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Hari Selasa pagi telah berangkat dengan pesawat terbang ke Calcutta, 
P.M, Mr. Ali Sastroamidjojo, sebagai kelihatan dalam gambar ini. 

2 1 , $ : , : . 

Ada Kaki Tangan A.S. 
8 La Tana 3 ok s . 

Jg Ingin Gulingkan R.I. 
Washington Gelisah Dengar Berita2 
Bahwa Indonesia Jagin AdakangNon- 

Agresi Pakt Dengan RRT | 
Kupasan Harian ,De Waarheid" Mengenai 

' Keadaan Di Indonesia 
sBEBERAPA HARI jang lalu dari Indonesia kita terima 

ichtisar dari dua risalah jang penting, jaitu ye n dari Ka 
uangan tentang perbendah negara dan laporan un: 

ae Bank Maa? Nan Tuton Kulanin Ta Waarheid” 
menulis tentang keadaan sekarang ini di Indonesia. Didalam dua 
risalah itu diberikan gegevens jang menundjukkan, bahwa kesuka- 
ran dilapangan keuangan dan perekonomian jg. dihadapi republik 
jang masih muda itu adalah genting. Umpamanja ternjata, bahwa 

  

  

ketekoran pada pengeluaran negara ditahun 1953 lebih tinggi dari 
pada jang ditaksir tadinia, jakni 2,6 miljard rupiah. 

Darj perslah bank ternjata, bah- diperlakukan sebagai negeri dja- 
wa Indonesa. ditahun 1953 harus djahan. Sebagaimana telah dikata 
membajar keluar negeri kira2 1400| kan tadi, orang2 Amerika jang di 
djuta rupiah lebih banjak daripada | sokong keras oleh beberapa kala 
ig diterimanja dari luar negeri. Di-| ngan dinegeri Belanda, ingin 

Takahashi adalah salah seorang Ka Lan i 

$ ai Pp aan Lang Ran Senen sore tgl. 20 Sept. 1954,   
Laboratorium  Unipersi-| 

Itet pidjadikan Paberik 
Sendjata 

. TOMIHIKO TAKAHASHI, ses 
orang mahasiswa Djepang, hari 

Selasa menjatakan, bahwa me- 
mang benar didalam gedung uni- 
versitet Hokkaido terdapat pa- | 
brik gelap orang2 komunis untuk 
membuat bom2 pembakar, granat2 
tangan dan lain2 bahan peledak. 

Wis.” Keterangannja tadi diberi- 
kan sebagai saksi didepan penga- 
dilan Sapporo (Djepang). | 

Diterangkan seterusnja. bahwa 
laboratorium kimla dari univer- 
sitet Hokkhido telah dipergunakan 
sebagai tempat jobaan dan 
pabrk bahan2 peledak atas pe- | :: : 
rintah partai komunis. Pembua- |: & 
tan bahan2 peledak dalam uni- : 
versitet tadi sudah berdjalan se- 
djak tahun 1952, ialah sedjak 
pemerintah  Djepang melakukan 
penangkepan2 atas mahasiswa2 
yang dituduh bersimpati komunis, 

  

  

Pembitjaraan 

Lagi pertjobaan bunuh 
Yoshida. 

Sementara itu. pada hari Selasa 
polisi Tokyo telah menangkap  se- 
orang pemuda umur 22 tahun ber- 
nama Toshiyuki Maruyama, karena! 

dituduh hendak membunuh perdana 
menteri Shigeru Yoshida. Waktu di- 

tangkap pemuda ini membawa  se- 
buah pisau pandjangnja 7 inchi. Me- 
nurut pengakuannja, Maruyama ber- 

asal dari Kobe dan tak mempunjai 
pekerdjaan jang tetap. Kepada polisi 
jang menangkapnja didekat kediam- 
an P.M. Yoshida didistrik — Moguro 

(Tokyo) “ia dengan berani berkata, ' Pr ng 
bahwa ia tetap akan membunuh Ye-!| gara2 Asia guna membitjarakan ma: 
shida, kalau perdana menteri Dj- 

ri Selasa itu mengatakan, bhw. Ma   
hormatan sebelum menghadap Presiden. 

Lebih djauh berita PBB pada hay hun ini, dan menunda pula usul 

   
ni 2 sg “ 
2 dg besar: Russia: telah menjerahkan 

surat keperrjajaannja kepada Presiden Sukarno dj Istana Negara. Pada 
gambar tampak Duta tsb. sedang Bipersilahkan memeriksa barisan ke-' 

(Antara) 

Van Kleffens Ketua 
«MadjlisgUn PBB »MadjlisgUmum 

. Mengenai Keanggautaan 
RRT Ditolak 

demikian keterangan Takahashi- Dr. ELCO NICOLAAS VAN KLEFFENS pada hari Selasa 
3 "  djam 21.23 Gmt. telah terpilih sebagai presiden sidang “Madjelis 

Umum PBB jang ke-9. U.P. dalam beritanja dari New York me- 
ngatakan, bahwa van Kleffens dari 
presiden itu telah memperoleh suara 45, pangeran Wan Waithaya- 
kon dari Muang Thai mendapatkan 3 suara, sedangkan 12 suara 
abstain. Perlu diterangkan, bahwa kabinet. Muang Thai beberapa 
hari jang lalu telah menarik kembali pentjalonan Wan, 
menurut perhitungan ia tak akan'mendapatkan suara ig dibutuhkan. 
Dengan demikian, Van Kleffe IS adalah satu2-nja tjalon dalam pe- 
milihan presiden Madjelis Umum PBB itu. 

Nederland dalam pemilihan 

karena 

untuk mengeluarkan Kwomintang 
cjelis Umum PBB telah menerima ,d. PBB atau memberikan kursi 
baik dgn perbandingdn suara 43 daf kepada RRT. 
wan 10 utk menunda permintarm ne” UP selardjutn'a mewartakan, 

“bahwa dalam sidang tahun jang 
sanluh keanggauteaan RRT utk Xi lalu Amerika Serikat telah meng- 

pang ini tetap hendak meneruskan 
maksudnja untuk mengadakan  per- 
djalana, keliling dunia mengundju- 

ngi plebagai negara dalam bulan in: 
(UP).   sebabkan itu maka persediaan emas| mempergunakan keadaan ini un- 

. kemerdekaan itu. Pendeknja 

s-—bat kesalahan2: orang Indenesia sen 

. Suatu suasana, 1 
s5 aprang hendak mentjoba menggu- 

| mesin2 jang diperlakan, maupun 

“ daripada penghasilan ditahun 1951. 

| diperhebat lagi oleh djumlah 

jar ,djasa2”, 

dan devisen -makin tjiut. Diluar ne- 
geri, terutama dj negeri - Belanda, 
melihat buruknja keadaan “di Indo- 
nesia, orang tjepat mengambil ke- 
simpulan: ini adalah akibat tidak 
pandainja mengurus negeri djago2 

mere- 
ka ingin mengatakan, ini adalah aki 

diri. : | 

Kita tidak ingin mengatakan, 
bahwa orang2 Indonesia tidak ber 
buat. kesalahan. Malahan kita 
tidak mengatakan, bahwa didalam 
apparaat negara Indonesia tidak | 
bertjokol agen2 asing, jg dengan 
sedar berusaha menimbulkan ke- 
katjauan..: 

Tetapi tuduhan bahwa orang 
Indonesia tidak pandai mengurus 
negerinja, pertama-tama adalah 
dimaksud untuk menutupi kesu- 
karan2 jang dihadapkan oleh luar 
kepada Indonesia. Jang kedua ia 
dipergunakan untuk  menjiapkan 

jang didalamnja 

ingkan pemerintah Indonesia iz 
sekarang, dan dapat menggantinia 
dengan orang2 jang bersedia mem 
bantu mendjalankan politik Ame- 
rika di Asia. - 3 

Marilah kita kupas fasal per- 
tama. Dari perslah Bank Indo- 
nesia ternjata, bahwa dalam be- 
berapa hal ada kemadjuan ekono 
mi jang penting di Indonesia. Di 
saraping ita ada pula perkemba- 
ngan jang merugikan. Usaha 
mendirikan aa ja aa 
mengerdjakan bahan2 nasional, 
tidak begitu madiu. Ini adalah 
akibat dari sabotase Barat jang 
menahan perkembangan industri, | 
baik dengan tidak mau mendjual 

dengan mengemukakan sjarat2 jg 
tidak dapat diterima. - 

Tetapi pada waktu ini kepada In- 
donesia diberj kesempatan, seperti 
belum pernah dialaminja dulu, oleh 
Sovjet Uni dan negeri2 demokrasi 
rakjat lainnja, untuk memesan me- 
sin2 dan "perlengkapan industri, ig 
negeri2 itu mau mendjualnja kepa- 
da Indonesia. Satu hal jg merugi- 
kan lagi: dari perslah Bank Indone 
sia ternjata, bahwa pendapatan da- 
ri export karet ditahun 1953 ham 
pir 34 miljard rupiah lebih rendah 

Ini berarti lebih daripada ketekoran 
anggaran belandja. Siapakah jg sa- 
lah! Tentulah Amerika! € 

Karena spekulasinja dan usaha- 
nja memadjukap produksi karet ti- 
ruan jg mahal itu, Amerika sangat 
menekan harga karet alam. Di sam 
ping itu Amerika mengantjam Inde 
nesia, bila dia berani mentjari pasa 
ran baru bagi karetnja di Tiongkok 
dan negeri2 lain. j 

Satu hal lagi: sementara tja 
perdagangan Indonesia menundjuk- | 
kan saldo jg menguntungkan, tetap 
negeri itu masih berdjuang dengar 
ketekoran besar dalam pembajaran. 
Ini adalah akibat darj krisis dan 
spekulasi Amerika, jg menurunkan 
harga karet. TN 

  

Dikirim ke Belanda. 
Tambahan lagi ketekoran ini 

dar-besar jang tiap tahur 
dikirimkan Indonesia kenegeri Be 
landa. Dalam perslah bank ter- 
maktub, bahwa ditahun 1953 
Indonesia harus mengeluarkan 
wang sedjumlah 1,754 djuta ru- 
piah keluar negeri untuk pemba- | 

Sebagian besarnja 
adalah untuk jang dinamakan 
srodi”, jaitu pembajar rente dan 

| pendjahat 

berita jg mentertawakan dari Ame- 

tuk mendjadi kaki-tangannja ber- 
kuasa lagi. 

Di Washington orang agak geli- 
sah mendengarkan berita2, bahwa 
Indonesia ingin mengadakan | perse- 
tudjuan  non-agressi 
India dan 
di Asia. Ini adalah satu pukillan ba 
ru bagi.politik-perang A.S.. Danidise Wakil Perdana Menteri IL Zainul: 
bih gelisah lagi orang2 di Washing-  Arifi 

dengan RRT, 
negeri2 jg berpengaruh 

ton dan Den Haag . mendengarkan 
hahwa besar simpati “orang  terha- 

dap Indonesia dalam perdjuangan- 
nia untuk Iriay Barat. Tetapi Irian 
Barat  djusteru- telah dipilih oleh 
Amerika sebagai pangkalan perang 
ig penting. Baik karena letaknja jg 
strategis, maupun karena kekajaan 
alamnja jg“tak terhingga, serangan 
disatukan terhadap gerakan kemer- 
dekaan “Indonesia. 

Untuk ini orang mempergunakan 
anasir2 jg dapat disuap didalam ka 
jangan Indonesia sendiri. Orang me 

njelundupkan sendjata ke Indenesia 
untuk mempersendjatai gerakan ge- 
rombolan Darul Islam. Malahan 
orang tidak malu memberikan sta- 
tus ,,legal” kepada gerombolan dan 

ini, dengan menjiarkan 

rika, bahwa pembunuh dan pemba- 

kar dari Darul Islam, sedang mem 
pertimbangkap akan mengambil tin 

September djam 10.00 Duta-besar 
Sovjet Uni untuk Indonesia D. 
Zhukov 

matan. 

ZHUKOV -AKAN MENEMUI 
WAKIL PERDANA MENTERI 

H ZAINUL ARIFIN. 

Pada hari Rebo pagi tanggal 22 

telah mengundjungi 

fin sebagai kundjungan kehor- 

  

dakan? didalam: Organisasi Perseri- 
katan Bangsa2. 

Di Washington orang tahu betul, 

apakah rol menentukan jg dapat di 

mainkan oleh Indonesia dalam per- 
djuangan melawan — rantjangan2nia 
jg agressif. Orang agak sedih meli- 
hat, bahwa dibeberapa kalangan 
Belanda bertambah besar kekuatan 
dari gerakan kemerdekaan massa. 
Dan Indonesia mempunjai harapan 
ckan mendjadi satu negeri jg kaia 
dan makmur, dan dapat memain- 
kan peranan penting dalam daja- 
upaja memperkuat perdamaian di 
Asia. Tetapi pastilah orang Indone 
sia insaf pula akan bahaja2 jg tim- 
bul dari pekerdjaa, luar negeri ur- 
tuk meruntuhkan pemerintahnja. 

Dan keinsafan ini perlu! Demiki- 
an «de Waarheid”. (Antara). 

  

— Perbaikan Nasib ! 
Diusahakan — Beb 

Hazairin Wi 

sebagai pengganti undang2 no. 22 
jang lama dan undang2 no. 44 
NI, 

Oleh Menteri selandjutn'a ditegas 
kan batas otonomi daerah dan be 
danja dengan apa jang dimaksud 
otonomi luas. Achirnja oleh Mente 
si dinjatakan pula, bahwa R.U.U. 
laimnja jang sudah dimasukkan ke 
pada parlemen ialah mengenai pa 
djak daerah jang kesemuan/a itu 
sampai sekarang belum dibitjarakan 
oleh parlemen. 

Pada kesempatan tanja-djawab jg. ' 
dipergunakan para hadirin dengan 
baik mengenai soal2 hangat didae 
rah Sumatera Tengah, a.l. menge 

Inai soal swapradja S'ak, oleh Men 

teri dikatakan, bahwa status swapra. 
dja tsb. (jang ada sekarang) akan di 
tentukan dengan undang2. Tetapi | 
apakah status kelandjutan dari swa 
pradja ini diteruskan, tergantung ke 
pada keinginan rakjat daerah. itu 
sendwri, karena daerah swapradja itu 
adalah peninggalan akibat pendja- 

Ujahan Polan'ta. Pemerintah sendiri 
ingin mergph'lanrikan status tsb., ka 
rena s"opradis adalah sistim feodal. 

Mensenai ciperpandjangkann'a un 
Gang” no. IT tahun 1951. tntang     dividend. 

| Demikianlah terang oleh kita, 
bahwa kesukaran keuangan dan 

“ @konomis jang diderita Indonesia 
akan Btn olah kenjataan, bahwa sekarang, berhubung dengan belum 

donesia dilapangan 

remb snrkan DPDS Sumeeera, Te 
ngah ol h Menteri diterangkan, bah 

wa hal itu karena" tidak adanja ke 
mungkinan mengganti anggota jang 

ini masih adanja undang2 penggantinja. Selan 

Pemerentah Ingin Hi- 

langkan Swapradja 
Krn. Swapradja Adalah Sisteem Feodaal 

MENTERI DALAM NEGERI Hazairin jang datang di Bu- 
kittinggi hari Minggu jl. dari Medan telah disambut dalam suatu 
pertemuan digedung Nas'onal prepinsi Sumaterg Tengah, dengan 
d.hadiiri oleh Gubernur, Kepala Polisi Propinsi dan kepala2 dja- 
watan lamnja. Dalam 'kata sambutannja Menteri njatakan, bah- 
wa dewasa ini telah diadjukan kepzda parlemen R.U-U. pemben- 
tukan daerah2 otononi, kabupa'cn dan kota, antara lain pemben-- 
tukan kota-besar Padang Pandjang Djuga telah diandjurkan kepa- 
da parlemen pembaharuan undarg2 

.“jutnja oleh Menteri ditegaskan, bah 

egawai Negeri Akan 
erapa Keterangan 
Bukittinggi 

pokok pembentukan daerah 
tahun 1948 untuk daerah R.L- 
hun 1950 untuk daerah bekas 

ya nasib pegawai negeri akan diusa 
hakan oleh pemerintah untuk per 
baikannja. : 
Mengenai dikembalikannja status 

keresidenan didaerah pulau Sumate 
ra dewasa .ini oleh Menteri dikata 
Lan, bahwa seperti dikerahui, sewak 
lu revolusi dahulu didaerah2 di In 
tonesia- terbagi mendjadi 2 dasrah 
kere-idenan# 1) daerah keresidenan 
administratif seperti jang terdapat 
"1 Djawa, 2) daerah keresidenan oto 
nomi jang terdapat didaerah pulau 
Sumatera, 

Oleh pemerintah kemudian jang 
dimatikan ialah daerah keresidenan 
otonomi dan kewedanan jang otono 
mi, sedang pada hakekatnja keresi 

denan dan kawedanaan administra 
tif masih tetap berlaku seperti ke 
adaan di Djawa. Atas pertanjaan 
apakah sebabnja djabatan ' Residen 
itu tidak terambil dari para Bupati 
jang ada di Sumatera Tengah dewa 
sa ini, oleh Menteri dinjatakan, bah 

wa soaj itu pernah ditawarkan ikepa 
da salah seorang Bupati klas IL di 

Norwegia, Polandia, Swedia, Sovjet 

Syria dan Yaman. 

hun ini. Negara2 jg menentang pe adakan move sematjam itu pula, 
nundaan itu jalah: Burma, Byelorus..dengan hatsil 44 lawan 10 suara. sia, Tjekoslowakia, Denmark, India, Pada waktu itu negara? jang me- 

   

  

nentang move Amerika tersebut 
"jalah: Burma. India, Indonesia 
“Norwesia, Swedia dan 5 negara 

Uni 

        

Indonesia, Saudi A 

Y 

PE, 

»Smokkel“ Utk 

Madjeris Umum PBB - dengan 
kelebihan suara jang banjak it 
telah menjokong move Amerik: 
Serikat untuk menunda memp 
t mbangkan masaalah kecangg: 
taan RRT dalam sidang ke-9 

Te 

3 

Perlengkapan 
Sekitar Smokkel Kopra 

“Jg Ditahan ALRI 

DJAKSA AGUNG Muda Ab- 
dulmuthalib Moro berkenaan dng 
eristiwa penahanan? dua buah 
mat spenjelundup” kopra oleh 

kapal perang Alri ,,Banteng” di 
perairan Minahasa atas pertanja- 
an menerangkan kepada ,,Anta- 
ra”, bahwa fihak Kedjaksaan 
Agung sampai kini masih terus 
mengumpulkan segala laporan di 
sekitar peristiwa itu. Sesudah se- 
gala laporan mengenai soal ini 
kelak diterima setjukupnja dan 
sesudah setesai dipeladjari, maka 
fihak Kedjaksaan Agung baru 
akan menentukan sikap atau ke- 
tentuan iang akan diambil dalam 
soal ini. 

Pertanjaan2 selandjutnja jang 
dikemukakan dalam soal ini oleh 
Djaksa Agung Muda Abdul Mu- 
thalib Moro belum bersedia men 
djawabnja sebelum segala laporan 
lengkap mengenai peristiwa ini di 
terima Kedjaksaan Agung. Oleh- 
nja dalam hal ini hanja ditambah 
kan, bahwa fihak Kedjaksaan 
Agung menarik perhatian sepenuh 
nja terhadap soal ini. Demikian 
Djaksa Agung Muda tsb. 

Sementara itu dari kalangan js 
berdekatan dengan pimpinan  Ko- 
mando  ,,Wirabuana”, ,Aritara” 

mendapat keterangan, bahwa se- 
mua peristiwa kedua kapal tsb. ade 
lah dengan pengetahuan, izin dar 

tanggung djawah pendjabat Pangli- 
ma TT VI. Sedjak diambilnja tin- 
dakan mengexport kopra tidak me- 
lalui saluran jg lazim sampai kedja 
dian terachir, Pendjabat  Panglim: 
terus membuat laporan lengkap de- 
ngan bukti2 hidup dari apa ig telak 
dilakukannja kepada KSAD dan me 
njatakan, bahwa tanggung  djawab 
atas segala tindakan itu sedia dj pe 
riksa oleh Djaksa Agung. Menurut 
kalangon tadi dalam laporannja k: 
pada KSAD tertanggal 20 Agustus 
jl, Pendjabat Panglima menjatakar 
sebab2nja tindakan itu dilakukar 
berdasarkan a.l.: untuk mengumpu! 
ikan uang dan alat2 ig sangat di pei 
lukan oleh Komando TT VII da- 
lanf melaksanakan operasi dan per 
bangunap asrama2, biaja transm' 
grasi dll. dalam djangka jg pendek. 
hingga bulan Desember 1954. Se- 
mentara KSAD co. Menteri Perta- 
|hanan sedang mentjari atau mem- 
perdjuangkan kepada MBAD, di 
mana termasuk pula anggaran be- 
landja operasi Komando TT VI: 
pada pusat. Seterusnja dalam lapo: 
ran itu Pendjabat Panglima menja- 

takan, bahwa semua pembelian dan 
pendjualan kopra tsb. mempunjai 
tjatatan2 dan telah dikirim kepada 
KSAD bukti2 kwitansi2 dll. Di ka 
takan seterusnja, bahwa Pendjabat 
Panglima dalam hal ini telah mem- 
beritahukan kepada  Pendjabat2 
Douane di Menado, begitupun kepa   dacrah Sumatera Tengah, tetapi pi 

hak jang bersangkutan tidak setudju 
dipindahkan kedaerah luar Sumate 
Ta Tengah, 

Pada .malam itu djuga rombongan 
Menteri Dalam Negeri meneruskan 
perdjalanannja kekota Padang. 

da nachoda lain2 telah diberikan 
surat2 jg ditentukan kepada koman 
do2 kapal perang ,,Banteng” dll. jg 
menerangkan, bahwa  Pendjabat 

Panglima telah memberj izin dan 

tanggung djawab atas tindakan itu. 
(Antara), 

               
     

  

land dan dutabesar untuk 

“#Bicx Sovjet. 

Sedikit riwajat. 
| Van Kleffens, jg telah terpilih sc 
sbegai presiden sidang ke-9 Mad'eli 
mum PBB “tu kini berusia 60 ta 

kun, dan sebelum itu ia pernah men 
jabat menteri luar negeri Neder- 

oriugal. 
(“Satekeh Pant “Henr? Spaak — “dari 
Belgia, jg mendjabat presiden Mz 
ciels Umum PBB sidang pertamz 
tahun “1946, “maka Van Kleffens 
akan merupakan orang ke-2 dari 
Eropa jg terpilih utk djabatan it. 
Sebagaimana biasa, setelah pemili 

han presiden, maka akan dilakukan 
Semilihan 7 “orang wakil presiden. 
Menurut tradisi ,,Big Five” — Ame 
rika Serikat, Sovjet Uni, Inggeris. 
Prran'is dan Kwomintang — - ma- 

akan mendapatkan 1 kursi wa 
il presiden. Burma akan merupa- 

kan negara ke-6 dan FEcuador nega 
ra ke-7 utk djabatan tsb. 

   

Madielis Umum PBB akan segera 
pula memilh ketua2 dari 7 panitia 
Ria jg penting. Menurut dugaan, Pa 

'nitia Politik akan diketuai oleh Dr. 

Franc'sco Urrutia dari Colombia, 
Panitia Politik Istimewa oleh Thor 
Thors dari Iceland, Panitia Ekono 
m. dan Keuangan oleh Sir Douglas 
“'ogeiand dari Australia, Panitia So 
'al, Humaniter sarta . Kebudajaan 

olzh Jiri Mosek dar' Tjekoslowakia, 
Panitia Perwalian oleh Rafik Asha 
dari Siria, Pon tia Administratif dan 
Budge: oleh Pote Sarasin dari Thai 
land dan Pasritia Perundang2an oleh 
Franci co Ga'c'a- Amador dari Cu 
ba. Bemikian UP. 
Sementara itu, dalam  sidangnja 

sada hari Selasa Blok - Afro-Asia 
“gn unanim tzlah men,etudju', utk. 
menjokong pentjalonan Burma utk 
alah satu kursi wakil presiden Ma 
elis Umum PBB. Dalam pada itu 

“istudjui pula utk menjokong Syr'a 
ebagaj ketua Panitia Administratif 
ian Budget. (Antara—UP). 

Anggauta? Panitia Atjara 
Dari berita2 jang kita terima 

ada hari Rebo dapat disimpul- 
an, bahwa anggauta? dari Pani- 

tia Atjara itu akan terdiri dari 
wakil2 dari Nederland (Van Klef- 
fens), Amerika Serikat, Soviet 
Uni, Inggris, Perantiis, Kuomin- 
tang, Burma, Ecuador, Colombia, 
'celand, Australia, Tjekoslowakia, 
Syria, Muang Thai dan  Cuba. 
Panitia Atjara akan bersidang 
Dada hari Rebo sore, untuk mem- 
buat rekomandasi2 mengenai 
agenda sementara jg akan dima- 
'djukan kepada Madjelis Umum 
untuk disetudjui. Hanja 2 soal jg 
kiranja akan menimbulkan per- 
debatan, jakni masalah Cyprus 
dan Irian Barat, 

Wan Waithayakon protes 
Sementara itu Pangeran Wan 

Waithayakon dari Muang Thai pa- 
da hari Rebo telah mengeluarkan 
pernjataan protes terhadap 3 suara 
ig diberikan kepadanja dalam pemi 
lihan presiden Madjelis Umum PBB 
pada hari Selasa, karena sehari se- 

MADJELIS  konsultatif  Dewsn 
Eropa dalam sidang2nja pada hari 
Selasa telah membitjarakan  masa- 

lah2 Asia Tenggara, perdagangan 
Timur/Barat dan: perlutjutan sendja 
ta. Dalam pembitjaraan mengenai 
masalah Asia Tenggara, utusan Tur 
ki Zeyyad Merdalinci, menjatakan, 
bahwa  persetudjuan persahabatan 
Turki/Pakistan — jg ditanda-tangani 
pada tgl. 2 April jl. adalah langkah 
konkrit jg pertama. menudju kearah 
pengluasan organisasi Pakt Atlantik 
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kabar2 jang dapat ditangkap, 
perlengkapan2 selajaknja. 

Djum'at jg lalu ,,Suara Merdeka” 
telah menjiarkan kissah jg bertalian 
dengan perkawinan Bung Karno de 
ngan njonja Hartini. Berita2 tentang 
perkawinan lagi Bung Karno itu 

ternjata telah digunakan sebaik2nja 
oleh pihak2 jg tidak menjukai Bung 

rita2 itu dibesar2kan, akan tetapi 
pada umumnja orang dapat menger 
ti, oleh karena Bung Karno adalah 
faktor jg penting sekali kedudukan- 
nja ditengah2 masjarakat. 

Kalangan2 jg terkemuka  di-ibu- 
kota berpendapat, bahwa tjara pe- 
njiaran jg bersifat dipaksa" dan se- 

ngadja mentjari kesalahan itu djelas 
sekali memperlihatkan suatu mak- 

sud untuk memburukkan nama baik 
Bung Karno sebagai Presiden. 

Sebagai tjontoh dikemukakan 
antara lain, bahwa persoalan ten- 
tang Bung Karno ini telah lama 
diketahui golongan2 jang tertentu 
itu, akan tetapi baru sekarang ini 
dibesar2kan pada saat Negara se 
dang menghadapi berbagai soal 
besar seperti umpamanja penjele- 
saian masalah Irian Barat dan pe- 
laksanaan pemilihan umum. 

Pembela Nama Baik Pre- 
siden. 

Pembentukan ,,Panitya Pembe- 
la Nama Baik Presiden jang dila- 
kukan di Djakarta baru2 ini men 
dapat sambutan jang hangat. Se- 
bagaimana diketahui panitya tsb. 
bertudjuan untuk memberikan pe 
nerangan2 jang djelas tentang pe 
ristiwa jang dialami oleh Presiden, 
sehingga dengan demikian perso- 
alannja dapat disalurkan melalui 
segi2 jang sewadjarnja. Hal ini. 
»enting sekali, mengingat ada tan 
da-tanda bahwa persoalan tentang 
Bung Karno ini hendak didjadi- 
kan soal politik jang tidak sehat. 

Kalangan2 terkemuka itu selan- 
djutnja menjatak adalah baik: 

djika pihak jang berwadjib segera 
mengambil tindakan2 untuk meng 
hilangkan benih2 perpetjahan jg 
telah mulai timbul dengan djalan 
mengadakan penjelidikan terha- 
dap mereka jang dengan sengadja 
hendak menimbulkan kekatjauan 
dengan mengambil kesempatan se 
baik2nja dari peristiwa perkawin- 
an Bung Karno ini. 

Sementara itu didapat kabar, bah 
wa pihak Kedjaksaan Agung mena- 

roh perhatian sepenuhnja terhadap 

penjiaran berita2 jg bersifat mem- 
burukkan nama Bung Karno seba- 
gai Presiden dan jg bertendens akan 
mendjatuhkan Presiden dari kedudu 
kannja. . 

Menurut keterangan jg diperoleh 
selandjutnja, pada hari Sabtu tgl. 
18 jl Djaksa Agung Muda Mut- 
talib Moro telah" meminta perhatian 
pihak pengurus Persatuan Warta- 
wan Indonesia untuk mengadakan 
hubungar, dengan pemimpin redaksi 
Surat2 kabar, agar membatasi diri 

  

belumnja ia telah menarik diri dari 
pentjalonan itu, berdasarkan  putu- 

san kabinet pemerintahnja. Dalam 
keterangannja kepada UP Wan tak 
mau menjebut2 nama2 dari delega- 
si2 jg memberikan suara kepadanja 
itu. Dikatakannja, bahwa mereka 
itu adalah anggauta2 dari Blok Aj- 
ro-Asia. (Antara—UP).   Penindjau2 politik-luar negeri di 

Djakarta dalam keterangannja kepa 
ida ,,Antara” umumnja berpendapat, 
| bahwa penarikan diri Pangeran 
Wan Waithayakon setjara tiba2 se- 
kali dari pentjalonan Ketua sidang 
umum PBB dirasakan sebagai suatu 
hal ig akan membawa kesulitan da- 

lam usaha Pemerintah Indonesia da 
lam memperdjoangkan masalah Iri- 
dan Barat dalam sidang umum PBB. 
Tentang terpilihnja Van Kleffens se 

bagai Ketua sidang umum PBB pa- 
“ da sidang pembukaan pada tgl. 21 
September jl., kalangan2  Pemerin- 

tah tidak memberikan ' komentar 
resmi. Sementara itu ketua seksi 
luar negerj Parlemen O. Rondonu- 
wi jg akan berangkat ke New York 

- Perkawinan Bung 
Mendapat Perhatian Pemerentah 

Hari Sabtu Jl. Kabinet Telah Membitjarakannja Dlm Ling- 
kungan Jg Terbatas Sekali — Kpd. Nj. Suhartini Akan Di: 
beri Perlengkapan2 Selajaknja — 
Idikan Peristiwa Perkawinan Mendjadi 

Sehat—Perlu Diambil Tindakan Utk Menghilangkan 

h Oleh Wartawan Kita Di Djakarta 
BERITA JANG diterima ko responden ,,Suara Merdeka” di 

perkawinan Bung Karno telah mendapat perhatian dari Pemerintah 
barnja telah menjampaikan kepada Peme 
kawinan Bung Karno itu dan pada hari 
dalam lingkungan jang terbatas sekali. 

Karno sebagai lawan politiknja. Be ' 
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Karno Telah 

Ada Tanda2”Utk Mendja- 
"Soal'Politik'Je Tidak 

Benih2 Perpetjahan 

Sabtu jang lalu kabinet 

dalam penjiaran berita? jg bersifat 
memfitnah disekitar perkawinan 
Bung Karno. 

Keterangan tn, Suwondo. 
Atas pertanjaan para wartawan 

di Djakarta, bekas suami njonja 
Hartini jaitu Suwondo jg kini beker 
dja disalah satu perusahaan di Dja- 
karta menerangkan a.l. bahwa ia te 
lah bertjerai dengan 'isterinja kira2 
dua tahun jg lalu. Dalam kehidu-'! 
Pan suami-isteri dj Salatiga, demi- 
kian Suwondo, isteri saja kerapkali 
tampak kurang puas dengan keada- 
an jg ada. Sifat materialistis jg di 
miliki oleh isteri saja menjebabkan 
ia mempunjai keinginan hendak le- 
bih berada dan bertjita?kan ig le- 
bih2 jg pada waktu itu tidak ada 
pada saja. Waktu itu saja katakan 
kepada isterj saja, baik, kalau tidak 
puas dengan keadaan sekarang ini, 
marilah ditjari djalap seperti beri- 
xut. Djika nantj kau berdjumpa de- 

IS $ Pertemuan itu sangat dira hasiakan, 
dimaksudkan bahwa kepada njonja 

Pertahanan Eropa” 

  

Djakarta menjatakan, bahwa soal 
pada waktu ini. Pihak Istana ka 

rintah tentang duduk perkara jang sebenarnja tentang per- 
telah membitjarakanhja soal tsb. 

L akan tetapi menurut 
Hartini-Sukarno akan diberikan 

ngan orang jg bisa memberi keku- 
jaan jg kau tjari, dengan rela aku 
lepaskan engkau. 
Suwondo selandjutnja “mentierita- 

kan, bahwa pertjeraian terdjadi pa 
da tahun 1952 dengan keterangan 
bahwa dua anak laki2 Akan turut 
dengan ibunja dan 3 orang anak pe 
rempuan nantinja akan turut ajah- 
nia. Suatu hal jg salah, ialah kita 
menjembunjikan pertjeraian itu, se- 
gala2nja untuk kebaikan anak? ki: 
ta. Saja beri kepadanja izin untuk 
terus memakai nama saja, sampai 
pada suatu waktu ja bermaksud 
akan kawin dengan orang lain dan 
segala2nja saja lakukan dengan 
baik, tak ada maksud djelek, Sebab 
prinsip saja, tak akan kuikut orang 
djika ia tidak berbahagia, tapi ini- 
pun jika orang bersungguh2 sama 
dia. ' Demikian kata - Suwondo. 
Umurnja kl. 35 tahun, peramah dan 
kelihatannja gagah djuga. 

Kompromi Tentang 
Ur 

  

   

Akan Terus Diusahakan Oleh Ineris 
Dengan Membagi2 Kekuasaan Antara 

Pakt Brussel Dan Nato 
.. KABINET INGGERIS pad» harj Selasa bersidang dibawah pimpinan perdana menteri Sir Winston”Churchill untuk mengambil 

4 
r Rerijana 

keputusan2 mengenai tuntutan? 
Mendes-France, terhadap 

ahuj di London menjatakan, 

ketjil dengan Eropa. Hal 

Rentjana Inggris. 
Inggris “dalan tai “Ini 

kabarnja dimaksudkan ' untuk me- 
masukkan Djerman setjara langsung 
kedalam  Nato dengan 
Hu mengusahakan djaminan2 
akan mengawasi pasukan2  bersen- 

djata di Eropa dari semua negara 
Ig tergabung dalam Nato, djadj ter 

masuk djuga pasukan2 bersendjata 
Amerika Serikat dan Djerman. Ba- 

gian kedua dari rentjana Inggris itu 
kabarnja dimaksudkan untuk mem- 
perkuat ikatan2 politik diantara ne 
gara2 benua Eropa dengan  djalan 
menghidupkan kembali Pakt Brus- 

sel dari tahun 1948 dan memasuk- 

kan Djerman dan Italia  didalam- 
nja. Pakt ini akan didasarkan kepa 
da azas bantu-membantu bila ter- 
djadi agressi dan kerdja-sama di la- 
pangap ekonomi dan sosial. 

Djaminan2 didalam Nato. 
Kalangan jang mengetahui di 

London menjatakan, bhw. djalan 
fikiran Amerika Serikat nampak- 
nja tjondong untuk menjetudjui 
usaha Inggris guna mengadakan 
djaminan2 didalam Nato, sekali 
pun apabila salah satu kekuasaan 
pengawasan diberikan kepada 
panglima tertinggi Nato, jano ber- 
arti bahwa panglima Nato ini 
akan mempunjai kekuasaan untuk 
mengawasi gerakan2 pasukan? di 
masa damai, termasuk 6 divisi 
pasukan? Amerika. Dikatakan, 
buhwa kekuasaan pengawasan ini 
mungkin akan disesuaikan dengan 
pemberian tugas kepada Nato un- 
tuk mengurus pengerahan pasu- 
kan2. Dan dengan menguasai 
pula pembekalan minjak gas serta 
transport, maka Nato akan mem- 
punjai kekuasaan pengawasan 
baik “atas gerakan2  pasukan2 
maupun atas kekuatan dan penem 
patannja. Demikian kalangan itu 

Kompromi 
Selandjutnja d'katakan, bahwa apa 

bila Amerika Serikat tidak dapa 
menerima beberapa kekuasaan pe 
ngawasan atas pasukan?nja itu, mz 
ka Inggris mungkin akan membe: 

kan kekuasaan2 pengawasan - 'ang 

ditolak oleh Amerika Serikat is 
kepada Pakt Brussel, dimana Am: 
rika Ser'kat tidak duduk sebagai 
anggota. Dgn ini maka menurut ik:   sohseri anggauta delegasi Indonesia 

dalem sidang umum PBB mene- 
ranglan, bahwa bagi Indonesia per 
soalan ketua sidang umum PBB itu 
tidak merupakan soal jg prinsipiil. 
Penarikan diri Pangeran Wan Wai- 
thayakon itu tidak - mengherankan, 
oleh karena sidang umum PBB da- 
pat  diumpamakan sebagai suatu 
Parlemen, dimana  pentjalonan Ke- 
tua merupakan soal djumlah suara 

"dan pengunduran Pangeran Wan 
adalah disebabkan tidak dapat soko 
ngan suara, (Antara). 

Utara (Nato) ke Asia. Dikatakan, 
bahwa Turki sadar akan tugasnja 
jg sulit tetapi penting untuk meng- 
usahakan ikatan antara “Bropa dan 
Asia. Utusan Belgia, Henri  Rolin 
(sosialis), menekankan  pentingnja 
bantuan ekonomi kepada Asia Teng 
gara apabila Asia hendak di sela- 
matkan dari komunisme. 

Selandjutnja ia menjatakan, bhw 
menurut. pendapatnja, pemerintah 
RRT. adalah pemerintah jg sung- 
guh2 representatif, dan oleh karena 

  

langan itu akan tertjapai komprom: 
antara Inggris dan Perantjis, sedang 
kan Amer'ka Serikat tetap berdirj d' 
samping. 

S2perti diketahui, dalam pidatonj: 

sementara : 

jo ig | 

perdana menteri Peranfjiss Pierre 
Inggers, 

ftonja di Dewan Eropa. Dalam hubungan ini kalangan jang menge, 
bahwa Inggeris mungkin akan meme- 

nuhi tuntutan2 Peranfjis itu dengan mengadakan beberapa ikatan 
ini menurut kalangan tersebut akan menda 

pat keientuan dalam konperensi ja ng akan diadakan minggu depan. 

jang dikemukakan dalam pida- 

Pakt Brussel mendapat — kekuasaan 
33 AA . Aa 14 Ian 1d btk memegang tampuk pengawasan, 

maka Djerman boleh masuk Nato. 
Dalam hubungan ini kalangan Ing 

ris jg mengetahu' berpendapat, bah 
lam hal ini mungkin dapat di 

an suatu kompromi dgn me- 
njerahkan « oi darj kekuasaan 

Nato dan seba 
Pakt Brussel. 

(An:ara-UP). 

K onsepsi Psi 
Hendak Ditawarkan 
Untuk Kerdjasama 

Dengan Partai2 
KONPERENSI Dewan Partai 

P.S.I. jang dilangsungkan di Dia- 
karta dari 18 s/d 21 September 
1954 telah mengambil kesimpu- 
lan, bahwa perkembangan politik 
internasional menundjukkan ke- 
redaan didalam ketegangan, sekali 
pun keadaan tampaknja bertam- 
bah genting dengan kedjadian di 
Taiwan, Kenjataan - menundjuk- 
kan, bahwa krisis dunia umumnja 
dapat tertunda, bahkan didunia 
Barat terdapat kemadjuan ekono 
mi. Djuga negara2 Asia tampak: 
nja berhasil mengatasi kesulitan 
didalam negerinja dan mulai me- 
langkah madju dalam usaha pem 
bangunannja masing2. 

    

   

  

     r kepada 

gan lagi kepada 

Tapi di Indonesia, kata kesimpu- 
lan itu lagi, recessie dan depressie 
talam .kehidupan ekonomi jg ber- 
tambah hebat dari hari ke hari me- 
nudju kekeruntuhan ekonomi dan 
keuangan jg bersifat chronis, tidak 
sedikit sebagai akibat dari kesala- 
han mengatur dan ketidak mampu- 
in dalam pemerintahan. Tidak satu 
ljuga aturan dan tindakan jg di- 
chtiarkan untuk menahan merosot- 
jja keadaan ekonomi dan keuangan 
didalam negeri, dan segala tenaga 
fitudjukan — untuk menghindarkan 
Ijatuhnja Kabinet Ali-Wongso be- 
laka, kata kesimpulan itu, 
Konperensi Afro Asia jg dimak- 

ud untuk menggalang kekuatan gu 
1a memperdjoangkan Irian, dj le- 
mahkan sendiri dengan penanda ta- 
1ganan protokol Indonesia Belanda 
'g memperbaharui dan mendjamin 
hasil2 KMB dilapangan keuangan 
lan ekonomi. Achirnja dikatakan, 
sahwa untuk mentjegah hebatnja ke 
katjauan sebagai akibat dari keme- 
"osotan dilapangan ekonomi, keua-   di Dewan Eropa pada hari Senen. 

perdana menteri Mendes-France me 
nuntut. supaja semua pengawasan 
atas persendjataan pasukan2, dem'ki 
an djuga pengawasan atas pembagi 
an bantuan militer Amerika, disz 
rahkan kepada Pakt Brussel dan 
djangan kepada Nato. Menurut pen 
dapat Mendes-France, baru setelah 

itu harus diterima mendjadi angge- 
ta PBB. Dalam hubungan ini ia me 

njesalkan, bahwa kebanjakan peme- 
rintah2 Eropa tidak mau mengam- 
bil tindakan2 jg dirasanja kurang 

lau demikian, sesungguhnja 

ra tentang supranasionalisme 
demikian Rolin.  Rolin 
menjatakan harapannja, 
Tiongkok Kuomintang, Korea Sela- 
tan dan Vietnam Bao Dai tidak 
akan diberi tempat didalam organi- 

seterusnja 

  

bahwa | mulai membitjarakan masalah 

ngan dan politik administrasi, Par- 
tai Sosialis Indonesia telah menjiap 
kan suatu politik alternatif jo berpe 
doman kepada program nasionalnja 
jg hendak ditawarkan sebagai dasar 
kerdja-sama antara partai? Ig me- 
mang mengutamakan keselamatan 
dan kepentingan rakjat dan negara. 
Demikian kesimpulan itu. (Antara). 8 

Perluasan Nato Ke Asia Sadah Dimulai? 
sasi pertahanan Asia Ten gara. Ka 
ta Rolin, kemenangan Republik De 
mokrasi Vietnam dalam pemilihan2 
di Indochina belum tentu berarti 
Suatu tragedi. Karl Bogholm dari mengenakkan Amerika Serikat. Ka- | Denmark (konservatif), menjatakan, 

tidak , bahwa dibawah Bao Daj 
ada gunanja orang banjak berbitja- | dapat 

akan ter- 
kemungkinan jg lebih baik 

dsb., | bagi Jemokrasi dari pada dibawah 
kaum komunis. Madjelis kemudian 

3 per- 
dagangan Timur/Barat, 

. (Antara—Reuter), 
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"1 Nhusahakan “adanja 
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.djualan, menentukan harga. pemben- 

can dan Pertanian DPD Djawa Te- 
“ngah Abdulwasit Notojuwono 

        

  

dan .mBah : ai £ ( n 
sedung SMP    
menemui pend 
kus kain putih 

dan memberikan djimat terbung- 
um. Telah Jama umum banjak jang 
adalah keramat (Diw.: angker), 

“kali ada ,,memedi” dari. pohon tadi jang 
ah ekitarnja, terutama mengganggu “ pada 

1 gedung sekolah tadi. Karena sering ter- 
mulai bulan Asjura Ialu ber-tirakat. 
mereka jang bernama -Warno pada 
ah terkedjut bangun dari tidurnja, 

m tangan asa diberi suatu benda. Dan ternjata itu dibungkus dengan kain dan perlu kenang sedang dia: 
sendiri tidak mengetahui siapa jang memberinja. Kediadian itu 
dialami pula untu kalinja pada tgl. 12 Sept, hingga Warno 
telah memiliki ? - Kemudian pada tgl. 19 Sept. Warno 

  

   
  

  

   

  

   
   

   

  

   

  

   
   

   

           
       

     

  

    

   
      

      
  

      merasa “di ng jang mengaku dirinja bernama 
.imBah Pang memberi tahukan pada Warno hahwa 
kedua djimat ja “dimiliki itu dari ,,mBah Siliwangi8 dan 
dari ,,mBah Pangg Warno dipesan supaja mengadakan se- 
lamatan dan supaja tiap2 djalenan perempatan ditaburi bunga, 
serta agar umu 1 diberita kan djuga. Dikatakan pula, bahwa 

    
    

  

Warno tak lama 
aju dan tjantik. D 
kini sudah ada 3 | 
pada kita. an 2 

akan diditangi “oleh seorang wanita jang 
djimat ag dimiliki oleh Warno hingga 
emikiaslah berita jang disampaikan ke-   
  

  

SWAPRADJA. 

  

Hazairin bilang dj Bukittinggi: 
Sa ga ajakan .Pemerentah sendiri berpendapat 

5 La NN ena 2 Kan Rt akan menghapuskan Swapradja!!” 
Yanaman ' Temba- | Kiranja siapa sadja jang kini ma- 

PP ee 0. uan sih tetap mimpi2 mengharap-harap 
kau | Virginia "— I'kembalinja Swapradja akan mendoa, 

Tea s1. S9 mudah-mudahan  Hazairin Waktu 
Akan Diperbaiki “ #mengutjapkan pernjataan tadi. se- 

dang menderita ,,penjakit-nja”— jang 

terkenal. Jaitu: “ Tergelintjir lidah 

KELILING DUNIA. 
Sekarang banjak sekali dinjatakan 

niat oleh pemuda? kita sendiri un- 
tuk keliling dunia. Ada jang mar 
djalan kaki. Ada jang mau naik pe- 

rahu lajar. Ada jang mau naik se- 
peda. - Belum ditjeritakan apa ada 

jang djuga berniat naik beetjak. 
Sir-pong akoor sekali dengar, te- 

kad jang gagah-perkasa itu. 
Tjuming mau mendoakan, supaja 

keliling dunia tadi betul2 akan ke- 
liling dunia. Djangan tjuma angan2- 

nja sadja jang mau keliling......... 

IMMIGRAN GELAP. 
Pilipina sedang geger ngrembuk 

soal mm'gran2 gelap dari Indo- 
nesia. Karena soal ini agaknja 
sangat me-mosing-mosingkan- “ke- 
pala pemerentah- Pilipina, - Sir- 
pong: usulkan nama baru bagi 
immigran2 ini. 

Bukannja im-migran, tetapi im- 
m'graine. Sebab tiotiok sekali erti 
kalimah dan kenjataannja. Jaitu: 
Jang bikin kepala posing. 

Dari pihak DPD Djawa Tensah 
diterima berita, bahwa sedikit bari 
lagi akan diadakan pertemuan an- 
tara DPD dan djawatan2 jang ber- 
sangkutan - dengan soal2 perekono- 
mian perindustrian dan pertanian ser 
ta instansi2 jang bePsangkutan un- 
tuk membangkitkan dan memperluas 
usaha2 nasional. Dap pertemuan tsh. 
merupakan keputusan dari pada kon 
perensi tembakau jang dilangsung- 
kan di Surakarta tgl. 9 Sept. j.L., jg. 
dihadliri oleh Pamongpradja, instan- 
si2 jang berhubungan dengan perin- 
dustrian- dan pertanian, DPD Pro- 
pinsi dan dari PERRIN (djawdtan 
Perkebunan Rakjat Indonesia) Sura- 
karta dan darj Djawa Timur. 

Konperensi. jang akan diadakan 
cleh DPD Propinsi Djawa Tengah 
tsb. chusus untuk memetjahkan ta-| 
naman tembakau virginia usaha rak 
jat di Djawa Tengah, mendjaga kwa 
litet, mengatur produksi, pasar pen- 

tukan kooperasi dan mengusahakan 
kredit terutama jang bersangkutan 
dengan usaha2 perbaikan dan per- 
luasan tanaman. Selandjutnja DPD 
Propinsi Djawa Ten ah akan men» 

a uatu peraturan 

TJERAMAH PARTAI BURUH JOGTA PERTIMBANGKAN TA- 

“xarta didesa Djetis Kadipiro, jang rangkan, "bahwa pembikinan — pabe- 
tikundjungi lebih “500 anggauta- rik gula di Jogja sudah dapat  diha 
yja, datang pula wakil2 dari Pa- rankan « dimulai pada tahun 

1aan Pimpinan Partai Buruh Ran 
“ing Kadipiro. € , 

merdekaan 17 Agustus 1945. 

'PURBOLINGGO 
kh 

  

    si an uh 

  

KADIPIRO. 3 WARAN MESIN PABRIK GU- 
Hari Djum'at malam. tg. 17 . DIERMAN TIMUR Sept. jl, telah dilangsungkan ma- 3 BEE MA IM 

am tjeramah Partar Buruh Sura | - Sultan Hamengku Buwono mene 

      

  

   

  

   

1955, sedang pada tahun 1956 dihe 
rapkan sudah - mulai bekerdia. Pi- 
:hak pemeri “pusat pada umum- 

nong-Prod'o dan 
tempat. 

Setelah utusan 

organisasi2 se- 

Partai Buruh 

  

Kota Besar. Surakarta . memberi .nia telah menietudjui ' Sepenuhnja 
Dendjelasan azas dan tudjuan Par- rentjana pendirian paberik gula ter 

  jai, Maka Koordinator Sumokar- sepur. Kini: sedang  dipertimbang- tiko . diuga selaku . Sekretaris .kan pembeliap mesin — paberik 'itu. Umum' Tjabang Kota Besar Sura norma Ti r dan Tiekoslowakia karta, mengesjahkan penjempur- telah menawarkan mesin2  paberih 
gula dengan pembajaran rupiah ki- 
"ta. Djuga kalau perlu disediakan p: 

u CL Ia tenaga2 ahli untuk sementara 
satuan - Pemuda Banteng Pusat pemberi petundjuk2 pemakaian me 
Pimpinan Surakarta,  disiahkan | si72 jpn, Dengan didirikannja pabe- 
berdirinja ' tjabang  Solo-utara. ' sik gula tsb. Ik: 10.000 - orang be Utusan Pusat Pemuda - Banteng ikas buruh paberik2 gula di Jogic Surakarta sdr. D. Suranto mem- | 
beri pendjelasan maksud dar 

'akan mendapat mata  pentjaherian 
ka CT demikian Sultan Hamengku Buwo- 

satuan Pemuda Banteng, sebagai | Genta 
Pengawal Negara Republik Indo-| 
nesia atas dasar Proklamasi Ke- ! 

  

Djuga pada malam itu oleh Per 

KENA X8 

RAPAT KERDJA S. R. G. DJA- 
TENG DENGAN TIABANG? 

2... JANG NON-AKTIF. 
|- Berhubung kemungkinan akar di 

. bangunkan kembali beberapa pabe- 

Sehabis — lantikan/pengesjahan | 
susunan pimpinan Partai Buruh 
dan Persatuan Pemuda Banteng 
diatas, maka oleh masiarakat di 

    

Dietis Kadipiro, disumbangkan 4 VK gula didaerah Jogiskarta, mak: 

: 5 : :» bang2nja jg non-actief - chusus d' : h : | 3 1 : 1 : Kari etek dng” Kn NANGA Tae MN aOahosiak beri Kera Dai 
5 “aga 

|sil2 delegasi dari Dewan Pusat SBG 
|fie baru2 'ini telah menemui Peme- 

TENGAH 

ca hi £una menghadapi rentjana  pemba- 
Di Klaten baru? ini selama 3 ha ! oa tsb." diatas. 

rah Besar Djawa Terigah jg di kun ADA 8.000 ORANG. 
jungi k ki2 i 34 Tjaban: Ta : 5 $ djungi oleh wakil2 dari j E Datata TO Senlamber il Uni, 

p Na aki? merintahan Jah mengadakan rapat senat ter- 
Wengi ang Makgg im alan buka “ang dikund'ungi djuga. olek 

: 4 . Pekerdiaan Umum. pat di Aloon-Aloop Klaten ig men : 3 MAN 
dapat “kundjungan dari puluhan ri! | Dalam sidang senat terhuka jitu 

5 Maan laporan tentang keadaan universi- 

aa aa igag Ig selama" satu tabn, umah c F0 5 d & 

Dewan Pimpinan Daerah Besar Ple- Pee Ay T Pena kemudian 
no BTI Diawa Tengah ig terdiri da 1 

  

manan dalam negeri, pemilil 
bangunan negara dil. 

datang 
sional jang bisa 
nesia. : 

Diterangkan lebih Iandjut, bahwa 
JERBEPBSI adalah organisasi (ang 
ion partai tetapi tidak non politk. 
'ada konggres itu nantitakan diun 

lang pula .organisasi2 bekas “pedia 
ing bersendjata dari luar negeri, ja 
tu a.l. World. Vetsran  Federaton 
g. berpusat. di Paris, Legion Vetg 
an Of Filip'ne. .WEDY, kaum vete 
an Ausrcifa dan Kanada dil. Di 
egaskan. bahwa “maksud  mengun 
ang oOrganisasi2 “dari- luar: negeri 
tu, bukan berarti PERBEPBSI tzl:h 
Yhinggapi penjakit sinternasonal. te 

api- hanja berkehendak akan menga 
takan «ukar fikiran dan tidak ada 
tubungan pol.tik sama sekali, demi 

“ian sdr.: Hadiwasisto. 
At pertaniaan dinjatakan, bah 

wa PERBEPBSI adalah hasil fusi 
dari 157 organisasi2 bekas pedjoang 

donesia delam konggres pada tahun 

    
K » : LN Dewan Daerah SBG Djawa-Tengat rambahan Keserian Djawa, beru-. - Na 5 

na Bondan kendi, Gambiranom, | 3kan mengadakan rapat dengan tja 

30 September 1954, di Jogiaskarta. 
KLATEN Rapat inj akan membitjarakan ha 

KONGRES B.T.I, DJAWA 'rintah Daerah Istimewa Jogjakarta, 
dan langkah2 ig perlu didjalarikan 

ri telah dilangsungkan Konggres kej Dak : , 
| Barisan Tani Indonesia (BTD) Dae YAHASISWA GADJAH MADA 

nja. Konggres ditutup dengan se- ! a : 1 : 

buah resepsi digedung Roxy, dalam vegsitet Negeri Gad,ah Mada te- 

Obi : 2 i Menteri P.P:K.. Menteri Sosial dan  partai2.  Atjara konggres di EN i : i 
achiri dengan rapat umum bertem- Menteri Penerangan dan Menter 

bis ersak Presiden Universitet Gadiah Ma- 
Konggres telah mengambil kepu- da . Prof. Sardiito memberikan 

: »hasisv ja kini Lk. 'ngan politik meliputi 9 soal. Disam Pa Dena (nia kini 1.k 
ping itu telah- berhasil membentuk “ : : 

.e,  makaian logam dalam pembangu- 
ri 18 orang anggauta, dan memilih NAN Rana 

  

dewan harian DPDB BTI Djawa Tej L... 

Aa dar oa BANDJARNEGARA 
Parlan. Organisasi: M.S. Taib. So- 

GERAKAN PEMBELA 
PANTJA SILA. 

Kini di Bandjarnegara 
berdiri Gerakan Pembela Pantja 
Sila iang mendapat dukungan pe 

sial Ekonomi: S. Parlan dan Padio- 
sastro. Pendidikan/Penerangan: - 

Djoko.  Kebudajaan: - Padiosastro 

vu bang Bandjarnegara jang meliputi 
PA 2 lebih dari aa Te Patik S0. 

PENEBARANs BENIH IKAN (sial buruh “dll.-nja. Gerakan 

    tembakau Djawa Tengah. Keterang- 
an dari pimpinan bagian Perindustri- 

  

  

me- 
ngatakan, bahwa berdasarkan ang- 
ka2 terachir, di Djawa Tegnah ter- 
dapat tanaman tembakau virginia 
rakjat seluas I.k. 2.000 ha. diantara- 
nja 1.800-ha. jang ada didaerah Ke- 
residenan Surakarta dan lainnja ada 
didaerah2 Keresidenan . Semarang, 
Pekalongan dan Kedu. Dari luas ta- 
naman 1.800 ha, didaerah Surakarta 
tsb. dilajani oleh" 430 buah om- 
prongan. Usaha2 untuk memperltas 
dan mempertinggi mutu tanaman 
tembakau: virginia tsb. harus dise- 
suaikan dengan baniaknja omprong- 
an, demikian pun tjara2nja memetik 
harus pula mengingat dengan kapa- 
sitet omprongan2 jang ada. 

Dapat ditambahkan, bahwa hasil 
tembakau virginia rakjat Djawa Te- 
ngah belum ada jang masuk kwali- 
t2i kesatu, “dan jang ada “hanjalah 
tanaman didaerah Bodjonegoro. Me 
nurvt angka rata? hasil tembakau 
diseluruh. Djawa setiap tahunnja se 
baniak 70.000: ton, dan untuk me- 
mennhi kebutuhan jang setiap ta- 
umnia 100-000 tor kekuarangaanja 

UDJIAN PSYCHO-TEHNIS 
Oleh.N.V. BPM Hzn Semarang 

besuk pagi mulai diam 07.390 akan 
diadakan udjian psycho-tehnis terh»- 
dap 6& peladjar tamatay SMA/ 
STM bertempat 'diruangan “atas Ho- 
tel du Pavillon. Udjian ini guna me: 
milih peladjar2 jang akan masuk di 
Sekolah Menengah Minjak BPM di 
Prabumulih (Sumatra). Jang “akan 
melakukan udjian ialah Ir. Drs. 
L. E. D. Teteling dalam ruangan ge- 
lap: Udjian psycho-technis ini me- 
rupakan suatu pengetahvap baru se- 
telah perang dunia IL untuk meng- 
adakan penjelidikan jang tepat ter- 
hadap ketjakapan diri seseorang 
Dengan adanja udjian ini BPM hen- 
dak menambah kader2 bangsa Indo- 
nesia dalam pimpinan BPM. 
EKSPOR/IMPOR DARI PELA- 
BUHAN SEMARANG. TURUN. 

Selama Agustus dipeiabuhan Se- 
marang tertjatat 6.800 ton barang? 
ekspor seharga Ik. Rp. 14.770.000— 
Bulan Djuli angka itu sebesar 9.200 
ton dengan harga. Rp. 19.400.000,— 
Apa sebab turun, dalam laporan bu 

  

diimport dari India dan Amerika. |lanap Djawetan Pabean tidak dise 
(Antara). ERA but Diantara 25 matiam barang eks 

por tersebut jang terbanjak keluar 
selama Agustus itu jalah bungkil ko 

2 (pra sedjumlah 1.200 ton dan tepung 
MENINDJA 'Ytapioca 1.900 ton sedangkan jang 

Tanggal 26/9 ditunggu kedatang- 
annja di Semarang 5 orang ahki pe- 
rikanan darat dari FOA dan dari 
Djaw. Perikanan Darat daerah Viet 
nam Bao Dai untuk mengadakan 
penindjauan pada objek2 perikan 
darat di Djawa Tengah, “| 

Mereka itu adalah H.E. Timmis 
ahli perikanan darat dari FOA jg. 
berkedudukan di. Saigon, dan dar | 
Djaw. Perikanan | EN 

'lah ,.ati kapuk” Barang ini kebanja- 

kan dikirim ke Singapura. 
“Selama Asustus itu angka impor 
tertjatat 11.000 ton dengan harga 

'Rp. 45.100.000,— sedangkan Djuli 

113.500 ton dengan harga Rp. 63. 
200.000,—. Diantara Ik. 70 matjam 
-barang2 impor jang selama Agustus 
itu nampak kurang djumlahnja jalah 
textiel jang tadinia tertjatat 8 djuta 

Darat Vietnaml| meter turun mendiadi 4 djuta, me- 
Bao Dai terdiri Lam van Thank, |ter, onderdil mobil bulan Djuli ter- 
Cao  Thiem Bun, Ngugen Tienftjatat 24.000 kg. Agustus hania 600 
Thank dan Levan Dang, Mereka Kg. sadaj, chemicalien dari 200 tor 
akan berada di Djawa Tengah sam tinggal 32 ton terigu dari 1.500 ton 
pai tg. 30-9 dan selama itu a.l. mMendjadi 286 ton dsbnja. Dsamping 
akan menindjau Objek2 perikanan itu djuga ada barang jang datang- 
di Tlogowungu, Bulu, - Dukuhalit, nja lebih banjak dibandingkan bu- 

Kedatangaanja en Basa Tengah Hi 
Na pia SNN 3 Adapun djumlah penghasilan Pa- 

Indonesia, jang telah tiba di Indone | Dean dari adanja barang2 ekspor aan 
sia sedjak tg. 159. t “impor tjukai dll. selama Agustus itu 
tg. 16-9 mengadakan 
didaerah Djakarta Raya, 
19-9 didaerah istimew: 
tg.22 s/d 23-9 di .Djaw 

  
Tan Djuli misalnja susu, dari seba- 
Injak 56 ton naik mendjadi 89 ton 

    

  

   

        

     

o Inja dari tjukai tembakau .sebaniak 
» I Rp. 3.500.000,—. Bulan Djuli djum 
-' lah seluruhnja ada Fp. 18.888.000. 

antaranja menjaksikan tamba mna 
kolam perikanan di Penuhbuan, Sl HARGA EMAS. 
dohardjo dan Surab: al : 
ag 24 aa Ia . . Semarang, 22 Sept. 1954: 

  

   
        

naa pera di Bali 24 karat: .. Tabu BP La 
tjara perdjalanan “jang MEMERAA Wp 1 BBM akan 5 aa 

ialah didaerah Djawa Barat dari tg. | 22 karat: An # aan “aa “ag 
1 s/d tgl. 40-10, itu akan PN pai van Pp. 44, 

    Djakarta, 21 Sept. "54: 
|24 karat tiap gr. Rp. Na nom. 

tan kolams perikanan erikanan Bil Hay Hang Sia nom, 

sawah Ii Mendung Menuai Matah Star tak tidak ditorbma tg. 12-10 meninggalkan. #ndonesia, harga. 
j SA Antar” (Singapore, 21 Sept. "54: 

Pa DERMA AMAL, “Sapa lantakan tiap tael : 1 
Oleh erh, Ger : , ah Str. $ 156.30 heli 

berpahasa, Toon An Mn aah Str. $ 162.50 djual 
PA bettemipa deniaan LOkL |fonden, 21 Sept. "54 : 5 ertemp Ma Ba Ira “bat : . 

muan Kristen di Bodjong | Hari ini tidak diterima 
diselenggarakan Pasar 
hasilnja' Man . 5 1er 
bantu anak2 jatim, Oa. n para 
djanda miskin. Pas: P Dark tadi 
akan dibuka pada djam 17.00 de- KRANGGAN WETAN 27 

ngan allraksie jang menarik. momo 
& “ 

     

   

  

   
mengundjungi 
bumi, Kebun ' 

tiatatan 

   

     MAS     TOKO         

“para penangkap ikan dilarang utk 

terhitung ,,baru” sediak Djuli jl. ada! 

ji. 252 Desa. 

4 (tertjatat Rp. 14.509.000,— diantara | 

ikan perundingan. dengan pihak2   
fjatatan 

i, (harga emas internasional. pan rumah seorang wanita lainnja 
' bernama D. Dalam pemeriksaan 

Top 3a8 3 
SENNARANG 

- Baru2 ini oleh Djawatan Per- 
ikanan Darat Kabupaten Purbo- 
linggo. telah diadakan penebaran 
ikan disungai Kiawing sebanjak 

djiwa dan keharusan tekad dari 
tiap warganegara jang berkewa- 
djiban, ikutserta dalam pembela- 

   
   
    
   
    

     

telah | 

nuh dari Persatuan Nasional tja-? 

tsb. f8 
tidak merupakan suatu organisasi, Fraan 
.tetapi merupakan suatu gerakan f- 

Keamanan Di Bi- 
ma Sudah Dapat 

Diatasi 
Itrasi Kahar/Muzak- 
Akan Diadakang 

“berada di D 
"Daerah. Bima (Sumbawa) A. Ka- 

untuk mengadakan pembitja- 

in gunan daerah 1g Bima. Dalam kete 
: Teapng nja kepada ,,Antara 
Ikatur senjatakan antara 

A. 
Jain, 

5 kor. Penebaran mana mem jan negara jang berdasarkan Pan- jbahs a litan2. jang - dihadapi 
Panaar tudjuan: a. untuk memper | tja Siia. : oleh “da rahnja terutama terletak 

banjak hasil ikan di perairan| PEKAN O.P.R. UNTUK (kepada soal keuangan, jg sampai 
umum, b.-utk. menolong para ne- 5 OKTOBER. ' sekarang masih belum diterima 
lajan supaja dalam aa inetan' Guna lebih memberikan diiwe | lari Pemerintah propinsi Nusa- 

akan arti dari pada hari Angkatan 
Perang (5 Okt. '54 j.ad.) maka pa- 
da hari Djum'at tgl. 17-9-1954 di 
Bandjarnegara telah dibentuk Pani- 

ikan mendapatkan hasil jg tjukup 
untuk penghidupan. : : 

Dalam pada itu selama 6 bulan 

menangkap ikan ditempat pene- 
baran tersebut. 

594 TEMPAT PEMUNGUTAN 
SUARA : 

negara jg diketuai oleh Bapak Bu- 
pati, dan bapak Patih sebagai wa- 
'kil ketua, serta perwira distrik mi- 
liter selaku ketua II. 

Rentjana tertentu dari pada ba- 
dan pekerdja, ialah mengadakan se 
'leksi keolahragaan OPR, disampinz 
menggerakkan ketjakapan? tentang 
pertahanan rakjat, jg kelak akan di 
ambil kedjuaraannja.  Kedjuaraar 
kabupaten ini akan dikirim guna 
merebut kedjuaraan karesidenan, jg 
selandjutnja djuara karesidenan in' 
akan dikirim ke Tegal untuk  me- 
nentukan djuara OPR dalam daerah 
GBN. : 

Persiapan2 selandjutnja ditiap ke- 

Sidang Panitia Pemilihan Kabupa-" 
ten (P.P. Kab.) Purbolinggo jang di- 
hadliri oleh segenap anggauta dan 
dari Djawatan Penerangan Kabupa- 
ten telah dilangsungkan pada tang- 
gal 18 September j.I. Sebagai pokok 
atjara pada sidang tersebut ialah 
tentang penetapan djumlah tempat2 
pemungutan suara untuk seluruh Ka- 
bupaten dan pembahasan bersama 
instruksi P.P: I No. 4. 

Achirnja sidang telah dapat meng 
ambil keputusan, menetapan tempat: 
tempat pemberian suara “sedjumlah 
594 tempat untuk “seluruh Kabupa- 
ten dengan perintjian: ' Kawedanan 
Purbolinggo 232 tempat: Kawedanan 
Bukatedja 162 tempat dan Kaweda- 
nan Bobotsari 155 tempat. 

Seperti diketahui daerah Kabupa- 
ten Purbolinggo adalah terdiri dari 

kan. 

KJAI ISA ANSHORY AKAN 
DATANG. i 

Panitya persiapan penerima Kva' 
Isa Anshory jg dipimpin oleh GPIJ 
kini sedang sibuk dipersiapkan. 
Panitya tsb. bermaksud  mengun- 
dang Kyai Isa Anshory ke Bandiat- 
negara pada bulan December 1954 
La.d. untuk memenuhi. permintaan 
dari Umat Islam daerah Bandjarne- 
gara, terutama para anggauta Ma- 
siumi jg ingin sekali mendapat we 
djangan2 dari Kyai Isa  Anshory 
tersebut. : 

| Dalam kundjungannia Kyai Isa 
Anshory kelak, oleh Masiumi akar 
digunakan kesempatan untuk. mele- 
takkan batu pertama pendirian ge- 
dung Masjumj di Bandjarnegara. 

PURWOKERTO 
PINDAH KE DJAKARTA. 
Kepala Polisi Karesidenan Banju- 

mas Pembantu Komisaris Besar Kas 
nan Prawiradinegara telah dipindak 
ke Djakarta. Dan sebagai gantinja 
telah ditundjuk Pembantu Komisaris 
Besar ' Lukman  Soeparta Wisastre 
dari Djakarta. p 

Berhubung dengan adanja mutas' 

KEBUMEN 
BADAN KOORDINASI SEKO- 
LAH2 LANDJUTAN PARTI- 

KULIR. 
Baru2 ini telah dapat dibentuk 

sebuah Badan Koordinasi Sekolah2 
landjutan Partikulir jg mendjadi ba 
dan penghubung antara  sekolah2 
landjutan partikulir di Kebumen. 
Adapun tugas dan kewadjibannja 

jalah mengusahakan dan  mentjari 

adanja kerdja sama diantara Seko- 
lah2 Landjutan Partikulir dan. me- 
njelesaikan kepentingan2 bersama 
diantara para anggautanja. 

TJILATJAP 
PEMBANGUNAN PELA- 

BUHAN. 

  

      

Usaha mengenai pembangunan 
pelabuhan Tjilatjap sekarang ini 
telah mulai didjalankan dengan 
membangun kembali empat buah 
gudang jang telah rusak dizaman | 
clash jl. Guna keperluan tersebut 
telah Ben tidak ku- denisa 

PN Sa Ma pembersihan | « Upatiara timbang terima tsb..di- 
kapal2 jg tenggelam disekitar pe- | hadliri pula oleh Komisaris- Besar 
labuhan sekarang ini, baru diada- NB Ha Polisi Propinsi Dja- 

: wa Tengah. 

RAPAT UMUM P. N. IL. 
Bertempat di lapangan  Tambak- 

sari Kaw. Weleri Kab, Kendal, te- 
lah dilangsungkan rapat umum PNI 
tiabang Kendal pada tgl. 19 Septem 
ber 1954 jg dimulai djam 3 sampai 
diam 6 petang. Rapat tsb. dikundiu 
ngi oleh kurang lebih 6000 orang. 
Adapun pembitjara: ialah: Sdr. Da: 
nusugito tentang persatuan Nasio. 
nal, Kjai Anwar Nasution dari Ps- 
kalongan 
Sdr.  Djonokusumo tentang 

pendahuluan S. mengakui terus dan Pemilihan Umum, sedang sbg. 

ber j.l. telah dilangsungkan upatjarc 
timbang terima. Malamnja digedung 
Nasional diadakan malam perpisah- 
an jang mendapat kundjungan me- 

jang bersangkutan. 

TJIREBON 
KARENA DIMADU 

Baru2 ini fihak jang berwadjib 
di Ketjamatan Slijeg Kab. Indra- 
maju telah menangkap seorang 
wanita bernama $. penduduk desa 
YTambi di Ketjamatan tsb, Wanita 
itu dituduh melakukan pembakar- 

  

  

  
$ 

tya Pekan OPR Kabupate, Bandjar| 

tjamatan kini sedang giat dikerdja- 5 

itu, maka pada tanggal 18 Septem- | 

Tenggara. di Singaradja.. Untuk 
“melaksanakan usaha2 pembangu- 
nan itu oleh Pemerintah Daerah 
Bima telah direntjanakan  biaja 
sebesar 2.5 djuta rupiah dalam 
mana dititik-beratkan pada peker- 
PoaanZ irigasi dan perbaikan dja- 
an2. 

Berhubung dengan belum dite- 
.rimanja bia'a2 dari Pemerintah 
propinsi, maka rentjana pemba- 
ngunan2 setjara insidentil dilaku- 
kan dengun keuangan daerah sen- 
diri, jaitu untuk pembangunan2 
jang dianggap sangat mendesak. 
Diantara pembangunan jang pen- 
ting itu adalah perbaikan2 dari 
pelabuhan Bima jang seperti di- 
ketahui merupakan salah satu 
pelabuhan jang terbaik letaknja 
untuk lalu-lintas laut - di Nusa 
Tenggara. 2 

Tentarg soal keamanan dite- 
rangakn oleh A. Kahir, bahwa 
(usaha infiltrasi pengikut — Kahar 
Muzakar dari Sulawesi Selatan 
dalam gelombang pertama telak 
dapat diatasi seluruhnja dan kc- 
'adaannja sekararg : menurut pe- 
njelidikan jang dilakukan dapat 
(diketahui, bahwa bukan tidak 
“mungkin infiltrasi dari kaum pe- 
ngatjau itu akan diadakan dalam 
gelombang kedua, 
«Terhadap hal ini . Pemerintah 
Daerah B'ma telah mengadakan 
'persiapan2.  seperlunja, untuk 
menghadapi setiap kemungkinan. 

, Selandjutnja A. Kahir. menerang: 
.kan, bahwa. berhubung dengan soal? 
.keamanan telah dapat diatasi, makc 
pendaftaran pemilih dalam daerah 
itu makin mendjadi lantjar. Kesuli- 
tan ig didjumpai dalam soal pemili 
(han mum ini adalah karena ku- 
rangnja kartu2 pemilih ig diterime 
semula. Kepada Pemerintah Pusat 
“di Djakarta telah dimintakan perhc 
Mtiannja untuk mengirimkan lagi kar 
tu2 pemilih. 5 

Demikian  A. Kahir ig achirnje 
| menerangkan, bahwa pendaftaran 
penduduk bangsa asing dalam dae- 
|rah Bima telah selesai dikerdjakan 

(Antara) 

Pembunuh 
Badjened 

  

bah Hukuman: Seumur 
Hidup 

PUTUSAN HUKUMAN mati 1 

(jang baru2 ini telah didjatuhkan 
Oleh Hakim Mr, G. K. Lim dari 
Pengadilan Negeri Djakarta atas 
diri Hamzah alias Kusni alias Su- 
tarto bin Kasdut, jang antara lain 
dipersalahkan dengan  sengadja 
dan diniat terlebih dahulu telah 
melakukan 'pembunuhan atas diri 
bekas direktur N, V, ,,MARBA” 
Ali Badiened, oleh . Pengadilan 
"Tinggi di. Djakarta dalam sidang 
nja pada tanggal 18 September ip 

tentang PNI dan agama, Pbaru lalu, telah dirobah mendijadi 
PN Jhukuman pendjara seumur hidup. 

Demikian menurut keterangan jg   terang, bahwa ia membakar rutuak pembitjara tergchir falah Sdr. Hadi- 
itu sebabnja karena panas hati, D. subeno dari Prop, mengenai perdjua 
adalah isteri kedua dari suami S, ngan PNI, 

diperoleh ,,Antara” dari Panitera 
Pengadilan Tinggi dj Djakarta 
hari Selasa, 

bersendjata lokal dan sentral di In 

dengan Pemerintah Pusat 
pe rata 20 1 rentjana pemba- 

'Hukuman Mati Diro- 

   
Di kota Saboia di Portugal baru2 ini sebuah kereta avi penumpang jang, 
penuh dengan "para pelanijong (tourist) telah keluar dari rel jang d- 

sebabkan rel kereta-api jang terlepas. Kelihatan disini kereta-upi tersebut 
setelah keluar “dari rel dan jang membawa banjak korban manusin “ 

CN n 8 ra 1 . 1 da LE K sg #3 $ 

Mendjelang Kongres 
Na 5 . Tg 1 Lg ” . TAI as 

Perbepbsi Di Smg 
g x 3 5. 5 # 3 x Lean tj Pe Y— y 

Akan Membitjarakan Pula Masala 
— Irian & Keamanan 

( Oleh. Wartawan kita ) 
ANGGAUTA PANITYA Konggres PERPEPBSI 

Madiwasisto dalam pertemuan dengan pers di Semarang menerang 
kan, bahwa konggres jang akan berlangsung di Semarang pada tgl. 
5 s/d 15 Oktober j.a.d. tidak hanja membitjarakan persoalan bc- 
kas pedjoang bersendjata semata-mata, tetapi akan ikut serta pula 
mengatasi berbagai matan desai Ta Sa Misalnja soal2 kea- 

mum, 
An eires iem dira akan menentukan sikap 

dan langkah2 PERBEPBSI jang lebih tegas untuk tahun2 jg akan 
alam menghadapi setiap persoalan nasional “dan interna- 

Maak kela ngsungan hidupnja Republik Indo 

1951. Kini PERBEPBSI telah mem 
punjai.172 Tjabang dan 75 Tjabang 

"| 3EPBSI sendiri, dan dengan 

| 

  
    

  

Tarra 
“PERPEPBSI ke II sdr. 

masalah Irian Barat, pem 

Persiapan: sedang. anggauta seluruh 

nja ada: 205-000 orang. 
Dinjatakan lebih djauh,  bahwe 

adjiakan PERBPEBSI untuk menge 
dakan kerdjasama dengan bekas pe 
djoang Islam Indonesia guna penje 
lesaian masalah bekas pedjoang ber 
sendjata "telah disambut baik olek 

organistsi tadi. Menurut Hadiwasis 
to, bekas pedjoang Islam Intonesic 

bersedia mengkongkritkan  kerdjaso 

Mu tadi. paa. bulan Nopember jad. 
setelah organisasi bekas pedjoang 
islam selesai mergadakan--rentjane 

fusinja. 

hukum guna 
publik Islam 
surat Hasan Tiro jang 

bahwa grombolan D. I. 

lahnja terhadap rakjat Indonesia. 

Sibelum kabinet Ali jang se- 
karamg 'ini, djuga Mab'net2 jang ordahwin telah mengambibl tin- 
lakan2 tegas terhadap gerakan 
pemberontakan ini. Pun semua 
y2rtsi2 Islam di Indonesia telah 
men'icla tindakan D.I. sebagai 
rerakan jang tidak sjah dan mem- 
Yuruklkn nama Islam jang sutji. 

Berkedok anti komunis: 
Seterusnja Ganis Harsono menja-' 

takan dalam suratnja tadi, bahwa 
srombolan D.I. inilah jang dewasa 
ini hendak mentjari simpati di. Ame: 
rika dengan berkedok anti komunis. 
Pada hal mereka ini sebenarnja ter- 
diri dari orang2 jang tak mempunjai 
pokok tudjuan. Malahan banjak ber 
sekutu dengan sisa2 tentara Belanda 
dulu serta grombolan2 bersendiata 
lainnja jang terang beraliran kiri. 
Grombolan2 jang kini djuga sedang 
dikedjar2 oleh pemerintah Indonesia. 

Bantahan Harsono. 
Harsono seterusnja membantzh de 

ngan tegas tuduhan? Hasan Tiro. 
sahwa pemerintah Republik Indone 
ia dikemudikan oleh simpstisan? 
somunis. Istilah ,,anti komunis” ada 
kalanja penting, tapi tak selamar'a 
lapat digunakan untuk mempersoal- 
an segala-sesuatu.” tulis Harsono: 
Dikatakan seterusnia, bihwa apapun 
udjuannia iang asli, namun D.I. te 

tak merupakan suatu gerakan jg. ter 
arang di. Indonesia. Oposisi  terha 
lap pemerintah bisa terdjadi, tetapi 
»emberontakan. bersend, ata terhadap 
semer.ntah tanpa mendapat persetu   Rangkaian atjara kongres. 

Sebelum konggres dimulat, oleh 
rombongan olahraga PERBEPBSI 
Purwereujo akan  didemonstrasikan 
berbagai matjam ketangkasan akro 
batik di Aloon2 Utara dan dimulai : 

pada tg. 2 Oktober jadt. Selandjut 

Yja unuk fonds konggrzs, oleh Pa 
xitya djuga akan d'adakan extra per 
undiukan film dibiaskoap Gris, Bo 
long Semarang jang beberapa hari 

'agi diharapkan akan dapat dimulai. 

“lm jang akan dipertundjukkan ita 

ui: Api nin tak kundjung padam, 
Pulang, dan Dari peluru ketrak:or. 
Dim. pada itu selama kongzres ver- 
'angsung, akan diadakan pula pertan- 

ingan2 olahraga antari regu? PER 

regu? 
'luar, organisas' ita. Demikian a.l. 
seterangan? “dari anggauta Panitya 
Xonggres PERBEPRSI ke JI ,ang 
#elandjutnja menjatakan, bahwa ms 
turut rentjana dalam resepsi kong 
"res nanti akan diundang djuga a.l. 
Presiden Soekarno, Perdana Ments 
i. Menteri Kehakiman. Mgnteri Pe 

krangan dan beebrapa  Menteri2 
ainnja. 

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 24 Sept. 1954: 
Djam 06.10 Bolero: 06.15 Pensa- 

djian: 06.40 Kwartet Irama: 07.10 
Irama Purba: 07.30 Orkes Guma- 

rang: . 13.15 Nila Kusuma: 13.40 
Instrumentalia: 14.00 Orkes Hawai- 
ian Teruna: 17.05 Suara Bersama: 
17.40 Orkes Melati: 18.00 Biola dan 
Piano: 18.13 Sech Albar: 18.30 Or- 
kes Melaju Bukit Siguntang: 18.30 
Krontjong Asli: 20.30 Siaran Pene- 

rangan: 20.45 . Njanjian - Tunggal: 
2115 Hidangan Suara Nusantara: 

21.45 Orkes Grand- Opera: 22.20 Hi- 
buran Malam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 24 Sep.t 1954: 

Djam 06.03 Lagu2 Arab: 06.15 
Pengadiian: 06.45 Asiah dan Han»- 
fi: 07.15 Indonesia gembira: 07.45 
Tango dan Rhumba: 12.03 Achmad 
dan Momo: 13:45 Maria Zamora: 
14.00 Orkes Studio Surabaja: 17.05 
Dunia Kanak2: 17.45 Varia Djawa 
Tengah: 17.55 “Gending2  Djawa: 
19.30 Pilihan Pendengar: 20.30 Hei- 
fetz dengan Biola: 20.45 Tjarakan 
dari Kebudajaan Djawa: 21.20 Ira- 
ma Krontjong: 22.15. Sandiwara Ra- 
dio: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 24 Sept. 1954: 
Djam. 06.10 Pembatjaa, Al. Our- 

an: 06.30 Penjanij Mesir: “ 06,45 
Wals tjipt. Brahms: 07:15 Merajui- 
raju: 07.30 Rangkaian tarian? Bali: 
1256 Lagu2 Arab: 13.10 Tambaran 
Pelbagai Irama: 13.50“ Rajuan Pa- 
dang Pasir: 17.00 Taman Kepandu- 
an: 17.45 Piano sore: 13.00 Barisan 
Biduan wanita Indonesia: 18.15 
Mimbar Kebudajaan: 18.30 Peladja 
ran njanjiz 1940 O.K. Tiempaka: 
20.15 Ork. Hawaiian: 20.30 Gema 
Malam: 21.15 Obrolan pak  Besut: 
21.30 Wajang Orang: 22.10 Wajang 
Orang (andjutan): 24.00 Tutup. 

(landjutan): 24.00 Tutup. 

Djakarta, 24 Sept. 1954: : 
Diam 06.10 Pengadjian: 06.49 Ga 

melan Djawa: 07.15 Orkes Sjech A'- 
bar: 07.30 Orkes Kr. Sinar Utara: 
12.00 Gamelan Sigeger: 12.40 Suara 
Mien Sondakh, Pello d.:l.: 13.00 
Bunga Rampai Deli: 13.40 Gamelan 

Sunda: 17.00 Lagu2 Gambus: 17.30 
Pilihan Pendengar: 18.00 Varia Nu- 
santiwa: 18.20 Ruangan Kesehatan: 
18.30 Orkes Bandar. Diakarta: 19,30 
Orkes Gumarang, 20.40 S“mondang 
Tapian Na Uli: 21.00 Kontak de- 
ngan Pendengar, 22.15 Seni Djawa 
Studio Djakarta, 23.00 Tutup. 

STOP: MANA PENNING 
Sedjak beberapa hari ini fihak Ke- 

polisian dan Kotapradja — Semarang 
telah mengadakan gerakan penjetop 
an pada sepeda2 dibeberapa tempat 
dalam kota Semarang. Maksud pe- 
njetopan itu untuk mengetahui, apa 
kah sepeda2 tadi telah ada penning- 
nja ataukah belum. Bagi jang be- 
lum ada penning, pengendaranja di- 

wadjibkan membelinja ditempat itu 
uga.  Ternjata dalam gerakan itu 
gapat diketahui,” bahwa banjaks se- 
Kali sepeda2 jang hingga kini belum 

ada penning untuk tahun 1954 ini, 

  

tuan dari seluruh rakiat tak dapat 

Gonis Harsono. 
Sebagaimana diketahui baru? ini 

visum Hasan Tiro-dinjatakan tak ber 
laku lagi oleh kementerian Luar Ne 

| geri Amerika. Pun selain bantahan 
Ganis Harsono ini, baru2 ini Hasan 
Tiro telah ditantang ber-duel oleh 
bekas pemimpin Barisan  Pemberor 
takan R.I., Asmans. Malahan dik: 
takan. bahwa naman Hasan Tr 
tak lajak bagi seorang seperti dia 
Tiro adalah nama pahlawan  Atjzh. 
Maka sebaiknja orang seperti Hasan 
Tiro diganti nama Hasan Tjoro, de 
mikiah Asmanu. (UP). 

Ledakan Granat 
«Di Padang 
PENDUDUK SEKITAR dja- 

lan Moutia, Padang, pada hari 
iSaptu sekira djam 20.00 telah 
dikedjutkan oleh. suar, ledakan 
jang keras. Setelah diperiksa, ter- 
njata ledakan ini adalah ledakan 
granat tangan yang d-Jemparkan 
orang tak d'kenal dihalaman ru- 
mah. mr. Suprafignjo. Kepala 
Kedjaksaan Sumatera Tengah. 
Untung ledakan granat ini tsk 
membawa, korban manusia, hanja 
djendela2 katja rumah mr. Su- 
nretonja pe'iah2. Hingga berita 
ini ditulis, fihak jang berwadjib 
sedang mengadakan pengusutan2 
feld,. guna mentjari latar bela- 
kang perbua'an sabot ini. Perlu 
d'terangkan, bahwa waktu terdjz- 
dinja pelemparan granat ini, mr. 
Suprat.gnjo sedang bepergian tour- 
nee, 

ANN Ea AL 
MENTERI KEUANGAN 
ENG DIE T!BA DI N. YORK. 
Menteri Keuangan Indonesia, Dr. 

Ong Eng Die, dengan menumpang 
pesawat terbang Senen malam tibe 
di.New York, untuk menghadiri si- 
dang Dana Moneter Internasional. 
ig akan dimulai tgl. 24 September 
di Washington. Dr. Ong Eng Dic 
jg djuga mendjadi gubernur Bank 
Dunia, setibanja di New York me- 
nerangkan kepada pers, bahwa ia 
djuga akan menghadiri 
Dewan Bank Dunia, dan. ia berha- 

rap akan dapat berbitjara dengan 
Sekretaris Menteri Keuangan Ame- 
rika Serikat, Mr. George Humprey. 

    

ington.. Demikiap AFP dari New 
York. . j 

7 ORANG INDONESIA KE 
KANADA. 1 

Atas usaha Kedutaan Kanada di 
Djakarta, dan dalam rangkaian Co- 
lombo Plan, dengan menumpang pe 
sawat Oantas Empire telah. berang- 
kat menudju Kanada lima orang In 
donesia untuk menuntut berbagai 
peladjaran disana. Mereka itu ja'ah 
Abdulhamid dari Radio Republik 
Indonesia, Abdullah Arif, Nona 
Rukemi, Nona A. Mumbo dar Njo 
nja. Admiral, ' keempatnja darj Ke- 

menterian Penerangan. Dan tgl. 26 

| September ig akan datang akan be- 
“rangkat pula menudju ke Kanada, 
ji Mohammad Zain dan K. Sukadki 
(dari Perusahaan Film Negara, 

TENTANG PEMINDAHAN RE 
| SIDEN SULAWESI TENGAH, 

Sekretaris Djenderal Kementerian 
Dalam Negeri Mr. Sumarman me- 
nerangkan, bahwa. Kementerian Da 
lam Negeri tidak tahii-menahu ten- 
tang berita ,,Antara” Makassar, jg 
menjatakan, bahwa Residen  Ma- 
noppo dari Sulawesi Tengah - alan 
dipindahkan kekantor Propinsi Sula 
wesi dan selaku. gantinja akan di 
tempatkan. Residen Pello jp seka- 
rang di Kementerian Dalam Negsri, 

g Ir. SANUSI TIBA DI 
| STALINGRAD 
|. Mengenai kundjungan delegasi 
ekonomi Indonesia Ir. Sanusi di 
Sovjet. Uni, Tass mengabarkan 
dari Stalingrad, bahwa Sanusi ke 
marin telah tiba dikota Stalingrad 
bersama-sama dengan delegasi 

Lperindustrian | dan perdagangan 
| India Labhai, 

  

  

ONG | 

rapat dari f 

Besok ia akan berangkat ke Wash-| 

Ganis Djawab Tiro 
Tantangan Pada Hasan Tiro Utk Buk- 
tikan Dasar2 Hukum Guna Sebut Di- 

rinja Sbg Perwakilan Dari Suatu 
»Republik Islam Indonesia” 

MENURUT BERITA United Press dari Washington, 
pers pada kedutaan Indonesia di Washington, Ganis Harsono, pada 
hari Senin telah mengirim surat kepada 
Yerk Times”, menantang Hasan Tiro untuk membuktikan dasar2 

menjebut dirinja sebagai perwakilan dari ,suatu Re- 
Indonesia”, Surat ini adalah sebagai 

atase « 

redaksi. harian ,,New 

djawaban atas 
su baru2 ini disiarkan oleh harian New York Times”, Dalam surat kirimannja itu Ganis Harsono menuduh, 
L p jang menurut Hasan Tiro diwakili olehnja |itu, telah melakukan perbuatan2 kedjam jang tak terhitung djum- 

  

  

SI GRUNDEL. 

(Untuk jg sering sakit kepala)   Ora kalau : SAJA sakit 
posing2 kepala, kok  tjukup 

obat gosok tjap Matjan  sa-   
kna P ag aa Se gia 
  

Huang Chen 
Duta RRT Jg Baru Utk 

Indonesia 
PEMERINTAH Republik Indo 

nesia letah memberikan persetu- 
djuannja atas pengangkatan 
Huang Chen sebagai Duta 
besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh. Republik Tiongkok untuk 
Republik Indonesia. Huang Chen, 

: E5 9 “berasal dari Hu Tung dalam pro 
dibenarkan, demikian surat kiriman | pinsi Hui, berumur 46 tahun. Ke 

tika mendjadi mahasiswa, ia djuga 
mempeladjari kesenian2. Selama 
tahun 1935 hingga tahun 1949 
mendjadi anggota Tentara Pembe 
basan Rakjat Tiongkok Bagian 
Politik. dan jang terachir “pada 
tahun 1950 pernah mendjabat 
Dutabesar Luar Biasa dan Berku- 
asa Penuh pada Republik Rakjat 
Hongaria. (Antara). 

SUSUNAN DAN PEMBANGU- 
NAN DESA2 DI INDIA 

DIPELADJARI. 
Delegasi2 resmi dari Birma, 

Sailan, Indonesia dan Filipina jg. 
kini sedang di New Delhi, telah 
memulai satu rentetan konperen 
sinja dengan pedjabat2 dari ..In- 
dian Community Projects Admi- 
nistration”, Badan  Perantjang 
Pembangunan Desa2 di India. Ke 
slatangan delegasi itu ke New Del 
hi adalah untuk mengadakan pe 
(aindjauan studi tentang usaha me 
njusun dan membangun desa2 di 
India. Mereka akan tinggal dine 
geri tersebut kira2 sebulan, dan 
akan mengundjungi berbagai tem 
pat di India. Demikian dikabar- 
kan UP dari New Delhi. 

sun 
PERSIS VARIA. 

Malam Senin tg. 19 September 
Jbl., di Hotel Merdeka Solo dilang 
sungkan rapat Pengurus PERSIS, 
unuk membitjarakan/memutuskan 
soal2 pekerdjaan routine. 
Adapun diantaranja keputusan ig 

dapat diumumkan jalah akan me- 
ngadakan  perlawatan ke Malang, 
dengan atjara: 

1 Oktober Persema 
ngan “Persis Kediri. 

2 Oktober Persis Kediri 
Persis Solo. 

3 Oktober Persema Malang 
ngan Persis Solo. 
Untuk menghormat Djuara Per- 

Isis tahun 1953/1954, maka besuk 

  

Malang de- 

dengan 

de- 

|tanggal 16 Oktober 1954 akan dia 
dakan — pertandingan kehormatan, 
jantara Djuara klas T Persis (Ps. 
H.W) melawan sisa Persis bertem- 
pat di Stadion Sriwedari Sriwedari. 

Pada malam harinja diadakan ma 
|lam gembira di Hotel Merdeka de- 
ingan mengundang angg. Persis, pa- 
ira wasit, instansi2, ampg. DPD, fi- 
hak Kepolisian dll. 

AL HILAAL DI MEDAN 
Dalam pertandingannja — terachir 

|di Meda, hari Minggu sore, djuara 
Pekalongan kes. Al Hilaal dengan 
tiemerlang telah berhasil mengguling 
kan kes. PSMS B dengan 3—0. Te. 
tapi dalam menghadapi kes, Persa- 
tuan Olahraga Polisi pada hari Sab- 
tu sore, kes. Al Hilaal itu harus 
mengakui keunggulan tuan-rumah 
dengan menderita kebotjoran 4—2. 
Dengan begitu selama 5 kali “ber- 
tanding di Medan Al Hilaal telah 
keluar 3 kali sebagai pemenang, se- 
kali seri dan sekali kalah. 

PERLOMBAAN RENANG. 
Atjara perlombaan reanng untuk 

meragdkan hari Nasional R.R.T. 
1 Oktober akan dilangsungkan pada 
nanti tgl. 30 Sept. jAd., dimulai pa- 
da djam 3.30 sore dengan bertem- 
pat di Pemandian K.B.S. dil. Stadi- 
on sbb.: Bag. laki2 gaja bebas 400 
M., 100 m.. gaja dada 200 m.. gaja 
punggung 100 m., gaja kupu2 50 m.: 
bag. wanita: gaja dada 200 m.. gaja 
bebas 50 m4 bag. kanak? laki? gaja 
bebas 50m, gaja dada 50 m.: bag, 
kanak2 perempuan gaja dada 50 m.3 
estafette, demonstrasi lontjat indah, 
polo air, Pada pertandingan2 tadi di 
sediakan piala2, — demikidn pula 2 
buah piala berganti sumbangan dari 
sdr. Tan Nie Liang dan sdr, Siauw 
Tjing Siet, 

ATASE KEBUDAJAAN INDO- 
NESIA UNTUK INDIA. 

Dengan pesawat GIA ig ditumpa- 
ngi. oleh Perdana Menteri Ali Sas- 
troamidiojo ke New Delhi Selasa 
pagi telah ikut pula Sujono atase 
kebudajaan Indonesia untuk “India, 
Suiono jg berangkat ke New. Delhi 

  

  disertai oleh kelwarganja adalah 
atase kebudajaan Indonesia jg perta 
ma untuk India, 
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Pemerintah 
langsung bahwa 
menimbulkan 
dengan tjara ) 

dari satu t 

mentara itu 
pena | 

ari. Santiago, 
melakukan sensur atas 
luar, LN AB 

Sementara itu diterim 
wa disebuah tamban 
sar kepunjaan An ri Ss Chili telah terdjadi keru: 

Kementerian mM. 
mengumumkan bah 

jang dite 

    
    

   

  

   
    

  

  

F1 

an 

Tank 

Untuk keperluan tank2 
4! model jang baru. 

    

     

  

    

    
    

   
   

penjimpan gas 

penjimpan gas ini mempunjai garis te 

@- 

   

      

     

      

  

2 pada waktu inidiper gunakan ' le Kelihatan dalam gambar ini sebuah tank penjimpan 
Jang mempunjai bentuk sebagoi bol 

0.000 meter kubiek “gas sedang dibuat 
dan . jang dapat memuat 

di Keulen di Djerman-Barat 

ngah jang pandjangnja 33 me- tebeluh kanan kelihatan sebuah tank penjimpan gas model lama. 

  

ta pengungsi menempelkan sebuah tulisan pernjataan pro Ngo 

n Paberik
-Paberik

 

me 

a 
" air hudjan dibawa 

Kegana Marshall untuk penglaksa- sendiri dan micFo-organisme ig se 

    
        “bendera Chili, samb 

riak ,.Kami Komunis!” Waktu po- 
lisj berusaha mentjegah — perbuatan 
tadi seorang diantara pekerdja2 ta- 
di melemparkan « sebatang dinmit 
kearah komandan polisi, tetapi Udak 

  
Kemadjuan 
2... Dikenakan 

mengenai sasarannja. : 
15 Pekerdja carakap. dan menu- 

rut polisi, mereka telah INA » 
bahwa mereka bermaksud menjabot |, “AEIRIK Bt tambang dan. menimbulkan ,,kegem- biasa disebut ,,apartheid”, 
paran umum”. (Antara). 

INTEGRASI. CHANDERNA 
RE DALAM UNI INDIA 
Parlemen India hari Senin 

lah menerima baik integ asi Oh an- 
Uni. Indi 

  

            YDERNAGO 

    
      

            
te- Pertama, Afrika-Selatan tidak mu 

   

r artheid” Dim Sj 
i Afrika-Selatan 

- ke Olympiade atau ke Empire Games jang baru2 ini 
Ini membawa kerugian jang betul2 dirasakan ok 

Sangat Menghambat | 
Prestasi—Djuga Publiek 

»Apartheid” 
-AERIKA SELATAN mendjalankan politik perbedaan kulit jg 

diatas segala lapangan, djuga mengeng sport, Orang2 kulit berwarna tidak e1 am ro ———»  bongan sport jang mewakili negara itu diluar 
boleh turut serta didalam rors 

negeri, umpamanja 
diadakan. 

oleh banjak orang. 
agkin didjadikan gelanggang per- Hakan .tandingan sport internasional sematjam olympiade, . dimana turut dernagore kedalam Uni ai 2 : 7 2 Chandra Sa adalah djadjahan bangsa2 dari segala matjam warna kulit. 

Perantjis. pertama jang dikemba- edua, diago2 olah-raga jang Sajang kali bagi kami disini ! Men en th Ten . j 4 g& Sajang sekali bagi kami disini, ikan kepada India dalam tahun Ge 1 karata orang2 kulit j bahwa Empire Games itu tidak 
   

  

    

   

akan merupa- 
. Benggala Barat 

berdiri sendiri, sekalipun daer. 
ini pernah didiandjikar 
penuh dalam Uni E 

MOGOK KARENA 
SABUN 

berwarna di Afrika Selatan, tidak 
mungkin tampil kedepan dan 
tidak djuga mungkin mewakili 

! Afrika Selatan didalam pertemu- 
an2 internasional. 
Pertandingan” internasional dan 

djuga pertandingan olympiade, 
- ABU, 000000 ymembuktikan bahwa orang2 ne- ' Seratus buruh bagan perbeng- | gro dari Afrika Barat dan Timur 
kean “Good Year” dari tanggal | dan dari Amerika Serikat, men- 

dia... 

URUSAN 

  

   

    

16 September djam 11 siang te- | tjapai prestasi2 ig dapat dibangga- 
yah mogok untuk membela 2 ka | kan oleh negeri jang mengutusnja. 
wannja jang | h oleh Surat kabar Rand Daily Mail 
direksi, karena d' i jang terbit di Johannesburg (Afri- 
membawa sabun tiufji kerumah. | ka Selatan). menulis sebuah kara- 
Dua pegawaj.itu setah bekerdja ngan tentang Empire Games ig 

hitam, mentjutji baru2 ini diadakan di Vancouver 
mereka dengan sabun, sabun itu (Kanada). Ia berkata antara lain: 
dibaw., pu'ang, Menurut peratu- Alangkah senangnja mereka “di 
ran "Good Year" sabun itu tidak sana di Vancouver, baik jang me- 
bolceb d bawa pulang, tetapi un- Nonton maupun jang turut serta 

dikamar tangar 

    

    ju 
   

  

   

  

Mean Da ' Wasser Im Rhein Goldner Wein 
Waers.....— Kalau Sekarang Orang Mandi Li Sungai 

"3 Mati Kena Ratjun Phenol 
33 » Be La an 2 : Rana 

KAUM PENGUSAHA INDUSTRI Djerman sudah mulai 
“merasa chawatir berhubung kemu ngkinan tibanja krisis air, hal 
.mana akan dapat merintangi ke madjuan perekonomian seluruh 
rakjat Djerman. Air sungai Rhein (Rijn) jang terpenting di Eropa 
Barat demikian djuga kebanjakan dari anak sungainja sudah mulai 
kotor. Air sungai Weser penuh dengan kotoran dari industri po- 

“Kena Typhus Atau Dysenterie Atau 

      

    

   

  

tash di Djerman dan Timur, dan air sungai Elbe djuga telah 
mendjadi kotor. suki. Dierman, dari Tjekoslowakia ka- 

pal “ 

    

menundjukkan pula tanda2 ber- rena ko 

      

    

     

   

  

    
       

  

   

     

djumlah uang itu adalah ibarat se 
titik air dalam samudera. 

Sebagian besar. dari uang jg di bi 
tuhkan harus diambil. dari. pasa! 

“kmodal. “Untuk ini perusahaan2 in- 

laut Djerman, din .tambang2 
batu arang menghanjutkan lum- 
pur daerah: ang: kaja 
dibagian 'm 

pn 

Perusahaat' noto Kah dusteti telah menuntut pengurangan 
bagian gunung2 sej £ Tpadjak, tapi: Menteri . Keuangan 
sebelum perang 
daerah2 buki 
banjak, sehi 

Herr Fritz Schaeffer, sampai waktu 
'Hini tidak hendak meladeni tuntutan 
"Jitu. Pada umumnja diduga, bahwa 

wa | ng “kelharga air minum sekurang?nja ha- 
Laut Ma 22 memba- |rus dilipat gandakan dan perusaha 
wa hanjut tanah dari bukit? itu, pany 'industerj harus bersedia untuk 
Rentjana menimbun rawa2 dju menerima penaikan ongkos pro- 

ga mengalami akibat jang Te 
| Berkat perund ang2-an KSI. $ 

“ Sebelum ini, djutaan kaum pelan 
    

   

tidak sempurna selama set jung bangsa Dic d sing j 2 Mena Naba Aan : 1 gsa jerman dan asing jg 
abad jang lalu, maka perusahaan?2 | Pn diatas sungai Rhein setiap    
industri diperbolehkan pergu 
nakan air bertuan ng leluasa 
untuk mendinginkan mesin2 dan 
plastik2, sementara kota dan desa? | 
terpaksa mtempergunakan air jang 

tahun akan terus menjanjikan lagu? 
seperti ,,Wenn das Wasser ' im 

Rhein goldner Wein waer” (air su- 

aa " luan sang Kilau). x bar ha Ne Na: Kia aka pnahfona Ia pandangan, , aka 2 ja sudah berkunan ng Beberapa langkah2 perbaikan se- kesan j: keliru meslbejal air dang dalam pertimbangan, 
pun langkah - mana jg dia 
muanja akan memakan on ek 
sangat banjak.. Langkah2 ig mung-| 
kin diambil itu adalah: Na 

1. Perusahaan2 ir i serta pe 
dijabat Kota diharuskan membersih- (3 
kan air jg dipakainja sebelum 1ne- 

Ba” 

Aw | Rhein, maka mungkin sekali dia 
akan mendapat penjakit dysentri, 

IS, atau mati lantaran kena 
tjun ol. P 

| Setiap satu ce air sungai Rhein 
ng "mengalir melewati gedung 

arlemen di Bonn Macan 
ngalirnja kesalah satu sungai. Febi “dari 200.000 bacteria. Bila 

2. Kapal2 ig berlajar disungai di 1 Pu Tang Penenang Ten 

Pa Kenardn MAN bea lead" Aa baut Hak baik untuk di 
Oa Kotoran Ba NA oleh. «Maja far Sungai Rhein. atau sungai 0 3  jpakai oleh man 2 £iM, 

3. Perusahtan2 industeri harus Naa Pen Sana! mend jadi 

- Te an Ga an — Sebaik ie ham Yeah meninggak- 

en 2 Pa ek 2 1 2 Ikan danau Constance, maka airaja air Te hutam-harus di m, membawa 50 ton garam setiap hari. 
# SN hutatr-harus di Tni Emmerich, diperbatasan “Belan- 

lai kembali dengan serjepat-tjepat- 5 dj mna Nania Dibawasite Me 
5 AR Pee naA 3 2 

   
     

    

   

  

   

       

      

  

    

      

   

  
  

    
     

   

   
   

HPA AN in aan aa gara Tae 
ngusaha industri .mendjadi 15,000 ton. 

emak Sula “diperlul ed ro. |Stallasi2 penjaringan serta tjero- 

kos kira-kira 10.000 dju Ha “pabrik jg membakar batu 
kot Tatang melemparka, antara 20 sam 
2 pai 3 ton ANan6i “Tg sangat berbiha 

ja kedalam sungai setiap hari — 
takan Ifan untuk menambah bahaja ba 
harus |'2 telah beratjun itu mengeluarkan 

1400 toh toxic fungas atas tenaganja 
t sendiri, 

Rhein sekarang sudah ibarat 'su- 
ingai mati. Pada achir abad jg lam- 

Pedja- | panu, 150.000. ekor ikan zalm ditong 
LI kap dalam airnja setiap tahun. Pa- 

da waktu ini ikan tsb. sudah bo'eh 
'dikata tidak ada lagi terdapat di si- 
tu berhubung ketiadaan oxygep di 
dalamnja. 

Air sungai itu sudah 
tenaga untuk "membersihkan 

(£ 833.000.000) sebelum 
kesulitan air itu dapat 
Federasi industri2 Djerman 
mengatakan, bahwa 2 
dari perusahaan2 industri 
melipat gandakan modalnja seh 
Jum mereka sanggup 

at2 penjar pan 

mengeluarkan 40 Mark 
untuk setiap djiwa penduduk guna 
pemasangan pipa kotoran... 
. Pemerintah Federal Dierman Ba: 

it telah menjediakan sebanjak 140 
“Mark dari counterpart dana. 

    

kehilangan 
dirarja   

rentjana2 perairan dalam ta- hat, jg biasanja menelan segala ko- 
an, Tapj sudah njata bahwa toran sudah busuk, 

   

ungai Rijn Penuh 

'ngai Rijn jg Kuning mengemas ber-| 

mungkin diadakan dinegeri kita.” 
Di Afrika Selatan, baik hitam 

maupun putih memainkan - per- 
mainan jang sama, djuga cricket, 
sepak bola, golf dan tennis. Te 
tapi tidak pernab mereka bermain 
bersama2. 

Prestasi kulit berwarna 
banjak jang tinggi. 

Diantara orang2 kulit berwarna 
|di Afrika Selatan jang berdjum- 
lah 9 djuta orang, banjak terda- 
pat orang2 jang memperlihatkan 
prestasi baik diatas lapangan 
sport, terutama  tindju. Tetapi 
tidak satu dari mereka mendapat 
kesempatan untuk turut serta di 
dalam pertandingan “internasional, 
ketjuali djika mereka sendiri bisa 
pergi keluar dari Afrika Selatan. 

Beberapa tahun lalu telah di 
usahakan untuk mengirim suatu 
team rugby. Afrika Selatan" jang 
terdiri dari orang2 kulit berwarna 
ke (Selandia. Baru untuk bertan- 
ding dengan perkumpulan Maori. 
Usaha ini gagal. Belum lama in: 
sebuah regu sepak bola terdir: 
dari orang2 India tidak diberikar 
paspor keluar Afrika: Selatan utk 
pergi bertanding di India. 
Terutama cricket, suatu permai 

nan jg luas dilakukan di Afrika S 

litik spartheid itu. Pertandingan? 
inja cricket dengan luar negeri, ha- 
nja terbatas denga, Inggris. Selan 
dia Baru dan Australia 
dangkan dengan Hindia Barat, Pa 

Pertandingan2  tindju besar tidal 
mungkin diadakan di Afrika 
tan, djika pada itu turut bertempu 
orang2 berwarna, Seorang petindji 
Afrika Selatan berkulit putih jg mz 
dju sangat dan ingin merebut ke: 
djuaraan dunia, harus mengadakar 
pertandingan2nja diluar negeri, dji. 
ka lawannja tidak berkulit putih. 

Pengalaman Jake Tuli. 
| Jake Tuli, jang merebut djuara 
flyweight pada pertandingan Em- 
pire di Inggris, tidak bisa mem- 
bela titelnja di. Afrika....Selatan, 
djika ia mendapat tantangan dari 
seorang petindju putih. Jake Tuli 
adalah seorang negro. Orang2 

| Eropa dilarang oleh polisi menon- 
ton pertandingan2 jang diadakan 
oleh Jake Tuli di Transvaal, mes- 
kipun di lain2 provinsi orang2 
Eropa boleh menonton pertandi- 
|ngan2 hitam. 

Diluar negeri sendiri, orang2 
putih Afrika Selatan boleh ber- 
tanding dengan orang2 berwarna, 
Iniv“antara lain terdjadi. pada 
Olympiade dan pertandingan Em- 
pire. 

Pihak berwadjib  bertjemburu, 
djika ada regu. sport luar negeri 
kulit putih berkundjung ke Afri- 
ka Selatan dan. bergaul dengan 
leluasa dengan orang2 berwarna. 

nah berkundjung ke Afrika Sela 
tan, mendapat peringatan tentang 
Ini. : 

Djuga dikalangan pe- 
nonton. 

Apartheid ini bukan sadja ter- 
lihat pada peserta, djuga pada 
penontonnja. Lapangan2 sport 
mempunjai tempat2 tersendiri un- 
tuk orang putih dan orang ber- 
warna, biasanja untuk jang acbir 
ini lebih djelek tempatnja, seperti 
halnja pada segala sesuatu. : 

Tidak djarang orang2 berwarna 
ini mengadakan demonstrasi ten- 
tang perasaan mereka, dengan 
memihak pada regu lawan dari 
regu Afrika Selatan sendiri. Ka- 
dang2 sebuah regu pengundjung 
agak keheran2-an diuga, melihat 
bahwa mereka mendiumpai blok   

  

supporter jang kuat di Afrika Se- 
latan. 

Apartheid didalam sport terdapat 
djuga di-universiteit2 (hanja bebera 
pa sadja) dimana putih dan berwar- 
na boleh beladjar bersama2, tetap! 
tidak boleh main bersama2. Di satu 
universiteit umpamanja terdapat da- 
pangan tennis jg terpisah sama seka 
li untuk masing2. K 
Belum selang — tama, “pemerintah 

propinsi Natal dengan tegas mela- 
rang diadakan pertandingan2 seko- 
lah dimana putih berhadapan dgn. 
berwarna, Larangan tegas ini di ke 
luarkap sesudah terdjadi pertandi- 
ngan netball antara Natal Teachers 
Training College di Maritzburg dan 
sebuah regu terdiri dari anak2 In- 
dia dari sebuah sekolah India di 

'Natai, 

port 

latan, mengalami kerugian “dari po 

sadja, se' 

kistan dan India tidak mungkin d 
“padakan pertandingan2. 3 

Sela: 

Regu sepak-bola Inggris jang per- | 

   

  

iah 

  

   

   
D'em, pada pintu gercdja dh : DAN, Papan pare, 

| |diadi pula didjalan-raja Pasguier jan, 
.|dan pedagang2 ketjil. Ta 

: Sidang K ai net 

  

Selasa Malam 
Bentuk Panitya Negara 
(Utk Selidiki Radio-Akti- 
viteit Pan Tenaga Atoom 

SIDANG KABINET HARI 
| Selasa malam selain membitjara- 
kan beberapa soal routine telah 
Mekel pembentukan “ suatu 
Panitia Negara untuk menjelidiki 
radio aktivitet dan tenaga atom jg 
diketuai oleh Dr. G. A. Siwabes- 

| sy dan anggota2 Ch. Kesuma, Dr. 

nes, Ir. to 'anusapu saputro, Pro 
Ir. Gunarso, Dr. Roebiono Kerto- 
pati dan Prof, Dr. Bahder Diohan. 
Setelah sidang selesai Menteri 
Penerangan Dr. F. L. Tobing atas 
pertanjaan, Hn tentang tanda 
gambar ,,PKI dan orang2 tak ber 
partai” jang termasuk salah satu 
tuntutan nota politik Liga Musli- 
min menerangkan, bahwa Panitya 
|Ad Hoc untuk menjelesaikan hal 
(ini baru bersidang sekali dan di- 
duga dalam sidangnja jang kedua 
minggu depan sudah dapat me- 
ngumumkan hasil2 usahanja. 

Selandjutnia seperti biasa, setelah 
sidang “selesai telah dikeluarkan 
pengumuman resmi jang isi lengkap | 
nja: sbb Uas: | 

Dalam, sidangnja pada hari Selasx| 
tel. 21 September 1954 Dewan Men! 
teri telah menielesaikan beberapa | 
soal routine.. “Pertama-tama telah | 
dibitjarakan oleh kabinet tindakan? | 
jang dipandang perlu untuk mem- 
perkembangkan  koperasi2 pegawai 
negeri jang telah atau sedang diben- 
tuk dimanaZ oleh pemerintah. Sc- | 
landjutnja Dewan Menteri meneri-' 
ma baik antara Jain Rantjiangan Un- | 
dang2 tentang perubahan dan 
nambahapn Undang? Lalu-lintas Dia-' 
lan, Rantjangan Undang? Darurat 
tentang amnesti dan abolisi dan Ran 
tangan Undang2 tentang mengadz- 
kan tarif minimum dan maximum 
dalam Tarif Bea Masuk. 

Achirnja kabinet menjetudjui pem: 
bentukan suatu Panitia Negara un- 
tuk menjelidiki radio aktivitet dan 
tenaga atom, untuk menjelidikj pc- 
makaian tenaga satom sebagai tena- 
ga jang baru dalam masa pembangu 
nan negara dan untuk memberi pe- 
nerangan kepada umum tentang te- 
naga atom dan “akibat2nja — dalam 
waktu damai dan perang. 

Panitia Negara tersebut akan di- 
ketuai ' oleh Dr. GA. Siswabessy, 
sedang anegota?nia terdiri“ artara 

ne-   
"ial Rasad, Prof. Ir. H. Johannes, Ir. 
Sudiito Danusaputro,' Prof. Ir. Gu- 
narso, Dr. Roebiono Kertapati - dan 
Prof. Dr. Bahder Diohan. (Antara). 

7 Pasal Resep 
Chester Bowles 
Utk Memperkuat Ekono- 
mi Daerah2 Terbelakang 

CHESTER BOWLES, bekas 
dutabesar Amerika Serikat, hari 
Selasa mengatakan di Bretton 
Woods dinegara bagian Amerika 
Serikat Newhampshire, bahwa 
bantuan ekonomi Amerika Serikat 
kepada daerah2 terbelakang tidak 
tjukup. Bowles mengusulkan se- 
buah rantjangan jang-terdiri dari 
7 pokok jang dim an utk. 
»memperbesar kekuatan ekonomi” 
daerah2 tsb tadi dikatakarnja 
bahwa rentjana ini djika dipan- 
dang dari sudut keuangan adalah 
sehat” dan Amerika Serikat 
mampu melaksanakannja. 

Ketudjuh pokok tadj adalah sbb.: 
«1. Adakanlah derongan supaja per 
dagangan mendjadi lebih bebas, su- 
paja daerah2 terbelakang dapat mem 
beli lebih banjak perlengkapan bua- 
tan Amerika Serikat, jang ditukar- 
kan dengan hasil2 daerah2 tadi. 

2. Lakukan setiap usaha untuk 
menghidupkan dunia perusahaan dj 
Amerika Serikat, untuk menimbul- 
kan kegiatan ekonomi dinegeri2 lain. 

3. Program bantuan tehnis A.S. 
harus  direorganisasi dan diperluas, 
dengan pertolongan Jana2 Amerika 
Serikat. . : 

4. Tolonglah daerah2 terbelakang 
dengan grant2 ekonomi. J 

5. Bank Dun:a untuk Pembangun- 
an Kembali & Perkembangan harus 
terus disokong asn diperluas. 

6. Bentuklah sebuah badan untuk 
memberikan piscicnan2 kepada kor 
porasi2 “partikelir, untuk keperluan 
serluasannja. 
-7. Adakanlah  derongan  supaja 
modal partikelir Amerika Serikat le- 

sih banjak ditanam didaerah2 jang 
ierbelakang. 
Bowles mengatakan bahwa sudah 

bertahun-tahun lamanja Amerika Sc 
rikat telah membitjarakan kebutuh: 
an-kebutuhan  daerah2 terbelakang, 
telah mengirimkan ahli2 kesana un- 
tuk menindjau keadaan daerah itu. 
sudah disusun rentiana2 jang men 
tereng: tetapi tindakan2 jang telah 
dilakukan A.S. itu hanja sedikit dan 
tidak tjukup. (Antara). 

  

    

PERUNDINGAN CEYLON 
DJEPANG GAGAL. 

Perundingan2 dagang, jang di- 
lakukan oleh delegasi Ceylon de- 
ngan pemerintah  Djepang di 
Tokyo telah berachir dengan ke- 
gagalan, demikian sumber2 jang 
dapat dipertjaja di Colombo me- 
ngatakan pada hari Senin. Da- 
lam perundingan itu. antara lain 

  

Kedudukan 
b 

Perselisihan PM Ngo Dan Nguyen Van 
“Belum Djuga Beres — Bao Da 

Hernia 

   

LAH tew1s dan 3 orang lagi mendapat lu- 
ihan2 jang meliputi ba pengungsi dari 

Ken Kakan ha, luar “kota Saigon, waktu d langsung- 

nstrasi untuk m »atakan perdan 
Bao Dai Ngo D'nb D'em. Serombongan Msjil 

  

“njataan patuh kepada PM Ngo Dint 

:Hinh menerangkan. bahwa peranar 

lain dari Charidii Kesuma, Dr. Siah-! 

     

    

     

  

ai Paja 

    

      

     

     

— Pengungsi Dar 

“setia kepada perdana 

r di Sa'gon. Demonstrasi ter- 
g ramai dengan mobil, betjak 

mereka dipulangkan sadja ke Viet- 
nam Utara. Segera datang berpuluh- 
puluh truck membawa polisi: djalan? 
ditutup, beberapa demonstran di- 
tangkap. 

Seperti diketahui, Vietnam Sela 
tan pada waktu ini sedang dihing 
gapi krisis: kepala staf tentara 
Djend. Nguyen Van Hinh, menen- 
tang perintah perdana menteri" Ng 

Dinh Diem. 1 
Sementara itu tentara memperkua 

pendjagaan disekitar tempat kedia 
man PM Ngo. 

Penukaran Dje- 
nazah Di Korea 

2 
Kata kalangan Van Hinh : 

demonstrasi di-buat2. 
Kalangan jang berdekatan dengar 

Djenderal Nguyen Van Hinh me- 
ngatakan, bahwa demonstrasi2 in 
adalah demonstrasi jang dihasut-ha 
sut oleh menteri penerangan Bu 

Kien Tin, dan tudjuannja ialah per- 

Diem jang djuga berasal dari Viet 
nam Utara itu. Demonstrasi2 tad 
berkalung salib, tanda bahwa mere 
ka beragama Katholik. Kemudian ka 
langan tsb tadi mengatakan bahw: 
dibelakang demonstrasi ini mungki: 
sekali berdiri agen2 Vietminh. 

“ Dalam kerusuhan2 tadi hanja ter b: 
lihat bagian ketjil sadja dari kaun | 
pengungsi. 

Oleh : 

rang, kechawatiran bahwa politik 
Rakjat Tiongkok pada achir2nja 
hadap kekajaan serta kekuatsn 

Pao Dai memihak kepada 
KSAD Nguyen Van Hinh. 

Kepala staf tentara Vietnam Bac 
Dai, Djenderal Nguyen Van Hinh, 
hari Selasa menerangkan bahwa ke- 
pala negara Vietnam (Bao Dai) te- 
lah menjetudjui sepenuhnja perliwa- 

nan Van Hinh terhadap pemerintah 
PM Ngo Dinh. Diem. Van Hinh me- 
nerangkan bahwa pernjataan  Bax 
Dai ini tertjantum dalam djawabar 

Bao, Dai terhadap suratkawat janc 
dikirimkannja beberapa hari j.l. Var 

Kenaikan Pangkat 
Dalam Angkatan 
M3 Darat””S|a 
Semua Dilakukan Menu- 
rut ProsedureJSewadjar- 
nja, eterangan Maj. politik dari tentara Vietnam Bao Da j 

Imam Sukarto sekarang sudah berachir, karena se 
karang Bao Dai sendiri jang mengu- 
sut sengketa antara Van Hinh dar 
PM Ngo. 

Seterusnja Van Hinh membanta! 
dakwaan PM Ngo dan dikatakannjz 
bahwa tentara tidak pernah mentjo: 
ba, menggulingkan pemerintah. 

Mengenai Nebeenaao jang ter 
diadi “di Saigon hari Selasa pagi 
Man Hinh mengatakan bahwa keru 
suhan2 itu ,.dengan djelas terbukti" 
adalah “hasil ” hasutan pemerintal 
Ngo.. Dikatakannja bahwa polisi te 
lah menangkap pegawai2 negeri, jc 
bekerdja. sebagai agitator2 didalam 
barisan demonstran jang terdiri dar 
kaum pengungsi dari Vietnam Uta 
ta: 

BERHUBUNG dengan pelanti- 
kan kenaikan pangkat jg sampai 
sekarang sedang berlaku diseluruh 
territorium, Major Imam Sukarto, 
Kepala Penerangan Angk. Darat 
menerangkan kepada pers, bahwa 
semua pengapgkatan itu dilaku- 
kan menurut prosedure jang se- 
wadjarnja dan tidak menjimpang 
dari ketentuan2 jang sudah ada 
dan jang lazim dipakai. Diterang 
kannja, bahwa pengangkatan2 itu 
telah dimulai sedjak tg. 1 Dia- 
nuari 1954, dan sampai sekarang 
telah mentjapai djumlah 18.531 
Orang terdiri dari peradjurit sani- 

dengan perwira menengah. 
bata 5 jumlah tsb. terbagi atas: perwira 
Kedudukan P.M. Ngo pajah. menengah 113 orang, perwira per 

Berita UP dari Saigon mengata-j tama 553 orang, bintara 3.161 
kan: bahwa kedudukan PM Ngo | Orang dan peradjurit 14.569 
Dinh Diem. sekarang sangat gon- | Orang. , 
tiang. Dianfara 14 orang menterinja Diterangkannja, bahwa semua 

pengangkatan itu meliputi seluruh 
Angkatan Darat dari M.B.A.D. 
sampai dengan territorium?', dila- 
kukan sesuai dengan masa djaba 
tan dan keharusan pangkat djaba 
tan jang diduduki, untuk mem- 
perbaiki keseimbangan pangkat 
dan djabatan. 

Sekedar sebagai tjontoh  dite- 
rangkannja, bahwa sampai saat 
sebelum dilakukan pengangkatan? 
sekarang ini masih terdapat dja- 
batan Komandan Bataljon jang 
dipegang oleh seorang jang ber- 
pangkat Letnan satu, sedangkan 
untuk djabatan Komandan Batal- 
jon 'seharusnja dipegang oleh 
seorang jg berpangkat Major. 

Untuk mendjaga dan memperbai 
ki keseimbangan pangkat dan diaba 
tan ia dinaikkan pangkatnja  men- 
djadj kapten, ialah pangkat jg ter- 

| rendah .untuk- pendjabat Komandan 
Bataljon.. Bagi seorang jg berpang- 
kat kapten. jg telah lama mendudu- 
ki djabatan - Komandan  Bataljon, 
pangkatnja dinaikkan mendjadi ma- 
jor. Dari  pengangkatan2 itu tidak 
ada ig. diangkat, sehingga — mentja- 
pai pangkat jg tertinggi (top ran- 
gen), misalnja untuk mendjabat Ko 
mandan “Bataljon diangkat mendja- 
di letnan kolonel. 

9 sudah-minta berhenti malam Selasz: 
kl: segala kekuatan jang berorgani- 
sasi" di Vietnam Selatan — tentara. 
sekte Bao Dai, sekte Hoa Hao dan: 
sekte Binh Xuyen — memihak Dien- 
deral Van Hinh. Ketiga organisas' 
fsb tadi semuanja mempunjai Lasikar 

dan seorang pemimpin Binh Xuyen 

mengepalai kepolisian: Bao Dai me- 
njatakan memihak Van Hinh. 

(Antara) 

BantulahK or- 

ban Aldja- 

S“zairah 
Seruan Federasi Bekas 

Pedjoang Sedunia 

FEDERASI BEKAS-Pedjuang 
Sedunia (WVE) jang berkeduduk- 
kan di Paris telah meminta 'kepa- 
da seluruh anggota2nja agar mem 
berikan sumbangan untuk korban 
Keran jang telah terdjadi di 

Idjazairah, Afrika Utara, pada 
malam 8/9 September jl., teruta- 
ma untuk bekas uang dan ke 
luarga jang mendjadi k gem 
pa-bumi' itu, Seperti diketahui 
bentjana itu menjebabkan 1000 
orang tewas, 5000 luka2 dan 
20.000 kehilangan tempat tinggal. 

SeTekasnja sesudah mendengar ter 
diadinja bentiana-alam itu sekreta 
riat WVF mengirimkan sedjumlah 
$ 500 kepada Liga Palang “ Merah 
di Geneva, untuk dipergunakap ba 
gi meringankan penderitaan para 
korban gempa, terutama bekas-pe 
djuang2 serta keluarganja. Dapat di 
tjatat bahwa belum ada diantara per ni : 5 ae himpunan2 bekas-pedjuang di- Indo bang oa ana Nan Ka Ni Be Tenayan WVF, . kuat, dengan hypo-centrum jang aa ae rara Dien 3 berapa er Mantap sebelah Selatan Sulawe- nisasi, itu telah diminta keanggotaan «j, Djaraknja lebih kurang 2.000 
Tk In 1, arahnja timur. Dalamnja meminta agar bantuan dise hypo-centrum lebih kurang 309 rahkan kepada Liga Palang Merah, KM, Demikian dikabarkan oleh 26 Avenue Beau  Sejour, Geneya, Diawatan Meteorologi dan Geo- Swiss, (Antara). fisik, Djakarta. 

Ya 

  
rang telah “diangkat itu belumitah 
merupakan djumlah seluruhnja dari 
djumlah pengangkatan dalam. tahun 
1954 ini- Masih ada sedjumlah pe- 
ngangkatan jg sedang “ dikerdjakan 
dan segera akap menjusul masuk da 
lam djumlah pengangkatan tahun 
1954 ini, demikian Major Imam 
Sukarto. 

“Pada tgl. 20 September 1954 
djam 8.09 waktu Djawa, alat 

  

   
Nj. Ocis, mula2 mendjadi Kepala 

Sekolah Raden Dewi di Bandung 
telah diangkat mendjadi Penilik Se- 
kolah Wanita. Dapat dikabarkan, |'“£ an ea $ 1 bahwa  sepandjang "edan penlidi | Fugian tidak ketjil — Akibat hudjan 
kan di Digwa Barat dan mungkin di | lebat pada tanggal 18 September jbl. 
seluruh Indonesia, baru pertama ka | beberapa sungai dikota Ambon te- 
li ini ada seorang  Penilik Sekclah | lah.meluap. 1600 Orang terpaksa me 
Wanita —- Setelah kabar, kebaketan | ngungsi dan beberapa rumah telah 

    ditawarkan oleh Ceyloa,  supaja 
Djepang membeli beras- jang dis 
peroleh Cevlon dari RRT. Die-   pang telah menclak saran tsb, 

dari Djakarta, kini diterima: k: bar | hanjit — Pagi hari Senin seluruh 
dari Surabaja jang serupa itu. P sar pulau Taiwan telah digelapkap sela 
Wonokromo di Surabaja hari Senen ma 1 djam. Penggelapan ini disebab 
telah diamuk kebakaran hebat, Ss- kan karena Giterimanja kabar. | bah 

  

Si
an
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  Di Korea sekarang sedang dilangsungkan penukaran djenazah antara 
pihak Utara dan Pasukan2 PBB. Djenazah2 peradjurit? dari kedua . 

pihak jang telah dikubur, digali lasi, di-identificeer dan kemudian di- 
kirim kepada pihak jang berhak atusnja, Pada gambar: Djenazah dari 
seorang peradjurit Amerika sedang d:anzkut ke sebuah hospitaal darurat. 

(populer dikalangan negara? Lro : 

Djumlah mereka jg sampai seka- ' 

gempa bumi di Observatorium di ' 

Sikap Anti-Amerika Semakin Kuat 
# Terdapat ' Di Eropah - Barat 
Rakjat Eropah'Barat Sudah" Bosan Perang Dan Mereka 'Chawatir Politik 
Amerika Akan Membawa Mereka Ke Kantjah 4 

Pemilih Di Perantjis Satu Pilih « Kominisme— Dari Tiap 3 Pemilih 4 
Italia Satu Adalah Kominis 

Peperangan—Dari Tiap 4 

Kingsbury Smith Chas: ,,Suara Mordeka” 

. SENTIMEN ANTI-AMERIKA di Eropah Bara pada waktw 
ingkan dari masa jang sudah2, 

nia N. Propaganda pihak Komunis, 
baik dibawah pemerintah partai Demokrat maupun dibawah pemerirtahan partai Republikein seka- 

jakni sebelum Amerika turut 
kekurangan kepertjajaan pad: 

Amerika jang terus menerus me 1x 
akan menimbulkan perang duni: 
Amerika, semuanja telah menje b: 
yah Barat. 

Sokongan jang diberikannja kepa- 
da Eropahejang berdjumlah “kira2 
30 miljard dolar sedjak peperangan 
jang Jalu. berachir. tidak memberi: 
kan hasil kepadanja untuk memper- 
oleh. kesetiaan dari kebanjakan ne- 
gara2 jang disebut sekutu Amerika. 

Rupa2nja semakin  banjak ,,Uncle 
Sam” menghamburkan uang di Ere- 
pah. Barat semakin kurang djumlah 
kawan2 jang setia kepadanya. 

Sebagai tjontoh,  Perantjis, jang 
menerima. bagian paling besar dari 
bantuan Amerika untuk Eropah. Pw- 
da hakekatnja, menurut taksiran, Pe 
rantjis telah menerima dari Ameri- 
ka Serikat bantuan sebanjak $ 66 
djuta dolar tiap2 bulan selama masa 
9 tahun terachir ini. 

Dan walaupun begitu setiap di- 
.plomat Amerika jang ditempat- 
kan di Paris akan mengatakan 
bahwa Amerika sangat tidak po- 
puler di Perantjis pada waktu ini 
d.bandingkan dari masa sebelum 
ia mulai memberikan bantuan itu. 
Satu dari tiap2 empat orang pe- 
mlh Perantjis masih menjokong 
partai Komunis setiap kali di- 
adakan pemilihan. Satu dari tiap2 
tiga orang pem'lih Italia adalah 
anggauta Komunis. 

Sekurang2nja seperdua cari 
pemilih2 Inggeris menentang 'fja- 
ra2 politik luar negeri Amerika, 
Karena dihadapi oleh soal peno- 

lakan pihak Inggeris dan Peranjjis 
atas pimp'nan diplomatik Amerika 
dibagian dunia sebelah barat, maka 

Presiden Dwight Eisenhower berusa- 

ha dalam bulan jang lalu meletak- 
kan hubungan Amerika dengan ne- 

gara2 sekutunja atas dasar ,.gooc 
partner” 'dan tidak lagi atas dasar 
pimpinan Amerika. 5 

Kata Eisenhower dari sini "keatas 
semakin kurang dibitjarakan ten 
tang pimpinan Amerika didunia”. 
Setelah mengeluarkan 30 miljar do- 
lar untuk bantuan kepada Eropah 

Amerika terpaksa menghapuskan se- 
tjara resmi pimpinan jang dipegang 

nja- sedjak awal perang dingin ter 
djadi. 

Apakah sebabnja “Amerika tidal 

berhasil ,,membeli” atau memperolek 
kepertjajaan dan persahabatan Ero 
pah Barat? 

Kesalahan? dalam. diplomasi Ame 
rika sedjak konperensi Yalta, ke- 
mandjuran propaganda perdamaian 
Komunis, rasa tjemburu atas kemak- 

muran” Amerika .dalam dunia jane 
i sakit, mendjadi sebab2 maka timbul: 

nja sentimen anti-Amerika di Eropah 
Barat. 

|. Akan tetapi, sebab2 pokok mak: 
'Inggeris, Perantjis dan negara2 Ero 
| pah lainnja merasa agak berat untuk 
mengikuti pimpinan Amerika dalar 

soal2 dunia rupanja ialah rasa cha- 
, watir, 

Rakjat Eropah jang sudah letih 
:dan takut akan bahaja peperangan 
|tidak lagi bersedia “turut dengan 
| Amerika menghadapi tantangan Ko- 
' munisme internas'onal, Mereka cha: 
' watir sekali bila memikirkan bom: 
atom dan zat air jang akan meng: 
hantjurkan kota2nja, sehingga mere- 

| ka tidak berani mengambil risiko un: 
tuk .memantjing peperangan dengar 

 Sovjet guna menghentikan perkem 
bangan komunisme, 
Propaganda Komunis jang pu 

ling efektip di Eropah Barap ia 
lah tuduhan2nja bahwa usaha 

Amerika untuk memperkuat ke 

selamatan Barat pada suatu hari 
pasti akan membawa kepada pe- 
perangan. 

  
  

& 

habatan Inggeris — Tiongkok bari 

»Sabtu telah mengambil resolusi, 
mrotes serangan2 didaratan Tiong-| 
'kok oleh pasukan2 Kuomintang. Re 
solusi ini pun minta, agar .Armada | 
ke-7” Amerika ditarik dari perairan | 
Tiongkok -—— Seorang sersan tentara" 
Amerika diketemukan telah mati dai 
lam Bemarnia pada hati Minggu di 

me | derigan pesawat terbang setelah di 

ini adalah jang paling kuat di- 
mb:l bagian dalam Perang Du- 
pimpinan diplomasi Amerika 

riang Sovjet an Republik 
ket'ga, dan rasa tjemburu ter- 
bkan Uncle Sam tidak lagi 

'Tanda Baik Ba- 

gi , Orleansville 
Burung2 Sudah Kembali 

BURUNG2 JANG semalam 

stbelum terdjadi benijana gempa- 
bumi jang  menghantjurkan Or- 
leansy.he (Aldjaza:riah) mening- 

galkan "tempat tadi, sekarang Su- 
dah kembali bers dan Den 

tjlok logi di gm "8 Bi La 
dari penduduk Hota jini WN ” 

gap peristiwa ini sebagai alamat 

bak, alamat bahwa udjian yang 

dem kian beratnja bagi merek 
itu sudah selesai. Tak ae - 
belum terdjadi gempa: » ku- 

da, ana ne domba mendjadi 

sef'sah dan lari dari kandang 

(Antara). 

AMERIKA MENJETUDJUI UN 
DANGAN INGGRIS . UNTUK 

HADLIRI KONPERENSI 
LONDON. | at 

Amerika telah menerima baik 
undangan Inggris untuk mengha- 
dliri konperensi 9 negara di Te 
don, jang akan dimulai tg. & 
September jg akan datang. Demi- 
kian dengan resmi diumumkan 

pada hari Selasa. . 
Dalam - konperensi tsb. akan 

hadlir 6 negara EDC, Inggeris, 
Amerika Serikat dan Canada. 

  

  

Sudah tentu, ada ketjualinja 
terhadap sikap anti-Amerika dan 

terhadap rasa chawatir itu, baik 
dikalangan negara2 maupun di. 

kalangan individu didalamnja. 
Djutaan bangsa Perantjis, Ing- 

yeris, Italia dan lain2 jang. mem- 
punjai kepertjajaan kepada Ame- 
rika dan politiknja, jang berse- 

dia mengorbankan njawanja Un- 
tuk menjelamatkan  njawa s60- 

rang bangsa Amerika dan jang 
akan berdjuang mati-matian me- 

lawan Komunisme djika pepera- 
ngan petjah. Tapi mereka jang 
bersedia: menerima pimpinan Ame 
rika, atau mereka jang tidak 

sangsi2 menjumbangkan . tenaga 

dipihak Amerika djika Amerika 
diserang dengan tiada diberita- 
hukan lebih dahulu, tidaklah me- 
rupakan golongan jang terbesar 

dinegerinja masing2. 
Dari tigabelas negara anggauta 

NATO, hanja ada dua negara atas 
mana diplomat2 Amerika mempunjai 

kejakinan ' bahwa rakjatnja setjara 
spontan akan berdjuang disamping 
Amerika djika Rusia dengan tiba2 
mendjatuhkan bom atom diatas kota 

New York. Negeri2 itu ialah Turki 
dan Junani, $ , 

Pembesar2 Amerika tidak sangsi 

lagi, bahwa selama' perdana menteri 
Churchill masih memegang tampuk 
pemerintahan di Inggeris, selama itu 
pula tidak akan ada waktu terbuang 
ntuk membawa  Inggeris kepihak 
Amerika dalam peperangan. : 

Tentang negara2 "sekutu Amerika 
lainnja, kebanjakan daripadanja lam- 

bat laun akan berpihak djuga kese- 
belah Anglo-Saxon, tapi ada dari- 
padanja jang akan berbuat demikian 
dengan rasa sangsi dan dengan tia- 
da memperoleh kesatuan nasional. 

Populeritet adalah harga jang di- 
bajar oleh Amerika waktu ini dalam 
usaha2nja (untuk mengorganisir per- 

tahanan, dengan menghadapi risiko 

perang djika perlu, 

  
  

  

bagian besar petak2 djadi abu, Msngwa ada pesawat2 terbang jang tak | Tokyo dengan djeratan tali dileher 
ingat banjaknja barang2 dagang n dikenal telah terbang 100 mil dari nja. Belum diketahui Nu 
jang ikut terbakar diduga bahwa ke- pulai Taiwan— Perhimpnan Persa Wi bunuh diri ataukah ketjelakaa — Teks perdjandjian minjak Iran te 

tah dikirim hari Senih ke. Inggeris 

tanda tangani ' oleh pembesar Iran 
Di London teks itu akan ditanda ta 
ngani oleh Perusahaap Minjak Ing 
geris — Iran dan setelah itu akan 
diterbangkan ke New York untuk 
ditandatangani oleh Konsortum Mi 
njak, 
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an 3 Ta 8 Wan Ra 0 Ta DL 0 “Pa 0 Wa 0 “Ra, 

Umuk SERVICE dan BN: , 
REPARASI Tar ET 1 Bermonda Kembali ni , SEKOLAH MENDJAIT - 

  

    

Kranggan Barat No. 154, 

— Semarang, — 

Terima murid-murid baru untuk 

COSTUMIERE, COUPEUSE dan LERARES. 
Pendaftaran nama mulai ini hari pada alamat tersebut diatas. 

SUPER RADIO co. N, v. ini Njonja dapat membuktikan, 
Tjabang Semarang. 2 Isetelah Njonja minum: 

.DJAMU : 
HABIS BERSALIN 

SETELAH x ho 
7: (Seluruh tubuh berasa lebih ring- La | ( MODEVAKSCHOOL ) 

.LAMB BRETTA kan dan Keah ajahaja mal | 8 

alamat tang paling tepat dengan kelihatan lebih muda dan gembi” & | s6 | tu ra, - & | | diaminan a cah Usah: Ape anak jang swag itu  mendjadi Yk | »5 danny | ' 
nja sendiri : montok dan. sehat betul. Semua » | 

E 
3 
Ek 

        
  

    

KELUARAN Djuga menerima pekerdjaan membuat segala pakaian wanita 
: £ NJONJA MENEER dan anak-anak. Bi 

1 2 — SEMARANG. emimpin : 
Seturan 09 Na pa | Be Nn. TAN LAN HWA 

Specialist untuk (Aam- i 3 : 2 Ba SE 
belann A &£ £ KEPL IHAN, PL JAMU TIA pnoT DE. I MPOTEN: dan lain-lain AN TRA Nia) 

  

    

njakit. Pa 5 ae 
Djam bifinasi 91: “pagi - ALA G3 

DJL. DEMAK 129 TILP. 61 

SA NN Isi 

  

PENGUMUMAN 
No. 183/Peng./Peko/9—'54 

PENDJAGA KEAMANAN KONTROLE DINAS (PEKO) 
     

| Toko Pedamaran 90, Telp. 900 
  

   

  

          

    

  

  
2. Reka KOTA BESAR SEMARANG TELP. 2309. 
et A A3 Pt Semarang. Terhitung tgl..1- 10- 1954 akan menjelenggarakan pendjagaan 
e 2 , dan AGEN-AGEN diseluruh tem Sg di Daerah Tjandi. 

3 tai BI Harap jang berkepentingan hubungan langsung dengan Pusat- 
E YA NITA: MAL: & & 8 nja DJL. PEMALI 1/16 — SEMARANG. 
3 & Lp Pn R 'MADJALAH TU F BULANAN isinja NANNEEY Er En kr 8 S: ai : Untuk: 

5 TG terutama utk kepentingan wanita: Dokter 28 3 : : Menjusun h R. . 2 3 21 a. Rumah tangga. 
K. « Memeliha kun V. 2. KI 2 4 b. Kantor & Gudang. 

G » Latihan badan...” Soedj 1" TO) c. Pabrik dl. : " Resep-resep . Pandanaran 66 - tilp. "| 2229, 2 Ba 3 Dan Tt. Ea 2 Lane TANPA ma 8 af 
2 PENDJAGA KEAMANAN 

da enolong wanita bersalin 6 z , , HARGA 1 BUAH 1 p. : dan Praktek one 8 z KONTROLE DINAS 
' “Ye "an jam bitjara: : c 1S 
|. ! Dapat Kebangan dengan n Rumah: Aan 700— 9.30 : Tn na su 3 : Hugh et Rasa mag a £ : ..Sudra Merdeka” h Bra 3 jam 4.30— 6.30 sore: N.V.sBINTANG TOEDIOE" i Ilmu Gaib dan SUTJIHATI Dikeluarkan di Pusat 
pe Purwodinatan Utara 11A isabeth 10. 20--11:90 P" AN Krekot No. II, — Telp. 2073 Gbr. Djakarta , i in ata g Sanggup mengobati penjakit Pada djam : 10.00. Eu bagan KAM AE KRL n. hingga sembuh:  Perobatan dari Tanggal “: 22-9 1954 - —— Semar PNS AAA Ha djauh. Sedia Obat2 Indonesia tju- ?   

  kup. Ongkos damai. 

ACHLI FALAK - ACHLI NASIB 

I ae ”DITJARI ee en en ud 
- PE DARI untuk diambil over/dibeli: 1 1 . 

k en Sebuah Rumah-Tinggal CITY CONCE RN € INEMAS 

Pemim pin : 

(R. Soeprapto) 
  

        

  

  

     

        

   
   

  

   

   

    

      

    

    
   

    

   

    
  

  

  

: E. PIN Oo” 1 Tea Ta RN Pe Bb Disertai Ilmu Sutji Hati, mene- 

$. 29 AL ah daerah Tjandi atau didaerah| L U x “5.007.009. 00 Tinggal Ini Dgn 0 Mbsnt mantan (17 tah. ) Aa tapa Bang en agan 7 aan | : Pn 
| »sL AGO” Pee tinggal dalan kote, RANDOLP SCOTT — GIPSY ROSE LEE — DINAH SEKAR yah lain2. 

F: rse 'amengganti erugian janc : «6 Technicolor : ju- 

membutuhkan, onde? Toba pe» »Belle of the Yukonse yua Pirarisan pa ya Pet ntar, He “3 lah berhubungan : Surat2 Maa pada adver- Penuh Musik dan njanjian2 — Menarik — Merdu ! tai uang Rp. 10-—. Kalau bisa 4 SU RADIO CO. N. V. ltentie No. 5/3000 ini dengan di-| “Extra: Sepakbola Djerman — Hongaria 3—2 dan Tennis di Wimbledon! Ktameat datang ongkos Rp: 7,50. BU jaba , a # " g : E Duwet No. 5 ? sertai segala conditenja, GRAND 5.007.009.00 INI MALAM PENGHABISAN (17 tah) | R. HADIBARTONO 1 PENASEHAT: 
pt mana ema hmm ALAN AL AK, ANN SHERIDAN — JOHN LUND — dim.: (R: GUNAR) : Pagi djam 9-12. 

Ke Panai Ta 5 Siang djam 14—16.30. Ke Ea aa » c. Hotel Islam kamar 12A ipium' : 1 :, 5 2 - ' YDjum'at dan hari Besar Prij. 
E ana »Jusi Aeross " The Stree t Keprabon — S ol o:- Minggu, Kemis buka !2 hari,     

  

  

  

ak Kami berulang2 menderita keruwetan, Romance jang KOTJAK ! — LUTIU! dan Menggembirakan ! 

Surat Pudjian dapat dihindarkan dari djauh2 sadja. : 
, . Kami berulang2 terserang penjakit, da- 5 

Dari Djauh «pat dilenjapkan dari djauh sadja. Isteri BESOK, SKA 
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kami menderita sakit perut, jang telah | pREMIEREATth) Mana : Pan 
2 senggama Ko “TWO KILLERS in love 2 R 7 EVI da i naga dan kekuatan lord's gal! " | 5 telah lama, satu ta” ada penolong jang Grand tepat apn as 
dapat menjembuhkan. Dapat disembuh- | 

$ 
kan dari djauh2 sadja. Siapa penolong- Breath-taking HOWARD HUGHES presears 1 yg TJAT LUAR JANG SUDAH TUA SEKALI AKAN TE. 
nja? Ta” lain dan ta? bukan, hanjalah | Fxcitement on a 21184 N fit : TAPI MASIH TAHAN TERHADAP SEGALA-GALANYA F BAPAK jang termashur, jalah : R.M.D. Sal : ROBERT an or p Loh 1 Aa DAN KUAT PULA DENGAN SIFAT-SIFATNJA YANG 

£ TJARITO — H.H. KAWARNO — Ta- Men at UNDA Pan: 13 MEMPERLIHATKAN ASAL-USULNJA, TyAT PA.R 
5 e bib Occultist: WIDURAN — SOLO, 2g JRSK Bai ta 21 MEMENUHI SJARAT-SJARAT JANG DIBUTUHKAN, 1 (Muka Ged. Bioskop: ,,STAR”). Kami | Satu kedjadian SNP PA men 

a tidak memudji-mudji, tetapi: BUKTI jang menggempar- Si See un ap Tg & dan NJATA sadja, jang buat kenjataan. -kan ! Sa en OR & AS Maka harap mendjadi perhatian pada ! penuh Sensatie! Getar os TE 5. l 

k: Si Ka siapa jang berkepentingan hendaknja.. - : ae PMA CAAINGIR #aosucnon ma 
F Tormat kami : Peg. Rumah Gadai Negeri: : N (SUPRAPTO dgn. Nj. Baba sae M BER INDRA INI MALAM D.M.B. ROYAL. PE Oekongap T BAE AAN pan 1.00-9.00 . (u 17 tah) — Berbareng 5.30 - 7.30 -9.30 

Lane samssmamamaan BENTO YA Ma e | h : Per kn 
- jer F KBDUL HADI x DJ. EFFENDI LM EM WM Mm WM JL LL AL AL AM : KA E G3 Ea 
N. 5 Ka Pa : RADIUM VIRANOL TONIC PILL EG ms AULT'S 

Untuk Mereka Jang Membutuhkan Ah CA keburu e 6 Tanggung 100 pCt. Sembuhkan A 
4 3 . kit J mati angin) Le- 8 - Paberik? TJ Nomer-perkenalan ,SUARA MERDEKA”, dapat mulai sekarang P3 pena Baung an Urat2 dara IA 2 Lala 5 Ka 6 2 5 2 : Urut | pa ADY 3 g 5. mengadjukarf permintaan dan mereka akan terima koran gratis «3 PRI ag Pn Baba ana inu2 Pur 

3 (tjuma2j mulai tg. 23 Septembersampai achir bulan September '54. sing Kepala lekas tjapai Muka memet - - mna m— 

F Kesempatan ini hanja. diberikan kepada mereka jang ingin | putjat, Pa 2 ORION BESOK MALAM PREMIERE 5.00-7.00-9.00 (17 th.) 
ki mendjadi lengganan ,,Suara Merdeka” mulai bulan Oktober 1954 | hantjur, Sering mimpi, suka -ma- san LEXTRA: Mulai BESOK SABAN SORE djam 3.00 | 

: , 5, rah-marah d.L.I. 3 : Silahkan hubungan dengan : Tanggung mandjur dan mudjarab harga 1 Botsi isi 20 Pill Rp 30,— 

p Tata Usaha ,,SUARA MERDEKA" MEN RERE Sofian Seram s 
E gi . face and skin. Removes pimples, Wrinkles 3 

pi. Purwodinatan Utara 11A, Tilpon 2087 Semarang. and other skin blemishes. , : ga. 
3 atau dengan: Agen2 ,,Suara Merdeka” ditempat sdr. USE : Twice daily after bath as foundation 3 
1 PR APA Sona A3 Tb ea N San Dl aa for Your make-up : SE £ Sen Ba in —— | Sempurnakanlah kulit muka, 8-5 i BEN NE RN AN BN TE RAN MEA | | Menghilangkan hitam2, kukul kekolotan,| ”£ & 

k ra NN mat SA Laser 1 5 Panu, Djerawat dan wiru kulit muka. Mu- “ 
' - | mu Men dsaaansaman wan The Sercen's Supreme Adventure in SUSPENSE! » ka kelihatan muda sepeiti gadis dan tjantik 
3 SEPEDA MOTOR TUAN 2 c S Pen an 
3 TA 1 : Lahir Dengan elamat ad aa Kulit djadi litjin dan halus. : 

Ss »IFA Rt - 125 Anak laki2 jang pertama pada FOWARD 6 ROBINSON S — Baik sekali untuk dipakai sesudah mandi 
: Fe te. 10 September 1954 jang kami . AN 7 sebagai foundation dari Njonja punja 5 ... rusak atau perlu dibersihkan ? |'£- 2 CNN 2 “| Sa 1 a ERBERT J. YATES F2 Datanglah pada Agennja jang sc- beri nama : N JIN BENNETI 3. make-up, djikalau ingin bepergian ke un . Mita 

I mana onderdil Uang SG) NOORHAENI SETIAWAN. . - Ke z dangan Harga 1 Pot Rp. 15— na 
SOsER mania Den. we | udan Anak dlm kendaan Sea £ 2 se SS RAYMOND” MASSEY 5 SULTANA BUSTFORM CREAM E t 1 “NX. V. wal'afiat. erima kasi adi ye , : " et Tjabang Semarang Bidan Nj. Djajadi. maa, too sat sya £| Gives your figure grace and beauty. Sa 

F. Duwet No. S Kel. SOETONO | Ma ma On Poin, 2 Develops and swelis a flat bust. Fame 
Hu LEKAS. BAI 3 MURAH “Dj. Tuntang 21 - Salatiga. | : AK Ba na aa Tightens and lifts sagging and flabby bust NO Dawn, : 
B3 1 6 Nana IK KK EK KKKK KKR to perfection as a maiden form. Batlre OR 

: USE : Twice daily, when you go to bed, Kanan   

  

PENS Sae en DANA AN Ni NAN RO KI 5.00 7.00 9.00 INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah.) and morning-time, Tempatnja : Tea Kata Kbajghatan dan misteri ! 

  

“p Pen An ne Membikin badan njonja tetap hagus se- Waktunja : Sesudah matahari terbenam, tari2an jang menggiurkan, pem- 

“Rambut Putih vThe NEW ADVENTURES Of TARZAN" perti gadis. Buah dada jang surut, men- bunuhan jang mendirikan bulu roma ! 

djadi Hitam 
Haa Garansi tidak luntur 

Kisah seorang pendjabat polisi jang terpikat oleh seorang penari dan djadi baik sehat lagi, djikalau pake ini| suap ! 
Cream. Buah dada jang tidak tumbuh 
mendjadi tumbuh semustinja. 

Penuh actie dan sensatie — gempar ! 
  

  

  
  

  

      
        

      

   

  

    

   

    

  

      

    
    

     
     
    
   

  

          
   

    

  

    
: , Harga 1 Pot Rp. 30,— Ini malam pengabisan : VITTORIO GASSMAN — BARRY SULLIVAN t .M.B. 
PNS PRANATA TER Bisa dapat beli di Toko Obat Tiong Hoa di seluruh Indonesia 5.00 -7.00-9.00 (17 th) CRY of the HUNTED" 

. JUNGLE ROMANCE ' Pusat Pendjual: TABIB MA W N INI MALAM PEMER INI MALAM D.M.B F. 5 / ! , JUNGLE ACTION Djalan Tamblong 40 — Telefoon 4941 — Bandung RE Xx tata “ara” TOR ba Tan 5 ti 2 
: 2 dalam Agen - agen lama masih tetap : mo e S Pn ag TN t-3 5 : 89 Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, : T Mi Tetk Tan an MA 

. - 5 ULAU EN GKANU Pekodjan 101, Semarang: Toko Obat. Shanghai & Singapore, Pasar Aly MUG DJAGALAN 6-45 - 8.45 (Penghab.) 
3 sa ee OeaRan jul Djohar, Semarang, Zindabad House, Nonongan no. 77, Solo Toko 2 : Nee 
j enakan Obat Eng Tay Hoo, Petj T Petjinan 81 Pa 2 | UN ak Sebuah Film FILIPINA bahasa Indonesia jang Djokja: Toke Obat Eng ea ng Salat Oa ' it Ni ra 

| | MOHAMED SADIK DJOHRI : boleh disamakan dengan JUNGLE JIM. : 2 2 NJ : ' J 1 Conan Br 
D0. MEPRABON-KULON -15/D- SOLO 5 Jaena TA Kn TN Na Ischnicolor   

      

     

(ar Looke tiKe A PzOspecroe: 
CANP NEK Knee, TRIGGERI Les 

Semir ini adalah pendapatan baru 
Istimewa ini semir  jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung : 
lerasa dingin. Smeer ini mempu- | 
1jai beberapa sifat2 istimewa, an- | 
taranja sama sekali tidak bervba- | 
haja bagi kesehatan atak, maupun | 
kulit, dan pakai berasa dingin. | 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp .1,50 
per pak. Pesanan Ea ala ke- 

selurub Indonesia. Semua Agen2 
yarga sama. 
Menjtjari Agen" baru seluruh 

The master 
daredevil's 

true 
story! 

     WONDER WEAT KIND OF TROUBLE WILLIE OnoaLAN 
KAS cak HIMSELE INTO THIS TIME! 
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Judy Holliday sesudahnja  menang- TUNY JANET ' 
Naba 3 film:  ,BORN CURTIS And Lie 

kini muntjul pula 
dalam ini film jang penuh humor||Keberanian - Keadjaiban dan Ke- dan memilukan ! anehan jang menggemparkan !          REX  TMULAT INI HARI SABAN PAGI dam TO. 1 az in) 
  

    1 3 : Pe aben I Makatesunm , , i TA Pn Pa baka SPECIAL SENSU Al I rA” Amedeo Nazzari : | pe | dd Teko EXTRA: 9 x Al : Negnar Na $ 5 Mena Rambut Putih. an Ban Djohar. Roy melalui pertambangan bidji besi dipadang pasir dalam perdja- — Disana kelihatannja ada Sementara ifh seorang wanita kes Rleonora 2 Rossi Drago 
Bukan Haarverf (Tjet Rambut) Universal Stores Bodjong 6 B | Janannja menudju ke kota jang penuh kekatjauan,..............c...... sebuah kemah untuk penjeli- luar dari dalam perkemahan. DJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5.007.009.009 Tn aa Pa na oa Semarang. ..— Aneh, kesukaran apa jang sedang dialami oleh Willie O'Dooley dikan  bidji besi. Trigger! FATEN HAMAMA yr 5 pang dip - Dapat ana hingga ingin bertemu sendiri pada waktu jang begini! Meri kita menudju kesana! YAHYA SHAHIN PEMUDA DESA PN Man 
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