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. tentang: hubungan antara manusia 
dengan Tuhan, antara manusia 

'sudkan, bahwa Indonesia akan “diba 
wake Hadramaut,- demikian Moch. 
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IRIAN BARAT ATJARA No.7 

Dalam daftar atjara P.B.B. ke 
sembilan telah dipastikan, bahwa 

atjara ketudjuh dalam daftar tam 
bahan. Dalam membitjarakan soal 
ini, Indonesia akan menjokong 
India. (Ant.) : 

  

Pertjobaan? 
-. 5 

Di Woomera 
SEORANG djurubitjara depar- 

temen pertahanan Australia me- 
ngatakan pada hari Rebo malam, 
bahwa pertjiobaan2 tentang pelu- 
ru2 jang dapat dikendalikan di 
padang pasir Woomera telah 
melalui masa eksperimen dan kini 
telah mentjapai tingkat kemadju- 
an, jakni mendekati tingkat ter- 
achir untuk dapat memprodusir 
sendjata2 itu bagi pasukan2. Di 
tambahkannja, bahwa 4 matjam 
peluru — dari. tanah ketanah, 
dari udara | 'a, dari -tanah 
keudara, dan-dari udara ketanah 
— telah atau segera akan ditjoba 
di Woomera. Dikatakan seland jut 
nia, bahwa suatu tvpe pesawat 
djet tanpa penerbang jang telah 
mengalami baniak perbaikan kini 
sedang diprodusir. (Antara) 
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| Barat dapat menemukan titik2 

    

5 

"3| Dan Waspada Thd Ketjongkaan— 
Elo Pesan “Mao Tse Tang” 

MENJAMBUNG 

| Mao Tse-tung, ketua pemerintah 
- pertama, merjatakan Konggres 

  

Antara Timur Dan Barat 
Dapat Diketemukan 

Titik-Titik 

PEMIMPIN partai Buruh Ing- 
gris, Clement Attlee, hari Kemis 
mengatakan bahwa Timur dan 

pertemuan bersama untuk hidup 
berdampingan setjara damai. De- 
mikian ia berbitjara dalam sebuah 
konperensi pers sebelum berang 
kat ke Vancouver, Kanada. Ia 
lebih djauh mengatakan bahwa 
tanpa hidup berdampingan sema- 
tjam itu dunia hania akan terbagi 
| mendjadi apa jang disebutnja dua 
firai besi atau peperangan, 

Atas pertanjaan “apckah ada ke- 
mungkinan AS akan mau mengaksi 
RRT, Atulce mendjawab ,.selalu ada 
kemungkinan utk. mengharap”. Di 
tambahkannja bahwa pengakuan AS 
terhadap RRT tak dapar “disangkal 
akan dapat meredakan ketegangan 
dunia. Ia sekali lagi mengulangi pan 
dangan2 jang telah berkali2 ia kemu 
kakan hahwa pemerintahan RRT iri 
djauh lebih kokoh dari pada peme 
rintahan Chiang Kai-shek. (Antara). 

  
  

N. U. Tidak Minta 
Pembagian! ! ,,Berkat” | 

Tuntutan2 NU. Sifatnja Korektif — Islam: 
Tjukup Mendjamin : 

BERTEMPAT DIHOTEL Simpang Surabaja, hari Selasa Moch. Nur dari Nachdatul Utama telah mendjawab 
tara sampai dimana ml 

kuat oleh kongresnja dan pula diberi sangsi itu, 
perianjaan | 
kin tunivtan itu sampai me 
Nur mendjawab. ba 
kan suatu tuntutan jang 
kat” (keuntungan 
tidak berat, #idak 
jang melampaui batas. 

-..Djustru karena sifat tuntutan itu 

adalah korektif, maka N-U. tidak 
aka, menuntut sesuatu jang tidak Ia 
jak. Menurut pendjawab, — tuntutan 
itu sadja 'tidak akan sampai menggu 
lingkan kabinet, tetapi tentan, lang 
sung atau tidaknja kabinet — dapat 
berdiri, itu adalah ' faktor2 lainnja 
jang bisa menentukan, djuga faktor 
faktor jg. datangnja tidak dari N.U. 

Tafsir Azas. | 
Putusan2 terpenting dalam kon 

“gres jl. itu adalah menjangkut tafsir 
P.B. baru. Tentang tafsir azas ini | 
setjara singkat dinjatakan, bahwa 
azas, program perdjuansan, beleid 
pengurus besar. d 
politik tidak dapat dipisahkan da 
ri agama. 4. Pokok peladjaran da 
lam Islam memberikan ketentuan? 

ae 

ngan manusia, tentang  masjarakat 
manusia dan tentang peladjaran bu 
di pekerti. Kehidupa, didunia meru 
pakan djembatan penghidupan achi 
rat: maka berdasarkan pengertian2 
ini N.U. mengehendaki suatu nega 
ra nasional jang berdasarkan Islam. 
Dengan pengertian ini tidak dimak 

Nur. : ! 
Sementara golongan "menjebut. ali 

ran N.U. adalah kolot, menurut 
pembitjara, N.U. mengikuti mazap 
sebagai keseimbangan antara Kitab 
Sutji dan Haditz jang telah ditafsir | 
kan oleh ..djamhur2” didjaman jang 
dekat dengan Nabi Muhammad, dan 
tidak mengartikan Guran dan Ha 
“ditz menurut kekuatan fikiran sendi 
ri atau spenafsir2 modern. Tetapi | 
907e dari orang Islam di Indonesia 
adalah orang Islam jang ber-mazap. 

Pre djuangan. 
Dari program perjuangan da: 

     

pat dikemukakan, bahwe N.U. 
menghendaki pemerintahan jang 

. kabinet presidentiil. 

  

       
mar: Senat dan Parler Senat 
terdiri dari wakil) daerah serta pu- 
la mentjerminkan keachlian dalam 
lapangan Islam, jang merupakan 
pertimbangan terachir, Program 
perdjuangan ita LN ye» 

   

    

muat pasal2 untuk lain2 lapangan 
penghidupan. Ma 

Kebidj: aan P.B.-N.U. 
Kebidjaksanaan P.B.  diperdebat 

kan setjara sengit, achirnja dapat 
disetudjui dengan imbangan suara 
138 lawan 11, tetapi dengan tjatatan | 
bahwa P.B. akan memperbaiki kebi   

hwa tuntutan? itu sifatnja adalah korektif, bu- 
jang dapat disebut "minta djuga pembagian ber 
materi). Menurut pandangan N.U. Nota Politik 
ada tuntutan jang 2. ukuran2 jang lajak 

2 

K.H. Ijas: mereka inj dianggap me 

dan pembentukan | 

Adanja Demokrasi 

pertanjaan2 pers. Atas 
batas tuntutan N.U. jang diper- h it: Na Mo 

ber 

| NG BERITA tentang berita tentang Konggres Rakjat Nasional R.RI., lebih djauh kantorberita ,Hsin Hua” 
:| digedung ,Huai Jen Tang” itu telah dibuka pada hari Rebo petang, 

jang djaja.” 

Orang utusan untuk mendjadi presi- 

| tunda. Dapat ditambahkan 

    

    

    

   

  

   
   

    

R.R.T. pusat, jg mengetuai sidang 
1 setiara resmi dibuka. Dalam pidato 

pembukaannja ja menerangkan kewadjiban2 
.I ini, jaitu mengesjahkan U.U.D., 

menjetudjui laporan tentang pekerdjaan pemerintah, dan 
pemimpin2 panitia pekerdja negara, 

"t!Kata Attlee: 

dari sidang Konggres mengesjahkan undang2 penting, 

ting dari sidang ini, Mao Tse-tung 
mengatakan bahwa  Konggres ini 
menandakan — kemenangan2 — baru 
dan kemadjuan2 baru jg telah ditja 
pai rakjat Tiongkok sedjak berdiri- 

nja RRT dalam 1th. 1949, dap bhw 
UUD 'ig telah dirantjangkan dan 
akan disjahkan itu dewasa ini akan 

| memadjukan dengan pesat tertjapai 
nja sosialisme di Tiongkok. | : 

Ia menjambung bahwa  kewadii- 
ban umum. Tiongkok sekarang ia- 
lah untuk menjatukan  rakjat selu- 
ruh negara, untuk memenangkan s0 
kongan dari semua sahabat disemua 
negeri, berusaha untuk membangun 
kan suatu negara sosialis jg djaja 
dan untuk mewadjibkan pada diri 
kita sendiri guna membela perda- 
maian antara bangsa2 dan untuk 

memadjukan kepentingan kemadjuan 
kemanusiaan. 

idja keras, berusaha sebaik2-nja 
untuk beladjar dari pengalaman2 
jang telah madju dari Sovjet Uni 

rus djudjur dan sederhana, sung 
guh' dan radjin, harus mendorong 
dan menolong satu sama lain, 
waspada terhadap  ketjongkaan 
dan bersiap, dalam waktu bebe- 
rapa rentjana2 S tahun, untuk 
membangunkan negara, jang de- 
wasa ini ekonomis dan  kulturii 
terbelakang, mendjadi suatu negu 
ra “industri dengan tingkatan 
kebudajaan modern jang tinggi, 
kata Mao Tse-tung lebih djauh. 

, Dilandjutkannja ,.inti kekuatan 
kita jang memimpin kita, adalah 
partai Komunis Tiongkok. Dasar 
teoretis jang mendjadi pedoman 
kita adalah Marxisme dan Lenin- 
isme.” Achirnja dikatakannja bah 
wa ,,kita sepenuhnja jakin kita 
dapat mengatasi segala kesukaran 
untuk membangunkan negara kita 
mendjadi suatu Republik Sosialis 

tim Presidiom. | 
Selandjutnja sidang. memilih 97 

dium, dan Li Wei-han dipilih: men 
djadi sekretaris djenderal sidang 
pertama Konggres. Lalu sidang di: 

bahwa 
sidang-“ini dihadliri oleh 1141 orang. 
Dari semua jg terpilih ada 85 orang 
tak hadlir karena sakit atau alasan? 
lain. (Anggauta Konggres seluruh- 
nja ada 1226 orang). Djuga hadlir 

dalam. sidang pertama  Konggres 
ialah para anggauta korps diploma-   tenaga N.U. jang achli jang ada di 

Djakarta sangat kurang. 
Dalam kebidjaksanaan P.B. itu" 

termasuk djuga kebidjaksanaan gara 

menteri N.U. dalam kabinet. i 

Untuk Pengurus Besar jang baru 
ditundjuk sebagai pemebentuk2 K. 
H. Dahlan, K.H. Idham Chalik &an 

wakili golongan tua dan muda dan 
mendapat mandat penuh. Diteniu 
kan djuga, bahwa anggota jang men 
djadi Menteri tidak boleh merang 
kap mendjadi anggota P.B. 

Negara nas'on2l jang ber- 
dasar hukum2 Islam dan 
demokras', £ 

Sebelum itu, dari diam 14.39 sam 
pai 17.30 di Pekan Raya Surabaja 

dilangsungkan rapat-akbar jang di | 
kundjungi beribu2 orang. Berpidato 
Zainul Arifin, ' Mr. Imron  Radiidi 
dari P.P. Gerakan Pemuda Ansor, 
K. Musjaddad dan K.A. Wahab. Z. 
Arifin dalam pidatonja mengenai 
hubungan azas partainja dengan po 
litik berkata, bahwa N.U. dapat be 
kerdja dengan segala golongan dan 
aliran atas dasar saling mengerti. 

Tentang negara nasional jang berda 
sar Islam diingatkan, bahwa orang 

tidak perlu takut, sebab Islam - tju 
kup memberi djaminan kemerdeka 
an bagi golongan2 lainnja. 23 
Imron Radjidi dalam mengupas 

tuntutan wanita tentang persamaan 

hak dengan kaum laki2,  mengata 
kan bahwa Islam tidak menghalang 
halanginja, karena dim. Islam seal 
itu telah ada ketentuannja jang ber 

dasarkan pada tabiat2 dari kedua 
djenis tsb. 3 

Pembitjara mentjela  persamaan2 

hak jang dituntut dan berlaku dine 
gara2 barat jang menghilangkan 

hak2 atas harta benda bagi wanita 
jang telah kawin. Sedang Islam te 
tap: mendjamin adanja hak2 tsb.,Di 
katakan selandjutnja, bahwa  seka 
rang telah ada kenjataan bahwa wa 

nita2 barat jang menuntut “dan 
memperoleh hak2 itu merasakan ke 
beratannja dan ingin kembali pada 
keadaa, semula. 

Setelah pidato- K. Musjaddad, K $ 
A. Wahab sebagai pembitjara ter 

achir ketika mengupas azas dan tu 
djuan N.U. berkata bahwa kenegara 
an jang difjita2kan N.U. ialah nega 
ra nasional jang berdasar hukum2 

Islam dan demokrasi sesuai dengan 
adjara, Islam. Dikatakan bahwa po 
litik N.U. keluar adalah bekerdja de 
ngan negara dan bangsa apapun dju 
ga dengan dasar sama2 kerdja: de 
mikian djuga kedalam dapat beker 
dja dengan segala golongan atau aga 
ma apapun djuga asal mereka “tidak 
merugikan agama Islam. .,Tetapi 
dengan mereka jang merugikan aga | 
ma Islam, N.U. tidak memberi dja 
lan kompromi lagi”, kata pembitja 
ra, 

Rapat ditutup dengan psmbatjaan 

  

tik asing, tamu2 asing dap para 
wartawan Tiongkok dan asing. 

Antara). | 
"TAP | dal sebesar 50 djuta dollar 

Rangka”? Dan 
“Tengkorak 

f Dinosaurus 
Diketemukan Di Mongo- 
lia, Binatang2 Jg Hidup 
Antara 60— 159 Djuta 
Tahun Jl: Gigi2-nja 
Sematjam Golok 

PARA SARDJANA Soviet te- 
lah menemukan rangka2 dan teng 
korak2 dari dinosaurus2, bebera- 
pa anfaranja dengan gigi ,,sema 
tjam golok” sampai 2000 buah, : 
jang pandjangnja hampir 15 sen- 
fimeter. Binatang2 raksasa itu 
hidupnja antara 60.000.000 sam- 
pai 150.000.000 tahun il. di 
Mongolia. Dalam suatu rentetan 
artikel2 dalam harian pemuda 
»Komsomolskaya Pravda”, Prof, 
I. A. Efremov, pemimpin 3 rom- 
bongan ekspedisi ke Mongolia, 
mengatakan bahwa beberapa dari 
"gran tadi pandjangnja sam- 
pai 25 meter dan beratnia sampai 
60 ton, jaitu sama beratnja dng. 
60 ekor kerbau jang berat. 

Satu matjam, meskipun  pandjang 

nja kira2 14 meter, lari dengan ka- 
ki2 sebelah belakang dengan di so- 
kong oleh ekornja ig sangat kuat 
Kepalanja sangat besar dengan vi 
gi2 sematjam golok. 

Prof. Efremov  menjatakan  blrw 

ekspedisi2 itu telah membuktikan 
bahwa Asia Tengah, sebagai di du 
ga orang, dulu bukanlah selalu me 
rupakan padang pasir. Dinjatakan- 

nja pula bahwa disana pernah ter- 

djadi bahwa ,,angin meniup di anta 
ra hutan2 raksasa, ketika “ribuan 
kadal2 berdjalan kiay kemari?” Se- 
landjutnja ekspedisi2 itu djuga telah 

menemukan bahwa Asia Tengah 

dulu merupakan. tempat kelahiran 

Menekankan arti sedjarah jg pen- 

kjat Tiongkok harus beker- ' , ' K Rakjat Tiongkok harus beker Pembajaran Terutama Dalam Barane2 Modal— 

'. Persetudjuan Dasar Telah “Tertjapai Antara 
dan negara2 saudara lainnja, ha- | Birma Dan Djepang 

    

  

       

     
    

  

   

  

   
   

    

    

    
     
      

    

  

   

  

    

    

   

  

Gambar pertama'jang sampai di media redaksi ,.Suara Merdeka” nea 
ngenai kengerian bentjana gempa, bumi di Orleansville jang“terdjadi pada 
tanggal 9 September . Ibl. Ini adalah gempa bumi jang ke10 kalinja jg. 
mengamuk daerah tersebut. Desa Lamartin iang letaknja dikaki gunung 
ig. tertinggi “di “Aldjazair adalah: desa di Orleansville ig. paling mende 
rita akibat gempa 'ini. Sebelum ditelan bumi, terlebih dahulu terendam 
gelombang2 air jang berasal dari waduk raksasa jang retak bendungan 

: nia. Kabar terachir menjatakan, bah wa korban gempa. ini. sudah mende- 
kati djumlah : 2000. orang. 

   ti Keri 
. Djepang | 

- 

|. SEORANG DIPLOMAT Bu 
bang ke Rangoon, dengan mem 
djuan pembajaran kerugian pera 
Djepang di Tokyo. pada hari Re 

Djepang berpendapat, bahwa pe 
Gjui hasil pembitjaraan2 itu, dan 

| wa dokumen2 jang memuat keten 

| kerugian perang Djepang kepada 
| tangani di Tokyo minggu depan, 
| mengadakan suatu perdjandjian 

Suatu persetudjuan dasar telah 
tertjapai dalam pertemuan ke-l! 
antara menteri luar negeri Okaza- 

ki dan menteri perindustrian Bur- 
ma U Kyaw Nyein. Segera sete- 
lah tertjapai kata sepakat itu, 
delegasi Burma mengirim U Se 

“Tin, ketua Biro Asia pada kemen 
terian luar negeri, ke Rangoon, 
untuk memberikan laporan kepa 
da pemerintahnja dan untuk mem 
peroleh instruksi2 jang terachir. 
Kepada -para wartawan. Okaza ki 
mengatakan, bahwa 4 atau 5 fat- 
sal masih perlu diselesaikan, -teta 
Di ia tak bersedia mengumumkan 
Jetail2 dari fatsal2 jang telah di 
setudjuinja. 

Jang telah disetudjui. 
Sementara itu surat2 kabar Yg ter 

bit di Tokyo. mewartakan. bahwa 
telah diperoleh saling mengerti mie- 
ngenai soal2 pokok sbb: 

1. Djepang akan membajar 

djuta dollar kerugian perang kepa- 
da Burma. Tentang “soal “ini hanic 
harian ,,Asahi” jig menjebut djum- 
lah 180 djuta dollar. 

2. Diepang akan menanamkan mo 

dalam 
perusahaan gabungan Dijepang-Bur- 

ma, jg akan merupakan hantiap ba 

gi pembangunan ekonomi Burma. 
3. Djumlah pembajaran kerugian 

serta penanaman modal itu akan di 
berikan dalam djangka waktu 19 
tahun. 

4. Pembajaran kerugian perang 
terutama akan terdiri dari barang? 

modal bagi pembangunan Burma. 
-5. Kepada rentjana. penanaman? 

modal Djepang itu akan dikenakan 

2 

sjarat 6046 milik “Burma”, dan 
terutama akan . disalurkan kearah 
pembangunan ' irdustri2 Burma jg 
baru, termasuk -“paberik2 pembuatan 
rabuk kimia, benang2 sintetis, pulp 

kaju dan paberik2 penjaring garam 
dan gula. : 

Jang belum disetudiui. 
" Menurut sumber2- di Tokyo. 
salah satu dari fatsal2 jang belum 
diperoleh persetudjuan itu adalah 
kehendak dari Burma, untuk me- 
masukkan sebuah clausule jang 
memuat ketentuan  menindjau 
kembali persetudjuan pembajaran 
kerugian perang tsb., setelah Dje- 
bang berhasil mentjapai kata se 
pakat dengan Pilipina dan Indo- 
nesia mengenai masalalh pembaja 
ran kerugian perang. Ini adalah 
merupakan sikap jg diambil oleh 
Burma, jang menghendaki peru- 
musan pembajaran kerugian pe- 
rang jang sama dengan Pilipina 
dan Indonesia. (Antara) 

MISSI KEBUDAJAAN INDO- 
NESIA MENUDJU KE 

SJANGHAI. : 
Missi Kebudajaan Indonesia ke 

RRT hari Rebo telah berangkat 
ke Sjanghai. Demikian diberita- 
kan oleh Hsinhua dari Nanking. 
Missi tsb. telah mengadakan per 
tundjukan jang berhasil dikota 
isb. pada malam 13 September, 

  

ngan2 keras, buaja2 dan binatang? 

rma2 pada hari Kemis telah ter- 
bawa pendjelasan2 dari persetu- 
ng jang telah tertjapai dengan 
bo. Sementara itu 'pembesar2 
merintah Burma akan menjetu- 
mempunjai penuh harapan, bah 

tuan2 pokok dari pembajaran 
Burma itu akan dapat ditanda 

dan akan membuka djalan 'untuk 
perdamaian. 

Hasan Tiro Di- 

stantang Duel 
Oleh Asmanu: Bekas 
Pemimpin Barisan 

Pemberontak ' 

       

Republik Indonesia, maka Asma- 
nu dari Pimpinan Barisan Pem- 
berontakan Rakjat Indonesia di 
masa revolusi dan kemudian Ma- 
for didalam TNI di Surabaja, 
telah: berkirim surat kepadanja, ig 
'sinja mengadjak Tiro ,,ber-duel” 
dengan sendjata apapun dan di 

  

- 

— HASAN TIRO — 

mana pun diuga. ,,Kalau tanta- 
ngan ini engkau tolak atau tidak 
engkau diawab, maka masjarakat 
Indonesia seluruhnja akan  me- 
ngetahui, bahwa kamu  benar2 
tjuma seorang avonturier ig hanja 
mentjari kemewahan hidup dine- 
geri asing dengan mendjual diri- 
mu sebagai boneka untuk meng- 
Chianati negara proklamasi 17 
Agustus 1945,” Demikian surat 
Asmanu itu diachiri. (Antara) 

5UMBANGAN VITAMIN2 DA- 
RI GEREDJA2 A.S, 

Suatu sumbangan terdiri dari 
satu ton vitamin2 dari  geredja2 
di Amerika Serikat untuk India 
telah diberangkatkan“dari New 
York hari Rebo menudju London 
dan terus ke New Delhi untuk 
dibagi2-kan kepada para korban 
bentjana bandjir di daerah2. Pc- 
ngiriman diatas dilakukan oleh 
Church World Service, sebagai 
sambutan atas sebuah permintaan 
melalui kawat dari Dr, Donald 
Erugh, direktur panitia relief 
Dewan Geredja Nasional “ India. 
YVitamin2 itu akan diserahkan ke 
pada Rajkumari Amrit Kaur. men   bertapal tertentu jg dari sana me-   kadal2 ig kulitnja terdiri dari kepi- 

Pasaran A.S Di Indon. Mun 
AMERIKA SERIKAT boleh djadi 

akan “kehilangan pasarannja di In- 
donesia jang berdjumlah 100 djuta 
dollar dan akan digantikan oleh Dje- 
pang, apabila keadaan perdagangan 
jang berkembang selama pertengah- 
an tahun pertama 1954 terus ber- 
langsung, demikian peringatan Kon 
sul Djenderal Indonesia untuk Ame- 
rika. Serikat jang diutjapkannja hari 
Rebo. Peringatan :tsb. ia kemukakan 
dalam djamuan makan-siang — dari 

| Port Manager Club, New York. Le- 
bih landjut ia kemukakan bahwa 
ekspor. “A.S. ke Indonesia merosot   

djaksanaannja dan dimaklumi, bhw. do'a. (Antara). dengan Lk, 1290 selama pertengahan 

njebar keseluruh dunia. (Antara). 

pertama tahun 1954. Dalam pada itu 
dipihak lain Djepang mempertinggi 
ekspornja ke Indonesia dengan ki- 
ra2 14596, demikian Natanegara. 

Mengenai ekspor Djepang ia ke- 
mukakan bahwa kedudukannja se- 
bagai peng-ekspor untuk Indonesia 
lebih nradju daripada A.S.. dan kini 
merupakan pendjual penting bagi 
pasar Indonesia, 

Mengenai kemerosotan perdagang- 

an Indonesia ke A.S.  dinjatakan 

bahwa sebabnja ialah kurangnja 
pembelian A.S. dari Indonesia sen- 
diri, karena dengan pembelian A.S. 

  

bagikan di negara2 bagian Assam, 
Bengala dan Bihar. 

tu Indonesia memperoleh dollar un- 
tuk kemudian dapat dibelikan di 
A.S. i 

Disamping itu Djepang menawar- 
kan barang2nja dengan" harga ren- 
dah dengan sjarat2 kredit jang mu- 
dah, dengan demikian menjebabkan 
suatu kenaikan didalam impor Indo- 
nesia dari Djepang. 

Sebab jang kedua dari kemero- 
sotan impor gandum Indgnesia dari 
A,S. ialah disebabkan karena ke- 

naikan produksi beras di Indonesia 
sendiri, — hingga dalam pertengahan 
pertama tahun ini Indonesia hanja 
mengimpor gandum sebanjak 800,000   

sebagai seorang lelaki. terus RHUBL ta aksi2 is | 

mad Tiro di Amerika terhadap 

ranap penting. Keadaan 

teri kesehatan India, untuk “dibagi ! 

    
   

  

   

  

tiga Jang 

An AE TANGGA SOAL... 

Guna membitjarakan soal jang 
biasa ini, djika mengenai orang 

- INlumrah, rasanja ada durhakanja, 

200 Djuta Dollar Gan- 
ian Perang9 
“Kpd Birma? 

karena ORANG LAIN JANG 
TIDAK DITAKDIRKAN ME- 
LAKUKAN DEMIKIAN INI, 
pasti tidak dapat merasakan jang 
sebenarnja daripada orang jang 
terkena, djadi Bung Karno sendi- 

Iri. Lagi pula, meskipun kami 
ielah mendapatkan keterangan 
dan pendjelasan2 jang sedalam2 
'nja, sampai mengenai soal2 sehari 
harian dan soal2 suanyi-isteri, ter 
lalu banjak jang hal-hal itu tidak 
bisa kita paparkan disini. 

Tidak berani menulisnja. Tidak 
tega menulisnja. Tidak sampai 
hati menulisnja. Maka bagi me- 
reka jang benar2 sudah mengerti 
sedalam2-nja keadaan Bung Kar- 
no kini dan mengingat riwajat2- 
nja jang sudah2 ,,DALAM HAL 
INY”, adanja hanja...... kesian 
(welas — bhs. Djawa). Kesian 
sekali hidup Bung Karno sebagai 
manusia biasa, sebagai lelaki bia- 
sa. Dan kita mengerti ada matjam 
matjam temperamen seorang le- 
laki itu. Demikian halusnja per- 
soalan ini, sehingga semestinja 
kami tidak sampai hati menulis 
nja, apabila tidak terpaksa, kare 
ha  rupa2-nja entah benar 
entah tidak — pihak PERWARI 
hendak membitjarakannia soal 
Ini, soal manusia, soal rumah 
tangga. : 

# 

Bahwa orang ANTI POLIGA- 
ML, ini adalah haknja sendiri dan 
ada kalanja benar. Tetapi kiranja 

nigs 
leweng” adalah lebih djahat dari 
pada poligami. Padahal kadang2 
orang terpaksa ,.njeleweng”. Dju 
ga soal ini adalah soal jg halus. 
Bukan hanja soal asmara, bukan 
hanja soal ekonomi, bukan seke 
dar hawa-nafsu, tetapi banjak 
sebab2-nja, jang kiranja tidak 
mungkin ditulis djelas blak-bla- 
kan, djika tidak hendak melang- 
gar kesusilaan umum. 

Ek 
Sesudah — Bu: Karno melahirkan 

puteranja jg zerachir sekali ini, mi- 

lailah keadaan baru memegang  pe- 
kesehatan- 

nja sudah tidak normal lagi, se- 
hingga menurut keadaan dan nase- 

hat ilmu ketabiban, semestinja Bu 
Karno mengalami sekadar operasi, 
untuk mendjaga keselamatannja. 

Memang benar soal mati-hidup 
adalah seluruhnja ditangan Tuhan 
LM.E., namun nasehat2 jg kuat dan 

ahli ini, semestinja 
abaika, begitu sadja. Dan sedihnja, 

mula2 Bu Karno tidak suka menga 
lami operasi ini. 

Dalam pada itu Bung Karno 
terus sakit2-an, terus terganggu 
fikirannja, beda segala hal sehari 
harinja. Kiranja tak perlu kami 
djelaskan mendalam, tentu me- 
ngertilah orang — wanita mau- 
pun lelaki dewasa — djika ia 
normaal, Sampai pada suatu wak- 
tu tabib mengandjurkan ,,djangan 
lah memaksa diri menolak pang- 
gilan-alam”, Ini djuga soal biasa ! 
Dan bisa menimpa setiap lelaki 
seperti Bung Karno itu. 

Tetapi sebagai lelaki biasa, ig 
bebas bergerak dan bergaul di 
luar, tidak mungkin bagi Bung 
Karno. Ini ,siksaan” ig pertama 
jang harus dideritanja. 

: 1 
Ketika terpaksa Bung Karno, se- 

bagai lelaki dan manusia biasa, ha 
rus mengikuti panggilan alam” 
dan jg tidak mudah itu, lama orang 
berpikir dan menimbang2. - Rusa- 
nja nasib atau Takdir menghendaki, 
supaja Bung Karno djuga  berdio- 

doh dengan seorang wanita dari 
Salatiga. . 

Dijalan ig berliku2 tak kami tieri 
takan, tetapi pokoknja  kenallah 
Bung Karno dengan Njonjah Har- 
tin Suwondo, jg sudah mempunjai 
S orang anak, masih ketjli2. Mula? 
dasar pertemuannja ini bersandar- 
kan soal kesian (welas), soal perike 
manusiaan, melihat penderitaan 
hidup wanita ig berat itu. Ketika 
Bung Karno benar2 sudah ingin   berdjodoh dengan wanita tsb., jg 
pertama2 ditanjakan dan diselidiki 
adalah: ,,apa masih bersuami?” 

Menurut bekas suaminja sendiri, 

gkin Terdesak Oleh Dje pang 
ton dari A.S., sedang dalam periode 
jaig”sama tahun 1953 impor gan 
dum itu berdjumlah 9.500.000 ton, 

Selandjutnja “ dinjatakan, bahwa 
dalam “bulan Djuni perdagangan 
'timbul balik A.S. dan Indonesia ber 
djumlah 26 djuta dolar. Djumlah tsb. 
merupakan angka perdagangan ting- 
gi dibanding dengan perdagangan 
antara Amerika dengan negara2 
Asia lainnja, terketjuali dengan Dje- 
pang dan Filipina dan hampir men- 
dekati angka jang terdapat dalam 
perdagangan antara Amerika dan 
Indonesia, demikian Natanegara. 

(Antara) 
  

kAU 

tidak boleh di: 

  

Uk 1 ta. 

e 
  

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

Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol, 

Harga etjeran 60 

mc
. 

   

| Benar Bung” 
Telah Beristri Lagi 

Nama Isterinja : Nj. Hartini Suwondo Dari Sala- 
Sudah Beranak 5 — Dikawin Pada 
Bulan Djuni Tahun Ini 

Apa Sebab Musababnja Sampai Demikian ?— Pihak Pihak Jang 
: Bersangkutan Memberi Pendjelasan 

(Oleh : Seorang Pembantu Dari Djakarta). 

DI DALAM SEDJARAH PEKERDJAAN KAMI dalam soal 
mi berat mengeluarkan djari dimesin tulis, kata demi kata sungguh 

ng hendak kami kemukakan ,ni, adalah SOAL MANUSIA 
-NiSIB. Geger-gugur-gunung oran 

'desus, setjara bisik-membisik, seperti menjebar ratjun, ini karena 
Dan kami memberanikan diri menginterview pembesar2, pelaku2 
nai Bung Karno, dengan makbud semoga ,peristiwa rumah-tangga 
dak ditjari2, untuk tudjuan jang tidak sehat. Sebagai manusia bia 
lakh kami bisa mengerti sedalamnja akan sebab-musababnja sam 

tuan Suwondo ig kami tanja, ISTE- 
RINJA ITU SUDAH DITJERAI- 
KAN SEDJAK APRIL 1952. Kete- 
rangan ini kita dapat kemaren, ka- 
rena kami terpaksa  menjelidikinja 
sedalam?nja, sesudah “ada kabar 
Perwari itu. 

Dan menurut keterangan Bung 
Karno sendiri, bejiau berbuat de- 
mik'ian itu karena sudah tahu be- 
tul bahwa wanita tadi sudah djan- ' 
da, sudah tjerai, djadi tidak ber- 
suami lagi: Andaikaty masih ber- 
suami. bisa dipastikan, bahwa 
Bung Karno, bagaimanapur rin- 
du-kasihnja. tentu akan tidak di- 
landjatkan niat itu 

Djadi apa jang dikabarkan atau 
diserukan oleh dua orang Pengu- 
yus Perwari bahwa Suwondo men- 
ijeraikar isterinja, karena dike- 
hendaki, oleh Bung Karno ini sa- 
ma sekafi fidak benar. Dan di- 
mana ada suami jang demikian? 
andaikata itu betul? 

P3 

Pendeknja sesudah diselidiki, be- 
nar Nj. Suwondo tidak wersuam: Ia 

  

   
      

gi, Bung Karno memberitahukan ke 

pada Ibu Sukarno jg. sekarang, bah 
wa u hendak beristeri seorang 

lagi. TETAPI TIDAK BERARTI 
SAMA SEKALI HENDAK MEN- 
TJERAIKAN BU KARNO. TIDAK I 

SEKALI-KALI  HENDAK MELU 
PAKAN  ISTERI. Bahkan Bu Kar 

no tetap “di Istana Merdeka, Lagi 
pula nj- Suwondo ketika dipiaang, 
diuga menjatakan: HANJA - SUKA 
DINIKAH BUNG KARNO, KA- 

BUNG... KARNO ' TIDAK 
MENTSERAIKAN” BU “KARNO 

SEKARANG. Dan Nj. Suwondo ti 
dak ingin sama sekali berdiam di Is 
tana, manapun djuga. Ia ingin tetap 

diluar, dibelakang la'ar, asal dapat 
mengabdi pada Bung Karno. 

xx 
Nana 

Demikianlah perkawinan ter- 
djadi dalam tahun 1954 ini dalam 
bulan Djuni didepan Pengulu di 
Tjipanas dan disaksikan oleh 
orang tua nj. Hartini Soewondo. 
Dan sampai sekarang Nj. Suwon- 
do (kimi Nj, Sukarno tentu- 
nja). tidak berada di Istana Dja- 
karta, Bogor maupun  Tijipanas. 
Tetapi diluar kabarnia di Di. Pa- 
ledang Bogor. Dan berdjumpa 
dengan Bung Karno djuga dija- 
rang sekali Paling lama hanja 
sepekan dalam sebulannja. 

Sudah tentu ketika Bung Karno 
memberitahukan  terus-terang kepa- 

da Bu Karno lalu mendjadi marah 

BIASA. SOAL HIDUP, 
g membiftjarakan, setjara 
soalnja mengenai 

sen p. lembar. 
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tuis-menulis, baru sekali ini ka- 
beraz terkeluarnja.  Sebenarnja 

SOAL 
desas- 

Presiden kita, 
jang terkena, djustru ini menge- 
? ini tidak dibesar-besarkan, ti- 
sa dan kami sendiri seorang le- 
pai terdjadi demikian. 

dan timbul matjam2 perselisihan. 
Ini biasa djuga, bagi rumah tan: 
Tetapi Bung Karno tetap | 

TIDAK AKAN MENTJERAIKAN 
BU KARNO, “bahkan LEBIH BE- 
SAR LAGI rasa kasihnja. 

Setelah kami menanjakan sendiri 
'pada Bung Karno, pada tuan Sui 
wondo, pada Nj. Suwondo, | 
Djendral . Major Suhardijo, 1 

dant istana,  segalanja itu maksud 
kami hanja- hendak kami simpe: 
bagai pengetahuan kamt sebagi 

(Wartawan, untuk selama2nja. Dji- 
ka kini terpaksa kami paparkan it 
karena dipaksa oleh surat P« 
itu, jg katanja “pada tgl. 1 
ini akan bersidang. 

Soal2 rumah?tangga ini, banjal 
sekali, tidak hanja terdjadi pada 

orang lelaki, tetapi djuga be 
kali pada pihak wanita. Kar 
memang soal hidup. Soal rice 
Soal alam. 

  

   

Memang mungkin orang berkata: 
.Sajang” dan ini dikatakan oleh pem 
besar2 kita jg. kita djumpai.. djuga. 

Tetapi achirnja mereka - berpendapat: 

egtulah kehendak nasib. Dan da 
ri pada mempunjai Presiden jg. m 

tas, gampang marah, sakitan iga. 
akibat2n'a jg. mengerikan, baiklah 
kitawier ma takdir ini. Djustru utk. 
kepentingan Negara.” Achirnja ka- 

mi disini bermohon beribu maaf ke 
pada Bung Karno, dil. “itu, ka@ena 

kami terpaksa menggerakkan tangan 
an It z 
Ini. 1 

Lebih landjiut wartawan kita 
mengabarkan, pada waktu ini 
Njorja Hartini-Sozwendo Soekar 
n0 berada di Salatiga untuk me- 
njelesaikan soal2 keluarga. Semen 
tara itu sudah ada kepastian, 
pada bulan depan akan berangkat 
ke Bandung dan selandjutnja 
tinggal disana. 

Baji Lahir Dgn 
Pasangan Gigi 

Lengkap 
Dikota Glasgow hari Rebo te- 

lah lahir seorang baji dengan 
sepasang giginja jang lengkap. 
Baji ini adalah baji perempuan 
anak seorang ibu berusia 31 th. 
'aitu Nj. Elizabeth, dan ajah 
George Memoaster. Mereka ini 
telah kawin selama 10 tahun dan 
telah mempunjai dua orang anak 
lelaki. 

  
  

Indonesia Akan Adju- 
kan,,Pembelaan Lunak” 
Atas Tuntutannja Mengenai Irian Di 
PBB—Tanja Sudjarwo: ,,Siapa Akan Ber- 
keberatan Thd Permintaan Jg Lunak ?” 
- Indonesia Harapkan Bantuan Kuat 

Dari Negara2 Afro-Asia 
MENTERI LUAR NEGERI Indonesia Sunario akan tiba di 

New York dari Djakarta hari Djum'at untuk mengadakan pem- 
bitjaraan dengan delegasinja tentang rentjana2 terachir untuk me- 
madjukan soal tuntutan atas Irian Barat kepada sidang umum PBB. 

Demik:an U.P. kabarkan dari New York. Sebuah delegasi Indone- 
S'a jang kuat jang dikepalai oleh Menteri Luar Negeri Soenario 
telah menjiapkan soal tersebut. 
bahwa Irian Barat adalah bagian 

Belanda jang memegang daerah 
tersebut selama 126 tahun  ber- 
pendirian, bahwa Indonesia tidak 
berhak menuntut daerah itu. Mr. 
Sudjarwo Tjondronegoro, acting 
kepala tetap delegasi Indonesia di 
PBB menerangkan kepada U.P., 
bahwa pemerintahnja bermaksud 
memadjukan suatu ,,pembelaan jg 
lunak” atas tuntutannja. Apa jg. 
dikehendaki Indonesia dari PBB 
alah, demikian “Mr. Sudiarwo, 
adalah suatu saran supaja kedua 
pihak mengadakan lagi perunding 
an mengenai hari kemudian Irian 
Barat. . 

Ketika Indonesia mendapat pe- 
ngakuan kedaulatannja didalam 
KMB ditahun 1949 di Den. Haag, 
soal Irian Barat masih ketingga- 
lan dan tak terselesaikan. Kedua , 
pihak mufakat, bahwa status po- 
litik daerah tersebut akan dirun- 
dingkan dalam 1 tahun. Akan 
tetapi perundingan tidak sampai 
pada suatu penjelesaian. 

.Saja jakin,- bahwa anggauta2 
P.B.B. akan setudjui untuk me- 
nerima permintaan kita didalam 
agenda sidang”, demikian  Soe- 
djarwo jang kemudian bertanja: 
Siapa jang berkeberatan terha- 
dap permintaan jang demikian 
lunaknja”? 

Dia mengakui, bahwa adalah 
suatu  kewadjiban berat untuk 
mendapatkan 23 (40) suara jang 

“ 

Republik Indonesia mengatakan, 
Indonesia jang sah. 

perlu untuk mengambil suatu re- 
solusi didalam sidang, akan teta- 
pi pertiaja, bahwa itu mungkin 
dikerdjakan sedjak Indonesia men 
djalankan suatu politik jang lu- 
nak. Delegasi mengharapkan akan 
mendapat sokongan jang kuat 
dari 16 negara Afro-Asia. Dia sa- 
ngat besar hatinja dengan adanja 
politik kolonial Perantjis jang ba- 
ru dan dia pertjaja bahwa dia 
akan mendapat bantuan Perantjis 
dimasa datang. . Perintjian2 me- 
ngenai resolusi Irian Barat jang 
akan diusulkan itu sedang diker- 
djakan. 1 

Delegasi Indonesia jang akan 
menghadliri sidang pembukaan 
pada tanggal 21 September akan 
ditambah dengan Prof. Supomo, 
Dutabesar Indonesia - di London 
dan Usman Sastroamidjojo, Duta 
besar Indonesia di Kanada, Mr. 
Tamzil Dutabesar di Australia 
dan Mukarto Notowidigdo, Duta- 
besar di Washington akan mem- 
bantu Sunario dan Soedjarwo. Ini 
akan merupakan rombongan di- 
plomatik jang terkuat didalam se- 
djarah Indonesia, Ketjuali untuk 
soal Irian Barat maka Indonesia 
pada dasarnja djuga berkepenting 
an didalam soal2 kolonial dan di- 
dalam soal2 ekonomi jang terke- 
nal sebagai dana2 istimewa PBB 
untuk. perkembangan ekonomi.” 
(Antara),   
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Perkawinan Bung Karno. 
  Kasman: Dlm Ideologi 

Tak”Ada? Perbedaan 
Antara Masjumi--D.I 

Tetapi f Tjara2” Memperdjoangkannja ' Berlainan 

i &. “at 2 Aa - 
5 — — —.— Sebenarnja kita merasa seakan-akan sudah melampaui 
kesopanan dan kurang sewadjarnja untuk memberitakan atau membi- 
yarakan urusan rumah tangga seseorang, Tetapi, djustru keadaan jang 

            

   

    

sangat memaksa, apa boleh buat.   5 5 — — Kali ini'kita muat berita jang bagi pembatja kita chu- | 
Susnja dan rakjat umumnja bisa diterima sebagai berita jang menggem- | meme 

N|  KANDJENG RATU AJU 
aa WAFAT. 

  

     

  parkan. Jakni 
beritakan peristiwa 

entang Bung Karno beristeri tagi, 2 engan mem- 
ini, kita tidak mempunjai maksud mendjatuhkan |BUKAN PRESIDE   

            

    

   
   

  

   

    
  

         

    
    

     
   
   

  

   
   

   

  

      

   
   
   

        

  

    

      

      

   

     

   

  

    

    

   

     

   

    

    

  
    

  

  

         
   

Ba 2. Narasi a Kebagusan eka La ad | PM, Ala SASTROAMIDIOJO: | Bea ah ko '— Andai Kata.Masjumi Menang Dalam Pemilihan 5 — 25 53 Sebelum berita itu kitarsiarkan, suduh terlebih dulu pa- |, Dal (pihak resmi ni Ona Rn uh Tanaka (Umum Gangguan Keamanan Sedikitnja f Akan, aa ena Ya tt Jae yemma,ertame $ Dika akingngfwng Solo, da ie, akan dau ii 72 tang Sitompat Aa Mendjadi Lebih Lunak: Kata Kasman “Selandjut. Selain Kabag Fu gataka eboggna Ini aga ha eren jang Sastroamidiofo,' se 1 Jogja, setelah menderita sel nja—Kegontjangan Kabinet Krn Api Dari Valam 'enamakaig dir pun Saangan At lane Derita jang ggu keda- | a waktu lamanja. Al- | nnja dalam kabar burung”. alibanteng marhu bi dari Sri Sul- 
Lt 

Pl me ila jang mendapat keterangan dari pembe- | jang 1 |tan Kk rt: en almar- REBO PAGI selama 90 menit Mr. Kasman Singodimedjo te- sar2. diistana engan pasti memberitakan bahwa Bung |” mudi in Solo. hum. K.P. H. Danuredjo, bekas iah memberikan keterangan kepada para wartawan di Makassar me. Karno berist. buat, nasi sudah. mendiadi b rkan, bahwa | pe 1 Dalem Kesultanan Jogja- ngenai soal keamanan, sikap Masjumi terhadap D.I. surat Hasan katakan demiki i kita pribadi, djuga wakil P.M. Mr. | karta, Pemakaman dilakukan Ke- “iro, kedudukan kabinet rang dan perkaranja di Ambon. Mr. 
agar Bung Kar arganegara jang pert: beris negoro, Menteri P.P.K, mis Ibl. djam. 16.00 di Kadi-. Kasman telah membantah berita2 jang menjatakan bahwa kedata- 
Gari seorang. W. ian, kita tidak akan bersite Yamin. dan Menteri | pate Vonotjatur. 5 (agarnja di Makassar untuk meneruskan perdjalanan ke Ambon gu- da. pendapat karena selalu mengakui “| Penerangan Dr. F. Lumban To- |! SER na diadili d.sana. Sampai hari itu ia belum dapat panggilan da- 
Apalagi dal " endjadi bubur: lagi bing akan hadlir djuga dalam | ' rt 

ri pihak kedjaksaan. begiawpun dari Djaksa Agueg sendiri belum . 
: 1 Pora 

angan? jang, sehat dan beralasan...” 
toh Bung Karno dalam hal beristerj lagi in 

    

   
  

ni, 

Karno mem: g ada pai | kongres tsb. 
ada penentuan tentang “jorak dari perkarranja dan belum mengam 
bil sikap apakah ia akan diadili atzu tidak, dituntut ataw tidak. 

  

  

. Gjual dengan harga   

memang sudah melalui sa 
terj kedu 1 h 
banjak. 

  

    

    

   
   

  

   

   
   

luran? jang sewadjarn : 
disembunji-sembunjikan “lagi. Sebab. terlah 
     

  

n perasaan kia 6 
in. Dus dalura hal,ihi pertimbangan? dan pen- 
argai, Walaupun kita pribadi menjesali. : 

Ja, Kita rasa adania is 

jang .tersembunji” itu hanja akar 
burun :”, jang akibatnja tentu tidak baik | 
at mvrasakan bagaimana perasaan pem 

3! g menggemparkan ini. Walaupu 

ai pribadinja Bung “Karno ka" 
|. Tetapi itu perasaan  pribad: 
untuk menghormati dan: meng- 

  

    

  

  

   
  

  

IMPIAN HIDUP. 

so ini tidak usah menggefisahkar | 
jara kngsung atau tidak mengakibatkan 

diselenggarakan pada tg. 9 dan 10 

SALATIGA 
JAJASAN STADION. 

Sebagai stootkapitaal Jajasar. Stedi 
jon Salatiga akan menerima Rp. 10. 
| 000,— dari Pendidikan Masjarakat. 
| Sokongan dari fihak Kotapradja me 
|rupakan pembikinan betul Japangan 
sepakbola Kridangga jang akan dibe 

diadakan pertandingan? sepakbola 
| fapat dipungut beaja masuk jang se 
banjak-banjaknga. Untuk  kaperluan 
ini akan dikeluarkan beaja Rp. 15. 
000,— dari Kotapradja. 

Selandjutnja 5090. dari pendapatan 
bersih dari patjuan kuda jang akan 

ri pagar keliling, agar pada waktu 

' PEMBANGUNAN GEDUNG 
SEKOLAH. 

Dengan akte Notaris R. M. Soc- 
prapto di Blora baru2 ini telah didiri 
kan Jajasan Pembangunan Rumah2 

| Sekolah kab. Blora. Untuk pertama 
kalj oleh Pengurusnja telah diterima 
beberapa pernjataan akan kesanggu 
pan membantu dari pelbagai kala- 
ngan. 

Perlu diketahui bahwa diseluruh 
daerah Kab. Blora terdapat 214 ge 
dung Sekolah Rakjat Negeri, dan be 
'berapa puluh gedung Sekolah Parti 
'kelir. Berhubung dgn. kemadjuan2 
jang didapat dalam lapang pendidik 
'an diseluruh daerah, maka terasa be 
mar betapa pentingnja gedung? seko- 
lah itu untuk mengimbangi kemadju 
an masjarakat, Menurut keterangan 

  

  
& hun 'lamanja buta, sekarang dapat melihat lagi. Demikian pangala 
man nj. Clenella Jones dari Washington, A.S. Nj. Jones telah sembuh dari 

-butanja tadi, setelah matanja dioperasi di Hospitaal Walter Reed-dengan 
djalan memindahkan cornea dari mata 2 orang peradjurit jang: mati ke 
mata nj. Jones. Gambar ini diambil di Djerman, waktu pertama kali se- 
sudah 23 tahun tadi, nj. Jones dapat melihat lagi suaminja. Suaminja ada 

lah seorang pendeta tentara A.S. jang ditempatkan di Djerman. 

Dim Waktu Pendek Ge- 
rombolan Atjeh Akan 

    

Lsi secempat di Ambon. 

“Maksiid “kundjungan saja kedae- 
rah ini ialah untuk meneruskan per- 

djalanan ke Sulawesi Utara dan Ma 
luku Utara guna mengumpulkan ba- 
han2 dalam kedudukan saja selaku 
anggota parlemen seksi kehakiman 
dan keamanan, Selain itu sajapun se- 
bagai orang Masjumi akan menjem 
purnakan perkembangan Masjumi di 
Maluku "Utara dan ingin mengeta 
hui utjapan Presiden jang mengata- 
kan bahwa wakil2 penduduk Irian 
Barat hanja ingin bersama dengan 
Republik Indonesia, kalau dasar Pan- 

tjasila sekarang dipertahankan seba- 
gai dasar negara. Demikian Kasmar 
selandjutnja. 
Berhubung dengan dasar negara 

Selama ini ia baru diprocces perbal oleh pihak kedjaksaan dan po- 

    
FINAL ROUND TJATUR 

INTERNASIONAL, 

Final-round dari tournament tja- 
tur internasional jang diikuti oleh 12 
negara telah dimulai sedjak bebera 

|pa' harj di Amsterdam, dan kini su 
|dah mentjapai babak ke-3. 

Tentang kesudahan -pertandingan2 

Y-bak ke-2, ,,Antara” Amsterdam 
mengawatkan sebagai berikut: " Na ia at Ra Heran : Oktober Kara akan aan " dari Inspektur Sekolah Rakjat kab. £ kita adalah demokrasi, maka adalal. Sgp Be Tenan, Ph 

—.. Konperensi Afro-Asia pada mula- |pada Jajasan Stadion Salatiga Be 
kia 3 1 

KG PAN nia Nan Tinta NN sha PEMALANG SN ee ja dibtuhkan | : . .' n 2 lazim kalau. komunis menggempu Nederland — Djerman 315 — 15 
” MERE NAt Nana Na: SE aa el 1 ambanan gedung sekolah sebanjak : 13 u | golongan Islam dan golongan Islam | « ..i: : Up 21 

: 2 ani tember ”54: sekarang diundur bulan Asi n D u 44 e YUI, 1 YOrOng : Swedia — Yugoslavia 152 — 214 
Penimbun ” Susu Djan: atau Februari tahun depan, | mewmmm 120 buah. uru k ari Pn an kanan 2 2 — ba 24 — aa 

1 2 4 La $ 2 ir , 1 £ . 
) €. 

a s t a- ari ae ria “ 3) 

Kaleng Digrebeg Bener Aha gerhubung dne| 7 ORANG ANGG, GEROMBO- PEKALONGAN 'Tidakf Benar Daud Beureuh |Lari Kej Ko mengena utjapan2 Pre- |tnaserib — Sovlet 18 — Sia 80 Kaleng Susu/Utk — bersatu padunja bangsa2 Afrika-Asia LAN DAPAT TERTANGKAP. | 5 NALUN .i : ' NP mengenai negara Panfjasila di. PKES. PORIS AKAN KE PATI. 
. Kaleng Susu, Utk a 2 mendjadi «impian -hidup”. S Didapat keterangan, 5 bhw. atas Luar Negeri. Ganggu an Keamanan Di dalam negara demokrasi kita. Saja Menurut kabar, pada nanti tgl: 17, 

Baji Disita 

KESULITAN mengenai maka- 
nan baji seperti Eledon, Camel- 
po. Nutricia. Klim dis. sangat te- 

! . Mundur2-nja waktu itu bagi Sir- 
pong memang bisa diartikan ,.impi- 
an hidup”. Seperti halnja pemilihan 
umum, djuga mendjadi ,.impian hi- 
dup”. 4 

kegiatan para pamongdesa Watu- 
kumpul, Pemalang, pada tgl. 7 
Sept. 1954 telah dapat menang- 
kap 1 orang anggota gerombolan 
bersendjata jang telah masuk di- 

PERTUNDJUKAN DAGELAN 
MATARAM. 

Oleh Perhimpunan Kebudajaan 
Pekalongan dengan dibantu oleh be 

Atjeh Disebabkan Karena Penerangan 
Jang Salah 

WAKIL PERDANA MENTERI pertama Mr. Wongsonegoro 

menentang pendirian: wrong or 
right my President” ataupun wrong 
or right my. country”, kata Kasman. 

Keadaan keamanan di Su 

18.dan 19 Sept. j.a.d., Ps. Sjakta 
Patj akan menjelenggarakan pertan- 
dingan sepakbola segi tiga antara 

Kesebelasan? Poris Smg., HWM Solo 
dan Sjakta dengan atjara sbb.: Tgl. 

NN an 3 : 2 Sa an ae N SU 2 e : ilberapa organisasi jg sependirian . lawesi Selatan bertenta|17- Poris — Sjakta: tel. 18: HWM 

rasa a dewasa ini oleh kaum — Djangan djangan ,.impian hidu desanja dengan menjamar seperti g , 4 1 : e : 1 : 7: “Poris Sjakta: tgl. 18: 1 ibu - su ini oleh anak, jang disebut sebut bung Karno itu bet Dengan Kerana Setelah diadakan | Pesok tanggal 24 dan 25: September Selasa maiam bentan laporan kepada Dewan Kenenaaan Nasional ngan dgn utjapan2 Wakil |... Poris: tgl. 19: Sjakta — HWM. Sekalpun untuk mendapatkan tu!? terus hidup. Djadinja terus :ing-| oeberapa pertanjaan, maka achir-| 1954 akan didatangkan rombongan | sentang hasil kundjungannja kedaerah Atjeh baru2 ini. Berbirjara Perdana Menteri Wongso makanan baji tadi dengan recept 
dokter kadang2 masih bisa dapat 
dirumah2 obat, namun kesulitan 

gal impian sadja!! 
Hidup Impian!!! 

KRANDJINGAN TANAH AIR. 

nja seorang anggota gerombolan 
bersendjata tsb., mengaku terus 
terang bahwa ia adalah seorang 

akan mengadakan 

gedung Srikaton Pekalongan. 

Dagelan Mataram R.R.I. Jogia, dan 
pertundjukan di 

tertang soal keamaaan di Aijeh, Mr. Wongsonegoro menerangkan. 
bahwa dtindjau dari sudut militer tehnis usaha pengembalian kea- 

manan disana mendapat banjak kemadjuan. Akan tetapi, demikian 

negoro? 
Ditanja bagaimana “kesannja me- 

ngenai keamanan di Sulawesi sela- 

PERTANDINGAN BRIDGE. 
Pada tg. 14 September malam ha 

ri bertempat di Hotel Kalitamap te Dalam hubungan in' seda itj £ djuta panggota D.I. dan mengaku bahwa Tudjuan Perhimpunan . tsb. men- | 14 j "1 5 Ig i rei : luruhni: - | tan sesudah menindjau beberapa ha-|lah diadaka ortandingan — bridge #tak Naa Kena pun adal Bea Hana H5 ta Pa telah at dida- | datangkan dagelan, terutama ak. ng Wongs Kar Pa ae Ann ee sampahnya siy Sebagai ri, Kanit katakan bahwa Kian jg Folch P.B.S. akan Bridge Sa tinggal diam dan memperhatikan nia tanah air. Ini dibitjarakan, tentu |lam tanah. Setelah tempat pena- | dapat memberi dorongan kepada | dah aman karena gangguno2 jang didapatnja adalah bertentangan de- |latiga) dengan hasil2 “sebagai beri- keluh kesah kaum ibu dan baru2 sadja disebabkan sekian orang itu 

Rupanja abad ke XX ini .,konsu- 

naman sendjata tsb. dibongkar, 

Orang anggota gerombolan bersen 

masjarakat Pekalongan kearah suka 
menghidup-hidupkan seni kebudaja- 

  
t 

H.san umum dikarakannja, bahwa kemungkinan ada bahwa gerom- 

sdakan penampungan dan peme- Wongsonegoro menerangkan, bah 

ngan jang biasa  diutjapkan oleh 

Dalam hubungan ini Kasman me- 

kut: Pemenang no. 1 Hoyer/Wenne 

ZYBINA MENTJIPTAKAN RE. 

ini fhak jang berwadjib telah krandjingan bertanah air. terdapat 1 putjuk senapan beserta midu 5 bolan2 pengatjau itu akan turun dari gunung2 didalam waktu yang Wakil Perdana Menteri Wongsone- | kes: no, 2 Soeharno/Soetarno: no. 3 nelakukan penggerebegan2 jang — Anehnja, ditiap2 negara ini kok j: dengan 10 butir peluru. - en na Peunapg: menda- | sgekafiak 0 0 : : : goro, jang selalu mengatakan bah-| tuan dan njonja Goldman. Hadia un membawa hasil pula dengan di masih ada orang jang suka djuat wu |. Pada pam harinja tel. 8 Sept. jpat se : ar keuntungan akan di 5 5 2 : wa dalam hal ini ada kemadjuan. tuk call jang paling tinggi (6 schop) siranja apa kaleng makanan ”2/ air. Barangkali mereka berpikir. 1954 pasukan K.K.K. Ketj. Watu Ka an untuk membeajai per- | “Sekarang “hendaknja  didjiaga Mau rebohkan pemerin- | Begitupun semua laporan2 jang di- | diberikan kepada pasangan Soehar- 
baji seperti  Eledon.  Nutricia, meski bagaimana buruknja, tanah Me npai penanng dengan O.P.R. embangan kebudajaan di Pekale- idi-ngan sampai perasaan mereka “tah R1? : terima dipusat tidak tjotjok dengan | nc/Soetarno. Klim dis. ' air toh laku djuga. LN apal menangkap lagi 2 |ngan. 'tersnggung dan harus pula di-  Mendjawab nertanjaan, Mr. apa jang saja lihat, kata Kasman. jaitu 

djata lengkap dng. sendjatanja 2 WALIKOTA DILANTIK. liharaan jang sebaik2nja. wa usaha seorang 'ang bernama nundjukkan beberapa bukti kegiatan KORD-DUNIA BARU DALAM 
pe DEA Aa aa putjuk senapan beserta 24 butir 2 $ - Hasan di Tiro di Amerika jang gerombolan seperti pernah diberita- LEMPAR PELURU. kaga am Span Ta Basa SERING KAWIN. Pen. aan Dengan disaksikan oleh beratus-  “Sejama berada di Atjeh itu bekerdja untuk apa na dinama- kan ,,Antara” beberapa hari jang? A.F.P. mengabarkan dari Mos- 

ata Ak mma Kaum Muslimat Malaya sedang ertepatan pada hari tersebut, |ratus tamu undangan baik darj da- Mr. Wongsonegoro telih menga- Kannia Republik Islam Indonesia. | 53, Ditambahkannja bahwa usaha | kow, bahwa atlit wanita Sovjet Gali adakan kampanje supaja orang2 jg sebanjak 8 orang anggota gerom- lam maupun dari juac Kota Pekalo- adalah bertendens hendak mero- 

    

  aa benaa da ya Ma MK impanj o £ : 2 1 Aa: : 2 1 Aa Pa dakan hubungan . dengan pembe- 5 : Ikadinet Ali“Wongsa dalam pemulih- | na Zybina berhasil hari Selasa jl. 
13 2 pt eh di n P basil ca ticraikan isterinja. diwadjibkan mem Golan bersendjata ng kelihatan ngan, diantaranja nampak Panglima sat2 setimpat baik sipil maupun bohkan — pemerintah Indonesia an keamanan tidak bertambah madju | mentjiptakan rekord-dunia baru da- 

ptember jbl:, dimana hasil se Dean aa : mm nja sangat letih sekali dan badan | Div. Diponegoro, para Bupati? Ku- Hen ng dencan Sh sesuatu - kekuasaan asins |. . , , " iapai 

Juruhnja ada IK. 80 kaleng tany di , beri nafkah kepada djandanja Aa d inra sans k 5 : - Eau 2 KAN - Tr demikian pu'a engan “ 5 o. seperti jang diterangkan. lam melempar peluru, mentjapai lem 

2 ja ada P jeng jang | anak2nja, dengan demikian akant.me pi sa 2. 23 Kan kurang ma | residenan Pekalongan, Waki!2 Dja- . isas 2'rak'at “din kepada Akan tetapi. menurut Mr. Wong Masjumi dan DL. |paran sedjauh 16.28 M. Prestasi ter 
aa, Te aan ne Na ng Man an, telah masuk di desa Wotgali | watan Sipil dan Militer serta Wakil2 Ie misas 2 takiat | dh . sonegoro. bukan tidak mungkin. itang : pe basi Ma Aan Mega. 

Pada Urhomija waktu fEak jang apakan langkah agar lelaki tidakyse. 'Ketj. Djatinegata, Tegal sambil Party. Sa Organisasi pada tel NA “me:eka te'ih sectakakan pertu- babu abo Tendekaka lah ngga pula PN hanja Tn Inap Kn au Na bersangkutan ditanja mengenat asal na bagai Tapi tetukanja Ke meminta-minta makanan kepada Sept 1954 Gubermir 'Diawa Tengah TT merobah  -siasat mengatasi orang2 didalam neceri sendiri: Di (PWI jg dihukum ' oleh Masjumi, | perlombaan atleti edjuaraan So- mulanja pembelian makuran caji ta 
di menerangkan, bahw: baranz tsb. | 

dapat dibeli kepada orang2 jz. men 

  

Jelaki jang sering kawin itu ,,mutasi 
nja” disebabkan djual tampang. atay 
lebih sering ganti isteri malah...... 

penduduk desa tsb. dengan paksa. 
Bertalian dengan hasil minta2 ma 
kanan tsb. kepada penduduk di- 

sudah melantik Wali Kota. Peka!o- 
ngan ' Agus Miftah Danukusumo: 
Djam 10 pagi tepat upatjara pelan- 

gangguan keamanan di Atjeh itu. 
"Mr... Wonesonegorn mengataken 
bahwa baru2 ini sebagai hasil 

terangkannja, bahwa soal itu oleh 
memerintah tidak dibitjarakan de- 
noan sungguh2. akan tetapi ini ti- 

'Selangkan geromboian “jg mem. 
|bu yuh, membakar dan merampok 
'seperti DE tidak, Kasman mendja 

vjet jang diadakan dj Kiev. 

Rekord-dunia lama atas nama Zy 
bina 'sendiri mentjatat lempara,, se dapat distribusi atau Jari oring? 1g. | Ls dak pal anggapnia masih sangat kurang, | cikan dimular (kundiusgann'a telah dating Mr daklah berarti. bahwa memerintah | wab karena PKI “bersikap”terha| djsuh 16.20 M. jang ditjapainja da 

menawarkan satu/dua “kaleng serta | tambah ,,penghasilan”, toh tidak bi maka: mereka terus menggarong Selasa: upajtara pelantikan diada: Ae rah 37. orang, diantaranja 13 membiarkan begitu sadja soal ter Jap Masjumi ' dan sudah barang | lam perlombaan di Malmo di bulan tidak mempunjai tempat tinggal tej 
tap. Dengan demikian, maki Denny 
lan tadi pun zonde: faktur dan di! 

selap, Sebuah 
kaleng Eledon umpamanja  didjual : 
dengan harga Rp. 22,50, sedangkan 
harga2 resmi jang didapat dengan 
memakai resept dokter kepada Apo 
theek Rp. 11,78, suatu kenaikan jg. 
hampir 10096. : 
Keterangan selandjutaja dari fi 

sa dibasmi dgn. teori2 dari Malaya harta benda dari 7 rumah pendu-   itu. : 

Maklum, kan banjak tjalon isteri 
jang hhaaaartawan. Dan katanya se- 
karang ini, amit amit loo: ,,Murah 
kembang, larang wong Lanang!”... 

GIGI OMPONG. 
Menurut pak Agus, itu scribent 

Suara. Merdeka” jang terkenal, | 
orang2 wanita Taiwap jang giginja 
ompong dan udjung lidahnja keliha 
tan melilit-lilit malah djadi manis- 

  

duk, sambil menggondol bahan? 
makanan seharga k.I. Rp. 730.—. 

TJILATJAP 

EXPORT BAHAN BESI. 
Selama bulan Agustus jl. menu- 

rut keterangan Kepala Bea dan 

  

  

  

kan pertundjukah kesenian Djawa 
dan pelantikan tsb. dilakukan di Ru 
mah Residen Pekalongan. 

   

Lorang jang bersendiuta api. 

Keluarga2 pengatjau di- 
tengah2 rakjat. 

sebut. Demikian Wakil Perdana 
Menter' pertama Mr. Wongsone- 
goro. (Antara). 

Politik Tjam- 
pur- Tjampuri 

Hadji 

Satu hal jang menarik perhati- 
an, menurut Mr. Wongsonegoro, 
ialah tentang keluarga2 dari pe- 
ngatjau2 itu jang hidup ditengah2 
rakjat. Dalam kundjungannja ke 
Montasih 20 km. dari Kotaradja, 
Mr: Wongsonegoro mendapat an- 

  
  

'2ntu Masjumi-pup harus berbuat 

demikian, jaitu »Sikap-bersikap”. 

Kepada DI, bukan tempatnja Ma 
sjami menghukum, karena Masju 
mi bukan alat2 negara dan dari 

segi lain pemerintah kita sendiri 
sudah fjukup mengambil tinda. 
kan? tegas. Nanti akan bertjorak 

'egara dalam negara. 

Tentang perbedaan antara Masju- 

ni dan DI,  Kasman jakin, bahwa 

Oktober tahun jang lalu. 

PENGESAHAN REKORD-DU- 
NIA BARU OLEH FINA. 

Menurut berita Reuter,- pengurus 
FINA: dalam rapatnja baru? ini di 
Swedia telah mengesahkay rekord2 
— dunia baru sebagai berikut: 

100 M gaja bebas dengan waktu 

54.3 detik atas nama Dick Cleve- 
land (Amerika) jang ditjintakan da- 
lam perlombaan di New Haven pa- 

hak jang mengetahui dikatakan, bahj 13 Tjukai Tjilatjap, kapal2 KPM ig HA f | t Ea ea aa ae : 'a dh g kanan baji i manja. : i na: Pr djuran dari kaum wanita disana 6 £ 5 Mann KEOrOn agar, ada peroeoe Nda test April 1954, 400 M gaja be sih banjak, tetapi semua tu meneh Sirpong diuga pernah punja ka-pslabuh “Kipslabuhan " “Tilatjap Na Pn bm an taksi Husein Utk Djalan- | 8 an pemerintah Jita Fdak mela | bed dengan waktu 4 Tnenit 26,7 detik art ara pedagang. iis ana Orang Oebahka tambutis au ka Pari, a1Emoongkan muatan / Semarang, 18 Sapi M0s... kan Gatuan kegada Mekar Ikan Propaganda Netralis :21,0r71 mengerdnangkan se | mata Tori Kas Aom t dari para pedagang diminta sangat pa 2 Papa aa Mn ME ' bensin, 'alat2  pemintalan, dan i nja terlantar. Mr. Wongsonegoro Dikalangan Arab? kala ideologie ita “diperdjuangkar Ken Pa PRA ut aa ng ane Na Sa sp Pa Dadi feng bertugas Me ak Khan 2g aa rei 06.10 Suara Putri Maluku: menjatakan kesanggupannja un- 8 5 dengan tidak legal dan parlementer | 1909 M aa Tea Cengan 
2 ingat pula kepada kaum ibu jan P1 g NN Oa 5 apa adi dari Tji- 106. Frankie Laine dll.: 07.10: 1 2 5 aa 1 3 “ah Here : 5 aa 2 

# betul” Berak #Ua Kesan), na kia Krndag sendiri memang terus Jatjap mengangkut muatan Kana Kesaa Babat e Hias Laman Dek An en San ai DUA ORANG HADJI Ame- eperti jang dilakukan oleh DI. Nana en Tr 15 pn pa rena | /'kekurangan — susu untuk |terang anggap, bahwa 2 Ea 12. besi (bidji mangaan), tembakau, (Makasar, 12.05 Gene Krupa, 12.15 Tetapi .habus didjaga agar bantuan Tika Ser.knt bernama Hamid Ra-| pp sayaty menggabungkan Ma ey k “ Tn Ea “di New 
f bajinja. Kalangan tadi selandjutnja|»8ingsul” sedikit, tapi sedikiiiitt sa bungkil kelapa dil. Menurut ke- Dendang Malaya: 12.45 Cambang | in) djangan bersifat seakan2 me- SWd dan Razi Nahar, malam Re- sjumi dengan gerombolan DI, hanj. Hae " ea Kn aah atu 5 

: jakin, bahwa makanan baji kini dif'dja, Io, itu malah. djadi manisnia. Ka: terangan, selama bulan itu bahar Kromong, 13.15 Perry Comoi: 13.40 nolong gerombolan2 (bw il. mengatakan di New York, keren Damn tina Perca mea aan ai Ne 2 a pe Ah 2 5 H timbun. ' T (lau merengut, manis: apalagi kalau besi jang telah diangkut ada 1.675 “Tri Irama: 14.00 Orkes Stucro Dja 51 bahwa waktu mereka naik hadji sebutkan tadi. Tetapi walaupun 33 2 eri 384 Naa Pe 'M 3 

: Demikianlah keterangan? jang di! bersenjum, uwah bisa bikin rambut , ton dan dibawa ke Amsterdam karta? 17.05 Taman Kanak?: 1740 | e ta ke Mekkah mereWa telah mengo- | pas Ba akan Ata ar aa 54 Ten atas Ta, Masa : . terima wartawan kita dari kalangan/ Sirpong ab apa anna — | serta Hamburg. Paranadjaja dan Titiek: 18.90 Obro-' Dari pembitjaraan2 jang dila- barkan suztu' demonstrasi terha- fat dahi. Sar Fija L BN ea Bana Ba Ti Ba 5 3 Sa itjipta 
2 jang biasanja mengetahui. |” |" Siapuuuh! ............ Manisee ma lan pak Patrol: 18.15 Hidangan Ire-| Kukan dengan pihak organisasi? dap serombongan kaum Muslimin | ge poteh dikatakan pda PETS Ak 2 Han Pa i Tokio pa Eh Lebih djauh Antara” Djakarta nisee!!! 5 : i : ma A.P.: 18.45 Samba: 1930 Kror-| Sisana Mr. Wongsonegoro men- | dari Sovjet Uni. jang menurut ke |,” aa p Tni 0 April 1 Ha ai s mengabarkan, bahwa kini telah tiba Sir-pong. “TJ:REBON. 'tjong Asli, 20.30 Klenengan Panta- | dapat kesan, bahwa gangguan ke- | dua hadji Amerika tadi ,d'kirim- Aa baal ana. andika “Gun aa Tran Tn ah pula ditetap pa. dipelabuhan Tg. Priok 800 peti sz | — 4 m.— long 21.15 Wajang Kulit semalam,amanan jang dilakukan oleh ge- (kan ke Mekkah untuk melakukan t an atjara perlombaan2 renang jang 

  

. dan diteruskan pembagiannja Kepa| 

  

su merk Camelpo, 800 peti susu 
merk ,,Eledon” 57 peti susu . merk 
SMA” dan 57.000 bal terigu “4 
222 kg. Dalam waktu jang sing 
kat, barang2 tadi akan dibongkar 

da fihak jang bersangkutan. Diuga 
tiba dipelabuhan tadi. 1166 drum 
,melk-poeder” jang didatangkan atis 
usaha fihak.,,/Unicef”, 

  

sg 

7 TAHUN PENDJARA KA: 
RENA SIMPAN PELURU. 

dia jang modern. 
“da mungkin adalah instruksi da-, 

AHLI OPERASI RSUP 
PINDAH. 

Dr. Heijne seorang ahli ope 
rasi di RSUP Semarang mulai ha 
Tt Minggu j.a.d. akan pindah ke 
'kota “Tegal. , Sementara kalangan 
di RSUP merasa sangat ketjewa 
dengan pindahnja Dr. Heijne, se- 
bab 1a dianggap sebagai suatu 
dokter jang betui2 mau mendidik 
pezuwai2nja dengan tjara2 beker- 

Kepindahann'a 

ri Pemer.ntah Pusat, tetapi ada 

AKIBAT KEGANASAN 
GROMBOLAN. 

Dari fihak Djwt. Sosial Kares. 
. Tjirebon diperoleh keterangan, 
bahwa akibat dari perbuatan ge- 

'rombolan diwilajah Kares. Tjire 
bon, mulai bulan. Djanuari s/d. 

| Pjuli 1954 jl. tertjatat ada 1450 
"rumah penduduk terbakar dan 
5693 rumah mengalami pengga- 
.rongan, sedang kerugian selulruh 
'nja berdjumlah Rp 6.366.697,44. 

suntuk: 22.20 Wajang Kulit (landju- 
tan): 05.00 Tutup. 

Surakarta, 18 Sept. 1954: 

kes Timor 
Dari India: 

dan Kulintang: 
07.15 

'Klasik, 13.45 Rajuan siang: 

Djam 06.03 Waltz pagi: 06.15 Or- 
06.45 

Irama Tango: | 
07.45 Irama @Ouartet: 12.03 Teruna 
Kwartet, 12.45 Disco Varia: 13.15 

17-05: 
Dari dan untuk Kanak2: 17.45 Va- 
ria Djawa Tengah: 18.00 The Me: 
lachrino Strings, 18.15 Seni Kara- 

rombolan itu adalah disebabkan 
penerangan jang salah jang me- 
ngatakan antara lain, bahwa pe- 
'merintah sekarang dikemudikan 
Oleh orang2 kafir dan orang2 ko- 
imunis hendak menjerang orang 
Aijeh. 

(propaganda Komun:s”. 

(Menurut Rashid dan Nahar, 
tjalon2 hadji Sovjet tadi ,,menda- 
pat instruksi2 . untuk mendjalan- 
ikan propaganda netralis - dikala- 
ngan2 Arab”..Kedua hadji Ame- 
rika tadi adalah orang2 kelahiran 
Rusia: mereka seterusnja menga- 
takan bahwa demonstrasi jang 
'mereka Jakukan tadi demikian 
..baik” hasilnja, hingga ,,hadji2 
Komunis tadi terpaksa melarika 
diri, karena dilempari dengan to- 

Pi 
MATAN 

Mr. Wongsonegoro menerangkan, 
'gerombolan2 jang masih aktip ditak 
sir, ada diantara “1.500 dan 2.000 
Orang, antara mana kira-kira 500 

rombolan DI menang dalam ,,per- 
djuangan” bagaimana sikap Masju- 
mi, Kasman katakan bahwa hal itu 
terlalu prematur — untuk diutjapkan 
sekarang. Lagi pula kita tidak tahu 
bagaimana sikap gerombolan kemu: 
dian nanti. . 

Sebaliknja waktu ditanja, kalau 
Masjumi menang dalam pemilihar 
jang akan datang, apakah gerakan 
gerombolan dapat dipadamkan, Kas 
man katakan sedikitnja akan  lebil 
lunak, Menurut pendapat Masjumi 
pemulihan keamanan bukan semata? 

akan diadakan dalam pertemuan 
Olympiade ke XVI di Melbourne 
1956. Pengurus FINA akan kembali 
bersidang pada tahun 1955 di Barce 
lona, Spanjol. 

  

TJERAMAH SEPAKBOLA 
CGLEH TONY POGAGNICK. 

Hari Kemis petang tgl. 16 Sept. 
saudara Tony Pogagnick, pelatih 
dari PSSI, memberikan latihan 
senakbola pada kes. PSIS junioren ga AN al 4 AN Gp -| Dalam pada itu mengakibatkan | witan: 19.30 Kwartet Koch: 19.451 “pai 600 orang jang masih bersen | mit oleh chalajak ramai”. (Anta- | Operasi militer seperti jang didjalan |dan senioren di Stadion Sms. Ba- 

Nan au mna 21 jang mengatakan, bahwa pindah- 2-143 otank. tewas J2” orang AN an Dan t “an didata api. Sifat pengatjauan di Atjeh | ra). kan sekarang, tetapi jg paling uta-| si junioren diadakan antara djam 
Setelah mengadakan pemerik- |nja itu karena kesulitan soal pe-! pula g , $| Kontak dengan Pendengar: 20.30 (7155 Pe AM ea sapi ) saan beberapa kali dan mende- 

ngarkan  keterangannja beberapa 
orang saksi, Pengadilan Negeri 
Semarang pada hari Rebo jbl. te- 
lah memutuskan memberi huku- 
man pendjara selama 7 tahun di- 
potong tahanan atas diri t 
wa Sdjk. dari 
jang dipersalahkan dl 
hak menjimpan sedji 
ru. “Dalam perkara it 

  

  

   
   ah pelu- 

Djaksa 
menuntut hukuman 8 tahun pen- ' 
djara dipotong tahanan, dan ter- 
dakwa ditahan sedjak 12 Pebru- 

  

tumahan di Semarang. Dr. Heijne 
berasal dari Djerman dan beker- 
Laju de RSUP sed'ak April 1953, 
dan hngga kini bertempat ting- 
gal di kiotel du Pavillon. Berke- 
nsan dengan kepindahannja itu, 

“pada Rebo malam jbl. telah di 
" adukan malam perpisahan dengan 

pegawai2 Djumurawat di Aula 
SUP: Semarang. : 
Selandjutnja menurut kabar jg 

belum. resmi dinjatakan, bahwa 
1tk pengganti Dr. Heijne, mung- 

'luka2, 10 orang ditjulik, dan 4 
orang dianiaja, serta sedjumlah 
37.071 orang mengungsi. Sebagi- 

jan besar penduduk jg menderita 
litu terdiri dari penduduk Kabu- 
| paten Kuningen. 5 
|. Selama itu bantuan jang diberi 
ken olen Djawatan Sosial beras, 
pakaian, alat2 pertanian dan Besi 
'bagainia, jang harganja kalau di 
perhitungkan dengan uang ber- 
djumlah Rp 433.858,35, dianta- 
'rania bantuan: berupa uang seba 
njak Rp 144.642,65. 

  

tan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 18 Sept. 1954: 

Rozano: 07.30 - Orkes 
07.45 Langgam modern: 12.05 Sam- 

12.30 Rajuan Semenandjung: 12.45 

Bingkisan Penjiars 21.20 Puspa Ra- 
gam, 22.15 Puspa Ragam (landju- 

Djam 06.10 Tembang Tjiandjur- 
an: 06.35 Irama Pulka: 07.15 Irama 

Columbia, 

ba Irian: 12.15 Suara Suprapto d!l.: 

Musik ringan: 13.10 Rajuan Tiong- 

Pilihan Salit 
Bagi, Yoshida 
Harus Menghadap Utk Di- 
periksa Atau Masuk Pen- 

djara 1 Tahun 

Djawa Barat: di Atjeh djarang se 
kali terdapat ' serangan2 langsung 
kepada penduduk: sendjata2 jang di 
pergunakan ialah sendjata2 pening 
galan Djepang dan tidak banjuk ter 
dapat: sendjata2 api baru seperti di 
pergunakan oleh gerombolan? penga 
"ijau di. Djawa Barat. j   ' Tentang berita2 jang mengatakan, 
bahwa pemimpin pemberontak Darid 

“Beureueh telah melarikan diri ke 
"luar negeri, Mr. Wongsonegoro ka PERDANA MENTERI Dje- 

ma ialah operasi menembus hati me 
reka, operasi politik dan kebidjaksa- 
naan dan bukan jang menambah ke- 
djengkelan mereka (DI). 

: Surat Hasan Tiro. 
Tentang ,,antjaman” orang jang 

bernama Hasan Tiro kepada Perda- 
na Menteri Ali, Kasman katakan 
bahwa surat itu masih belum diketa- 
hui 'resmi atau tidak “dan Masjumi 
sendiri belum dapat tentukan sikap- 
nja. Tetapi kalau memang benar ada 
surat demikian, itu berarti bahwa   rana 

16.00 s/d 17.00 dan bagi senioren 
djam 17.00 s/d 18.00. 
“Pada malam harinja dimulai 

diam 20.00 bertempat di Kantin 
Polisi Bodjong Smg. sdr. Tony 
Ben akan memberikan tje- 

tentang sepakbola. Kepada 
para peminat diharapkan meng- 
hadliri tjeramah itu. 

  

HARGA EMAS. | 

Semarang, 16-9.   5 Ka : Sg tani hoa, 13.50 Irama Menut: 14.00 Ge- Na 5 i z 24 karat: djual Rp. 45.— 
ari TKR kin akan datang dokter dari Djer 2 Mr 5 TM takan, bahwa berdasarkan penjelidi | pang, Sh.geru Yoshida. sampai H Ti : : arat: djua p. 45. pa Pa akwa Sdjk. | man pula jattu Dr. Heilborn. | Ine Mang: Ng ik sofer at ant al ang terjara KUR Mpae dan dju| hari Sabvu jad. harus memper- Dana B 3 apa Pa aa beli Rp. 44— itu Pengadilan telah dapat Fan. : | PERPUSTAKAAN. NEGAR Aa Na an aa Lan ga belum dapat dipastikan apakah | Crabangkan apakah dia akan ma- Masjum. Fikahada al “Gehun 22 karat: djual — Rp. 41.— djumpai latar belakang dari pe-| — KEPINDAHAN BUPATI SEMARANG. Pn dia: se NN Progres. #“7ombolan2 pengatjau disana men| d,u kemuka suatu panitia peme- | m7 Hdaluh sig sadja. beli Rp. 40.— njimpanan sedjumlah peluru tadi. 

  

SUMARDJITO. 
sip: 20.15 Varia: Dari day untuk dapat sendiata dari penjelundupan2.j ruksaan Parlemen ataukah lebih   | | Kegontjangan Kabinet ka 

En PN an anak hahaa ai Komentari “p Y 23 V S5 Pin aan iri n di: 5 Diakarta, 15 Sept. 1954: nan me aa Gn da Ta nba Moe LAS MA Da Penak an Ppanan KK NA Kk Maa baokrask “Man maang UAS -sukikan "alan pengjara aeloing | 2... 004 pl dari dalam, 24 karat tiap gr. Rp. 45,50 beli Pe an Ge Oanga 01: et a ! : , He He 3 Ka 0 nan, ataram: 22. etopra ataram | , . PEN nada genai kedudukan kabine : arat tiap gr. . 44,50 beli 
mengaku anggauta dari gerombo- | 1954, maka terhitung mulai tang Ikan suatu koleksi, Staatsbladen/ An : ngatakan, bahwa ddal rte- Setu tahun. | : an “ Tn : IeK 3 Fi lan Barisan Sak Hati Ta gal 1 September j.l. Bupati Sema- (Lembaran Negara jang terhimpun (landjutan): 24.00 Tutup. Pant ng Na Tah tea Sebagai diketahui sediania hari “arang ini, jang Na ? Natan Surabaja, 15 Sept, Tosa: 

      

   
rentjanakan : . mel | 
rangan terhadp pos polisi di Kali 
wungu pada tgl. 20 Pebr. 1953. 
Hn rentjana itu kemudian di- 
gagalkan oleh fihak jang berwa- 
djib karena rentjana mereka telah 
diketahui lebih dahulu, dan S. 
ketika itu dapat tertangkap: oleh 
jang berwadjib, »“ 

Adapun djumlah peluru jang 
disimpan oleh Sdik. dan pads »e: 
meriksaan itu diadjukan sebagai 
barang bukti jalah £ butir peluru 
thompson, S peluru FN, 27 petu- 
ru colt dan ! 
djata sten, 

ukan se- 

  
rang Sumardjito dipindah dan di- 
naikkan pangkatnja mendjadi Re- 

| iden Sumatra Barat. Keberangka- 
an pak Sumardfito ke posnja 'g 

baru ini direntjanakan besuk tgl. 
10 Oktober t ( 
hagiis keangksiin ini. besuk tang 

d. Untuk mengaju- 

zal 22 September akan diadakan 
malam resepsi dan perpisahan de- 
ngan pak Sumardjito, Sedang per- 
pisahan pak Sumardjito didaerah2 
wfajahnja 2kan dlekwffun  anta- 

|ra tanggal 22 sampai 30 Septem: 
ber, Siapa jang gkan mengganti- 

Ol: butir peluru sen- #kan pak Sumardjito mendjadi Bu- 
pati Semarang belum diketahui. 

. 

Imulai th. 1829 hingga kini jang 
lengkap ditambah pula  dergan 
lain2 himpunan2” Perundang-Ln- 

Djakarta, 18 Sept. 1954:   dang Peraturan Pemerintah « dan 
/Gewest/Prov, Bladen dari sebeb- 
Ilum perang. Djuga tersedia pelba- 
igai Berkala Pengetahuan seperti 
'tjdschrift v, Ind. Taal-, Land- en 
'Volkenkunde, The Indo-Asian 
'Culture, Penerbitan2 Unesco. So- 
Icial Casework, Ekonomi dan ke- 
(uangan Indonesia, The Economist, 
'#nternational affairs, Kriminalis- 
Itik. Yournal of Pharmacy and 
|Pharmacology dis, jang berman- 
hfaat, p   

"12.00 Untuk kaum Wanita: 

Djam 06.10 Rajuar pagi: 
Orkes Tossema: 07.30 Orkes Horas: 

Untuk kaum Wanita (landjutan): 
13.00 Hidangan ORD: 13.40 Orkes 
Progressip: 14.00 Orkes Studio Dja- 
karta: 1700. Lagu2 Krontjong: 17.30 
Orkes Chandra Kirana, 18:15 Orkes 
"Malaju Kenangan: 19.30 Orkes Ha- 
waiian Putri Maluku: 20.40 Njanji- 
an Ati Ratna dan Rozano: 21.00 
Seni Sunda Siudio, 22.15 Anekawar 
na Langgam, 23.00 Tutup. 

07.10 

12.40 

Rebo: Yoshida harus madju  ke- 
muka panitia pemeriksaan Parle- 
men tadi untuk mendjadi saksi 
perkara suap2an dan korupsi da- 
lam kalangan para anggauta pe- 
merintahan bertalian dengan ada 
nja permintaan2 dari industri per 
kapalan utk menerima pesanan2. 
Pemeriksaan terhadap dirinja pa- 
da hari Rebo ditunda karena ia 

Iberada di Atjeh telah dikemuka- 
'kannja dengan tegas. bahwa de: 
mokrasi menghendaki perobahan2 
ketatanegaraan dengan djalan da- 
mai dan bukan dengan kekerasan. 
Baik D.f. maupun komunis boleh 
berusaha mengadukan perobahan- 
perobuhan itu. akan tetapi harus 
melalui saluran parlemen. Dalam 
hubungan ini Mr. Wongsonegoro menjatakan terlalu sibuk untuk menjatakan untuk mengadakan datang kemuka panitia itu. Selan- perobahan2 itu harus pula didja- djutnja diwartakan bahwa panitia ga djangan keamanan terganggu, ini menunda pemeriksaan2nja ter sehingga pemilihan2 umum dapat- hadap diri Yoshida sampai hari 
lah berlangsung dengan baik. Sabtu j.a.d. (Antara). 

mentara harian2, 
bahwa  kegontjanganrja itu bukan 
'datang dari pihak oposisi, tetapi ka- 
rena api dari dalam. Antaranja di- 
sebabkan oleh sikap PIR, NU, PSII. 
'Kasman  jakin bahwa kabinet akan 
djatuh dengan keadaannja seperti se- 
karang, 

Dalam hubungan ini ia sebut ,,ra- 
Isa tidak puas” orang PIR terhadap 
Menteri2nja sendiri dan terhadap be- 

| leid P.M. Ali, soal2 ekonomi dan ke- 
uangan jang menurut Kasman, ma- 

(kin mundur, sikap NU jang ditelur- 
kan oleh kongresnja baru2 ini di 
.Surabaja dan sebagainja. (Antara) 

22 karat tiap gr. Rp, 42,— 
, . nominal 

Singapore, 15 Sept. 1954: 
Emas lantakan tiap tael: 

Str. $ 153 beli 
Str. $ 159 djual 

Londen, 15 Sept. 1954: 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dengan dollar Ame- 
tika adalah sbb.: 
Emas Beirut 

tiap ounce 35.24 
Emas Hongkong   tiap ounce 38.19 
Emas Macao tiap ounce 37.82 
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dag Lani Jg 
nauer EA ha Te Dallas Kalah “Mooou Terse 

AHA NAN EROPA (MPE — EDC, MASJARAKAT 2 t 
telah ditolak oleh Perantjis. 

        

  

        

     

adalah suatu mada jg agak Temah 
   mendjabat menteri dalam neg 

berpendapat bahwa dari Uni $ v je 
perdamaian untuk ri 

Sebelum m dakan tindjau: 
tentang perk 20 ana 
nja di Eropa, " adal 
untuk dengan singkat 1 
kan latar belakang 
PDC tadi 3 

“1 Idee MPE dila 

Churchill sendiri 
nja. Didalam bulan” A 
ia mengemukakan 
bentukan Tentara 
sebuah pidato dim 
rat Konsultatif D 
beberapa minggu 4 
tusnja perang Ya — 
kemudian Amerika $ 
usulkan kepada | 
untuk menjetudjui pr 
djataan kembali Djerm 

  

   

diantara duabelas negara akoor, 33 
   

  

   
hanja Perantjis: KN ANPA 

En 

Didalam batan Ok 
parlemen Perantjis 
rentjana-Pleven untuk memben- 
tuk tentara Eropa. 

Didalam bulan Desember De- 
wan NATO Le menje- | 

d untuk me- tudjui usul | 
Djerman di nempatkan satuan 

dalam tentara At 
Pada Djanuari 1951 

mengundang negara2 N 
pa untuk Manah 1 
tukan tentara Negar 
adalah Benelux, “Denmerka, : 
wegia, Italia! Tee da P 
gal. Djuga Djerman Na men- 
dapat undangan. Denmarka, Nor- 
wegia, “Inggris idan — Portugal 
menolak undangan itu: 

Beberapa bulan kemudian Empat 
Besar berunding di Astana Rose un 
tuk membitjarakan “masalah Djer- 
man. Ber-minggu2 mereka hanja 
berbitjara tentang agenda 'sadja: ke 

  

    

    

tika tidak ada persetudjuan tentang d 
ini, mereka pulang. Tiga bulan se 
sudah itu menjusul' suatu ketera- 
ngan bersama dari Amerika-Ingpris- 

Peranijis, € ' 
bahwa ketika negara itu setudja ten: 
tang pembentukan tentara Eropa. 

Didalam bulan December. 1951 
diadakan pertemuan? “di Paris dan 
Strassburg antara negara2 apa jg di 
namakan ,,Eropa Ketjil”, jaitu Be- 
nelux, Peranijis, Italia dan Djer- 
man Barat. Singkat sesudah itu Pe- 
rantjis sendiri memadjukan sebuah 
renijana pembentukan suatu  masja- 

rakat militer Eropa, jg dikira2kan 
akan berwudjud EDC itu. Didalam 
prinsip ini disetudjui dibulan  Dja- 
nuarj 1952 oleh ke-enam negara itu 
dikonferensi Paris. 

& , orang kini sedang posing tudjuh 
keliling...... Perantjis matik chawatir 

Djerman. erhadap 
Empat tetaa hari kemudian pa 

da tg. 11 Febr. 1952 terdjadilah 
perdebatan hangat di parlemen 
Perantjis tentang soall ini jang 
memakan waktu 8 hari. Dengan 
ini njata bagaimana rakjat Peran| 

        
       

   
   

  

    
   
   

    

    

   

   

    

  

    

  

   
    

   
   
   

      

   

   

ntik. tara. 

jperantis | 

denga, mana dinjatakan | 

- Menurut banjak pendapat, dng 

(negeri Amerika Serikat di Washing- 

9 

“jang tampil kemuka didalam 

t tidak mengantjam bahaja 
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: yani toga Lanal 

2 Orang terkemuka dari parlemen 
penting dalam ,.mendjatuhkan” 
partai sosialis: kanan, Eduard Herric 
ii dibuat sesaat sesudah parlemen 

Kedudukan Adenauer di 
perlemah,  Dulles kalah, 
Moskow tertenjum, . 

Kedudukan Adenauer dengan 
sendirinja diperlemah. Dialah jg 
berpegang teguh pada MPE, ka- 
dang2 dengan menentang nasehat 
dan suara. Hampir 4 tahun jlama- 
nja seluruh politiknja didasarkan 
atas MPE atau EDC tadi dan 
kemudian sebagai akibatnja pemu 
han kedaulatan Dierman. 

itu ia telah mengabaikan banjak 
kemungkinan2 untuk mempersatu 
kan kembali Dierman. Di Bonn 

Begitu djuga dikementerian luar 

ton. Runtukhnja politik MPE berarti 
kekalahan spolitik Dulles di Eropa, 
seperti djuga Djenewa berarti keka 
lahannja di “Asia: 

Hanja - Moskou bisa eka   tjis kuatir terhadap persendjataan 
kembali Djerman. Mosi kepertja- 
jaan pada pemerintah diterima, 
tetapi ini disertai dengan bebera- 
pa andjuran mengikat. Didafam 
andjuran2 “ini ditekankan “sifat 
supranasional dari tentara Eropa 
dan dengan tegas ditolak pikiran 
tentang suatu tentara nasional 
Djerman. Selandjutnja pemerin- 
tah didesak supaja mengandjur- | 
kan negara2 lain masuk dalam 
masjarakat pertahanan ini, teris- 
timewa Inggris. Mosi ini diterima 
oleh parlemen dan Mendes Fran- | 
ce turut menjetudis sinja. 

p. Lissahon. 
Tiga hari kemudian | di Lissabon 

diadakan konfer ap 
tudjui lapuran menteri 
geri Perantjis pada waktu Ig 
Robert Schuman, tentang M.P.E. 
Perdjandjian MPE diparap pada 
9 Mei 1952, Pada tg. 26 Mei '52 
menjusul peranan Bonn, 2 
mana ditetapkan wa  sesud 
MPE di-ratifikasi, kedaulatan 
Djerman akan dikembalikan, ke- 
tjuali mengenai Te hal ig 

asih dikuasai ole h Tiga Besar. 

Maret 1953, kemudian Belanda 
(Nasabah '54), Belgial Maret) dan 

emburg. 
Penolakan Perantjis ma- 
kin luas. 

Di Perantjis penolakan MPE ma 
kin luas, dengan bertambahnja utja 
pan2 Djerman Barat untuk  mem- 
pergunakan MPE guna  mentjapa. 
keinginan2 nasional Djerman, teru- 
tama pengembalian tapal — batas 
Djerman jg dulu. Semula pe Pa 

itu datangnja dari dua pihak jg b 
tentangan, jaitu dari kaum Kn 
dan pengikut de Gaulle (golongan 

exstreem kanan). Tetapi  djuga 
kaum sosialis dan kaum radikal mu 
lai menentangnja. 

Pemerintah Perantjis ig berturut2 
an tidak mau menggantungkan na- 
sib mereka pada MPE, sehingga 
pembitjaraan di parlemen diundur2 
kan. Baru ketika “Mendes France 
mendjabat perdana menteri  terdja- 
di kemungkinan untuk memutuskan 
soal ini. Hasilnja: Perantjis , lengan 
tegas berkata: ,,Tidak mau!” 
“Tetapi apa dan jg dikehendaki 

Perantjis? 

- .Perantiis mau apa? 

Mendes France mengatakan dT 
parlemen, bahwa meskipun MPE 
ditolak, Djerman pasti akan men 
dapatkan kembali kedaulatannja, 
dan pada achirnja tidak mungkin 
ditahan bahwa Djerman memper- 
sendjatai kembali dirinja. Sebagi- | 

    

an Nat? parlemen: menjetudjui 
utjapan itu, 2 0 se: 
mua. 

Bagai 

  

menghadapi soal. 
jang sulit $ cali untuk mengemu 
kakan rentjana2 mengenai persen 
djataan Djerman, jang dapat di 
terima oleh suara terbanjak. 

Ini Ka berarti bahwa semua | 

   

“319 sa jang sekarang me- 
nolak E, djuga akan menolak 
segala matjam ren Benang: 
taan kembali Dj 

iantara 2 n d kini 
Saniotadiai aa Sh se- 

bagian ig menolak: re Tepak 

  

tentara nasional Djerman, | 

-akan tudjuan politiknja. 

la tahu apa jg dikerdjakan, sedang 
kan lawannja tidak tahu benar 

" Jembut terhadap Uni Soviet. Jules ' 
.Gan pertahanan terkenal sehaga 3 m 

Te 

0 peninggian tingkat hi up wargan 

YA among) 
per Debat di lemen Perantjis 

Ka aa — ketika 

E.D.C- Sebelah 

  

  

pile 5 melanda ) : 

  

jan 
terhadap kaum omunis, 
negara en nga en 

   

  

jang mempunjai peranan 
kiri» Jules Moch dari 

4, ketua parlemen Perantjis. Gambar 
Peranijis "menjatakan suara: menolak 

EDC. 

Perantjis 

nan untuk tidak menolak  seluruh- 
nja suatu ust demikian itu. 

Djuga di Djerman usul sematjam 
itu akan mendapat pengikutnja, dji 
ka ini berarti mempertjepat persa- 

tuan Djerman “kembali. 

Djika pada segala itu ditambah- 
kan bahwa di bulan2 belakang ini 

terlihat suatu pendekatan - antara 
Uni Sovjet dan Inggris, maka tidak 
lah terlalu semberono untuk meng- 
harapkan suatu pelepasan  ketega- 
ngan di Eropa di-bulan2 j.a.d. Me 
mang banjak orang masih belum 
biasa terhadap pikiran ini: propa- 
ganda ber-tahun2 jg di-djedjal2kan 
terus-menerus tidak memperkuat ke 
inginan dan kemungkinan untuk 

menimbang dengan tenang setjara 
objektif situasi politik. Tetapi achir 
hja jg memutuskan toh kenjataan2. 

Kekuatiran terhadap serbuan Uni 
Sovjet sudah banjak berkurang di 
Eropa Barat. Sebaliknja jg- mening: 
kat ialah keinginan supaja tekanan 

padjak untuk kemiliteran mendjadi 
ringan. Dengan demikian terbentuk   Rupa2nja 

dengan kemenangannja: ini, ia “akan 
mendesakkan terus usul2nja mengeh 

lah suasana jg dapat memungkin- 

kan pendekatan. 

Djuga Asia akan mengetjap fae- 

Moskow, teta 

ngki 

patut dipertjaja, 
akan mengundjungi pula 

nja ke 
“dalam perdjalanannja pulang 
Hindia. 

“Imengawasi perletakan sendjata di 

ga menekankan agar Ti 

Burne Sumbar? 
Bisa Tindas Gerilja Ma-'4     nai . perdjandj.an. keamanan . umum 

'di Eropa. Dap-orang tidak perlu" 
keheran-heranan sangat djika Peran 
tjis nanti “memperlihatkan keingi- 

dehnja, seperti djuga Eropa  seka- 

irang sudah mentjobai ke-enakan ke 

njataan bahwa di Asia Timur keri- 
butan perang sudah berhenti. 

  

I-b.l, dan mengadakan berbagai 
ayassa dan pembesar2 Kemis pagi 

Wartawan dimana ja menjatakan 
nesia. Oleh Lobo dinjatakan, bhw 

kesan bahwa pada dewasa ini dua 

Dalam hal ini, demikian dikatakan 
oleh Lobo, sesuai dengan tradisinja, 
GPDS bersedia membantu pemuda 
dan rakjat Indonesia dalam: memper 
djuangkan dua masalah ini.  Dinja 
taka nbahwa GPDS mempunjai ang 

gota sebanjak 85 djuta di 95 ncge 
ri. Dan untuk ini GPDS akan 
mobilisir setia- kawan dari PA 

Perin gatan 
JN.Y « Tribune 
Russia PentingkanmPem- 
buatan : Kapal2 Perang 
Pengrusak Kapal Dagang « 

HARIAN AMERIKA ”New 

York Heraid Tribune” hari Ra- 

bu telah memberikan komentar 
trhadap sikap Inggris dan Ame- 

irika Serikat. jg dikatakannja da- 

Te ea rtumbuhan ang sah terhadap pertumbuhan 
katan laut Sovjet Uni. Tadjuk | 

rentjana dalam harian tadi me- 

ngatakan bahwa Sovjet Uni me- 

manfingkan pembuatan djenis2 

kepalperang jang dapat dipakai | 

untuk menjerangi kapal2 dagang. 

Hal ini mengingatkan kembali 

keadaan waktu ,,Pertempuran At- 

lantik”, jaitu waktu Djerman Hit- 

ler: menimbulkan gangguan besar 

bagi kapal2 dagang Serikat | de-y 

vjzt Uni sekarang. 

Dikatakan  seterusnja bahwa 

NATO,. SEATO, ANZUS dan 

hampir semua persekutuan perta- 

henan Barat jang telah dibentuk 

(untuk dapat mawar sagresi Koj 
|munis” itu, harus menguasai lau- 

tan apabila mereka ingin selamat. 

Oleh sebab itu, maka Armada Me | 

rah — biarpun bagaimanapun dju ' 
ga kekuarangan2nja pada saat ' 
ini — tidak boleh diabaikan ar- 
tinja. Demikiantah “tulis harian « 
tadi. (Antara). ,   
GPDbs Sanggup Bantu Per- 
Idjoangan, Utk, Rebut Irian 

Dan Menentang SEATO 
SESUDAH TINGGAL di Tea sedjak tanggal 28 Agustus 

pa, utusan GPDS (Gabungan Pemuda Demokrasi Sedunia) Lobo. Se- 

belum berangkat, ia telah mengadakan konperensi 

luh pertemuan dengan matjam2 organisasi pemuda, peladjar, seris 
k:t2 buruh, wanita dan orang2 terkemuka, maka ia mempunjai 

mendjadi tk perhatian dari rak'd4 
mata membebaskan Irian Barat dan kedua, masalah Seato. 

seluruh dunia. 

me - 

minggu jl. ini ge- 

ngan kapal2 perang, jang djum- 

laga tdak sebesar armada “80. j 

pertemuan dngan organisasi2 
telah berangkat kembali di Ero- 

pers di Balai 
n2nja selama tinggal di Indo- 

setelah mengadakan berpuluh-pu- 

masalah pokok jang sedang 
Indonesia, jaitu perdjuangan 

“ Kemudian diterangkannja, bahwa 

selama di Indonesia ia djuga telah 
menemui Menteri Pertanian, maha: 
guru2, mahasiswa2, untuk memper 
tjakapkan sekitar masalah2 jang se 
dang dihadapi oleh pemuda — desa, 
dan tentang pertemuan interrasio | 

nal untuk  membitjarakan masalah 
pemuda desa itw di Wina nanti. 

Sebagai telah dikabarkan, pertemu 

an internasional ini akan diadakan 
dalam bulan Desember jad. Ia gem 

“bira, bahwa dibanjak desa di Indo 
nesia sudah dibentuk panitia2 untuk. 
membitjarakan dan memperdjuang 
kan nasib pemuda2 desa tsb., “demi 
kian Lobo. 

Djuga disinggung dalam konperen 
Tn tsb. soal festival pemuda se 

ia jang akan diadakan dalam bu 
aa Agustus 1955. Ia mengharapkan 

supaja Indonesia dapat mengirimkan 
Utusan sebanjak2nja. Menurut 
bo, djuga PSSI (Persatuan Sepakbo 
la: Seluruh: Indonesia)” menjatakan 
akan ikut mengirimkan — wakil2nja 
kefestival tsb. 

  

33 Djuga berbitjara dalam konperen 
si pers tsb. Corona, seorang dari 
Dewan Pimpinan Partai Sosialis Ita 
lia jang baru tiba hari Selasa di 

| Djakarta. Baru2 ini ia telah mengha- 
diri sidang dewan GPDS di Peking. 

| Maksud kundjungannja ke Indonesia 
jalah untuk mengadakan kontak de 
ngan partai2 disini, untuk mendjelas 
kan sikap dan kedudukan Partai So 
sialis Italia pada dewasa ini. 

(Antara) 

17 ANGGOTA GEROMBOLAN 
DITEWASKAN. 

Dalam aksi pembersihan didae- 
rah Pengaron, kabupaten Bandjar, 
apr Mobrig dapat menewas- 

kan 17 anggota gerombolan, mem 
bakar tiga buah markas gerombo 
Ipa dan 25 ton padi. Padi gerom 
'bolan terpaksa dibakar, karena 
tidak dapat diangkut lagi, sedang 
ikan tempat itu sangat djauh dari 
kulah 

  

psi Hak Ya 

& 

( 

bo 

  

berita2 'per "tang Meobotas 
bahwa Na bermaksud | 

Malenkov. Djawaban | 
'aS tadi dianggap | 

jatu petundjuk — bahwa 
tidak bermaksud pergi ke 

i bahwa Malenkov: 
1 ke 5 ti eking, 

ru mengundjungi 

Nehru mungkin akan 
kundjungi Indotjina. 

Sementara itu diperoleh kete- 
'rangan dari salah satu sumber jg. 

'bahwa  Nehru 
ketiga 

| negara Indotjina,. salah satu di- 
antaranja pada waktu berangkat- 

RT, dan jang 2 buah lagi 
3 

Dalam kundjungannja ke 
Indotjina, - Nehru akan. mengada- 
|kan pembitjaraan dengan ketua 
Komisi Internasional jg. bertugas 

Indotjina, seorang bangsa Ingin. 

(Antara). Peta 

Pesan Mao 
TseYTung 

Supaia Tiongkok la 
djar Dari Russia   

PRESIDEN RRT, Mao Tse- 
tung, hari Kamis dalam Kong- 
gres Nasional Rakjat Tiongkok di 
Pekng mengatakan bahwa Tiong- 
kok harus b untuk bela- 
djar dari Sovjet- Uni dim mem- 
bangan negara baik ekonomis 
Mann Pera agar negara ini 

pat. m negara jang ma- 
dju dan - Demikian dikabar- 

| kan oleh UP mengutip sia- 
ran radio peking Selanajun 
Mzo Tse-tung djuga Pane otalan 
bihwa RRT harus selalu mem- 
pergunakan adjaran2 Marx dan 
Lenin urtuk d'djadikan pedoman. 
Lebih djauh Mao Tse-tung dju- 

berdjoang untuk mempertahankan 
perdamaian dunia dan untuk ke- 
madjuan kemanusiaan (Antara). 

Djendral 

laya Dlm | Th. Asal.... 

"DIREKTUR OPERASI Anti- 
Komunis” di Malaya, Letnan- 
djenderal Sir Geoffrey Burne, 
malam Rabu jl. mengatakan di 
Kuala Lumpur bahwa ja akan 
mengachiri apa jang disebutnja 
pemberontakan Komunis di Ma- 
aya 2 dalam na, 1 tahun, 
As: ja penduluk djangan lagi 
member.kan uang “dan Me 
kepada gerilja2 jang ada dihutan 
itu. 

Rentjana 3 pasal Burne. 
Burne membentangkan rantja- 

ngannja jang terdiri dari 3 po-- 
kok, untuk membasmi pasukan2 
gerilja di Malaya. dalam mana 
serdadu2 Malaya untuk pertama 
kalinja akan dilatih mendjadi pa- 
sukan pajung, jang kemudian 
akan didjatuhkan ditempat» di- 
mana sudah diketahui adanja sa- 
rang gerilja. Hingga kini pasukan 

n Malaya ditempatkan di- 
Bara mem ditengah rimba ”se- 

Ketiga - pokok rentjana Burne 

  

tadi jalah : 
1. Tentara dan angkatan udara 

harus bertindak lebih bersifat offen 
2 

2. Berikan lebih banjak tanggung 
djawab kepada kepolisian, jang se 
mentara ini hasil2nja dalam opera 
si2 sudah mendjadi sangat lebih ma 
dju. 

3. Menarik hati segala suku .,abo 
rigines”- (penduduk asli jang paling 
lama bertanah-air dj Malaya, misal 

nja suku2. Djakun, Semang dll.) ke 
pada pihak pemerintah, karena suku 
suku tadi ,,karena terpentijl dan ti 
dak tahu-menahu telah membantu 
musuh untuk "membuat pangkalan? 
dirimba-raja”. Kata2 Bourne tadi di 
utjapkannja dalam konperensi pers. 
(Antara) - 

SOAL MASUKNJA. ORANG 
INDONESIA KE PHI- 

LIPINA. k 
Ph'lipina akan mengemukakan 

d'muka sidang P.B.B. persoalan 
masuknja orang2 Indonesia dan 
Totghog setjara tidak sah kewi- 
la'ah Philipina. Demikian berita ' 
UP dari Manila. Ke an ini te- 
lah diambil dalam sidang kabinet 
hari Rebo oleh Pres'den Ramon 
Magsaysay. 

  

   
- Nj. Vijaya “Faksmi Pandit 

telah memberikan sumbangan se- 
besar 63.000 dollar untuk mendi 
rikan sebuah tempat pendidikan 
untuk kesenian Indonesia di Delhi 
University. Uang ini berasal dari 
sumbangan orang2 India di Indo 
nesia kepada Nj. Laksmi selama 
kundjungannja ke Indonesia baru 
baru ini Kantor Gubernur 
Kalimantan di Bandjarmasin ru- 
panja di .,dojani” Oleh para pen-   Ltjuri, Bu ktinja pada tanggal . 13 
Malu utuk ketiga kalinja kan- 

ajarakat Indonesia, berusaha mati2ai 
.anfuk menimbulkan kesan diluar rx 

ak mengurus 

&ipun realiteitnja masih ada, dibesar 

ongkok Tea va 

- ya 

Dim | 

  

MENTERI PENERANGAN Dr. 

er 

  

sakan 1 

. Seluruh Bangsa Memberi Backin 
| Delegasi Indonesia -- Toleransi Perlu 

Bad Buat Demokrasi. 

   

gK pd 

  

L. Tobing menerangkan 
dalam pidato jang diutjapkannja dalam pertemuan ramah-tamah 
dengan para wartawan Rebo malam. ditempat kediaman Menteri, 
bahwa djustru pada waktu soal 
“delegasi kita di PBB, kita harus 

“kan satu pemerintah jang stabil. 

Irian Barat diperdjuangkan oleh 
berusaha memperlihatkan kepada 

“dunia internasional, bahwa pemerintah Republik Indonesia merupa- 
Menurut Menteri Penerangan, 

tidak hanja pemerintahnja sadja jang stabil, bahkan perlu dunia 
internasional mengetahui benar2, 
sekarang' betul2 memberi backin 

| 'sedang memperdjuangkan nasib 

bahwa seluruh bangsa Indonesia 
g kepada delegasi kita, jang kini 
Irian Barat, agar masuk kedalam 

wilajah R.I. Pihak luar negeri mengetahui denjutan djantung bang- 
sa Indonesia a.l. dengan melalui 
nesia, 

Eiikemukakah oleh Menresi To- 
sing, bahwa pihak lawan politik ne 4 

Jara kita, jang masih ingin menaruh 
sekuasaan pendjadjahan didalam ma 

se-akan2 kita tidak capable un 
negara kita sendiri 

Soal gangguan keamanan jang mes 

geri, 

sesarkan “demikian rupa, sehinggz 
e-akan2 seluruh R.I. merupakar 
lacrah jang katjau balau. Soal2 per 
'konomian, jang realiteitnja memang 
'nasih belum sempurna, digambarkar 
e-akan2 hopeloos sama sekali. 
Dengan mem-besar2kan berita me- 

1genai kekatjauan, ketidak beresan. 
telalaian dan segala matjam tjelaan 

naka sebenarnja pers kita dengar 
idak disadari terbawa hanjut olet 
trus politik negara jang mendjad' 
'awan kita. : 
Dengan di-besar?kannja  berita2 

nengenai front anti ini dan anti itu 
5lok ini dan blok itu, tergambarlal 
pajangan jang muram tentang nasit 
segara dan masjarakat dikemudiar 
hari, 

Dalam hal ini Menteri Tobing 
pertjaja, bahwa para wartawan tju- 
kup mempunjai tanggung djawab jg 
besar atas mendjalar/tidaknja beri- 
ta? jang menggelisahkan tadi. Dan 
dengan bantuan dari para wartawan? 
jang berkehendak baik, ia jakin ti- 
dak akan timbul tiupan angin taufan 
jang berisikan kabar2 jang merupa- 
kan berit: jang berbisa, 

Toleransi perlu buat demc 
krasi. 

Tentang pemilihan umum dikata- 

kan.aleh Menteri Penerangan, bah- 

a Dulles Sibuk 
SoalPersendjataanKem- 
bali Djerman Mendjadi 
#Atjaranja Jang Ter- 

penting | 

  

KOMISARIAT agung Ame- 
rika Serikat untuk Djerman meng 
umumkap hari Rabu bahwa, men- 
teri luar negeri Amerika Serikat 
John Foster Dulles hari naa 
sedianja t'ba dengan pesawat 
bang Ti Bonn. untuk mengadaken 
penekan jang Mera penting 
cngan perdana menteri Djerman 

Barat” Konrad Adenauer menge- 
naj persendjataan kembali dan 
kedaulatan Djerman Barat. 

Berita dari Washington menga- 
takan bahwa Dulles malam Rebo 
Tn dengan pesawat terbang 
dari Washington menudju ke Djer 
man Barat dan ke Inggris, untuk 
mengadakan pembitjaraan sendiri 
perihal masalah  persendjataan 
kembali Djerman. Dulles akan ter 
bang langsung ke Bonn. Sesudah 
itu ia akan mengundjungi London 
untuk mengadakan pembitjaraan 
dengan P.M.. Churchili dan men- 
teri luar negeri Inggris Eden. 

Berita dari Bonn tadi mengata- 
kan, bahwa pengumuman tentang 
kedatangan Dulles ini merupakan 
klimax daripada kegiatan  diplo- 
masi jang intensif selama 6 hari 
di Eropa Barat, oleh menteri luar 
negeri Inggris Eden dan menteri 
muda luar negeri A.S. Robert B. 
Murphy. (Antara). 

Stempel | Dgn 
Lambang Ne- 

'gara 

Hanja Utk Presiden 

ATAS PERTANJAAN » Anta-| 
ra” pihak pemerintah propinsi 
Djawa Timur menerangkan, bah 

“Jambang ' negara "Bhineka 
Sunggal sa "pada lema an 
pat dgu 

cela Len ara sira (Pra da pa 
Hak AN Katak La, ta 
na berita2 dari vega 

surat2 kabar, jang terbit Hg Indo- 

wa pemilihan umum jang dimaksud- 
tan merupakan kompetisi memperl:- 
za'kan kekuatan pengaruh terhadap 
-a"iat, kalau meleset aclilaknja akan 
nendjadi "arena pertentangan jang 
nuha dahsjat. Kompetisi jang beru- 

'bah sifatnja “itu akan mendjelma 
mendjadi ' rivaliteit dan permibul.ar 
Hiaug sengit, terang tidak "akan me- 
iguntungkan negara dan rakjat kite 
iang mendjadi objek perebutan. 
Sembojan: Djadikanlah pemilihan 

umum ini mendjadi arena perpaduan 
sungguh masih “perlu. di-dengyung2- 
tan. Pun kebesaran toleransi antara 
golongan satu dengan golongan lan 
nja, perlu pula selalu dikemukakan 
Ta' ada toleransi, tak mungkin tim- 
bul “demokrasi jang sehat. 

Dalam menaburkan benih toleran- 
si ini, pihak perspun dapat meme 
gang peranan penting. 

—- Dalam lapangan pemilihan umun 
nanti,” dimana tiap2 partai, badar 
organisasi. dan persoon2 mengada 
kan kampanje propaganda guna da 
pat dipilih mendjadi. anggota Kon: 
stijuante” dan Dewan  Perwakilar 
Rakjat, soal toleransi ini sangat di: 
perlukan. Kalau kita tidak ingin -re- 
tak, petjah-belah dan hantjur-lebur, 
maka sjarat mutlak adalah fairplay 
dan toleransi. 
Dalam hubungan ini, saja harap- 

kan benar2, bantuan saudara2 seka- 
lian, agar semangat toleransi jang 

sebenarnja “ sudah mendarah dan 
mendaging didalam masjarakat kita 
jang masih murni dan belum rusak 
terpengaruh oleh: pertentangan? po- 

litik, tetap mendjadi pegangan selu- 
cuh bangsa Indonesia. 
Dengan semangat toleransi, kita 

membangun ' dan  menjempurnakan 

negara demokrasi, kata Menteri To- 
bing. 

Pantjasila pedoman bagi 

membimbing public opi- 
nion. 

Dalam pidatonja itu Menteri Pe- 
nerangan Tobing mengemukakan pu- 
la, bahwa dalam lapangan membim: 
oing public. opinion: tugas «Kemen: 
terjan Penerangan dengan pers ba- 
njak benar titik persamaannja dalan 
asaha' untuk: menjedarkan rakjat ten. 
tang tjita2 bangsa dan negara. Pu 
dalam usaha menggerakkan rakja 
untuk melaksanakan tjita2 negara 
peranan pers dengan penerangan pa 
ralel djalannja: Dalam phase pertum 
buhan negara kita sampai pada wak 
tu ini, tradisi jang hidup diantar: 
pers nasional, jakni berusaha untuk 
keselamatan keseluruhan bangsa dar. 
segara, menurut Menteri adalah te- 
tap terpelihara, 

Menteri Tobing berpendapat, bah- 
wa Pantjasila sebagai suatu dasar 
falsafah negara jang merupakan ke- 
bulatan ideologie jang hidup dalam 
masjarakat Indonesia dan jang da- 
pat merupakan semen pengikat un- 
tuk mempersatukan seluruh bangsa 
Indonesia sebagai bangsa jang dja- 
ja, hendaknja tetap mendjadi pedo- 
man kita bersama dalam membim- 

bing public opinion didalam masja- 
rakat Indonesia. 

Dengan kesatuan tekad dan per- 
satuan hasrat untuk bertindak kelu- 
ar sebagai bangsa jang bersatu de- 
ngan teguhnja, perdjuangan kita jg 
belum selesai ini akan dapat kita 
'andjutkan dan selesaikan dengan se- 
ba'k2nja. Demikian Menteri Pene- 
angan Dr. F.L. Tobing. 
Achirnja pertemuan ramah-tamah 

dirumah Menteri Penerangan itu jg 
dihadiri djuga oleh Sekretaris Djen- 
deral dan anggota2 Staf Kemente- 
rian Penerangan, ditutup dengan 
pe'tundjukan film kanak2 PFN ,,Si 
Mulati” jang sedikit hari lagi akan 
diputar untuk umum. (Antara) 

joangkan Irian 
  

2 Gambar dari pulau Ouemov, 
rita2 utama dalam pers dunia berhubung terdjadinja seraggan2 dari pihak 

pulau 

RRT atas pulau tadi jang kini masih 
Gambar atas: 

depan buker-nja lipulau Guemoy. 

Gambar nja hanja 8..mil dari RRT. 

  
seorang serdadu pendjaga laut Kuomintang bersiap-siap di-: 

Pada bagian belakang gambar tampak 
samar-samar. pantai daratan Tiongkok. 

  

Ouemoy 

mana sekarang muntjul sebagai: be-" 

berada ditangan pihak Kuomintang,   Sebagai diketahui Ouemoy letak- 
bawah: para anggota garnizoen di 

Ounemoy. 

  

Didalam Tiap 
Untuk Mandi 

SEORANG WARTAWAN 
p:t undangan, dari radja Monaco 
nji. Ia datang berkundjung pada 
astana baginda. Tiga kelompok 
berang2-nja, kemudian barulah di 
ngan2 jang ditinggali baginda. Ini 
diedjaka jang mewah sangat dida 
Wartawan itu kemudian menulis: 

Seorang ma jg parasnja gagah, 
'agak pendek din tegap, datang me 

nerima saja. Baru sadja ia selesai 
dengan konferensi sehari2 dengan 

menteri2nja. Baginda mentjeritakan 
sekedar tentang masalah2 jg timbul 

didalam memerintah 20.000 orang 
warganegaranja didalam - negeri jg 
pandjangnja kira2 3 km dan lebar- 

nja dari 40 sampaj 90 meter, berba 

  
taskan pada Laut Tengah dan Pe- 
rantjis. 

Radja2 jg dulu biasanja datang 
ke Monaco, sekarang sudah tidak 
lagi berkundjung kesitu. Kini tem- 

'pat djudi Monte Carlo hanja meng 
hasilkan 570 dari pendapatan nege 

ri. Pendjuala,h prangko pos Monaco 
hasilnja sekarang djauh lebih besar 
daripada Monte Carlo. 

Bagi warganegara Monaco, prins- 
nja itu merupakan lambang kemak- 
murap dan kebebasan dari padjak 
penghasilan. Baginda — mempunjai 
rentjana besar2an untuk hari de- 
pan. Didalam musim panas ia me 
rentjanakan untuk menarik orang 

banjak sebagai turis: didalam mu- 
sim dingin ia bermaksud meman- 

tjing kaum elite dengan rupa2 per- 

    but, bahwa diketjamatan' 
sari (Madiun) para lurah . telah 
Macan se gelisah” karena tidak 
dperbolehkan memakai stempel 
jang 
Tunggal Ika”, 

MAGSAYSAY TiDak NIAT 
KE AMERIKA. 

Istana Malacanan hari Selasa 
membantah bahwa presiden Ra- 
mon Magsaysay hendak pergi ke 
Amerika Serikat,” Djurubitjara | 
istana itu mengatakan, bahwa 
Magsaysay sama sekali tidak mem 

  

e 

punjai niat meninggalkan Filipi- 
na. Berita2 jang mengatakan Mag | 
saysay hendak berobat di Ameri- 
ka tidaklah berdasar “karena 
kesehatan Magsaysay adalah baik, 
demikian ditegaskan oleh djuru- 
bitjara tadi. 

   
   
    

   

  

   

  

   
   

  

tor ini Kbs P 
hasil menggondol - djam dinding 
seharga - Rp. 300.— 
mula2 pentjuri 
kar almari besi jang berisi uan 

' ratusan ribu, tapi tak . berhasil: 
Pembongkaran pertama dan 
dua telah merugikan” kantor in 
sampai Rp. 4000.—. dan ' alat2 - (Swedia) jang -hari Selasa menem | kerosi malas.  Djilid — pertama 
mobil — Dalam suatu pertemuan | baki kapal nelajan Swedia: ' Ini |dari ..Encyclopaedia Burmanica” 
jang dihadiri oleh 15 organisasi adalah . insiden etiga dalam se- | jang seluruhnja akan berdiri dari 
massa, pemuda, tani, buruh, ma- | minggu dalam perairan Swedia — |14 djilid akan selesai' dalam mu- 

Ba ena dan. wanita, Selasa ma- Seorang dokter Swedia bernams | sim rontok ini.. Rneyelopady. ini 
lum di dil Nusantara Djakarta, dx. Sture Tepat belah menemu- Panu Gituetak Hi Inggrris, 

simbulnja ”Bhineka. 
5 

ber tela 
Sebetulrije 

ingin membong- 

ke: 

|       
  

    

Evakuasi pasukan2 Inggeris dari zone Suez telah dimulai. Pada gambar 
tampuk sepasukan mariniers Inggeri 

| “dipindahkan dari Suez ke pulau Cyprus. 

  

Panity 

MN Lanka “dan dibuan 
ajang 

ilpal tak dikenal diteluk Bothani 

u 
Nasional Panukn Desa, Tudjuan 
nja untuk memadjukan dan meng 
koordinir usaha2 pemuda desa — 
Kabar dari luat negeri jang mula2 

ialah-mengenai- adanja ka- 

is jang “akan diangkut" dengan kapal 

a kan tjara baru untuk merawat 
pasien2 embolisme djantung (pem 
buluh darah  tersumpal) hingga 
angka kematian. karena penjakit 
tersebut turun dari 3076 sampai 

g 1976. Menurut methode baru ini 
para pasien tak dibaringkan di- 

a tempat tidur, tapi didudukkan di 

Negara "Tanpa Padj: 
Sel Pendjara Ada Douche 

ak Penghasilan — 

— Itulah Dia: 

Monaeo! 
Inggris dari ,,Illustrated” menda 
untuk mengundjungi . keradjaa 

radja itu, Prins Rent mi, Ai 
pengawal memeriksa dirinja dan 
a diperbolehkan memasuki rua- 
merupakan suatu tempat tinggal 

lam istana jg merupakan benteng, 

tundjukan dan lain2 - kegembiraan. 
Baru2 sadja ia mengemukakan ke- 
pada dewan menterinja “suatu ren- 
tjana sebesar £ 7 djuta. Inj -antara 

lain terdiri dari pembuatan pesisir 
pantai, untuk mana harus didatang 
kan berdjuta2 ton pasir. 

Prins Reinier mendapat didikan- 
nja di Inggris. Istananja hanja utk. 
sebagian ditinggali, sisanja boleh di 
kundjungi umum. Kaum turis jg di 
pantjingnja kesana dengan segala 
matjam tjara, mengganggu dia «i 
dalam gerak-geriknja. Sering2 ia ta 
rik napas: ,,Ah, tjoba kalau ada dja 

lanan dibawah tanah, sehingga saja 
bisa mengelakkan mereka itu!” 

Masalah lain jg ditanggungnja, di 
pikulnja bersama2 dengan wargane 

garanja: ,,Bagaimana  djadinja di- 
nasti?” Rakjat bertanja: Kapan 
prins kita kawin?” Warga Monaco 
teringat pada suatu perdjandjian 
dengan Perantjis ditahun 1918: se- 

orang djenderaj Perantjis akan men 
duduki tachta Monaco. djika dinas- 
ti sekarang habis. Didalam ' negeri 
ini dimana tidak ada padjak dan di 
mana orang2 pendjara. mempunjai 

douche (leiding pantjuran) didalam 
selnja, bajangan akan adanja 'suatu 
barisan pegawai2 padjak  Perantjis 
mendirikan bulu roma, 

Karena itu Dewan Negara Mo- 

naco sudah beberapa kali memadju 
kan permintaan, supaja baginda me 
melih seorang teman hidup. Tetapi 

Ia ini belum sadja memilih. 
Pertanjaan saja terachir — demi- 

kian- wartawan tadi — berbunji: 
Bagaimana djadinja dinasti jang su 
dah 900 tahun ini, djika tidak- ada 

pengganti untuk tachta?” Ia hanja 
menarik pundak sadja, dan berkata: 
»Ini tergantung dari Perantjis sadja”. 

Dan sementara itu ia' ber-senang2 
dengan anak. matjannja' “jang: baru 
berumur 3 minggu, jang didapatnja 

dari Bao Dai, dengan 3 buah jacht- 
nja, dengan matjan tutulnja, dengan 
simpasenja jang berumur 5 tahun, 
dengan penjelidikannja “diatas dasar 
lautan dan dgn. . menangkap ikan. 
Dan kadang2 dengan menjamar ia 
nonton bioskop di Nice. 

Hotel - Simpang 
Djadi Dibeli: 
Pemereatah ? 

DIDAPAT KABAR, bahws 
hari Rebo ' dikantor Gubernur 
Djawa Timur sedang 5 anang 
kan  pembitjaraan “antara. Guber- 
nur, pendjabat ,kebakimali. Wali- 
kota Surabaja: Residen dp. Pa 
to dan sementara pendjabat lain- 
nja. Menurut Moteradipan, pemibi- 

disekitar tjaraan itu berkisar 
belian hotel La to 
rintah. Di duga Ka. 
tel itu dan pai pemerintah bag 
didapat “persetii 
djual hotel itu k 2 Nah 
dgn harga kria2 00.000, — 
Sampai kini Mbak jetaah masih 
berlangsung dan dari pendjabat?   

. 

resmi belum. didapat ketentuan 
tentang” harga dan. adi. ataw ti- 
Caknja hotel itu dibeli (Antara), 

  

 



     

  

“BARU 

terkenal 

     

  

Pental CC adalah suatu 
ta. Tinta Capillair Correctief ini adalal 
ari penjelidikan jang dilakukan ber-tahun? oleh 

Gi Laboratoria Talens: : : An 
|... Capillair Correctief sanggup memberi Tuan 

suatu tinta jang dapat mengalir dalam pipa jang 
— paling halus dan sekalipun tidak ,,botjor””. Pun 
Pental CC menrjegah endakkan baik dalam 
pulpen maupun pada-penanja. 
Pena Tuan jang mahal tetap tinggal 
baru. Tinta ini telah mendapat nama jang | 

KINI djuga didapatkan : 4 
Pental Ca ea Sa hasil" Talens. 

1 Tiap tol Zerajamun, asal segel valak rusak... 

  

   

  

revolusi dilapangan tin- 
iefi aa hasil 

  

       
     

    
    

    

   

  

      

   
    

      

Ime BEST INK FOR AL pEns 

  

    
   

diseluruh dunia. HA 
. 

  

di Indonesia.   
    maa -   Lee La - man am 
        
        

   
    

  

          
  

     
    
    
  

  

          
  

2 Hara Low z5 semanen 3 - Lana PENS 

2 Pa TUNGGAL SEMENTARA 
2 Guna gerakan Tritunggal dalam|| Sph No. 594. ttg. 28/8-54. KE : | 1 

wilajah kabupaten Semarang oleh Penetapan harga pendjualan Aer-Soda, Limun, dan Orange Crush. dari P.P.L.S. dan sudah" 
Djawatan Kesehatan si Nan G.ketahui oleh Kantor Urusan Harga “Semarang. Mulai berlaku ttg. 20/9-54. | 

aat- pa nduduk dalam! | ——- - - mu “ sik seen pa Koi. Banjubira || Paberik atau | “Toko2 pada Rumah makan pada umum || 
Getasan banjaknja 2125 orang: 20. | : 1 . agen pada umum .hargal . Minuman tersebut harus '$ SA LH Nz TA 6 foko2: di etjeran. di dinginkan. t 950 butir , 226 gulung perban !| Nama Minuman. tok tj , 3 SI 
dan 5.420 gr. zalf. Pembagian terse | | : Semarang. Tiada dengen | Dengen orkes ' 
but terdjadi selama triwulan II tahun | | EA orkes | ' 1954. TN hi Acer-soda. Ta 4 Pre Botol besar 500 cc. Rp. 0,60 - Rp. 0,80 Rp. 1,— Rp. 1,20 | Sdr. ea 5 75 m3 ketjit! “275cc. “045 0,60 0,75 0.90 «4 
Sean ai | Limun. : si PAR . | 

j TT TTA “Hi Botol besar 500 ce T,— 1,35 1,65 2, 

Haa 12 LN Orange-crush. : 2 3 1 
'Djl. Salatiga 128 | Botol besar 500 cc. 105 1.40 1,75 210 "| an : Sg IE In Sat REI Ia ea, 80 1,10 EN AG KU 

5 FAN 3 Ungaran | Sarsaparilla, : “3 D0. Adalah Agen. Mocca, Sguas, dil. s3 | : Kena a ha PR 21 Botol ketjil 375 cc. 0,80 1,10 1.30 1,60 “1 | Suara Merdeka” | —PooLkejil 275cc 20 e : 5 ” | Luar kota boleh ditambah ongkos BERSATUAN PABERIK LIMUN 2 ane ERP "pengangkutan dengen sebenernja. . SEMARANG. 1 
  

  

    
  

  

- Rambut Putih aa 3   "— aa besi ? 

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5 —7.— 9. Ini Malam Penghabisan (u. 17 tah.) | 

- Film Italia jang memikat dan mengharukan! 

SAR em Oo EF ETAP” Peneoir 
YEARS 

Menggambarkan bagaimana suatu keluarga jang tidak mendjadi 
#  gauta Fascisme mendapat pengalaman? jang buruk. 

5 e Malam Premiere LUX dj.7 dan 9 (u. 13 tahun) 
ddie Nugemt — Uoyd Huches — Grant Witherss — Lona Andre . 
ian TT Bt AL. FLYFRS BATTLE 
An »SKY BOUND” Bai MUGGLERS 

pg gan 

Ini Malam Premiere " 

(au. 17 th) 

Grand 
ea aa 

  

ang- 

  

  

Scott Brady — John Rus- 
sell — Dorothy Hart — 

Peggy Dow — Bruce 

Bennett 

# »Under 

K5 
Every bullet in Chicago 

  

  

       

   

t nu 

had his name on it!. kill! 
: Or beken 
5 6 ra anatara F ya » 1 » 

&a Sebuah THRILLER dgn. 
penuh sensatie!  Heibat 
serem dan gempar! 

Tinggal sedikit 
malam (13 th) 

5.00-7.00-9.00 1 

      

“Pena asi Yan | 

sensatie ! Dengan: 
| 

Tt jerita jang memi- 

LALMAH - LOT TVAMI- NURNANINGSIH - ih 
W.SUTINAH- UDJANG -SIAMSU-RAMUAN, 
-PELLO-A.RACHMAN-M. CADER - 4        

      

      

   

    

      

  

kat dan meng- 
gerhparkan! 

mna. mn sa na se 

: - Tinggal. Malam ...Heroine ot 
"Ry "3 the Sakara's 
Kk Oo " LI 4 Most Amazing 

Se ta Bt 

  

   

   

  

    

    

  

- INI MALAM PREMIERE u. 13th.) 
“jang menggembirakan dengan: 

2 MOUN, ELLYA — Rd. ENDANG — SUHAIMI 
W.D. MOCHTAR — Rr. SUMIATY — S. PONIMAN dalam 

@ KN en ” 
akun RAYA 

« Satu gubahan jang penuh dengan lelutjon2 diselingi dengan Jagu2dan 
njanjian2 merajukan hati! Kotjak dan lutju! 

manggung para penonton tertawa terpingkel2. 

   

  

   

     

    

  

PNP 

— Bantulah: P. M. 1. SNN NAMA KAKAMAM KK KK KKKA 
Type Pertj. SEMARANG” Idiin No. 1882/111/A/171, 

€ 

  

“4 Uai beberapa sifat2 istimewa, an- 

  

Didjual dengan tjepat: 

Seperangkat 
Gamelan selendro 

Keadaan memuaskan. 2 
“Keterangan Gang Baru 103 

Semarang 

djadi Hitam 

  ——- e    TISTIMEWA 
7. ATAS SEGALA 

MEN ENann      

  

Na 
 MORAMED SADIK DJOHRI 

KEPRABON -KULOM -15/D - SOLO. 
   
Semir ini adalah pendapatan baru 
isumewa ihi semir jalah tidak 
“sanas seperti lain2-nja. Tanggung 

| erasa dingin. Smeer ini mempu-   
| | aranja sama sekali tidak berba- 
|aaja bagi kesehatan otak, maupuo 
kutit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 

| aja dalam seluruh dunia. , 

Harga Rp. 4.50 
ver pak. Pesanan bisa kirim ke 
selurub Indonesia. Semua Agen? 
jarya sama. 

Mentjar: Agen” bari 
tonasia 

Toko Obat Shanghai dan foko 
Obat Singapore Pasar Djohar. 
Universal Stores Bodjong &B 

| Semarang. 5 

  

Menghitamkan Rambut Putih. 
Bukan Haarverf (Tjet Rambut) | 
Tapi hanja Pomade biasa. Gam- 
pang dipakai. Dapat beli dimana2, 

Helurab   
SA ORA KUN ARA al   

  

Mengenai pentjabutan kuasa dalam iklan surat kabar harian 
Suara Merdeka” dan ,,De Locomotief” tanggal 14/9/54 dan ,,Sin 

Min” 16/9/54, jang dilakukan sendiri oleh Tn. Ir. Be Tiat Tjong 

terhadap kuasa dari Jajasan ,,Swie Bie” (Stichting Soei Bie), Dja- 
lan Mataram no. 649 (dahulu Bangkong 23), Semarang, jaitu Tn. 
Kwik Kong Siang, maka kami Be Khik Gien dan dr. Be Wie Tjoen, 

jang djuga sebagai pengurus bersama dari Stichting ,,Soei Bie” itu, 
"htidak menjetudjur adanja pentjabutan mana dam dengan memberi- 

kannja kekuasaan baru mempertahankan kedudukannja Tn. Kwik 
Kong Siang tersebut selaku kuasa dari Stichting ,,Soei Bie” diatas. 

Harep supaja umum dan terutama orang2 dan badan2 jang ber- 
hubungan dengan jajasan tersebut maklum adanja. 

Pengurus bersama dari Stichting ,Soei Bie” 

BE KHIK GIEN dan dr. BE WIE TJOEN 

KAK aan Ae AN MANIA, 

Tanggal IS s/d. 19. September 1954 

ROBERT RYAN —. RHONDA- FLEMING 

s'- dalam 

Informa 
Sebuah action film dari 20TH. CENT, FOX 

  

     

  

Ta 

    

TERR. IV/DIV. DIPONEGORO 

|. ID). a. . 872 pasang Sepatu kulit putih utk. Dokter/ 
« Djuru rawat. 

b. 371“, Sepatu kulit hitam utk. Djuru-rawat 
HN aa . wanita. 

C3 13 ,, Sepatu kulit putih laki2 zool karet. 
d 25 '.» Sepatu kulit putih wanita zool karet. 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Kepada Romo Wakkers, Dr. Sartono, Bapak?/Ibu?, Saudara2, 
jang telah menjumbangkan/mengorbankan/memberi  peng- 
hormatan sedjak waktu sakitnja hingga sampai pada wafat- 
nja dan pemakamannja Ibu kami jang tertjinta: 

Marija Prawirorahardjo ( Tjokrosapoetro) 
(dalam usia 64 tahun) 

jang wafat pada hari Minggu Wage tgl. 12 September 1954 
.djam 02.30, dengan djalan ini kami menghaturkan beribu- 
| ribu terima kasih. j 

Semoga perbuatan2 jang budiman ini, mendapat pem 
balasan kurnia Tuhan Jang Maha Esa. : 

«a     $ Jang berduka-tjita: 
Atas nama Keluarga : 

, SOEJADI SOLO. 
  

sa Mean aabbmaa 

  

' CORPS INTENDANS A.D. 
NG dag 

Permintaan Penawaran 
: No, 30 OP3R, 
Corps Intendans Terr. IV membutuhkan : 

O . 10.000 potong Camouflage netten utk. badan 
2uk. 100 X 90 cm. 

f. 5.000 ,,  Zweetbandjes topi badja. 
g. - 824 pasang Kaos kaki putih. 
a 250 kg. Pinken leer. : 

5.000 stel Stormband topi badja dalam. 
Waktu penjerahan: paling lambat-pada tgl. 30 November 
1954. 5 
Tempat penjerahan: G.P.T. IV/I (Havencomplex) Semarang. 
Formulier penawaran dan keterangan lebih landjut dapat 
diminta pada Staf Intendans Terr. IV. Bg. Pembelian 
(Bekas gedung N.I.S. Bodjong Semarang kamar No. 65 
ruang atas). 
Sjarat2 sebagai Pedagang: 
Jang telah disjahkan oleh Kementerian Perindusterian/Per- 
ekonomian, Kehakiman atau jang telah didaftar oleh Kan- 
tor Pengadilan Negeri. 
Penawaran ditutup pada tgl. 25 September '54 djam 12.00, 

: Dikeluarkan : Ditempat. 
Pada tanggal: 16 Sept. 1954. 
Djam : 8.00 
TERR. IV/DIV. DIPONEGORO 
CORPS INTENDANS A.D. 

Perwira, 
(Kapt. R. A. KOENTO) 

Nrp:15621. 

9
 

VI. 

  

    
: HE TY PE 
Ke TA pi ea da 

Pa 3 

    

  

      
  

P.T. PELAJARAN NASIONAL INDONESIA 
GP EL NI) 

Ditunggu kedatangan: 
20 September 1954 KM. CERAM 

| Ke Belawan Deli/ 
Bagan Siapi-api (fac) 
KM.PADEA 

ke Palembang/ 
Singapore/ Tg. Pinang 
KM, LARAT 

ke Telok Betong/ 
Padang : 

K.M. LAPONDA 

ke Pontianak/ Pemangkat/ 
Singkawang 

23 September 1954 

25 September 1954 

25 September 1954 

Tanggal tersebut diatas dapat berubah. 
Keterangan pada: Perwakilan PELNI Dj. Purwodinatan No. 12. 

.. Yilp. 2302, Semarang. 

  

Panakkukang linen mnjaanemmawenan 

obat terkenal untuk segala 
rupa penjakit kerongkongan. 

  

    
      

   

MUST HAVE CRACKED MY £ GOT TO GET-OUT OF HEKE-- N 
CAN'T MOVE FAST ENOUGH...    

    

ih T echpicolor. 

KEAV — STAYED ON THE 2 
CRITTER AS LONG ASI 1 

3 COULD! 

Tk 
An engacEp 
BllLk THKOWS .N 
ROV, MKO 1S Se 1 

     

       

    

      

    

   
     

    £, 
is 2 ln Ns 

—— Harus menjingkir dari 

sini — tidak dapat berge 
rak lebih tjepat 

Se-ekor banteng jang buas melem- 
parkan Roy, jang sedang menjaru se 
bagai Dusty Durand didalam “ Ro- 
deo. . 
— Seharusnja kepala saja petjah — 
djika saja terus bertahan diatas pung 
gung banteng selama saja dapat. 

  
(key mars Dusry puRaNDI 1S 

  

   

   

SUPFOSED TO BE TIEO UP IN Uis dat 
pe Aas! NON 

Ye. 
      

— Heee itu Dusty Durand! Dia sebetulnia ditahan dipondoknja dikota! 
— Siapa peduli, Lockwood? Ini adalah pertundjukan jang terbesar jg. 
pernah saja adakan! 

    

ROY ROGERS 68   

CEK ERK RKA KAKEK NN na 

Menghaturkan Banjak Terima Kasih 
Dengan djalan ini di haturkan banjak terima kasih, pada 

Tuan2, Wakil2 dari Instansi, perkumpulan2 dan perusahaan, 
jang telah undjuk banjak perhatian, maupun jang telah mem- 
perlukan kirim tilgram, karangan bunga d.l.I. sumbangan, 
pada waktu di lakuken upatjara pembukaan, dari tjabang 
bank kami tg. 15 September 1954 di Semarang. 

Hormat kami : 
Direksi 

Great Eastern Banking Corporation 
Limited     

DITJARI: . 

PEMBORONG' BUAT PEMASUKAN BAHAN MAKANAN 
DAN LAIN? DALAM TRIBULAN KE-IV TAHUN 1954 UNTUK: 
I. Rumah Sakit Djiwa ,,Mangundjajan” Surakarta. 

II. Koloni Orang Sakit Djiwa ,,Wedi” di Danguran, Ketjamatan 
Kebonarum — Klaten. 

Surat2 penawaran buat sub I dan II harus dipisahkan dan dikirim 

dalam sampul jang tertutup dan di-lak kepada Pemimpin Rumah 
Sakit Djiwa ,,Mangundjajan” selambat-lambatnja pada tg. 24 Sep- 
tember 1954 djam 11.00 pagi dengan diberi tanda: 

»Surat Penawaran.” 
Para peminat dapat minta keterangan dan blanco surat penawaran 
pada tiap2 hari kerdja dari djam 9.00— 11.00 pagi di Kantor 
Rumah Sakit Djiwa ,,Mangundjajan”, 

    

  

Pemimpin Rumah Sakit Djiwa 
? Mangundjajan ” 

R. M. SOEDJARWADI. 
bag 

          naa Me ararnem ama arema 

— —— VIRANOL— 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit ses 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta? ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 10046 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, ' menambah da- 
rah Rp. 30,— Pil Gumbira Rp. 15,— Minjak Tang- 

Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihan ......... - 
. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua Rp. 30,— Salep Tjan- 

, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1........ i 
Rp20 NOn Am onkpasinna Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- 
kan noda2 hitam ............ Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, 
tidak luntur 2 gram, ........... Rp. 10,— dan 5 gram 
No Hair Powder, menghilangkan rambut 
pandjangkan rambut, tahan rontok Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ............ Rp. 
Pil Diabetes (sakit: gula):.........:3 Rp. 50 — Pil Entjok Linu 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1596. 

TABIB MAWN Famblong 40 Tip. 4941 — Bandung. 
Jbai-obat bisu didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
lurah Indonesia. 
AGEN - AGEN. 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semaren2, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
maratg, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 

Bea Rp. 20,— 
Ana Rp. 10,—- Minjak 

" Iongan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Soloy Toko Solo, Djl. Soe 
gowidjajan No. 5, Jogjakarta Teko Junior, Dji. Malioboro 93, Jogja- 
kara: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Yong, Petiinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat YIok An, 
Djl. Rajr 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebonj 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thiar Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
Roc. Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Djl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8£ 
Semarang La 
  

    

Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kewan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berda- 
sarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 

        

INI MALAM 

PREMIERE!    

  

Iwo dangerous men lured into 5 
mysterious bayous by an exciting “, 

P SWAMP GIRL! 

Orion sangan 
IL 2 293 

(17 th.) 

Vittorio De 

Gasman memper 

tundjukkan ba 
katnja lagu: dju- 

ga sebagai se 

   
     

       
GASSMAN 

BARRY POLLY 

IM: 2 SULLIVAN - BERGEN 

NN RIAN") 
Pengedjaran jang dilakukan oleh seorang polisi jang Junak hati. Per- 

kelahian mati2an dirimba raja Luisianna antara pelari dan pengedjar! Tjerita dua musuh jang konsekwen jang berachir dengan persaudarada 
jang mesra ! 
Sebuah film M.G.M. jang akan membikin mendirikan bulu kuduk dan 
sangat memilukap hati! 

   
    

  

     

  

BESOK MALAM 

PREMIERE! 

REX 
Harta karun jang 

terpendam mende 

Fortune-lust! And the Lure of a Gold Gorldess of the Sun! 
Ana AN tato ln 

2 PRESENT” 
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sak manusia men- 

djalankan kedjaha- 

tan untuk nafsu ke- na kekajaan.....! —— DIANALYNN-pareicta MEDINA : 
AWAYNE-FELLOWS raooucriow 

      

                 TRAN LATIMER 
BERT FELLOWS: 

JOHN FARROW 
! emut WARNER BROS. 

  

Sebuah film avontuur drama jang amat mengagumkan! 

Burt Lancester (Technicolor) 

THE GRIMSON PIRATE" 

ToJOLN WAYNE .€ 

Ini malam penghabisan: 

Se. 9 (Uu. 13 tah). 

BESOK MALAM 

PREMIERE! 
na « 

GRIS Aa d | d mM 1 5.00.- 7.00 - 9.00 Ad AONGKNU map N (segala umur) AN ADVENTURE IN A THOUSAND/ 5 
Os Sos 3 

John Wayne dalam drama jang amat menarik serta dahsjat orang pahlawan udara jang terdjatuh dilapangan es jang luas, Tidak ada makana, . tidak ada panas tidak ada orang jang akan menulungnja ......... sebab pesawat radionja rusak Pa 

  

  

sebagai se- 

Ini Malam Penghabisan: Betty Grable — Dale Robertson 
SIS — (B th) ,The Farmer Takes A Wife" 

DJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5.7.9. (17 th.) 

»ATOM BOMBED HIROSHIMAs 
Saksikanlah akibatnia waktu BOM ATOM meledak di Hiroshima. Pe- njakit RADIO-ACTIEF jang berbahaja ! 
Film ini dapat Hadiah di Festival film di VENICE (Italie), 
INI MALAM PENGHABISAN: Film Tiongkok #erita silat. 
5. I. — 9, (seg. umur) sHONG KANG NU. HIAP" 
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