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perdamaian. 

(Ketua PNI Ma- 
djegan Di- 

  

  

  :Orang Sampai Mati 
(Oleh: Pembantu Kita) 

AM jl. Ketua Anak 

  

F mem 
pergunakan alu dan pentung, hing- £a menemui adjalnja pada waktu 
itu djuga. 

Pada esok harinja orang2 jang 
telah melakukan pengrojokan itu te 
lah dapat ditangkap oleh jang ber 
wadjib lengkap dengan bukti2nja. 

Berkenaan dengan kedjadian “itu, 
Koordinator PNI Dewan Surakarta 
dalam sebuah pernjataannia, disam 
piag menghargai kesigapan alat2 pe 
merintah jang segera telah berhasil 
menangkap pengrojokan? itu, telah 

. mentjiela dan memprotes keras tinda 
kan jang dilakukan oleh ,.golongan 
tertentu itu”, karena perbuatan tsb. 
adalah henar2 merupakan perbuatan 
terror, perkosaan sendi negara hu 
kum kita. : 

Selandjutnja dinjatakan. bahwa pe 
ristiwa pembunuhan tsb. jang mem 
pun/ai latar belakang tertentu ada 

  

ahwa 

adanja kolonialisme. P.M. Ali menekankan 

    

. i kundjungzn2-nja ke India dan Bi 
2kan, . a maksudnja 2dalah 

dia dan Birma me 

31 geri A 

'terlaksananja pemilihan 

| kongres kebudajaan Sabtu malam. 
| Minggu siang rombongan 
| kembali ke Djakarta. 

wemerintah Republik Indonesia me- 

Ida mengadakan pendjagaan 
dengan satuan2 Angkatan Lautnja 

Idi Sorong, Merauke, 

rahnja. 

Djangan fDi Besar2kan 
—Putusan Rapat Org. 

  

   

—. Makin Diperkuat 
pa Bego abi 

kan bantuan moril sebesar2-nja 
Barat kedalam wilajah 

jalah menolak turut serta 

Mengenai konsolidasi dalam ne 
5 terangkan, bahwa jang 

penting dilakukan pemerintah, 
ialah usaha industrialisasi dan 

umum. 
'Demikian P.M. Ali. P.M. Ali dan 
beberapa Menteri singgah di Jog- 

(lia beberapa djam, kemudian terus | 
ke Solo untuk menghadiri resepsi 

P.M. 

Sorong, Merauke, Fak 
Fak dan Serui diperkuat 

. dng. marine Belanda. 
"Dalam pada itu seputjuk surat “jg 
“diterima ,,Antara” Makassar dari 
Irian Barat jg ditudjukap kepada 

njatakan, bahwa dewase ini Belan- 
keras 

Fakfak dan 
Serui. Bekas2 ' kakitangan Wester- 

(ling digunakan sebagai polisi pen- 
djaga keamanan. Berhubung dengan 

keadaan jg tidak tertahan lagi rak- 

yangkan Irian Barat—Kata P. M. Ali 
Ir Spion2nja Di Merauke—Dan Pendjagaan - 

Jogja hari Sabtu, P.M. Ali Sastroamidjojo 
sek kedudukan Indonesia untuk memper- 

adalah ,,gunstig”. Hal ini disebabkan, bahwa dunia tidak lagi 
sekali lagi harapan kepada seluruh 
kepada delegasi Sunarjo, 

Republik Indonesia adalah untuk kepenti- 
Birma ig akan dilakukan mulai tg. 2 

1 untuk mendengarkan segala sesuatu dari dekat 
ngenai SEATO. Dalam hal SEA TO ini Ali menegaskan, bahwa 

dalam SEATO, demi untuk memelihara 

   

sebab 

    21-9, 
diseki- 

besar dan pangkat dipergunakan 
|untuk mengabui mata rakjat. Dan 
hanja kepada orang2 jang ingin 
kerdjasama dengan Belanda dan 
mendapat pangkat serta gadji be- 
sar kesempatan memasuki sekolah 
menengah. : 

Dimana2 ditaburkan 
spion. . 

Di-mana2 Belanda menaburkan: 
Spionnja seperti di Sorong, Merau- 
ke, Fakfak untuk menindas dan me- 

robohkan segala gerakan dan per: 
djuangan politik rakjat jang ber-tji- 
ta2 Indonesia Merdeka. Oleh pengi- 
rim surat itu perbuatan Belanda itu 
dianggap tidak demokratis. 

Seterusnja dalam surat itu dite- 
rangkan bahwa dewasa ini Belanda 
sedang mengadaka, pendjagaan ku- 
at dengan Angkatan Lautnja di 
Sorong, Merauke, Fakfak, Serui dan 

pulau Biak. Kakitangannja dengan 
menggunakan pakaian preman di- 
maSukkan dikalangan Penduduk 
Serdadu2 jang tempo hari mendjadi 
kaki-tangan Westerling telah diper-   jat di Irian Barat, maka kepada pe- 

merintah ig sedjati, jaitu Republik 
Indonesial- dinsintakan dengap pe- 
nuh hati membantu rakjat Irian 

Barat membasmi pendjadjah didae- 

Dalam surat itu dikatakan su- 
paja pemerintah Indonesia datang 
menggantikan kekuasaan Belanda, 
karena Belanda tidak mempnnjai 
mai ayu. panas Meareonga menge- 
mudi negerinja. jat merasa 
tidak ada ebi Semua didia- 
lankan dengan paksaan. Gadji 

  

P eristiwa Perka- 

winan Presiden 
stempeipos tg. 9 September. 

hentikan dari pekerdjaannja dan di- 

djadikap polisi keamanan.  Kursi2 
penting dalam pemerintah diduduki 
oleh kaum Indo-Belanda, — sedang 
anak negeri jang dapat digunakan- 

nja didjadikan propagandis — untuk 
memperkuat kekuasaannja. 

Rakjat makin mundur. 
Perbuatan Belanda di Irian Ba- 

rat .menjebabkan penduduk mera 
sa terbelakang dalam segala lapa- 
ngan dan banjak kekurangan jg 
dirasainja. Achirnja dalam surat 
itu diminta kepada pemerintah 
Indonesia jang sedjati, jaitu Repu- 
blik Indonesia, sudi membantu 
mereka membasmi pendiadjah 
Belanda. Djuga hal ini diminta 
kepada Biro Irian Barat. Surat itu 
tertanggal” 3 September 1954, 

(Antara) 

DUA PEMUDA INGIN 

Kata Dulles setibanja di Water- 

|ganti jang tjukup bagi Masjarakat 

    

  

   

PELANTIKAN KOLONEL BACH 
tempat di Stadion. Semarang dengan 

tara mana J.M. Menteri Pertahanan 
dan K.S.A.D. Djenderal Majoor 
Bambang Sugeng “telah dilangsung- 
kap upatjara pelantikan dari kenaik- 
dn pangkat Overste- Bachrun ' men- 
djadi  Kolonel- Panglima T.T-1V. 
Gambar nampak: Ketika JM. Men- 
teri Pertahanan Mr. Iwa Kusuma 
Sumantri meletakkan tanda pangkat 
baru kepada Panglima T.T. IV Kol. 

Bachrun. (NAPPHO) 

Tidak Ada 
GantijEDC 

Pendapat Foster Dulles 

  

MENTERI luar negeri Ameri- 
ka Serikat, John Foster Dulles, 
hari Sabtu telah tiba di lapangan 
terbang Watertown, dinegara ba- 
Fian A.S. New Jersey, dari per- 
jalanannja ke Bonn dan London, 

dimana ja mengadakan pembitja- 
raan2 dengan perdana menteri 
Djerman Barat dan menteri luar 
negeri Inggris mengenai soal per- 
sendjataan kembali Djerman. 

town, tampaknja tidak ada peng- 

Pertahanan Eropa 
telah ditolak oleh 
tjis itu. 

(EDC), | jang 
parlemen Peran 

Amerika akan tetap ikut 
dalam usaha2 Eropa. 

Dulles mengatakan bahwa salah | 
belakalah apabila orang mengira 
bahwa kini sudah ada penjelesaian 
jang dapat diterima, daripada ma- 

  

       

           
    
     

  

   
             

    

| RUN. Djum'at pagi djam 10-00 -ber- |. 

disaksikan oleh para pembesar an-$ 

OA TAG PENGIN TI Ya Cat SE AN AAA Poo Ta Hi NA P5 

  

wakil Presiden dan Menteri 

nesiz mengenai kesediaan pihak 

kan. hari Sabtu kemaren dulu, 

tidak sah dari orang2 Indonesia 
djuga merangkap Menteri Luar 

Menurut Garcia. soat immigrasi 
orang2 Indonesia jang illegal itu 
stidaklah begitu sulit?” untuk me- 
njelesaikannja, jang lebih sulit ada- 

lah soal 3.000 orang Tionghoa jang 
telah lama diam di Filipina. Dika- 
takannja, hahwa kesulitan ini ditim- 
bulkan oleh tidak sanggupnja Tai- 
wan untuk menerima kembali war- 
ganegaranja jang setjara tidak sjah 
menetap di “Filipina. Taiwan berse- 
sedia mengadakan persetudjuan me- 

ngenai soal ini, tetapi mereka me- 
ngatakan, bahwa di “Taiwan bagi 
warganegaranja jang tiga ribu orang 
itu tidak ada ruangan lagi, kata 

Garcia. Tetapi sampai sekarang ma- 
sih diteruskan perundingan tentang 

soal ini dengan pihak pemerintah 
nasionalis Tiongkok, katanja lagi. 

  

lagi kesalahan itu, apabila negara? 
bersikap negatif, hingga akan 
musnalah segala sesuatu jg sudah 
dilakukan sedjak perang dunia II, 
dengan pengorbanan?, usaha2 dan 
tjita2 sedjumlah besar orang. 

Amerika Serikat akan tetap 
ikut dalam usaha2 Eropa untuk 
memelihara perdamaian dan mem 
berkembang keamanan benua 

grup a dan b. Termasuk grup a jalah mereka 
sesudah 1941 dan telah tinggal lebih dari 5 tahun. Kemudian ada lagi grup c jang tidak 

  

    
   

  

   

  

mama 
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Penjelesaian Bilateral 
Soal Imigran? Indonesia 

 Persetudjuan Tertjapai Antara Pilipina—Indonesia: Garcia 
Jakin Masalah Ini Dapat Dibereskan Dlm Tempo Sebulan 

Tobing: Pengaduan Ke PBB Membahajakan Persahabatan 
DUA BELAH PIHAK, Pilinina dan Indonesia, telah berhasil meletakkan dasar 

imigran2 Indonesia jang tdak sah di Pilipina. Persetudiuan 
Luar-Negeri Carlos P, Garcia dan kuasa usaha Indonesia 

Carlos P. Garcia mengumumkan, bahwa pemerintah Pilipina bersedia mengesahkan bertinggal terus 
jang dengan tiada izin masuk Pilipina sebelum perang dunia ke-2 
terus-menerus. Garcia diuga menjatakan, ba 
tertunda itu untuk menfjapai penjelesaian 
pendapat Garcia itu kepada pemerintah di 
Indonesia dan Pilipina mengenai soal imigran gelap itu. Sebagai diketahui, 
akan mengadjukan persoalan imigran gelap itu kesidang madjelis umum P 
Indonesia. Demikian U.P. kabarkan dari Manila. 

Diakarta, Pengumuman 

  

NY 

#.W. KLEIN 
  

    

  

  

2 penjelesaian setjara bilateral mengenai 
itu ditjapai dalam konperensi jang dilangsungkan hari Djum'at antara 

Mr, Tjokroadisumarto. Setelah konperensi 

EDISI POS. 
mukkuna 

soal 

di Pilipina orang2 Indonesia 
atau jang datang sesudah perang tetapi telah menetap 5 tahun 

hwa Pilipina bersedia pula untuk kembali memulai perundingan tingkat tertinggi jang 
soalnja setiepatnia. Kuasa usaha Tjokroadisumarto menerangkan akan segera menjampaikan 

tersebut sedikit baniak telah meredakan suasana tegang antara 
baru hari Rebo jang Jalu kabinet Pilipina memutuskan” 

BB dengan tiada lebih dulu berunding dengan pemerintah 
Lebih djauh A.F.P. mengabarkan, bahwa menurut keterangan kuasa usaha Indo- 

Pilipina itu, jang akan, disahkan menetap terus itu jalah imigran2 Indonesia jang tergolong dalam 
jang telah masuk 

Wakil Presiden Filipina, Carlos P. Garcia seterusnja menjata- 
bahwa ja jakin akan tertjapai 

penjelesaian dengan pemerintah Indonesia mengenai soal immigrasi 
kewilajah Filipina. Garcia jang 
Negeri Filipina, mengatakan lagi 

bahwa ia telah meniampaikan ,,usul-usul konkreet” kepada peme- 
rintah Indonesia, dan djika pihak Indonesia menerima usul2 tsb., 
dalam satu bulan akan tertjapailah satu persetudjuan. 

Garcia berbitjara ini dalam satu 
konferensi pers jang diadakan 
tiap hari Sabtu. Tetapi ia tidak 
hendak menerangkan apakah usul 
usul jang dikemukakannja kepada 
pemerintah Indonesia. Hanja di 
katakannja, bahwa jang mendjadi 
pokok perselisihan paham ini ia- 
lah jang mengenai nasib 600 
orang (dari kira-kira tudjuh ribu 
orang Indonesia di Filipina) jang 
belum lima tahun diam di Filipi- 
na. Pemerintah Filipina ingin su- 
paja orang Indonesia jang I.k. 600 
orang banjaknja ini dikirim pu- 
lang ke Indonesia. Kami telah 
bersedia memberikan status legal 
kepada orang2 Indonesia jg telah 
lebih dari lima tahun diam di 
Filipina, kata Garcia. 

Mengenai orang2 Indonesia se- 
lebihnja, soalnja lagi ialah vrose- 
dur mengesahkan diamnja mereka 
disini, kata Garcia, jg selandjut- 
nja menjatakan, bahwa Filipina 
bersedia mengadakan perdjandji- 
an mengenai perbatasan dengan 
Indonesia untuk memudahkan 
warganegara kedua negeri ini 
memasuk-memasuki wilajahnja. 
Filipina berpendapat, bahwa per- 
djandjian mengenai immigrasi de- 

Pilipina sebelum 1941, dan groep 

o 

Pada hari Rebo jang lalu presiden 
undjungi Pekan Raya, 

   
dimana preside, kelihatan dalam gambar ini 

sedang mentjoba naik sebuah sepeda-motor. 

b ialah mereka jang datang 
tergolong dalam grup a maupun grup b. 

- 

  

dan njonja Soekarno telah menz-   
  

»Bahaja Jz. Njata” Kem- 

balinja Chiang 
Ada — Liu Shiao Chi Pe- Masih Tetap 

Di Ti'kok 

ringatkan Rakjat RRT 5 
AHLI TEORI RRT, Liu Shiao-chi, hari Djunrat memperingat- 

kan kepada rakjat Tiongkok adanja ”bahaja jang njata“ kembalinja 
Chiang Kai-shek. Kepada para utusan dalam sidang Konggres Na-   “ai LAGI Al rai rah FE lah merupakan antjaman pada PNI Wanita ELN ai Djerman. Tetapi lebih bag i - Aan Jaa KERING Maa DENGAN ngan Indonesia itu tjukup terdjadi 

  

: 
: at 'onal pertama di Peking Liu Shiao-chi mengatakan bahwa baik da-. ——ehususnja, “dan “antjaman kepada kel” PENGU IMUMAN jang disam-| . 2 dari tiga“fasal-sadja, dan fasal MORAL. g aa - an” bet 5 Ten Na SmeONnpa enak (paikan kepada ,,Antara” menja-| Dua pemuda peladjar dari Ma ke ketiga mengandung ketentuan me| dalam negeri maupun dari Formosa orang2 Wontrarevolusi se $ “ “ NI : 4 Na aa aa Nana Bali 

takan, bahwa rapat organisasi2 | kasar bernama Saleh Kamah ber- ngenai perdjandjian perbatasan. | Sang bekerdja. Ta mengatakan selandjutnja bahwa “kini imperialis 

        

   
     

    

   

    
   

       

    

    

Sekalipun demikian, kepada selu 
ruh anggauta? PNI diinstruksikan, 
supaja djangan sekali-kali mengam 
bit- tindakan sendiri2 atas peristiwa 
jang menimpa diri Ketua Anak Ran 
ting PNI itu, dan diandjurkan agar 

1954 di Djakarta memutuskan: 
Mengharap kepada chalaiak ra- 

mai, terutama kepada pers, per- 
istiwa perkawinan Presiden dja 

'anitz Djakarta tg. 18 $ .Pumur 20 tahun dan Hadji Andi 
Sen an Pa PN Nag Makmum 23 tahun, masing2 pe- 

ladjar SMA menjampaikan kepa 
da “Antara” bahwa mereka ber- 
niat keliling dunia dengan sepeda. 

Apabila Amerika 

Eropa Barat ,,K ndas” 
Sampai Menarik 

Achirnja Wakil Presiden Fili- 
pina itu menjatakan kepertjajaan 
nia, bahwa pemerintah Indonesia 
akan segera memulai verundingan 
dengan pemerintah Filipina me- 

Amerika Serikat masih bertjokol di Taiwan dan "klik Tjiang Kai- 
shek“ jang berchianat itu masih hidup di Taiwan dan mereka ini 
serant'asa bergembar-gembor kembali lagi kebenua Tiongkok”. 

Kita masih menghadapi bahaja jg. 
rjata kem nja orang2 reaksioner   : : : 1 2 i i i i ini i . ku, kata Liu. Adalah suatu kekeliru 

| ngan dibesar-besarkan dan dja- | Dikandung maksud  perdjalanan Pasukan2nja Kata Spaak ngenai soal immigrasi ini. Demi- 434 Oo sir Akan 2 Iaot tetian gue Tanpa E3 selalu awas dan waspada - terhadap . #- 2 an San ini akan dilakukan pada tg. 10 | - 2 . |kian U.P. dari Manila. £ “— pan oagi setiap orang, demikian Liu 
golongan tertentu itu dan anasio | 1SAN dikupas setjara ,,tidak so- November TOSA Sad te Ka ta DALAM MADJELIS Konsultatif Dewan Eropa, jang bersi- p 
lain jang sengad'a atau tidak, mela 

pan” 

antara lain oleh seorang wartawan 
seperti - telah dilakukan   

  

hari Pahlawan. dang pada hari Sabtu kemaren dulu di Strasbourg (Perantijis), Pengaduan soal imigran   Ditembak Mati? 

  

satfand 
seian apabila memperketiil 

bahaia ini. ..Maka itu se 

nja, 
kan 
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4 kukan perbuatan? jang bersipat ter 2 : : PA ae in menteri luar negeri Belgia Paul Henri Spaak mengatakan bahwa gelap ke PBB membaha 2 luruh rakiat Tiongkok harus berdja 2 ror dan propokatip. dari RRI. Maksud gerakan PPA : 25 a17. apabila Djerman (Barat) dak diversendjata kembali, maka Ameri- jakan persahabatan. Sekitar Gerakan Pem- ga2 dan berusaha sekuat2nja untuk ig 
3 5 nisasi2 wanita dng membitjarakan 2 3 aa Pa Sa aan # Kepada seluruh golongan dan Ia' soal itu sekali-kali bukan untu OK 1 Iter ka Serikat akan menarik kembali pasukan2-nja dari Eropa, dan Aa anta 1g Tg Ne bersihan Di Iran memp sn pertahanan yana t 5 isat asi kat di erukan ..M ilah 3 kL - ae Pp & 2... dit . - - . - Antara mengenai putusan aD- can melangjutkan perajua ga 3g Kit bear? menga Batu an Pan 2 alah - A “ Ti L t sapaan 2 - 1 Lu 8 ig Ppeeika $ erikat. Ditolaknja net Pilipina untuk  mengadjukan . jang pesti guna membebaskan Tai S nja persatuan-nasional, — mendjauhi balikan Na Tb maba sia 1m ur Lau 2 .C. oleh parlemen Perantijis, dinamakannia gagalnja usaha2 | masalah imigran gelap orang2 Indo- DJAKSA AGUNG Iran, Dien- | wan”, kata Liu, Liu berseru kepada 1 sengketa diantara kitasama kita, un pian stctabag Ta Ta Haa Ak Dibentuk Dbp) Sama 4 tahun. Menurut Spaak, sengketa antara Djerman dan | nesia disana kesidang umum PBB, |deral Hassan Azmudeh, hari Sab- | r»xiat RRT ..untuk membinasakan ag 

Kk Kepenanna ea ka aan aa an aa en udukan an 1 an p Perantjis jang sudah satu abad lamania itu, sekarang sudah tidak | djurubitjara ' Pemerintah — Menteri | tu mengatakan bahwa dalam tem- | ujik Tjiang Kai-Shek jang berchia t demikian pembantu ,,Suara Merde Dendikan penguaae 1 Amerika - Djepang-Tai- penting lagi, karena Perantjis dan Djerman sekarang ada dipihak | Penerangan Dr. F. L. Tobing mene-| po an ini Ka aa Tn nat” itu sekali dan untuk selama? # On aa 3 7 : . - - - f “ta . ' can, bah - t ini n|surat dakwaan terhadap Jan ia?” : 
ka” di Solo. Aikara) wan Dan Korea Slt jang sama, dalam pertikaian Barat lawan Blok Sovjet. San 2 K Pa 3 aiabutata blkaintan” Dewkote Han : i a 

$ - . : : : ii 7 i da per . : B3 
, AN aki : Kal A k Serikat tarik : : . Ilum menerima pernjataan resmi da- militer, jang dibongkar pa Rakiat: 2 "3 FN . tg HARIAN »Mainichi Shimbun” | , bah rata ja dara enua sed Dea easg uns ri Pemerintah Pilipina mengenai mulaan bulan ini. Azmudeh. Aa Kepada para man dalam sidang 1 

8 ' ba kembali  pasukan2nj Ti Di rut dugaannja, bahaja agressi 2 tp! Se akan pada p la g x mewartakan dari Tokio hwa | ka djuga Inggris — akan i Ha s - putusan kabinet Pilipina tersebut ngatakan bahwa suda an Konggres Rakjat Nasional tsb. Liu Ah 
ketua | Eropa, maka djuga -Ingg Sovjet sudah lenjap dan dikemu: : : : : ti2 bahwa mereka ian ggres ja sionaj t i 128 e a n a @ 1 s a dalam pertemuan antara . ketua berbuat demikian, kata Spaak. Di- kakannja bahwa ada kemungki- (Sehingga Pemerintah Republik Indo- | djelas bukti2 bahwa yng 7 gabungan kepala staf pasukan2 

katakannja' bahwa ia bukannja ta- nesia sendiri merasa belum perlu ditangkap itu melakukan peng- mengatakan UUD RRT jang sedang Aa 3 £ 3 F sake Ba Era nan2 untuk berunding dng. Blok : 1 a. : in disusun itu adalah UUD dari Repu Menghadapi Situasi Di Taiwan—Tjewas- | ati eat maa nya Ikut bahwa pasukan? Soviet Uni Soviet. Tidak sebaikitas Spabiln | Untuk segera menjampaikan protes an Se ma antasan TUNE Rakim jang Abe Gas . £ ga Pp J Ne na Ben mentjaplok Eropa Ba- didorong-d 1 1 ierm nja setjara resmi terhadap tindakan | veriu an : ilburuh dan didasarkan atas perseku kepala staf angkatan perang A.S. | 'kan segera up 2 age Ten ebeke Geng san Lah yap oma lagi. Menurut pendapat pribadi | bur i an atas perseku kan Penapaman Modainja Di Indonesia 
MENTERI LUAR NEGERI Belanda, J. M. A.H. Luns, hari 

laksamana Arthur Radford baru2 
ini di Washington telah dibitjara- 
kan soal2 jang bertalian dengan 

rat, atau bahwa perang akan segera 
meletus, akan tetapi, diika Ameri- 

ka & Inggris meninggalkan benua 

Barat dipersendjata kembali, kata 
Callaghan. 

Utusan Perantjis: Djer- 

Pemerintah Pilipina “itu disekitar 
masalah orang2 Indonesia disana. 

Oleh Menteri Tobing selandjut 

'Azmudeh, 434 orang dari opsir2 
Iran jang ditangkap itu akan men- 

tuan antara kaum buruh dan petani. 
Mao Tse-tung telah lama mera : £ : « 2 . 2 alas aa : jalani hukuman tembak. Bebera- | malkan, kata Liu selandjutnja, bah Sabtu telah mengadakan pembifjaraan dengan pendjabat menteri pembentukan suatu blok militer | Eropa, maka peristiwa ini berarti man ikut, tapi Inggris Ala Ne naa untuk Ha AN 1, Azmudeh mengatakan | wa republik jang dibentuk oleh klas Juar negeri Amerika Serikat Walter Bedeli Smith, mengenai keada- Asia Timur Laut, Dalam mewar- |surutnja Eropa, dan  berachirnja . djuga. : jaga adanja pernubungan persa- bahwa tiap2 orang diantara 50 | buruh bukanlah suatu republik de an didaerah Taiwan jang explosif itu. Sesudah pertemuan tadi Luns |takan berita jare telah diterima | Eropa. Utusan Perantjis Francois de|habatan jang baik antara kedua opsir Iran tidak taat kepada pe- |ngan diktatur bordjuis akan tetapi mengatakan kepada seorang wartawan, bahwa Nederland sangat | dari korespondennja di Washing- Dierman' mesti dipen : Menihon, anggota “parlemen dari| negara itu, maka Indonesia sela- uatu republik dengan diktatur de z 5 - 

gelisah dengan situasi sekitar Taiwan, karena Nederland mempu- ton harian Djepang tsb. selandjut 
nja mengatakan bahwa kundju- 

sendjatai. 
Djerman (Barat) musti “dipersen- 

partai Kristen Demokrat (MRP), 
mengatakan, bahwa lebih baik per- 

manja mengusahakan agar masa- 
lah tsb. dapat diselesaikan setjara 

merintahnja. (Antara-AFP) 
mokrasi rakjat. UUD jang bersifat 2. TP 2 : Ge s : 
sosialis itu dan jang kini sedang di njai modal sebesar $ 1.500.000.000 jang ditanam didaerah Timur ngan Hayashi ke A.S. bertalian | djata kembali, kata Spaak, tetapi sendjataan kembali Djerman ditun-| persahabatan pula, dan dalam hal berbin aMkaA Mena BIA Ma Djauh — terutama di Indonesia dan dalam kongsi2 pelajaran dan erat dengan kegiatan2 jang baru2 |jang djadi soal ialah: bagaimana da, daripada membentuk satu ten-| fi Pemerintah Indonesia telah sil dari pendjoangan seratus tahun penerbangan. 

Apabila timbul krisis baru jang 
berbahaja di Asia, walaupun ge- 
langgang Taiwan—RRT itu terle- (sakan pengaruhnja. 
tak diluar lingkungan terpenting 

  

da, namun sudah. barang tentu 
kepentingan2 Belanda akan mera- 

Luns menerangkan bahwa ia 
telah memperbintjangkan masalah 

ini diperlihatkan di Washington 
oleh para pemimpin militer peme 
rintahan Kuomintang dan oleh 
Lee Hyun: Keun, ketua gabungan 
kepala staf Korea Selatan. 

Dari kalangan militer A.S. kor- 

tjaranja? Penjelesaia, melalui EDC 
suntuk sementara ini” ditinggalkan, 
tetapi masih ada satu' djalan, per- 
sekutuan dengan Djerman Barat di 
sertai dengan djaminan2. Tetapi di- 
katakannja, bahwa ia tidak setudju 
dengan persendjataan kembali Djer-   tara nasional 

nom. 
Karena EDC sudah ditolak, ma- 

ka tjara sebaiknja untuk melebur 
Djerman Barat kedalam sistim per- 
tahanan Eropa ialah untuk mentja- 
pai tudjuan jang sama dengan tija- 

Djerman jang oto- 

  

mengusulkan kepada Pemerintah 
Pilipina untuk dalam waktu jang 
singkat mengadakan perundingan 
tentang masalah tsb. Usul itu 
beberapa hari jang lalu telah di 
bawa oleh-:Kuasa Usaha Indonesia 
di Pilipina jang baru2 ini untuk 

»sPerang 

Tikus” 
100 pjuta Tikus Menga- 

muk Korea Selatan 

lamanja oleh rakjat Tiongkok. Akan 
'etapi, demikian Liu Shiao-chi seslan 

jutnja, perkembangan dari ' UUD 
tu tidaklah hanja suatu “hasil dari 
Tiongkok sadja melainkan “ datang 
»ula dari gerakan sosialis internasio 

    

  

dari kepentingan2 dagang Belan- ) TINAN, $ : 7 nal jang dipimpin oleh Sovjet Ubi. “AN : # : 5 F " Tiongkok dengan Smith,  berhu- |responden tsb. mendapat keterang- | man, karena hal itu akan menim-. ra2 lain: ini berarti memperluas ka- Tea makin berada di Indo Dalam memperbint/anggan tentang F3 : bung dengan adanja kemungki- fan, bahwa pemerintah A.S. kini sa- | buikan bahaja achlak dan politik. langan negara2 lang ikut dalam sis- “ Pa kakh Pemorinsah WARTAWAN U.P, Samuel (revolusi di Tiongkok, maka sedjak Ig 2 nan bahwa masalah keanggotaan ngat mengingini pembentukan suatu Spaak chawatir kalau2 nasionalisme. tim pertahanan itu, dengan masuk- ja na 5 a an ti basa Kim mewartakan dari Seoul pada |orang2 komunis mengoper pimpinan ih La v1 Korban Tiongkok akan diadjukan dalam | perdjandjian Asia Timur Laut se- | Djerman akan bangun kembali-sua- nja Inggris. Mengenai pendirian #tupina mna un h ng hari Dium'at bahwa didaerah ig | revolusi itu, kata Liu, negerinja ..su : UR g 3 ersidangan Madjelis Umum jad. | tjepat mungkin mengingat bahwa ' tu nasionalisme jang akan berpusat. perdana menteri Perantjis, Pierre | 1gan Dr. Tobing sendiri erpen “ beberapa waktu jl. merupakan | dch banjak berhasil mengachiri ke Tg Ke 4 uns datang di Amerika Serikat | pembentukan pertahanan “kollektif pada tentara nasional Djerman dan Mendes France, perihal pertahanan | Put, bahwa pengaduan soal Manan medan pertempuran jang banjak | »daan dimana rakjat tidak mempu "3 : Oom tom sebagai ketus delegasi Belanda Jtelah selesai di daerah Asia Tenc- | staf umum Djerman. Spaak seterus- Eropa Barat, UP ' mengemukakan | Indonesia pada PBB dapat memba meminta penumpahan darah, pa- | njai kekuasaan politik.” (Antara) Ca 3 2 1G dalam PBB. gara. Diwartakan selandjutnja bah- | nja mengatakan, bahwa ia setudju bahwa dalam konperensi di' Brussel | hajakan serta merusak perdjandjian! da waktu ini dilakukan pemberan | Baen 1g Meninggal (Dunia Sete- Diduga bahwa Blok Sovjet|wa Hayashi telah djuga membitja- lapabila Djerman diterima dalam dalam musim panas j.l., ia menja- | persahabatan antara Indonesia dan tasan hama tikus, jang menurut ... lah 9 Th Ledakan akan minta sekali lagi supaja|rakan dengan pembesar2 militer | NATO, apabila ini merupakan sa- takan keinginannja supaja dibentuk | Pilipina, tapi Menteri Bank Te jakin, perkiraan di daerah Korea Sela- Panitia Pem- 31 ia sang Dn RRT diterima mendjadi ,ansrota YA.S. soal2 jang bertalian dengan | tu2nja djalan. EDC dalam mana pasukan2 Djer- Na walaupun putusan tersebut tan tsb. sekarang mentjapai angka IT Di Hiroshima PBB. Amerika Serikat pertjaja Joperasi2 militer bersama Diepane-| |. Bahaja agressi Sovjet su | man dilarang meninggalkan wilajah| "4alth putusan — kabinet . Pilipina, 109 diuta ekor banjaknja, dengan b la N ma da PERS DJEPANG hari Kemis | bahwa move ini akan gagal. A.S. Hayashi dalam hubungan ini | dah lenjap. | Djerman, ketguali apabila negara2| namun djalan lain akan diusahakan | menggunakan bukan senapan, me e a h mewartakan bahwa bom atom jg Diperoleh keterangan bahwa |-elah meminta supaja A.S. membe-| Utusan Inggris, J.L. Callaghan, anggota EDC lainnja mengidzinkan| diusa oleh negara tersebut. Tentang | riam atau bom mapalm, tetapi e 5 didjatuhkan di Hiroshima pada | menteri luar-negeri A.S. 'Dulles |rikan sedjumlah -besar pesawat2 anggota “parlemen dari Partai , pasukan2 Djerman untuk melintasi | persoalannja sendiri oleh” Menteril dengan ratjun. Djumlah tikus di Baik Pres : hari Djum'at tg. 10 Sept. telahjtelah mendapat sokongan dari | pantjar-gas dan kapal2 perusak gu- | Buruh, mengatakan bahwa  me- ' tapal-batas Djerman (kedalam wi- | dikatakan, bahwa tuduhan jang per- Korea Selatan itu ternjata men- Gg AG memirita korbannja jang ke-6 da- | Inggris mengenai sebuah rumus, Ina memperbesar kekuatan militer | ngenai pertahanan Eropa Barat lajah anggota2 EDC lainnja). lama jang dilantjarkan oleh Peme- | djadi lebih besar dng kedatangan | DI DJAKARTA telah dibentuk 4 lam tahun ini, jaitu 9 tahun sete| dalam mana soal keanggotaan Ipjepang. (Antara-Hsin Hua). harus diketemukan satu rumus | (Antara-AFP)| rintah Pilipina tersebut ialah bahwa | tikus jang berekor pandjang dari | suatu paniti, dengan nama Pani- 3 lah didjatuhkannja. Korban itu RRT itu dengan mudah dapat dif , orang2 Indonesia jang sekarang ada | negara2 Barat jang mendarat di |tia Pembela Nama Baik Presiden 3 ialah Hideo Yoshimoto, seorang | tunda sampai persidangan Madje- di Pilipina itu adalah agen2 komu-| Korea dari kapal2 dagang dan pemilik restoran jang berusia 41 

at dari ledakan bom atom di 
bima itu peredaran darahnja 
m end jadi tidak normal. 2 

bulan Agustus th. 1945. 
m atom didjatuhkan d 
shima, Yoshimoto se 
jar diatas sebuah kapa! 
lam djarak kira-kira 1 

lis Umum dimasa jg akan datang. 

lalu optimistis” untuk menduga 
bahwa masalah RRT dapat dise- 
lesaikan dalam beberapa bulan 
j-a.d. ini. : : 

Pertemuan dengan Smith tadi 
sangat memuaskan”, kata Luns. 
Dalam pembitjaraan tadi hadir 

pula dutabsar Belanda J.H. van 

SETIBANJA di New York, Men- 

teri Luar Negeri Sunario mensrang- 

kan kepada pers, bahwa bagi Indo- 

Sendiri Utk Pelihara Perdamaian” 
TO. Kami mempunjai tjara2 sendi- : 
ri untuk membantu  terpeliharanja 

perdamaian di Asia Tenggara de- 
ngan tinggal diluar blok2 militer 

Kedatangan Sunario di New York 
bersama dengan Dr. Diapari dwn 
Max Maramis, penasehat, dan se- 
kretarisnja. Dilapangan terbang ia 

Pilipina sendiri dan tidak perlu di- 
adjukan ke PBB. 

Sebaliknja mengenai orang2 
asing jang masuk setjara tidak sah 
disana, termasuk beberapa ribu 
or”ng2 Indonesia itu, jg masuknja 
ticak disebabkan keadaan dalam 

  
Kedatangan tikus2 “dari Korea 

Utara itu telah menimbulkan tuduh- 
an bahwa tikus2 itu dengan senga- 
dja dilepaskan oleh pihak Utara 
dengan maksud menimbulkan wa- 
bah penjakit di Korea Selatan, te- 
tapi tuduhan ini tidak dapat dibuk- 

tikan kebenarannja. Sumber resmi 

Kepala Negara . dengan maksud ang. | 5 Hi 5 4 . ia nis, Maan - Pe an tikus2 besar Manchu- mentjegah timbulnja hal2 jang 3 7 lahun, jang meninggal dalam ru- Rupa2-nia berdasarkan pendiri- : ii . K t M , ih ” orang2 asing di Pilipina jang oleh ria jang bergerak kearah Selatan | melampaui batas kemestianmi har. | 
aah sakit baleng erah Hiroshi- Jan Amerika Serikat ini, make unarjo. 29 1 a empunjal : jara Pemerintahnja dianggiapnja  berba-| dari Korea Utara. kena Bank pa: Dami - 7 

a pada hari Djum'at. Sebagai | Luns berkata bahwa adalah ,.ter- 5 haja “adalah urusan dalam  neger: 1 
Presiden sebagai jang telah dika- 
barkan itu. Sebagai ketua semen- 
tara dari panitia tersebut ialah 
Yusda dari kalangan mahasiswa 
Djakarta. Dalam pengumumannja 
jang disampaikan kepada pers da- 
ri panitia tersebut, dinjatakan ada- 
nja berita2 sekitar “perkawinan 

6 : KN Tan 5 : si y : perang, Pemerintah Pilipina dapat $ an 
hasi aik tinggi A- 2 | didjemput oleh Mr. Sudjarwo Tion-| ! NN aa : Korea Selatan sementara it sne- Presiden itu jang ber-lebih2an dan 

mil dar tan na asn da ferbe foover Jr., | nesia lebih baik tinggal diluar SEA: dan bekerdja menurut pedoman 1 JO0-| mengambil tindakan dng dialan orca Sele S Itara itu mene ng ai ai . en Ba ea Hoover, | TO. Sebagai dikabarkan, — Sunario| setjara damai". Sunario selandjut- | dronegoro, wakil tetap Indonesia Menuai mereka Hendserihia ma- |tangkan, bahwa pemerintah Korea bertendens hendak mengadakan pai bulan" sret tahun ini, pada jang tak lema lagi akan meng- | telah tiba dengan pesawat terbang|nja menjatakan tidak dapat membe- |di PBB, Mr. Usman, Dutabesar sing2 dan untuk ini dapat disele- |Selatan telah mulai mengadakan dan mempergunakan kesempatan | Djunfkerikutnja ia harus   gantiken Walter Bedell Smith hari Sabtu di New York dari Dje-     tikan komentarnja atas penjelengga- Indonesia untuk Kanada dap Mr. 

  
saikan dengan mengadakan perun   pemberantasan hama tikus itu se- |   ini untuk tudjuan2 politik jang kembali mas : ak aj syterja : ar-n i |newa untuk mengetahui delegasi|raan resolusi mengenai soal Irian | Zain, wakil Indonesia di Washing- inga , 1 fa tjara besar2-an karena sangat di-' djahat”, Panitia Pembela Nama bg Fa “ita Pa Tua Naa Pa Indonesia dalam sidang  madjelis | Barat jang hendak dibawa kesidang | ton. Menurut keterangannja, . Men- Pn as chawatirkan bahwa paten Korea ' Baik Presiden Kepala Negara da- Dium'at . 0 Sept. Seorang “Seterusnja Luns menerangkan | umum PBB jang (dimulai tgl. 21 | madjelis umum PBB. la hanja me- | teri Sunario djuga akan menghadiri didjelaskan, bahwa hukum inter: | Selatan akan rusak oleh hama itu, | Tany pergumumannja achirnja me- djurubitjara TUMh sakit mengata bahwa dalam pembitjaraan tadi September. Selandjutnja Menteri ngatakan, bahwa resolusi tersebut konperensi Colombo plan di Otta- nasional memang ' membenarkan tetapi ternjata djuga bahwa ratjun ngadjak organisasi) pemuda dan kan bahwa Yositnoto menderita mereka telah menjinggung pula Sunario menerangkan kami tidak dimaksudkan | untuk smentjari pe- | wa, Kanada, jang dimulai tgl. 4 Ok- sesuatu negeri mengusir orang2 | jang kini dipakai dalam pemberan- | massa untuk memperlengkap su- tekanan darah ti'tgi, akan tetapi soal keadaan di Eropa sesudah, ikut dalam SEATO karena kejakin- metjahan setjara damai ap rena tober dan kemudian kembali ke asing jang tidak disukainja dng, tasan tadi selain mematikan tikus sunan panitia dan menjokong usa- kematiannja diseb4kan oleh gaja parlemen Perantjis menolak EDC. an dan politik bebas kami. Bagi ka- perselisihan antara Indonesi dan New York. Demikian. menurut be- mempergunakan hak untuk mem- djuga mematikan kutjing sehingga | ha jang dimaksudkan diatas (An- radio aktif. (Antat.yp) AN , (Antara-UP) | mi lebih baik tinggal diluar SEA- Belanda atas daerah sengketa itu. rita UP dari New York. (Antara) I bela keselamatan negaranja, ratjun itu perlu diganti. (Antara). #tara), 

1. Ke Lai 

Kom Batan | | 
Padan ha Usia map 

Kama Somn 

Kan Kontan an 1 sinasghe bah 
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DITIA 

Berdasarkan surat 
dari Angkatan Darat Terr. 
Diponegoro Bat. 448/Res. 
tgl. 9 September 
turan diam malam di K 
bot. Sedangkan temp: 
masih tetap berlaku: 
Ten adalah sbb.: | 
danan Bodja dikurangi, 
tjamatap Midjen, dan 
danan Sukoredjo dik 
Ketjamatan  Pageruj 
dua kota Kawedanan 
lam berlaku antara djz 

- djam 05.00. Untuk luar 
danan itu mulai 
diam 05.060. . 

PENJELIDIKAN 
PERTA 

  

    
              
       

     

     
     

   
   

    

   

   

  

   

   

       

   

  

   Oleh Balai Penjelidi anah 
Bogor telah dikirim a Te-      

  

ngah seorang 

2 

      

   

1 

K Penjelidikan tsb. el get 
1 nai djenis2 tanah jg dapat di sesuai 
Fe: kan dengan bermatjam2 pupuk jg 

, ada di Indonesia dan latang- 
kan diri luar n jantaranja ja 
mengadakan penindjauan — didaerah 
Keresidenan Semarang, Pati dan Su 
rakarta. Dari beberapa daerah 'iang 
dikundjungi ' tersebut Dr. Ir. G.F. 
Hauser membawa tjonto2 h 
tuk kemudian diperiksa dan “d 
dalam Jaboratorium tanah di Bogor. 

KEDATANGAN KAPAL 
ED 

3. 

  

    
   

La 
" 1 

PHI Djawa Tengah mengabarkan, 
bahwa pada kira2 tgl. 21 September 
jad. kapal hadji ,,Kota Baru” ditung 
gu kedatangannja di Pelabuhan. Se- 
marang, dengan membawa muatan 
para Djemaah Hadji jang berasa! da 
ri Djawa Tengah sedjumlah 209 
orang. Selandjutnja kira2tgl. 24 
Sept. kapal hadji ,,Tabinta” djuga 
ditunggu. kedatangannja di Pelabu- 
han Semarang dengan memuat se- 
djumlah 329 Djemaak Hadji dari 
Djawa Tengah. Dikabarkan. lebih 
landjut, bahwa ada kemungkinan pu 

. la diantara para djemaah hadii.-itu 

KONPERENSI KERDJA SBIM. 

Pimpinan Pusat Serikat Buruh In 
dustrj Metal (SBIM) akan mengada 

nomi Tjabang2 SBIM modal nasio 
nal pada besok tgl. 3 s/d 5 Oktober 
1954, dikota Semarang. Konperensi 
itu akan dikundjungi oleh 30 Tja- 
bang2 SBIM, dengan atiara pokok 
al. membitjarakap garis perdjoang 
an SBIM terhadap modal nasional, 
dan perbaikan ekonomi nasional ser 
ta keHfidupan modal nasional di In- 
donesia. 2 dip 

        

      
   

  

     

  

     
   

    

  

    

  

    

  

“#Cholera dengan tjuma2 pada 

          

    

  

“tan. Tgl. 20 Sept.» untuk desa, Lam-| 

“ diutomo. Untuk desa Peterongan di ! 
“Kelurahap dan G. van Haaster, se- 

ada jang turun di Tandjung Piiak. | 

kan Konperensi Kerdja Sosial-Eko- ' 

  

es 1D IN : : En 

 NJUWUN PANGAPUNTEN. 
Sekelahx tpesjasnja . berita, .. bahwa | 

1 kita Bung Karno beristeri 
'Sir-pong kebandjiran surat dan 

    — Iterus dihudjani pertanjaan2 per te- 
—.... Hepon, bagaimana komentar Sir-pong 
yuman pangan kedjadian tersebut. | 

IV Div.i 1 (Atas pertanjaan2 tersebut 
nja Sir-pong “utjapkan 

sebe- 
banjak2    

   

dia sir-pong tarimah minta maaf: 

Ng |” gunging . pangapunten. 
Ptep sagedko- 

   

      

  

|. SUNTIKAN DIMANA? 
“Suntikan “terhadap Typhus dan 

1gf. 
1418 Sept: untuk desa Lamper Kidul 
bertempat di Kelurahan Lamper Ki- 
.dul, Kp: Lantjip sdr. Pratomo. Un- 
tuk desa Lamper Lor di Gg. Kol- 
mus pak Suto,  Klr. djl. Sompok, 

- Tjarik Lamper Midjen dan Manggis- 

per Lor bertempat. di djl. Djeruk 
dan Lamper Kradjan (Klenteng). Un 
tuk desa Pendean Lamper di Kelu- 

ahan dan Pandean Lamper Lor Bu- 

dang sisanja dilandjutkan pada tgl. 
21 Sept. Suntikan dimulai  djam 
16.00. 

DJANGAN BERTINDAK 
SENDIRI.   | Berhubung dengan adanja peristi- 

“wa .pengrojokan atas dirinja seorang 
sopir baru2 ini didesa Djenarsari, 
Weleri, hingga mengakibatkan luka 
parahnja sopir itu, maka pada tel. 
16 Sept. jl. didesa tersebut telah di- 
adakan penerangan? jang dilakukan 
oleh instansi2 setempat jang berwa- 
djib, dan oleh fihak P.B. Ikatap So- 
pir Indonesia (ISOS) dari Smg. Pe- 
nerangan2 itu berpokok pada mem- 

beri pengertian, bahwa negara kita 
adalah negara jang berdasarkan hu- 

kum, dan mengandjurkan kepada 
rakjat agar djangan sampaj bertin- 

dak menjimpang dari il hukum, 
serta mengharapkan pula agar rak- 

jat membantu usaha Pemerintah da- 
im mendjaga ketertibay un.um. Da 
pat ditambahkan, bahwa jawg ber- 

wadjib di Kendal menjesalkan ter- 
djadinja pengrojokan ini. 

: PAMERAN. 
Khong Kauw Hwee di Gang Lom 

bok 60 Semarang akan mengadakan 
Pekan Pameran pada nantj tgl. 2 
dan 3 Oktober 1954 dari Pekerdja 

an anak2 jang terdiri dari main:n, 
pakaian, sepatu anak2. Diantara 

mainan anak2 ada jang merupakan 
bentuk wajang Tionghoa (potehi). 

Panitya Pameran tersebut terdiri 
dari: 

Penasehat Sdr. The Sien Tjo dan 
Mr: Ko Kwat Tiong: Ketua I dan   

TIDAK MELARIKAN DIRI. 
Mengenai beriia tentang pedagang 

ILE.S. dari Djakartarjan 
nienginap di tel Sin Ardan menu | 
Cuh G-Tj.B-. Tari dan menggelapkan 
26 dosin. miniak rambut dan uang 
tunai sebanjak Rp..2050-——, lebih 
diauh dari fihak G.Tj.B: jang hari 

-ini datang dikantor kita dinjatakan, 
bahwa duduk perkara tadi telah di 
putar balikkan oleh L.E.S.- 

G.Tj.B. mengatakan dapat fitena 
han, sedangkan ia mendapat izin un 
tuk mendjual barang  dagangannja 

| ES. Minjak rambut jang dibawa 
r'a ialah 21 dosin dan 5 botol jang: 
kini masih didalam tangannja, - se | 
dang mengenai uang sebesar Rp. 
2050.— ia sama sekali tidak merasa" 
membawa uang tadi. Achirnja G.Tj. 
P. sangat mengharapkan kedatangan 
L.E.S. jang kini bsrada dj Djakarta 
untuk membereskan perkaranja dan 
membagi, keuntungan jang didapat 
dari pendjualannia G.Tj.B. - karena 
barang2 jang didjualfia ialah asal 
dari perseroan. Demikianlah .ke:era 
ngan2 tadi. 2 NAK 

KONGGRES S.B.B.I. SELU- 
RUH INDONESIA. 

. Pada nanti tg. 20 s/d 24"Sept. ”54 
Serikat Buruh Bank Indonesia hen- 
dak mengadakan konggres jang kej 
II- dj Bandung. Menurut - putusan 
konggres jang lampau,  semestinja 
konggres itu sudah diadakan di Ma' 

| lang dalany bulan Mei jl. tet : 
: hubung dengan satu dar lainnja, ma 
“ ka putusan itu tak dapat dilaksana- 

kan dan baru kini ditetapkan di Ban 
dung. S.B.B.I. jang Pengurus Besar- 
nja berkedudukan di Djakarta, mem 
punjai I.k. 30 tjabang diseluruh Indo 
nesia. € S ' 

  

  

ru2 iai | 

pi berj 

'H dsr. Tan Ngo Siang, Ong Kang 
Hwat: Penulis FI, Il: sdr2. Lie Ping 
An, Ong. Ping An: Bendahara I, Il: 
sdr. Tjhie” Toen Sik, Tjhie Tcen 
Han. 

PORIS MENANG DI .PATI 
Pertandingan sepakbola antara PO 

RIS lawan Siakta (Pati) jg. berlang 
sung di Pati pada Djum'at sore jbl. 
telah berachir dengan 

F—1. Kesudukan stand waktu me 
ngaso adalah 5-0 untuk PORIS. 

UANG LOGAM BARU DARI 
4 5 SEN 106 SEN 

Kementerian — Keuangan  mengu 

'nramkan, bahwa uang-uang logam 

“sebagai tambahan persediaan uang 

uang logam,  keadaannja (bentuk, 

dikit perbedaan, bahwa Wwng-wang 
logam jang sekarang ini mempunjai 
angka tahun 1954 dan pada 
nja tidak terdapat tanda uang dan 
ganda sipembuat uang. 

Pengeluaran uang logam lima sen 

dan sepuluh sen dengan angka tahun 

ikan terlebih dulu. 

PENGURUS BARU PS. GARNI 
ZOEN SEMARANG. 

Pengurus baru Ps. Garnizoen Se 
'marang jeng terbentuk baru2 ini un 
tuk tahun 1954/55 sbb: Lts. M. Ma 

'sri, ketua: Kpt. S. Hadikusumo, wk. 
ketua Smj. Sochoes, Roesian, penu- 
lis I, HI: Smj. Tjitrosoeparno, benda 

"Hamid, Lts, Tnyluhulima, Ltd. Soe   
Sebagai wakil dari tjabang Sem» 

? rang akan berangkat 3 orang jait:: 
, Tjoa Kok Tie (Nat. Handelsbank, 

N.V.), Kapojos dan Sri Kresna Par 
sid masing2 dari Escomptobank dan 
untuk menghadliri konggres tsb. 

WAKIL2 MAHASISWA INDO- 
NESIA AKAN Maa an AN 
PERAJAAN Hakk NASIONAL 

"1 20 orang wakil .mahasiswa dari 
—. Juarnegeri telah tiba di Peking 

: hari Selasa jl. guna menghadiri 

          

perajaan hari nasional RRT jang 
|. Rkan datang. Mereka itu ialah 
—.0 wakil2 Ta an AN 

nesia, Burma, Djepahg, Malaya, 
Brasilia, Chili, koon TA Patam 
Nigeria, Pantai Emas dan Sene- 
gal. Wakil2 ts lah ikut serta 

“ke-9 dari 

  

    

  

   

     

    
     

|. di Moskow:t 

  

dalam ing Counci 
Gabungan | Ki 

: “DIRRT D PERU- 
2 MAHAN2 ATAR- 

NJA Mt 
Tag Menurut pengumuman biro statis 
FP tik pemerintah RI falam . tahun 

1953 di RRT telah ikan peru- 

  

tinggal) jo, 
a 12.000. 

mahan2 (rumah te 
luas-lantainja seluruhnj     

       

UANG K 

Seorang : S. bin 
Dj. terpaksa 1 Bukit 

aa tonton 2, kar Naa 

n apa hari apatan 
selembar uang kertas palsu sehar aa ap 
terselip diantara uang2 kertas lain 

' dang peda waktu itu akan 
2. kamnla klaim. torapat” diloket 

Y    

  

ep 

  

| wat tersebut, karena kabarnja surat2. 

djono dan Letss Soedjono. 

DUA ORANG IRAN BERSE- 

rima kasih. Tjuma kalau Sir-pong' ( 
Na nan enam ema, terus terang D€r 

so 

Tr 
s ko

e & r
u
 

12.
 

R 
“
.
 & :h
 

ng"
 £ je 

angka - 

5 sen dan 10 sen jang Pn 

lukisan dsb.) adalah sama benar dej 

gan uang-uang logam jang diumum: 
“kan dalam keputusan tgl. 23-10251 

1INo. 279126/U.U., hanja dengan sej 

4954 ini adalah landjutan dari penge s: 

luaran uang lagam jang telah diedarj 

“hara dng dibantu Ltd. Soedarto, pe Jrvakai Ma 

   

2 AFFA Y 

Baru-baru ini pelukis Aff 

jang baru Sadja pulang, dari E 

ramahnja mengenai pengalaman2/ keturunan " 

dan India didepan para pemin 
.dan perkembangan seni di. Eror 

at. 
pat seni di Jogjakarta, jang mendapat 

perhatian tjukup besar. 5 
Tentang seni di India dinegara 

mana Affandi berdiam selama 
dua tahun, dinjatakan, bahwa” 
sangat menarik perhatiannja « 

  

| mengagumkannja adalah seni pa- 
tung. Tentang seni lukis, akademi 

seni di India tidak: memperboleh- | 
kan para siswanja memperguna- 
alat2 luar negeri negeri seperti 
tjat dan lain2. Menurut pembi- 
tjara,” hasil seni di Eropa 904 
karena ketjakapan dan kepandai- 
an teknik melukis atau memahat. 
Para seniman  hidupnja sengsara 
tetapi sifat gotong-rojong diantara 
mereka kuat. Tg Bad 

Harga? lukisan di Eropa terla- 
lu rendah, disebabkan karena ter 
lalu banjak pelukis2 jg. kadang? 
sepuluh kali lebih banjak dalam 
kota2 ketjil, djikalau dibanding- 
kan dengan Indonesia jang hanja 
menipu 50 — 70 orang pelu- 
CISZ, 

  

“GADIS MODERN” DIATAS 
PANGGUNG. 

Djum'at malamudi Gedung Kese- 
pian untuk pertama kalinja buat 
kota Semarang telah diadakan ,.Bin- | 
tang Film Show”, jang dimeriahkan | 
oleh kedatangan bintang2 film Indo 
nesia ' dari Djakarta..  Diantaranja 
tampak Dhalia, Chattir Harro, Ha- 
mid Arif, Ismail Saleh, Bus Bustami 
dis. Dalam malam perkenalan Djum 
'at malam itu telah” dihidangkan 
sandiwara gembira 3 babak: ,.Gadis 
Modern” jang mendapat sambutan 
hangat dari penonton, hingga ber- 
kali2 mendatangkan gelak: ketawa 
jang riuh. Pertundjakan ini adalah 
atas usaha ,,Dhalia Film Corpora-i : 

tion” dibawah pimpinan sdr. Din-| 
madi, sedang hasilnja untuk Amal 
10090. Selandjutnja atas pertaniaan 
kita sdr. Djumadi menerangkan. 
bahwa tudjuan ,,D:F.C.” disamping 
meninggikan seni film, “djuga ber- 
usaha menghidupkan kembali” seni 
sandiwara. Pun oleh ,,D.F.C.” telah 
dibuat piringan2 hitam. Diterangkan 
seterusnja, bahwa ,,D.F.C.” selalu 
menjediakan  tenaga2 bintang fi'm 
dari Djakarta, ” untuk mengadakan 
pertundjukan? sandiwara didazrah?, 
asal ada permintaan  darj daerah2 
itu dan hasilnja untuk amal. Mata- 
han —kini pun direntjanakan oleh 

D.F.C. . untuk mengadakan tournee 
selama bulan dengan rombongan 
bintang? film. Dalam pada itu me- 
ngenai pertundjukan nanti malim 

akan dihidangkan tjerita ,,Manusia 
Iseng”. Sedang waktu dimulainja 

2 

LUKIS. 

   - |l Tiga orang pemdifi musik, jalah 
| Nn. Cha 

“musik tersebut telah memperdengar- 

  

  

   Chang Ching Ya, Oei Tjong 

    

     

  

kan ketjakapannja | suatu Ma 
Jam Pe ata ja 

  

“jang diseleng 
|garakan oleh suatu Panitya bertem 
“pat KiseRug Chuap Min Kung Hui. 

Selama Ik. 2 djam ketiga pemain 

     
'kan lagu2 klasik Barat, jang menda | 
“pat sambutan jang meriah, terutama 

dari para penggemar musik. 
— Perlu diterangkan, bahwa Nn. 
Chang Ching Ya adalah seorang pe 
'njanji sopraan jang mulai tahun '49 
-menuntut peladjaran njanji di. Con- 
servatorium Amsterdam dan. telah 
lulus dari sekolah tersebut pada ta 
hun 1954. Selandjutnja ia akan me 
landjutkan peladjarannja kesekolah 
musik dikota Milaan, Italia dengan 
bea-siswa dari Kementerian PPK. 
'Djuga Oey Tiong Lee pada tgl. 2 

'Oktober jad. ini akan melandjutkan 

    sik dikota Paris dengan.i 
bea-siswa dari Kementerian PPK ber 
sama-sama Nn. Khouw Wie Lan, 
Oey Tjong 'Lee adalah seorang pe- 

main piano jang sangat madju. 
Mengenai Tjan Tjoei Gin dapat di 

terangkan, bahwa ia adalah seorang 
murid S.M.A. klas HI dan. murid Ju 
lusan sekolah musik jang . terbaik 

.di Djakarta. 1 

PANITIA PENDIRIAN 
MASDJID. 

Atas initiatip kantor Urusan Aga 
ma kabupaten Sukohardjo (Solo) pa 
da tanggal 14 September jl. dgn. ber 
tempat di kantor” urusan Agama 

Kab. Sukohardjo dilangsungkan per 
temuan anggauta pengurus kas mas 
djid Kab.de ngan beberapa undang 
an, untuk membentuk — merentia- 

  
| Kedatangannja 

peladjaran-musiknja kesekolah. mu-| 
n. mendapat |. 

  nakan berdirinia- Panitya Pendirian 
masdjid Ibu Kota Kabupaten. 

Dalam pertemuan tersebut 
Kjai H: Imam - Ghozali dari 

oleh 

Solo 
' dan Kj..H. Muh. Amir Tohar Koor 
dinator Ur. Agama Daerah Surakar 
ta, diterangkan tajra dan usaha Pa- 
nitya Pendirian Masdjid. 

BANTUAN PADA MASDJID2 
Sesuai dengan rentjana biaia ta- 

hun 1954 jang telah disetudjui kan- 
tor Ur. Agama Propinsi Diawa Te- 
ngah di Semarang, oleh pengurus 
kas mesdiid Kabupaten Sukohardio 
segera akan diberikan bantuan un- 
tuk pembangunan-perbaikan mesdjid , 
mesdjid dalam daerah Kabupten se 
besar Rp. 4.900,—. 

KUKSUS PENILIK PENDIDIK- 
AN MASJARAKAT. 

Inspeksi Pendidikan  Masjar:tat 

Propinsi Diawa Tengah akan meng 
adakan Aplikasi Kursus bagi para 

pertundjukan diadjukan tidak " djam —Penilik dan Adjup Penilik Pendidi- 

4.30 malam, tapi djam 8.00. Lebuh- 
djauh periksalah iklanvia harj ini. 

VLADIMIR UKHOV TJIPTA- 
KAN REKORD BARU. 

Seorang ,.grandmaster. of .sports” 
dari Sovjet, Vladimir Ukhov berh1 
sil pada hari Kemis menjiptakan re- 
kord-dunia baru djalan tjepat djarak 
50 KM dalam perlombaan atletik ke 

| djuaraan Sovjet jang diadakan di 
yKiev, mentjatat waktu 4 djam 18 
menit 0.2 detik, demikian A.F.P. 

Rekord lama “atas nama Dordiri 
darj Italia menjtatat waktu 4 djam 
18 menit 718 detik. 

    
     

'SOAL PENARI MALA RATI- 
: NA SUDAH BERES. 

Ditanja tentang pemeriksaan  pe- 
narj Malaya Mala- Ratina, - Harma- 
'dji Kepala Kantor Imigrasi. kata- 
ikan tindakan 'itu dilakukan untuk 
imemeriksa - surat2 ' imigrasi 
ingin mengetahui apakah benar na- 
'marta Mala Ratina seperti jang di- 
'namakan - orang diluar. Ternjata 
'bahwa ia bukan bernama Mala Ra- 
itina, tetapi- Molly Ridsdale, Ia me- 

Ia lahir di Singapura, pada tgl. 
127 Septebmer 1933. Mula2 bekerdja 
sebagaj djurutik-steno, tetapi kemu- 
'dian terdjun dilapangan  seni-tari.   

- PEDA MENGELILINGI 
f DUNIA. 
Menurut AFP, 2 orang Iran anggo 

ta dari Federasi Balap-Sepeda Inter 
nasional telah mendjadi tamu-kehor 
matap dirumah Menteri Pendidikan 
Afghanistan. Kedua orang itu dng. 

mengendaraj sepeda sedang | dalam 
perdjalanan mengelilingi dunia, dan 
selama musim-dingin mereka akan 
mengundjungi Pakistan, India,  Bir- 
ma, Muangthai dan Indonesia. Da- 
lam  perdjalanan pulang  merera 
akan melalui Sailan dan India Sela 

- tan. 
  

  

Djum'at petang telah “ mendarat 

kapal terbang air bermotor 2 di 

Surabaja. Pesawat itu berkebangsa- 

an Perantjis. Didapat kabar bahwa 

kini jang berwadjib sedang sibuk 

'mengurusi sekitar mendaratnja pesa 

jang diperlukan untuk pendaratan 

itu dan surat2 lainnja tidak sesuai 

dengan kebiasaan lazimnja. — Se- 

"bagai kelandjutan dari terbentuknja 
(Badan Kontak Pemuda Bandung jg. 
| menurut program kerdjanja antara 
lain akan bersama-sama berusaha 
memberantas krisis achlak, kini telah 

'Demikian beberapa keterangan me- 
'ngenai dirinja, kata Harmadji. 

Apakah soalnja sudah beres, . di- 
djawab oleh Harmudji ' dengan ter- 
senjum: ,.sudah”. Dan ia sudah me- 
ninggalkan Makassar hari Djum'at. 

PENUMPANG GELAP. 
M.J. jang sementara ini tinggal 

di R.S. Sanatorium “Tjisarua, Bogor 
telah menumpang kapal Waingapu 
jang baru2 ini berlabuh di Pelabu- 
han Semarang setjara gelap. Karena 
soal ini, maka MJ. kini diserahkan 
kepada fihak jang berwadjib. 

'han, Darwin Hamonongan Nst. Per- 
kelahian ini dapat dilerai dengan 
segera oleh pegawai? kantor terse- 

but. Dalam perkelahian ini salah se- 
orang telah mempergunakan pisau, 
tetapi belum sampai melukai pihak 

leinnja.  — Sesudah kapal Inaco 
“sBaumasepe” dan ,,Sawega” musi 
-kira2 3200 ton kopra selama I.k. 18 
'hari  dipelabuhan Makassar, hari 
Lium'at kedua kapal itu terlihat ter 
apung-apung kembali dimuka pe'a- 
buhan. Sebab2nja kopra jang diang- 
kut, belum-tjukup menurut kontrak- 
nja. Berdasarkan perhitungan  pe:- 
ongkosannja — sehari Rp. 70.000,—   dkeluarkan suatu pernjataan tang 

mengharapkan supaja pihak jung! 
berwadjib membuat ketentuan? rae-j 

ngenai pesta2 dansa. Dina, 

agi dikantor Urusan Perumahan 
' Kota Palembang sudah terdjadi pers Ihuruh2 Pekerdjaan Umum. Medan 

ja tergabung “dalam Persatuan Bu kelahian antara tjamat Zakaria de- 

ngan kepala kantor Urusan Peruma- 

maka selama ini kerugian kedua ka 
:pal itu menurut perkiraan sudah 
Rp. 1.300.000... — Menurut ren- 
tjana,. pada tanggal 18 September 

  

t 

127 Oktober 1954, bertempat di Su- 

“i tan lalu dikedjar, 3 ekor diantara 

dan ! 

“dung Nasional jang pembangunan- 

kan"Masjarakat. se-Propinsi Djawa 
Tengah, terhitung mulai tgl. 20 s/d 

rakarta. Tempat Kursus di Gedung 
T.P.R./C. Surakarta, dan para pe- 
ngikut akan diasramakan. Pada tgl. 
19 Oktober 1954, para pengikut su 
paja telah berada di Surakarta. 

BANDJARNESARA 
BABI HUTAN MASUK KOTA. 

Baru2 ini 6 ekor babi hutan 
masuk ke blok Gemelar dan Se- 

| mampir (Bandjarnegara). Pelarian 
babi hutan Ka, adalah 2 
enggeropjokan jg sedang dilaku- 

|ikan oleh rakjat 'Gunungdjati. 
Setelah diketahui oleh penduduk 
'Gemelar dan Semampir babi hu- i 

h 
| nja dapat ditembak. : d 

  

  

4 

t | TJIREBON 
—- 

| MALAM KESENIAN AMAL. 
Nanti pada tgl: 1 — 2 dan 3 Cv- 

'tober 1954  digedung  Bioscoop 
sMurni” Tjirebon akan diseleng- 
garakan kesenian amal jang penda- 
patannja 10046 bersih . diperuntuk- 
kan menambah menjelesaikan Ge- 

  
Dengan pesawat terbang KLM" telah 
Vatang di Djakarta djuara Olympia- 
de untuk lontjat indah, Sammy Lee. 

disini jadu” untuk 
memberikan ” beberapa demenstrasi 

antaranja di Solo. 

. Seruan 
Masjumi 

Supaja Meneliti Harian2 
Lainnja Mengenai Kete- 

rangan Kasnan   
PIHAK Dewan Pimpinan wila- 

|jah Masjumi Sulawesi tanggal 16 
September kemarin telah menge- 
Pn karno sekitar berita ha- 
rian “Marhaen” Makassar tanggal 
15 Septumber mengenai ketera- 
ngan Mr. Kasman dalam konpe- 
rensi pers seperti apa jang dsiar- 
kan oleh “Antara”, Dalam seruan 
seruan itu diinintakan kepada cha- 
layak ramai supaja meng kuti pula 
'embertaan2 dalam harian lan 
guna menghindarkan tafsiran2 ke 
en” sanga ena i dengan ke- 

an jang sebenarnja jang telah 
diberikan Olah Kania. Ika 

Sebaliknja sebagai tantangan, ha 
rian.,,Marhaen” jang terbit tg. 16 
Sepsember mengatakan bahwa ba 
nak keterangan2 Kasman jang senga 

djas tidak. ditempatkan untuk mendija 
ga keadaan tidax bertambah keruh. 
Dalam saruan jtu Masjumi tidak tun 

djukkan bagian2 mana dari: bzrita 
kita'jang tidak objektif, kata harian 
itus : 

Seiring dengan itu dirempatkannja 
keterangan Kepala Staf .V Ko. T. 
T. Vil'jang mengatakan. bahwa ke 
terangan Kasman itu telah ditinjau 
oleh Kasman dari sudut deologie 
M4,umi selaita-mata daripada 2 
bagai anggota Pa-lemen-jang harus 
mengumpulkan sari pendapat menge 
nadi penjelesaian keamanan di Sula 
wesi Selatan. Keterangannia itu se 

dikit banjak telah mompberj backing 

moril kepada pihak gerombolan dan 
mempersukar "usaha2 Angkatan Pe 
rang. kata Kepala Staf V T.T, VII. 
eat) ee 

Hasil Kabinet Umum- 
Inja Belum Memuaskan| 
Ta Kabinet Harus Berdasar 

»Mengambil & Memberi” — Kata 
0... Mr. Tadjudin Noor 
KETUA FRAKSI PIR di Parlemen Mr, Tadjudin Noor, jang 

k'ni berada di Medan terangkan, bahwa tudjuan kongres PIR jang 
akan .ilangsungkan di Solo pada tanggal 8 Oktober jang akan da- 
tang, terutama jalah untuk membahas hasil2 jang telah ditjapai 
oleh kabinet sekarang ini. Ditanja kan, bagaimana pendapat partainja 
mengenai hasil2 dari kabinet ini, dikatakan bahwa hasil2 itu 
“umumnja masih belum memuaskakan dilangsungkan di Solo pada 
rasa ketidak puasan itu dalam sozl2 ekonomi-keuangan, jang kata- 
nja sudah seharusnja mesti diadakan perobahan jang menudju   'TNh (kepada perbaikan. ' 

Disamping. itu, anggota Dewan 
Partai PIR itu tundjukkan pula, bah 
wa perlu ada herorisntering tentang 
kerdja sama darj golongan2 dalam 
kabinet, karena, demikian “dikatakan 

"lagi, harus diakui bahwa ,,kerdja sa 
ma itu umumnja kurang  memuas 
kan.,. Dalam hubungan ini ia tun 
Wukkan akan minderheidsnota NU 
baru? ini jang sudah sewadjarnja ha 
rus mendapat perhatian pemerintah, 

dalam hubungan untuk  mendjaga 
adanja harmonie dalam kabinet. Me 
nurut Tadjudin Noor, guna menda 
patkan harmonie jang lebih baik, su 
dah sewadjarnja sesuatu keputusan 
jang diambiil oleh kabinet djangan 
lah semata2 didasarkan kepada stem 
steman sadja”, tetapi djuga mesti 
ada ,geven en nemennja". 

P.LR. tak akan tarik men- 
ter.2-nja. 

Atas pertanjaan,  Tadiudia kata- 
kan, bahwa djika ada sesuatis goio- 
ngan pendukung kabinet jang nanis 
mau , mengambil?” sadja dan tidak 
mau ,,memberi”, sudah tentu ada 
kemungkinan bahwa pada achirnja 
akan timbul keretakan2, Meneenai 
beleid Menteri2 PIR dalam kariret, 
Tadjudin terangkan, meskipun beleid 
dari menteri2 itu- tidak. memuaskan 
seratus persen, “tetapi bagi partai2- 
nja dewasa ini tidaklah ada alasan 
sama sekali untuk menarik menrsri? 

jang bersangkutan dan mengganti- 
kannija detigan orang2 lain. Tentang 

defisit jang diderita negara “sebesar 
2,6 milliard, Tadjudin katakan bah- 
wa soal defisit ini, akan d'perhin- 
tjangkan djuga oleh PIR kelak ua- 
lam kongresnja. 

Tetapi sepandjang keterangannja, 
djika defisit itu adalah sebagai aki- 
oat darj pengeluaran2 untuk nemba- 
ngunan, maka haj ini tidaklah men- 
djadi kechawatiran. Pembangunan? 
memberikan keuntungan untuk ne- 
gara sehingga defisit tersebut dari 
hasil2 pembangunan? itu bisa ditu- 
tup kembali. 

Tetapi, demikiay katanja lagi, 
andai kata defisit tersebut adalah 
sebagai akibat dari pengeluaran? jg. 

(kurang perlu, maka ini adalah ,.ber- 
bahaja”. Harus diketahui, demikian 

katanja lagi, bahwa defisit jang ke- 
sar membawa kenaikan .harga?, jg. 
akan memukuj terutama rakjat dan 
pegawai2 pemerintah. 

Gadji pegawai. 
Djka barang2 meningkat ma- 

hal, dan gadji pegawa!2 pemerin- 
tah tidak .ment-ukupi, maka. pe- 
kerdjaan2 mereka f'dak akan ef- 
fis'en jang mengakibatkan tidak 
akan lantjarnja djalan pembangu- 
nan. Tadjudin Noor “kini sudah 
menkonstatr . adanja kenaikan2 
harga didalam negeri. 

  

Perubahan Undang, 
Dilakukan 

(Saja Mengatjau Negara 
Kalau Saja Hanja Mengangkat Orang? 

PlR—Kata iMenteri Hazairin 
Kolonials.Tak Dapat 
Sekaligus 

MENTERI DALAM NEGERI Prof, Mr. Dr. Hazairin Kemis 

Tetapi sungguhpun begitu 2 
djudin terangkan bahwa ia tidak 
melihat suramnja keadaan seka- 
rang, mekhat potensi2 jang ada 
pada kita. 

Soalnj, ket, Tadjudin, "kta be- 
lum sampai pada rentjana jang da- 
nat mengatasi kesulitan-kesulitan 
itu“. Pemerintah mempunjai ren- 
tjana. tetapi rentjana itu oleh rak- 

.jat masih belum dapat dilihat ha- 
s Inja (Antara). 

RADIO 
SIARAN R.R.I. 

Semarang 21 September '54 |   

  

siang telah bertolak dari Medan dengan mobil ke Tapanuli untuk 
menindjau keadaan roda pemerinrzhan disana dengan diantar oleh 
Gubernur Sumatera Utara Mr. S. M. Amin. Dari sana menurut 
rentjana ja akan melandjutkan perdjalanannja ke Sumatera Tengah. 
Sebelum bertolak ke Tapanuli, pada hari Selasa malam Rebo jang 
lalu, Menteri telah mengadakan pertemuan dengan wakil2 organisa- 
S2, partai2 dan djawatan2 di Medan dimana Menteri memberikan 
djawaban2 atas pertanjaan para  hadlirin. 

| Diterangkannja bahwa pembe-dak benar bahwa saja dalam soal 
rantasan korupsi ini tidak dapat politik kepegawaian itu hanja meng- 
didjalankan sekali gus, tetapi ia angkat orang2 PIR”. Selandjutnja 
memerlukan waktu jang lama, ditegaskannja, .djika saja mengang- 
Harus di insjafi, demikian ketera- kat orang2 PIR sadja, maka saja 
'ngannja lag, selagi masjarakat ki- hanja mengafjau negara. Hendakluh 
ta mash bersfat individualistis diketahui, bahwa hingga sekarang 
dan selama undang2 kolonial jang saja hanja 596 mengangkat orang2 

mas h banjak kita pergunakan se- Jari PIR”. Demikian Menteri. 
karang belum diperbaharui, sela-   nja kini sedang dilakukan. - Untuk 

meriahkan dan memenuhi - atjara 
malam gembira selama waktu ter- 
sebut bintang2 radio dan film. ter- 
kenal dari Djakarta telah siap me- 
ngundjungi Tjirebon antara lain: 
Bing Slamet, Ratna, Mien Sondakh, 
Tjepot dan. Ade Ticualu. Kepada 
chalajak ramai sambil beramal di- 
harapkan mempergunakan  kesem- 
patan ini untuk dapat menjaksikan 
malam pertundjukan tersebut. Kar- 
tjis masuk selain pada waktunja  di- 
sediakan diloket bioscoop, pun di- 
'adakan pendjualan dimuka  (voor- 
verkoop) dan dapat berhubungan 
dengan fihak Panitia: Sdr. Notora- 
hardjo, Karanggetas 166” — Tjire- 
bon, , 

'Utara akan melakukan mogok du- 
duk. Menurut jang dikatakan, djum- 
lah buruh jang akan mogok duduk 
itu ialah I.k. 1000-orang dan meli 

Djawatan Pekerdjaan 
Umum jang bekerdja dikantor PU 
"Propinsi, dilapangan terbang,  di- 
bengkel2. — Sedjumlah orang jang 

dituduh mengadakan gerakan2 sub- 
versief sedjak beberapa hari ini te- 
lah ditangkap oleh pihak jang ber- 
wadjib di Malang. Menurut kala- 
ngan jang sangat mengetahuj sam- 
pai berita ini ditulis telah ada 9 

orang jang ditangkap dan mereka 
kini masih terus ditahan untuk di- 
diperiksa lebih landjut. Dalam pe- 
nangkapan-penangkapan itu pihak po 
lisi telah berhasil pula menjita 2 pu- 
tjuk sendjata api gelap. berupa vic- 

kers. — Kalangan Sovjet di Moskou 
jang ditanjakan pendapatnja tentang 

puti buruh2 

  uh  Pekerdjaan Umum ' Sumatera 
2 

pertjobaan atom Sovjet terachir, ha 

Pemberantasan Korupsi. 
Berkenaan. dengan pemberantasun 

korupsi, oleh Menteri  dinjatakan, 
bahwa tindakan2 pemerintah untuk 
memberan:as korupsi berdjalan de 
ngan baik. Hasil2nja sudah banjak, 
meskipun tindakan2 baru bersifat ke 
tiildan. Menurut Hazairin, korupsi 
besar2an diibaratkannja sebagai kan 
ker dalam daging jang sulit dit, abut, 

ma ju pula korupsi tersebut be- 
lum dapat d basmi seluruhnja. 

Mengenai perobahan - undang2 
koloniai, Men.eri menjatakan ada- 
lah tidak mungkin merobah un- 
dang2 itu seluruhnja sekali 
dan harus diperlukan waktu Sana 

Bee ana Aeon ata ata | kita sanggup meng- 
ganti sejuruh undang2 kolonial itu Tania , “in: Karena mempunjai sajap2 atau dja 
aa NN alan ring2, Pemberantasan ini ' memerlu 

kan pembaharuan undang? jang ke 
njatainnja masih dapat  ditembusi 
oleh golongan2 jang korup. Dalam 
hubungan ini berkata  Hazairin, 
.kendatipun pemberantasan ini. be 
lum dapat didjalankan set/ara luas, 
sebagai IentAih pertama dapatlah 
diartikan. bahwa tirrdakan pemerin 
tah dalara dinrusan ini memuaskan.” 

Harga stembus mahal, 
Tentang kotak pemilihan (stem 

bus) jang dibuat oleh Kementerian 
Delam Negeri dan dianggap terlalu 

| tinggi hergan'a, menurut  Hazairin, 
“meskipun harganja Rp. 45,— per 
ketak, dan tinggi dari harga jang di 
inginkan, tetapi ia mentjapai djami 
nan jang tukup. Kata Menteri, ko 
tvk2 pemilihan jang diadakan itu 
bisa tahan sampai berpuluh-puluh ta 
hun, dan dapat dipergunakan buat 
pemilihan? seterusnja baik jang ber 
sifit ke Indone ia maupun — untuk 
daeran2. (Antara). 

pangka: profesor saja”. 

Berkenaan dengan mutasi2,  Ha- 

zairin katakan, bahwa dia belum 
pernah melakukan  pengangkatan2. 
mutasi2 jang tidak sesuai ” dengan 
peraturan2 hukum. Katanja lagi ,.ti- 

acne maan 

ri Djum'at minta para wartawan jg. 
mengadjukan 'pertanjaan itu, supaja 
memperhatikan lagi keterangan per- 
dana menteri Sovjet Georgi Malen- 
kov jang pernah mengatakan bahwa 
djika kaum agressor jang mendasar- 
kan harapannja atas sendjata atom, 
telah. memutuskan melakukan kebo 
dohan hendak - mentjoba kekuatan 
Sovjet Uni, maka kaum agressar itu . 
tentulah akan dihantjurkan oleh sen | 
djata atom djuga. —. Djuruvitjata' 
pemerintah perdana menteri Ngo' 
Dinh Diem dalam konperensi pers 
hari Djum'at membantah” bahwa 
suatu krisis politik kini sedang ber- 
kembang di Saigon dan mengata- 
kan bahwa keadaap adalah normst. 
Menurut djurubitiara itu, perdjoang 
an antara pemerintah perdana men- 
teri Ngo Dinh Diem dan. kepala 
staf angkatan djenderal Nguyen Van 
Hinh adalah suatu soal normal dan 
tidak sangat penting, , 

KOMPETISI! PELTI, 

Kompetisi PELTI jang  berlang- 
sung tgl. 12-9 sbb» PTS IL — STC 

2 -— 3, Kendal — PIPI 0— 5: 
(Wo) PTKBS — BPM 2 — 3 

TECS.IT — RAS T 5 —0' KP, Per. 
— PGRI 2 — 3. Atjara tgl. 19-9 ia 
Tah “Urion 25. STC Ik RAS HN —- 
PTT“ OTC Ie STCV”PTP 
IL. STOV) Ph PFS EL SIC 
Ir — Kendal. 

Djam 06.10 Irama Trio. 06.40 
Doris Day. 07.10 Dari Alam Para- 
hjangan. 12.05 Lima Serangkai. 
12.30 Orkes Krontjong, 13.15 Tiong- 
hoa modern. 13.40 Konsert Siang. 
17.05 Gending2 Semarangan. 17.49 
Gending2  Semarangan (landjutan, 
18.00 Serba serbi A.P. 18.15 Rum- 

tani. 18.30 Hidangan Eddy dan ka- 
wan2nja. 19.30 Rajuan Bintang Ra- 
dio. 20.30 Siaran Penerangan. 21.36 
Irama Malaya. 22.20 Dari Film, 
Meratjun Sukma. 23.00 Tutup. f 

Surakarta 21 September '54 

Djam 06.03 Hidangan Karawitan 
Studio Jogja. 06.45 Kr. Asli. 07.15 
Herijati dam Nien. '07.45 Orgel: 

Tunggal. 12.03 Konser Siang. 12.45 
Orkes Radio Jogjakarta. 13.15 Mu- 
sik Swing. 13.45 Tionghoa. 14.00 
Dari Texas. 14.15 Geraldo dengan 
Orkes. 17.05 Dunia kanak2. 17.45 
Varia Djawa Tengah. 17.55 Dari 

Lajar Putih. 18.00  Tjeriteran ka- 
nak2. 18.15 Irama Hawaiian. 18.45 
Lagu2 Indonesia 19.30 Pilihan Pen- 
dengar. 22.30 Wajang Orang. 22.15 

Wajang (landjutan). 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 21 September 54 

Djam 06:10 Vokaio Barat gembi- 
ra... 06.390. Taman kanak2. 07.15 
Suara Adi dan Suhairi. 07.30 Rum- 
ba dan Samba. 07.45 Njanjian Ku- 

lintang. 12.05 - 13.00-12.40 Gadon 
Siang oleh Kel Kes Djawa Studio 
Jogjakarta. 17.00 Dongengan untuk 
kanak2. 17.15 Gending2 - Dolanan 
kanak2. 17.45 Memetik gitar dan 
menjanji. 18.00 Irama Polka. 18.15 
Siaran untukA .P. 19.40 Lagu? trr- 

kenal. 20.15 Fragment  Wajang 
Orang. 21.15 Obrolan pak Besut. 
21.30 Konsert Malam. 22.10 Klini- 
ngan Sunda. 23.00 Tutup. 

Djakarta 21 September '54 
Djam 06.10 Kwartet Irama. 06.30 

Lagu2 Krontjong gembira. 07.10 
Lagu2 Minangkabau. 07.30 Lagu2 
Makassar. 12.00 Orkes Harm Seme- 
nandjung.: 12.40 Gamelan Sunda. 

13.00 Empat Sekawan. 13.40 Per- 
mainan 'Hammond - Organ. 14.00 
Dagelan. Mataram. 17.00 Sen: Dae- 

irah Lampung. 17.30 Orkes Hawaii- 
lan Rajuan Angkasa. 18.00 Varia 
Nusantara. 18.15 Orkes Suling. 

18.30. Orkes Ketiapi Laksana. 19.39 
Orkes Studio Ojakarta. 20.40 Su- 

'ara2 Sat Salius dan Ceorijati. 21.00 
Usaha Pendidikan Rakjat. 21.15 
Perm Cello dan Piano. 21.30 Pith- 
an Pendengar. 22.15 Orkes Melaju . 
Sinar Medan. 23.00 Tutup. 

  

HARGA MAS. 

Semarang 17 September 1954. 
24 karat: djual ......... » 35,50 

ben a, 20 45s— 
2 karat, djual kegaaaaiai » 4150 

Nak An » 40,50 
| Djakarta, 17 September. 
|24 krt tap gram Rp. 46— beli 
122 krt tiap gram Dp. 45,— beli 

Surabaja, 17 September. 
22 krt tap gra. Rp. 44, — nom. 

Singapore, 17 September. 
Emas lantakan tiap tael 

beli Str. $ 155.—' 
djual Str. $ 161.-—' 

London, 17 September. 
(Harga emas internasional menurut 
/hitungan dollar Amerika adalah 
sbb: 

"Emas Beirut tiap ounce 35.23 
Emas Macao tiap ounce 37.57 
Emas Hongkong tiap ounce 38.12 

    

Pernjataan Terima Kasih 
Perantaraan ini, membilang ba- 

njak terima kasih atas pemberian 
bantuannja poro sepuh/saudara2/ 
saudari2 tua/muda jg berupa ben- 
da ,,tondo katresnan” tenaga dan 
pikiran kepada istri kami : 

M. NGT, SOETJIATI al. 
: NJ. SOEMARTO 
jang pada tgl. 6 September '54 
djam 9.30 pagi telah melahirkan 
anak ke-V bernama: 

M. R. KANTOENSARI 
Ta' lupa kepada Bidan dari ,,/Mar- 
di-Walujo”  Peterongan,  djuga 
kami utjapkan terima kasih sega- 
la perawatannja. 

Hormat kami : 
M, SOEMARTO KARTOSOF:- 

DIRDJO. ' 
Kp. Djomblang Pbl. 782 
(K. B. Pol) Semarang 
  

  

  

1 AUSTIN A. DEVON 
40 th. 1948 — 1949 

dalam keadaan sangat baik 
| dan origineel, 
Kana 
BODJONG 106 SEMARANG   

-baan olahraga Tjatur, Tunggal 

    

   

  

SIAPA:ADA-KE/N ANA? 
“LET. KOL. SUDIRMAN 
DILANTIK MENDJADI 

KOLONEL. 
Hari Sabtu djam 10.00 bertempat 

dilapangan Rampal Malang menu- 
rut rentjana akan dilangsungkan pe- 

lantikan pemagnku djabatan Pane. 
lima Terirtoriaum V/Brawidjaja men 
djadi Panglima T.T. V/Brawidjaja 
jang disertai kenaikan pangkat Tet. 
Kol. Sudirman  mendjadi Kolonel 

Pelantikan dilakukan oleh 
Menteri Pertahana, dan disaksikan 
oleh KSAD dam beberapa perwira 
dari pusat. Setelah itu dilangsung- 
ikan defile dan kemudian disusul de- 
ngan resepsi bertempat dirumah 
Panglima djl. Alun2 Bunder No, 7, 
Malang. 
BEBERAPA PARTAI BERUSA- 

HA MENG-EXIT Cu. 
BERNUR RUSLAN, 

Dalam minggu terachir ini, nam- 

pak kegiatan  partai2 politik diibu 
kota Propinsi Sumatera Tengah, Bu 
kittinggi, serta hidupnja sedjala2 js 
chusus berusaha dengan keinginan 
untuk meng-exit Gubernur — Rusian 
Muljohardjo dari “ Sumatera Te 

ngah. Demikian kesan jg dapat di 
tangkap oleh wartawan: Haluan” 
(Padang) sekitar masalah ini, jg se- 

landjutnja kabarkan,” bahwa pada 
tgl. 13 dan 14 September is. lalu di 
Bukittinggi telah berlangsung suatu 

pertemuan diantara partai? tsb. de- 
ngan pihak PIR djadi pengundang- 
nja dan dipimpin oleh gembong 

PIR Datuk Garang (dulu S.N. Su- 
tan Djalaludin). 

Partai2 jg hadir: PIR, PAR, PER- 
TI, NU, PKI, Partai Murba, Partai 
Buruh dan Parkindo. Menurut kala 

ngan jg mengetahui djalannja perte 
muan ini, atjara jg dibitjarakan ia- 
lah soal ke Gubernuran Sumatera 

Tengah dan Kepala2 Daerah Kabu 
paten. Parkindo hadir sebuh menu 
rut keterangan jg diperoleh, walau- 

pun Parkindo dipusat masuk partai 

opposisi tapi didaerah pendukung 
pemerintah. 5 

Dalam rapat tsb. telah diambil 

putusap sepakat untuk  meng-exit 

Gubernur Ruslan sekarang dari Su 
matera Tengah dan menggantinja 
dengan jg lain. 

LULUS UDJIAN, 
Pada Fakultet Hukum dan Penge 

tahuan Masjarakat dari Universitet 
Indonesia telah lulus: 

Udjian  Sardjana Hukum: 
Nona Hetty Sigarlakie: Adolf van 

'der Wal: Siahaan Constantyn, Mau- 
ritss Rudolf Hermanses: Nj. N. Ama 
ludin Kartadiwiria: Achmad Dahlan 
Ibrahim: Z. Asikin Koesoemah At- 
madja: Raffly Rasad. 

Udjiap Sardjan 1: 

Soesanto: Soenarno Kartohndojo: 
R. Soetarmo Atmodiprodjo: R. A. 
Wiria Djumena, Nona Rr. Sri Wido 
jati Notoprodjo. 

UdjiansSardjana Muda : 
M.A. Moegni Djojodirdjo: Achi- 

roel Jahja: Nona Lim Tek Hoa Nio: 
Udjian Persiapan : 
Ismail Suny: Nona Slamet Srijati: 

Pangeran Gusti Nasution!  Poedjo 
Moeljono: Muhamad Sukri Slamet: 
Nona Kwee Giok Nio. i 

SUNARIO TIBA Di N. York 
Menterj luar negeri Indonesia, Mr. 

Sunario, “hari Djum'at tiba di New 
York dari Djenewa. Seperti diketa 
hui, Mr. Sunarjo memimpin delaga 
si Indonesia ke sidang Madjelis 
Umnm PRB. 

RESIDEN DANUBROTO DI 
PINDAHKAN KE DJAKARTA 

Terhitung. mulai tg. 1 Septem 
ber 1954 Residen Danubroto, ig 
sedjak kira-kira setahun je Jalu 
berkedudukan di Palembang se- 
bagai Residen diperbantukan pa 
da Gubernur Sumatera Selatan 
dengan ketetapan Presiden, dipin- 
dahkan ke Kementerian Dalam 
Negeri. Residen Danubroto akan 
berangkat ke Djakarta utk. tugas 
Ha itu pada tg. 20 September 
jad. 

Sport ag 
  

Foratataa TJATUR TUNG- 
GAL SBRRI DJOKJA 1 
RANG—SOLO— MADA » 

Hari Saptu - dan Minggu tg. 18 
dan 19: September ini di Solo akan 
diadakan pertandingan atau perlom 

RRI jang diikuti oleh Diokja ja 
rang, Surakarta dan Madiun, Per 
tandingan tsb» ialah untuk meraja 
kan Hari Radio jang ke 9 terdiri 
dari fabang2 olahraga sepakbola 
bulutangkis dan ping pong. , 

Atjara pertanding 
adalah sbb.: Tana teh. 

Saptu 19. 18 September: 
aa di stadion Sriwedari 

emarang — XI Sa 
3 16.30 -- 17.30, R3 Hina 

. Bulutangkis di gedung p 
Djam 19.00 — Ti Ogan 
a. Djokja — Solo. 
b. Semarang — Madiun, 

Minggu tg. 19 September: 
1. Sepakbola di stadion Sriwedari 

a. XI Semarang — XI Djokja 
d/am 08.00 — 09.00. 

b. XI Djokja — XL Solo 
djam 16.30 — 17.30. 

. Bulutangkis di gedung PMr 
Djam 09.00 — 1300 
a. Pemenang — Pem 
b. Kalah — Katana 

3. Ping pong Ci Studio Surakarta. 
Semarang —— Djokja -- Solo 
d,am 10.00 -- 14.00. 

Selandjutnia pada harj Selasa s0 
re ig” 21 September bertempat di 
stadion Sriwedari akan diadakan per 
tandingan persahabatan antarg 
Bond R21 Dijokja/Solo/Semarang 
Ian XT Kepolisian Karesidenan Su 
rakarta. 

Pemberian hadiah kepada 
menang perlombaan tjatur 
akan diadakan setelah psrt 
sepakbola tsb. dengan ms 
wakil2 instansi dan 

NINA OTKALENKO M 
TAKAN REKORD-D 
BARU LARI DJAR 
800 M. DALAM W 

TU 2 MENITA 
8,1 DETIK. 4 

Berita dari A.F.P. 
bahwa atlit wanita Sovit 
kalenko telah berhasilidihga dalam 
perombaan atletik Kfuaraan So- 
vjet di Kiev, memperhgiki rekordnja 
jang lama dalam lar800 M. Ia me 
nurunkan waktu rgkord lama jang 

ditjiptakannja dala bulan Agustus 
jang lalu di Bernfdengan 0,7 detik, 
menempuh djaraf 800 M kemarin 
itu dalam waktw 2 menit 8,1 detik, 

Is
l 

para pe 

tunggal 
andingan! 
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Merasa Seger dan Puas! | 
Sasudahnja mampir pada: — | 

RUMAH Es 

VTJENDOL"| 
$ Aloon? Barat kios No.7 | Nu 

A (Depannja. "ORION”). | 
Si SEMARANG. 
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— Bingung....| 
| Tidak perlu kita bingung, ti- || 
| dak perlu kita marah. Pikir- || . 

| ai dgn. tenang dgn- kepala | 
| in . 1 SM 

| Djika pikirak Majah semuanja 
| akan kalut djuga, ini disebab- 
| kan dari gangguan Senuw. | 

|| Minumlah segera Djamu: 

) No. 137 

(Urat Sjaral| 
| Diamu jang istimewa untuk" 
| bikin kuat urat sjaraf, bikin | 
| tenang pikiran, sembuhkan | 

« I sakit kepala-dan pusing, hati | 
| I- berdebar2, tidur tidak bisa 

pules, mudah marah, pikiran 
kalut. 1 
.Djamu ini sangat penting ba- 

| gi orang jang bekerdja meng- 
| gunakan banjak pikiran- | 
Dapat beli di: 

  

Ip 

b | 

h 

| 
| 1 

        

     
Untuk pembangkit -listrik, 

  

| Tersedia ratusan Djamu un- |     

  

T
a
 

  

  
| Presisi tertinggi 

dan kepertjajaan sempurna 
dapat Tuan harapkan dari hasil? industri-elektro kami. 

Djawatan Perdagangan Luar Neseri kami menawarkan segala hasil industri-elektro kami, seperti mesin?, alat” dan perlengkapang | 

frikwensi-tinggi dan penjiaran berita 
Kundjungilah stand kami di PEKAN RAJA EKONOMI INTERNASIONAL, DJAKARTA. 

| Kami sudi mengirimkan buku" jang lengkap 

Der DeutscherInnen- undAussenhandel Elektrotechnik, 
Berlin-C.2, Liebknechtstrasse 14, Tel. Adr. DIAELEKTRO. 

jang setjara mutachi. 

mere 

Sekarang tidaklah   
    Pn 5 
Bantulah PMI. 

    

  

  

  

    

! | tuk rupa2 penjakit dan untuk | 

| | mendjaga Kesehatan ia 

j ' DEWAN Nan DAERAH BNN N NN Abate 
$ T. MANGGUNG | La PENGUMUMAN: 

Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Temang- 

gung akan memborongkan: 3 

Pembuatan Gedung Sekolah Rakjat VI Di 
Ngadiredjo 

Para peminat dapat mengadiukan permohonan tertulis de- | 

ngan disertai rentjana beaja (begroting)nja kepada Secretariaat De 

wan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Temanggung, se- 

lambat-lambatnja pada tanggal 10 October 1954. : PK 
. Gambar serta keterangan lain, setiap hari kerdja dapat dimin- 

ta kepada Saudara Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum Kabupa- 

ten Temanggung. se 
Temanggung, 17 September 1954. C

P
 

ma
 

aa
h 

Kabupaten Temanggung. 
| Ketua: 

Mi. KARTON O. 

L
a
 

Dew an Pemerintah Daerah Sementara 
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Berguna sekali bagi : 
Pn sesudahnja 
bersalin minum ini 

| anggur kalu menge- 
luarken dara sakit, 
masuk angin, bikin 
napsu makan buat 

$ kuat badan menam- 
/1 bahkan air susu, d.Ll. 

# baik djuga bole mi- 
rum buat djagasegala 
penjakit, dan pram- 
puan selagi bunting 

  

  
LT PAS Cole) 
40 Telp. 1620 Kota 

“0 Sonu. 

Distribators :       Harmsen Verwey Dunlop N.V.   
Nela Pa btn 

, 

$ 1. Daftar No. 44379 

t An 3 2 
- Karsus "MASSA 

Semarang — Peterongon Tengch 1C5 
# MENGETIK — misih trima peladjar baru 

# SEKOLAH MODE — ,.,, 5 
# BAHASA BELANDA — romb. 1 Okt. 

# ADMINISTRASI — romb. 1 Okt. 
: MOTOR TEHNIK — 2-4 takt romb. 1 Okt. 

' (Pagi- Sore) 

    

Tiabang2: TPA ena 
SALATIGA UNGARAN AMBARAWA DEMAK 
Dj. Tuntang 46 Genuksari 244 Dj. Setasiun 23 Ki Palembang3 

: REMBANG “ DIEPARA 
Sa Pasar Bedag 3 S 

Rambut Putih Djadi Hitam 
100 pCt. Garantie tidak luntur 

Panggang tengah. 
  

  

  

RADJA OBAT 

HITAM RAMBUT 

  

    ka 2 39 

: 9 
Sceyk 

Daftar No. 44378 
'Manufactured by G. M. SCEYK SAHIB-Kebon Djati 114 Bandung 

Agen - Agen: HARGA SAMA!» uc So tu nge 
.A.A, 3 gr. Rp. 20.—, S5 gr. Rp. 30.—, 10 gr. Rp. 50.—. 

: A.A. 3 gr. Rp. 12.50, 8 gr. Rp. 20.—, : 
Dapat dibeli pada: Toko Europa Bodjong 17, Toko “Singapore 
Ps. Djohar 1—2, Toko Shanghai Ps. Djohar 42, Toko Eng Tay 

        
Ho Gg. Warung 1 dan Dj. Pekodjan 101, American. Salon Peko- 
djan 83, Salon Aurila Pekodjan 6, Eng An Kongsi Djurnatan 36 

Ngo Hok Tong Gg. Pinggir 1, Kasim Dada Kp. Melaju 30. 
DJOCJA : Tek An Tong, Petjinan 81. Apotik Sanitas Petjinan 64, 

Apotik Malioboro, Toko Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko 
Djamu tjap Djago Petjinan 38, Toko Tay An Ho Petji- 
nan 2, Eng Njan Ho Petjinan 75. 

SOLO: Tan An Ho Ketandan 41, Toko Junon Timuran 162, Moh. 
Din Dj. Singgosaren 73, Toko Sehat Dj. Bromatakan 69. 

Toko Obral Tjojudan. 
MAGELANG : Apotik Sumbing Petjinan 83, Toko Eng Tay Ho 

, 1 . Petjinan 121—125, Djamu tjap Djago Petjinan 46. 
( REMBANG : Toko Djamu tjap Djago, Pasar Rembang. 
' PATI : Toko Saerah, Djalan Raya No. 221. 
"KUDUS: Drogistery Dollar, Dj. Sleko 42. 

' SALATIGA: Toko Djamu tjap Djago, Djl. Solo 128. 
“KLATEN: Toko Djamu tjap Djago, Djl. Raya 99, 
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WIDOSARI No. 1 

.LENG TJENG. 

| Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 

  
      Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA 

tk 

  

  

Djual dan Terima. Reparasi | 

    

MA RUU 

Minjak “Obai Bas Lene”. Obat Ban 
Leng Tjeng” dan ,,Balsem Ban Leng” 

Obat 2 Minjak Obat 

   Et 

j 

     

  

     

     

  

   
   

     

  

"3 PENGENDARA MOBIL: 
Hendaknja djangan sekali-kali 
melupakan kenjataan ini 

Diseluruh dunia lebih 
banjak orang berkenda- 
raan memakai 
San Ten dari pada lain 

diakal Tuan bahwa ban jang 

| sangat memberikan kepuasan 

kepada kebanjakan rang 

adalah ban jang Tuan harus 

  
BAN LENG 1 TJENG Kn PEN 

Bungkusan pa- mag san 1 

kai tinta merah, kai tinta biru. 
  jam HN 
  

        
Semua dapat diminum untuk me- 
njembubkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul", F: 
Gatal”, Kena Api, Digigit Nja- L, 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu Iz 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dagit lekas hilang dengan 

P..... digosokkannja. 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 

  

  

  

  

  

Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA RADIA2, 
REGENT2, PU TRA “dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah “disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 

mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim-adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 

sana pen tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. : 
Kalau tidak, boleh kirim.Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Lena Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 
ebas. 

| Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl.Bawean No. 22 — Telp. S. No. 2267 — Surabaja 

PA ANN 

NERNaKRN Nn  a aaaanak aakaaanknanannga 
TANGGUNG SEMBUH 

ANSCO Doctor obat anti kukul jang amat mustadjab. 
ANSCO Doctor obat anti panu jang amat mandjur. 
ANSCO Doctor kemiri haarolie utk bikin rambut pandjang/ hitam. 

HARGA Per Botol Rp. 2.50 
Importeur: HAGEMEYER & Cos HANDEL MY N. V. 

Dapat dibeli dimana2 Toko, Depot Obat dan Agen-agen : 
DJAKARTA: N.V. Hoo Tjhiang, Petak Sembilan 1A — SURABA 
JA: Chem, Handel Eng Bie, Songojudan 26. Toko Obat Ban Seng 
Tong, Djagalan 18. — SEMARANG: R. O. Hway An Tong, Gg. 
Warung 3: Toko Eng Aan, Djurnatan 365 ENG TAY HO Pekodjan 

101: Toko Singapore & Shanghai, Pasar Djohar. — SOLO: Tay 
An Ho, Ketandan 41. — DJOKJA: Eng Tay Ho, Petjinan 58. — 
MAGELANG: Thian Seng Ho, Petjinan 117. — TJIREBON: Eng 
Hoo Tong, Toko City, Pasuketan 89. — PEKALONGAN: Thay 
Tjoen Ho, Keplekan 218. — TJILATJAP: En Sioe Tong. — 

          

  

  

ban 

masuk 

OOD/ YEAR 
Untuk Semarang: $ 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA,TOKO KAUW, TOKO , 
SANGKURIANG, dan semua IMPOR- 

TIR-IMPORTIR AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh 
Ex 

Tamatan 

Indonesia, 

In Sa KA   

    

Kesehatan Lebih Berharga 
Pada Harta Benda-Mu! ! 

Gelas Mas 

JA 2 : 
Pt P2 piaR PN 

2 see Typak Barineras Yep Ae 
/ ES 

f 
H4 

    
   

Er TIADA Ag pong 

kunura Diranan 2) 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH ' 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 1004. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN?2 A.-B.-C.-D,. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT. MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAT 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKII2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

$ 
ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATIAM: 

Kuat Lelaki — Kuat , Wanita — 
Hamil daan Branak 

Harga : : 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

Botol Ketjil Rp. 7.50 
mar 

DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 

SELURUH INDONESIA. 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

Tjap,,Gelas Mas" 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP, No. 1472, 

KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.101 
TELP.1881 

SEMARANG. 
AAA IA Aj ali ja bila ani huda Jalin Bea NA oi lah 

Batjalah 

,Suara Merdeka” 
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Djangan Lupa Nanti Malam 
Mulai Djam 8.00 datang di : 

On ag Pe . 

Gedung Kesenian 
NN RON 3 
Kartjis: Rp. 25- Rp. 20- Rp. 15- 

mennmnnana   

    

  

Telah terbit dengan 
. Sempurna: 

,RADJA BUKU CORSAGE- BKOEMEN” tidak Ralah dengan | 
buatan luar Negeri. Terisi berpu- | 
luh2 matjam gambar2 peladjaranj | 
membuat kembang dari sutra, ta' | | 
usah memakai Guru. Terang! J 

Susah, ta' dapat 

dan mendjahit. 

   

karena' Mesin rewel ta' 

dapat untuk memborduur ' 

    

   

bekerdja 1 Pa 

  

     

! Puas: | $ 
Harga 4-R. 15:— tambah ong-j | 
kos kirim R. 2.— Kertas hout-) $ 
vrij halus. Djuga mendjual buku! | 
»Rahasia memoti akaian Wa- | 
nita” djilid Pa R. 15— Djilid II, | 

a R. 17.50. Buku bg. Lelaki leng-| | 
kap Aa R. 10— tiap 1 buku tam- | 
bah ongkos k ) 

1 

  $ 

SILAHKAN 

  

kirim R. 2— Telah 
mendapat beberapa ,,Verklaring” | 
dari pelbagai bangsa. Beli 10 bu- ' 
ku korting 1096.” 

Cursus ,J UNI OR” 
Lempujangwangi 36 Jogja. 

Specialist untuk WASIR (Am- | | 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN | | 
dan lain-lain Peniakit. Obati WA- | || 
SIR dengan garantie sembuh | 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar-akarnja. 

Z0NDER OPERATIE 
'Djam bitjara: Pagi 9—12 Pa ga pa 

aa
 

MA
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| DATANG 

AN wan 
, Plang 

pe121 P3 al dear Sebadnkabanyari 

    

  

P ear Bila Njonjah membeli di Toko 
38 . s#INDRA”, Njonjah punja Mesin 

|. selalu terdjamin sepenuhnja. 
5 Jagi pula disediakan Mesin Dja- 
| hit modelkaki, medja halus. 

dengan “harga Rp. 1.200.- 
| berikutGarantie sepenuhnja. | 

    

      

       

    

  

   

            

  

Ss 

: Service 

 Djalan Mataram 

482 
SEMARANG 

Memuaskan! 

      
  

TELAH TERBIT : 

@ ASIA BERGOLAK 
memuat setengah abad sedjarah kebangkitan Asia. Disusun 
dalam GAMBAR dan karangan olih H. M. van Randwijk, 
Prof. Dr. J. M. Romein dan Prof. Dr. W. F. Wertheim. 
Buku ukuran 232 X 3013 C/M tebal 232 pag. 

HARGA Rp. 46.80 Per Pos Rp. 50.— 

TOKO BUKU "GLORIOUS"” — Sidodadi 3 — Telf. 1697 

i — SEMARANG — 

Na. 
BERPENGALAMAN 

30 th. 

  

    

   

Bertunangan: 

Ir. Tan Thian Sing. 
dan 

Tan Tjing Kiem 

  

  

Dengan gembira kami kabarkan tentang kelahirannja Puteri 
kami dengan selamat dan'sehat walafiat. 

i 

Dr. Med. Gerhard v. Bergen dan Njonja 
Dokter Pemerintah R. I. 

Magelang — Kramat 
  

    

  

  NE Peta 
Mete 

DJUGA TERIMA RESEP DR.!!! 

  

mma mesh 

        

CITY CONCERN CINEMAS 
L: Un 5.00 7.009.00 INI MALAM PREMIERE (u. 13 tah) 
HOWARD DUFF — MONA FREEMAN — JOSEPHINE HUEL in 

»The LADY FROM TEXAS« |! 
Color by Technicolor ' — Tanggung Terus Ketawa ! 

Roaring out of the Happy heart in Texas ! 
KOTJAK ! — LUTJU !:— MENGGEMBIRAKAN ! 

Dijaga Hari Mainnja: RANDOLPH SCOTT — DINAH SHORE — dim. 
BELLE Pr YUKON Technicolor 

Musical Extravaganza 

GRAND ' TINGGAL SEDIKIT MALAM : 
5—7—9— SCOIT BRADY — JOHN RUSSEL — DOROTHY 

HART — PEGGY DOW — BRUCE BENNET — in 

UNDER TOVW” 
Sebuah THRILLER dengan penuh sensatie! 

4 Heibat! — Serem! — dan Gempar! 

  

Djaga Hari Mainnja: ' ANN SHERIDAN — JOHN LUND — dim.: 

—  JUST ACROSS THE STREET', — 
  

INI MALAM PENGHABISAN Jini 
INDRA 5.00 7.00 9.00 (13 tah) 

malam D.M.B. INDRA” 
5-7.-9.- (17 tah.) 

      
SR A.HAMID BRIF 
mag TTL SUMARN 

| Oo | PN 5 : B5 - 

sa 

ROYAL  5007009.00 INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah) 
Film Indonesia baru jang menggembirakan dengan: 

AMRAN S. MOUNA — ELLYA — Rd. ENDANG — SUHAIMI 
W.D. MOCHTAR — Rr. SUMIATY — S. PONIMAN dalam 

AR Io 7 

Satu gubahan jang penuh dengan lelutjon2 diselingi dengan lagu2 dan 
njanjian2 merajukan hati! Kotjak dan lutju! 

Tanggung para penonton tertawa terpingkel2. 

  

  
  

  

  

INI MALAM I 
PREMIERE 

Roxy 
5-9 (d3tah)) | 

  

Tjerita ig. memikat 

dan menarik hati! 

    

    

(a- Yftah) H 

  
  

  

Semarang 4 si 5 

Djakarta ” Naa Na Flensburg/Negeri Djerman Barat 

0) CSW-11-145-8. 9 

39 H 
d c 

53 3 
3 Tr 

9 b 
€ G 

Oo 9 

(2 & 
: 5 

& & 
"NX 2 

3 2 
& x 

£ 
PG 
N 

8 

b 4 
PI ae 

» 
9 

9 9 
2 o 

2 Paduan tjorak aneka warna | P3 
2 . Djembatan sakti berlapis emas, | N 
G Titian lalu dewi-dewata e 

“Turun mandi kebumi luas. . 
2 & 

c Apa gerangan penarik dewi 
9 Sampai beramai kemajapada? y 

& Semerbak kembang harum mewangi Gi 
» Taburan sakti sang Colibrita! 3 

OX 

O CG) 

R 0) 
t : 

P: p 
CG 9 

p 5: SA 
9 sabun wangi penawan hati. 8 | 

5 
d | Nana 3 | ) 

: : 3 TANULNG 5 PERSIA BABI 

  

  

  

  

  dika 

Minggu '/, hari 

Djam : 8-12   
Didjual . | 

ANAK-ANAK ANDIING 

BOXER 
Umur 3 bulan. 

Keterangan pada: 

Djalan Taman Pahlawan 18 

Salatiga. 
  

    

Terima Pekerdjaan 
Afdrukken, 

expres selesai. 

HARGA MELAWAN 

Pasfoto, Vergroten, 

Sedia film matjam2, fotohoekies, 

foto album. 

Sudah pengalaman ahli foto 
25 tahun 

En Hk 

       F7 WELI COME 

Djalan PEKODJAN - Semarang. 
Sama aa ian “mita Hee amMamann 

It at Sa au at LL Aa 

Permuda Kembali   
'Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
'kas dan enteng, 4 
i kelihatan lebih muda dan gembi- 
Ira, 

HABIS BERSALIN     

   

SETELAH BERSALIN 40 HARI 

tjahaja muka 

kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu mendjadi 
montok dan sehat betul. Semua 
ini Njonja dapat membuktikan, 
setelah Njonja minum: 

DJAMU 

KELUARAN 
NJONJA MENEER 

SEMARANG.     
LL Ba ag 

ANN 
DJt: DEMAK 129 TILP: 611 
SEMARANG 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

dan AGEN-AGEN diseluruh tem 
pat. 
Sa AL LL LH 

     

     

  

: FOR 
PErOuRNe THAT BULL 

FORGET iT, 
.ROY! You've 

BEFORE HE COULD HOOK / FOR ME! 
» DisTy! 5 

    
ROY, INE GOT 
PROOF THAT THE 
TIMEK CHEATEN 
YUK WHEN YUH 
KOPE IN TH" BULL- 
(RIBIN' EVENT! 

      
   

      
   

  

L KNOW, JAw- | ! 
BONE! 1 AIM 
TO HAVE AA 
TALK Wit KIMI 
SEE IF YOU 
CAN FIND THE 

HERIFFI 

  

     

     
    

    
      

    
THAT BliL- 1 
KIDIN' EVENT Yeg 
AFTER TH" $ 
RUCKUS IW 
TH! ARENA-- 
IM LEAVIN'/ 

   
        

— Terima kasih atas pengelakan- 
mu terhadap banteng itu, 

-— Lupakanlah itu semua, 
Kamu telah tjukup berbuat banjak 
untuk kepentingan saja! 

sebelum 

dia dapat menanduk saja, Dusty! 

WKEKE YOU HEADED, 
SPEC... TO GET YOUR 
STOP WATCH FIXEDV'£ 
IT SURE NEED5 IT! 

  

LEMME GO! 1 WS 
JUST FOLLERIN' 

gt OKVERS!:. 

#) 
K
e
l
 
S
h
 

      

Ada orang jang turut 
menghitung waktu pada pertan- 
dingan banteng itu setelah per- 
selisihan dalam gelanggang Ro- 
KAA nang saja akan se- 
gera  meninggalkannja, fikir 
Spec, 

— Roy, saja djuga turut sn 
mengawasi waktu, bahwa wasit 

itu serong padamu, ketika: ka- 
mu bermain banteng! 1 

— Saja tahu, Jawbone!' Saja 
akan bitjara dengan dia! Tjoba 
tjarilah Sheriff. 

Roy! 

mana djam tempomu? Saja membu- 
tuhkan itu. 

hanja mengikuti perintah! 

  

— Dimana pikiranmu, Spec... 

-— Sudah biarkan saja pergi! Saja 

ROY ROGERS — 70 

DATOMETER 

  

  

  

  
AUTOMATIC 

Bts 

Muka Hotel Du Pavillon 

an 
PA 

NN
 

  

  

|” PENGUMUMAN 
Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa mulai: tanggal 

15 September 1954 Direksi N.V. KENTJANA WATI & CO 
Seteran no. 77 Semarang, jang terdiri dari: 

1. ANANG ATJILA RIEP (Presiden Direktur) 
2. TAN JAM SAN (Direktur) 

telah mengundurkan diri dari djabatannja dan sebagai peng- 
gantinja jalah: 

LP RAT I I.O (Presiden Direktur) 
2. POLTAK SIMANDJUNTAK (Direktur) 

5 Selandjutnja mulai tgl. tsb. diatas segala pertanggungan- 
vidjawab mengenai N.V. KENTJANA WATI & CO seluruh- 
&a Ola dipikul oleh Direksi baru. 
"Harap para chalajak ramai mendapat tahu. 

“ SEMARANG: 17 September 1954 
ERE En 

  DIREKSI. 

  

  

Dipermaklumkan 
Kepada umum, bahwa 

Tuan Be Khik Gien dan 
Tuan dr. Be Wie Tjoen 

selamanja tidak pernah mendjabat sebagai Pengurus dari Jajasan 

Swie Bie, sehingga karenanja mereka itu pun TIDAK berhak pula 
baik untuk tidak menjetudjui adanja pentjabutan surat kuasa Kwik 

Kong Siang oleh Pengurus Jajasan Swie Bie jang absjah/resmi, 
maupun untuk memberikannja kekuasaan baru, 

Djika seandainja Tuan2 Be Khik Gien dan dr. Be Wie Tjoen 
itu pengurus dari Jajasan Swie Bie — hal mana tidak begitu —, 

apa sebabnja mareka itu tidak mengetahui dan/atau tidak menegor 
Tn. Kwik Kong Siang tersebut dengan tiada hak merusak dan 
mendjual untuk kepentingan diri sendiri tanah kuburan Swie Bie, 

bahkan sekarang mareka itu dengan sewenang2 memberi kuasa baru 
kepada orang jang tidak djudjur terhadap Jajasan tersebut ? 

Pengurus JAJASAN SWIE BIE 
Ir. BE TIAT TJONG 
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INI MALAM 

DM. RB. 

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 ada panas 
Pe na aa tidak ada manusia jang mengetahui-nja 

   
  

  

EA AIA KA LA KEY LM LN Laman RI 

  

       

  

INI MALAM  Fortune-lust! Anti the Lure of a Gold God 
D. M. B. 5 . Te 

5.-7.-9.- (17 th) 

Harta karun - jang 

terpendam mende 

WARNER BROS. 
2 kasta ang 

Nat 

NN      
   

sak manusia men- 

djalankan kedjaha- 

        

   

O IN MEXICOS FABULOUS »          

  

  

tan untuk nafsu ke- £ Tya ain 5 Kekajaan ot DIANALUNN -parpiciA MEDINA :2z2225501sssae 1g : #WAYNE-FELLOWS #toscron » oeawan WARNER BROS, 1, 

Sebuah film avontuur drama jang amat mengagumkan! : Pe 

ORION INI MALAM 5. —7. 9 (17 th.) 
  Io. EXTRA: INI SORE djam 300 | 

VITTORIO GASSMAN — BARRY SULLIVAN — POLLY BERGEN | 

dim. M. 6. Ms sGRY of the HUNTED” 
Sebuah film M.G.M. jang akan membikin mendirikan bulu kuduk dan 
sangat memilukan hati! 

DJAGALAN INI MALAM D.M.B.  5.007.009.00 (u. 17 th) 

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

   


