawab dimuka camera tele- 
visi pada hari Minggu di Wash- 
ington, bahwa kekuatan Amerika 
Serikat di-udara di Timur Djauh 
adalah tiukup kuat untuk mem- 
pertahankan Taiwan. Diterang- 
kannia bahwa armada udara Ame 
rika Serikat ini tidak berpangka- 
Jan di Taiwan sendiri, melainkan 
didekatnja, tak djauh dari pang- 
kalan A.S. di Okinawa. P 

Sebaliknja Talbot sangsi apakah 
pemerintah Chiang Kai Shek mem-   udara RRT dipantai Fukien- Sabtu 

II. telah tembak- djatuh sebuah pesa 
wat pemburu Kuomintang, dan me 
nimbulkan kerusakan? pada 3 buah 
pesawat lagi. Pesawat2 tsb. tadi me 
rupakan bagian dari 47 buah pesa 
wat pemburu Kuomintang jang ter 
bang diatas Amoy. - 

Eisenhower bitjarakan soal 
Taiwan. | 

...Dalam pada itu hari Senin, pre- 
siden Eisenhower mengadaktan per 
temuan dengan dewan keamanan 
nasional Amerika, dalam mana 
antara lain akan dibitjarakan soal 
Taiwan. 

Menurut U.P., ang mendjadi 

sampai berapa djauh armada 
Amerika ke-7 harus bertindak da- 
lam melindungi Taiwan bila pulau 
ini digempur oleh pasukan2 RRT. 

Diepang harus kerdjasama 
dim melindungi Taiwan, 

Seterusnja Panitia politik luar ne 
geri partai Liberal Djepang hari Sab 
tu menjarankan supaja D'epang me 
ngadakan kerdjasama dengan Ame 
rika Serikat dan PBB dalam keama 
nan bersama terhadap ..bahaja Ko 
munis di Asia”. Dalam suatu  Japo 
ran, panitia tsb, untuk jang pertama 

kali mengatakan, bahwa Djepang se 
dapat mungkin harus mengadakan 
kerdjasama dalam melindungi Tai 

wan terhadap serangan RRT. Teta 
tapi disamping itu diundangnja Sovjet 

Uni supaja menanda-tangani suatu 
perdjandjian, perdamaian — bilateral 
berdasarkan perdjandjian perdamat 

an San Francisco, pada tanggl 27 
April jad. 

Panitia tadi menentang diadakan 
oa hubungan diplomatik dengan R. 
R.T. dewasa ini, tetepi ia menjaran 
kan supaja diambil tindakan2 positif 
untuk memperkembang perdagangan 
dan kontak lainnja dengan RRT dan 

PARTAI “PANTJASILA" AKAN 
LAHIR 5 OKTOBER. 

Pada tanggal 5S Oktober jad. di 
Djakarta akan diproklamirkan dng.   muka untuk pikul tanggung djawab : 

bangsa dan negaranja. Tentang ko-' 
rupsi dikatakan istilah T.s.T. sudah 
biasa kita - dengar, tapi ada istilah 
Aa D.s.D. (Dia sama Dia) ig 
djuga. sangat .bahajakan keuangan 
negara. , 

Achirnja Harsono singgung PSI 
dan pemilihan umum jig dikatakan 
mempunjai fonds: NOL, tapi partai 
nja tetap dasarkan tekad dan kejaki 
nan kepada kebesaran Tuhan. Tjita 
dan gerak langkah PSIL akan di du 
kung dan di ikuti oleh rakjat ter- 

banjak di Indonesia. Demikian a.l. 
Harsono. (Antara). 

resmi sebuah partai politik baru de 
ngan nama ',,Pantjasila” jang dike- 
tuai oleh A.H. Hartono, bekas ang 
gota Dewan Partai PRN. Partai tsb. 
seperti ternjata dari namanja berazas 
kan Pantjasila dan a.l. bertudjuan mc 
negakkan dap mempertahankan ke- 
merdekaan negara RA. sesuai dgn. 

maksud dan tjita2 proklamasi kemer 
dekaan 17 Agustus 1945, melaksa- 
nakan tjita2 Pantjasila dalam segala 
urusan kenagaraan, melaksanakan 
perbaikan hidup rakjat didaerah2 de 
ngan memberi kepada daerah2 oto- 
nomi seluas-luasnja. Demikian beri 

punjai tjukup kekuatan untuk mem 
pertahankan pulau Ouemoy. 

Dalam " tanjadjawab tadi djuga, 
Talbot mengatakan bahwa berkah 
adanja djala2 radar jg dipasang di 

Alaska dan Kanada Utara, maka 

Amerika Serikat sekarang kurang 
mudah. mendijadi sasaran serangan 

udara dari“ musuh” daripada satu 
tahun jl. (Antara). 

Taufan Raksa- 
sa Menghan- 
tjam Djepang 

“Gelombang Dilaut 
Setinggi Gedung 
“Empat Tingkat 

TAUFAN raksasa hari Senen 
menghempaskan gelombang2 be- 
s2r sekali dan angin kentjang pa 
da pesisir selatan pulau2 Dizvang, 
dan bergolak kearah utara hingga 
mengantjam seluruh Djepang dng 
t2ufan jang paling hebat selama 
20 tahun ini di Diepang. Seluruh 
Djepang sudah bersiap-siap untuk 
menghadapi bentjana alam. Ge- 
lombang2 besar setinggi gedung 
jang bertingkat 4 menghantam 
tembok2 laut pantai selatan Kyu- 
shu dan Honshu selatan. Beribu 
ribu penduduk mengungsi dima- 
lam buta, menempuh  deruan 
angin kentjang, mentjari perlin- 
dungan dibukit-bukit. 

Diam 6 pagi hari Senen, taufan 
lebarnja 600 mil,  kekentiangan 
angin antara 100 dan 125 mil 
sedjam disekitar mata .taufan: 
serangan didarat belum seberapa 
lagi, mengingat bahwa taufan ini 
pada saat itu djauhnja masih 120 
mil dari “udjung selatan pulau 
Kyushu dan bergerak dengan ke 
tjepatan 12 mil sedjam. 

Menurut perkiraan, taufan rak- 
sasa ini akan melalui Kyushu, 
Honshu (pulau induk  Djepang) 
dan baru akan membelok lagi ke 
lautan Pasifik tak djauh disebelah 
utara “Tokyo. (Antara) 

PEMIMPIN ,KRJI”, Ibnu Ha- 
diar menurut keterangan pihak ke- 
polisian Kalimantan Selatan mem- 
punjai kekajaan berupa 2 botol bier 

'ntan, berkilo2 emas dan berdjuta2 
rtpiah “uang kontan, Kawan2 ,,se-   ta jang disampaikap kepada “Antara, | 

. 

  
kehendak membagi2 kekajaan tsb, 
untuk jang dikatakannja ,,perdju- 

| van k 

  

|| Katanja Lebih Djauh: RRT Tak Akan| 
im T-|Dapat Duduki Formosa Mengingat| 

ja | Oposisi A.S. -Armada Ke-7 Punja | 

diperolehnja di Manila, Formosa | 

Formosa, Dulles mengatakan, bah | 

perdjuangan ” Ibnu Hadjar jang ber- | 

  

      

  

  

    

    

     
      
    
     

   

  

Minggu malam jl. di GRIS telah diadakan pertemuan antara menteri 
Perekonomian dengan para anggauta2 Dewan Ekonomi Indonesia Djawa 

| Tengah, dimana menteri menjerukan, agar ,,harta2 jang masih. beku" 
segera "dikeluarkan “untuk usaha' industrialisasi di Indonesia. 

pada gambar pemandangan dalam pertemuan tadi, dari kiri kekanan: 
residep Semarang, menteri Iskag, walikota Hadisubeno, 

. Subchan, bupati Sumardjito dan sdr. 

Tampak 

ketua DEIP 
Tilaar dari KPUP”. 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

berita2 tentang orang2 Indonesia 
Pilipina setjara gelap. . 

Orang2 Indonesia jg tersangkut 
dalam hal ini dituduh orang2 Ko- 
munis, dan pemasukan kedaerah. Pi 
lipina disiarkan seakan akan meru- 
pakan infiltrasi Komunis dari Indo 
nesia. Beberapa tangkapan diada- 
kan terhadap orang2 Indonesia di 
pulau Mindanau YPilipina Selatan). 

    

Kehidupan Di 
Orleansville 

- 3 PS Pa Si 

Mulai Pulih 
Tetapi Masjarakat Ma- 
sih Diliputi Ketakutan 
Dan Kesedihan: Takut 

Suara Truck.... 

SEDIKIT demi sedikit kehidu- 
pan kembali lagi ke Orleansvilie 
atau lebih tepat diika dikatakan 
reruntuhan kota Orleansville, jang 
pada hari Djun'at pagi2 benar 
telah hantjur dalam tempo 12 de- 
tik, sebagai akibat gempabumi 
hebat. Muka sedih, dimana-mana 
muka sedih. Seorang berkata: 
»Anak saja semuanja sudah me- 
ninggal,” Ribuan orang tidak ber- 
kata apa-apa: baniak diantara me 
reka memberitahukan kepada pe- 
ngundjung dengan isjarat2, bahwa 
mereka sudah 3 hari tidak makan. 
Banjak pula orang jang mendjadi 
gila, mereka berlari-larian dianta- 
ra puing-puing rumah. £ 

Diluar ,,kota” didirikan  gubuk2. 
Disanalah sekarang tempat tinggal 
penduduk. Diantara puing2 dikota, 
orang mulai berdjual-beli lagi. Tapi 
suara truck dari djauh sudah tjukup 
untuk mengedjutkan mereka, takut 

kalau2 suara" bergemuruh itu ada- 

lah gempa bumi lagi. Disebuah desa 
dekat Orleansville,  ditengah2 alam 

bentjana ini, ada satu. peristiwa jg 

aneh. Seorang petani bangsa Arab 
mengisahkan bahwa pada malam 
hari, segera sebelum gempa besar 

tadi terdjadi, sapi2nja semuanja le- 
pas dari kandang, lalu semuanja la 
ri keladang. Pak tani dan keluarga- 

nja semuanjapun Idfi keluar, menge 
djar sapi. Beberapa detik kemudian, 
rumah pak tani runtuh bergemu- 
Pu, Aa 

Berapa tepatnja djumlah. kor- 
ban, hingga kinipun belum dike- 
tahui benar, tetapi jang sudah 
pasti ialah bahwa lebih dari 1.300 
orang telah tewas. Angka tinggi. 
mengingat bahwa Orleansville dan 
sekitarnja — berpenduduk 40— 
50.000 djiwa. Kemungkinan ada 
bahwa masih banjak. majat jang 
belum diketemukan, tertimbun 
buing2. Berpuluh-puluh ribu su- 
dah tidak berumah lagi. Ribuan 
orang menderita lapar, karena 
segala bahan makanan harus di 
datangkan dari tempat2 lain. 

Menurut angka resmi, 1.247 

orang. Arab dan 40 orang” Eropa te 

lah tewas. Tetapi, satu tjontoh hah 
wa angka ini djauh terlalu rendah: 

di Hotel Baudoin” sadja 30 orang 
Eropa menemui adjalnja. 

Berita UP jg menjusul mengata- 

kan, bahwa pada hari Minggu pe- 
tang pada saat  lontieng2  geredja 
berbunji untuk memperingati 
wah2 mereka jg tewas, Orleansville 
telah digontjangkan gempa bumi la 

  
ar 
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Diselesaikan Setjara 
Integral Den B di 
Niat Pemerentah Indonesia Untuk Menjelesai- 

kan Soal ,Penjelundupan” Orang2 
ae Indonesia 'Ke ilipina 
KEMENTERIAN luar negeri hari Senen kemaren mengu- 

| mumkan: Pemerintah Indonesia kini sedang berusaha untuk meme 
tjahkan soal orang2 Indonesia jang dituduh menjelundup setjara 
ilegaal ke Pilipina, setjara integraal dengan pemerintah Pilipina 
dengan djalan berunding. Perundingan ini hanja akan berhasil apa 
bila dilakukan dalam suasana persaudaraan dan tenang. 
pengumuman kementerian luar negeri 
waktu belakangan ini kerap kali disiarkan oleh surat2 kabar Pilipina 

Dalam 
itu diterangkan sbb.: Di 

jang dikatakan masuk kedaerah 

Setelah diadakan pemeriksaan se- 
perlunja oleh pemerintah Pilipina, 
ternjata tuduhan2 pers Pilipina ti- 
daklah membenarkan kenjataan se- 
benarnja. Hal ini dibuktikan oleh 

pernjataan kementerian luar negeri 
Pilipina jg menegaskan “bahwa tu- 

duhan2 tentang penetrasi Komunis 
dari daerah Indonesia bukaniah pen 

dapat pemerintah Pilipina. Penang- 
kapan2 jg dilakukan itu adalah me- 
rupakan tindakan?  administratief 
dari pemerintah Pilipina untuk men: 
ijegah pemasukan 'sefjara, gelap ke- 
dalam daerahnja. 

"Pun pihak Indonesia tidak meng 
hendaki pemasukan setjara gelap sc 
perti itu dan mengandjurkan kepa- 

da setiap warganegara Indonesia js 
ingin pergi keluar negeri supaja me 

ngusahakan surat2 keterangan per- 
djalanan terlebih dahulu. Kedjadian 

seperti penangkapan? terhadap 
orang2 Indonesia dipulau Minda- 
nau itu dapat perhatian sepenuhnja 
dari pemerintah Indonesia. Kuasa 
Usaha Indonesia di Manilla serta 
konsul muda di Davao. telah diberi 

instruksi seperlunja untuk memberi 
kan bantuan? konsulair dan juridis 
kepada tiap2 warganegara  Indone- 

sia jg memerlukannja dalam hal 
ini. Dalam pada itu pemerintah In 
donesia sedang berusaha memetjah- 
kan soal ini setjara integraal dgn. 

pemerintah Pilipina dengan  djalan 
berunding. Rundingan ini hanja akan 
berhasil apa bila diadakan dalam 
suasana persaudaraan dan tenang. 

(Antara). - 

Bukan Omong 
Kosong! 

Antjaman RRT Utk Be- 
baskan Taiwan: Kete- 
rangan Nakashima 

N. Nakashima, sekretaris III 
missi Djepang di Manila, menga- 
tekan kepada pers di Ho-lIlo (di 
kepulauan VYisayas) bahwa antja- 
man RRT untuk membebaskan 
Taiwan dan pulau2 d'sekitarnja 
itu bukanlah ,,hanja mulut besar 
belaka.” Nakashima memperingat 
kan,.bahwa RRT kini menempat- 

Soviet Uni berpendapat. bahwa 
cal2 internasional jang prinsipies! 
japat disslesaikan dengan djalan per 
setudjuan2, djika fihak2 jang ber- 
angkutan memperlihatkan kesedia- 

sanja, Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa rakjat Sovjet jakin, bahwa poli 
tik sematjam itu tidak hanja sesuai 
ign. kepentingan? rakjat Sovjet sa 
Ija, tetapi Cjuga sesuai dgn. kepen 

tingan2 dari rakjat negara2 lainnja, 
'ang berdjuang untuk mengurangi 
ketegangan internasional dan mem- 
verkuat perdamaian. Molotov le- 

bih djauh mengatakan, bahwa kini 
ietah tiba saatnja untuk menjelesai 
kan masaalah hubungan diplomatik 

nsrsoalan Djepang-Sovie:. 
Dan dam mengadakan hubung- 

an2 jang normal lagi antara kedua 
negeri itu menurut pendapatnja peng 
balang jg. pokok terletak pada ke- 
njataan, bahwa suatu kalangan ter- 

tentu dari Dispang mengikuti order2 
'ari kalangan? memerintah Amerika 
tk. tetap mempertahankan Djepang 

dalam statusnja sebagai negara jg. 
tak merdeka. 

"Fentang masazlah 

dagang. Djepang dengan Soviet 
udi Molo:ov mengatakan. — bahwa 
atas dasar mengadakan kontak? le 
Sih banjak lagi antara rakjat dan 
Jelegasi2 jg. bersangkutan dengan 
perdagangan sematjam itu, — maka 
akan mungkin utk. mempeladjari so 
al mengadakan penukaran missi da 

gang jang resmi. Demikian keterang 

an2 Molotov. 
Dalam pada itu pemerintah 

Djepang pada hari Senen ielah 
menawarkan, untuk mengadakan 

suatu perdjandjian perdamaian 
dengan Sovjet Uni,  sepandjang 
garis2 jang telah di-ikuti dalam 
mengadakan perdjandjian San 
Francisco dengan negara2 Barat. 
Demikian seorang djurubitjara ke 
menterian Juar negeri Diepang 
mengeluarkan reaksi pertama ter 
nadap keterangan2 jang diberikan 
oleh menteri luar negeri Soviet 
Molotov kepada djuruwarta surat 
kabar Diepang, ,,Chubu Nippon 
Shirbun.” : 

Dalam keterangannja tsb. Molo- 
“ov. antara lein “telah mengatakan, 

bahwa kini telah tiba saatnja, utk. 

menielesaikan. masaz'ah hubungan 
diplomatik Dizpang,Sovjet. Djurubi 
tjara kementerian luar negeri  Dje 
sang itu mengatakan, bahwa negeri 
nja selalu bersedia mengadakan hu 

bungan? diplomatik jg. normai de- 
ngan Sovjet Uni atas dasar Perdjan 
diian Perdamaian San Fransisco atau 
atas dasar prinsip2 jang sama jang 
termaktub dalam perdjandjian itu. 

Dikatakan ' seindjutnja, bahwa “a 

ak akan memberikan — kererangan 
lebih djauh. menunggukan sampai 

semerintahnja telah — mempsladjari 
dengan saksama keterangan2 Molo- 

tov itu. Dikatakan dalam pada itu, 

bahwa Molotov tak mengadjukan 
suatu tewaran resmi kepada pemerin 

tah Djepang. 

   

memadjukan 

Keterangan2 Molotov ke- 
pada djuruwarta Diepang 
dimuat dihalaman muka 
»Pravda.” pe 

Harian Sovjet ,.Pravda” jang 

terbit pada hari Senen ' memuat 
keterangan? jang diberikan oleh 
Molotov atas pertanjaan2  djuru 

warta ,,Chubu Nippon Shimbun” 

dihalaman muka, jang berarti, 

bahwa harian itu menaruh arti ig 
penting terhadap interview Molo- 
tov, karena biasanja  ,,Pravda” 
memuat komunike2 atau nota2 
resmi pada “halaman ke-2 atau 
ke-3. Demikian AFP. (Antara)   kan pesawat2 terbang disepan- 

diang pesisir Tiongkok darat 
seberang-menjeberang dengan Tai 
wan. (Antara) 

ONE PEN PPPA 

HASIL PEMILIHAN BINTANG 
RADIO 1954. 

. Hasil pemilihan bintang radio 
1954 seluruh Indonesia jang di 
lakukan di gedung” Olah Raga 
Djakarta Senen malam telah ke- 
juar sebagai djuara bagian Wanita 
ke-1 Ade Ticoalu (angka 657,5), 
ke-2 Wieke Soekari (angka 657,3) 
dan ke-3 Soeprapti (angka 597,8). 

Djuara bagian prija ke-1 Sam 
Saimun (angka 728,6), ke-2 Andi 
Mulja (angka 686,5), dan ke-3 
Prana Djaja (angka 681,2). 

Sebagai runver up untuk wanita 
jalah Mien Sondakh, Dien Jaco- 
bus, Nur Rochma dan untuk prija 
Mardanus, Pingastono, dan Juswil 
Rasjid. 

tin dk 

  

nb ab ubatag   
gi. (Antara). 

Dan Ber-Kilo“ Emas 
dengan tak banjak 

pikir pandjang telah dibunuh oleh 
Ibnu Hadjar. Ditambahkan bahwa 
keterangan tsb. didapat dari bebera- 
pa orang tangan kanan Ibnu Hadjar 

angan bersama”, 

      

|jang telah menjerah kepada pihak 
| kepolisian di Hulu Sungai Selatan, 
| Mereka tadinja akan dibunuh djuga 
oleh Ibnu Hadjar karena mereka 
menuntut pembagian kekajaan jang 

  

: Djung2 RRT 

' Di-Sebar2-kan 
Sbg Akibat Serangan2 

Pembom2 KMT 
MENURUT laporan2 jang di- 

terima dari pangkalan pasukan2 
Kuomintang Ouemoy pada ma- 
iam Senen, pihak RRT telah me- 

niebar-njebarkan armada kapal 

djung jang mula2 berlabuh dide- 
kat pulau Ouemoy dan rupa2-nja 
d'maksudkan untuk menjerbu pu- 
lean tadi, sesudah wesawat2 ter- 

seminggu  lamanja  menjerangi 

djung2 tadi. 
Ratusan djung pengangkut mi- 

liter kepunjaan RRT tadi kini te- 
iah disebar-sebarkan — keberbagai 
tempat disepandjang pantai Tiong 
kok darat. Sepandjangshari Ming- 
gu pesawat2 pembom  Kuomin- 
tang tak ada henti2-nja  menje- 
rangi djung2 jang disusun dekat 
Ouemoy dan dalam satu hari sa- 
dja pesawat2 tadi berhasil meng- 
hantjurkan atau merusak lebih 
dari 100 buah djung, kata pihak 
Kuomintang. (Antara) 

  
»Miljuner“ Ibnu Hadjar MempunjailIntan 2 Botol 

ada pada Ibnu Hadjar. 
Menurut keterangan tangan kanan 

Ibnu Hadjar jang menjerah tadi, 
harta kekajaan Ibnu Hadjar jang se- 

banjak itu kemana sadja dibawanja 
sendiri. Ibnu Hadjar kini sedang da- 

lam keadaan sakit demam dan dalam 
perdjalanan didalam  hutan2 kerap- 

Molotov: Sekarang Te- 
lah Tiba Saatnja 

Utk Selesaikan Soal Hubungan Diplo- 
matik Djepang-Sovjet— Reaksi Djepang: 

(Tawarkan Perdjandjian Mode! 
San Francisco 

DALAM TANJA DJAWAB dengan djuruwarta surat kabar 
Djepang ,,Chubu Nippon Shimbun”, menteri luar negeri Sovjet Uni 

| Molotov mengatakan, bahwa setelah Konperensi Djenewa pendapat 
| umum didunia makin lama makin menjetudiui segera tertjiptanja 
hidup berdampingan antara Timur dan Barat. Tentang kemungki- 
nan untuk mengadakan suatu pakt netraliteit atau non-agressi anta 
ra Djepang dan Soviet Uni, Molotov mengatakan, bahwa 
telah diketahui dalam hubungan2-nja dengan lain2 negara Sovjet 
Uni memegang prinsip perdamaian, dan hidup berdampingan dng. negara2 itu, sekalipun terdapat perbedaan sistim sosialnja. 

2: 

bang dan kapal2 Kuomintang | 

sn
) 

  - 

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

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

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

  

  

—MMMNMN aa. 

seperti 

Kabar Baik 
Bagi Perwira2 
Angk. Darat 

Kenaikan PangkatiMu- 
lai Pembantu Litnan 

Sampai Litnan Kolonel 

MENURUT pengumuman Men- 
teri Pertahanan dalam waktu 
singkat dapat diharapkan akan 
ada kenaikan pangkat» dilingku- 
ngan perwira2 Angkatan Darat 
mulai pangkat pembantu Litnan 
sampai dengan Litaan Kolonel 
dari semua kesendjataan, dinas, 
djawatan, inspectoraat dan dirgk- 
toraat pada tingkatan pusat dan 
daerah. Kenaikan pangkat2 tsb 
pada pokoknja berdasarkan atas 
Suatu peraturan kenaikan pangkat 
jang berlaku di Angkatan Darat. 

Dan dimaksudkan terutama se 
bagai usaha memelihara keseim- 
bangan datam hubungan antara 
pangkat dan djabatan dengan 
mengingat faktor2 penting seperti 
Ketjakavan, pengalaman, - tang- 
gung ajawab dan pentingnja ke- 
dudukan serta djabatan dari per-   

   
EDISI POS. 

  

  

Membelok 

Ke RRT 

Sebagian Penduduk 
Tionghoa Di Pilipina 
Sbg Akibat Undang2 
Nasionalisasi Perda- 

gangan Detail     
KETUA panitia Kongres Fili- 

pina urusan kegijatan2 anti Filipi- 
na (CAFA), Koaguin Roces, ma- 
lam Senen il. mengatakan bhw. 
propaganda Komunis di Filipina, 
jang berpusat di Manila, chusus 
ditudjukan kepada penduduk 
Tionghoa dinegeri ini. 'Sebabnja 
rupa2-nja ialah karena sebagian 
Jari penduduk Tionghoa, ig tidak 
puas dengan adanja undane2 na- 
sionalisasi perdagangan detail di 
Filipina, kini memperlihatkan ke- 
ijenderungan untuk ,,membelok 
kepemerintahan Mao Tse Tung.” 
Reces mengatakan bahwa agen2 
Komunis mengirimkan surat2 ke 
paka orJng2 Tionghos Filipina, 
dan setelah mereka batia maka 
surat2 ini dibakar. Demikianlah 
kata Roces dimuka tjorong radio 
Manila. (Antara) 

GELOMBANG UDARA SA- 
NGAT PANAS MENJERANG 

BUSHIRE. 

Berita2 pers dari pelabuhan 
Bushire dipesisir Teluk Parsi me- 
ngatakan hari Sabtu j.., bahwa 
daerah jang biasanja sangat panas 
itu kini mendjadi lebih panas lagi, 
hingga 25 orang menemui adjal- 
nja, Ketjuali itu, daerah Bushire 
mengalami gempa bumi jang me- 
runtuhkar beberapa buah rumah. 

  

wira2 bersangkutan. Kenaikan 
sangkat2 “diatas akan diadakan 
setjara berangsur-angsur — dalam 
djangka waktu tidak lama. Demi 
Yan pengumuman itu jg menam 
»ahkan kenaikan pangkat diling- 
sungan Bintara dan bawahan di 
idakan setjara berkala oleh ke- 
sala staf Angkatan Darat atas 
Jasar jg sama seperti tsb. (Antara) 

  

Sesudah — penanda-tanganan perdjandjian-SEATO 

Manilla,” maka para wakil2 dari negara2 jang turut dalam konperensi 
tersebut telah diterima oleh presiden Magsaysay  di-istana Malacanan. 

Kelihatan dalam gambar ini dari kiri ke kanan, wakil2 dari: Thailand, 
Perantjis, Philipina, Pakistan dan Australia. 

  

jang  diadaka, “di   
  

Kem. Luar Negeri 

mereka. 

Kalangan lain — tidak resmi ta- 
Do: biasansa dapat dipertjaja — mc- | 
ngatakan bahwa dikalangan pem: | 
besar A.S. terdapat skeptisisme | 
apakah “kongres Amerika Serikat | 
akan mempertjajakan harapan me- 
reka kepada Liga Arab, mengenai | 
soal pertahanan Timur. Tengah, | 
kalau keadaan Liga Arab masih | 
seperti sekarang ini. | 

Amerika taruhkan harap- | 
annja kepada regime Nas- 
sir. 

Kalangan tidak resmi tadi men 
duga bahwa Amerika Serikat akan 
sangat setudju apabila negara2 Aruh 

mengadakan  konperensi mengena 
soal pembentukan satu sistim perta 
hanan regional, jang ditudjukan ter 

hadap 'subversi Komunis dari dalam 
negeri dan serangan Komunis dari 
luar. negeri, dan sebagai pemimpin 
dalam usaha ini, hendaknji Mesir 
lah jang bertindak. 

Di Amerika Serikat orang mera- 

ruh harapan besar pada resime Dja 

mal Abdul Nassir (P.M. Mesir), se- 
sudah Mesir dan. Inggris mentiara 
persetudjuan “pendahuluan ' tentang 
masalah Suez, hingga dengan denri- 

kian Mesir diharapkan akan memut- 
satkan  perhatiannja kepada masalah 
lain, jaitu pertahanan Timur Tengah. 

,Saran2” AS supaja diper- 
timbangkan oleh Arab ? 

Andaikata pemerintah2 negara- 
negara Arab membentuk satu ren 
tjana praktis bagi — pertahanan 
Timur Tengah, maka diduga bah 
wa Washington akan mendasarkan 
pertimbargannja terhadap projek 
tadi berdasarkan pertanjaan2 diba 
wah ini: 

1. Apakah rentjana pertahanan 
Timur . Tengah “ini digerakkan 
oleh pertimbangan2 jang bertalian   kali ditandu. (Antara) 

Sesudah Seato Amerika 

Menghendaki Meado? 
Ingin Menarik Ne: 

gara2 Arab—Harapan Terbesar Pada 
Nasser 

PEMBESAR2 KEM. LUAR negeri Amerika Serikat hari Sab- 
tu jl. tak hendak memberikan keierangan2 jang djelas, waktu di- 
tanja apakah mereka sekiranja tjo ndong untuk mengakui Liga Arah 
sebagai rangXa dalam mana organ sasi Pertahanan Timur Tengah 
akan dibentuk, dibawah pimpinan Mesir. Pembesar2 tadi mengata- 
kan bahwa mereka bersedia untuk ' mempertimbangkan penerimaan 
baik sebuah rentjana, kalau rentjana tadi memang diadjukan kepada 

sak dilapangan ekonomi dan poli 
tik. Timur Tengah. 

2. Apakah rentjana ini disusun 
karena merasa" butuh akan perta 
hanan regional terhadap bahaja2 
dari luar. dan bukannia karena 
pertentangan2 jang sudah ada di 
negara2 Timur Tengah? 

5. Bebaskah “projek ini dari 
side€ fixe” Arab mengenai Israel? 

4. Apakah rentjana ini akan 
nclengkapi. persekutuan Turki— 
Pakistan dan bukannja berlawa- 
nan dengan persekutuan tadi ? 

Apabila negara2 Arab menga- 
-djukan sebuah rentjana dalam ma 
na pertanjaan2 (dari pihak Ame- 

Ika) tersebut diatas tadi didjawab 
setjara negatif, maka — kata ka 
langan jang mengetahui disang 
sikan apakah Amerika Serikat de 
ngan resmi akan memberikan so- 
kongan. 

  

Keamanan kolektif nega- 
gara2 Arab gelembung 
kosong. 

Sementara itu Dr. Fadil a-Jama 
li, ketua delegasi Irag dalam PBB, 
mengatakan dalam sebuah tanja-dja 
wab dengan psrs di Kairo, bahwa 
keamanan kolektif negara2 Arab itu 
«hanja sebuah balon jang kosong 
belaka”, selama negara2 Arab tidak 
dipersendjata. Supdja negara2 Arab 
dapat mendasarkan kedaulatannia 
atas landasan jang kukuh, maka me 
reka harus punja alat2 sendjata, dan 
tapal2batas Arab harus tjukup teguh 
untuk dapat menangkis sesuatu an 
tjaman. Dr. Jamali mengandjurkan 
supaja Liga Arab menjusun diri kem 
vali dan menetapkan kembali tudiu 
an-tudjuannja, Waktu Dr, Jamali 
ada di Kairo, ia telah mengundju 
ngi pula dutabesar Amerika Serikat 
Jefferson Caffery. Hari Sabtu jl. ia 
terbang darj Kairo menudju ke New   dengan kebutuhan2 jang mendes4 York. (Antara-UP), 
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si Dari Emang an pemerintah 

    

   

      

ahal. Dan pemba- " 
boleh extra super Basel tan bond hero atau pe 

gawai pamong pradja lainnja. Pa- 
da waktu pendudukan Djepang, hal 
inipun oleh pemerintah daerah tsb. 
telah dilakukan jaitu dengan meng- 
angkat beberapa orang lurah di 

mendjadi tjamat. Pada waktu seka- 
rang mi pengangkat: an itu belum da 
pat dimulaj mengingat formasi ke- 

Sa pamongpradja an sekarang. ini jang 
belum memungkinkan pengankatan si 
lurah desa mendjadi tjamat.- a 
pada itu kini oleh- pemerintah 
rah. telah dimulai dengan latih S6 
lat dikalangan . -pamongdesa dengan 
maksud untuk mempertinggi penge 
tahnan mereka. Mereka itu IA OAGR” 

(pat latihan sebutan Taman. 

PERUMAHAN SOSIAL 
KARYA SAKTI. 

Oleh Djawatan Bimbingan 
Perbaikan dengan bantuan Balaj Per 

            

     
artinja Tebih ku- 
1 senang enak- 

   

      

    

   

     
sekembalinja : 

   
: mau senang 

Kenak Na tani 

    

  

23 Sikap NU. 
Miturut Moh. Noer, angeota PR 

: (Nachdhotul Ulama) sikap 
« terhadan kabinet sekarang ini, i 

adalah banjak tergantung F pada nen- 
: juan kabinet tentang. Ora -politik- 

  

     

    
    

  

    
   

  

   
Dalam pertjakapan 

wan kita sdr. Aris 
Bagiada mengem 

tlh. diresmikan pembukaan perumah 
pan Sosial Karya Sakti bertempat di,        

! Brongtodiningratan. 
dan men gran Berhubung dengan itu, Str-pong Perumahan Sosial Karya Sakti 

rtanja apakah N.U. sekarang su. dalah asrama latihan kerdja jg. di- 
maksudkan untuk menapung anak? 
terlantar berumur antara 16 — 20 

| tahun jang pada waktu ini tinggal di 
'rumah2 perawatan dengan tiada se 

WaA- kolah maupun bekerdja, karena ku 
merupakan rangnja bekal pengetahuan pada me 
atau anak reka « 

Didalam asrama Tntihani kerdja itu 
anak2 terlantar asal darj rumah2 pe 
rawatan sosial dari seluruh Indone- 
sia akan dididik bekerdja serta dibe 
ri peladjaran vak jang sesuaj dgn. 
bakat dan kesanggupan mereka sela 
ma 2 tahun, agar mereka setelah le 
pas dari Karya Sakti itu dapat ber 
diri sendiri didalam masjarakat, me 
rupakan tenaga jang produktip, kare 
na bekal2 jang diperlukan telah dimi 

liki olehnja. Untuk sementara Kar- 
ya Sakti baru dapat menerima orang 
sebanjak 70 orang anak. 

Pendiriah perumahan latihan ker 
dja sematjam ini, adalah jang perta 
ma kalinja diusahakan oleh Dja- 
watan Bimbingan & Perbaikan So- 
sial. Bila ini berhasil serta keadaan 
memungkinkan akan disusul pendi- 

rian perumahan sematjam itu djlain? . 
tempat. 

TEMANGGUNG 
“PEMBANGUNAN DJEMBA- 

YAN DIATAS KAL. 

"memberi N-U, alias N-ora U-lti- 
matum kepada kabinet? 
C3 PUTU.EN.E 7 

   

    

mengerdjakan Ma 
 meliharaannja belum: 

4 atur, sedang di Dj .n | (PNF dulu melahirkan PRN: 
ci , lau anak ini bagi PNI 

Kopi Bali terkenal dengan nama suatu ,unwanted child” 
KK G.B. jang kebanjakan Kiusahakan ' jang tidak di-ingini. 

2 cleh rakjat. Setiap tahun Bali dapat Sekarang anak jang tidak di-ingini 
|. mengexport 6000 ton ae keluar n? ini — bageikan ,katjang jang tidak 

|. geri, 12.000 ekor ke Singapura meninggal landjaran” —- djuga mela- 
— dan 100.000 ekor ke Surabaja, hirkan anak jang tentu djuga tidak 

Djakarta, Singapura. Kopi dan ter di-ingini oleh PRN. Partai-Pantja Sila 
| mak dikatakan mendj umber po 'akan lahir sebagai sempalan PRN. 

|. kok dari rakjat . Tetapi export fa 
| umumnja 10092 ditangan war 

  

    

    

  

     

        

   

  

Djadinja kalau dihitung setjara ke- 

.ne 'Juarga begitu, Partai baru ini ada- 

gara «baru, “hanja export. sapi jang Jah putu dari PNI.  Djadinja lagi, 
| berdjumblah 7096 berada ditangan kalau panggil PNI nanti, supaia ti- 
- nasional dengan organisasinja “jang dak kuwalats partai baru ini harus 

baik. Dengan mengemukakan kedu Pa mbah PNI”?!? 
dukan kepulauan Nusa . Tenggara : 
jang terpentjar satu sama Jain dan . 
hubungan jang sukar, dikatakan AO ena 
la, bahwa Pemerintah menaruh per: SBKB dan PEDOMAN 

“hatian besar pada" perkembangan IDJINAN TRUCK. 
perindustrian dipulau - tadi dengan 

« memberikan kredit2 untuk keperlu Mengenai adanja ,,Pedeman baru 
n-keperluan jang tertentu. peridzinan trajek truck” dari Ke- 

| »Hasil dari pada penindjauan tadi menterian Perhubungap R.I., SBKB 

“dikatakan untuk menambah pengeta Djateng dalam  tjeramahnja- dige- 
huan, guna menud/u ke industralisa dung Gris Smg. pada Sahti malam 
sijang effesien, memperbaiki orga 'j.I. telah mendjelaskan sikapnja jg. 
Nisasi2 rakjat serta "menjempurna kesimpulannja sbb.: SBKB pada da- 

“kan. “organisasi? naa seperti orga sarnja menjetudjuj idee Menteri Per 
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Sir-pong. 

  

PER- 

i tebu rakjat di Malang jang hubungan jang hendak mengatur : MENDONO 
dana an tee. . pesitatakan di peridjinan bis dan truck. “Tetapi  Djembatan2 diatas kali Mendono , 

“dk it SBKB menghendaki agar pedoman Giantara ..Prembun-Kutoardjo dan | 

Tembakau Virginia itu diatur dan ditentukan dalam Gjembatan diatas kali Kebelukan di 
daerah Kertek, Wonosobo .jg dihan 
tjurkan pada waktu ciash kedua ki-, 
ni sudah selesai dibangun kembali 
oleh Djawatan Pekerdjaan - Umum 

Djawa Tengah daerah Kedu ma- 

t genai suatu Undang? jang perlu dibitjara- 
utk, dak men kan dan disjahkan “dalam Parlemen, 

eri dikata sebab dengan demikian akan ada 
in besar djaminan pelaksanaan rentiana Pe- 

, dalam tem merintah tsb. Dan supaja Pemerin- 

ber dan menurut rentjana akan d' 
hadiri oleh Gubernur . Djawa Te- 
ngah Mangunnegoro, kepala pusat 
Pekerdjaan Umum propinsi  Djawa 

Pedoman baru” i#tu, 

: “oper kaum buruhnja. 
ra Man, Dalam pendjelasannja er dikata- 

askan. Dengan demi- kan, bahwa djumlah truck di Diawa P 5 
2 na, 'perhati- dan Madura menurut tjatatan SEKB,. Tengah Ir. Sumarman, residen -Ke- 

Aaran. ! ditaksir Lk. ada 22785 buah, se. du dan beberapa undangan lainnia. 
dangkan 5076 dari djumlah itu me-t PERAWATAN ORANG2 LEM- 

AA kan milik bangsa asing, dan se- BEK INGATAN GENAP 
tiap truck menggunakan, 2 orang te- 50 TH. 

djuga meng- 

    

ar S naga buruh. Oleh karena itu kalau | nan Pa yeee men 
Pemerintah sekarang hendak melak- "21 temanggung pada igi. L: p- 

PERTANDINGAN2 KETANG sanakar pedoman baru itu, berarti tember je akan datang . genap ber- 
— KASAN MEMANAH. — | menutup semua perusahaan ' bukanj USia 50 tahun. Hal ita akan “dipe- 
Sebagai rangkaian dari pada pera dan telah 

jaan memperingati Hari Angkatan 
Perang, oleh panitya peringatan A. 

warga negara jang mengakibatkan j Tingati dengan upatjara 
pemetjatan I.k. 22.784 kaum buruh. 
Dari itu SBKB “mengharapkan agar Suroso, Menteri teri Sosial 

ng. jang akan mengikuti pertan-| 'tus 1954, kini ternjata pelaks: inaan-$ Wakilan Kementerian 

ingan itu belum lagi diketahui, ka| nja telah ditunda lagi untuk bebera- 
| rena pendaftaran masih dibuka sam pa waktu lamanja. 
pai tgi, 1-10. Patut ditambahkan, bah f MAA AL AA TL 

Na pertandingan memanah an : 
untuk Semarang merypakan ja 

ama kalinja. 

TUNTUTAN GRATIFIKASI 

sngatan akan dilakukan oleh Men- 
eri Suroso. 

HARGA EMAS. BREBES 
HARA MAS DI SEMARANG. GROMBOLAN MENGALAMI 
an 1370 IS KERUNTUHANNJA. 

  
  

      

  

       

  

       

    
           

    

GOAL. 1124 karat: djual Rp- 43,75! Gerombolan bersendjata jang di- 
g Oleh SBPP jang sedianja aka di o. beli Rb. 43,25 pimpin oleh Slamet dengan kekuatan 
'lakukan aksi pada tgl. 10 Sept. jl. 5 karat: dj Rp- 40— ' 150 orang jang berkeliaran di- 
terhadap N.V. KPM dan Mirandolle ae Le ru Rp. 39,— ' daerah desa Karangnangka Ketja- 

. Voute & Co, terpaksa dibatalkan akarta, 10 Sept. '54: matan Sirampog, Brebes. baru? ini 
| karena adanja putusan dari P4 Pu 24 karat: beli ......... Rp. 43,75 terdjebak oleh T.N.I. Pihak 'grom-   Rp. 42, “78 | bolan mengadakan perlawanan jang 

agak sengit, dan selandjutnja mere- 
ka melarikan diri dengan tunggang- 
langgang. 

Akibat operasi itu, pihak gerom- 
bolan mendapat kerugian jang sa- 
ngat besar, ialah 33 orang musuh 
mati, 3 orang lainnja dapat ditawan 
hidup2, 4 putjuk brengun, 7 putjuk 
senapan, dan 1 mortir dapat diram- 
pas. 

jang mengikat tentang pembaja- PEN MA rana 

i , 10 Sept. '54: 
tiap gr. Rp. 42.— nom. 

n,- 10 Sept. '54: 
Tah “internasional menu- 

Titungan dollar Amerika ada- 

'San itu tuntutan SBPP: mengenai 21 22 kat 
tifikasi tersebut ternjata dapat ter- 

&. penuhi. Selandjutnja tuntutan Lan ena 
fikasi jang diadjukan oleh SBPP rut 
terhadap N.V. SSPV sebesar 2 buk lah 
Jan upah bruto dan telah dirunding P-rata Ira Cao tiap ounce 37.82 
ikan baru2 ini, belum mendapat pe- Emas Beirut tiap ounce 35.26 
Pa "pe Emas Hongkong tiap ounce 38.14 

SA HM LA 
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“ Dengan hormat Ke ' 
1 ja ja gg bertanda tangan dibawah 

“Djurutulis pada Perusahan Dagang 
Ontianak. 
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| 

t merasa girang sekali, | | 

Gea 5: a menderita sakit ba- IE Isa 

saja memakan obat2 batuk jang IN Aga 
Bert an Ejan keluaran," tetapi penjakit saja | 4 
tidak sembuh ata Se laa 

setelah saja mentjobakan oba | 

batuk jap djuh kiranja sangat baik se- | 
kali untuk 1 penjakit batuk tersebut,sete- | 

Naa obat itu, penjakit 
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    1 i Sekat lagi, bahwa obat | 

tjap " sangat baik sekali. Dan tak 5 
“lupa mengutjapkan ribuan terima & 
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ROMAN PENDJARA DENGAN    

  

   

   

. mur. 

| bagi orang terpendjara disitu. 

dan 
siapan Pekerdjaan Sosial, baru? ini 

“tahun Indonesia akan ber- tah mengadakan ketentuan2, agar sing2 dengan beaja Rp 182.000 dar 
Ii dora self-sw Bag. perusahaan jang mengoper perusa- Rp 291. 000. Pembukaan. akan “di-f 

2 haan jang dikenakan pelaksangan langsungkan. pada tgl. 16 Septem- 

diundang untuk menghadirinja Men 
PPK 4 

- P. Kota Besar Semarang mulai dari 3 bungan -mem-| Menteri Kesehatan dan kepala dae 
tg. 3-10 akan diadakan pertanding- aan Nan Kun daa lagifrah propinsi Djawa Tengah. Menu- 

'an ketangkasan memanah. soal Pedor-in Baru Hu rut atjaranja soal mengenai keada- 
Dalam pertandingan tersbut setiap) Sebagaimara diketahui, -Petoman an perawatan orang2 lembek inga- 

kaan hanja dibolehkan melepasi baru peridzinan trajek truck” jang tan selama S0 tahun akan  diurai- 

an 4 buah anak panahnja. Berapa | sedianja dilaksanakan mulai 1 Agus kan oleh Mr. Sumantri kepala per 
Sosial Jogja 

dan pembukaan seluburg tugu per-j 

| wilajah Kawedanan 

rombolap itu telah. mengakui 

  

BIAJA RP. 1,6 DJUTA. 
Tg. 9-9 di Wonogiri telah diresmi- 

  

    

rah Jogjakarta ,,Antara” me 'kan pemakaian gedung Rumshpen- 
keterangan, bahwa pemerint 3 djara Dn sedjak seta 

2 tah (akan mengusahakan MERE hun "3 (Rp 

  

   
Jan, terseb di 
Kartodarmodjo selaku wakil Kemen 
terian Kehakiman dan Djawatan Ke 
pendjaraan Pusat, dan direktur2 Pen 

djara Djawa Tengah dan Djawa Te 

  
     : Ruimahpendjara itu berbentuk per 

segi as Ik. IL ha dan menurut ke 

terangan, adalah jang paling besar 

dan modern wOrak. seluruh - Indone- 

  

en Aa “seluruhnja 200 
- Orang baik lelaki, wanita maupun 

kanak2 jang satu sama lain golo- 
ngn itu tempatnja terpisah2. - “Djaga 

terdapat ruang tunggu untuk tamu? | 

EMALANG 
PENDIDIKAN KADER BUTA. 
.Kini di Pemalang telah berlagn- 

sung pendidikan bagj orang2 buta 

untuk selama 42 tahun. Djumlah pe 

“ngikutnja 34 orang berasal dari Dja 

wa Tengah dan Sumatera Tengah 

jang selulusnja dapat memberikan 

bimbingan kepada orang2 buta di- | 
tempat masing? dalam pelbagai ma 
tjam usaha untuk menempuh hidup 
selandjutnja. 

Pendidikan ,,Kader Buta” ini ada | 

Tah jang pertama kali ada di Indo | 

  

  
mana mungkin akan dibuka ditiap 

kantor Sosial propinsi karena ternja 

ta pendidikan jang ada di Pemalang : 

itu sudah bisa diperoleh gambaran 

jang hasilnja tidak demikian effek- 
tif, berhubung soal bahasa-pengan- : 

tar jang dipergunakan jang hanja “di 

mengerti oleh mereka jang berasal 
dari Djawa Tengah sadja. (Ant). 

SINDER PERKEBUNAN DI 
EGA GROMBOLAN. 

3 Orang anggauta grombolan 
ber den DA pistol belum lama ber 
selang telah mentjesat Jeep dari 
sinder. perkebunan  Tjilongkrang 
didesa  Kalibantar dan merampas 
uang jang dibawa penumpangnja 
sebanjak Rp. 39.000.— (tiga pu- 
luh sembilan ribu rupiah) dan 1 
ransel. Empat orang jang menum 
pangi Jeep tsb. selamat. 

Sementara itu dikabarkan, bah- 
wa beberapa anggauta k.k.k. dgn 
OPR mengadakan penggrovjokan 
kedesa Sruwot/Watukumpul (Ka- 
bupaten Pemalang). Mereka telah 
dapat berhasil menanckap 2 orang 
.grombolan dengan sendjata 1 pu- 
ijuk L.E. berisi 8 -butir - peluru 

1 putjuk karabijn Djepang berisi   peluru dan 1 houderbak berisi 15 & 
butir peluru. 

TJILATJAP 
PEMBERANTAS HAMA. 

Atas inisiatip kaum tani Gandrung 
mangun, Tjilatjap, baru2 ini telah 
dilakukan pemberantasan hama ta-: 
naman jang pada Waktu jang achir2 
kelihatan meradjalela “mengganggu 
tanaman mereka. Dalam aksi pembe: 
rantasan serentak itu telah terdapat: 

| 235 ekor babi hutan dan 253 ekor 
badjing mati kena ratjun phospor 

| dll. Dalam pada itu dapat dikumpul 
kan bekitjot2 jang setelah ditimbang 
beratnja 242 kwintal. Dapat ditam- 
bahkan, bahwa Tjamat setempat dju 
ga menjediakan hadiah? bagi siapa 
jang dapat menangkap badjing pa- 

ling banjak. 
PENDAFTARAN PEMILIH 

SELESAI!. 
Dari Kantor Panitya Pemilihan 

Kabupaten diperoleh keterangan 
bahwa pendaftaran penduduk jg 

  

latjap telah selesai dan hingga di 
Itulisnja berita ini angka2 tjatatan 
nja adalah sbb. : 

tertjatat sebanjak 1351248 djiwa, 
jang berhak memilih 
158974 djiwa. 
Panitya " “Pemilihaf Kabupaten 

baru menerima uang untuk biaja 
sebesar Rp. 106. 000, sedang per- 
mintaan jang diadjukan 
Rp: 1. djuta: — 
PANITYA SOSIAAL KABUPA- 
TEN BERIKAN BANTUAN. 
Panitya Sosiaal Kabupaten Tji- 

latjap jang diketuai sendiri oleh 
bapak Bupati Kadri. baru2 telah 
memberikan-bantuan berupa uang 
kepada penduduk desa Kotabima 
(Ketjamatan  Timanggu) distrik 
Madienang. Tiap kepala keluarga 
menerima sebanjak Rp 25.— 

Mereka jang diberi ini adalah 
orang2 jang hilang rumahnja aki- 
bat dibakar oleh gerombolan.. 
Djumlah rumah jang hangus.seba 
njak 137. buah - sedang kerugian 
kesemuanja ' “ditaksir Lk. Rp. 
100.000.— Selain dari itu, Djwt. 
Sosial Kabupaten djuga memberi- 
kan bantuannja berupa beras dan 
pakaian. 

TUIREBON 
ANGGAUTA GEROMBOLAN 

: TERTANGKAP. 
Berkat kegiatannja fihak jang ber 

  

| wadjib jang bekerdja sama dengan 
| pamongdesa dan rakjat setempat, ba 
Iru2 imi telah dapat 
Orang ' anggauta - gerombolan D.I. 
jang ikut melakukan serangan terha 
dap Kantor Ketjamatan Gabus We- 

rongan dan pembakaran2 lainnja di : 
Kandanghaur, 

beberapa waktu berselang. Kepada ' 

fihak jang berwadjib ,anggauta ge- 
per- 

buatan2nja. Selandjutnja didapat ka. 
bar, bahwa 9 orang lainnja jg. ter- 
sangkut perkara tersebut, kini djuga 
telah ditangkap. 

KURSUS ADMINISTRASI 
PERIKANAN LAUT. 

Dalam waktu jang singkat, Djwt. 
Perikanan Laut Resort I Djawa Ba 
rat di Tjirebon akan menjelenggara- 
kan kursus tjalon2 pegawai admini- 
strasi perikanan laut jang pertama 
kalinja. Ketjuali guna memenuhi ke 
butuhan2 tenaga2 -ahli administrasi 
dipelelangan2 perikanan laut diwila 
jah Kares. Tjirebon jang ingin beker 
dja dalam lapangan perikanan laut. 

(| Untuk sementara akan diterima 20 
orang murid, sedangkan lamanja kur   Sus 6 bulan. 

Smokkel: 

berhak memilih untuk Kab.: Tji-: 

Djumlah penduduk Kabupaten 

tertjatat 

sebesar |. 

ditangkap se- 

tan, Indramaju, melakukan pengga- 

  

    

  

       

      
   

      

    
    
     
       
    

     
      

    

Menegnat serangan gerombolan bersendjata Joan pinggir kota Tji- 

paraj, jang terdjadi baru2 ini mengakibatkan 26 orang tewas, 22 orang 

luka2 berat/enteng dan 124 rumah habis terbakar, wartawan ,,Antara” 
jang mendatangi tempat2 kedjadian itu mengabarkan lebih landjut, bah- 
wa peristiwa jang menjedihkan itu oleh kalangan jang berwadjib telah 

terlebih dulu. diduga “akan terdjadi, tapt hanja saatnja belum bisa di- 
tentukan. Sebagai pernah ditentukan, dalam hari2 belakangan ini sering 
disinjalir adanja gerakan2 gerombolan bersendjata 

Tjiparaj, antara lain jang menudju ke dan dari gunung2 disitu seperti 
Gunung Kolotok. Tampak pada gambar akibat2 dari pada serangan2 : 

gerombolan terhadap pinggir “kota Tjiparaj, 
mendjadi korban. 

disebelah selatan 

antaranja penduduk jang 

  

Besar? — 

Diterangkan, bahwa mulai dari, 
tempat2 itulah mengalir setjara' 
iNegaal barang2 mewah keseluruh : 
kota2 besar di Indonesia ini dan 
tidak mungkin barang2 lux jang 
terdjual dikota2 besar bukan ber 
asal dari selunducan2 itu. Barang 
barang seperti arlodji tangan, pul- 
pen di. tidak mudah untuk ci- 
import dari luar negeri dan kalau 
pun ada, tidak mungkin marganja 
akan se'mbang dengan harga jang 
ditentukan mengingat bahwa ha- 
rang2 itu terma$uk barang? me- 
wah jang mendapat endusemen 
200os 
ks Dalam usaha Se Pama pe- 

upan, “pihak Djawuta, Bea 
dan Tjukai “menerangkan, bahwa 
melihat pengalaman? selama 'ini be 
lumlah dapar dikatakan, bahwa pe 
njelundupan “sudah “dapat diberdri: 
tas sama 'sekali. Masaelah ini ada- 
lah: suatu  masaalah jg mempunjai 

berbagai segi“ sehingga tidak mu- 
dah. untuk. mengatasinja. 

wa meskipun “diketahui adanja pe- 
njelundupan sebagaimana jg terdja- 
di di Sumatera Timur itu dan pen- 
djagaan telah diadakan, namun pen 
djagaannja' “itu memakan  biaja jg 

lebih besar diika dibandingkan  ae- 
ngan penghasilan ig didapat oleh 
Djawatan Bea dan Tjukai. - Meski- 
Pltp demikian,” usaha pemberanta- 

san penjelundupan itu boleh di ka 
takan telah memberikan hasil 5095. 

Mengenai adarja penjelundup- 
an kopra keluar negeri diterang- 
kan, bahwa kebanjakan 'penjelun 
dupan itu terdjadi didaerah2 di 
Indonesia Timur jang kebanjakan 
terdiri dari orang2 Mandar, Bu- 
ton dan “Sulawesi Selatan Tainnja 
  

  

SIARAN RRI : : 

Semarang, 15 Sspt. 1954: 
Djam 06.10 Bing Crosby: 

Instrumentalia Timur: 
065.40 

12.05 Eddy Es: 
12.45 Orkes Morton Gould: 13.15 
The Modernaires: 13.40 Siang riang: 
17.05 Tema, Kusuma: 17.40 Prims 
Scala, 18.15 Njanjian  Abdulgani: 
18.30 Hidangan Corps Musik: 19.30 
Memperingati Im. €. Simandjun- 
tak: 20.30 Krentjong dan” Stambul: 
21.15  Darj dan untuk Pendengar: 
22.20 Dari dan untuk Pendengar 
(landjutan), 23.30 Tuutp. 

Surakarta, 15 Sept. 1954: 
Diam 06.15 Suara Amru Sani dan 

Doris. Day: 06.45 Sunda: 07.15 Ro- 
berto Inglez: 07.45 Krontjong Asli: 
12.03.— 12.45 — 1345 Klenengan 
dari Puro: 17.05 Bu Nies dengan 
kanak2nja: 17.45 Varia Djawa Te- 

#ngah: 18.15 Ruangan untuk A.P.: 
19.30 Tjiptaan Chopin: 19.45 Kon- 
tak dengan Pendengar: 20.30 Wa- 
jang Orang: 22.15 Wajang Orang 
(andjutan): 24.00 Tutup. 
“Jogjakarat, 15 Sept. 1954: 

. Djam 06.10. Saronan. pagi: 
Tilempungan, 07.15 “Tjlempurgan 
(tandjutan): 12.05 Konsert untuk 

Biola: 12.45. Kota Solo dalam Un- 
taian Musik: 12:30 Suara" The Tan- 
ner Sisters: 
13.10 Orkes Percy Faith: #3.50 Or- 
kes Melaju, 17.00 Taman Peladjar: 
18.00 Pelonaise: 18 15 Orkes Mela- 
ti: 18.30 Peladjaran Lagu2 Djawa: 
19.40 Hidangan OSD: 20:30 Merdu 
meraju: 21.30 Rajuan Padang Pasir: 
22.10 Krontjong Manasuka: 23.00 1 
tap. 

Djakarta, (13 Septi: 1954: 
Diam 06.10 Kwartet Sudharnoto: 

106:30 Orkes Penghibur Hati: 067.10 
Gamelan Bandjarmasin: 07.30 Orkes 
Studio Surabaja, 12.00 Lagu2 Lang- 
gam: 12.40 Trio Jo de Fretes: 13.06 
The Muani. Boys, 13.40 Ronggeng 
Deli: 14.00 Gamelan Djawas 
Rajuan Sukma: 17.30 

Njanjis 18.15 Anisah..dan Hamid: 
18.30 Ouartet Harry: 18.50 Mysik 

Kulintang, 19.30 In Memorium Cor 
nel Simandjuntak, 20.15 The Novel- 
ty Hawajians: 21.15 Lembaran Na 
litaj . 22115" Orkes Gambus "Alw 
dah: 23.00 Tutup. 

  06.30 

Psladiaran 

07.10 Musik: 
Perantjis: 07.30 Rachman dan Julia: « 

12.30 Hindustani:. 

 Penjakit Jg 

Menjalitkan Negara 
Karena Kekurangan Alat2 Maka Penjelundupan 

| nesia dan menurut keterangan, $ | Belum Bisa Diatasi Seluruhnja — Dari Mana Da- 
tangnja Barang2 Lux Jg Kini Terdjual Di Kota2 

Pantai Sumatera Timur ,.Penting“ Bagi 
: » Kaum Penj:lundup 

MASAALAH PENJELUNDUPAN merupakan salah satu soal 
jang penting jang oleh karena kekurangan alst2 jang diperlukan 
belum dapat diatasi seluruhnja oleh Pemerintah. Dari Djawatan Bea 
dan Tjukai Pusat di Djakarta koresponden ,,Suara Merdeka” men- 
dapat keterangan, bahwa tempat2 jang dianggap penting bagi kaum 
penjelundup jalah pantai Sumatera Timur. 

Deli menjusur pantai sampai ke Palembang merupakan sarang dan 

sumber penjelundupan baik kedalam maupun keluar negeri. 

Bea dan Tjukai, adapun pendapa- | 

Pengala- | 
'man selama ini menundjukkan, bah | 

| lam Ismail, 

: 
| 
| 

Mulai dari Belawan 

jang terkenal karena keberanian- 

nja mengarungi lautan2 besar. 
kebartakun penjelundupan kopra 
dilakukan melalui perbatasan Fili 

pina dan daerah Timur Portugis. 

Menurut keterangan  Djawatan   
tan bea dan tjukai selama 6 bulan ' 
jang terachir ini boleh dikatakan 
lebih daripada apa jarg diharap- 
kan. Kalau dari Tandjung Piriok 
sadya dapat dipungut rata2 1 dju 
ta sehari, maka hal itu menun- 
djukken bahwa penghasilan bea 
dan tjukai diseluruh Indonesia 
tidaklah mengetjewakan. 

  

Dan tan Naura 

  

KES. INDONESIA PENDUDUK 
SINGAPURA KALAH 1—3 
DARI KES. TENTARA. 

INGGRIS. 

Dalam pertandingan kompetisi SA 
FA Community League jang diada- 
kan Kemis malam distadion Djalan 
Besaz, Singapura, kesebelasan Indo 
nesia penduduk Singapura tlh. men- 
derita kekalahan 1 — 3 dari kesebe 

lasan tentara Inggeris di Singapura, 
demikian ,,The Straits Times”. Da- 
lam pertandingan” itu kesebelasan 
tentara Inggeris bermain sangat 

.forseh”. Kedudukan diwaktu istira 
hat 0 — 1 untuk kesebelasan tenta 
ra Inggeris jang ditietak oleh kanan 
luar Koh dimenit ke-10. Kira2 1 me 
nit dibabak kedua, kesebelasan Indo 

donesia dengan perantaraan kiri da 
dapat membikin . kedu- 

dukan mendjadi sama, 1-—. 1. Gol 
itu membikih pemain? Inggeris Ie- 
bih berhati2 lagi, dan segera dila- 

   

| kukannja serangan? pembalasan jz. 
“menghasilkan 2 gol beruturut2 ma- 

  

:Sing2 ditjetak oleh kanan luar Koh 
«dan kiri dalam Wilkie (pemain dari 

! kesebelasan 

! dipertahankan: kesebelasan 

Combined Services. 
Red). Kedudukan 1 — 3 itu dapat 

tentara 

Inggeris sampai waktu bubaran. 

DUNIA SEPAK BOLA ANAK2 
MEMPUNJAI MADJALLAH. 

Sebagai diketahui, sedjak bebera 
pa bulan jl. di Djakarta setiap Ming 
gu pagi dilangsungkan pertandingan 
pertandingan kompetisi sepakbola ba 
gi anak2 dibawah umur 15 tahun. 
Tentang dunia sepakbo'a anak2 itu, 
lebih djauh dapat dikabarkan, bah- 
Wa mulai dari tg. 11-9 setiap Ming 
gu oleh. Pertjetakan Visser & Co te 

Jah diterbitkan - madjallah jang dibe 
iri nama ,,Gawang”. 

5 
t 

12.45 Didi dan Nien:! 

(7.00 ' 

st 

Dalam 'madjallah Gawang” itu 
dimuat kesudahan pertandingan?, ke 
dudukan masing2. kesebelasan peser 
ta, pengumuman2 dan lain2, dalam 
dua bahasa jalah -bahasa Indonesia 
dan Belanda. Redakteur madjallah 
itu ialah H. Oosterhof. Setiap Ming 
gu pagj sebelum pertandingan2 kom 
petisi jang ' diadakan dilapangan 
BVC, Merdeka Selatan dimulai, ke 

pada setiap anak, baik penonton 
maupun pemain akan diberikan ma 
djallah ,,Gawang” itu dengan tju- 
ma2. (Antara). 

PESANAN TEMPAT UNTUK 
OLYMPIADE 1956 DIBU- 

. KA DALAM BULAN 
APRIL TH. DEPAN. 

Reuter mangabarkan dari 
bourn, bahwa pesanan tempat dari 
luar negerj untuk menjaksikan per- 

tandingan2 dalam pertemuan O!ym 
piade ke-XVI, akan dibuka pada bu 

lan April tahun depan. 
Menurut pengumuman resmi di 

Melbourne, bank2 di Australia akan 
menerima pesanan tempat duduk da 
ri tjabang2nja di London. Agen2 di 
lain2 negara akan diangkat, sedang 
untuk daerah Pacific dan Selandia 
Baru pesanan2 — itu akan dilajani 
oleh 500 tjabang dari berbagai bank 
dan agen2 maskapai penerbangan. 
Lapangan cricket dj Melbourne jg. 

akan berubah mendjadi stadion pu 
sdt, dimana upatjara pembukaan 
Olympiade . Melbourne akan dilaku 
kan, dapat memuat lebih darj 104. 
000 penonton. 

Menurut keterangan seorang ang 
gota Panitia Penjelenggara Olymoia 

de 1956, pendapatan sehari ditaksir, 
akan berdjumlah Lk. £' 60.000,—, 

Mel- | 

UMY / Ang 

  

Na Nest ng 

pajaf|Di - mobiliseer £: 
Beberapa Negeri Djandjikan Kredit .Kapi- 

taalsgoederen" Utk Kita — Pembajaran 
Sangat Ringan Sekali 

KALAU ORANG2 HARTAWAN jang menjembunjikan har- 
tarja jang tak dapat dipegang itu, Inau mengeluarkan uangn 
untuk membentuk suatu N.V, atau mendirkan sebuah pa 

tadi 
, Pe. 

merintah tidak akan menanjakan modal tsb., pula tidak akan me- 
nanjafin dari mana asalnja uang tadi dan dibebaskan dari padjak 
ser.a Ldak akan dituntut dimuka Pengad.lan, sekalipun dapat dika- 
takan, bahwa mereka itu telah me nberi keterangan2 palsu jang da- 
nat d' tuntut. Demikian al. Mente 'i Perekonomian Iskag Tjokroha- 
@surjo jg menekankan berbitjara "tas nama Pemerintah dim mem- 
bentangkan soal rentjana Pemerin:ah mengenai pokok industrial:sa- 
si negara jang mendjadi politk Pemerintah dan tjara mendapatkan 
modal dalam pertemuan dihadapa 1 para angg. D.E.L. dan para un- 
dangan di Semarang pada Minggu 
tad: d'selenggaraljan oleh D.E.I. 
Residen, Bupati dan Wali Kota $ 

Selandjutnja dikatakan, bahwa un 
tuk dapat mengumpulkan sedjumlah 

uang jang dibutuhkan guna suatu 
perusahaan, maka Pemerintah meng 

heridaki supaja warga negara Japat 
menjusun ekonomi tadi dengan Pe- 
merintah dan pula dengan mengada 
kan perobahan? mentaal. - Dengan 

pandjang lebar kemudian Menteri 
membentangkan soal perekonomian 
dewasa ini jang a.l. dikatakan, bah- 
wa kemerdekaan politik belum ber- 

arti kemerdekaan pula dilain lapa- 
ngan jang perlu untuk mengisi ke- 
merdekaan. Kemerdekaan belum ber 
arti kalau tidak ada kemerdekaan 
ekonomi. Dengan mengemukakan 
masa pendjadjahan jg. datang dine- 

geri kita dengan mengangkuti ba- 
rang? serta merasai keuntungan da- 
ri mengusahakan matjam? soal, 
achirnja usaha pendjadjah stadi di- 
perkuat pula dengan mengadakan 
pengangkutan? dan kemudian terta- 
namlah modal asing, Bahan? men- 

tah jang diangkuti adalah untuk 
menghidupkan paberik2 dinegerinja 
dan sebagian pula didjualnja atau 
dikirim mateng kembali ke Indone- 

sia. Dengan demikian, maka negara 

kita didjadikap pasar untuk melever 

bahan? mentah untuk memperkuat 
tanah djadjahan dan penting untuk 
pendjadjah. Keadaan demikian ber- 
langsung. 340 th. lamanja, kata Men 

teri jang selandjutnja mengatakan, 
bahwa kapital asing jang menguasai. 
diri kita masih meradjalela. Keku- 
rangan tehnisi, alat mesin dls. me- | 
rupaka, pendidikan untuk memper- | 
tahankan pendjadjahan. Dalam hu- 

bungan ini, Menterj mengandjurkan, 
supaja djangan takut. menghadani 
itu, karena negara kita ijukup kaia. 
Kepertjajaan pada diri ssi L.antuk 
mengatasinja akan mengadakan pe- 

robahan2 jang njata. 

  

  

  

Mata uang kita. 
Mengenai mata uang kita, Men- 

teri menjatakan, bahwa. uang kita 
tidak berharga diluar negeri." Ea- 
rang? jang di-import harus dibajar 

“dengan uang asing. Baran2 jang di- 
'export memberatkan kepada Pe- 
merintah uang asing, sedangkan ex- 
portir jang bersangkutan itu dapat 

uang rupiah dalam lingkungan koers 

resmi. 

Lebih djauh Menteri  mendjelas- 
kan usaha2nja waktu baru2 ini ia 
berkundjung di Eropa. Dalam pem- 

bitjaraan “jang diadakan dengan 
Dierman Barat, Perantjis dan Itaha 
telah menghasilkan diberikannja cre- 

diet2 jang besar kepada Indonesia. 
Djuga Swedia dan Zwitserland ber- 
sedia memberj kredit2 tadi. Dengan 

adanja kesempatan itu, maka bagi 
setiap warga negara jang hendak 
mendirikan perusahaan gelas umpa- 

manja, ia dapat pesan mesin tadi 
dari Djerman Barat dengan mervi 

rim dulu 10996 dari harga mesin. Ke 
mudian kalau mesin tadi sudah di- 

kirim atau didirikan, baru pemesan 
mesin tadi mengirim pula 154 dan 

selandjutnja dapat dilunasi dalam 
tempo 5 tahun. Pengiriman mesin? 
tadi disertai pula dengan tehnsi2 
jang akan mendidik bangsa Indone- 
sia ke arah jang bersangkutan. Tiap 
usaha untuk mendatangkan mesin? 

guna industri penting akan menda- 
pat perhatia,h dari Pemerintah, ka- 
rena usaha tadi achirnja dapat me- 
ngiurangi keluarnja devisen  setjara 
lambat-laun, 

Tekanan pendjadjah dikatakan se- 
baliknja, jaitu untuk mentegah Indo 
nesia djangan sampai mendjadi ne 
gara industri. Pemerintah berniat pu 
la membangun basis-industri, seper 

li hoogoven, soda dan zwavelzuur 
jg. dibutuhkan. Tetapi-untuk melak 
santkan itu, Pemerintah tidak dapat 
membangunnja dengan kekuatan sen 
diri jg. ,,menelan” banjak orang. Ka 
rena itu, maka Pemerintah menga 
djak kepada masjarakat untuk bersa 
ma-sama membangun industri atau 
berusaha kearah tersebut. Disam 
ping itu, Pemeridtah jakin, bahwa | 
sebuah pabrik ada lebih mengun | 
tungkan dari pada - mengexport ba ' 
rang. Achirnja Menteri mengandjur | 
kan, bahwa masjarakat berkewadji ! 
ban untuk ikut. serta membangun in 

dustri jang  direntjanakan Pemerin 

tah dengan djalan mengumpulkan 
uang dari hartawan2 seperti diurai 
kan diatas. | 

  

KES. SOVJET LEBIH BAIK DA- 
Ri PADA KES. HONGARIA. 

Kes. nasional Soviet telah mem- 
peroleh kemenangan gilang-gemilang 

7. — 0 dari kes. nasional Swedia. 
Lebih djauh menurut Reuter, oleh 

wasit William Ling dari Inggeris jg, 
memimpin pertandingan itu telah di 
katakan, bahwa kes. Sovjet telah me | 
wudjudkan suatu sensasi jang meng | 
gemparkan. ,,Pertandingan itu ada- | 
lah merupakan suatau demonstrasi”, 
demikian Ling. 
Sbagaimana — diketahui. dalam 

kes. Sovjet itu turut bertanding be- | 
berapa pemain dari  perkumpu'an 
Spartak jang dalam bulan jad. akan 

berhadapan dengan kes. Arsenal da 
ri London. 

.Arsenal mempunjai sedikit hara 
pan untuk. memperoleh kemenang- 
an trrhadap pemain2 jg. seaeradjat 
Gengan pemain2 Soyjet! itu”, demiki 
an komentar Manager kes. nasional 
Swedia. Ia katakan  selandjutrja, ' 
bahwa kes. Sovjet adalah lebih baik 
Caripada kes. Hongaria, i 

malam jl. di GRiS. Pertemuan 
Djateng dan d. ha adliri pula al. oleh 
marang. 

Kesulitan2 devisen. 

Seterusn/a- diterangkan tentang ke 
sulitan Pemerintah dalam soal pem 

bangunan. Ditegaskan, bahwa 'hasil 
pembangunan pemintalan hanja da 

pat menutup 590 dari kebutuhan. 
Dengan mengemukakan kenjataan? 

jang ada, Menteri menjatakan, sela 
ma industri2 belum ada, sehingga 
perlu didatangkan 'barang2 dari luar 

negeri, selama itu pembangunan ti 
dak dapat lanijar. Karena itu dite 
kankan untuk menaruh perhatian ke 

pada industrialisasi jang dapat m2 
ngurangi pengluaran devisen. Dikata 
kan, bahwa' angka export ada lebih 
besar dari pada import, sehingga da 
pat mengisi pot devisea, Tetapi di 

samping ini, Menterj memperingat 
kan pula tentang beaja?2 jang -harus 
dikeluarkan cleh Pemerintah, seper 
ti mengadakan perwakilan2 dinege 
ri2 jang sendirinja membutuhkan ma 
tasuang luar negeri. Djuga pengusa 
ha2 'asing masih men-transfer uang 

nja dan bztapa baiknia kalau nanti 
kedudukan pengusaha? tadi berada 
ditingan bangsa kita, demikian Men 

teri, hingga dengan demikian dapat 
mengumpulkan devisen. Dalam hu 
bungan ini dikatakan, bahwa KPM 

se:iap bulan men-transfer 2.5 djuta 

rupiah: Karena keadaan jang demi 
kian tadi. maka Pemerintah . mene 

kankan keadla industrihlidepi dani 
setian usaha jang menudju ke indus 
trialisasi akan dapat sokongan 'pe- 

nuh oleh Pzmerintah. 

Harmoni dim. lapangan 
perdagangan/ndustri. 

Oleh Menteri selandjutnja ' dike- 
luarkan sangkalan keras mengenai 

pendapat jang mengatakan adanja 
diskriminasi antara golongan warga 
negara aseli dan tidak. Diskriminasi 

diakui ada antara bangsa asing dan 
warga negara: Dalam hubungan ini 
ditegaskan, bahwa tindakan tadi di- 
ambil untuk memperkuat kedudukan 

warga negara — kalau perusahaan 
asing lenjap dan pula diambil oleh 
setiap negara jang merdeka jg ingin 
memperkuat perekonomiap nasional- 
nja. Dikatakan seterusnja, bahwa 
pada zaman “ pendjadjahan kaum 

Inlander” didjadikapy korban  ex- 
ploitatie. Kalau golongan asing le- 
njap, " maka antara golongan jang 
dahulu disebut ,vreemde Oosterling” 
dan ,Inlander” diharapkan — adanja 
persataun, suatu kehidupan jang har 
monis. Kalau ada peraturan jang di- 

katakan diskriminasi, maka peratur- 
an tadi terang tidak ditudjukan 
untuk mengadakan diskriminasi, me 
lainkan untuk mentjapai djalan ker- 

dja sama. Golongan ,,vreemde Oos- 
terling” diharap dapat menjesuaikan 
diri dengan warga negara Indonesia 

untuk mentjapaji middenstand jang 

harmonis dan bukannja jang dikata- 
kan diskriminasi. 

Pembagian devisen. 

iDidjetaskan pula tentang pemba 
gian devisen, ,aitu 8599. untuk war 
ga negara Indonesia dan 154 un 

tuk asing, dari 8546 untuk warga ne 
gara Indonesia "ini, 1599 untuk war 
ga negara jang bukan  aseli, dan 

70790 “untuk warga negara 'aseli. Mak 
Sudnja pembagian itu untuk menga 
dakan perimbangan jang harmonis. 

Suatu perusahaan dapat  diperlaku 
kan sebagai warga negara kalau ka 

pitalnja- tjampuran dan Pemerintah 
menghendakj harmoni dalam lapang 

an “perdagangan den perindustrian, 
lepas dari pada ada dan tidaknja de 
vi en. Demikian all. Menteri Iskag 
dalam keterangannja jang kemudian 
diadakan tanfa-djawab. Patut ditam 
bahkan, bahwa dalam pertemuan itu 

achirnja para hadlirin setudju untuk 
menundjuk formateur jang “akan 

membentuk sebush panitia dengan 
maksud dapat mengumpulkan uang ' 

guna modal seperti jang dimaksud 
kan Bapak Menteri. Formatir jang 
ditundjuk a.l. ialah Wali Kota Sema 
rang dan sdr. Soebchan dari D.E.I. 

2 ORANG BELANDA 
DITAHAN. 

Lain berita lagi jang didapat 
dari pihak polisi menjatakan, bah 
wa oleh polisi seksi V hari Djum- ' 
'at telah ditahan 2 orang bangsa 
Belanda J.A. van B. dan P.L. de 
B., karena dituduh tersangkut da 
lam soal pentjurian alat2 pemo- 

|aret seharga Rp. 3000.— atas ke- 
rugian seorang Belanda  lainnja 
bernama R.C., didjalan Sultan 
Agung Djakarta. 

Djuga oleh polisi telah ditahan 
untuk diperiksa lebih djauh, se- 
orang bernama J.J. pegawai per- 

| tieta an .,Kolif” di Petjenongan, 
(jang dituduh telah melakukan 
'pentjurian barang? timah milik 
pertjetakan tsb. 

  

KANTOR “PARTAI SOSIALIS 
INDONESIA“ KE- 
BONGKARAN. 

Dua buah mesin tulis merk .,Ro- 
yal”' dan ,,Taranco” seharga Rp. 
15.00,— milik Partai Sasialis In- 

donesia”, Djumaat malam telah hi- 
lang ditjuti orang dari dalam kan- 
tor partai tersebut, didjalan Merdeka 
Barat no. 16 Djakarta. Siapa pentju 
rinja belum diketahui, tetapi polisi 
'dapat menemukap sepotong kaju jg. 
diduga dipakai untuk perbuatan ke- 
djahatan dan jang kini disita seba- 
gai buki. Demikian menurut djurubi 
tjara Kantor besar polisi Djakarta. 
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| jang tertjapai didalam tahun 1959. 
. sesudah perang. 

Didalam nu 
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El MADJELIS konsultatif dari De-   
  

Hidup 

dirobah sama sekali, 
jang tidak lagi kate, 

Tapa SARA 

dulu makanan 
Abate wa jang « hanja terdiri 

nja, nasi dan 4 kini tumbuh 
suatu | tarunan “| 
kalori, vitamin, - in, lemak 
mineral dan -kalsium (kapur)). 

Dibelakang segala ini terdapat 
yRent jana makanan di se- 

naa disusun sebelum 
Pena Permulaan tentu didjum- 
ai kesukaran? — politis dan 
Ekonomi tetapi sekarang se- 
kolah?2 dengan djumlah murid 
4.000.080 anak menjediakan pp 

— tiap hari makanan lengkap kepa 
.da mereka. Di sekolah2 “lain pa- 
ling kurang disediakan susu dan 
roti. 

Menteri pendidikan jang kini 
sedang berdjuang untuk mendapat 
p aran lebih besar untuk me- 

an pemberian makanan pada 
ak di sekolah2, menekankan 

pang roti -dan Na: barang: 
udah disediakan pada anja 

Lb sekolah2, sehingga itu su- 
dah dianggap makanan utama 

ye ng MEP KA ngsa Djepang jang asa mMa- . 
n nasi, menganggap ini sebagai | 

suatu revolusi didalam kebiasaan ' 
nasional. 

   
   

mengenal ' 

# 

i 
| 

4 

Senin keuangan Diepang | 
diwaktu sekarang, merupakan sua 
tu rintangan untuk 
sistem pemberian "makanan di 
sekolah2, tetapi kementerian pen- 
didikan mengat “bahwa kini 
terbukti jang 
mau dan sanggup membajar juran 
untuk melangsun ikan sistem itu. 

Kebanjakan sekolah - hanja me- 
minta 350 yen un shilling: pe an 
Rp 33) “untuk “makanan- seorang 
anak sebulan, meskipun ada bebera 
pa sekolah jg meminta" lebih ha- 
njak. Pada sekolah rendah Gyosoi 
di Tokia umpamanja, orang “tua | 
membajar 600 - yen sebulan untuk 
makanan sebagai ini: 

Senen: ham, mentega dan jem | 
(iam), sandwich sajur2an, susu, ije- 

4 pak Gn 
Selasa: Kerak sajur2an — dengan 

telur rebus, sandwich, Sup, susu. 
Rebo: kotelet babi, roti, susu. 
Kemis: tidak diberi Ihakon: : 
Djum'at: ikap goreng, salade sa- 

jur2an, roti, susu. 

Dana2 'pertolongan Amerika 
Serikat pertama dipergunakan 
untuk memberikan subsidi maka- 
nan pada Bahan Dika dana2 

“ini sudah kosong, orang tua kuatir 
bahwa karena kesukaran ekono- 
mi, anak2 tidak lagi mendapat 

' makan disekolah. Tetapi setem- 
pat2 diadakakn juran, 
sistim ini dapat dilandjutkan di 
separo djumlah sekolah2 rendah. 
Orang2 tua, diantara mana te'ah dimaksudkan 
diadakan anket, 7876 menjetudjui agar Amerika 
sistem - itu. 

Tjatatan2 mengenai tubuh mu- 
rid2 sekota) ihagkan bah 

   
wa didalar 'tahun 193, 
angka2 - terbaik 
kesehatan Ta perkembangan ba- 
dan, dining “waktu me KA 
rang. Hasi 12 itu sama 

  

mu- 

memperluas ! | 

orang2 tua sendiri ' 

dan penjakit gigi, 

  

    

   

    

   

k Kate Lagi |: 
robahan ' Makanan Dan Ke-| 

aan Maka ' Generasi | 
— Djepang” Akan Lebih Besar2 Bentuk| 

— Badannj —Kakinja Tidak Akan .,Kak-| 
Kong “Dan Matanjai Djuga Tidak Akan 

»Kotok-Ajam” 

N Sea AHLI2 PENDIDIKAN dan kaum terpeladjar di 
dalam ilmu pengetahuan di Tokio, makanan orang Djepang akan 

sehingga it mbullah suatu angkatan bangsa 
“Djepang tetapi tinggi-besar, 

bengkok, tetani lurus dan berbentuk baik. Murid2 sekolah jang 
sedjak permulaan diberi makan susu dan roti gandum, tumbuhnja 
mendjadi tinggi daripada ukuran biasa orang Djepang. 
mendjadi lapang, beratnja tambak, matanja tidak kotok ajam dan 

kakinja tidak 

Dadanja 

lebih kurang: demikian djaga jg 
berumur 9 tahun. Tetapi pada 
umumnja, tinggi, berat dan uku- 
ran dada dari semua anak-anak 
dibawah 14 tahun mentjapai 
angka2 jang lebih tinggi. 

Anak lak dan perempuan dari 
umur jg melebihi 14 tahun, di da- 

lam perbandingan — keadaannja ku- 
rang memuaskan. Oleh kalangan ii 
my pengetahuan dikatakan bahwe 
sebabnja adalah buruknja makanan 
diwaktu peperangan. 

Tiontoh2 dari pengukuran2 jg d 
lakukan pada sekolah: rendah Toke 
didistrik Chuo, “Tokio,  memperli- 

hatkan bahwa didalam 6 bulan 
anak2 sudah bertambah berat sama 
dengap setahun “diwaktu semula. 

Disebuah sekolah “di - Tsuchiura 
Ibaragi, dimana dulu sering sangat 

terdapat penjakit kekurangan darat 

ini sekarang su- 
dah tidak ada lagi sama sekali 'se- 
djak diadakan sistem pemberian 
makanap teratur disekolah. 

Perubahan djenis makanan di ser 
tai pula dengan beberapa peruba- 
han kebiasaan. Menurut ahli2, me- 

mang kurang tingginja tubuh orangf 
Djepang untuk sebagian besar di 

  

    

  

Baru terima sadja sebagai anggota Nato 

| : sang tanpa sesuatu ketentuan jg 

wan Eropa sudah akan 
Ipada hari Senen untuk membitja- 

an suatu M at Paha 
masalah jasa Taha    

  

    

   

    

    

  

diketahui adanja 2 
genai usaha mentjari 

' Aliran Bergaoa kabarnja menjo, 
kong andjuran kaum konservatif 

ggris, supaja Djerman Barat di 

  

      

   

(berdasarkan beberapa sjarat, akan 

rsifat “diskriminasi, sedangkan 
aliran jang kedua lebih tjondong 
kepada saran2 kaum sosialis  Bel- 
igia, supaja diusahakan suatu pe- 
(rumusan E.D.C. baru, jang mes- 
kipun tetap didasarkan atas azas 
supra-nasional, namun akan me- 
agandung beberapa ketentuan ig 
akun memungkinkan ikut sertanja 
Inggris dalam  perdjandjian Dar 
itu. (Antara)... 

Eden tiba di Bonn: Ade- 
nauer akan mengadjukan 
2 tuntutan. 

Sementara itu Manteri fuar negc 
|ri Inggeris, Anthony Eden, -Minggu.| 
30re tiba di Bonn dari Brussel ur 

ina menteri Djerman Barat, a 
#Adeniuer, mengenai — kemungkinar 

1g mentjarikan: pengganti Fb. 
Dalam hubungan ini kalangan jg. 

mengetahui di Bonn menjatakan 
bahwa Adenauer - kabarnja -akar 
memberitahukan kepada Eden, bat 
wa Djerman Barat bersedia menc 

ima keanggautaan langsung dalan 
Nato ataupun sesuatu bentuk bari 
tari EDC jang telah mengandung 

koreksi, asal sadja 2 sjarat jang di | 
kehendaki oleh Djerman Barat “NE 
xohi, jaitu: 

- tidak boleh ada diskriminasi 
SN zp Republik Djerman : Barat 

Manhan Barat jt nanti: 

Supaja kedaulatan segera dibe 
di kepada Djerman Barat, seka" 
lipun apabila perundingan2 menge 
aai sumbangan D,erman kepada per 
tahanan Barat -berlangsung bebera 
pa waktu lamanja. : 1 
Kalangan tsb. selandjutnja mengi 

ngatkan kepada pidato Adenauer da 
lam salah satu rapat-kampanje-pe 
milihan pada hari Djum'at jl.. bah   akibatkan karena djenis  makanan- 

nja. Tetapi disamping itu ada lagi 
faktor? lain, umpamanja kebiasaan 
duduk bersila dan mengerdjakan se- 
gala sesuatu sambij bersila. Rumah 
kebanjakan orang Djepang tidak 
mempunjai mebel, dan tikar jg di 
gelar dilantai dipakai untuk segaia 
matjam pekerdjaan. Baik djika ber 
istirahat maupun djika sedang ma- 
Kan atiku bekerdja, orang Djepang 

Ti bersija Gilaitay dengan tjara jg utk. 
Orang asing sangat terpelintir2, ,a 
tu dengan kaki sdibawah tubuh. 

Kini pendualan roti bertambai, 
gandum ntuai menggantikan padi 

di-ladang2, sapi diternak dan susu 
didjual: djuga kursi sudah mulaj ier 

lihat di-rumah2, meskipun mebel 
pada umumnja belum mampu di be 

li oleh keluarga2 buruh rata2. 

DEMONSTRASI2 MINTA BAN 
TUAN LEBIH BESAR DARI 

AMERIKA SERIKAT. | 
Kalangan jang bertanggung dja 

wab di Seoul menjatakan “pada 
hari Djum'at, bahwa pada permu 
laan minggu depan dikota terse- 
but akan dilangsungkan  demon- 
strasi2 untuk "memprotes penari- $ 
kan mundur vasukan2 darat dan 
kesatuan2 angkatan udara Ame- 
rika Serikat dari Korea. : 

Dikatakan, '— bahwa TN 

  
sehingga si2 ini dipimpin oleh suatu pani- 

tia istimewa dari parlemen  Ko- 
rea Selatan dan terutama sekali 

untuk mendesak, 
Serikat memberi- 

kan bantuan jang lebih besar da 
lam usaha membangun "kekuatan 
militer Korea Selatan sebagai 

erdapat kompensasi atas penarikan mun- 
mengenai dur kesatuan? angkatan perang 

Amerika itu dari Korea. 

EDEN BERANGKAT KELI- 
LING KE EROPA. 

Menteri luar negeri Inggris. 
€an Anthony Eden, hari Sabtu mening 

galkan London dengan “pesawat 
terbang. Sebagai pernah diwarta- 

a ke- kan, pertama kali'ia dalam per- 

  

     

  

SAN aa 
Buru 1 “Cadi is 

ver. djalanan kelilingnja di Eropa da- 
ratan, datang di Brussel. Dari sini 

8 tian terus: ke Bonn, Roma dan Paris. 

na?”, sebuah sura tidak 
-resmi dari a 55.. rang Ame 
:rika Serikat, il me 

wa masuknja Djerman kedalam Na 
to adalah djalan jang paling tjepat 
dan paling praktis untuk menjelesai 
kan masalah persendjaraan kembali. 
Mana Tn 

Perobahan . 

Besar'an: 
Dim Pimpinan Tertin 

Tentara Amerika ? 

”ARMY” Navy, Airforce Jour- 

ngabarkan bahu. pimpinan tinggi 
tentara Amerika Serikat akan me 
ngalami aa wa pi : 2 be- 

, jang ,,dapat” meliputi djuga | 
Djenderal. Matthew B. Ridgway, 
kepala staf a pura darat. aa 
suratkabar t engatakan 
bahwa menteri angkatan Ka 
Robert T. Stevens »sangat meng- 

| hargai” Ridgway dan i IE supaja 
Lia tetap melakukan kewadjiban- 
nja, walaupun Ridgway hendak- 
jnja pada tgl. 3 Maret 1955 akan 
pensiun. Tetapi keputusan terachir 
terletak pada Presiden Eisenho- 
wer. 

Andaikata Ridgway berhenti, ke- 
mungkinan besar sekali bahwa ia 
akan digantikan oleh Djenderal Al- 
fred Ma Gruenther, sekarang ko- 
mandan pasukan2 NATO, - bermar- 
kasbesar di Paris. 
"Menurut suratkabar tadi, , sudah 

hampir dapat dipastikan”. bahwa 
dalam reorganisasi j.a.d. ini akan 
terkena djenderal Charles L. Bolte, 
wakil kepala staf tentara A.S.. djend. 
William M. Hoge, komandan pasu- 
kan2 darat A.S. di Eropa, dan djend. 
John E. Hull, komandan dj Timur 
Djauh. 

Suratkabar tadi setertisria mensa- 

  

kj Ta mandi, 1 

    

    

suk bertukar fikiran dengan perdi | 
Konrac | 

'#iadakann,a konperensi 9 negara & 

bagaimana djuga. bentuk system per Pa 

12 orbai pa ah Te- || 
was Dlm Waktu “Tidur — Ratap Tangis 

i Dimana-Mana | 

angan js tanam bukan 
1 Ta bahaja belum 

Ratusan orang Ikon diluar 

. kota, menjembahjangk an arwah 
: korban2 “benfjana ini... doribu viral 
“orare tidur dalam tenda2 diluar ko 

ta. “Tangis-sedih terdengar dimana2?. 
pertoiongan dating 
brusat Pesawat2 

:udara Amerika 
pangkalan di Tripo 

| angkan obat?an, 
up di Sebuah pesawat ter 

  

    

   

— Sementar: Aa itu 
apr berasa 

| bang “Inggris ari Djibraktar menda 
selimut2. Di Perantjis sen 

“diri, “berbagai2 “organisasi -— kaum, 
veteran perang, kalangan  geredja, 
-orang2 perseorangan -- sibuk mem 
berikan sumbangan bagi korban-kor 

tan 

      

i ban be jana alam di Alijazairiah 
na ini, MPN 

(ja gen para korban ben 
a Bak bumi di Al- 

Se Pt some itu “Wigan porhinapusan2 

Palang Merah internasional pada ha 
ri Sabtu telah mengeluarkan seru 
an kepada seluruh dunia supaja me 
nolong para korban bentjana gempa 
bumi di Orleansvills,  Aldjazairiah. 
Dalam seruan itu dikatakan, bahwa 
menurut tafisran Palang Merah Pe 
rantis, bentjana itu telah menjebab 
kan kira2 1.000 orang tewas, 2.000 
orang luka2 dan 7.000 orang tidak 
mempunjai tempat tinggal. Dalam 
seruannja itu Liga tsb. selandjutnja 

minta bantuan2 jang berupa susu 
kental, susu bubuk, sajur2an dalam 
kaleng, gula, buah?2an, daging, ba 
dju kanak2 dan selimut. 

Sabtu sore sebuah pesawa: dari 
kongsi penerbangan Air France” 
telah bertolak ke Aldjazair dari Djc 
newa dengan mengangkut 1.000 po 

tong selimut, jang diambilkan diri 
gudang persediaan Liga Palang Me 

ah Internasional tsb. 
(Antrara-Reuter) 

Siaran! 
g Mentjari, Dijalan" 

  

sekretaris. Dewan Pertimbangan 

hari2 kemudian. 

Setelah pelantikan tersebut di- 
umumkan , bahwa pada tol. 13 
September, pukul 9 pagi bertem- 
pat distudio RRI djalan Merde- 
ka Barat akan dilangsungkan si- 
dang pertama dari Dewan Per- 
timbangan tersebut. Mengenai di- 
bentuknja Dewan Pertimbangan 

1 |Siaran Radio itu dapat dikabar- 
kan, bahwa anggota2nja jang te- 
lah diangkat oleh Menteri Pene- 
rangan terdiri dari ahli2 dalam 
lapangan 'kebudajaan, kesenian, 
kesusasteraan, . pendidikan, pene- 
rangan, keagamaan,. kemasjara- 
katan dil.nja ahli dalam pemba- 
agunan kerochanian jang berdji- | 
Wa nasional. 
Adapun tugasnja jalah -utk m3m- 

| beri pertimbangan? kepada Menteri 

tu jg menudju penjempurnaan 
ran RRI, - mengingat tugas 
penting dari Djawatan 
lam kehidupan Na 
bangsa, maupun masjarakat 
sa2 sedunia. 
Dalam keputusan Menteri Pene- 

rangan tentang pembentukan. De- 
Wan 'tsb. aritara lain dikemukakan 
pertimbangan2, bahwa tugas Ig pen 
ting dari RRI menghendaki teratur- 
nja siaran2 jg sesempurna2nja, agar 
hasil jg ditjapai memberikan penga 
ruh jg berfaedah bagi seluruh ma- 
sjarakat Indonesia, terutama dalam 
pembinaan persatuan kebangsaan 
dan pembangunan kedjiwaa, nasio- 
nal, pembangkitan semangat pemba 
ngunan, pemeliharaan  perkemba- 
ngan kebudajaan dan kesenian na- 
sional dan lain2 sifat kerochanian 
jg utama. (antara. 

PROGRAM PERTAHANAN 
ATOM PILIPINA. 

Sutau sumber resmi di Manila me 
njatakan pada hari Sabtu, bahwa ah 
li2 tehnik militer Amerika akan 
membantu pembesar2 Filipina dalam 

Sia- 
ig amat 

RRT. da- 
sesuatu 
bang- 

  

  takan bahwa perobahan2 ini dise- 
babkan karena banjak jang sudah 
matang untuk dipensiun dan . kini 
reshuffle sudah berlangsung, 
mana ratusan kolonel2 senior 
Opsir2. lainnja meletakkan 
Mn Na naa “UP). 

usaha menjusun suatu program per- 
tahanan bersama. Amerika — Fili- 

dalam pina. Dikatakan, bahwa ini adalah 
dan penglaksanakan dari salah satu djan 

djabatandji menteri Iuar negeri John Foster 
bada. 

  

SEREKAT BL un "Textil Ame- bertjampur tangan dalam perkara 
rika Serikat jang tergabung dalam | 
CIO ,,Textile Workers Union) nya- 

lam Senen mengumumkan - bahwa 
organisasi ini telah "mengirimkan 
$ 1.000 sebagai lambang setiakawan 

kepada 7.000 kaum buruh pabrik 
sutera Mp di Djepang, jang su- 

ini pada pihak buruh pabrik ,,Oh- 

|mi”, jang kebanjakan terdiri dari 
gadis2 itu.  Dinjatakan seterusnya 
bahwa aksi buruh itu sudah sepatut- 
nja mendapat sokongap buruh testil 
seluruh dunia. Seperti diketahui, bu: 
ruh textil Inggris telah menjatakan 

|setiakawan pula dengan kaum bu 
dah beberapa bulan -lamanja mogok. 'ruh ,,Ohmi” dan berseru supaja FM 
Dalam suratkawat tadi 
bahwa buruh textil A.S. ikut 
ru supaja P.M. Djepang n 

   

  

jatakan | Yoshida bertjampur tangan pada pi- 
berse- hak buruh. 

Dilaran o 
skan Andjing? 

dengan feodalisme industri: 

Tang meninggalkan asrama. 

    rikat Tenun Uki $ F Wianyra gadis? 

jang bekerdja pada pabrik di Dje- 
pang tadi oleh madjikan  ditindas, 

gadis2 
madjikan memper- 
gadis2 tadi untuk 

mereka di- 
buruh dila- 

Sedjak 
pemogokan inj dimulai, pihak ma- 
djikan membentuk sistim lock out, 
dan tindakan2 Jainnja — malahan 

tadi diexploitir, 
kosa kebebasan 
kawin,  surat-menjurat 
sensur oleh madjikan, 

Pimpinan s.be tertil Amerika Se memakai any OB berada Wiuk tie 

. Madjikan 
» Ohmi 

njerang pemogok2. Kesengsaraan jg 

diderita oleh buruh pabrik ,.Omhi” 

ini demikian beratnja, . hingga  se- 
orang gadis (pekerdja) telah bunuh 
diri, dan seorang lagi mentjoba bu- 
nuh diri. Demikian laporan s.b. tex- 
til Djepang jang dilaporkan kepada 
s.b. textil A.S, 'Suratkawat buruh 
txtil A.S. tadi dialamatka, kepada 
ketua Gabungan Serekat Buruh Tex 

til Diepang, M, Tekita, Tokyo. (An' 

tira-UP). 
u 

— Menjempurhakan Siar 
| BERTEMPAT DI STUDIO V Radio Republik Indonesia 

Djakarta hari Sabtu pasi Menteri Penerangan Dr. F. L. Tobing 
melantik anggota2 Dewan Pertimbangan Siaran Radio jang terdiri 
dari 44 orang anggota, diketuai oleh Sjamsuddin Sutan Makmur, 
wakil ketua R. Gaos Hardjasumantri dan R.M. Soemardi sebagai 

Penerangan mengenai segala sesua- 

  

    

'4 Pegawai Isu : 

    

eresidenau YP 
telah ta C 
rena didakwa: Kan 

-formulir2 : an memalsu isi - 
klarasi 

   

    

   

klam pemeriksaan Sudjama, ig 
rtmur 20 tahun itu, mengaku, 

NGP itu, dengan tjara 
3 palsu, perdjalanan2 palsu. 

2 palsu, sehi   perbuatan en bisa me- 
narik uang sebanjak Rp. 31.621.-, 
Dari uang itu dibelikannja nera- 

| bet2 serba lux. Kini pemeriksaan 
| polisi masih diteruskan mengenai 
|barang2 itu. 

'Selain dari pada itu polisi hagiar 
Kriminil dan Reserse Keresidenar 
Prianga, itupun telah selesai dgn 

| pengusutan perkara demikian djuga. 
ig kini telah diadjukan kepada Ke- 
djaksaan. 

.Orang2 jg ditahan mengenai per- 
kara ini ialah Tatang b. S. jaitu se 
orang pegawai Djawatan Pengairan 
Bambang H. dan Abdul K., jaitu 2 
pegawai dari Kantor Djawatan Per 
djalanan. Dengan pemalsuan isj for- 
mulir2 perdjalanan (DOP) Tatang 
b, S. jg dibantu oleh Bambang H 
dan Abdul K. itu, berhasil mengga 
ruk uang negara sebanjak Rp 73. 
926.—. Dalam. pengakuannja, Ta: 
tang menerangkan kepada polisi. 

bahwa dari uang sebanjak itu is 
mendapat kurang lebih Rp 35.000.- 
sedang selebihnja dibagi2kannja ke: 
pada Bambang H. kira2 Rp 23.00C 

dan ga Abdul K. sisanja.  Ta- 
tang, baru berumur Ik. 19 tahun 
ita, en uang tsb. untuk 

beli motor sepeda dan barang? lain 
nja seperti tjintjin mas, pakaian dan 
sebagainja. 

Djuga Bambang H., jg berumur 
29 tahun itu, membeli motor sepe- 
da, rumah dan 'lain?nja. Abdul K. 
(umur 44 tahun) djuga membel: ba 
rang? mewah dari uang itu. Pihak 
polisi sekarang telah mensita ba- 

rang? itu. (Antara). 

  

  

Dewan a Semi 

Radio, Dilantik 
Sebaik 2nja Guna 

  

itu dibentuk dengan keputusan 
Menteri atas saran2 dan usul2 dari Badan Musjawarat Kebudajaan 
Nasional, Ketua Seksi Penerangan dan Dalam Negeri Parlemen 
dan Kepala Diawatan R.R.I. serta kepala2 studio R.R.I. 
Indonesia, dengan maksud agar supaja Dewan tsb. dapat membantu 
memberikan pertimbangan2 untuk perbaikan penjiaran R.R.I. 

seluruh 

di 

Kas & 

..e . 

Pilipina 1954 
Akan Tetap Ojadi Seku- 

tu Setia Amerika 
MENDJELANG dimulainja pe- 

rundingan2 untuk merobah per- 
djandjian2 dagang Amerika-Fili- 
pina jang selama ini “dirasakan 
mendjerat leher oleh pihak Fili- 
pina, kementerian luar negeri 
Amerika Serikat pada hari Djum- 
tuah mengeluarkan suatu pamflet 

ngenai Filipina jang tebainja 
berkepa- 

la ,,Filipina — 1954” dan antara 
lain menjatakan, bahwa Amerika 
Serikat mempunjai alasan untuk 
berkejakinan, bahwa Filipina akan 
tetap mendjadi sahabat dan seku- 
tu jang setia. 

. Dikatakan, bahwa selama 8 ta- 
hun merdeka, Republik Filipina 
telah  madju pesat meskipun 
menghadapi masalah2 jang mem- 
bahajakan. Filipina telah berhasil 
mengatasi suatu “krisis ekonomi 
jang besar dan menindas gerakan 
gerilja ,,komunis” jang mentjoba 
mendjatuhkan pemerintah. Dan 

risis2 dalam negeri itu, Fili- 
Dn Aan eno me an peranan- 
nja jang bertanggung djawab di 

IPBB dan badan? chususnja dan 
mengirimkan pula pasukan2 ke: 
Korea dibawah pandji2 PBB. 
Demikian Pamtlet itu. 

: (Antara-Up). | dah 

300 ta 
Ditangkap 

Mata2 Ter- Komplotan 
bongkar Di Iran 

GUBERNUR “ militer Teheran 
djenderal Teymuj Bakhtiar dalam 
pernjataannja di Teheran pada hari 
Sabtu membenarkan “bahwa telah 
terbongkar suatu komplotan  mata2 
dikalangan tentara dan polisi Iran. 
Djenderal Bakhttar selandjutnja me 
ngatakan bahwa semua opsir jg te- 
lah ditahan sudah mengaku kesala- 
.hannja dan bahwa mereka jg telah 
ditangkap itu ialah anasir2 dari Par 
tai Tudeh jg pro komunis dun ada- 

  

negara asing. Para opsir jg ditang- 
kap itu akan segera diadili, dentiki- 
an Bakhtiar. Menurut UP dalam 
pengumuman jg membenarkan de- 
sas-desus tentang komplotan mi.ta2 
tadi jg telah tersiar di Teheran su: 
dah lebih dari 2 minggu belakangan 
ini, djuga dinjatakan bahwa 300 
orang opsir ,,jg bekerdja untuk ke- 
pentingan suatu negara asing” telah 

| ditangkap. (Antara.). 

  
  

Mengkorup Rp 105.547 | 

SUDJAMA bin A., djurutulis | 
Kauaja una |Kantor aan 

peripuan2 selama 1 tahun en 

perdjalanan (formulir 
) dan surat2 perintah djalan. 

a selama ki. 1 tahun ja te-| 
lah memalsu Lk. 116 formulir2 | 

mengisi 

dengan Datu konperensi pers oleh DPD 

baru kembali dari kundjungannja 

ngan suatu tanja djawab jang di- 

ira wartawan, 

| hingga semua pekerdja dapat me- 

min. Mengenai 

lam Undang2 Perkawinan. 

2 an latar belakang jang beru- | 

' Hari Sabtu bertempat dirumah 
makan Capitol telah diadakan su- 

Gerwani untuk mendengarkan ke- 
san2 delegasi wanita Indonesia jg 

selama 3 minggu di Sovjet Uni. 
Kesan2 jang dinjatakan dalam 
konperensi pers oleh ketua Dele- 
gasi Man Andreas, sama seper- 
ti jang telah pernah kami kabar- 
kan. Kemudian setelah selesai di- 
batjakan kesan2 itu, disusul de- 

pergunakan dengan baik oleh pa- 

Tentang djaminan sosial 

mua pekerdja wanita jg melahirkan 
anak mendapat perawatan dengan 
tjuma2 «didalam klinik2 — bersalin 
Dipaberik-paberik — diadakap peniti- 
pan anak2, dan ibu jg bekerdja di 
situ mendapat - kesempatan untuk 
menjusui anaknja pada djam2 jg 1 

lah ditentukan, Ketjuali dari itu ibu 
ig masih menjusui mendapat peker- 
djaan jg lebih ringan daripada 9uk 
tu sebelum bersalin, dan kalau ter- 
njata ibu jg telah bersalin 'itu ketika 

bekerdja kembali masih lemah, me 
reka diharuskan istirahat — disanato- 
rium jg berada didekat paberik itu 
dan kepadanja diberikan pekereja- 
an j& lebih ringan. lagi. 

Kemudian daripada itu di-tizp2 
paberik gedung? kebudajaan, 
bioskop, taman — perpustakaan, 

nambah pengetahuan. Djuga kur- 
sus2 diadakan. Buruh disana be- 
kerdia 8 djam dan upahnja pada 
umumnja tjukup untuk memenu- 
hi kebutuhan - hidup. Upah untuk 
laki? dan wanita sama untuk: -pe- 
kerdjaan jang sama. Untuk ma- 
kan sadja orang - membutuhkan 
kurang lebih 300 rubel sebulan, 
Jan sebagai tjontoh seorang sopir 
disana mendapat gadji 1.800 ru- 
bel sebulan. 

Tentang persamaan hak 
wanita dan lak22. 

Di Sovjet Uni persamaan hak an 
tara wanita dan laki2 betul2 terdja 

hal ini diambilkan 
tjontoh, bahwa banjak paberik2 ki- 

ni telah dipimpin oleh wanita2. Sua 

"akan ada 

kan, 

AN ludukani Wanita Di 
Sama Dgn Kedudukan Lelaki — Djaminan' 
Sakit & Bersalin — Pelatjuran Diberantas Dan Tak Ada 

Larangan 

Delegasi tidak melihat ada 
nja pelatjuran di Sovjet, 

Sehabis revolusi (1917) 
pelatjuran, 

seperti 
dan laingnja. 

sehingga generasi jg 
mengerti 

Suatu 
kalau salah suatu pihak 

tidak 
tapi 

djalan tidak ada tanda2 adanja pe: 
latjur atau wanita jg bersikap seper 

wanita ti itu. Semua tingkah laku" 
Sovjet amat sederhana. 

Agama dapat berdjalan 
bebas. 

Mengenai soal agama diterang- 
Islam 

maupun Kristen dapat berdjalan 
dengan bebas di Sovjet Uni. 
Darya Uni tidak 

bahwa baik agama 

ada 

Pir “Sulewesi. Lampu neon otomatis, 

wol dan rokok luar negeri, 

memang 
dan dalam 

hal ini pemerintah Rusia mengang- 
gapnja sebagai Suatu penjakit jg ha 
rus diberantasnja, 
tbc 

Pelatjuran itu sudah lama depar 
dihilangkan 

karang ini tidak 

arti pelatjuran. 
sana, 
laki maupun perempuan tidak me- 
ngaku maka pengadilan 
tindak, 

penjakit2 

apa itu 
,Overspel” 

baik 

ber- 
perbuatan 'itw' akap di 

hukum oleh masjarakat sendiri, dan 
mereka jg. berbuat akan terasing da 

D: 
larangan 

  

tu paberik es krim, misalnja, 904 
pegawainja dan pimpinannja adalah 
wanita. 4076 Darj anggota pemerin 

tahan pusat adalah wanita, disana 
sudah tidak lagi mendjadi keistime- 
waan kalau ada 'insinjur, dokter 
dan mahaguru wanita. Di Sovjet 

Uni tidak ada perbedaan upah anta 
ra wanita dan laki2 dan semuanja 
didasarkan atas  ketjakapan dan 
prestasi kerdja. 

Undang2 perkawinan di 
Sovjet Uni. 

'Mengenaj persamaan hak antera 
laki2 dan wanita djuga terlihat da- 

Menrse- 
nai hak waris, hak terhadap anzk, 
sampai memilih tempat tinggal, sua 
mi dan isteri mempunjai hak jg sa 

ma. Kalau ada pertjeraian anak ti- 
dak automatis ikut si-ajah, tapi di 
tentukan menurut pertimbangan sia 

pa jg bersalah. Jg bersalah .dalam 

pertjeraian itu tidak berhak memba 
wa anaknja. Ongkos kawip di So-   
itu ditentukan atas persetudjuan sua 
mi isteri. Perkosaan terhadap wani 
ta dianggap sebagai kedjahatan dan 
dapat dihukum sampai 20 tahun.   
  

Tjuma Fantasi 

Nn. Gruzj s4 
Tak Benar Di Rumah?! 
Sakit Malaya Ada Pe- 

newasan Setjara 

akan  kebanjakan rumah sakit 
di Malaya dilakukan  pene- 
wasan2 terhadap pasitn2 jang su- 
dah Pa ih seKali keadaannja, steri- 

an abortus. Bantahan tadi 
ditnajakai terhadap sebuah  per- 
njataan jang katanja berasal dari 
seorang djururawat di Singapura |, 
bernama Wilhelma de Cruz, jang 
mengatakan dalam kongres dunia 
Pan:tya Internasional Djururawat2 
Katholik di Ouebec (Kanada), bah 
wa dirumah2 sakit di Malaya ti- 
tah Tuhan tidak didjalankan, bah- 
wa disana dilakukan hal2 tersebut 
diatas tadi. 

Acting direktur djawatan kese- 
hatan di Singapura, mengatakan 
bahwa utjapan nong Cruz tali de- 
mik:an fantastisnja, hingga sama 
sekali tidak bisa dipertjaja. Dr. 
Doraisingham, demikianlah nama 

    
Kr 

pembesar tadi, menerangkan bah- 
wa abortus hanja dilakukan apa- 
bila djiwa wanita tadi sudah dje- 
las sekali dalam bahaja, dan ope- 

' rasi2 abortus ini sama sekali ths- 
lah orang2 jg bekerdja bagi suatu rapeuts. Hanja apabila si-ibu dan 

Si-anak sudah pasti akan mening- 
gal kalau tidak dilakukan abortus, 
maka dilakukantah operasi ini. 
Diuga sterilisasi hanja chusus di 
lakukan, apabila operasi ini akan 
men'elamatkan djiwa  pas.En itu. 
Dan pembunuhan pasitn jg sudah 
tak mungkin dapat terus hidup, 
itu adalah satu hal jang Ag se- 
kali tdak pernah dilakukan, kata 

KP dada alam, (Anetara Wa ”) 

ray edaran, jg 

tindakan? jg 

sekarang mendjadi , 

mahasiswa 

dan Kanada. 
Miss 
Dada 34,5. intji, 
pangkal paha 35 intji. 
pound. 

landjutkan 
senidrama, 
menerima uang kontan $ 5,000. Se- 

belum pemilihan Miss. America dila- 
kukan 
visi), 

adegan dramatis 
ders of the Sea”, 
Millington Synge. Supaja -adil, kita 
sebut siapa pemenang2 
No. 3. Miss South Carolina Poily 

. No. 4 Miss Pennsylvania 
Barbara Suenager, No. 5 Miss Mi- 
chigan Janice Hutton Somers. 

(Antara - UP) 

Rankin, 

  

Rusia 
Sosial 

Agama 

beragama, tapi djuga tidak diper- 
bolehkan memaksa orang 

jang dikundjungi delegasi 
waktu sembahjang, 

dinamakan madrasah dan djuga 
3 ada Sekolah Tinggi Islam. Dikota 

Leningrad, umpamanja, terdapat 
di 14 geredja. Djadi, demikian de- 

» |lesasi, tidak benar kalau di Soviet 
Uni tidak ada . kebebasan beraga- 
ma. 

tilak ada pembatasan pekerdja wanita. SEN Menag Mega 3 malah mereka jg mempunjai 10 Mengenai djaminan sosial peker- ra ag mur paka F atju- Yanak keatas: mend: apat gelar "kehor- dja wanita “delegasi menerangkan bala ekor j3 Ne Ka Hi “Wendmatan sebagai pahlawan ibu. 
bahwa Sovjet Uni pekerdja2 wanita ab . Ta 1, p "3 ya a 1 Djuga delegasi atas pertanjaan mendapat djaminan jg baik sekali. ren asi P Na k 2 Ea aa mendjawab, bahwa apa jg dinama- Pekerdja wanita semuanja di Soviet | etan sak Tah. D ego Ta aa "Ikan tirai besi itu tidak ada. Dalam Uni mendapat liburan 3 bulan sesu sa di say , En " 5 Apa “ma 07) hubungan ini dinjatakan, bahwa Ke 
dah dan sebelum. melahirka, anak, Lha patin Pn ID dutaan Besar Indonesia di Sovjet dengan mendapat upah penuh. Se- Hur2” tapi tidak berhasil. Dijalan. Uni dapat bergerak dengan bebas. 

rak-gerik anggota2 
gris misalnja, 

Kedutaan 

diplomatik. 

Achirnja  dinjatakan, 
ma dj Sovjet Uni delegasi 

sekali, dan kepada   
vjet Uni. (Antara). 
  

  

Sebahagian barang Penjelundupan jang disita Kapal Perang Banteng dan 
Sepeda Raleigh, tas kulit, 

bi Ihan2 pa ikaia nd. 

Brantaslah Korupsi 
Seruan Pengurus Besar 'PGRI Berhu- 

bung Adanja Berita2 Ttg Korupsi 
Dikalangan Pendidikan 

PENGURUS BESAR 

ruptif di dunia pendidikan dan 

di kalangan sekolah2 dan dja-ratan?2 PPK. 

Jg Paling Aju 
“Se-Amerika 

ca 19553 

LAE ANN Merwither, 

Amerika Serikat, Puertorico, Hawaii 

No. 2: Gloria Daniel, 
Ukuran2 Lae Ann? 

pinggang 22 intji, 
Beratnja 124 
Scholarship 

“Forstplace $ 5.000: “ini “untuk me- 

dilapangan 
akan 

Florida. 

Hadiahnja? 

carrierenja 

disamping itu ia 

(dan disiarkan melalui 

dari lelakon 

karangan 

35 ANGGAUTA PARLEMEN 
DAN PENGUSAHA INDIA 

KE TIONGKOK 

Kantorberita India hari 

Tiongkok. Delegasi itu diketuai 
oleh Nj. Nehru: 

Delegasi itu dikirimkan oleh 
ban Nge Persahabatan India- 

TG Ae 

seorang 
puteri fakultet seni. 

drama universiteit San Francisco, 

i malam minggu jl. telah dipilih 
sebagai rupawan nomor satu 

luruh Amerika Serikat, utk tahun 

1955. 18.000 Orang jg mehjaksi. 
kan pemilhan ,,/Miss America '55” 
di Atlantic. City, 

rjuh rendah. 

se- 

bersorak sorai 
,Thanks, thanks”, 

kata Lae Ana, waktu ia turun da- 

ri panggung: segera ditjium oleh 

tele- 
Lae Ann main dalam sebuah 

“Ri 

fatin 

berikutnja: 

Sabtu 
mewartakan bahwa sebuah delega 
si jang terdiri dari 35 orang ang- 
gauita2 Parlemen dan kaum peng 
usaha India dalam minggu 
achir bulan ini akan bertolak ke 

ter- 

8 

PGRI Djakarta telah mengeluarkan su- 
ditudjukan kepada semua anggotanja, tidak perduli 

apakah dia guru ataukah ,,pekerdja pendidikan” di bagian admini. 
strasi, inspeksi dan lain? supaja mereka selalu tetap bersih darj 

tidak djudjur/tidak senonoh, walaupun tiidakan? tsb 

spertandaan djaman”. 
berhubung adanja berita? tentang penghamburan uang setjara ko- . 

terdjadinja ketjurangan di sana.sini 

Seruan itu disampaikan 

bahwa Dikemukakan, 

didik “sang 'anak hingga 

manusia susila", 

vjet Uni : adalah 10 rubel, sedang hal jang kerapkali terdapat diling- 

ongkos tjerai 500 sampai 2.000 ru- 2 .|kungan dunia pendidikan, maka hal 
bel. Perkawinan - dengan bangsa Lae Ann Merwither Di itu akan menghilangkan prabawa 
lain, kebangsaan dari suami isteri pilih Djadi .. Miss Ameri guru sebagai pendidik rakjat. 

haja sekali bagi seluruh hangsa. 
Karenanja, diandjurkan ' agar 

lam memberantas. setiap 

korupsi jang 
lingkungan dunia pendidikan. 
tama2 diharapkan agar semua 

pada djawatan 
atau partai tempat 

ibunja, seorang djanda. . Djuga 
Besar2an Miss America menangis, sama? : 

PEMBESAR2 djawatan kese- | terharu. 
hatan di Sipangura telah mem- Lae Ann mengalahkan 49 pe- 
bantah keras desas-desus seakan- saing lainnja, rupawan2 dari seluruh 

dari kongsi penerbangan 
Air Transport” 

nja tiba di Seoul dalam 

dalam tahun 1950, akan 
petjahnja pirang Korea 

mereka dinaikkan, dengan dj: 
tdak mau memberikan ang 
gi basil2 udjian. penghabisan 
dilangsungkan dok n 

ini dimulai Senin 

merupakan   rantjis seterusnja mengumumi 
bahwa mereka akan tetap menga- 
wasi dalam udj.an2 tertulis, 

murid, 

Kalau 

lain 
beragama. Geredja dan mesdjid2 

“pada 
terdapat pe- 

nuh  dikundjungi pemeluk2- -nja 
masing2. Di Sovjet Uni ada ses 
kolah menengah Islam jang djuga 

Kemudian 'atas pertanjaan delega 
si.mendjawab, bahwa di Sovjet Uni 

kelahiran, 

Kalau ada pembatasan terh: adap ge 
Ing- 

itu adalah karena tin 
dakan timbal-balik dalam hubungan 

bahwa sela 
menda- 

pat sambutan dan pelaj: anan jg baik 

wanita Indone- 
sia disampaikan salam wanita2 So- 

  
selimut 

Ha La ea 

betapapun 

guru mentjintai tugasnja untuk men- 
d mendjadi 

namun bila ketju- 
rangan, penggelapan dan lain? tin- 
dakan jang tidak senonoh mendjadi 

Dan akibatnja akan sangat berba- 

se- 
mua anggota mengambil inisiatif da- 

tindakan 

mungkin terdapat di- 
Per- 
uru- 

san keuangan dan administrasi baik 
maupun organisasi 

anggota PGRI 
bekerdja dikerdjakan dengan tjermat . 
dan seksama, Demikian a.l. seruan 
PGRI “jang disampaikan kepada 
»Antara. 

SEBUAH pesawat penumpang 
» Civil 

milik “djenderal 
Calire Chennault pada hari Kemis 
jl. tiba dilapangan terbang Seoul, 
dengan mendapat kelambatan se- 
lama 4 tahan. Menurut  rentjana 
semula, pesawat tersebut seharus- 

rangka 
dinas penerbangannja ke Korea 

memperlambat selama 4 tahun.... 
sx 

PARA GURU sekolah mene. 
ngah di Perantjis hari Sabtu j.l. te- 
lah ambil keputusan untuk mem- 
perkukuh tuntutan supaja Kan 

ag 
Udjian tertulis sekolah none ak 

ini. “Mogok 
memberi angka" ini diperbuat de- 
ngan satu matjam pemogokan Ia- 

.&i, jaitn tidak mau mendjadi exa- 
minator dalam udjian2 lisan jang 

bagian dari udjian2 
penghabisan tadi. Akan beta per- 
satuan guru sekolah menengah Pe- 

supaja djangan merugikan para 

Sa Ae 
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Paras Tn: DARI PARA LANGGANAN 
F3 . 

'iong Djioe Pia 
Bu wi HARI KAMI MULAI BIKIN LAGI. 

| DJANGAN SAMPAI KEHABISAN F1 

Rumah Makan 
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ri 

. 1 PhienTjwan Hiang" 
GANG PINGGIR 92 

— —. SEMARANG 

  

    
   

    

         

    

  

    
         

      

           

       
       

   

  
  

Sada, ITN 

AN TLTIN 
obat terkenal untuk segala: 
rupa penjakit kerongkongan. : 
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ITY CONCERN 
(LUX 5-7-9- Tinggal INI Malam & BESOK Malam (13tah) 

5 Baso. PEcK Bintang film jang digemari seluruh Dunia 
dalam filmnja baru jang luar biasa dan istimewa ! 

“The MILLION POUND NOTE” 
“dgn. RONALD SOUIRE — A.E. MATHEWS — JANE GRIFFITHS 
SHARTAWAN TETAPI TIDA BERUANG” (Color by Technicolor) 

Saksikan GREGORY dengan £ 1.000.000.— dan akibatnja ! 
MEMIKAT ! LUTJU! dan MENGGEMPARKAN ! 

ka datang : Sebuah Film Italia baru dengan 
Tjerita Kotjak ! — Lutju serta Mengharukan ! 

» ANNI UTFFICILIs (MOEILUKE JAREN) 

  

  

  

  

“BESOK beta 
Ka 17 tah)      

& UNIVERSAL INTERMATIONAR PICTURE 5.00 - 7.00 -9.00 ——' 
- DUA SEKAWAN PERGI KE PLANIT MARS ! 

Penuh Sensatie! KOTJAK! LUTJU! Menggembirakan ! . 
KETAWA TERUS KETAWA! 

BESOK. MALAM PREMIERE ,ROYAL” 5.007.009.00 (u. 13 tah.) 
& ROD CAMERON — TAB HUNTER — JOHN DEHNER 

““STEEL LADY” (Treasure of Kalifa) 
'HEROINE OF THE SAHARA'S MOST AMAZING ADVENTURE 

"- Film Seat penuh Actie- ss Sensatie "" Menggemparkan ! 

NDRA X INI MALAM DM. B| INN MALAM” Oo“ ROYAL 
- 7.00 - 9.00 (us 17-tah) PENGHABISAN 5.30 -7.30 - 9.30 

R. MOCHTAR — RUSINI — YEM — SUKARSIH — dim.: 

Pen 2 La h 3 
Na Bulan di Malaya 
buah film Malaya terbesar dengan Tjerita jang menggemparkan LAN 
a-Asmara dim. sebuah Keradjaan Malaya ! Dihiburi dgn. a ARIAN2 

  

   

   
   

     

  

    
  

   

        

  

        
   

    

     

  

& dengan,» SALMAH - LOTTYAMI - NUOMANINGSIH -| 
RA W.SUTINAH -UDJANG-SJAMSU- RAMAN 

— PELUO-LRECHMAN-M.CAD 
KIMONG - Di.    

  

      Diaga hari amainnja set ati Tagi djuga di 
Pena 

     
  

  

Paknga 13 “sa 14 September 1954 

J. ARTHUR RANK'S 

|. Love Beny 

IN 1D RA”, 

dengan 

PATRICIA ROC — STEWART GRANGER 
“Sebuah Nae drama jang sa 

Ker RA   

” “Verbandirommel Untuk Pertulungan P Pe ertama : : 
“ 2 Untuk” MOTORFIETS/BROM Pers anita ang indah .......iayimeRP:' 18,50 si TAIR " - Untuk TRUCK/PICK-UP (Menurut Inspectie Lalu Lintas) ......... AR Naa NO LAN Rp. 30 Pn 5 “ Untuk AUTO PERSOON/TAX 1 BESAR sia Rp. 737— sei Hanoi amar | Naat : Watu Ta jang memu 1 alu Lintas ui. Ke: Tn Y. AR. £ Untu R,/ASRAMA/ KAHAN/RUMAH TANGGA. bo. Pp. 100,—' mengalir tjukup. $? TS MODEL , Ada djuga VERBANDTROM MELS 

MODEL III DSB menurut VEILIGHEIDSDIE 

Aan dengan koraat, bia Bk (Fortune 
akan mulai “bekerdja besuk pada hari Djum'at tanggal 17 

CIN NEMAS e 

1 

| 
| 

            

        

  

    

N. v. Naba 

Djakarta , 1 "ikat 1954 

Direktur, 

Mp, GOEMOELJO WREKSOATWODJO       
NS ANTA 

EN RE 
KANANNYA AAA 
MAA 

DJUGA 5 ane 1 RESEP DR!!! 
-. ma aan mpe sn an as 

Gratis Coupon 
Berhadiah!!! 

Seidzin Kementerian Sosial R.I. Djakarta tg. 29/6-54 no. Z--KWK 
-339 Semarang tg. 30/6-54 no. 25/i/und/SS/5/54. 

Saban belandja Rp. 25.— dapat gratis 1 coupon 
GUNAKANLAH KESEMPATAN INI. 
BELANDJA SAMBIL BERAMAL!!! 

Dapat kans : 

Speda - Motor 350 ce 

Radio - Salon Philips 
10 Lampu 

Stel-Zitje- Salon 
an .. Verchroom 
DLL. HADIAH JANG MENARIK 

HATSIL BERSIH UNTUK: 

Jajasan Sheltered Workshop SOLO 
Jai asan Hari Ibu Djokja 
la asan 17 Augustus Semarang 

PENARIKAN Maan OLEH NOTARIS 
R.M. SOEPRAPTO dan Umum pada tg. 12-11 - 1954 

Diselenggarakan oleh: 

PERSATUAN DAGANG MENENGAH 
INDONESIA 

DJAWA - TENGAH. 
COUPON TERDAPAT DI TOKO-TOKO : : 

SEMARANG: RADIO SUCCESS SETERAN IA. 
Toko ,,SRIKANDI” Bodjong 66 
Toko »RATNA” Bodjong 66A 
Toko ,,LILY” Seteran 9 
Toko ”"PARIS” Diurnatan 2 
Radio "ARIE” Karangtempel 183 
FA. ABDULRASJID Pekodjan 22-24 
Toko "PUTERA” Kauman 78 
POORAN SPORTING HOUSE Pontjol 40. 
A. GAOS Pasar Diohar 1 

Toko ,PODO RAHAJU” Pasar Diohar 37 
Toko ,,SWANNY” Depok 4A. 
Toko "BANGUN” Dil. Tidar 8. 

FA. HARAPAN Tugu 36 

Toko ,,KOTA GEDE” Petjinan 7 x 
JAJASAN HARI IBU d/a Ibu Prof. 

Dr. Sa 
Toko ,,PANTJASILA” Petjinan 119 - .. 

Sporting House ,,BLIMA” Tugu 109 

,. Yoko ,DEWATA” Sentool 20. 

Toko ,,INDONESIA” Patjinan 151A 

  

- 

  

MAGELANG: 

DJOCIA 

j s3 

TOKO GUMES, TOKO ANTIMAHAL, . 
SHELTERED WORKSHOP SDR. MER- 

TOPADMONO. 
Toko ,,MADAILING” Kepatihan 90a 
FA. ABADI Kepatihan 77. 
'Radio ANGKASA Keplekan 140 

Toko ,,SAUDARA” Djl. Raya 
Toko ,,SAERAH” Djl. Raya, 
Toko ANAJAR Dji. Raya. 
Toko RAME Djl. Raya 
Toko TERANG Djl. Raya 
Toko IMA PENI Dji, Raya, 

KUDUS 1: Toko Buku UDJI Dj. Raya 81. 
PENGHUBUNG COUPON : Sdr. BAKUNUN. 

sOLO 

PEKALONGAN : 

WELERI :   TEMANGGUNG : 

  

  

  

2
 

Kundjungilah : 

MALAM KONSERT? 
Dimainkan oleh: 

1. Nn. CHANG CHING YIA TN 

2. OEI TJONG LEE (pianist) 
3. H. TJAN TJOEI GING ios. 

Tanggal 15 September" 1954, 
Djam 19.30. j : 
Di Gedung SIN YOU SHE, Dj. Stadion Ts 

Harga kartjis rata-rata Rp. 10.— 
dapat dibeli pada: 
1. Toko Hien, Bodjong. 
2. Juwelier Tio, Bodjong. 
3. Rumah Makan Mirasa, Dj. Mataram. 

Untuk peladjar Rp. 2,50 - 

Dapat dibeli di Sekolah CHUNG HWA HUI Dj. Mataram.   
PENERBITAN BARU: 

Peraturan-Peraturan dan 5 
Pengumuman-pengumuman mengenai : 

Kedudukan Pegawai Negeri 
jang dikeluarkan dalam tahun 1953 
djilid 1—2 
disusun oleh MR. S. DJATMIKA 
dan DAFTAR PENUNDJUK (Klapper) 

mengenai peraturan-peraturan th. 1950—1952 
Harga Rp. 46.— 

di luar Semarang Rp. 48.50 

N. V. v/h 6. CT, VAN DORP..& Co. 
BODJONG 21 SEMARANG TELF. 544 
  

  

  

SUDAH BISA PESAN: 

Prima 
Chroomnikkel 

Kreta-ana 
Pembikinan ta' kalah dengan luar 
negeri, tjontoh dapat lihat di 
showroom kita. 

POOL'S PRODUCT. 

  

  INDUSTRIE 

  

DJAKAR TA     SEMARANG SURABAJA. 
MENANAM RIM Peel 

  

  

  1 

Pisau Tjukur Blue Gillette 

Blue Gillette Blades 
Mentjukur Akan Lebih 

., Sempurna Apabila 
Na Sat ar : 1 
Persediaannja Tjukup 

  

  

      

    
HILANG”.. 

PENJAKIT DEMAM 

  

A 
HILANG.. 

PENJAKIT PILEK 

Dialah manusia jang berbahagia: Dia sedar, berdasarkan 

  

"PENJAKIT KEPALA 

pengalaman”, bahwa bebas dari penjakit demam - sakit 
kepala - sakit entjok dan pilek, dapat dia melandjutkan 
hidupnja dengan menelan tablet 'ASPRO' bila badannja 
merasa ta enak. Setiap tablet dibungkus dalam' Sanitape'jang 

selalu bersih dan kemandjurannja 
jang ta' kundjung padam. Tablet 
ini ta pernah mengetjewakan | 

aa 

   

  

       

  

   

  

Distributir:     JACOBSON VAN DEN BERG & CO. N.V. 

  GET MOVIN', PUKAND! THE 
CROWP'S YELLIN" FOR THE 

MASKEP naa 

WAIT, CHAUNCEY! THAT CANT BE LL 
PIISTY PURAND! TVE GOT HIM 

LOCKED UP IN 

  

                

  

  1 DON'T CARE! 
HE LOOKS LIKE 
THE MASKEP 
RIDER,AND 
THATIS WHAT 
THE CROWD 
WANTS/ 

MATA Minute! YOU VE HAD 7H/S COMIN 
IVE A HUNCH Ki FOR A LONG TIME, sPUR! 

      

— Tjepat sedikit, Durand! Para penonton telah ramai menjebut2 
nama penunggang bertopeng! 

— Tunggu sebentar, Chauncey! Itu tidak mungkin Dusty 
Saja telah menahan dia dipondoknja dikota! 

ROY ROGERS — 65. 

Durand! 

  

— Kamu dulu pernah merasakan 
seperti ini, Spur! 

— Aduuuh, 

Dia Saja tidak Saba 
penunggang bertopeng. 

dan inilah jang sedang disebut2 
para penonton! 

— Tunggu sebentar!. Saja ja- 
kin kamu pasti Roy Rogers! 

  

Mesin? Utk. Perbengke- 

lan 

Alat? Perbengkelan 

Instalasi?” Listrik Utk, 

Tekanan Tinggi dan 
Rendah 

Mesin? Tekstiel 

Mesin? Serta Alat? Per- 

tanian 

Bahan? Kimiah 

Mesin? Utk, Keperluan 

Kantor 

   

    

        

    

      

Alat' Mekanik Alus Dan 

/ Alat? Optis 

Katja” — Barang? Gelas 
Dan Porselein 

Kebutuhan Alat? Kantor 

Alat? Musik Dan Per- 

mainan Anak? 

  

  

  

KABAR GEMBIRA UNTUK PEMAIN SPORT !!! 
Baru terima: 

Rupa' ALAT SPORT 
Dari ENGLAND, PAKISTAN, JAPAN dan INDIA. 
Tentang harga PASTI LEBIH MURAH dari jang lain, 
dengan sembojan ANTI MAHAL, RADJA MURAH! 

Silahkan datang untuk menjaksikan sendiri. 
SEKALI TJOBA, TETAP BERLANGGANAN ! 

UNIVERSAL STORES 
Sports Specialists 

BODJONG 6B — SEMARANG 
(Sebrang Hotel du Paviilon)     

  

  

G RIS BESOK MALAM PREMIERE 5.007.009-00 tu 13 th) 

  

     
DALE 

— RoBERTSON 
THELMA 

RitteR 
JOHN 

Sebuah film musical dalam Tata Warna jang indah ! | se 
Penuh hiburan Songs, Dans, Swing jang memikat hati, dimainkan oleh 
si-djelita BETTY GRABLE jang ta” asing ! 

Cimtuat.rox 

  

TINGGAL INI DAN BESOK MALAM! : 

ORION 5. Tmn Oa OT AIR E X Sa Tn Gantt th) 
Ingrid Bergman — Leslie Howard | Gary Cooper — Ruth Roman 

in David O'Selznick's Barbara Stanwyck 

  

  

|| 

»INTERMEZZO” | ,BLOWING WILD" 

DJAGALAN NI DAN BESOK MALAM ( SEGALA UMURI 
E. ZAINAH — R. UMAMIE — A. HAMID ARIF 

BAWANG MERAH — BAWANG PUTIH” 

&     
Film Indonesia terbesar dengan 8 lagu2 jang hebat!   Iype Fertj. SEMARANG” Idzin No, 1628/1M1/Ai/171 
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