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Persahabatan Dan Kerdjasama An- 
| tara Indonesia-RRT 
Mempunjai Peranan Pentings/Dalam 
Usaha Mempertahankan Perdamaian 

Di Asia Dan Dunia 
KETUA DELEGASI DAGANG 
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Soewondo 
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Sikap Ceylon Akan Ditentukan Dalam 
| 'Konperensi Kolombo ll 

PERDANA MENTERI Ceylon Sir John Kotelawala” hari 
Kemis telah memberikan komentar terhadap Pakt SEATO jang 
telah diparaf di Manila achir2 ini oleh 8 negara. Kata Sir John 

P.M. | Ceylon Tidak Me : 
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R.R.T. sebelum berangkat ke 

  

| Dn aa dimuka madjelis BU 2 Learn India pada hari Djum'at telah menjampaikan statement resmi i he Sa - ktunja Sa aa ai 2 Dan bahu 2 ia aah | kepada pers jang menjatakan teri ma kasihnja kepada pemerintah 
' 

benua Kn 3 , Tan . Dean SEATO aa Mn | dan rakiat Indonesia atas segala Sambutan, pelajanan dan perhati- 
( 

eni as eadaan jang ( tim! Pn ” nana anja SKATO itu dng 
annja jang besar selama delegasi berada di Indonesia, Antara lain en Pelan menteri Konperensi ( ombo sa (Ind onesia, In- : dinjatakan perundingan perdagangan Tiongkok-Indonesia kali ini 3 ” dan ' Bir Ra ma). Kortavatu aekukn Mavikk Ig diadakan atas dasar persamaan dan saling menguntungkan menu   

Belum lama ini 

          

    

     

  

   

    
  

berapa pos pendjagaa, is 4 
telah ditutup sedjak 1952. 
pos-pos tadi lebih mudah - untuk 

uah palang pos pada gambar “seb     
Kong 

: Mena 
Dan Memy 
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Kongres Mes SAN Ba 
Islam dan- mempertinggi kehidupan sosial serta taraf pendidikan 
bangsa2 jang beragama menjelaraskan politik ekonomi 
negara2 dan kerdjasama antara mereka, untuk memberikan 
regime admini: dan (keuanga n jang sebaik2-nja “kepada tiap2 negara tsb. tadi. 

Mengenai persatuan jg kini se-, : 
dang diusahakan antara Kongres Is 
lam dan Kongres Muslim. itu, An- 
war as-Sadat menerangkan — bahwa 
uni tadi akan ,mendjauhkan . soa!2 
politik, dan memusatkan tenoganjag, 5 
untuk bekerdja-sama dilapangan ke 
budajaan, ekonomi dan sosial”. 

Tetapi, kata as-Sadat, uni akar 

.bekerdja-sama dengan Liga. Arab |“ 
sekretariat. umumnja dan panitya2- | 
nja”.. : 

Seterusnja- uni akan terus-mene- 
rus mengadakan hubungan dengang 
,organisasi2 Islam dan organisasi? 19 
internasional seluruh -dunia, misal- FK. 

Asia-Afrika  (Afro-asia) | S nja Blok 
dan PBB. 

kutip bersidang. 51 
Seterusnja Anwar as-Sadat mene- 

rangkan bahwa Kongres Muslim 
akan mempunjai seorang presiden, 
seorang penasehat tehnis, satu ma- 
djlis umum dan sebuah sekretariat 
tetap. Dewan exekutifnja tiap2 ta- 
hun akan bersidang di Makkah, dan 

5 akan terdiri dari para. perdana 
menteri Muslim dan para pemim- 
Pin bangsa2 jg beragama Islam jg 
tidak mempunjai pemerintahan jg 
merdeka”. i Sekretariat-djenderal- 

akan dibantu oleh 3 buah panitya 
tetap, jg akan berkantor di Kairo. 

' Mengenai keuangannja, diterangkan 
bahwa dana akan diperoleh dari 
tiap2 negara menurut persentase jx 

, tertentu, dari berbagai2 organisasi 
$ dan sumbangan2 prive. ka ' 

Mesir tidak tjari keun- 
- tungan politik? 

Diterangkan seterusnja bahwa 
pemerintah Mesir. menjampaikan 
rentjana pembentukan. Kongres 
Muslimin ini kepada semua ,,ne- 
gara Islam” dan kepada organi- 
sasi2 Islam dinegeri” bukan Islam. 
Pekerdjaan persiapan akan me-: 
makan tempo kira-kira 1 tahun. 

Anwar as-Sadat seterusnia me 

-.
 

    
    

$ ngatakan bahwa Mesir akan me- 
lakukan peranan penting dalam 
usaha ini, tetapi Mesir tidak mer 

an politik daripada 
mengadakan kon- 

  

   
Y 2 sma Ntar :X : 

      
     

        

— Seorang tukang betjak S. bin 
| Dj. terpaksa ditahan polisi Bukit 

Ketjil, Palembang, karena pada- 
5 nja beberapa hari jl. kedapatan 

—00 selembar uang kertas palsu sehar 
ga Rp. 25— Uang kertas tsb. 
terselip diantara uang2 kertas lain 
jang pada waktu itu akan dikirim 
kannja -kelain tempat diloket 

. Kantor Pos Palembang. 

  

Djepang 
lakan Operasinja 

cat Perairan Indon. 
ba MG 3 

— Dide 
. SEORANG pedjabat Perikanan ea 3 Ls - 
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200. Pemerintah Djer mengatakan 

— hari Kemis jl., han ada kira2 
dua puluh “buah kapal nelajan 
Djepang jang selama setahun me 
nangkap ikan didalam dan didekat 
perairan Indonesia, demikian U.P. 
dari Tokio. Dikatakannja, bahwa 
meskipun penghasilan tiap tahun    

    

    

        
   

  

pimpinan P 
di Djawa 1 
Antara, dapa 

s sampai saat ini" 
lam ada pembe 

Ir, atas pertanjaan 
terangan, bhw. 

tahu dari pe- "An 

merintah pusat, bahwa Kedutaan 

Rusia di Djakarg akan pula 

membuka konsulat ,di Surabaja, 

          
jerman Timur — 

  

Ta Iu asnja Kebudajaan Islam 
Kehidupan Sosial Serta Ta- 
angsa2 Jg Beragama Islam 

Islam jang berpusat di Karachi 

5. diterangkan bahwa tudjuan2 

   

|. 20KapalNela:| 

etjara resmi be | 

   aembuka kembali be 
Djerman Barat jg. 

1 Timur telah 

   

  

Dengan begitu pendinuk. “ didekat 
melintasi perbajagan tadi. Tampak 
pendjagaan"jang kini telah — dibuka 
itu ” #5 

atukan dengan organisasi jang 

n  seluas-luasnja  kebudajaan 

& 

  

Tiro | Hasan    
E 

sa penuh dari 1 
Tele untuk Da pu- 
Jang ke Indonesia sampai Septem 
ber 1954. Djika ia berkeras ke- 

gap tidak berlaku dan ini akan 
menjebabkan ia dapat diusir oleh ' 

| Djawatan Imigrasi Amerika Seri- 
kat. Demikian U.P: dari Washing 
ton. Dikatakan oleh sumber itu, 
bahwa sampai achir Agustus Ha-'" 
san bekerdia pada bagian penera- 
pea dari delegasi Indonesia pada 

pala, maka paspornja akan diang- | 

| kan segala 

:) 

x 

  

damaian Dunia 
Usaha Persendjataan 
Kembali Djerman 

Spj Ditentang 

(BIRO Dewan Perdamaian Du- 
nia, jang bersidang di Wiena diri 
tg. 13 sampai 15 september il, 
telah mengeluarkan sebuah state- 
ment buat pers, jang menjatakan 
bahwa perkembangan2 penting 
telah menimbulkan harapan baru 
bagi dunia dan menganugerahi 
uszha2 dari segala pihak jang be- 
kerdja untuk perdamaian. Tetapi 
masih ada bahaja2 lainnja. Baha 
ia langsung mengantjam Eropa. 
dan bahaja ini dapat melenfap- 

5 a sesuatu jang telah 
tertjapai. Beberapa pemerintah 
masih tetap bertudjuan: memulih 
kan tentara Djerman dan mema- 
sukannja kedalam sebuah koalisi 
militer. 

Biro menjatakan bahwa persetu- 
ijuan2 perletakan sendjata untuk 
Korea dan Indochina telah ditanda- 
cngani.  Perdjandjian2 ' mengenai 
Sitara Eropa: jg mensahkan kebang 
1itUn militerisme Djerman telah di 
olak oleh parlemen Perantjis. Kam 
» nje2 dan kegiatan? untuk nerda- 
naian, jg telah dilakukan oleh De- 
van Perdamaian Dunia, telah me- 
mungkinkan berdjuta2 orang diselu 
ruh dunia untuk. bertindak dan me 
'jasun usaha2 mereka untuk perda 

| naian. - 

Mengenai “usaha2 ,,beberapa pe- 
merintah” untuk membangun kem- 
salji tentara Djerman dan memasuk 
kannja kedalam koalisi militer itu, 
siro menjatakan “bahwa situasi de- 
mikian “ini. menjebabkan bahwa 

“FDjerman--masih -terus-—terpetjah-be- 
“Wah, meruntjingkan pertentanga, an 

rata kedua bagian dari benua Ero- 
na jg dibagi? setjara sewenang-we- 
neng itu, dan mempertjepat usaha 
perlombaan persendjataan. 

Oleh sebab itu maka biro berse- 
“Yru supaja segala bangsa. mentjegah 

persendjataan kembali Djerman, ala 

san apapun djuga jg diadjukan un- 
tuk. membenarkan remiliterisasi ini. 
Biro berseru supaja segala bangsa 
mendesak kepada pemerintah2 Ame 
rika Serikat, Sevjet. Uni, Inggris 

'Idan Perantjis untuk selekas mung-   | Kedutaan Indonesia pada tgl. 14 

kepada Kementerian 

grasi, bahwa mulai 1 September 
Hasan tidak bekerdja lagi pada Pe 
'imerintah Indonesia, dan paspornja 
hanja berlaku untuk perdjalanan pu 
lang ke Djakarta. UP menjatakan, 

'satu studi tentang hal serupa itu di 
masa lampau -menundjukkan bahwa 
Mchammad Hasan masih punja dja 

barkan dari Manila, bahwa 
| kan kepada menteri Juar negi 

Di Piliping orang2) 

'erima disana, demikian AFP, 

Dalam s'dangnja Rebo malam, 
tabnet Pilipina memutuskan un, 

uk membawa kesidang PBB ma-. 
jalah imigrasi tentang menetap- 

Tionghoa dan 10.000 orang In- 
lonesia di Plipina. Diterangkan. 
sahwa orang2 Tionghoa itu te- 
ah melebihi waktu tinggal disa- 
ra 6 tahun sedang mengenai 
srang2 Indonesia itu dikatakan, 
yahwa mereka telah memasuki 

A 

'UutaBesarZh ukov 

Menemui b.M. Al 

DUTA-BESAR Soviet Uni jang 
rtama untuk Indonesia Zhukov 

ari Djum'at pagi telah bertemu 
dengan Perdana Menteri dan 

: Menteri Luar Negeri a.i. Mr. Ali 
Sastroamidjojo di  Pedjambon, 
Kundiungan Duta Besar Soviet 
Uni jang bersifat perkenalan ke 
sada Perdana Menteri dan Men- 
teri Luar Negeri a.i. itu disusul 
'engan kundjungan kepada Se- 
“retaris Dienderal Kementerian 
Luar Negeri Ruslan Abdulgani 
dan Kepala Direktorat Eropa Ba- 
"st Mr. Nazir Sutan Pamuntiak di 

| Kementerian Luar Negeri. 
Seperti telah dikabarkan, Duta   Iz nenjatakan tidak tahu mena- 

di adanja kabar2 sema- hu tentang 1 0m 

fiam itu seperti dimuat disalah 

satu harian dikota Surabajas 

   
  

.surat2  kepertjajaannja kepada 
| Presiden Sukarno pada tanggal 20 

| September 1954, 

Pilipina setjara tidak sjah Ta 
Te 

Besar Zhukov akan menjerahkan | 

dak dapat dipulangkan kenegeriaja, djika mefeka 

tia setjara tidak sjah 3000 orang| 

kin melandjutkan perundingan anta 
September telah memberi” tahukar ra mereka. (Antara). 

Luar Negeri ! 
dan Kementerian Djustisi Amerika 
Serikat ig mengawasi Djawatan Imi: 

8 

  

lan memadjukan appel dan minta 
ditengguhkan . pengusirannja, djika 
ia mau mengambil kesempatan di 
bukakan oleh peraturan2 imigrasi 
Amerika Serikat. Sebelum tgl. 22 
September Djawatan Imigrasi tidak 
dapat berbuat apa2 . terhadap diri- 
nja Hasan. (Antara). 

Dibawa Ke Sidang PBB 
Soal Orang2 Indonesia Jang Memasuki 

Pilipina Dgv Tidak Sjah - 
MENJAMBUNG BERITA, bahwa Pilpinik aka mengemuka. 

kan ke sidang umum PBB persovan 
tjara tidak sjah ke wilajah Pilip:na, lebih Iandjut AFP menga 

Hanan dat NA pro en Magsaysay telah memerintah- 

imigrasi orang2 Indonesia 

Pilpina di PBB Felix Berto Ser- 
rano, menfaruh dia mengemukakan soal itu kesidang umum PBB. 

plaa aN berpandangan bahwa orang2 Indonesia itu ti- 
tidak akan di- 

'U' pulau Mindano di selatan, 
Boirdasarkan putusan kabinet ini, 
uresiden Magsaysay telah meme- 
rntahkan, supaja persoalan ini di 
kemukakan ke PBB sebelum Si- 
dangn'a di New York mengenai 
"orang2 jang tak bernegara" 
Kalangan jang berkuasa disana 
menjatakan, bahwa permintaan 
fampur tangan PBB dalam hal 
ni disebabkan oleh penolakan 

tuk memberi tempat kepada 3000 
srang Tionghoa itu. 

“Nasib im'gran2 Indonesia. 

Mengenai orang2 Indonesia dika 
takan, bahwa mereka tidak akan da 
pat pulang ke negeri mereka, apabi 
la mereka ini tidak diterima di In 
donesia. Sementara itu kedutaa, In 
donesia di Pilipina hari Kemis mem 
berikan peringatan, bahwa tindakan 
tindakan pemerintah Pilipina Rebo 
malam dapat merusakkan pakt persa 
habata, antara Indonesia dan Pilipi 
na. Demikian AFP mengabarkan 

dari Manila, Dikabarkan  selandjut 
nja, bahwa karena takut akan infil 

tran2 kaum komunis  diwilajahnja, 
pemerintah Pilipina telah  mengam 
bil ketetapan “untuk madjukan perso 
alan ini dimuka sidang PBB, Lebih 
landjut lagi berita itu. menjatakan, 
bahwa hari Rebo malam telah dita 
han lagi 38 orang Indonesia jang 
sedang mentjoba mendarat di Da 
vao dipulau Mindanao tanpa izin. 
Pemerintah Indonesia dalam — pada 
itu telah menjatakan keinginannja un 
tuk menjelesaikan persoalan ini me   

SeruanBiroPer-|: 

Ihal tsb, tadi. - 

hak Tongkok Kuomintang un-' 

rikan komentar terhadap “ und: 
ngan2 jang disampaikan - kepada 
Dekan lainnja ig tidak memaraf | 
pakt SEATO. Dikatakannja bah- 
wa undangan2 ini bukannja tidak 
beralasan ataupun berarti — bef- ' 
Gampur tangan dengan Ha. 

(tidak boleh dikritik atas dasar hal : 
Ara T 

»Rentjana asli SEATG 
sangat dirobah.” « 

“Dikatakannja bahwa “ia meraja | 
»Sangat puas. bahwa. semangat & 

  

rang sudah ,,sangat. dirobah”. Ts 
boleh disangsikan lagi bahwa h 
ini adalah hasil sikap jg selalu di 

jambil oleh negara2 Konperensi Ce | 
lombo terhadap SEATO. : Menurut. 
pendapat Kotelawala, barangkali k 
beratan terhadap SEATO itu udak 

kin malahan akan akseptabel pada 

itu tidak didesak-desakkan dan apa 
bila ada kelonggaran untuk berkon- 

&. pihak, 

kakan keinginannja supaja SEAT@ » 
lebih mengutamakan ,alat? ekona., 
mi untuk melawan 
karena ,,obat jg sedjatj untuk mey 
tjegah Komunisme ialah perkembss 
ngan ekonomi jg meluas,” taraf hi- 
dup lebih baik dan perbaikan nasih' 
rakjat djelata.” #5 

“ Ceylon harus tetap netral. 
Kotelawala menjatakan seterusr 

nja bahwa Ceylon achirnja akan, 
mempeladjari seluruh situasi, dari- 
sudut politik luar negerinja, jala 
tiada memihak kepada salah sa 

2 

   

      

di-aru-biru, supaja dapat membi- | 
na masa denannja menurut bakat: 
dan semangai sendiri. Ceylon ada 
lah satu negara ketjil, kata Kote 
lawala, dan Ceylon tidak - sudi 
digertak ,.baik oleh agressor mau" 
pun oleh penjelamat, betapa besar 
nia djuga mereka itu. Seterusnja 
dikatakannjia bahwa Ceylon musti 
tetap “netral “setama keinginan PP Peenyah D 
dan merupakan ,,Swis dunia Ti- 
mur. (Antara) . : 

Larinja Dr John 
Skandal Politik Terbe- 
sar Di Djerman-Barat 

PERDANA menteri Dierman 
Barat Konrad Adenauer Kemis 
malam dengan resmi telah mem- 
buka persidangan parlemen Djer- 
man Barat, ialah sidang jang 
pertama sesudah reses musim 
panas. Pokok "terpenting - dalam 
perdebatan pada hari itu ialah 
perkara Dr. Otto John, kepala 
dinzs rahasia Djerman Barat jg 
melarikan diri ke Djerman Timur 
itu dalam musim panas jl. Pihak 
oposisi, Sosial Demokrat, menun- 
tut supaja beleid menteri dalam 
negeri Dierman Barat ,Bernhard 
Schroeder dikritik, bertalian dng. 
peristiwa ini. 

Perkara John ,,skandal 
politik terbesar.” 

Menteri dalam negeri Djerman 
Barat mengatakan bahwa larinja 
Dr. Otto John ke Djerman Timur 

|itu adalah ,,skandal politik jg paling 
besar bagi Rep. Federal  Djermar 
dan kemenangan bagi Sovjet”. Teta 

|pi tak ada bentjana jg tak dapat di 
atasi dengan tindakan2 tegas dar 
pemerintah Djerman Barat. Di tes 

rangkannja bahwa John diangkat 
mendjadi kepala dinas rahasia da- 

lam tahun 1950, dengan kata sepa- 
kat komisariat agung Serikat, wa- 
laupun kaum Sosial Demokrat me- 
nentangnja. Jg sekarang akan disesi 

diki, kata Schroeder, ialah apakah 
John adalah orang sewaan Sovjet 
ataukah dengan mendadak pada 
tgl. 20 Djuli malam ambil keputu- 
san untuk pergi ke Djerman Ti- 
mur. Diterangkannja pula" bahw: 
John ,,tidak memegang sesuatu ra- 
hasia”, dan bahwa sesudah John 

man Timur tidak terdjadi penangk 
pan2 agen2 Barat. - 
Diterangkannja bahwa  sedjak 
1952 John diamat-amati dengan te- 
liti, karena  ditjurigai ' mempunjai 
kontak dengan Timur. (Antara). 

KONPERENSI 9 NEGARA DI 
LONDON MUNGKIN 

27 SEPTEMBER 
Perdana menteri Perantjis, Men 

des-France, hari Kemis mengu- 
mumkan bahwa suatu. konperensi 
9 negara akan diadakan di Lon- 
don, mungkin pada tg. 27 Sep 

orang lain, dan undangan2 ini: 

“asli” dari rentjana SEATO it seki ' 

akan demikian besarnja dan mung” barkan kemaren, Bung K 

umumnja, #pabila rentjana SEATOK 

sultasi lebih leluasa dengan - segald « 
# 

Seterusnja Kotelawala mengemiza" 

Komunismex « 

Blok Kekuatan dan ingin djangan-f 

pergi ke Djerman Timur, dj Dier-| 

Ps 
4 
« 
“ 

& 

Gambar ini adalah Nj. Hartin 

Tjipanas pada bulap Djuni jl. 

  
Soe wondo dari Salatiga. Sebagai di ka- 

arno telah kawin dengan Ni. Soewondo ini di 

(Gambar reproduksi dari lukisan S. Abdullah) 

  

fat Korek 

Nota N.U. Jang Bersi- 
tip Tidak 

Gontjangkan Kabinet 
Kata Menteri Tobing: Bahkan Nota 

Ulama jang didjadikan pula Nota 
Atjara untuk membitjarakan N 
waktu kira2 4 djam Iamanja, ja 
desai sidang djam 01.30 tengah 

   wa Nota Politik N. 

memperkuat kedudukan kabinet. - 

: Ditanja, apakah Nota politik N.U. 
Hu akan membawa akibat kemung 
kinan2 diadakannja pergeseran (res 

huffle) dalam kabinet, maka mente 
ri Penerangan mendjawab: ,,Tidak” ' 
Menteri menambahkan, bahwa pem 
bitjaraan tentang Nota Politik itu 

akan dilandjutkan dalam sidang ka 
binet pekan jad., jaitu besuk malam 
21 September. 2S 

Tentang tanda gambar ,,PKI dan 
orang-orang tak berpartai” untuk 
pemilihan umum jang digugat oleh 
Muktamar N.U: di Surabaja, dika 
takan, bahwa setelah mendengar ke 
terangan2 wakil Perdana Menteri 11 
Zainul Arifin, maka kabinet: dalam 
sidangnja Kemis malam membentuk 
suatu panitia ad hoc untuk mempe 
ladjari soal tanda gambar PKI dan 
orang-orang tak berpartai itu terdiri 
dari menteri2 Kehakiman, PPK, 
Agama dan Penerangan. 

Semin'ara itu dapat dikabar- 
20 sebazaimana bisa setelah se- 
2sai s Cang kabinet Kemis malam 
dike'uarkan pengumuman resmi, 
Jan #-“tengkapnja sbb: Dalam si- 
dangnja Kemis 16 September '54, 
Jewan Menteri menjelesaikan be- 
perapa soal administratief, antara 
ain d-bitjarakan soal perpandja- 
agan beberapa waktu jang diten- 
tukan dalam peraturan Pemerin 

h mo. 9 tahun 1954 tentang 
senjelenggaraan pemilihan ang- 

jyavta konstituante dan anggauta 
»PR, soal udi'an di sekolah2 da-, 
am tahun 1954 jang berdjalan' 
len | lantiar dan sebagaimana ! 
mustinja dan laporan wakil PM 
Zainul Arf'p selaku kktua pa- 
“tis ad hoc D:wan “Menteri uru- 
san barang2 peninggalan pepe- 
“angan mengenai pekerdjaan pa- 
“'tia tersebut, 2 

Kabinet selandjwtnja menigtudjui 
pengangkatan drs. Sunardjo sebagai 
gurubesar dalam mata peladjaran il ' 
mu bumi, sosial, ekonomi pada Uni j 
versitet Gadjah Mada di Jogja, pe) 
ngangkatan. prof. Ir. C.A: van 
Woude sebagai gurubesar dalam r3 » 
ta peladjaran technologie bahan2 ha 
ngunan pada Universitet Indonesia 
di Bandung, penundjukan Ir. Suwar 
to pegawai tinggi-pada Kem.. Peker 
dian Umum dan Tenaga untuk du 
duk dalam delegasi Indonesia ke 
konperensi negara2 jang turut da 
lam Celombo di Ottawa. Achirnia 
kabinet membitjarakan Nota Politik , 

Oa   tember. Mendes-France memberi 
kan keterangan tadi kepada pers 
setelah berunding dengan menteri 
2 negeri Inggris, - Anthony 
Pden. 

Surat kabar Djepang jg berpenga 
ruh, ,,/Mainichi”, mengatakan pada 

hari Djum'at, bahwa rentjana kom 
promi pembajaran kerugian perang 
ig dibitjarakan dengan - Burma di 
Tokyo adalah  djumlah ,,maksi- 

mum” jg dapat dibajar oleh Dje- 
pang. Menteri luar negeri Djepang 
Okazaki dan menteri perindustrian 
Burma U Kyaw Nyein seperti telah   

w 

lalui perundingan, (Antara-AFP), dikabarkan telah bersepakat, bhw 

Lem d.Kkegud 

Ko. badai 2 bni da 

va Kunstan og Vv 

N.U. jang didjadikan pula Nota Po 
'litik Liga Muslimin Indonesia jang 
-baru2 ini disempaika, kepada peme 
rintah. Dewan - menteri menietudjui 
djiwa dan maksud Nota Politik tsb. 

Djepang akan “ membajar kepada 
Burma $ 250.000.000 (termasuk 50 
djuta dollar penanaman modal), te- 
tapi pemerintah Burma belum me- 
nerima baik persetudjuan itu. 

,»Mainichi” selandjutnja mengata- 
kan, bahwa meskipun Burma me- 
mandang rendangf kompromi itu se 
bagai hatsil minimum, namun pe- 
merintah Djepang  menganggapnja 

“ Inda 2 

  

“Politik N.U. Itu Dimaksud Utk Perkuat 
#.Kedudukan Kabinet—Tidak Akan Be- 

rakibat Kemungkinan Reshuffle 
SIDANG KABINET Kemis malam 

djam 18.45 dan diachiri djam 61.39 tengah malam selain membi- tjarakan soal2 routine telah membitjarakan Nota Politik Nahdlatul 

jang berlangsung mulai 

Poftik Liga Muslimin Indonesia. 
Nota Politik N.U. itu sadja makan 

tu mulai djam 22,30 sampai se- 
) malam. Selesai 

“dr, F. L, Tobing atas. perianjaan7 .pers menes. 
1 U. jang bersifat korekiif itu ti- dak akan menggonfjangkan kedudukan kabinet, bahkan sebaliknja, kata menteri Tobing, Nota Polit: 

sidang tersebut 

k tersebut dimaksudkan untuk 

Krisis Achlak 
Di Pilipina 

Sekitar Seorang Djen- 
deral Jg Memperguna- 
kan Kapal Perang Utk 
Mengimport Barang2 

Lux 
PENJELIDIKAN jang kini se- 

dang dilakukan dalam skandal di 
kalangan tinggi tentara Filipina, 
jaitu didatangkannja barang2 un- 
tuk keperluan sendiri dengan se 
buah kapal perang jg baru sadja 
diperbaiki di Djepang, hari Rebo 
il. ternjata telah membongkar 
suatu teka-teki lagi: uang seba- 
njak lebih dari 4.200.000 peso 
($ 2.100.000) jang merupakan 
bagian dari uang pembelian2 utk. 
keperluan angkatan perang Fili- 
pina, ternjata tidak dimasukkan 
dalam pembukuan. 

Pihak keuangan tentara mene- 
rangkan, bahwa .dari diumlah 
uang tsb, diatas tadi, jang lebih 
dari 4 djuta peso seharusnia di 
masukkan buku oleh missi pem- 
belian Filipina di New York dan 
jang lebih dari 142 ribu peso 
lagi oleh missi pembelian di 
Tokyo. Djumlah2 tadi merupakan 
bagian dari “alokasi sebesar 17 
diuta peso untuk missi2 di New 
York dan Tokyo dalam th. 1951. 

20 ton barang lux un- 
tuk angkatan perang.” 

Untuk menjelidiki perkara. uang 

ig tidak masuk pembukaan tadi, pe 
merintah Filipina tak lama lagi 
akan kirim  penjelidik2 ke New 
York dan Tokyo. Tentang perkara 
lainnia, ialah skandal tsb. diatas ta 
di, dapat diterangkan bahwa dalam 

perkara 'ini al. terlibat seorang 
djenderal. Opsir2 tinggi tadi di dak 
wa telah mendatangkan barang? ke 
mewahan -sebanjak 20 ton dengan 
sebuah kapal perang dari Djepang 
(kapal perang Filipina ig baru sa- 

dja diperbaiki di Sasebo). Diantara 
barang2 tadi terdapat mutiara, fri- 

gidair, barang2 dari nylon dst. Ke- 
pala missi pembelian barang untuk 
angkatan perang Filipina di Tokvo, 

commander Santiago Nuval, telah 
dipanggil ke Manila untuk ditanjai. 

(Antara). 

  

diatas untuk memperbaiki keutuhan 
dan memperkuat kedudukan  kabi 
net. Saran2 jang dimadjukap dalam 
nota itu akan dibitjarakan lebih ian 
djut dalam sidang lain. (Antara). 

sebagai hatsil, maksimum. Diramal- 
:kannja, bahwa penerimaan baik ren 
ljana tsb. oleh pemerintah Burma 
akan segera diikuti oleh tertjapainja 
suatu perdjandjian perdamaian 'an- 
tara kedua negerj itu. 

Tentang pembajaran kerugian pe- 
rang kepada Pilipina dan Indonesia 
harian itu mengatakan, bahwa hal 
itu masih mendjadi persoalan, dan 
menjarankan, supaja Manila me- 

tut kebutahan dan kesanggupan 
dialan didalam suasana persahaba 
bulan lebih telah mentjapai hasil 

Hasil daripada 

menjelesaikan masalah ting js 
sekarang terdapat didalam  hubu- 
ngan dagang antara kedua negara, 
menetapkan barang? “export dan 
djumlah ' harganja untuk diperda- 
gangkan . antara kedua negara utk. 
waktu satu tahun mulaj sekarang. 

Selaku ini kami djuga mengada- 
kan pertukaran fikiran dengan kala 
ngan2 perindustrian dan perdaga- 
ngan nasional Indonesia setjara luas. 

Kita bersama2 mengharap dgn. 
sangat agar transaksi2 setjara kon- 
krit antara kedua negara akan ber- 
kembang dengan pesat dan didalam 
pertukaran fikiran itu djuga diper- 
oleh pengertian dalam antara satu 
dengan jg lain mengenai beberapa 
soal perdagangan. 

Seperti diketahuj didalam bebera- 
pa tahun ini dengan pesatnja pemu 
lihan dan perkembangan perekono- 

mian RRT dan penjelenggaraan ren 
tjana pembangunan perekonomian 

S5 tahun jg pertama, hasil produksi 
perindustrian baik mengenai  dje- 
nis2 “barang maupun mengenai 

djumlahnja telah dipertinggi dari ha 

ri kehari. .Selaiy daripada menjuku 

pi kebutuhan rakjat didalam negeri 
masih terdapat sebagian besar. djum 

lah untuk diexport seperti barang? 
tenunan, alat2 listrik, alat? mesin, 

barang2 kelontong dsb.-nja jg di bu 
tuhkan oleh Indonesia. 

Ih. ini 
  

perundinga 
   

   

Sebaliknja kebutuhan kami 
akan karet timah untuk perdjuang 
kan kemerdekaan bangsa dan 
perdamaian dunia. Persahabataji 
dan kerdiasama antara kedua ne- 
gara kita ini mempunjai peranan 
penting didalam usaha memperta 
hankan perdamaian di Asia dan 
didunia. Dengan hati amat girang 
kami dapat sekarang melihat hu- 
bungan antara kedua negara kita 
ini makin hari makin berat. Hu- 
bungan ekonomi dan kebudajaan 
makin hari makin berkembang. 

“ ag 2 # & 

Kedatangan delegasi perdagangan 
Tiongkok kami ini di Indonesia dan 

kundjungan missi kesenian Indone- 
sia ke Tiongkok adalah tanda ker- 
djasama makin hari makin erat di 
lapangan perekonomian dan kebu- 
dajaan kedua negara kita. Kami da 
pat perintah dari pemerintzh supa- 
ia berangkat ke Republik India 

    

   
mengadakan perundingan « 
Demikian statement delegasi RRT 

(Anta Ta , 

AIDIT 23 SEPTEMBER 
DIDEPAN HAKIM. 

Tentang akan diadilinja D. N. 
Aidit, Sek.-dien. P. K. IL. oleh 
Pengadilan Negeri Djakarta, lebih 
djauh dari fihak Kedjaksaan di 
peroleh keterangan, bahwa neme- 
riksaan kepada Aidit akan dilaku 
kan oleh Pengadilan Negeri Dia 
karta pada tg. 23 September jad. 
Pemeriksaan perkara ini akan di 
'gkukan oleh Hakim - Maengkok 
dengan Dali Mutiara sebagai 
Diaksanja. Seperti diketahui, Aidit 
dituduh mengeluarkan statement 
dalam bulan September 1953 me 
ngenai peristiwa Madiun jang 
isinja dianggzih menghina Wakil 
Presiden Hatta dan Pemerintah. 

Jainul Arifis 

Merasa Puas 
Dgn Keputusan Kahinet 

Tentang Nota N. U. 

    

WAKIL Perdana Menteri ke- 
dua Zainul Arifin dalam ketera- 
ngannja mengenai nota politik 
Nahdatul Ulama jang telah men 
dapat yorsetudjten kabinet me- 
njatakan, bahwa nota politik itu 
dimaksudkan untuk membuka ke 
sempatan meneliti diri sendiri dari 
pemerintah sehingga program 
pemerintah dapat terlaksana dng 
baik, terutama program tentang 
pemilihan umum. 

Wakil Perdana Menteri Zainu! 
Arifin ' menerangkan, bahwa dar 

pembitjaraan-pembitjaraan dalarr 
kabinet ternjata, bahwa nota politil 
Nahdatul Ulama itu mendapat pe- 
ngertian ig baik dikalangan Mente- 
ri. Walaupun soal itu belum selesai 
dibitjarakan, namun ada tjukup tan 
da2 kearah perbaikan ig diinginkan 
sehingga tjukup pula alasan untuk 
merasa puas. Demikian Wakil Per- 

dana Menteri kedua Zainul Arifin. 
Sebagaimana diketahui, didalam 

sidangnja pada tgl. 16 September 
malam, kabinet telah menjatakar 
menjetudjui djiwa dan maksud nota 
politik Nahdatul Ulama itu untuk 
memperkuat kedudukan dan mewm-   
perbaiki keutuhan kabinet. (Antara) 

Mainichi : Pembajaran Kerugian Perang Kpd Birma 
Adalah Maksimum Jg Dapat Dibajar Oleh Djepang 

nindjau kembali penolakannja terha 
dap - persetudjuan jg telah ditjanai 
dengan Garcia. (400 djuta dollar, 
red.). 

Dikatakan seterusnja, djika pem- 
bitjaraan2 pembajaran kerugiap pe- 
rang dengan Burma mentjapai hat- 
sil, maka pembitjaraan2 dengan  Pi- 
lipina mungkin akan berdjalan dgn, 
lantjaz. (Antara). 

  

fihak dan 
makan waktu 

setelah 
satu 

dari kedua 
tan dengan 
memuaskan. 

| Sendjata2 
| Amerika Dij 

Pasifik. 
| 215 Kapal Perang 
( Dan Ribuan sae 
| Terbang 
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MENURUT keterangan jang di 
peroleh dari pembesar2 Amerika 
Serikat pada hari Kemis, diumlah 
kapal-perang Amerika Serikat jg 
berdjaga-djaga di Pasifik ada 215 
buah, sedangkan djumlah pesa- 
wat terbang ada beribu-ribu buah. 
Pengumuman tadi dikeluarkannja 
sesudah menteri luar negeri A.S. 
John Foster Dulles malam Kemis 
LL memperingatkan RRT, bahwa 
pasukan2 udara dan laut Amerika 
Serikat ,.iang kuat”, .,siap sedia 
bada setiap saat” amtuk memuku! 
setiap agressor di Pasifik ,,dengan 
tjara2 dan ditempat2 jang dipilih 
oleh Amerika Serikat.” 

da Pasifik. 
Pembesar2 tadi 

bahwa armada Pasifik A.S.: ter- 
i.dari 125 kapal! rusak. 20 

ladjah, 55 kapal selam dan 
2 induk. Tiap2 kapal induk 

m keadaan normal diperleng- 

menerangkan 

      

   

    

   
sagan kira-kira 100 pesa- 

at ng.” Sekurang2-nja 4 
Yuah induk kini disahung 
kat Dp: armada ke-7 A.S. jang 
bertugas melindungi Taiwan. 

Angk.. Udara Pasifik. 
Angkatan udara A.S, 

kira2 17 ii 
   

    

wing    

   

  

t2 pembom b 

B-50, pesa- 
st” 

     
ira ,Superf 

2. pemburu £ 

  

r-gas “dan 1g   

  

ng pembantu lain?nja. 

(Antara). 

Russia Lakukan 

Pertjobaan 

Sendjata Atoom 
Utk Keperluan Pertaha- 

nan Thd Serangan 
Atoom 

KANTOR berita Sovjet .,Tass” 
hari Kemis mengabarkan bahwa 
Sevjet Uni achir2 ini telah mela- 
kukan pertjobaan2 dengan alat2 
gendjatai atom, dan dari pertjo- 
baan2 ini diperoleh ketentuan2 jg 
memungkinkan para  sardjana 
Sovjet untuk menjusun pertaha- 
nan terhadap serangan atom. 

Pengumuman. resmi mengenaj per 

tjobaan2 ini, jg dimuat dalam hari- 
an pemerintah  Sovjet Uni ,.Izves- 

tia”, mengatakan bahwa sesuai dgn. 
sebuah rentjana pekerdjaan penjeli- 

dikan keilmuan, maka achir2 ini tz 
lah ditjoba salah satu djenis sendja 
ta atom diwilajah Sovjet Uni. 
Tudjuan pertjobaan ' imi adalah 

studi daripada“ akibat2 ledakan2 
atom. Dari pertjobaan inj telah di 

peroleh akibat2 jg dapat terlihat, 
ig akan memungkinkan “para sardja 

na dan insinjur Sovjet untuk meme- 

tjahkan setjara memuaskan — tugas 
pertahanan terhadap serangan atom. 
Demikianlah pengumuman resmj ta 

di. (Antara). 

   

  

KARENA BUTA HURUF, TAK 
DAPAT DIADI PASIRAH. 
H. A. Halim seorang tjalon Pa- 

sirah IV Lawang jang mendapat 
juara kelebihan dari  lawannja 
lalam djumlah jang mutlak besar 
'ja, ternjata kemudian sesudah 
di-tes oleh Dewan Pertimbangan 
Xeresidenan Palembang.  diragu- 
kan apakah dia dapat membatja 
atau tidak. Pada pertjobaan itu 
Halim hanja dapat membatja be- 
Serapa blok letter sadja dan perlu 
memakai waktu jang lama untuk 
berpikir. Oleh karena itu keteta- 
»an pengangkatannja belum di 
keluarkan. : 

Duel Artilleri 
RRT-K MT 
Terhebat 

PERTEMPURAN artileri ter- 
besar hingga kini antara rentara 
Kuomintang dan tentara RRT 
telah dimulai pada hari Rebo ibl. 
di kepulauan Tachen jg terletak 
antara Taipeh dan Shanghai kira 
kira 12 mil dari pantai provinsi 

muman djuru bitjara mentori 
pertahanan Kuomintang pada hari 
Kemis di Taipeh. Djurubitjara 
selandjutnja menjatakan bahwa 
rentjana RRT menggiatkan peng 
gempuran artileri terhadap kedu- 
dukam2 Kuomintang di Tachen 
pada waktu keadaan dipulau Oue 
moy untuk sementara adalah re- 
latif- tenang kini diperhatikan   lengan seksama oleh pcmbesar2 
KMT, (Antara) 

Perintjian tentang arma- 

RRT Chekiang, demikian pengu- 

    

 



        

  

   
        
    
   
   
   
   

   

1 tidak ada 

   

       

  

sebab dengan m 
puskamga Tok 

  

      
    

  

hapuskan int — kak 
suatu.pedoman jang bc 

djika kita 7 Ta 

      endi pada 
Sk 

         

   

    

of Life” sehingga 
mengatur hidup. 

    

al 19 September ini di Solo akan dilangsung- | 
Ini adalah suatu usaha jang baik, dalam arti | 

. membiarkan soal kebudajaan mendjadi ba-| 
artinja sama sekali. 

barang tentu, didalam konggres itu akan dibitja- 
sastera dan lain2 jang merupakan ran- 

“kiranja harus mendapat perhatian, jg. se- 
an budaja, ialah tentang tjara kita mengatur hi- | 
e”, Ingat sadja ketika kita hidup didjaman Hindia | 
an orang selalu mentioba2 hidup tjara Belanda —- 

seperti Inc Belanda—: kemudian pada djaman Djx 
a orang jg. mentjoba hidup ,,ber-Djepang2an”. 
: ah suatu ae ig. 00 moekai pada Manga ma 

n tidak perlu kita pungkiri. Karena adalah meru | SS NALJAN . SEA 
penting sekali mengakui mempunjai noda jang demikiar teng dalam daerah Kares. Ban 

menjadari diri, orang tidak akan segan untuk mengh: 

uskan noda jg. masih melekat pada masjarakat. 
. Apapula kalau diingat bahwa kebanjakan bangsz 

k gangan untuk sesuatu, sehingga untuk meng 
— jakni dalam. hal tjara mengatur hidup — memerlukar 

dasar2 nasional. 
ak bukan suatu permintaan. jang melampaui batas. 

aki agar Konggres Kebudajaan jang berlangsung di 
“perumusan, dapat men-traceer suatu tjara dar' 

bangsa kita mendapatkan suatu pedo- 

Overste 4 Bachrun 
Hendakuja Pangkat "Mendjadi Tjam buk 
Kegiatan—Kata Ment. Pertahanan 

' DENGAN SUATU upatjara ketentaraan jang. penuh ch'dmad, 
Djunrat. bl. Menteri Pertaha aa Mr. Iwa Kusuma 

an bm pelaniikan Ke gg pangkat Panglima Terr. wi telah 
iv. Mochammad B 

Kolonel mendjadi Kolone 

katan Darat Djenderal Major B 

    

  

“4 

91 Angkatan Perang R.I. menge 

Lctn- Kol- Moch. Bahrun jang te 
1954, kemumian Menteri Pertah 
Kolonel diatas pundalf Panglima 

Sesudah diperdengarkan lagu Ar 
dika Bayangkari, Menteri Pertah: 
nan memberikan amanatnja. Dalam 
amanat jang diberikan setjara sing 
kat, Menteri a.l. mengatakan, bah 

'wa meskipun pangkat itu bukanlar 

-dibawah pimpinan Kolonel 

(hadlirin menudju kerumah 

suatu hal jang mutlak, tetapi pen: 
hargaan bagi Panglima Terr. IV itu 
adalah sebagai tjambuk agar lebik 
mempergiat lagi dalam  melakukar 
tugasnja. Disebutkan djuga oleh Mer 
teri Pertahanan, bahwa keamanar 
didaerah Territorium IV (Djawa Te 
ngah) kini makin lebih terdjasa 
Dan dengan kenaikan pangkat dar 
Panglima Terr. IV itu Menteri meng 
harapkan, mudah2an dapat mendja 
dikan kebaikan bagi sekalian angga: 
ta2 Angkatan Perang lainnja jang 

Moch 

Bachrun. Demikiap antara lain ara 

nat Menteri Pertahanan. 
Sesudah upatjara dilapangan St: 

dion itu selesai, kemudian Menter: 
Pertahanan dan KSAD beserta Dpr 

kedi 

  

" .mannja Kolonel Moch. Bachrun d 
Tjandi Semarang 
kan resepsi. 

untuk mengada 

EXPORT GULA PASIR KE 
LUAR NEGERI. 

Dari fihak Ikatan Exportir Na- 
s'onol Djateng didapat kabar, 
bahwa Pemerintah telah - mulaj 
membagi alokasi gula export un- 
tuk luar negeri, tetapi iang d be: 
ri ialah para exportir nas'onal ig 
tslah dapat menjelenggarakan dan 
dapat menundiukkan bukti? ex- 
portnja ke luar negeri. 

DHALIA MENDATAT KE- 
TJELAKAAN MOBIL. 

Didapat kabar, -bahwa bintang 
film Dahlia Kemis sore kemaren te 
lah mengalami ketjelakaan mobij di 
Plelen (Weleri). Sebagaimana diketa 
hui, bintang film Dhalia dari  Dja 

“karta menudju ke Semarang untuk 
— ikut dalam ,,Bintang Film Show 

1954” jang akan diadakan mulai 
nanti malam di Gedung Kesenian. 
Keberangkatannja dari. Djakarta me 
numpang mobilnja sendiri, bersama 
sama sdr. Djumadi direksi Dhalia 
Film Corporatioa dan Sumanto. da 
ri Perfini. Sesampainja dihutan Ple 
len sekira diam 5 sore, hudjan tu 
run dengan lebatnja. Karena  litjin 
nja djalan, mendadak mobif waktu 
mengambil tikungan telah slip demi 
kian rupa, hingga berbalik arah 
nja. Untung dalam ketjelakaan ini 

- para penumpang tak mendapat luka 
luka, hanja sdr. Dhalia jang bahu ' 
nja kedjatuhan kopor jang berada 
dalam mobil. Tapi dalam pertundj: 
kan ,,Bintang Film Show” nanti dia 
toh masih akan tetap menjumbang| 
kan tenaganja. 

  

an tgl. 30 Sept. 1954, PLAS.L 
tib. Semarang akan menjelenggara- 
kan Perlowi stafet dan Jari un- 

Se “tuk murid2 Sekolah Landjutan Per- 

. m, untuk puter: h 
untuk putera SLP/SLA dan puteri.f 

tama/Atas didaerah Kota Besar (ne 
geri maupum- partikelir). Jang diper- 
Jombakan ialah lari 4 

a, estafet 4 X 100 m. 

     

  

Pendaftaran pada Inspeksi Pendidi- 
kan Djasmani Daerah V, Purwodina 
tan Barat no, 4 Smg. pada waktu 

    

hari kerdja. Penutupan pendaftaran 
tgl. 25 Sep.t. djam 13.00. Uang pen 
daftara nuntuk regu 
dan lagi perseorangan Rp. 1.--. 

   

    

Dengan mendapat perhatian besar, 
pada hari Rebu.malam jbl., bertem- 

   

   
      

   

pat di gedung Sek. Sin You She, 
Chung Seng Hui Semarang telah 
menjelenggaraka: crt jang tju- 
kup memuaskan dan dilakukan oleh 
sdr, Tjan Tjoei Ging, sdr. Oey 
Tjong Lee dari Djakarta dan penja- 
nji sopraan Nona Chang Ching Yia. 
Matjam2 lagu klassiek telah dipen- 
dengarkan seperti gubahan dari Mo- 
zart dan HF, Liszt. Gesekan biola da: 
ri sdr, Tjan setelah beristirahat ada- 
lah menarik perhatian, demikian pu- 

  

   
  

  

|Ta permainannja sdr. Oey dalam me- 
lagukan Iiebestraum. Singkatnja da- 
pat dikata, . bahwa malam konsert 
tersebut tak mudah dilupa oleh para 
hadlirin, 

  

00. m., 1500 

stafet Rp. 5S, 

Suman- 

chrun jang semula berpangkat 
. Upetjara jang dilangsungkan di- 
dihadliri oleh Kepala Siaf Ang- 
imbang Sugeng Gubernur Dis- 

lain2 pembesar civil dan militer di Semarang. Se- 
dari Presiden/Pangiima Terting- 
ai kenaikan pangkat atas diri 
hitung sedjak tanggal 1 rin 
iman meletakken tanda pangkat 
Terr. IV. i 

SEKITAR PANITYA AKSI 

RAWA PENING 

Berkenaan dengan adanja berit: 
(jang djuga termuat dalam hariar 
ni), bahwa dalam perundingan an 

tara Gubernur Djawa Tengah de 
yggan Panitya Aksi Rawa Pening 
Salatiga pada tgl. 28 Agustus jl. fi- 
hak Gubernur mengakui dengan res 
mi. adanja Panitya itu, maka kin 
Gubernur Djawa Tengah memberi 
kan pendjelasan, jang. a.l. menjata 
kan, bahwa dalam pertemuan tsb 

Gubernur tidak menjatakan penga 
kuan resmi terhadap. Panitya Aks 
Rawa Pening. Siapa sadja jang me 
ngadjukan usul2, keberatan mengena 
apapun djuga diterima dengan sega" 
ia senang hati. Kantor Gubernur ti 
dak mengetahui adanja Panitya jang 
dibentuk oleh Gubernur - Budiono 
Jang dimaksud, “oleh Sdelegasi' jalak 
semborong “pekerdjaan penggerga- 
ijian jang lazim dipergunakan olel 
DPU. Kantor Gubernur tidak mem- 
punjai kompetensi untuk menentukar 
prinsip penggantian kerugian. Pani. 
tya Aksi tsb. datang di Gubernuran 
tidak atas undangan Gubernur, dan 
bahan2 jang didapat dari Panitya 
itu akan diteruskan pada Pemerintah 
Pusat. Demikian “a.l. “ pendjelasan 
Gubernur Djawa Tengah. 

- PERTUNDJUKAN TONIL. 

| Oktober 1954, 
|Nien Hui Blora jang d-ketuai sdr- 
yng Ing Djwan akun menjeleng- 

| garakan pertundjukan — tonil 
malam beruntun dengan tijerite- 

ri Jgs. Kediam",  gubahan 

dua “Lupa Asal”, gubahan mar- 

tahu', hasil dari pada pertun- 
|djukan tadi adalah 5076 untuk 
mendirikan sebuah Geredja, 25 Fo 

dan 104 untuk € . 

orang2 beragama Kristen jg le- 
mah kedudukannja- Pa   
PEMBANGUNAN FERUMAHAN 

RAKJAT. 

Dari fihak Inspeksi 
:Rakjat Djawa Tengah diperoleh ke- 

terangan, bahwa untuk tahun 1954 

'ini Kotabesar Semarang telah me- 

'ngadiukan kredit untuk merentjana- 

Isebaniak 80 buah rumah. Sebagaima- 
'na diketahui ,perumahan rakjat itu 

disewa-belikan melalui Jajasan Kas 

| Pembangunan. 
Dalam tahun ini uang otorisasi jg 

telah diterima oleh daerah2 di Dja- 

wa Tengah untuk pembangunan “itu 

'tertjatat sbb: Kotaketjil Salatiga un- 

tuk membangun 20 rumah & Rp. 

F17.000,—: Kota Magelang untuk 15 

rumah a Rp. 18.000,—: . Kotabesar 

Surakarta untuk 25 rumah & Rp. 

15.000,— dan 35 rumah 4 Rp. 12.600: 

Kabupaten Sragen untuk 10 rumah 

|4 Rp. 15,000,— dan 5 rumah & Rp. 

20.000,—: Wonogiri untuk 15 ru 

mah & Rp. 19.000.— dan Kotabesar 

| Pekalongan untuk 15 rumah & Rp. 

19.000. —. 
Lebih djauh fihak Inspeksi terse-: 

but menerangkan, bahwa untuk ta. 

hun 1955 j.a.d. akan diusulkan agar 

pembangunan perumah rakjat itu di. 

bagi dalam 3 matjam, jaitu rumah 

|jang ketjil seharga kurang dari Rp. 

10.000,—, rumah jang sedang sehar- 

|ga paling tinggi Rp. 17-500,— dan 

Irumah jang besar seharga paling 

tinggi Rp. 25.000,—. Harga2. itu 

adalah harga pokok pembangunan. 

belum terhitung ongkos2 lainnja. 

KETJELAKAAN. 

Rebo sore jbl- di Djatingaleh 
terd'adi ketjelakaan. Seorang mu- 
r'd dari S-R-K. Djatingaleh nama 
S. telah ketabrak mobil L-7796, 
hingga mendapat Tuka2. Korban 
terssbut dengan segera diangkut 
ke RSUP Semarang untuk diberi 

pertolongan2. Siapa jang'salah da- 
lam ketjelakaan tadi belum dike: 

tahui:   

Pada nanti tanggal 29 dan 30 

ca pada malam pertama “Ibu Ti- 
sdr. . — Ae 

Liem Thiam Hok dan malam ke- 

hum sdr. Tan Boen. Soan. Pertua- j 
ajukan2 tadi diadakan digedung ' 
Rekict: sumbangan tjuma2 dari 
sar. Le Thng Bo- Panitia tonil . 
iang diketuai sdr. Oei Tiang Sioe 
k'ni sedang bergerak untuk mem- 
perkuat usaha2-n'a- Seperti dike- 

untuk Kas. Ch- T. TNH, 1546 un- 
tuk fonds Keamanan Kab. Blora 

pemel:haraan 

Perumahan 

kan pembangunan perumahan rakjat 

  PURWOKERTO. 
SOKONGAN Ate Gapun : 

Residen Banjumas R. Judodi- 
| broto jang mendjadi Ketua Pz 
(tya Penoiong Penderitaan ak 

  

     
sidenan Banjumas, supaja me 
memberi sokongan uang sebanjak 

k bagian, |19e dari gadjih. pan ag 
bulan Agustus 1954.  Andjuran 
sokongan itu adalah usaha  pe-/| 
ngumpulan “uang jang pertama 
dari Panitva Penolong tsb. 

Patut diketahui, bahwa Pani- 
tya Penolong akibat kekatjauan | 
tadi didirikan pada permulaan bl. 
Agustus il, jang anggauta2-nja 
terdiri dari Kepala2 Djawatan, 
sedangkan para komisarisnja ja- 
lah Bupati2 dalam daerah Kare- 
sidenan Banjumas. . Na 

WONOSOBO 

  

  

KERDJA SAMA ANTARA 
RAKJAT DAN C.T.N, 

Dengan kerdja sama antara rak 
jat desa Sedaju dan Satrija-Expe- 
(ditie (CTN) jang mengadakan, 
penggergadjian kaju didesa tsb., 
telah dimulai gotong rojong me- 
lebarkan  djalan desa antara 
Karanganjar . sampai kehutanan | 
Watukutuk. Pekerdjaan int telah | 
sampai didukuh Tjengang sepan- 
djang Lk. 1,5 km, sedangkan 
diembatan2 desa akan diperkuat 
oleh fihak CTN dengan bantuan 
dari rakjat djuga. Pelebaran dja- 
lan tsb. agar dapat dilalui truck 

an Satrija-Expeditie dari hutan 
sampai kegudang didesa Sedaju. 
Sedangkan bagi rakjat keuntungan 
nja ialah  dapatnja kendaraan 
sampai didukuh Tjangang jang 
berarti memudahkan  perhubu-. 
ngan. 4 
LAGI SEBUAH DESA MENDI- 
RIKAN RUMAH SEKOLAH 

RAKJAT. $ 
Untuk sekedar mengatasi kekura- 

ngan perumahan untuk Sekolah 
Rakjat, maka atas inisiatief penu- 
duk desa Rediosari Ketj. Kalika- 

|djar telah dapat dikumpulkan uang 
sebesar Rp 9500.— guna. memba- 
ngun.rumah Sekolah Rakjat. Usaha 
pembangunan rumah tsb. kini men 

dekati penjelesaiannja, dan dalam 
waktu jg singkat diharapkan. dapat, 
dipergunakan. . Perlu ditambahkan 

disini behwa biaia sebesar Rp 
9500— didapat dari rakjat dengan 
tjara gotong roiong. Dengan se'e- 
sainja rumah sekolah desa Redjosa- 
ri-itu, maka untuk daerah Wonosc- 
bo telah ada 4 buah rumah sekoish 
jg dibangun setjara gotonz , rojong 
|oleb penduduk desa. 

(REMBANG 
SEORANG PESURUH RUMAH 
SAKIT DITAHAN, KARENA 

INGIN DJADI ,,DOKTER” 
Dari Rembang dikabarkan, oleh 

jang berwadjib telah ditahan se-: 
orang pesuruh Rumahsakit setem 
pat N. karena ketahuan mendja 
lankan ,,praktek dokter” dengan 
memberi suntikan kepada rakjat 
didesa2. : Y 

Menurut berita itu, tindakan 

    
Chi Tuh Tsing sedemikian oleh N. tidak sekali 

itu sadja, tetapi sebegitu djauh 
tidak sampai menimbulkan kesu- 

2 karan bagi mereka jang disuntik 
nja. « 

MEGGELAPKAN BARANG2 
PERHIASAN SEHARGA 

Rp. 24.000,— 

Dari fihak jang bersangkutan di- 
dapat kabar, bahwa kini fihak Potisi 
telah mengusut perkaranja nj. S. bin 
D., tinggal didesa Gemuh, Weler" 
jang dituduh telah menggelapkan ba- 
rang2 perhiasan sebesar Rp. 24.000: 
dari pelbagai penduduk di Semarang. 
Dalam . pengusutan tadi jang sudah 
djelas, ialah barang perhiasan jang 
mendjadi miliknja "nj. T.K.H. didja- 
lan Mataram dan nj. B., tinggal. d: 
Pengapon “jang masing2 berharga 
Rp. 3000,— dan Rp. 4000,—. Kete- 
rangan  selandjutnja ' mengatakan, 
bahwa djumlah orang jang merasa 
tertipu ada 5 orang. Nj. S. bin D. 
adalah seorang poro jang seringkali 
mendjualkan barang2 dagangan. Di- 
depan Polisi antaranja ia menjata- 
kan, bahwa barang2 tadi memang 
sudah didjual dan hasil dari pada 
pendjualan tersebut adalah untuk 
ongkos penghidupan. Bagaimana du- 
duk perkara jang sebenarnja, kini 
masih dalam pengusutan fihak jang 
berwadjib. 

SEMARANG SINGKAT. 

dang dari Firma Jelkman di Sleko 
telah kemasukan pendjahat jang ber- 
hasil '” menggondol sebuah boor lis- 
trik dan paku sebanjak 118 kg, Ba- 
rang2 tadi seharga Ik. Rp. 2190,—. 
— Ti. Tj.B., tinggal di Kebonke- 

nap pada pagi hari Rebo jbl. ru- 
mahnja telah kemasukan pendjahat 
jang berhasil pula membawa sebuah 
sepeda merk Philips komplit seharga 
Ik. Rp. 400,—. 

— Seorang pedagang L.E.S. dari 
Djakarta jang baru2 menginap di 
Hotel Sin A, Pekodjan merasa diti- 
pu oleh G.Tj.B., tinggal di Kp. 
Gandekan. G. Tj, B. berhasil mem- 
bawa 26 dosin minjak rambut dan 
uang tunai sebanjak Rp. 2050,—. 
 Ternjata ketika G.Tj.B.  ditjari, ia 
telah melarikan diri. 
TERTANGKAP DI SEMARANG. 

Dari fihak jang mengetahui dida- 
pat kabar, bahwa Rebu pagi jbl. se- 
orang nama S., asal dari Malang jg 
berada disebuah rumah dibelakang 

perusahaan tenun ,,Brantasena”, Ke- 
bonlaut telah ditangkap oleh fihak 
jang berwadjib jang menurut kete- 
rangan, orang tadi sedjak tahun 1951 
ditjari oleh Polisi Malang dan ditu- 
duh mempunjai sendjata api gelap. 

| Pada penangkapan orang tadi tidak 
diketomtikan. sendjata api. Untuk di- 

    

     

   
kann 

mas, mengandjurkan kepada sege | ba 
nap pegawai dilingkungan Kare- | ag: 

Dat 

untuk mengangkut kaju kepunja- | 

— Pada tgl. 15 Sept. 1954, 'gu- 

| Tak lama lagi di Solo akan didi,| 
ikan Panitya Tieramah Politik Pe 
muda dan P ladjar. Surakarta, jang 

  

  

' Demobilisan Peladiar Surakarta ber 
|sama2 dengan organisasi2 peladjar 

  

kekatjauan daerah Gerakan Ban| Panitya Tieramah tsb. bermaksut' 
ju- akan mengadakan tjsramah2 polit k 

  

     

      

para pemuda dan peladjar, do 
ckalan mengundang Partai2 Po 

Surakarta untuk setjara ber 

  

samja-djawab 2 termijn untuk dola 
ma 1 dlam 

mah2 politik itu adalah: 

Ikan hubungan peladjar dengan ma 
'sjarakat, 2) untuk menghadapi pe 

'faat dari hasif peladjaran2 dari te 

tik jang objectief. / 
Pengurus lengkap dari Panitya Tjz 

ramah itu direntjanakan sbb.: 
Ketua I:. Persatuan Demobilisan 

Peladiar, Ketua II: Mahas'swa Pro 
'eressief, Sekertaris I: P.P.S.T.M.. Se 
kertaris Il: PPSG: Keuangan I: Him 
punan Mahasiswa Islam, Keuangan 
| Himpuan Mahasiswa — Nasional, 
(Penerangan IPPI dan PDP. dan 
Perlengkapan: PPI dan PPST. , 

Kepada- para pembesar setempat 
| diantaranja Residen dan 
| Surakarta. Komandan Resimen In 
fanterie XV dan Kepala Kepolisian 

| Daerah Surakarta, akan diminta du 
duk sebaga, Pelindung dan Penase 

hat. 

BANDJARNESARA 
GERAKAN PEMBELA 

| PANTJA-SILA. 
Menurut sumber resmi jang sa- 

ngat dapat dipertjaja kini di Ban 
djarnegara telah ada : 
Gerakan Pembela Pantja-Sila. Ge 
Irakannja itu meliputi i 
Kabupaten Bandjarnegara - jang 
hingga saat ini telah tertjatat |.k. 
5000 orang tjalon anggauta. Se- 
bagian besar dari mereka terdiri 
dari para pendidik. Kapan peres- 
-mian pembentukannja masih me- 
nunggu waktu. 

SLAT.HAN O. P. R. 
Sebagai hasil latihan  berturut2 

selama tiga hari, “mika pada “tgl. 
14-9-1954 di Rakit telah dilangsung 
kan peresmian latihan 
diikuti oleh 120 orang anggauta 

OPR darj daerah Ketjamatan. Ra- 
kit “dengan berpakaian seragam 

OPR. 
Dalam pada itu telah dipertun- 

djukkan ketjakapan2 bermain ang- 
gar jg dipimpin oleh kepolisian, pen 
idjagaan bahaja udara dan PPPK ig 
dipimpin oleh BODM sebagai hal 
darj pada latihan selama tiga hrri. 
Hadlir dalam pada itu: Bapak Bu- 

pati, Perwira Distrik - Militer, Kep. 
Djapen Kab., Kepolisian, instansi? 
dan Rakjat di sekitarnja: « : 

Hasil latihan tsb., pada umum- 
nja terdapat baik dan “memuaskan. 
Adapun maksud dari pada latihan 
tadi, ketjualj untuk menambah mu- 

tu OPR dalam menghadapi segala 
kemungkinan, dimaksud pula seba- 
gai persiapan demonstrasi jg akan 

| diadakan pada peringatan Harj Ang 
| katan Perang tgl. 5 Oktober j.a.d. 

|TJILATJAP 
TAMBAH 64 GURU. 

Menurut keterangan, dalam .ta- 
hun ini djumlah guru dari Seko- 
lah Rakjat jang termasuk Inspeksi 
S.R.- Tutatjap ditambah dengpn 
64 orang guru lulusan dari SGB. 
Sekalipun demikian djumlah guru 
guru bagi S.R. didaerah Tjilatjap 
masih terasa kekurangannja. De- 
wasa ini didaerah tsb. tertjatat 
ada 288 buah S.R. dengan djum- 
'lah guru 641 orang (belum ter- 
hitung tambahan guru tadi) dan 
djumlah murid seluruhnja ada 
49.389 anak. 

, Setiap tahunnja daerah Tjila- 
tjap dapat menghasilkan tenaga 
guru rata-rata 50 orang, dan me- 
nurut perhitungan dalam djangka 
4 atau 5 tahun lagi kebutuhan 

  
pat ditjukupi. 

2 ORANG DJADI KORBAN. 
Hari Kemis 'jbl. grombolan se 

banjak Lk. 20 orang jang ber- 
sendjata-api dan  tadjam telah 
masuk sea Negaradjati desa 
Tjilopadang (Madjenang). Ditem 
pat tsb. ' grombolan melakukan 
penggarongan pada rumah2 pen 
dudu dan menangkap 2 orang 
jang achirnja ternjata — dianiaja 
hingga menemui adjalnja. Mereka 
ini adalah Marsahid (djurukuntji) 
dan Soehadi. ae 

Berapa kerugian. akigat garo- 
ngan2 itu belum diketahui dng. 
pasti. t | ”     
SEKITAR PENJELIDIKAN 

" ATAS PENARI OSMAN GU- 
MANTI & MALA RATINA. 
Berhubung dengan berita2 ter- 

siar di Makasar bhw "ada apa2” 
dengan maksud kundjungan pena- 

.ri Osman Gumanti dan Mala Ra- 
tina di Makasar, sehingga oleh jg 
berwadjib diadakan penjelidikan, 
Osman Gumanti sendiri telah 
membantah  tuduhan2 demikian 
dengan mengatakan, selaku war- 
gzanegara Indones'a ia tidak akan 
ch'anat! bangsanja. 

kundjungan balasan terhadap kun 
djungan bintang2 pilem Indonesia 
Rd, Mochtar dan Netty Herawa- 
ty ke Malaya belum lama berse- 
lang. Tuduhan jang tidak2 ia tak 
tahu menahu. Begitupun urusan 
visa dan pas2  dyalan termasuk 
urusan dari direksi bioskop Em- 
press jang. telah mengundangnja. 
Demikian Osman Gumanti. 

Selama itu selama k'ra?» sete- 
ngah djam Mala Ratina hari Se- 
"hwa JL telah menghadap kantor   selidiki selandjutnja, maka $.  diki- 

rim ke Malang,   Immigrasi untuk pemeriksaan su- 
rat2 immigrasi dan sebagainja, 

“diusahakan 'atas inisiatif Persatuan | 

mberikan tjeramah, tiap-tiap | 
pembitjara selama 3 djam dengan 

|“ Adapun tudjuan djudakann/a tiera | : 

ND untuk mempererat hubungan Ta 
'hir batin tiap2 pendukung organira | 

sj peladiar chususnia dan mendekat 

'milihan umum dewasa ini, agar sul 
'paja peladjar dapat mergambi. man 

ramah politik dalam masaalah poli, 

Walikota | 
'SOLO HARI INI. Tiga pemandengan dalam kota. Solo dewasa ini. 

organisasi ' 

daerah . 

guru untuk daerah tsb. baru da- 

Kedatangan saja semata2 per- 

  

Berapa s 

Kedutaan 

Adalah suatu kebiasaan 

patkan perwakilannja dilain nega- 
ra selalu mendasarkan. kepada 
kepentingannja. . Misalnja: Nega- 
ra A mempunjai kepentingan ig 
besar dalam soal ekonomi dine- 
gara B, dengan sendirinja 
gauta kedutaan A dinegara B 
djumlah  anggauta 
dalam bagian perekonomian lebih 
banjak daripada bagian2 lainnja. 
Demikian selandjutnja, “djumlah 
besar ketjilnja anggauta2 keduta- 
an selalu mendasarkan pada ke 
pentingannja. 

Djadi, andaikata negara A 
mempunjai baniak kepentingan 
(dalam segala hal) dinegara  B, 
djika dibanding “dengan kepenti- 
ngan negara C dalam negara B, 
sendirinja seluruh djumlah .ang- 
gauta kedutaan dari negara A itu 

ang: 

kedutaannja : 

eharusnja 

Djumlah' Anggauta” 
Asing Itu? 

DITEMPATKANNJA KEDUTAAN Sovjet Rusia di Djakarta 
dengan djumlah anggauta jang djauh lebih banjak daripada djumlah 

anggguta kedutaan Indonesia di Moskow, telah menimbulkan pel- 

bagai reaksi dan sementara itu kebanjakan orang mentjari2 pedo- 

man apakah djumlah anggauta dari sesuatu kedutaan itu 

baliknja dengan negara 'ig bertukar duta harus ada keseimbangan? 
Ataukah djumlah anggauta kedutaan (besar ketjilnja) harus 
imbang dengan djumlah warganegara jang diwakili? 

timibal 

St- 

bagisebabkan melihat djumlah wargane 
sesuatu negara jang akan menem gara Sovjet di Indonesia tidak ba- 

njak: djumlah anggauta  kedutaan- 
nja berlipagtanda daripada keduta- 
an Indonesia di Moskow. ,.Keribu- 
tan” lain lagi adalah disebabkan 
mungkin adanja rasa tjuriga berhu- 
bung djaring2 spionnage Sovjet jz 

“beberapa hari jl. terbongkar disana- 

sini, 

| Padahal, djika diingat bahwa di 
kala ada perang dingin itu tiap? ke 
dutaan asing mesti merupakan 

'spionnege, soal 'ini sebenarnja ti- 

(dak usah diributkan. 
| Jang mendjadi soal adalah, dius- 
'tru“negara2 blok Barat dan b'ok 
i Timur sekarang ini mempuniai ke- 
“dutaannja di Indonesia, “maka di 
(Indonesia ini akan mendjadj “arena 
# dimana spionnage blok Barat berte 
i mu dengan spionnage blok Timur. 

  

Gambar atas menundjukkan sebuah 

Gambar tengah: 
circel-verkeer jang maksudnja untuk 

Kongres Kebudajaan Se-Indonesia 
indah untuk mengingatkan .masjaraka 

  
diturunkan dari tempatnja. Memang berdasar keputusan pemerintahan 
Solo, terhitung: mulaj tanggal 15 September, pegadaian2 partikelir harus 

ditutup, Di kota Solo terdapat banjak sekali. pegadaian2 sematjam ini. 
Djuga di Solo k 

lah salah satu pemandangan di Setabelan. Gambar bawah» mendjelang 

besar ini terdapat disimpang empat jang terramai di Solo di Pasar Pos. 

papan ,,Pegadaian Partikelir” .jang 

ini diadakapn- peraturan2 lalu-lintas 
mengurangi ketjelakaan2. Ini adi- 

di Solo telah dipasang “poster “jang 
takan kedjadian penting ini. Poster   (Gambar: Gitoatmedjo) 

  

.Tuskegee   Institue” 

Akan Beri Bantuan 
Perguruan Negro Ini Akan Mengirim- 
kan Ahh2-nja Ke Indonesia Utk Mem- 

2, TUSKEGEE INSTITUTE” 
laksanakan perdjandjian jang dia 

cet je beri Peladjaran D'm Soal2 Tekvis- Praktis 
Alabama (Amerika) akan me- 
takan dengan Kem-. PPK :Indo- 

nesia selama 3 bulan jang akan datang didalam rangka kerdja sama 
tehnik jang diselenggarakan oleh “Foregn Operot ons Adm'nisirz- 
tion”, demkan diumumkan hari Kemis di Wash ngion. Perdjandjian 
tersebut jang dibitjarakan oleh pemerintah Indonesia dengan lem- 
baga Tuskegee menetapkan, bahwa perguruan Negro ini akan 
mengirimkan 11 orang ahii pendidikan tehniknja disertai seorang 
pemimpin staf ke Djakarta, untuk 
sistim pengadjaran ternik-praktis 

turut memperkembangkan suatu 
jang akan menghasilkan tenaga 

ahli dan tenaga pengawas untuk kemadjuan industri Indonesia. Per- 
jandjian ini adalah perdjandjian kedua jang diadakan. oleh peme- 
tah Indonesia selama minggu ini atas penjelenggaraan adminis- 

rasi bantuan Juar negeri Amer'ka 

Perdjandjian lainnja menetapkan, 
bahwa selama 3 tahun — perguruan 
California akan membantu Univer 
sitet Indonesia dalam rentjana mem 
perkuat pengadjaran kedokteran di 
Indonesia. Jang akan  mengepalai 
:rombongan Tiiskegee inj ialah Ed 
gar P. Westmoreland, direktur pen 

didikan kedjuruan pengadjaran nege 
ri District of Columbia. Staf dari 
Tuskegee College di Djakarta selain 
daripada direkturnja akan terdiri 
atas 4 ahli dilapangan mesin - mo 
bil, pekerdjaan kaju dengan mesin, 
alat2 bengkel mesin dan mesin die 
sel dan 7 orang dilapangan2 peker 
djaan kaju, listrik, pembuatan ” ka 
pal kaju, mesin mobil, mesin diesel, 
bengkel mobil, pengetahuan perin 
dustrian.. Menteri Pendidikan Indo 
nesia akan menetapkan penggantinja 
bagi setiap orang ahli dan guru ini. 
Mereka akan melandjutkan pekerdja 
an setelah ahli2 ini sudah kembali 
ke Amerika Serikat. 

Salah satu tudjuan pertama2 dari 
staf Tuskegee ini untuk memberi na 
|sehat kepada pemerintah Indonesia 
mengenai instalasi alat? bengkel dan 
mobil jang dulunja dikirimkan ber 
dasar rentjana bantuan Amerika dan 
latihan guru2 Indonesia dalam pema 
kaiannja.. Pemerintah telah minta pu 
la supa'a staf tsb. memberikan ban 
tuannja dalam mendirikan seko:ah2 
tehnik didaerah2 perindustrian pen 

tempat untuk mengadakan  demon 

'strasi, terapat latihan guru dan tem 
pat untuk menghasilkan orang2 :jg 
sungguh2 ahli untuk memenuhi ke 
butuhan industri setempat. Lapang 
an lain dimana dilakukan kerdjasa 
ma ialah dengar mendirikan tempat 
untuk mengadjar orang2 jang sudah 
berpendidikan untuk memenuhi ke 
butuhan industri keradjinan tangan 
di daerah2 pedusunan.. (Antara) 

  

TJIREBON 
DISERANG ANGIN TAUFAN. 

Baru2 ini didesa Lengkong 
K et, Radjagaluh . Madjalengka 
tela iserang angin taufan jang 
disertai dengan hudjan sangat 
lebat. Akibat daripada itu, 8 buah 
rumah. penduduk ambruk, dan 
terdapat seorang wanita jang pa- 
tah tangan kirinja karena tertim 
pa tiang rumahnja. Kerugian di 
taksir ' meliputi  djumlah- ke 
Rp. 6.000.— Pada waktu 'jang 
bersamaan, bentjana alam serupa 
itu terdjadi pula didesa Djeruk- 
leut jang mengakibatkan 2 buah 
rumah ambruk. ' 

USAHA GOTONG ROJONG. 
Oleh rakjat desa Sangkanurip 

Ketj. Tjilimus, Kuningan, telah 
selesai dibangun sebuah dam air 
dengan biaja sebesar Rp 7000.— 
Dam air itu dikerdjakan setjara 
gotong rojong sedjak tg. 17 Agus 
tus jl. Dengan selesainja dam jtu, 
maka sawah seluas Il ha jang 
biasanja kekurangan air, kini da- 
pat dihindarkan dari kekurangan 
air. Selain itu telah selesai pula 
diperbaiki “sebuah djembatan xsc- 
pandjang 12 m., dengan biaja 
Rp 3.500.— jg djuga dikerdjakan. 

  

  
: setjara gotong rojong, 

ting jang akan berlaku pula sebagai | 

:Imis malam ia sudah akan 

Dulles Dan Keper. 
. giannja Ke Bonn 
'Otk £erbintjangkan Soal 
Pemulihan Kedaulatan 

Djerman 

DALAM statement jang dike- 
luarkan pada malam Kem:s sebe 
lum ia meninggalkan lapangan 
terbang untuk bertolak ke Eropa, 
menteri luar negeri Amerika Se- 
rikat, John Foster Dulies, menga 
takan, bahwa ia hendak mengun- 
djungi Bonn untuk mengadakan 
pembitjaraan2 dengan perdana 
menteri Konrad Adenauer me- 
ngenai tindakan2 jang mungkin 
diambil untuk memulihkan kedau 
latan Djerman Barat dan mengi- 
zinkannja memberikan — bantuan 
guna mempertahankan perdamai- 
an internasional serta keamanan. 

Saja bertolak ke Eropa. ber- 
talian dengan soal2 jang ditimbul 
kan oleh gagalnja Perantjis untuk 
meratifikasi perdjandjian2 ' jang 
akan “ memulihkan kedaulatan 
Djerman Barat dan. membawa 
Djerman dalam suatu Masjarakat 
Pertahanan Erdpa. Senat Amerika 
Serikat, sebelum reses bulan ,jang 

(lalu, setjara unanim telah memu 
tuskan, bahwa djika Perantiis 
"tak meratifikasi perdjandjian2 itu, 
“maka harus diambil langkah2 un- 
tuk memulihkan kembali kedaula 
'tan Djerman dan memungkinkan 
nia memberikan sumbangan guna 
mempertahankan perdamaian in- 
ternasional serta keamanan”, 

Demikian: statement Dulles, jg me 
ngatakar, pula, bahwa pada harj Ke 

berada 
di Bonn untuk membitjarakan ma- 
saalah2 tsb. dengan perdana mente 

don untuk . mengadakan 
ngan2 dengan 
Anthony Eden. 

verundi- 

menterj luar negeri 

. Berita Paris “pada hari Kemis me 
.njatakan, bahwa kalangan2 jg ber- 
' wadjib diibukota Perantjis itu pada 
malam Kemis tidak mempunjai se- 
suatu komentar terhadap  kundiu- 
ngannja Dulles ke Bonn dan Lon- 
don tersebut. 

Seperti telah dikabarkan, 
perdjalanannja itu Dulles 

'ygah di. Paris. (Antara). 

dalarn 
tak sing: 

  

Maman 

HARGA MAS 
Semarang, 17-9. 
24 karat: djual Rp. 45,50 

: beli Rp. 45.— 
22 karat: djual Rp. 41,50 

beli Rp. 40,50 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dengan dollar Ame- 
r ka adalah sbb.: 
Emas Beirut 

: tiap ounce 35.24 
| Emas Hongkong 

tiap ounce 38.19 
Emas Macao tiap ounce 37.82 

  
ri Konrad Adenauer, dan pada hati 

# Djum'atnja ia akan berada di Lon: 

:Ibasan 

lebih besar. Dan perkara djumlah 
ini achir2-nja ditentukan  diuga ' 
oleh negara jang bersangkutan di 
mana kedutaan itu akan “ditem- 
patkan. ' 

Mengenai adanja kedutaan2 
Indonesia, kita dapat melihat, ada- 
nja orang2 asing jg tinggal di Indo 
nesia. Dalam hal ini dapat dipergu 
nakan ukuran . djumlahnja . orang 
asing jg tinggal diibukota, Djakarta. 

Menurut pendaftaran jg paling 
achir, djumlah warganegara dari ne 
gara asing sbb: Amerika 265 orang: 
Australia “29 orang: Austria 42 

orang: Belanda 35.642 orang: Bel- 
gi& 46 orang, Brazilia 4 orang, 
Bulgaria 1 orang: - Deen 18 -orang: 

Lbjerman 418 orang: Estlandia 
orang: .Hongaria 55 orang, Ircggris 
561 orang, Irlandia 8 orang, Itaha 

93 orang: Yugoslavia 9 orang Ju 
nani 2 orang: Kanada 1C orang: 
Kuba 5S orang: Letlandia 1 orang: 
Luxemberg 5 “orang: Norwegia il 

orang: Perantjis 46 orang: Polamnlia 
23 orang: Portugis 4 orang, Ruma- 

nia 4 orang, Rusia 42 oran, (bisa 
ditiatat djumlah warganegara S»- 

vjet diluar Djakarta ada 17 orang. 
jakni jg tinggal di Bandung dan Su 
rabaja), Spanjol 10 orang, Swelia 
11 crang: Swiss 83 orang: Tiong- 
hoa 85.905 . orang,  Tjekoslovakia 
94 orang: Venezuela 1 orang. 

Warganegara "timur asing selain 
Eropa: Arab 1.037 orang, Arme- 
nai 56. 0rang, -Rakjat -negara2 
sommonwealth Inggris 52 orang: 
Djepang 28 orang: India 1217 
orang,  Irag 2 -.0orang: Iran 7 
srang, Israel. 15: orang: Pakistan 
272 orang, Philipina S7 orang: 
Sailan:11 orang, Thailan 1 orang: 
Yurky tidak tertjatat. 

. Djumlah orang2 asing jang di 
tjatat ini tidak terhitung djumlah- 
nja Warganegara2 dari negara? jg 
berkepentingan jang bekerdja pa 
da kedutaannja masing2. 

Bahwasanja penempatan perwaki- 
lan dari negara “asing itu tidak .se- 
mata2 mendasarkan pada banjaknja 
warganegaranja 'jg ada dinegara jg 
berkepentingan, dapat djuga di. li- 
hat dari keadaan2 jg berlaku pada 
waktu ini. Orang dapat melihat mi 
salnja djumlah warganegara 'Belan- 
da, sendirinja- dapat masuk akal. ka 
lau mereka punja anggauta keduta- 
an banjak- dan dikota2 besar. .Ieimnja 
mempunjai: komisariat.. Sebaliknya, 
djumlah — warganegara — Tiongkck 
(85.905 orang) djumlah  anggaua 

kedutaannja lebih sedikit  Jaripada 
kedutaan Belanda. Bahkan . diban- 
ding dengan djamap Hindia Betan- 

wakilan di Ssmarang, tetapi seka- 
rang tidak ada. Djaman R.I. dulu, 
Tiongkok mempunjai perwakilasa di 
Jogja. 

Disini kelihatan bahwa  sesyatu 
kedutaan itu tidak semata2 di per- 
bitungkan dengan - djumlah warga 
negara jg-ada, 
Kenapa orang meributkan 

lah anggauta kedutaan Sovjet Ru- 
sia? Dalam “hal ini sebenarnja di 

Mengapa 
Simbar Di- 

Bebaskan ' 
C. SIMBAR, kepala pemberon 

tak Buntok jang telah melarikan 
diri dari tahanan polisi beberapa 
bulan jang lalu, hari Selasa :ji.l. 
telah mengambil surat pembeba- 
'sannja dikantor Kedjaksaan Pro- 
vinsi Kalimantan, Bandjarmasin. 
Sebagaimana pernah dikabarkan, 
biarpun Simbar telah terang ber- 
salah dalam pemberontakan, bah 
kan telah membunuh 4 orang 
polsi, seorang tjamat, mengada- 
kan perampokan, pembakaran “dll. 
nja, oleh pihak Kedjaksaan sebu- 
lan jang lalu (dengan Simbar 

baskan dari tuntutan dengan. di 
andjurkan kepada Simbar, 
dia sendiri mengambil surat pem 

ambilnja pada Djaksa Pengadilan 
Negeri di Bandjarmasin. 

Ada desas-desus, bahwa  Simbar 
telah ditawari pekerdjaan lagi oleh 

pemerintah setempat. Dapat di te- 
rangkan, bahwa sebelum memberen 
tak tadinja Simbar adalah  djurutu- 
lis pada kantor ketjamatan Buntok, 
dan sebelumnja itu ia adalah ang 
gota tentara. L 

Bebasnja  Simbar ini, sedeng 
umum mengetahui: dosanja  terlia- 
dap: negara, telah menimbulkan ke- 
heranan dalam masjarakat apakah 
sebabnja  Simbar benar2 di bebas- 
kan, padahal dugaan umum sem" Ja 
panggilan Kedjaksaan terhadap Sim 
bar untuk mengambil surat pem'e- 

hanjalah siasat” 
agar Simbar dengan 
pat dibekuk kembali. 

Kabar jg dikumpulkan 

  

s Antang 
menjatakan, bahwa bebetfpa paitai 
dan organisasi akan memperotes tin 
dakan pembebasan Kedjaksaan tsrs   Mma hadap Simbar, (Antara), 

Ngak 

di 

da sadja, Tiongkok mempunjaj per- ' 

djum- : 

masih dalam pelarian) telah dibe: 

agar: 

bebasannja, surat mana telah di, 

Eu sbelakaj:n 
gampang das 

  

SIARAN R. R.I. 
Semarang, 19 Sept. 1954: 
Djam 07.25- Disco Varia: 08.10 

Orkes Progressip: 08.30 Orkes Me- 
laju Sinar. Medan: 09.00 Gema Ang- 
kasa: 09.30 Hidangan Empat Seka 

wan: 10.00 Radio Orkes Jogiakarta, 
10.45 Peladjaran beksan, 11 39 Ga- 
melan Studio Surakarta: 12.00 Dari 
filim Hindustani: 12.30 Pekan da- 
tang: 13.15 Orkes Louis Levy: 13.49 
Petikan darj Disketik: 17.05 Taman 

Kanak2: 17.45 Orkes Studio Diakar 
tas 18:15 Piano tunggal: 18.30 Pe- 

ladiaran njanji: 20.05 Lembaran Bu 
daja: 20.30 Langgam dan Kr. Asli: 
21.30 Datelan Mataram: 22.15 Da- 

gelan Mataram (landjutan), 23.0) 
Tutup. 

Surakarta, 19" Sept. 1954: 
Djam 07.15. Permainan  Orge', 

09.15 Rajuan pagi: 10.00 Dari Ha- 
waii: 1015 OH. Suara Nusa Ina, 
10.45 Dari lajar putih: 11.99 Keto- 

prak: 13.45 Dari Wanita untuk Wi- 
nita: 14.15 Andre Kostelanetz: 17.05 

Irama Sunda: 17.45 Aneka warna, 
19.30 Njanjian Sutji: 19.30 Djuga 
musik kenal Sedjarah: 20.15 Lagu? 
Indenesia populer oleh ROS: 21.20 
Klenengan mat-mstan: 22.15 Klene- 
ngan mat-matan (landjutan), 23.00 

Tutup. 

dangan O.H. Rame Dendang: 08.15 
Taman Putra: 09.45  Serba-serbi 
Minggu pagi: 10.15 Ujon2 Minggon: 
13.10 Musik hari Minggu: 13.40 
Bunga Rampai oleh ORJ: 17.00. Gen 

ding2 Kanak2: 17.40 Lagu? Tepian 
Na Uli: 18.15 Permainan Organ: 
19.40 Mengenal Seni Perdagangan, 

20.00 Mengenal 
(landjutan): 21.30 Sandiwara Radio: 
22.10 Puspa Suara: 23.00 Tutup. 

Djakarta, 19 Sept. 1954: 

Djam 07.10. Minggu ' gembira: 
08.10 Pekan datang, 08.30 Pilihan 
Pendengar: 09.10 Dari Pulau Kaja- 
ngan: 09.40 Empat Serangkai: 10.09 
Dari Gedung  Artja Seni Djzwa: 

11.15 Musik klasik: 11.30 Ulangan 
Panggung Merdeka: 12.46 Lagu? 
Maluku gembira: 13.00 Musik dari 
Operetta: 13.40 Lagu2 Me'aju: 17.00 
Taman Putra: 17.30 Orkes Pemuda 
Kei Bintang Hati: 18.00. Ruangan 
Peraduan: 18.30 Mimbar Protestant, 
19.30 Sextet Irama Cubana: 21.15 
Musik Kulintang: 21.45 Ketjapi Se- 

'ruling: 22.15 Orkes Krentjong Ita- 

ma Masa: 23.00 Tutup. 
Semarang, 20 Sept. 1954: 
Djam 06.10 — 0640 “0714 

Genderan: 12.05 Suara biduan2 ter- 

kenal, 12.45 Sandor Vidak piano: 
13.15 Gambang Kromons: 13409 

Orkes Duke Ellingtony 13.40 Em- 
pat Sekawan: 17.05 Trj Irama: 17.40 
Dorothy Sguires: 18.15 Abdulgani, 

18.30 Dari lajar putih: 19.36 Kese- 
nian Bali, 20.30 ' Guintet Harry: 
21.15 Podjok Studio, "21:30 Dari 
dan untuk Pendengar lagu2 Indone- 

sia, 22.20 Dari dan.untuk Pendengar 
(andjutan): 23:00 Tutup. 

Surakarat, 20 Sept. 1954: i 
Djam 06.03  Gending2  Djawa: 

06.40 Suara bersama, 07.15 Indone- 
sia. gembira: 07.45 Permainan citer, 

dari Kraton, 17.05. Gelanggang Ke-' 
panduan, . 17.45 .Varia Djawa Te- ' 

Olah raga renang, 18.15 Seni Kara- 
witan, 19.30 Lagu2 Indonesia: 20.30 
Camera Telepisie: 21.20 Gema Mz: 
lam: 22.15 Lagu2 O.H. Penghibur 
Hati: 23.00 Tutup, 

Jogjakart,a 20 Sept. 1954: 
Djam 06.10. Musik pagi: “06. 

Varia Senen Kemis: 40 Kro 
tiong Serbabagai: . 07.15 Dengar 
Jimmy. Boyd: 07.30 Njanjian Y. 

  

  
Lie: . 07.45 “Orkes -Frankie, Car 3 
12.05 Herijati dan Bing Slamet ber 

Llagu: 12.15 Orkes Harry Day 
menghibur: 12.39 Suara Go : 
Angklung: 12.45 Penja ae 
13.10 Musiks “ringan - Ke g 
13.50 Hidangan siang: 17.0 £ 
Putra: 17.40 Suara He G5 
18.00. Irama swing: 18 ak 
Gamawan. Gamawati: Malam 
meraju, 20.15 Suara te hn alt: 
20.30: Krontjong dd geam, 
21.15 Untuk Kesedjahtergan Kelu- 
arga Kita 21.39 Da Mataram: 
22.10 Dagelan Mata andjutan), 
23.30 Tutup. 

3 Djakarta, 20 Se 
Djam (6.10. 

pan 07.10 
Basi OA 

. Studio 

4 Dupa Nirma- 

Orkes Bukit Secuntang: 
12.00 Anekawatma jagu2 Ketimuran. 

12.40 Lagu2 Mhdalas pasisit: 13.00 

Orkes . Hawi Pemuda "Maluku, 

13.40: | Bandjarmasin: 14.00 

Orkes Belafa Sajang: 17.00 Seni 
Sunda Stuffo Djakarta: 18.00 Varia 

usantarg 48:15 Keselamatan Ker- 

3@. Tunas ya aa Mutu 

A' Seni: 2040 -Progresive s, 

Ka bidikan Budi Pekerti, 2115 

gakjat Seluruh - Dunia» 21.50 

ian Minangkabau: 22,15 Mu- 

“Fzigana) 22.45  Lagu2 Stambul: 

Putup. 

Seni Perdagangan - 

BN 
H
r
g
 

1203 xs1245 — 145 Kleneriskt 

ngah, 71.55 Herry Davidson: 18:05 

  
Jogiakarta, 19 Sept. 1954: Na 
Djam 07.15 Piano pagi: 07.30 Hi- 
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SELASA : . . . 
kedjuaraan fjatur ' ng 1954 jg diadakan digedung Ta Chung 
Sze Dji. Mataram. Keluar sebagai djuara klas ,,A” — Cholis, 

. Gjuara klas Ong Hian Sing dan djuara klas ,,C” — S. Har 
jono. 1 n Abdulkadir dalam klas A adalah partainja jang 

    

    'J 
bni        edjala 

ang. 
. Gedj 

INJAI SESUATU P, 

tijk — 

      

     

dengan perat 

rkembang seba- 
if kan “oleh ke- 

dalam masjara 
n-aliran ” dalam 

kita ,jg ingin sadar “atau 
“. tidak sadar —  menjeret kita ke 

arah diktatur. Hal ini tidak 
: mengherankan, dimana2 pun ada 

aliran demikian. 

  

   € ikat. 
a Per masjarakat    

    

   
    

  

   

  

   

  

   

        

   
   
   
   

    

   

  

   

                                                    

   

                  

       

   

dalah bahwa pe 

lihan kedaulatan, dan masih belum 
“9, ada kepastian. kapan pemilihan itu 
cela akan diadakan. Dengan: tepatnja di 

| katakan oleh seorang pengarang Pc 
| rantjis: .,Dimana ada — pemilihan: 

ada demokrasi”. 
| Tetapi masih ada banjak gedjata- 
gedjala lain” dan satu  diantaranja. 

— dalah tjara-tjara bagaimana seksi- 

seksi mendjalankan fungsinja, akar 
kami kupas dengan singkat da'lam 

" karangan ini. 

F Tentang fungsi Parlemen, jg da- 

“hulu masih dipengaruhi oleh adija- 
.ran2 ,trias politica” (Montesguieu) 

.di- kini tidak ada lagi- perselisihan pa- 
ki ham: fungsi itu tidak hanja legisla- 

yan, tip (membentuk undang-undang) te- 

  

tapi pula untuk "mengontrol peng- 
ari laksanaan. , Untuk — mendjalankan 

kontrol itu, Parlemen - mempunjai 
beberapa hak, Pertama: “hak tiap- 
tiap anggota untuk bertanja “dengan 

“Iisan atau tertulis, pertanjiaan mana 
harus didjawab terbuka (dengan! li- 
San atau tertulis) oleh Pemerintah. 
Kedua: hak seluruh Parlemen utk 
menuntut — pertanggungan  djawab 
tentang sesuatu ' hal (interpellasi) 
Keiga: hak Parlemen “untuk meng- 
angkat suatu panitya guna: menga: 
dakan penjelidikan sendiri. dalam 
praktiik,- dengan “ kewadjiban bag. 

semua orang-baik “pegawaj atau pa: 
| tikelir untuk memberikan  ketera 
ngan jg diminta (Hak angket). 

Semuanja ini merupakan hak 
anggota Parlemen dan hak: Par- 
lemen. Tentang Seksi tidak dika- 
takan apa-apa dalam Undang? 
Dasar. 

Dan salah satu sifat azasi dari 
sistim parlementer adalah, bahwa 

| pertanggungandjawab ... Pemerin-. 
tah, dituntut dan diberikan dalam 
rapat jang terbuka untuk umum. 
Terbuka, bukan dalam arti bahwa 
semua Rakjat dapat masuk. Tentu 

O- Isadja tempat duduk tidak - men- 
am #tjukubi untuk itu. Terbuka, dim. 

arti bahwa apa jang dibitjarakan 
dapat disiarkan dan dimaklumi 

  
jang mengingininja, fungsi mana 

U- didjalankan oleh wakil-wakil pers 
(Ma- jang biasanja menghadiri rapat2 

| “pleno itu. e    

    
   

       

      

   

  

    

    

berachirlah sudah pertandingan 

Ging Hwie. Pemain2 Tjoa, Husin dan 
baik, hanja disajangkan bila kelak me- 

bisa kalah tempo. Perlu ditjatat, 
ingan ini saling memukul: Abdul- 

'Cholis lawan Darmadi 112—14, | 
ia 2—0 dan Hariandja menghan- 

  

   
  

  

   

Ingin Me 

| Daerah Biasanja 
NN tt “ En $ 

MPL ERATURAN diatas kertas, belumlah | 
Dengan memindjam en Logeman da 

an sistim demokrasi-parlementer, tetapi itu belum berarti sistimnja 
Ja tjara bagaimana sesuatu peraturan di 

an praktijk itu terkadang dapat menjimpang, bahkan men- 
uran, bagaimanapun bagusnja dan rapinja...... diatas kertas. 

sesuai dengan ,,rech: 

usah | 

' 
dah ' tam-$ pleno, karena disana terdapat j S3 on ono, Aa kekuatan partai2 

! umum ig bebas dan rahasia, disanz “der, ialah untuk membantu, memu: 

ngan dalam fraksi, hal 

oleh dan kepada barang siapapun! 

'#zakelijkheid dan keahlian, terle- 

Frapat seksi2 ini, tidak ada kebe-| 
|Iratan apa-apa, selama seksi benar : 
|benar mengingat. fungsinja jang 

"salnja tidak diambil keputusan2 

  

     aa 
mi 

Tertutup Dan Informeel — Penindjaua 
Dilakukan Dengan Pen 

Oleh: Pembantu Parlemen Kita 

tswerkelijkheid”. 
. 

adalah tergantung daripada 
kan. Da : 

Demikianlah Pemerintah dikon- 
wal. uan, Parlemen, dan pelan 
ikontrol oleh para pemilih, kare- 

na semuanja dilakukan dalam 
rabat2 terbuka, sehingga para 
pemilih dapat mengikutinja. 

Keputusan2 jang diambil oleh 
Parlemen, geoaan sendirinja ha- 
rus pula diambil dalam pepe 

jang 
mentjerminkan masjarakat (djika 

| telah diadakan pemilihan) sehing- (Pa setjara informatoris 
iga keputusan2 rapat pleno itu 
dapat dianggap pendjelmaan ke- 
mauan Rakjat. : 

Semua — lembaga-lembaga Parle- 
| men lainnja, hanja bersifat sekun- 

dahkan,. mempertinggi deradjat, 
mempertjepat, pendek kata: me- 
njempurnakan fungsi Parlemen jg 

terlukis diatas dengan serba sing- 
ikat. 

Begitulah pula fungsi seksi hanja 
bersifat sekunder dan pembantu. 

Seksi adalah pertama, suatu “ba- 
dan untuk berspesialisasi.. Sedjak za 
'man liberalisme dengan sembojan- 
nja ,,Laissez faire laissez — passer” 
(djangan tjampur tangan) tugas pe-! 

| merintahan mendjadi demikian luas 
sehingga patutlah diadakan spesiali- 

ngankan tugas Parlemen masih ada 
djaan2 lain, tentang mana kita kini 
tidak “akan ' mendalam, “ misalnja 
raam — atau rompwetgeving dan 
lain2nja). Dengan adanja seksi utk. 
lapangan2 pemerinathan chusus, pa 
ta anggota jg mempunjai keahlian 
atau .jg merasa tertarik terhadap ia | 
pangap itu, mendapat - kesempatan 
untuk berspesialisasi kearah “tu. 

smindah
kan' P 

Terbuk
a Ke Dalam Perund

in 

Bet 

| keterangan, dan “para penindjau 

sasi dalam Parlemen. (Untuk meri-| gitasi untuk. kepentingan  partai2- 

       
       
   

   

     

      

   

      

   

        

7 & BIA PA . (Dalam angket, panitia berwa- 
diib mengadakan penjelidikan jg 
,gedegen” (mendalam) dng. men 
dengar dan memeriksa siapa2 dan 
segala apa jg. dapat memberikan 
keterangan, dan #keterangan, 2 Meat 
semuanja. BERWADJIB membe- 
rikan keterangan. Sebaliknja dim. 

ndjayan tidak ada wadjib pa 
awai2 untuk memberikan 

    

pun adalah bebas untuk berdjum- 
dengan 

siapa-di-ingini oleh mereka. 
-Tetapi dalam  praktijk kita meli- 

hat bahwa. penindjauan2 ig sangat 
-soppervlakkig” ni dilakukan - dgn. 
lagak2 — seolah-olah mendjalankan 
penjelidikan2 . resmi. Sering  diada- 
kan rapat2 agak besar-besaran dan 
resmi-resmian dengan  Pamong-Pra- 
dja dan Pamong Desa, ig dikum- 
pulkan sengadja untuk itu darj ber- 
bagai-hagai tempat. Pula diadakan 
hearing2 dan  pertemuan-pertemuan 

dengan perkumpulan2, atau orang2 
ig diundang setjara  resmi-resmian 
Pendek kata, para penindjau sering 
berlagak seolah-olah mendjalankar 

gara2 parlementer, diarang sekali   Dengan demikian dibuka pula ke 
sempatan untuk pembagian peker- 
djaan dalam fraksi-fraksi — partai2' 

| politik, jg demikian mempunjai se-j 
»rang spesialisnja untuk tiap2 lapa- | 

ana akan | 
|(kalau spesialisnja baik) “- memper- | 
tinggi deradjat zakelijkheid dan ke-: 
ahlian dalam perdebatan jg di bi 

- Pada lain pihak 'adanja seksi? da' 
patlah pula berfaedah bagi Peme- 

#-intah, jg” mempunjai kesempatan 
|untuk membitjarakan - soal2 peme- 
rintahan setjara informil dan men- 
dalam: dengan -orang2-jg kurang: ile- 
bih mempunjai- keahlian - tentang 
soal-soal jg dibitjarakan. . 

Lain dari rapat2 pleno jg umum- 
nja bersifat terbuka, rapat2 seksi 
bersifat tertutup. Sifat ini memung 
kinkan tukar pikiran setjara sebe- 
bas-bebasnja. aa 

Bisa setjara informsel 
dan leluasa: 

Pemerintah dan  pegawai2-nja | 
berbitjara diluar disiplin Kabinet: 
|para anggota berbitjara diluar di- 
siplin fraksi2-nja masing2, dan 
demikian lahirlah suasana untuk 
bertukar-pikiran melulu atas dasar 

as dari segala tudjuan2 politis 
epartaian. 5 
Terhadap sifat tertutup “ dari: 

sekunder. Tidak ada keberatan 
apa-apa terhadap pertukar pikiran 
tertutup dan informil, selama mi- 

oleh. seksi, jang” dimaksudkan 
untuk mendesak kepada Pemerin 
tah mendjalankan sesuatu, kebi- 
djaksanaan tertentu. Tetapi sajang. 
sekali, hal itu sering terdjadi!! 
Ini tentu salah, karena djalannja 
untuk mentjapai tudjuan itu ada- 
lah dengan mengambil mosi dim. 
rapat pleno terbuka. 

: . Kebiasaan untuk menin-                

    

   

   
     

  

: Te “ 
LAN : 1 as 
Hanja nasib jg tic ye baik dan 8. Aa M. ang san - : 

membuang beberapa ,,kans” me- 9. Kwik Hoo Bing 3 Ia 
njebabkan Darmadi dan Han 10. M. Soegeng 41 
dia djatuh terpelanting kebawsh. 11. Sie Kam Hoo ». 5 Djuara ,,B” Ong Hian Tn 12. Tjeng Kian Kie “314: 
runner-up Auw Jang Tong Hwat 13. Jennalhadi s2 sudah menundjukkan bibit2 jang| Klas ,.C”: 2 
baik dan dapat diharankan dike, 1. S. Harjono nilai 7 
mudian hari. Djuara ,.C” S..Har | 2. Soedarman sa jono, pemain muda jang sangat, - 3. Lauw Kok Han a33 
agressif, bila sering berlatih dapat | 4. Barkah SA 
menundjukkan stijl ajang gemi-. 5. J.E. Latumanuwy ,, 4 
lang, Dibawah ini kami sadjikan | 6. P.R. Helmrich En 
hasil pertandingan tsb.: 1. Soedarno na 
Klas ag 5 at AT Kep uh 8. Wachdat 1 1 

? arang | 9. Soekirno Sy 

yna rapat seksi bersifat 

Aa djau. 5 
-Pada umumnja adalah salah: 

kan oleh fraksi itu dalam Parlemen. ! 

| ditelan oleh pers. Padahal seorang 

dent angket. Angket hanja per Para pe Las toh Sala Pemih, bahasa Arab. Untuk memakai isti ! 

lu, kalau pun“ perkataan? Pemerin- ta tidak Yan haruf tah jang dipakai oleh  ke-enam 
tah tidak “dipertjajai. Tetapi suatu | Can djiwa UUD kita. Ni negara Arab- ketika mereka me- ! Pemerintah tidak “djusta, dapat 'di Tidak mungkinlah sikap ini di se ngemukakan usul supaja — hanja 
harap: Dan oleh “karena itu biasa- babkan « kekurangan pengetahuan eberapa dokumen  diterdiemah- 

nja tidak perlu “diadakan angket. Ba 
rang tentu dengan ikebebasan bagi 
para anggota Parlemen untuk me- 
nindjau apapun sadja setjara infor- 
mil guna mendapat kesan2 perse- 
orangan. 5 
“Tetapi penindjauan sekarang, di 
lakukan setjara resmi-resmian, dan 
hasil-hasilnja berupa lapurap ...op- 
pervlakkig” dan  .tendentieus” d: 
bawah kedalam seksi, dimana” di- 
adakan pemungutan suara. untuk 
menetapkan lapuran itu sebagaj ..Ia 
puran seksi”. Praktijk ini tidak be- 
nar! pet 

Kebiasaan ber'kan intei 
Ti. yiew oleh Ketua? seksi. 

Suatu -tjontoh- lain, adalah ke 
biasaan ketua2 seksi untuk mem- 
berikan interview, jang | bahkan 

ketua.seksi tidak ada hak apapun 
untuk berbitjara atas nama seksi- 
nja. Lain sekali halnja dengan 
ketua sesuatu fraksi. Ia memang 
— pada umumnja — berhak-mem 

  
berikan interview tentang pendiri 
jan fraksinja " (dengan tidak me- 
'ncurangkan pertanggungandjawab 
nja kedalam terhadap kawan2 
sefraksi). Tetapi apa hak atau : 
mandaatnja seorang ketua seksi ' 
(dalam mana duduk anggota2 dari ' 
berbagai-bagai fraksi) untuk ber- 
bitrara dalam fungsinja selaku 
demikian bahkan atas nama seksi- 
nja?7? 

Selandjutnja telah terdjadi be- 
berapa kali, bahwa Pemerintah 
dan partai2-nja mentjoba untuk 
menolak pemberian pertanggu- 
ngandjawab dalam sidang vleno . 
terbuka, dengan alasan, ,.bahwa 
Pemerintah sudah membitiarakan 
|soal itu dalam seksi.” Pada hal | 
bembitjaraan dalam .seksi, “jang ! 
bersifat tertutup, dan dimana ' 
tidak terdapat perimbingan  ke- 
partaian Parlemen pleno, sama 

Isekali tidak boleh Jmengganti se- 
dang pleno dalam mengambil   untuk mengambil keputusan2 da- 

“lam seksi jang mengenai kebidjak 
Sanaan Pemerintah, pertama kare 

t terfutup 
dan tidak bisa “dikontrol oleh 
chalajak ramai: kedua karena 
perimbangan kekuatan partai2 jg 

| terdapat dalam sidang pleno seba- 
gai pentjerminan masjarakat (ka- 
lau sudah diadakan - pemilihan) 
tidaklah terdapat dalam seksi2, 

Satu tjontoh lain dari tersesat- 
(Inja seksi-seksi, adalah kebiasaan 

untuk mengirim penindjau2 ke 
daerah2, ig berlagak seolah-olah 
mendjalankan angket, dan kurang   : Dengan hasil seperti diatas, maka | 

piala bergilir dari Ta Chung Sze ki 
ni berada tetap ditangan Cholis. Ke 

4 berikan pula bldknoot berkulit sum 

10. terangan agar mereka tahun muka 
“dapat mempertahankan dalam psr- 
“tandingan di Djakarta - dap supaja 

    

  

   

    

   

    

    

   
   

    

  

bloknoot itu dipergunakan untuk 
Nan daan 'mentjatat: partai2nja. “Tepat  djam 

» Liem. Si "Hiap — 12.30 malam pertandingan tersebut 
7. Liem Tjing Tong " (& ditutup dengan selamat. 2 : 

1 Ku Tea an an 2 5 2 
1 Ce Maan TP Pt . 9.9 

No. 2. »Tekanan Hidup 

F4 gan: R. Ristanto — Purworedjo) “gd 

Hitam: RaS, Bd5, Mg4 
(3 buah). 

Pertanjaam: Putih “djalan 
dulu dan mat dalam 6 
(enam) zet. Djawaban jang 
betul diberi nilai 3 can 
ditunggu selambat2nja tgli 
27/9254, 
Keterangan: Bagi para pe: 
'nebak baru, untuk meng- 
hemat waktu dam tenaga 

bangan Hariap ,Suara Merdeka” da' 
“ri tangan ketua Pertjas, dengan ke-! 

||kesan perseorangan. . 

Putih: Ra7, Bb7, Mg5 dan 
pion b3 (4 buah). || 

lah ditahan oleh fiha 

lebih dianggap selaku demikian 
oleh seksi, karena biasanja seksi 
menjampaikan lapuran mereka ke 
pada Pemerintah: sebagai ,,lapu- 

“pada djuara dan runner-up telah dif'ran seksi.” 

“Dengan sendirinja tidak ada 
keberatan apapun, djika anggota 
Parlemen mengadakan penindjau- 
an, tetapi sifatnja sama sekali 
berbeda daripada angket. Penin- 
djauan biasanja hanja meliputi 
beberapa hari sadja dan bersifat 
sambil lalu, sehingga jang dihasil 
kan bukanlah pengetahuan objek- 
.tip jang mendalam, tetapi suatu 

  

S. seorang berasal dari Morotai 
dan kini berumah-di Djatinegara te 

c polisi, kare : 
ina dalam rumahnja kedapatan se 
'buah pemantjar gelap dan beberapa 
peluru. Untuk apa pemantjar jang 
berada dalam keadaan rusak ini, ti. 
|dak diketahui Berkenaan 
dengan sewindu wafatnja komponis 
.Cornel Simandjuntak, oleh. Ansabel 
Njanji dan Tari Gembira” telah di 
adakan malam peringatan di Balai 

      
  

    
      

    

tiukuplah tiap2  djawaban 
itu ditulis  sadja . degan 

tidak usah memakai gam- 
bar   

k       

Budaja Djakarta... Malam peringa 
tan jang mendapat perhatian besar 

..0pep- 
Ibaar”, politis, dan pada tingkat 

Man in2 dihadapan forum Kak jat. 

Pernah terdjadi bahwa sembitiaf ! 
raan tentang suatu rantjangan un- 
dang2 tiba2 dihentikan oleh Peme- 
rintah, dengan alasan — jg kemu- 

“dian ternjata — bahwa seksi ber-' 
.Sangkutan telah mengemukakan ke- 
inginan untuk membitjarakan soal | 
itu terlebih dahulu dalam seksi. Peri 
mintaan -itu — dengan tidak. mela- 
lui sidang pleno sendiri —. adalah 
salah belaka, . lagi pula bukanlah | 
seksi mengemukakannja tetapi ke-' 
tua seksi .atas. inisiatipnja sendiri, 
hal mana adalah salah in het 
guadraat”. 5 

Telah terdjadilah - pula beberapa 
kali, bahwa anggota2 jg bermaksud 
memadjukan  pertanjaan, didesak 
(untuk mengurungkannja, dengan 
alasan, bahwa seksi ingin membitja 
rakannja dalam” rapat kerdja. Pada 
hal suatu pertanjaan dalam rapat- 
kerdja adalah sama sekali berlainan 

sifatnja. Pertanjaan “dalam rapat 
kerdja bersifat tertutup, informil 
dan informatoris, melulu untuk men 
dapat keterangan dan pengetahuan. 
Sebaliknja hak pertanjaan seorang 
enggota Parlemen bersifat   

  

mandjuntak. Seperti diketahui, Si 
mandjuntak wafat pada tanggal 15. 
September 1945 di Jogja ————— 
PMI tjabang Bandung telah menje 
rukan, agar masjfrakat segera . mem 
buka mata” terhadap kesedihan2 jg. 
dialami oleh korban2 grombo'an di 
desa Gunungleutik Tjiparaj, Dianta 
ra korban2 jang kehilangan segala2 
nja ini terdapat — 1S orang murid 
SR. Mereka tak mempunjai lagi 
pakaian untuk pergi sekolah ——— 

—— Nasib jang memang siar telah '   dari kalangan sasterawan dan para 
ahli. musik ini diachiri dengan mem 
perisagwsannja leguZ Ujipiaan Si | 

Ina Skrpan 
dialami oleh seorang tahanan berna eh TARI : 

Nat 9 Li 
menljcba melarikan- diri dari 

  

  

Dulles Ten:| 
tang Seato 
'Katanja : Seato Semata- 
iMata Ditudjukan Ke- 
| pada Agressi 

ka Serikat, John Foster 

bahwa pakt SEATO jang ditanda 
tangani di Manila minggu jang 
lalu tidak “ditudjukan terhadap 
sesuatu. pemerintahan, negara 

katakan, bahwa perdjandjian 
stidak mendirikan dinding2 eko-: 

ekonomi negara2 seperti Diepang. 
Indonesia, Burma, Ceylon dan | 
India tetap merupakan negara2 ig 
penting. Keterangan2 tsb. diberi- 
kan oleh Dulles dalam pidatonja 
dimuka siaran televisi dan ditu- 
djukan kepada rakjat Amer'ka. 

m3 (Antara) 
  

pertama bukanlah untuk mendapat 
keterangan atau pengetahuan, me 
lainkan untuk menuntut PERTANG 
GUNGAN DJAWAB. 

Suatu ,,free kick” Jain adalah, 
bahwa pernah terdjadi seorang 
anggota pembitjara fraksi dalam 
pleno, diserang oleh fraksi “lain, 
dengan memakai alasan, bahwa 
dalam seksi pernah dikemukakan 
suatu pendirian lain oleh pembi- 
tjara tadi. Inipun tidak benar. 

    

    

    

Knaan Giaeei-Di Huni Borbahaud 

MENTERI luar negeri Ameri- | r 
Dulles, | untuk mendiadikan bahasa Arab salah satu bahasa PBB, makin 

mengatakan pada malam Kemis, lama makin banjak mendapat sokongan dari antara 60 negara ang- 
|gotanja. Bahasa jang sampai sekarang dipakai di PBB adalah Ing- 
geris, Perantjis, Rusia, Spanjol dan Tionghoa. Pekerdjaan di Dewan 
Umum, Dewan Keamanan dan lain2 badan pekerdja dilakukan 

ataupun bangsa”, tetapi semata2 | dalam 
terhadap 'agressi. Selandjutnja di (suatu dengan tulisan, hanja dipakai bahasa Inggris dan Perantjis. 

IU | Pidato2 didalam 
CAK mendirikan din “0” djemahkan dulu didalam kedua bahasa tersebut diatas itu, untuk n0m1”, karena dilihat dari sudut atiupani ana Mbak Wokuaerithsi resi 3 

" Sebetulnja akan didjumpai 
kit kesukaran sadja untuk mendja- 
dikan bahasa Arab djuga 
bahasa “PBB: jg diperlukan 
tambahan beberapa orang djuru ba. 

Nan negara bahasa Arub jg ki- Kan sesuatu bahan dokumentasi res 
ni mendjadi anggota 1 Mesir, Irak, MI, didalam batas2 tertentu. Pasal 

Libanon, Saudi Arabia, Syria dan 59 mengatakan: .sDokumen2 De- 

Yemen — "telah memulaikan soal Wan Umum, panitia2nja atau sub- 
ini berdjalan. Mereka “semula me- Panitia2nja, dapat diumumkan di 
minta bahwa beberapa dokumen dalam bahasa apa sadja jg lain da- 

sidang Dewan Umum ke 9 jg akan 
dimulai 
Umumnja orang 
bahwa usul ini akan diterima. 

  

. Dut... TE 3 1 
“Bahasa” Ke-6 PBB? 

Arab — Dunia Arab Kini Penting Dlm 
.. Pertjaturan Internasional 

SEBUAH TINDAKAN jang sudah lama dipikirkan di PBB 

salah satu bahasa itu. Tetapi untuk meletakkan segala se- 

n bahasa Rusia, Spanjol dan Tionghoa harus diter- 

persepuluh djumlah anggota PBB 
berbahasa Arab. Dan adalah 
mendjadi harapan jang merasuk 

Anggaran prosedur Dewan 
Umum memang meluaskan “ adanja 
permintaan2 untuk  menterdjemah- 

sedi- 

sebagai 
hanja 

ri pada bahasa resmi, djika Dewar 
Umum memutuskan demikian”, 

Ke-enam negara pengusul menga 
takan: ,,Rakjat jg mempergunakan 

tel. 21 “September j.a.d. bahasa Arab, adalah salah satu di- 
sudah monduzg antara bangsa2 Jg mempunjaj per- 

: hatian istimewa didalam  pekerdja- 

an PBB, baik jg mengenai lapa- 
ngan politik, baik ekonomi, mau- 

resmi sadja diterdjemahkan ke ua- 
lam bahasa Arab. 1 t 

Usul akan dikemukakan didalam 

Kini pendapat umum sudah 
Dalam seksi, anggota itu 
berbitjara 3 
atas tanggungdjawabnja 
diluar disiplin fraksi, dam tidak 
untuk diumumkan. $ 

vat2 seksi, bahkan sudah pernah 
terdjadi perdebatan dalam Parle- 

itu, dikemukakan tafsiran2 jg dida-! 18 

mulai dikerahkan untuk mendjadi 
kan bahasa Arab bahasa ke & 
PBB. Terutama jang setudju sa- 
ngat adalah NN Tn 
jang mempeladjari bahasa an 
soal2 Arab, el arikan bebarapa 
alasan jang memang masuk akal. 

Pertama terdapat kenjataan ba- 
hwa dunia-Arab makin lama ma- 

telah 
sebagai seorang -hli 

sendiri, 

Tentang sifat tertutup dari ra-   MEA : a : 3. men, tent: i tidak , : angket jg Sericus, » tetapi apa jg di ia Tk S3 dika ag tidak kin penting didalam soal2 interna lakukan sebenarnja, ialah pengum- b: Mena E RIerANp Aan ha 5 : « : 
pulan . bahan2 pe Paper vlakLi karena dilakukan dengan pintu Nona Ka "enak ae sa gaes ti In Dp Ir. APP KB, £ i sadj a soal ini dan tendentieus dan kilat, sambil bera. | (tutup. 4 Kn enai Dania Arab diper- j Semuanja ini merupakan  gedja- binti ba di PBB. Tjukup mus ' 
nja masing3. la2 jg menundjukkan  adanja ali- ana dtka aa SA aa 
Dengan sendirinja satu dan lain ran2 dalam Parlemen — dengan sa Enda ci iban pelarian dari 

tidak menguntungkan bagi djalan-| Var atau tidak — ig berusaha utk. Palestina, soal perdjuangan kemer 
nja pemerintahan “ditempat-setem- | ”emindahkan titik-berat pekerdjaan | Jekaan Tunisia dan Marokl-o, 
pat, serta bagi ..gezag” pembesar2- Pee Bayer sia pleno. ter- pertentangan2 ay smp beberapa ne 
nja. Hn Pan an ., gara Arab dan Israel. 

“Itulah sebabnja, maka dalam ne- Guna . mempertahankan.  poritik 65 djuta berbahasa Arxb. 
Lebih dari 65 djuta orang b:r- iman Barat. Tetapi kalangan2 jo. 

Pun sosial “atau soal2 mengenai 
trusteeship. Kesadaran mereka akar 
soal2 itu jg mengenai wilajah2 mc 

reka dan sumbangan? mereka utk. 
memetjahkannja akan bertambah 

besar, djika bagi mereka tersedia 
kan dokumen2 dan pengumuman: 
PBB jg mengenai itu, didalam sua 
tu bahasa jg mereka pahami”. 

PERANTIJIS BELUM PUAS 
DENGAN RENTJANA 

INGGRIS. 
Menteri luar negeri Ingge- 

ris, Anihony Eden, pada ma- 
lam Kemis telah mendesak kepa- 
da perdana menteri Perantfjis, 
Mendes France, supaja segera 
memberikan persetudjuannja ter- 
hadap persendjataan kembali Djer 

mengetahui mengatakan, bahwa 
Perantjis menghendaki djaminan2 
jang tjukup terhadap bangkitnja 
kembali militerisme Djerman, 

tentang sistim  demokrasi-parlemen- 

ter, dimana dalam Parlemen umum 4 

nja dan . dalam - fraksi2  chususnja 
ada tjukup orang2 juris dan ahli hu t 

kum lainnja, ig mengetahui peratu- 
ran permainan dan adat-istiadat par 

kan kedalam bahasa Arab, bahasa 
ni telah dan masih sadja men DAHKAN. 
djadi pengantar kebudajaan jang Seorang djurubitja#a dari de- 
elah tersebar dari dataran2 Asia | partemen angkatan laut Amerika 
Pusat ke pantai2 Atlantik. Sats | Serikat mengumumkan, pada hari   

,MIDWAY” DAN 16 KAPAL 
PENGGEMPUR DIP:IN- 

  
lementer. Tetapi sebabnja sikap itu, 
ialah pada satu pihak: suatu politik 
ig ,bewust” mau 

dan “pada lain pihak: suatu ketjen- 
derungan pada banjak politisi nik. 
mementingkan “keuntungan  politis- 
kepartaian "jg opportuun, dengan ku 
rang mtemperhatikan — aspek-aspek “lir disini! 

| baru didirikan tudju 

Hang .raseunskan 
tem ikan dengan penerimaan di lain2 xo1 terbang diatas pervatasan Finlutnusu. 

azasi dan -akibat2 serta konsekwen- 
si bagi perkembangan ketatanegara- | 
an kita dimasa depan. 

Demikianlah kita dapat memper- 
hatikan suatu perkembanga, ig her 
bahaja bagi demokrasi kita jg ma- 

kearah  fasisme, 

#Selasa, bahwa kapal induk ,.Mid- 

Langkatan laut Atlantik ke angka- 

way” dan 16 buah kapal peng: 
gempur akan dipindahkan  darj 

tan laut Pasifik, untuk mengim- 
bangi pasukan2 angkatan laut 
Amerika didua lautan itu, jang 

Maa an dam ANE SEN NE en Gn Meli mah 

  

BERITA ini sebetulrja kurang 
aneh, tapi interessant untuk  di- 
ketahui djuga, terutama bagi ka- 
um wanita Indonesia - pentjinta 
tennis. Menurut bu dokter Rusta- 
madji, katanja dulu waktu dia 
masih suka tennis, memang pema 
kaian short,  tjelana pendek wa- 
nita, belum lazim bagi wanita In- 
donesia. (Untuk bertennis pakai 
kain wiron, djuga susah, bisa ke- 
srimpet. Apa akal bu dokter kita 
ini? Kain tetap wiron, tapi dalam 
nja didjahit ,.temu gelang”, mi- 
rip sarung, tapi lebih menarik se- 
bab masih ada wironnja, Dan un- 
tungnja, tak njrimpeti lagi. Boleh 
ditjoba djuga.....: ea 

ki 

TENTARA DI KALIFORNIA 
bingung, Belum lama datang dua 
orang bersamaan. Dua2 bernama 
Leon Wallace, dua2nja berpang- 
kat kapten, dua2nja dokter ten- 
tara, dua2nja masuk tentara pada 
bulan jang sama, dua2nja lahir di 
New York, dua2nja sebelum ma- 
suk tentara bekerdja dirumah sa- 
kit Los Angelos. Petundjuk2 sifat 
tebuhpun sama: tinggi sama, po- 
tongan muka sama, tanda2 lain 
sama, Ketika baru tiba terbitlah 
sedikit kekatjauan, karena jang 
satu menerima surat jg. lain dan 
je. satu menerima panggilan til- 
pon jang lain. 

2 " 
DI ATLANTIC CITY (Ameri- 

ka Serikat),  njonja Mary Clark 
berumur 39 tahun diputuskan 
oleh hakim bersalah karena ma- 
bok ditempat umum. 

Ia membela diri dan berkata: 
»Paduka tuan hakim, saja hanja 
mengikuti nasehat dokter gigi sa- 
dja. Ia berkata bahwa saja harus 
berkumur dengan wiski untuk 
menghilangkan sakit gigi saja. Te 
tapi mustinja dengan tidak dise- 
ngadja ada wiski jang tertelan”... 

E3 

DI INDIA MASIH sering ter- 
djadi perkawinan dimana kedua 
pengantin belum pernah berkena- 
lan. Hal ini davat dipergunakan 
dengan baik oleh seorang maling, 
di Jagudan (&hmedabad, India), 

Pada malam pertama, seorang 
maling dapat menerobos kekamar 
bengantin dan mendapatkan pe- 
ngantin perempuan seorang diri. 
Sesudah kira2 satu diam disitu, ja 
mengatakan mungkin ada seorang 

benfjuri a2kan mepgambil perhia- 
san2 si djantung hati. Pengantin 
perempuan jang mendjadi kuatir, 
menjershkan sepala matjam per- 
hiasannja. Kemudian orang itu 
keluar, dan tidak kembali Iasi, 

Pengantin perempuan menjarg- 
ka bahwa orang itu suaminja jg. 
baru dikawininja. 

Kantor berita Italia. ,,Ansa” 
mengumumkan pada hari Rebo, 
bahwa kundjungan perdana men- 
teri Djepang Yoshida telah diten- 
tukan pada tg. 15 Oktober. Me- 
nurut rentjana Yoshida akan     sih muda, jg kami ingin : mensinja- pada djangka waktu 4 bulan me- 

ngadakan penukaran2 tempat. 
tinggal di Italia selama & hari 
sebagai tamu pemerintah. 

Organisasi Mata? Amerika Sarikat Terbaru 
Dipimpin Oleh Allen Dulles: Adik Foster Dulles — Men. 
djalankan Peranan Penting Dlm Pemberontakan Guatemala 

— Beratus Ratus Djuta Digunakan 
Organisasi2-nja 

MENURUT ROSS MARK, 
organisasi mata2 baru, Meskipun 
gara, tetapi kabarnja pekerdjaannja sudah lebih luas daripada ke 
Demikian Ross Mark. pama, an2 Washington adalah suatu ra 
sasi ita — jang bernama Centrs Be Agency (Organisasi 

n 

djuruwarta Reuter di New York, 

ngambil papan penting pada ke djadian2 di Guatemala, Sukses wa bagi kelompokan mata2 ini jang baru sadja lahir. 

Central Intelligence Agency itu ti pekerdjaannja setjara tertutup, bal 
tahun. jg lalu "mana harus dilakukan dibawah pe- 

denga, suatu undang2 istimewa. Se ngawasan Djendraj Mark Clark. Ha 
karang sebagai ' gurita tangan2nja sil2nja tidak akan diumumkan. 
sudah mentjakau seluruh dunia. Tu 2 
buhnja jg kuat ada di Washington, ' 
tetapi tangan2nja sampai ke-pusat? 
hampir semua negara didunia ini. 
Lapuran2 tentang tjaranja bekerdja, 
belum lama ini telah menimbulkan 
pikiran2 di Washington. Senator Jo- 
seph McCarthy jg terkenal mengata 
kan, bahwa Agency itu penuh dgn. 
komunis2: $ 

Pemimpinnja, Allen  Dulles, 
adik John Foster Dulles, menga- 
takan bahwa tuduhan2 sematjam 
itu omong kosong belaka: komu- 
nsme adalah suatu kata jg meru- 
pakan momok didalam politik 
Amerika Serikat, sehingga banjak 
anggata2 Congness menghendaki 
supata perkara ini diselidiki se | 
dalam2nia. N | 
Pu anggota2 Congress sen ad 

lai ber-tan'a2 sampai dimana ke- 
benaran omongang bahwa organi 88 
sasi mata? itu banjak sangat mem ag Bekas Deng Sebuah mosi « : 'adjukan pada Dewan Perwakilan Pa — Rakjat supaja dibentuk suatu ko-: Bae misi untuk - memeriksa gerakan2 
Central Inte'f'gence Agency Ai sulit adalah djika seorang wartawan 

  

“Salah Sat pekerdjaa, jang paling 

Organisasi ini termuda dari organisasi2 sematjam itu di-lain2 nc- 

Utk Membeajai 

Amerika Serikat kini mempunjai 

punjaan Inggeris dan Uni Sovjet. 
hasia umum bahwa agen2 organi- 
Penjelidik Pusat) — telah me- 

ini dianggap sebagai hasil istimc- 

katakan oleh guntingan2 itu, mung- 
kinlah ditarik kesimpulan2 sbb: 

1. Central Intelligence Agency di 
dirikan oleh Congress dibulan, Djuli 
1947. Kemudian diserahkan kepada 

Strategic Services, jaitu' organisasi 

jang me-mata2i mata2 diwaktu pe- 
perangan. 

2. Congress memberikan kekuasa 

an2 luas kepada Agency itu: Admi 
nistrasinja dan gerakan2nja tidak bi 
sa dikontrol segabai djawatan nege 

ri biasa dan djuga tidak mungkin di 
kontrol oleh Congress setjara biasa. 
Sedangkan komisi tenaga atom tidak 

mempunjai kekuasaan sebegitu be- 
sar. 

3. Organisasi dipimpin oleh Aller 
Dulles, adik John Foster Dulles. Al 
len. Dulles pernah memimpin orga- 
nisasi jang bertugas — membunuh 

Adolf Hitler, dan jang melemparka, 
sebuah bom kepada Hitler pada 20 

Djuli 1944. Uumurnja 60 tahun, ro 

koknja tjangklong, potongannja seba 
gai seorang sardjana dan telah mem 
buktikan keuletannja. 

4. Wakil Allen Dulles adalah let- 
nan-djendral Charles Cabell, dulu 
pemimpin djawatan penjelidik. angka 
tan udara Amerika Serikat. Kabar 
nja ta mendapat penghargaan isti- 
mewa dari presidep Bisenhower. 

5. Setjara resmi tugasnja dirumus   Senator Mike Mansfield menghen hendak men-tjoba2 mentjari ketera- 
daki bahwa Konggres. membentuk ngan2 tentang organisasi mata2 itu 
suatir panitya terdiri dari “anggota? di Washington, demikian kata djuru 
Konggres jg tugasnja  meng-awas2i warta Reuter. Seorang wartawap me 
Agency itu, seperti djuga pekerdja- nulis: ,Arsip2nja bisa membongkar an panitya pengawas soal2 Chasiat banjak tjerita2 rahasia, intrige per- atom. : itempuran antara mata2 lawan ma: 
Pemerintah menolak pengawasan ta2, keputusan diwaktu genting di Congress, dengan alasan bahwa de- mana tergantung nasib negara, dil. ngan demikian rahasia2 Agency ituj Dokumentasi Congres jang boleh 

akan terbongkar, sehccga pekerdja djadi paling lengkap diseluruh dunia, annja tidak lagi bisa erisien. Tetapi hanja mempunjai beberapa gunting- achirnja Mertjapai persetudjuan, bah an 'ketjil sadja tentang Central In- wa organisasi mata2 itu dapat diteli telligence Agency. Dari apa jang di 

  

pat penahanan Seksi Polisi Kaliasin ta : hu : 
Pengadilan militer di 

Tiensin pada tg. 13 September te 
lah mendjatuhi hukuman pendjara 
atas diri 22 orang mata2 Amerika, 
jang beraksi di Tiongkok, seorang 
diantaranja bernama Heinrich Lip lepaskan tembakan peringatan dan 

Pphardt Brazilia kini me 
hgalami keadaan ..muram” — dalam 

entah apa kena peluru njasar, TN 

|keuangannja, karena kedudukan de 

nja Sarpan menemui adjalnja 

Ni. Lakshmi  Pandit dengan viesennja lemah. Pemerintah ber 
resmi telah menjatakan terima kesih maksud menaikkan padjak dan mem 
nja kepada walikota Surabaja atas | batasi pengeluaran padjak guna men 
sambutan rakjat Surabaja waktu ke tjegah datangnja inflasi - 
datangan beliau disana. Dikatakan, Kemlu Finlandia mengumumkan, 

  

Surabaja dengan ” memandjat — gon 
ting. Waktu dikedjar. orang, ia mem 
pertahankan diri dengan lemparan? 
genting. Achirnja polisi terpaksa me 

  

kan sebagai berikut: ,,/Mempunjai tu 
djuan. untuk meng-koordinasi kegia- 

tan2 penjelidikan dari pelbagai ba 
gian. pemerintahan dan organisasi2, 
untuk kepentingan tertinggi kesela- 
matan nasional.” 

Surat2 kabar jg biasanja mem- 
punjai sumber2 jang dapat diper- 
tjaja, memberikan berita2 ' jang 
sangat berjbeda2 tentang Agency 
itu. AngkX2 d.bawah ini mempet- 

tidak diberikan 
tetapi “disembunjikan” 

undang2 jang mengatur 

yence Agency 
langsung, 
d 

  

bea'a2 untuk ' organisasi2 lain. 
Hanja presiden Eisenhower dan 
10 atau 12 orang anggota Con- 
gres mengetahui berapa uang jg 
dipersunakan oleh Agency itu. 
Anggauta2 Congres tersebut ha- 

rus sumpah tidak akan memberikan 
kterangan2 kepada siapapun. 

Kabarnja Eisenhower  mengang- 
gap Agency ini sebagai garis perta 

hanan pertama terhadap suatu Pearl 
Harbor kedua. Anggota2nja meng- 

amat2i segala lobang kemungkinan 
datangnja serangan, dimana radar ti 
dak ada. 

Salah satu pekerdjaan 

mereka lakukan adalah -menjusun 
taksiran2 nasional”. Taksiran2 “ini 
memberikan perbandingan kekuatan 

antara Amerika Serikat dengan ne- 
geri2 Jain, baik kawan maupun lIa- 
wan. 

vital jang 

Dari taksiran? ini Eisenhower 
lan anggota) Dewan Keamanan 
Nasional dapat menduga sampai 
Imana kekuatan perang suatu 
negeri, dimana" terdapat kelema- 
han2 menghadapi suatu serangan, 
dan apakah negeri Jain akan tun- 
duk kepada suatu tekanan diplo- 
matik atau tekanan ekonomi. Pos 
litik tinggi Amerika Serikat ba- 
Gjak tergantung dari  “taksiran2 
nasional” ini. 

Mungkin djuga Agency ini ig 
mendjalankan  contra-spionnage. 
dan pemilihan sasaran utk menga- 
dakeh serangan2 pembalasan jg 
efektf terhadap suatu serangan. 

RP, 400.090.-— UNTUK PER- 
BAIKAN DJALAN DI JOGJA. 

Pemerintah Kotapradja Jogja- 
karta telah mendapat subsidi dari 
pemerintah pusat sebanjak Rp. 
400.000.— guna usaha memper- 
baiki djalan2 jang rusak didalam 
kota Jogja. 

Selain dari pada itu dijaga te- 
lah diterima subsidi sebanjak Rp. 
350.000.— untuk “memperbaiki 
assainering jang kini telah dimu-   Iihatkan bagaimana “berbedanja 

angka2 jang dikemukakan oleh! 
surat? kabar, angka» tersebut 
menundjukkan — minimum — dan 
maximum didalam taksiran mas 
s.ng2. " 

, Organisasi itu mempeker- 
djakan antara 8000 — 30.000 
orang belum lagi orang2 jang 
bergerak diluar negeri, 

Di Washington sadja ia 
mempergunakan gedung2 sedjum- 
lah antara 22 buah — 35 buah. | 

Uang jang dipergunakan 
didalam setahun adalah antara' 
$ 200 djuta — $ 1000 djuta. | 
Perhat kanlah perbandingan-per- 

bandingan ini: 
D'ika Agency itu 

10.000 orang, maka besarnja ada- 
lah dua kali Djawatan Pekerdja 
an atau separo dari Kementerian! 
Luar Negeri. Didalam tahun 1953 

memakai '   bahwa sambutan rakjat Surabaja pa bahwa 3 buah pesawat pantjar-gas 
Ciband.nc Dusta peda ta. 10 September te'-h bagigja 

kementeran itu  mengeltarkan 
heaia 8 268 diuta. 

Jaug4 wuk Central Indeli:- - 

  

uslayia ,/Fanjug” 

lainja. “Seperti diketahui djalan2 
baik didalam maupun diluar kota 
Jogja Kini masih dalam keadaan 
rusak dan perlu segera diperhsiki 
untuk melantjarkan djalannia per 
ekonomian rakjat, 

TITO AKAN MENGUNDJU- 
NGI BIRMA DJUGA:- SELAIN 

INDIA, 

dari pe- 
ng menjatakan 
ugoslavia, Mars 

sekal Josip Broz Tito, akan me- 
ngundjungi India, Jebih djauh 

P. mengutip kantor-berita Jugo 
mewartakan bah 

wa Tito telah menerima baik 
undangan tsb, Sementara itu 
“Tanjug” djuga mewartakan bah 
wa Tito akan mengundjangi pula 
Birma, Undangan ke Birma ke- 
padanya telah. diliimksn oleh 
presden U Nu. 

, KOMUNIKE resmi 
merintah India 
bahwa presiden 
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Br “Dia jangan Palalodia Besuk Malaw 
K Mulai Djam 8. 30 datang di : 

Cegah a , Kesenian 
JD 2 Pn 2 G 

  

   
99! 

  

SNN TEMA Be ea MIN 3 & PARU ae F SA Ta Terb 4 Mr MI Pe TR 
2 ES 

  

  

  

     

  

    

  

      

i Dlm. bahasa Indonesia. 

Kuntjinja Harmonie Hidup, 

Kuntjinja Memohon Keturunan 

Perempuan. Sehat, “rjateap, 
- jang mn J3 k Beluk Penghidupan Suami Isteri. 

Digubah menurut pendapat 25 orang Professor2 Dokter. 

  

- Dan menurut surat dari P.T. 
14-1-1953 No. B.T./582/27 pendjualan “buku 

tidak seharusnja memegangnja. 
Buku ini melulu untuk orang2 dewasa. 

3 1 bkan tek serba mewa (Edition de Luxe), diterangkan 3 . dan dihtasi dengan banjak gamb ar2 

.mereka j 

  

Pada Penerbit : 
: Djl. Kanan No. 2—4 S, &     

    

—— sn STNK 

F A NG 1 IAUW HuKk Merek a jang sanggup mengadjar 

: 
Aa di 

f “Djl. Salatiga 126 

Ungaran 

  

Perguruan Pantjasila Kudus 

untuk S.M.A./S.M.P. dalam vak. 

Bahasa. : 

Surat2 pernjataan dikirim kepada 

Adalah Agen | PERGURUAN PANTJASILA 
2 Merdeka KUDUS 

Pn AE EA EL KE EN R 

— Sekolah Kieermaker — 
Kp. Kelengan-ketjil No. 686 

“ Berdiri sedjak tahun 1940. 
# Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijik Umum. 
# Systeem: Frans:- Amerikaans. 

4 # Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan. tahun 
A berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan ketjil. 

kt Lebih fandjut mintalah keterangan. 

      
  

Semarang 

  

    

CN CONCERN CINEMAS 
  

  

LUX INI C MALAM MULAI dj. 7 dan 9. premiere (u. 17 en) 
Eddie Nugent — Lloyd Hughes — ta nt Withers — Lona Andre 

KKB O-U N do” ROTI Ha 5 UDALA 

  

5 FEDERAL FLYERS BATTLE SMUGGLERS' 

2 penuh aktie dan sensatie gempar! 

a 1 GRAND - Naa “Ini Malam d.m.b. (u. 17 tahun). 5 

5 5—7—9— SCOTT BRADY — JOHN RUSSEL —.DOROTHY 
b 5 — HART — PEGGY DOW — BRUCE BENNET — in 

ren uER T OW” 
Every bullet in Chicago had his name on it! 

Sebuah THRILLER dengan penuh sensatie! 
: Heibat! — Serem! — dan Gempar! 

INI MALAM - 2 

— Penghabisan : 

(u. 13 tahun) 

Indra 
5.002 7.00 - 9.00 

      

     
LALMAH - LOT TYAMI- HURNANING, 
W.SUTINAH -UDJANG-SJAMLU-Re 
PELLO-ARACHMAN- 11. C2 

      

    

     

                

ok actie dan 
sensatie ! Dengan 
Tjerita jang memi- 

kat dan meng- - 
gemparkan ! 
    

Akan Datang 

Tjerita jang me- 

narik dan memi- 

kat hati! 

    ...Heroine of 
(he Sahara's 

8 Most Amazing 

Adventure! 

Ini. malam penghabisan 

Tg 
ea mnnandenayasaa ena 

»Steel : aan 
TREASURE OF “AI 

   
  

  

Penuh actie dan sensatie ! P 

Hebat dan Gempar ! 

  

BESOK MALAM ROYAL » PN gim .»SENEN RAYA 
ROXY PBR T —9.— Ini malam d.m.b. (u. 13 tahun). 

Film Indonesia” baru jang menggembirakan dengan: 
! AMRAN S. MOUNA — ELLYA — Rd. ENDANG — SUHAIMI 

W.D. MOCHTAR — Rr. SUMIATY — S. PONIMAN dalam « 

SEN EN RAY A7 
Satu Tan jang | penuh dengan lelutjon2 diselingi dengan lagu2 dan 

n 

  
     njanjian2 La ti! Kotjak dan lutju! Ke 

Tanggung para penonton tertawa terpingke 

BESOK MALAM OYAL 5-1-9 berbareng ROXY 5.30-7.30-9.30 
  

5 “Ter " — Lebih Sampang B dan Tevin Tebal aini 

Buka: SEXUAL PROBLE! 
Satu?2nja buku pengetahuan berbahasa Indonesia, L3 .membuka : 

» Idem Kebahagiaan Perkawinan? 

- Idem Kesedjahteraan Rumah Tangga3 
x Idem  Supaja Dapat Keturunan: 

Te Sta t Idem Dapat Keturunan Meanrak Rentjana (Planned 
r F anne Parenthood), dgn. Systeem Pengetahuan Wetenschappelijk: 

Tjerdas Pandai dan Berbatin Luhyr. Dan banjak Sonl2 ala 

£ “Buku ini telah diperiksa oleh Kedjaksaan Agung di Djakarta. 
Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Ian 

-Sexual Problem” tidak ada keberatan, 
hanja “diperingatka n supaja didjaga betul2 agar buku tersebut tidak djatuh Kera 

(Luar kota tambah ongkos kirim 1096) 

KWA GIOK DJING 

    

    
Oleh : Sapphire 

Mendjadi Laki atau 

3 ru terima »Piringan Hitam" 
HOT NEWS 

ANSWER ME — LONELY DAYS 
OH MY PAPA — BIMBO 

CHASING RAINBOWS — OH 

WOCHENED POLKA — SAMBA MAMBO 

CHEEK TO CHEEK — WANDTED 

VAYA CONDIOS — CHANGING PARTNESS 
ISLE OF CAPRI — OH HAPPY DAYS 

pa JOHNY IS THE BOY FOR ME | 
| Dan masih banjak lagu2 jang terbaru HI 
s pagah tjepet, barang tida banjak. 

»PARADISE” record Stores x 

55 Pontjol — SEMARANG, : 
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ea 

BARU TRIMA: 

Pipa-Pipa Tembako 
(TABAKS-PYPEN) 

  

DARI: NJANG MAHAL SAMPE - NJANG MURAH ! 
DUNHILL SHEL' BRIAR 

kt - DUNHILL- ROOT BRIAR 
t. CAPTAIN BLACK BRIAR 
# CLUBMAN BRIAR 
« DRUM-MAYOR BRIAR 
t MAYFAIR BRIAR 
MA EN BRIAR 

DR. PERL BRIAR-   Djuga Trima GEZONDHEIDSPIJPEN. 
RONSON KOREK API 
WIRLWIND — STANDARD PRINCESS) 
RONSON BATU-API. 

— MODEMAGAZIIN » 
| SEMARANG — Bodjong 23a — Telf. 1513. 
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      N. V, LBINTANG TOEDJOE" 
Krekot No. 5 “Yen 2073 Gbr. Djakarta 

Tn LL BANLA 
      

            
  

Saja" jang berani tangan dibawah ini, saja punja penjakit 
rupa-rupa. Dari dua tahun, suka lekas marah, Kepala pusing, 
Hati berdebar-debar, Kurang makan kurang tidur, Muka putjat, 
Kesenangan tidak ada, Mata kabur, Malas kerdja. Saja sudah 
makan rupa-rupa obat, tapi tidak berhasil, sampai saja punja hati 
djengkel. Tambah lama tambah kurus. Saja punja tetangga sudah 
pernah makan Obat AMIROSOL. Dia suruh tjoba makan . Obat 
Amirosol, tapi saja tidak pertjaja. Apa Obat Amirosol bisa tulung 
saja punja penjakit, terpaksa saja beli buat pertjobaan dari Agen 
Amirodin jang ada di Pasar Senen Djakarta satu pak. Mulai saja 
makan itu obat Amirosol, dalam satu minggu penjakit saja kentara 
kurang. Saja beli lagi dua pak Obat Amirosol. Obat Amirosol 
belum habis, penjakit saja sudah sembuh sama sekali. Saja heran 
Obat Amirosol keluaran dari Tabib Amirodin Kusumojudan Solo, 
saja berani udji betul, dan saja membilang. beribu-ribu terima 
kasih pada Tabib 'Amirodin, Jang maha Esa kasih sehat saja punja “ 
badan, terima kasih. 

": Hormat kami, 
Tuan ABBAS, Diakarta. 

     
     

  

   

  

Akan datang: Pn — JOHN LUND — in 

1 LP SCOTT — DINAH Sia An 
TECHNI 

P Tie YUKON AN Pan 
  

  

: — an ar 

|“ Tanggal 15 s/d 19 September 1954 

"ssogiad RYAN — RHONDA FLEMING 
dalam 

sim fernor 
1 Sebuah action film dari 20TH. CENT. 3 

    

     in Technicolor. 

    

“PKM BERITAHU AN 
“Dengan ini dipermaklumkan bahwa terhitung tanggal 

La September 1954 kami P.T. ,,PISOK-VEEM” Semarang 
(djl. Purwodinatan-Utara III No. 4) 

' Perwakilan/Agen di Semarang dari Maskapai Pelajaran Na- 
sional N. V. ,,DJAKARTA-LLOYD” jang berpusat di Dja- || 

Harap jang berkepentingan maklum adanja. 

P.T. ,,PISOK-VEEM? 

|.Agen Depok : TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2. 
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ditundjuk memegang         
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Bantulah P.M.I. SEMARANG.   
MA MeMNN ML NN maMN asean AAA 

    

Untuk orang Lelaki, Wanita Tua dan Muda. 

ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” jg terbuat 

dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 

segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

| pat-gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 

| Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

S pun muda jang kurang sehat, terutama “bagi 

orang muda jang belum menikah, dapat mentje- 

gah rupa? penjakit seperti: tak napsu makan, 

zenuw lemah, muka putjat, badan kurus, sering? 

sakit nier, mata ber- - kentjing, pinggang pegal, 

kunang2, kuping berbunji, badan selalu tjapai, 

  

kurang darah, sakit rheumatiek dan lain-lainnja. 

Untuk wanita jang badannja selalu kurang segar, tak suka 
makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat hamil, perana- 
kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 

Frna seng darah kurang, badan Jemah dan sebagainja. 

LE ugg , PUSAT PENDJUAL : ea 

  

PN Toko Obat ..F1E MIN YOK FONG” 
' GANG WARUNG No. 10 — Telp. 2183 — SEMARANG 

| “Agen Djawa-Timur : N. V. TIIE MIN Songojudah No. 1 Surabaja. 
Agen Djakarta : TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini No. 1 K 

smnudnase 

    

  

IN-MALAM 

PREMIERE! 

GRIS 
5.00 - 7.00 - 9.00. 

(segala umur) 

John Wayne dalam 

drama jg. menarik 

serta dahsjat, ia se- 

bagai pahlawan uda 

ra jang terdjatuh - 

dilapangan es jang luas! Tidak ada makanan 

  

tidak 
ba »-«. tidak ada manusia jang mengetahui-nja ............ 
  

  

en Sg (EXTRA: SAPTU PAGI DIAM 10- | 

  

PREMIERE! — Fortune-tust! And the Lure of a Gold Goddess of the Su 
2x Pe Pita 

REX e 
5-79. A7 th) 

Harta karun. jang 

terpendam mende 

“sak manusia men- 

djalankan kedjaha- 

| tan untuk nafsu ke- 

kekayaan. 
€0 staptmg SIAGALINN oma MEDIMA JONATHAN'LATIMER 

'hoseat FELLOWS Wp 
# JOHN FARROW 

» semar WARNER 'BROS. 

Sebuah film avontuur drama jang amat mengagumkan! 

ORION INI MALAM 5. — 7. — 9. 

EXTRA: SAPTU SORE DIAM 2.00! 
VITTORIO GASSMAN — BARRY SULLIVAN — POLLY BERGEN 

dim. M, 6: M's »CRY of the HUNTED” 
Sebuah film M.G.M. jang akan membikin mendirikan bulu kuduk dan 
sangat memilukan hati! 

DJAGALAN INI MALAM PREMIERE 5.-7.—9.— (17 th) 

»ATOM BOMBED HIROSHIMAs« 
Saksikanlah akibatnja waktu BOM ATOM -meledak di Hiroshima. 
njakit RADIO-ACTIEF jang berbahaja ! 
Film ini dapat Hadiah di Festival film di VENICE (Italie). 

@WAYNE-FELLOWS snovucmon 

(17 eh3 
  

  

Pe- 

  

KAKAKANKENKELAN   
  COME.ON, YOU BIG HUNK WHAT'5 HAPPENING ? --1 CAN, 

OF BEEF-- CHASE ME! SEE-- THE MASK MIST BB 
TWISTEP! 

  

  
  

— Mari kesini, engkau binatang buas —..kedjarlah saja! 
— Apa jang sedang terdjadi? Saja tidak dapat melihat 

ini mungkin melesek. 
Topeng 

  

  

      

  

TE 

      

   

ITS DUSTY PURAND! yE's 1 c00p woRK, pusTyI 
Tea THE BULL AWAY 2 Pa Ne. PLE usTy! 

EP HIM NOW! 9 £ ang 
N 
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— Itu Dusty Durand. Dia 
sedang meng-elakkan sera 
ngan banteng dari saja. 

— Bagus, Dusty. Saja akan mengu- 
rusi dia sekarang. 

ROY ROGERS 

& Pa 

69 
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Ditjari 
Untuk mengadjar di S. M. P. Partikelir di Bangsri: 

Seorang GURU Laki/Perempuan 
BANGSA INDONESIA. 
Beridjazah : S.G.A. atau Sekolah jang sederadjat dengan itu. 
Gadjih berdamai. 

Surat- “mrdukat harap dialamatkan kepada : 
PENGURUS S.M.P. ,,WIJOTO MOELJO" 

d/a S.H. POERNOMO 
2 MENEARI Weparah, 

HL LL LL IL LL AL AL LN EA EN 
RADIUM VIRANOL TONIC PILL 

Tanggung 100 pCt. Sembuhkan 
penjakit Jirian (mati angin) Le- 
mah Badan Lemah Urat2 Sjaraf 
Djantung Berdebar-debar — Buah 
Pinggang otak (Brain) Linu2 Pu- 
sing “Kepala lekas tjapai Muka 
putjat,  Kentjing manis Kaki 
tangan dingin, Makanan tidak 
hantjur, Tn mimpi, suka ma- 
rah-marah d.I. 

Tanggung mandjor dan mudjarab harga 1 Botel i isi 20 Pill Rp 30,— 

BLOSSOM FACE CREAM Soften Your 
face and skin. Removes pimples, Wrinkles 

and other skin blemishes. 
USE : Twice daily after bath as foundation 
for Your make-up 
Sempurnakanlah kulit muka, 

Menghilangkan hitam2, kukul kekolotan, 
Panu, Djetawat dan wiru kulit muka. Mu- 
ka kelihatan muda seperti gadis dan tjantik 

Kulit djadi litjin dan halus. 
Baik sekali untuk dipakai sesudah mandi 

sebagai foundation dari Njonja punja 
make-up, djikalau ingin bepergian ke un- 
dangan Harga 1 Pot Rp. 15.— 

SULTANA BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 
Develops and swells a flat bust. 
Tightens and lifts sagging and flabby bust 

to perfection as a maiden form. 
USE : Twice daily, when you go to bed, 
and morning-time, 

Membikin badan njonja tetap hagus se- 
perti gadis. Buah dada jang surut, men- 
djadi baik sehat lagi, djikalau pake ini 
Cream. Buah dada jang tidak tumbuh 
mendjadi tumbuh semustinja. 

Harga 1 Pot Rp. 30,— 
Bisa dapat beli di Toko Obat Tiong Hoa di seluruh Indonesia 

Pusat Pendjual: TABIB M AW N 
Djalan Tamblong 40 — Telefoon 4941 — Bandung 

1 Agen - - agen lama masih tetap : 
4 Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, 

  
| Pekodjan 101, Semarang, Toko Obat Shanghai & Singapore, Pasar 
| Djohar, Semarang, Zindabad House, Nonongan no. 77, Sola Toko 

Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja, Tek An Tong, Petjinan 81, 
Djokjas Toko Obat Eng Njan Hoo, Petjinan 75 Djokja. 

SLIM LL LL LL ALL AL AA 

Sudah aeni Ratusan Surat 2 Pudjiap 

  

UNTUK WANITA& LAKI? 
AMIROSOL dan Impotin Tablet : Paling berharga dan tjepat untuk 
menolong mereka jang terganggu kesehatannja. 
AMIROSOL dan Impotin Tablet: Paling mudjarab dan tjepat un- 
tuk kembalikan tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang 
sudah tua ataupun jang masih muda, jang menderita penjakit. Pe- 
njakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsalnja buah ping- 
gang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas marah, suka lupa, 
kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti ber-haidh 
tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, dan lain-lain. 
Impotin Tablet buat orang Lelaki Harga ............... Rp. 30.— 

ANU ROSOK, "harta aa ae Rp. 25.— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)..., Rp. 25.— 
AMIRO, OLIE obat chusus untuk kepentingan 

orang: lelaki Gi. Ousena ne Rp. 20,— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul 

(djerawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Harga ......... Rs. 20— dan Rp. 10.— 
Ongkos Pera 10 Fo 

Terbikin yna 

Tabib Amirodi 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZLONDER OPERASI 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki mati 

33 

angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalau minta baik dengan ga- 
ransi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh berdamai, 

AGEN: Ngupasan 12, Togakarta 
KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Mage 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO D 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 
Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 3 
Toko Obat ENG NJAN HO 
Toko Ohat ENG TAY Ho Bat nan 58. 
POORAN SPORTING cov Djl. Pontjol 40 Semarang 
Ma En Aa LA 

Pp ekodjan 101, Semarang 
Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 

“ Kajutangan, Malang 
an 9, Salatiga 

Ba GB, Semarang 
! si 30, Pontianak 

nan 75 Jogja. 
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