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'Pertjeraian || 
Tetapi Harus Dilang- | 
sungkn gn Perse-| 
tudjue  Xedua Pihak: 
Debai “arc 

    

. Ketua Darul Huda 

Indonesia” 
dokumen2 jang terampas dari g     

DALAM PERDEBATAN me- 
rantjangan undang2 

  

   

tentang pertjeraian dimadjelis ren- | 
dah, mb ani gac do India, Shri 
Jawaharlal en ke- 

   

dua belah pihak dengan alasan, 
bahwa mereka telah hidup p berpi 
sah selama setahun atau Pena 
bahwa mereka tidak it hidup 
bersana Mn bahwa mereka seh 

rsepakat, bahwa perkawinan ha 
rus dibubarkan. : 

Kata Nehru: ,.Saja dalam hal ini 
menjetudjui dengan sepenuhnja per 
tjeraian jg didasarkan kepada 'ala- 
sang bahwa 2 arang tidak dapat hi- 
dup 'bersama dalam perdamaian 
dan persaudaraan.” Akan tetapi da- 
lam pada itu orang djuga harus di 
larang untuk dengan begitu sadja | 
mengambil suatu keputusan je da- 
pat menjinggung sendi kehidupan 
mereka. Oleh sebab itu orang harus 
mendapat waktu untuk mempertim- | 
bangkan kemungkinan diadakannja 
perdamaian dan dalam hubungan: 
ini saja menjokong amandemen tsb. 
ig menetapkan djangka waktu seta- 
hun. Demikian Nehru. 

Selandjutnja Nehru sangat menje- 
salkan kenjataan, bahwa orang ke- 
rap kali menindjau soal perkawi- 
nan dan pertjeraian dari segi sexui! 

Ii Priangan 

| Taufan Me- 

imur beberapa hari 
»Antara”. Dokumen itu berupa 

  

ngamuk Di 

|Djepangji: 
1500 Orang Tewas 

TAUFAN HEBAT jang menje- 
rang Djepang Timur hari Minggu 
pag', menurut laporan polisi: su- 
dah mengambil korban 41 orang 
iewas, 55 hilang dan 'kl. 300 
luka2. Polsi menguatirkan bahwa 
djumlah korban jang tewas akan 
meningkat dengan tjepat karena 
taufan itu telah menghantjurkan 
beberapa ribu rumah penduduk. 
Terutama kbta Kobe sangat men- 
derita oleh gelombang2 tinggi jg. 
menghantam pantai. 
Menurut 'U.P., djuga  Djepang 

Utara malam Senep mengalami ben 
tjana taufan. Sekurang2nja 6 buah 
kapal telah tenggelam dan dikuatir 
kan sedjumlah 1300 orang telah te- 
was. Djumlah korban di laut dan 
daerah pantai kini sudah 1365 orang 
tewas dan 81 orang hilang. Seku, 
rang2nja 977 orang telah mati kele 
lap sewaktu kapal tambangan jg pa 
dat-sesak telah terbalik antara Hok- 
kaido dan Honshu. Disamping itu, 
djuga 4 kapal tambangan lainnja jg 
mengadakan perhubungan antar pu- 
lau2 telah tenggelam sebagai akibat 
serangan gelombang? jg hebat itu. 
Demikian U.P. menambahkan.   semata-mata. (Antara). 

£ 

Rusia Minta Larangan Pe- 
ie " . 5 1 

makaian Sendjata Atom 
Dokumen2 Tentang Pool Atom ' Diumumkan 

Oleh Rusia Dan Amerika 
. botani belah pihak. Amerika Serikat - ! 

masing) segala dokumen mengenai persib 1 iijaraan 2 Jang Sa 5 
ara tersebut tentang 

K suatu pool atom internasional. Seper- 
pembitjaraan)» tersebut telah 

ATAS PERSETUDJUAN 
dan Sovjet Uni pada hari Sabtu 

berlangsung antara kedua 
Esenhower untuk me 
&. diketahui, 
lan tanpa sesuatu hasil jang njata. 

Peringatan 
Hari 5-Okt. 

BAGIAN Penerangan MBAD 
mengumumkan bahwa hari ulang 
tahun Angkatan Perang jg ke-9 
pada tg. 3 Pem akan | 
diperingati an igai Uupa- 

kukan dilapangan Banteng dimana 
a.l. Presiden/Panglima Tertinggi 
akan memberikan amanatnja dan 
defil& oleh kesatuan2 Angkatan 
Darat, Angkatan Udara dan Ang- 
katan Laut. Sebelumnja akan di 
serahkan 3 buah medali sewindu | 
APRI setjara simbolis oleh Pre- 
siden/Panglima gi kei 
pradjurit ngkatan Darat, pra: 
dforit Angkatan Elinsi dip yee. 

gkatan Laut sebagai 
katan. 

   
  

djurit 1 Angkatan Lai 
wakil dari masing2 ang 

Didaerah diadakan antara lain 
 reveille serta mendengarkan pe- 
ngumuman tentang upatjara di 
ibu-kota mengenai penjerahan me 
dali sewindu APRI dan amanat 
Pilm. TT/Kmd. Militer didaerah 
serta defile. Didaerah2 dan tem- 
pat2 lain dimana tidak diadakan 
defile, perajaan diadakan dalam 
lingkungan masing2. (Antara) 

Menteri Perta- 
hanan AS Ditu- 

duh (Adakan 
Monopoli 

SENATOR HENRY JACK- 

   
SON (demokrat) malam Senin me- 
nuduh menteri pertahanan Ame- 
rika Charles 6 telah meng- 
adakan monopoli dan membaha- 
jakan pabrik2 mobil Amerika, 
lainnja karena pesanan2 untuk 
pertahanan hanja d'serahkan  k 
pada General Motor. Untuk mem- 
buktikan tu nnja itu, k- 
son Be bahwa kon- 
trak pemerintah dengan General 
Motors " telah bertambah 7.700 
djuta dollar semendjak pemerin- 
tah Eisenhower berkuasa- Jack- 
son menerangkan, bahwa angka2 
jtu adalah dari kementerian per- 
tahanan Amerika. 

Dapat  difambahkan, bahwa 

Jackson adalah seorang anggota 

dari panitia angkatan bersendjata 

senat Amerika. (Antara). 

BEKAS PEDJOANG ADAKAN 
HUBUNGAN BUS BONDO- 

WOSO—SURABAJA , 
Hubungan bus antara Bondo- 

woso dan Surabaja lewat Arak- 
arak sudah dimulai sedjak tg. 24 
September oleh N.V. ,,Epresse”, 
Diterangkan, bahwa N.V. ,,Ex- 
presse” itu adalah usaha bekas 
pedjuang dan diketuai oleh Bam- 
bang Susatio. Untuk sementara 
hubungan hanja diadakan satu 
kali sehari. Kemudian akan diatur 
dua kali, iakni satu dari Surabaja 
dan satu dari Bondowoso pulang | 
pergi. 

  
  

ngorbankan 

3 

iguh tuntutannja supaja penglak- 

(Antara). 

-kota 

usul presiden 

berlangsung selama 9 bu- 

Rentjana Eisenhower tersebut 
menghendaki dibentuknja sebuah 
badan tenaga atom internasional, 
dimana Amerika Serikat, Sovjet 
Uni dan negara» atom lainnja be- 
kerdja-bersama dilapangan pe- 
ngumpulan bahan-bahan ketera- 
ngan tentang perkembangan atom. 

Dalam pembitiaraan2 itu pihak 
Sovjet Uni bersikap, bahwa sebe- 
lum diadakan pembitjaraan2 me- 
agena' pembentukan pool atom | 
itu, lebih dulu negara2 besar ha- 
rus bersepakat untuk mengeluar- 
kan suatu pernjataan bersama jg 
melarang pemakaian alat2 sendja- 
ta atom tanpa siarat. 

Pihak Amerika Serikat, jang 
merasa telah lebih madju dilapa- 
ngan perkembangan atom, seba- 
liknja berpendirian, bahwa mere- 
ka bersedia men'iokong tiap2 ren- 
tjana pengurangan persendjataan 
jang effektif, “akan tetapi dalam 
pada itu mereka tidak dapat me- 

kubu pertahanan 
atomnja, jang mereka anggap se- 
bagai tenaga pertahanan jang ter- 
penting bagi negara2 Barat. 

Diantara dokumen2 jang di- 
umumkan di Washington terda- 
pat sebuah memorandum Ameri- 
ka Serikat kepada Sovjet Uni 
tel. 9 Djuli j.., dimana pihak 
Amerika Serikat menuduh Sovjet 
Uni telah menghambat rentjana 
Eisenhower dengan memegang tx- 

sanaan rentjana tersebut didahu- 
lui dengan pernjataan bersama jg 
melarang pemakaian alat2 sen- 
djata atom setjara mutlak. 

Sebaliknja diantara dokumen2 
jang diumumkan di Moskow, ter- 
dapat sebuah nota Sovjet tertang- 
gal 22 September jang minta di- 
landjutkannia pembitjaraan2 ten- 

| Washington D. C.? | 
Dugaan Bahwa Beberapa Pemimpin N.I.I. Adal 
Diluar Negeri Diperkuat Oleh Adanja Doku- 
men Jg en Dari Gerombolam—Markas| 

DUGAAN BAHWA BEBERAPA pemimpin ,,Negara Islam | 
ada diluar negeri seka diperkuat dengan adanja | 

Tembalua bersendjata didaerah 

mando tertinggi Darul Huda” ig. ditudjukan kepada 
| Negara Isiam Indonesia” tertang gal 1 April 1954. 

@ . 

   

    

  

    

  

Ada Di Singapura? 

e aeran 
jbl., demikian berita jang didapat 
maklumat dari ,,ketua umum ko- 

»instansi2 

'bahwa ketua umum komando 
tertinggi Darul Huda” | 1 
hari ibi. menerima warkat dari 
Pangi:ma Tertinggi Angkatan Pe- 
rang N.LL, Imam. NJL-. Kartosu- 
w:rjo jang hingga kini masih ting- 
gal di/berkedudukan di Washing- 

Yrupa perintah harian bertarich 7 
Pebruari 1954 djam 11.20 dan 
berisikan pembagian tugas?) an- 
tara K.U.K.T. dan ang. T.T.H. 
Achmaddjamaluddin. 

Dikabarkan bahwa: ,,ketua umum 

komando tertinggi Darul Huda” itu 
ialah Sanusi  Partawidjaja. Dalam 
perintah harian dari 
itu dikatakan, bahwa antara Sanusi 

Partawidjaja day Achmad Djamal 
luddin itu kini ada pembagian tu- 
gas. Sanusi  Partawidjaja bertugas 
memimpin langsung (1) 
chusus mengenai kepentingan Divisi 
empat KW (Komando wilajah divi- 

si empat Hasanuddin). (2) Sumatera 
chusus mengenai Kepentingan Atjeh 
dan sekitarnja KW lima Divisi Rer- 
tjong dan menjempurnakan  persia- 
pan dj Sriwidjaja. 43) Kalimantan 
sehingga persiapan didaerah ini me 
ningkat mendjadi bagiap NII jg tu 
gasnja KW divisi enam. 

Kedudukan ketua Darul Huda 
untuk sementara waktu di Singa- 
pura. Anggauta K.T. (Komando 
Tertinggi) Achmad Djamauluddin 
menggantikan kedudukan ketua 
Darul Huda di Djawa dan ber- 
tugas langsung memimpin: 1. 
K.W. 1 Divisi satu SR (Komando 

  

ton D.C. Amerika Serikat dan be- | 

Kartasuwirjo | 

Sulawesi | t 

   

     

  

NN Na OI AA 

  

   
UMUM — ANGGAUTA S5. P, S. 

mntrn asalan ata 

  

PA Pee 2 Ar, 1 MA RN ANA TA PETA Na "3 " 

KA 
4 

   
  

LAGI SOAL PERKAWINAN BUNG KARNO. 
Gambar atas : Utusan pembela nama baik Presiden Sukarno, terdiri da- 
ri 5 orang Mahasiswa telah diterima oleh Presiden day Njonja di..Ista- 
na Negara. Gambar bawah: Ketua Umum Perwari Pusat, Njonja Kar- 

  
towijono dan Njenja Wali Kota Sudiro, 

mengenai soal perkawinan Presiden. 
djuga  mengundjungi Istana 

    Wilajah Divisi Satu Sunan Rach- 
mat). 2. K.W. Dua Divisi Dua 
SH (Komando wilajah Divisi dua 
Sjarif Hidajat).. 3. K.W. Tudju j 
Divisi Tudju (Komando Wilajah 
Divisi 7 Heru Tjokro). 4. Me- 
njempurnakan persiapan KW tiga | 
Divisi tiga MI (Komando Wila- 
jah Div. Tiga Maupana Ishak). | 
Demikian antara lain isi dokumen 
ang terampas itu dan ditudjukan 
baik kepada Kartosuwirjo mau- 
Dun Sanusi Partawidjaja jang ada 
Huar- Indonesia: Dapat “dikabar- 

kan, bahwa dalam maktumat ,,ke- 
tua Darul Huda” menudju ke 
tempat kedudukannjia jg baru itu, 
ialah Singapura serta tergesa-gesa. 

(Antara) 

MEDAN INGIN LIHAT MALA 
RATINA DAN OSMAN 

Penari2 Malaya Mala Ratina 
dan Osman Gumanti, telah diun- 
Gang untuk datang ke Medan. 
Menurut keterangan jang diper- 
oleh, sudah direntjanakan penari2 
itu akan dapat tiba dikota Medan 
mendjelang achir September ini 
untuk mengadakan beberapa per- 
tundjukan beberapa hari. 

Laporan 
 Uncurk 

Korea Selatan Tak Mam 
pu Beajai Pemerentahnja. 
Tapi Ingin Terus Perang 

LAPORAN KOMISI PBB un- 
tuk persatuan dan pembangunan 
kembali Korea YUNCURK) kepa- 
da sidang Madjelis Umum PBB 
jang ke-9 telah diumumkan di 
Tokyo pada hari Sabtu jl. Kesim- 
pulan2 laporan tersebut adalah 
sbb.: 

1. pemerintah Korea Selatan 
jakin bahwa persatuan kembali 
Korea f'dak mungkin tertjapai me- 
lalui perundingan2 dengan pihak 
komunis, sehingga untuk mentja- 
pai tudjuan 'tu perlu diambil tin- 
dakan militer, dalam kerdja-sama 
dengan PBB, atau oleh Korea Se- 
latan sendiri, 

2. perekonomian Korea Selatan 
sama sekali tergantung kepada ban 
tuan dari luar dan hampir tidak 

tugal Dr. Perreira dan Duta-Besar 
| Sovjet Uni D. Zhukov di kantor- 

| Parlemen Mr. Sartono 

  mampu memikul biata pemerinta- 
hannja sendiri day memenuhi kebu 
tuhan peringan penderitaan rakjat-   tang atom itu. Dalam hubungan 

ni harian2 Sovjet ”Pravda“ dan , 
.Izvestia” jang terbit pada hari ' 
Sabtu menuduh menteri luar ne- 
seri Amerika Serikat, John Fos- 
ter Dulleis, telah memutar-balik- 

| kan kenjataan. (Antara). ! 

TUGU PAHLAWAN/NASIO- | 
NAL UNTUK KOTA 

BANDUNG. 
i 

Atas initiatif Walikota Bandung , 
dan pewani (Pembangunan Ekonomi | 
Wanita Indonesia) sekarang sedang 
diusahaka, pembentukan Panitia 
Pendirian “Tugu Pahlawan — Nasio- 
nal”. Para pengambil initiatif itu su 
dah satu kali mengadakan pertemu- 

an dan kini sedang  direntjanakan- 
mengadakan pertemuan untuk kedua 
kalinia dengan mengundang baik 
instansi2 resmi dari kalangan peme- 
rintahan, tentera dan polisi, maupun 

dari kalengan partai2 lainnja. Mak- 

sud usaha mendirikan tugu itu talan 

untuk melahirkan kembali persatu- 
an. Ditjita2kan untuk — mendirikan 
tugu itu ditengah2 alun2 Bandung. 
Tugu itu akan memakai perlambang 

harimau, jaitu perlambang divisi Si- 
liwangi. (Antara) ' 

2 

“njesalkan, bahwa pemerintah Ame- 

nja jg paling minimum, 
3. sampai tel. 30 Djuni jl. Un-/ 

curk hania menerima 209 dari 250: 
djuta dollar ig telah diputuskan oleh | 
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 
dalam tahun 1950 untuk membiajai 
pekerdjaan komisi tsb., sedangkan 
dari diumlah tsb., jg benar2 sudah 
ada ditangan komisi baru sebesar 
103 djuta dollar. (Antara). ! 

Laporan Black: Bank Dunia Perlu Dapat Mem- 
Dengan Lebih Leluasa pergunaka 

DALAM LAPORANNJA kepada 
rapat tahunan para gubernur Bank 

Internasional untuk Pembangunan 
dan Perkembangan, presiden - bank 
tsb., Eugene Black, minta ' kepada 
negara2 anggota supaja memberi 
kekuasaan kepada Bank Dunia utk. 
setjara lebih bebas dan, lebih lelua- 
sa mempergunakan modalnja. Da- 

lam hubungan ini Black mensinjalir 
bahaja2 jg dapat ditimbulkan oleh 

perlombaan diantara negara2 dewa- 
sa ini-untuk memperkembang ke- 
longgaran2 kredit djangka ' pendek 

mereka guna mendorong export. 
Black dalam  laporannja itu me- 

" deral Luar Negeri Ruslan Abdulga- 

  

Modal Belanda Menga- 
lir Ke Afrika Selatan 

Banjak Diantaranja Jang Dulu 
Diusahakan Di Indonesia 

BANJAK MODAL? dari Nederland jang dulunja diusahakan 
di Indonesia, 
hatiannja untuk ditanam di 
»Antara” dari Amsterdam. Pe 
terdapat dikurang lebih 50 te 
mendjadi satu dengan modal2 
modalnja jang terbesar ialal 
peibagai bentuk perusahaan 
keramik, kawat, tjat, tioklat, 
diadakan chusus untuk membe 

      

    
   

    

   

  

'Tamu2 Korps 
Diplomatik Di 

Parlemen 

DARI bagian protokol Parle- 
men didapat kabar, bahwa hari 
Selasa tg. 28 September hari ini, 
ketua Parlemen Mr. Sartono akan 
menerima tamu2 kuasa usaha Por 

nja. Menurut rentjana penerima- 
an tamu kuasa usaha Portugal 
Dr. Perreira pada diam 11 siang 
dan akan diterima oleh « Ketua 

bersama 
Wk.-Ketua I Mr. Tambunan dan 
Wakil-Ketua II Mr. Tadjuddin 
Noor. 

Djuga Wk. Ketua I LA. Moeis: 
dari Seksi Luar Negeri Parlemen 
akan ikut. djadi ,,tuan rumah”. 
Kemudian diam 12.30 Duta-Besar 
Sovjet Uni Zhukov akan mendja- 
di tamu Ketua Parlemen dan Wa- 
kil Ketua II Arudji Kartawinata 
serta Wakil Ketua III Mr. Tadjud- 
din Noor. Selain itu wakil2 ketua 
pertama I. A. Moeis dan Djoko 
orawiro dari Seksi Luar Negeri 
Parlemen djuga akan ikut mene- 
rima kedatangan Duta-Besar Sov- 
tet Uni tsb. (Antara) 

ULANG TAHUN KE-4 INDO- 
NESIA MENDJADI ANG- 

GAUTA P.B.B. 

Pada tanggal 28 September 54 
adalah hari ulang tahun ke-4 masuk 
nja negara Republik Indonesia seba 
gai anggota PBB. Hari tersebut akan 
diperingati di Djakarta antara lain 
dengan pidato Menteri Penerangan 
Dr.F.L.Tobing dan Sekretaris Djen- 

aman modal di Afrika 
at, dan baniak diantaranja 
artikelir dinegeri2 tsb. Penanaman 
Afrika Selatan, ditanam dalam 
anja dalam perusahaan 

| 

sedjak sehabis perang dunia ke-2 memalingkan per- 
Afrika, demikian wartawan 

tersebut 

jang 

peri tekstil, 
nia. Perusahaan pembelian 

   

Mengenai tjatatan — banjaknja 
perusahaan Belanda di Afrika itu 
adalah sebagai berikut: 

Di Kenya terdapat 11 perusa- 
haan dengan 7 kantor tjabang, 
Nigeria 7 perusahaan dengan ba- 
njak kantor tjabang, Tanganyika 
$ perusahaan dengan '3 kantor 
tiabang, Goldcoast 5 perusahaan 
dengan 3 kantor tjabang, Kongo 
Belgia dengan 4 dari pelbagai 
kantor tjabang, “Uganda dengan 
3 kantor tjabang, ' Mozambigue 
3 perusahaan “dengan 2 kantor 
tiabang, Marokko 3 perusahaan: 
Esypte 2 perusahaan dan 1 kan- 
tor tjabang, dan perusahaan2 Be- 
landa djuga terdapat di Ethiopia, 
Liberia, Sierra Leone dan Rhode- 
sia Selatan. 

Disusul: dengan perleng 
kapan perusahaan2 lainnja 

Pendirian perusahaan2 ig ma- 
kin heri tampak bertambah ma- 
dju, telah disusul: pula dengan 
pend'rian nelhagai asen2 perkapa 
lan Belanda di pelabuhan2 pen- 
ting divartai Afrika, pendirian 
bank2 dan djuga pendirian kan- 
tor-kantor asuransi. (Antara) 

USAHA MEMADJUKAN KE- 
SEHATAN RAKJAT DI 
SUMATRA-TENGAH. 

Dari pihak Inspeksi Djawatan 
Kesehatan Rakjat propirsi Suma- 
tra Tengah diperoleh keterangan, 

tahun ini djusa akan diadakan 
pembangunan dan perbaikan be- 
berapa buah ramah sakit umum. 
Antara lain jang telah disetudjui 
oleh Kementerian Kesehatan ialah 
pembangunan rumah sakit umum 
Megawati” jang telah dimulai 
dikerdjakan dng. biaja Rp 20.000. 
090.— Rumah sakit ini akan me- 
rupakan rumah sakit ter-modern 
dan terbesar diseluruh Sumatra 
Tengah dan dapat merawat Lk. 

1650 orang. Djusa disediakan 12 
orang dokter spesialis. 

SURAT TANDA BAKTI UTK.   ni. Kementerian Penerangan mem 

ta perhatian atas . hari tanggal 
September 1954 oleh karena pada 
masa ini sedang berlangsung sidang 

28: 

umum PBB jang bagi bangsa Indo- ' 
nesia mempunjai sifat agak  chusus 
ialah dengan akan dibitjarakannja 
claim nasional Indonesia atas Irian 
Barat didalam sidang tsb. 

n Modalnja 
rika Serikat belum dapat melaksana 
kan peraturan2 liberalisasi perdaga- 
ngan seperti ig dikemukakan oleh 
presiden Eisenhower - dalam bulan 
Maret jl. sewaktu ia mengumumkan 
politik ekonomi Juar negerinja. 

Pada permulaan laporannja Black 
menjebut 2 peristiwa jg dianggap- 
nja penting dalam rangka  usaha2 

Bank Dunia, Dikatakan, bahwa sa- 
lah satu maksud untuk mendirikan 
bank ini ialah untuk  memobilisir 
modal atas dasar internasional dan 

melaksanakan tugas itu dalam kers 

dja-sama jg erat dengan modal par 

tikelir. Menurut Black, kedua hal 

On Oam ewean tesis) 

rsg9 Kebudajeer Indonnda 
kb .Kom ataviaasch Koor 

! ven Kung 
otschap 

enenWatenschappan" 

  

PEMBANGUNAN. 
Oleh Bupati Lumadjang kini di 

keluarkan ,,surat tanda bakti” 
dari Rp 2,50 sampai Rp 1090.— 
untuk umum guna mengumpul- 
kan uang untuk pembikinan ru- 
mah sakit jang baru bagi kota 
Lumadjang, jg memerlukan beaja 
sebesar Rp. 2.000.000.— 

tsb. telah dilaksanakan dengan per- 
'hatian jg lebih besar. 

Dikatakan, bahwa gedjala2 ig ms 
nundjukkan kegiatan Bank Dunia 
kedjurusan ini dapat dilihat dida- 
lam meningkatnja produksi dunia 
dan meluasnja perdagangan selama 
5 tahun jg terachir, terutama sekali 
di Eropa. 
Tentang terbatasnja kelonggaran 

Bank Dunia untuk memperguna- 
kan modalnja, Black menerangkan, 
bahwa bank sendirj mempunjai da- 
na2 dalam mata uang negara2 ang. 

gota jg untuk seluruhnja atau seba 
gian inkonvertibel, sehingga terba- 
taslah penggunaannja. Dalam hubu 

  

bahwa oleh inspeksi ini dalam 

TAHUN KE-IX No. 185. 

A. S. Mungkin Und 
kan Diri Dari Eropahs 

Kalau Nanti Konperensi 9-Negara Ga- 
gal-Berachirnja ,,Strategi Kedepan” 

Dan Kembalinja ,,P 

Inggeris berpendapat, bahwa . apab 

pertempuran dari luar dan tidak « 

Partai Buruh Ing- 
geris Undang Ma. 
lenkov:Chou En Lai 

Dr. EDITH SUMMERSKILL 
malam Senen menerangkan dalam 
konperensi Partai Buruh Inggris 
di Scarborough bahwa ia telah 
mengundang Georgi Malenkov 
dan Chou En Lai supaja datang 
mengundjungi Inggris tahun de- 
pan dan mengatakan kepada pe- 
mimpin Sovjet dan RRT itu, bah- 
wa di Inggris mereka akan di 
sambut dengan gembira sekurang 
kurangnja oleh separo rakjat Ing- 
gris jang ikut dalam pemilihan 
umum. Summerskil mengutjap- 
kan keterangan itu dng didengari 
oleh Clement Attlee jang duduk 
disampingnja. Dikatakan, bahwa 
ia telah mengadjukan undangan 
tadi sewaktu Attlee dan kawan2- 
nja berkundjung ke Moskow dan 
Peking. 

Attlee bersenjum sewaktu Sum- 
merskill mengutjapkan keterangan 
tadi. Achirnja dikatakan oleh 
Summerskill, bahwa ia mengadju- 
kan undangan itu sebagai tjalon 
ketua Partai Buruh Inggris. 

Attlee djuga mengutjapkan pi- 
dato dalam konperensi itu, dalam 
mana sekali lagi ditegaskannja 
bahwa satu2-nja alternatif bagi 
hidup berdampingan dng negara2 
“. Sovjet adalah perang dunia 
(e-3. 
Dapat ditambahkan, bahwa me 

nurut berita A.F.P., Summerskill 
menerangkan djuga, bahwa unda- 
ngannia itu tidak ditolak oleh 
Malenkov dan Chou En Lai. 

(Antara) 

MALA RATINA DAN OSMAN 
GUMANTI MENGGEMPAR- 

KAN MASJARAKAT 
DJEMBER 

Sesuai dengan rentjananja da- 
lam mengikuti filmnja .,Nafsu”, 
sedjak tg. 23 September. Osman 
Gumanti dan Mala Ratina berada 
di Diember untuk memberi per- 
tundjukan tari2-annia. Ternjata 
kedatangan dua ahli seni tari2-an 
dari Malaya itu sangat menggem- 
prkan masjarakat Djember, teru- 
tama mereka jang gemar sekali 
pada film2 Malaya. Gedung bios- 
koop ,,Ambassador” dimana ke- 
dua penari itu main setiap pagi 
penuh sesak. Kartiis pesanan tem- 
pat selalu habis. 

PENGARANG WANITA DIJER- 
MAN TINNJAU PA- 

LEMBANG. 
Setelah menindjau Palembang dan 

sekitarnja selama dua hari, dengan 
kapal udara Sabtu pagi2 sudah be- 
rangkat kembali ke Djakarta. Baro- 
nes von Bruggen, pengarang-wanita 
dari Djerman Barat. Pengarang ini 
sudah mengadakan penindjauan ke- 

berbagai daerah dj Sumatera, anta 

ra lainnja Bukittinggi “di Sumatera 
Tengah. Selama di Palembang Ba- 
rones tersebut a.l. sudah menindjau 
berbagai objek pembangunan dan 
industri ketjil rakjat Palembang dan 
kilang minjak Stanvac dj Sungai Ge 
rong. 

Akan Di- 
. 

kurangi? 
Pendudukan Pasukan 

Perantjis Di Indo 
China 

TENTANG pembitjaraan2 an- 
tara Amerika Serikat dan Peran- 
tjis mengenai Indo China jang 
sudah akan dimulai pada hari Se- 
nen di Washington, lebih djauh 
dikabarkan, bahwa pembitjaraan2 
itu terutama akan berkisar diseki- 
tar bantuan keuangan Amerika 
kepada pasukan2 Uni Perantjis di 
Indo China. Seperti diketahui, 
bantuan alat2 sendjata Amerika 
kepada Perantjis di Indo China 
telah dihentikan dalam bulan Dju- 
KE. dan dalam hubungan ini pi- 
pex Perantjis dalam pembitjaraan2 
jens skan datang itu kebarnja 
akan mengemukakan, bahwa apa- 
bla bantuan Amerika terus di-   hentikan, terutama sekali bantuan 
keuangannja, maka hal ini akan 
mengakibatkan sangat dikurangi- 
nja djumlah pasukan2 Perantjis 
d'sana (Antara). 

ngan ini ia menekankan penting: 
nja valuta2 tsb. dapat dikeluarkan 
setjara bebas, dan mengandjurkan, 
supaja ketentuan2 mengenai kon- 
vertibilitet pada bank tsb. ditindjau 
kembali. 

Achirnja Black menjatakan, bhw 
baik Bank Dunia maupun Dana Ke 
uangan Internasional sama2  mem- 
punjai kepentingan besar dalam per 
kembangan2 kearah konvertibilitet, 

karena dari hal inilah tergantung se 
gala usaha kearah pengluasaan in: 

vestasi2 untuk djangkapandjang. 
Black menjampaikan — laporannja 

maka Amerika Serikat mungkin akan mengundurkan diri dari 
pa, kefjuali dari Inggeris dan Spanjol. Menurut pendapat para pe- 
mndjau fiu, sni berarti berachirnja ,strategi kedepan” jang sela- 
ma ini didjalankan oleh Amerika Serikat dan kembalinja :.peri- 

| pheral strategy”, ig ditudjukan se kedar untuk membatasi 

Harga etjeran 60 

sitaan 

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. “ 

sen p. lembar. 

  

    

ur- 

eripheral Strategy” 
MENDJELANG PEMBUKAAN konperensi 9 negara menge- 

na: Eropa di London pada hari Selasa ini, para penindjau diibu-kota 
la konperensi tersebut gagal, 

Ero- 

medan2 
aii dalam. 

Menurut . para  penindjau  tsb., 

konperensi akan menghadapi 3 ren 
Ijana resmi, jaitu dari Inggris, dari 

Perantiis dan dari Dierman. Rentia 
ra2 Inggris dan Djerman  kabarnin 

banjak sekali  persesuaiannja — dan 
mendapat sokongan ' dari  Dulles, 

aka, tetapi rentjana Perantjis adu- 
lah berlainan sendiri. 

Menurut para penindjau itu, 9 ne 

gara peserta konperensi tsb. semua 

nia tetth menjetudjui azas, bahwa 
Djerman Barat harus memperoleh 

kembali kedaulatannja dan sementa 

ra itu diterima masuk Nato dan 
Pakt Brussel. Akan tetapi  Peran- 

tjis kabarnja. hanja menjetudjui hal 

ini, apabila ada djaminan2 jg tepat 
dan setimpal untuk mentjegah  ke- 
mungkinan hidupnja kembali mili- 

tarisme Djerman dikemudian hari. 
Jang mendjadi soal terpenting se 

karang ialah, apakah Perantjis akan 
menuntut  djaminan2 dan pengawa- 

san2 jg melebihi apa jg dapat di se 

tudjuj oleh Djerman, Inggris dan 
Amerika Serikat. Demikian para pe 
nindjau di London itu. (Antara). 

Taiwan Tempat 

— Berbahaja 
Bisa? Letuskan Perang 
Dunia Lagi: Kata Mor- 

gan Philipis 
MORGAN PHILLIPPS, sek. 

djen. Partai Buruh Inggris, hari 
Minggu menerangkan bahwa Tai- 
wan adalah suatu tempat berba- 
haja di Timur Djauh jang dapat 
meletuskan perang dunia ke-3. 
Phillipps jang berbitjara dimuka 
fjororg radio tentang kesan2-nja 
dari Soviet Uni dan RRT, selan- 
djutnja menerangkan bahwa Tai- 
wan seharusnja untuk suatu masa 
di-netralisasikan dan kemudian 
rakjat pulau itu harus menentu- 
kan sendiri mau-tidaknja mereka 
menggabungkan diri dengan da- 
-rafan Tiongkok. (Antara) 

Pembesar2 Perantjis di Aldia- 
zair mengumumkan pada hari 
Sabtu bahwa di Orleansville pada 
malam Sabtu ibi. telah terasa lagi 
gempa bumi tetapi kali ini tidak 
dengan meminta korban. Seperti 
diketahui dalam rentetan gemna 
bumi baru2 ini di Orleansville 

1 telah tewah lebih dari 1.400 orang. 

EDISI POS. 

    

  

    

Sen 

Tentu Tuan tidak pangling dengan 
gambar ini. Gambar terbaru dari 

Marilyn Monroe dalam filmuja ter- 

achir: ,,The Sevep Year Itch” 

  

Universitet 

Leiden Kangen 

Mahasiswa2 Da- 
ri Indonesia 

PADA WAKTU TIMBANG 
terima rektoraat Universitet Lei- 

den Prof. Mr. J.M. van Bemelen 
sebagai rektor jang mengundurkan 

Giri menerangkan dalam pidato- 

nja tentang perhubungan antara 

Universitet Leiden dan Indonesia 
adalah mendjadi sedemikian se- 

hingga menurut pendapatnja me- 

njedihkan- Diterangkan djumlah   
| mahasiswa Indonesia jang beladjar 
| hukum di Leiden semakin mero- 
! sot. Di Indonesia masih selalu ada 
ketjurigaan terhadap peladjaran di 
Nederland, hal ini bisa dimenger- 
f', tap' belum tentu bisa dibenar- 
kan. Demikzan Prof. tersebut. 

Ia berpendapat, maksud  tudjuan 
ilmu pengetahuan Nederland dan 
Universitet Leiden selalu ditudju- 

kan kepada persesuaian kepentingan 
kebudajaan Timur dan Barat. Per- 
tikaian antara kebudajaan ini selalu 

merifmbulkan kesukaran2 besar, ta- 

pi tentulah Indonesia akan tidak da 
pat keuntungan djika hendak mensg- 

hindari kesulitan? dengan djalan 

melepaskan diri sama sekali ari 
Eropa Barat dan Amerika. Selan- 

djutnja diterangkan, bahwa Indone- 
sia sesudah longgar ikatannja dgn. 
Nederland dim tahun? pertama bhx 

Jeh- sangkaorane-bisaidiuga beladi 
di Inggris dan Dierman tapi achirnja 
akan insjaf kepada kenjataan, bhw 

seluruh hukum Indonesia bersandar 
dan dipengaruhi oleh hukum Neder 
land dan hal ini tidak dapat di tia 
dakan: begitu sadjia. Pun  Universi- 

tet Leiden chususnja adalah tempat 
pendidikan pemimpin2 Indonesia. 

   

  

(Antara). 

  

| AFP MENGABARKAN 
PM Ali Sastreamidjojo 

serta rombongannja 

nalkan kepada seluruh 

adakan suatu perdjamuan inakap 

disambut 

Birma. Sebagaimana diketahui 

tang kemungkinan 

itu akan kembali ke Djakarta. 

Dilapangan terbang di New Delhi 
ia diantar oleh banjak orang2 terke- 
muka termasuk PM Nehru, Shrimati 

Indira Gandhi, Menteri2 Kabinet In- 
dia, Kepala2 missi diplomatik, se- 
dang hadlirnja Presiden Republik 
India diwakilkan kepada Sekretaris 
Militernja. Dilapangan “PM Ali Sas- 
troamidjojo menerangkan kepada 

pers, bahwa ia mendapatkan ,,kesan2 
sangat berharga” selama kundju: 
ngannja di New Delhi, dan menja- 
jangkan kundjungan itu terlalu pen, 
dek. 

Ali menjatakan tentang rentjan: 
konperensi Afro-Asia bahwa azas 
jang luas dari konperensi jang di- 
maksudkan itu telah siap dikerdja- 
kan sampai mengenai hal2 jang ke- 
tjil dan peserta2 konperensi itu akan 
terdiri dari semua negeri2 Asia Afri 
ka jang menjetudjui azas2 itu dan 
agenda pembitjaraan konperensi jane 
telah ditetapkan oleh negeri2 konpe- 
rensi Colombo dalam pertemuannja 
jang akan datang di Djakarta. 

Ali mengharapkan sebanjak mung- 
kin negeri2 jang akan ikut serta da 
lam konperensi Afro-Asia itu. Demi 
kian PM Ali Sastroamidjojo al. ke- 
pada pers sebelum ia meninggalkan 
India menudju ke Rangoon. Dapat 
ditambahkan, bahwa keberangkatan- 
nja PM Ali Sastroamidjojo dari New 
Delhi ini mendapat penghormatan be 
sar dari Pemerintah India dengan di 
sertakannja untuk mengiringkan, sa- 
tu pasukan pengawal kehormatan 
dari Angkatan Darat dan Udara In- 
dia sampai saat PM Ali masuk pe- 
sawat jang akan membawanja ke 
Rangoon. Disamping itu barisan mu- 
sik Angkatan Udara mengiringi de- 
ngan lagu2 kebangsaan Indonesia 
dan India (Antara). 

  

Setelah diadakan pemotongan un- 
tuk keperluan eksploitasi, dan per- 
hitungan saldo ruginja pada tahun 

1952, modal ' tjadangan, padjak2, 
untuk kepentingan  tjadangan dan 
kepentingan lain2, dsb.nja Onderne 
ming Teh Assam ,,Gedeh” masih   ini dalam rapat para gubernur Bank 

Dunia pada hari Sabtu jl. (Antara),   

  

mentjapai saldo keuntungan” seba- 
njak Rp. 182.950, 

« 
“ 

dari Rangoon, 
telah tiba ditempat tsb dgn pesawat ter- 

bang dari New Delhi. Di lapangan terbang PM dan Njonjan Ali 

anggatuta corp diplomatik. 

Jama 4 hari dan Sabtu jL ia bitjara dgn 

mengadakan konperensi 

lombo, sebelum dilahgsungkaa adanja konperensi Afro-Asia. Menu. 
rut rentjana PM Ali akan tinggal di Rangoon 3 hari Jan sesudah 

PM Ali Ke Rangoou 
Mendapatkan Kesan2 Jg Berharga Se- 

lama Kundjungannja Ke India 
bahwa hari Minggu 

oleh PM Birma U Nu dan diperkc. 

Malannja di. 

dgn Presiden Birma Ba U. Di 
Rangoon PM Ali akan tinggal 3 hari mendjadi tamu Pemerintah 

PM Ali di New Delhi tinggal se 

PM India Nehru ten. 

antara negara? Co- 

London Observer 
Tentang Pembitja- 
raan Ali — Nehru 
Nehru Anggap ,Nega- 
ra2 Colombo” Sudah 
bukannja Organisasi 

Netral Lagi? 
BERHUBUNG dengan adanja 

perundingan antara Perdana Men 
teri Nehru dan Perdana Menteri 
Ali Sastroamidjojo, maka komen- 
tator Philip Deane menulis dida- 
lam ,,London Observer” hari 
Senen, bahwa perundingan2 ini 
dan pembitjaraan2 Nehru dengan 
Perdana Menteri Birma dan Ho 
Chi Minh nanti dan kundjungan 
nja ke Peking dalam bulan Ok- 
tober adalah suatu tanda, bahwa 
»Ssekali lagi India menetapkan 
pertjaturan2 diplomatiknja.” New 
Delhi merasa, bahwa mengingat 
»ketidak-setiaan” Pakistan, ,,ku- 
rang dapat dipertjajanja” Ceylon, 
kegelisahan Birma jg makin hari 
makin memuntjak terhadap makin 
kuatnja negara2 Komunis jang 
mendjadi tetangganja, maka ne- 
gara2 Colombo sudah tidak dapat 
ea sebagai organisasi netral 
agi. 

Penulis tsb. selandjutnja menun 
djukkan, bahwa  Persetudjuan 
Manila (SEATO) merupakan pe- 
langgaran terhadap daerah damai 
jang potensieel, sedangkan daerah 
daerah damai potensieel lainnja 
seperti bangsa2 Timur Tengah 
telah menundjukkan  kemadjuan 
jang tiepat. kearah blok Barat. 
SEATO, persetudjuan2 bantu- 

an militer kepada Pakistan, Mesir 
dan Irak memaksa mengadakan 
pembaharuan penindjauan dilapa 
ngan diplomatik bagi para ahli 
India. 

Demikian karangan Dean me- 
nurut ,,Antara” Amsterdam, 

(Antara) 

  
   



  

  

: 

  

.tersebut diatas. Dapat ditambah- 
«kan, bahwa Komite Rakjat ada- 

  

TT VH kol. Warouw 
menggembirakan. Se: 

  

el kopra jang menjangkut dirinja Panglima 

“Panglima dapat berbuat 
h d 

  

a 

ja memberikan gambaran jang tidak 
sesuatu dengan 

alam mendjalankan tugas memu- alasan untuk menutup kebutuh: G 1 igas 
lihkan keamanan, denganan tidak melalui saluran2 (hierarchie) jang se- 
Wwadjarnja, PE SA Pa Ma LO Sa $ £ 
————.-—— Tjara demikian itu adalah akibat daripada adanja systeem 
.licensi istimewa” Dengan adanja systeem ,licensi- istimewa” itu met 
njebabkan timbul pertanjaan: Apa sebab orang? lain boleh mengguna- 
kan kekuasaannja untuk mentjari 
redjeki, sedangke 

djarti-dain2-bs 
Wa” untuk mM 
s€tengah 'kasar' 
terdjadi. 

          

   

  

“da 

perbuatan jang hanja mi 
ban Tengelban r kkel 
an dari seorang manusia 
tuk mentjukupj begrotir 
pra? Kita tid: 

   
       

   
   

  

          

  

       
   

besroting dalam 

n. Konon, tin: 

  

   

    

ngat kita setudjui. Teta 
Leensi Men maka 
menghukum itu tidak tegu 
cidentiil itu oleh orang ban 
sekalipun hukuman itu diput 
hal smokkel kopra ini : 
para Panglima lain2 terr. 
.twijfelachtig” sekali. 

      

  

      
      

   

   
Tatan 

   
   

    

dak? Hal ja     

    

Jang dilakukan di Menado 
i tjontoh buruk. Tjoba pembatja bajang- 

k ketahuan, apakah akan ada pengaku- 
idunia ini jang mengatakan, bahwa un- 
4 TT VI itu adalah hasil smokkel ko- 

ikata terhadap kol. Warouw — 
“tidak akandiambil sesuatu tindakan, rasanja 

| mei dapatkan sebuah ,,precedent” 

tambahan begroting ' atau membagi? 
ang demikian itu lantas (akan) ter- 

      

  

pemerintah mentjari djalan ,,istime- 
s2 istimewa pula. Tjara2 halus, kemudian 

gan tjara paling kasar, pasti akan 

itu adalah 

abnja, karena toh pembatja akan le- 
S 

tang. Penjelidikan Menteri Pertahanan se- 
Pa On akan 
Pak 

Ls 

diambil dika 
“Kepada siapa jang bersalah, sa- 
ng ini sudah mendjadi mode 
“untuk mengambil  tindakan2 
ga hukuman? jang bersifat in- 

    
   

      

    

    

  

  

etum bisa dirasakan sebagai keadilan, 
leh pengadilan. 

dalam 

jang 

TI Ba Akan dibawa kemar akah negara kita ini? 

  

Kabar Kota 

  

Komite Rakjat 
'embongkaran tang 

Menen- 

Ru- 

mah (tai Di Semarang 

    

  

RAPAT | AYI 

Kotabesar Semarang 

  

bongkoran rumah: de « 
Kitpradja Semarang Meonk asep 
tjana tadi ditindjau lagi. pa 
tuk, mendesak kepada Pemerintah 
dian liar jtu mendapat penge 
Theo sebab berdirinja rumah2 

    

  

ilusi. Untuk menjampaikan hasil 
ugudakah pembitjasaan2 lebih lan 

Gelegasi kepa ngirinikan 25 

Rapat Umum tersebut jang di- 
achurr pada djam 22.30 dipimpin 
oieh Sudomo, sekretaris umum 
Komite. Rakjat KBS. Para pem- 
bitjara dalam rapat itu | wakil2 
dari Komite Rakjat seksi2 dari 
beberapa kampung di Semarang. 
Umumnja para pembitjara ber- 
pendapat, bahwa alasan2 Peme- 
rintah Daerah Kotabesar Smg. 
untuk mengadakan pembongkar- 
an rumah2 liar tadis kurang te- 
pat. Dengan rentjana pembong- 
karan itu, Pemerintah Daerah 
akan mengeluarkan banjak beaja. 
Menurut pendapat para pembitja- 
ra, beaja jang akan dikeluarkan 
untuk keperluan tersebut, lebih 
berfaedah kalau dipergunakan un 
tuk menampung pengemis2, mem 
buka lapangan kerdja bagi peng- 
anggur dil. Dan kalau ternjata ba 
haja epidemi sudah diambang pin 
tu kita, lebih baik uang tsb. di- 
gunakan untuk membeli obat2an 
dan untuk-membeajai pemberan- 
tasannja. Demikian umumnja pen- 
dapat para pembtjara. 

Dalam pada itu, wakil2 dari 
SOBSI dan BTI ikut pula mem- 
berian sambutan2nja, jang pada 
pokoknja menjetudjui pendapat 

lah suatu organisasi massa, jang 
anggauta2nja umumnja terdiri 
dari para penghuni dan pemilik2 
rumah jang dianggap liar. 

  

DEWAN PIMPINAN PPGI 
DIBEKUKAN, 

Dalam keterangannja kepada | 
pers di Semarang pada Minggu 
malam jbl., sdr. Dradiat dari De: 
wan Komisaris PPG menjatakan, 
bahwa Dewan Pimpinan PPGI jg 
erd'ri dari 3 orang sedjak tanggal 
17 September jl: telah dibekukan. 
Pembekuan ini dilakukan oleh De- 
wan Komisaris, sebab beleid dari 

xggarakan oleh Komite Rakjat 
vieh Lk. 5.060 orang anggania2- 

dung Sin You She Semarang a.l. 
idak menjetudjui rentjana pem- 
cupatie) jang akan dilakukan oleh 
€x agar kepuiusan mengenai rem 
da itu telah diputuskan djuga un- 

- Daerah KBS, agar rumah» jang 
sjahan semestinja dari Pemerintah 
Itu danggap sebagai proses revo- 
keputusan rapat itu dan uik me- 
djut. telah diputuskan untuk me- 
Ia Pemerintah Daerah KBS. 

  

  

ALAMAT BISA NJASAR. 
Bung Karno sudah  djandjikan. 

bahwa hanja njonjah Fatmawati jg 
akan diperkenalkan sebagai isteri 

| Presiden. Djadi, Bu  Fatmawatilak 
jang djadi ,,the first lady”, sedang- 
kan njonja Hartini adalah isteri 
Bung Karno. : si 

Kedjadian jang demikian ini ' be- 
nar2 meminta perhatian kawan2 pe 
nsantar surat dari PTT... Harus 
diperhatikan betul setiap surat jg. dc 
ngan alamat nj. Soekarno. 

disana ada tjatatan ,,firs: lady” apr 
tidak. Sebab, kalau surat buat ssier' 
jang satu lantas djatuh pada . janr 
lain, oewah. bisa Serahescs. nil 

KUTJING-KUTJINGAN. 
Ketika “njonjah Suhartini akan . be 

rangkat ke Djakarta, di Semarang 
terdjadj ,.kutjingikutjingan” — antara 
romibongan nj. Suhartini dengan 
orang2 koran Semarang. Kata ka- 
wan Sirpong, ,,kedjadian” ini sebe- 
narnja lebih menarik. . Bisa “dikata- 
kan, dalam hal ini nj. Suhartini 
pinter sembunji, sedang orang koran 
nja pinter ,,mentjari”. : 
“Sembojan buat nj. Suhartini dgn. 

Bung Karno adalah: Garam “dilaut, 
asam digunung,  achirnja ketemu 

djuga 
Sembojan buat orang koran dan 

nj. Suhartini: sepandai2 wanita sem 

bunji, hidung orang korap belum. se 
tumpul hidung kutjing 

Oppon 

DIGANTI P.G.A. 
Dkabarkan, bahwa mulai tgl. 

f Oktober La.d. SGB Mohamma-   Dewan Pimpinan tidak dapat di- 
setudjui dan danggap merugikan | 
nama PPGI. Kini Dewan Pimpi- 
nan PPGT dipegang olzh Lewan | 
Komisaris jang terd ri dari 3 orang ' 
Can dibantu olih Dewan Penga- | 
was dari Pemerintah, | 

Dinjatakan lebih landjut, bahwa | PPGI kini sedang - melakukan | 
screening terhadap anggauta?nia. | 
Artinja anggauta2 jang terniata hania bertindak avonturer akan 
dipetjat. Demikian sdr. Dradjat ic 
menjatakan djuga, bahwa PPGI 
bermaksud akan mendjadi ”single 

   

      
     

buvers, Ta 1 
Atas pertanjaa: mengenai kesu- 

karan2 mendapatkan gula,  Dra- 
djat menerangkan, bahwa me: ada anasir2 jang h 
tjaukan peredaran 
ketika men 

deng     mengenai uni 
lam hubugan itu 
tang adanja mak 
n:a usaha mer 

      

  

   
    

   

     

    

   
   

     
      

tapan pembagian alkc 
anggap tidak adl da 

      

  

      

dijah di Djl. Purwosari. Semarang, 
dgenti dengan Pendidikan Guru 
“cama Pertama Mohammadijah 
menerima pengikut udjian P.G.A. | 
Negeri 1954 jang tidak dapat t:m- 
nat. “Lebih landiut k'ta persilah- 
kan membatja iklannja jang di- 
mnt har ini. 
RP, 190.— DJUTA SELAMA 

3 BULAN. 
Selama 3 bulan jang -achir2 ini 

Djawatan Bea dan Tjukai daerah 
Semarang telah menghasilkan Rp. 
10.787.000-—  chusus pendapatan 
tjukai tembakau atas Ik. 120 paberik 
rokok jg. adadi daerah tsb. Dianta 

ra paberik rokok adalah rokok siga 
ret kretek je#terbesar, dan jg. pergu- 
nakan tembakau ,,dIm. negeri” setja 

ra ttampuran misalnja, tembakau 
”"Kedu” ditjampur dengan tembakau 
“Yuban” dsb.-nja. Tidak diketahui 
benar berapa kebutuhan paberik2 ro 
kok tersebut akan tembakau dan da 
ri daerah2 mana itu didatangken 
tetapi menurut tjatatan2 jang ada, 
diseluruh Djawatengah tertjatat 22. 
000 ha tanah jang setiap musimnja 
menghasilkan tiap2 ha. 6 kg temba- 
kau kering. Sementara itu pelabuhan 
Semarang setiap bulan rata2 danat 
mengekspor tembakau antara 20 sam 

“pai 100 ton disamping tembakau da 
fi luar negerj jang diimport antara 
100 sampai 200 ton, kebanjakan da 
ri India dan Amerika untuk rokok 
sigaret. (Antara) 

     

Apakah | 

  

     

TEMANGGUNG 
165 DJIWA PENDUDUK DI- 

PINDAHKAN. 

anian Kedu telah menerima uang 

djiwa penduduk dari daerah hu- 
tangunung Tengi, kabupaten Te- | 

Pringsuratsdamn desa Bedjen bekas | 
perkebunan kopi milik asing jang 
sudah habis kontraknja kembali | 
kepada pemerintah. - $ 

lakukan 

  

Pemindahan . akan  dilak 
pada tanggal 2 Oktober jg akan 
Jatang. Ditempat jang baru me-j 
reka" menerima pembagian tanah 
sedang djaminan selam 

empunjiai penghasilan      

  

a ja: 

hutanan. Dapat ditambahkan bah 
wa mereka bertempat tingcal “ di 

PURWOREDJO 
  

AKAN DIBERI HIBURAN. 
Didapat keterangan, bahwa da- 

lam rangkaian memperingati hari 
Angkatan Perang tanggal 5 Okto- 

diberi hiburan kepada" penduduk 
di Bruno, kabupaten Purworedjo 
ang dianggap telah besar djasa- 
aja dalam memberikan bantuan 
verd'uangan pada waktu 
kedua. Seperti diketahui Bruno 
pada waktu masa gerilja mela- | 
wan Belanda jang baru lalu telah 
mendjadi pusatnia nemerintahan 
militer dan sipil proninsi Djawa 
Tengah dantaran'a jang bermar- 
kas dsitu jalah Djenderal Major 
Bambang Suseng, Mr, Woneso: 
negoro, residen Salamun “dan 
overste Sarbini. 5 

PURWOKERTO 
KONPERENSI D.P.U. DJAWA 
TENGAH DI BATURADEN. 
Dengan dihadiri oleh Ik. 50 orang 

ig terdirr dari wakil? djawaton Pe- 

kerdjaan Umum daerah dari-seluruh 
Djawa- Tengah serta DPD: Preninst, 
tgl. 27. dan 28-9 DPU Propinsi Dia 
wa Tengah melangsungkan konpe- 
rensi kerdjanja di Baturaden  (Pur- 
wokerto). 

  

  

Selain “ mempersoalkan so2l2 ke- 
uangan  terutma jg berhrbungan 
dengan rentjana2. pembangrnan, 
konperens: tsb. akan memetjahkan 
beberapa rentjana pekerdjaap jg ku 
rang lanijar. 3 

BANDJARNESARA - 

  

Niana ARA Ha DJAPEN 
Kur TDM AR: DJATENG : 

, Iwara berkeliling jg diselenggarakan 

Panitya Wilajah Hutan dan Per |5 a      

  

     

Tari pihak instansi propinsi Dja |' pih Joan P3 

manggung kedaerah  ketjamatan | 

Ira jg dilakukan oleh Djapen Prop, 
Djateng tsb. adalah semua tenaga 

|dari pegawai2 “Djawatan  Penera-     
   

         

(ras suara, agrerat, kamar untuk ber 

hias, piringan hitam dan lain2. De- 
ngan demikian, maka daerah2 jg di 

tap, diperoleh dari Djawatan Ke- |datangi oleh rombongan sandiwara 

Igat dilangsungkan penerangan se 

ber.1954, oleh resimen 13 akan | 

clash | 

  

    
    

ATI tungan 
“Di apat keterangan, bahwa sandi 

PALANG MERAH Indonesia 
mengumumkan, bahwa baru2 ini 

- telak terulang lagi tindakan2 per- 

ar 

          

    aja akan mengadakan — pert K- seorangan jang mempergunakan 
daerah Tegal. Untuk kepe a / , ti lu rama baik P.M.I, untuk mentjari NA Tengah sebanjak Rp» 55.600“ Pan Na Be aa $ : 

Na TEA Tan gs han itu oleh Djawatan Penerangan keuntungan. Salah satu tindakan 
uk ON NN Naa Kota Besar Tegal telah direntjana- itu ialah dengan djalan menaik- 

kan harga Sajembara Katjang Pa- 
lang Merah dan kalender th. 1955 
masing2 dari Rp 1.— mendjadi 
Rp 5.- tiap bungkus dan Rp. 5.— 
mendjadi Rp 15.— per ex dan 
Ta dari rumah kerumah. 
“ Berhubung dengan  kedjadian 

Markas Besar PMI membe- 
rikan pendjelasan, bahwa Markas 

“Besar P.M.I. tidak pernah menga- 
dakan pendjualan katjang - mau 
pun kalender Palang Merah dng. 
mengedarkannja dari rumah ke 
rumah dan tidak pernah membe- 
rikan kuasa kepada orang2 jang 
bersangkutan. Palang Merah men 

kan besuk pada tgl. 12 s/d 15 Ok- 
tober” 1954. 
Perlu diketahui, bahwa  sandiwa- 

gan dan jg kesemuanja itu diang- 
kut dengan bis Sandiwara jg telah 
dilengkapi dengan panggung, penge 

    

   

  

dari Djapen Prip. Djateng tsb. ti- 
dak perlu mentjarikan rumah, pang 

  

daerah gunung Tengi sediak pe- |gung dil. 7 Mn Bapa : 

tiahnja revolusi tahun 1945. Mesf- 00 Na ba an ea nurut keterangan, bahwa peru:| Hung js Bean Too Tang tertentu “Ong: 

mahan yuna mereka kini sedang | ' PENERANGAN SEKITAR Naa aa P 2 eta " dibikinkan oieh Djawatan 'jangl — PROTOKOL. 0 p. 5—p Fa 
bersangkutan. y |. Pada tgl, 23 Sept. il. sesudah ntara 

P hudjan lebat, oleh Djapen Kota 
Besar Kabuvaten Tegal, dengan 
bertempat di Balai Kabupaten Te- T'MBANG TERIMA. 

| Baru2 ini diasrama polisi Djago- 
an Magelang telah dilangsungkan 
vupatjara timbang terima antara ac 
ting kepala polisi kantor kereside 
nan Kedu komisaris I Serap dengan 
ipenggantinja pembantu komisaris 
besar Suwardjak Atmaatmadja da 
ri Djawatan Kepolisian Negara Dja 
|karta. Upatjara disaksikan oleh over 
sle Sarbini komandan resimen 13. 
residen Kedu, kepala polisi propin 
si Djawa Tengah, Jogja, Surakarta, 
bupati Magelang, walikota serta ang 
gota kepolisian setempat. 

— 

kitar Protokol hapusnja Uni Indo 
nesia-Belanda jang  dikundjungi 
oleh Lk. 150 wakil2 diawatan, 
partai2 dan organisasi rakjat se- 
tempat. JA 

Pendjelasan dan | keterangan 
mengenai protokol diberikan oleh 
sdr. Sugeng, selaku wakil dari 
Djapen Prop. Djateng, jg mengu- 
pas setiara mendalam fatsal demi 
fatsal. Sebelum itu' olehnja. ditin- 
diau setiara singkat hasil2 “dari 
pada persetudjuan K.M.B. 

Penderitaan Korban Grom- 
bolan Menjedihkan 

Kesan Penindjauan Berlainan Daripada Batja 
Laporan—Tobing Terharu Melihat Nasib Rakjat 

0... Didaerah Tasik Dan Garut 

— KESAN PENINDJAUAN dari ea peak jang Naa de- 
ngan laporan laporan jang kita terma tentang penderita: i 
de tempat jang kami kundjungi di kabupaien2 Garut, dan Tana 
malaja. Dengan kundjungan dari dekat ini kami lihat betapa men- 
dalamnja penderitaan rakjat akiba: gangguan keamanan oleh ge- 
rombolan bersendjata itu. Mina ng Dogp tempainja kalau pemerin- 
tah menaruh perhatian chusus tentang keadaan itu. Demikian ke- 
sam Menteri Penerangan F. L. Tobing jang di kemukakan dim per- 
temuan dengan pers di Bandurg Mnggu malam dengan dihadiri 
para pendjabat Djawatan Perera HR Gan RRI. 

Hari Saptu siang Menteri Pe- li gus dibakar hab's. Penderitaan 
nerangan, Menteri Sosial dan Men, pengungsi2 jg paling mengerikan 
teri Kesehatan dengan disertai se- adalah di Malambong. Pengungsi2 
djumlah pegawai, Gubernur Dja- 'itu masih tinggal dalam gubuk2 
wa Barat, Resden Priangan dar rendah ket'il dan jang dibuat dari 
Wk. Kepala Polisi Djawa Barat alang (Antara). : 
telah tiba kembali. dari penin- ES 5 
d'auannja selama tiga hari dibebe- ', 
rapa tempat di Kabupaten Garut. 

' Tas kmalaja dan Tjiamis. Menteri 
Tobing menerangkan selandjutnia. 

  

  KEMBALI! DARI MALAYA., 
Telah tiba kembali di Bandjar: 

negara sdr. Mohammad Kosim 
dari Kepanduan S.LA.P. jang te- 
lah mengikuti ” Woodbadge  Trai- 
ning Course di Castle Camp.-Kua- 
lalumpur (Malaya) dari tanggal .   

  

6 s/d 15 September. 3 
Seperti diketahui, dari Indone- 

sia telah berangkakt 6 orang guna 
mengikuti Kursus tersebut,  jaitu 
dari Kepanduan2 Ansor, S.LAP. 
dan. Pandu Islam Indonesia. « 

PURBOLINGGO 
KALITINGGAR MEM- 

    

BANGUN 
Baru2 ini oleh penduduk desa Ka 

litinggar  ketjamatan —  Kalimanah 
Purbolinggo telah dilangsungkan se 

lamatan sedekah bumi jg disaksikan 
oleh wedono dan Djapen kab. Pur- 

: bolinggo. Selamatan tsb: ketiuati 
melangsungkan sifat naluri djuga &i 

maksudkan  mewudjudkan - serta 
mempertebal semangat  gotong-ro- 

'jong dikalangan penduduk desa itu. 
'Ssperti diketahui, desa Kalitinggar 
. adalah merupakan salah satu desa- 
' pertjobaan didalam. daerah kaweda- 
nan Purbolinggo, dan baru2 ini te- 
ah dapat membangun djalan2 ba- 

ru, memperbaikj. rumah2 penduduk 
ig tidak mampu dan telah selesai 
membikin kolam2 ikan sebanjak 40 
buah setjara gotong:rojong:. : 

WONOSOBO 
TRANSMIGRASI LOKAL | 

131” Djiwa penduduk terdiri 
Gari 31 keluarga dari desa Sengi 
ketjamatan Dukun Muntilan Ma- 
gelang, jang letaknja bagian barat 
dilereng Merapi bersedia - untuk 
dipindahkan ketempat ,,transmi- 
grasi” lokal daerah Sapuran kabu- 
paten Wonosobo. Permintaan utk. 
dipindahkan itu oleh penduduk di 
sampaikan kepada pamongpradja 
mengingat antjaman bahaja  gu- 
nung Merapi pada dewasa 'ini. 

Untuk kepindahan ini pihak 
,Panitia Penolong Korban '“ Gu- 
nung Merapi” daerah Kedu kini 
sedang sibuk mengumpulkan ba- 
han untuk mendirikan 31 buah 
rumah. Pembikinan rumah akan 
dikerdjakan oleh bekas pedjuang 
dari B.R:N. perwakilan Kedu, se- 
dang kaju diperoleh dari Djawa- 
tan Kehutanan Purworedjo seba- 
njak. 800 meter kubik. 

  

  

      

"hpt2 13 tempat bekas pembakaran, 

(EPRI, BENTUK PENGURUS : Pemuda Maluku: 17.05 Taman Ku- 

Demikian U.P.. darj Hongkong. 

  

didaerah, Garut rombongan meli " 

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 29 Sept. 1954: 

Menurut taks'ran Menteri, ditem- ' 
pst2 jtir ada kurang lebih 50 
dari rakiat berusaha mendirikan 
lag: rumah2 baru. Pembakaran jg' 
terbesar terdiadi. “di Tj'limus 
(distrik Baiongbong) dalam bulan 
'ang lalu dimana 117 rumah seka- 

TJIREBON : 

Djam 06.10 Waltzes (Brahms): 
06.40 Puspawarna tagu2 Indonesia, 
07.10 Paul Jones Medley's: 07.30 

Irama Langgam: 12.05 Tri Irama, 
12.30 Achmad day Moh. Jatim, 
12.45 Orkes Count Basie, 13.15 Su- 

| pardi dan - Rumtani: 13.40 Orkes 
« Sidney Torch: 14.00 Orkes Haw 

  

BARU. .suma, 17.40 Sendja meraju: 18.00 
(Ikatan Perwira Republik Indone-. Ruang “ DPRAD: 18.15 Marry 

sia (IPRI) “Res Inf 9 (Tjirebon) jg. Brown Sisters dil: 18.30 Hidangan 
sudah berdiri sedjak 2 tahun jl. da Corps Musik: 19.30  Kwartet  Su- 
lam rapatnja baru2 ini dirumah dharnoto: 20.30 Krontjong Asli: 
majoor Dachjar telah melengkapi 21.15 Dari day untuk Pendengar: 
susunan pengurusnja jg baru. Ke- 2220 Dari “dan untuk Pendengar 
tua dipegang oleh major E. Dach- (landjutan): 23.30 Tutup. 
jar, wakil Lts Sutarso dan dibantu Surakarta, 29 Sept. 1954: 
oleh 5 orang pembantu. Selain itu  Djam 06.03 Herjati dan Ratna: 
telah dibentuk pula seksi2 pengeta- 06.15 Irama gembira, 06.45 Xavier 
huan umum, olah raga, sosial, ke- Cugat: 07.15 Waltz: 07.45 Njanjian 
budajaan dan hubungan  masiara: bersamaz 1203 — 12.45 — 131s 
kat. Ikatan Perwira Republik Irdo — 13.45 Klenengan dari  Puro: 
nesia selain berusaha untuk mengg- 17.05 Bu Nies dengan kanak2niz- 
ratkan hubungan dan menjempurrna' 17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
kan nilai pengetahuan diantara para Musik Ruangan: 18.00 Mimbar Bu- 
anggota angkatan perang. “daja 18.15 - Ruangan “AP: 19.30 

40 ORANG GURU P.B.H. | Piano tunggal: 20.30 Lagu2 Suma- 
uu BARU: “teras 21.30 Ketoprak Mataram: 

Latihan kilat guru2 .PBH jg di 22.15. Ketoprak Mataram (andj.): 
mulai sedjak permulaan bulan ini 24.00 Tutup. Pr 
idesa ' Karangwangun ketjamatun Jogjakarta, 29 Sept. 1954 

Babakan (Kab. Tjirebon) belum Ia- Diam 0G TOL Soran . papit 
ma berselang telah ditutup dan Tjlempungan? Pa 
menghasilkan 40 orang guru PBH (andjutan): | 
baru. Mereka terdiri sebagian besar Mc Kenzie: 
darj para petani dan : 
dan akan dikerahkan 
pemberantasan 

06.30 
07.10 Tjlempungan 

12.05 Imbauan Gizeile 

pamongdesa Mz: 12.30 Pantjaran Irama: “ 13:10 
Galim usaha : Si Ina aa ta 1 

batita Ae Mata Hiburan Siang: 13.50 Suara Tenor: 
, : : 14.00 Siang hari deng 6 

nja. Sementara Jitu sedjak . tgl. 20 dkk: Nie Pada Pan 

September jl. didesa Losari kefja-' 1709 Taman Peladjar: 17.45 Peni. matan Losari (Kaw. Tjiledug), telah dikan / 
dimulai pula kursus jg serupa dgn. Pisilo: dai ei Baban otong diikuti oleh 50. orang dan sebagian 5 , 
terdiri dari para . pamongdesa ' se- 
tempat. , wa: 19.40 Anekawarna, oleh ORI: 

20.15 Aneka Warna (landjutan): 
$ : ' 21.30 Bingkisah Malam: 22.10 Ge- ISHAK KONSUL DJENDERAL ma Gurun Sahara: 23.00 Tutup. INDONESIA DI HONG | ag 

: : KONG. 1 ' 
Iskandar Ishak telah tiba -hari 

Sabtu di Hongkong, untuk memang 

  

  

HARGA EMAS. 
Semarang: 27 Sept. - 

ku' djabatannja “jang baru sebagai 24 karat: djual Rp. 48,25 
Konsul-djenderal Indonesia didjadja- beli Rp. 47,25 
han Inggris itu, Ishak dulunja “ada- 22 karat: djual Rp. 44— 
lah konsul Indonesia di Manila, dan beli Rp. 42,50 ! 

TOKO     MAS 
MN Pa 33x . 

SEMARANG 
Da Haag hap ng eyang 2npI 

suatu Waktu pernah mendjadi kepa- 
la Bagian Keuangan, ' Perdagangan. 
Industri dan Perhubungan pada K: 
menterian Luar Negeri di Djakarta. Yap, Ka 

Tg ag PIA Peggy 

| Tjatutkan | 
pe Mentjari Nani i 

1215  Tjiptaan Ismail seb 

Djawa: 18.30: Peladjaran jagu2 Dia di 

“1 djaran dengan dasar2 ini. 

   | Ben da? Kebudajaan 
- Di Luar Negeri 
Jiminta Kembali—Balai Buda-' 

ja Perlu Diadakan —Beberapa '!Putusan 
Kongres Kebud 

KONGRES KEBUDAJAAN 
Solo dari tg. 18 s/d 23 September 

  

sbb: 

1) Agar pendidikan kebudajaan 
untuk masjarakat sekolah dapat 
berd'alan sebaik2-nja, maka ha- 
ruslah djumlah maupun matjam 
sekolah itu sampai tjukup meli- 
»uti seluruh sektor  kebudajaan 
dengan pengertian bahwa tiap 
sektor kebudajaan itu harus men- | 
dapat perhatian jang ” seksama 
hingga dapatlah terdjamin mutu- 
aja. 

2) Jang terutama diperhatikan 
dalam pelaksanaan pendidikan ke 
budajaan itu, ialah potensi kebu- 
dajaan ig memberi kemungkinan 
perkembangan daja kreasi. 

3) Dialan pelaksanaan pendidi- 
kan kebudaiaan ini berdasarkan 
azas2 pendidikan Nasional jang 

demokratis. 
4) Dengan berkembangnja demo- 

krasi dilapangan  sosial-ekonomi-po 
litik, kebudajaan Indonesia akan 
merupakan kebudajaan rakjat seba- 
“gai manipestasi dari hidup kerakja- 
KANAN TI 

5) Untuk mendjamin pertumbu- 
han kebudajaan jg harmonis sesuai 
dengan tudjuan pendidikan kebuda- 
Jaan tsb. diatas, haruslah diadakan 
Sistim pendidikan sehingga pendidi- 
kan keseniah dan pandangan hidup 
mendapat tempat jg semestinja di 
samping ilmu dan ketjakapan. 

6) Tiap kebudaiaan daerah me- 
ngandung kemungkinan berkembang 
mendjadi kebudajaan persatuan, dii 
ka djiwa penggerak hidupnja tidak 
lagi bersifat kedaerahan, melainkan 
persatua, dan daerahnja dapat me- 
luas meliputi seluruh Indonesia. 
Lain dari itu tiap kebudajaan dae- 
rah unsur jg dapat disumbangkan 
kepada ' pertumbuhan kebudajaan 
persatuan jg merupakan kebudaja- 
an rakjat. 

7» Pendidikan pandangan hidup 
diberikan setjara praktis bersipat 
tuntutan dalam menghadapi alam 
dan masjarakat sekitarnja hingga 
achirnja dapai menentukan tudjuan 
dan kejakinan hidup dengan teratur 
dan seksama. 

8) Pendidikan agama diberikan 
dan diterima dalam suasana ig ti- 
dak ada paksaan supaja dapat ber- 
pengaruh baik dalam pembentukan 
kejakinan hidup. 6 

9) Untuk menolong tumbuhnja ke 
sadaran hidup batin dan pembentu- 
kan kejakinan hidup, diberikan pe- 
ngadjaran ilmu djiwa jg ditudjukan 
kepada hidup sosial dan pembentu: 
kan watak. 

10) Agar “pendidikan kesenian 
buat tiap anak dapat memberi ha- 
sil maksimum maka haruslah diberi 
kan dengan mengingati bakat perse 
Oorangan. Bagi jg berbakat baik da 
pat diadakan usaha tambahan pen- 
didikan kesenian diluar hubungan 
iklas. 

11) Lembaga ' pendidikan tinggi 
kesenian perlu lekas ada berdasar- 

- kan kemungkinan ' dan keadaan jg 
njata. 

12) Pertumbuhan bahasa Indone- 
sia sebagai bahasa “budaja, harus 
mendapat tempat jg sewadjarnja 
dalam rangka pendidikan kebuda- 
jaan. 

13) Badan kepanduan dan Orga- 
nisasi peladjar merupakan tempat | 
perkembangan kebudajaan jg pen-' 
Lng. 

14) a. Mengusulkan kepada peme 
rintah supaja didalam Undang2 Per 
guruan Tinggi pada  Perguruan2 | 
Tinggi dapat diadakan kursi penge-' 
tahuan usaha  partikulir: b. Kong- | 
res mengandjurkan " kepada golo- ' 
ngan ig berkepentingan supaja mes! 
njelenggarakan sesuatu atau' bebera 
pa kursi pengetahuan usaha parti-' 
kulir. 

15) Mengandjurkan kepada peme | 
rintah untuk mengadakan kursi pe: 
ngetahuan ,,Bahasa “Indonesia” di 
Universitet. 

    
Usul2 seksi pendidikan 
kebudajaan untuk masja 
rakat sekolah. ' 

1) Mengandjurkan kepada organi 

sasy kebudajaan untuk  mengusaha- 
kan adanja Balai . Budaja/Gedung 
Kesenian, “dengan kerdja-sama dgn. 
pemerintah, Daerah dan Perwaki-j 
lan2. Djawatan Kebudajaan. | 
12) Mengusulkan kepada pemerin- 

tah menjatakan sistim  Karundeng 
sagai sistim Nasional tulis tjepat 

bahasa Indonesia. 
t -3) a. Mengusulkan kepada peme- 
rintah untuk menjempurnakan susu 
nan dan usaha panitya Sedjarah Na 
sional, b. Mengusulkan kepada pe- 
merintah supaja  selekas mungkin 
nengusahakan buku2 peladjaran se 
rah ig seragam dan berdasarkan 

darj nasional. 
4) Mengusulkan kepada pemerin- | 

tah supaja meletakkan dasar nasio- 
nal dan demokratis dalam pendidi- 
kan dan menjesuaikan buku2 pela- 

S5) Dalam menghadapi masa 
pembangunan kebudajaan dewasa 
ini, sudah sewadjarnjalah angga- 
yan belandja PPK  se-dikit2-nja 

rus 2576 dari anggaran negara. 
6) Benda2 kebudajaan milik ne 

TA jang ada diluar negeri harus 
Jiminta kembali. 3 

|. 7) Supaja diadakan pendidikan 

ajaan Di Solo 
Indonesia jang berlangsung di 
telah mengambil kesimpulan dan 

  

| 
| 

mengadjukan usul mengenai pen didikan kebudajaan untuk masja- 
rakat sekolah, masjarakat kota2 dan masjarakat buruh dan tani 

8) Membentuk dewan pertim- 
bangan Jektur dan pilem. | 

9) Supaja diadakan pengawa- 
san peredaran pilem dan reklame. 

10) Mengadakan  konserpatori 
kesenian daerah. ! 
:11) Mengadakan biro penter- 

djemah negara. 
12) Mengadakan Panitya penjeli- 

dikan buku2 lama tentang filsafat, 
13) Mengadakan pekan raya ke- ' 

budajaan. 
14) Memperluas Djawatan Kebu- 

dajaan sampai ke kabupaten. 
15) Membentuk lembaga nilem 

dan perpustakaan lektur pilem jg 
baik disetiap kota. 

16) Menggunakan pilem sebagai 
alat pendidikan masjarakat. 

175 Supaja soal kebudajaan dar. | 
rah mendjadi atjara dalam kongres ' 
jg akan datang, jaitu tentang hubu- 
ngan kebudajaan daerah dengan ke, 
budajaan nasional. 

18) Menetapkan bahasa Indone- 
sia sebagai mata peladjaran pokok ! 
disemua sekolah (termasuk sekolah : 
vak). | 

19) Bahasa dan huruf Dijawa su-! 
paja tetap" diadjarkan didaerah jg 
berkepentingan. | 

20) "Membuat kode pendidikan ba ' 

gi guru2. - | 
21) Mengadakan rentiana pelaksa ' 

naan pendidikan integral jg berben 

tuk undang2. 

Semen'ara itu Wakil Perdana Men ' 

ter 1 “Wongsoneyoro jang telah 

menghadliri kongres keludajaan di | 

Solo menjatakan  kesan2nja, bahwa ! 

kongres kebudajaan jang baru lalu ! 

itu pada umumnja telah mengalami | 

kemadjuan djika dibandingkan de- | 

ngan kongres2 jang lampan. Akan te | 

tapi disamping itu, Mr. Wongioker 

goro merasa agak kurang sena #| 

bahwa kongres kebudajaan jang lal: 
itu rupa2nja telah  mendjadi objek 
perebutan pengaruh pula diantara 'al! 
ran2 jang ada didalam  masjarakc', 
hal mana adalah kurang pada tem 
patnja. 
Mengenai berdirinja Lembaga Ke- 

budajaan Nasional Indonesia jang ke 

| 

PEMERINTAH DAERAH KOTA 
MAGELANG 

ekonomi perusahaan. 

  

RUSIA DJUARA TJATUR. 
”Antara” Amsterdam . mengawat- 

kan tentang kesudahan  pertanding- 

an2 babak ke-10 dari tournament 'ja 
tur internasional jang diadakan pa- 
da tg. 24-9 dj Amsterdam sbb.: 

  

Sovjet — Tjekoslowakia 214 —— 
152: ' Nederland “— Ysland 2—2: 

Argentina Israel 3-—1 Yugasla- 
via — Djerman Barat 215 — 114 
Hongaria — Inggris I—1 ( par- 
tij belum selesai): Bulgaria — Swe- 
dia: 2Y4 -— 116: 

Sabtu malam dilangsungkan  per- 
.tandingan babak terachir ' (ke-11) 
dimana regu Sovjet jang sudah pas- 

ti mendjadi'djuara berhadapan  de- 
ngan regu ”tuan-rumah”, Nederland. 
Pertandingan jang terpenting — akan 
berlangsung regu Yugoslavia — Tje 
koslowakia untuk. merebut tempat 
ke-2. 

| SEPAKBOLA: SOVJET UNI — 
HONGARIA 1—1 

Menurut siaran radio” Moskow, 
pertandingan sepakbola antara Sov 
ica Uni dan Hongaria jang  dilang 
sungkan dalem rang pada hari 
Minggu distadion ,,Dynamo” di 
Moskow, telah berachir dgn. angka 

(Ik 
Pertandingan jang serem ini pada 

saat turun minum keadaannya ada 
lah 1—0 buat Sovjet Uni. 

  

Dr. NJOO HONG HWIE 
Hari Kemis Universitet Indo- 

nesia di Djakarta telah memberi- 
kan. gelar. doktor dalam ilmu 
ekonomi “kepada. Njoo Hong 
Hwie. Upatjara pemberian gelar 

Lini antara lain dihadliri oleh wa- 
kil presiden Hatta dan mr. Sarto- 
no... Promovendus Njoo Hong 
Hwie telah mempertahankan de- 
sertasinia dihadapan prof. v. d. 
Velde dengan 9 dalil mengenai 

Dr. Nioo 
Hong Hwie adalah sard'ana eko- 
nomi jg pertama dihasilkan oleh 
Universitet Indonesia. 

NAN NP NE AI MEN MAL APA MAAN MER OR NANP L RLA LAS 

mudian disusul dengan Badan Kong- 

res Kebudajaan Islam Indonesia Mr. 
Wongsonegoro njatakan, djika ber- 

dirinja badan2 baru itu hanja berarti 
pengchususan, maka hal . itu tidak 

i mengapa, bahkan lebih ' baik: akan 
tetapi kalau berdirinja badan2 “itu 
terdorong oleh rasa kurang puas ter 

hadap Badan Musiawarat Kebuda- 
jaan Nasional, maka hal itu adalah 
kurang pada tempatnia Mudah2an 
sadjia djargan keliru djalannja. De- 

mikian Wongsonegoro. (Antara). 

PANGGILAN 
Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota 

Magelang 
Memanggil pelamar-pelamar untuk : 

KepalasDjawatan Pekerdjan Umum Kota 
Magelang 

(Digadji Menurut Golor 

Sjarat-sjarat bagi pelamar: | 
te n P yarga Negara Indonesia 

2. Umur 40 —50 tahun. 
3. Pendidikan: K.W.S. — P.J.S. — S.T.M., atau jang sede- 

radjat dengan itu. 

3 

igan V/b-Vyc P.G.P. 1948) 

. 
2 

4.  Sedikit-sedikitnja berpergalaman praktyk 10 tahun dalam 
lapangan Pekerdjaan Umum. 

5. Berbadan sehat jang dibuktikan dengan keterangan dok- 
ter. 

Surat lamaran disertai dengan daftar riwajat pekerdjaan dan 
riwajat hidup dan diperkuat dengan salinan? surat? keterangan dan 
salinan beslit2, diperlengkapi pul: 
bagi mereka jang bekerdja pada 
oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Magelang paling 
lambat pada tanggal 20 Oktob 

1 dengan ,,misbaarheidsverklaring” 

Pemerintah, harus sudah diterima 

er 1954. 

Magelang, 23 September 1954 
Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Magelang 

Ketua, 

R. MOEKAHAR RONOHADIWIDJOJO. 
Pr ta 

TI 

  

Mu ab   

  

obat terkenal untuk segala 

MAL     
  

  

—. Kursus 
Semarang — Pet 

t MENGETIK — misih trima 
# SEKOLAH MODE — ,: 

  

TMASSA 
erongon? Tengah 105 
peladjar baru 

# BAHASA BELANDA — romb. 1 Okt. 
# ADMINISTRASI — romb. 1 Okt. 

# MOTOR TEHNIK — 2-4 takt romb. 1 Okt. 
: (Pagi 
Tiabang2: 

SALATIGA UNGARAN 
Dj. Tuntang 48 Genuksari 244 

REMBANG   kebudajaan dikalangan tentara dan 
polisi. 
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AMBARAWA DEMAK 
Dj. Setasiun 23 Ki Palembang 3 

DJEPARA 
Panggang tengah. 
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merundini kan perda majan dengan 

kan perundingan setjara kolek 
dengan mereka. Seterusnja Shar- 
rett mengatakan bahwa Israel | 
akan mem i panitia perletakan | 
sendjata Jordania-Israel segera 
setelah ketuanja, seorang Ameri: 
ka, Hutchinson, diganti oleh se- 

Disamping itu Sharrett sekali 
lagi menjatakan kekuatiran Israel 
tentang akibat persetudjuan Ing- 
gris-Mesir mengenai masalah dae 
rah Terusan Suez, terutama jang 
bertalian dengan perhubungan ka- 
pal di terusan ag En : 

- Dikatakan, bahwa diperkuatnja 
kekuasaan -militer Mesir” “adalah 
suatu anijaman bagi Israel. 

(AntarasAFP) 

  

Ekor Perka- 
ra Piecioni 

Dim: Pengusutan Per- 
kara Wilma Montesi 
    

    

   
      

     

  

     

mengetjam tjara 
usut perkara p 
Montesi. Seperti 

tangkap dalam minggu z 
Piccioni, anak io Picchion! 
jang baru2 ini mengundurkan di- 
ri dari djabatan menteli luar ne- 
geri Italia dengan alasan ' 
membela 'anaknja. “ 

' 'Dalam sidang tsb. Scelba lalu 
meminta votum kepertjajaan atas 
tjara pengusutan perkara Montesi 
oleh: pemerintahannja. Scelba me- 
negaskan bahwa seorang menteri 
tak dapat diminta tanggung dja- 
wabnja atas perbuatan2 dari se- 
mua bawahannja. - Dalam hubu- 
ngan ini Scelba ' mengemukakan | 

   

bahwa di Inggris, A.S. dan bzh-$ 
kan di negara2 blok Sovjet pem| 

besar2 dapat dihukum djika me- 

lakukan kedjahatan an ta 

bersangkutan dengan ' pembesa 
itu. Senat Italia kemudian 
berikan votum  kepertjajaannja 

dengan perbandingan suara 1141 
lawan 97 sesudah diadakan debat | A5 5 Le 

mengenai 'mundurnja menteri luar |m 
negeri Attilio Piceioni. 

  

    

   

   

       

$ AG Klan 

SERUAN MENAMBAH 1 
DUKSI IKAN SEBANJAK- 

Panitia Negara Perbaikan 
kanan jg diketuai Dr. J. Li 
telah mengeluarkan Pa itaan, ' ig 
mengusulkan kepada P 

| dan mengandjurkan kepada masja 
rakat avar mentjurahkan  tenaya 
dan pikiran sebanjak2-nja supsia 

|. usaha penambahan hasil protcin | 
|. dapat ditjapai selekas2-nja 
|. djalan menambah produksi 1 ikan 

sebanjak2-nja. 3 6 
Pada waktu sekarang makanan 

| rakjat Indonesia pada” umumnja 
bermutu rendah mengenai zat pu- 
tih telur (protein), teratama pro- 

| tein ig berasal dari bahan 
. sedang 

.. manusia, 
(makanan sekarang harus 

, wan, 
untuk kesehatan badan 

mutn protein dalam | 

gi. Demikian pernjataan tsb.    

na membentuk Organisasi" Perta- 
hanan Eropa, demikianlah Men- 
teri “A.S., “Dulles, 
dalam pernjataannia 

| luarkan malam Minggu. 

Hrantiis untuk mengadjukan usut2 

. nan Labour Party supaja menentsno 

kembali Djerman Barat bekerdja de 

“dari Serikatburuh Mesin, Serikatbu: 
. Fruh Mesin di Sheffiled, Serikatburu', 

     

  

    

      

     

   

e a a adal 
konsekwensi2 bagi direktur2 Ta n 

emudian mem- | 

(Antara-AFP) 

    

  

  

  

Perak Kota Gede 

  

menguraikan 
jang dike- 

"Kini kemungkinan. “dapat ter- 
laksana program keamanan ber- 
sama harus ditindjau kembali. Se: 
bagian besar orang2 Amerika Se 
rikat sedar bahwa adalah tidak 
mungkin lebih lama lagi meng- 
undurkan djarumnja djam dan 
mentjari keamanan dengan meng- 
isolasi diri. Kami tahu pula bah- 
wa kami tidak dapat mempverdju- 
dkan keamanan dan langsung hi- 
dupnja kami dengan membuat 
iprogram2 jang tilak memnun'ai 
prospek jang masuk akal dan ig. 
betul2 mendjamin keamanan. Ka 
mi sangat gembira dengan ada- 
nja Inisiatif dari Inggris dan Pe- 

baru. Maka itu kami tak memba- 
Ws nsn!2 jane snesifik. 
Gerakan Anti Di Persendjatai ' 
“Kembali Djerman Barat 

“Di London Meluas. 
Menurut berita2 dalam surat? ka- 

bar maka 53 dari 64 Tjabang2? Partai 
Labour Inggeris didaerah London 
telah memberikan instruksi kepada pa 
ra utusannja dalam Konferensi tahu- 

mempersendjatai kembal 

Dierman Barat. Oleh koresponder 

Perumusan 

erman ?:     

sbb.: pertama, 

Too jang mewakili beribu2 buruh 
baru2 sadja telah mengambil putusan 

dipersendjatai ' kembal 
Djerman Barat. (Antara). 

Seterusnja Radio Moskow hari 
Minggu menjiarkan, bahwa hariar 

pemerintah Sovjet Uni ,.Izvestia” 
menamakan konperensi 9 negara me- 
ugenai persendjataan kembali Djer- 
man Barat itu merupakan usaha jang 
lebih djelas lagi daripada jang su 
dah2, untuk membangunkan kembali 
militarisme- Djerman. 

Makin lama makin sulit bagi Amc 
rika Serikat untuk menemukan ru- 
mus2 jang dimaksudkan untuk me- 
ngelabui mata umum, rumus2 untuk 

menutupi rantjangan2 guna mem- 

bangkitkan militarisme Djerman, De- 

mikianlah harian ,,Izvestia”. 

DELEGASI KAUM NELAJAN 
DJEPANG DITJEGAH MASUK 
GEDUNG KEDUTAAN BESAR 

“2 AS. DI-TOKIO. 
Suatu delegasi kaum nelajan 

Djepang terdiri atas 4 orang dari 
desa Yaezu jaitu tempat tinggal 
Aikichi Kuboyama jang pada hari 
Kemis jbl. telah meninggal dunia 
sebagai korban pertama perleda- 
kan bom zat-air A.S. pada hari 

Masji UI 
HARI MINGGU PKI 

ngadakan rapay besar: 
dga memadjukan Sd 
dera? CC PRP 
kretaris” Pr 
A.Z. Anwar 
Sebelum. rep 
kumpulkan st 

jat kota Bandung tk 
gangguan gerombolan." 
pengumuman 
bangan jg telah" 
Minggu jbl ita ad 

$249,50, pakaian 4141 
berpuluh? karung bera: 
ngan itu diserahkan k 
Bentjana Alam | ng Dra, E : 
mma anaati ".. 2 ea Wakil Presiden Mhd. Hatta mengundjungi PREI. Tampak disini beliau 
Aidit jang Beta IL 2 sedang mengundjungi stand naa ae us 

djam mengupas .pei mayan -. RN 
nal, soal pemiliha: 1 ' 
gram PKI. Persatu: Net 1 3 
gapnja penting untuk: 1. melawan) " Uu a Ada 
kapitalisme Belanda upun 2 aa 2 Pt 
tuut KMB sudah bubar, 2, mengem- |: a- TE ss 
balikan Irian Barat jang merup PARA. 8 1 D 
todongan pistol terhadap S3 Gen na aa Oa | 

membasmi gerombolan2 1 TKRP : Ki. oa SERA 

Lan Berada | sea #s|Bermufakatan Antara Menteri2 Luar 
bera Perpetahan antara ban (Negeri, Eropa Barat — Dulles Gembira 
ndonesia seperti ,Eront Ainti-ROru- | & 1 TEA 5 

nis" dan 5. melawan hasutan perngh — Gerakan Anti Persendjataan Djer- 
Dikemukakannja dalam  kuparan | i ori 

Hu bahwa PKI akan menuntut bebe- | man Di Inggris Meluas 
rapa orang Masjumi jan gya 5 : 
memfitnah DKI Pa Se aaaan Mi PADA ACHIR minggu jang lalu telah dilangsungkan perte- 

: mengenai Fronk Anti-Komunis jang | muan2 peni.ng antara Menteri2 Luarnegeri negeri2 Eropa Barat. 

bertentangan dengan undang2 dasar | Mereka mempersoalkan Djerman Barat. Intervu2 setjara perseora- 
sementara dan simbul RJ. Bhineka| ngan menjatakan adanja tukerme nukar pendapat jang banjak seka- 
Tunggal Ika. Dikatakannja, ideolo | N selama minggu jang lalu ini. Dalam pada itu dapat dikatakan 
gi PKI adalah sah di Indonesia-| bahwa telah tertjapai permufakatan tentang  soal2 
Bahkan dalam pakt ” SEATO pun| Djerman Barat harus dipersendjatai dalam tngkat jang sama de- 
perkataan anti-komunis ditjoret. Wa-| ngan negeri2 merdeka lainnja. 
laupun demikian PKI mengadjak| $ 2 5 
kerdjasama dengan Masjumi, karena | Kedua, HBersenataan Djerman 
Masjumi bukan “ musuhnja, sedang | darat dan negeri? lain di Eropa jg 
musuh PKI adalah Belanda dan keki | Xutserta harus tunduk kepada kan-J menentang 
tangannja. Aidit menegaskan, bahwa | "ol dan kepada pembatasan. Ketiga 
persafuan nasional peclu untuk mem | Jerdjandjian Brussel dapat diub h 

bela RI. terhadap golongan jang | “ntuk memasukan Djerman Barat 
mau mendirikan negara lain dalam tan Italia dan untuk memperkenan- 

— RL. jang mau bendera lain dari pa- | “an adana penilikan oleh NATO. 
da bendera nasional?) Merah Paih | Hal jang terpenting dianggap soal 
Mengenai pemilihan umum Aidit me | SOn:rol dan pembatasan. Dan soal 
ngadiak supaja orang mentjegah go-| Sd ini diadakan untuk meredakan 
longan jang mau mengamuk djika (kekuatan Perantis akan kemungki- 

kalah dlam pemilihan “vmem ita | Yin bangunn'a kembali Dserman 'ig 
Kalau PKI kalah maka PKI akan me Pee a na kembali Djerman jang 

ptt dn 24 sa 1gresif. i 
merk On seni aan Oa Luarnegeri Kanada, Les- 

Se 3 Or Pearson, telah ada di London 
. an 'imana dia sudah melakukan perun 
Sed 1 Da sh tingan? dengan Menteri Luarneegeri 

Israe da Y “ FEden dari Inggris. 
. aa, Ba 2 

mai Ugu Arah 4 Dulles gembira. 
i Cmente ri “Israel, ementara itu Amerika Serikat 

Me at SANA konpere se | pertjaja bahwa adalah — terutama 
si pers 2 Ebeg at” menerang- | Kepada Kepala negara Eropa un- 
kan bahwa Israel bersedia untuk tuk mengadjukan usul2 bari gu: 

 Hebih penting jalah kewadjiban. Ten 

Isa baik bagi negara kita, dan 

berarti ia belum melakukan 

& 

lem 
   zin2 Devise 

    
kan tjeramah umam untuk W.N.I, keturu- 

! datang tdak terlalu banjak tetapi per- 
dikatakan besar djika dibandingkan dengan 

Fl Sebagai pembitjara pertama, jalah asing itu kalau perlu dipaksakan, 
anggauta Paremen, Sarino jang mem 

Ibitjarakan soal kewarganegaraan In 
donesia. Dalam hal ini dinjatakan, 
bahwa warganegara itu tidak tjukup 
kalau diartikan, bahwa orang jang| 
hidup dalam suatu daerah sudah 
mendjadi warganegara. Kewargane- 
garaan bukan hanja memperhitung- 

kan untung ruginja sadja tapi jang 

tang kewadjiban ini oleh Sarino di- 
terangkan, bahwa pertama jalah un 
tuk menjeleggarakan apa2 jang dira 

1 bu 
|kan untuk kepentingan individu, de 
ngan beranggapan kalau untuk ke 
|pentingan sendiri sudah tjukup, ti 
dak memperdulikan keadaan diseki 
|tarnja. Warganegara baik jang dina 
makan asli maupun ' keturunan 
asing, kalau mendjadi warganegara, 
harus mengerti  djuga akan tang 
gung djawabnja bagi kebaikan nega 
ra tempat ia hidup. Karena kalau 
warganegara hanja menganggap di 

rinja hanja sebagai penduduk sadja, 
kewa 

djibannja. 5 

Soal kartu kuning. 
Kemudian dikemukakan pendi- 

rian P.N.I. dim menghadapi ma- 
salah kewarganegaraan Indonesia 
ang tidak mengadakan perbedaan- 
serbedaan antara asli atau bukan 
isel. sesuai dengan politik mani- 
est 1946 jang didalamnja tertjan- 
um tentang stelsel jang dimiliki 
oleh W.N.I. keturunan asing, da- 
am hal ini keturunan Tionghoa 
alah passiefstelsel. 
Selandjutnja dikemukakan bah- 

xa dalam kalangan Tionghoa kini 
terdapat tdak kurang dari 4 ma- 
t'jam golongan, jalah 1 mereka jg 
tetap W.N.L, 2 mereka jang me- 
aolak, 3. golongan jang merupa- 
kan Warganegara RRT atau Kuo- 
mintang dan 4 golongan jang ti- 
lak memilih salah satu kewarga 
aegaraan hingga merupakan go- 
'ongan penduduk klandistin (ge- 
ap). 

Bagi sesuatu pem. jang meng- 
hadapi 4 djenis golongan ini, ten- 
tu bukan menghadapi suatu per: 
soalan jang mudah. 

Kemudian dinjatakan djuga 
sahwa dalam memberi idzin dan 
:oa12 jang berhubungan ekonomi 
sering orang dengar bahwa W.N.I. 
keturunan asing diminta memper- 
Gihatkan dwu kartu kuningn'a. Ini 
bukamah berarti bahwa djawatan 
pem. hendak mengadakan perbe- 
daan, tapi jang terutama karena 
sendjabat djawatan itu mau kom 
trole agar ssuatu 'idzin jang dibe- 
Tkan itu betul2 tidak djatuh ke 
golongan asing. 

Hak jang sama. 

  

  

11 Mingg 1 dak t dige — Sandiwhra 
ani PMI penbunan PAI. Haerah Jo, 

kita ganti 'dan djalankan sendiri. 

  
   

gara Indonesia sendiri. Dan ba 
orang asing, tidak ada tempat lagi 

Idan turuna, bukan asli, 
an ini djuga akan menerima pemba 
'gian jang 709o itu tadi. 

“maka sebaiknja dit/ari djalan kasih 

Selandjutnja dinjatakan sebagai 
W.N. kita semua mempunjai hak 
jang sama sebagai anggauta ma- 
sjarakat Indonesia, tetapi d'sami- 

Sabtu ditjegah memasuki gedung 
kedutaan-besar A.S. di Tokio oleb 
pendjaga2 Djepang ketika hendak 
menjampaikan protes atas pertjo- 
baan2 sendata nuciear jang diada- 
kan oleh A.S. 
...Ketika delegasi tsb. sampai di 
muka gedung kedutaan besar A.S. 
ternjata pintu-gerbangnja telah 
terkuntji. 

Karena En- 

teng Tangan 
Angg. Polisi Lalu Lintas 

Diadili 

SIDANG Pengadilan Negeri 
Surabaja Sabtu siang dibawah 
pimpinan hakim Mr. Oei Pek 
Hong, telah memeriksa perkara 
seorang agen polisi lalu lintas 
Surabaja bernama Prawito, kare- 
na dituduh pada tgl.22 Djuni 
1953 diam 1 siang sewaktu ber- 
djaga dipos VI didjalan perempa- 
tan Tundjungan — Gentengka-   politik harian ,,Daily Worker” di. 

taksir bahwa majoritet jang terbesar 
dari Tjabang2 Labour. Party diselu- 
ruh negeri akan menentang persen- 

m7 1 | djataan kembali Djarman Barat. 
“| Dalam gerakan Serikatburuh p! $ 

| 

    

z 
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|para - penentang — dipersendjatainja 

ngan aiat. Komite daerah Londor 
| dari Serikat buruh Transport dar 
Umum, Komite Distrik Utara Londor 

“Kalau ,,Ma- 
py“ Ngamuk 
60 Orang Tewas Dan 70 
. Hilang Di Ojepang 

    
DALAM tempo kurang dari 2 
minggu, Djepang sudah 3 kali di- 
serang angin taufan, dan angin 
aufan jang paling achir. jang di- 
namakan ”Marie“, telah memba- 
wa korban 60 orang tewas, 70 
orang kilang, hampir 500 orang 

dapat luka2. Hari Minggu 
”Marie" berputar-putar menghern- 
bus kelaut Djepang disebelah ba- 
rat pulau Hokkaido, kearah Sa- 
|khalin. Taufan ini menimbulkan 
gelombang2 besar d'pantai barat- 

  

   

   

Ii — Gemblongan, telah menga- 
niaja dengan kepalan tangan se- 
orang peladjar bernama Mardjo- 
no. Disamping itu terdakwa dju- 
ga dipersalahkan telah menendang 
dengan sepatu, memukul dengan 
ikat pinggang kulit besar atas diri 
Mardjono sewaktu berada diseksi 
II Bubutan, Seksi II - Kaliasin 
dan kantor polisi Jalu lintas 
Ngemplak, sehingga Mardjono 
menderita luka2 jang agak berat 
dan perlu dirawat di R.S.U.P. 
Simpang. . i 

Disamping itu Mardjono djuga 
menderita luka2 dibagian - mata 
sebelah kiri jang berat, hidung, 
bibir dan dadanja. Mengenai tu- 
duhan tsb. terdakwa mengakui 
dengan terus terang akan segala 
kesalahannja, sementara ketera- 
ngan empat orang saksi jang di 
dengar sama memberatkan  ter- 
dakwa. Dalam reguisitoirnja djak- 
sa menuntut supaja terdakwa 
Prawito didjatuhi hukuman pen- 
diara 4 bulan dengan masa per- 
tjobaan 1 tahun. Putusan hakim 
akan diberikan pada sidang tg.-2 
Oktober 1954 jang akan datang. 

(Antara) 

Dua rombongan orang2 Tiong- 
hoa masing2 dari Indonesia dan 
India pada hari Selasa jl. telah tiba 
di Peking untuk menghadliri peti- 
ngatan hari nasional tgl. 1-10 jang 
akan datang... Rombongan dari In-   lsut Honshu dan Hokkaido, hu- 

jan angin lebat mengamuk dipe- 
sisir ita, Ber'bu-ribu rumah telah 
hantjur, 7.000 buah rumah Tegi 
tergenang air bah. (Antara-UP). 

  

"| Rusia A 
RADIO MOSKOW malam Ming- 

gu jl meniarkan bahwa sardjana2 

Soviet sudah berhasil membuat ro- 

ket2, jang bisa melajang — hamyir 
1250 mil tingginja diatas permukaan 

'ma lagi Sovjet akan membuuat to- 
ket2 jang dapat mentjapai bulan. Ke 
'terangan tadi diperoleh dari seorang   professor Sovjet bernama Stanyul.o- 

bumi: menurut siaran tadi, tak la-' 

donesia jang dipimpin Chu Pei 
(Kuan terdiri dari 49 orang, jang da 

ri India terdiri darj 8 orang. diba- 
wah pimpinan Huang Tzu Lou. De 
mikian Hsin Hua. 

9:ng ini pun harus mempunjai ke- 
insjafan terhadap masj Bi 
...Soal tuntutan hak harus diper- 
h'tungkan dengan kedudukannja 
W.N.I. keturunan asing dan aseli 
dalam masjarakat Indonesia jang 
beranak er: 7 
— 'Tiap-2 pemerintah dalam usa- 
hanja selalu akan menurut djalan2 
undang?) dan peraturan2 dan ini 
harus pula dsesuaikan dengan ke- 
adaan dan kenjataan jang dihada- 
pan kta. 2 
Dalam sozl perekonom'an pem. 

menghendak! perimbangan h'ngga 
Tavar Inerupakan Ekonomi Nasio- 
ea : “3 
Kalau didiaman pendjadjahan di- 

masa masjarpikat Indonesia pada 
waktu itu jang menguasai ekonomi 
Indonesia adalah pendiadjah Belan- 
da. Tetapi sekarang karena adanja 
warisan ekonomi "kolonial, “sesudah 
Belanda tidak ada maka pandangan 
golongan Indonesia aseli dipindah- 
kan pada golongan Tionghoa dan 
mereka dianggap jang sekarang rien 
sdjadjah” ekonomi. 

Bagi P.N.I. sendiri soal minoritet 

Semua Warga Negaraj 
Mempunjai Hak Samal| 

"Permintaan Diperlihatkannja Kartu Kuning 
Hanja Utk Kontrole— 

sehingga perusahaan mereka bisa 

Urituk keperluan ini sudah dila- 
kukan beberapa tindakan. Pereko- 
nom'an Indonesia harus dipegang | 
bersama-sama oleh warganegara 
Indones:a aseli dan bukan “aseli. 

sia harus dimiliki oleh Warga Ne- 

jang bisa menguasai ekonomi ki- 

Pemerintah sudah  mempunjai 
principes dah ini bukan bermak- 
sud untuk mengadakan perbedaan- 
perbedaan tetapi maksudnja supa- 
'a kedua golongan tsb. bisa men- 
djadi satu, | 

Pembagian devisen. 
Terutama pada warganegara In 

donesia turunan Tionghoa diharap 

kan keluarnja golongan asing. Ke 

an devisen kita, djuga tentang uang 
rupiah kita jang katanja tak laku 
diluar negeri. Tentang 
devisen dikatakan, bahwa untuk pe 
'ngusaha asing disediakan  khanja 
1590 sedang untuk warganegara In 
donesia 85$fe. Dari 85Io ini  dise 
diakan 1590 untuk pengusaha Indo 
nesia bukan aseli dan jang 7090 un 
tuk pengusaha Indonesia asli. “Ini 
bukan diskriminasi, karena kalau 
perusahaan Indonesia bukan asli ini 

kemudian didjadikan asli dengan 
komposisi modal 5046 — 5096 asli 

perusahan 

Djuga dalam pendirian N.V.-?se- 
karang diatur dengan tjara fifty-fifty, 
lebih tegas sekarang dalam pemben 
tukan N.V, harus diadakan assimi- 
lasi. Membitjarakan soal keuangan- 
nja dari modal  assimilasi itud'ika 
pihak aseli tidak mempunjai uang, 

pindjam modal untuk bagian jang 
aseli dan ini bisa dibajar berangsur 
angsur dari keuntungan hingga mo 

dal iang 5096 djadi miliknja si 'aseli 
sendiri. S : 

Sesudahnja oleh Menteri ditutur- 
kan djuga tentang hasil2 dari per- 
djalanan ke Eropa dimana bisa di- 
dapat kredit mesin2. Kepada w.n. 
Indonesia keturunan Tionghoa djuga 
diserukan supaja mereka mengelu- 
arkan modal simpanannja untuk 
membangun perindusterialisasi. Dan 
kepada mereka diberi diaminan bah 
wa modal ini akan tidak dikenakan 
padjak dan sebagainja, asal uang itu 

  

Wongsonego- 
"ro Mengakui 
(Bahwa Dlm PIR Me- 
mang Ada 2 Penda-   | pa Mengenai Kabinet 

| ATAS PERTANJAAN ,Antara”, 
jun Wongsonegoro  menjatakan 
Pari Sabtu di Solo, bahwa di kaia' 

|agan PIR sendiri 
jua pendapat jang belum merupa 
can pendirian jg mutlak dalam 

memang ada! 

  

(Pesan Chou Pd Golong- 
an Tionghoa Perantauan 
Supaja Mereka Menghormati Undang2 
Pemerintah Dan 'Adat2 Kemasjarakatan 

Dimana Mereka Hidup 
MENGENAI SOAL orang2 Tiongkok diseberang jang ber- 

djumlah 12.000.600 orang itu, Chou En-lai perdana menteri me 
rangkap menteri luar negeri RRT mengatakan dalam  laporann ia, 
bahwa keadaan mereka itu sangat sulit dinegeri2 ig bersikap tidak 
bersahabat terhadap RRT dan Chou mengharapkan supaja nege-   

yabungannja dgn belsid politik 
xabiney sekarang ini, Jang satu 
verpendapat bahwa utk memper- 
baiki sesuatu jg baik, dalam ma 
da terdapat pula bagian jg bu. 
suk, apakah orang mesti melem- 

ri-negeri itu menghormati dan tidaks membeda2-kan terhadap 
hak-hak dan kepentingan2 mere ka jang legal. Pemerintah Rakjat 
RRT, kata Chou, dalam pada itu mendesak kepada mereka supaja 
mereka ini menghormati undang2 pemerintah2 dan adat2 kemasja- 
rakatan dimana mereka hidup. Kn 

! 
RRT bersiap-sedia menjelesai- ngadakan tjampurtangan di Tiong 

Yanah dan perekonomian Indone- | 

parkan seluruh barang itu atau. soal kebangsaan dari orang-orang 
xah dapat dgn djalan memperbai Tiongkok diseberang itu jg oleh 
ki jang buruk itu sadja, sedarg bekas pemerintah Tiongkok Kuo- 

ta. Maka dalam perekonom an ini | 

Idja pada kongres P.I.R. jang akar. 

kan bantuannja untuk . mengusaha 

mudian dibentangkan tentang keada 

pembagian 

lainnja memandang kabinet seka 
bagi | ran “ini sebagai seoraug patient 

    jg sudah tidak dapat “ismbuh. 
tan hingga djalan satu?nja ha. 
alah mendjatuhkan kabinet. 

“ Dalam hal ini Wongsonegoro me- 
nganggap Baik utjapan Mr. Tadjud- 
din Noor baru? ini jang menjatakan. 
bahwa sebaiknja kita menunggu sa 

       
     

datang karena toch sudah dekat. 
“Adalah memang sebaiknja djika kite 
menunggu sadja uitspraak dari kong- 
res nanti. Demikian Wongsonegoro 
Ditanja pendapatnja mengenai utja- 
'pan Prof. Hazairin di Medan jane 
menjatakan bahwa ,,pemerintah sen- 
diri ingin menghilangkan status swa 
pradja karena swapradja adalah sis- 
tim feodal”,  'Wongsonegoro njata- 
|kan: ,,Saja kira tak mungkin beliau 
njatakan demikian, karena negara ki- 
ta negara hukum djadi penjelesaiar 
status swapradja harus melalui sa- 
luran2 hukum dan tidak tjukup hanjz 
dengan kebidjaksanaan sadja. Demi- 

mintang tidak pernah ditjoba. 
RRT bersedia pertama2 menjele- 

saikan soal ini dengan negeri? di 
Asia Tenggara jang  mempunjai 
hubungan diplomasi dengan RRT. 

Tempat dalam PBB. 

Perdana Menteri RRT menjata 
kan bahwa blok agressif interna- 
ssonal jang dipimpin oleh A.S. 
dengan terang-terangan bersikap 
bermusuhan terhadap £!RT dan 
blok tsb. masih mentjegah RRT 
mempunjai kedudukan dan hak 
jang legal dalam PBB dng tidak 
memperdulikan pendapat dunia 
maupun sikap2 pemerintah2 jang 
tidak membenarkan sikap bermu- 
suhan blok tsb. 

Perdana Menteri Chou En-lai me 
ngatakan, setelah ada gentjatan sen- 

djata di Korea dan Indonesia maka 
Amerika Serikat telah ' memperhe- 

hat pengerahan golongan Chiang 
Kai-shek di Taiwan dgn. maksud 
memperbesar peperangannja — terha 
dap daratan Tiongkok dan pantai- 

nja. Dengan demikian blok tsb. me   kian Mr. Wongsonegoro. (Antara) 

Pa 

Buku2 ,,Comicss 
Djiwa 

BUKU2 ”COMICS, jang isi 
kerapkal: dongeng2 dalam bentuk 
hal2 jang mengerikan seperti pem 
tu dil. hingga kini masih djuga m 
dan meratjuni otak anak2 sekolah 
— malahan seringkali melebihi — 
dapat diperlihatkan dengan bebe 

rikat "Reader's Digest“ bulan Mei 
1954, di Amerika Serikat sendri 
telah terdjadi pembunuhan2 jang 
dilakukan oleh anak2 dibawah 
umur, jang — setelah disel diki 
oleh 'ang berwadjib — ternjata di 
"lakukan oleh anak? jang sudah 
”termakan“ oleh dongeng2 dalam   lipergunakan untuk keperluan .pem- 

nantinja kalau modal W.N.I. ketu- 

modalnja untuk 'perindusterialisasian 

Belanda Ha- 

rapkan A.S. 
Memberi Bantuan Jg Un- 

tungkan Negaranja 
WARTAWAN "Het Vrije Volk" 

Sluyzer dalam komentarnja me: 
ngenai keputusan sidang umum 
PBB tentang akan dibitjarakannja 
masalah Irian Barat dan mengenai 
komunike New Delhi tentang 
konperensi Aa menulis me- 
ngenai soal jang ' na, bahwa 
suara blanko ai Amerika harus 
Kg bahwa de- 
ngan keadaan. state ent 
masih harus Ba NN ata 
sikap mana jang musti diambilnja 
utk kepentingan Amerika berhu- 
uang dengan politiknja di Asia 

Komentar itu selandjutnja menun 
djukkan, bahwa pada waktu jang 
achir2 ini berulang? banjak desas- 
desuskan bahwa Indonesia akan ber 
sedia sedikit banjak memihak kepa 
da Amerika, apabila negara ini su- 
ka memberikan bantuan kepada 
Indonesia untuk' memiliki kembali   

sudah tidak ada. Jang ada hanja 
soal W.N.L   Sedang. dim perekonomian P.N.I. 
mempunjai pendirian principes de- 
nsan mengadakan assimilasi ' jalah 
fifty-fifty hingga akan merupakan 
taraf ekonomi nasional iang harmo 
nis, karena dengan demikian kita 

akan dapat menjusun suatu masjara 
kat jang bahagia, dan sama rata. 

Tidak diadakan  diskri- 
minasi ekonomi. 

Seterusnja menteri Perekonomian, 
mr. Iskag  Tjokrohadisurjo jang ber 
bitjara “atas nama pemerintah, "me 
njatakan, bahwa politik  perekono 
mian Pemerintah sekarang jalah me 
robah. struktur . ekonomi kolonial 
djadi Ekonomi Nasional. Kemudian 
dituturkan kedudukan perekonomi 
an Indonesia dari djaman pendjadja 
han hingga  ditjapainja kemerdeka 
an pada tahun 1945. 

Kemerdekaan politik 
peroleh dari  perdjuangan 

jang di 
kurang 

ada artinja kalau disamping ini be. 
lum ada kemerdekaan politik eko 
nomi. Di tiap-tiap ' negara, adalah 
warganegara jang pegang perekono 
mian, tegasnja dj Indonesia ekono 
mipun harus dimiliki oleh  wargane 
gara Indonesia sendiri. 

Kemudian dikemukakan, bahwa 
dengan terus terang kita harus me 
nentang modal dari orang2 asing, 
dan kita harus berusaha supaja me 
reka keluar dari Indonesia dap ke 
dudukannja diganti oleh warganega 
ra Indonesia. Keluarnja orang-orang 

'Irian Barat. Dalam hubungan ini 
komunike New Delhi mengenai kon 
perensi Afro-Asia dimana RRT dju- 
ga mempunjai wakilnja. 

Komunike New" Delhi itu, menu- 
rut komentar tersebur, berarti su- 
atu pemberantasan dari desas-desus 
tersebut diatas dan dia mengharap- 
kan bahwa kareng itu pula sikap 
Amerika akan mendjadi lebih tegas, 
jaitu menjokong Nederland — dalam 
djurusan jang menguntungkan nega- 
ra itu. Harapan itu selandjutnja ber 
dasarkan 
pasal2 piagam PBB menguasai antja 
man terhadap perdamian jang dika- 
takan mudah sekali ditolak. 

. (Antara). 

| DEMONSTRASI DI TOKYO 
MENENTANG KELILING 
DUNIA A DR 

i YOSHITA. 
Lebih dari 7000 orang  Djepang 

| di Tokyo telah mengadakan demons 
| trasi Sabtu petang dengan maksud 
supaja Perdana Menteri  Yoshida 
membatalkan perdjalaren keliling du 
nia. Para demonstran itu membawa 
lampu2 kertas dan: pandji2. ' Menu: 
rut rentjana Yoshida sudah akan be 
rangkat hari Minggu pagi dari To- 
kyo menudju ke Kanada. Para  de- 
monstran itu terdiri “dari pegawai2 
kantor pemerintah dan. umum dan 
berkerumun didepan tempat kedia- 
man resmi Yoshida. Mereka menun 
tut pula supaja pemerintah segera 
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kan Bikin 
vich. Sard/ana ini mengatakan bah- 
wa pada waktu ini roket2 dipakai 
untuk  menjelidiki  lapisan2 atas 
atmosfir, sampai setinggi kira2 400 
km (243,4 mil). 
Penerbangan antar-planet itu me 

mang sulit, kata Stanyukovich, teta 
pi dengan perkembangan2 ilmu pel untuk membuat roket2 luar 

| 
: | 

Rocket? Ke Bulan 
perkembangan tehnologi seperti 
karang inj tak lama lagi akan me 
mungkinkan di,,sembur”kannja se 
buah prototype roket sampai ke-hu 
lan. Diterangkannja, bahwa banjak 
sardjana dan pentjipta — (desigaer) 
telah mengadjukan rentjana2 jg. asli 

atmos 

se 

ngetahuan Racket seperti sekarang ini kfir. (space). Stanyukovich  menerang 
bukanlah sesar kemustihflan, dan kan, bahwa sardjana2. Sovjet bukan 

mtemberikan kerugian kepada “ kor- 
ban2 bom zat air. 

sadja sedang berusaha mengatasi 
soal2 jang bertalian dengan psm 
buatan kapal2 roket, tetapi djuga se 
dang mengerdjakan ,s0al2 tainaja” 
jang bertalian dengan penerbangan 
diluar lapisan atmosfir, space tra 
ve?” x 

Demikianlah menurut siaran radio 
Moskow jang dimonitor di London." 
(Antara-UP) 

bangunan. Dituturkan diuga tjara2 : 

runan ' Tionghoa. menjumbangkan 

pelaksanaan “ formil dari 

Irian Prav 

gambaran? jang sangat djelas jang 
' dimuat dalam buku2 murahan ta- 
“di. (menusukkan pisau, mengan'a- 
!ia dst). Pang 3 z 

Belum lama berselang di Afrika 
Selatan ada seorang anak laki2 'g 

gi: simbil- berteriak: ” Awas, ma- 
isia ri «luar. bumi datang!“ 

Anak tadi tidak luka2, tetapi selu- 
“ruh badannja “menggigil. Djuga 
para ahli pendidik di New Zealand 

nusia dari 

Awas, Manusia Dari 
Luar Dunia Datang” 

Menurut madjalah Amerika Se-j 

me'ompat dari diendela jang tng- 

Banjak Meratjuni 
Anak2 

nja bukangja lelutjon? melainkan 
gambar2, jang menggambarkan 

bunuhan, penganiajamn, hantu-han- 
embandjiri berbagai-bagai negeri, 
. Bahwa pengaruhnja tidak kalah 
apa jang disebut ”"buku2 tjabul", 

rapa tjonioh. 

jang tersiar seluruh kota. 

Polisi dgn. susah-pajah dapat 
membubarkan mereka. Salah se- 
orang ibu dari anak2 sekolah tadi 
melihatkan sebuah ” comics“ kepa- 
da polisi: djslas betul darimana 
anak2 tadi mendapat ”ilham“nia. 
Buku tadi ”bat'aan“ anaknja. Pe- 
ngawas sekolah rendah di Glas- 
cow, HS. Mackintosh, menjatakan 
hahwa buku2 dongeng ngeri ini 
sekarang sudah ' melebihi batas2- 
aja. Diharapkannja supaja peme- 
rintah lekas ambil tindakan» aktif 
'alam menghadapi masalah pen- 

ting ini: anak2 otaknja diratjuni. 
(Antara). 

Taiwan itu 

kok dan membahajakan Asia. Kata 
Chou, golongan Chiang Kai-shek itu 
adalah musuhnja rakjat 
maupun dari semua rakjat jg. ti ntia 
damai di Asia dan diseluruh dunia. 
Chou En-lai memberikan perhatian- 
nja terhadap pendudukan Selat Tai- 
wan oleh Angkatan Laut ke-7 AS 
Ian setjara terangdan pemerintah 
AS menjatakan akan  memperguna- 
kan Armada ke-7nja untuk merinta 
ngi rakjat Tiongkok membebaskan 
Taiwan. Pemerintah AS telah me- 
ngambil tindakan dengan menanda- 
tangani ”Pakt Keamanan Bersama 
jang bilateral” dengan Chiang Kai 
shek dan akan membikin Persekutu 
an Pertahanan Asia Timur Laut” de 
ngan orang2 reaksioner di Djepang, 
dengan Syngman Rhee di Korea Se 
latan dan dgn. Chiang Kai-shek di 
Taiwan dan ini akan dihubungkan 
Jengan SEATO. 

Tiongkok 

Rakjat Tiongkok harus membebas 
kan Taiwan, kata Perdana Menteri 
Chou, dan selama Taiwan tidak 'di 
bebaskan maka wilajah Tiongkok 
tidaklah lengkap, lingkungan Tiong 
kok untuk mengadakan pembangu- 
nan setjara damaj tidak didjamin 
lan dengan demikian perdamaian 
li Timur Djauh dan didunia tidak- 
lah didjamip pula. 

Agar supaja ketegangan interna- 
sional diredakan maka lenjapkanlah 
antjaman itu, bahaja itu, kata Chou. 
Armada A.S. jg menduduki Selat 

harus ditarik kembali, 
kedudukan dan hak jg sah dari 
RRT dalam PBB” harus dipulihkan, 
asul menggantikan blok2 peperi- 
agan dengan perdamaian kolektif 
xarus dilaksanakan, rentjana meng- 
hidupkan kembali militerisme Dje- 
pang dan Djerman harus" dihenti- 
kan. dan tuntutan? supaja diadakan 
pengurangan  persendjataan setjara 
umum serta “dilarangnja sendjata2 
hydrogin dan sendjata2 penghan- 
tjur setjara besar2an lainnja harus 
dipenuhi, demikianlah Perdana Men 

teri merangkap Menteri Luar Nege 
ri RRT, Chou Enlai mengachiri Ia 

porannja. (Antara—Hsin Hua). 

z 
1 

Menurut pemberitahuan jang di 
sampaikan kepada segenap lang-, 
ganannja dari 5 buah perusahaan 
roti di Djakarta, ialah Jan Bakker, 
N.V. Bogerijen, Bakkerij Otten, 
Stam & Wijns dan Bakkerij Ter- 
maten, menjatakan bahwa mulai 
hari Rebo tg. 29 September jad., 
perusahaan2 tsb. tidak dapat mem 
buat roti tawar (wit brood). Hal 
ini disebabkan oleh kekurangan 
bersediaan terigu jang ada pada 
5 buah perusahaan roti tsb.   

: BARU TERIMA   telah memprotes pengaruh buruk 
buku2 import tad'. Disamping pe- 
ingaruh2 “buruk tsb.. tadi, di Ing- 
gris orang mengeluh bahwa kare- 
na hanja mel'ihati gambar2 sadia, 
.maka si-anak mindjadi malas 
membatia. 

Demikian pula di Glassow hari 
Sabtu HI terdjadi satu peristiwa aki- 
bat peratjuran dengan buku? ”co- 
mics”. Anak2 sekolah rendah me- 
njerbu kuburant, katania  mentjari 
"hantu bergigi besi, pengisap darah 

manusia dan hantu2 ini keluar dari 
kuburan” Tachajul akan 'vampire,., 
Scotlandia sudah lama  lenjap dari 
lamunan orang. Tetapi sekarang se- 
konjong2 muntjul. Akibat ”comics,, 
tadi Anak2 tadi bersendjatakan pi- 
sau, tongkat, batu dil. Menurut pen 

duduk jang menjaksikannja — anak2 
tadi bukannja bermain2, melainkan 
|sungguh2 “pertjaja “akan dongeng?2an 

. Amerika Mau 
mms : i 

Pikat Iran 
Supaja Ikut Blok Asia 

Tenggara ? 
DALAM tadjuk rentjananja 

Pravda hari Sabtu memberikan 
komentar bahwa Amerkia Serikat 
menekan Iran supaja menanda- 
tangani perdjandjian minjak de- 

an m selekas2nja menga- 
djak Iran ikutserta dalam blok 
Asia Tenggara. Selandjutnja ha- 

itu berpendapat bah- 
wa ,,komplotan merah jang pal- 
su” itu jang di Iran baru2 sadja 
ditemukan adalah sebenarnja sua- 
tu manoeuyre jang bermaksud 
menu »komplotan jang sebe- 
narnja ditudjukan terhadap kemer 
dekaan Iran, komplotan mana di- 
bikin oleh Washington”. 

nja bahwa pendapat Sovjet tidak 
dapat membiarkan begitu 
fitnahan2 terhadap U.R.S:S. dan 
»Pravda” berpendapat bahwa per 
buatan jang demikian itu adalah 
merupakan salah satu sebab ada- 
nja ketegangan antara negeri2 
tetangga Rusia. Pravda heran bah 
wa kalangan2 pemerintah Iran 
tidak berbuat apa-apa untuk meng 
bentikan kampanje kebentjian dan 
fitnahan jang ditudjukan terhadap 
U.R.S.S. itu. (Antara-AFP) 

  

2 SERDADU INGGRIS DIDJA- 
TUHI HUKUMAN GANTUNG, 

- Pengadilan militer Inggris di 
Wiena, Austria, Sabtu j.l. telah 
mendjatuhkan hukuman gantung 
(atas diri 2 orang serdadu Inggris 
bernama Richard James McBrinn 
dan Dennis William “Warrington, 

reka mengamuk, dalam mana 
ereka membunuh seorang peda- 

Dar" Banpaw 'Austria, melukai 5 
orang lainnja, diantaranja seorang 
serdadu jang sedang berdjaga di 
tangga Ingaris,   

. “Harian itu mengatakan seterus- ' 

sadja 

karena pada tg. 2 Djuni jl. me- . 

  

£ Garrard Record-Changers in koffer model terbaru 

R.C. 80 M (modern). 
Broil Ouick Chef (alat untik masak menggoreng dan 
braden jang serba Ultra-modern) — listrik. 
Versterkers compleet dengan membraan speakers, dari 
6 Watt, 20 Watt, 35 Watt dan 50 Watt. 

Volt-Ohm-meter merk R.C.A. jang sangat secuur. 
Radio-onderdelen, (condersers, weerstanden, electrolyten, 
schalen, luidspreker jang serba compleet) (didjual dengan 
per partij setjara besar-besaran). 
Electrische Soldeer-Gun istimewa (soldeerbout). 
Strikan listrik dari matjam2 merk, jang regelbaar. 
Mesin-Djahit kaki, mesin-tul's lange-wagen merk Royal. 
Lain? barang jang serba compleet, radio terketjil sampai 
terbesar, “ radio-battery-accu, GRAMOPHOON-PLATEN, 
PH. RECORDCHANGERS DAN PLAYERS. 
G.E.C. gelijkrichters 8 — 24 accu. 

Saksikanlah Tuan sendiri!!! . 

TIAP2 PEMBELI DAPAT DJAMINAN PENUH DALAM 
ARTI KATA JANG SELUAS-LUASNJA !!! 
DISAMPINGNJA DISEDIAKAN GRATIS COUPON ! 

RADIO SUCCESS 
SETERAN 1A — TEL. 1995 — SEMARANG. 
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Mn “PENGUMUMAN 

Sedjak. 1/10-54 S.G.B. Muhammadijah di djl. Purwosari 3 
Semarang, diganti dng.: PENDIDIKAN GURU AGAMA 
PERTAMA Muhammadijah (P.G.A. IV th), jang Jeerplan- 
nja sama dng. P.G.A.P. Negeri. : 
Hingga pada 30/10-54 masih dapat menerima murid2 utk.: 
kl. H 'S.M.P.'dan kl. TI -- NI P.G.A. 
Djuga menerima pengikut udjian P.G.A. Negeri 1954 jang 
tidak mendapat tempat. Djika ternjata lulus udjiannja, uang 
pendaftaran akan dikembalikan. 
Pendaftaran di: 
a. Karangtempel 75 (ruang belakang) setiap hari kerdja. 
b. Purwosari 3, setiap dj. 14 s/d 17.— 
Uang pendaftaran Rp. 7,50. Uang sekolah sebulan Rp. 15,—, 

Pengurus 
Muhammadijah bg. Pengadjaran 

Semarang Utara, 
MD. DOHIRI. 

  

PENGUMUMAN: 
Atas permintaan sdr. TJENG .TIK KIE Agen ,,Suara Mer- 
deka” Djl. Kadaster 1 Jogjakarta mulai tgl. 1 Oktober 

1954 akan meletakkan ke Agenan »Suara Merdeka”, 

Para lengganan di Jogjakarta jang biasanja terima koran dari 

Agen tsb. diatas, selandjutnja akan tetap menerima sk. 
Suara Merdeka” dari Agen kami : 

R. S. RADIJO 
Kenekan P.B. 1/186 Jogjakarta, 

Tata Usaha ,,Suara, Merdeka” Semarang.   
Be ak 
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»Puspa Wanita” 

HAN RESIDEN 
PADANG. 

Dalam rangkaiannja pertemuan 
perpisahan Bejngn Detang Sumar 
djito, maka Minggu siang kemaren 
dipendopo Kabupaten Semarang di | 
adakan pertemuan dengan Pamongjf 
Pradja lingkungan Kabupaten Sema | 
rang. Hari Senin ini, Residen Pa 
dang mengadakan pula pertemuan | 
perpisahan di Salatiga untuk kawe 
danan “Salatiga. Menurut 
an selandjutnja, Residen Padang 
berniat pula mengadakan pertemuan | 
jang terachir dengan para warta 
wan di Semarang, mengingat hubu 
ngan jang erat dan baik selama be 
liau mendjabat Bupati Semarang. 
Kapan pertemuan itu diadakan- be 
lum didapat keterangan pasti. Dju- 
ga belum dida keterangan, siapa 
pengganti Bupati Semarang. 

   

  

Spesial untuk Spedamotor 

NSU - FOX - LUX| 
MAX dan SCOOTER 
Zweefzadel de Lux. e 
Persediaan sangat terbatas ! 
Didjual : NSU-OUICK 2e hands. |j 

KARANGTENGAH 19 
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Untuk luar Kota 
Jang hendak berlengganan 

harap uang lengganannja tiap 
bulan ditambah Rp. 0,50 (untuk 
ongkos kirim). 

Dalam Kota Semarang sementara 
harus datang sendiri serta mem- 
bawa Rp. 5,— untuk nomer j.a.d. 
dan nomer perkenalan disediakan 
melulu untuk mereka jang akan 
berlengganan. 

Langsung kepada ' ,,Suara Mer- 
deka” Purwodipatan Utara 11A, 
Semarang. 

  

» RANGKAIAN PERPISA- 

keterang | 

SEMARANG Tilp. 1960. 

Li $ 

      

  
  

    

  aa be 
e Didjual: 

1 RUMAH dan terima kosong | 
dari Kajudjati, dinding, papan, | 

djubin tegel ukuran 5 X 12 m. 
Tempat Kp. Jahja No. 52 (dekat Ri Kami sudi mengirimkan buku? jang lengkap 

djalan Petekan) Semarang. | 
Keterangan lebih landjut: Di- 

waktu habis kantor Pontjol Da- 

lam No. 15 tilpon Sm. 371. 

| 

dan kepertjajaan 
dapat Tuan harapkan dari hasil?   untuk pembangkit listrik, 

Berlin-C.2, Liebknechtstrasse 14 
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Tg” ian TI» Di Ie Biauw Tiap 22 
Kursus LB. LP. SEMARANG. 

“ BAHASA INGGERIS: Permulaa 
Landjutan, 

n,,3X smgg., Rp.-17.50 tiap bl. | 
untuk udjian Lower Certificate Cambridge 

University, 2X smge., Rp. 40.— tiap bulan. J 
“ BAHASA BELANDA: Perm./Landj. 2x smgg. Rp. 12.50tiapbl. j 
“ ILMU PASTI/ALAM: Tingkat S MP 2X smgg. 18 bl. 4 Rp. 17.50 
“ MEMEGANG BUKU A: Rombongan baru untuk udjian Bond 

Oct. '55 dimulai 4 Oct. '54, 3X smgg. 
Dictaat gratis (diberi tjuma-tjuma). 

12 bl. 4 Rp. 30— 

Pendaftaran peladjar2 baru dimulai hari ini. 4 
  

Sa SL LT AL LS LL 

Tama 

  
Presisi tertinggi 

sempurna 
industri-elektro kami. 

Djawatan Perdagangan Luar Negeri kami menawarkan segala hasil industri-elektro 2 seperti mesin?, alat? dan perlengkapan 

| frikwensi-tinggi dan penjiaran berita jang setjara mutachir. : 

h Kundjungilah stand kami di PEKAN RAJA EKONOMI INTERNASIONAL, DJAKARTA. 

Der DeutscherInnen-und Auassenbandel Blek'rotechnik, 
, Tel. Adr. DIAELEKTRO. 

  

sTESLA2$ 
Batterij Radio's, kast kaju masih bikinan luar negeri. . 
7 lampu, model sanget menarik. Harga ............... Rp. 1363— 

. GRAMOFOON AUTOMATISCH 10 Plaat 

“ NEW GARRARD RC 80 M dalam box ANTORIA pake kepala 
Pick Up dari RC 90. 

# PHILIPS AG 1000: dalem peti atawa losse Units. 
ACCU RADIO's : Harga Rp. 1500-—, Rp. 2250.-—, Rp. 2820.— 

Ta TTL KK A5 Tag 5 

  

ORION BESOK PREMIERE BESAR !fTTUMAT MALAM) 
2.30 — 445 — 7.00 — 9.15 (17 th) an mena 

Film Rusia: ..Napo 
Sebagaimana Hitler djuga Napoleon 
600.000 tentaranja! 

Serangan balasan Rusia jang lumerkan barisan Perantjis sungguh me- 
nadjubkan 

€ leon Gagal” 
gagal menjerang MOSKOU dengan 

ti 

  

  

Ini malam penghabisan: Gig Young — Mala Powers 

nCity That Never Sleeps" 5. — TI. — 9. — (47 tahun) 

RI Ini malam penghabisa 

Robert Donat— 

M.G.M's ., Vacation From Marriages 

Pena Jen Han OP At 
Deborah Kerr 

  

BESOK MALAM PREMIERE! 

DJAGALAN 5.—7.—9. 43 th) 

Sensational Safari for Savage 
Beastr, Spies and Saboteurs... # 
Actiontul Adventure with the 

World's Most Exciting Explorer 

PRC merunes Presents 

$ f 

(BRING 'EM BACK ALIVE) 

Bagaimana binatang2 buas jg. ma- 
suk perangkap membela dirinja ter- 
hadap manusia? $ 
Bagaimana binatang2 buas tsb. da- 
pat digunakan oleh sekomplotan 
kaum sabot untuk menjebarkan ke- 
matian? 20 : 
Sebuah film jang menggetarkan! 

5 L 0. 

Ini malam. penghabisan: 5. -7.- 9.- 
(Segala umur) / Tekst: Indonesia / 

Film Boneka Tjekoslovakia 

,BAHAYA" (Color) 
Mendapatkan Hadiah pertama da- 
lam Pameran Film Internasional, 

   
    

   
   
   

  

   
    

  

nah mengalami 

BESOK MALAM PREMIERE! 
Pi Shah AB 

Pilot2 jang berhati dingin diatas ka- 
pal2 terbang JET jang menjala-nja- 
la mentjari mangsanja!  Pertempu- 
tan dahsjat diatas udara belum per- 

begitu hebat dan 
nekad! 

Ini. mim. penghab.: 5.7.9. 13th.) 
Tony Curtis — Janet Leigh   .HOUDINI" (Color) 

  

AKAN DATANG: . GENE KELLY — PIER ANGELI 

in M.6.M's ..The Devils Makes Three“   
  

Type Perti. "SEMARANG" Idzin No, 1882/111/A/171. 

Na d 

  
ROY ROGERS 

dan Rp. 2.870.—, djuga dapet digunaken 

dengen aliran listrik ! 

LOUDSPEAKERS : TELEFUNKEN 10 inch, PHILIPS 12 inch 
magneet besar dan kefjil, PLESSEY 8 inch 

WIGO 8 inch. 

KAST UNTUK EXTRA LOUDSPEAKERS : model sanget bagus, 

besar Rp. 300.—, ketjil Rp. 200.—. 

RADIO ,OMEGA” 
Dji. Mataram (Kr. Turie) No. 572, Tilp. Smg. 1937. 

  

  

  

  

MUMPUNG DJEMBAR KALANGANE. 
Enggal kirima duwit Rp. 15.— langganan 3 sasi (12. nomer) 

Mineg. DJAJA-BAJA 
ngiras mbatang SAJEMBARA mawa hadiah edi-endah. 

5 : 1 Alamat : 

sai P3t- DIAJABATA, SURABAJA 

          

. Batjalah” Suara Merdeka " 
  

Tanggal 25 September s/d 28 September 1954 | 
CORNEL WILDE 
JEANNE.CRAIN 
GENE CRAIN 

dalam film technicolor 

»Leave Her To Heaven 
Kissah seorang Wanita jang mendjadj kedjam ter- 
kutuk karena ,,TJINTA"-nja berselaput ,,iri-hati”. 
  

  

ITS THIs ROCK WE 
FOUND ON THE 

DESERT! It ACTS 
LIKE A POWERENIL 

MAGNET! 

pONIT BE    
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— Itu disebabkan karena 

batu padas ini jang kami da- 
batkan dipadang pasir! Dia 
dapat bekerdja seperti mem- 
punjaj gaja magnit! 

melontjit 
begitu sadja dari tangan saja! Ada 
apa ini? : 

— Djangan dirisaukan hal itu ... 
Ch Saja dapat mendjelaskannja! 

— Heran pistol saja 

No. 5 

| Dapat beli : DYAS HUDJAN ma- 

Ihidjau dan abu2. 

mapan, 

    
     

      

  

  

  

  
  
    

tjam2 ukuran. Kleur: kering,   
Tailor Tjoan | 
BETENG 69 SEMARANG. 

em mana sama mhn   

  

Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kele- mahan Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung ba bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran. Kekuatan Penghafal mendjadi Kurang d.ll. Sekali fjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— Pr POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan pn djelas Tn Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- a jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotiok. Haa PREGNOL untuk HAMIL. Sebstj “1 Tenda bean 
APHRODIN untuk laki-laki 

Sebotol Rp. 10.— 
DC CREAM untuk kekolotan 

tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol ..... Taun Rp. 15.— 
NO HAIR CREAM untuk 
hilangkar rambut. Sebotol 

ATOM HAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP), 
Sebotol Rp. 10.— dan «p. 15— 
Harus tambah 1576 ongkos kirim. 

D. C. PHARMA Dialan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

. DAPAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA     Total 

KA AGEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 1145 R. Obat SKARUHUN” 
Djokja dan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Hc 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apothesk 
Selamat, Tiirebon. 
“NANAH LM LL AL LA ML 
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DAD DIDNT HAVNE A CHANCE TO 
TRY TO ANALYZE ITS STRANGE 
PROPERTIES BEFORE HE WAS 
WOUNDPED/ x la 

A TEAM OF MILES! HOW I METEORITE TuAT Pa an ARPARENTLY FELL FROM 

ITS COTA PULL "e1) TS A pirce OF 2 

SOMEWHERE IN SPACE I 
   

     
  

penarik 
seperti rombongan keledai. Bagaima 
na kamu dapat mendjelaskan hal 
itu, Peggy? 

— Ini sebuah batu meteor 
besar kemungkinannja djatuh 

suatu tempat jang tidak djauh. 

— Dia mempunjai daja — Ajah tidak mempunjai ke- 
sempatap untuk mentjoba  me- 
njelidiki barang adjaih ini, sebe- 
lum dia mendapat luka-luka. 

jang 
dari 

2 

'Njata benar bedanja.... 
- ng 

PU 

bersih berseri laksana beru 
karena Sabun Tjap Tangan. 

SAMPEL Aa 

| 
| 
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Tjap Tangan tetap sabun un- 
tuk pentjutjian jang terbaik. 

Njonja tinggal memutus- 

kan! Njonja dapat menggosok 

tjutjian Njonja dengan sabun 

biasa jang kasar. Atau meng- 

hemat pakaian Njonja dengan 

. memandikannja” dalam bu- Kia 

sa jang berlimpah-limpah dari 

Sabun Tjap Tangan. Sampai 

sisa jang terachir Njonja da- 

pat menikmati keuntungan un- 

tuk tjutjian jang putih bersih. 

F3 

  

     

    

   

  

" SABUN TJAP TANGAN 
Sabun jang paling hemat 

untuk segala tjutjian. 
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CITY CONCERN 
MO 
bau 
LINDA DARNELL 

          

CINEMAS 
    SKY-HIGH Besok malam (17th.) THRILSI 

Grand 
5.2 -9u- 

Penuh sensatie! 

Heibat! Gempar! 

INI MALAM D.M.B. 
ROYAL S2 70209 09 th) 

  

INI MALAM &. BESOK MALAM. 

LiU X 5.-7.-9,- (u, 17 th) 
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5 DENNIS V 25 

OKEEFE-GRAY Na aa Ta. 
ea Adventure in blackmail and Murder 

INI MALAM PENGHABISAN. 
INDRA 5.—7.—9.— (u.17th) 

»“upir Istimewa” 
enentN an 

INI MALAM dan Besok Malam. 
ROKY 55 7.—0— tu. 17th) 
A. Azis Mahmoud — Gamel Fares 

»Wahiba Malaikat El 
Ahasar” Film Mesir 

Besok malam premiere INDRA 5. — 7.9.5 017 th) 
NETTY HERAWATI “Bintang film jang ditjintai dalam film baru 
RADEN MOCHTAR jang dibikin seluruhnja di Manila. 

dalam 
st E IT L A N 1” BERWARNA! 

Dengarlah Njanjian2 Rajuan Sukma ,,BAHTERA LADJU”, ,,ASMARA 
DIRINDU” ,,SAJANG-SAJANGE” dil. dengan maziek Tjok de FRE- 
TES and his HAWAIAN BAND. 3 

Saksikanlah TARI2AN Pulau ,,LIWAIWAIT” jg, Memikat dan Gempar! 
KEMBANG SEKUNTUM — KEMBANG DUA TIGA — BAGAIMA: 
NA AKIBATNJA! , 

Akan datang: TONY CURTIS — PIPER LAURIE — DON DEFORE 

—- »NO ROOM FOR THK GROOM” 
The gay Romantic story of an unkissed bride! 

Akan datang: Sterling Hayden — Eve Miller — Barton Mac Lane 
sh » 46Penuh sensatie ! x - 2 2 »ikansas. Pacific eibat dan Gempar! 

Akan datang: A. HAMID ARIF - SALMAH - NURNANINGSIH dim: 

»WANITA ADJAIB” Memikat dan 
Gempar ! 

in 

  

  

RELEASED TERU UNITED ARIISTS 

Penipuan jang menggemparkan!   
  

    

  

Film Indonesia 
baru : 

Bantulah 

P. MJ. 
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