
    

Penerbit: 

Alamat : 2 
Tilpon : 

  

  

DN, ,Suara Merdeka”, 

   

  

: 

  

IPemerentah Ir   

Soal Pembentukan 

puluh darj 
"SAJA, GEMBIRA TIBA kembali ditanalrair 

laman gan jungi India dan 
| saja ke-negeri2 itu ad: sangat memuaskan, demikian 

    

    ba Kembali 
Tic djalanannja Ke India-Birma Me- 
Imuaskan - Tidak Benar Nehru ,,Djurubitjara" | 

Pakt Non-Agressi 

sesudah 
Perdjalanan ketera 

- . ngan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kepada para wartawan 

  

Seterusnja 

wa pemerintah Indonesia 1 
tiabut pasport diplomatiknja, hal ma 
na telah diberitahukan kepada sta 

  

HASAN TIRO. 
te department. Djawatan imigrasi 
Amerika Serikat telah minta kepada 
Hasan supaja meninggalkan Ameri 
ka Serikat dengan menerangkan, bah 
wa ia boleh pergi kenegeri mana sa 

  

men | 

Ira P.M. India dan Birma itu, selain 

| Tetapi, 
| selandjutnja, tidak benar apabila di- 

: | Pakt Non-Agresi jang beritanja baru 
saja batja dari pers Indonesia setiba 

“| Pemerintah Indonesia sendiri ada 

nesia pertemuannja deng 

Ditanja apakah dalam pertemuan- 
nja dengan Nehru dan U Nu Per- 
|dana Menterj Ali djuga membitjara- 
kan ,,kemungkinan2” “pembentukan 
'Pakt Non Agresi dengan RRT, Mr. 
Ali Sastroamidjojo mendjawab, bah- 
wa dalam pertemuannja dengan pa- 

merundingkan soal2 disekitar “ kon- 
Iperensi Afro-Asia, ia djuga berb:- 
Ijara tentang 5 prinsip persetudjuan 
jang telah ditjapai antara India/Bir- 

ma dengan RRT, dalam mana ter- 
| masuk prinsip. jg. dinamakan ,,non- 
agresi” disamping prinsip2  lainnjc. 

kata Perdana Menterj Ali 

kabarkan bahwa saja setjara chusus 
membitjarakan soal pembentukan 

saja di Medan. 

Ketika ditanja apakah pihak 

maksud untuk mengadakan perse ! 
tudjuan jang meliputi lima prin- 
sip dengan RRT seperti telah 

pzja Nehru bertindak sebagai 

' terbang Kemajoran Rebo petang, setibanja P.M. dari perdjalananja ke India dan Birma untuk menemui P.M. India Nehru dan P.M. Birma U. Nu. Atas pertanjaan2 pers sel: selandjut- 

Keramas memar 

an Perdana Menteri RRT, Chou En-lai, apabila Nehru nanti berkundjong ke Peking. 
hadap penerimaan masalah Irian Ba 
rat untuk dibitjarakan dalam madje 
'Is.umum PBB Perdana Menteri me 

nerangkan, bahwa kedua negara tsb. 
gembira dan akan menjokong tuntu 

tan InJonesia atas Irian Barat. 
Perlu dikabarkan pula, bahwa ber 

sama PM Ali ikut djuga njonja Ali 
Sastroamidjojo, Kepala Direktorat 

Luar. Negeri, Sukardjo Wirjoprano:| 
to, serta adjudan PM, letaan Suhud. 

terbang Kemajoran didjemput oleh 
Wk. PM I Mr. Wongsonegoro dan 
beberapa orang menterj lainnja, se. 
mentara corps diplomatik dan para 
pembesar pemerintahan lainnja. 

(Antara). 

  

Perdagangan 
Tepung Trigu 
BERHUBUNG dengan tidak   terdjadi antara" India/Birma dan 

RRT itu, P.M. Ali hanja men- 
djawab, bahwa dari pihak RRT 
belum pernah ada approach ten- 
tang hal ini dan kita sendiri (In- 
donesia) pun belum mengadakan:   dia jang mau menerimanja dan ke 

mudian berusaha kembali masuk A- 
merika Serikat dgn. tjara legal upa 
bila jang demikian im dikehendaki. 

Kini diluar oleh teman2-nja se- 
dang diusahakan untuk membebas 
kan Hasan dari tahanan dengan 
membajar uang djaminan sebesar 
1.000 dollar kepada djawatan 
imigrasi. Lebih djauh djawatan 
imigrasi Rebo sore mengumum- 
kan, bahwa pemeriksaan untuk 
penetapan pengeluaran Hasan 
dari Amerika Serikat akan ditaku 
kan hari Djum'at ini. Kepada 
djawatan. imigrasi distrik “New 
York, Edward Shaughnessy, me- 
ngatakan, bahwa uang djaminan 
untuk pembebasan Hasan dari 

, 1 

P
E
N
 
TE
 

   tahanan telah. di Hi "T-0GO mendjadi 5 
tahu ia 'mempunjar uang itu” 
kata Shaughnessy::,.maka ia akan 

2 ea # 

   
   
     

   
   
   

      
       

  

-pemeriksaannja. 'Demikiag U.P. 

approach dengan pihak RRT me- 
ngenai hal tersebut. 

Mengenai konperensi "Negara? | 
Kolombo“ jang ke-li oleh Perda- | 
na Menteri diterangkan, bahwa 
memang sudah disetudjui untuk 
diadakan di Djakarta, tetapi ka- 
pan waktunia (tanggalnja) belum 
lagi ditentukan. 

Selandjutnja atas pertanjaan ba 
gaimana reaksi India dan Birma ter 

  

dibebaskan dari pulau Elfis sele- 

kan. ,,Apabila Hasan jang mena- 
makan dirinja sebagai wakil ,.Rz- 
publik Islam Indonesia” itu tidak 

satu, 

“Saat 
    

.menaruhkan Lin 
Ja akan tetap ditahan -samj 

dari New York. (Antara) 

  

.Nigo' Dapat Bantuan Dari 4 
Dari Big-Five 
Keterangan Dari Saksi 

   

   

  

   
   

         

   
    
      

    
      

Geurilla Organisatie” (organisasi 
oleh fihak beberapa perkebunan 

“Berg,” ,,Borsumij”, ,,Internatio”, 

L.J. Tomasoa seperti di 
jalam sidang jl. telah pula 

keterangannja dan masih 
didengar lagi ketera- 

1 pada sidang2 pemeriksa- 
kan datang jg oleh hakim 

Liem ditetapkan untuk di 
lagi besuk 7 Oktober 

k Saksi 

bui 

  

         

   

    

   

  

      

    

    

     
       

      
   

    

  

    

      

   

      

     
   
     
   
    
    
   
    

    
    

   
   
     
     
   

  

    

    

    

KRU UR UU   

rga-Loka 
e 2 gi Suami 

mbay Tiap Hari 
Isteri Membong- 
tan Badannja 

uka Suami 
IMBAY, sebuah kota pe- 

ma dan ketjil disebelah 
abav, ada 30 orang 

ng bersumpah bah- 
i mereka akan mem- 

badan (kalau di 
sirei”) dimuka sua- 
agai tanda kormat 

ngabdi, etec., etc. 
ndengar peristiwa 
uan di Ahamdabad 
tak berapa djauh 
diuga tidak mau 

an mulai hari itu 
iap2 hari mulai 
masing2 dengan 

bongkokkan badan. 
of India,” untuk 
ig dewa rumah ig 
bernama Suami, 

sungguh mem- 
anan besar, satu 

hanja bisa' di 
udi22 jang fana- 

  

tr 

RIMA BAIK 
?,M. ALI. 

ii Ceylon Sir 
i Senen me- 

pan P.M. Ali 
mengundju- 
ian UP ka- 

0, Kotelawa- 
dia ber 

tanggal 28 
dari per- 

Serikat. 

kan Belum Tahu Dgn Pasti 

..WALAUPUN SAJA TIDAK tahu dengan pasti, tapi menurut 
apa jang saja dengar dari Mottman, 1 
karet ,,Dramaga” jang djadi kepala staf dari ,,/Nederlands Indische 

'nesia, djuga mendapat beaja dan sokongan dari beberapa perusa- 
|haan besar asing di Djakarta, antara lain ddri ,,/Jacobson van den 

|Demik'an antara lain keterangan jang diberikan atas pertanjaan 
Diaksa Tinggi Sunarjo oleh saksi Lodewijk Jan Tomasoa 
“landjutan sidang pemeriksaan perkara H. C. J. G. Schmidt 

ngadilan Negeri Diakarta pada hari Kemis pagi kemaren. 

Dan Stanvac? 
Tomasoa Jg Mengata- 

administratir perkebunan 

gelap ,,NIGO”) ketjuali dibiajai 
asing dibeberapa tempat di Indo- 

»Stanyac” dan Geo Wehry”. 

dalam 

oleh 

j-a.d. Sidang ketiga hari Kemis ke- 
maren untuk pemeriksaan perkara 
terdakwa Schmidt jg seperti diketa- 
hui dituduh turut serta ' memimpin 
atau membantu gerombolan D.I., 
T.LI., mengadakan perlawanan ber 
sendjata terhadap pemerintah RL.L, | 
mendapat perhatian tjukup besar 
dari publik dengan pendjagaan sa- ' 
ngat kuat sekali dari pasukan Mo- 
biele Brigade dan berlangsung sera 
ma 214 djam. 

Seperti pada sidang ig lalu, djuga 
dalam sidang. ini baru hania sem- 

pat didengar landjutan keterangan 
dari saksi L.J.  Tomasoa (jg djuga 
ditahan). Dalam sidang landjutan 
besuk 7 Oktober j.a.d. kefjuali To- 
masoa djuga direntjanakan akan di 
dengar keterangan dari beberapa 
saksi lainnja, antaranja dari orang2 
jg dituduh mendjadi anggau'a ge- 
rombolan D.I. Terdakwa Schmidt 
bersikap seperti dalam sidang jg la- 
lu dan dia tetap pada keterangan- 
nja semula, jg pokoknja menjangkal 
segala tuduhan ig dilantjarkan terha 
dap dirinja. (Antara). 

  

: DJIERMAN, SATU NEGERI jg 
diduduki oleh pasukan2 Amerika 
Serikat, - Sovjet, Inggris day Peran- 
tjis: satu negerj ig masih terus men 
derita akibat2- Perang Dunia II, 
rakjatnja mengalami penderitaan 
dan penghinaan, bukap sadja di la- 
pangan politik, tetapi terutama da- 
lam kehidupan sehari-hari. Serda- 
du2 asing di Djerman Barat misal 
nja, mendjadi ajah kira2 150.000 
anak tidak sah. Ajahnja entah di 
mana, mungkin sekali sudah pulang 
kenegerinja. Berapa sesungguhnia 
djumlah arak ig malang ini, tidak 
dapat diketahui.  Ajahnja pulang. 
Ibu dan anaknja tinggal di Djer- 
man: si-ibu bukan isterinja, si-anak 
tidak dianggap sah. Siapa jg mem- 
beri nafkah mereka? 5 

Disal.5 satu negara bagan Djer 
man Barat, Rheinland-Pfalz, 8596 
dari anak2 tadi tinggal pada ibunja,   

kasnja uang djaminan itu diberi- |. 

lantjarnja djalannja perleng! 
tepung terigu chususnja untuk 
perusahaan2 roti, mie dan sebagai 
nja, maka oleh Kementerian Per- 
ekonomian ditetapkan mulai tg. 1 
Oktober 1954 importir2 hanja di 
perbolehkan mendjual dan me- 
njerahkan tepung terigu atas idzin 
Kepala Kantor Urusan Perleng- 
kapan dan Persediaan. Untuk 
daerah, maka idzin ini diberikan 
oleh Kepala Inspeksi Djawatan 
Harap ap setempat. Pendjua- 
fan tsb. harus diadakan sesuai 
dengan peraturan2 harga jang 
berlaku. Dengan demikian maka 
Gitjabut peraturan lama jang mem 
berikan keleluasaan kepada, im- 
portir dalam perdagangan tepung 
terigu dengan kewadjiban hanja 
melaporkan mutasi dan keadaan 
tepung terigu. 

Dengan instruksi baru, maka ke 
wadiiban melaporkan mutasi2 dan 
keadaan tepung tergu tetap berla- 

(Ku, terSpi pindjualan oleh importit 
king langsung diatur. Dengan demi 
Kan maka dapatlah dihindarkan te 
pung terigu, seperti ternjata telah 
berlaku dalam waktu 'ang sudah, 
diperdagangkan melaluj berbagai sa 

luran dan ketempat2 teng tidak di 
kehend:k.. Pedagang? besar dan ps 
dagang? ketjil dapat mendjual setja 

ra bebas diumlah2 jang pada 1 Ok 
tober 1954 ada padanja, dan pula 
|djumlah2 jang akan dibeli darj im 
'portir2 berdasarkan idzin tersebut di 
atas, sesuai dengan peraturan? har 
ga jang berlaku. Demikian bagian 
pewartzan Kementerian Perekonom, 

an. (Antara). . 

HARI INI INDONESIA MEN- 
DAPAT GILIRAN BITJARA. 

Sidang madjelis umum PBB 
hari Kemis ditunda- sampai djam 
20.00 (G.M.T.). Indonesia, Sovjet 
Uni dan Junani terdaftar sebagai 
pemb'tjara2 pada perdebatan 
umum hari ini. Demikian U.P. 
kabarkan dari New York. 

Korban ”Marie“ 

1576 Orang 
TAUFAN ',Marie”, ig malam 

Senen j.l. mengamuk diatas Dje- 
pang-Utara, diantaranja diatas 
selat Tsugaru antara pulau Hok- 
kaido dan Honshu, menurut ang- 
ka2 resmi jang tertjatat sampai 
bari Rebo siang telah memakan 
korban 1.576 orang tewas, 1.135 
luka”, 876 orang hilang, kira-kira 
4.800 buah kapal dari segala 
ukuran telah kantjur dan 369 
buah djembatan hanjut. Kebanja- 
kan dari mereka jang tewas tadi 
terdapat diantara penumpang2 

|| Pakt Non-Agresi 

Asia dan Pasifik pada Kementeriang 

Kerlatangan PM Ali dilapangan| 

    

Tak i in | 
'A Priori Memihak Se-| 
suatu Blok Apabilaf 

— Indonesia Adakan 

      
   

     

   

  

    

  

Benar Dikatakan | 
   

  

      
   

PERDANA MENTERI ALI 
dalam keterangannja kepada pers 
di Medan waktu singgah di 

pers luar negeri jang sumbernja 
bukan Peak ar Birma dar' 

   

  

   

  

  

tang persetudiuan jang tertjapai 
Na India dan ina dengan 

“j $ 

Persetudjuan itu terdiry 
sdi dan salah satu, diantaranja ten 
tang Pakt Non-Agresi, taps kata Per 

T Kata Natsir: »Suatu 

  

      

Idan Tak Ada Harapan Akan Mendatangkan 

Imaian” Tjukup Dgn Mengadakan Suatu Per- 
a |djandjian" Persahabatan Jg Diisi Dgn Tindakan2 

India jang mengatakan, bahwa 
Indonesia akan Tan Sg Nop- nja kepada pers menerangkan, bahwa suatu non-agressie vact buat 
Painan Nan: RRT. Be 2 ta2 se-| Indonesia hania akan mendatangkan kerugian semata2 dengan tidak 
Dea gang He WA ran sedikit harapan akan mendatangkan keuntungan. Untuk menghasil- 
|sama sekali. Dalam pembitjaraan- | Kan suatu ,,daerah kedamaian” sudah. tjukup “dengan mengadakan 

inja dengan Nehru dan U Nu' suatu perdjandjian persahabatan jang diisi dengan tindakan2 posi- 
Perdana Menteri Ali katakan, bah | tip untuk kepentingan bersama (mutual benefit). Keterangan ini di- 
wa ia pernah singgung soal itu) berikan oleh Moh. Natsir berhubung dengan adanja kemungkinan 
dalam r: n pembitjaraan ten |“ akan dibentuknja suatu non-agressie pakt antara Indonesia dengan 

    

         

  

    

        

TAHUN KE-IX No. 188. 
BAN ane Sha Kelasa 

  

Non-Agresi-Pakt Hanja 
Datangkan Kerugian” 

Keuntungan—Untuk Hasilkan ,Daerah Keda- 

Utk , Mutual Benefit" 
'— Korr. Sendiri. — 

' KETUA UMUM MASJUMI Moh. Natsir dalam keterangan- | 

Positip 

beberapa negara di Asia Tenggara, all. dengan RRT sebagai tersiar 
kabar2nja di Djakarta waktu achir2 ini. 

& 

  

. 

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. koi, 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

  

EDISI, pos. 

dari 5 pd Menurut Natsir, sesujatu non- 
agressie pakt bersifat negatip. Di 
(samping itu dim. pengalaman dan 
riwajat bangsa2 sudah terbukti,   dana Menteri ia sama sekali tidak 

penah mengadakan — pembitjaraan 
chusus tentang soal.ini baik di New 
Delhi, maupun di Rangoon, pun ti 
dak mempunjai niat untuk menemui 
Perdana Menteri. Chou En Lai. A- 
tas pertanjaan Perdana Menteri Ali 
mengatakan ia berpendapat, bahwa 
tidaklah benar kita @' priori dikataf 
kan telah memihak sesuatu blok an 
daikata kita mengadakan perdjandji 
dn Pakt Non-Agresi. 159 

Tentang diundang atau tidak RRT 
dalam konperensi Afro-Asia tergan 
tung pada konperensi lima negara 
peserta konperensi Kolombo jang di 
rentjanakan akan berlangsung di Dick 
karta awaf tahun ig. -ikan datang. 
demikian Perdana Menterj Ali. 

    

     

Dalam keterangannja lebih lan- 
djut Perdana Menteri katakan. 
bahwa selama  pembitjaraannja | 
dengan Nehru dan U Nu tentang 
soal2 internasional ia tetap per- 
'ratikan kepentingan nasional, se- 
suai dengan politik bebas -dan 
aktip Indonesia. 5 

  
  

lain akan membitjarakan persia- 

  

MSlantaranja mungkin djuga Dje- 

bahwa non-agressie pakt itu tidak 
berguna. Sudah njata berkali2, 
bahwa non-agressi diandjurkan se 
kedar untuk pendjaga agar ,,dia 
ngan kedahuluan” kena serang. 

SN Tak ada alasan. 
Selandjutnja Moh Natsir mene- 
  

jang akan datang dikatakan Per- 
dana Menteri Ali, bahwa itu ada- 
lah inisiatip Indonesia jang dike- 
mukakan tatkala konperensi Ko- 
lombo dan mendapat persetudju 
an seluruhnja dari para peserta. 
Diterangkan, bahwa negara2 kon- 
berensi Kolombo jang akan ber- 
konperensi di Djakarta itu antara 

pan konperensi Afro Asia, djuga 
tentang negara2 jg akan diundang 
dalam konperensi Afro-Asia itu, 

»ang. Mengenai konperensi Afro' 
Asia itu masih belum lagi ada di 
kirimkan undangan resmi dan 
baru bersifat feeling kepada bebe   Mengenai konperensi Djakarta: 
rapa negara. Hasil dari feeling 
itu dikatakan baik, (Antara) 

  

Hg 

ngatakan bhw India 
pertama kali hal itu akan berarti 
politiknja, dan kedua kalinja hal 

nal pengawasan gentjatan sendja 

Tjara penielesaian masalah 

Menjambung berita tentang pida 
to Nehru lebih djauh diwartakan, 
bahwa pidato itu diutjapkan dalam 
Parlemen India ketika ia membuka 
perdebatan mengenai politik luar ne 
geri. Dalam pidato ia berkata pu 

la, bahwa pembentukan pakt2 sema 
sam SEATO, NATO dan MEDO 
(pakt jang hendak dibentuk jang me 

'ah tjara pemetjahan jang keliru, ka 
rena pakt2 itu tidak mempunjai da 
sar2nja guna  mentjiptakan perda 
maian dan keamanan. Dikatakannja 
pula, bahwa pakt2 sematam itu 
mungkin sekali merupakan suatu 
langkah besar menudju ke peperang 
an. 

Nehru berkata pula bahwa sa- 
tu2-nja djalan untuk menjelesai- 
kan masalah2 ialah untuk ber- 
btjara dergan fihak lawan. Da- 
lam hubungan ini ditundjukkan 
bahwa Ko i Djenewa ada- 
lah suatu djalan untuk, menjele- 
sakan persoalan, Ditambahkan- 
nia hal ini telah memperoleh ha- 
si!2. 

'a menjambung bahwa Barat 
harris berunding dengan apa jang 
disebutnia ”negara2 komunis 
dan tidak mengantjam mereka. 
(Antara). $ 

Menteri perdagangan & industri In 
dia, T.T, Krishnamachari, menerang 
kan dimuka parlemen achir2 ini, bah   dan anak-buah kapal tarbangan 

»Toya Maru” (4300 ton), jang 
tenggelam diselat Tsugaru dekat 
pelabuhan Hakodate. Diantara 
korban2 jang tewas ini terdapat 
66 serdadu Amerika Serikat. 

(Antara) 

di dipelihara dengan uang jang di 
terima 'bunja dari 

rika jang menduduki Djerman agak 
lain, 8096 dari peranakan Djerman- 
Negro tad: dipelihara oleh ibu ma 
sing2, dan hampir 796 darj -ajah2 
mereka, serdadu2 Negro, memberi 
sokongan kepada ibu anak2 tadi. 

Djerman dizaman luitler terkenal 
sebaga” pangsa jang menganggap di 
rinja das Herrenvolk”, ,.bangsa jg. 
dipertuan,” menurut idam2an Hitler 
hendeknja terdiri dari orang2 

ajahn,a. (baik | 
ajah kulitputih maupun Negro). “ | Grammer. Selama 3 tahup jl. ini ia 
Angka2 bagi serdadu2 Negro Ame j sudah memungut 8 anak: dan ia su rikat setjara Jangsung akan membe | 

  

jang | minja dan 8 anak pungutnja 

wa produksi mobil di India telah me 
ningkat, sebagai hasil daripada pem 
batasan2 jang dikenakan terhadap 
import darj luar negeri. Dalam ta- 
hun 1953 pabrik2 di India telah me 
masang 14.000 mobil dan dalam per 
tengahan I 1954 kira2 7.200 buah. 

150.000 Anak Tidak Sjah Di Djerman: 
Keruntuhan Impian ,das Herrenvolk 

sersan Amerika jg ditempatkan di 
Mannheim, Djerman, njohja Mabel 

dah menolong kira2 300 anak lain- 
nja dengan djalan mendapatkan 
.Orang-tua”2 bagi mereka. Dari 
pembesar2  Dierman  suami-isteri 
Grammer memperoleh keterangan 
bahwa mereka sukar mendapatkan 
Orang tua” bagi anak2 peranakan 
Negro jg hingga kini dipelihara di 
rumah2 piatu. 

Satu hal jig menggelisahkan  njo- 
nja Grammer ialah: ia bersama sua 

akan 

Kalau RRT Diakui Perang 

Tjara Penjelesaian Masalah2 Adalah Berunding 
— Keterangan Nehru Di Parlemen India 

       ERDANA MENTERI ru 

P3 elhi mengulangi de xja pemerintah RRT di- 
kui. Ditambahkannja bahwa peperangan Korea tidak akan pe- 

tjah seandainja pemerintah RRT itu telah diakui. Dikatakannja 
pula bahwa sebagai akibat tidak -adanja peng 
ngaruh PBB tlh merosot sekali Mengenai pakt SEATO, Nehru me- 

tidak dapat ikut serta dalam pakt tsb. karena 

di Indo China dimana wakilnja mendjadi ketua komisi internasio- 

masalah adalah berunding. , 

liputi daerah Timur Tengah) itu ada" 

      
    

  

akuan tsb. maka pe- 

India akan meninggalkan dasar 
itu akan merusak peranan India 

ta. 

Sebelum Bulan 
Djuni 19561 

Pasukan? Ekspedisi Pe- 
rantjis Akan Ditarik 

Dari Indo-China: A. S. 
Akan Bantu Langsung 
Kpd Masing2 Negara: 

Indo-China 

AMERIKA SERIKAT dan Pe- 
rantjis mengumumkan dalam ko- 
munike bersama jang dikeluarkan : 
pada hari Rebo, bahwa Perantjis 
bersedia untuk menahan pasukan” 
korps expedisinja di Indotjina, 
dan Amerika Serikat ,,akan mem 
pertimbangkan soal pemberian 
bantuan keuangan bagi pasukan2 | 
expedisi Perantjis dengan  sjarat 
ini” disamping memberikan so- 
kongan kepada pasukan2 Vietnam ' 
Bao Dai, Laos dan Kambodja. , 

Penarikan kembali pasu- ' 
kan2 Perantjis - setjara | 
bertingkat. | 

Sementara itu pembesar2 Ame- | 
rika Serikat mengatakan bahwa : 
Perantjis telah menjampaikan se- 
buah rentjana kepada Amerika, 
untuk ,,penarikan kembali babak | 
'demi babak” pasukan2 expedisi 
Perantjis dari Vietnam Bao Dai 
menurut rantjangan ini, pasukan2 
Perantjis jang terachir sudah akan 
ditarik kembali dari sana sebelum 
pemilihan umum dimulkti, djadi 
sebelum Djuni 1956. Pembesar2 
tadi menerangkan bahwa rentjana 
ini sedang dipeladjari oleh kemen- 
terian pertahanan Amerika Seri- 
kat, dan apabila disetudjui maka 
akan didjadikan dasar untuk mem 
perhitungkan bantuan keuangan 
ig akan diberikan A.S. kepada 
Naga untuk bulan2 sisa tahun : 
1954. Ta 

  

  

| 
!   ' Bantuan langsung kepa 

| da 3 negara Indotiina. 
Komunike bersama tadi menjata- 

kan seterusnja, bahwa Amerika Se- 

rikan ,,bantuan ekonomi, sokongan 
(uang dap bantuan2 lainnja” kepada 
masing2 negara  Indochina dan ti- 

|dak lagi akan melalui Perantjis se- 
| bagaimana  terdjadi 
rang. 

Wakil2 Vietnam, Kambodja dan 
Laos jg menghadirj sidang penghs- , 
bisan dari konperensi A.S.-Peran- | 
tjis ini, mengatakan bahwa mereka 
,sangat gembira” bahwa ketiga ne- 
gara ini setjara langsung akan mc- 

sampai seka- 

djangkung, bermata biru, berambut | pulang ke Washington musim ron- nerima bantuan darj AS. dan tidak 
»rang, ,der blonde Bestie”, dan Ta 
munan .Herrenvoik“ ini dizaman 
Hitler ditjamkan kepada pemuda-pe 
mudi Djerman. 
Dikalangan 

ve sudah dilakukan usaha2 
menolong anak2 tadi. 

Amerika setjara pri- 

Salah satu   sisanja dimasukkan rumah2 piatu. 
Hanja 196 sadja diantara anak2 ta uSaha dilakukan oleh isteri seorangl terbit bagi mereka. (Antara). 

   

untuk | 

tok ini: siapakah ig akan menerus- 
kan usaha2nja untuk mendapatkan 
anak2 tiada berajah tadi? Musim 

dingin menghampir, dan bagi anak2 
ketjil ini dunia memang  anjep-di- 
ngin. Hania karena kesadaran sesa 
ma manusia sadja matahari akan 

lagi melalui Perantjis. 
SEATO dasar kukuh. 

Komunike bersama tadi selan- 
djutnja menjatakan bahwa dipa- 
rafnja perdjandjian SEATO pada 
tg. 8 Sept. jl. di Manila, telah 
memberikan dasar jang lebih ku- 
kuh dari semula untuk membantu 

tsir dapat djuga ditjapai berdasarkan 

"disertai lain2 perdjandjian - kerdjasa- 

kita pikirkan sesuatu lantaran apa- 

itu non-agressi pakt antara Indo- 
k-Rabu -|nesia dan RRT .tidak .mempunia 

-An didalam negeri ig bersargkutan 

“ken, maka sesuatu non-agresi pakt 

|bangan tenaga didalam negeri itu 
sendiri. ' Demikian Moh. Natsir 
mengachirj keterangannja kepada 

| Perantjis, 

rangkan, bhw. diantara India dan 
Birma, jg keduanja memang berba 
tasan letaknja dng. RRT, mung- 
kin ada keinginan untuk mengada 
kan suatu perdjandjian non-agres 
si dengan RRT, jakni untuk men 
djamin adanja perdamaian diper- 
batasan masing2. 

Tetapi dalam hal itu, kata Nat 
sir, non-agressie pakt pasti meng- 
hendaki beberapa perdjandjian jg 
tegas2 (positip) didalamnja berke 
naan dengan kelengkapan persiap- 
an perang didaerah perbatasan 
masing2 itu. 

Sedangkan, keinginan untuk — men- 

djamin perdamaian itu menurut Nat- 

atas “suatu perdjandjian persahaba- 

tan dengan mengadakan antara lain 

pertukaran perwakilan — diplomatik 

ma dan perniagaan. 

- Antara kita dan RRT saja tidak 
melihat suatu alasan” jang menim- 

hulkan hadjat untuk mengadakan 
perdjandjian  non-agresi, demikian 

Moh. Natsir mendasarkan ketera- 
hgannja itu atas kenjataan, bahwa 
darj pihak Indonesia tidak — dapa: 

pun djuga untuk mengadakan suatu 
agressie terhadap RRT. 

Djaminan jang tak ber- 

Moh. Natsir menerangkan, bah 
wa suatu andjuran untuk menga- 
dakan, non-agressi pakt dengan 
RRT hanja dapat dimengerti dji- 
ka andjuran demikian didasarkan 
atas pendapat, bahwa RRT mung 
kin akan menjerang Indonesia. Da 
lam hal demikian, maka" Moh. 
Natsir berpendapat, bahwa sesua- 

   
    

  

arti lain daripada permintaan d 
minan, bahwa “Tiongkok tidak 
akan menjerang kita. 

Tetapi sebagai djaminan njata- 
lah,. bahwa perdjadjian non-agres 
Si itu tidak berharga sedikitpun 
djuga, seperti sudah berulang2 ter 
bukti dalam riwajat bangsa2.. De- 
mikian Natsir. Dengan demikian, 
maka menurut Natsir tinggal lagi 
satu kemungkinan, jakni bahwa 
non-agressi pakt itu dari pihak ki- 
ta berarti, bahwa kita sekali2 
tidak.akan - menjekutui sesuatu 
pihak jang terlibat dalam pepera- 
ngan dengan RRI, baik sebagai 
penjerang maupun sebagai pihak 
jang diserang. 

Tetapi djika demikian, kata Nat- 
sir, maka pada hakekatnja kita su-   dah tidak lagi mendjalankan politik 
bebas, melainkan telah mengikat 
diri kepada salah satu - dari kedua 
bloks jang bertentangan. Alhasil, se 

suatu non-agresi pakt dengan RRT 
bagi kita hanja mendatangkan keru 
gian semata2 dengan tidak sedikit- 
pun harapan akan mendatangkan 
keuntungan. Untuk menghasilkan 
»daerah kedamaian” saja berpenda- 

pat sudah tjukup dengan diadakan- 
nja perdjandjian persahabatan dgn. 

pihak-inj dan pihak itu, jang diisi 
dengan tindakan positip untuk ke- 
pentingan bersama (mutual benefit). 

Demikiap Moh. Natsir. 
Tiara2 komunisme in: 

: ternasional, 
Mendjawab pertanjaan lain, Moh. 

Natsir mengatakan, bahwa memang 
lain lagi soalnja djika dalam hubu- 
ngan pikiran mengenai suatu non- 
agresi pakt ini orang menghubung- 
kan RRT dengan komunisme inter- 
nasional dan mengchawatirkan, bah 
wa komunisme internasional itu 
akan memperluas daerahnja kenega 
ra2 Asia Tenggara. Dalam hal ini, 
kata Natsir, umum sudah mengeta- 
hui, bahwa sistim jg dipakai oleh 
komunisme internasional utk. mem- 
perluas. daerahnja bukanlah dengan 
djalan agresi atau invasi- dari luar, 
melainkan dengan djalan  memben- 
tuk kekuatan dan merebut kekuasa 

sendiri. Kalau ini ig hendak dielak- 

sama sekalj tidak berguna dan ha- 
nja menimbulkan rasa keselisahar 
ig rsisu, sebab sebenarnja soal ini 
hanja dapat diselesaikan oleh perim 

  
pers di Djakarta baru2 'ni. “ 

    »hegara2 bebas di Asia” guna 
memperkembang dan memelihara 
kemerdekaan dan keamanan me- 
reka.” 

Keterangan Edgar Faure 
Sementara itu, menteri keuangan 

Edgar Faure, mengata- 
kan di Washington pada hari Ke- 
mis, .bahwa djumlah dari bantuan 
Amerika Serikat kepada pasukan 

| ekspedisioner Perantjis dj Indochina 
akan tergantung daripada hatsil pc- 
kerdjaam dari para ekspert serta . 
pembitjaraan2 antara pemerintah ' 
Amerika Serikat dan Kongresnja. 

Faure menjebut2 djumlah $ 750. 
000.000 jg telah disetudjui oleh 
Kongres sebagai bantuan untuk In- 
dochina dalam tahun padjak seka- 
rang ini, tetapi sebagian besar dari 
alokasi ini belum diterimakan. 

(Antara),    

  
2. 

Banjak dipersoalkan kapan sebenarnja pertemuan pertama kali antara 
Bung Karno dan nj. Suhartini. Mengenai soal ini belum ada ketentuan. i 
Tetapi seperti tertera dalam gambar ini, jang diambil waktu pembukaan 

tjandi Prambanan 20 Desember 1953 j.l., tampaknja nj. Suhartini sudah 

dekat bung Karno. Perhatikan soal jang frappant dalam kedua gambar 
ini: Pada gambar atas Presiden tampak djelas membantu wanita jang 

sudah ,ssepuh” itu sedang pada gambar bawah berbalik nj. Suhartini 
jang berganti menolong wanita sepuh tadi. Mengingat kenjataan ini, 
agaknja nj. Suhartini pada waktu itu benar sudah kenal baik dengan 
Bung Karno. Pada gambar atas: nj. Suhartini tampak dibelakang bung 

Karno. Gambar bawah ia tampak dimukanja. 

    
Belanda Bukan Anggau- 

ta PBB Jang Taat 
PENDJABAT2 INDONESIA menerangkan hari Rebo, bahwa 

keterangan Dutabesar Belanda Dr. J. H. Van Royen seperti dika- 
barkan, jaitu bahwa negerinja akan anggap sepi segala resolusi 

PBB mengenai Irian Barat adala h suatu bukti, bahwa Nederland 
bukanlah suatu anggota jang taat dari pada organisasi dunia itu. 
Demikian menurut U.P. dari Washington. Seorang djurubitjara 
Indonesia menjatakan, bahwa bangsanja "tidak akan heran“ atas 
keterangan Van Royen jang kabarnja dinjatakan di State Depart- 
ment itu jang mengatakan, bahwa negerinja akan anggap sepi se- 
tiap resolusi jang mendesak diadakannja perundingan mengenai 

nasib Irian Barat. : 
Seperti diketahui, Belanda mem 

pertahankan kedaulatannja .atas Tri 
an Berat ditahun 1949, ketika dia 
melepaskan ,,Hindia Belanda” seba 
gaji Republik Indonesia jang baru. 

Piagam penjerahan kedaulatan me 

ngandung pasal, ' bahwa Indonesia 

dan Belanda akan berunding Jagi se 

tahun kemudian untuk membitjara 

Ketjurigaan 

ThdModalAsing 
U Tin Membeberkan 

  

Sebab2-nja 

MENTERI 
BURMA: U Tin, pada ihari Rabu 
telah mengeluarkan pernjataan, 
bahwa banjak dari skap  tjuriga 
dari negara? terbelakang terha- 
dap penanaman2 modai partikelir 
dari luar negeri (modal asing) di- 
sebabkar oleh praktek jang didja- 
lankan oleh Inggeris sebelum pc- 
rang, jakni mengambil djauh lebih 
barjak daripada apa jang d:bcr:- 
kan. U Tin jang mendjabat guber- 
rer Bank Dunia berbitjara pada 
penutupan sidang 'ke-9 dari Bank 
Dunia dan IMF. 

Dikatakannja, bahwa ia .mena- 
ruh yvrhat'an terhadap analisa pe 
nanaman2 modal partikelir, 'ang 
d'kemukakan pada hari Selasa 
o'zh menter? Keuangan “Ingge- 
rs, RA. Butler, terutama menge: 
nai satu aspek dari analisa 
iang menegaskan, pada kenjataan, 
bahwa diika penanaman modal 
partikel diluar negeri hendak 
menguntungkan, penanaman mo- 
dal harus pergi ketempat terse- 
but dngan sikap dan fikiran jang 
lain sekali daripada ingin lekas 
kaja dan kemudian menarik diri. 

U Tin selandjutnja mengatakan, 
bahwa harus ada hubungan jg baik 
antara keuntungan2 jg abadi dari 
negara tuan rumah dan  keuntu- 
ngan2 darj penanam modal. Dan 
ini tak dapat dikatakan bagi sebagi 
an besar dari penanam2 modal Ing 
gris diluar negeri sebelum perang 

unia ke-2. Dan karenanja ia mera 
sa bergembira, menteri keuangan 

Inggris memberikan penegasan ten- 

tang hal ini. 
Uang akan lebih mengalir ke Ti: 

mur daripada ke Eropa dan Ameri 

ika Selatan, kata U Tin, jg menjata 
kaa pula, bahwa ia penuh harapan, 

v 

KEUANGAN |! 
Ihun ini mengambil langkah2 untuk 

  
itu. 

kan kedudukan Irian Barat. 
Perundingan tidak pernah  diada 

kn Jan Pemenintah Indonesia ta 

memasiukan soal tsb. didalam P. 
B.B., agar supaja organisasi tsb. 
mempergunakan pengaruhnja untuk 
menjelenggarakan suatu “perundang 

an. 
Pembesar2 Indonesia di Washing 

ten menerangkan, bahwa pemerintah 
mia “clilu bersikap tertip terhadap 
putuss12 PBB. Mereka. tundjukkan 
bihws sekalipun Indonesia menga 

ksi ERT. namun mereka dengan ha 

ti2 mengawasi embargo PBB atas 
pengiriman barang2 strategis kenege 
ri tsb, Demikian UP kabarkan dari 
Washirgton. (Antara). 

Rentjana Pertemuan 

Negara2 Kolombo 
Kemaren Dibitjarakan 

PERDANA MENTERI me- 
rangkap Menteri L.N. a.i. Mr. Ali 
kemaren siang mengadakan pem- 
bitjaraan2 dengan anggota2 staf 
Kementerian Luar Negeri bertem 
pat digedung Dewan Menteri, 
Menurut keterangan jang diper- 
oleh, rapat jang diadakan itw telah 
mendengarkan hasil kundjungan 
Perdana Menteri Ali Sastroami- 
diojo ke India dan Birma. Dalam 
rapat tsb. telah dibitjarakan pula 
langkah2 jang akan diambil dim. 
menjusun rentjana pertemuan ne- 
gara2 Kolombo jang akan dilang- 
sungkan di Djakarta dalam waktu 
jang tidak lama lagi. (Antara) 

  

bahwa dihari2 jg akan datang pin- 
djaman2 akan diberikan untuk ban 
tuan langsung kepada usaha2 perta 
nian dan perindustrian, (Antara). 
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CHTH/FU' 

Kedu, maka djanga. 
datanglah menjaksikan sendiri. 

MAIN: Tanggal 30 September '54 dan tanggal 1 Oktober 54. 
DI GEDONG BIOSKOOP TEMANGGUNG DJAM 19.30. 

  

   
TEMANGGUNG 

NI PU 
Mempersembahkan ,,CHU YUAN” . 
Sebuah tjerita Tipng Hoa Klasiek jang”terdjadi & Th. 400 -N 
sebelomnja Masehi. Seluruhnja akan dimainkan oleh FU NI 
PU dalam pakean Tiong Hoa kuno. 

D 

Ini merupakan Tonil Amal, Wanita pertama bagi daerah 4 
ngan liwatkan ini kesempatan jang baik dan 

   
   
   
   

     

dapat prinsipieel ini achirnja diro-   
  

  

d.a. Prabot. rumah tangga: 

MEA N LA MAAN AM TM HT 

LA NG 

Tandarts 

WAKTU PERIKSA: DJUMA'AT 1 OCTOBER 1954. 
SORE. DARI DJAM: 4 — 6 

Saptu 2 October 1954, pagi djam 9.30 
di Gadjahmungkur Selatan No. 10 

Karena berangkatnja Tuan 

Dr. H. DROGE, 
setelan medja korsi & medja tulis 

ukiran — PH. radio — PH. platenspeler — PH. TL. lichtbak — 
Almarie2 instrument gigi — Mesin djait ,,Singer” — party besar 
gips — Mesintulis ,,Corona” portab'e — tafelfans — transforma- 
tor — ,,Life” tijdschriften — blaasbalg v. steekflam app. — dan 
masih banjak barang? jang belum disebut. , 

September th. 1950. Mobil jang ' 

  

  

BLOM   

  

     

LONDON. 

2 2. 

(ssurantfie 
Penggantian kerugian jang 

Semarang — Purwodinatan 22 

Tel. Smg. 1988. 
#     

- EMPLOYERS' LIABILITY ASS. CORP. LTD. LONDON 
NORTH BRITISH & MERCANTILE INS. COY. LTD. 

( Kendara'an bermotor 
(Ketjilaka'an. 
tjepat dan menjenangkan. 

& VAN DER AA. 

ha
 

- Imarang dibawah pimpinan Hakim 
| Mr. Surjadi. Dalam keputusan itu 
terdakwa K. dihukum 4 

  

aing . Untuk SEMAR 
TOKO: EXCELSIOR, 
TA, TOKO KAUW, 

   

Dimana sadja dalam kea- 
daan udara jang bagai- 
manapun.ban Goodyear 
nan dengan Sa ae aa Ia MR Pee OT 

kuat kai diioi an 
"lindungan sebaik2- 

    

    DYEAR DARI PADA LAIN MEREK. 

    

   

IMPORTIR-IMPORTIR AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

IM: BANYAK ORANG BERKENDARAAN MEMAKAI BAN 

ANG: gi 

, TOKO AMERICAN, TOKO SELEC- 
'OKO SANGKURIANG, dan semua 

  
  

dari perampok 

  

    

29563 385011 159303 274960 

ia) KN Dasa Sings 
66396 33286 379336 1445 

388644 266492 380167 1 s3 # 
130063 89856 271502 165034 
253362 185619 251922 5 

BERTAROYAN MENGENAI 
.NOTA POLITIK N. U. 

N.U. jang kini mendjadi buah. pem-| 
bitjaraan kalangan tertentu di Sema- 
rang dikatakan akan hahis waktu- 
nia dibitjarakan oleh Kabinet pada 
tpl. 30 Sept. 1954. Dalam hubung- 
an soal tadi ' terdapat 2 pendapat, | 
jalah jang pertama mengatakan ka- 
lau nota politik tadi diterima baik, | 
maka Kabinet  djustru lebih kuat! 
dan jang 'lainnia mengatakan akan 
menjebabkan Hazairin Exit dan di- 
ganti lain orang dari PIR. Dua pen- 

bah “untuk didjadikan bahan ,,ber- 
tarohan”, dimana pendapat pertama 
berani memberi nilai  bertarohan 
&1, artinja: kalau' Kabinet nantinja 

mendjadi teguh, “maka. jang pegang 
Kabinet akan kuat menerima uang 
Pp. I—, sebaliknja kalau .terdjadi 
Hazairin Exit, maka ia harus mem- 
beri nang Rp. 4,— demikianlah um 

didjadikan bahan bertarohan tadi, 
kalangan jang berdekatan sendiri ti- 
dak mau memberi tahukan. 

ME GELAPKAN 
M 3 

Pengadilan Negeri Semg. pada 
hari Rebo jbl. telah mendjatuhkan. 
hukuman 2 tahun pendjara dipo- 
tong tahanan terhadap seorang ' 
sopir bernama S.D. jang dipersa- 
lahkan telah membantu mengge- 
lapkan sebuah mobil pada bulan 

digelapkan merk Nash “dengan 
nomer polisi H.-2476 milik Rou- 
wenhorst. Mulder & Co di Sema 
rang. Terdakwa mengakui kesa- 
lahannja dng. terus terang sebab 
terpikat oleh budjukan2 dari ke- 
nalan2-nja. 

HUKUMAN BAGI PE- 
, RAMPOK 
Perkara perampokan jang dila- 

kukan setjara bersengkongkel.dng 
menggunakan antjaman sendjata 
api dirumahnja M. di Gajamsari 
Semarang sada bin. Djuli 
pada hari Rebo-jbl. telah diputus 
kan oleh Pengadilan Negeri -Se- 

Itambahan: Otak Udang!......... 

Menurut keterangan, nota politik | 

Lamanja. Berapa besar dan apa je.| 

3952. 

   
anti «kerugian gai “£ 

yama — seorang nela- 

       

      

  

   
   

  

   

    
   

jan ja ena radiatie bom H 
SEN at di Pasifik bulan Maret jl — tuntut 

Tua n? 5 djuta ra djuta) dollar dari FIneg 

STTadi ing ena Sir-pong bilang akkoord. Boleh 
Undian Uag Da3 re aa gan ' Djakarta ma Sirepong mau peringatkan Die- 
Sebagai landjutan kemarin ha- |pang, kalau dituntut oleh Indonesia 

Ist penarikan lotre besar adalah fkarugian perang jang disebabkan ma 
sebagai Berikut j 3 Itinja beratus-ratus ribu bangsanja 

Fs Rp. 25.000,— IG Hug Una direm Pangan 

346269 Djakarta iepang, dan kehantjuran2 semua ? 
388661 Surabaja Kana In : ia jang diangkuti 

Rp. 10.000,— | Djepang, djangan Djepang terus ,,nu 
1746065 . Solo 'rak-purak tidak. tahu, belum 
241683 Tegal 3 sudah... tidak mau?" 
119326 Pontianak | Pandai menuntut, kan harus tahu 

1351693 Djakarta .Idan mengerti djuga tuntutan2 orang 
102713 Padang . Hain! Wakarimashita?? 
330133 Medan JA anna Tag 
292600 Djakarta P0. KERAS KEPALA. 
169955 Semarang " | Kstanja Belanda mau keras kepa- 

Rp. 5.000,— la: Berkepala batu. Tetap emoh akan 
berunding dengan Indonesia menge 
nai Irian, biarpun ada resolusi dari 
PBB sekalipun: mengenainja: 
Kaluk-lihat sikap Belanda jang su 

dah ngotot begini hingga a priori 
(sudah .wani-mati berani menentang 
PBB, oewah ini namanja sudah ti- 
dak lagi kepala batu. Tapi sudah ke 

KOTA GADJAH. 
“Sekarang ini kotanja Sirpong bo- 

leh dikatakan mendjadi kota. ga- 
djah. Tjoba diperhatikan. Dikota 
ini ada djalan jg namanja Gadjah- 
mungkur, ada pendjual djamu tjap 
Gadjah” dan belakangan inj ada 
Bank .,Gadjah-Madha”, 
. .Benar2 menggembirakan. - Sekali- 
pun dikebun binatangnja kotapra- 
dja tidak, ada gadjahnja se-ekorpun, 
Semarang masih bisa banggakan di- 
rinja. .kota — gadjah”. - Kan Sema- 
rang satu2nja kota jang terkenal pu 
nia permainan ,,GADJAH GEM- 
BLEK” 
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GBP Tn MENDJADI 

   

      
    
     

   

  

Ht : 
itu, karena 

|Senen, “tgl: 20/27 Sept. il., 5 sorang” 

DITEMPAT PEMANDIAN 
UMBANG TIRTO ADA - 

se. SETANNJA ? : 

"Dalam pertjakapan dengan para 
-wartawan dis Jogjakarta, Wali Kota 
Mr. S. Purwokusumo  menjatakan, 
"berhubung dengan. tiap « tahunnja| 
tempat pemandian “Umbane - Tirto | 

han :d 

- 

     
  

ta Baru Jogjakarta, minta kor' 
In «djiwa manusia, maka uda ses 

mentara orang mengambil tindakan: 

untuk “dapat menghindarkan korban! 
idjiwa ditempat pemandian tsb. Me. 

rut kepertjajaan, adanja' korban2 
tu, ditempat pemandian 
Umbang Tirto. ada ,.setan2nju”. Be 
gitulah pada hari “Minggu » malam: 

  

  

telah merendamkan” diri (berada' 
dalam sair) dari djam 21.00. sampai 
djauh “malam. Pada -sebelumnja “itu, : | 

TEMBAKAN DIKAMP 
TAWANAN. $ 

Pada tanggal 28 September ki- 
'ra2 djam 20.00. penduduk dise- 
Ikitar kamp tawanan Djalan Solo | 
telah dibikin terkedjut dengan 
suara2 tembakan, kemudian disu | 
sul dengan terhentinja lalu-lintas 
Pa dekat kamp terse- 
but. Menurut keterangan jang 
berwadjib pada malam itu dibela- 
kang rumah tawanan 'itu -polisi 

jang sedang. bertugas .mendjaga 
elihat seorang jang gerak-gerik- 

nja mentjurigakan. Ketika  dita- 
ja orang itu tidak - mendjawab, | 
ahkan melarikan diri: Oleh kare 
“itusia lalu dikedjar dan dilepas 

kan beberapa tembakan  kearah- 
    

  
  nia. Sampai berita.ini dibikin be- 

lum diketahui hasil-hasilnja. 

ONGRES PIR. DAN KON-   terlebih dulu telah diadakan 
matan, dan diwaktu ke 5 orang im 
..masuk” “dalam air, Wali Kota S.' 
Purwokusumo “telah memperlukan 
imenjaksikan, tetapi beliau sendiri ti 
dak ikut-serta ,,merendam” diri da-! 
lam tempat pemandian itu. Dengan 
adanja usaha ,,mengusir setan” itu. 
belum diketahui apakah  angkernia 
Umbang Tirto akan hilang, dan ti- 
dak pula meminta korban djiwa se- 
tiap tahunnja. 

TEMANGGUNG 
  

“BUPATI: DAN: KEPALA 
POLISI ,,DIMOSI” 

didaerah kabupaten . Temanggung 
telah mengirimkan mosi: tidak per- 
tjaja atas beleid bupati/kepala. dae- 
rah Temanggung M.. Kartono dan 
kepala polisi .Pramudjo terhadap 
masalah perdjudiar di. Pasar - Ma- 
lam Pembangunan  Temanggung..ig 
(baru lalu. ini. Mosi tsb.. dikirimkan 
ikepada. Perdana Menteri, . Menteri 
iDalam Negeri dan lain2 instansi pe 
imerintah dj. Djawa Tengah, mak- 
sudnja bupati M. Kartono dan kepa 
la Polisi Pramudjo agar supaja di 
:ganti dengan seorang jg dapat men- 
xijaga ketertiban hukum, melindungi 
'kepentingan rakjat dan dapat ker-   

:ruh Pelabuhan Semarang jang a.l. 
memutuskan memilih kembali 
:M.T. “Ritonga sebagai ketua 
umum dan A.R. Harahap sebagai 
:sekertasis. - Selandjutnja diputus- 
kan pula, bahwa GBP menjata- 
kan keluar dari SOBRI Djateng 
jang dianggap bertindak destruk- 
itief atas "GBP, Seperti dikabar- 
kan, berdasarkan atas pengumu- 
man GBP jang diketuai Subijono 
dan disetudjui “oleh Koordinator 
SOBRI Djateng, sedjak igl. 29/3 
M.T. Ritonga telah diroyeer dan 
belakangan dalam rapatnja telah 
.memilih pengurus baru jang dike 
tuai. Subijono tsb. : M.T. Ritonga 
dan jang lainnja diketuai Subijo- 
no. Belum . diketahui, berapakah 
:djumblah anggauta masing2. 

Kemis sore kemaren kira2  djam 
17.00 di Kp. Brumbungan. Tom. Se- 
marang telah terdjadi perkelahian 
hebat antara 2 orang lelaki OS.   

1 .tahun 
pendjara, Sd., Sl, dan W. dihu- 
kum masing2 3 tahun 6 bulan 
'pendjara, dan N.T.S. dihukum 2 
tahun 6 bulan pendjara. Semen- 
tara itu terdakwa T. jang diper- 
salahkan membeli sepeda berasal 

an itu dihukum 1 
tahun pendjara. Seputjuk pistol ig 
ididjadikan bukti dalam pemerik- 
isaan perkara tsb. disita. 

TIMBANG TERIMA RESIDEN, 
Kemis pagi kemaren dj. 10.00 di 

Kantor Karesidenan Semarang telah 
dilangsungkan timbang terima tugas 
Residen, dari Residen Smg. jang la- 
ma Judonegoro kepada Residen jg 
baru Muritno. Sebagaimana diketa- 
hui, mulai 1 Oktober 1954 Residen 
Judonegoro diperbantukan pada Kan 
tor Gubernuran, dan diganti oleh 
Residen Muritno, bekas Residen Ke- 
du. $ 

&. 

H-S!L. OPERASI GUNTUR 
SELAMA 4 BULAN. 

Hingga kiai oleh jang berwadjib 
didalam menindas activiteit gerom- 
toian didaerah Pekalongan Tengga- 
ra jang kemudian dinamakan gera- 
kan "Operasi Guntur,, telah berd,a: 
lan selama 4 bulan. Adapun hasil 
dari. operasi selama itu. terhitung 
darj tgl. 16 Mej s/d 11 Sept. 1954 
-adalah sbb: Kerugian fihak  gerom- 

bolan: 286 orang mati 7 orang luka2 
70 orang tertawan dan. sendjata2 be- 

rupa: 18 pu:juk bren (mittralijur ri- 
ngan). 48 stengun ringan, 103 kara- 
biin/L.E., 15. pistol, 5 mortier, "2", 
6 jungle rifle/tomson, 52 mortier”2 
bak bren/sten, 16 ransel berisi pa- 
kaian dan sedjumlah besar peluru: 
bermatjam2. Kerugian. fihak kita: S 
orang anggauta Tentara gugur, 4 
orang anggauta Tentara luka2, dan 
3 orang anggauta Polisi Negara gu- 
gur. Dalam pada itu 2 orang pendu 
Cuk gugur, 1 orang luka2 “dan 5 
orang hilang. Demikian keterangan 
fihak Perwira Pers T.T.IV. 

   
EMAS. 

Semarang 30 Sept. 1954. 
24 katat: djual Rp- 46,— 

: beli » AS y— 

22 karat: djual Rp. 42,50 
tai $ TA ts » 40,50 

jakarta, 29 Sept. t 
2d karat: djual ...... Rp. 45.50 
22 karat: djual ....... Rp. 44,50 
Surabaja, 29 Sept. '54 : 
3 su tiap er, Hp dh nom. 
ingapore, 29 Sept. 54 : 

Emas lantakan tiap tael : 
Str, $ 156.50 beli 

: Str. $ 162.50 djual 
Londen, 29 Sept. '54:- 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dollar Amerika ada- 
lah sbb. : 
Emas Macao tiap ounce 37.72 
Emas Hongkong tiap ounce 37.94 
Emas Beirut tiap ounce 35.26 

TOKO 

   Telp. 336 
KPANGGAN IPETAN DP KEMADA UR     

dan T.T.H., kedua2nja penduduk 
kampung tsb. Dalam pada itu O.SJ. 
mempergunakan - sendjata klewang 
dan T.T.H.- mempergunakan sendja- 

ita kaju. Achirnja T.T.H. mendapat 
Tuka batjokar pada kepalanja hing- 
ga perlu dirawat di RSUP, sedang 
O.SJ. hanja mendapat luka2 puku- 
lan dari kaju. Fihak jang berwa- 
djib kemudian melakukan pengusu- 
tan lebih djauh. Kabarnja, .kedua 
orang itu memang sudah-lama sa- 
ling dendam. dan apa sebabnja be- 
lum diketahui. : 

Ali- U Nu Setudju 
Utk Redakan Ke- 
tegangan Dunia 

Terutama DidaerahAsia- 
Tenggara 

— PERDANA MENTERI Birma 
U Nu dan P.M. Ali Sastroamidjo- 

  

gara, Sebuah pengumuman bersa 2g Oh Keha Kama Pentosis 
tah tersebut jang dikutip oleh 

wa mereka telah mentjapai ”sua- 

memetjahkan masalah2 itu“, Ke- 
jerangan itu diberikannja sesudah 
pembitjaraan terachir antara U 
Nu dan Sastroamidjojo. Antara 
lain mereka telah Mn 
bahwa konperensi Afro-Asia ada- 

matan dunia dan barus diadakan 
selekas mungkin. Mereka djuga 
mengharapkan kerdjasama jan 
k-bih erat antara negeri2 Asia 
Tenggara dilapangan ekonomi, 
poltk dan kebudajaan. 
Didalam suatu konperensi pers 

PM Ali Sastroamidjoio mengatakan, 
bahwa mengenai Indonesia komunis 
me bukanlah merupakan soaj . jang 
belik dan -agressz komunis . adalah 
tidak mungkin. Dia terangkan, bah 
wa konperensi Afro-Asia jang akan 
diadakan dj Indonesia itu tidak akan 
bermaksud mengadakan suatu per 

“| djandjian pertahanan jang menurut 
dia hania akan menambah ketegang 
an dunia, $ 
.Selandjutnia dia ' menerangkan, 

bahwa pemilihan umum akan diada 
kan di Indonesia pada pertengahan 
tahun depan dan bahwa Dewan Per 
wakilan Rakjat jang 
mungkin akan bersidang pada achir 
tahun itu,. Menurut rentjana Perdana 
Menterj Ali Sastroamidjojo akan be 
tangkat ke Indonesia besok. sesudah 
Singgah di Rangoon tiga hari lama 
nja didalam perdjalanan pulang da 
fi India. Demikian UP dari Ran 
goon kabarkan. 

  

PENANGKAPAN DI ABADAN 
35 Orang pegawai darj pabrik pe- 

njaringan - minjak. di Abadan hari 
Selasa telah ditangkap atas tuduhan 
melakukan: kegiatan2. Komunis. De- 
ngan demikian djumlah orang jg di 
tangkap karena disangka Komunis 
dalam waktu seminggu mendjadi 79 
orang. (Antara). 

  

Kepada kami disampaikan Ia- sasi di Temanggung. Terhadap Pra- 
Iporan rapat angg. Gabungan Bu 

tersedia. 

Isat 

terpilih itu. 

dja-sama dengan partai dan organi- 

imudjo tsb. dalam ..mosi itu. selsin 
:minta supaja  dipindahkan..ke lain 
tempat, djuga supaja diambil tinda 

“kan terhadap: kesalahan, karena ti- 
(dak mendjalankan. tugasnja atas su 
:rat perintah dari pihak 'atasan, utk. 
“memberhentikan perdjudian di Pa- 
-sar Malam ini. 
'PERTANDINGAN . SEPAKBO- 

| LA JOGJA. SEMG. DAN 
3 PURWOREDJO 
“Bertempat dilapangar Parakan Te 

nggung -dua hari “berturut? tgl. 
25 dan 26 September jg lalu telah 
dilangsungkan pertandingan segi-ti- 
ga .antara kesebelasan - RAS - dari 
fo kesebelasan Semarang dan 
|Purworedio. - Hasil2 pertandingan 
itu adalah. sebagai: berikut: 
|“ Tel. 25-9 Kes. Ras Jogja — Pur- 
woredjo —0: Tgl. 26-9 Kes. Ras 

pia — rang 2—0. : s 

"Den an. Ras Jogja te- 
lah keluar sebagai djuara segi-tiga 
dan kembalinja ke Jogja berhasil 

' menggon sebuah piala jg telah 

IWAGELANG 
LATIHAN SEKOLAH KADER 

|INFANTERI TELAH SELESAI. 
Tgl. 28 Sept. pagi oleh Panglima 

T.T. IV Kolonel Moch Bachrun se- 
bagai wakil KSAD jg berhalangan 
datang, telah ditutup dengan resmi 
latihan sekolah kader infanterie di 
Magelang. Latihap tsb. adalah lich- 
ting ke I bagi para Bentara jg men 
djabat sebagai komandan Regu dari 
seluruh Terr. IV sebanjak 350 orang 

'dan di tempuh (lamanja latihan) da 
lam 7 bulan. Pimpinap upatjara di 
laksanakan oleh Komandan S.K.L. 
sendirj jaitu Kapten Djemu Hardio- 
prasetya. Perlu diketahui bahwa pa- 
da upatjara tsb. dihadliri pula oleh 

Inspektur Inf. Overste Sukanda Bra 
tamenggala dari Bandung. 

ATIGA 
A35 

KARAN DI S.G.B. 

|. Pada hari Selasa malam Rebo 
tg. 28/29 September kira2 djam 
530 telah terdjadi. kebakaran di 
salah satu bilik jang “ termasuk 
komplex 'S:G.B.-Putri “di Djalan 
Kartini Salatiga. Bilik itu oleh 
penghuni (salah seorang keluarga 
guru) dipergunakan sebagai  gu- 
dang untuk menjimpan kaju ba- 
kar, arang dan dipakai pula seba 
gai kandang ajam dan burung da 
ra. Ketika api kelihatan menjala- 
njala dari atap dan diketahui oleh 
salah seorang penghuni dari ge- 
dung itu, lala ia berteriak minta 
tolong. Murid2 B. jar ! 
manja berdekatan segera membe 
rikan pertolongan dan untung api 
lekas dapat sapa, berkat 
bula bantuan polisi, tentara dan 
pemadam api jang diberi tahu de 
ngan tilpun oleh pengurus S.G.B. 
Puteri tersebut. Kini masih dalam 
penjelidikan dari mana datangnja 
-api itu! : 5 

PATI 

KONPERENSI KERDJA 
DJAWATAN PERTA- 
'NIAN RAKJAT. 

  

sela- | 

|nai: 

| daerah2. 
Sebanjak 22 partai dan organisasi |- 

| PEMALANG 

S.G.B. jang asra- 

     ' S ,WANITA INDONESIA” 
'.. Telah didapat kepastian, bahwa 
kongres PIR ke-IV akan dilang- 
sungkan di Solo pada 1g, TI s/d 
12 Oktober jad. dan bersama- 
sama dengan kongres itu akan di 
langsungkan pula kongres ,,Wa- 
nita Indonesia” jang pertama. 

Menurut keterangan jang diper 
oleh Suara Merdeka”, dalam 
kongres PIR jang akan datang itu 
akan dirundingkan soal2 menge- 

: 2) kebidjaksanaan Dewan 
Partai PIR, b) menghadapi Pemi- 
Jihan Umum, dan c) pemilihan 
Dewan Partai baru.serta meneri- 
ima 'usul2 dari tjabang? serta 

Wanita Indonesia” dalam kon 
resnja jang pertama itu lebih 
'banjak menaruhkan perhatiannja 
terhadap organisasi kedalam, ka- 
rena dalam kongres itu baru akan 
disiahkan Anggaran Dasar dan 
"Anggaran Rumah Tangga, dan 
akan dipilih serta disiahkan De- 
.wan Pimpinan Pusat baru. 
- Berkenaan dengan koneres itu, 
kini.di Solo telah: dibentuk. Pani- 
.tya Penielenggara- Kongres jang 
anggauta2-nja terdiri dari: 

Ketua: Saroio,  wakil-ketua TI: 
“Ni. Soeriodipuro, .wakil-ketua JI: 
“Mangkusudiiono. sekertaris I: Su- 
| tiupto- Brotohatmodio, sekertaris 
1: .Murmo. Hadipranoto, benda- 
hara I. dan. Il: . Hamongsanutro 
:dan-Nj. Padmonagoro, pembantu 
Lumum:..Sempu. Sundaru. 
| ...Disamping..itu telah dibentuk 
jpula, sub. nanitva kongres Wanita 
"Indonesia" .terdiri dari: ketua I: 
SNie Dioiodininerat.. ketua: II: N3. 
Purnomohadininarat, -ketua NI: 

:Ni..Seno: penulis: I: Ni.-Sup»no, 
nenulis UI: «Nie Kusno, dan: ben- 
'dahari I: Nj. Karsirin. 

  

RAKIAT .GEMPUR 
GROMBOLAN 

Kabar. terlambat. dari daerah: Pe- 
malang mewartakan, ..seminggu jl, 
seorang darj gerombolan D.I. telah 
mati dikeroiok oleh rakjat didalam 
hutan “Gunungdjaja, selatan Pema- 

-lang. Anggauta gerombolan tsb. da 
tang dengan bersendjata jg setelah 
bertemu dengan 2 orang penduduk 
mula2 terdjadi perkelaian antara 2 
melawan 1. Seorang kena ditembak 
gerombolan 'tetapi kawannja lalu 
menghantam dengan parangnja. Ge 
rombolan djatuh dan berkat teria- 
kan lawannja jg kemudian banjak 
orang datang, lalu mengerojok se- 
hingga menemui adjalnja. Di dae- 
rah Watukumpul, 3 orang gerombo 
lan djuga telah menjerah kepada 
rakjat setelah untuk .Ik. 3 diam di 
kepung dalam sebuah gubug. Ber- 
puluh .orang jg datang disekitar gu- 
bug tsb. semuanja membawa. bam- 
bu runtjing, golok atau barang ta- 
djam lainnja. Waktu rakjat siap me 
njerbu dari gubug dilepaskan tem- 
bakan : tetapi..karena..matjet semua 
achirnja. mereka turun. dan serah- 
kan diri dengan sendjata2nja jg ter 
njata tidak bisa digunakan itn. 
yi (Antara). 

2 ORANG: ANGGAUTA- GROM 
BOLAN D.I. TERTANGKAP. 
Menurut laporan dari Wonoso- 

bo jang disampaikan kepada jang 
'berwadjib. di Magelang, menjata- 
kan bahwa baru2 ini rakiat di 
daerah katjamatan Kedjadjar, ka 
bupaten Wonosobo telah berhasil 
dapat menangkap dua orang ang- 
gauta grombolan D.I. jg memang 
sudah lama ditiari disekitar .gu- 
nung “Prahu. Penangkapan itu 
'terdjadi ketika dua orang jang di 
'tjurigai “itu sedang mendatangi 
“beberapa: orang penduduk untuk .mentjari makan, Kedua orang tsb, kini dalam tahanan untk diada. kan -peperiksaan lebih landjut. 

KUDUS 
"PENERANGAN SOAL PENG- 

2... HAPUSAN. UNI. 
Dengan  dihadliri oleh pelbagai 

wakil partai dan organisasi dan dja 
.watan bertempat dj. Gedung. Rakjat 
Kudus pada tgl. .27-9-1954 jg lalu 

  

AOA Ta EN NU PRE Ne ne TI NI 

  telah dilangsungkan pertemuan  pe- 
nerangan jg diusahakan . oleh. Dja- ' 
pen Kudus, dengan..atjara:. Pendjela ! 
san..tentang penghapusan UNI dan 
Mas'alah. Irian ..Barat”..jg.diterang- | 
kan oleh Sdr. Soepardjo dari Dja- 
pen Prop. Djateng. Dalam pertemu 
an Ags djuga diadakan tanja dja- 
WaD. | 

mm 1 aman mn 

  

(TJIREBON. : 

  

BALAI PENDIDIKAN WANI-   
terangan, tanggal 5 dan 6 Oktober 
jad nanti, bertempat “dikota Pati 
akan dilangsungkan konperensi ker 
Gja Djawatan Pertanian Rakjat selu 
tuh Djawa Tengah. Sesudah konpe- 
rensi selesai diadakan penindjauan 
kebeberaph tempat pertanian, teruta 
ma tanaman2 perdagangan, antara- 
nja tanaman rami, kapas dil. jang 
menurut keterangan selandjutnja, ta 
naman2 tersebut ditanam sesuai de 

pas dll. banjak ditanam didaerah In 
donesia, karena bahan2 rami, dapat 
dipergunakan untuk bahan pakaian 

' sematjam wol, woletta, imitasi dll. 
|. Selandjutnja penggilingan tebu rak 
'jat dan tanaman ,,terisdjenu” djuga 
lakan ditindjau, Tanaman ,,terisdje- 
| hu” tersebut menurut keterangan, te 
pung atau bubuknja dibuat obst 

| membasmi hama" tanaman kapas, 

  
. 

“ Dari jang berdekatan diterima ke-! 

|ngan adanja andjuran agar rami, ka. memberi peladjaran mengenai soal2 

TA TANI DIRESMIKAN 
Bertepatan dengan hari ulang ta- 

hun pertama GTI baru2 ini dikota 
distrik Plumbon, fihak GTI tjb. Tji- 
rebon telah meresmikan pembukaan 
Balai Pendidikan Wanita Tani: Wa- 
kil dari GTI Pusat Bogor dalam ka- 

“ta sambutannja menjatakan, bahwa 
atas dasar - kekuatan rakjat sendiri 
maka Balai Pendidikan itu dapat di- 
buka dengan resmi. Dalam pada itu 
dapat dikabarkan, bahwa untuk 

kesehatan, Balai itu mendapat ban- 
tuan seorang Bidan Tjirebon. 
Sementara itu pada waktu jang 

bersamaan, anggauta2 GTI ranting 
Klaju Ketjamatan Tjirebop Utara 
telah mengadakan pekerdjaan - go- 
tong rojong  memperbaikj  djalan2 
tsb. dan dilakukan penanaman seba- 
tang pohon pisang jang diberi nami 
pisang GTI,   

. 

  

  

  

GAMBAR KENANG2AN  KUNBJUNGAN P.M. ALI KE INDIA. 
Tampak waktu'P.M. Ali Sastroamidjojo disambut oleh P.M. Shri Nehra 
dilapangan terbang Palam, New Delhi. Sebagaimana diketahui, Rebo 

malam kemaren P.M. Ali telah tiba kembali di Indonesia. 

  

  

    
  

Apabila KemerdekaanTe- 
lah Tertjapai Sepenuhnja 
Kaum Tjerdik Pandai Akan Lebih Bebas Dalam 
Mentjiptakan Daja-Tjiptaannja — Tjeramah PKI Me- 

ngenai ,,Hari epan Kaum Intellektueel Dan 
Tjerdik-P andai“ 

(REBO MALAM kemarin bertempat digedung GRIS Semarang 
sdr. Siswojo dari SC PKI Diawa 
mah mengenai "kaum intelektuil dan tjerdik pandai dihari depan”. 
Dalam mengura'kan tjeramah itu pembitjara menitik beratkan urai- 
annja tentang soal2 perdamaian, perbandingan penghidupan kaum 

intelektuil dalam alam pendjadjahan dan kemerdekaan, demokrasi 
dan diktatur dan tentang fasisme. 
ngan jang ramai sekali, terdiri dari anggauta2 PKI, para peladjar 
dan para undangan lain2nja. Gedung GRIS tidak muat segenap ha- 
dirin, hingga banjak jang berdiri di:uar. 

Dikatakan oleh pembitjara, bahwa 
limana perdamaian dunia dapat ter- 
Jjamin, maka kaum: intelektuil dihari 
lepan:tentu akan dapat berkeraibang 
lengan sewadjarnja. Tetapi din:ga- 
ra2 imperialis kemadjuan2 kaum in 
elektuil. sangat dirahasiakan. Seba- 
tai tjontoh dikemukakan oleh pem- 
bitjara mengenai kemadjuan2 intelek- 

tuil Indonesia dalam masa pendjadia- 
han dahulu jang.sangat ditekan oleh 
Pemerintah Belanda. Akibat dari pa- 
da 'itu, maka ternjata kini baniak 
kaum terpeladjar jang terlantar da- 
lam mentjari lapangan kerdja. Da- 
lam pada itu PKI jakin, bahwa apa- 
bila kemerdekaan Indonesia telah da 
pat tertjapai sepenuhnja, maka da- 
lam.mentjiptakan daja-tjiptanja kaum 
Herdik pandai akan dapat lebih mem 
punjai kebebasan, 

Sesudah selesai tjeramah, kemudi- 
an-diadakan .tanja . djawab.. dengan 
para  pengundjung. Diantara perta- 

njaan2 jang diadjukan itu, terdapat 
satu pertanjaan bgaimna sikap PKI 
terhadap perkawinan Bung Karno. 

Oleh sdr. Siswojo didjawab, bah- 
wa PKI ikut menjokong -golongan2 
jang memperdjoangkan: agar. Undang 
undang Perkawinan . dilaksanaka' 
dan penghapusan PP.19. Dinjatakan 
lebih landjut, bahwa andaikata Bung 
Karno itu adalah seorang -anggauta 
PKI, maka sudah pasti PKI akan 
melarang perkawinan “itu, demikian 
Siswojo. 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang, 2 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Lagu2 gembira: 06.4) 

Ouintet Jesnny Meyer: 07.10 Nien 
dan Mien Sondakh: 07.30 Orkes Ke 
tjapi Seni Sunda, 1205 Trio S. Ja'- 
no, 12.30 

13.15 Orkes Melachrino, 13.40 Sua- 
ra Tunggal, 14.00 Hidangan Irama 
A.D,: 17.05 Taman: Kanak2: 1749 

Suara bersama: 18.00: Obrolan pak 
Patrol, 18.15 Dendang “Teruna: 
18.45 Suara Ramlee, 19.30 Kron- 
tjong oleh R..S.: 20.30 Atjara Sabtu 
malam, 21.15 Trio Nila Kirana: 
21.45. Gamelan Bali: 22.20 Suara 

Darmanto,  Ratnakus dan Sutirah: 
23.00 Tutup. 

Surakarta, 2 Oktober 1954: 

Djam 06.03 Aneka warna lagu In- 
donesia: 06.40 Suara bersama, 07.15 
Orkes Tango Malando, 07.45 Dari 
Maluku, 12.03 Disco Varia: 12.45 
Instrumentalia gembira, 13.00 Se- 
kuntum Melati: 13.45 The Hawaiian 
Serenaders: 14.00 Lagu2 - India: 
14.15 Dari Bali, 17.05 Dunia Ka- 
nak2: 17.45 Varia Diawa Tengah: 
17.55 Dari lajar putih: 18.0 Ruang 
Kepolisian Negara: 18.15  Rajuan 
sendjas 18.45 Sonato piano: 

Hidangan Kwartet Koch, 19.45 Kon 
tak dengan Pendengar: 20.30 Sekitar 
Pulau Hawaii: 21.20 Klenengan mat- 
matan, 22.15 Klenengan mat-matan 
(landjutan): 23.30 Tutup. 

Jogjakart,a 2 Oktober 1954: 
'.Djam 06.10. Riang :ria pagi: 06.30 
Vocalia Barat: 07.15 Orkes Sidney 
Thompson: 07.30, Paduan Suara Ke- 
timuran: 07.45 Patti Page: 12.05 — 
13.00 — 13.40 Ujon2 Djampi Sajah: 
17.00 Sarang Burung Kutilang: 17.40 

  

  

   
    

     
   
   
   
   

   
   

    

    
    

      

     
         

       
          

    
     

    

     
         

      

      

  

   
      

    

Tengah telah mengadakan tjera- 

Tjeramah itu mendapat kundju- 

Surat Kiriman 
  

Sdr. Pengurus P.W.I. Kring Solo 
ith. 

Berhubung dgn pernjataan P.W.I. 
Kring Solo jang baru2 “ini “dimuat 
dalam sementara - suratkabar, per- 

njataan mana menjangkut2 nama 
jaja, maka saja menganggap perlu 

untuk —memberikan  pendjelasan2 
sbb: 

1. Saja tidak merasa pernah me- 
ngaku sebagai anggauta PWI dan 

surat jang dialamatkan kepada saja 
lengan memakai alamat Balai War 
lawan ternjata berdasarkan salah fa 
aam “darj pihak pengirim, karena 

saja bukan anggauta P.W.I. akan te- 
tapi P.P.W.I. 5 

2. Perlu saja djelaskan,. bahwa $ 
hubungan saja dengan pemudi pe- 
ngirim suraf itu hingga kini masih: 
tetap baik. si 

Harap . saudara maklum  adanja 

lan.atas kebenaran dari pernjataan! 

saa. tersebut diatas, saja - sangg 
memberikan bukti-buktinja. 

Besar harapan saja, semoga kete 
ngan saja itu dapat dimuat dala 
surat2- kabar, jang telah  memu 
pernjataan ' P.W.I. kring Solo ja 

menjangkut2 diri saja itu. Terin 
kasih. 

    

   

     

   

  

   
   
        

       

Hormat saj 

Liliek Moeljono) 

  

  
Orkes Puspa Kemala: : 

19.301 

    Spc 
SEPAK BOLA DLM KONG: 

PERBEPBSI. 
Kongres Perbepbsi jang ke I 

Giramaikan dengan — pertan 
sepakbola jang: menurut 
sbb: Tgl. 4 Okt: ' Kes. 
Ambarawa —kes. Polisi 
-lilap. Pontjol "B,,: 
Garnizun Semg. — Kes. 
(B) Tjepur dilapangan Kalisd 
6 Okt. Kes. CKC — Kes. B 
(C) Semg. dilapangan Ponfj 
tgl. 7 Okt. Pemenang A Si 
nang B.(D) dilapangan Porto 
tgl. 8 Okt. Pemenang Dip 
nang C. Pontjoj ”B”. Pada 
akan diadakan: pertandin 
yaatan antara djuara danfkg 
ngan. ABC dilapangan & 

KES. POSTEL AKAN 
PEKALONGAN 

-Dari fihak jang beran 
diterima kabar, bhw. 
POSTEL Semarang bg 
1 Oktober akan melayati 
kalongan guna meng 
tandingan melawan! 
POP. 
SEPAKBOLA DJAGS 

Pada tg. 30 Septal 
parigan . Polisi Ka 
langsungkan perti 
bola djago2 kapu 
marang -melawan id 
Maclaine Watson 
dingan dimulai dji 

        

       
     

           
         

       

        

  

   

   
   

  

     
    

   

  

    
    

   
   

          
   

     
     

  

   

       

   

        

   

    
   

       

  

        

    
   
   

   
   

     

  

    

  

       
      

    

   
    
    

  

it 

18.30 Sendja merg 
malam Minggu, 2/ 
dern, 20.30 Seni Su 
Varia, Dari dani 

   

  

   

    

       

   

      

  Krontjong petang: 18.05 Samba ria: 
18,15 Bingkisan malam — Minggu: 

KKEXEEEEKEKKKKEK EK KKR 

BANDUNG — Tjirojom Tiip. Bd. 4389 

»sTidur di atas YARUBB Kis 

  

22.10 Orkes Mala 
Tutup. 

EKAEKAEKKAN 
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Th desa, 

  

    

  

Membabi-Buta! 
Mengikuti Begitu Sa- 

dja Keinginan? 
Amerika 

| Tetap Penting £ 

      

       

Se
ma
sa
 

  
— PRESIDEN KO! 
Syngman Rhee, me 
Seoul pada harj “I 

Ah 

  

ana | matam jl. kepala staf angkatan 
Amerika Serik ih me | Ridgway member 1 peringatan 
Kana Sha mengheMinN PAN depan rakjat AS. supaja dja 

      

    

    

           

    

     

Korea Selatan | Dalam Perang 2 akn An Tak” Akan | | Di butuhkan Djuga Ba- | 

| njak Pasukan? Darat | 
| Pernjataan' Ridgway N 

, Dim Perang 
DALAM KONPERENSI pers di Denver pada 

  

     

      

   

   

baniuannja kepada .K | Sela- Ma ta2 atom sadja. Ridewa tan apabila Korea Selatan tidak | "3 ada ke inan dika te 

AAA Se hubungan p , Haa darat jang 3 
an dengan Djepang. 1 Aa tuan, ja 

bungan ini Rhee : Nan Naah sa Pa naa 
bahwa Korea Selatan Lana Na "Tatang erb 
dengan membabi-buta $ dia png : PA aa aa Ikuii keinginan2 Amerika Ser-| Ah PI an Ta TAN 
kzi/ sekalpun andaikata mereka| 3 Laga 
menghentikan 1 
kepada Korea. 

Selandjutnia ia 
Djepang masih me 
agressif terhada 

Mengenai penarikan 
sukan2 Amerika dari 
mengingatkan, bahwa p 
munis dulu menjerbu ca Sela 
tan dalam tahun 1950, segera sele| 
lah pasukan2 Amerika mengundurj 
kan diri darj Korea. Orang2 Amel 
rika kini rupanja akan mengulangi | 
kesalahan itu, demikian Rhee.  - | 

Rhee akan tentukan sikap. 
Sementara “itu Rhee mengundaag| | 

pembesar2 militer. dan “ekonomi da $ 
ri kalangan atasan untuk — diadjik | - 
bersama-sama membitjarakan djalin | 
buntu jang terdapat dalam penglak 
sanaan program bantuan militer din 
ekonomi Amerika kepada  Korva. 
Menurut kalangan jang mengetahui 
di Seoul, dalam pertemuan inj akan 
Gtambil ketentuan sikap Korea Sea) 
tan jang akan diambil dalam perte 
muan antara. wakil2 Amerika Seri 
kat dan wakil? pemerintah Korva 
Selatan pada permulaan minggu de 
pan. ASN 1 At 

Kabarnja pihak Amerika Serikat 
menuntut beberapa sjarat atas peng 

laksanaan program bentuannja ja-8 
meliput d(umlah kira2 700 - djuta 
dollar. Diantara sjarat2 ini kabarn a 
ialah keharusan Korea Selatan un 
tuk membelj bahan2 pembangun'n 
darj D'epang dengan uang jang ci 

perolehnja dari Amerika “Serikat. 
(Antara) 

  

    
      

  

  

PA BR BESET Si Duta wa- 
nita Pakistan di negeri Belanda, du- 
ta wanita Pakistan jang pertama2, 

Begum Liaguat Ali Khan, hampir 

PENGGEMBLENGAN KADER" 
KOPERASI DIDESA OPERA- 

SI KARANGSARI 
Bertempat didesa koperasi Ka sadja  djatuh kepleset- waktu turun 

rangsari jang termasuk ketiamat ' dri kereta kentjana hendak menje- 
an Sukodono, sedjak tg. 2 Sat Irahkan surat2 kepertjajaannja pada 
untuk sebulan lamanja telah | ke. (rau Juliana pada tanggal 20 Sep- 
"5 kursus kader Keperaga ang 3, tember. jl. Untung ia segera dito- 
XI untuk seluruh keresid aa Ta | Jong oleh jonkheer D.G. de Graeff, 
ag. Dl Pe ai kepala protokol istana Belanda. 
itu adz jang terdiri. 
wakil2 dari. Lumadjang, Probo- 
linggo, Pasuruan dan Malang. 

Dapat diterangkan, bahwa hing | 
ga kini keyer kursus di Karangsa 
ri itu telah menghasilkan ng 

Pale Tn aa an ke dilahirkan haji kembar. Ben Na 
residenan Malang untuk memba- Seorang ibu, njonja Sukur. 

  
  

KEMBAR TIGA DIRUMAH 
SAKIT CHARITUS. 

Dirumah sakit Charitus, Palem- 
ang, pada tg. 25-9 jg lalu sudah 

si dikalangan rakjat. —. 

  

Tjara? Pemerentah Bir- 
ma Mendidik Rak jatnja 

  

| Ke Arah Demokrasi 

PEMERINTAH BIRMA ber pendirian bahwa salah satu antara 

pe as2 na Pa NN Kata penNnan Men Cetus 
Sepatan Demokrasi kepada rakjat Birma, 

enteri urusan Demokratisasi Pe merintahan Setempat telah 5 
elaksanakan satu apn can a Le aa Pa an se. 5 

sti emerintahan setempat. : 1 seka 1 

Hendak pemerintahan parlementer pusat jang dipilih oleh rak: 

mun pemerintahan setempat masih hampir ana, dia — 

Mtiktu pendjadjahan Inggris dan rakjat sedikit sadja iku 

“Nilam penjelesaian soal2 setempat (sedaerah). 

“TN 3 Ta 5 2 Sa 
ala2 distrik” dan  ,town-f5 tahun, tetapi kalau rakjat ti 

diangkat oleh pemerintah pulpuas dengan usaha2 mereka, me- 
, » dikota-kota dan de-| reka dapat diganti. 
lida panitya2, namun badan?| Kalau seorang anggota dewan 

asa jl. sedikit sekali “kekua-| lesa djuga dipilih djadi anggota 
“Yan tidak didukung oleh| dewan township, lalu djadi ang- 

a53 : gota dewan distrik, dan ia dihen- 

“Dengan maksud untuk mendemo- ikan karena rakjat jg diwakilinja 
tidak puas, maka ja akan berhenti 
sebagai anggota ketiga matjam 
dewan ini. 

Dalam pemilihan2 | 
orang2 jang memenuhi sjarat2-nja 
wadjib memilih. 3 

Pemisahan funksi2. 
Funksi2 peradilan (judicial) dan 

exekutif, jg sekarang 
Vibawah ,,wakil komisioner”, akan 
dipisah — ketjuali pada tingkat. de- 
sa. Dewan2 desa akan ' mempunyai 
kekuasaan peradilan untuk mengu- 
rus perkara2 ketjil. 
Dalam soal2 padjak, dewan desa 

akan diberi kekuasaan2 jg tidak di 
nunjai oleh pengadilan2 jg lebih 
tinggi. Dewan desa bisa memaksa 
seorang pelanggar (dilapangan pem 

bajafan padjak) untuk bekerdja ba- 

. i dan mendesentralisasi “pe- 
an daerah, maka tak" lama 

proklamasi “kemerdekaan 
dalam tahun 1948 dibentuk 
omisi untuk  mempeladjari 

lin ra2 lain. Hasil komisi| 
ih satu rentjana — jg.seka 

mulai dipraktekkan — 
bagian adalah susunan | 
dan untuk sebagian lagi 
atas tjontoh2 jg dida- 
is, Swis dan Australia: 

2 wilajah administratif 
kota, ,,township” 

akan tetap ada, Teta 

lajah administratif ini 
satu Dewan. 

  

Boleh 

dewan akan - 

kepala ANetri 
9 cedjarah Birma, desa 

n kesatuan-dasar da 
sosial dan ekonomi. 
diuga akan merupi- 
susunan administra 
santi kepala desa, 

1 dewan, dikota2 | 

3 initya2 kampuna,| 

i akan merupakan 
2 Dewan Kota 
a Dewan Town- 
township kirim 

an Distrik. Pega 
sekarang me:| 

  53 Ketua 

pat membajarnja. : 
Dewan distrik akan, menerima ba 

gian terbesar daripada penghasilan- 
  

tu ini masih dipungut oleh Pemerin 
tah Pusat. - 5 

Pekerdjaan sehari-har'. 
Untuk mengurus pekerdjaan se- 

hari-hari, Dewan akan mengang- 
Pkat satu panitya kerdja, untuk 
mengawasi ,,department”2, akan 

department” tetap, ialah ,,super- 
intendent” polisi, ,.district engi- SPAN goa : 

| ngurus - daerah2 tadij hcer” dan kepala djawatan kese-| 
& hip. kepala2. ,sub-|hatan distrik, akan bertanggung: 

3 il2 komisioner”| fjawab kepada panitya2 ketjil 
Ta an kepada tiap?| radi. Ta 

pala2 exekutif. Untuk sementara hanja 
berlaku  seka-| utk. Induk-negara Birma 

“intahan setempat ini pada waktu 
|'nj hanja berlaku bagi induk-ne- 
rara Birma. Untuk sementara, 

  

nnjs 1 2 

anggun dja- | semerintahan ssawbwa” (radja), 

h pusat. Me-| sepala2 suku dil. itu akan tetap 
'ig akan men-j berlaku di 4 negara bagian Uri 

lalah Ketua | 3irma lainnia, ialah Shan, Karen, 
Kayah dan Kachin, serta di dic- 
irik2 Chin. 

Pemilihan2 sudah  dilangsung- 
kan di 3 buah distrik dan dalam 
tahun ini djuga akan dilakukan 
di 9 distrik lagi (induk-negara Br 
:a terbagi dalm 23 distrik). 

n2 dipilih 

A2 tsb. di 
ipat tinggal 

mereka 
ih untuk '   

Fsesudah bersama 

-ngun semangat dan djiwa -kopera- Ian anak2 Giniptakan - nehatanng: 

Tbahwa menurut pendapatnja serdadu: 

.tjana Alam, 

setempat, $ 

dipersatukan y 

gi masjarakat, apabila ia tidak da-j 

nja, dari padjak tanah jg pada wak | 

dibentuk panitya2-ketjil. Kepala2 | 

Undang2 demokratisasi peme- | 

  

    

   
   

      

— Serdadu In anteri 
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Ki 

  

      

angat mobil dan supel karena dae- 

raasuk pedalaman,  'dan perbekalan 
lan tjadangan harus disebar di dae- 
'ah2 jang lebih luas. wa 
Ridgway memberi pernjataan inf 

a dengan menteri 
angkatan darat A,S. Robert T, Ste- 
veus mengadakan pembitjaraan lama" 
lengan presiden A.S, Eisenhower di 
Denver. KI i 

“Keterangan Stevens. 
Stevens dalam pada itu menerang- 

tan kepada pers bahwa ia telah mem' 
setikan- laporan routine kepada! 
Sisenhower tentang 3 hal pokok: 

1. soal2 mengenai penindjauan 
kembali penempatan? pasukan2. 

2. laporan sementara tentang ren- 

'jana2 memperbaiki organisasi tenta- 
ra. 

3. laporan baik tentang usaha2 jg 

memperkembangan kekuatan combat 
maximal jaitu ,,untuk mempunjai per- 
sentase tenaga lebih dalam kesatuan? 
combat dan operasi daripada dalam 
kesatuan? bantuan”, 

Pertanjaan apakah ini berarti bah- 
wa kekuatan angkatan darat A.S. la- 
lu & perbesar sampai paling sedikit 
23 divisi dari djumlah 17 divisi jang 
ada sekarang, didjawab oleh Stevens 
sahwa tentara A.S. bermaksud supa- 
ja kekuatan divisi2nja mendjadi lebih 
Flexible. Stevens “ selandjutnja me- 
ngatakan bahwa ia masih akan mem- 
berikan pernjataan tentang program 
.maksimusasi” itu. Perlu  dikemuka- 
kan bahwa menurut Ridgway tenta- 
ta A.S: sekarang mempunjai 19 di- 
visi siap untuk bertempur dan 6 di- 
visi lagi dalam ,,latihan”, sedangkan 
djumlah 23 divisi tsb. ialah menurut 
sernjataan Stevens beberapa bulan 
il “Menurut “Stevens soal @uemoy 
ialah soal mengenai politik dasar jg 
dapat diputuskan oleh presiden, dan 

menteri2 luar negeri dan pertahanan 
A.S. sedangkan menurut Ridgway 
saran2 mengenai soal .Guemoy su- 
dah diberikan oleh pemimpin2 militer. 

Serdadn Infanteri tetap 
penting dim perang atom. 

Menurut komandan pasukan? NA 
TO lambung Utara, djenderal Sir 
Richard Gall... (kawat rusak — red.) 
dari Inggeris, sendjata2 atom tidak 

lam keterangannja pada hari Selasa 
jbl. itu ia selandjutnja - mengatakan 

infanteri pasti tetap merupakan ,,kun- 
tji” di medan pertempuran dan ia 

Iidaway djuga mengatakan bahwa| 
dalam suatu perang atom angkatan) 

#Jarat harus mempunjai kesatuan2 jg 

rah? pertempuran lalu makin djauhf $ 

.dunia tindju kelas berat 
:zard Charless, terdjungkel setel 
ngan kemenangan ini Rocky : 
-annja “lagi. Pertandingan ini sebagi 
:pada tanggal 19 Septemberedi N ( 

“slebih 25000 

Keluhan Mac Arthur 
'Katanja: Serikat Berbu: 

lilandjutkan oleh tentara A.S. untuk | sar Tid ak M enj erb Ni 

'Beberapa Tjuplikar 
Arthur 19: 

|Nsalahan2 besar" dmasa perang dunia 
Apaan Era agam S. Mp bg bangsa Diepang,. : 
menurut keterangan jang diberikan oleh 
AA. Willoughby, bapa 2 

menghilangkan ...kehutuhan .strategis.|. : xipun saja telah menegaskan,-bahwa:- 
“Yakan pasukan2 darat jang besar. Da- e. 

  

  

PUKULAN KEDJUARAAN MA 

3 

DJENDERAL DOUGLAS N 

oleh John Chamberlain, 
”McGraw-Hill“ hari Rabu, 
Willoughby mengatakan, 

edjarah, mengenai rantjangannja di 
nasa perang untuk meluaskan kam - 
'zanje Kalimantan dan memasukkan” 
edalamnja seluruh Indonesia. Mac 
Xrthur mengatakan: 7 
»Sa'a mempunjaj rantjangan akan! 

1gan pasukan2 Australia dan mene 

3elanda dibawah “pimpinan 
Mook, jang mungkin akan tjepat me 

ya telah dilakukan di Irian”. P5 

saja tidak mengerti, gerakar "jg. saja 

lan dilarang oleh Washington, mes 

senjerbuan ke Indonesia akan ber 
1asiy dengan sedikit korban. Inilah 
atu dari kesalahan2 besar dimasa 
Serang, dan achirnja membawa aki 
pat berupa kekatjauan jang meradja 
tela di Indonesia.   mendapat kesimpulan ini sesudah me 

ajaksikan latihan perang Battle 
Royal” jang baru2 ini diadakan di 
'Djerman oleh pasukan? NATO. 

Djenderal tsb. memberi  pernjataan 
ini di markas besar pasukan? NATO 
di Sennelager (Djerman Barat). ! 

5 (Antara). : 

  

HASIL PENGUMPULAN PA- 
DA HARI MINGGU J. B. L. | 
DALAM RAPAT ! 

F3 EK 1 
Menurut Sekretaris Jajasan Ben ' 

Ta Ba 
penduduk jang dikumpulkan pada 
hari Min ibl. dalam rapat be- 
sar P.K.I. di Tegallega Bandung 
adalah: uang Rp 13.000.—, pakai 
an 17.950 potong, . beras 2812 

La motanie: Kake voli Ha tiita, 15 potong kain poleng dan 
ara Aa bumi an barang2 

lainnja. Diterangkan, bhw. uang 
Rp. 13.000,— adalah untuk kor- 
ban gerombolan di Tjiparaj, se- 
dang beras, pakaian dan barang2 
lainnja untuk daerah2 Jain. 

F (Antara) 

"Djakarta kepada MacArthur di To- 

»Ini sangat bertentangan ' dengan 
dasar politik luar .negerj Amerika 
Serikat jang menjokong perkemba- 
ngan teratur dari negeri2. djadjahan 
menudju pemerintahan sendiri. Ini 
saja insjafi dari tadinja, tetapi pen- 
dapat saja tidak sanggup mengubah 
apa jang saja anggap sebagai tjam- 
pur-tangan politik dalam masalah jg 
semata-mata militer. Saja tahu.seka- 
rang, bahwa sendjata ini selalu di- 
pergunakan orang terhadap saja”. 

Buku inj -djuga mentjeriterakan, 
bahwa tgl. 20 Oktober 1945, tidak 
lama sesudah Djepang menjerah, 
Laksamana Belanda, C.E-L. Helfrich, 
telah menulis “seputjuk surat dari 

  

kio, jang meramalkan, bahwa Indo- 
nesia akan ditimpa oleh malapetaka 
besar. MacArthur pada waktu itu 
mendjadi Panglima Besar Balaten- 
tara Serikat di Djepang. 

Keluan Helfrich. 
Helfrich mengadu, bahwa 'Belan- 

da terlalu lambat untuk menduduki 
kembali Indonesia. Ia menulis, b: h- 
wa Sukarno dengan pengikut2nja : 

  

1 Dia 

'Tuar negeri Djepang, Okazaki, sedang 
luar negeri Birma, U Kyaw Nyein, 

— Kabar menggembirakan telah 
dibawa oleh seorang pedagang teni 
bakau jg baru sadja kembali dari 
Eropa. Dipasar, lelang tembakau di 
Amsterdam kini tembakau  Djawa 

mendapat pasar baik. Tapi untuk 
seterusnja perlu djuga didjaga kwa- 
litetnja. — Anggauta2 delegasi In-| 
donesia ke RRT jg tiba di Peking 
tgl. 26 September telah disambut 
dengan djamuan makan oleh Gabu   | Sebagaimana dikabarkan baru2 ini telah dilakukan pemarapan persetu- 
djuan pembajaran ganti kerugian perang antara “Diepang dan Birma. 
Djepang bersedia akan membajar setjara berangsur2. kepada Birma: ganti 
kerugian perang seharga 250 djuta dollar. Tampak pada gambar menteri 

djuan: 

soal keamanan, ' Pemberian 

sulam” 

ngan Wahita Demokratik Seluruh | B-I dan  B-IT sekarang 
Tiongkok, — Gubernur Djawa Ba- dan Gujadikan 

arpiano 
keng pukulannja dlm ' babak ke 8. De 

    

perang | 

  

isulkan ini dengan tegas dibatalkan »Sukarno digembirakan oleh 

   

      

       

  

     

      

    
   

ESS DOWN. , 
'ampak pada gambar djuara 

edang melihat lawannja, Ez- 

  

'telah mempertahanka, kedjuara 
@ kita kabarkan tlh. dilangsungkan 

dengan disaksikan oleh kurang 
nonton. 

at Kesalahan Be- 
Ke Indonesia — 
Dari Buku: ,,Mac 

  

41-1951” 
ke Ki dklakukan orang, 

cpang. Demikian 
nderal Ma Charles jende 

djawatan penjel:dik dari MacArihur selama 
6 kini. telah pensiun, dalam bukunja jang baru terbit 

'MacArthur: 1941—19514.. Dida'am menulis buku ini ia dibantu 
ng warta Maan: dan diterbitkan oleh 

bahwa bergerak dengan bebasnja, .mengam- 
MacArthur baru2 ini mengeluarkan bil keuntungan dari kelemahan “ka- 
satu keterangan jang berarti dalam mi. Menurut pendapat saja, Inggeris 

melakukan kesalahan -politik besar, 
bila dia tidak segera dan tegas me- 
nerangkan, bahwa pemerintah Be- 
landa sadja jang diakuinja”. 

Dikatakan “oleh “Helfrich, 
»usaha Sukarno mendirikap 

bahwa 
Repu- 

egera bergerak. menudju Djawa de dlik Indonesia, dipimpin dan diso- 
kong oleh Djepang, njata tidak sah 

yakkan kembali pemerintah Hindia ,dan mengakui ini akan berarti mem- 
Van perkuat permainan politik Djepang. 

Kekatjauan sekarang di - Indonesia 
renteramkan wilajah itu, sebagaima “sebagian besarnja disebabkan oleh 

: ikelemahan politik Inggris”. ... ...... 
»Tetapi oleh bebrapa sebab jang 

» 3 HE  Helfrich mengatakan lagi, bahwa 
kele 

mahan militer Inggris dan Belanda 

Man terutama kelemahan jang terda 
pat pada pimpinan tentara Ingge 
as 
Seluruh kekuasaan Inggeris dan 

Belanda mendjadi tertawaan belaka” 
kata Helfrich, jang selandjutnja ber 
kata, bahwa diika Indonesia dita 
ngan Sukarno dan pengikut2nja atau 
salah satu golongan di Indonesia, ne 
gerj.itu akan katjau, dan dia akan 
mengganggu keamanan dan perda 
maian di Pasifik. Indonesia merde 

ka tidak mungkin, dan dalam sedi 
kit waktu-akan mendjadi sasaran po 
litik dan militer dari negara2 besar, 
lang akan merusakkan perdamaian 
jang telah dimenangkan dengan su 
sah.“ Demikian U. P. dari ' New 

York. (Antara). 

Muang Thai Pu- 
sat Pertikaian 

Antara Blok Barat Dan 
Timur ? 

Dr. DIOUDADO MYAP, re- 
'daktur madj ilipina ,,Bat- 
tan” j terbit di Wa 3 
miaana nalkan, bahwa Masa on Thai   

  

a suatu 
pusat ian bersendjata jang 

blok Kemana Dinaban bahan 1 nis. L aKal wa 
salah satu urat nadi dari negara2 
totaliter dan pengikut2-nja adalah 
persediaan b: makanan. 

Dan Muang Thai adalah gudang ' 
bahan makanan jg kekajaannja akan 

negara jg sepandjangnja  sedjarah- 
aja selalu diliputi oleh perdamaian 
itu kali ini akan memainkan suatu 
Seranan penting dalam pertikaian 
itu. Demikian Dr. Myap. S 

Dr. Myap mengemukakan penda- 
jpatnja itu dalam suatu pertjakapan 
dengan pers- di -Bangkokdalam per- 
'#jalanannja kembali. ke Washington, 
setelah ' mengundjungi konperensi 
'Seato di Marila dan setelah kemu 
dian berkundjung ke' Djakarta, Tai- 
.wan, Korea, Singapura, 
dan Saigon, (Antara), 

"Markas besar Angkatan Udara A: 
S. di Eropa mengumumkan di Wies- 
baden (Djerman Barat) pada hari Se 
lasa bahwa akan sampai di Bremer- 
haven pada hari Minggu ini suaty 
skadron pesawat2 ,,Matador” “ lagi    

   
sehingga djumlah  pesawat2 ',,Mata-   

berdjabatan tangan dengan menteri 
setelah pemarapan naskah persetu- 

rat sekali lagi mengharapkan, agar 
pemerintah menjelesaikan 

soko- 
ngan kepada para korban  penga- 

tjauan -hanja merupakan ,,tambai 
belaka, bila ' gerombolan2 

tak segera ditindas. — Ikatan Kur- 

sus Paedagogik” di. Bandung . hari 
Senen menuntut kepada jg berwa- 

djib, agar bentuk dan sifat - kursus 

itu dirobah. 

Ikasidikan Guru 

segera 

| sawat2 pembom bermesin 

dor” jg: seperti diketahui jalah “pex 
pantiar- 

gas tanpa penerbang akan mendjadi 
2 kali lipat di Eropa. 

Baccalaureaat  (doctorandus), — 
Gangguan gerombolan didaerah Sun 
lawesi Sit. ternjata belum djuga re- 
da. Dari daerah Wadjo- diterima ka 

bar, bahwa  baru2 ini gerombol'n 
bersendjata telah melakukan pen a- 
garongan besar2an terhadap ternak 
penduduk, 100 ekor. kerbau . dirarm- 
pok sekaligus. ——- 432 orang bekas 
buruh perkebunan Sungai Menit 'i- 

rim (Sumatra Timur) pada hari Sab 
tu telah ditangkep ciu jg berwa- 

land (dibuparkan, 
| peraturan dalam persetudjuan KMB 

mana tidak dapat 

#karena akibat pembubaran Uni, ms 

beras tidak ternilai: oleh sebab itul 

  

—. KEPADA PARLEMEN tela 
jan Unie Indonesia—Belanda, jang 

luar negeri ema Lp 
:sar Statut Uni mendjadi hubunga 

ain2. perdjandjam KMB dan men 
J2 Indonesia diberikan instruk 
isurat keputusan Presiden tanggal 
inesia diberi tugas untuk memner 
ibarkan, maka perundingan tenian 

   
    

   

    

    

  

    

   

“Ikedaulatan jang pemuh daripada 

u hi 
“Apa jang diinstruksikan Pemerin- 
'tah telah dipenuhi oleh de:egasi In- 
'donesia jaitu Uni Indonesia-Neder 

serta beberapa 

. 

dihapuskan (pasal I, pasal II dan 
pasal IL. ajat.I-dan.- 2- dari --proto- 

'ikol), sedang pasal IV protokol me- 
“Ipjatakan, bahwa segala 

1 an, 

“dan mupakat lain antara kedua be- 

persetudju 
pertukaran surat, keputusan 

Jah pihak, ketjuali dalam hal2 bila 
dilakukan lagi 

sih berdjalay antara R.I. dan Kera- 
Ikljaan Nederland dengan ketentuan 
bahwa dimana perlu, segalanja itu 
akan diubah, dihapuskan “atau di 
perbaharui dengan perundingan an- 
tara kedua belah pihak. 

Dasar2.jg dipakai dalam perundi- 
ngan tsb.- telah pula ditetapkan ja- 
itu seperti tertjantum dalam ,,con- 
siderans” atau ,,pr&ambule” ialah 
dengan berpangkal pada: kemerdeka 
an dan kedaulatan masing2, serta 
pada azas2 umum hukum antara 
bangsa dan bagi masing2 dengan 
mengindahkan -perundang2an nasio- 
nal sendiri. 

Pembubaran tanpa sjarat. 
. Dengan demikian dapat dinja- 
takan, bahwa pembubaran Uni 
Indonesia Nederland -telah diper- 
oleh tanpa bersjarat. Pertama 
tidak terdapat suatu sjarat politis 
jang berupa misalnja penggantian 
Uni dengan sesuatu ikatan “politis 
jang ringan, sehingga maksud, Pe 
merintah akan penggantian Uni 
dengan suatu perhubungan inter- 
nasional biasa seperti tertjantum 
dalam program kabinet telah ter 
japai 

Selandjutnja perlu dikemukakan, 
bahwa pertama2 delegasi Belanda 
berpendirian, bahwa Un: tidak da- 
pat dibubarkan sebelumnja perdjan- 
dian2 jg berhubunga, dengan Stc- 
tut Uni, antara mana ,,Finec”, di 

selesaikan dahulu dan  disetudjui 
orch kedua belah pihak. Djika dele 
gasi Belanda memegang teguh pen- 
diriannja tsb., mungkin “sekali pe- 
rundingan tentang pembubaran Uni 
akan mendjumpai kegagalan, akun 
tetapi berhubung antara lain dan 
perhatian dunia internasional terha 
dap perundingan di Den Haag itu 
dan kejakinan, bahwa ikatan Uni 
sudah sangat tidak disetudjui oleh 
Indonesia jg bersedia untuk bertin- 
dak sendiri, “djika perundingan ti- 
dak berhasil, achirnja pihak Belanda 
menjetudjuj pembubaran Uni tanpa 
bersjarat dengan melepaskan  pem- 
beresan ,,Finec” sebagai sjarat dari 
pembubaran tsb. 

Kesimpulan hasil perun 
dingan, 

Pada saat-itu timbul pertanjaan 
bagaimana hubungan keuangan 
ekonomi harus diatur sesudahnja 
Uni dihapuskan, akan tetapi ,.Fi- 
nec” baru belum-ada. Pihak Be- 
landa menghendaki supaja ,,Fi- 
nec” lama tetap berdjalan terus. 
Pendirian tsb. tidak dapat disetu- 
djui oleh pihak Indonesia, meski 
pun diakui, bahwa ,,vacuum” ha- 
rus dihindarkan, maka sebagai 
hasil perbintjangan lebih djauh 
dari pada kedua pendirian itu di 
dapatkan kata-sepakat dalam hal 

itsb. seperti tertjantum dalam pa- 
sal HI jo. pasal IV protokol. 
Maka sapadila diringkaskan hasi" 

perundingan di Den Haag, dapat di 
adjukan kesimpulan sebagai berikut: 

1, Setidak-tidaknja satu program 
kabinet lagi ialah pembubaran Uni 
telah dapat dilaksanakan, pembuba- 
ran mana sekurang2nja disamping 

“Ikeuntungan2 jg praktis, psychologis 
(penting sekali untuk 

| Iandjutnja 
tindakan2 se- 

(termasuk perdjuangan 
untuk Irian Barat), untuk menjem- 
purnakan kedaulatan R.I. dan utk. 
memperbaiki perhubungan antara 
“Indonesia dan Nederland). 

2. Pembubaran Uni itu dapat sc- 
tjara damai, djadi tidak dengan dia 
lan unilateral, dan dengan tiada bzr 
Sjarat, artinja tidak merugikan, bah 
kan menguntungkan kedudukan In- 

ternasional, sedang Uni tidak di 

chusus setjara lain, 

rena, selain daripada pembubaran 
ni dengan penghapusan seluruh 

Uni-statuut telah dapat dihapus- 
kan perdjandjian2 dilapangan ke- 

Hongkong Dudajaan, pertahanan dan hubu- 
ngan luar negeri, telah pula ber 

“hasil menghapuskan seluruh bagi 
jan B  ketjuali pasal 18 serta 

bagain C dengan ketentuan akan 
diganti dengan accoord tentang 
hubungan perdagangan, 
tentang bagian A dan lain? pasal 
jang .,sementara” masih berdjalan   

  

   

   

akan dapat lekas dibuka perun- 
agildingan dengan pihak Belanda 

untuk pembaharuannja, 
hannja sampai kepen 
satu sama lain ber 

peruba- 
hapusannjz 
asarkan ke   an dan kemerdekaan ma. 

pada azas2 umum hukur 

  

(diib, karena menduduki tanah2 
konsesi Verenigde Deli Maatschap- 

pijen..— Atas 'inisiatip Perbepbsi 
Sumatra Utara pada tgl. 24 Desem 
ber telah “diadakan rapat” pembentu 
(kan Panitya Daerah Kongres Ke- 
amanan untuk pemilihan umum. Te 

bahwa . pedoman 
Keamanan: Rakjat akan 

  

lah ditetapkan . 
| Kongres 

  

an keamanan selama pemilihan 
umum nanii, 

ganti dengan sesuatu ikata, politik 

13, “Untungnja terasa pula ka- 

sedang. 

2 

   | YJampa Bersjarat 
| IPendjelasan RUU Pembubaran Unie Indonesia-Belandi 
k00 Disampaikan Kepada Parlemen 

  

tu 3. nie 

h disampaikan pendjelasan Peme rintah mengenai RUU pembubar- kita muat selengkapnja sebagai berikut : Berdasarkan program po 
ditudjukan kepada merobah hubu ngan Indonesia—Belanda atas da n internasional biasa, serta mem pertievat 
ghapuskan perdjandjian2 jang me rugikan negara, 
si dalam, menghadapi delegasi Be landa, seperti 
19 Djuni 1954 No. (25. Menurut 
djoangkan pembubaran Uni dan 

“kembali 
maka kepada de- 

tertjantum dalam 

penindjauan 

instruksi tersebut delegasi Indo- 
setelah ada penetapan Uni dibu- g lain2 soal hasil KMB segera dimulai dan diselesaikan berdasar masing2 pihak. 

intara bangsa dan pada  per- 
undang-undangan nasional sendiri. 

Djika sekarang dibandingkan ha- 
sil jg diperoleh: delegasi Indonesig 
dengan “apa jg diinstruksikan oleh 
Pemerintah, tidak dapat disangkal, 
bahwa perdjoangan delegasi-Indone- 
sia membawa hasil lebih, karena di 
samping pembubaran Uni Indone- 
sia-Nederland telah pula dapat di 
hapuskan beberapa perdjandjian 
lain, sedang dalam mengadakan pe- 
rundingan nantj untuk mengubah, 
menghapuskan atau memperbaharui 
ig masih berlaku antara kedua pi- 
hak tidak hanja akan dipakai seba- 
gai dasar kedaulatan dan kemerde- 
kaan jg penuh daripada masing2 
nihak, akan tetapi bagi masing2 pu 
'a- dengan “mengindahkan perun- 
dang2an nasional sendiri. 

Selandjutnja “ maksud - diadakan 
protokol dan pertukaran surat tsb. 

ialah, bahwa kedua2 merupakan ha 
sil perundingan jg memuat perdjan- 

Ijian, pernjataan pendapat dsb. jg 
ingkatannjia kurang daripada ver- 
Irag, meskipun djuga harus dirati- 

fikasi oleh kedua belah pihak, se- 
lang pertukaran surat dianggap ti- 
dak begitu penting seperti protokol. 

Adapun dasar perdjuangan 
rian Berat dalam konperensi Den 
Haag jalah menurut program ka- 
binet jang berbunji: 

Mengusahakan kembalinja 
Irian Barat kedalam kekuasaan 
wilajah Republik Indonesia setje- 
pat-tjepatnja. 

Soal Irian Barat adalah soal 
chusus jg mempunjai sifat pokok 
»dalam negeri”, karena menurut 
pendirian kita Irian Barat adalah 
sebagian Integral Republik Indo- 
mesia, namun sebagian lagi men- 
djadi .urusan Juar negeri, karena 
bersangkut-paut dengan sikap ke- 
radjaan Belanda terhadapnja, se- 
Jang telah pula mendapat perhati- 
an dari dunia internasional pada 
1mumnia. Dalam rundingan di 
Den Haag pemerintah Indonesia 
Yerpendirian, hahwa interwoven- 
Reid (tali-temal) antara pemetja- 
han sengketa Irian Barat dengan 
nembubaran Uni Indonesia-Ne- 
lerland dilepaskan. 

  

  

Resepsi Dele- 
gasi Indonesia 
DELEGASI INDONESIA - di 

PBB Selasa malam jl mengadakan 
resepsi jang merupakan suatu 
fortoh baik didalam dunia diplo 
masi. Diantara para tamu tampak 
anggota2 delegasi Belanda jang 
venfing2. Pesta tersebut adalah 
"escpsi untuk Menteri Luar Nege 
1 Indonesia Mr. Sunario jang di 
»dakan diruangan jang luas diter- 
ras hotel Plazadi New York. De 
rrikian UP kabarkan. Delegasi 
'ndonesia dan Belanda saling me 
lemparkan kata2 jang pait ketika 
soal Irian Barat diperdebatkan di 
Calam sidang umum PBB. Indone 
sia sedang menuntut daerah jang 
kini sedang diduduki Belanda. 

Akan tetapi malam itu kedua dele 

sasi tersebut merupakan sahabat jg. 
Tanba. karib setidaknja jang nam 
»ak pada lahirnja. Diantara tamu2 
Belanda tampak Menteri Luar Nege 
“i Luns, Ketua sidang umum Dr. 
''an Kleffens dan wakil tetap dalam 
PBB D.J. Von Balluseck. Tamu2 ter 
“emuka lainnja ialah ketua delegasi 
'adia V.K. Krishna Menon. ketua de 
lagasi Sovjet Uni: Andrei Vvshinsky, 

vakil Amerika Serikat di PBB Hen 
y Cabot Lodge jr., Alex Kyro dari 
'unani, Pangeran Wan dari Thai- 
“nd, Nazrolah dari Iran dan Pr. 

Mahmoud Azmi dari Mesir, Demiki 

n dikabarkan dari New York. (An 
ara). 

  

Mengenai soal Irian Barat “itu 
konperensi Den Haag berachir dgn. 

melahirkan protes terhadap sikap 
Pemerintah Belanda jg tak mau me 
rundingkan dengan Indonesia untuk 

memetjahkan ' sengketa itu. Selan- 
djutnja protes itu telah  dilaksana- 
kan dengan  menjampaikan suatu 
nota-diplomatik kepada Pemerintah 

Belanda. Segera sesudah konperensi 
Den Haag, Pemerintah Indonesia te 

lah berusaha memasukkan soal Iri- 
kan Barat kedalam agenda rapat be- 
sar PBB di New York. 

  

Ke sukan2-nja 

tu. 

Dalam pada itu Amerika- Serikat 

selah sebelumnja berdjandj:i memb 

ikan bantuan itu melalui 

Mas'arakat Pertahanan Eropa jang 

»leh Parlemen telah ditolak. Sumber 

umber AS jang mengetahuj dalam 

sada itu mengatakan bahwa dalam 

uatu pertemuan hari Senen Dulles 
mengatakan, bahwa A.S. bersiapse 
ia. memberikan djaminan jang sa 
na “banjak kepada organisasi perta 
yanan jang baru dan pantas, organi 

asi mana dibentuk disini, seperti da 
hulu kepada Masjarakat Pertahanan 
Sropa. Akan tetapi satu2nja ikatan 

'iang diberikan oleh AS dalam rang 

|ta Masjarakat Pertahanan Eropa ia 
| tab membiarkan pasukan2 AS di 

iropa selama masih ada antjaman. 
Rebo pagi Merd!es-France berte 

mu dengan Adenauer  sebelumnja 
Konferensi lengkap dimulai. 

serupa   
  Maa Ng MAN BAN ETIL" — 

donesia, baik :nasional maupun in- 

  

Spj Selama 50 Tahun 
A.S Dan Inggeris Terus Kirimkan Pa- 

Daratan 
Djaminan2 Jg Diminta Mendes France 

Eropah — 

PERDANA MENTERI Prantjis Mare Langgeng telah 
menjarankan supaja baik Inggris 1naupun Amerika 
ane Kikan pasukan2nja kedaratan Eropa selama 50 tahun hal 
mana adalah sesuai dengan Per djandj:an Brussel, demikian sum- 

ber2 jang mengetahui mengatakan, Soal besar kedua jang terdapat 
dalam fikiran Mendes-France ialah memperoleh 
Dufles bahwa bantuan pertahanan A.S. kepada Eropa harus diatur 
melalui Badan Penilikan Persendjataan Pusat jang baru dan ba- 
dan ini harus merupakan bagism dari Pake Brussel jang diperluas 

Serikat terus 

djaminan dari 

gua 
2 BUAH Toapekong milik ru- 

mah toapekong Lie Tek Hai di 
Petekoan, Djakarta Kota, hari 
Selasa telah ditjurj oleh 2 orang 
iang menurut laporan jang dite- 
"ima polsi, terdarisdari orang2 
Tionghoa. Ketjuali 2 taopekong 
tu djuga telah tertjuri 2 tem- 
ba h'o, jaitu tempat taro“ dupa 
mab'la orang akan melakjukan 
sembahjang dalam rumah taope- 
kong tersebut. Menurut -ketera- 
ngan perdjaga rumah taopekong 
tersebut kepada polisi, harga dari 
2 toapekong jang tertjuri itu le- 

,5'h kurang Rp. 2.500. Polisi ma- 
1 '&h terus melakukan penjelidikan 
(Antara) tentang hal ini. 

SEN RaNaga Gak ema RAN 2   

    

  
2 

3 

ertu 
obat terkenal untuk segala: 

kerongkongan. Da 
& 

AE Lb 

  

Lal 

  
  

Perusahaan Otobis N. V, ,,€(AJAP GARUDA MAS” 
Djl. Pungkur 21 — Bandung 
  

    dari Tjirebon. 

Brangkat dari | Bis ke Diam 
Bandung I 06.04) ..... . 10.20 tiba di Tjirebon 

" Bandung II OLS naa 11.05 tiba di Tjirebon 

Tiirebon I LO SO ara 14,30 tiba di Bandung 

Tjirebon 1 Tia Lani 15.15 tiba di Bandung 
Untuk penumpang jang ke Tegal, Pekalongan dan Semarang, 
dapat mengikuti SNEL TREIN jang berangkat djam 11,47 

DJUGA SELALU SEDIA BIS UNTUK PIC NIC, PELAJANAN 

PAT BUBUK ISIMEYA 

“ 

.memetjahkan persoalan pemelihara: MEMUASKAN. ONGKOS PALING MURAH. TEMPAT-TEM- 

SE aa Dan ika 
      

 



        

aa 

    

   

  

   

     
    

  

     

  

    

  

        

  

Dapat mengikat Berlian dalam Tem po jang Si ngkat, 
' Menurut Model (Ontwerp) jang Pal ing “Baru, 
dengan: Ng 

Mas, Mas Putih atawa Perak s1 

   
JUWELIER. $ 

: ' Bodjong 64 — Semarang — Telp. 646 2 “5 

1 'Petjinan 30 — Jogjakarta — Telp. Bag.   Pekerdjaan .tjepat, halus dan ongkos pantes 

     
   

    

  

   

     

  

nap guru2 & peladjar2: Sekolah Technik Semarang, SMP/ 
SMA/SGA Inst. Studie Centrum Semarang, segenap anggau- 
ta DKAD Terr. IV, incl. Depot Obat dan kepada Bapak/Sdr.2 
-seluruhnja atas pemberian penghormatan. jang terachir serta ' 

pemberian bantuan baik berupa materieel maupun moreel 
berhubung dengan wafatnja suami/ajah kami : 

— Wasiman-Hardjowidjojo 
Sar Kepala S.T.P. Wonogiri Solo 

. pada hari tgl. : Senin 27 -9- 1954, 

Hubaja2. Tuhan Jang Maha Esa selalu melimpahkan kurnia 
“kepada para penderma djasa tersebut. — 

Hormat kami : 

: —NJ. HARDJOWIDJOJO 

- SOENARJO 

t 

  

PERNJATAAN TERIMA KASIH   
  

   
   
   
   

  

     

| Dengan ini kami menjatakan terima kasih jang setinggi2nja 
| kepada: 1. Para Doctor/Verpleegsters R. S. Elizabeth Semg. 

A 2. Para Dokter/Djururawat R.S.U.P. Semarang. 
IN atas pemberian perawatan/pemeliharaan selama menderita 

sakit terhadap diri suami/ajah kami-almarhum : 

0... Wasiman Hardjowidjojo 
Kepala STP Wonogiri Solo. 

. Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu melimpahkan kurnia se- 
.penuhnja. Hormat kami . 

NJ. HARDJOWIDJOJO. 

. Menghaturkan Banjak Terima Kasih 
Kepada Tuan2 Dokter, para. Djuru Rawat Rumah Sakit Am- 

barawa dan Semarang (R.S.U.P.), begitu djuga kepada Organisasi2: 
Rukun Tetangga Kp. Djeruk, S.B. Kehutana, dan Saudara2 seka- 
lian: 5 $ $ 

pikiran, karangan bunga d.I.l. materieel, diwaktu sakit hingga wa- 
fatnja suami, ajah dan mertua kami : 2 

M. KARJOREDJO 
pada harj Senen Wage tg. 27 September 1954 hingga pemakaman- 
nja, : : i 

Semoga budi dan djasa2 mereka itu mendapat berkahnja Tuhan 
jang Maha Esa, serenta tidak akan kami lupakan.     

Karena ringan dan mudah di-pindah2, karet-busa N | 

KY ini sempurna untuk membuat kasur. Lagipula kasur : 

karet-busa selalu mengenjal dengan baik dan tak | 

nja karet-alam. Selama tidur badan Tuan akan 

mendapat tundjangan selalu disegala bagian, se- 

hingga dengan demikian istirahat Tuan pasti tidak 

akan terganggu. Selain “dari itu karet-busa 'sung- 

guh sedjuk serta hygignisch, djadi sempurna untuk : 

daerah tropis. : s 

  

  

  

  

dapat mendjadi kendur, disebabkan karena bahan- : Si 

Jang berduka tjita: 
: NJI KARJOREDJO 

Keluarga2 : Asinan Ambarawa. 
Djajusman, Kauman 808, Wonosobo. 
Soepardi, Djl. Pendrikan 2 Ungaran. 
Mintosuhardjo, Gg. Djeruk IV/30, Semarang. PE BN DE AE RN ESA PNS ANN 
Spa AN ANA AN RAN RN 

. Inna Lillahi Wa Inna Illaihi Rodjiun 
Telah meninggal dunia dalam usia 61 tahun pada tanggal 

28 September 1954 djam 18,45 di Semarang, Ajah dan sau- 
dara kami jang tertjinta : 5 

R. SADATKADARISMAN ? OTOPRODJO 2 
Atas bantuan2 dan sumbangan2 jang diberikan kepada- 

nja, baik jang berupa moril maupun materieel, terutama dari 
para dokter2 dan djururawat2 R.S.U.P., Kesatuan Kaum Pen- 
siunan, para pegawai2 Intraport/Intraveem, guru2 serta mu- 
rid2 S. R. ,,St. Clara” dan S.M.P. Putri ,,Maria Goretti” 
kami membilangkan banjak 'terima kasih. 

Atas nama anak2nja iang berduka fjita : 
$ Mr. R: WIDAKDO NOTOPRODJO 

“S3 Djakarta 
Atas nama saudara2nja jang berduka tjitz : : 

. Dengan ini kami menghaturkan diperbanjak terima kasih atas 
perawatan, kundjungan, bantuan? berupa: kendaraan, tenaga, 

R. C. S. Hendrotaruno — Tulungagung. : | 
  

  

PENGUMUMAN 
Kepada para peminat olahraga sepedamotor dengan ini kami 
mengumumkan bahwa kepada mereka jang belum mendapat 
berita tentang perlombaan ketangkasan naik sepedamotor (be- 
hendigheidsrijden) dalam Fancy Fair C.E.S. masih ada ketika untuk mendaftarkan diri hingga selambat-lambatnja hari 3 

  

  

SAPTU tanggal 2 OKTOBER 1954 djam 4 sore. r   CITY CONCERN CINEMAS (Bantulah P.M.I. Hormat kami 
C. E. 5. FANCY FAIR 

    INI MALAM D.M.B. 5 — 
(u. 13 tab.) PBUiL7 BY BULLETS” REX Ini malam d.m.b. 

5 GRAND . 5475917 th) 

5.00 — 7.00 — 9.00 

ROXY | 
5.15 — 7.15 — 9.15 

Banana 
“3 Penuh Sensatie! TER YANG 

ertarungan jang heibat dan sontag 
gempar! Dari bermula. sampai (STERLING HAYDE 

  

f EXTRA: 
| SABAN PAGI djam 10.00 

  

STORMY 
 SENSATIOM OF 

“Birren Rice”    

  

     
#nd teotuting 

  

  

| Pena : 
VITTORIO 

INI MALAM f 
GASSMAN D.M.B. (17 tah.) 

Lux 
Hn DAUN 

aa RELEASING 
Ae CORPORATION 

  

21 
( EXTRA: SAPTU SORE dj. 3-| 

  

  

  

TN ka na! ORION Ta de a7th) |       

NS Tati 
Tve been mixed 
Sentul 1954 di Kobong. 
Mn Na : Kepada semua kawan dan handai taulan jang telah mem- Sdr. SOEHADI ATMOWARDOJO 

$ Paten asn AN 3 berikan bantuan baik moreel maupun materieel dalam kedja- 
dian jang menjedihkan ini saja utjapkan beribu ribu terima ! 
kasih. 

  

  

IN Pernjataan Terima Kasih 
un Dengan ini kami menjatakan terima kasih setinggi2-nja MG 

| kepada: Bapak Inspektur S.T./S.T.P. Djawa Tengah, Sege- 

  

  

   
   

  

   
   
   

»Saja 

selalu 

. memakai 

LUX” 
kata 

  
Yvonne de Carlo 

Yintang pilem 
Amerika jang 

— terkenal. 
    

    

      

  
Lux, dipakai oleh 9 dari 10 bintang” pilem. 
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er AN AE NEGARA TA AP 

PENGUMUMAN 
Untuk Merajakan Hari Nasional 

RR. RK. 
Diharap Kiauwpauw mengibarkan bendera Republik Indonesia dan bendera Republik 

Rakjat Tiongkok, selama satu hari, pada tanggal d Octo ber 1954. 

— Atjara Perajaan Hari Nasional RRT, antara lain: s 

1. Upatjara Perajaan: dilapangan sepak bola ,,Union”, Seteran Batan, pada tg. 1 Octo- 
1954, djam 8 pagi. : : Ea 2 

Galadakan ea bersama dari.1.500 orang murid, pertundjukan tarian2 Tiongkok 
Baru, Barongsay, Akrobat, pertandingan volleyball dan tarik2an tambang). 

  

  

     

   
    
   

   
   
   

  

   

   

»w
 Malam pertundjukan: dihalaman sekolah T.H.H.K. Plampitan 35, pada tanggal 

1 October 1954 djam 7 malam. g : 
(Diadakan pertundjukan Langliong, Langsay, tarian) dan Kunthauw). 

“Harap Kiauwpauw sekalian mendapat tahu dan mengikuti atjara perajaan tersebut. 
2 

Semarang, 27 September 1954. 

PANITIA PERAJAAN HARI NASIONAL R.R.T., 
1 OCTOBER 1954, HOAKIAUW SEMARANG.     

  

j : j Dengan perasaan.sedih saja memberitahukan bahwa pada 1 3 nh | 4 
PA RO SORE jaga AA hari Senin tanggal 27 September 1954 sekira djam 4 sore te- ENGUM UM N 

5 3 lah meninggal dunia suami saja Atas permintaan Sdr. Noe'man, Kauman Tengah 4 Bandjarne 
GENEKELIY - PIERANCELI J H H A R T E N gara mulai tgl. 1 Oktober 1954 akan meletakkan ke Agenan 

ST. 23 “setelah menderita sakit dengan tiba-tiba. 
Djenazahnja dikubur pada hari Selasa tg. 28 September 

  

            

ai 

  

    

    

   
»SUARA MERDEKA”. ' 
Para lengganan di Bandjarnegara jang biasanja terima korat 
dari Agen tersebut diatas, selandjutnja akan tetap menerim 
Sk. ,SUARA MERDEKA” dari Agen kami: 

     
   Peg. Djawatan Penerangan Kabupaten Bandjarnegara ' 

Tata Usaha 
SUARA MERDEKA” 

Jang berduka tjita K Semarang 
NJ. H. S. HARTEN Lana ana si 

sin rmerianA Png LN Tidak satu orang ingin dalam hidupnja merasakan djeritan | 
sengsara hati. Untuk menjingkir dari ini penjakit, datanglah | 

   

  

   

  

    
  

   

      

  

   

  

      DIDJUAL: 

MAKES THREE 
— M-G-M EXCITEMENT.!     

.DODGE" (Sedan) 1946 Dengan djalan ilmu kebathinan menulung segala aa 

SPECIAAL DE LUX . bitjara hari kerdja 8 — 2 siang. 
BODJONG 44A — TELF. 515 — SEMARANG. Saptu, Minggu, Hari Besar, bisa dipanggil luar kota sesi 

Nj. TAN 
Purwodinatan Barat 11/46 — Semarang.     

    
    gelapan dalam perdjodoan/perdagangan dll.-nja halangan      

       - 
arm 

       

  

  

  

“pg t (Pesan tempat : 9.- — 12.) 
Romance jg. KO- 1 
TJAK! LUTJU! Ten RN AMRn 5 

Suatu kemanten M.G.M 
empi jai 5 "(asiYI prese 

balai Pem BESOK MALAM achievements! 

dapat Tjiuman!. 2 PREMIERE ! 
Mengapa Mnnctd Ip DRUSLAS SIK - Sereneguy Ap MSEPN KISTMAN - Piodaced Ny FEB DKMUNB - A Snmerat-ntrastineal Piton 2 

—— Gris INDRA INI MALAM D.M.B. ROYAL 
445 SI — 915 (u. 17 tah.) berbareng 5.15 — 7.30 — 9.45 3.30 -6.15 - 9.00 

(u. 17th.) 

Harga tempat : 

      

    

      

   

  

      nts one of the screen 8 most magnificent' 
A triumph of sight, sound and sensation! Ditjari 1 

DRUK KER 
pengalaman. 

Bole dateng pada : 
sn Pertjetakan 
SIEN BIE KONGSIE 

Dj. Mataram 64 — Semarang. 
  

   

untuk pers automatis jang ber- 

  

damai 1 minggu dimuka. 

  

KS e 

Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 - tilp. Smg. 2229. 

    

  

  

    
Tanggal : 29 s/d 4 Oktober 195 

dynamic 

A.A NO EA D D 

  

      
     
      

   

       

  

Memeriksa Men dalam 
Menolong wanita bersalin 
dan Praktek Umum. : j 

Djam bitjara: Hell Pk low Z € 

Rumah:  djam 7.00— 9.30 Blazing Adventure — Flamming Rorf 

    

   djam 4.30— 6.30 sore 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

APAKAN EK KEK KAKEK 

      

   

  

in technicolor 

  

    

  
   
  

  

BIASA. coteray Tn 
TECHNICOLOR s 

starring 

ROBERT TAYLOR 7 
5 1 Sedikit hari DEBORAH KERR 7 Yeres Tu 

ada WARN, bebara LEO GENT and SANCORT Gs 
at | PETER USTINOY PECK ! 

| DIAGALAN 3 2 $ WHAT TO 
5 Pa John Lee Mahin and S. N. Behrman, Sonya Levicn Na ra? Based on the Novel by Henryk Sienkiewicr 

Directed by MERVYN LeROY “ Produced by SAM ZIMBALIST / 
An M-G-M Picture 

  

Ini malam pengabisan: DAN DURYEA in n 1.00 7.00 9.00 (17th) SKY Commando 
  

  

4 SPECIAL Star, Laurel 
4 EXTRA: Oliver Hardy 9 

FILM RUSSIA 

  

» RIS Tinihari db. SABAN PAGI djam 1000” Seg Umur) 

DJAGALAN INI MALAM PREMIERE 7.00-9.00 (17 th) 
bd BHS. TIONGHOA : »Napoleon Gagal 

Air Raid Wardens” 

  

Non Ter 2 
Tiesea NScPN | COLLESTIN (mar " 

« A | TAKES CARE 

    
   

   

  

   
   

   LX 1 HOPE IT CAN BORKOWI 
FROM WILLIE O'POOLEI 
TO GO BACK FOR PE 

Kana | WOUNDEDI        

  

      
      

     
       

            

  

    

  

  

    : 5 — Inilah gadis Sanford, Speck! Sekarang apa jang kita kerdjakan? 1 aan apa dengan persedia- Tea 3 Penuh Tarian2 dan Njanjian2 jang Menarik — Merdu ! : Pap Aa, : — Ikat dial Dia dan orang tuanja menjelidiki sekeliling tempat ini, “an airnja! (— Mudah2th Tg LL El al br, : , Sebagaimana Hitler djuga Napoleon gagal menjerang MOSKOW dengan mengumpulkan batu2 padas dan bidji besi: horeee! djam kereta 4 Akan datang : Film Indonesia dgn. A. HAMID ARIF : 600.000 tentaranja ! 1 5 
O'Dooley di 

SALMAN an AEMNN KN s Wanita Adjai & Con Serangan balasan jg. Tumerkan barisan Perantjis sungguh? menadjubkan! ROY ROGERS — No. 8 mengambil 
  

  

» 

Iype Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/4A/171.           

  

      

   
   

  

      


