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1 hadliri Ke-| 
jaan di Solo. ut salut: 

ber itu, tidak Jama lagi akan di 
keluarkan “Statement Pendjela- | 
san” mengenai didirikannja Lem- | 
baga tersebut. Statement itu se- | dapat mungkin akan dikeluarkan | 
sebelum berachirr AA 

Kebudajaan agar selekasnja daps 
diketahui oleh 5) undjung 

pada umumnja. H 

HUBUNGAN - TILPON-RADIO 
INDONESIA—AMERIKA 
Menurut pengumuman direktur 

telekomunikasi PTT di Bandung 
mulai tg. 20 September 1954 per 
hubungan tilpun-radio Indonesia 
dengan Amerika dari djam 07.00 
sampai 09.30 waktu Djawa di- 
ai mendjadi 19.30 sampai 
2200574 : 5 “ 

Pembunuhan Wat- 
tu Pesta Dansa | 

Menteri Luar Negeri 
Laos Luka2 

TENTANG dibunuhnja mente- 
ri pertahanan Laos, Kou Vora- 
vong, U.P. selandjutnja membe- 
na bahwa menteri itu Tn 
nuh dalam suatu pesta dansa 
Vientiane, jg diadakan di rumah 
menterj luar negeri Laos, Phoui 

aa pempe jase Tik dikenai i pembunuh jang ta ena 
itu, karena dapat melarikan diri, 
elah melakukan penembakan dari 

    

t 1 1 | 

Gjendela setelah melemparkan 2| 
granat ke tempat pesta. : 

Voravong diangkat  mendiadi 
menteri pertahanan Laos dalam | 

minis Harus Beladjar 

    

    
        

ILagi Kapal Ha- 

buh Di Semarang Dan 

tetapi akan meneruskan perdjala- 

menurunkan 329 djemaah hadji 
dan di Surabaja dengan 287 dje- 

|tgl. 9 September 1954 dengan mem 

(Dalam hubunga, ini belum 

menpa mnogaDAn akang. ampe MMaLanta megaPalap aan ana 

  

Pe maputenneai 

»Hidup-Berdampingan | Atau Mereka Kelak'Akan :Saling Mem- 
bunuh—Pesan Njonja Laksmi Padit 

Kepada Amerika 2 
NJONJA VIJAYA LAKSHMI PANDIT, presiden Madjelis 

|. Umum P.B.B., hari Minggu menerangkan di New York bahwa 
negara2 Komunis dan non-Komunis harus beladjar hidup berdam- 
pingan dalam perdamaian (peceful co-excistance) atau mereka ke- | 

Gibikin mendjadi kenjataan, kelak bisa tiada lagi negara2 demo- 
krasi atau Komunis, demikian ditegaskan oleh njonia agung itu. 
Dengan keadaan hidup seperti sekarang, dalam mana ilmu penge- 
tahuan dak lagi mendiadi budak manusia, tetapi mendiadi ,,tuan- 
nja”, perlu sekali kita memulai berpikir setjara baru atas dasar jg 
lebih luas dari pada jang sudah2. 

Pena Njonja Pandit jg mengutiapkan 
pernjataan itu dalam siaran tele- 
visi jang berkepala ,/Kaum pe- 
muda hendak mengetahui”, dalam 
mana ja mendjawab pertanjaan2 
jang diadjukan oleh kaum maha 
siswa Amerika, selandjutnja me- 
nerangkan bahwa ja tidak pertjaj 
.kaum Komunis sendiri masih 
menganggap - benar  pernjataan 
Lenin jang mengatakan bahwa re- 
volusi Sovjet tidak akan selamat 
djika revolusi itu tidak menelan 
semua negara modal, 

dji Akan Tiba 
v“Tabinta" Akan Berla- 

Turunkan 329 Djemaah 
Hadji Djawa Tengah 

Untuk kelima kalinja. kapal ha- 
dji »Tabinta” akan tiba di Indo- 
nesia dan berlabuh dipelabuhan 
Belawan besok pada tanggal 21 
September 1954 dan menurunkan 
382 djemaah hadji dari Sumatera 
Utara. Kapal tersebut tidak sing- 
gah dipelabuhan Tandjung Periuk, 

Dunia telah banjak be- 
robah. 

Sewaktu Lenin mengutjapkan per 
njataan tadi demik'an didjelaskan 
seland'utnja oleh njonja Laksmi, du 
nia Wiktu itu sangat berbeda dgn. 
dunia dewasa ini. Tidak seperti du 
lu, dunia sekarang ini adalah kejil, 
dalam mana kita semua hidup seba 
zai tetangga jg berdekatan satu sa- 

nan ke Semarang dengan 

Bes enarat 2 ma lain. Djika kita tidak mengusaha ah had. (Ikan susunan hidup, dalam mana ki Seperti. telah dikabarkan, kapal Ira semua bira merasa aman, maka tsb. berangkat dari Djeddah pad: | sak seorangpun akan berada dalam 
keafmanan. 

Sererusnja njonja Pandi: mesnegas 

Lan, bahwa ia gidak menjetudiui tu 

bawa kembali 998 djemaah. - hadji. 
diteri- 

   
ka metan! SMG, SELASA 21 SEPT. 1954. 

dak akan saling bunuh-membunuh. Dika kemungkinan ini tidak | 

  

      
    

   
   

  

   

   
Tjikini Djakarta. Kalangan Pers: 

Njonja S. Sudiro sedang melarang 6 

Konperensi 

DELEGASI2 
lai bersi 

dari 600.000.000 dag pkai Asia 
arggauta Rentjana DA 
pada hari Senin memulai 

perkembangan kooperatif 
dari konper 
tif tentang Perkembangan Ke 
Asia Selatan dan Tenggara. 

   
- Rapat jang diselenggarakan oleh Perwari, Organisasi2 dan Perhimpunan? 
Wanita Djakarta pada 121. 17 September berhubung dengan tersiarnja 
kabar: bahwa Presiden telah mengunin Isteri ke-H, telah diadakan di 

dan orang2 jang tidak berkepentingan 
tidak diperkenankan memasuki. ruangan rapat. Tampak pada gambar 

masuki ruangan rapat. 

di Ottawa itu jalah, Kon 
Aama dilapangan Ekonomi 

    

ANGGAUTA S. P. S. 

  

rang2 jang tidak berpekentingan me- 
(Antara) 

ti 

Plan Colom- 
bo Kemaren Dimulai 

Rentjana-Colombo Bekerdja -SbgiSuatu 
Program Perkembangan Kooperatief Jg 

Terpisah2 Dan Tidak Merupakang 
Suatu Skema Bantuan Langsung 

  

DARI 16 Negara pada hari Senin kemaren mu 
1 Ottawa, untuk mengerdjakan laporan lengkap jang 

ke-3 dari Rentjana Colombo, Peg bertudjuan memperbaiki hidap 
ra. Pembesar2 dari negara2 

2 observer dari 2 negara lainnja 

   

  

ngadakan perundingan2 pendahuluan, 
bertempat digedung parlemen, unuk menindjau Wembali rentjana 

3 tahun acbir? ini. Nama resmi 
ensi Panitia Konsulta- 

di 
pertama kalinja pertemuan sema- 

  

ma laporan kematian selama dalam 
perdjalanan, dan diharapkan - tidak 
akan terdjadi. Patut diketahui, bhw 
pagi tgl. 20 September 1954 telak 
berlabuh di Tandjung Periuk kapal 

hadji ,,Kota Baru” dan menurun: 
kan 205 djemaah hadji berasal dari 
Djawa Barat. 
“Demikian berita jg disampaikan 

oleh Bagian Penerangan darj Kan- 
tor Pusat Jajasan PHI di Djakarta. 

(Antara).   bulan Maret jang lalu. (Antara) 

uhan jg mengatakan bahwa RRT 
ser ajah melakukan ekspansi di Asia. 

Dikatakan, bahwa tuduhan jtu £: 
tak benar, karena di Djenswa RRT 
telah memperlihatkan ehendaknja 
utk menjelesaikan segala pertentang 
an -se'jara damai. 

India tidak perijaja ner- 
djindjian seperti SEA- 
TO. 

. Kemudian njonja Pandit men- 

|lar Canada jg tersedia untuk su 

tjam itu diadakan di Amerika Uta ra. 

Rentjana - Colombo kini telah, ” 
mengachiri masa kerdjanja jg ke-3, A ta Ingin Akoeor- 
Rentjana tsb.  mula2 merupakan! 
suatu rentjana - kooperatif  antaraf: 
Inggris, Canade, Australia, New an Pilipinaj Dgn 
Zealand, Pakistan dan India, utk. Djepang 
mempergunakan sterling serta do! 

Spj Ada Persetudjuan 
IDim Soal Ganti Keru- 

    

   

    

    
     
   

  

program perkembangan modal 
progressif dan latihan2 tehnik 
Asia Tenggara. Kemudian Amer 

tjela perdjandjian SEATO jang 
  

2-3”, Rakjat 
baru2 imi ditanda-tangani di Ma- 
-nila, sebagai suatu persekutuan 
Asa Tenggara tanpa Asia Teng- 
gara. Dikatakan, India menolak 
serdjandjian itu karena India ti- 

Kita Mem- 
derita Penjakit Tbc 

Untuk Merawatnja Hanja Tersedia 

30 Orang Dokter Ahli 
      nja 2 

jang 

  

DAAN PENJAKIT T.B.C. ditanah-air kita pada umum- 
lek berdasarkan angka2 kematian karena peniakit itu, 

n meningkat, jaitu tiap-tiap 100.000 djiwa penduduk 
dalam satu tahun meninggal dunia k.l. sedjumlah 190 orang karena 
penjakit T.B.C. Diseluruh Indonesia djumlah penderita penjakit ' 
T.B.C. ada 2—346 dari penduduk jang berdjumlah 80 diuta dng. 
hanja 30 orang tenaga dokter dan hal ini adalah sangat menjedih- 

kan, demikian keterangan kepala bagian pemberantasan penjakit 
tuberculose Kem. Kesehatan di Jogiakarta drs. L.G.J. Samailo. 

  

»June“ Me- 
ngamuk 

108 Orang Tewas Dis 
Djepang Akibat Taufan 
ANGIN TAUFAN Dae, 

hari Minggu pagi membelok ke- 
arah Lautan Pasifik, sesudah me 
makan korban 27 orang tewas di 
Djepang selatan dan tengah dan 
menimbulkan kerugian berpuluh- 
uluh djuta dollar sepandjang dja 
an raja Tokkaido jang menghu- 
bungkan Tokyo dan Osaka. Dae 
rah jang paling menderita akibat 
taufan ini jalah Shizuoka Ken, 12 
orang tewas waktu rumah mereka 
tertimpa tanah longsor. Dalam 
minggu jl. ini djumlah o 
tewas di Djepang” sebagai akibat 
taufan seluruhnja ada 108 orang, 
diantaranja 81 tewas waktu tau- 
fan ,,June” mengamuk, 

Lebih dari 22.000 buah rumah 
tergenang air bah jang menjertai 
taufan tadi. Pada waktu menimps 
daerah Tokyo-Yokohama, ,,Lorna” 
sudah sangat berkurang kekuatannja | 
dan  hanja merupakan angin ken- 

  

Menurut drs. Samallo untuk 
mengatasi dan mengurangi me- 
ningkatnja penjakit T.B.C. dika- 
langan rakjat, maka dilakukan 
usaha seperti pemberantasan 
tjara langsung jang  ditudjukan 
untuk membunuh kuman2 IBC 

| jang dengan demukian berarti ber 
usaha menjembuhkan orang2” jz 

| menderita sakit: mendirikan sana- 
torium2 dan konsultasi2 buro pe- 
njakit paru2 serta penjuntikan 
S7 

Sanatorium. 
I- Dewasa ini di Indonesia ada sebe 

las buah sanatorium milik pemerin 
tah dengan 1201 tempat tidur, se 
dang dua buah lainnja sedang di di 
lam penjelenggaraan jg mempunja 
tempat tidur 236 buah. 
“Disamping itu ada sebuah sanato 
rium milik partikulir jg mempunja' 
100 tempat tidur. Dalam waktu jg 
lakan datang kementerian kesehatar 
akan menambah djumlah tempat 
'tidur2 itu sebanjak 1188 buah. Ap: 
bila djumlah tempat-tidur2 itu d 
bandingkan dengan djumlah 2-34 
penderita penjakit T.B.C, dari selu- 
ruh rakjat, maka hal itu adalah 
djauh daripada mentjukupi, demiki- 
an drs. Samallo, jg menegaskan pu 
la, bahwa pemerintah tidak akar 

tjang serta hudjan lebat sadja. Dae- | mungkin dapat  menjediakan tem 
rah industri Osaka-Kobe dan pang- |pat-tidur2 untuk semua penderit: 
kalan udara raksasa Amerika Seri- | penjakit T.B.C. ' 1 
kat di Nagoya selamat.  ,,Lorna” Biro konsultasi. 
adalah taufan jang ke-14 dalam mu 
sim taufan sekarang ini. Kekentjang 
annja waktu mengamuk diatas Lau- 
tan Pasifik ada 115 jarr 
tapi kemudian surut mendjadi 
mil sedjam. (Antara). 

Dejan 4 

& 

Ulangan ) Udj 
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BERHUBUNG | dengan peng- 
gantian dalam rentjana peladjaran 
S.M.A./C, maka pada achir tahun 
peladjaran 1954/1955 akan diada 

kan udjian sekali lagi dengan ren 
tjana peladjaran Ja jamak (Juri- 
dis/Ekonomis). Jang boleh turut 
udjian tsb. hanja mereka js pada 
udjian jang baru lalu tidak lulus. 
Udjian itu adalah udjian biasa. 

Bekas murid2 S.M.A./C Juridis 
Ekonomi Negeri dan bersubsidi 
aa Tang, disekolah jang 
dulu ada bag. C juridisnja, asal 
djumlah murid2 itu tidak kurang 

Tentang konsultasi buro penjakit 
paru2 jg memenuhi sjarat, di Indone 
sia dewasa ini hanja terdapat d' 
Jogjakarta jg diperlengkapi dengan 
alat2 dan obat2an dari pemerintah 
di Malang, Medan dan Bandung js 
|mendapat bantuan tenaga sert: 
obat2an dari WHO dan UNICEF. 

Menurut rentjana ditahun2 depar. 
akan diusahakan : setiap propins 
mempunjai sebuah kantor konsulta- 
si buro pusat, disetiap karesidenar 

se- | 

dak pertja'a dengan  perdjandji- 
an2 sematjam itu. 

Saja sendiri tidak pertjaja de- 
ngan perdiandjian2 militer, njo- 
nia Lakshmi menegaskan. 

Mengenai Taiwan, njonja Pan- 
dit mengemukakan pendapatnja, 
bahwa seharusnja Amerika dan 
negara? lainn'a berada di luar ke- 
adaan jang meliputi Taiwan. 

Atas pertanjaan2 la'nnja, njo- 
nja Pand't seterusnja menjatakan, 
bahwa RRT harus diterima men- 
diad: anggota PBB. Tidak perlu 
negeri itu harus disukai untuk bi- 

“sa mendjadi anggota PBB. Politik 
Sovjet dak disukai oleh Ameri- 
ka, nomun Sovjet Uni mendjadi 
anggota organisasi dunia tadi, njo- 
nja Laksmi menegasknn lagi pada 
ch.rn'a. (Antara). 

Gunung Merapi 
Tetap Berbahaja 
Guguran2 Djatuh Di 

Kali Apu 

SOAL jang sedang hangat di- 
bitjarakan dalam pemerintahan 
daerah Kedu, ialah kemungkinan 
meletusnja gunung Merapi, seper- 
ti apa jang sudah dialami pada 
tg. 18 Djanuari 1954 jang lalu. 
Keadaan gunung Merapi sampai 
pada hari Sabtu siang jang lalu 
masih tampak lagi kegiatannja. 
Pos Babadan menurut tjatatan 
seismograaf, getaran2  lebarnja 
sampai hampir 2 mm, gempa da- 
lam minggu Ini rata-rata dalam 
24 diam terdjadi antara 60 sam- 
pai 80 kali. Sabtu jang lalu itu 
puntjak gunung diliputi oleh awan 
tebal, dilihat dari Pos Babadan 
tidak nampak djelas. Menurut 
keterangan pada achir2 ini gang- 
suan2 dari puntjak Merapi terus 
menerus dan djatuh kekali Apu. 

Serikat ikut dalam panitya tsb., 
tuk menjalurkan . djumlah seb 

$ 900.000.000 jg dikeluarkan 
rentjana2 bantuan Asia  kedalar 
projek? ig berguna, tanpa bertentas 
ngan dengan Rentjana Colombo, 
dan Burma, negara2 bagian Indo- 

china, Nepal dan Indonesia telah 
menanda-tanganji persetudjuan itu. 

Muang Thai dan Pilipina mengi- 
rimkan obser?nja dalam konperensi 
Ottawa itu. 

Dengan bekerdja melalui persetu- 
djuan2 bilateral dan tanpa suatu 
sekretariat atau organisasi adminis- 
tratif jg meliputi seluruhnja, Rentja 

na Colombo bekerdja sebagai suatu 
program perkembangan kooperatif 
jg terpisah2, dam tidak. . merupakan 
suatu skema bantuan langsung. Ne- 

gara2 Asia memberikan - dana? 

.counterpart”, untuk menandingi 
modal jg diberikan oleh. Canada, 

Inggris, Australia, New Zealand 
dan Amerika Serikat. 

Dibawah suatu tjabang tersen- 
diri, negara2 jang memberikan 
kontribusi tersebut mendapatkan 
pula bantuan tehnik, Ahli» teh- 
nik, perentjana2 dan para ekspert 
dkirm kedaerah2 dimana bantu- 
an dapat diberikan dan para ma- 
hasiswa serta pembesar2 dari ne- 
gara2 Asa dikirim keluar negeri 
untuk keperluan pendidikan dan 
lat han. 

T:ontoh2 dari hatsiI2 Colombo 
artara lain jalah: perkembangan 
verndustran perikanan Ceylon. 
Rentjana tersebut disetudjui, ka- 
rena akan menambah protein pa- 
da makanan rakjat Ceylon. 

Bantuan”. 
Canada telah memberikan - kon- 

tribusinja sebesar $ 101:600.000 ke 
pada Rentjana Colombo: dalam ben 
tuk bantuan modal dap tehnik. se- 
djak Rentjana Colombo itu berdiri. 
Inggris telah mengeluarkan lebih 
dari 110.000.000 dalam balans ster- 
ling bagi perkembangan Rentiana 

| Colombo dan | telah memberikan 
alokasi sebesar $ 168.600.000 dari 
subskripsi | Bank  Dunianja untuk   Asia Tenggara. New Zealand telah 
memberikan kontribusi sebesar $ 
7.000.000 selama 3 tahun ini, Aus- 

   

   
    

       

gian Perang 

AMERIKA Pa akan sa- 
gat puas djika Filipina segera 
nentjapai persetudjuan dengan 

Djepang ae ganti 
(kerugian perang, demikian 
Senen diberitakan oleh seorang 
pembesar tinggi di Manila. Dika- 
takan, bahwa soal ganti kerugian 
antara Filipina dan Djepang di 
singgung djuga dlm. perundingan 
di Wellinstaa antara Amerika 
dan Filipina tentang perobahan 
perdjandjian dagang tahun 1946. 

hari 

Keterangan pembesar tadi jang 
tidak mau disebut2 namanja oleh 
para penindjau dianggap berarti, 
bahwa Amerika akan lebih ber- 
sedia mengabulkan  permintaan2 
Filipina untuk memperoleh hubu- 
ngan dagang jang lebih baik dng 
Amerika, bila Filipina mentjapai 
persetudjuan dengan Djepang da- 
lam masalah ganti kerugian pe- 
rang. 

Menurut pembesar tadi, Amerika 
merasa ,,kurang enak” karena anta- 
ra Filipina dan Djepang masih ter- 

dapat keadaan perang, sedangkan 

dengan kedua negeri itu Amerika 
mempunjai perdjandjian pertahanan 
bersama. 
Sementara itu presiden Ramon 

Magsaysay dewasa inj sedang beru- 

saha membentuk panitya jg bertu- 
gas mengadakan perundingan -lagi 
dengan Djepang mengenai masalah 

Felino Neri. 
Bila . perundingan Filipina-Dje- 

pang itu akan diadakan lagi, masih 
harus ditentukan. (Antara)! 

  

tralia sebesar kira2 $ 30.000.000 
dari djumlah jg didjandjikan untuk 
djangka waktu 6 tahun sebesar ku- 
rang lebih $ 75.000.000. Dalam pa- 
da itu Australia telah berdjandii pu 
la hendak memberikan $ 763.000 
untuk kerdja-sama tehnik. 

Negara2 Asia akan menjediakan 
dana2 ,,counterpart” dalam mata 

uangnja sendiri, jg dapat diperguna 
kan untuk membajar upah buruh 

  
tadi. Panitya ini akan diketuai oleh | 

  

A 
TAHUN KE-IX No. 179. 

  

Supaja P.B. 
Gentjatan 

Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

Ady. Rp. 0.80 per m.m. kol. 

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

| Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 

  

  

B. Serukan 
Sendjata 

Antara Kuomintang Dan RRT— Desak- 
an 50 Organisasi Nasionalis Amerika 

: 50 ORGANISASI2 NASIONAL Amerida Serikat pada hari 
Minggu telah mendesak kepada pemerintah, supaja minta kepada 
PBB agar menjerukan gentjatan sendjata antara Kwomintang dan 
RRT di Selat Formosa. Adalih merupakan suatu keharusan, untuk 
membawa situasi itu keperhatian 
but mengatakan. Dinjatakan 

dan malapetaka, Statement 

Selasa imi. 

Organisasi2 itu bersidang di ba- 
wah pimpinan Perhimpunan Ameri- 
ka untuk PBB. 

Dikatakannja, bahwa pertempu- 
ran2 jg berpusat disekitar Ouemoy 
mengantjam. perdamaian dunia. De 

wan Keamanan PBB harus diminta, 
supaja bertindak untuk memulih- 
kan perdamaian day keamanan di 
daerah itu, dan djika Dewan Ke- 
amanan tak dapat berbuat demiki- 
an, maka soalnja harus dimadjukan 
dimuka Madjelis Umum PBB. 

Ditambahkannja, bahwa Ameri 

ka Serikat harus ikut menjokong 
suatu usul, supaja PBB segera me- 

njerukan kedua belah fihak jg kini 
masing2 menguasai Formosa dan 

RRT menghentikan serangan2 ber- 
sendjata mereka. Dalam pada itu, 
usul tsb. harus  menjatakan pula, 
bahwa Formosa dan RRT “ ridak 

akan dipersatukan, baik dengan ke- 
kerasan atau tanpa  persetudjuan 
rakjat Formosa. 

Rekomandas:2 organisasi itu 
selandjutnja mengatakan,” bahwa 
meskipun organisasi2 tersebut tak 
berpendapat, bahwa, RRT harus 
dimasukkan dalam PBB pada wak- 
tu sekarang ini, namun Amerika 
Ser.kat harus menjokong prinsip 
untuk membawa semua negara 
dalam PBB dengan tak meman- 
dang kepada bentuk pemerin a- 
han mereka, asalkan mereka da- 
vat bersedia melaksanakan kewa- 
d,oan2 PBB. Dalam pada itu di- 

(purkan pula, supaja Amerika 
Serikat memimpin suatu usaha 
jang akan mentjegah penjelesaian 
soal2 dunia diluar PBB, supaja 
pool atom jang disarankan oleh 
Esenhower dibentuk dibawah 
PBB. dan supa'a Amerika Seri: 
kat djangan menarik dri dalam 
membantu nzsgara? terbelakang 
Clapangan tehnik. 

Organisasi jg ikut serta. 
Organisasi2 'jg ikut serta dalam 

pertemuan jg -menghatsilkan - reko: 
mandasi2 itu antara lain jalah: Per- 
himpunan Amerika untuk PBB, 
AFL (American Federation of La- 
bour), American Friends Service 

Committee, American Jewish Cong- 
ress, Americap Veteren Committee, 
Atlantic Union Committee, Carne- 

gie Endowment for International 
Peace, CIO (Congress of Industrial 
Organizations), National Conferen- 
ce of Chistians and Jews, dan Na- 
tional Congress of Parents “and 
Teachers. (Antara). 

LAGI DUA PEMUDA INGIN KE 
LILING DUNIA DGN. SEPEDA. 

Dua pemuda peladjar bernama Sz 
leh Kamah berumur 20.tahun dan 
Hadji Andi Makmun 23 tahun, ma 
sing2 peladjar SMA menjampa'kan 
kepada ,,Antara” bahwa mereka ber 
niat keliling dunia dengan sepeda. 
Dikandung maksud perdjalanan ini 

akan dilakukan pada: ig. 10 Novem 
ber 1954 j.a.d., tepat pada hari Pah 
Jawan. : 

Sebuab Traktor 

Untuk Penduduk 
Tomohon 

PENDUDUK Tomohon dalam 
suatu upatjara pada tg. 15 Sep- 
tember jl. di Tomohon telah me- 
ner:ma sebuah traktor jang diha- 
diahkan oleh penduduk kota 
Breston (New Hampshire) di Ame 
rika. Upatjara ini dihadliri oleh 
wk.-Gubernur Sulawesi, Moning- 
ka, residen Sulawesi Utara Tangi- 
lisan dan kepala daerah Minahas- 
sa, Warrouw. Seperti diketahui 
beberapa bulan ji. dengan peran- 
taraan dutabesar Indonesia di 
A.S. pada waktu itu L.N. Palar, 
penduduk Breston dinegara bagi- 
an New Hampshire A.S. telah   atau membeli perlengkapan lokal 

dalam semua program2 - perkemba- 
ngan jg penting, (Antara). 

menghadiahkan sebuah traktor 
untuk penduduk Tomohon di Mi- 
nahassa. (Antara) 

  

DJAKSA TINGGI MERANG- 
KAP Djaksa Tentara R. Sunarjo jg 
baru sadja kembali di. Djakarta se- 
sudah selama Ik. 10 hari. melaku- 
kan penindjauan didaerah Maluku 
menerangkan kepada ,,Antara”, bah 

  dari 15 orang. 
Surat kepitusan tentang hal ini 

akan seg keluarkan oleh Ke- 2 X3 
meme K., demikian di 

umumkan wa. 
   

    

    

£ jabang dan setia: 5 
serdapar: kantor . jabang to Iwa keadaan keamanan didaerah Ma kabupaten terdapat kantor ranting. - ( 

Demikian pula disetiap propinsi luku kini pada ' umumnja sangat 
akan diusahakan mempunjai se- Fbaik sekali. Gangguan2 keamanan 

atau aktivitet dari sisa2  gerombo- 
lan RMS pada dewasa ini boleh di 
katakan sudah hampir tidak ada Ia 
'gi. Sisa2 gerombolan tsb., menurut 
Djaksa Tinggi Sunarjo selandjutnja, 
kini hanja terdapat dipulau Ceram 
bagian Barat, tetapi karena  tinda- 
kan2 jg telah  didjalankan oleh 

alat2 kekuasaan negara R.I. disana, 

maka sisa2 dari pada gerombolan 
tsb. kini berada dalam keadaan ter 
pentjil atau terkurung sehingga ti- 
dak memungkinkan bagi mereka un 
tuk mengadakan hubungan dengan 
daerah luar, sedang segala alat per- 
sediaan mereka terdapat tanda2 su 
dah hampir habis sama sekali, baik 
persediaan materieel, makanan dil, 

buah sanatorium, jg lengkap dengan 
alat2 pengobatan. 1 . 

Achirnja mengenai begroting di 
njatakan, bahwa untuk tahun 1954 
bagian Pemberantasan Penjakit Pa- 

ru2 mendapat Rp 12 djuta, sedang 
tahun 1953 hanja mendapat Rp 4,5 
djuta, demikian drs. Samallo. 

Seluruh Taiwan pada Senen 
dinihari digelapkan, ketika bebe 
rapa resawat terbang tidak dike- 
nal dikabarkan berada pada dia 
rak 100 mil diluar pulau Tiong- 
kok Nasionalis itu. Sirene dibunji- 
kan pada pukul 01.45 dini hari 
dan baru sedjam kemudian ter- 
dengar tanda aman kembali,   Diterangkan, bahwa penduduk du 

lw terpaksa mengikuti gerombolan 
RMS, tetapi kini sudah  banjak ig 
kembali ke kampung  halamannja 
dan menuntut penghidupan seperti 
biasa dibawah perlindungan Peme- 
rintah R.I. Sementara itu oleh Djak 
sa Tinggi Sunarjo lebih djauh di te 
rangkan, bahwa pernah terdjadi pa 
da kira2 sebulan jg lalu 
trasi gerombolan ' bersendjata D.I. 

dibagian daerah Halmahera jg di 
duga datang dari daerah Sulawesi 
Selatan, tapi oleh fihak alat2 kekua 
saan negara jg segera dapat menge 
tahuj adanja infiltrasi itu telah di 
djalankan  tindakan2 pengepungan 
sehingga semua anggauta gerombo- 
lan D.I. tsb. berhasil di bersihkan 
sama sekali, jaitu Ik. 10 orang ter- 
tangkap hidup dan beberapa orang 
lainnja tertembak mati. 

Satu hal /g sangat menggembira 
kan sekali, menurut Djaksa Tinggi   Sunarjo, ialah besarnja bantuan jg. 
diberikan rakjat disana sehingga ke 

ada infil- 

amanan sehari demi sehari tambah 
baik. Kepergian Djaksa Tinggi Su- 

Inarjo tersebut dilakukan atas instruk 
si dari Kedjaksaan Agung guna me 
lakukan tindjauah disekitar soal ke 
amanan dan selama berada di Malu 
ku, Djaksa Tinggi Sunarjo, antara- 
nja mengundjungi pulau2 Tidore, 
Halmahera, dll. Atas pertanjaan ten 
tang kemungkinan — adanja kontak 
antara sisa2 gerombolan RMS dgan 
daerah Iran Barat diterangkan, bah 
wa hal itu tidak mungkin melihat 
keadaan sisa2 gerombolan RMS 5. 
kini boleh dikatakan sudah terku- 
rung sama sekak:. 
Tentang soal perekonomian dite- 

rangkan, bahwa daerah Maluku tu 
kup mempunjai tanah2 subur dan 
kosong ig banjak kemungkinannja 

| ditanami dgn berbagai matjam ha- 

siI2 bumi dll. tetapi semuanja tidak 
bisa dikerdjakan oleh karena sangat 

kurang sekali tenaga pekerdja, de 
mikan pula halnja dgn. lautannja 
jig tjukup rupa2 sumber mata pen- 
tjarian dgn. hasil2 ikannja, tapi jg 

  

Djaksa-Tinggi Sunarjo: Keadaan Maluku Umumnja Baik: 
Sisa2 Gerombolan RMS Hanja TerdapatDi Ceram Barat 

C,uga mengalami kesulitan tenaga? 
penghasilnja, Berhubung dgn. itu 
rakjar Maluku menurut Djaksa Ting 
gi sangat diharapkan datangnja ka- 
um transmigran dari daerah2 diluar 

| Maluku, misalnja dar: Djawa dsb. 
nja, 

Disamping segalanja itu menurut 
Djaksa Tinggi Sunarjo selandjutnja 
soal hubungan antara satu daerah 
dengan daerah lainnja di Maluku 
adalah termasuk diantara sekian 
soal penting sangat perlu sekali da 
pat perhatian, sebab keadaa, perhu 
bungan antara satu dengan lain pu 

lau dewasa ini sangat sulit sehing- 

lantjarah djalannja pemerintahan se 
hari2, disamping soal2 lainnja, 

Untuk kepentingan perhubungan 
antara satu pulau (daerah) jg satu 
dengan lainnja di Maluku menurut 
Djaksa Tinggi Sunarjo, perlu sekali 
diperbanjak alat2 perhubungan se-   perti kapal2 dil.-nja, misalnja anta- 
ra Ambon— Ternate dll, (Antara). 

lebih djauh, 
ketambatan seperti halnja di Indosjina, maka 
djadi terlambat bagi P.B.B. untuk mentjegah 

terse 
rekomandasi kepada delegasi, jang akan mewakili 
dalam sidang Madjelis Umum PB ke-9, 

PBB, demikian organisasi2 terse- 
bahwa djika terdjadi 
mungkin akan men- 

: terdjadinja konflik 
Yut dimasuk'kan dalam pelbagai 

Amerika Serikat 
yang 3kan dimulai hari 

—ama———anannn anm 

Wellington 

Koo: 
Formosa Telah Selesai- 

kan Rentjana Untuk 
Serbu Daratan RRT 

WELLINGTON KOO, duta- 
besar Kuomintang untuk Ameri- 
ka Serikat, mengatakan pada hari 
Minggu, bahwa pasukan2 Kuo- 
mintang di Formosa telah menje- 
lesaikan rentiana2 untuk menjer 
bu daratan Tiongkok, ..bila wak- 
tunja sudah masak,” tetapi di 
tambahkannja, bahwa waktu tsb. 
belum lagi tiba. Utjapan Koo itu 
dikeluarkan dalam pidatonja di 
muka siaran televisi CBC atjara 
»Man of the week.” (Antara) 

Pantai Fukien terus di- 
serang Kuomintans, 

Siaran radio Peking hari Senen 
memberitakan, — bahwa  pesawat2 
Kuomintang terus melakukan sera- 
ngan terhadap daerah pantai Fu- 
kien di Yaratan Tiongkok. Dikata- 
kan selandjutnja, bahwa sebuah ka 
pal dagang RRT telah tenggelam se 
bagai “akibat serangan pesawat? 
Kuomintang hari Sabtu jg lalu. 

(Antara). 

  

MENTERI PERTAHANAN 
LAOS DIBUNUH. 

Menteri pertahanan Laos, Kou 
Voravong, telah dibunuh di Vien- 
tiane pada malam Minggu jl, 
oleh segerombolan “teroris”, De- 
mikianiah diumumkan pada hari 
Minggu ini di ibukota Laos, Vien- 
#ane, Kalangan politik di Vientia- 
ne menerangkan bahwa Kou Vo- 
ravong adalah salah seorang poli- 
tikus jang terkemuka di Laos. Ia 

  

Mamamia 

SI POS:    EDI 

  

ana 

  

Parlemen 
1 Oktober 

Bersidang 
Soal Protokol Pembu- 
baran Uni Belum 

Is Masuk Atjara. 

MENURUT pengumuman ke- 
tua Dewan Perwakilan Rakjat ke 
pada para anggota DPR, sidang 
ke-empat th. 1954 DPR akan di 
buka pada hari Djum'at 1 Okto- 
ber djam 9.30 iad. Sementara itu 
djuga sudah ditetapkan  atjara2 
sementara untuk sidang2 DPR 
mulai tg. 1 Oktober jad., tapi. da- 
lam atjara sementara itu keium 
tertjantum atjara sidang2 jg pen- 
ting: misalnja pembitjaraan RUU 
Protokel Pembubaran Un'e Indo- 
nesia-Belanda, RUU Kewargane- 
garaan  dil.-nja. Sebab seperti 
sudah diberitakan, sesudah reses 
sidang hari2 pertama hanja akan 
melakukan  pemilihan2  ketua2 
seksi dan bagian2. Sebagaimana 
diketahui sedjak 1 September ji. 
DPR mengadakan reses untuk se 
bulan lamanja. (Antara) 

DIKETEMUKAN DI DJOHOR: 
COLUMBIT. 

Diperoleh keterangan di Djohor- 

Baru pada hari Sabtu, bahwa dine- 
gara bagian Malaya Djohor telah di 

ketemukap  columbit, ialah 
satu logam alloy jang dipakai  du- 
lam pembuatan badja untuk sin2 

panjtar-gas (,jet”) dan turbine2 gas. 
Diterangkan bahwa penjeidikan kini 

masih berlangsung di Bakri, didae- 
rah Muar di Djohor, tetapi belum 

dapat ditetapkan kwantitetnja jang 
tersedia. Dalam keadaannja dalam 
alam, columbit S& rupanja seperti ti- 
mah putih, “— tetapi 4 kali lebih 
mahal. 

salah 

2 Tawanan Me- 

larikan Diri 
Dgn Membawa 5 

Sendjata Api 

KEPADA ,ANTARA” dika- 
2rkan, bahwa pada malam tang- 

gal 16/17 Sepiember jang lalu 
27 orang tahanan telah melarikan 
dari kantor polisi kewedanaan Be- 
suki. Waktu melarikan diri itu 
para tahanan itu dapat membawa 
seria 5 buah sendjata api, “jakni 
senapan Lee Enfield. Konon me- 
reb£ iar.nja menudar kearah gu- 
nung Argapura, Pihzk jang ber- 
wadi'b dengan tjepat mengambil 

  

dibunuh orang djustru pada saat “ndakan untuk menangkap kem- 
Laos membutuhkan perdamaian bali pelarian itu dengan djalan 
dan ketenangan, guna memetjah- »- "ungnja dari segala djuru- 
kan soal2 jang timbul daripada pe- san. Namun hingga berita ini di 
laksanaan perletakan sendjata wak tuls masih belum ada jang tertang 
mu buian jl. kap 'kembali. (Antara). 

»Sadah Harga Matis 
Bahwa Islam Harus Mendjadi Dasar 
Negara Republik Jndonesia— Kata 
Anshary Dim Rapat Umum Masjumi 

Di Bandung 
DALAM RAPAT umum Masumi di Bandung pada hari 

Minggu bertempat dilapangan Tegallega telah diumumkan sebuah 
pernjataan Masjumi wilajah Djawa Barat jang diberi rama ,,ke- 
hantjuran negara ditangan Kabinet Ali-Wongso”, terdiri dari 8 
pasal. Pada rapat umum itu berbitjara antara lain Moh. Isa An- 
sbari dan Moh. Natsir, sedang hadlirin selain dari kota Ban- 
dung sendiri djuga datang dari berbagai tempat di Priangan jang 
datang mengendarai truk2. Didalim pernjataan jang dikeluarkan 
oleh Masjumi wilajah Djawa Barat itu dikatakan, bahwa djum- 
lah orang jang menghadliri rapat umum itu ditaksir ada 400.009 
orang, 

  

Isa Ansheri dalam rapat itu me 
nerangkan, bahwa Folisy telah mela 
rang - dipasangnja bendera setengah 
tiang sebagai tanda , berkabung Ma 
diun” dan melarang pula mengupas 
peristiwa Madiun. Natsir telah mem 
berikan tjeramah kepada golongan 
pemuda pada malam Minggu jl. di 
gedung Concordia. Digedung itu se 

Kedjam ! 
Seorang Ibu Memotong 

Leher Bajinja 

SALAH seorang penduduk jg 
3 ? tinggal disekitar Djl- Bali Medan, djak Sabtu pagi dipasang bendera AB ! : 

Masjumi jang sangat besar disam!| P ada tanggal 16 September j-b.l. telah mendjumpai majat jang su- 
dah tidak berkepala lagi dan da- 
lam keadaan busuk. Pihak jang 
berwadjib, jang segera melakukan 
pemeriksaan ini telah dapat me- 
mastikan bahwa tanggalnja kepa- 
la daripada baji adalah akibat 
@d'potong dengan benda jang ta- 
djam. Berthlian dengan ini, ba- 
ru2 ini telah ditangkap seorang 
wanita umur kira2 30 tahun, jg 
telah mengakui perbuatan telah 
memotong baji jang rupanja ada- 

ping Merah-Putih. 
Isa Anshari dalam pidatonja dida 

lam rapat umum itu terutama me 

nitikberatkan kepada andjuran, supa 
a ummat Islam menang dalam pe 
nilihan umum. Ditegaskan oleh Isa 
Anshari, bahwa ,adalah harga ma 
L', bahwa Islam harus djadi dasar 
Negara Republik Indonesia.     

Moh. Natsir dalam p datonja 
mengemukakan Sikap dan pendi- 
rian Masjumi sebagai partai opo- Fei 2 “rm: lah anak jang dilahirkannja sen- Be en pajami Giri. Dikhtakahgfa haji It dila 
sebaga! partai oposisi dengan hirkannja sebagai akibat dari per- 

hubungan jang tidak sah dengan 
seorang pengendara betja. Baik 
wanita itu, maupun pengendara 
betja jang dimaksudkan) kini 
Pa tahanan berwadjib (Anta- 
ra). 

bertanggung djawab kepada Il- 
Ishr dan sebagai sjarat mutlak 
bagi negara demokrasi. Keduduk- 
an oposisi dengan artai?» Peme- 
rintah barus sedjadjar dan Ma- 
sium' kini menjatakan suatu se- 
diarah baru dalam sedjarah opo- 
sisi. 

  

   

wa Barat jang diumumkan pada ra 
pat umum itu jg. diminta persetudju 
an hadirin, memuat 8 pasal jang di 
sebut dalam pernjataan itu sebagai 
delapan kegagalan Kabinet Ali- 
Wongso, 

Menurut pernjataan itu Kabinet   
ga sedikit banjak menghambat ke- | 

Ali-Wongso telah gagal dalam hal: 
|. memulihkan keamanan: 2. dalam 
menjusun ekonomi #egara: 3, dalam 
memperkuat kas megara: 4, dalam 

| Organisasi negara, $, dalam membe 
|rikan kekuasaan otonomi daerah, 
| 6. . dalam pelaksanaan kedaulatan 
|rakjat: 7. dalam pemberantasan ko 
rupsi dan 8. dalam soal KMB dan 

| Irian-Barat. 

Setelah menjatakap delapan pasal 
tsb. diatas, oleh rapat umum Masju 
mi itu diambil kesimpulan sbb.: 

  

Pern/ataan Masjumi wilajah Dja | 

  
  

a. Kabinet Ali-Wongso bukan sa 
dja gagal dalam melaksanakan selu 
ruh programnja, tapi djuga memba 
wa Incgara kediurang kehantjuran: 
b. selama: Kabinet Ali-Wongso me 
lakukan sandiwara” diatas pang 
gung politik Indonesia, keadaan dise 
gala lapangan meluntjur turun dan 
diika Kabinet ini lebih tama ..ber 
main”, Negara pasti menemui adjal 
kehantjurannja, c. bagi Siapapun dju 
ga sesungguhnja tidak ada alasan Ie 
bih lama lagi untuk men pertjaja 
kan. Negara kepada” Kabinet Ali- 
Wongso, d. bantuan jang diberikan 
kepada Kabinet Ali-Wongso, supaja 
lebih Jama berkuasa, hanjalah berar 
ti terus-menerusnja kemungkaran ig 
akibatnja mempertjepat proses kehan 
yuran negara dari dalam. Demikian 
kesimpulan dari pernjataan Masju 
mi wilajah Djawa Barat. (Antara)   



  

     

      

M
E
A
 

A 
Pe
t 

NA B
t
 

aa 

: 
K 
3 

    

    

    
   

    

      

      

   
   

  

PERAN SL Kp Maja 5 . 

Gea ki Mesin? Utk. Perbengke- 

|'Alat? Perbengkelan 

Hera Instalasi? Listrik Utk, 
Eat s4 Tekanan Tinggi dan 

Sia Rendah 

Mesin? Tekstiel 
Mesin? Serta Alat? Pers 

.tanian 

- 5 : 2 at ta Bahan? Kimiah 
- " P Sa Mesin? Utk. Keperluan 5 Kantor 

    

  

Alat? Mekanik Alus Dan 

Alat? Optis 

Katja” — Barang? Gelas 
Dan Porselein 

Kebutuhan Alat? Kantor 
Alat? Musik Dan Per- 
mainan Anak?    

   

  

   

  

HILANG. 7 
PENJAKIT DEMAM 

  

HILANG... 
SEGALA PENJAKIT 

          
“1 HmanG.N 

PENJAKIT KEPALA PENJAKIT PILEK 

Dialah manusia jang berbahagia. Dia sedar, berdasarkan 
pengalaman?', bahwa bebas dari penyakit demam - sakit 
kepala - sakit entjok dan pilek, dapat dia melandjutkan 
hidupnja dengan menelan tablet "ASPRO' bila badannja 
merasa ta'enak. Setiap tablet dibungkus dalam Sanitape'jang 

| —ESAL”) selalu bersih dan kemandjurannja 
#( jang ta kundjung padam. Tablet 

al ini ta pernah mengetjewakan | 

1 

  

    

    

      

  

    

Pa PA nan lte la 

. 

' den Aju Judonegoro, “dalam kedu- 

:. dengan kontan 5 i 
4 dialek tempat asalnja, tjara Banju:| 

: Masan tulen: ,Sinten? Khulaak?...... 

  

    
PERTEMUAN,  —. 

Isteri 'resiien Semarang, kalau) « 

nemu kenapa Gumi Bento ra) (p 
Ke Lan : dukannja rupanja merasa perlu utk.. | 

mengumpulkan isterj para pembesar| Muna Sa 
dan pegawai? tingoi, Sekedar untuk| WARTAWAN PENERNA 
»kongkouw2” sadia. Dalam perte.| Tap 2 5 peristiwz 
muan itu hadlir djuga isteri, seo: 3 eta ra PA dah Ka. 

  

    
          

  

komisaris polisi jang baru sadja ah uenak bing PLN Ke Bl ee SA to pa TS io | dari Cambridge University untuk | I# September 1954 ja LN telah mendapat pukulan dirumah 
Ba basa ian | 'kediamannja oleh seorang berna- | Pada suatu saat itu Gusti Bendo- | Kedi Aa Oa bat 

“ro Raden Aju dengan tiara kebiasa- BA Tato 2 

annja dalam ktaton, bertanja pada | 3G jang terbit pada tanggal 4 'Sep isteri komisaris tadi: - : Pas Sman Da : R 
.Sampeja ijane Indi?” ||tember 129: ng kepa 

npejan grijane pundi ..I.Membendung . akibat pengaruh Isteri komisaris ini jang rupanja| Suruk tontonan”, P.W.I.. tjabang 

tak mudah gugup dan gemar humor, | $ rakarta mengeluarkan pernia- 
mendjawab dengan kaan: 

“Ika) Tidak dapat membenars 
kan perbuatan itu jang hakekat- 
nja merupakan tindakan mam 

    

    sDeeih, "Sampean ka ola 
00000, grijaaaa khulaaaaa teng 

  

“dengan: kepala | 

'hakim-hakiman sendiri jang tidak F 
Ngaglieggggg!” 

aksi Gusti Bendero Raden Aju. 

  

Judonegoro 
. ha sains . Diganti - 

Muritno Akan Mendjadi madiib sun: moer. 
i 3 f “iepat dikeluarkannia  undang2 JOPR itu tidaklah diketahui tetap' 

Residen Srimaradg sers agar kedudukan wartawan | ketika sampai 'disuatu tempat salah 
Pads akan maa kie pt ga 'ebih terdiamin didalam melaku- |seorang gerombolan berpalinu ke 

terangan, bahwa Residen Sema- 
rang Judonegoro mulai tgl. 1 Ok 
tober 1954 ditetapkan mendjadi 
Residen diperbantukan pada Kan 
tor Gubernur Djawa Tengah. 
Beslit penetapan itu kabarnja kini 
telah diterima oleh fihak jang ber 
sangkutan, 

Adapun jang menduduki dja- 
batan sebagai Residen Semarang 
untuk menggantikan tugas Resi- 
den Mn itu, jalah Residen 
Muritifo bekas Residen Kedu, jg 
djuga ditetapkan terhitung mulai 
tgl. 1 Oktober 1954. 

Patut diketahui, bahwa Residen 
Yudonegoro mendjabat Residen 
Semarang baru selama Lk. 2 bl. 

Tembakan? 
Ditempat 

Seorang Polisi Mendapat 
Luka Didadanja 

MINGGU SIANG ig baru lalu 
amara djam 13.00 ditempat pem- 
berhentian bus di Salatiga telah 
terdjad' suatu peristiwa jg meng- 
gemparkan. Seorang penumpang 
jang ditang dengan sebuah bus 
dar, djurusan. Ambarawa jg me 

| uang sudah ditjur.gai oleh jang 
berwadjib,, ketika daiang ditem- 
ipat pemberhent'an bus di Salat:- 
ga telah menembak dengan revol- 
ver pada seorang agen polisi jang 
sedang bertugas ditempat itu. 
Tembakan itu dilepaskan waktu 
agen polsi tadi hendak melaku- 
ai pemeriksaan pada pemuda 

tsh. 4 
“ Pemuda lalu lari dan pada saat itu 
kemudian timbul keributan. Segera 

banjak orang jang mengedjar, dan 
pendjahat itu terus lari kedjurusan 
Timur. Sambil berlari pendjahat ma 
sih melepaskan beberapa tembakan, 
jang diantaranja mengenai  kakinia 
SiOrang pendjual rskok jang berada 
di kompleks standplaats bis Dalam 
ipada itu pendjahat berhasil melari- 

usutan lebih djauh. 
Adapun agen polisi jang ditembak 

oleh pemuda itu, jalah “agen polisi 
kelas I Harjanto jang kini telah di- 
rawat di Rumah Sakit Salatiga. Lu- 
ka-luka jang dideritanja didada se- 

“belah kirj tidak membahajakan. 

9 GRANG DIDENGAR KE- 
TERANGANNJA.   Didapat kabar, bahaw-9 orang pa 

da hari Sabtu jbl. telah dimintai ke- 
terangan2 oleh fihak jang berwadiib 
dj Semarang, mengenai tersiarnja 
surat2 selebaran FPII' jang mene- 
hendak: agar 18 Seovtember didjadi- 

kan Hari Berkabung NasionaP”. sanaan si pendiual: pendjualan ke 
Surat2 selebaran 'itu telah disiarkan pada umum dilakukan TIDAK. 
pada hari Djum'at siang j.l. dimes- memakai recept dan dgn hargz 
diid2 dalam kota Semarang dan di- 
mesdjid Demak. 

HARGA MAS 
  

      

    

£ sar sementara. 

'wadjib supaia persoalan ini dia- 
E |ngan dianggap sebagai suatu ke- | 
|Idiahatan biasa, karena 

jadanja kereta-api jang mendatang. 

|tini. Pamflet itu ditulis dengan tas 

L : : Sh bai ti 3 terdjadi dalam negara 
Tidak diterangkan, bagaimana re: Ka ea 1 5 

"|. b) Tindakan sematjam itu ada: 
.|'ah me 
—|dap k 

'Doropajung, selagi menjeberang 
'djalan di stasiun telah kelanggar | 

ikan antjaman terha- 
erdekaan pers chususaja 

lan demokrasi pada  umumnja, 
jang didjamin oleh undang? da- 

   

Y. Meminta kepada jane ber- 

tindakan 
'tu dilakukan terhadap seorang 
wartawan dalam melakukan tu- 
gasnja. 2 

NI. Berkenaan dengan terdja- 
dinia veristiwa tersebut P.W.I. tia 
bang Surakarta mendesak kepada 
iang berwadiib supaja memper- 

kan tugasnja. 

DJUWANA : 
KETJELAKAAN NGERI. 
Minggu sore sekira djam 18.00 

distasiun “Djuana telah terdjadi 
ketjelakaan ngeri. Seorang wanita 
Tionghoa bernama nj. Bing wak- 
tu habis berdiualan dikampung 

  

kereta api, hingga badannja pu- 
tus djadi dua. Perlu diketahui, 
bahwa nj. Bing tadi memang ku- 
rang  pendengarannja, hingga 
mungkin tak dapat mengetahui   
SALATIGA 
PAMFLET2 DI SALATIGA. 
Di beberapa tempat waalam kota 

  

ngan, dan dalam pokoknja berisi tis 
dak menjetudjui bahwa Bung Karno 

|orang gerombolan bersendjata 

9 Kledung — wonosobo terbuka 

  

TEGAL 
Me Raman 

| WAK L RESIDEN PEKALO- 
NGAN MENINDJAU. 

Dengan diantar oleh para ang- 
rauta Sub panitya desa pertjobaan 
ang dipimpin oleh bupati Tegal, 
pada tg. 16 September jl. rombo- 
agan Wakil residen - Pekalongan 
.elah mengundjungi desa pertjo- 
baan Bodjong. Maksud kundju- 
ngan ini pertama untuk meresm: 
kan pembukaan balai desa sebagai 
hasil pertama usaha panitya jang 
bersangkutan - dan mengadakan 
pemeriksaan administrasi desa. 
“Ketjuali itu djuga untuk menga- 
“lakan penindjauan pada objck2 
pembangunan desa seperlua'a. 

PEMALANG 
SEORANG ANGGAUTA OPR 

- LAWAN GROMBOLAN 

Baru2 ini di Pagiliran daerah Pe- 

malang telah terdjadi pergulatan 'an- 
tara seorang anggauta OPR setem- 

pat lawan 2 orang gerombolan ber- 
sendjata dengan berachir tertang- 
kapnja gerombolan itu, Peristiwa t2: 
djadi diwaktu siang. 
Waktu itu anggauta OPR sedang 

mentjangkul diladang. 2 

jang 
achirnja memaksa minta djaminar 

makan. 

duanja diadjak pulang. Mereka ber 
djalan dimuka dan OPR mengiringi 
nja dari belakang. 

Entah bagaimana — ..rentjananja” 

arah belakang densan tiada kata2 di 
hantamlah mukanja dan djatuh ter- 
sungkur.  Achirnja terdjadi pergula 

tan dengan kemenangan  dipikak 
OPR. 

Seorang jang lain mungkin, kare- 
na terkedjut terus melarikan diri te 
tapi achirnjapun mengangkat ta- 

ngan” terhadap sedjumlah penduduk 
jang djustru serentak keluar rumah 
sebagai “akibat teriakan ,,siaap” da- 
ri“anggauta OPR tadi. 

WONOSOBO 
'DJEMBATAN KALI MEDONO 
'DAN KEBELUKAN SELESAI 

DIBANGUN 
Dua buah djerststan didaerah Kc 

du. mah diembatan2 - K. Madone 
dar Kabelukan telsh selesai diba 

ngun jang masing2 menghabiskan 
beaja Rp. 182.000— dan Rp. 291. 

  

, $ . 4 600 —. Kedua djenbatar tsb. diru 
e e Salatiga, hari | Minggu - jbl. telah igak sedjak pada waktu clash “jang 

Bis Salatiga diketemukan siaran2 pamf!et jang kedua. . 
: " diberi tanda dari Pemuda Anti Har Dan dengar selesainja kedua diem 

batan tsb. hubungan langsune antar” 

Prembun — Wadaslintang “dan dari 
de- 

kawin dengan Njonjah Hartini Su- ngan lantjar. Kedua diembatan tsh 
wondo.  Sebabnja . karena Njonjak 
Hartini dikalangan masjarakat Sala- 
tiga ,,tak dapat diterima”. Disebut 
kan djuga' dalam pamflet tadi, bah- 

wa mereka hanja mengakui Njoniah 

Fatmawati .sebagai Bu Karno. Se- 
hagaimana diketahui, Nionjah Har- 
tini Suwondo adalah seorang pendu- 
«uk “Salatiga. : 2 i 

  

! 
PELANTIKAN COMPIE2 MO- 

BIELE BRIGADE BARU. |   
pagi di Tawangmangu 
ka npelantikan 

Pada tgl. 30 Sept. 1954, djam 10 
akan diada:! 

Mobiele 

  

Compie2 
Brigade baru jang telah selesai dila-, 
tih. Dalam upatjara pelantikan tadi: 
akan hadir a.l. Gubernur Djateng, 
Panglima Div. Pangeran  Diponego- : 
ro, Ketua DPRDS Djateng “ls. 

diaan, sesudah dirundingkan dgi. 
'Djawatan Pharmasi, Kementerian 

K£ISS & CO MEMBAGI 
CAMELPO II. 5 

Menurut keterangan, mulai tgl. 
20 September atau hari SENIN 

dasarkan peraturan dari Kantor 
Urusan Perlengkapan dan Perse- 

Kesehatan. Prosedure dalam pen | 
diualan bebas dari barang tadi 
sbb.: I. Pendjualan . Camelpo JI 
kepada umum terutama disalur- 
kan melalui: Apotik2, rumah? 
sakit,  kraam-kliniek2, rumah2 
obat Tionghoa dan drogisterij2 di 
seluruh Indonesia. Untuk kepen- 
tingan supaja pendjualan tadi da 
pat meluas, maka barang tersebut 
depat pula toko2 P & D ditun- 
diuk sebagai saluran atas kebidjak 

menurut peraturan .iang ditetap- 
kan oleh Kantor Pusat Urusan 
Harga, tiap2 kaleng jang didjual 
kepada' umum harus dibuka oleh 

masing2 pandjangnia 60 dan 31'4 
meter, “jang  menrrut keterangan, 

bahwa djembatan Kabelukan tsb 
merupakan satu?nja diembatan di 
Diawa Tengah janp dibangun kem, 
bal: dalam bentuk dop bangunan. ig. 
terbaik dan dapat dilalui "kendaraan 

bermotor dari dua djurusan. 

KUTOAROJO 
SEBUAH DJEMBATAN SELE- 

SAI D.BANGUN DENGAN 
BEAJA Rp. 373.000.— 

Oleh djawatap Pekerdjaan Umum 

kini telah diselesaikan pula pemba- 
ngunan djembatan Kedungbener jg 
menghubungkan antara daerah Ku- 

  

““toardjo dan Kebume, dengan beaja 
Rp 373.000,—. Pembangunan djem 
batan tsb. merupakan ' pembangu- 
nan istimewa jg kedua, seperti hal- 
nja dengan pembangunan  djemba- 

tan Kebelukan didaerah Kedu jl., 
jg pandjangnja 26,20 meter dan da- 

pat dilalui kendaraan bermotor da- 
aa Oak Bejat Ma Maa Firma Reiss & Co di Semarang ri dua djurusan. Tgl. 24-9 akan di. 
melakukan pengedjaran da enc- telah membagi 200 kaleng Camel resmikan pembukaannja jg antara 

Nata 1 PENS bo IL jang baru diterimania, ber, jain akan dihadiri oleh wakil dari 
DPD Propinsi Djawa Tengah. 

TJIREBON 
2070 PEGAWAI TINGGAL 

DI HOTEL 
Dari fihak Kantor Urusan Pe- 

rumahan Tjirebon didapat kete- 
rangan, bahwa dari I.k. 500 pe- 
awai negeri di Tjirebon kini ada 
090 diantaranja jang masih ber- 

diam di hotel2. Kesulitan peru- 
mahan dapat diatasi hanja dengan 
adanja usaha2 rakjat jang men- 
dirikan rumah2 baru dikampung2 
dalam kota Tjirebon,  sekalipua 
rumah2 itu sebagian besar terdiri 
dari rumah2 bambu. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa kantor Urusan “Perumahan 
Tjirebon bukanlah sebagai obat 
mudjarab untuk mengatasi kesu- 

  

Semarang, 20 Sept. 1954. si pendjual pada waktu pendiual- | litan rumah. n : i 
24 karat: djual 1 Rp. 46.— an dilakukan. Prosedure pendjual | mengawasi Ta Se kn kena beli Rp. 55,50 an tadi mulai berlaku pada-tgl, |orang2 jang membutuhkan rumah 22 karat: djual — Rp. 42.— 24 Agustus 1954. . pada .rumah2 kosong. dengan di beli Rp. 40,30 adakan rundingan lebih dahulu   

  

    

  

       

  

    

PECIAL DE LUXE SEDAN 1949 | 
ADSTER-SPORT 1952 | 

2 Sidodadi 
   
   

         

    

          

      
    

  

    

kenal untuk segala 
akit kerongkongan       

  

P. T. Maska 

dari Semarang, 
TEGAL 

DJAKARTA 
PALEMBANG 
SINGAPORE 
SEMARANG, 

  

pai Pelajaran Nusantara 
KAPAL. MOTOR 

Telah mulai melajari lijn tetap pada saban bulan 2 kali 

— facultatief 

TJIREBON — facultatief 

dan ditunggu kedatangannja pada tanggal 23 September 1954. 

Pendaftaran muatan kepada "INASTEC” N. V. 
Purwodinatan Tengah 26 - Telp. 1778 - Semarang. 

1 : ”INASTEC” N, V. 
Agent. 

”NAIKO” 

  

    

  

|. Babi: “Chirosierik 1 CH ENT 
: “DJODIPAN 31 — TELF. 325 — MALANG 

Inem 

     

dengan para pemilik rumahnja. 

  

Karangtengah 11/30, 

dibawah pengawasan Panitya U 
Lie Biauw Nio, telah Jutus : 

COUPBUSE5.: Nj. 
COSTUMIERE: Nn. 

         
r 

  

   Tengamuk Lagi 
Kota Djakarta 

  

alam D 

(Ratusan Rumah (Terbakar Dibilangan 
| Djembatan Lima—Toa ekong Dan 

Langgar2 Ikut Hangus 

KEBAKARAN besar jang memusnahkan Ia 100 buah rumah 
atau wuwungan berdiri dari ratusan pintu serta menjebabkan be- 
berapa ribu orang “kehilangan tempat (nggalnja, Minggu ma- 
lam telah terdjadi dikampung Krendang, Djembatan Lima, terna- 
suk kelurahan  Angkee Duri, ketjamatan Krukut, kewedanaan 
Pendjaringan, Djakarta. Api jang mulai berkobar pada lebih ku- 
rang djam 18.30, telah berhasil dipadamkan oleh Djawatan Pe- 
madam Kebakaran jang letaknja hanja kira2 2 km dari tempat 
kebakaran tersebut dalam tempo 142 djam kemudiaz, jakni Ik. 
djam 20.00. 

Tapi walaupun demikian, dalam 
tempo 115 diam itu sadja, api jang 

dengan tjepat sekali berkobar be- 
sar telah menjapu bersih tdak ku 
rang dari 100 buah rumah jang se 

Datang ? 

Hal ini diluluskan dan ke-f 

bagian besar terdiri dari rumah-ru 
mah pondokan dan atap. ditambah 
lagi dengan kerasnja angin jang ber 
tiup ketika itu serta banjakn.a terda 
'pat bahan? jang mudah terbakar 'se 
perti bensin, karbit, minjak2 dil. 
dan oleh sangat 'sukarnja didapat 
air. Sebab2 kebakaran sampai saat 
ini masih terus diselidiki, tetapi me 
nurut keterangan, api mula2 berasal 
dari pondok seorang jang sampai 

Minggu malam belum berhasil dike 
emukan. Kerugaian sebagai akibat 
kebakaran besar itu ditaksir sedikit 
nja meliputi dumlah Rp. 500.000. 
Luas daerah “kebakaran ditaksir Ik. 
1 hektare. F 
Ketjuali rumah2, duga turut habis 

terbakar satu rumah toapekon be 
sar, 2 atau 3 buah langgar, dan se 

d/umlah perusahaan ketjil, seperti 
perusahaan kopi, djagung. obat nja 

Imuk, kaos kaki, paberik kontji, dsb. 
yja, perusahaan? inilah jang menu 

rut keterangan pada umumnja ba 
njak men'impan bahan2 jang sangat 
mudah terbakar seperti mesin, kar 
bit, binjak2, dsb.nja. 

Menurut keterangan kepala kam 
pung Angkee Durj Baharuddin, me 

lihat demikian padat dan rapatnja ru 

mah2 dikampung Krendang itu, ma 
ka menurut taksirannja djumlah ru- 
mah jang habis terbakar meliputi 
angka Ik. 200 buah. 

Sepand/ang jang diketahui, dalam 

peristiwa kebakaran besar itu tidak 
terdapat korban djiwa, kerjuali se 

djumlah orang mendapat luka? aki 
bat terbakar, serta banjak anak ke 
dil jang kehilingan orang tuan,a, 

Penduduk jang mengalami nasib 
edih itu terdiri darj penduduk tjam 
puran, jakni darj bangsa Indonesia 
fan Tionghoa, (Antara). 

  

MEREBUT KEDJUARAAN 
PING-PONG. DJATENG 

Dengan mendapat perhatian be- 

sar sekali, maka pada tgl. 18 dan 19 
September digedung Ta Chung Sz- 
Semarang telah dilangsungkan per- 
tandingan Ping Pong untuk ms» eburt 
djuara Djawa Tengah. Dengan pe- 
nuh “fibting spirit masing2 . tidon 
menghadap' pertandingan? tadi  Ra- 

njak terdjadj hal2 jang menarik ner. 
hatiar, jaitu misahyja djuara perta- 
ma tahun 1954 Lie Tjien Hock te- 
lah djatih dalam semi finale me- 

lawan The Tiong Hian, Lie Horx   
Modevakschool ,,YAP” 

methode : DANCKAERTS — dir. Mevr. SIE KING SIAN 
- Telf, 1152 p.p. Semarang. 

an selama tgl. 13/14 Sept. 1954, 
djian 

Dalam udjian jang telah diadak 

BUKU PENERBITAN BARU JANG ISTIMEWA mma SEDJARAH PERGOLAKAN 

Dari tahun 1909 sampai sekarang 
Memuat 643 gambar2 Foto, 
Ukuran 24 X 30 Cm. 
Tebal 235 halaman. 

4 Harga Rp. 46.80 Luar kota tam- 
bah Porto Rp. 2.— 

po Pesanan dengan wesel pada : 

BHINNEKA 
Di, Slamet Rijadi 173a - Solo 

Gwan djuara ketiga 1954 didjatuh- 

kan Tan Sing Hien. Bhe Swie Tian 
runner-up th. 1954 dikalahkan o'eh 
Tan Ling Tek jang dalam semi fi- 
nale didjatuhkan L2e Kiem Ling. 
Diago2 wanita seperti tan Persis 
(Solo), Tan Bertien, Tjia Ngo Bie 
tidak dapat mengambi! bagian da- 
lam pertandingan Ping Pong terse: 
but disebabkan terhalang, Terasi 
walaupun demikian pernain2 bari 
iang muntjul mempunjsi bakat tii- 
kup bagus. Kesudahan dari paia 
pertandingan2 tadi dapat ditutur- 
kan sbb.: 

Single laki2: djuara 1. The Tiong 
Hian (TCS Smg.), 2. Tan Ling Tok 

(Smg.), Liem Ngo Soep (TCS Smg), 
Tan Sing Hien (Tsing Shen Solo). 
Single wanita: djuara 1. nj. Liem 

Ngo Soen (TCS Smg.), 2. Ong Siok 
Tjing (TCS Smg.) & TNP Ambara- 
wa), Musdjati (Jogja), Johana Lie 
(Kudus). Double laki2: diuara 1. The 
Tiong Hian/Liem Ngo Soen, 2. Lie 
Tjien Hock/Tan Liang Hap, 3. 
Young Ping Ming/Tan Ling Tok, 
Bhe Swie Tian/Kwik Joe Ie. Semua 
ini dari TCS Smg. Double tjampur: 
an: djuara 1. The Tiong/Ong Siok 
Tjing, 2," Suami-isteri Liem  Ngo 
Soen, 3. Oci Kong Liat/le Ling Shien, 
4. Khoe Siong Bing/Ong Lena 
(KY) 

PORIS DJUARA DI PATI. 
Dalam pertandingan segi tiga jang 

diselenggarakan oleh Ps. Sjakta di 
Pati, maka-pada hari kedua tsl. 18 
Scpt. kes. Poris. di Semarang berha- 
sil pula . memperoleh kemenangan 
dari HWM Solo dengan angka 3—2. 
Dgn demikian, maka kes. Poris Smg. 
mendjadi. djuara segi tiga di Pari. 
Belum didapat kabar, bagaimana ke 
sucahannja pertandingan antara kes. 
Sjakta lawas HWM Solo. 

  

Mevr. E. G. Kliring/Mej. 

MOESTARIE 
LIBHOK NIO . P.s. Rombongan baru akan dimulai dalam bulan Oktober 1954. 

Mulai sekarang menerima pendaftaran murid2 baru. 
Djuga memberi peladjaran keradjinan-tangan, 
men, bedversiering dan hoedenles. 

corsage-bloe- 

ASIA 

! 

TOKO :BUKU 

    

  
  

  
  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 22 Sept. 1954: 

Djam 0610 Imbauan pagi: 0641 

instrumentalia Timur: 07.10 The 
Oueen's Hall Light: 07.30 Dendang 

Malaja: 12.05 Ork. Hawaiian Suara 
Kentjana: 12.30 Gending2 Bali: 
12.45 Ork. Tommy Dorsey: 13.15 
Murdjiwarti dan Djauhari: 13.40 

Ork. Ketjapi: 14.00 Aneka Irama: 
17.05 Taman Kusuma, 17.40 Trio S 
Jatno: 18.15 Sasando Timor: 18.45 
Dari dan utk, Angg. AP: 19.30 Mer 
du Meraju: 20.30 Langgam dan 
Krontjong: 21.15 Wajang Orang: 
22.20. Wajang Orang  (landjutan): 
(24.00 Tutup). 

Surakarta, 22 Sept. 1954: 

Djam 06.03 Dari Malaya: 06.45 
Abdulgani dan Rumtani: 07.15 Or- 
kes Malando, 07.45 Jimmy Leach 
dll. 1203 .— 12:45 .— 13.45 Klex 
nengan dari Puro: 17.05 Bu Nies 
dengan kanak?nja: 17.45 Varia Di:- 
wa Tengah: 17.55 Peter Yorke: 18.00 
Penerangan Rakjat: 18.15 Ruangan 

A.P.: 19.30 Konser Malam: 19.45 
Kontak dengan Pendengar: 20.30 
Malam Manasuka oleh ROS: 21.20 
Malam Manasuka (landjutan): 22.15 
Dari Padang Pasir: 23.00 Tutup. 

1954: Jogjakarta, 22 Sept. 

Djam 06.10 Bonangan pagi: 06 39 
Genderan pagi: 07.10 Gendsran pi- 
gi (landjutan), 12.05 Doris Day di- 
angkasa: 12.15 Krontjong Malaya: 
12.30 Rintihan Biola: 
ngan Empat Sekawan: 

ture dan Suita jang terkenal: 13.50 
Nani dan Ping Astono: 14.00 Hida- 
ngan Dharncto: 17.00 Hiburan sore: 
17.40 Rame? Patah Tiingko: 18.05 
Instrumentalia: 18.15 Hiburan sen- 
dia: 18.30 Peladjaran lagu2 Djawa: 
19.40 Violin Recital, 20.15 Buah 

tjiptaan Gesang dan Arimah: 20.29 
Njanjian Malam: 21.30 Uiond Ma- 

nosuko: 22.15 Ujon2 ' Monosuko 
(landjutan), 24.00 Tutup 

13.1T9 Over- 

Djakarta, 22 Sept. 1954: 

Djam 06.10 Orkes Haw. Taruna: 
06.30 Njanjian Ramlee dan-Ch2 Ru- 
biah: 07.10 Gamelan Djawa: 07.34 

Orkes Tossema: 12.00 Orkes Kr. 
Puspa Kemala: 12:40 Rajuan dari 
Minahasa: 13.00 Orkes Studio Sura- 
baja: 13.40 Lagu2 Atjeh Asli: 14.00 

Dari film: 17.00 Kesenia, Sunda 
Penggugah: 17.30: Peladiaran nianii: 

18.00 Varia Nusantara: 12.20 Orkes 
Kr. M. Sagi: 19.30 The Old Timers, 

20.48 Orkes Hawaiian Rame Dsn 
dang, 21.15 Lembaran Wanita: 22.iS 
Orkes Gambus Alwathan: 23.00 Tu- 

tu» 

»Djubah Di- 
ponegoro"“ 

Kini Dimiliki Oleh R. B. 
Mangunsurowibowo 

Jogja 

DEWAN pemerintah Daerah 
Istimewa Jogja jang diketuai oleh 
Sultan Hamengkubuwono  ke-IX 
dalam suratnja kepada Residen 
Kedu menjetudjui adanja usaha2 
pengumpulan barang2 asli dari 
Magelang jang mendjadi miliknja 
almarhum Pangeran Diponegoro. 
Djawatan P.P. & K. dan Peme- 
rnitahan Umum Daerah Istimewa 
Jogja jang diserahi mengurus 
barang2 itu memperoleh ketera- 
ngan, bahwa sebuah ,,djubah” 
Diponegoro kini telah dimiliki 
oleh R. B. Mangunsurowibowo 
dan 4 kursi ditempatnja R. Pandji 
Mangunkretarto bertempat di Pu- 
djokusuman dan Nalagaten Jogja. 

Dalam hubungan ini ,,Antara” 

mendapat keterangan, bahwa 2 kursi 
tersebut sekarang sudah  mendjadi 
penghuni baru” dalam kamar muka 

dari bekas gedung karesidenan Kedu 
ialah tempat tertangkapnja  Pange- 
ran Diponegoro di Magelang pada 
tahun 1830. Oleh pemerintah didae 

rah Kedu dikandung maksud untuk 
kembali merawat kamar tersebut se- 
baik2nja, mengingat banjaknja per- 
hatian terhadap tempat bersedjarah 

itu, dan diusahakan kembalinja ba- 
rang2 jang dulu asli disitu ketika ter 
djadi gagalnja perundingan antara 
pemerintah Belanda dengan Pange- 
ran Diponegoro. (Antara). 

1 KAPAL MINJAK RRT TENG 
GELAM, 3 KAPAL MERIAM 

HANTJUR., 

Djurubitjara kem, pertahanan 
Kuomintang mengumumkan bah- 
| wa pesawat2 terbang ,. Thunder- 
bolt P-47” angkatan udara Kuo- 
mintang telah menenggelamkan 1 
kapalminjak RRT dan menghan- 
tiurkan 3 buah kapal merizm 
RRT. Djuga sebuah djung bermo 
tor dan beberapa kapal lajar jang 
lebih  ketjil telah  dihantjurkan, 
Diterangkan bahwa kapalminiak 
RRT tsb tadi ditenggelamkan: de 
kat Changpu, 45 mil sebelah sela 
tan Amoy, Sementara itu segelom 

ng pesawat  pembom-pemburu 
Kuomintang lainnja telah menie- 
rang diatas Chingkiang (45 rail 
utara Amoy) dan menjerangi ka 
a12 meriam, djung2 dan kapai? 
etjil disana, 

12:45 Hida- ' 

  

  

  

Nj. Suhartini 
Kemaren 31 Th , 

NJONJAH Siti Suhartini, isteri 
kedua Bung Karno dilahirkan di 

'Ponorogo pada tg. 20 Sept. 1923, 

anak kedua dari keluarga Osman 

jang sekarang bekerdja pada Dja.- 

watan Plavolog'e Kehutanan di 

Bandung. Dengan demikian, pada 

hari Senen tg. 20 Sept. ni. Su- 
hartini melangsungkan hari ulang 

tahunnja di Salatiga. Nj. Suhartini 

pada hari Senen kemaren genap 
umur 31 tahun. 

Dua orang saudaranja lagi adalah 

seorang kakaknja bernama Sumadi 
bekerdja pada Kotapradja Medan. 
Adiknja bernama Sugianto bekerdja 
pada Djawatan Kereta Api Ponoro- 
go. Pendidikan terachir jang diper 

olehnja dari ,,LE:V. Niiverheidschool 
Bandung dan dalam tahun 1938 men- 
dapat hadiah nomer dua dalam pa- 

meran keradiinan tangan IL.E.V. di 
Bandung. Nj. Suhartini pernah bela- 
djar d' Mulo Bandung sampai dengan 
klas III. 

Kesukaan menonton bioskoop ada 
djuga: Bintana film jane disukai 

lah Gregory Peck dan Elizabeth Tey 
lor. Dalam lapang kesenian timur 
menjukai pertundjukan wajang wong. 
Menari sendiri tidak mempeladjari. 

Untuk merawat kesehatan dan ra- 

i watan badan jang disukai cosmetics 
buatan Max factor dan djamu2 Dja- 
wa. Sedangkan ke-olahragaan jang 

disukai adalah badminton dan korf- 
bal 

| 5 Orang anaknja akan di- 
bawa. 

Seperti telah dikabarkan Njonjah 
Suhartini  mempunjai ' lima orang 
anak. Sckarang dengan pasti dida- 
pat keterangan bahwa 5 orang anak 

itu akan diadiak ikut serta tinggal 
bersama di Bandung, 

    

   

  

  
Adapun 5 orang anak itu adalah: 

Siti Suwandzni umur 10 tahun seko: 

lah di kelas 5 sek. Rakjat. 
| Amak kedua Herwendo.umur 8 ta- 
Ihun kini di Sek. Rakjat klas IV. 

hAnak ketica Herwanto kini umur 7 
| tahun duduk di S.R, klas 2. Anak 

s ke-empat Riswulan umur 4l/, tahun 

| kini di-Frobelschool. Anak iang ke 5 

' Sri Har Iswati umur 3!5 tahun dan 
belum sekolah. 

aa 
Njonjah Hartisi djura mendjadi 

anggauta ,,Rukun Wanita Sala- 

'tiga dan tidak mendjadi anggau- 

ta salah satu partai politik. 
Mengenai kesukaan dalam ba. 

tjaan, dia hanja menjukai ba- 
tjaan madjallah?2 dan batjaan ri- 
ngan. 

Sementara tinggal di 
Bandung, 

Dalam hubungan ini dapat di. 

fjatat, bahwa pada achir bulan 
ini Njonjah Suhartini akan ting- 
gal di Bandung bersama ajahnja, 

jakni di jalan Anggrek no, 47 
Bandung, 

' 

Sementara itu Djaksa Agung Muda 
Abaul Mutalib Moro telah menjata 

kan harapann'a, supaja pers menin 
djiau soal kawinnja Bung Karno de 

ngan Njorja Hartini setjara ,,zake 

liik”, apabila membitjarakan hal itu. 
Dalam pertemuan dengan wakil-wa 
kil Pengurus PWI Pusat dan Pengu 
rus PWI Kring D'akarta jang diada 
kan hari Sabtu jang lalu dikantor 
Kedjaksuan Agung, oleh  Djaksa 

Agung Muda itu dikemukakan, bah 
wa kemerdekaan pers dihormati. 
Dalam pada itu “pihak Kedjaksaan 
Agung tidak akan dapat membiar 
kan, “apabila socl kawinnja Bung 

Karno dengan Njonja Hartinj itu 
didjadikan ',/hetze” (fitnahan) terha 

dap diri Presiden. Demikian Djaksa 
Agung Muda Abdul Mutalih Moro. 

(Antara). 

Bintang' Dae- 
rah ,.,Marah', 
MengenaiP elajanan Wak- 
tu Pemilihan Bintang 
Radio Di Djakarta 

ROMBONGAN seniman dan 
seniwati Palembang jg mengikuti 
sajembara bintang2 radio di Dia- 
karta beberapa hari jl, sudah 
kembali di Palembang  ketjuali 
Amir Hamzah jg menggabungkan 
dirinja pada barisan Mobrig kom- 
pi 4153 untuk selandjutnja ber- 
tugas di Atjeh. Dalam menjata- 
kan kesan2 mereka kepada warta 
wan ,,Suara Rakjat Sumatra”, a.l. 
dikemukakan rasa keketjewaan 
akibat pengalaman mereka atas 
perlakuan panitia Djakarta me- 
ngcnai perumahan, makan dan 
kendaraan selama di Djakarta, 

  
Menurut keterangan itu klimaks 

dari lajanan jang tidak baik ini, ham 
pir sadja penjanji2 daerah, jaitu a.l. 
dari Makasar, Ambon, Medap Palem 
bang. Padang dan Bukittinggi akan 
mengadakan pemogokan tidak turut 
sajembara. Kalau daerah tersebut ba 
ru sampai ..hampir mogok” sadja, pe 
njanji dari Samarinda, sebagai pro- 
tes, memang tidak turut sama seka 
li walaupun mereka sudah berada di 
Djakarta. 

Akibat kedjadian2 ini diantara pa 
ta penjanji jang tahun ini turut sa- 
jembara sudah didapatkan kata sepa 
kat, andaikata tahun depan mereka 
mendapat penghormatan terpilih “Ia 
gi untuk mewakili daerahnja, meres 
ka tidak akan bersedia lagi turut sa 
jembara “di Djakarta. Dikatakan 
acbirnja, sekali ini ng dderah. di 
perlakukan sebagai "“agang tak las 
ku”. (Antra). | 
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1 gontuk: mmalah diantaranja suda! 

f sar. Didistrik Malimpung, 

  

     

  
Pan 

P.M. Ali, menter 

EBUDAJAAN. Tampak saat peresmian 
digedung Sriwedari, Solo. Diantara para 
Yamin, dan Bahder Djohan, d.El.-nja. 

diiringi dengan lagu Indonesia Raya. 

  

  

    

  

        
  

KA 
- Dipengaruhi 

     
   

bahwa per! Tayangan BN 
selama tahun jang lamp: 
radikal, “jang ud 

dal) pemernt 

   Za menguraikan perkara “Blitar” dan “Talisse”, dua kapal jang 
mengangkut sendjata Belanda ke Irian Barat dan  dibeslah oleh 
pemerintah Indonesia. 

  

'Asbes Hal: | 
mahera Baik | 
Banjak. Peradntana Utk 
     

kepada ,,Antara” dinjatakan bah- 
wa hasil penjelidikan dari pihak 
Diawatan Geologie tentang keada 
an asbes di Halmabera, walaupun 
laporan jang diterima oleh Dja- 
watan Pusat “Pertambangan tsb. 
belum siap seluruhnja namun su- 

    

  

dah dapat dikatakan, bahwa as- 
bes didaerah Halmahera itu ada- 
lah baik. Sebagaimana diketahui, 
sebelum 4 "penjelidikan me- 
ngenai keadaan Lengan aa 
ra itu telah dilakukan oleh peme 
rintah Belanda, akan tetapi berhu 
bung netishnja perang penielidi- 
kan tsh, tidak dapat sajaganan 
terus, sehingga laporan jars teng 
kas manga nai en asbes itu 
tida apats hanja jang pasti, 
ialah, bahwa di Halmahera terda- 

Setelah- penjerahan kedanlatan. pe 
merintah sebetulnja- menghendaki scf 
gera diadakannia penjelidikan lebih | 

|suntrngan dan remse kapital. Ka 
rena itu, bahwa pihak Belanda ter 
saksa melakukan demarche, jang ke 
| median terniata tidak ada hasilnja. | 

landjut, akan tetapi berhubung de- 
ngan kekurangan tenaga, terpaksa t' 
dak dapat diselenggarakan. Baru pa 
da achir tahun 1953 oleh pemerin- 
tah telah ditundiik seorang pegawai 
dari Djawata, Geologie, Dr. Kraeff 
untuk memimpin rombongan guna| 
melakuk Aa Mp ea mengenaj ke | 
adaan asbe Halmahera itu. Se- 
telah kurang lebih enam bulan la- | 
manja diadakan 'penjelidikan. olek 
rombongan tersebut, maka didapat 
kesimpulan bahwa “asbes jang terda 
1 di Halmahera itu berkwalitet 
aik. 
Penjelidikan -belum lagi siap sel 

ruhnja, sehingga dengan - demikian 
Diawatan Pusat Pertambangan Nege | 

bil tindakan? | ri belum dapat mengatn 
ataupun usaha2 selandjutnja. 

Penjelenggaraan pertambangan as Ak 
bes di Halmahera akan diserahkan 
kepada para pengusaha nasional dan 
aa sudah Nang ani haka pengu 
saha nasional tadi jang t merg: 
djukan permohon aa - tetapi 
pemerintah belum dapat mengambil 
putusan, demikian Diawatan Pusat 
Pertambangan Negeri (Antara). 

    

    

     
   

  

   

sBRITISH Medical Jo 
pada hari Djunfat me 
ngat lagi polemik n 
kit kanker dis 
bakau dengan menja 
wa bagian terachir | 
rokok m ial: 
berbahaja. Dteran: 
gan tadi bahwa kes 
telah diambil dari 

  
wa terdapat perbeda: 2ng 
ka Batara Pai . olel “ 
niakit kanker paru2 di A.S. can 
di Inggeris. Aa aa 

& Dikatakan bahwa angka kemati- 

    

an tsb. di AS. lebih dari 5096 le- 
bih.. rendah daripada “an ker 

tian tadi di Inggris walaupun dju 
lam orang jang merokok “di A 
3096 lebih banjak “daripada ditm 
lah itu di Inggris. Sebagai ala: 

  
Se 

lalu dikemukakan bahwa di In 
orang minum rokok selalu- sammai 
batang rokok hampir habis sedatrg- 

ruhi Oleh Nasionalisme-Ra- 
dikal Pihak Indon. — Kata Belanda 

RISALAH TAHUNAN 195 /1954 dari Kementerian Luar 
Negeri Belanda telah disiarkan h ri Sabtu. Didalamnja dikatakan, 

bangan jan antara Indonesia dan Belanda 
ni Ha dipengaruhi 

ah kabin Ali-Wongso memegang ken- 
ntahan, telah mendjadi kekuatan pendorong utama ba. 

gi kebidjaksanaan pemerintah In fonesia. Risalah tahunan itu dju- 

gan 

masuknja dan masuknja lagi orang2 

|tjaran normal dari perusahaan? Be- 

selah mengizinkan orang mengundju 

auhi dengan tjara ini, karena pem 
berian bantuan konsuler itu 

sen | 

sidada Peran- 

Ilam konperensi pers di Saigon, 

tiis di Indotiina jg nasibnja tidak 
diketahui. Ely menerangkan bah 

| Iwa menurut tjatatan resmi, antara 

. 1945 dan 1954 ada 40.029 orang 

6 tawan oleh musuhnja. Dari djum 
- Hah ini, hanja 9.886 orang 

| telah diserahk 

orang2 tawanan perang, terbitan 
C Tan 12 September. Dengan 

» |jang tidak diketahui nasibnja. 
.$ “Ely menerangkan bahwa ia telah 
» (menjampaikan daftar nama orang2 
. |tang hilang-tadi kepada pihak. TRV 

masih ketinggalan jar 
| terpentjil. Ely tidak menjembunjikan 
kemungkinan bahwa angka kemati 

          

   
      kan di A.S.. dimana rokok les 

Ingris 
      

  

WALAUPUN pada mulanja usa- 
ba penjelenggaraan Tn 

   

    

  

didaerah Pare2 berdjalan baik, tsta' 
pi waktu achir2 ini menemui baniak 
kasulitan sebagai “akibat kekatji ia 

Gerombolan TKR dan 'TIT mencan 
tiam para panitia setempat « an pen 

  

    
   

  

“jang dibunuh. Demikian ke 
“pihak resmi kepada Antara di Maka 

pung, — Allatu- 
arig gerombolan TKR telah msla- 

13 | 3 rang penduduk ikut dalam pemilihan 

En 
sebelum mereka diselesaikan 

| dahulu. “Antaranja mereka ' telah 

| membunuh seorang anggota PPP, 
| bernama Labeddu Alam, pertengah 

“an minggu jl. Tentara jang menemu 
kan mat lelaki tersebut mendapat 

  

   

lan umum! 

  

oleh nasoinal sme 

P'karakannja, bahwa dalam per 
tara ini telah tertjapaj persetudjuan 

tas dasar penggantian “kerugian 
leh pihak Indonesia bagi barang2 
ang dibeslah itu. 
Selandjutnja diterangkan pula da 

am risalah itu, bahwa kesukaran ig. 

lidjumpai bersangkutan dengan soal 

Belanda -ke Indonesia, telah mendija 

GH rintangan jang keras bagi ke'an 

anda di Indonesia. 

Mengenai orang2 Belanda jang di 
ahan. risalah tahunan itu menjata 
kan: bahwa "Kementerian  Kehaki 
man Belanda pada awal Mei 1954 

1gi para tahanan itu untuk membe 

Memupu 
Kongres Kebudaj 

Bahder Djohan, 

       

   

    

lajaan Dibuka Di 
 Dihadliri Oleh Utusan2 Dari 

  

wakil P.M. I. Wo 
ri Penerangan F. L. ' 

tono, Sri Paku Alam, Gup 
likota Surakarta. — 
Disamping itu Presiden dan 

Wak Presiden telah mengirim- 
kan pula utjapan selamat jang di 
'batjakan oleh pihak Panitya 
Djam 20.00 tepat resepsi dibi 
dengan pengantar kata dari ' 
Moerdowo selaku Ketua P' 
Penjelenggara, jang selandjut 
d'teruskan dgn kata pembukaan 
oleh Ketua Badan Mus'awarat! 
Kebudajaan Nasional Prof. Dr, 

dan sambutan 
berturut2 oleh Menteri PPK Mr. 
Mohd. Yamin, Menteri Penera- 
ngan F. L. Tobing, Ketua Parle-/| 
men Mr. Sartono dan jang ter- 
achir P. M. Ali Sostroamidjojo. 

Dalam kata sambutannja Mente: 
ri Mohd. Yamin katakan, bahwa Ne 
gara kita sebagai negara kesatuda 
iang baru lahir dalam kekeluargaan 
dunia telah "mengalami pendjadjah 
an jang berabad-abad. Tekanan dji 
wa jang diderita oleh Rakjat Indo 
nesia telah menimbulkan keruntuh 
an kebudajaan jang telah pernah di 
miliki oleh Rakjat Indonesia seba 
sai Bangsa jang berbudaja - tinggi. 
Tekanan djiwa itu telah pernah me- 
lumpuhkan budi dan daja Bangsa ki 
ta, dan telah mengakibatkan pula 
merosotn/a daja dan gaja tjiptaan 
Banesa Indonesia jang didjaman jg. 
lamvau telah dapat ' mewudjudkan 

  

  

  

    

  

dan pahat, kesenian sastera dan ke 
budajaan pikiran. Tindjauan hidup 
dan tatahan-keruhanian jang mend/a 
di dasar masjarakat dan negara2 In 
donesia ternjata adalah benda budu 

ja Indonesia jang tersusun baik dan 
sempurna. 

Tekanan djiwa @idjaman pendja 
djahan itu telah mengakibatkan pula 
hilangnja dalam beberapa hal keper- 
Ijajaan atas diri sendiri dan timbul 
uja perasaan ketjemasan jang sangat 
erintangi perkembangan djiwa- dan 
kemadjuan Bangsa. Dalam  djiwa 
Rakjat Indonesia berkembang pera 
saan kagum kepada hasil-hasil kebu   “ikan bantuan konsuler kepadania. 

Tetapi tuntutan pokok tidak dipe 

padaj 
izasnja bergantung kepada kebidjak ' 
-anaan Ksmenterian Kehakiman dan 

diakui tapi dengan ada pembatasan. 
Tentang pembatesan atas pengri 

man keuntungan dan djasa dan pe 
mungutan padiaknja, risalah itu me 

jagatakan, bahwa tindakan? ini dila 
ukan tempa berunding lebih dulu 
'engan, pihak Belanda. menurut per : 
etudiyan jang ada, tentang transfer 

'Dikatakannja pula. bahwa dianta ' 
-a 100.000-orang Belanda jang diam 

| di Indonesia. 
Air dineasri Pelanda. Selebihn'a ada 

| ah kelahiran Indonesia sendiri. De 

kira2 kepertiganja Ia 

mikian Antara” dari Amsterdam. 
“Antara). 

30.000 Ser- 

'jis Hilang? 
KOMISARIS djenderal Peran- 

fjis di Indotjina, Djenderal Paul 
Es, hari Sabtu menerangkan da- 

bahwa masih ada lebih dari 
30.000 oraug pasukan Uni Peran- 

tentara Perantjis jang 
g dimedan perang afau ter- 

jang 
ikan kepada pihak 

“waktu - tukar-menukar 

n, masih ada 30.343 orang   dan pembesar RDV sudah mendja 
wab “bahwa mereka akan” mentjari- 
tjari orang2 tawanap jang mungkin 

didaerah2 jang 

an di perkemahan2 tawanan perang 
Fdipihak TRV itu sngat besar, demiki 

an pula waktu orang2 tawanan tadi 
“Pdigiring keperkemahan2 tersebut sa) Ge 

1 4 . 7 

“Dari djumlah orang 40.029 jang 
| tertjatat hilang tadi, jg 1.062 orang 

- adalah opsir, 92 bentara dan' 35. 
s.!275 serdadu biasa. (Antara — UP). 

Iseparoh dari harga rata2 di Inggris 
'jang kini ialah 3 shilling 6 pense) 
'banjak orang sudah membuang :0- 

| koknja sebelum rokoknja itu, habis 
separok. 

dajaan Barat jang memunijak men 
djadi pendewaan daripada segala se 

| suatu jang datang darj negeri asing. 

Djiwa Bangsa Indonesia “jang diza- 
man dulu terang pendiriannja dan 
njata tudjuannja, jang memberi ga 
ja kepada kesenian sebagaj jang me 
lahirkan fikiran dan tindjauan hidup 
jang tersusun, mendjadi kehilangan 

dasar, terombang-ambing oleh angin 
Barat ditengah-tengah gelombang sa 
mudera jang ditakdirkan oleh Tuhan 
akan memetjah dipantatpesisir bu 
mi Proklamasi" jang kita djundjung 
tinggi. 

tidak lenjap. $ 
Menteri katakan, bahwa budi 

dan daja nasional jang karena 
kekangan pendjadjahan sangat 
merosot untuk sementara waktu, 
ternjata pada azasnja tidak  Je- 
njap. Djiwa Bangsa Indonesia jg 
tertekan berabad-abad itu ternja- 
ta masih mempunjai kemampuan 
jang terbuka untuk pandangan ba- 
ru, dan menampakkan semangat 
dan kekuatan dalam api 
perdjuangan, jang achirnja meng 
hasiikan penjusunan kemerdeka- 
an tanah air Mta sehingga 
terbentuklah Negara Kesatuan. 
Berkat kekuatan djiwanja Bang- 
sa Indonesia telah dapat me- 
njingkiri perpetjahan jang berupa 
kedaerahan sempit dan memben- 
tuk kesatuan jang mendjadi da- 
sar kekuatan. kesatuan Bangsa, 
kesatuan Bahasa dan kesatuan 
Tanah Air. Maka terlaksanalah 
sumpah pemuda Indonesia jang 
d'utjapkan “pada tahun 1928, :j 
itu Jandjutnja pertumbuhan Bang- 
sa ireng jang lahir 26 tahun 
dahulu mendjadi Bangsa Negara 
pada hari Proklamasi jang berisi 
djiwa merdeka dan berkehidupan 
ruhani-nasional. 
Dengan demikian, maka terbuka 

lah keleluasaan sebesar-besarnja ba 
gi kita sekalian untuk menegakkan 
Bangsa, Nusa dan Negara jang mer 
deka berdaulat. Bagi segenap pute 
ra Indonesia adalah suatu kewadji 
ban untuk mempersatukan seluruh 

semangat dan kekuatan djiwa guna 
menjusun ketata-negaraan jang sela 
ras dengan sifat2 kebangsaan dan se 
suai dengan kepentingan masjarakat 
Indonesia. Dalam usaha untuk me 
wudjudkan kebudajaan Indonesia ki 
ta akan tetap berpegangan pada “si 
fat2 kebangsaan, walaupun djiwa 
kita akan terbuka bagi unsur2 ke 
badajaan Barat. $ 

Penjelenggaraan Pen. 
£ didikan 

Dinjatakan oleh Mohd. Yamin. 
bahwa disamping usaha-usaha un- 
tuk mengembangkan kesenian seba- 
gai suatu segi daripada kebudajaan, 
maka ada suatu panggilan kebudaja- 
an jang perlu mendapat perhatian se- 
luruh Bangsa Indonesia jakni penje- 
lenggaraan pendidikan. Untuk me- 
ugangkat Rakjat kepada tingkatan 
hidup jang lebih tinggi diperlukan 
pendidikan jang meluas dan menda- 

Umum Adalah Kafir” 
seputjuk surat re 
rombolan diatas dada sikorban jang 

a berbunji: ,.Orang 'ini dibunuh karena 
dialah jang mengambil tjap-djempol 

ka “penduduk untuk pendaftaran pemili 
han umum”. Dibagian kampung B:n 
teng gerombolan mengantiam penlu 
duk supaja' membajar Rp. 100,— res 
orang, karena mereka telah mendaf 
tafkan-namanja kepada PPP. Tidik 
heran kalau penduduk .melarikan di 
Fi bila didatangi oleh PPP, sebab rje 
reka tidak mau didaftar, karena de rangan dan Panitia Pemilihan Umum kar. memasuki Pars2 kerena 

Didaerah Enrekang, dimana terda 
pat dua kesatuap gerombolan, jaitu 
TKR dan TII, kesulitan begitu sa 
ma. dialami  petugas2  pimilihan 

«3 

. Menteri PPK . 
1g, Menteri Pekerdjaan Umum Mohd. | 
P. Suroso, Ketua Parlemen Mr. Sar- | 
ernur Djawa Tengah, Residen dan Wa- 

   
   

   

    

   
     

   

mendapat tekanan pula 

Itu perguruan tinggi. 
atas itu semua, maka Pemerintah te- | 

ket-ta-negaraan, kesenian .bangunan | 

Budi dan daja nasional 

Indonesia 
n Kita Sendiri). 

    

  

     : | para 
. M. Ali Sastroamidjojo, 
Mohd. Yamin, Mente- 

  

    

   

tinggi. Keharusan itu 

|djutan bagian Atas. Keharusan itu 
berhubung: 

dengan usaha2 untuk mendjamin mu- | 
Berdasarkan 

    
  
lah merentjanakan pembentukan Per- 
'guruan2 Tinggi Pendidikan Guru. 
anal corps pengadjar jang diha- 
silkan oleh Perguruan2 Tinggi itu 
pasti akan besar artinja bagi per- 
kembangan kebudajaan. Demikian 
Mohd. Yamin, 

An Bangsa Indo. 

Berbitjara tentang Bahasa Indone- 
sia, Menteri katakan, bahwa Bahasa 

Indonesia merupakan suatu elemen 
liang penting bagi perkembangan ke- 
budajaan nasional. 
Dengan penetapan, Bahasa Indo- 

nesia kini telah mendjadi bahasa res- 
mi dalam Negara Kesatuan. Sedjak 
Proklamasi kemerdekaan Bahasa In- 

donesia telah mendjadi bahasa peng- 
'antar di Sekolah Rakjat dan Seko- 
lah Landjutan dan beberapa tahun 

'jl. mendjadi bahasa kuliah pada per- 
guruan tinggi di Indonesia. Peranan 
bahasa Indonesia dalam kehidupan 
Bangsa Indonesia adalah sangat 
penting. Berhubung dengan fungsi- 
nja ditiap lapangan kehidupan ma- 
ka guna perkembangan selandjutnja 
perlu diadakan penjelidikan jang 
mendalam. 

Dalam hubungan ini Menteri ka- 

  

takan, bahwa Kongres Bahasa Indo- 
aesia achir bulan Oktober jad. d 
Medan mempunjai arti jang sangat 
besar. Sebagai alat jang penting gu- 
aa  ,cultuur-overdracht”  perkem- 

bangan bahasa Indonesia akan sa- 
ngat mempengaruhi perwudjudan ke- 
budajaan nasional. 

'Dinjatakan selandjutnja, bahwa 
dalam timbulnja negara2 jang baru 
di Asia Tenggara, Negara kita mem- 
punjai suatu keistimewaan jang ter- 

'letak dalam bahasanja, karena ber- 
sama-sama dengan proklamasi ke- 
merdekaan Indonesia, Bahasa Indo- 
1esia telah siap untuk mendjadi ba- 

hasa kesatuan dan bahasa resmi. Di- 
njatakan pula, bahwa Kongres Ba- 
basa Indonesia di Medan itu telah 
menarik perhatian bangsa2 tetangga 

kita, sedang minat para ahli dibebe- 
rapa negara Barat terhadap: Kongres 
'tu pun tak kurang besarnja, 

Menudju terwudjudnja, 
Bangsa Budaja 

Mohd. Yamin selandjutnja “kata- 
kan, bahwa titik tudjuan disini ialah 

Solo 

(lam. Mutu sekolah2 kita dan mutu 
im- pengetahuan pendidik2 harus diper- 

terutama sa-f 

ngat diperlukan pada Sekolah2 Lan-|- - sk 

“kembangan . kebudajaan Indonesia. 
jang masuk kepintu gerbang Renais- 

luntuk  mentjari 

   
   

  

— MARCIANO — 
Ea) meskipun luka2, tetap djuara.....: 
  

sance Indonesia. Demikian  IMlohd 
Yamin. re 

Pedato pembukaan 
Ketua BMKN 

Sebelum sambutan? itu, Ketua BV 
KN Prof. Dr. Bahder Djohan dalam 
pedato pembukaannja ' mengemuka- 
kan, bahwa pada saat ini, sudah tim-' 
bul pada sebagian rakjat kita suatu 
kelesuan, suatu kelajuhan dan ke- 
lumpuhan rohani, ' jang melahirkan 
suatu pessimisme-budaja, jang me- 
ngakibatkan hilangnja  kepertjajaar: 
kepada kekuatan dan kemampuan 
diri sendiri, keadaan' mana seterusnja 
menimbulkan pendewaan 

segala apa jang datang dari luar ne- 
geri. Gedjala jang berbahaja ini hen- 
daklah kita sinjalir dan kita brantas 
sampai ke akar-akarnja. Keinsjafan 
akan antjaman ini hendaknja mendja- 

|di tumpuan dan latar-belakang “dari 
segala usaha jang ditudjukan kearak 

dan mengenal diri 
sendiri, untuk mengadakan exploras' 
kedalam lubuk djiwa pribadi, untuk 
membangkitkan sifat2 baik jang ter- 
pendam dan tertekan, untuk menem- 

'pa segala daja dan gaja guna pem- 
bangunan, guna kesedjahteraan dan 
kebahagiaan Nusa dan Bangsa. Hen- 
daklah diembus  api-semangat jang 
akan membangkitkan daja-tjipta di- 
dalam segala lapangan keaktipan 
akal dan budi. Untuk  mentjapai 
maksud itu adanja Kongres Kebuda- 
jaan merupakan suatu usaha jang sa- 
ngat baik. 

Pendidikan Kebudajaan 

Dinjatakan bahwa Kongres jane 
berlangsung sekarang ini mengambi! 
sebagai pokok-pembitjaraan: pendidi-' 
kan kebudajaan. Dalam hal ini BM 
KN berpendapat bahwa untuk me- 
rangsang daja-gaja lahir dan batin 
seharusnjalah. digiatkan pendidikan 
kebudajaari dipelbagai lapangan 'ke- 
masjarakatan. Dikemukakannja t'ga 
djenis pendidikan kebudajaan dida- 
'lam masjarakat jalah pendidikan ke- 
budajaan pada masjarakat sekolah2. 
masjarakat kota2, dan masjarakat bu- 
ruh dan tani, adalah karena pada sa- 
at ini ketiga aspek didalam masjara- 
kat Indonesia itu jang tengah ber- 
kembang kearah tingkatan-hidup jg 
lebih berbahagia, sanggup melingku- 
pi selururh sendi-sendi dari pada per 
gaulan hidup bangsa kita. Achirnja 
'diharapkan, supaja Kongres Kebu- 
dajaan dan Rajat Umum dari BM 
KN jang akan diadakan ini dapat   sudah terwudjudnja. Bangsa Budaja: 

Bangsa jang memiliki pikiran-budaja, 
jang mempunjai daja-budaja jang 
meliputi segenap kehidupan lahir dan 

batin.  Tjita-tjita kebangsaan jang 
dalam hubungan ini oleh Menteri di- 

sa dan Negara di Nusantara menu- 
dju kepada kemampuan Bangsa In- 
donesia untuk mendukung kediajaan 
Negara, jang berwudjud “Negara 
Kesatuan budaja. Kesatu-paduan se- 
mangat budi dan daja tidak menge- 

rah, akan tetapi mengarahkan sege- 
nap usahanja kepada kebesaran Nu- 
santara sebagai keseluruhan. 

Dasar bagi kesatuan-paduan guna 
serwudjudan Bangsa dan Negara- 
Budaja sudah ada dan mulai terta- 
nam dalam sanubari tiap warganega- 
ta. Sendi dari pada ketata-negaraan 
Negara kita jalah Pantjasila, 

'Menurut Yamin, Pantjasila se- 
sungguhnja adalah suatu pikiran bu- 
daja dan pendirian-hidup nasional 
jang sesuai dengan sifat2 kebangsa- 
an, jang dapat mendjadi pedoman 
baik bagi mereka jang berpendiriar 

golongan2 jang njata2 tidak berpe- 
gangan teguh pada ke-agamaan. 
Maka dalam usaha kita untuk me- 

njiapkan generasi baru jang akan 
melaksanakan tjita2 itu, adalah men: 
djadi kewadjiban bagi kita untuk me- 
negaskan arti Pantjasila itu dan me- 
resapkannja dalam - pendidikan na. 
sional. 

Menudju Reenaissance 
| Indonesia 

Sebagai penutup sambutannja itu 
Menteri Yamin katakan: Sebagian 
besar daripada tudjuan politik jang 
didorongkan oleh naskah Proklama- 
si sudah dapat diramalkan sudah 
berhasil ' baik. Rupa-rupanja jang 
akan dimusjawaratkan oleh para wa- 
kil dalam persidangan Konstituante 
tahun depan jalah susunan negara 
Republik Indonesia dan kesedjahte- 
|taan Rakjat jang telah berdjoang. Pe 
meliharaan kehidupan rohani akan 
bertambah pesat mendjelang Konsti- 
tuante: dibelakang badan musjawarat 
itu telah tampak  gemilangnja per- 

  
TII: ,Siapa Turut Pemilihan 

memberi pfherangan kepada pendu- 
.duk. Seperti diketahui .,Antara” per 
nah mengabarkan sedjumlah 100 
orang penduduk dikampung Galung 
'Maloang telah ditjulik gerombolan 

  

jang diletakkan re da gerombolan Rp. 100,— seorang. karena mengikuti pendaftaran pemi 
|lihan umum. Semenatra itu beberapa 
“anggota PPP telah mengundurkan di 
ri dari tugas mereka karena tidak 

| merasa tjukup djaminan dari pendapa 
“tan jang diperoleh dari pantia terse 

umum. TH mengumumkan, bahwa | but. Demikian keterangan pihak res 
siapa jang turut pemilihan umum 'mj kepada ,,Antara”. Perlu didjelas 
adalah kafir. TKR pun mengatakan kan bahwa sebagain besar gerombo 
boleh pemilihan umum, kalau meresjian jang ada didaerah Pare2, ialah 
ka sudah diakui. Dalatn keadaan jg. 
serba sulit-itu pihak Djawatar Pene 

TKR. Tjuma dibeberapa tempat ter 
dapat gerombolan TII. Mereka su- 

selalu 
ngan demikian haris membajar passetempat dengan segel. Jaja upaja' disempur oleh TKR, (Antara), 

cumuskan dengan: Kebesaran Bang-j 

nal kepentingan golongan atau dae- ! 

|teguh atas keagamaan, maupun bag' 

mentjiptakan  usaha2 jang praktis 
dan dapat dilaksanakan untuk men- 
tjapai tudjuan kita, jaitu masjarakat 
Indonesia jang berbahagia, Demiki- 
an Bahder Djohan. Dalam resepsi 
malam itu telah “diperundjukkan pula 
berbagai tari-tarian Djawa jang men- 
dapat perhatian tjukup dari hadlirin, 
Dapat diterangkan disini, bahwa si- 

arah rahang lawannja. 

dari pada | 

  

“ Reportase Pandangan . Mata: 

NA UNS Aa LM eh KA Si "31 dia makan Pa 

  

  

| Marciano Tetap Djuara 
| Memukul &:O4 Ezzard Charles Dalam 

| MI Babak 8 . 

3      
Ta 

Tam Yo, UiSYankee Stadium adalah sbb.: Babak ke 1: Mula2 Char- 
les memberikan pukulan dengan 
dan mendekatinja. Pukulan disusul pula dan kedua petindju ma- 
suk dalam ,,clinch”, Sesudah Charles melepaskan satu pukulan la- 

gi "masuk pula dalam ,, 

— “Charles selalu menudjukan pu- 
kulan2nja kebadan Marciano, se- 
dang Rocky berhati2 dan se- 
lalu membalas dengan tondjo- 
kan2 sadja. Sesudah itu Charles 
melepaskan pukulan tangan kiri 
kearah. dagu Rocky. Marciano 
Maap ap, “dengan tangan-kirinja 
kearah rahang - Charles. Pukulan 
Charles mengenai telinga Rocky 
an “dia mulai menggantungkan 

annja kebadan “Charles. Keti- 
org “berbunji tanda babak- 

  

    

    

  

   

$ a In 

Ke a betahr “Charles dapat 
melepaskan “satu pukulan kearah 
mata dan pukulan tangan kiri ke- 

  

nu Otak ke-2. 
Dimulai derigan pukulan2 kanan 

dan kiri Charles kearah kepala Ro- 
'ekv.. Satu pukulan Marciano luput, 
hanja mengenai rambut' Charles te- 
tapi disusuj dengan satu pukulan jg. 
mengenai kepala Charles. — Dibalas 
dengan tangan kiri oleh Charles dan 
kedua petindju mulai bergumul, sam 

bil Charles memberikan — pukulan? 
kanan dan kiri kepada Marciano. 
Charles “agak terkebelakang dengan 
tangan kirinja. — Rocky masih hati2 
dan belum mau mengambil kesempe 
tan2. Marciano dengan pukulan kc 

nannja tertudju kekepala Charles me 
robohkan lawannja dan sesudah wa 
sit menghitung sampai 2 Charles 
berdiri lagi. Serangan jang dilaku- 

kan Rocky sekarang ditudjukan ke- 
badannja. Pukulan jang ketiga de- 
ngan kanannja membuat Charles sem 
pojongan lagi. Ketika Marciano mu 
lai galak” dengan pukulan2 kirinja 
Charles masuk dalam ,,clinch” dan 
gong berbunji. 

Babak ke-3. 
Serangan pertama dilakukan de 

ngan pukulan? kearah kepala 
Marciano oleh Charles, tetapi ia 
menerima 2 pukulan balasan di 
kepala dan badannja. Sekali Mar- 
ciano kena rahangnja. Sesudah 
silih berganti mengenai lawannja 
masing2 dikepala dan rahangnja, 
Marcinao dapat mendesak Char- 
les ke-tali. “Babak ini. berachir 
dengan serangan2 pukulan keba- 
dan dan kepala. 

Babak ke-4. 
Dibabak “ke-4 ini, Marciano 

agak ,.pendek” pukulan? kirinja. 
dan pukulan kanannja sekali me- 
ngenai rahang Charles. Balas 
membalas memukul dilakukan ke 
badan dan kekepala masing2, 
dan hidung Marciano mulai ber- 
darah sedikit. Walaupun demikian 
Marciano lebih baniak melepas- 
kan pukulan2 kanannja. Dencan 
Marciano. dalam serangan babak 
ke-4 berachir. : 

Babak ke-5 dan ke-6. 
Babak ke-5 dan ke-6 ini “di- 

achiri dengan tindjauan2 sadja, 
bahwa Charles memberikan puku 
lan pada Jawannja sesudah gong 
berbunji. 

Djuga tampak bahwa Rocky 
mempunjai lebih banjak angka 
dari Charles, walaupun Charles 
dalam babak kedua bertanding 
dengan baik sekali. Pertandingan 
kasar telah dimulai ketika Rocky 
mempergunakan kepala" untuk 
.mengeruduk” -jlawannia — dalam 
babak ke-2. 
“Djuga tentang pukulan Rocky   dang2 Koneres Kebudajaan itu akan 

dilangsungkan digedung2 pertundiu- 
kan di Taman Sriwedari, karena su- 
kar untuk mentiari tempat lain jang 
mentjukupi guna penerimaan para 

pengundjung Kongres jang sebanjak 
ita. 4 

dengan “sebelah dalam sarung 
tangannja pada (Charles wasit 
memberikan peringatan2. 

2 Babak ke-7. 
Marciano madju kedepan de- 

ngan pleister dihidungnja. Puku- 
lan2 Charles ditudjukan seka- 

    

USAHA TRANSMIGRASI 
seberang dalam tahun depan dap 
usaha transmigrasi besar2an jang 
dengam rentjana pembangunan 5 
diharapkan dalam beberapa bulan 
Biro Perantjang Negara. Demiki 
sial R.P. Suroso dalam pertjakap 

Oleh Menteri Sosial selandjutnja 
diterangkan, bahwa sebagai objek2 
pembangunan didaerah, seberang te 

Kalimantan, Sulawesi dan — Maluku 
dimana setiap tahunnja akan didja- 
larikan transmigrasi sebanjak sete- 
ngah djuta orang dari pulau Djawa. 
Menurut Menteri selandjutnja, apa- 

bila suatu usaha: transmigrasi tidak 

maka selamanja tidak akan diperoleh 

hasil jang memuaskan dan hal ini da 
pat dibuktikan dengan usaha2 trans 
migrasi jang lalu jang hingga kini 
sudah: berdjalan 'kurang lebih 5 ta- 
bun lamanja. 

telah memutuskan membuat ren- 
tjana transmigrasi setjara besar2- 
an itu jang akan disertai dengan 
usaha pembangunan jang diren- 
tjanakan menurut 
ngunan Indonesia dalam djangka 
5. tahun, jang kini penjusunan 
konsepsinja masih sedang dise- 
lesaikan oleh Biro Perantjang Ne 
gara, 

Mengenai usaha transmigrasi 
ke Sumatera Selatan jang hingga 
kini masih berangsur-angsur ber 
langsung, oleh Menteri dikatakan 
bahwa untuk daerah Sumatera Se 
latan hal tersebut berdjalan de- 
ngan baik tetapi oleh karena ma 
sih harus menghadapi berbagai ke 
sulitan terutama dim lapangan ke 
uangan, maka Pemerintah pin 
belum merasa puas akan usah12' 
tersebut. Dalam hubungan ini 
achirnja oleh Suroso Witerangkan, 
bahwa Pemerintah telah merentja 
1akan pelaksanaan “ transmigresi 
ikan manfaat jang sebaik2nja un 
jang tsbih Tuas jang dan Wembe 
luk masa depan, (Antara),   

lah ditentukap tempat2 di Sumatera, | 

disertai dengan usaha pembangunan | 

Menurut Menter:, Pemerintah 

lan pemba- 

Transmigrasi Besar?an 
Akan Dilakukan$Mulai Tahun Depan — 
Tiap Tahun Akan Dipindahkan 500.000 

“ Orang Dari Djawa 

ndju merebut gelar-djwara kelas-Berat 
an Kato Sharles jang berlangsung pada Djum'at ma « 

yerslag pandangan mata dari per 
antara Rocky 

tangan-kirinja kebadan Marcjano 

Clineh”. 

rang kepada hidung Rocky itu. 
Mereka sekarang bertanding ber- 
dekat2an dengan pukulan2 keba- 
dan. Wasit telah memperingatkan 
Marciano untuk tindakan2 kasar 
jang dilakukannja. 

Luka dihidung Marciano itu 
mulai berdarah lagi dan tjelana 
Charles berlumuran darah, tetapi 
pukulan2 Marciano masih gentjar 
menudju kekepala Charles dan 
sekali Charles hampir terdjatuh. 

Babak ke-8. 
Babak ini merupakan babak 

terachir. Darah keluar lagi dari 
hidung Marciano dan Charles te- 
tus memberikan pukulan kekepa- 
la Rocky. Mereka masih selalu 
berdekatan tetapi belum dapat 
melakukan pukulan2 jang menen 
tukan. Marciano terluka pada se- 
belah bawah alis mata kirinja. Pu 
kulan2 Charles terus menudju ke 
muka Marciano, sedangkan Mar- 
ciano selalu mengintjar kepala 
Charles. Satu pukulan kiri Mar- 
Ciano kekepala dan disusul puku- 
lan kanan kerahang Charles da- 
pat merobohkan Charles hingga 
wasit menghitung sampai 4. Sesu 
dah itu ketika Charles berdiri 
Marciano memberikan pukulan de 
ngan tangan kirinja dan Charles 
toboh lagi. Sesudah wasit menghi 
tung sampai 8 Charles mentjoba 
berdiri tetapi tak dapat dan wasit 
Pee hitungannja hingga     

| 
Babak ke-8 ini baru 

sung 2 menit 36 detik. 
. Dengan demikian Rocky Mar- 

ciano dinjatakan menang dengan 
k.o. dan tetap memegang gelar- 
djuara tindju kelas-Berat. (Ant.) 

berlang- 

  

— E. CHARLES — 
Mp belum djuga berhasil djadi 

Armas Tuntut 

Arbenz 
KOLONEL Carlos Armas, presi- 

den sementara Guatemala, dalam 
konperensi pers jang: diadakan pa- 

da hari Sabtu mengatakan, bahwa 
pemerintah. telah. mengambil lang- 

kah2 “untuk menuntut  penjerahan 

bekas presiden Jacobo Arbenz dan 
bekas kepala kepolisian Jain 
Rosenberg' dap Regulio Cruz, jang 
kini berada di Mexico sebagai pela- 

rian. Dikatakan seterusnja, bahwa 
pemerintah Mexico belum meng- 

ambil keputusan terhadap perminta- 
an penjerahan itu. Lebih djauh 
Armas menuduh isteri bekas presi- 
den Guatemala itu telah  berhatsil 
mentransfer uang sedjumlah  $185, 
240 dari Guatemala kebank2 asing. 

Uang itu berasal dari lembaga per- 

kembangan  produkst. — Demikian 
Armas. (Antara). 

Wakil presiden merangkap men 
teri luar negeri Filipina, Carlos 
Garcia, dalam  konperensi pers 
hari Sabtu mengatakan bahwa Fi- 
lipina telah berdjandji untuk me 
njokong  pentjalonan pangeran 
Wan Waithayakon dari Muang 
Thai untuk mendjadi presiden 
Madjelis Umum PBB. 

  

Grombolan Harus D 

luruh Kekuatan 

Sementara Provinsi Djawa-Barat ol 

diadjukan hari Sabtu sebuah usul 

diusulkan supaja memuat 5 pasal 

djauh lebih banjak dalam diumlah 
sifatnja daripada gangguan2 keam 

Usaha2 setjara politis dan psy- 
chologis sudah tjukup  didjalan- 
kan oleh pemerintah, tetapi ter- 
njata kurang membawa hasil2 jg 
diharapkan. Memang tidak mung 
kin ada kompromi dengan gercm 
bolan2 jang sudah mendirikan 
negara dalam negara dan tidak 
mungkin ada kompromi dengan 
elemen2 asing jang hendak mern- 
pertahankan kekuasaan pendjadja 
han Belanda di negara kita. Me- 
reka itu harus ditaklukkan dengan 
seluruh kekuatan bersendjata dng 
bantuan “sepenuhnja dari pihak 
rakjat. Demikian dimadjukan se- 
bagai alasan oleh 3 anggauta 
DPRDS tsb. untuk mengemuka- 
kan usul notanja. 
Tindakan2 jang diusulkan oleh 3 

orang anggauta DPRDS itu jalah 
sebagai berikut: 1. Mengerahkan 
alat2 negara bersendjata untuk me- 
lumpuhkan dan membersihkan sa- 
ma sekali gerombolan2 setjara be- 
sar2an. 2. Memindahkan orang2 is 
njata2 langsung atau tidak langsung 
membantu materieel/moreel kepada 
pihak gerombolan dari. daerah jg 
sedang/akan dibersihkan- kedaerak 
lain dar terus selalu diawasi dan 
diberi didikan. 3. Didaerah2 jg se-   penduduk. dari Djawa kedaerah 

at diharapkan merupakan suatu 
dilakukan setjara integral sesuai 

tahun Indonesia jang konsepsinja 
lagi akan sudah disiapkan oleh 

an dinjatakan oleh Menteri So- 
an dengan ,,Antara”. 

Lagi? Ngaku 
Sbg. Wartawan 
Utk Melakukan Maksud2 

Tertentu 

ACHIR2 ini P.W.I. kring Solo 
telah menerima pengaduan2 dari 
berbagai pihak, terhadap tindakan 
tindakan jang tidak bertanggung 
djawab jg dilakukan oleh orang2 
jang mengaku dirinja wartawan. 

jantaranja terdapat seorang pe- 
muda jang mengaku bernama 
Ka 23 dan aan ang- 
gota P.W.I. kring Solo jang ter- 
njata tetah berbuat jang tidak se- 
wadi: ja terhadap seorang pemu 
an jang kemudian telah hingga! 
annja. 
Selain itu ada lagi orang jang m2 

ngaku bernanta Purnama dan menga 
ku sebagai seorang ex-journalist dan 
bekas anggota PWI kring Solo, jang 
telah minta pekerdjaan kepada Ke- 
djaksaan Agung sebagai pembantu 
tetap. “Disamping itu masih banjak 
lagi kedjadian2 serupa, jang tidak 
perlu diterangkan satu persatu. Ber 
hubung dengan kedjadian? itu, Per 
Satuan Wartawan — Indonesia kriny 
Solo menjatakan, tidak mempunjai 
anggota jang bernama Liliek Muljo 
no, dan tidak mengenai seorang 'cx- 
pe anta jana bernanya Purnama, 

isamping itu PWI kring Solo me 
njerukan kepada masjarakat umum 
nja, agar berhati2 terhadap orang2 
Naa Sarah dirinja Wartawan. 
“PWI kfitig Solo tiap waktu berse 

Gia ntuk memberikan “keterano2-1 
«jika diinginkan, (Antara), / 

  

dang/akan dibersihkan hanja ditem- 
.patkan orang2 pegawai pemerintah 
jjg kejakinan politiknja serta ama! 
Pberbilalamaia bulat mendjundjuns 
“tinggi dan membela negara R.I. de- 
1 ngan aktif. 

4. Hak dan kewadjiban setiap 
warga-negara turut serta membela 

i memelihara keamanan negara, di- 
salurkan kearah satu organisasi per- 
|tahanan rakjat jang langsung diatur 

dan dipimpin oleh tentara, polisi 
dan pamongpradja dan memberikan 
kedudukan hukum kepada organi- 
sasi2 pertahanan di-desa2 jang te- 
lah ada. 5, Mengadakan koordinasi 
jang tepat “antara operasi2 militer 
jg harus bersifat offensief dan pe- 
kerdjaan dilapangan sosial, pene- 
yangan, pendidikan, kebudajaan, 
ekonomi dan lain2 pekerdjaan ke- 
masjarakatan, baik jang dilakukan 
oleh pemerintah sendiri, maupun 
jang dilakukan oleh partai2 dan or- 
ganisasi2 massa. (Antara) 

“Djawa Barat harus di 
selesaikan oleh - front 
Djawa Barat”, 

Seterusnja dalam sebuah pengu 
muman dari Dewan Pengurus Be) 
sar Gerakan Pembangunan Persa: 
tuan Bekas Tenaga Pedjuang R.I. 
di Bandung jang dikeluarkah hari 
Sabtu telah dimuat pernjataan se 
kitar usaha memulihkan keaman- 
an, terutama di Djawa Barat. 

.Satu-satunja djalan untuk me 
ngatasi keadaan jang sedemikian 
rupa, kita harus merupakan satu 
front jang kuat. Djanganlah kita ! 
salahkan satu-sama lain, tetapi 
tundjukkanlah, bahwa kita men- 

| Hintai Diawa Barat jang sudah se 
Sau lama menderita kesengsara- 
an, jang disebabkan oleh teror. Ki 

Ita tidak boleh masa-bodokan ke 
adaan“Djawa Barat, kita harus 
bersatu mengembalikan keaman- 
an di Djawa Barat, kita “harus 
mempertanggungkan  djawabkan 
sendiri dan berusaha sekuat tena- 

?. Demikian antara lain pernja 

  
s 

TAN, 

» daan Au, 
v 

Utk Memulihkan Ke- 
amanan 'Djawa Barat 

itaklukkan Dgn Se- 
Sendjata Kita 

Penjelesaian Setjara Politis Sudah Tjukup — Usul 
Nota DPR Djabar 

KEPADA SIDANG pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah 
eh tiga anggauta, Ir. Tan Hwat 

Tiang (minoritet), Sumarsono (Postel) dan Hadiprawiro (PNI) telah 
nota disekitar masalah pemuli- 

han keamanan di Djawa-Barat. Nota tersebut dimaksudkan untuk 
kemudian oleh DPRDS disampaikan kepada Dewan Menteri dan 

»djalan keluar”. Dalam usul 
nota itu dikemukakan, bahwa gangguan keamanan jang ditimbulkan 
oleh gerombolan2 jang terang2 bertudjuan merobohkan negara R.I. 

dan: djauh lebih kedjam dalam 
anan lainnja. 

Selandjutnja dikemukakan,  bah- 
wa pertikaian untuk mentjari pe- 

ngaruh harus dikesampingkan dan 
mengutamakan pengembalian  ke- 

amanan di Djawa Barat dap tidak 
boleh mengharapkan “dari siapapun 

djuga. ,,Djawa Barat harus disele- 
saikan oleh Front Djawa Barat”, 
demikian diserukan dglam  pernia- 

taan tersebut jang selandjutnja 'me- 
njatakan, bahwa mengembalikan 
keamunan tidak dapat dilakukan 
dengan memberikan sumbangan sa- 
dja kepada para penderita, djika ti- 

dak membasmi 'anasir2 jang sudah 

tidak berperikemanusiaan lagi: dan 
tundjukkan keinginan jang  njata. 
Suatu penjelesaian tidak dapat dila- 
kukan oleh alat negara sadja, “akan 
tetapi baru dapat dilakukan dijika 
hubungan antara pemerintah/alat2 
negara dan masjarakat erat. 
“Pada  achirnja — pernjataap itu 
mengemukakan: — Bersatulah dulu 
untuk mentjapai keamanan dan ke- 
tahuilah, bahwa keamanan adalah 
suatu urgensi jang terpenting. 

(Antara). 

  

DI SINGAPURA ada satu per 
kumpulan aneh,  jaitu perkumpu- 
lan “Les Celabataires”, jang ang- 
gota2nja chusus terdiri dari orang 
orang budjangan tua, baik laki2 
maupun wanita, Kalau ada anggo 
ta berani sampai kawin, ja segera 
»dihukum?”, jaitu dfipetjat. 

Tetapi tekan Mt ornjata per- 
kumpulan. ini ,,beristirahat”, Ke- 
tuanja, nona Henderson, menga- 
takan bahwa pengurus jang lama 
sudah, tjape, tapi tidak “ada jang 
mau menggantikan mereka. Ang- 
gota2 perkumpulan ini — jang di 
beri . nama" edjekan Lonely 
Hearts Club” oleh orang2 luaran 
— biasanja| berpicnic 'diterang bu 
lan, berpesta. Apa sebab. sesung 
guhnja "maka perkumpulan ini 
sekarang beristirahat” .—— kores- . 

#ponden UP tidak bisa mengeta- 
hui. E pi 

23 ORANG: didaerah Merano, 
| Italia, hari Minggu melaporkan 
bahwa mereka telah melihat sebu- 
ah piring terbang” diatas gunung 
Naturno, Saksi2 tadi terdiri dari 
20. orang gadis jang sedang be- 
kerdja pada sebuah perusahaan 
buah, 2 orang pegawai perusaha- 
an tagl dan kepala Bana Natur- 
no. Menurut orang2 in iring” 
tadi berbentuk seperti Nan Tah 
putar, bergerak dengan Iambat ke 
arah timur, 

Polisi Saigon pada hari Dijum'at 
mulai mengadakan pencawasan jang 
kuat sesudah pada: malam Djum'at 
ihl. 2 orang anggota kepolisian men 
dapat luka2 karena lemparan? ' se- 
djumlah granat Oleh orang2 jang 
tak dikenal, “ Insiden2 lainnja jang 
telah terdjadi di Saigon ialah pelem- 
onran sebuch “granat dalam sebuah 
cafe dan tembakan2 senapan mesin 
jang telah darang dari satu taran- 
umum dalam kota. Polisi kini meng 
#dakan. pengusutan jang seksamy, 
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« : akan lebih diutamakan. 

KOTJAK ! — LUrjJu! — MENGGEMBIRAKAN ! ! 
Extra:: Sepakbola Djerman — Hongaria 3—2 dan tennis Wimbledon. 
533 , 

& 
SC Ne those orfharn lighys / Ea than PAR 
81 TAB mmm PEMNAA Ba aa, 4 7pase Meet 
"3 NYA 
5" 
2 DINAH SHORE 
, D ITA 

BD Mean pn 

» THE NEW ADVENTURES OF TARZAN” 
Mammmumwmawsmsakabinnka 

    

  

  

“Perhiasan MAS, “ INTEN, BERLIAN 
Pembikinan HALUS — MODEL TERBARU 

La 

     

a senantiasa 
. direntjanakan Sam dibikin 

Juwelier : Jak Sis Horloger 

Sita. — Telp. 646. 
13 ncnggetan — Telp. 533. 

lin 2. memuaskan serta 

  

  

Gigi kental manis ,,Empat 
4 Sapi" dari Bedum 

jang terbaik.     
  

  

N. V. Standard RA Perbolali 

    

Dunlop Rubber Co (Indonesia) Ltd 

  

  

  
  . Maatschappij 

"membutuhkan Ni segera untuk Bagian 
Kesehatannja seorang : 

MANTERI MALARIA (MALARIA TECHNICIAN ) 

“ Kewadjiban dan pekerdjaannja ialah : 
“Mengumpulkan dan mengenal uget2 dan njamuk, 
“memeriksa darah, membuat peta setempat, 

mengawasi pemberantasan serangga dan uget2, 
“Serta membuat laporan. 

Sjarat2: 1. Umur tidak melebihi 35 tahun. 
' 2. Se-kurang2nja mempunjai sertipikat 

t . Manteri Malaria/Lembaga Eyckman, 

3. Jang tjukup paham bahasa Inggeris 

“Lamaran tertulis dengan keterangan lengkap mengenai. umur, 
:pendidikan, pengalaman, sudah/ belum kawin, dsb. supaja “dialamat- 
ikan kepada : 

Re N P. M.—E.RD. 
g and Employment Office 

  
  

          

  

ci Gerong, — Palembang. 

CI rY CORCERN CINEMAS| 
L TX 557 9— INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah.) 
: HOWARD DUFF — MONA FREEMAN — JOSEPHINE HULL in 

| »Yhe LADY FROM TEXAS« 
Color by. Technicolor - — Tanggung Terus Ketawa ! 

  

         

  

FIORENGE SATES 
€ reang “ sonsrous Tuxon Ding Ra 

  

Cinggal ini maiam 2 ON Besok 

mal. INURA 5.-:.-9.- (AT th) 
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-9.-- INI MALAM PENGHABISAN (Uu. 13 tah.) 

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

W.D. MOCHTAR — Rr. SUMIATY — S. PONIMAN dalam 
“. »SENEN RAYA” Penuh Lelutjon2 diselingi 

Lagu2 dan Ta gembira. 

BESOK MALAM PREMIERE »SROYAL” 5.00-7.00-9.00 (u. 17 tah.) 
Film Indonesia baru jang memikat dan Menggemparkan ! 

4. .SOPIR ISTIMEWA“ 
3 dgn.: E. ZAINAH — ABDULHADI — DJ. EFFENDI — 

| YP s AN, SS.) PRIADY — AMINAH HARDY 

ROXY 
3 

"Ha Nand
a 

INI MALA
M 

PENGH
ABISA

N 

(u. 13 tah) 

MAN MA BASA LA" (ENG YATIMAH 

: ..ierita jang“memikat dan menarik hati, 

Bok malam Premiere HERMAN BRIX dim, Edgar Rice-Bourough's 

  

      

PERHATIAN 
Menjambung pendjelasan kami dalam harian2 Semarang tgl. 16-9-54 
dan membalas pemberi tahuan dari pengurus Tn. Ir. Be Tiat Tjong 
dalam iklan jang achir2 ini pada tgl. 18-9-54 kami tetap pada pendirian 
kami bahwa Tn. Ir. Be Tiat Tjong sebagai salah satu pengurus sendirian 
mentjabut kekuasaan terhadap dirinja Tn. Kwik Kong Siang dengan 
tidak mendapat persetudjuan dan pengesahan kami berdua seb: igai pengu- 
rus bersama dari Stichting Soei Bie jang diharuskan menurut penetapar 
dalam surat pendirian Stichting Soei Bie. 

Begitupun pengaduan dari Tn. Ir.-Be Tiat Tjong tsb. terhadap Tn. Kwik 
Kong Siang sebagai kuasa dari Stichting Soei-Bie mengenai perceel 
Wonodri di Djl. Mataram 649 (dahulu Bangkong 23)- kami sebagsi 
pengurus djuga telah selidiki betul2- pada Ketjamatan Semarang-Wetan 
jang berhak dan dengan disaksikan Lurah Wonodri dan ternjata itu 

pengaduan tidak benar dan bersifat hanja fitenahan diri dan nama baik 
dari Tn. Kwik Kong Siang. , 

itu pentjabutan kuasa padanja, karena Tn. Ir. 
ini waktu masih tidak suka memberi perhitungan dan tanggung djawab 
terhadap kamj dan sebelumnjia itu Tn. Kwik Kong Siang jang menurut   

aALAA R AR 

208 SS Sa LL LL LL AK 

pengertian kami telah mendjalankan pekerdjaannja dengan djudjur dan 

banjak membantu untuk kepentingan stichting, ada tidak pada tempatnja 
dapat fitenahan tsb. apalagi diharapkan tindakan dari kami. 

Lebih djauh kami tidak suka lagi mendjawab tuduhan? jang tidak sehat 

dari Tn. Ir. Be Tiat Tjong dimuka umum dan diperingatka, untuk 
penghabisan kali untuk bereskan urusan Stichting terhadap kita pengurus 

bersama, sedang tindakar telah diambij melalui fihak2 jang berwadjib. 

Pengurus bersama Stichting Soei Bie 
Be Khik Gien dan Be Wie 2 

DT CIPATIS 
Diberikan dengan gratis sebuah prospectus kepada saudara2 jang 
ingin mengikuti kursus2 tertulis dibawah ini : 

1. S.M.P. A/B 2. Meg. Buku A. 3. Steno 
4. Bahasa Inggris 5. Bhs. Indonesia. 6. Administrasi 

Kursus2 lisan: dibuka tanggal 4 October 1954. 

Waktu sore djam 16 di S. R. Kristen Bandjarsari No. 1 — SOLO. 
Direksi: 

INST. PENDIDIKAN HASRAT 

SURAKARTA 

    

    

DITUTUP 
karena keluar kota, mulai : 
TG. 20 Sept. s/d 1 Okt. ?54 
TG. 2 Okt. '54 DIBUKA LAGI 
seperti biasa. 

Mason MARBRINA |: 
RANDUSARI 21 - SEMARANG 

   MANYENAKENKE ENAK 

Tailor ,, TERBIT” 
KP. KARSANAH 183 

(Djl. Bodjong) — Semarang 

IBNU 
Bekas bas Savelkoul - Semarang. | 
Djuga terima MEN, pegawai. || 

Ka || 
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Maka berdasar atas ini kenjataan kami berdua pengurus tidak menjetudi : 

Be Tiat Tjong sampai“: 

    

   
     

   

  

         
      
        

     
      
     

Perkembangan jang terus-menerus madju 
dalam lapangan industri Elektro-teknies dibuktikan dengan program eksport kita jang sangat luas. 
Usaha? dagang kita diluar negeri memberikan 
dari industri Elektro-teknies, diantaranja, 
(energie-bedrijven), segala 
dern mengenai pemberitaan. 

perantaraan dalam pendjualan segala matjam hasil 
mesin2, alat dan apparaat2 untuk pembangkitan tenaga 

ichwal mengenai tekanan2 tinggi (hoog freguentie- wezen) dan teknik mo- 

KUNDJUNGILAH PAMERAN KITA DALAM PEKAN RAYA INTERNASIONAL 
di Djakarta 1954. 

Sampaikan permintaan2 atau pesanan? Tuan kepada alamat kami, agar Tuan dapat kami kirimi buku2 prospectus dan daftar barang2 jang sangat lengkap. 

Deutscher Innen-und Aassenhandel 
KELEKTROTECHNIK 

BERLIN C2, LIEBKNECHTSTR. 
« 

14 — TEL. ADR. DIALEKTRO 

  
    

nek 

—. Beridjazah : S.G.A. ata 

Gadjih berdamai.   
Film 20TH. 

Untuk mengadjar di S. 

Tanggal 20 September 

MALAM TERACHIR 

»JINFERNO” 
RHONDA FLEMING 
ROBERT RYAN 

“Pakailah Erasmie Bril- 

dan. menarik. Lagi pula “ 

   

      

liantine diwaktu pagi. 
'Nistjaja sampai malam 

rambut Tuan tetap rapi 

'Erasmic sedap baunja dan, 
tidak membuat rambut 

djadi lekat, 

Erasmic memperindah rambut Tuan, 

  

    
    
    

  

M. P. Partikelir di Bangsri: 

Seorang GURU Laki/: erempuan 
BANGSA nona 

u Sekolah jang sederadjat dengan itu. 

Surat-menjurat harap dialamatkan kepada : 
PENGURUS S.M.P. 

Ta d/a S.H. POERNOMO 

»WIJOTO MOELJO" 

— BANGSRI (Djepara). 

1954 

TECHNICOLOR 

dengan 

CENT. FOX penuh ketegangan. 

  

    

      

   

  

    

  

   WE'RE THROSE4, CMAUNCEY seret    

  

       

   

TIMIN! CONTESTANTS 
50 THAT L ALWAYS 
WIN TOP MONEY! TH! 
LAW' ON TH! WAY 

JM 
CHAUNCEY 
BARONS 
KODEO 

| OFPGE... 

WHAT AKE YOU POING 
ANITA MY MONEY, 

N Lockwoopz 

       
   

      

    

  

SPILLEP TO KESERS HOW. HE Rela Oo 

  

    

  

   

     

Pgince Ts 15 Tu 
OUR PARTNSK 

IM GRABBI MY SIAK 
NOW! OUT GE AW YiAy! 

  

      

  

   

  

IT HEARD ENOVGH TO PUT 
THESE CROOKS AWAY 
FOR YEARS, Kocers! 

(You'Re NOT Gang 
ANYWHEKE, LOCK- 
NOOP1: 

SA 

Tp 
ba 

    
      

  

Di kantor rodeonja Chauncey Baron....coccooocooc 
— Apa jang sedang kau lakukan dengan uang saja, Lockwood? 

hingga saja selalu menang memperoleh banjak uang. Sekarang saja akan 
melarikan diri.   

? 

  

— Hubungan kita sudah putus, Chauncey. Spec telah mengobrol 
kepada Rogers, bagaimana dia menipu djam pertandingan begitu rupa, 

— Mulai / kini persekutuan 

kita telah putus. Saja akan 
mengambil — bagian saja, seka 
rang. Keluar dari sini, 
— Engkau penipu badjingan, 

  

— Engkau tidak. dapat pergi ke- 
mana-mana, Lockwood. 

“ — Saja telah tjukup mendengar 
nutuk mendjebloskan orang ini be- 

berapa tahun lamanja, Rogers. 

ROY ROGERS — 71.   

  
  

MURAH ! HEMAT ! 

' Speda-Motor 

CGSEPEI 
125 ec. 

TELESCOOP muka-belakang. 

KUWAT ! 

Schokbreker : 

Pakai magneet & accu. 

»THK SPORTS SHOP” 
BODJONG 44A — TELP. 515 — SEMARANG 

  

        

Ini dan besok 

malam ! 

Orion 
50 

(17 th.) 

BESOK MALAM PREMIERE! 

GRIS 

  

aa 
Vittorio Gasaman-Barry Sallivan 

One WetennFORD 

ex Plunder 
(17th) Dai 

LyNN . MEDINA 

     

  

El 
TeILLING 

3 The story of the 
Ini dan besok great daredevil!    
  

AKAN DATANG: 

COLOR By 

Technicolor 
starring 

TONY JANET 
CURTIS”- LEIGH 

witn TORIN THATCHER - producea by GEORGE PAL 
Directed by GEORGE MARSHAIL « Screenplay by 

PUILIP YORDAN « Based on a book by Harold Kellock 
AA PARAMOUNT PICTURE 

“It Should : 
Happen To You! 

te 

Permainan sulap jang mengagumkan 
seluruh dunia, pertjobaan melawan 
Kirungan sel, melepaskan diri dalam 
tong jang dilemparkan Ka es 
jang beku., 

  

  

AKAN DATANG: 
GIG YOUNG — MALA POWERS 

nGity That Never Sleeps" 
Kota jang penuh kedjahatan 
misteri!  Sesudahnja matahari ter- 

benam,  tari2an jang menggiurkan, 
pembunuhan jang mendirikan bulu 
roma ! 

"anunnannaenana karena 

Ini malam penghabisan: 5.-- 7.- 9.-- 
John Wayne — Lloyd Nolan 

»Island in the Skys 
(utk. Segala umur) 

dan     
  

DJAGALAN INI MALAM PENGHABISAN  5.---7,-- O.--- (17 th) 

»ATOM BOMBED HIROSHIMAs 
Saksikanlah akibatnja waktu BOM ATOOM MELEDAK di kota Hiro- 
shima, penjakit RADIO-AKTIEF jang sangat berbahaja ! Film jang 
mendapat Hadiah di Festival Film di Venice. 

BESOK MALAM PREMIERE 500 — 7.00 — 9.00 
Kasma BOOTY — Osman GUMANTI — Siti TANJONG PERAK 

dalam SHAW BROS .D Kk W 1 M U R N t- 
Sebuah film Malaya terbesar disulam dengan 12 lagu2 merdu ! 
KESENIAN KEBUDAJAAN TARI MENARI LAGU2 TIMUR ASLI! 

Type Pertj. s,SEMARANG” Idzin No, 1882/111/A/171. 

  

  
5.-7.-9.-- (43 th.) 
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