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Pada hari Rebo pagi tanggal 22 September 1954 presiden dan njonja 

Soekarno telah berkenan turut membantu pekerdjaan untuk pembuatan 

asrama mahasiswa jang sebagaimana kita ketahui pada waktu ini sedang 

dibangun di Djakarta. Para mahasiswa2 sendiri pun turut serta -mem- 
$ 2. bangun asrama tersebut, 

Penjaksian Tomasoa 
  
BeratkangKapt Schmidt 
Djaksa Tinggi Sunarjo Akan Mendjadi 
Djaksa Seterusnja Dlm Perkara Schmidt 
Ini—Moorselaar Sudah Meninggal Dunia 
Dan Mottman Serta Peters Ada Di Aus- 

tralia—Schmidt Tampak Tenang 

PENGADILAN NEGERI Djakarta untuk kedua kalinja ke- 
maren melandjutkan pemeriksaan perkara bekas kapten H. J. G. 
Schmidt jang sebagaimana diketa hui antara lain dituduh memimpin 

.Nederlands-Indisehe Gerilja Or ganisatie” jang. mengadakan per- 
lawanan terhadap pemerintah R. L, membantu kaum pemberontak 
D.L/TII dengan mendatangkan sebuah pesawat terbang asing di 
daerah gunung Tangkuban Perahu jang menurunkan alat2 perieng- 
kapan berupa sendjata2, peluru2, obat-obatan, makanan2 dsb. un- 
tuk gerombolan D.L/TU serta memimpin gerombolan pemberon 
tak D.L/TII menietang kesatuan? Tentara dan Polisi, perbuatan 
mana menurut tuduhan terdjadi antara tahun 1950—53 H. 

Dalam landjutan pemeriksaan 

   

    

Iitakan, bahwa Attlee hari Selasa pe 

| suara. Saksi L-J. Tomasoa dalam 
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Berita UP dari Montreal menga 

tang jl. telah membentangkan kesan 
kesannja mengenai RRT dj kota Ka 

nia Barat mempererat hubungannja ! 
dengan RRT, supaja RRT  djangan 
sampai “mendjadi ,,hanja satelit Sov 

suatu satelit Sovjet: Artlee — menda 
pat kesan bahwa para pemimpin 
RRT djelas mempunjai kemauan sen 

diri. 
Diperingatkannja supaja negara-ne 

gara Barat djangan sampai ,,mengi 
giring RRT hingga lebih  mendeka 
ti Kremlin: lebih banjak Barat me 
nentang RRT, lebih erat lagi RRT j 
hubungannja dengan Sovjer Uni”. 

  

gaan jg sangat kuat sekali oleh ang 
gauta2 Mobiele Brigade. 

Sebagaian publik mengikuti pe- 
meriksaan dari alat2 pengeras 

keterangannja jang diberikan di- 
depan sidang hari itu jang masih 
akan dilandjutkan lagi dalam si- 
dang jad. pada pokoknja membe- 
ratkan terdakwa dengan menja- 
itkan kenal pada terdakwa 
Schmidt jang menurut saksi me- 
mang termasuk salah seorang jang 
memimpin gerakan perlawanan   perkara tsb. kemaren baru hanja 

dapat d.dengar keterangan dari 

saksi Lodewijk Jan Tomasoa jang 
berasal dari Maluku, berumur 41 
th, bekas anggota KNIL bagaian 
rmpou pekerdjaan terachir 

sepala bagaian teknik pada perke- 
bunan karet ,,Dramaga” didaerah 

Wanita2 Makassar 
Minta Pendjelasan 
-“ Dari Presiden 
Tentang Perkawinannja 

Dgn Nj.. Suhartini 
(Bogor jang kini. djuga ditahan- 

SEMUA angpana “monlin di Benarkan thd. sak ini jg. ku- 
Makasar, | sarkan agama | rang lebih 2 djam Ijma belas menit 
(Islam) maupun sosial dan kepar- | lamania, masih akan dilandjutkan 

:, jang oleh hakim Mr. G. 

dibawah tanah terhadap Pemerin- 
tah R4. 

Terdakwa Schmidt sewaktu me- 
masuki ruangan sidang jg oleh Ha- 
kim Mr. G.K. Lim dibuka tepat 
djam 09.00 tampak berpakaian? se- 

   
   

'|Sendiri--DJangan ,Giring RRY/ Hing- 
ga Lebih Mendekati Kk 
kin'Lekas Chiang 

v h K i Dj ga 
kurang, dan menurut pendapatnja, ked: 

- rah Inggris ke RRT (dibawah pin pinann 
tu sebab dari pada berkurangnja ketegangan, : j 
untuk bekerdja sama, kata Attlee. up Pr 

nada tadi. Attlee berseru supaja Du! 

jet belaka”. Dikatakannja, bahwa me" 
Jnurut pendapatnja, RRT bukanlah 

  

Kremlin“ . Ma- 

| Satelit Russia“ 
12-nja Mempunjai Kemauan| 
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Di Ouemoy 

  Kai Shek Lenja 
tt 

   

      

- Apa jang terdjadi dengan "rakjat 
Tiongkok, adalah sangat penting ba 
gi seluruh dunia... 

nentang totaliterisme dengan sua- 
tu bentuk lain daripada ideologi | 
jang sama-pula-.. 5. 

Bahwasanja rakjat Tiongkok 
mendjadi 
urusan mereka sendiri: Barat 
tida bisa mendiktekan kepada 
Tiongkok, bentuk pemerintah jg 

b: fana” ado barus: ek Ii : jar: AN G3 bagaimana” jang. harus mereka Dengaa Sjarat2 Tertentu?—NATO Ba 
tidak bisa mendikte kepada Barat. 

Seterusnja Attlee menjatakan 
lagi keinginannja supaja negara2 
Kapitalis dan negara2 Komunis | 
hidup berdampingan setiaa|')'Mendjelang Konperensi 9-Negara 

Pe na 000000 INGGRIS HARI REBO tam paknja sudah bersedia untuk me- 
Makin lekas lenjap Chiang nerima baik — dengan sjarat tertentu — usul Perantjis supaja 
Kai Shek makin baik. | Organisasi Perdjandjian Brussel didjadikan badan pengawas jang 

Menjambung berita mengenai | penting dari usaha persendjataan Eropa Barat. Demikianlah tulis 
kedatangan Attlee,. pe- | wartawan politik United Press K.C. Thaler dari London. Tetapi, 
mimoin Partai Buruh Inggris, di 
London dari perdjalanannja ke 
Sovjet Uni, T, dan lain2 ne- 
pa. Sa menga! 
kakan tinja setjara priba- 

di, Ka semakin lekas 
ralisimo Chiang Kai Shek danj 
pasukan2nja lenjap, semakin baik. 
PN Sg ia dinamakan djian Brussel dan masuknja Djerman 

al “kon : 2. Barat kedalam NATO djatuh bersa kesulitan terbesar di Timur Dj: 
uh, 
tang besar untuk memperoleh 
kerdjasama dari pihak RRT de-j 
rgan djara2 jang lebih bersifat | 2 teguh kepada konperensi: per pula bahwa kabinet sudah “menjetu 

damai: (Antara). 

Pemereksaan   perti pada sidang jg lalu, jakni ber- 
badju kemedja putih, berdasi merah | 
kembang, bertjelana wol tjoklat, ti- ! 
dak berdjas tampak tenang seperti 
biasa. Pembela2 dari 
perti diketahui ialah Mr. Boeghem | 
idan yan Bouman ig disediakan oleh ' 

Aidit! Ditunda | 

terdakwa se- ! Sampai 
14 Okt 3 
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,Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 

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

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

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

  

EDISI POS. 

emarang Terganggu?— Plane Pertama Ke Djakarta 
Berangkat Tanpa Nj. Suhartini — Adakah Hubu- 
ngan Keberangkatan Nj. Suhartini Dgn Kesulitan 
Lalu Lintas Jg Sekonjong-Konjong Itu—PNI Dja- 
wa Tengah Sarankan Agar Diadakan Penjelidikan 

Saksama Mengenai Diri Nj. Hartini 

. NJONJAH SITI HARTINI : rentjananja pada hari Kemis 
djam 08.55 pagi dengan pesawat terbang G.LA. akan berangkat 
dari Kalibanteng menudju ke Dja karta. Keberangkatan itu didjem- 
put oleh Kepala rumah tangga istana (bekas djendral majoor) Su- 
hardjo dengan isteri. Dengan de mikian, rombongan nj. Soehartini 
itu akan berdjumlah 9 orang. jak ni njonjah Suhartini, Suhardjo 
dengan isteri, 5 orang anak dan ibunja njonjah Suhartini. 6 orang 
diantara mereka niatnja akan naik kereta api expres. Tapi kereta 
api expres Semarang—Djakarta pada hari Kemis siang itu, ternja- 

Mengapa Sekonjong-Konjong Lalu-Lintas Salatiga- 

Djanganlah Dunia Barat me: f" 

Komunis, itu adalah | 

kata sumber2 jang berkuasa, Inggris hanja akan sanggup membe- 

“Eropa Barat, 

dan merupakan satu perin- |' 

  

    

    

   
    

    

  

aa. 

“Tentara Tiongkok Kuomintang di Ouemoy kelihatan disini sedang mem- 
Sperbaiki kerusakan2 jang terdjadi dilapangan terbang, jang disebabkan 

| oleh pemboman2 dari pesawat2 terbang Republik Rakjat Tiongkok. 

  

    “Inggris Sanggup Beri 
Konsesi2 Pd Peranfjis 

dan Tertinggi Untuk Awasi Dan Ko- 
- Ordinasi' Pertahanan Eropah Barat— 

.rikan konsesi ini apabila Perantjis setudju supaja NATO didjadikan 
badan terpenting untuk mengawa si dan mengkoordinasi: pertahanan 

dalam mana ikut serta pasukan2 Djerman. 

1 Inggris hetjual itu mengadjukan kedaulatan kepada Djerm:n Barat 
satu sjarat Jagi, jaitu supaja saat dipertjepat. 
mulai berlekunja Organisasi Perdjan Diterangkan bahwa segala soal 

j2 akan dibitjarakan Gatam konperen 
si 9 negara di London itu kini sc 
dang dip:rbn:jangkan antara nega- 
ga2 ig benkepentingan, dalam pem 

b:tjaraan pendahuluan. Diterangkan 

maan, kata sumber2 tadi. 
Sumber2 jg berkuasa menegaskan 

behwa Inggris masih tetap berpe- 

Tenajataan .kembali Djerman Barat 
daan rangka NATO. Tetapi Ing 

& bersedia . mengadakan peroba- 

n2 “didalamnja dan berkompromi 
usii2 jang dikemukakan oleh 

rcana menteri Perantjis Mendes 
'ance delam sebuah memorandum 
hasia, jang dikirimkannja kepada 
o0ris, Amerika Serikat dan Kana 

Inggris. mungkin akap menerima 
tik beberapa idee Peranijis menge 

djui laporan Adenaeur tsb. tadi. 

Optimisme di Paris ttg. 
Konperensi 9 Negara. 

Berita U.P. dari Paris menga- 
takan, “bahwa “kalangan2 -jang 
memperhatikan politik luar negeri 
disana optimistis mengenai ke- 
mungkinan2 konperensi 9 negara 
-a.d. 

Sebaliknja dari Strasbourg di 
wartakan U.P.,. bahwa ketua pa- 
nitya madjelis rendah. .Djerman mai penguatan arganisasi Perdjanaji 

Peranijis| Barat urusan Iuar .negeri, . jang asai saja 118 Brussel, 5 
IL, | memperindah” 'permintaan2nja. 

minta Yend jalanan Denis berita 
tentang perkawinannja dengan 
njonjah Hartini. — ti 

Dikatakan oleh organisasi2. tsb. 
sebabnja mereka  menanjakan uri- 
san pribadi Presiden karena tiap tin 
dakan Presiden jg bersifat umum 

ataupun bersifat pribadi, besar pe 
ngaruhnja dalam masjarakat - nasio- 
nal dap internasional. - 

Tembusan surat tsb. - dikirimkan 
djuga pada Bu Karno. Putusan ber 
kirim surat tsb. adalah hasil rapat 
bersama di Makasar baru2 ini. 

(Antara) 

Irian Diterima Dlm Agenda Madjelis Umum PBB 

PANITIA ATJARA MADJELIS UMUM Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sidangnja - hari 
Rebo telah menerima baik penempatan masalah Irian Barat dalam agenda 
dengan perbandingan suara 7 lawan 3 dan 5 suara blanko. Negara2 jang menjetudjui ialah Sovjet 
Uni, Birma, Ecuador, Tjekoslowa kia, Syria, Muang Thai dan Cuba. Jang menentang ialah Australia, 

: blanko Belanda, Amerika Serikat, Colombia, Eslandia dan Kuo- 
U.P. dari New York. Wakil tetap Indonesia dalam PBB, Mr. Sudjarwo, didalam 

pidatonja didepan sidang itu menguraikan sedjarzah hubungan Belanda dan Tadonesia sedjak Pe- 
rang Dunia kedua berachir, dan dikatakannja, bahwa Belanda tidak mau berunding mengenai soal 
Irian Barat, seperti iang telah ditentukan didalam Persetudjuan Medja Bundar jang tertjapai di 

Inggris dan Perantjis, sedang jang 
mintang. Demikian 

tahun 1949. 
Kenjataan, bahwa 5 tahun se- 

sudah penjerahan kedaulatan, se- 
bagian dari wilajah kami masih 
dibawah pemerintahan Belanda, 
bagi pemerintah kami dan bangsa 
Indonesia seluruhnja selalu me- 
nimbulkan perasaan penasaran, 
kata Mr, Sudjarwo. Dan selama 
soal Irian Barat belum diselesai- 
kan maka akan tetaplah. satu 
masalah pn merintangi hubu 
ngan baik antara Belanda dan 
Indonesia. Semangat rakjat Indo- 
nesia telah me-luap2, dan suara 
rakjat banjak sekali jg mendesak 
supaja soal Irian Barat segera di 
selesaikan dengan findakan2 jang 
langsung. # 

Tetapi tindakan Belanda jg meni 
tup pintu bagi perundingan setjarc 
damai adalah bertentangan dengar 
bunji Persetudjuan Konperensi Me- 
dja Bundar, dan djuga dengan nia: 
gam Perserikatan Bangsa2, dan te- 
tah menimbulkan satu keadaan ber- 
bahaja jg mengandung letusan didae 
rah Asia Tenggara ig djuga belum 
stabil itu. Suara2 jg mendesak supe 
ra didjalankan tindakan jg extreem, 
g sebenarnja pemerintah ingin men 
fjegahnja, telah mendapat sokongan 
besar dinegeri kami. Karena itulah 
maka pemerintah kami  berpenda- 
pat, bahwa satu2nja djalan jg terbu 
ka bagi penjelesaian setjara damai 
Ialah dengan membawa soal Irian 

Barat ini kedalam Madjelis Umum 
PBB. , 5 

Selandjutnja Mr. Sudjarwo  me- 
“njatakan, bahwa djika  penjelesaian 

soal Irian Barat “ini ditunda2, maka 

ketegangan akan bertambah  gen- 

ting, dan ketegangan ini bukan sa: 

dja akan memburukkan hubungan 

“Indonesia dan Belanda, tetapi selit- 

ruh dunia. 
Naga Pidato utusan Belanda. 

| Utusan Belanda, Von  Balluseck, 
“menentang pemasukan soal Irian 

dr 

Lim ditunda sampai 30 September 
jad. 

' Sementara itu dapat dikabarkan, 
bahwa jg bertindak sebagai Djaksa 
dalam landjutap pemeriksaan perka. 
ra terdakwa Schmidt hari Kemis ke 
imaren Djaksa Tinggi Sunarjo ig 
menggantikan Djaksa Siahaan jg 
menurut keterangan sedang .,mem- 
punjaj tugas lain”. Besar kemungki- 

nannja, bahwa Djaksa Tinggi Su- 
narjo sendiri terus akan bertindak 

sebagai Djaksa dalam  melandjut- 
kan pemeriksaan 'inj diwaktu2 jg 
akar datang. Perhatian umum se-   perti sidang umum jg lalu tetap bs- 
sar, demikian pula tampak pendja- 

Barat kedalam atjara Madjelis 
Umum, karena, katanja, soal ini bu 
kan didalam kompetensi - Madjelis 
Umum untuk  membitjarakannja, 

dan selandjutnja soal ini tidak akan 
mengantjam perdamaian - dan ke- 
amanan. 

Ditegaskan, bahwa Indonesia tju- 
kup tahu, bahwa Belanda tidak 'per 
nah berniat akan menjerahkan  ke- 
daulatan atas wilajah itu kepadanja. 
Diterangkan oleh Von  Balluseck, 
bahwa Irian Barat, meskipun primi- 

'tif, adalah satu wilajah jg aman 
dap tenteram, tidak ada gerombo- 
Ian jg mengatjau dan tidak ada ke- 
tegangan jg mengeruhkan suasana 
dipulau itu. Pemerintah Belanda de 
ngan tenteram dan tetap mentjoba 
melaksanakan tugasnja jg damai, 
dan sepenuhnja mengakui  azas2 
hak menentukan nasib sendiri, dan 
kepentingan penduduk asli dari wi- 
lajah ini sangat dikemukakan 
akan terdiamin dengan memadjukan 
dan  mentjerdaskan pemerintahan 
sendiri. 

»Tetapi tidak ada suatu saat 
pun Belanda berniat mempertim- 
bangkan kemungkinan untuk me- 
njerahkan kedaulatan atas Irian 
Barat kepada Indonesia. Pemerin 
tah Indonesia pastilah tidak per- 
nah sangsi tentang pendirian Be- 
Janda dan sikap Belanda terhadap 
soal Irian Berat ini”, kata Von 
Balluseck jang selandjutnja me- 
njangkal, bahwa didalam persetu- 
djuan jig pernah diadakan antara 
Belanda» dan Indonesia, ada djan- 
dji Belanda akan  menjerahkan 
kedaulatan de jure atas Irian Ba- 
rat kenada pihak Indonesia. Se- 
benarr'a tidak ada gunanla me 
ngemukakan soal ini kepada per 
debatan didalam Madjelis Umum. 

Von Balluseck mengakui, bahwa 
Madjelis Umum mempunjai kekua: 

saan luas untuk membitjarakan, te- 
  

fihak Komisariat “Tinggi  Belanda- di... ea MERIKSAAN .. “PK 
Indonesia.” Pemeriksaan oleh Ha- DN. Aidit jang mestinja di 
kim ditunda“ din disudahi “pada p” MN: ALGIL Yang . 
djam- 11.15- untuk dilandjutkan pa- Pa Ar San yg Dea 

da tgl, 30 Sepiember ja.d. | diundurkan sampai hari Senen tg. 
: 14 Oktober, karena pagi tadi 

: : 'D. N. Aidit tidak datang. Me- 
Mr. Boegheim atas pertanjaan me- urut keterangan jang diperoleh 
nerangkan kepada pers, bhw orang Antara”, Aidit jang baru sadia 
ig dalam .perkara 'ini disebut berna kembali nd perdjalanannja ke 
ma Moorselaar kini sudah mening Sumatra sekarang keluar kota 
gal dunia, sedang Mottman dan Pe- lagi, sehingga undangan Pengadi- 
ters, keduanja kini di Australia. Ka fan Negeri jang dikirimkan ke 
rena saksi Tomasoa ini masih akan rumahnja tidak diterima olehnja. 

didengar lagi keterangannja. dalam Seperti diketahui, Aidit dituduh 
sidang j.a.d. maka pada pemeriksa- melakukan penghinaan terhadap 
an hari itu belum -diberikan kesem- Wakil Presiden Moh. Hatta da- 
patan oleh Hakim kepada pembela2 lam salah satu statementnix di 
dan. Djaksa untuk madjukan perti- bulan September tahun jang lalu. 

Sementara itu, pembela Schmidt 

dan | 

  njaan2 terhadap saksi. 

. Dgn Suara 7 Lawan 3 Dan 5 Blanko—Sunario Tersenjum Krn Rondey 
Pertama Merupakan Kemenangan Indonesia- Tak Ada Satu Saatpun 
Belanda Berniat Mempertimbangkan Kemungkinan Untuk Serahkan 

Kedaulatan Atas Irian Barat Kepada Indonesia 

Madielis Umum ke-9, 

tapi ini tidak berarti, bahwa dia 

boleh membitjarakan sadja sesuatu 
tuntutan jg tidak berdasar dari se- 
suatu pemerintah terhadap peme- 
rintah lainnja. Dan bukanlah satu 
kewadjiban Madjelis Umum untuk 
mendjadi. satu alat jg akan menim- 
bulkan kegelisaha, dan ketegangan 
dengan memperdebatkan — masalah? 
jg sekali-kali tidak mengganggu per 
damaian dan ketenteraman di du- 
nia, jg hanja berdasarkan atas tafsi 
ran sewenang2 dan unilateral dari 
sesuatu pemerintah tentang jg di na 
makannja kepentingan dan haknja. 

Achirnja wakil Belanda itu me- 
njatakan, bahwa bukanlah tugas 
Madjelis Umum untuk  mendjadi- 
kan dirinja - pelajan dari keinginan 
politik dan nasional dari sesuatu 
anggota dengan merugikan hak 
dan kepentingan jang berdasar da- 
ri anggota lainnja. 

Australia - Perantjis - 
Inggris sokong Bid. | 

Australia, Perantjis dan Inggris 
menjatakan bahwa mereka menjo 
kong pendjrian Belanda, sedang 
Tiongkok Kuomintang, Colombia 
mengumumkan bahwa mereka 
akan memberikan suara blanko, 
karena soal ini bukan didalam 
jurisdiksi dari Organisasi PBB. 
Wakil Perantjis, Henri Hoppenet, 
menerangkan kepada P a Atja 
ra, bahwa ,,sebelum ada bukti ig 
menundjukkan sebaliknja, kami 
menganggap kedaulatan jang di 
pegang oleh Belanda atas Irian 
Barat adalah total, dan karena itu 
mengemukakan soal sahnja  ke- 
daulatan itu kepada  Madjelis 
"Umum akan bertentangan dengan 
piagam PBB. Djika soal ini diba- 
wa kedalam Madielis Umum. 
bukan penjelesaian setjara damai 
jang akan diperoleh nanti, melain 
kan dia akan mendjadi anasir 

Ta
 
m
—
 

    

Ldaulatan atas Irian 

| memperbintjangkannja. 

| Australia disamping menaruh 

(Antara) 

Sir Douglas Coupland dalam pi- 
'datonja jg pendek menjatakan, bah- 

wa ia menjokong Belanda jg meno- 

lak tuntutan Indonesia terhadap ke 
Barat, dap ia 

pendapat, bahwa 
hak untuk 

setudju dengan 
PBB tidak  mempunjai 

bhw 

rasa 
Indonesia, 

Selandjutnja  ditegaskannja, 

persahabatan” terhadap 
djuga dia mempunjai pengetahuan 
istimewa tentang . Irian. ,:Kami. 
mempunjai tanggung-djawab jg be- 
sar dj Irian Barat”, katanja, dan 
PBB tahu betul bagaimana kami 
memenuhi kewadjiban kami sebaik2 
nja di Irian itu. Kami tidak tahu, 
lapakah ada sesuatu pergerakan di 
Irian Barat jg dapat dianggap seba 
gai menjebabkan gangguan ' keama- 

nan didalam satu daerah jg sangat 
dekat kepada kami. Dan kami se- 
pendapat dengan kollega kami dari 
Inggris, bahwa gangguan keamanan 

ini memang tidak terdjadi. Dan me 
nurut diatas pendapat kami - dasar 
hukum dari tuntutan Indonesia itu 
tidak berdiri diatas kenjataan”.. 

Achirnja Copland mengatakan, 

sahwa Australia tidak merasa, 

rus diluaskan sampai  kewilajah 
irian Barat. Disebabkan semua ini 
kami tidak dapat merasa, bahwa 
serlu diadakan perbintjangan di: 
dalam Madjelis Umum, karena 
idak ada ketidak-adilan jang di 
akukan, dan rakjat Irian Barat 
sendiri tidak pula merasa tidak 
enang, dan soal ini tidak meng- 
zanggu perdamaian dunia, hingga 
serlu ditjampuri oleh PBB. 
— Wakil Inggris, Selwyn Lloyd 

| mengatakan dengan pendek, bah 
wa verdebatan mengenai soal 
Irian Barat ini tidak mendatang 
kan kebaikan, dan hanja akan 
mengeruhkan suasana. 

Sovjet Uni, Muang Thai 
d.IJ. sokong Indonesia. 

Sovjet Uni dan Muang Thai 
mengatakan, bahwa mereka me- 
njokong tuntutan Indonesia. An- 
drei Vishinsky, dari Sovjet Uni, 
berpidato pandjang tentang segi2 
hukum dari aksi2 Dewan Keama- 
nan dimasa jang lalu, tentang 
“Komisi PBB“untuk Indonesia dan 
pasal2 piagam PBB jang meliputi 
lapangan jurisdiksi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. 

"5ahwa kedaulatan Indonesia ha- 

Satu sjarat jang diminta Ingge- 
ris supaja dipenuhi oleh Perantjis 
ialah supaja Perantjis menerima 
baik prinsip bahwa NATO didja- 

jang tertinggi, jang memegang | 
tanggung djawab sebanjak2nja un- 
tuk mengawasi dan mengkoordi- 
nasi operasi2 militer. Kalangan2 
diplomasi Inggeris menerangkan 
bahwa maljsud mereka ialah su- 
paja djangan sampai timbul 2 or- 
ganisasi militer jang sama, diba- 
wah organisasi Brussel dan NA- , 
TO. Dan mereka berpendapat 
bahwa Amerika Serikat sama pan- 
dangannja dengan mereka. 

Bonn: ,,Tak benar Djer- 
man Barat mendesak 
negara2 Besar.” 

“Berita Arr dari Bonn sementara 
cu mengatakan bahwa PM Djerman 

Barat Rabu jl. tlh. membentangkan 
pandangan pmerintahnja terhadap 
masalih jang bertalian dgn. konpe 
rensi 9 negara jad. di London. Sz- 
orang djurubitjara pemerintah Djer 

man Barat da.am pada itu memban 
tah kabar2 seakan-akan PM Ade- 

nauer telah melakukan langkah2 di 

slomasi untuk minta kepada nega- 
a2 besar Barat, supaja pemberian 

NA MEA MARET SEL MEA ERA LA SATA 

fens dari Belanda tidak menge- 
luarkan suara menentang, sewak- 

'kini sedang ada dikota tadi, ber- 
'pendanat bahwa konperensi 9. ne- 

dikan badan kekuasaan militer | 

gara di London itu ,.tidak akan 
mentjapai persetudjuan . tentang 
pertahanan Eropa, ketjuali kalau 
Perantjis merobah rentjananja.” 

: (Antara) 

Bubarkan Ka- 

binet Scelba 
Tuntutan, Partai Komu- 
nis Jtalia Bhb Skandaal 

Wilma Montessi 
UMBERTO Terracini, jang ber 

bitjara untuk Partai Komunis 
dalam sidang parlemen Italia hari 
Rebo jl., menuntut supaja kabinet 
Mario Scelba meletakkan djaba- 

  tu Panitia Atjara memungut suara 
tentang apakah soal Irian Barat 
akan dimasukkan kedalam agenda 
atau tidak. Van Kleffens disam- 
Ding mendjadi ketua Madjelis 
Umum djuga memimpin sidang 
Panitia Atjara jang anggotanja 15 
1egara. Pemerintah Belanda meng 
harap supaja soal Irian Barat dja- 
ngan dimasukkan kedalam agen- 
da, karena Irian Barat itu adalah 
.skepunjaan” Belanda. Tetapi ka- 
rena ia sebagai ketua diharapkan 

biens tidak : ikut mengeluarkan 
suaranja. TN 

ea UE i - tan karena telah melakukan 
Nan Oak, Tama an aan 'keteledoran besar”, Terracini sete 

  

WILMA MONTESSI 
mungkin 

Italia .— 
—  Kenang-kenangannja 

dapat djatohkan kabinet 

rusnja menuduh bahwa perdana 
menteri Scelba bersangkutan dng. 

ta djuga tidak membawa keluarga 

Demikianlah, pada djam 06.20 Ke 
mis pagi mereka tlh. berangkat dari 
Salatiga. Tetapi hingga saat pesawat 
terbang pertama jang menudju ke 
Djakarta meninggalkan lapangan ter 

bang. Kalibanteng ' tidak kelihatan 
ni. Suhartini ikut serta. 

Hal itu sangat mungkin disebab- 
kan terhalang dalam  perdjalanan. 
Sebab, sedjak pagi2 benar perhubu- 

ngan lalu-lintas antara Tuntang— 
Merakmari didekat Salatiga berada 
didalam pemeriksaan jang sangat ke 
ras. : 

Dalam “ hubungan ini, kepada 
G.LA. pada mulanja diminta bahwa 
isteri Presidep” akan naik pesawat 
terbang kedua hari itu ig berangkat 

djam 3 siang, tetapi djustru karena 

plane kedua tadi sudah penuh, maka 
permintaan mana tidak bisa dipenu- 
hi. 

Tembak-menembak dide- 
kat Salatiga. 

Adapun sebabnja perhubungan 
lalu lintas antara Tuntang Sala- 
tiga diawasi sangat teliti itu kare- 
na pada malam Kemis antara 
djam 02.30 malam diperbatasan 
kota: Salatiga sebelah barat ter- 
djadi. tembak-menembak antara 
alat2” kekuasaan negara dengan 
gerombolan bersendjata, jang di- 
duga gerombolan bersendjata itu 
akan pindah tempat. 

Selain ditempat tersebut, ber- 
samaan waktunja terdjadi djuga 
tembak menembak antara alat2 
negara dengan gerombolan bersen 

    

   

djata. 
Dalam peristiwa ini 3 orang ang 

gota gerombo dapat ditangkap 
dengan sendjatania.. Terapj seorang 

'ari 3 orang itu mendapat uka2 ig. 

kemudian dibawa kerumah sakit, ke 
mudiar ia meninggal dunia. 

Djusiru dengan perisiiwa itu, se 

mua kendaraan jang meliwati djalan 
mars Semarang-Salatiga ataupun 
semarsyo-Magelang pada “harr Ke 

mis pagi itu datangnia terlambat, ka 
rena peperiksaan terhadap semua 
sendaraan dilakukan dengan teliti, 
sesuaj dengan gerakan pembersihan 
jang hingga Kz2mis pagi itu masih 

aidjalankan. : 
Peristiwa ini adalah sangat me- 

narik perhatian chalajak ramai, 
djustru lalu lintas antara Sema- 
rang-Salatiga atau Semarang-Ma- 
gelang jang telah sekian lamanja 
dalam keadaan aman, mendadak 
terdjadi peristiwa jang hangat. 
Soal ini ,,memikat” kepada cha- 
lajak untuk menghubung2ken 
peristiwa terganggunja lalu lintas 
dengan perdjalanan njonjah Su- 
hartini dari Salatiga ke Kaliban- 
feng. 

  

Seruan P. N. I. 
Dalam pada ru Dewan Prop. PNI 

Djawa Tengah pada tg. 21 Septem 
ber mengeluarkan seruan kepada De 
wan tiabang PNI diseluruh Djawa 
Tengah bertalian dengan peristiwa 

'ang mengenai Presiden, dikehenda 
ki agar dalam pada mengikuti per 

vembongan2 itu dilakukan dengan 
tenang dan diusulkan kepada Dewan 
Partai agar mendesak kepada Peme 
rintah untuk mentjampuri persoalan 

tsb. dengan saran: 
  

pembunuhan seorang wanita ber- 
nama nona Wilma Montesi. 

Sebagai terdakwa dalam perka- 
ra pembunuhan dan perdagangan 
gelap obat bihus ini, telah ditang- 
kap Pietro Piccioni, anak menteri 
luar negeri Attilio Piccioni, jang 
sementara ini telah - meletakkan 
djabatannja. Partai Sosialis Kiri. 
partai Pietro Nenni, telah menun 
tut supaja parlemen melakukan 
penjelidikan dalam perkara Mon- 
tesi. 

Berita U.P. mengatakan, bahwa 
P.M. Mario Scelba hari Kemis 
.berdioang melawan aksi Komu- 
nis untuk meruntuhkannja”, sesu- 
dah polisi memasukkan anak be- 
kas menteri luar negeri Piccion' 
kedalam rumah pendjara Regina 
Coeli, Roma, dengan dakwaan 
bahwa ia membunuh nona Mon-     Mr. Sudjarwo Tjondronegoro 

mengatakan ,,kami akan sii- 

hak itu, dan tidak mengeluarkan 
suara jang menentang permintaan 
kami. Kami merasa puas dengan 
keputusan Panitia Atjara. Dan 
djuga kami berterima kasih kepa- 

Sekarang kami masih menghadapi 
masalah, apakah Madjelis Umum 
seluruhnja mau menaruhkan soal 
Irian Barat kedalam atjara, tetapi 
kami pertjaja, bahwa Madielis 
Umum akan menerimanja.” 

Madjelis Umum jg enam puluh 
anggotanja itu mungkin membitja 
rakan soal agenda hari Kemis 
(kemaren). 

Menteri Luar Negeri Indone- 
sia, Mr, Sunario, jang djuga meng 
hadiri sidang Panitia. Atjara ini, 
tersenjum-senjum sewaktu ia me- 
ninggalkan ruangan Dewan  Ke- 
amanan ketika sidang itu selesai. 
Mr. Sunario dan anggota2 dele- 
gasinja menerima utjapan selamat 
dari sedjumlah utusan jang meng- 
hadiri sidang tsb. 

Seorang djurubitjara delegasi 
India meniatakan, kepuasannja,   Delegasi Indonesia ber- 

sjukur. 
Delegasi. Indonesia untuk PBB   perpetjahan,” bersjukur, bahwa Mr, van Klef- 

karena Indonesia telah mendapat 
kemenangan- dalam ronde perta- 
ma. Demikian U.P. dari New 
York. (Antara) 

kap van Kleffens jg tidak memi-. 

da negara2 jang menjokong kami. ! 

“orang2 jang terlibat dlm. perkara tesi. (Antara) 

  
  

njonjah Hartini, 

ten- 
(untuk 

selandjut- 

1) Merentjanaka,  undang2 
tang ' perkawinan Presiden 

mendjaga kemungkinan2 : 
nja). 

2) Mengadakan pembersihan  di- 
kalangan staf-kabinet presiden. 

3) Menurut perbuatan sabotage 

dari perantara pervuatan itu karena 
terdapat didalamnja dua orang ang- 
gauta bekas ,,Nefis” Belanda. 

4) Setelah diadakap  penjelidikan 
seksama tentang nama diri pribadi 
Nj. Hartini dan apabila ternjata ra- 
manja busuk supaja Presiuen men- 
fjerainja. 

Demikian 
Tengah. 

Aflatie Pem bu- 

nuhan Wilma 

“ Montesi 
Anak8Bekas Menterj LN 
Piccioni Didakwa Djadi 

Pembunuh 
PIETRO PICCIONI, anak laki 

laki (umur 32 tahun) bekas men- 
teri luar negeri Italia Attilio, tlh 
dimasukkan kedalam rumah pen- 

seruan P.N.FI.  Djawa 

  

— PIETRO PICCIONI — 

djara ,,Regino Coeli” di Roma. 
Ia didakwa dengan sengadja tih 
membunuh seorang wanita berna 
ma Wilma Montesi, sesudah me- 
maksa nona Montesi untuk me- 
makai obat bihus. 

Kenjataan inj berarti satu pukulan 
bagi Partai Demokrat Kalia (pro 

Amerika), mengingat bahwa “ Attilio 
Piccionji (menteri) adalah seorang pe 

muka dari partai ini. Piccioni baru2 
inj meletakkan djabatannja, dan da 

lam surat permintaannja kepada P. 
M. Scelba ia menerangkan, bahwa 
sebabnja ialah karena ia ingin mem 
bela anaknja, dalam surat tadj dinja 

takannja, bahwa dakwaan bahwa 
anakn'a melakukan pembunuhan itu 
adalah fitnah belaka. 

Partai Sosialis Italia me- 
minta Parlemen Italia me- 
meriksa perkara Wilma 
Montesi. 

Partai Sosialis Italia jaitu partai 
Iarj pemimpin Italia Pietro Nenni 
naminta supaja diadakan pemerik 

a”n perkara Montesi oleh parlemen 
“alia, demikian diwartakan oleh ha 
Han ,Avanti” di Roma pada. hari 
Zebo. Seperti diketahui perkara Mon 

esi.ialah perkara komplotan pen 

ijualan-gelap obat b'us setjara “besar 
besaran jang dibongkar oleh seorang 
yartawan Italia sesudah diketemu 

n-ia majat seorang wanita berna 
3 Wilma Montesi dan perkara ini 
seniebabkan Atillio Picchioni baru2 
1 mengundurkap dirj sebagai men 

ri luar negerj Italia karena anak 
yja terlibat dalam perkara tsb. 

(Antara) 

DUTA-BESAR BARU HONGA- 
RIA UNTUK R.R.T, 

Dutabesar baru Hongaria untuk 
RRT, Agoston Szkladan, hari 
Rebo jl. telah menjampaikan su- 
'at-surat kuasania kepada Presi- 
len Mao Tse Tung. 

  

| 

| PERDANA menteri Vietnam Bao 
Dai, Ngo Dinh Diem hari Rebo jl. 
telah berunding dengan para pemim 
pin golongan2 keagamaan Cao Dai 
dan Hoa Hao — golongan2 jg besar 
pengaruhnja di Vietnam Selatan — 
dalam suatu usaha untuk mentjegah 

keruntuhan kabinetnja. 
Tetapi diperoleh keterangan bhw 

kedua- golongan keagamaan — jg 
mempunjai lasjkar2 pula Cao 
Dai.dan Hoa Hao ini menjatakan 

selama Ngo belum  menjelesaikan 
persengketaannja dengan - kepala 
staf tentara Vietnam Bao Dai, djen 
deral Nguye, Van Hinh. 

Diperoleh keterangan bahwa Ngo 
telah menawarkan kedudukan2 men 

teri pertahanan, penerangan dan 

perekonomian kepada golongan2 ta 
di, tetapi para pemimpin Bao Dai 
dan Hoa Hao mendjawab 

  
tidak sanggup duduk dalam kabinet, | 

supaja 

djenderal Van Hinh-lah jg diangkat 
mendjadi menteri pertahanan. 
PM Ngo sama sekali tidak sang- 

gup mempertimbangkan usul ini. 
Demikianlah menurut keterangan jg 
diperoleh di Saigoyn Rebo j.l. 

Seperti diketahui, PM Ngo telah 
menghentikan djend. Van Hinh da- 
ri segala funksinja dan memerintah 
kannja supaja ,,bertjuti” selama 6 
bulan di Perantjis. Van Hinh tetap 
membangkang. 

Missi mil. Amerika so- 
kong 'P.M. Ngo? Bao 
Dai netral ? 

Baik Yan Hinh maupun Ngo te- 
tap berkeras kepala, tak ada jg 
mau mengalah. 13 hari lamanja su 
dah Vietnam Bao-Dai mengalami 
krisis 9 menteri sudah berhenti, Be 
berapa orang kalangan Perantjis jg 
memperhatikan peristiwa2 di Saigon 
ackir2 ini mengatakan, bahwa mis- 

T 4g 

Ngo Dinh Diem Mau Pikat Hoa Hao Dan 
(|. Cao Dai Duduk Dalam Kabinetnja 

Bao Dai Enak-Enak Plesiran Sadja Di Cannes Dan Membiarkan 
Orangnja Saling Tjakar-Tjakaran..... i 

si militer Amerika Serikat  menjo- 
kong Ngo Dinh Diem dan melaku- 
kan tekanan supaja Ngo tetap djadi 
perdana menteri, walaupun Ngo me 
ngalami perlawanan dari segala pi- 
hak. 

Dan bagaimana ,,kepala negara” 
Bao Dai? Ia masih tetap ada divil- 
lanja, di Cannes dipantai Riviera 
Perantjis, 13.000 mil dari tanah air 

nja,.Ta tidak memihak kepada Hinh 
atau Ngo, walaupun  Hinb” achir2 

ini mengatakan bahwa Bao Dai me 
njokongnja. 
Kalangan2 jg anti Bao Dai me- 

ngatakan, bahwa Bao. Dai membiar 
kan pihak Ngo “ bertjakar-tjakaran 
melawan pihak Hinh sampai mere: 
ka kedua2nja lemas, dan menjong- 
song Bao Dai sebagai ,,djuru sela- 

mat” mereka, Demikianlah UP, 

(Antara), 

S
e
a
n
 

Wa 
as 

An
n 

tai 
na
 

Ska
 

2 

    

$ 

Ka
n 

bi a
a
n
 

        

   

Ne 
M
a
i
 hb 

ia 
e
t
a
 

n
a
 
na

 a
lt
a 

“W
ap

 
w
a
t
 

3 
A
N
 

 



   

    

   
       

  

   

   

     

  

    

(NA
 P
A
R
 PUT

 
Pe 
P
U
 

        

. dikundjungi oleh . 

Keabyiaka Kar. 

  

seorang wani 
ketika sedang 

untuk memasak ti 
dinding dapur jang 

han jang mudah 
ngan jamg diberikan” 
tangganja u 
itu tidak di 
telah 2 

    

   

   

    

   
   

     

Tetangga. 
Dalam hubungan dengan rapat! 

itu, dapat d ikabarkan lebih djauh $ 
bahwa rapat R.T, dari kampung ter 
sebut dimulai pada djam 17.45 ber 
tempat disalah satu ruangan sek 
lahan S-T.P. Pada r apat itu jang aj! 

k Ketjamatar: 
Semarang Utara, beberapa waki' 
instansi jg bersangkutan, bermaksud' 
memberi penerangan? kepada ' pen 
duduk jg tergabung dalam R.T. di- 
kampung tadi mengenai soal wilde 
occupatie. Sebab menurut “kabar, se. 
bagian ruangan dari sekolah S.T.P 
akan diperluas, tetapi tanah jans 
akan dipergunakan - untuk perluasar 
itu kebetulan sudah ditempati setjar: 
tak sjah oleh rumah2 penduduk 
Achirnja patut ditambahkan, bahw: 
tanah jang untuk perluasan sekolat 
itu, bukannja tanah jang kinj kebe 
tulan rumah2nja terbakar tadi. 

  

Smg. Madju 

MENURUT keterangan dari 
fihak resmi keadaan keamanan di 

. Karesidenan Semarang selama 3 

   

“bulan Ga. sampai pada 
bulan Ag jang lalu memuas- 

kan. jang ter- 
djadi tadi ada 7890 jang menda 
pat kete 2. Dalam hubung- 
an tadi & n, Dag Konga 
rakjat, | angg. er- 
TA aan memu- 

Pa bulan Djuli 1954 telah ter 
Gjadi 1992 kali kedjahatan, dimana 
1552 perkara didapat keterangan? 
Bulan Agustus terdjadi 2042 kali ke- 
djahatan jang mendapat keterangag? 
ialah 1659 perkara. “Perkara? jang 
agak berat a.l. ialah pentjulikan jo. 
ga bulan Agustus tidak terdja- 

pembunuhan terdjadi 1 kali da- 
ae bulan Djuli jang belum didapat 
keterangan2, sedangkan dalam. bular 
Agustus terdjadi 2 kali perkara pem 
bunuhan, dimana 6 perkara (terhi- 
tung sisa pada bulan sebelumnja) 
mendapat keterangan. Penganiajaan 
berat terdjadi 13 kali dalam bulan 

Djuli dan dapat diselesaikan seluruh- 
nja, demikian pula dalam bulan 
Agustus jang terdjadj 7 kali. Peram- 
pokan dalam bulan Djuli - terdjadi 
16 kali, dimana 1 perkara menda- 
pat keterangan2, bulan Agustus 14 
kali dan 6 perkara telah mendapat 
keterangan. Pentjurian berat dalam 
bulan Djuli terdjadi 570 kali dan ig. 
mendapat keterangan 241 perkara. 
bulan Agustus terdjadi 522 kali. Jg. 
mendapat keterangan 186. perkara. 
Pemerasan dalam bulan Djuli ter- 
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. btjakap soal-soal jang 

    

  

ALI—NEHRU. 
P. M. Ali bertemu Nehru, Jg 

dirundingkan tentunja soal2 poli- 
tik Aan pelik-pelik. 

juming  Sir-pong kepingin: 
Sipis banget, apa disamping soal?! 
jang serba penting ini, 

Nehru dan Ali tidak bertjakap- 
,,menselijk”   

  

       

     
pi tum tech, apa 

Ikin narik lengannja P.M. Ali se-' 
iFcenta berbisik-bisik:     

'Ising2” itu, duduk perkara sebenar 

    
   

  

20oro ng memang tidak diatuh 

| gemetar, 

o-| jang biasanja dibitjarakan oleh si! 
Suto dan si Kromo. 
$ Umpamanja, kalau sedang mi-' 

Nehru tidak mung: 

Eh, hmm 
|zh. bung Ali! Well, chem. well, 
|soal &h, itu ituuu looo, soal ,.po-' 

nja bagaimana toh??? ?” 

GEMUK. 
Gubernur Mangunnagoro menja- 

rankan kepada pers Rebo ma: 
|lam jl., mbok hija berita? mengena' 
Soal Salatiga” itu djangan diberita- 
kan setjara sensasicneel.  Sebaikni: 
iang zakelijk, objektip, secuur (teliti 
dan djangan ditjetak dengan letter2' 
tang gemuk-gemuk. 

Seorang pers jang ikut mendencar- | 
kan pak Mangun, terus bisik-bisik: 
Agaknja, smaak-nja pak “angan aa 

pada 
iang gemuk- “gemuk. Pak Margun le- 
bih senang jang kurus! “Dan untul 
jang kurus ini pak Mafdgun kelibat- 
annja masih -sed'a menunggu-nung- 
Me 

SECUUR. 
Kalau ' kehendak pak Mangunna- 

goro supaja pemberitaan ..Peristiwa 
Salatiga” itu dilakukan js. ebjektip. 
secuur alias teliti ndjlimet - samma' 
sak detail2-nia, bisa nanti Pak Ma- 
ngun dan seluruh rahajat-nja ikut 
posing tudiuh-keliling. Dan wuntui 
posing2 ini, sekarang, miturut mode, 
obatnja sulit dan harus istimewa...... 

Sir-pong kira, baiknia soal Sala- 
tiga itu pemberitaannja harus sepert: 
jg. sekarang dilakukan oleh seluruk 
pers Djawa Tengah. 

Jaitu dengan tjara jg. DISKREET. 

KELIRU...... 
Sungguh- -sungguh terdjadi ! ! 
agi-pasi benar hari Kemis dilapa 

igan Kalibanteng Semarang, 1s03e- 
nap pers lengkap dengan alat2 po- 
tretnja: segenap alat2 jang berwa- 
djib, sudah siap sedia.  Djuga Sir- 
pong tidak mau ketinggalan. 

Siap ,hgapu rantjang” menunggu 
kedatangan nj. Suhartini jang cha- 
barnja pagi itu akan bertolak" ke 
Djakarta dengan pesawat jang perta- 
ma. 

Sekonjong-konjong seorang wani- 
ta pakai katja mata hitam masuk 
kamar-tunggu. 

Seorang dari golongan. alat2-neca- 
ra jang berkewadjiban mendiaga ke- 
amanan, melihat wanita katja mata 
hitam tadi, terus tarik badju Sir- 

pong sambil berbisik: ,.Ssssst, Peng, 
lihat betul-betul. Itu dia, nj. Suhar- 
“tin!” 

Sir-pong sekonjong-konjong 
kajak kesambar 

matanja diusap-usap, keringat ber- 
tjutjuran, mata diusap-usap lagi su- 
paja bisa lihat lebih terang. Achirnja 
dengan suara jang penuh emosie bi- 

"terus 
geledek, 

lang sama orang alat-negara “tadi: 
SEIAPSSS, sita “Isteri “saja! SEnkU SO 

Tapi, om zeker te zijn,  Sir-pong 
|terus ngampiri den-aju Sir-poag sam 
bil menegor: .,Zeg, engkau selama 
ini toh tidak tjerai sama saja???”   djadi 5 kali dan Agustus 4 kali. Da- 

ri 9 perkara ini jang mendapat ke-'"- 
terangan 3 perkara. V 

Penggelapan Djuli 42 kali dan 
mendapat keterangan 32 perkara. 
Agustus 34 perkara jang mendapat 
keterangan 14 perkara. Penipuan se- 
lama 2 bulan itu terdjadi.48 kali. 
Jang mendapat keterangan 28 per- 
kara. Kedjahatan ekonomi : (a.l. ter- 
masuk mendjual motor prioritet tsr- 
dajdi S kali dalam 2 bulan tersebut 
-. seluruhnja dapat diselesaikan. 
Lain pelanggaran ekonomi ialah ke- 
neikan harga jang terdiadi 43 kali, 
dimana seluruhnja mendapat ketera- 
rangan, Lain2 kedjahatan disebut pe 
langgaran2 Lg e 

—- 

  

PEMBETULAN. 
Beberaya waktu berselang dikabar 

kan, bahwa pada tgl. 29 dan 30 Ok- 
tober j.a.d. Chi Tuh Tsin Nien Hui 
Blora akan menjelenggarakan per! 
tundjukan tonil. Ketua -tonil disebut | 
Ong Ing bg ng adahal mestinja 
Ong Djiwan N Be demikian 
kesalahan tadi « 

  

  

Kiha Maa tiap 
Emas Hongkong D1 

Hi Bn. 

: tjukup 

| Kedua terdakwa 

    

Li pang 
TUNTUTAN HUKUMAN BA- 

Gi 2 PERW:RA BN. 423. 
Tgl. 22 September jbl. Penga- 

dilan Tentara di Semarang kem- 
bali telah memeriksa perkara Let 

nan I Sudarno, komandan kompi 
423 dan PM . Muhdi 

Kepala Staf Brigade ” Divisi 
Diponegoro jang kena mem- 
bantu gerombolan D.L./TIH. pada 
pertengahan tahun 1950. Setelah 

mendengarkan » ketera- 
ngan2nja para saksi dan para ter 
dakwa sedjak pemeriksaan perta 

ma kali pada bl. Maret jl, maka 
fihak Djaksa pada pemeriksaan 
hari itu telah mengadjukan  re- 
guisitoirnja dan menuntutkan hu 
kuman bagi kedua terdakwa ma- 
sing2 7 tahun pendjara dipotong 
tahanan, dan menuntut agar pang | 
kat kedua terdakwa. diturunkan: 

Tuntutan hukuman bagi dakwa 
Letnan I Sudarno diadjukan oleh 
Djaksa Tentara Major Imam Bar 
djo jang dalam reguisitoirnia a.l. 

Ldinjatakan, bahwa terdakwa jang 
telah berhubungan dengan musuh | 
jang dapat membahajakan nega- 
ra, dengan sengadja tidak lapor 

| kepada fihak atasannja. Adapun 
tuntutan hukuman bagi terdakwa 
Kapten Muhdi diadjukan oleh 
Djaksa Tentara Major Adi Mar- 
|toatmodjo, jang isi reguisitoirnja 
sama dengan apa jang dituduhkan 
bada terdakwa Letnan Sudarno. 

tadi dipersalah- 
kan melanggar fatsal 77 sub 2 da 
ri Undang2 Hukum Pidana Ten: 
tara. 

Karena pembela dari kajak ter 
dakwa dalam pemeriksaan itu ti- 
dak hadlir, maka oleh wakil dari 
pembela itu diadjukan perminta-. 

Jan, agar sidang ditunda lagi hing 
| ga pada besok tgl. 27 Oktober 

jad, untuk memberi kesempatan 
betribela Mr. Daljono untuk me- 
ngadjukan pledooinja. Sidang pe- 
meriksaan perkara itu dipimpin 
oleh Hakim Tentara Let. Ia 
Mr. Gunawan, dengan ' Ha 
Perwira Major Selo Ali dan 
jor Pranoto, “ 

9 n telah didi , ai 
| Pembati an Nasiona atau ea R 

| Kode tsb. didirikan sesu lo IA An Sarada padi  di- dengan usaha2: Pemerintah Hata jah ketjamatan Sidaredja jang 
menudiju terwudjudnja gbarakan oleh panitya Perior 

jang diwaktu- 
ng | waktu jang terluang, misalnia: apa 

|gal 3 Oktober 1954. Tjeramah ke 

SOLO” : 
KOPERASI PERWATIKAN 

RAB S ABI TA 
“BE | 

Koperasi Pemakan N 
sional berdiri. 

  

     

    

ai biakan an an mali 
Senen ig Jalu telah diadakar 

bertem- 

  

   
   

        

ge | matan 

| Sebar kene ha2: Kk di Gedung Ne @eaka 1g 

zolongan Worganogak dari Kope- 1 An An ap # 5 - 

Me pan an Arab Bra Soil ding Seriwidjaia. tari jang pa kokn 
| menghendaki Lupa kone- 

rasi tsb. mendjadi 
nal, maka petjahlah - ln 
mendjadi dua, dan. oleh 
ngusaha batik & 

   

gen is ! 
tari tanggai dan lain”, j 
ak hadir. pada malam tsb. 

  

"
1
.
 

Nn 

  

Si 

  

   

      

   
mian Nasional, dan menurut $ 
garan dasarnja K.P.N. terbuka: 
gi semua pengusaha batik 
negara (dengan k 
bedakan keturunan), dan 
dukan didaerah Suraka 

Koperasi itu telah didiri 
ngan akte Notaris tertangga 
Agustus 1954. dan telah diskui/ 
disjahkan oleh Pemerintah Pas 

pada tel. 9-9 jl. 
Rapat pengesjahan  anggaut? 

akan diadakan pada Maa: 26-9 

baan: aan Padi - Ketjamatan | 
“diadakan pemeriksaan 

: g terbaik adalah 
| Tjisur | mendapat hadiah 

rtama berupa uang sebesar Rp. 1. 
2 de 1900.—. Uang “tersebut menurut ke- 

coal 23) lerangan akan dipergunakan untuk, | 
| membeli alat2 pertania, dan ternak. 
|PANITYA SOSIAL KABUPA- 

TEN BERUSIA 1 TAHUN. 
Sampai tgl. 18 Sept. jil., senantah 

setahun usia panitya sosial kabupa- 

    

         

   
   

    

    

    

i kota Djokjakarta dan da|. Aa 5 4 
| Seorang murid sekolah menengah di Bandung berumur 16 tahun, Rob 
“ILasedu, pada hari Minggu jang lalu telah menang dalam suatu perlom- 
“Ibaan sepeda mengelilingi kota Kebajoran, Djakarta. 

1 20 kilometer ia telah dapat imenempuhnja dalam waktu 2 djam 17,7 
f E: sceonde. 

  

     

     

      

  

      
     

     

  

       

   
    

   
   

  

   
   

    

Dengan djarak 

  

DALAM PERTJAKAPAN dengan wartawa .,Antara” 
| Perdana Menteri II Zainul Arifin menerangkitn, bahwa kabinet da- 

lam s'dangnja pad, Selasa malam yang lalu antara lain telah mem« 
bitjarakan djuga masalah perkem bangga koperasi pegawai negeri   ten Tiilatjap jang diketuai sendiri: 

oleh bapak bupati Kadri. Pekerdja-' 
an panitya tsb. ialah mengumpulkan 
bantuan2 dan sokongan2 dari para 
dermawan untuk diteruskan pada | 
para pengungsi akibat korban keka- ' 
'jauan daerah Tjilatjap Barat. Tja- 
tatan sekitar keluar masuknja uang 
'selama 1 tahun adalah sbb.: uang 
masuk sebanjak Rp 33.302,92. Di- 
keluarkan  sebanjak Rp. 

Sisa hingga achir Agustus 1954 se- 

'banjak Rp. 13.613,33 terdiri - dari 

jad. ini. 

SA RBUPRI RANTING PERIN.' 
Seteleh diadakan rapat oleh buruh 

rerusahaan PERIN. bertempat di 

'esa Madugondo Sukohard/o (Sola: 
'ang mendapat. kundjungan 127 
»rang, . telah dioutuskan . dengan 
svara bulat mendirikan suatu orga 
xisasi Sarekat Rnruh iang tergabung 
'alem  SARBUPRI/SOBSI.  Raost) 
'& diadakan pada tgl 20 September. 
ib.l. dinga dihediri oleh wakil2 da 
ri DPD Sarbupri Djateng dan Dw 
Wb. SOBSI Sukohardio. Perlu di-|P 
Tiela an. bahwa perusahaan temb» 
kan Madugondo jg diusahakan oleh: 
PERIN Tib. Solo. menggunakan te 
naga —— 2NN orang buruh. Rantine| 
Serbupri/SOBSI baru ini termasuk 
dalam wilajah T-' Djawa- | 
Tengah. “ 

BANDJARNESARA 

agak kontan Rp. 4.956,33 dan beru- 
a pakaian seharga Rp. 8.657. 
Tiap bulannja djumlah bantuan ig 

masuk 002 aa 3000,—. 

  

| SIARAN R.R.I. 
Rp. 1715.952,24 UNTUK 

TUNDJANGAN. Semarang, 25 Sept. 1954: 
Dengan peraturan Menteri Dal Djam 06.10 Gamelan Degung: 

96.40 Njanjian Tunggal: 07.10 Ira-, 

ma Wals: 07.30 Suara Putri Malukus: 
12.05 “Gamelan Studio Jogjakarta: 
12.15 Orkes Maria Zamora, 13.401: 
Orkes gesek: 14:00 Trio Nina Kira- 

lam Negeri No. 9 tahun 1954 pe 
merintah kini telah mengeluarkan 
keputusan untuk memberikan tun | 
djangan sebesar Rp. 1715.952,24 
kepada 30 orang demang2 dian- 
taranja didaerah Karesidenan Ba |na: 17.050 Taman Kunak2, 17. 
njumas, sedang 9 terdapat didae- Irama seni klasik: 18.00 Obrola! 
rah Kabupaten Bandjarnegara, fpak Patrol, 18:15 Langgam di 
dan 2i desa lainnja didaerah Kab |Krontjongs, 18.45 Sam Saimun dan 
Purbolinggo. “Bing Slamet: 19.30 Atjara Sabti 

malam: « 20.30 Indonesia menjan 1. 
ATAP ir ca me ' 2 15 Gambjong oleh Karaw iga 

dan Kebudajaan Bandjarnegara Te aka ea Tn ng Oa Ka 
pada tanggal 22 September ji tlh at tudia. (langjutan), Ie 
mengadakan rapat guna memben- 
tuk panitya penjelenggara tjera- Mn Ne, pes 
ramah kebudajaan. jang diadakan s eka Tik uan Na 
oleh perwakilah tjabang kebuda- | Y sa Bnan T P, Ta 
jaan Propinsi Djawa Tengah jang | gembira: Se 

” #Gending2 Djawa Timur: 12.03 The 
PN "patn, Taa Progressief membuka atjara, 12. 45 

Darj lajar putih: 13.15 Dari Peran- 
.tjiss 13.45 Hiburan siang: 14.15 Ira- 
ima klasik: 17.05 - Dunia  Kanak2: 
17.45 Varia Dj. Tengah: 17. 55. Se- 

     

   

     

    

   

   

budajaan tersebut antara lain ber 
kisar pada soal2 Me dan 
La 
  

  

lection: 18.15 Pembangunan Ekon.: 
18.15 Musik ballet: -18.30 Suara 

TJIREBON Kentjana: 19.30 Piano duo: 1945 
Kontak dengan Pendengar, 20.30 
Wajang Kulit semalam suntuk: 22.15 
Wajang Kulit (landjutan): 05.00 Tu- 

tup. 
Jogjakarta, 25 Sept. 1954: 
Djam 06.10 Klenengan Djawa:' 

06.30 Sekitar Perekonomian Kita: 

GOTONG 'ROJONG BIKIN 
DAM. 

Rakjat Ketjamatan abaikan Kab. 
Tjirebon dalam rapatnja baru? ini 
telah . memutuskan untuk memba- 
ngun sebuah Dam dan - menambah   

|tiap bulannja dapat terkumpul Lk. 

(ruh Indonesia di 

djumlah ruangan2 sekolah diseluruh | 06.35 Musik bersemanget: 06.45 Ke- 
Ketjamatan tadi. Dam air itu akan 'Senian Hindustani: 07.15 Terkenal 
dibangun pada tahun ini djuga de- |dan digemari: 07.45 Langgam mo- 
ngan beaja sebesar Rp. 85.000,—. dern: 12.05 Arti Bunga dalam raju- 
Sedangkan beaja sampai sekarang a15 “12.15 Musik Tzigane: 12.30 Hi-| 
sudah tersedia Rp. 42.000,— jang Cangan Sasando Timor: 12.45 Dari 
didapat dari kas desa, Djwt. Peng- Orera: 13.10 Njan” mn Melaiu, 13.50 
airan Babakan, Paberik Gula Tersa- Hiburan siang: 17.00 Gadon sore, 
na Baru dan dari hasil pengumpulan 17.30 Gadon sore (landjutan): 18.05 

rakjat sendiri sedjak th. 1952. Ke- Charles Williams, 18.15 Hidangan 
kurangan beaja akan ditjukupi oleh O.K. Puspa Kemala: 18.30 Tjatatan 
rakjat sendiri dengan djalan memu- Dua Pekan Studio Jogja: 19.40 Mer- 
ngut sumbangan dari penduduk jg. du merajus 20.15 Mengiringi tarian 

mempunjai sawah Dam air itu akan barat: 20.30 Djenaka malam Ming- 

dapat mengairi sawah seluas 600 £us 21.15 Varia dari dar untuk Pen- 
bau. - Pembangunan ruangan seko- 
lah akan dilaksanakan sesudah dam 
air itu selesai. 

MERENTJANAKAN MODAL ' 
SEBANJAK Rp. 5.— DJUTA 
Didapat kabar, bahwa para pengu 

  
23.00 Tutup. 

Wkatia 25 Sept. 1954: 
Djam 06.10 Rajuan pagi: 

Lagu? Krontjong: 07.30 Rumba bo- | 
lero dari Malaja: 12.00 Lembaran 

rus dari seluruh koperasi2 batik di Wanita: ' 12.40 Lembaran Wanita 
daerah Tjirebon, dalam mana terga- (landjutan): 13.00 Orkes Radio Dja- 
bung Lk. 2000 orang pengusaha ba- kartas 13.40 Empat Sekawa, Ban- 
tik nasional, pada dewasa ini telah 
menjetudjui suatu rentjana untuk 
mengumpulkan stootkapitaal sebe- 
sar Rp. 5 djuta guna mendirikan 
suatu badan jang tugasnja mengada- 
kan pemusatan pembelian batik. 
Soal itu akan diperbintjangkan. lebih 
landjut dengan para anggauta dari 

masing2 koperasi. Kabar selandjut- 
nja menjatakan, bahwa usaha me- 
ngumpulkan- 'stootkapitaal itu akan 
“dilakukan dengan djalan pemungut- 
an jang didasarkan atas besar ketjil- 
nja djumlah harga pembelian cam- 
bridge dari koperasinja masing2. De' 
ngan tjara demikian diharapkan se- 

17.00 Orkes Radio Jogia: 17.30 Or- 
kes Hawaiian Putri Maluku: 18.00 
Varia Nusantara, 18.15 Tjirebonany 
19.30 Orkes Melati: 20.40 Orkes 
Horas: 21.15 Orkes Malaju Kena- 
ngan: 22.15 Orkes Krontjong, 23.00 
Tutup. 

         Era TEnya TN AAN, 

Rp. 300.000.—, sehingga — dalam SARDJANA2 MUDA DJU- 
waktu 2 tahun kapitaal jang Ta, PN EKEHUTANAN, DAN 
kan akan dapat Na 

Nai un 
Pprus kedalam atjara, sedang Be- 

dengar, 22.10 Lagu2 Semenandjung: 

07111 

dung, 14.00 Petikan Wajang Orang: i 

g pembentukannja telah dilaksanakan beberapa waktu jg 
data Wk. Perdana Menteri II sebagai 
pada rentjana pemerintah Ten Naa 'ki 2 idupan para ae 
gawai eri ialah dengan jalan pembentuan koperasi pegawai di 
tap? patok di Indonesia. 

Dan akan diusahakan agar ditiap djaminan bagi para pegawai negeri 
tiap Propinsi, PUN aten hingga ke dalam mendapatkan bahan2 keoutu 
tjamatan2 dapat dibentuk koperasi | 

  

Masalah titan 
Dalam PBB 

| Menurut Rentjana Di- 
punaken Rebo Ma- 

am Kemaren 

ANITYA ATJARA Bari Ma- 

djelis Umum Perserikatan Bang- 
sa2 jang terdiri dari 15 anggota 
“menurut renfjana Rebo petang 
kemaren sudah berapat untuk 
memutuskan, apakah soal Cyprus 
dan Irian Barat akan ditaruh di 
dalam atjara dari Parlemen Dunia 
jang enam puluh anggotanja itu, 

mikian U.P. dari New York. 
1 Seperti diketahui Junani dan Ing- 
gris sedang berselisih paham ten- 

'Itang apakah kepada Cyprus akan 
diberikan hak menentukan nasih 

sendiri, dan Indonesia. menuntut 

Belanda, digabungkan dng 
2 Pan Irian Barat, jang kini di- 

Indonesia lainnja. Diduga 
menentang ichtiar 
menaruh soal Cy- 

lapia akan ara diperin pula soal 
intjangkan Gi 

Madjelis Umum P.B.B. 
“eterasnja sumber2 jang sangat 

dapat “dipertjaja di Washington 
mengatakan pada hari Selasa, bah 
wa Amerika Serikat tak “akan 
memberikan suaranja djika Pani- 
ta Umum PBB hendak membi- 
tiarakan apakah masalah Cyprus 
akan ditempatkan dalam avenda 
Madjelis Umum atau tidak. Sikap 
Amerika itu kabarnja disandarkan 
atas - kepertjajaan, bahwa - kini 
bukanlah waktunja, untuk menge 
mukakan masalah itu dimuka 
PBB, karena masih ada soal-soal 
lainnja jang lebih penting jang 
menghendaki perhatian. 

(Antara-UP) 

  
Ha Pengumuman Fakultet Pakan 

TA DAN : lan dari Universitet Indonesia 
SEMARANG SINGKAT. . IBogor, menjatakan, bahwa telah — Pada nanti tgl. 27 September | sjus udjan Sardjana Muda ting 

ia.d., dengan bertempat di ..Lido”, Ikat pertama, diunusah pertanian: 
Bodjong,” undian untuk Pegruruan | Hari Suseno, Hoedoro Samsu R., 
Nasional Dr, Wahidin akan ia Jusuf Sutakaria,. S swadhi, Sjani 
pada djam 9.30. | suddin Hamid, Slamet M., Soelae 
— Bank Gadajh Mada N.V.- Pn man, Sudjanadi F., Tajoem, dan 

tgl. 27 Sept. 1954 akan diresmikan Abdur Rachman. Lulus udjian Sat 
di Hotel du Pavillon pada djam djana Muda tingkat pertama dju 
20.00. rusan kehutanan: Alibasjah Kar 
— Hari Rebo dgn. bertempat di- tapranata R., Abdurrachim Aim, 

ruang Studio RRI Semarang diada-| Hartono, Moch. Haris, Roekmo 
kan konperensi pers oleh Kepala | wati, Sanusi dan Sjarif M. Kemal, 
Studio sdr. Soeprapto mengenai ha- | Lulus udjian Sardjana Muda, dju 
sil konperensi Tn ala2 Studio selu-Jrusan pertanian: Abdullah Hid:r, 

jakarta pada tgl. | Bambang Duradjak, Hadi Atmo: 
11 Sept. ibl. Verslag menjusul. wasono, Jap Kim Tjong, Rahajoe 
— Pada nanti tgl, 2 Oktober 1954, | Iskak, Sudharso Rawidjo, Soemat 

bertempat di pendopo Kabupaten | tono dan Widowati Rusmiputro 
Semarang akan diadakan sidang ple-| Rr. Lulus udjian Sardjana Muda, 
no istimewa DPRDS Kabupaten de-| djurusan Kehutanan: Apandi Ma 
ngan atjara a.l. memperignati 4 ta-| ngundikoro, Soedarwono Hardjo 
bun  berdirinjh DPRDS Kab, Sinv 

      sudiro R. dan Thung Liong Pho. 
dan perpisahan Kepala Daerah Ka: | Lulus udjian Sardjana, djurusan ' 
bupaten Semarang, pertanian Ong An Pang, Tk 

baru   

Koperasi Pegawai 
Akan Didirikan Ditiap2 Ketjamatan Se- 
luruh Indonesia — Bermaksud Untuk 
Memperbaiki Kehidupan Pegawai 

jang serupa jang dapat memberikan | 

19.689,59. 5 : 

Wakil 

lalu. 
salah. satu Dak dari 

han sehari-hari dengan harga jang se 
lajak2nja. 

Kabinet dalam sidangn'a itu me 
nurut wakil Perdana Menteri II an 
tara lain telah mempertimbangkan 
tjara serta usaha untuk memperkem 
bangkan usaha2 koperasi itu, dan 

diantaranja salah satu djalannja ia 

lah dengan djalan memberikan -kre 
dit melalui Bank Indonesia kepada 
seti iap usaha pendirian koperasi ps 
gawai negerj serta membantu usana 
usaha koperasi tsb. dengan  djalan 

menjalurkan pembeliannja melalui 
»Kementerian Perekonomian — agar 
mendapatkan bahan2 dengan harga 
pemerintah. 

Koperasi pegawai lain s!- 
fatnja. 

Menurut Zainul Arifin, koperasi 
pegawai ini sangat beriainan dengan 
koperasi2- Jainnja. Dalam waktu ,g. 
singkat koperasi “pegawaj negeri 

akan d:berikan dasar hukum dengan 
melalui peraturan pimerintah. Ke 
mudian pemerintah akan menindjau 
tentang kebutuhan anggaran untuk 
pembesiukan2nia  didaerah-daeran. 
Untuk ini olzsh- kabinet telah dipu 

tuskan agar Menteri2 Sosial dan Per 
zkcenomian- memperhatikan sepenuh 

1ja serta menin“tau tentang perkem 
dangan koperasi pegawai negeri tsb.,   

! La betul? 
dengan Parker :,51” 

membuktikan sendiri Kemana. 
begitu litjin, seolah-olah meluntjur sendiri. 
Udjung mata-pena dibuat menurut proses baru 
jang terkenal sebagai Electro-Polishing. Tjam- 
puran spesial jang mengandung listrik, meng- 
hilangkan segala kekasaran jang sebagaimana 
ketjil. djuga. Hasilnja : 
kannja. Tjobalah memakai Parker 51” jang 

Mata-pena 

seGangkan antjar2 anggaran jg. akan 
disediakan pemsrintah guna pembe 

rian kredit belum lagi ditentukan 
dan besar kemungk nan :j-an ditentu 

PALA 0 SN BATIN T 

Masa Baru Di 

Ta PAT 

  

Asia 
Komentar PM Ali Mengenai Arti Kun- 
djungan Chou Ea Lai Ke New Delhi 

PERDANA MENTERI Ali- 
Delhi Rebo sore. Atas pertanjaan2 

Sastroamidjojo telah t'ba di New 
pers al. mengenai arti kundju- 

ngan Perdana Menteri RRT Tjou En-lai di New Delhi baru2 ini, 
P.M. Ali menerangkan, bahwa k mampang P.M. Tjou En-lai itu 
mert'/orakkan suatu masa baru da am 
Asia. Mengenai rentjana kundjun 41 ' .M, 
Sasiroam'djojo menerangktn bah va kundjungan 

erkembangan keadaan « di 
Nehru ke Pek.ng, Ali 

itu menandakan 

adanja pergeseran dalam. perkem angan keadaan dari Eropa san- 
pai Asa. PM. Ali dalam hubun zan itu mengingatkan kepada 
kundjungannja di New Deihi pa la tahun 1947 sebagzi utusan In- 
donesia dan menambahkan, bah wa waktu itu bukanlah merupa- 
kan waktu jang enak, karena di masa itu rakjat Indonesia sedang 
bertempat untuk kemerdekaan. 

Akan tetapi saat itu, kata Ali, per- 
lu diingati, karena tali persahabatan 
'antara kedua negara berkembang- 
madju pesat benar 
itu. Demikian AFP dari New Delhi. 
Kedatangan P.M. Ali Sastroamidjo- 
jo disambut oleh P.M.. Nehru dan 
pembesar2 pemerintahan India lain- 
nja, 1 

Dapat dikabarkan, bahwa dalam 
perdjalanannia ke India itu P.M. Ali 
telah singgah selama satu djam di- 
lapangan terbang Polonia Medan. 

Dalam keterangannja kepada pers 
mengendi  maksud2 kundjungannja 

ke India. itu, P.M, Ali atas pertanja- 
an apakah ada perkembangan baru 
setelah SEATO ditanda-tangani, me- 

njatakan, bahwa sebelumnja telah 
ada perkembangan2 baru di Asia in' 
setelah ada - Konperensi  Kolombe 
dan kundiungan . P.M. Tiou En-lai 
ke Ind baru2 ini" dan ia tegaskan 
bahwa meskipun ada perkembangar 

baru itu Indonesia tetap mendja 

lankan bebas dan “aktif”. 
Sebagai diketahui dalam rombo- 

ngan Perdana Mentrei itu turut an: 

  

Hasil Gula 

Tjirebon 
Tahun Ini Akan Naik 

20 pCt. 

MENURUT perkiraan semula, 
produksi gula dalam musim giling 
tahun ini (dari penanaman tebu 
1953/1954). didaerah keresidenan 
Tirebon, djika tiada sesuatu hal 
penting jang mengganggu  tana- 
man tebu, akan mentjatat kenai- 
kan sebesar 207. Akan tetapi ber- 
hubung dengan kenjataan adanja 
fakior2 jang tidak menguntung- 
kan, jatu pentiurian tebu, 
kebakaran, iklim kering, tia- 
da air, serangan hama serangga 
(stergelboorders) dan sebagainja, 
maka kenaikan produkki gula itu 
tdak mentjapai lebih dari 1670. 
Menurut perhitungan kasar, pro 
duksi gula dalam musim giling 
tahun ini terfjatat 853.000 kwin- 
tal seharga Rp. 258:— djuta dipa- 
berik, atau kira2 65760 dari pro- 
Guksi sebelum perang dunia kel. 
Produksi gula dalam musim giling 
tahun jang lalu adalah 735.300 

kan apabila nantinja koperasi itu le ekwintal. 
iah mempunjai dasar? hukum. 

(Antara) 

SBP MASUK SOBSI.   Serikat Buruh Pertjetakan (SBP) 
Bandung dan Garut jang selama ini 
tidak 'memasukj salah satu vakcea- 

tral, oleh kongresnja jang berachir 
Djum'at malam diputuskan masuk 
dalam vakcentral SOBSI. Seperti di- 
ketahui SBP ini adalah merupakan 
organisasi buruh pertjetakar chusus 
d:dalam kota Bandung dan Garut 
Can tidak menggabungkan diri da- 
lam organisasi buruh pertjetakan - 
lain2 tempat. 

points jang baru, adalah pena 
jang terlitjin jang belum pernah 

lain achli! — dibikin oleh 

mesti mentjoba 

litjin dan enak 

ini dengan segera. Udjung 
dapat dipilih dalam segala aro 

Menurut tjatatam, dari 5.465 
ha tanaman tebu paberik ada lebih 
kurang 150 ha rusak akibat pen- 
tjurian dan kebakaran. Sebagai 
a.ketahuj di Tjirsbon ada 7 perke- 
bunan tebu beserta pabenikinja, ja- 
itu Kadipaten, Djatiwangi, Gem- 
pol, Sindanglaut, “Tersanabaru, 
Karangsuwung dan Ketanggungan- 
barat. Sebagai tiontoh  Tersana- 
baru sadja menderita kerugian 79 
ba, jang djika sudah mendjadi 
gula mempunjai harga Rp. 2,9 
diuta. Belum terhitung gangguan? 
lainn'a seperti  keringnja iklm, 
bada air, serangan hama serangga 
dan sebagainja. (Antara). 

  

menulis 
jang baru iri untuk       

Penanja Ba 

ditulis- baik dalam 
cag 

pakai solv-x. 

Harga2: Rolled Gold Cap Pen: Rp. 480.— Potlot: Rp 240.— 

. Perwakilan Paberik dan Seruis-Reparasi: 

LAWSIM ZECHA & Co., N.V. Nusantara 9 (atas) Djakarta 

taranja - njonja Ali Sastroamidioio, 
Duta Besar Indonesia untuk India, 
L.N. Palar, Kepala Direktorat Asia 
dan Pasifik Kementerian Luar Ne- 

semendjak saat geri, Sukardjo Wirjopranoto dan Du 
ta Besar India di Indonesia, Tyabji. 

Ali berunding 
Nehru. 

Perdana menteri Ali Sastroami 
djojo dari Indonesia dan perdana 
menteri  Jawaharlal Nehru dari 
India hari Rabu telah mengada- 
kan pertemuan selama sedjam. 
Pena jang pertama itu diada 
kan dirumah presiden India, Ra- 
jendra Prasad, dimana Ali me- 
mang tinggal selama berada di 
New Delhi. 

Apa jang dibitjarakan oleh ke 
dua perdana menteri itu, masih 
belum diumumkan. Tetapi sewak 
tu tiba di Calcutta dalam perdja 
lanan ke New Delhi, Ali mene- 
rangkan kepada pers bahwa dgan 
Nehru ia akan membitjarakan 
konperensi Asia-Afrika jg hendak 
diadakan di Djakarta itu. 

Sebelum itu Ali telah meletak- 
kan karangan bunga pada ma- 
kam mendiang Gandhi. Malam 
harinja Rajendra Prasad mengada 
kan resepsi utk. P. M, Ali. 

(Antara) 

dengan 

ISI ,, TERANG BULAN” 
NO. 12 TJABUL ? 

Nomor 12 dari madjallah Te- 
rang Bulan jang sebagian besar 
telah selesai ditjetak kabarnja tlh 
dipersoalkan oleh jang berwadjib 
berhubung dimuatnja suatu gam- 
bar dan karangan tjeritera pendek 
jang mungkin dianggap tiabul. 
Pihak kepolisian telah tjampur ta 
ngan dalam soal ini. 

  

REGU TJATUR SOYJET SU- 
PAH DAPAT DIPASTIKAN 

KELUAR SEBAGAI 
DJUARA. 

Tentang babak ke-8 dari tournooi 
tjatur internasional jang diadakan 
pada tg. 20-9 di Amsterdam, lebih 

djauh ,,Antara” Amsterdam menga 
watkan, bahwa regu Sovjet telah me 
ngalahkan regu Yugoslavia dengan 

112. sDengan' kemenangan 
itu sudah dapat dipastikan, bahwa 
regu Sovjet akan keluar sebagai djua 
ra, karena saingan2nja ialah regu2 

Argentina dan Yugoslavia telah per- 
nah dikalahkan. Kini regu: Sovjet 

sleading” dengan djumlah 23 bidji 

kemenangan, sedang regu Argentina 
dengan djumlah 20 bidji kemenang 
an menduduki tempat kedua. 

Kesusahan pertandingan2 bebak 
ke-8 lengkapnja sebagai berikut : 

2Y2.— 

    

    

Agar tertjapoi : hatsil 
elini 11 

lainnja..... 
alah Parker buink ia, 

Argentina— Inggeris 354 

Israel — Swedia 2. 53 
Hongaria — Nederland 3  — 4 
Tjekosiowakia — Bul- 

garia 219 114 
Djerman — Ysland 32 

Sovjet — Yugoslavia 214 — 14 
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tentang 
lagi pe 
ra jang d 

. Wakil Menteri 
pina, Raul Manglapus, meng: bahwa komunike tentang s0 
eren minggu ini mungkin 'a 
eluarkan oleh Kementerian 

Negeri Pilipina: dan ditamb 
nja bahwa Kementeriannja se 

  

      

gelap. Selandjutnja dikabarkan an 

  

wa ketun dari panitya Dewan Per- 
Wakilan Rakjat Pilipina tentang ke 
giatan anti-Pilipina Rebo pagi ke- 
maren melaporkan kepada: Pres lenj 
Magsaysay — tentang — ,.banjaknja 
orang In donesia 'ig “setia ra gr 

mendarat di Mindanao”. - Demi!ian 
AFP dari Manila. (Antara) “& :i 

SEBUAH PESAV ADAKAN 
Sebuah pesawat ,,stratocruiser” da 

sri kongsi penerbangan Inggeris B.O. 
A.C. jang sedang dalam perdialanan 
ke New York dengan “antara lain 
mengangkut menteri luar negeri Bir 
ma dap menteri2 keuangan India, 
Birma dan Pakistan, pada hari Se- 
lasa telah mengadakan pendaratan 

  

    

darurat dipangkalan udara Burton- -yj, 
wood, Lancashire, setelah mengala- 
mi kerusakan motor. 

Tiada seorangpun diantara para pe 
numpangnja jg. terdiri dari 50 orang 
lebih mendapat luka2. . 2 

Menteri luar negeri Portugzl, Dr. 
Pavlo Cunha, menjatakan pada ma 
I-m Selasa, bahwa Portegal masih 
belum mempergunakan haknja un- 
tuk minta bentuan kawan2nja eng 
gota Nato dalam menghadapi per-j 
kembangan? mengenai pertikaiznnja | 
dengan India. Dikatakan. bahwa ka 
lau sekarang Portugal tidak mempzr 
gunakan haknja itu, ini tidak bsrar 
ti bahwa Portugal tidak akan ber/ 
buat demikian dimzsa datang. Cun- 

a menerangkan hal ku dalam pida 
tonja pada suatuu perdamuan ma- 
kan jang diadakan untuk menghor- 
mat kundiungan Lord Ismay, sekreta | 
ris djenderal Nato. , 

  

| Birma Mau ,Meris..... 
4 “Bajaran Kerugian Perang Dari Djepang 
Kpd. Birma Harus 
kit Daripada Kpd Indonesia Dan Pilipina 

U SAW TIN akan mengadju kan perubahan jang lain kepada 
5 aman €dak akan menerima pemba- 

kurang daripada pembajaran 
ig Diepang dapat berikan nanti kepada Indonesia atau Fi- 
Pres Birma pada umumnja berpendapat menjambut prospek 2 

pemefjahan setjara kompromi antara Brma dan Djepang. Harian 
"Burma Star“ mengais, "Tawarsa 

kompromi dewasa in jaitu 
jaran kerugian perang 1 

perang 
lipina. 

waktu 10 tahun itu adalah lajak 
mentertawakan 
ini”. 

Republik 
Pakistan' 

Sudah Akan Dapat! Di- 
proklamirkan Fgl 1 

Djanuari 1955 
ADJELIS ntuk Sea aan 

  

NP 5     
    

    
madjel's atas naskah rantjangan 
jang terahir, jang semata-mata ha- 
nja akan merupakan soal forma- 

litet, Dalam hubungan ini pemim- 
pn2 pemerntah pada umumnja 
berharap, bahwa usaha men 
undang2 dasar ini sudah akan se- 
lesai sebelum achr tahun ini. 

Seperti diketahu', madjelis tersebut 
telah mengadakan perobahin2 atas 
rantjangan jg semula. Menurut ran- 
tangan jg semua ini, gubernur djer 
deral dgn sekaligus dinjatakan 'sebz     

II mempersendjatai kembali 

Pane 

didiawab oleh Djaksa Azung Mula. 

(Antara). 

jun) menun 3Zu 

e kan 

a- | PERALATAN2  PASUKAN2 
me Rei MULAI DITARIK KEM 

| Politik La 
| Inggris Berok 

. (tidak Lagi Menjokong Sepenuhn — Persendjataan Kembali Djerma 

tloret politik memberikan so 
Jaiztran kembali Djerman Barat. 
dalam pada 'tu telah menerima 
jatu berseru mengadakan konsul 
Da lainnja urtuk menjusun suatu 
nenjarankan supaja polit'k bersa 

    

  

      

    
   

  

   

    

         

       

   
     

     

     

    

    

    

muska ” men'ndjau baga'mana se 
mengeuai sumbangannja Djerman 
ma. 

: Sumber2 jang dekat pada Labour 
Part» tsb. mengatakan bahwa Aneu 

Bevan, pemimpin sajap kiri dari 

menentang resolusi 
Menurut. sumber2 itu 
telah mengadjukan sebuah amande- 
men jang menentang setiap usaha 

Dierman 
Barat. Tetapi amandemen ini dito- 
lak oleh Dewan Pimpinan 

Dewan Partai. 

“ILabour tsb. (Antara). 

  

:| Peristiwa 
ta 197 Oktober 

F Penindjauannja Telah 
Berada Dlm Tingkat 

Terachir   |. DIAKSA AGUNG Muda Ab- 
dul Muthalib Moro menerangkan 
Mepada "Anatara“, bahwa penin- 

AT BOAC | djauan (pemeriksaan) nai 3 Tae 1 pe mengenai 
persliwa 17 OM'ober 1952 oleh 
staf Kedjaksaan Agung, kini su- 
dah berada dalam taraf terachir. 
Persoalan mengenai peristiwa 17 
Oktober tersebut sesudah -penin- 
di-uan terachr itu seluruhnja se- 
lesai, oleh staf Kediaksaan Agung 
akvn diserahkan kepada Djaksa 
Agung Suprapto, untuk selandiat- 
nia d.amb.l ketentuan dalam soal 

Djaksa Agung Muda Abdul Mu 

thalb Moro tidak. bersedia mendja 
Wab pertanjaan bila persoalan menge 
nai peristiwa 17 Oktober itu akan 
diserahkan oleh Kedjaksaan Agung 
kepada Pengadilan Tinggi “Militer. 
ketjualj mengatakan, bahwa ketentu 
an mengenai soal itu sepenuhnja ber 
ada ditangan D'aksa Agung. Dalam 
hal ini lebh  diauh okh. Djaksa 

Agung Muda ditambahkan, bahwa 
pihak Kediaksaan Agung sama seka 
H tidak pernah tinggal diam- atau se 
ngadja melamat-lambatkan pemerik 
saan persoalan mengenai peristiwa 
17 Oktober 1952. : 

Siapa orang2 iang dalam peristiwa 
inj akan dimadjukan sebagai terdak 
wa, saksi2, dan lain2, tidak bersedia 

Tidak Boleh Sedi- 

Merwean 

Djepang mengurangi djangka 
terhadap Birma karena adalah 

dalam abad jang tak pasti 

Harian ,,Burman”  memperingat- 
..Kami harus memperingatkan 

pemerintah Burma terhadap usaha2 

Djepang mempergunakan perdjandji- 

an ini sebagai batu lontjatan untuk 

men-,.dump” Birma dengan barang2 

Djepang jang murah dan ahli? tek- 

nik Djepang jang banjak sekali. De- 

ngan demikian Djepang tidak sadja 

bermaksud menguasai pasar setem- 

pat melainkan kami hendak mem- 

peringatkan adanja kemungkinan ms 

nindjau kembali perdjandjian terse- 

but dikelak kemudian hari. (Antara). 

  

x 

BALI DARI KOREA UTARA 

menarik kembali tank2, kesatuan? 
artileri besar serta perlengkapan 
|berat lainnja dari Korea Utara, 
demikian Radio Peking mewarta 
kan pada hari Rebo. Dikatakan 
lebih djauh, bahwa anggauta2 dari 
Komisi Netral pada hari Selasa 
telah tiba di Sinuiju dari Kaesong, 
untuk Nan Alat Da api jang 
mengangkut alat2 perang jang 
Mata. ja Naga tank2, traktor2 
dan pesawat2 penembak kapal   

  

gai kepala negara jg kon titus'oail 
jg bertanggung djawab atas pengang 
katan seorang anggota badan kekus 

saan perundang-undangan federal. NKRU AKAN MENEMUI HO: 
aon pejajsan CHI MINH DALAM PER jg akan menentuk: 

atas pembentukan 
Menurut perobahan . 

dakan, perdana menteri akan mem 
bentuk kabinetnja sendiri, dan gu 
bernur djdnderal tinggal memb-ri 
kan persetudjuannja. » Pemberian per 

      

     

  

suatu formalitet belaka, 
Menurut ketentuan lama dari ta 

hun 1935, gubermur' djenderal msm 
pun'ai kekuasaan untuk memetjat: 

  

kabinet tanpa m'nta persetudjuan ba 
dan legislatif dan berdasarkan ketan 
tuan, gabernur — djenderal Ghulim 
Mohammad di 
memetjat peri 
Nazimuddin dan 

   

  

   

  
  

Dalam s'dang madjelis tsb. pada 
malam Selasa, perdana menteri Mo 
hammad Ali menjatakan kejakinan | $ 
nja, bahwa Republik Pakistan su 
dah akan dapat Giproktamasirk an 
pada tgl. ! Djanuari jad. (Antara). 

EISENHOWER T 
RENTJANA PERLUA 
TUAN KEPADA K. SEL) 

Presiden Eisenhower pada hari 
Rebo ini telah menerima baik ren 

    

   

tjana untuk memperluas bantuan | 

' “militer dan ekonomi a 

rea Selatan, termasuk suatu pros' 
am untuk melatih penerbang2 

epada K.o- 

esawat2 pantjar-gas, Demikian 
£ 

| ig telah dia | 

: Ea0 tni hana akan mernnatan | tik menemui Ho Chi Minh dari 
seludiuan ini, hana Akan MErUAL AN Republik Demokrasi Victnam, de: 

Idalam perdjalanan kembali dari 

jadaan di negeri itu (Antara). 

am tahun 1953 telah| 
me appa Kia 

udara. , 

  

DJALANAN KE 
PEKING. 

Perdana menteri Nebru dari In: 
dia dalam perdjalanan ke Peki 
narti akan singgah di Hanoi un- 

mkan harj Rabu diberitakan di 
New Delhi. Menurut berita itu, 

Peking, Nehru akan singgah di 

bour Party, dan teman2nja telah $ 

maka Bevan 

Partai f 

“Cesablanca 

sudkap untuk menarik perhatian Ma 

Pasukan2 RRT telah memulai | 

bour P 

enuhnja £ 

Dewan P.m 
Pa EN 
poli k bersam 
ma itu 
baik2nja d 

Wanit a Rus. 

Ka Ka to 

    

   
   

achir2 in 
daan nia 

Png 
|iang bekerdja dalam pembuatan | djalan2, djembatan7 dan gedung2. 

Kaum wanita melakukan peranan 
jang sangat besar dalam kehidupan 
sehari-hari dikota2 Sovjet: mereka 
.mendjalankan bis, trem dan taxi, 

| melakukan pekerdjaan2 berat dalam: 
penegakan bangun2an, melajani me- 
sin2 jang berbelit-belit dan  peker- 
djaan2 lainnja jang dinegeri2 lain | 
pada umumnja dikerdjakan oleh ka- 

mudji adanja kesempatan? besar dil 
Sovjet Uni untuk beladjar dan mem: 
peroleh pengetahuan chusus, dan be 
sarnja perhatian terhadap perawatan 
kesehatan. (Antara). 

  
Main /Utjing'-an" 

Di, Djerman 
Barat 

KEPOLISIAN BERLIN Barat 
mengumumkan hari Rebo, bahwa 
Z orang jang didakwa mendjadi 
agen Sovjet telah ditangkap, ke- | 
dua orang tadi ditjurigai hermak- 
ud mentjulk seorang penduduk 
Berlin Barat jang diduga mendja- 
d sanggota djawatan rahasia Ba- 
rat. : 

Keta wartawan UP., peristiwa 
ini adalah ,,zet” jang paling ba- 
ru dalam permainan utjing- | 
utj ngan” antara dinas2 rahasia 
s Soviet dan blok Barat (An 
tara). 

25 3 

AKSI PEMOGOKAN DI 
MAROKKO. 

dengan 

perhatian 
Madjelis Umum PBB terhadap masa 
lah2. mereka. Pada Selasa sore se 
mua kaum pedagang dan pengusaha 
bangsa Marokko dikota Casablanca 
dan sekitarnja telah menutup toko2 
dan perusahaan2 mereka sebagai 
protes terhadap suatu insiden, dima 
na seorang pedagang Marokko ter- 

tembak oleh pasukan keamanan Pe 
rantjis. Menurut rentjana, aksi2 pe 

mogokan ini akan. berlangsung sam: 
pai Djum'at jad. Dalam hubungan 
ini kalangan penindjau politik - di 

menjatakan 
bahwa aksi2. pemogokan ini. dimak- 

dielis Umum PBB, jang kini sedang 
bersidang, terhadap keadaan di Ma 
rokko.. 

' 

Pembitjaraan? 

Teretap 

um laki2. Njonja Chattopadhaya mef 

4 menudju “Barat, 

serta bagi kaum pemberontak 

pertama. 

gi rakjat Rus. Tapi untuk mema- 
sukinja adalah sukar sekali. 

pasukan repolusi Lenin 
: kan privilege jang hanja t 

Sedjak hari Selasa kaum nasiona- dengan permintaan istimewa dari 

| lis Marokko sudah mulai memper' 
siapkan ' “aksi2-. pemogokan 
maksud untuk menarik 

Partai Komunis. PE 
Yapi masalah “seperti ini tidak fgai suatu inspirasi bagi Komuinismie. 

akan didjumpai oleh seorans rak $ 
jat Rus jang ingin mengungjungi 
tempat2 pemudjaan 'Tsarisme di 
Leningrad. 

na para Tsar Y | g 
merintahan  keradjaannja “mulai 
dari tahun 17/62 hingga 

dikan “gedung artia dan tempat 
penjimpan barang2 paling berhar 
ga peninggalan para Tsar.i Dalam 
gedung ini disimpan permadani2: 

pendapat, |: 

penuh memberikan pemandangan 

  

    

    

       

     
| Kelihatan disini barisan penolong s 
antara -reruntuhan dipulau Kiushiu 

PLN ha" juh jang baru2 ini m 

megahan     

  

   

     

Dipelihara Baik? 

Kota Moskow jang tjantik ini, 
jang sedjadjar letaknja dng aliran 

kan pintu gerbang bagi Rusia 
adalah tempat 

pemudjaan bagi sedjarah Rusia 

Bolshwiki jang telah berhasil 
menggulingkan Tsarisme. : 

Vladimir Ilyich Lenin pemim- 
bin Bolshweki jang melawat ke 
Eropa dalam suatu gerbong ke- 
reta-api jang dilak untuk mengen 
dalikan .pimpinan gerakan revo- 
lusi-Rus “ditahun 1917, telah 
mendirikan sebuah markas besar 
operasi pemberontakan di Smolny 
Institute di Leningrad, sebuah 
sekolah dimana anak-anak kaum 
bangsawan menerima didikan. Di 
sini pulalah . Dewan Komisar 
Sovjet mengadakan rapatnja jang 

Gedung Institute Smolny, jang 
sekarang ditempati oleh markas 
besar Partai Komunis tjabang Le-/ 
ningrad, adalah suatu pudjaan ba- 

Perkundjungan kepos komando: 
merupa- 
didapat 

Istana musim dingin,. dari ma- 
memegang tali pe- 

sampai 
tahun 1917, sekarang sudah didja 

jang sangat mahal harganja, rua- 
ngan2 besar penuh dengan 2.000, 
000 matjam barang. Semnania hi 
sa dilihat dengan membeli kartjis 
masuk dengan harga sangat ren- 
dah pada loket dipintu masuk. 

Tempat pemudjaan itu, selama 
nja merupakan suatu ruangan jg 

indah dari lukisan?2, - mempunjai 
koleksi lukisan2 paling besar dari 
pelukis2 Barat diseluruh Rusia. 

Gedung artja ini bolehlah disa   ' Militer Di 

Taipeh 
Bertalian Dgn Kegiatan 
RRT Sekitar Ouemoy? 

KOMANDAN ARMADA ke- 
7 A.S. jang bertugas melindungi 
pulau Taiwan jaitu laksamana 
Aifred Pride pada hari Rebo te- 
lah terbang dengan wat he- 
likopter dari kapal pimpinan ar- 
mada tsb. ,,St. Paul?” menudju 
Taipeh untuk mengadakan pem- 
bitjaraan dengan waktI2 A.S. jang 
berpargkat tinggi di ibu kota Tai- 
wan tsb. Diduga bahwa kundju- 
ngan Aa pa an Sanga 
kegiat , jang meningkat, 
sekitar pulau Oucmoy jg dikuasai | 
oleh Kuomintang, 

Seperti diketahu, menteri luar ne 
geri A.S. John Foster Dulles telah 
menjatakan, bahwa terserah kepada 
pemimpin2 militer A.S. untuk me 
ngambil putusan apakah  Guemoy 
harus dipertahankan oleh armada 
ke-7 A.S. dika pasukan2 RRT me 
njerang. 1 : 
Selandjutnja didapat kabar, bah: 

wa Pride sesudah mengadakan pem 
bitiaraan tsb. telah terbang menudju 
sebuah pulau di Selat Taiwan jang 
namanja tidak diumumkan.  Djuga 
lidapat kabar, bahwa  djenderal 
Claire Chennault, bekas komandan 
Flying Tigers” jaitu suatu kesatuin 
angkatan udara A.S. jang dalam pe 

makan mutunja dengan gedung 
artja Louvre di Paris dan Natio- 
nal Gallery di London, dalam hal 
koleksi didalamnja jang dibeli 
oleh Tsar dan dibawa ke Rusia. 

Leningrad, jang didirikan olleh 
Peter I ditahun 1703, adallah se- 
buah kota artja dan lambang? pa 
triotis dari Rusia. 

Lambang2 ini, jang membajang 
kan kebesaran serta kemegahan 
'“Isar dewasa ini dipelihara dengan 
amat tjermat oleh pihak berkuasa 
Komunis. 

Cathedra! St. Vladimir. 
Misalnja, kita lihat Cathedral 

St. Vladimir, jang baru ditiet de- 
agan Warna creme dan biru oleh 
pihak Komunis jang anehnia me-: 
mandang ,,agama sebagai tjandu 
bagi rakjat”: Benteng Peter dan 
Paul, jang didirikan oleh 'Tsars 
sebagai benteng jang tak bisa di- 
tembus terhadap serangan Swe- 
dia, gedung kementerian angkatan 
laut jang sangat imposant, dima- 
na laksamana2 Tsar merentjaha- 
kan kemenangan2 Rus dilaut. : | 

Kemudian kita kenal Peterhof, 
jang boleh dikatakan Verseilles' 
bagi Rusia, jang dirusak, diram- |- 
Dok serta dihantjurkan oleh Nazi 
'Djerman sepuluh tahun jang lalu, 
jang sekarang dipulihkan dengan 
amat tjermat oleh suatu Pemerin- 
tah jang bentji kepada kemegah- 
an dan kesombongan hidup ra- 
dja: dan Larva, tempat kuburan 
'imana orang2 besar  didjaman 
Tsar dikuburkan. 

Di Peterhof, sebuah pemerintah   “ang dunia ke2 telih bertugas di 
Tiongkok, kini ada di Taipeh sedjak   Maan urtuk menindjau ke- 
hari Selata jbl. (Anfara). 

jang bertindak sangat teliti “dllm 
lapangan ekonomi, memperoleh 

|... Inspirasi Keagungan Russia 
LG — Oleh: Sidney Weyland : 

BAJANGAN KEMEGAHAN djaman Tsar masih tetap me- 

liputi kota Moskow, dari mana kekuasaan2 Tsar telah disapu 
bersih 37 tahun jang lampau. - Setelah kaum Bolshweki dibawah 

'pimpinan Lenin merebut kekuasaan dalam suatu revolusi jang 
merobah perdjalanan masalah dunia, mereka mengikis habis setiap 

kenang-kenangan pemerintahan jang lama, pemerintah 

sekarang pemerintah Sovjet mengeluarkan uang jang : 
@jumlahnja guna pemeliharaan serta pemulihan barang' peninggalan 

serta barang2 berharga dari djaman Tsar. 

"Isaan, mereka telah mengambil tekad 

edang sibuk mentjari korban2 di- 
(Diepang), jang disebabkan angin. 

enimpa pulau tersebut. f 

Peninggalan 
jaman Tsar?' Russia “4 

Di Sovjet — Didjadikan 

Chas ,,Suara Merdeka” 

Tsar, Tapi 
tak sedikit 

180 buah foutain besar2, jang 
sebagian daripadanja disembunji- 

sungai Neva dan masih merupa-,.kan letaknja dipohon kaju dan be 
lukar. Fountain2 ini dibuat oleh 
seorang Tsar jang sangat pelutju 
untuk menghiburkan hati kaum 
pangsawannja. Lu 

Istana musim panas Tsar, jang 
sudah remuk ditembus pelor me- 
riam2 Djerman, djuga sedang di 
perbaiki. 

Utk kemegahan Russia. 
Semendjak — marsekal 'Stalin me- 

mimpin rakjat Rus "mentjapai Leme 
nangan, warga Rus tidak diboleh- 
kan melupakan kemegahan2 Rus di- 
djaman lampau. Dibawah. kekuasa- 
an Komunis, kemenangan2 di laut 
serta pentjipfaan2 ilmu pengetahu- 

an darj Tsar disambut sebagai hasil 
kemadjuan pikiran Rus. Didikan 'jg. 

diberikan oleh Rus kepada propin-j 
-si2 Asia Tengah, jang sekarang su- 
dah mendjadj republik2 Rusia, men 

dapat tempat " dalam sedjarah So- 
vjet sebagai hasil dari suatu misi pe- 

radaban jang sangat besar. 
Waktu Komunis mendapat kekua 

untuk memutuskan segala — hubu- 
ngan dengan masa lampau. Kemudi 
an semuanja berobah. Mereka ,,me 
nemu kembali  sedjarah Rusia”, 

dan terus memperganakan'4 1 sebc 

Setelah repolusi, pihak Kemunis 
menurunkan papan nama dari dja- 
lan raja Leningrad jang lebar dan 
indah, jaitu Nevsky Prospekt, jang 
boleh disebutkan ' Champs Elysee 
Rusia. Nama djalan raja inj ditukar 
nja dengan Oktober 25 Prospekt un 
tuk memperingati hari Repolusi So 
vjet. Sekarang nama itu diganti kem 
balj dengan Nevsky Prospekt. 

Djika Tsar Peter I, jang mendiri 
kan ibu kota lama Rusia itu, bisa 
berlajar kehulu sungai “Neva dan 
Singgah di St. Petersburg— nama 
kota ini pada mulanja diganti dgn: 
Petrograd, kemudian  Leningrad— 
maka dia akan mendjadi insaf akan 
usaha2 pemerintah Komunis untuk 
memelihara barang2 peninggalan da 

'ri Rusia jang berbeda tjorak sama 
sekali. : 

Andjuran 
Shri Nehru 
Kesehatan Mental 
Perlu Diperbaiki 

PERDANA MENTERI India, 
Shri Jawaharlal Nehru, pada hari 
Selasa telah meresmikan pembu- 
kaan sidang ke-7 dari panitia re- 
gional Mena Kesehatan Se- 
dunia (W.H.O.) untuk Asia Teng 
gara di New Delhi. Bag 

Dalam pidato sambutannja Neh 
ru anfara lain mensinjalir adanja 
kekatjauan besar dalam alat-alat 
mental ummat manusia, Dalam 
Se angan ini dikatakan, 
perbaikan umum dalam kesehatan 

      

  

    

   

mental akan men rakja 
endjadi dapat ra satu 

sama lain setij: 1 

  

Dalam pidatonja itu Neh 
landjutnja menjatakan, bahwa ia 
menjambut dng. gembira "usaha2. 
untuk mengendali| 2g, tumbuhnja.: 
djumlah penduduk, karena, kata- | 
njas taraf hidup tidak dapat di. 
aa i dengan memuaskan se- 

ali, apabila djumlah penduduk 
terus meningkat. 
| Akan tetapi dalam pada itu ia | 
menambahkan, bahwa dalam soal 
meningkatnja djumlah penduduk 
ini orang tidak perlu terlalu takut, 
karena kiamat “dunia ini tidak 
akan datang sebagai akibat makin 
besarnja djumlah peaduduk du- 
nia. 

. Selandjutnja Nehru " mengan- 
djurkan, supaja soal pengawasan 
atas kenaikan djumlah penduduk 
diusahakan penielesaiannja dng,   dana uang untuk memulihkan 

  

Ropulo, seorang guru sekolah pa 

da maskapij minjak di Sorong (Irian 
Barat) telah ditangkap dan kemudi 
an diusir oleh Belanda, setelah dia 
kembali dari perlopnja didaerah Re 
publik Indonesia. Ropulo jang djuga 
(penduduk asli Irian oleh Belanda di 
anggap berbahaja bagi keamanan. 
|— Menjambung berita tentang ke- 
'bakaran pasar Wonokromo, Yu- 
'rabaja, kini di dapat ketera- 
'ngan, bahwa kebakaran ini terdjadi   

wat sebelah timur pasar tadi. Menu 

rut taksiran 8096 dari bangunan pa- 

sar tadi telah mendjadi abu — Di 
Djakarta telah didirikan Perhimpu 
nan Mahasiswa Djurnalistik dike- 

tuai oleh A.M. Hutasuhut. Perhim 
punan ini dimaksud “untuk memper 

| tinggi mutu ilmu  persuratkabaran 
“dan akan mengadakan hubungan de 
' ngan mahasiswa2 didalam maupun 
(luar negeri — Seorang miljuner In- | 

  

rantjis telah diangkat bergelar: ,.offi 
cer de fa Legion d'Honneur”. Tata 
adalah presiden kongsi penerbangan 

India .,Air India Internasional” dan 
seorang pionir penerbangan sipil di 
tanah airnja — Industri2 mobil Dje 

pang mengalami krisis akibat ada- 

nja mobil2 Amerika jg. di- ..dump” 
di Djepang. Kini hanja 2599 dari 
120.000 mobil jang berada di Dje- 
pang buatan Djepsho sendiri —- Re 

2 

akibat api dari lokcmotip jang le- dia, IRD Tata, oleh pemerintah Pe" daksi madjallah ,,Polke News” jang 

tjara2 kemanusiaan, karena jang 
dihadapi adalah soal manusia. 
  

mengetjam politik pemerintah Juna 
ni mengenai Cyprus telah digandjar 
hukuman 452 bulan. Dalam. ketja- 

“man ttadi dikatakan, bahwa msm- 
'persatukan Cyprus dengan  Junani 
akan menguntungkan fihak Komunis. $ 
Jang digandjar hukuman “ini seluruh 
anggauta redaksi — Lagi berita per 
kara surat kabar ialah adanja pcng- 
geledahan gedung2 harian ,,La Yer- 

ra” oleh polisi Paris pada hari Se- 

Ia 

: Pen berbagai 

Injedihkan selama 14 tahun 

Dialah 

I kap pendjahap 

bahwa | 

Nebru se- |. 

    

    
      Kota Mo bera

da dalan 

Pengalaman saja jg sangat me- 
beker- 

dja sebagai hakim”, kata hakim 
Sam Leibowitz dari Kings county, 

tanda2 “semakin  naiknja 
djiumlah kedjahatan jg dilakukan 
'oleh golongan kanak2. Pada suatr 
masa bila ada seorang pentjuri di 
hadapkan kepada saja untuk diadil. 
orang2 itu adalah orang2 setengah 
umur jg bentuk mukanja betul2. se- 
perti “ pendjahat jg berpengalaman. 
Usianja antara 40 sampaj 60 tahun, 
dan biasanja sudah sering keluar 
masuk pendjara. 

»Tapi sekarang”, kata hakim itu 
seterusnja, ",pentjuri jg mesti saja 
djatuhi hukuman adalah seorang pe 
muda jg masih berusia belasan ta 
hun, tapi sikapnja  menjerupai si- 

2 jg berpengalaman 
seperti bertahun-tahun ig lalu itu, 
dan kadang2 “malah kelihatannja le 
bih kedjam lagi”. : 

Tidak djarang kita batja tadjuk' 
rentjana dalam surat2 kabar jang 
menjerukan supaja barisan pclisi 
kota New York diperbesar, menu- 
tup segala tempat2 perkumpulan 
pemuda2 nakal jang telah dike- 
tahui, “ memperbesar — rentjana2 
membentuk organisasi? pemuda, 
memberjkan pimpinan lebih rapat 
dari pihak geredja dan  badan2 
jang menumpahkan perhatian ter 
hadap memperbaiki achlak pe- 
muda2. Disamping “itu. telah di 
perdengarkan pula suara2 menun- 
tut hukuman mati diatas kursi 
Ustrik bagi: 

Jack Koslow,' seorang pemuda 
berusia 18 tahun dan memelihara 
kumis a la Hitler. Dia mengandung 
»kebentjian abstrak thd. orang? pe 
ngemis — saja tidak sedikit diuga 
mempunjai respek terhadap  mzre- 
ka”. 

Melvin Mittman, seorang pemu 
da berbadan tegap dan usia 17 ta- 
hun, jg mendjalanka, sebagian be- 

sar dari penganiajaan  terhalap 
orang2 jg didjadikan korbannia”. 

Robert Trachtenberg, -usia 15 'ta- 
hun, pembentji jg berparas tjantik 
terhadap ,.patung2 bapak”, menu- 
rut seorang doktor penjakit - djiwa 
jg turut memberikan bantuan da- 
lam pemeriksaan perkara pemuda? 
ini. 
Jerome Lieberman, usia 17 tahun, 

  
jg dituduh turut ambil bagiap 'da- 
lam pembunuhan atas dua orang 
pengemis, mentjambul  sekurang2- 

TIM na 

ialah pemuda dan pemudi jg berusia 
belasan tahun. 

4. Djumlah pendjahat diseluruh 
Amerika adalah tgia kali lebih ba- 
njak daripada djumlah  peladjar2 
college. 

5. Sebagai suatu negeri kita me- 
ngeluarkan $ 750 untuk hiburan un 
tuk tiap2 $ 1 jg disumbangkan guna 
pekerdjaan  geredja. 

6. Sudah djelas ,,penjelesaian” sa 
ma banjaknja dengan ,,pandangan2 
ig menggemparkan” terhadap masa- 
alah kedjahatan dikalangan kanak2, 
ditilik dari keterangan jg diperoleh 
wartawan ini sebagai hasil suatu 
ulasan dalam " lapangan ini pada 
waktu belakangan. 

Sebagai tjontoh : 
Los Angeles — ,saja  menjesali 

bahwa televisi saja lihat telah mem 
beri pengaruh buruk dari pada 
baik”, kata Dr. Lee de Forest, ba- 
pak dari dan televisi. 

»Ditempat tinggal saja, dajlam 
program siaran televisi terdapat an 
tara 80 sampai 90 tjerita pembunuh ' 
an dalam satu minggu. Siaran tjeri 
ta pembunuhan ini hanja akan mem 
berikan akibat djelek pada anak2. 

Philadelphia — ,,Beri peaturan ke- 
pada para hakim untuk mendjatuh-' 
kan hukuman pendjara sampai enam 

bulan ditambah dengan satu kali 
tjambuk setiap . minggu”, tulis se- 
orang pemborong likstris  ,Herbert 
W. Eyster. ,,Sudah djelas ini bukan 
lah suatu andjura, jang mengandung 
perikemanusiaan, tapi begitu pula 
halnja kedjahatan2 jang dilakukan 
oleh anak2 itu. Djika para hakimy is 

teri atau keluarganja dianiaja,  su- 
dah tentu mereka segera akan meng 
ambil: tindakan2 keras”. 

Detroit — ,.Bila ada seorang anak 
berusia 18 tahun dihadapkan kemu 

ka hakim utk mendapat hukuman, 

masukkan dia dilam dinas tentara 
dgn. segera,” usul Frank Macdonald. 
“Tentara adalah suatu organisas: be 

sar jg dapat dgn. mudah  menam- 
pung anak2 nakal itu dan mendis- 
pliner mereka.” 

Chicago — ,.Kita telah mendapa: 

pengalaman bahwa djika seorang 
anak berusia belasan tahun mema- 
ka' pakaian netjes maka dia akan 

bertindak “dgn. netjes pula,” kata 
Clarence B. Carey, direktur Sekolah 
Perdagangan Atas Jones. 

»Terlebih-lebih pula, kami jakin 
helumlah tjukup bagi pemuda2 utk.   nja dua orang gadis jg masih  ber- 

usia belasan tahun dan melakukan ! 
serangan terhadap orang2 Jain di: 

djalan2 Brooklyn dan taman2 bu- 
nga pada malam hari. ! 
Keempat pendjahat muda ini te- 

'ah ditangkap baru in: ketika sedang 
menganiaja seorang laki2 tua sam 
pai mandi darah pada satu. tempat 

'g tak djauh letaknja dari kantor 
polisi Brooklyn. Seemua pemuda2 
pendjahat itu menurut keterangan 
polisi adalah -anak orang ..baik2” 
dan reaksi perbuatan mereka atas 

keluarganja jg paling dekat ialah ..b: 
su” karena kaget atau bertjurahan 
air mata karena sedih. 
Keempat pembunuh 'ig masih mu 

da waktu dalam pemeriksaan dimu ! 
ka hakim tidak mengamb1 waktu Ia 
ma untuk mengakui perbuatann'a, 
.g membawa polisi kepada pembong 
karan kuburan majat seorang laki2 
berusia 34 tahun bernama Willard 

| Menter dan bapak - dar: dua orang 
anak. 

Ke-empat "pendjahat itu men- 
dapati Menter sedang duduk di 
atas bangku para sebuah taman 
bunga. Mereka falu memukulnja, 
membakar kakinja, kemudian me 
maksanja berdjalan antara djarak 
tudjuh “rumah ke-kade paling 

  
dekat dan lalu menolaknja keda- 
lam air. Sebelum ini mereka dju- 
ga telah menganiaja seorang laki2 
lain sampai mendapat luka parah 
dan menghembuskan napas kemu 
dian disebuah rumah sakit di 
Brooklyn. : 

Penangkapan atas ke-empat 
pembunuh ini terdjadi sehari se- 
belum hari pemeriksaan tiga 
Or pemuda lain jang dituduh 
membunuh seorang laki2 setengah 
umur dua bulan sebelumnja hanja 
karena orang itu bersiul.” 

Tjelana Napoleon... . 
Tapi Brooklyn tidaklah meme- 

gang monopoli atas kedjahatan 
pembunuhan itu. “Tak ada satu 
pun kota besar diseluruh Ameri- 

Serikat jang pada waktu ini 
terbebas dari menghadapi soal 
kedjahatan oleh anak2 dibawah 
umur jang semakin meningkat. 
Tjelana sempit (tjelana Napo- 
leon), potongan rambut seperti 
itik, kemedja biru dan sepatu 
bot sudah mendjadi mode pakaian 
pemuda2 pendjahat pada waktu 
ini 

— Banjak ahli2 sosiologi meletak- 
kan titik berat meningkatnja ke- 
djahatan dikalangan pemuda? 
atas kekurangan .kontrole dari 
|orang tua, penghidupan rumah 
tangga ig rusak, pergaulan tidak 
sehat, kerusakan rohani dan dijas- 
mani, mudah mendapat uany, 
gila perempuan, dan kekurangan 
disiplin disekolah, pemudjaan atzs 
pendjahat2 jang lebih tua usianja 
dan pemakaian obat bius dan mi- 
numan keras dikalangan anak2 
muda, 
Bi 15 djuta kopy madjalah 

set, , 
J. Edgar Hoover, jg telah meri- 

peringati Pemerintah 20 tahun jg 
lampau tentang apa jg telah terdjadi 
sekarang djika tidak diambil tinda- 
'kan2 ig seksama, baru ini memberi 

kan statistik sbb. 
1. 7 dari delapan anak  mening- 

galkan geredja dan sekolah Minggu 

mengetahui “ni. Karena itu orang 
tua harus memperingatin, a.” 

Franklin Lakes, N.J. — ,,Dja- 
wabnja bukanlah memberikan hu- 
kuman, tapi mendidik dan me- 
nundjukkan perbedaan antara jg 
baik dengan jang buruk menurut 

risisAchlakPemudaAS 
djalah2 Sex Jg Beroplaag Djutaan: |Tjelarna Napoleon: 

(Program 'Televisie/ Jg Buruk Sangat Mempengaruhi Ba- 
njaknja Timbulnja (Kedjahatan ,,Teen-agers” — Sudah 
Dimintakan)Hukuman Mati Utk Pendjahat2 Muda ? 

Oleh: Robert Considine Chas ,,Suara Merdeka” 

OTA PALING BESAR DI AMERIKA, dimana opsir2 barisan polisinja lebih besar djum- 
perang beberapa negeri asing, telah mendjadi. bingung waktu 
keadaan berperang — dimana anak? nakal termasuk sebagai pihak jg 

ng. Setelah 'menghadapi kegemparan berhubung dengan semakin banjaknja kedjahatan 16 
an oleh .pemuda2 jang masih bilangan kanak2, maka pem besar2 polisi kota New Y 

rentjana untuk menghadapi perbuatan kedjahat an dikalangan anak2 jg berumur 
| belasan tahun (teen-agers) jang semakin meningkat djumlahnja. 

ini 

ork telah 

kebiasaan moral jang telah lazim 
diakui,” demikian menurut pen- 
dapat Antonia Weissbuck. 

Cincinnati — ,,Saja rasa 906 
dari anak2 nakal kita terlibat da- 
lam melakukan kedjahatan karena 
terpaksa”. kata: sak aEiton. 
Sembilan dari tiap-tiap 10 ma- 
djikan tidak bersedia mengambil 
untuk bekerdja pemuda2 jang 
telah mentjapai usia untuk diha- 
ruskan masuk dinas tentara, Ka- 
rena itu anak2 itu terpaksa me- 
nganggur. 

Banjak orang tua jg keadaan 
kzuangannja tidak  mengizinkan- 
nja untuk dapat memberi anaknja 
uang saku, dan hal ini seringkali 
menimbulkan dorongan untuk 
mentjuri.” 

|. Trenton, N-J. — ,,Dirikan lebih 
ibanjak sekolah dan lebih sedikit 
rumah pendjara,” “kata Fred J. 

| Schweder, sa 
New York .Djika para ibu 

tidak begitu serakah dan tinggal 
d.rumah dimana mereka bisa me 
ngamat-amati  anak2-nja. - Tapi 
mereka pergi melakukan peker- 
djaan jang dapat dilakukan oleh 
kami anak2 gadis iang. belum 
kawin.” (tidak ditanda tangani). 

Anak2 ngkal itu bukanlah merupa 

kan suatu masaalah. Robert T. Hen 
kel dari Columbus, Ohio, menulis. 
»Marilah kita bergembira. - Disini 
ada dua pengaduan terhadap anak2 
jang akan menarik perhatiay setiap 
orang tua, 

1) Achlak dunia kita semakin me 
rosot dalam beberapa “hari belaka- 

ngan. Sudah kelihatan .tanda2 bah- 
wa dunia akan kiamat. Anak2 tidak 
lagi patuh kepada orang tuanja. Se 
tiap orang: ingin mengarang buku. 
Hari kiamat sudah dekat”. day 2). 
,Anak2 sekarang sangat suka kepa 

da hidup mewah. Mereka tidak la- 
gi berachlak tinggi, mereka tidak 
suka kepada “autoriteit, mereka tidak 

lagi mempunjai  resnek terhadap 
orang2 jang lebih tua "dari padanja, 
dan lebih suka mengobrol daripada 
berlatih gerak badan. 

»Anak2 sekarang sudah mendja- 
di pembengis tidak lagi mendjadi pe 
lajan rumah tangga. Mereka - tidak 

lagidaendak berdiri bila orang tua- 
nja masuk. Mereka melawa, kepada 
orang tuanja, ngobrol terus mene- 
rus, dan melawan kepada guru2nja. 

. 

  
  

»Wel, Robert”, kata tuan Hen- 
kel sebagai penutup kepada saja, 
»Pengaduan pertama ditulis oleh 
seorang pendeta Mesir ig sudah 
putus harapan 4000 tahun . jang 
lampau, dan pengaduan kedua di 
tulis oleh Socrates lebih 2000 ta-   hun jang Ialu.” 

  

Eropah Barat Dipersim- 

pangan 

|Masa Jang Paling 

Djalan 
Krisis Bagi Aliansi 

Barat—Penolakan EDCj'Oleh Perantjis 
Menggontjangkan| 

Djenderal 
Oleh: Kingsbury Smith 

Siasat j Pertahanan 
Gruenther 
Chas: ,,Suara Merdeka” 

HARI2 JANG AKAN MEMBERI ketentuan sudah dekat tiba- 

nja di Eropa. Beberapa perwira tinggi Amerika, diantaranja djen- 
deral Alfred: Gruenther, panglima tentara sekutu di Eropa, setjara 
perseorangan mempunjai anggapan, bahwa sekarang adalah masa 
jang paling krisis bagi aliansi Barat sedjak hari2 terachir Perang 
Dunia II. 

Parlemen Perantjis telah memper 
debatkan “serta menolak  memberi- 
kan ratifikasi atas Perdjandjian Ma 
sjarakat Pertahanan Eropa itu. Pe- 
nolakan parlemen Perantjis untuk 

menerima  Masjarakat Pertahanan 
Eropa (EDC), dengan atau tanpa 
perobahan2 'ig telah” diusulkan 
mungkin akan membawa kegagalan 

kepada segala rentjana2 untuk men 
tjapai dalam generasi sekarang tji- 
ta2 untuk mentjiptakan suatu ',,Ne- 
gara Serikat Eropa Barat”. 

Disamping merusakkan semua po 
litik Amerika jg ada di Eropa wak 
tu ini, penolakan: itu djuga akan 
menggagalkan  rantjangan2 djende- 
ral Gruenther untuk dapat mendja- 
min keselamatan Eropa Barat dari 
bahaja penjerbuan. djika  pepera- 
ngan baru meletus. 

Rantjangan2 Gruenther itu di 
dasarkan atas tindakan memper- 
kuat pasukan2 sekutu jang ada 
sekarang dengan 12 divisi Djer- 
man, jaitu djumlah jg ditetapkan 
dalam Perdjandjian Masjarakat 
Pertahanan Eropa (E.D.C). 

Berhubung dengan rentjana Per 
djandjian Masjarakat Pertahanan 
Brepa itu telah ditolak, maka 
tidaklah mengherankan djika pe- 
rantjang2 pertahanan Amerika 
dan Inggris telah - memikirkan 
masak2 rentjana2 alternatief utk. 
mendapatkan sumbangan dari 
Djerman dalam sistem keselama- 
tan Eropa Barat. 

Menurut sumber kalangan tinggi, 
maka salah satu dari rentjana2 al- 
ternatief ini, jg telah mentjapai ting 
kat penjusunannja, meliputi persen- 

djataan  Djerman ' kembali dizone 
Amerika dan Inggris sesudah Ame- 

rika dan Inggris memberikan  ke- 
daulatan kepada Republik Federal 
Djerman Barat. 

Pemerintah Amerika dan Inggris   (Sunday-school) sebelum  mentjapai 
“usia 15 tahun. 

2. Anak2 menghabisi — waktunja 
delapan kali lebih banjak menonton 
bioskop daripada menghadiri upa- 
tjara2 sembahjang. 

3. Peredarap madjalah2 ,,klamin” 
(set) telah meningkat sampai 15.   nin. Apa alasan nenggeledahan ini 

tak terang. 
000.000 kopy sebulan, dan pembe- 

li2 ig terutama dari madjalah2 it 

  

pada pokoknja telah  menjetudjui 
untuk memberikan kedaulatan kepa 
da Pemerintah Bonn sebelum achir 
tahun ini bila parlemen Perantjis 

| menolak menerima Perdjandjian 
Masjarakat Pertahanan Eropa. 

Amerika dap Inggris sudah tentu 
dapat membentuk suatu ' tentara 
(Djeryan didaerah? zonenja masing2 

  

Apakah .Aliansi Atlantik Utara akan tetap utuh dan 
bertambah kuat, ataukah akan berpetjah belah diatas batu karang 
Masjarakat Pertahanan Eropa (E. D. C.) akan dapat ditentukan 
dalam sepuluh hari atau dua minggu jang akan datang. 

pada setiap waktu. 
Apabila Republik Federal Djer- 

man Barat. telah menerima kedaula 
tan, maka Pemerintah  Bonn akan 

mempunjai hak untuk memberikan 
kerdja-sama dalam lapangan ini ke- 
pada Amerika dan Inggris. 

Dengan demikian angkatan ber- 
sendjata  Djerman bisa diperbantu- 
kan pada komando NATO bagian 
Utara, jg berada dibawah pimpinan 
Inggris, dan kepada pasukan2 Ame 
rika dibagian selatan — Djerman. 
Mungkin sekali pasukan2 Djerman 
tidak akan ditempatka, pada pasu 
kan front tengah NATO, jig berada 
dibawah pimpinan Perantjis. 
Akan tetapi penempatan  pasu- 

kan2 Djerman disajap utara dan se 
latah struktur pertahanan Grwuen- 
ther di Eropa Barat, menurut pan- 
dangan pemimpin2 - militer sekutu, 
akan merupakan suatu halangan he 
bat terhadap sesuatu penjerbuan ke 
Eropa dari timur, 

Salah seorang perwira tinggi Ing- 
gris didaratan “Eropa” menjatakan 
kepada wartawan ini, bahwa staf 
umum Inggris pada hakekatnja le- 
bih menjukai  rentjana  alternatief 
itu. 

  
Hierarchie militer Inggris tidak 

begitu tertarik kepada pembentu- 
kan suatu tentara Eropa jg kuat 
dan bersatu atas nama Inggris 
mungkin tidak akan banjak dapat 
menanamkan pengaruhnja dalam 
beberapa tahun jang akan datang. 

Perwira2 Inggris sudah tentu 
pula lebih suka mempunjai  ke- 
satuan2 Djerman jang kuat diper 
bantukan kepada komandonja di 
sajap sebelah utara. “ 

Rentjana ini akan berarti pem 
bentukan tentara nasional Djer- 
man, suatu perkembangan jang 
akan mehanam rasa takut pada 
pihak Perantjis, 
 Djika rentjaha ini dilaksanakan 

djiuga dengan tiada persetudjuan 
Perantiis, maka Perantjis mung- 
kin “akan . menarik diri dari 
NATO. 

, Hal ini pada achirnja akan me 
ninggallkan Perantjis seorang diri 
di Eropa,                   
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  Kabar Kota 
PERGESE: L ANGkAN 1 
BELANDIA D IYERIMA BAIK 

Sidang an DPRDS Prop. Dja 
wa Tengah jang berlangsung pada 
tgl. 22 Sept. jbl. dengan suara bulat II 
telah menerima baik pergeseran, | 
Anggaran Belandja Propinsi tahun 
1954. Keputusan itu diambil setelah |F 
sidang mengadakan pemandangany 
umum hingga 2 kali mengenai soal jl 
ita. Fihak DPD dalam Aa Ka 4 
pendjelasan al. mena bahwa "| 
anggaran belandja ig. 

  

     

   
untuk menggeser. “beb Na mat: 
anggaran belandja dar mata ang- 
garan belandja lainnja BI 

Seperti diketahui menurut angga- In 
ran tsb. tahun ini Propinsi Djawa 
Tengah bekerdja dengan anggaran 
belandja bagian routine sebesar || 
Rp. 253.695.000,— dan untuk di-|($ 
nas luar biasa jang bersifat usaha2 
dan pembangunan sebesar Rp. 38. 

587.600,—. Dan dalam pergeseran ! 
tsb. ' membawa rentjana perobahan ( 
sebesar Rp. 19.337,821,— sehingga 
seluruhnja meliputi djumlah sebesar 

  

   

“| moon-olie dan Tani sn 

sendiri!!! 

  

Sudahkah oiondan) PAKAI | 

MELIHAT HASILNJA ? 

Warnanja PUTIH seperti! 
SUSU dan meNeau hor- 

    

KY WAVE Shorore " : 
DJUKAN kapsalou  nionjah 

"niat. GE | 
HANDEL ,,O NG" 

| KRANGGAN. TIMELIR 21 

  Rp. 311.620.421,— “Dan pergeseran 

tsb. bersifat timbal balik. untuk me- 
menuhi imbangan antara penerima- 
an dan pengeluaran. Aanja belan- 
dja dinas luar biasa, jang menurut 
anggaran keuangan ditotapkaa Rp.IF 
38.587.600,—, tetapi keuangan ' jang 
diterima dari Pemerintah pusat ha-|g 
nja Rp. 26.993.000,—, sehingga ma-|i 
sih kurang Rp. -11.594.600,—. $ 

Kekurangan itu diusulkan agar di- 
tutup dengan sisa uang tahun 1953. || 
jalah dari keuangan dan - belandja2 
dinas luar biasa jang tidak dapatjI 
diselesaikan dalam tahun jl. Sidang | 
pada harj sini al. akan membitjara- 
kan saran DPD Prop. Djawa Tengah" 
untuk menambah tenaga Sekretaris 
DPR jang ke-Il, dan usul mosi ang- 
gauta Kasah cs. “untuk membentuk 
Panitya guna  menindjau kembali 
peraturan tata tertib: 

URAIAN SEKITAR PELADJA- | 
RAN BAHASA INDONESIA. II 
Sebagai rangka perdjalanan dise- 

luruh Indonesa, sedjak tgl. 20 Sept. Il 
il. Kepala Inspeksi Pengadjaran Ba- j1 
hasa Indonesia darj Djwt. PP & K|i 
Pusat, Amin Singgih, berada di Dja- 
wa Tengah “untuk - mengadakan 
uraian2 sekitar rentjana dan pelak- | 
sanaan Pemerintah mengenai pela-| 
djaran bahasa Indonesia. Ia akan 
berada di Djawa Tengah sampai tel. 
25 Sept., dan selarfa itu mengundjui- 
ngi Solo, Jogja dan Sefmarang un- 
tuk mengadakan uraian?nja dengan 
Kepala2 Guru Sekolah? Landjutan 
Pertama dan Atas, Penilik2 Sekolah, 
Diwt. Penerangan dan Djwt. Pendi- 
dikan Masjarakat. Dar pertemuan 

terachir akan diadakan di Semarang 
pada tgl. 25 Sept. disedung Gris, 
Bodjong mulaj djam 10.30 pagi. 

#OMLWANRNLAM NN NMRA RN RNBUMENRNA RINA 

DEUTSE HERDER terdekking | 
aangeboden Happy van Merba- 
bu : Stamb. No. VSH 915 (ouders 

import) te koop. 

Herderpupsteef 112 mnd en ti ren 

9 mnd -oud. 

Ini.LauwTbiamHok 
KARANGTEMPEL 184 
— SEMARANG —     

  

Nan AN 
8 MALAGA/ 

obat terkenal untuk segala 
rupa penjakit kerongkongan. 

  

    
  

    

  

    

CIFPY CONCERN CINEMAS 
Lux 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PENGHABISAN (17 Ta) 

RANDOLP SCOTT — GIPSY ROSE LEE — DINAH SHORE dim.: 
: ce Technicolor - 

,Belie of the Yukoa Musical Extrayaganza 
Penuh Musik dap njanjian2 — Menarik — Merdu ! 

Extra: Sepakbola Djerman-— Hongaria 3—2 dan Tennis di Wimbledon! 

BESOK MALAM PREMIERE ,LUX” 5.00 - 7.00 - 9.00 Si 17 tah) 

  

  

0. 

The Screem's Susreme' Mkcuut E tag SNSEL : 

EDWARD G. ROBINSON. 
JOM BENNETT 

    

    

ae 
SN RAYMOND' MASSEY 

EDMOND An “na ema, 

Oo 

201 | 

  

Shoemaker 
. (Sebelah Penginepan. Mulia) 
Dj. Demak 22 — Semarang - 

Terima segala djaitan dan sedia 
sepatu Bal. Bikin Kap Jeep, Pick- 

Up, Bekleeding segala auto. Di- 
| tanggung memuaskan dengan ga- 
rantie. 

Ts uo 
Disediakan 

| Nomer perkenalan (tjuma-tjuma) 
Madjalah Bulanan 

»PUSPA “WANITA” 
1 buah bagi mereka jang mentja- 

tatkan diri mendjadi lengganan,   
  

INI MALAM: B 

PREMIERE (17th) 

Gran TWO KILLERS in love 
with a ganglord's gal! 

5.00 - 7.00 - 9.000 

  

HOWARD HUG BERBARENG ES peejsats 

| ROBERT MITCHUM 
Roy al | uno onpuru 

ya 2 in 5.30 - 7.30 -9.30 

Breath-taking 
Fxcitement on a 

South-American 4 

Mountain-Peak ! , : an EDMUND GRAINGER prooucrion 

Satu kedjadian penuh sensatie hebat dan menggemparkan ! 

INDRA 5.007.009.00 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah.) 
E. ZAINAH — ABDUL HADI — Dj. EFFENDI $ 

SUPIR ISTIMEWA” 
2 : Fa ki 2 3 : da 

DENNIS O'KEEFE — COKEEN GRAY dim.: 

The real story behind the 
world's most startling racket ! 

    
  

  

Akan datang : 

LIHE FAKE" 
  

“ Jatihan badan 

kr 
PREMIERE (13 tb): 

jang menarik 

L: Bolan nak Rp. 5— 

| terbit 1 kali isinja : 
# memelihara kulit 

& mengatur bunga 

resep-resep (masakan) 
mengatur keindahan 

» 

TN 

Nan Ta | Ka 

Era
 

# dil.-nja kepentingan wanita, 

»SUARA MERDEKA” 

Purwodinafan Utara 11A 
— Semarang — 

Silahkan datang di: |   

   

isi rumah | 

» 

  

MALAM 

Roxy 
5.00 - 7.00 - 9.000 

A @erreni Sm Henna 

Penuh Tarian2 

dan Njanjian2 

dan merdu ! SEMUA DALAM PILEM Img   
  

ORAMA PERTIINYAAN | 

  

RU DAN ISTIMEWAT 

' ae 

. TARIAN NJANJIAN: £ ROOMAI NOOR 
KETAWA KESEDIHAN | SIPUT SERAWAK 

" MENG TATIMAH 

  

  

   
    
     OUT HERE IN THE 

MIPPLE OF 
NOWKEKE! 

  

    

IP mnze1 
N DESERI.. 

/ SORRY IF 1 SCAKED VOL, MA'AM! LM KOY 
ROGERS,.. ON MN WAY TO GUNSIGET! JUST 
CURIOUS ABOUT A CAMP 

  
Roy datang melalui sebuah kemah penjetidikar bidji besi dipadang 

pasir Lengan abi 
Lan Berhenti, hendak kemana kamu, atau saja tembak! 

— Maafkan djika saja mengedjutkan kamu, nona! Saja Roy 16. 

Pers bebe dalam perdjalanan saja menudju ke kota jang katjau! 

Saja benar2 ingin tahu sebuah kemah jang berada ditengah2 sini! 

        

    

  

    

      

- ana 1119 BE GLAD TO SEE 
ELP— BADE Ly! 

     
» — Saja“akan merasa girang 
sekali, bertemu dengan kamu! 
Saja membutuhkan pertolongan 
-— orang djahat! 

NU 
ANN Wan 
AMAN 

Af UTS MY FMHEN 5 
SN BEEN SHOT, 

  

  
We | | Ui AA NY. 

, Nat) IN @ 

  

— Ada Nana apa? 
— Ini ajah saja — dia telah kena 

tembak! 

ROY ROGERS — No, 2 
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Uigo 
Wakil Tunggal untuk INDONESIA : 

GICA. 
German 

  

    “TT ORION e 

  

Alah jang sangat dibutuhkan 

  

untuk 

cileimever 
pembikinan 

djalan' dan bangunan lain. 

"TAIROADROLLER 

  

  

   

  

   

3 (mesin gilas djalan) 

MERE& ELZE 

  
Digerakkan dengan Mesin Diesel jang didinginkan oleh udara 

jaan (Ready Stock)l Bisa dilever setjepatnja dari persedi 
Service disediakan devgan baik 

  

ladunesian 

DJAKARTA 

Tatan | KO 
me aa 

MESIN KOMPRESSOR ANGIN 

MELULU 

INI MLM. 
DJAGALAN 

515-7.15-9.15 

Pe 

(th.) 

INI MALAM” 
5.00 -7.00 -9.00 — PREMIERE: 
  

Ti EXTRA: SABAN SORE Tam Z 00 di ,,ORION” (Pesen tempat: 9.-12.- 

ORA" 
PAINTED- 
FACE GUY 
WHO SAID AB 

        

    

   Innsurs OP 
KMICAGO!   

  

Chicago. kota jang terkenal kes dan misteri ! 
Diwaktu sesudah matahari terbenam, taridan jang menggiurkan ! 
Pembunuhan jang mendirikan bulu roma ! 
Kisah seorang pendjabat Mg jang aa oleh seorang penari dan 
kena :suap ! 

  

Industrial & Commwercial 

IMPORTIR NASIONAL 
DIageM oNjopa hn Na. 30 — 

      (ma — Kn LA Mba pp anakan 

Mengenai keuntunganmu,  tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 

jatas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berda- 

arkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
#kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

| 

M.S. KAHAT 
OCCULTIST : 

SETERAN 109 — SEMARANG” 
Leni 

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

4 

  

Persediaan onderdil tjukup 
  

2 

Assceistion Ltd. 

INDONESIA ASLI 
— Tilp. 608 - 3626 Gambir 

  

  

    
   

  

  

  

  

  
  

TINGGAL SEDIKIT MALAM ! REX Inj Malam Pengh. 

IR AS 5. 72 9.-- (13 th.) 5-7. —-09.-17 th) 
Judy Holliday — Peter Lawford 

Houbin! IT SHOULD 
HAPPEN TO YOU" 

Technicolor Besok malam Premiere 
5.-7.-9.-413 th.) 

The master Peperangan He $ Coupe” ROBERT 
daredevil's telah medali 

true sahkan me- Maman” DONAT. “ 
story! reka serta 

membawa 

taring perubahan 

TONY JANET kedjiam dim. 

kepribadian 

CURTIS Pn LEIGH Imereka ! 

i P 
Keberanian — Keadjaiban dan Ke- 
anehan jang mengagumkan ! 

REX L INI HARI D. B. SABAN PAGI djam“10.00 | 47 th.) 
  

  

SPECIAL i 
EXTRA: 7 SE N SU ALI FA? hana aa 

DJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5.007.009.00 

Film Mesir dlm, 
Bahasa Indonesia, esa PERDA DESA" 

  

Tanggal 22 September 1954 s/d 24 Sept. 

JUNGLE ADVENTURE 
JUNGLE ROMANCE 
JUNGLE ACTION 

dalam 

» PULAU ENGKANTO” 
dengan 

LILIA DIZON 
Sebuah film Philipina berbahasa Indonesia 

0. jang dapat didjadjarkan dengan Jungle Jim, 
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