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All Bekas Lena Protes 

  

   kh | Berlaku P enjelundupan 
Pd. Bin September 
, Katanja Utk 

lundupan kopra 
kapal2 dari luar n 
tanjaan ,,Antara 
Mr. Wongsone 
bahwa: sanga, 
belum menerima Ia 
disekitar peristiwa 1 
laporan jang  tela 
Pang Fa 
an atas tam gung 
ma T.T. Tik de 
wa penjelundupan 
untak menutup 
beajaan dalam n) 
gas keamanan d Sulawesi. 

Oleh Wongsonegoro diterangkan, 
bahwa kalau memang tindakan tsb. | 
benar2 atas tanggung djawab Pang 
lima TT. VI Kolo rel Warouw, ma 
ka tindakan tsb. sangat disesalkan | 
sekali karena sangat bertentangan 
dengan dasar2 hukum jg ada. Oleh 
Wongsonegoro 

5 
kan, bahwa pemerintah hingga kini 
belum membitjarakan masalah tsb., 
tetapi andaikata  nantinja telah di 
terimanja laporan Iengkap oleh pe- 

    
   

    
| KSAL dan Komandan CPM di 

    
  

   
dan Muang Bama. 
dirundingkan dengan para pemi 

  

   

  

  

  
   

kedjadian itu dikatakan bahwa   
hasil penjelundupan digunakan untuk 
pembangunan, kesosialan dan meme- 
nuhi kekurangan2 dalam ketentara- “lengkap ok - jan, semuanja dalam kenjataan tidak merintah, maka pemerintah tidak Jada, Tetapi serenta perbuatan itu di- akan segan2 mengambil tindakan se| ketahui, baru pada bulan September perlunja. Atas pertanjaan tindakan?fini mereka menjerahkan kepada “in- apa jg dapat diambil oleh pemerin- |stansi2 di Menado uang sebanjak 
Rp. 900.000,— dengan alasan guna tah nantinja Mr. Wongsonegoro ti- 

dak sedia memberikan keterangan- | pembangunan dan sosial, Tindakan 
fpi” dkatakan untuk menjeret 'instansi2 nja: hania  dikatakannja, bs 

   

  

merintah tetap akan memmerh:t-| tersebut agar turut bertanggung-dja- 
kan peristiwa tsb. dan mengambil | wab.   tindakan jg tegas. (Antara). Selain perbuatan jang demikian, 

  

    

   

      

   
   

  

   
   

  

   

      

      
   
   
   
   
   
      

Djakarta “baru Ainftelah “mengade Pvomep Inter Tab r 
mode-show, jang diantaranja telah dipamerkan djuga beberapa. matjam 
pakaian jang sangat menarik. Kelihatan digambar ini pakaian seorang 
wanita dengan pakaian pengantin model Hongkong “dengan dua orang 

gadis jang mengantarkannja. 2   
  

. menterian Luar Negeri Amerika Serikat, Thomas K. Finletter, me- 
| ngatakan malam Kemis bahwa Sovjet Uni akan mempuniai tjukup 

“ bom2 atom dan zat air mendjelang tahun 1956, untuk menghan- 

Mendjelang 56 Russia 
| “Tjukup Bom-H & Atom 

Utk Hantjurleburkan Kota? Besar Dan 
Perindustrian Amerika —Finletter Me- 
nentang Ilmu Pengetahuan Dipakai 

Untuk Pengbantjuran 
BEKAS MENTERI ANGKATAN Udara dan pembesar Ke- 

.I.. Dari Minahassa 
|lUtk Menutupi Penjelundupan —Hasil : enjelu 

iserahkan U 

|. DALAM SEPUTJUK SURAT 
jang ditudjukan kepada Menteri Pertahanan, Djaksa Agung, KSAD. 

Minahasa telah memprotes se-keras2nia pemakaian nama bekas pedjuang dalam melakukan penjelundupan dengan kapal Cheiplain 
Dikatakan bahwa perbuatan itu tidak pernah 

den mpin atau wakil2 bekas pedjuang | itu. Kepada yang berwadiib dituntutnja supaja sinta jebitndkan soat 
ini setjara tegas menurut hukum. Dalam pendjelasannja mengenai an | 8 penjelundupan tersebut sudah dila- | kukan sedjak bl. Mei 1954 atas tanggung-djawab Kolonel Warouw. | 

Orang2 bernama Laurense Saerang alat2 negara di Minahassa sudah dan Boetje Wantanea telah menjewa- bertahun-tahun 
|kapal2 itu atas nama bekas pedjuang. : selandjutnja dikata- Keterangan jang menjatakan bahwa 

Ipers oleh dua pegawai 

bulan Diuni sebuah kapal lainnja ber 

     

     Hai 
wa pendjualan kopra tanpa izin itu 

  

' gi. Tetapi ALRI sudah mendjaganja 

#lagi dipelabuhan Menado pada tgl. 

| tjurkan kota2 besar dan perindustriannja A.S. Dalam buku ,,Ke- 

“kuatan dan Politik” Finletter mendesak supaja AS membangun 
engan tiepat sebuah Angkatan Udara atom jang baik djumlah 
aupun kwaliteitnja lebih besar daripada jang sekarang direntjana- 

Kan sehingga Sovjet Uni akan takut menjerang atau akan dihan- 
rkan dalam serangan balasan. 

   
   

  

    
   

    

    

     
   
   

   

    
    

      
     

    

    

    
   
     

       

    

   
   

    

Bersamaa, dengan pembentukan 

kekuatan pembalasan jang besar se- 
kali djumlahnja,  Finletter katakan,- 
maka pemerintah A.S. harus sung- 
guh2 menjusun rentjana perlutjutan 

sendjata jang djuga meliputi diserah- 

kannja beberapa kedaulatan dan ig. 
dapat dipaksakan oleh badan2 PBB 
jang istimewa. Rentjana jang demi- 
kian itu merupakan suatu ,,sensasi” 

bagi rakjat A.S., kata Finletter, da- 
lam sebuah buku jang akan diter- 
bitkan hari Djum'at oleh ,,Harcourt 
Brace and Company”, akan tetapi 
sendjata2 zat air dan  ,,perubahan2 
baru” jang akan datang meminta 
hal itu. ,Ilmu pengetahuan jang di- 
pergunakan untuk menghantjurkan 

adalah sama sekali tidak diperke-| 
nankan. Itu adalah sebagai harimau 
buas jang mundar-mandir di djalan2| 
kota besar”, demikian ditulis oleh 
Finletter. : 

Mengenaj politik luarnegeri . John 
Foster Dulles sikap Finletter adalah 

  

ari Ini Ha- 

n Dipriksa 
SAN MOHAMAD jang me 
kan diri duta berk 

dari Republik Islam Indo- 
iang sebagai kita kabarkan 
tahan oleh djawatan Imi- 
merika di New York hari 
il. semenfara menunggu 
an pengusirannja dari 

Serikat, hari Kemis telah 
n dari tahanan setelah 
1jar uang tanggungan 

r. Hari Sabtu ini ta akan 
keterangannja oleh jang 
di Amerika sebelum di 
tentang pengusirannja. 

: Pa (Antara) 

   

   
   

    

       

  

   

  

Keras Namanji ap p 

   

— Baru Setelah Diketahui | 
g Rp: 900.000) 

  

Pembangunan h 
tertanggal 28 September 1954 

Djakarta, para bekas pedjuang di 

memberi izin per- 
mairian djudi (roulet). Untuk ini di- 
peroleh padjak Rp. 25.000,—. Hasil 
roulet itu dikatakan untuk  pemba- 
ngunan, tetapi ternjata tidak ada. 
Memang ada dibikin sebuah gedung | 
Balai Peradjurit,. Sekolah Taman Ka- 
nak2 dan sebuah hotel di Kinilou te- 
tapi ini hanja untuk mengabui mata 
umum. 

Demikian surat itu selandjutnja. 
Kepada pemerintah atasan dian- 

djurkan supaja menutup permainan 
roulet itu dan memindahkan pemim- 
pin2 jang bersangkutan dari daerak 
M'nahassa. Surat jang ditanda-ta- 
ngani oleh-A.K. Pakasi, Saerana, 
M. Mogot, K.L. Mangindaan dan J. 
Ogi- atas nama bekas pedjuang2 d: 
Minahassa dikirim kepada pers di 
Makassar dan Djakarta. 

Keterangan pegawai Kota 
pradja Menado. 

Sementara itu dalam satu ketera- 
ngan tertulis jang dik'rimkan kepada 

kotapradia 
Menado, jaitu JLA.R. Warouw dan 
S.H. Pantow dikatakan bahwa kapal 

Muang Bama (4000 ton) sudah dua 
kali mengangkut kopra di Minahassa. 
Pertama pada bulan Mei dan Djuni 
1954 sebanjak 1500 ton dipelabuhan 
Kema, Amurang dan Belang. Pada 

nama Cheiplain telah datang “pula 
di Kema dan Amurang mengangkut 
kopra 1000 ton dan muatan tiampu- 
ran lainnja jaitu kopi dan pala, Pa- 
da tgl. 1 September. 1954 kapal 
|Muang Bama datang lagi di Kema 
tetapi pada tgl. 12 September ditang- 
kap oleh kapal perang Banteng dan 
Piru. $ 3 Bu 
Dalam satu rapat oleh Kapten Mo- 

ansi jang “bersangkutan bah- 

jadatah dibawah - tanggung-djawah 
Panglima T.T. VII dan hasilnja di- 
gunakan guna kepentingan bekas pe- 
djuang dan tentara jang sedang me- 
ngadakan operasi. Dalam pertemuan 
itu telah diserahkan kepada Residen 

Sulawesi Utara Rp. 900.000.— se- | 
bagian dari has'l pendjualan kopra : 
untuk pembelian kendaraan. Menurut 
Kapten Monto lalu hasil semuanja 
Rp. 3 djuta. 

Berhubung dengan keadaan agak 
genting dipelabuhan Kema, dewasa 
ini ALRI telah mengirim 4 buah ka- 
pal perang. Sementara itu telah da- 
tang dipelabuhan Amurang kapal 
Cheiplain jang djuga pernah diguna- 
kan untuk penjelundupan dipelabu- 
han Amurang guna memuat kopra la- 

dari luar. Sementara itu telah tiba 

20 September 1954 sebuah kapal 
Burma bernama ,,South Breeze” di- 
kawali oleh anggota tentara. Demi- 
kian a.l, pokok2 keterangan tertulis 
dari kedua pegawai kotapradja Me- 
nado, Warouw dan Pantow jang di- 
kirim kepada pers dan pengurus? 
Persatuan Wartawan Indonesia dibe- 
berapa tjabang. Surat itu tertanggal 
22 September 1954. (Antara). 

Vishinsky: 
Semua Kemungkinan 
Ada Utk Selesaikan 

pakai 
1 "4 ENG SM £ Cc undu-| 

“n pan Katanja Utk 'Pembangunan: Sosial Dsb. Tar “|Kenjataannja Tidak Benar—Sedjak Bln. 

telah “didi la aa: kepa-f.pasukan2 . pendudukannja ...di Irid 

          

   

      

     

  

   

    

    

    

     

     

Sastroamidjojo telah tiba kembali 

— Kita Tak 

Su 
te 

narjo 
- 

  

  

Menteri Sunario menjatakan bah- 
wa meskipun telah tertjapai persetu 
djuan-dengan Belanda ditahun NA9. 
mengena perundingan — selandjutnja 
untuk menentukan - stotus 
Irian Barat dan daja-upaja jg beru- 
|lang-ulang dari pihak “Indonesik un 
tuk mengadakap, lagi perundingan 
serupa itu — jg terachir inch pada 
konperensi. baru2 ini di den Haag 
— tetapi sebagian dari-wilejah In 
donesia ini masih didalim pertene- 
karan. g : 

Perkara ini semendjak “pen, 
an kedaulatan teleh mendjadi te 
genting idan expiosif, baik seb: 
akibat sikap Belanda Ig terusa 

rus. menolak untuk mengadaka 
gi perundingan jg terputus ditah 
1952 dan tindakannja jg menamin 

  

Barat. 

: Kita terperandjat. 
Pemerintah Indonesia akan te- 

rus-menerus berdaja-upaja men- 
tjari penjelesaian. sengketa ini 
dengan setjara damai, kata Men- 
teri Sunario. Kami djuga merasa 
perlu untuk mengemukakan ' di 
hadapan Madjelis Umum PBB ini 
dua hal bersama2 jaitu hal jang 
mengandung masalah pendjadja- 
han. disatu pihak dan dilain pi- 
hak sengketa tentang wilajah 
antara dua negeri jang berdaulat, 
satu sengketa jang vital -dan me- 
ngantjam perdamaian dan keama-: 
nan di Asia Tenggara. Berbitjara 
tentang pidato Menteri Luar Ne- 
geri Australia, Richard G. Casey, 
didalam sidang Madjelis Umum 
Senen jang lalu, Menteri Sunario 
mengatakan, bahwa delegasi Indo 
nesia terperandjat mendengar sua 
ra dan udjar2-an jg dikeluarkan 
oleh wakil Australia itu. Makin 
mengherankan iagi, kata Menteri 
Sunario,  djika diperbandingkan 

wakil Belanda. 

Kita tak tuntut Irian Timur 
Kami sanga: heran, karena perta 

ma2 kami tidak bertengkar dengan 
Pemerintah Australia atau rakjat- 
nja mengenai soal ini. Kami meng- 

hadapi keadaan jg genting “dj Irian 
Barat, tetapi kami berselisih dgn. 
Belanda dan .bukan dengan Avstra- 
Ha. Kami tidak mengerti, mengapa 
delegasi Australia begitu  bersema: 
ngat dalam soal ini. 
Kami akui, bahwa 1g berwadjib   Soal2 Internasional 

DALAM sidang Madjelis 
Umum PBB pada hari Kemis ke- 
maren dulu, wakil Soviet Uni, 
Andrei Vishinsky, mengatakan, 
bahwa semua kemungkinan ada 
ditangan, untuk mentjapai suatu 
persetudjuan mengenai soal-soal 
internasional jang belum diselesai- 
kan. Selandjutnja Vishinsky me- 
ngatakan, bahwa Perdjandjian Per 
tahanan Bersama Amerika Serikat 
dengan Korea tampaknja akan 
dipergunakan sebagai hatu  Ion- 
tjatan untuk mendjalankan kegia- 
tan2 militer di Timur Djauh. Dan 
pada achir pembitjaraannja wakil 
Sovjet itu memadjukan sebuah 

(di Irian Timur mempunja, perhati- 
an sewadjarnja dan dapat Jdipaham:- 
kan terhadap apa jg terdjadi di pu- 
launja jg sebelah lagi, tetapi reaksi 
dan -bersemangatnja delegasi Aus- 
tralia ' dalam — memperbintjangkan 
ini adalah sangat tidak sepadan. 

Pemerintah Indonesia tidak per: 
nah memadjukan tuntutan terhadap 
Irian Timur, dan tidak ada haknja 
disana jg patut dituntutnja. Kami 
hanja berkepentingan pada 
bekas Hindia Belanda dulu, jg terle 
tak didalam batas2 nasional kami, 
dan daerah jg kami perdjuangkan 
untuk dibebaskan. (Antara). 

Sokong R.R.T. 

   

  

       

    

    
    

    

  

   

    

     

  

    

  

   

  

Sebagaimana dikabarkan, pada hari Rebo petang perdana menteri Ali 

pangan Kemajoran dari kundjungan' 
2000 PM. Ali waktu turun darj tangga pesawat terbang. 

je Mn nan Ma 

Menuntut 
£ 3 

| Daerah Irian Ti 
"Tertjengang Mendengar Suara 

##Keras Dari Australia : 
Mengandjurkan Supaja RRT Diterima 

Ma Masuk PBB 
— DIDALAM PIDATONJA didepan sidang Madjelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin dulu, Mr. Sunario, Menteri 
Luar Negeri merangkap Ketua Delegasi Indonesia menguraikan 
garis2 besar dari politik luar negeri Indonesia, menjokong fikiran 
tentang hidup bersama setiara damai, mengandjurkan supaja RRT 
diterima masuk kedalam Organisasi PBB, mendesak supaja dihapus- 
kan batas2 perdagangan ketika membitjarakan soal embargo, dan 
mengenai masalah Irian Barat menegaskan bahwa 
Barat itu mendjadi lebih genting dan explosif. 

.mewakili ratusan djuta rakjat dari 

“suatu organisasi jang dibentuk" atas 
pokitik dasar persamaan 

  

     

    

   
   

    

  

sikap dan suara jang lunak dari 
“Ingan jang selaras dan bersahabat 

  

. Kembali Dari 
India & Birma 

  

1 

'dengan pesawat terbang “GIA dila- 
beliau ke India dan Birma. Tampak 

4 

sengketa Irian 

rupanja tidak dapat didamaikan utk. 
.mementjilkan suatu Pemerintah jang 

hak dan keadilan 
miternasional. Menurut kejakinan ka 
mi, kata Menterg Sunario, tiap bang 
sg harus mempunjai wakilnja disini, 
yaitu Pemerintah jang mempunjai pe 
ngawasan sedjati dan effektif - dida 

kum batas2 nasional. Karena itu ka 
mi terus menjokong masuknja RRT 
sebagai Pemerintah jang dibentuk 
eleh rakjat Tiongkok. Pada dewasa 
ini, kata Menterj Sunario, sewaktu 
“Asia tidak -stabil maka adanja per- 
wakilan negara besar ini di PBB 
akan memadjukan “stabiliteit dari 
Asia dan menolong  menjelesaikan 
masalah jang menjinggung. kepenting    

  

Hapuskan sendjata atom 
| “Bahaja jang mengantjam perda 
'maian dunia dan mengantjam ke 
hidupan ummat manusia seluruh- 
nja jalah perang atoom, kata 
Mr. Sunario, karena itu Indonesia 
sangat menjetudjui pengawasan 
internasional atas tepaga atoom 
dan malahan lebih menjukai lagi 
djika sendjata atoom dan sendjata 
ultra modern lainnja ditiadakan 
semuanja, tetapi dipergunakan un 
tuk keperluan perdamaian. Tiap 
usaha kedjurusan ini akan disam- 
but dengan senang hati dan akan 
disokong. Selandjutnja dalam me 
negaskan ketetapan Indonesia ig 
akan terus tinggal diluar tiap 
persengketaan militer, Sunaric 
memberikan. garis2 besar dari 
politik luar negeri Indonesia jang 
aktif jang disebutnja bukan netral 
sadja. Dengan tidak memihak di 
dalam perang dingin, Mr. Sunario 
jakin, bahwa Indonesia dapat me- 
imainkan rol aktif dalam kerdja 
sama dengan semua bangsa, dng. 
tiada ketjualinja, dalem perhebu 

untuk kemadjuan .ekonomi 
sosial diseluruh dunia. 

Hapuskan embargo. 
Kerdjasama internasional jg seru- 

pa itu dapat dilaksanakan hanja di 
dunia jg damai, jg minta hidup ber. 
sama setjara damai dari semua bang 
sa dan rakjat. Mengenai embargo 
Menteri Sunario mendesak, “supaja 
perdagangan itu dibiarkan bebas 
dan semua rintangan perdagangan 
dihapuskan, karena itu hanja mem- 
persempit pasaran belaka. Negeri2 
jg terbelakang didalam  usahanja" 

dan   
wilajah . 

   
   

  

   

  

   

   
   
       

        

   
     

    

    

   

   

    

   
   

  

   

    
   

sangat kritis. Ia mengatakan, bahwa 
politik luarnegeri AS dimaksudkan 
untuk menentang bahajia komunis 
di Timur Djauh, jaitu ,,dengan me 
ngantjam akan mempergunakan ang 
katan udara atom seperti djuga hal 
nja dengan sistim miltier NAT ta 
Politik demikian itu seperti  tjara 
militer tidak dapat dilaksanakan dan 

ina Akan 

jak Untung 
Ikut Konp. 
sias Kata 
ecto 
Jaro M. Recto, “pe-| 

zasionalis Partai" Na- 
erangkan hari Kemis 

bahwa dia setudju 

'pina dalam. Konpe 

g akap dilangsung- 
sedikit waktu lagi. 

dikeluarkan sesu- 
lari. kementerian 

je. akan meno- 

ida " Pilipina- utk. 

J Afro-Asia ig 

in oleh India dan 

njatakan, bhw 

banjak berun- 

dengan meneri 

sekalipun seba- 

Pilipina  afan 

ara berfikir dari 

sian Finletter. Itu adalah . politik 
»pergilah sendiri”. Dalam pertjoba 
an jang pertama politik jang demiki 
in itu sudah gagal, jaitu di “Dien 
Sien Phu. Politik Dulles jang ber. 
maksud membalas dendam setjara 

besar2an timbul setelah AS, Ingge 
“is dan Perantjis gagal menjusun po 
"tik keamanan bersama di Timur 
Djauh. Guna mendjalankan politik 
balasdendam ci Indotjina, maka pe 
merintsh AS hrus minta persetudju 
in Mali Pendah AS, kata Fin 
letter, (Antara). 

  
  

negeri tetangga Asia dan Afrika me 

ngenai  perkembangant  internasio- 

nal, demikian Recto menurut AFP 
dari Manila, (Antara). 

setjara politik adalah lemah, demi | 

ngan pemakaian sendjata2 atom, 

menimbulkan bentiana setjara be- 
sar-besaran. (Antara-U.P.) 

MASA SIDANG keempat Parle- 
men dibuka hari Djum'at kemaren 
dengan pidato Ketua Parlemen Mr. 
Sartono. Sidang dihadiri 147 anggo 
ta, P.M., kedua Wakil P.M., Men- 
teri2 Pertahanan, Kehakiman, Da- 
lam Negeri, Perekonomian, . Perbu- 
ruhan, Sosial dan Agraria. Perhati- 
an umum tjukup. Dalam pidatonja, 
mula2 Mr. Sartono mengadjak si- 
dang untuk memperingati mening- 
galnja anggota Ki Bagus Hadikusu- 
mo dan Sekdjen Parlemep, Mr. Su- 
mardi. Kemudian dengan mengemu 
kakan mutasi2 jg terdjadi pada ma- 
sa-sidang ke-3, jakni dengan ditun- 
djuknja B.M. Diah, Mr. Chr. So- 
planit,  Njoto, M.H, Lukman dan 
Tony Wen sebagai anggota2 baru, 
ketua menerangkan, bahwa djum-   lah anggota Parlemen jg menentu- 

resolusi, jang menghendaki lara- 

zat-air, dan sendjata2 lainnia jang 

  

Berbitjara tentang Tiongkok. Mr. 
Sunario katakan, bahwa tidak realis 
rs dan menundiukkan suatu keada 
an sudah terbelakang jang ditjipta- 
tan oleh sikap negara2 hesar jang 

Pembukaan Masa Sidang 
kan guorum sekarang ada 224 
orang. Djumlah itu terbagi dalam 
fraksi sbb: 

PNI 41 anggota, Masjumi 39, 
PIR 21, PKI 17, PSI 15, Demokrat 

9, Persatuan Progresif 9, PRN 9, 
Partai Katholik 8, Nahdatul Ulama 
7, Parindra 6, Partai Buruh S, Par- 
kindo 5, Partai Murba 4, PSII 4, 
SKI 4, SOBSI 2, BTI 2, GTI 1 dan 
tidak berfraksi 16 anggota. 

Ketua Parlemen menerangkan, 

bahwa ada 6 RUU jg dihadapi daz- 
lam masa-sidang ke-4 ini, jaitu 
RUU jg sudah dimulai pembitjase- 
annja dalam sidang2 pleno  masa- 
sidang ke-3, tetapi belum selesai, 

Diantaranja mengenai perubahan 

Undang2 Pokok Bank Indonesia 
1953, tentang penetapan berlakunja    

memperluas pasaran barang2nja ter 
halang oleh embargo pada waktu 
mereka perlu sekali memperluas per 

. dagangannja. Menteri Sunario me- 
,ngandjurkan, agar. madjelis umum 
akan mentjari djalan dan tjara utk. 

ji memadjukan perdagangan: dunia, 
dan ia menjatakan  kepertjajaannja 
“kepada djiwa kerdjasama ekonomi 

internasional, dar akan didapat tja 
ra untuk mentjegah atau meringan- 

“kan akibat dari pembatasan buatan 
bagi perdagangan dunia. Sambil me 
njatakan kegirangannja atas hasil- 
nja konperensi Djenewa, Menteri 
.Sunario mengatakan, bahwa perun- 
dingan begini memperbaharui hara 
pan untuk mengendorkan ketega- 

ngan internasional dan sekali lagi 
menundjukkan, bahwa seluruh- du- 

  

i Politik ini. Hanja 

  

N.U. Anggap Perkawinan Bung K bar 
Ino Bukannja Soal Jg Luar Biasa 
Tidak 'Mengandung Bahaja Baik Dipandang Dari Sudut 
|Igama Maupun Politiek—Kata Kjabi Abd Wahab: ,,Lihat- 

lah Saja: Saja 

Kabinet 

Menurut pendapat kjai Abdul 

Wahab sendiri, karena negara kita 

ini harus berdasarkan Al Our'an 
dan Al Hadits, maka kepala negara 
nja (presiden) harus pula berdjiwa 
day beragama Islam jg aktif dan 

harus seorang warga negara laki2. 

Apakah ia warganegara asli atau ti 
dak asli, itu tidaklah merupakan ha 

langan prinsipieel. “Asal ' pengangka- 
tannja bersandarkan sjarat2 seperti 
ig pernah berlaku waktu pemilihan 
dan pengangkatan Sajidina Abuba: 
kar, presiden Republik Islam jg per 

lama sesudah Nabi Muhamad s.a.w 

wafat. 
Bantahan. 

Seterusnja kjai Abdul Wahab 
jang berumah di Djombang itu 
membantah pula kabur2 jang me- 
njatakan, bahwa kaum Muslimin 
di DjawaTimur banjak jang telah 
masuk kembali dalam salah satu 
partai Islam jang tak berdisiplin 
dan bermadzhzab. Kabar2 tsb. 
kurang benar. Mereka tetap ber- 
madzab dan dengan sendirinja ke 
lak dalam pemilihan umum mere 
ka akan tetap memilih partai jg 
bermadzhzab pula. Ditambahkan 
selandjutnja, bahwa partai Masju- 
mi njatanja tak bermadzhab, ka- 
rena waktu membikin Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tang 
ga Masjumi dulu, kjai Abdul Wa- 
hab djuga turut membuatnia dan 
didalamnja tak terdapat kata2 jg 
menjebutkan madzhab empat, de- 
mikian kata kjai Abdul Wahab 
Hasbullah. 

Penjelesaian keamanan. 
Memang menurut hukum Islam, 

kalau dalam suatu negara jang 
sjah timbul kekatjauan, “maka 

kalat2 pemerintah: harus: berusaha 
membendung kekatjauan ini-mula 
mula dengan djalan damai (politis) 
dan baru- kalau usaha ini gagal, 
harus diambil -djalan kekerasan 
(polisionil). Menurut kjai Abdul 
Wahab, kabinet Ali—Wongso su- 
dah mendjalankan dua tjara ini 
dan hasilnja dapat dilihat dengan 
tambah baiknja keamanan di-ma- 
na-mana. Tentang kabar2 bahwa 
Kartosuwirjo kini berada di Wash- 
ington dan Sanusi Partawidjaja 
menetap di Singapura, kjai Ab- 
dul Wahab kurang dapat memper 
tjajainja, seperti halnja dengan ka 
bar2 jang berkali-kali menjatakan, 
bahwa Kartosuwirjo serta Kahar 
Muzakar sudah tewas. 

Hukum Islam dalam pe- 
ngadilan. 

Mengenai per-undang2an didje- 
laskan, bahwa sedjak djaman pe- 
merintah Belanda dulu hingga se- 
karang, Nahdatul Ulama selalu 
memperdjoangkan berlakunja Hu- 
kum Islam mengenai soal Hak 
Waris. Tidak mendjadi soal, apa- 
kah jang memutuskan itu Penga- 
dilan Agama ataukah Pengadilan 
Sipil (perdata).  Pokoknja segala 
putusan harus - berdasarkan -hu- 
kum Islam menurut Al Our'an 
dan Hadits dan bukan Hukum 
Adat jang abstract. 

Gertakan P.I.R. 
Kabar2 jg menjatakan, bahwa gu 

na mendjatuhkan .kabinet Ali-Wong 

s0, N.U.. telah memberikap djandji 
apa2 kepada sesuatu partai, diban- 

tah oleh kjai Abdul Wahab dan di 
njatakan, bahwa  kabar2 demikian 

ini tak betul sama sekali. Kalau per 
lu, Nahdatul Ulama sendiri  sang- 
gup merobohkan kabinet Ali-Wong 

so tanpa bantuap lain partai. Seba- 
gai tjonto antaranjat/disebut2 Nota 
Politik N.U. jg mendjadi batu udji- 
an bagi kabinet untuk  melaksana- 
kannja programnja. Tapi kjai Ab- 
dul Wahab tak bersedia mengata- 

— DALAM PERTJAKAPAN dengan wartawan kita di Kudus, 
ketua PB Nahdatul Ulama bagian Sjuriah menjatakan kejakinannja, bahwa dalam pemilihan umum 
nanti blok Islam pasti akan mendapat kemenangan. Jang dimaksud dengan blok Islam ini ialah 
semua partai Islam jang ada di Indonesia. Dalam hal ini Kjai Abdul Wahab menegaskan, bahwa 
Nahdatul Ulama pasti akan mendapat sokongan terbanjak, karena 
nah wal Djamaah” (menganut 4 madzhab). Seterusnja kjai Abdul 
mang sudah ada tanda2 gerakan2 illegaal jang hendak mengatjau kan 
nanti. Gerakan2 ini sematjam kolone ke 
waspadaan dari segenap pemimpin party, agar djangan sampai kena dipergunakan oleh pengatjau2 
negara asing ini, demikian kjai Abdul Wahab. 
gie melawan ideologie atau blok melawan blok. Djadi partai2 jang se-ideologie dan sefaham, meski 
berlainan nama, akan merupakan satu blok. 

Rusia -Djau jika 

  kan sampai kapan habisnja djang- 
ka waktu jg diberikan N.U. kepada 
kabinet untuk melaksanakan Nota 

dikatakan, bhw 
batas djangka waktu ini ada. Me-' 
ngenai kabar2 ,,djandji PIR” akan | 
dapat merobohkan kabinet  pada' 
tol. IS September jl. itu, dikatakan, ! 
bahwa kalau kabar itu benar, itu 
kan'ia merupakan gertakan PIR be- 
laka. 

Soal perkawinan bung 
Karno. 

Tentang perkawinan bung Kar-   nia ingin hidup damai, (Antara). 

undang2 mengenai pentjatatan ni- 
kah, talak, rudjuk diseluruh Indone 

Sia dan tentang persetudjuan per- 
djandjian antara Indonesia-Djepang | 
mengenai pengangkatan kapal2 teng 
gelam. 

Diterangkan djuga, bahwa dari 

RUU jg telah dibitjarakan oleh ba- 
hagian2 dalam masa2 jg lalu ada 5 

RUU jg telah mendapat memoric 
djawaban - Pemerintah, 28 RUU jg 
belum menerima .memorie  djawa- 
ban, dan ada 14 RUU jg belum di 

bitjarakan sama sekali oleh bagian2, 
Djumlah usul mosi ig belum dibi- 

tjarakan ada 3, jaitu usul mosi Dal- 
jono cs tentang penggantian kerugi- 
an kepada korban penahanan dan 
ipenawanan jg diadjukan Pebruari     1953, usul mosi Maizir Achmad- 

  

“dyna cs tentang pembagian 

no dengan nj. Hartini, kjai Abdul 

Kali- 
mantan djadi 3 daerah otonoom, di 
adjuka, Pebruari 1954 dan usul mo 
si Moch. Tauchid cs tentang peng- 
gantian politik pembelian beras di 
adjukan Agustus 1954. Disamping 
itu ada 1 usul interpelasi jg belum | 
dibitjarakan, jaitu dari Djody Gon- 
dokusumo cs tentang MSA, diadju- 
kan Pebruari 1952, Pun belum da- 
pat dibitjarakan usul2 resolusi Tju- 
gito cs tentang buruh ,,N” dan usul 
resolusi Subadio cs tentang pemben 
tukan Panitya Angket mengenaj so- 
al2 disekitar AURI. 

Dalam pidatonja itu, ketua pun 
menjatakan  penjesalannja — tentang 
belum selesainja pentjetakan nota 
keuangan dari rentjana anggaran be 
landja 1954 seluruhnja. (Antara). 

Belanda dan sebagai tjontoh di 
| kemukakannja perasaan tertekan 

  

2 

| Hazga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11,— dalam kota Smg. 
| Rp. 122— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

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

Harga etjeran 60 sen p. lembar. | 
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EDISI POS: 
mam 

Sudah Kawin 21 Kali: Sekarang 
Beristeri Dua Dan Tidak Pernah Heboh'!... 

Kata Kjahi Wahab Lebih Landjut: 
Pemilihan Umum—Kolone V Jg Digerakkan Negara Asing Akan Me- 
ngatjaukan Pemilihan ? — 

Blok Islam Akan Menang Dalam 

Kalau Perlu N.U. Sendiri Bisa Merobohkan 
Tanpa Bantuan Lain2 Partij.... 

kjai Abdul Wahab Hasbullah 

N.U. menuruti haluan ,,Ahlussun- 
Wahab mensinjalir, bahwa me- 

djalannja pemilihan umum 
V jang dikemudikan oleh negara2 asing, Maka perlu ke- 

Dalam pemilihan akan timbul perdjoangan ideolo- 

tuh satu kalinja. Sampai kini be- 
lau mempunjai dua orang isteri 
dan belum pernah ada heboh jg 
bagaimana pun matjamnja. Dalam 
pada itu diakuinja pula, bahwa 
bagi laki2 jang kawin lebih dari 
satu, itu bukan perkara jang &n- 
teng. Bahkan boleh dikata perka- 
ra jang berat. Selama berpoligami 
kjai Abdul Wahab belum pernah 
merasa dapat memberikan ke-adi- 
lan jang sebenarnja sebagaimana 
jang diadiarkan oleh agama. Dan 
kaum wanita jang di-madu-lah jg 
lebih banjak merasakan tentang 
kekurangan ke-adilan jang diberi 
kan oleh suaminja. Ini tepat se- 
perti bunji firman Tuhan, bahwa 
voligami adalah perkara jang 
berat. 

Wahab mendjelaskan, bahwa bagi 
nja persoonlijk dan djuga bagi N. 
U., soal tersebut tak merupakan 
hal jang luar biasa, N. U. pun 
tidak akan merundingkan soal ini, 
karena beranggapan, bahwa hal 
ini tak mengandung babaja. Baik 

Menjimpang dari buku 
»Si#rinah.” 

Achirnja kjai Abdul Wahab mien- 
| djelaskan, bahwa memang perkawi- 
nan bung Karno ini sedikit baniak 

Lagak menjimpang dari inti sari bu- 
ku karangan-beliau sendiri: ,,Sar- 
nah”. Walaupun dalam buku tadi 
tak terang2 disinggung soal poliga- 

  

  

| mi, tapi dalam buku tadi dibentang 
£ kan pandjang lebar, bahwa bung 

K. H. ABDUL WAHAB Karno sendiri tak menjetudjui ada- 
Sai lihat saja, meski pernah 
kawin 21 kalz dan kini mempu- i 1 
njai 2 orang isteri, tak pernah 

nja perbedaan wanita dan lelaki. 
Atas pertanjaan kita, apaka- tinda- 

kap bung Karno ini nanti tak meru 
pakan tauladan bagi masjarakat un 

tuk "meniru ikut ber-poligami, “ kjai 
dipandang dari sudut agama mau Abdul Wahab setiara djenaka  me- 
pun dari sudut politik. Dikatakan rgatakan, bahwa bukan masjarakat 
seterusnja oleh kiai Abdul Wahab, j2 meniru bung Karno, 'tapi byng 
bahwa belian sendiri sudah meng Karnolah jg sudah meniru orang 
alami perkawinan jang kedua pu (ain. 

       

    

                DU MANA 

tuan Utk Rebut Taiwan 
SEORANG PEMBESAR Sovjet Rusia jang berkedudukan 

tinggi pada hari Kemis telah mendjandjikan bantuan Sovjet Rusia 
“kepada RRT dalam ,,membebzskan” Taiwan. N. S. Krushchev, 
-Sekretaris pertama dari Partai Komunis Sovjet, mengatakan dide- 
pan 2.000 orang jang merajakan Hari Nasional RRT di Peking, 
bahwa rakiat Sovjet menaruh simpati jang besar terhadap rakjat 
RRT, dan menjokong ketetapan hati rakjat RRT dalam usahanja 
untuk membebaskan saudara2-nja dari ,,perirdasan2”. Chiang Kai 
Shek di Taiwan, dan membersihkan pulau itu dari regime Chiang. 

Krushchev mengundjungi Peking, untuk menghadliri perajaan 
Hari Ulang Tahun jang ke-5 berdirinja RRT. Ia mengatakan lebih 
landjut, bahwa Amerika Serikat telah melanggar persetudjuan Kai- 
ro dalam menjokong Chiang Kai Shek, dan menduduki pulau 
Taiwan jg didjadikan pangkalan untuk menjerbu ke RRT. Soko- 
ngan Amerika Serikat terhadap Taiwan itu akan ditafsirkan oleh 
setiap orang baik didaratan Tiongkok, maupun dibagian lainnja dari 
Asia, bahwa Amerika Serikat telah melanggar djandjinja, dan 
bermaksud untuk memisahkan Taiwan dari Tiongkok, sedangkan 
dalam perdjandjian Kairo tersebut Amerika mengakui keutuhan 
wilajah Tiongkok serta kenjataan bahwa Taiwan adalah merupa- 
kan bagian jang integral dari Tiongkok. 

AA 

Tak Ada Azas Demo- 
krasi Di Irian Barat 

Belanda Mau Tetap Kekangi Irian— 

Kata Papare 
ANGGOTA PARLEMEN ig berasal dari Irian Barat, S. Pa- 

pare dalam keterangannja kepada pers kemaren membantah kebe- 
naran ufjapan2 ketua, delegasi Be janda dalam s'idanc umum PBB 
Mr. Luns jang mengatakan, bah wa pemerintah Belanda memberi- kan djaminan jg menenteramkan dan memperlakukan dengan adil 
dan melindungi rakjat disana. S. Papare menerangkan, bahwa ke- 
njataan jang sebaliknja dari pada utjapan Luns itulah jang menje- babkan rakiat di Irian Barat me nuntut penggabungan kembali 
pada Republik Indonesia. 

  

adil, kemerdekaan bergerak dan ke 
amanas bagi rakjat Indonesia di Iri 
an Barat. Papare  mengandjurkan, 
sun ja dalam PBB pemerintah Indo 
nesia mengemukakan  pend'riannja 
ang tegas dan menuntut agar sidang 
rmum. PBB menjatakan hak Indo- 
"eia atas kedaulatan Irian Barat 
(an bukan menghendaki PBB hanja 
akan memutuskan supaja Belanda se 
dia berunding lagi dgn. Indonesia. 

Menurut Papare, azas2 demo- 
krasi tidak berlaku didaerah Irian 
Barat jang masih diduduki oleh 

ig terdapat dikalangan penduduk, 
karena tidak adanja kebebasan 
bergerak dan kemerdekaan menja 
takan pendapat. Organisasi2 di 
larang mengadakan rapat untuk 

  

membitjarakan soal2 politik: dja- 
ngankan sebuah rapat, pertemuan 
antara empat atau lima orang 
sadja dilarang. i 

Rakjat di Irian Barat boleh di 
katakan hidupnja terpentjil sama 

. Sekali dan tidak mengetahui ke- 

Ke-4 Parlemen | 
djadian2 disekitarnja dan mende- 
ngar Radio Republik Indonesia 
tidak dibolehkan. Menurut lapo- 
ran2 jang diterima  selandjutnja 
pada tg. 20 Agustus jang lalu 
telah diberangkatkan dari Den 
Helder 200 orang marine Belanda 
dengan kapal perang ,,Piet Hein”. 

Mau tetap duduki Irian. | 
Selain itu ada djuga orang-orang 

/RMS” jang dikir'm-ke Irian Barat 
sebaga: orang preman, akan tetapi 
setelah mereka tiba di Irian Barat di 
djadikan serdadu. Papare katakan, 
in' adalah beberapa bukti, bahwa Be 

landa hendak memperkuat Irian Ba 
rat dengan maksud hendak tetap 
mendudukirja sekalibun status Iran 

Barat itu masih -akan dibitjarakan 
dalam sidang unwim PBB. Kata Pas 
pare, apabila pemerintah Indonesia 
memadjukan soal Iran Barat itu 
kepada PBB adalah itu dimaksudkan 
untuk mendapatkan perlindungan jg. 

v 

Badan untuk merebut 
Irian Barat terbentuk di 
Maluku. 

Sementara itu hari peringatan 4 
tahun Indonesia djadi anggota PBB 
dirajakan dj Maluku Utara dengan 
suatu pernjataan bersama antara 
40 partai dan organisasi kepada ke 
pala daerah di Ternate jaitu mendu 
kung sepenuhnja perdjuangan dele- 
gasi R.I. di PBB dalam perdjuangan 
mengembalikan Irian Barat keda- 
lam kekuasaan de facto dan de jure 
Indonesia. 

Statement inj minta diteruskan ke 
pada delegasi R.I. di PBB, 
Dalam pada itu dj Ambon, bebe- 

rapa partai politik antara lain Mur- 
ba Parindra, Persatuan Pemuda Ke 
risten Maluku, Parkindo,” Perwari, 
Permai, Perbepbsi dan perseorangan 
pada tgl. 26 September telah mem- 
bentuk suatu badan untuk merebut 
Irian Barat dengan diketuai oleh 
A.M. Matulessy.  Tudjuan badan 
tsb. ialah memberikan sokongan ke 
pada delegasi R.I. di PBB. Lbjuga 
resolusi jg menuntut Irian Barat te 
lah diadakan djuga di Kisar Malu- 
ku Tenggara, (Antara). 
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| lam perp 

Makanan jg spesifik berasal dari 
Bandung jg bernama Peujeum sc- 
diak beberapa hari ini pada tiap 
malam tampak terdjual di Pasar 

| Patih d/p sekretaris Residen. 

PE 
. Rebo mal 
Semarang telal 

Gidikan 
Pertama. Dal 
PGSLP ' “dan 
SMA/e sdr 
tanjaan | 
bahwa PG 
rang mulai 

pengadjaran 
19 orang : 

lulus. - Dz 
1953/1954 dj 
meningkat,        

    

ditambahkan, bahu 
sahan.tsb. berlangsung sangat 
riah, dalam mana 'kata2 sambutan 
a.l. diberikan oleh wakil Insp. Koor 
dinator PP & K dan wakil dari Ko- 
misaris PGRI Djaw Tengah. 

  

  

Ja'ik Semarang. Peujeum itu terh'- 
kin dari tap€ ubi jg dipanggang ke- 
mudian diberi mentega dengan selk: 
atau gula' pasir. Karena dipasar 
Ja'ik hanja , ada seorang jg men- 
djual Peujeum itu, maka tidak heran 
kalau pendjualnja selalu dikerumy 

ni Oleh pera PAN. Harganja tiap 
potong Rp. 0,50. ea & 3 

PENDJAHAT MENDATANGI 
PERKEBUNAN DJOMBLANG. 

Dari fihak resmi diperoleh kabar, 
bahwa perkebunan Djomblang di 
Ketjamatan Singoredjo, Kendal, ba 
ru2 ini telah didatangi oleh sege- 
rembolan terdiri darj 7 orang ber- 
pakaian kuning dan  bersendiata 
sten serta sendjata api lainnja. Sets 
Tah mendatangi rumahnja kuasa per 
kebunan itu bernama Pw, merekz 
lalu melepaskan tembakan tepi ti- 
dak mengenai sasarannja, dan Pw. 
pada saat itu berhasil meloloskan 
diri. Selandjutnja gerombolan tsb. 
telah merampas barang? serta milik 
perkebunan itu seharga Ik. Rp: 800. 

DIANGKAT MENDJADI 
SPARE. 4 

Menurut keterangan, terhitung mu 
lai tgl. 1 Agustus 1954, sdr. Suman- 
tri, Wedono d/p sekretaris Residen 
Semarang telah diangkat mendjadi 

  

IKATAN BURUH PANTJA- 
SILA 

Rapat 'anggauta Ikatan Buruh 
Pantjasila Semarang jg di'angsung- 
kan pada tgl. 28 Sept. jl. di Geda- 
ngan Semarang telah mengesjahkan 
Anggaran Dasar dan Anggara, Ru- 
mah Tangga dari Ikatan tsb. Da- 
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AGRESI. 
t memang suka tjiptakan 

Itu menteri L.N. Pakis- 
ah Khan bilang, bahwa 

ni, sosial dan politik 

ygga 2 dari kedua be 
merupakan sasaran2 jang 

sagressj merajap menggre- 

s a jang lalu itu sifatnia: sela 
| smain kaju”, sedangkan sekarang 
uuuus. 'Djadi dinamakan agressi 
ei e Tentunja. 

jang akan datang tentu 
negara jang dalam mendja 

kan gressi. lebih alus lagi — 
aluuuusnja. melebihi sutra —. 

| Sir-pong mau tioba?2 kasih nams 
g alus sekali itu. Dengan 
1. Agresi  tjubit-tjubit” 

itu bagi jang diserang 
juga merupakan agresi!! 

Siapa tahu, Konggres bahasa In- 

   

   
   

    

   
   

  

   istilah... 

  
N| donesia di Medan pada achir bulan 

Okteber akan suka menerima! 

'. NON AGRESSI. 
Pak Mudjair, pernah tjoba2 “alan 
olam pemiaraan ikannja  mendjo- 

dohkan ikan jang berlainan dizais, se 
pingan melahirkan ikan jang banirk 
anak2nja. Diadi, sebelum mempropa 

  

Isandakan, lebih dulu bikin pertjoba 
tlan dikalangannja sendiri. 

Sir-pong djuga dengar ..desas-de- 
sus”, selain beberapa pemimpin In- 
onesia sedang verdaja upaja ada- 
P3 , - . “ 

kan konperensi Afro-Asia jang anta- 
ira dain bermaksud — tjegah adania 
-perguletan antara satu dengan lain 

| negara”, setidak-tidaknia ada SATU 
warganegara di Indonesia ini jang 

sekarang sedang posing? mentiari pe 
rumusan bagaimana  tiaranja men- 
|tjiptakan ,,non 'agressi” dalam for- 
maat ketiil: ic. dalam rumahtangga, 
Jaitu mentjegah pergulatan antara 

Ting .yatu dengan jang lain... 
Siapoeh!! 

7 2 

  

KONPERENSI PAMONG PRA- 
DA SELURUH DJATENG 
Dari pihak resmi wartawan Suu 

ra Merdeka di Magelang menda 
Dat keterangan, bahwa pada tang 
ral 9 Oktober jad, di Semarang 
okan diadakan konperensi kerdia 
routine pamong pradja seluruh 
Diawa Tengah. Konperensi terse | but akan dihadiri oleh residen, bu 
pati dan walikota. 

. Menurut keterancan, konberen 
si dipimpin -oleh Gubernur Ma- 
ngunegoro, dimana akan dibitjara 
kan soal keamanan, pembelian pa 
di untuk pemerintah dan bersian 
an untuk. menghadapi bahaja cu 
nung Merapi. 8 

AHLI! MEKANISASI PERTA- 
NIAN MENINDJAU 
DJAWA-TENGAH . 

Sedjak ts. 28/9 s/d 8/19 Peyton 
seorang ahli mekanisasi pertanian da 
ri FOA berada di Djawa 
dan mendjadi tamu dari djawatan Per 

datangannja untuk mengadakan pe- 
nindjauan adanja traktor? « pool2 trak 

djaap pentraktoran disekitar Djawa 
Tengah. Diantara daerah? jang “di- 
kundjungi jalah daerah Karesidenan 
Pati, Surakarta dan Pekalongan. Da   lam pada itu telah diputuskan pula 

mengenai urgensi program ig a.l. 
mendesak kepada Pemerintah agar 
harga barang2 kebutuhan sehsri2 
benar2 dapat dikendalikan, dan ber usaha ikut serta mengurangi pe- 
ngangguran. Sana 

      

    

  

| TELAH LAHIR 

MYRA SYL 
Dokter Tawah, ia 
Dialan Slamet Rijad 

en 

Dj.   

mulai menerir 

      

305, SOLO 

DKURSUS-NOTARIS 

lam penindjauan2 tersebut Peyton 
memberikan adpis2 serta petundjuk2 
jang berguna untuk mempermudah 
Hara2nja pekerdjaan mekanisasi, ter 
utama dalam mempergunakan sesua 
tu traktor jang, disesuaikan dengan 

 dienis2 tanah. 1 
  

Pada'tanggal 2 September 1954'djam 7.30 | Anak kami jang ke-2. 
VIANESTRI 

4 Kel. Moedijono 

mi 

1. TJILOSARI 18 A (Tjikini) — DJAKARTA 
murid2 untuk kursus2 baru dalam bulan Oktober 1954, baik setjara lisan maupun setjara tuli 'a1K setjara lis naupun setjara tulisan. 

Pendaftaran dan keterangan2 lain pada alamat tersebut diatas. 
Pr. 705. Sa Te tara NOTARIS UMUM 

  

    

     

   
   

  

Gadji menurut P.G.P, 1948/   

tgl. 30 Oct. 1954 Naa | 

    

    

DIT) 
PEMIMPIN. 

  

s Analis Beridjazab 

turuman idjazah, surat2 keputusan 
an (rangkap 2) dialamatkan selambat2nja 

. Pemimpin Dinas Kesehatan Mata 
Sh  Djawa Tengah - Semarang 

MVA EEALARS KAN S KKS KK 

“Didjual: 

itu sedemikian! 

ng Dikir, ini disebabkan agres 

Tengah 

tania Propinsi Djawa Tengah. Kes: 

tor, pompa mesin dan hasil2 peker 

Untuk memb: 1 2 Tes ' 

SMEUBELMAKER 
ho 1 Bestelwagen merk 

CHEVROLET 
V dalam keadaan bagus. 

(| Dapat periksa: 
| Di. Mataram 852 Smg. 

dh | CKEKK EKA KKN KAKAK 

ien 
     

    

  

    

   
    

  

   

  

     
    

   

     

   

'Hotel OKE WA/ASIA 
' PONTJOL 1 — Telp. 1554 

. . SEMARANG. 
- Perlengkapan dengan 

- POMPA AIR OTOMATIS 
. setiap kamar wastafel, Pantjuran 
mandi, W.C., AIR selalu dapat 
mengalir tjukup. 

  

  

  

(00 Tanggal : 29 s/d 4 Oktober 1954. 

aa dynamic 

ALAN LADD 

dalam 

— sell Below Zero | 
f Blazing Adventure . Flamming Romantic "1 

  

“in tecbnicolor 1 

   

| 

(WONOSARI 
Pada hari 

    

     

   

      ebabkan “suatu perta 
agan sepakbola jang mestinja 
dakan antara kes. Kuwu dan | 
es“ Persatuan Sepakbola Indon 
ia Peterongan (PSIP) dar 

   

kam, karena tiha2. pada 
).30 diterima kabar dari Se 
sang, bahwa PSiP tidak dapat 
ang berhubung tidak dapat k' 

| taraan katanja. Karena “sebagiai 

  

  

do Pos OPR, maka pos ini sete- 
ah penonton mendengar berita 

“adi, lalu didatangi oleh ratusan 
rang jang minta ketegasan, Teta 

ka pertandingan tadi diadi dilan- 
djutkan, jaitu seperti tsb. diatas. 
Komando OPR dengan demikian 

|rapkan agar kediadian sematjam 
| tu tidak terulang kembali. 

  

PENYERAHAN USAHA KESE- 
HATAN KEPADA PEMERIN-, 

“ TAH DAERAH.” 

GER DI KUWU. | 
Minggu, tgl, 26 Sep-|- 

di Kuwu terdjadi ge-|? 

  

.djam Jan i 
em. 

1 MiKtaN |Kab. Tegal jg memenuhi sjaratn'a 
| mengalami kerugian, tetapi diha- | Na Sea alan 

  

V PADI TH. 1954 
ran resm' “deri Dja-    

serlembaan padi dalem tahun 1954. 
g diadakan oleh Djawatan tsb. men 
lapat hasil ig memuaskan, “Berkat 

      
   
   

   

    

   

      

  

     

   

ang terpaksa diganti dengan kes.'| -ambutan baik dari para peteni,: Pa | Wirosari. Tindakan demikian di- |: Pradja dan instansi? Pemer'n 
umbil untuk mentjegah salah pa-| waktu perlomb 

kartiis sudah didiual oleh Koman (nian 

an sebaik2nja, sehingga hatsil padi 

Idingkan dengan tahun ig lalu. Di- 
antara 19 Ketjamatan dalam daersh 

dan “ikut serta dalam  perlombsan 
ada 14 Ketjamatan. Kepada 13 Ke 

matjam hadiah untuk desa2 peme- 

han pertania, -lainnja seharga ma-. 

Rp, 2250.—: 

lainnja, jaitu  Ketjamatan  Sumur- 
panggang, pembagian hadiahnja ma   Pada tgl. 27 September 1954 ber 

tempat dipendopo 'Kabupaten, DPR | 
DS Djepara telah mengadakan si-! 
Gang pieno jg ke XVI. Bersamaan 
pada tgl. tsb. djuga telah Wiadakan 
peresmian timbang terima . peniera- 
han usaha Kesehatan Kepada Pem. 
Daerah: Penjerahan dilakukan oleh ! 
Dr. Sadjiman (Kars. Pati) sebagai 
Wakil Inspektur Kesehatan Prop. ' 
Djateng atas nama Kementerian Ke : 
sehatan. : 

Penerimaan penjerahan oleh Wk. 
Ketua DPRDS Djepara sebagai Wk. 
darj Dewan tsb. (Sdr. Alwi), dalam 
peresmian tsb. selain dj saksikan 
oleh para anggauta DPRDS/ DPDS 
dihadliri djuga para Instansi2 sipil/ 
Militer. Selesai timbang terima, si- 

dang dilandjutkan sehingga 2 hari 2 
malam. Selama sidang dapat menge 
sahkan beberapa peraturan jg ur- 
gen al. 1. Peraturan pembrantasan 
pelatjuran. 2. Peraturan membuat 

dan Natan bangunan. 3. Per 
aturan kerapian, kebersihan ds!. 4. 
Peraturan perusahaan susu. perda- 

gargan susu dan ternak perahan. 5. 
Pengesahan urgentie plan tahun 
1954 tentang perluasan rumah sakit 

umum dengan beaja sebesar - Rp. 
36.090.-—. 

TJIREBON 
SEORANG GROMBOLAN TER 

— TANGKAP MATI. 2 Tg 
Lima orang anggauta gerombolan 

iang berada didesa Beringin  Keti. 
Tjiwaringin baru2 ini telah dikepung 
oleh fihak Polisi bersama dengan 
rakjat desa itu. Dalam, tembak me- 
.nembak jang terdjadi, fihak gercm- 
bolan kehilangan seorang kawannia 

jjang smati kena peluru. 

|gauta gerombolan jang mati itu da- 
ipat disita sebuah ransel jang berisi 
alat2 tulis-dan beberapa dokumea. 

IK AHLI CHOTBAH KETJIL. 
“ Dari pihak jg bersangkutan di da 
pat kabar,. bahwa Djamijatul Ourro 
'Wal-Huffadz tjabang Tjirebon, akan 

sp 

  

mengadakan konperensinja bertem- 
|pat di Mesdjid  Kediaksan di mu-. 
jlai tgl: 16 Oktober '54, sampai tgl: 
18 Okt. 54. Konp. ini akan di ha- 
|diri oleh P.B. Diami'jatu!l  Ourro 

| Wal-Huffadz Djakarta, 2. Pengurus 
Djami'jatul Ourro Wal-Huffadz — 
| Wilajah Djawa Barat Bandung. 
| Pada tgl.: 16/17 Okt. 54, bertem 
Ipat di mesdjid tsb. akan diadakan 
pengadjian OGurran oleh ,,Kijaj Ke- 

|tjil” Makmun jg baru berumur 4 ta 
hun dari Bogor, 2. oleh K.H. Nach- 
rawi- dari Djakarta, 3. oleh K.H. 

Damanhurj dari Malang, serta akan 
menguraikan azas tudjuan  Djami- 
jatul Ourro Wal-Huffadz dll. tel.: 
17 dimulai djam 8 pagi hingga! 
djam 11 siang, akan di langsungkan ! 

rapat 'Umum bertempat di Alun- 
alun Kediaksan, antaranja akan ber 
pidato ..Kijai Ketjil” Makmun 3 
pada maleamnja akan diadakan pem 
batjaan Al-Ourran oleh para Ouro 
dari: 1. Tjirebon, 2. Indramaju, 3. 
Madjalengka, 4. Kuningan, 5. Bre- 
bes, 6. Baten, 7. Djakarta, 8 Ban- 
dung, 9. Surabaja, 10. Malang, 11. 
Kudus. ' 

S.G.B. PARTIKELIR DJADI 
S.G.B. NEGERI & 

Mulai tgl. 1 Oktober, Sekolah Gu 

ru B Kawedanan Luragung (Kab. 
Kuningan) jg didirikan atas gotong   
rojong rakjat, akan disjahkan men- : 

. djadi SGB. Negeri 
'' mendapat ikatagi dinas bagi para pe 
ladjarnja. Sep diketahui sekolah 

: tsb. adalah didirikan atas usaha par 
| tikelir sedang. pembangunannja me- 
makan biaja kl. Rp. 50.000.— | 

GABUNGAN KOPERASI | 
P TENUN. 5 | 

dengan tidak 

Perusahaan2 tenun nasional di Ka ' 
bupaten dan Kotabesar Tjirebon ki- 
nj telah membentuk Gabungan Ko- 
perasi Tenun Indonesia (GKTI). Da- 
lam pada itu diperoleh kabar, bah- 

| wa sementara perusahaan2 tenun 
agak .gelisah, karena dienis benang 
tenun jang kini diberikan kepada 
perusahaan2 tenun diwilajah tsb. ti- 
dak sesuai dengan djenis benang te- 
nun jang biasa dipergunakan sebe- 

tlumnia. Akibat dari berobahnja dje- 
Inis benang tadi, maka pendjualan 
. mendiadi seret, sebab sarung tenun 
lig dibu t dari benang djenis jig ba- 
ju itu kurang kuat pasarannja dan 
itslak dikenal sebagai sarung tjorak 
« Tjirekon. Untuk mengatasi  kesuli- 
'tan ini, fihak GKTI Tiirebop: telah 
memberikan ordernja kepada fihak 

“importir2 benang tenun  supaja 
. mcmberikan djenis benang jg biasa 

Hdipergonakari oleh perusahaan2 te- 
nun daerah Tjirebon. Aa 

i - ! 

  

    

DiDjual Lekas 
SUATU RUMAH terima kosong 
di Petelan Utara 892 dapat sege- V4” 
ra ditempati ukuran : 5 X 22 M, 
dinding papan, djubin tegel, 

Harga murah. 

Berhubungan sama : 

Ni. R. S. HADIPRANOTO 

Kp. Djambe 279 — Semarang, 
! ik sia babe sambas! (00: 

|sih menunggu penielesaian 

Dari ane- “dari diskotik: 

samp3i j 
musim panen“dalam bulan Oktober 
1954. 

PEMALANG 
na mn 

:GOTONG ROJONG BIKIN ! 
BENDUNGAN 1 

Rakjat daerah desa Gedeg, Gin- 
tung, Purwoardjo Ketiamatan Tjc- 
mal (Pemalang) tidak ketinggalan 
mengadakan - gotong-rojorg untuk 
membuat kali Banger, jg dimulazi 
pada tgl. 27 September 1954. 

Biaja guna membeli materiaal den 
Ongkos tukang direntjanakan sebe- 
sar Rp. 7000.— uang jg telah tersz 
dia jig dikumpulkan dari Rakjat Ge 
deg dan Gintung sebanjak Rp: 
4000.—. Sedang orang2 jg bekerdia 
dilakukan dengan set'ara gotong-ro- 
jong oleh rakjat disekitarnja. 

Setelah bendungan dapat dise'e- 
saikan akan dapat mengairi sawah 
seluas 72.905 ha. dari desa Gedes, 
Gintung, Purwoardjo dan Sidaredis. 

Permulaan pekerdjaan  dikundju- 
ngi oleh Bapak Bupati dan bebers- 

pa wakil2 dari Djawatan/Instantie 
Kabupaten Pemalang. 

. Semarang, 3 Oktober 1954: 

. Djam 07.25 Gadop Minggon: 
OS.10 Gadon Minggon (landjutany: 
10.36 Gesekan Albert: 10.45 Hibu- 
ran Minggu pagi: 11.30 Ulangan Pe- 
ladjaran Beksan: 12.30 Pekan da- 
tang, 12.50 Selingan: 13:15 Mien 
Sondakh dan Nien: 13.40 Petikan 

17.05 Orkes Studi» 
Bandung: 17.45 Gending2 Dolanan: 
18.15. Orkes Melachrino, 18.39 pe-tf 
ladjaran Njanjis 19.30 Orkes Ha: 

    
   

  

I asan, keta |dj Ketjamatan2 pengikut perlomba- ip 
» berkat usaha selandjutnja, Ma Jan rata2 lebih baniak diika diban- 

| 

Sebuah  Ketiamatan 

  

  

    
   
    

    
   

  

      

  

   
   

      

       

   

    

    

    

   

  

| NDONESIA 
an aan 

  

djuara dunia. Dengan tidak pula 

ibar kapal penumpang Djepang ,,Toya Maru” jang sehagai- 
ita kabarkan, telah terbalik akibat amukan taufan. ,.Mary”. 
-erjelakaan ini sedikitnja ada 1000 orang penumpang kapat tadi 

2 — telah menemui: adjalnja: 

   

       
     

         

       
    

Rusia Djuara 
Tjatur Dunia 

DENGAN MENDJATUHKAN Nederland dalam ronde peng 
isan, Russia memperbesar kemenangannja untuk merebut gelar 

mengurangi kekuatan pasangan 
'Itjamatan masing2 telah diberikan 3 regu negara-negara lain memang sudah dapat diduga semula bahwa 

Russia akan keluar sebagai djuara, Pasangan regu Russia seperti 
nang, ig berupa alat2 atau kebutu- Botwinnik, Smyslov, Bronstein dan Kotov adalah pasangan jang 

ditakuti oleh negara lawannja. Pertama kekuatan pemain2 
sing? Rp. 1200x—, Rp. 500— dan'irapu Russia adalah seimbang dan at 

pada negara lainnja umpama sadia Nederland hanja Euwe sendiri 

jang dapat mengimbangi keuletan 

bg Kedua letak kemenangan Rus- 
sia adalah dalam pandangan me- 
reka “jang sungguh2 mengenai 
tatur. Kita masih ingat beberapa 
tahun jang lalu waktu Bronstein 
mengundjungi Inggris guna  ber- 
.main dalam pertandingan disana. 
Lawannja jalah Alexander ' djago 
Inggris jang peramah dan kaja. 
Nilai Alexander dan Bronstein 
waktu itu sama hingga mereka 
“bertemu dalam ronde penghabisan 
untuk menentukan siava jang me- 
nang dan siapa jang kalah. Achir 
rja setelah berputar susah pajah 
Bronsteir belum berhasil djuga 
mendjatuhkan Alexander dan ke- 
mudian karena putus asa atau 
djengkel Bronstein membuat ,.ex- 
beriment”. jang berbahaja dan 
nenutup partainja dia kalah sen- 
diri. RA : 

Kekalahan ini tidak tinggal ke- 
kalahan begitu sadja. Bronstein 
diterima ,,dingin” waktu tiba di 
negerinja dan hampir sadja ia 
tidak dibolehkan “bermain mela- 
wan Botwinnik, sebab kekalahan- 

' “Dimainkan dalam pertandingap , 
di Djakarta. 

3 Hitzm: H. BAKAR 
1. d2 A4, Kg8—f6 2. c2—4, 

  

hal ini tidaklah banjak terdapat 

mereka. 
nja melawan Alexander itu. Mulah 
nasib professor. Bronstein dan 
begitulah anggapan umum di Ru- 
sia mengenai tjatur. 

Tidak dapaf' disangkal bahwa 
pada tjatur terdapat unsur2 jang 
baik mengenai pendidikan dan 
lain-lain lagi. Dan betapa gembi- 
yania kita bila keadaan ekonomi 
kita sudah baik dan sehat, tentu 

,akan tumbuh bibit2 tjatur jg sehat 
' pula dengan tjepatnja. Ini faktor 
penting, kita hanja manusia bela- 
ka, biarpun ada unsur2 baik, tani 
kalau ada tekanan lain jans lebih 
berst umpamanja tentu hasilnja 

nihil. 1 
Hasil lengkan dalam ronde 

penghabisan kediuaraan dunia ini 
adalah sebagai berikut: I. Soviet 
Uni nilai 34, 2. Argentina nilai 
27, 3. Joegoslavia nilai 262, 4. 
Tsiechoslowakia nilai 2452, 5S. 
Dierman nilai 2354, 6. Hongaria 
nilai. 222, 7. Israel nilai 22, 8. 
Nederland nilai 21, -9. dan 10. 
Inggris dan Bulgaria nilai 17, 
11. Swedia nilai 15, 12. Uslandia 
nilai 1312. 

  
: 3 Pendjagaan ,,Konings-Indisch” 

,Schaakmat” melawan ,,Chung Hua” 

Putih: S. AYAL 

gI—26 3. Kbi-—c3, Mf3—p7 4. 
Kgf—f3, d7—d5 (Kesalahan elementair) 5. e4xd5, KI6xXd5 6. e2—e4, 

  

     

  

  waliap Teruna: 20.05 Lembaran Bu: 
daja, 20.20 Seriosa: 
Olah Raga: 21.30 Orkes Puspa Ke- 
mala: "22.15 Dari 
Sukma: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 3 Oktober 1954: 
Djam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 

Permainan Orgel: 08.390 Taman In: 
drija: 10.00 Rajuan pagi: 10-45 Waltz 
gembira: 11.00 Tambuan  Beksan 
dan Klenengan: 13.45 Dari Wanita 
untuk Wanita: 14.15 Njanjian Rat- 
nas 17.05 Seni Karawitan, 17.45 
Sendja gembira, 18.15 Timbangan 
film, 18.30 Njanjian Sutji: 19.30 Pe- 
ngasah fikiran 20.05 Si Muda dan 
Si Mudi, 20.15 Lagu2 Sunda: 20.30 
Camera Televisie: 20.45 Wedaran 
Mahabarata, 21.20 Aneka Warna, 
22.15 Piano Tunggal: 22.30 Njanji- 
an Seni Klasik, 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 3 Oktober 1954: 
Diam. 07.15 Rajuan pagi: 07.45 

Musik Hindustani: 08.15 Alam ka- 
nak2 diwaktu pagi: 08.45 Serba ser: 
bi Minggu pagi, 

10.15 Hidangan dikala 
19.10 Minggu gembira: 13.40 Hibu- 
ran Minggu siang: 17.00 Lagu? ka- 
nzk2: 17.40 Serba-serbi Minggu: 
18.00 Vocalia Barat, 18.15 Bsebera- 
pa langgam modern: 18.36 N:anjian . 
Katholiek: 19.49  Krontioag dan 
'Stambul: 20.05- Radio dengar, Ma- 
sjarakat:.” 21.15 

23.30 Tutup. 
Djakarta, 3 Oktober 1954. 

Djam 07.10 Minggu gembira: 08.15 
Pekan datang: 68.30 Pilihan ' Pen- 
dengar, 09.10 Piano Tunggal: 95.19 
Tjerita Minggu pagi: 09:40 Tapanuli 
modern: 10.00 Dari Gedung Artja 
Seni Djawa Studios 11.15 Musik 
Seriosas 11.30 Ulangan Panggung 
Merdeka, 12.40 Gamelan Bali: 13.09 
Orkes Gesek 'Cosmopolitain: 13.39 
Orkes Malaju: 17.00 Taman Putra: 
17.30 Orkes Hawaiian: 18.00 Ruang 
an Kepanduan: 18.30 Mimbar Pro- 
testan, 19.30 The Old Times, 20.05 
Tjerdas Tangkas: 21.00 Ruang Olah 
Raga: 21.15 Tjipt. Abubakar Alhab- 
sii: 21.30 Dari Hati ke Hati: 21.45 
Njanjian bersama: 22.15 Orkes Kron 
tjong Kusuma, 23.00 Tutup. 

Semarang, 4 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Orkes Sid Philips: 

06.40 Suara Tunggal: 07.10 Aneka 
warna lagu2 ketimuran, 12.05 Piano 
duo: 12.15 Orkes Krontjogn: 13.15 
Suara Asiah: 13.40 Njanjian Steve 
Conway: 14.00 Irama “Trio, 17.05 
Hiburan sore: 17.40 Kefjapi modern: 
18.00 A.P. kita Sepandjang Masa: 
18.15 Sandiwara Radio: 18.45 Ab- 

dulgani dan Rumtani, 19.30 Orkes 
Melati 20.30 Langgam dan Indone- 
sia Barus 21.15 Podjok Studio: 21.30 
Dari dan untuk Pendengar, 22.20 
Dari dan untuk Pendengar (landju- 
tan): 23.30 Tutup. 

Surakarta, 4 Oktober 1954: 

Djam 06.03 Langgam dan Kron- 
tjong, 06.45 Geraldo dengan orkes- 

1 07.15 Vera Lynn dan Anne 
Shelton: 07.45 Dari  Prijangan: 
12.03 — 12.45 — 13.45 Klenengan 

| dari Kraton: 17.05 Gelanggang Ke- | 18:00 Varia Nusantara: 18.15 Kese- | 
panduan) 17.45 Varia Djawa Te- 
ngah: 17.55 Sendja mendatang: 18.15 
Joe Loss dengan orkes: 18.30 Rua- 
ngan Pemuda Pemudi: 19.30 Irama 

Klasik: 20.30 Wajang Orang: 2215 
Wajang Orang (landjutan), 24.00 Tu 

21.15. Duna: 

film Meratjun | 5 ng 

09.09 Kebaktian 
pagi:. 10.00 Concerto untuk piano: - 

mengaso, 

Diawaban surat2? 
21.30 Siteran, 22.10 Batjaan Buku: 
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Putih: S. AYAL 

adalah tepat betul) 24......, Pd4—h6 

EL 

IN 7. b2xe3, 0—0 | Gambar sesudah 18......f7—f6 PN TS 
| Hitam: H. BAKAR Mc1—f4, b7—b5 19. Mc4 

si —. an tb 35 atasan oa, 2 15 oo. & Kb3— 7 “k33 P3 
BE Z, AA a5—af 13. Mb3—02, Kd7 

2 "—nyp“i RN eta pita Koko 
sg YA & 8 115. Ma3—cl, c6—c5 16. 

sp “007 3 UK si. “645, c5Kd4 17. 3x d4, 
2» 1, 4 - 4 A eI1—e6? (Kesalahan no- 

7. Ma ai mor dua) 18. h2--h4, f7 
8 #G & i —f6 (lihat gambar) Ten- 

: 7 tu hitam telah mengudii 
z Ph, 4 semua akibat menurut 

9 Z4 4 penglihatannja: . satu  ke- 3 

lp, kata orang Djakartz) 
19. Ke5xh7!, Rg8xh7 
20. - Pdi—h5—-, Rh7—g28 

21. Mc2xg6, Pd8xd4-- 
22. Rg1—h2, Bf3—dg3 23. 

| 
| 
| mungkinan ternjata kese- 

  Mci—a3!!, Kc4xa3 24. 
Bal—dl, (Dari zet ini 

ternjata bahwa 22. Rh2 
25. e5xXf6!! Hitam menjerah kalah. 

Tjoba pembatja periksa : 25...... , Ba7 26. Ph7-4, Rf8 27. fxg7-4-, Bxg7 
:28. Ph8-- dan mat tak terhindar lagi. 

No. 5. sDUKA TJITA" 
( Partai: NAJDORF ) 

Letak buah tjatur: 
  

    

aa 

? 
aan 7 

: 4 
wd : 3 
Sh 1 
2 2    

LUSTRUM PERTAMA, 
Pada tgl. 3 Oktober jad, Seko- 

lah Frobel Masehi akan mempe- 
ringati hari Ulang Tahun ke 5 
bertempat Ne ung Sin You She, 
djl. Stadion Semarang jang dimu- 
lai pada djam 8.30 Tap meng- 
adakan  pertundjukan2  tari?an 
dari murid2. 

  

Jogjakarta, '4 Oktober 1954: 

          Bali api» Po Bet, 
Mb2, Mh7, Ke5, pion 
Ia he “4 
buah). 

Hitam: Rf3, Pd8, Ba3.Be8, 
Mb7, Me7, Kb4, pion 
26, b5, f7, g7 (11 bu- 

ah). 
Putih djalan dulu dan iki- 
tam mat dalam 4 (empat) 

zet. Djawabap jang berul 
diberi nilai 2 dan ditnas- 
gu selambat-lambatnja tgl. 
Il Oktober 1954. 

Surat2 . dialamatkan kepa- 
da Harian ,Suara Merde- 
ka” dengan diberi tanda 
.tajtur” pada sampul su- 
rat. 

RANTING PEMUDA MUSLI- 
MIN INDONESIA. 

Dikabarkan, bahwa mulai tg. 
27 Sept. alamat Sekretariat Pe- 
muda Muslimin Indonesia 'Tjab. 
Semg., pindah di Krakatau 1III/1 
Semg. Sementara itu di SMA/ 
SGA Tjokroaminoto Semarang 
telah dibentuk Ranting Pemuda 

oleh R. Sugiarto. Djuga di Ketja 
matan Semg. Utara djuga telah 

Muslimin Indonesia jang diketuai ' 

ja Minang Ubasco, 22.15 Mu | 

|. Djam 06.10 Permainan Akordeon: 
06.40 Rajuan2 penghibur lara: 07.15 
Instrumentalia barat: 07.45: Puspara- 
gam Ketimuran, 12.05 Rumba Ke- 
timuran: 12.15 Orkes Peter Yorke: 
12.30 Imbauan Surip: 12.45 Swing 
sedjenak: 13.19 Serba Merdu: 13.56 
“Tjiptaan Eric Coates: 14.00 Rajuan : » 5 
Melaju, 14.15 Ray Martin: 17.001 D: B. karena ia merasa tertipu 
Taman Kanak2: 17.40 Mengiringi , Oleh seorang jang belum dikenal minum teh: 18.00 Rintihan biola: / hingga menderita kerugian uang 18.15 Ruangan Djapen Kota: 18:30 Ta sediumlah Rn. 3 1 

Seni Suara Djawa: 19.40 Musik Ma-' 3 Tang ang sig adik ti bariZ 2 “lam: 20.15 Njanjian Nien dan Sam san datang dikantornja D.B. di : ant c INV Mirandolle Voute Semarang Aa ! | g Saimun, 20.30 Krontjong Asli: 21.30 ! dan menagih uang sedjumlah di- 
Lagu2 Indonesia: 22.10 Maluku di- ' : : 
waktu malam: 23.00 Tutup, atas dengan menggunakan kwitan : " si dari salah satu toko terkenal 
Sa iga ar 1954: .' di Semarano. Kemudian diketahui, Djan MOTO Sshi bjawa Sio 'hahwa kwitansi itu Adalah malu, Djakarta: 07.10 Orkes Dupa Nir- Kini fihak berwadjib melakukan 

dibentuk Ranting ig diketuai oleh 
Sukiran dengan alamat Kp. Lang- 
gar 138 Semg. 

PENIPUAN DENGAN 
KWITANSI PALSU, 

Telah melaporkan kepada fihak 
iang berwadjib seorang bernama   

mala, 07.30 Lagu2 Minangkabau 1 
modern, 12.00 Lagu2 | Maluku mo- Nan MAIN SERI Di 
dern: 12.40 Trio Tjoh d2 Fretes: ' NY SALATIGA 

13.00 Empat Serangkai: 13.40 Ga-| Kemis sore jbl. Ka pw. 
melan Bali, 14.00 Lagi? Melaju: 
17.00 Seni Sanda Sudio Djakarta, , samarang telah berkundjung | ke Salatiga untuk mengukur tena- 

|ganja dengan kes. otapradja 
lamatan Kerdja, | Salatiga. Sekalipun kes. PWI ka 

18.30 Tunas Me- 
kar, 19.30 Muta Hmu dan Sent Jah kuat, tetapi berkat keuletan 
20.40 Permainan Piano . Tunggal: garis pertahanannja, maka 'achir- 
21.00 Pendidik ya Budi Pekerti: 21.30 nja pertandingan tadi berkesuda- 

han 3—53, ada waktu istirahat 
angka menundjuk 2—1 untuk kes, 
Kotapradja Salatiga, 

sik Tzigana: 22.45 Njanjian Mendra- 
to dll, 23,00 “Tutup, 

  

. 

Kliekvorming Dan Wami- 

Buruh Pelajaran Nasional (SBPN) 
Menteri Perhubungan jang isinja 

Untuk mentjegah salah paham 
lalam kalangan seluruh . lapisan 
lan golongan rakjat, maka perlu 
litegaskan disini bahwa kritik2 
lan uraian kami bersifat zakeliik 
lan terlepas: dari perhitungan2” 
kepentingan  kepartaian dewasa 
ni Dalam hal tersinggung nama 
yrang2 jang tergolong pada salah 
atu partai pak, maka ini ber- 
ifat kebetulan dan haruslah da- 
pat dibedakan persoalan . umum 
lan ideologi, chususnja mengenai 
sersoalan2 dalam lingkungan sua 
u badan perusahaan seprti PEL- 
NI ini jg adalah mendjadi milik 
Negara c.g. seluruh rakjat Indo- 
1esia. Ng 

Kliekvorming. 
Direksi PELNI terdiri dari 4 

orang antaranja 3 orang mempu- 
(jai ae ig rapat, 
'akni Mr. Makmur Sumadipra- 
tja, Dr. Ateng Kartanahardia dan 
R. Sunar Suraputra. Hal ini ber- 
wrti bahwa kesalahan beleia per- 
seorang tak dapat digugat, karena 
mereka ini merupakan suntn ,,fa- 
milie regering” jang mempunjai 
ambisi untuk menguasai pelajaran 
nasional, Ada gedjala2 jang me- 

lieregering Dlm PELNI ? 
Tidak Ada Keahlian #Dlm'Direksi — Representasi 
Dan Penghasilan? Istimewa Urk Direksi — Surat 

Pendjelasan Dari SPSI Dan SBPN 

SERIKAT PELAJARAN Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat 

telah mengirimkan surat kepada 
memberikan bukti2 tentang ada-, 

nja korupsi dan ,,kliekvorming” dalam PELNI, Surat tersebut me- 

rupakan djawaban kepada Menteri Perhubungan jang telah memin- 

ta supaja SPSI dan SBPN menjampaikan bukti2 tentang adanja 

pemborosan uang rakjat dan heboh dikalangan Direksi PELNI. 

Surat tersebut jang disampaikan kepada pers adalah sbb. : 

sorga, sedangkan djutaan rakjat 
'ang hidup melarat harus turut 
'menjumbang uang padjak untuk 
menutupi ketekoran perusahaan, 
sarena PELNI tidak dipimpin 
sleh pelajaran sedjati. 

Pertanjaan para buruh dan du- 
nia pelajaran nasional umwmnja 
'alah, apakah Direksi PELNI ini 
masih hendak dipertahankan dan 
lilindungi oleh kekussaan2 pada 
tingkat atasan? Apakah belum 
liba waktunja untuk sekurang)- 
aja men-schors orang2 ini, agar 
supaja rara perawai buka mulut 
dan mungkin dapat diketahui lain 
'afu manipulasi2 Direksi PELNI 

Demikian a.l. isi surat tsb. iang 
ditanda tangani — oleh Ketua 
Umum Serikat Pelajaran Seluruh 
'ndonesia J-R, Jans. Sebelum di- 
ichiri surat: tsb.. dikemukakan 
bagaimana tindakan? Direksi 
PELNI seperti umpamanja  ten- 
tang pendjualan? mobil, pemakai- 
an2 bungalow di Tugu, pendiua- 
lan “berang?  civieled'enst, nema 
kaian perumahan di Kebajoran ix 
semuanja dilakukan dengan mem 
boroskan wang. 

Sebagaimana diketahui, di   wodjukkan bahwa mereka ini di 
sokong oleh beberapa pegawai 
tinggi Kementerian Perhubungan 
Ialam hubungan kekeluargaan 
pula. 

Tidak punja keahlian. 
Umumnja Direksi PELNI tidak 

mempunjai pengalaman dan keahl!i- 
mn dalam lapangan pekerdjaannia. 

Mr. Makmun adalah bekas pega 
yaj tinggi Kem. Dalam Negeri dan 
ekarang mendjadi financisel  direk- 

'eur PELNI. Ia tidak ' 
vengalaman perusahaan sama seka- 
1 dan kini setelah dua tahun beker 
lja misalnja ia masih belum sang- 
tup membatja dan menafsir neratja- 
perusahaan. 

Dr. Ateng adalah seorang medi- 
cus dan sekarang merangkap kedu- 
lukan Direktur Tehnik Perkapalan. 
Keadaan jg gandjil ini tidak memer 
'ukan komentar. Hal -ini adalah sa 
ma Wgila” dengan misalnja djika se 
»ang ahli mesin kapal diangkat 
mendjadi Direktur dari rumah sa- 
kit. Tjontoh dari eksperimen Ateng, 

maka m.s. Timor masuk dok S bu- 
lan dengan bea reparasi kl. Rn. 
1.500.000,— (sepertiga harga kapa') 
Sunar: Suraputra adalah bekas Icer- 
'ing 3e Stuurmap Grote-Vaart dan 
idjasahnja telah. diperoleh dalam 
waktu perang. 

Ia tidak mempurjai pengalaman 
sama sekali dalam urusan? pent- 
angkutan diperairan Indonesia dan 

ak. pernah mengemudi kapal. 
Orang 'ini sekarang merangkap ke: 
dudukan Vervoers Direkteur. 

A.R. Djokoprawiro adalah bekas 
patih dan tidak mempunjai pengata 
man perusahaan sama sekali. Utk. 
merangkap djabatannia sekarang se 

bagai Direktur Personalia adalah 
lebih tepat djika diangkat seorang 
jurist jg mempunjai bedrijfserva- 
ring. Ia diangkat oleh Menteri 
Roosseno untuk bertindak sebagai 
orang kuat, tapi ternjata manusia 
ig lemah. Ateng dan Djokoprawiro 
masih djuga mendjabat keanggota- 
an Parlemen setjara aktip, sehingga 
sering terdjadi korupsi waktu, kare 
na pekerdjaan pelajaran menuntut 
perhatian seluruh hari. 

Ahli2 tidak diperhatikan. 
| Suatu tragik ig njata ialah, bhw 
di PELNI sekarang terdapat tjukup 
pegawai2 bangsa Indonesia asli jg 
ahli dalam segala lapangan peker- 
djaan pelajaran seperti bedrijfseco- 
nomen, nachoda grotevaart,  werk 
tuigkundigen dengan idjazah C, ju- 
rist dengan pengalaman pelajaran. 

Dalam praktek kepada ahli2 ini di 
berikan  ondergeschikte  fueties”. 
Heersergroep dalam PELNI mengu 
tamakan nasehat2 dari para ahli se 
sama bangsanja. Untuk menutup ke 
kurangan gezag kebawah karena ti 
dak ada keahlian, maka para pega- 
wai diadu dombakan dengan mem- 
pergunakan  saluran2 politik. Se- 
orang direktur pernah mendapat 
peringatan dari Komisaris, karena 
telah mengadakan ' celvorming da- 
lam PELNI. Kini nampak bahwa 
lain2 partai pun mengadakan reaksi 
untuk menentang kegiatan? itu dan 
pada achirnja berarti bahwa selu- 
ruh PELNI sudah verpolitiseerd. 

Representasi dan peng- 
hasilan2 istimewa. 

Disamping penghasilan2 gadii 
dan uang representali jang resmi 
seperti telah ditentukan oleh De- 
wan Komisaris, maka direksi 
PELNI pun telah menerima re- 
'presentasi dalam bentuk  natura 
seperti barang2 distribusi dan pa- 
kaian resepsi. Apakah hal ini dng 
sepengetahuan para ' pemegang 
saham. Direksi PELNI sekarang 
hanja Pa Semak prestasi. jang 
sangat minimaal untuk pelajaran 
nasional mendapat pelajanan ma- 

    
ferieel jang merupakan kehidupan 
KANAK KE KAK KEKE KKR KKR 

HARGA EMAS. 
| Semarang, 1 Sept. 1954. 
24 karat: djual Rp: 46,— 

« beli ” pak 
22 karat: djual Rp. 42,50 

"beli. » 40.50 
Djakarta, 30 Sept. 1954. 
24 'Ikarat: Rp. 47.-— djual 
22 karat: Rp. 495.— djual 

Surabaja, 30 Sept, 1954, 
Tiap gram: Rp, 48.— nom, 

Medan, 30 Sept. 1954. 
24 karat Rp. 45,—. djual 

122 karst Rp. 44.75 djual 
:20 karat Rp. 43.-— djual 

Singapura, 30 Sept. 1954. 
|Emas lantakan tiap tael: 

djual Str, $ 162,50 beli” Str. $ 156.50 
TOKO    
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KRANGGAN SINNARANG WUETAN 2P   

mempuniat : 

wasa 

ini masih terus dilangsungkan pem- 
bitjaraan2 antara Menteri Perhuhu- 
ngan denga, wakil2 SPSI don SBP 
N mengena: soal? ig terdapat di ka 
langan Direksi PELNI. Pihak bu- 
ruh pernah mengemukatan  kerugi- 

an ig diderita oleh PELNI ada se- 

hesar Rp. 30 djuta rupiah: Menteri 
Perhubungan 

kurangan itu, 
Hhawah dari 

mengakui adanja ke- 

tapi dikatakannja di 
diumlah is tsb. diatas 

jaitu Rp. 23 diuta. Untuk menjelidi 
Iki ketiurangan2 ig terdapat dalam 
Direksi PELNI itu sekarang telah 

dibentuk sehuah panitya  penjelidik 
ig diketuai oleh Bung Tomo salah 
seorang komisaris dari PELNI. 

  

Sport 
rr laa 

KES,. GARUDA — KES. 
BANTENG 43. 

Pertandingan “ sepakbola segi tiga 
jang diadakan dilapangan St 
Semarang pada harj Kemis sore jbl. 
untuk merajakan Harj Angkatan. Pe 
rang S Okotber 1954 berlangsung 

dengan ramaj dan diramaika, pula 
oleh Staf Muziek Div, Diponegoro. 
Jang keluar dilapangan hidjau pada 
sore. itu, ialah kes. Garuda lawan 
kes. Banteng jang berachir 4-3 

uptuk kemenangan kes. Garuda. Per 
tandinfan berlangsung  tjukup seru 
dengan masing2 fihak mennndjukkan 

fighting spirit. Djikalau dilihat, bah- 
wa para “pemain darjskes» Banteng 
terdiri darj pelbagai pemain Garni- 
zoen kelas I-dan SSS,” Ta Chung 
5ze,. sepertinja Masri, Parman, Gi- 

mun, Jng Jang, Kasmi, tern'ata ke- 
kalahan tadi agak tidak pada' tem- 

patnja. Tetapj kes. Garuda lebih ber- 

untung dan dalam babak pertama 
sekalipun baniak dikurung, tetapi 
benteng Garuda ' hania kemasukan 

| goal. Dalam babak kedua ternjata 
tihak Garuda mendapat ansin dan 
achirnja dapat memasukan 
berkat djasanja centervoor, sebalik- 
nja fihak Banteng hanja berhasil 
menambah 2 goal, hingga pertandi- 
ngan tadi diachiri dengan kemena- 
ngan kes. Garuda. Sore inj giliran- 
nja kes. Garuda lawan Harimau. 

:dion 

  

MALAM RESEPSI HARI NA- 
SIONAL R.R.T. 

Kemis malam jg baru lalu bertem 
pat digedung Sek. Sin Chung. jl. 
Stadion Semarang diadakan malam 
resepsi peringatan Hari Nasional 
RRT jang diselenggarakan oleh Pa- 

“i tadi mendapat perhatian besa 
dari para undangan, baik darj ka! 
agan instansi sipil, militer, parta 
imaupun organisasi2 jang berlang 
sung dalam suasana 
hubungan satu dengan lain. 
vyaktu jang ditetapkan,  kemucian 

membentangkan dengan  pandjang 
'ebar mengenai kemadjuan2 jang te- 
lah tertjapaj oleh Pemerintah RR 
selama, S tahun ini, baik dalam Tas 
nangan pesindustrian, 
“itik “dah tab untuk mentjegah 

| Indang? Dasar RRT jang bersedjas 
irah. Setelah selesai pidato tadi, Kes 
| mudian sambutan2 diberikan 

| Wakil Residen  Semarans, 
Wali Kota Semarang, 

(dan mendoakan, agar Pemerintah 
(RRT dapat hidup terus. Sslesainja 
kata2 sambutan tadi kemudian ' di- 
teruskan dengan perdjamuan “jang 

1 diselingi pertundjukan2 tariZan, 
|stander olahraga, permainanlangsay 
liang bagus dan menarik perhatian 
(para hadiirin. Tari2an diadakan oleh 
'murid2 sekolah Sin You She, THHK 
idan CES. Malam resepsi tadi di- 
'achiri pada djam 23.00. Ht 

Pagi “hari itu, tsI. 1 Oktober 1954 
-dilapangan Union” Seteran  dilan- 
:djutkan upatiara peraiaan Hary Na- 
'songl RRT jang di ikuti oleh Lk. 
:15GO- orang murid2 sekolahan Tiong 
hoa jang pro RRT. Lapangan Union 
tadi “dihiasi dengan bendera2 . dan 
ididepannja didirikan pintu gerbang. 
(Dibagian tengah darj atas tribnne 
terlihat 2 buah gambar jang besar, 
jaita Bung Karno dah” Mao Tse 
Tung. Upatjara tadi dibuka dengan 
nengibaran bendera Sang Dwiwarna 
dan bendera RRT. Kemudian ketua 
Danitia menguraikan hasil? ang ter- 
Yapai oleh Pemerintah RRT selama 
5 tahun, Upatjara perajaan tadj di- 
teruskan dengan diadakannja ber: 
Sandingan2 olahraga, pertundjukan2 
lis. jang menarik. 

landjutannia dati pada perajaan 
Hari Nasional RRT ini akan diterus 
van sebentar malam, bertsmpat di 
halaman Sek. THHK, Plampitan de- 
Ngan | mengadakan — pertundjukan2 
barongsay dis. 

Pertandingan antara Kes. Garuda 
lan Kes. Harimau jang dilangsung 
SAY “Djum'at sore kemaren ber- 
iChir 3—2 untk kemenangan kes, 
Harimau, 

    

  

4 goal./ 

nitia Perajaan Hari Nasional RRT $ 
Hwakiauw Semarang. Malam resep- 

rn 

mengeretkan 
Padat 

ketua panitia sdr. Hoo Liong Tiany 

pertanian, pos 

|bahaja bandjir dls., pula tertjapainja 

oleh 
Wakil 

KMKB dan 
| CHTH jang mengutjapkan selamat 
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$ it 
3 ? 

(Kilm Tjabul 

Di Ceylon 
SEBUAH PETISI jang tangani oleh 12.000 ora 

| Sampaikan oleh pemi 
Ssi kepada Perdana M telawasa dari € 
Peissi itu ialah supa metarang flm2 jan 
Gjutnya dalam peti 
pula supaja Dewan 
sekarang ini digant 
nara jang diangkau 
ah. 5 

   £
3
 | 

Tk 

    
   

   

  

   

" tak akan menjerar 
Dalam petisi itu din Hi ea Y bahwa para penanda-tangan aa menentang film2 asin 

mereka itu menentang 
»mendorong ketjabulai 
oposisi jang menjar pa 
ialah S.W.R.D. Band: 

| Dapat di ingatkan 
Gak berapa lama b 
serupa itu disamp 
Perdana Menteri N 
(Antara). 

menc 

   

      

   

   

   

   
onesia 

  

   TAH INDONESIA 
memperti 

lan Ket 2 
hd Keaduga n 
an Rakjat madja, e 

nterian luar negeri Indonesia, 
jung 1 mengatakan bahwa seorang duta 

usi- besar baru i 
l “akan dikirimkan ke Manila dalam 

ach'ir tahun ini unt, mengefuai ke- 
dutaan besar Indonesia di Manila, 

  

   

  

. KEMIS MALAM 
s.onal dikota Buk 
ha Djawatan | 1 
Sumatera Tengah telah 
kan pertemuan 
tahug ke-4 mas 
donesia mendjadi » 
jang ke-60 dengan dih: 
a.l. Gubernur Prop. Sumatera 

(kosorg semendjak dipindahnia 
Juta besar Alexander Maramis ke 

Te-| ropa dalam th. jl.     

  

   
   

  

ngah. 2 5 
: 5 “Prawiraatmadja hari Kemis - pe- 

Gubernur Sumatera Tengah 'ang tiba di Manila dengan menum- 

lan Moeljohardjo dalam wedjansan-| sang pesawat terbang dari Djakarta. 
nja membentangkan “djuga betapaj'a berkata bahwa duta besar: baru 
kuatnja persatuan rakjat dika me. gf indonesia itu akan memangku dia- 

hadapi perdjuangan dengan Belanda f batannja dj Manila segera 
dimasa jang lampau, baik keluar | wakil baru Filipina dj Djakarta, Jo- 
maupun kedalam: “00 4 fse Fuentebella, memangku lagi dja- 

Selandjutnja dibentangkan keduduk | batannja sebagai kepala kedutaan 
| an Negara Republik Indonesia da besar Filipina di Djakarta. Prawira- 
$ lam perdiuangan internasional dewa Jatmadja datang di Manila untuk be- 
$ sa ini. Belanda mementingkan kedu| kerdja sebagai atase pada kedutaan 

dukannia di Iran Barat bukan banja | besar Indonesia. Tidak lama lagi ke: 
untuk kepentingan ekonomi, tetapi | luarganja akan menjusulnja. 
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Dlm Peran 

jegah Perang Dunia'Ke UI Van : 
iputuskannja Hubungan Diplom: 

L tk Pilipina 

Lpina, Demikian 

pegawai penerangan ke- 

Indonesia mungkin 

| Djabetan ini dewasa ini sedang | 

setefah | 

P. Van L 
upaa A.S. menarik diri dari PBB 
lan mengeluarkan organisasi inter 
lasional dari A.S. djika RRT diteri | 
ma mendjadi anggota PBB dan seba: : 
tai suatu Tangkah jang sangat dra | 
natis. dalam usaha mentjegah pel. : 
ang. dunia ke-3” van Flcet menjat g 
ankan diputusnja “perhubungan di 
Irmatik dengan Soviet. 
Selandjutnia Van Fleet, jang baru 
adia kembahi dari mengadakan mi 

Hj pen'indjauan di Timur. Diauh un 
“uk presiden A-S., mengatakan, b:h 
va ia berharap akan dapat  menga' 
jukaw “Japorannia jang bersifat -ra 
'asia kepada. menteri — pertahanan 
XS. Charfes E. Wilson pada hari 
Djum'at ini. 

NEPAL MEMBAHARUI PER- 
MINTAANNJA. : 

Nepal, negara penjanggah jang 
terletak antara India dan Tibet, pa 
da hari Rabu telah memperbaharui 
permintaannja jang dimadjakan 5 
tahun jang lalu, urituk diterima se- 
hagai anggauta PBB. Menteri luar 
negeri Nepal, Regmi, dalam. surar- 
nja kepada sekretaris. djendral- PPB 
mem peringatkan, bahwa “Busia teloh 
men:veto permintaamw Nepal terse- 
hut dalam tahun 1949, karena pd- 
la waktu itu Soviet Uni mengenda- 
ki diterimanja diuga keberapa nega 
ra2 komunis pada waktu jang bersa 
maan. India dalam. tahun tersebut 
menjokong permintaan Nepal. 

Berita New York  seterusnja me- , 
ngatakan, bahwa Rumania dan Ho 

Na : 5 2 
ngaria djuga memperbaharui permin 

  

Fiset djuga mengemukakan | 

       
     

NATO. Tampak pada gambar 
u2 inj ditjoba dalam persendja- 

jang terdiri dari beberapa bagiannja selu- 

kuran 28 cn 
e djarak maksimum 32 km. 

dipasang dalam tempo 12 menit 
mn. dapat ditembakkan tiap 4 me- 
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Pemerentah “Harus : 
ngan Dagang Dgu 

| 

d | 2 

up-Bersa ma- 

arus Dipilih 
Melakukan Hubu- 
Russia Jaug Telah 

(Mengadjukan 'Tawaran2 Jang Sangat 
|“ Menguntuagkan — Tjeramah Njoto 
| Di Surabaia 

Aa an 

DALAM TJERAMAHNJA Kebo malam jl. digedung Pekan 

Raya Surabaja jang d 'hadliri beribu2 orang, Njoto Sek. Djenderal 
HI dari CC. P.K.L telah mengupas pandjang lebar situasi politik du- 
nia kata mengingatkan pidato Laksmi Pand't di New York baru2 

ini jang mengatakan bahwa didunia dewasa ini hanja ada dua al- 

ternatif, jaitu hdup bersama atau hanijur bersama, jang menurut 

P.K. hidup bersama (Co-exeistence) itulah jang harus dipilihnja, 

karena peperangan adalah suatu penghartjuran jang akan memba- 

| ya kesengsaraan urat manusia. Sendiata2 moderen m'salnja bom 

zat air jang telah ditj eh Am 
“suatu alat perbunuh jang dahsiat 

Oleh karena itu, menurut pembi 
tiara “kita harus mengerahkan sege 

Inap tenaga untuk gerakan politik per - 
damgjan, jang kinj telah njata dapit 
mentjegah ketegangan dunia. 

  

oleh Amerika di Bikini adalah merupakan 
dan mengerikan. 

dari kesalahan2 politik pemerin- 
tah2 jang lalu jang selalu meng- 
antungkan pada Amerika, ditam 
ah pula oleh perdjandjian KMB 

jang harus membajar hutang pada 

  
  

a A taannja jang dimadjukan dalam ta- | , : 2 : 3 3 ad Hi 
5  djuga unuk kepentingan mubter. i hun Toa8 untuk diterima sebagai | Dikatakan otehr: pembitjara, bo manga mita Han pe Ho 
, Selunijutnia Goberaur menjatakan| Bersama dia telah tiba pula dua fanggauta PBB. Pada waktu itu per- | adanja kemperensi $ besar H Djene Nletaberi kesempatan pada kaum 
| keketewaangya “1g 9 keada-.njorang pembesar kementerian perta- | mintaan2 tersebut divete oleh De- | “2 jang menghasilkan gentjatan sen bkk tpi “Belanda menikastr Keoa 

rakjat didalam neeeri sej nian Indonesia jang sedang dalam| wap Keamanan. . Djuga  Austrafia | YAA di Indo Tjina adalah salah 2 tungan dari Indonesia jang melim 
dan achitnja mengharapkon : perdialanan ke Tokio untuk mene-| minggu" ini telah mengadjukan lagi 3 hasij dari seruan perdamaian Ber pah2, misalnja keuntungan KPM 

3 persatuan rakjat itu kembeli j hadliri konperensi Komisi Beras In- | permintaannja' untuk mendjadi ang &- jang tiap harinja tidak kurang 
seperti pada masa? sebelum penga ternasional jang akan dilangsungkanf gota PBB. Demikian UP. 5 | Mengenaj soal pembentukan perta dari Rp. 130.000.— 5 
kuan kedaulitan aggr wilajah Irian dikota ini. Mereka inj Jaa —— jaanan militer di Sa dan Untuk mengatasi kesulitan? eko- 
Barat dcpat kembali Ii pang tjo, kepala research. dan Siregar, SEN Si j Asia (SEATO)-jang oleh pembitjara om: dan keuangan tersebut, ' pem- 
kuan ibu pertiwi. (Antara)... ahli agronomi. (Antara). “ig Nehru Sambut | Jikatakan telah “gagal, adalah ber bijara N rcetukan 1 A Ebi 

Sm ME ANA : ' £ OA kat adanja semangat damai. Tidak gjglan ialah bahwa Pemerintah ha- 
Baik" Usul RR ikutnia India, Indonesia dan Tiong s3 segera merubah politik ekonomi 

Bm nh | kok dalam Seato berarti ..suatu per Jan perdagangan,  jaitu melakukan 

'Orang2 Tionghoa Dise- aan 5. ang apa men an “hubungan dagang dengan negara2 
2 "1 Ha | Asia dan tanpa Asia”. 1 A3 ino berdasar Ea noun- 

berang Harus Pilib rena itu pembentukan Seato .menu ag mes ga 

MENJAMBUNG - BERITA ten- rut pembitjara adalah suatu kegagza nie jang telah- menawarkan kepa- 
" pidato P.M. “India, Jawaharlal ian. Pembitjara menjetud.ui dan me Yg merintah untuk memberikan. 

ehru dalam “membuka perdebatan njokong Ppernjataan Sidik josukar ena 'jang kita butuhkan dengan pem- 
, mengenaj politik luar negeri dalam "0, bahwa Indonesia selama dipim hajaran seringan2nja dan boleh di- 

arlemen pada hari Rebo, lebih dja- Din PNI tidak akan masuk Seat. bajar dengan rupiah, sehingga de- 
: h Dinas Penerangan Kedutaan In- z E ngan demikian kita tidak perlu lugi 

dia di Djakarta mewartakan bahwa D'terimanja prins'p 5 azas dari selalu  mentjari dollar dan pound- 
Nehru telah berkata pula ia menjam 3 Perdana Menteri Nebru, U Nu “cerling. : 
'but baik usul pemerintah RRT ba- dan Chou En Laj oleh Pemerintah 5 
ru-baru ini bahwa sedjumlah besar “ndonesa untuk selandjutnja di-| Memang, kata pembitiara, kalau 

. iforang2 Tionghoa jang berdiam -di- 'uaskan mendjadi pend:rian selu- | tita berdagang dengan Amerika, ha- 
5 | seberang supaja memilih sendiri apa ruh negara di Asia dam dunia, | rvslah mentjari “dollar dan pound- 
$ kah mereka menghendaki kewarga- oleh pembitiara dipandang seba- | sterling, dan kalau Pemerintah harus 

'negaraan Tiongkok dan tak ikut gai suatu kemenangan baru jang | mentjarinja itu ialah karena untuk 
tiampur dengan 'urusan2 dalam ne- pos'tip jang dijapai oleh perdjua- | membajar hutangnja. Tetapi saja 

Igeri negara2 jang ' mereka diami, “gan perdama'an rakjat Indonesia, | heran, kata pembitjara, mengapa 
lafau mendjadi warganegara dari ne-| "Tentang adanja ketekoran ang- | orang selalu tiuriga sadja kalau kita 
'gara jang mereka diami dan sama «gran belandja negara sebesar 3.5 | mengadakan hubungan dengan ne- 

: "sekali tak mempunjai sangkut-paut miijard ini, pemb'tjara memar- | zara komunis? Kita tidak hanja me- 
i : : dengan Tiongkok. : | dang f'dak ada artinia “bilamana | nudju negara komunis, tetapi dengan 

sa Pe $ : : ..4 Ditambahkannja bahwa hal ini dibandingkan dengan ketekoran2 | negara mana sadja kita sedia berhu-! 

Biasanja orang mendjadi bingung kalau panen sawahnja tak baik, tapi adalah suatu usul jang banjak me- igpo dialami oleh Pemerintah» se- | bungan asal 'sadja dengar, dasar2 sa- 

| Inceris malahan ada tuan tanah jang pusing kepala bingung merasa- -#ngandung pengharapan, jaitu usul ig he'um itu. s1 ling menguntungkan, tapi diangan 
an hasil panen sawahnja jang keliwat « banjak. Tuan tanah ini ialah akan menghilangkan beberapa kc- Dikatakan, bahwa berat dan | menindas, seperti tjara2 jang dipa- 
rd Clifford of Cudleigh tampak pada gambar ini karena kekurangan sulitan2 dan ketakutan2 jang terda- sulitnja keuangan negara jang di- | kai negara2 imperialis/kapitalis. 

rn pat untuk menjimpan panen gandumnja telah menggunakan djuga pat dikalangan negara2 Asia Teng- pikul oleh Pemerintah sekarang Demikian  pokok2 pidato Njoto. 
$ kamar salon tamu untuk lumbung”. gara. Demikian Nehru. (Antara). sebagai akibat atau kelandjutan (Antara). 

IDALAM TAHUN ini Men- kurang madju”. Saja ingin seka- Aa 3 : : 
Perguruan Tinggi Soviet Uni 1 we Sa LA, tetapi Waktu ti- S Ol h2 , rp d . Ll ! « . 

mepundang beberapa mahaguru | lak mengidjinkannja. . "1. t f 9 « | | ag D 4 R 
4 bada da lain2 Mengetgik di Karesa iba saja memilih ,,dae- i patuh aa ua u 5 2 -K er ja anan art USIA 

sah kurang madju” jang lebih de- 
xat, jaitu Georgia: jang berbata- 
san dengan Iran dan setjara geo- 
zrafis terletak di Transcaucasia, 
aitu sebagian Asia. Kami berti- 
za kesana, kolega Thung (prot. 
Ir. ir. Tj. H. Thung, mahaguru vi- 
rologr pada Sekolah Tinggi Perta- 
aian di WageninngnannnnY0 Yo Fo 
Presser (prof. dr. ir. Presser, ma- 
haguru sedjarah terbaru pada 
Universiteit Kotapradja Amster- 
dam) dan saja. Tudjuan utama 
saja adalah, melihat kemungkinan 
»erkembangan di Indonesia, men- 

lapangan ilmu pengetahuan 
mengundjungi Soviet Uni, 

f supaja mereka ini berkena- 
kd engan Sa ti iang 
gediakan O ra itu me- 
Mai perguruan tinggi. Tudjuh 
gg sardjana Naa pan 
Ryan itu, jaitu 5 orang ahl 
n dari Sekolah Tinggi Per- 
It di Wageningen dan 2 

 cerang mm ahaguru dari Universiteit 
pradja Amsterdam. Diantara 
achir itu terdapat prof. dr. 

3 UN ertheim, jang erti di 
x ahmi memberi kuliah sediarah 

'Sotiolovi Indonesia pada fa- 
if pengetahuan politik dan 

  

"rata sadja, bagaimana soal2 se- 
matjam itu dipetjahkan di Uni 

| Sovjet. 1 
Pada perogram kami antara la- 

'n tertjantum perkundjungan pa- 
Ia suatu kolchoz teh dan temba- 
kau, suatu perusahaan pertanian 

| kolektif, jang bekerdja diatas Ia- 
sangan tembakau dan teh. Kami 
mendapat kesempatan berbitjara 
dengan pimpinan kolchoz, dan 
diuga dengan anggota2 kolchoz. 
Penerimaan sangat ramah-tamah 

ertheim jang sebelum 
2g H sadiar di Universiteit 

dilahirkan di Lenin- 
judanja pun dia disana. 

ia mempbunjai ke- 
n diatas kawan2 sedjawat 

? 1 ia di-mana2 dapat ber 
hn tuan rumah dida- 

Rusia. “ea 

ita tjukup mempu- 

   

  
4 F on “Idan orang berusaha mati2an un- 
£ Pn aa 'uk memperlihatkan segala sesua- 

O “Jan meminta ke-8 U apa jang kita kehendaki. 

to ik mentjeritakan. pe-P | Perhubungan sosial sama sek2- 
jang diperolehnja F'i tidak dapat disamakan dengan 

(“Ia bersedia dan | suatu onderneming di Indonesia 
3 'batakan bahwa se fstau dengan keadaan di Georgia 

cudkan “supaja le- Fsebelum revolusi, pada wakti 

im sardjana pergi | mana buruh tani menerima 59. 

A3 stapi karena be- | kopek sehari dari tuan tanah be- 

Ta libnja jang mene- har, faitu seorang prins. Anggo- 

| | ataupun terhin- |ta2 kolchoz mendapat bagian da- 
boncan hanja terdi- f#i seluruh hasil sebanding dengan 

Hi “Mereka ini berto | kerdja jang mereka lakukan. Di- 
sn dan terus kef-amping itu tiap2 keluarga mer- 

F lapat sebidang tanah jang dap:t 

A5 | mereka kerd akan dengan bebas, 
ea ai de res- | Hasil tanah sendiri ini dapat me- 

$ . ai ANN “eka djual dipasaran bebas. 

2 — demikian : 
buat suatu daf- Bahwa terdapat djuga perbedaan 

2 apa jang ingin'| Feadaan, njata ketika disehut penc- 

pe ang siapa2 jang |hasilan seorang jg pada tahun lalu 

Tn nia. Betul2 me- | pandai sekali mendjalankan uan: 

2. srusaha' benar (ja dan dengan demikian dapat 
cala  keingin- | menghasilkan 100.000 rubel extra, 

“mengenai sa- |djika didjumlahkan segala pengha'i 

i saja" disana | lannja. Kami menanjakan apa ig di 

eoala apa dan j tuatnja dengan uang itu. Ia memle 

PN ya sadja jang "1! sebuah Moskovich (suatu mobil 

P. Rusia) dam kini sedang membuat 14 

: an sendiri- mah dua tingkat: demikian djawe h 

1 aerah2 ,jang"ia Dan djika tekun inipun baik 

TI Ls 

"dapat kesan jang meskipun me-' 

  

'“ambut, tandpasta, kaju golf, pe- 
| awat radio, dan susu kental. 

Ikeadaan biasa dari pasar gelap, 
limana harga barang? selalu 

.membeli satu slof rokok Amerika 

| entiatut berani membajarnja 

DL telah dihadepkan kepagadilan di 

Paman 

arang2 ini n 

“Pada hari dagang” biasa kira 
kira 100.000 orang ,,langganan” 
berdjalan melalui warung2 itu 

| ambil memeriksa, menawar serta 
membeli barang jang diperdagang ' 
kan. 
Disamping pembeli2 itu ada ' 

pula golongan lain, dan pihak 
oolisi Djepang mengeluh karena 
sering sekali terdapat orang2 Ame 
"ika mendjual rokok, whiskey. 
labun, minjak wangi,  minjak 

Kadang2 harga barang2 itu bisa 
litawar, hal mana berbeda dengan 

'inggi. Di toko2 harga sebungkus 
okok iang diperoleh dng. setjara 
'egal ialah 130 yen (35 sen dol- 
'ar), Di Djalan Gula2 tuan bisa 

'erdiri dari 10 bungkus dengan 
1arga 850 yen ($ 2.35). 

Apa sebabnja? 
“Oleh karena serdadu2 Amerika 

dapat membeli satu slof rokok dgn. 
harga satu dolar (350 yen). Seorang 

anta- 

ra 700 sampai 900 yen. Dan peda 
3ang ini mendiualnja kembali dgn. 
harga antara 850 sampai 1,000 yen. 

K. Bedjo Di- 
adili 

Pernah Menghina 
Bung Karno 

K. MOH. BEDJO jang dituduh 
menghina Presiden dalam — Madia! 
lah ,,Nur Muhammad”, hari Rebo 

  

Malang jang dipimpin oleh hakim 

Sutadji. Tetapi pemeriksaan ditunda 
atas permintaan terdakwa untuk kej 
pentingan pembelaan. 

Kepada wartawan K. Bedjo terar'g 
kan, bahwa apa jang  ditulisnja da' 
'am Madiallah ,,Nur — Muhammad” 
lalam edisi bulan April pada tahun 
1953 edalulx berdasar atas berita 
Antara” jang dihatja dalam ta | 
'u harian, bahwa Presiden Sukarno | 
telah berpidato di Kutaradja jang 
bertudjuan menambah. Rukun Islam : 
engan Kemanusiaan dan Keadilan. 

Karena K. Bedio anggap soal tak 
Yapat dibiarkan begitu sadja, maka 
Jitulisnjalah karangan dalam mad'a 
lah itu jang antara lain berbunji” ...' 

barangkali agama Bung Kario 

    
(slam sontolojo”. 

Barang2 Tjatunja Dg 

: serdadu2 

| gangkan 

Meradjalela Di Tokyo 

Penawaran inj menggeser barang? 
jualan itu dengan tjepat, dan sau- 

dagar2 gelap tak usah chawatir t:- 
aak mempunjai tjukup tempat utk. 
menjimpan barang djualannja, atau 
stocknja terlampau “banjak. Mereka 

tak "usah pula chawatir akan tertang 
kap “karena banjak — menimbun ba- 
rang2 Amerika bila diadakan  pe- 
njerbuan oleh polisi jg sering di la- 
kukan terhadap warung2 mereka. 

Pihak polisi Djepang menjam- 
but dengan gembira perobahan 
tiba2 jang diadakan terhadap 
uang militer dalam bulan Mei jg 
lalu, jang bisa buat sementara 
waktu melenjapkan satu aspek 
dari perdagangan gelap. 

Di Djepang serdadu2 Amerika 
mendapat bajaran dng sertificat 
pembajaran militer, jang sering di 
sebut dengan ,,MPC” untuk meng 
hindarkan peredaran uang dollar 
dan untuk mendjaga supaja uang 
dollar djangan sampai djatuh ke 
tangan jang tidak di-ingini. 

Akan tetapi saudagar? jg ingin 
mendjadi kaja dengan tjepat mem 
perdagangkan sertifikat ini setjara 
tidak sjah, walaupun dalam teori 
MPC tidak bisa dipakai oleh go- 
longan lain selain dari kaum mili- 
ter Amerika. 

Tapi dengan djalan memberikan 
komisi MPC dapat ditukar dengan 

barang2 PX (barang? kantien mili- 
ter), jg bagi saudagar2 tjatut di Dje 
pang lebih berharga dari MPC. 

Pasar uang gelap ini hampir sa- 
dja lumpuh sama sekali ketika pi- 
hak atasan militer Amerika dengan 
tiba2 menarik semua uang ini dar 

menularnja dengan jg baru. Hanja 
Amerika jg dapat menje- 

rahkan uang jg lama dan menukar- 
nja dengan jg baru, dan untuk ini 

mereka hanja diberi waktu delapan 
djam. 

Pihak polisi Djepang  memudji 
tindakan ini, karena ratusan peda- 

gang2 uarg gelap telah lumpuh ka- 
renanja. Tapi sangat mentakdjub- 

kan pula pasar gelap segera tumbub 
dan dengan subur. 

Sebagai tjontoh, baru ini polisi 
Djepang telah menahan seorang 

bangsa Korea, dua orang. bangsa 
pada djabatan militer Amerika, jg 
telah menjusun suatu rentjana be- 
sar untuk menukarkan MPC dgn. 
barang2 PX dengan memperoleh ke 
untungan besar. Mereka itu ditang- 
kap dan .dituduh mempunjai hubu- 
ngan dagang gelap seharga $ 11.000. 

Pihak polisi jakin, bahwa sebagi-   an besar dari barang? jg diperda- 

. 

meyayaokocho Tokyo 
"1 »Djalan Gula-Gula« Jg Penuh Pentjatut—Serdadu2 Amerika Mentjatutkan 

n Keuntungan Jg Lumajan — Pasar-Gelap 
. 

— Oleh: Senhichiro Kitas Chas ”Suara Merdelda“ — 

PERDAGANGAN TJATUT DI DJEPANG hidup sangat suyur pada waktu im, Perdagangan 
| Poni jang mempunjai nilai sampai djutaan dollar, memperdjual belikan barang2 mewah buatan luar 

negeri, B | mutanja &.beli dari serdadu2 pendudukan dan d segan peraataraan pasar tjatut di- 

airknir kedalam rumah tangga Dj spang. Pada pasar gelap itu bisa d'peroleh barang) luar negeri dari 
segala merk jang terkenal — asal sadja s pembeli mampu membajar mahal dan -berdesak-desak de- 

| 1gan pembel:2 lainnja. Pasar tjatut jang terbesar terdiri dari warun92 terlciak dekat sebuah stasiun 
| kereta api di Tokyo. Tempat ini sudah ierkuma) keseluruh Djepang dengan pama ”Ameyayokochos 

| atau ”Djalan Gula2“, | 

Tak 
Kewadjibau 

Dewasa Ini 

Ada 
Js Lebih Penting 
Dari Pada Memadju- 
kan Perdamaian Dan 
Saling Mengerti Inter- 
nasional:Kata NjPandit 

NJ. VJAYA LAKSMI Pandit, 
)ekas pres'den Madjelis Umum 
"B3, hari Rabu malam mengata- 
ta" bahwa tak ada suatu hal jang 
'yegitu penting dan mendesak se- 
zagai kebutuhan untuk memadju- 
tan perdamaian. dan saling me- 
gerti irternasional. Nj. Pand't se- 
larg berp'dato dalam sebuah per- 
emuan dalam Universitey Colum- 
512. Ia berkata bahwa intellektuil 
verkewadj ban untuk bekerdja gu- 
12 mentiapai perdamaian, Selan- 
djutnja ia berbitjara tentang PBB. 

Dikatakannja, bahwa sedjak badan 

Internasional itu berdiri terdapat pe 
'asaan2 tak puas tentang bsdJan itu. 
Tapi itu bukan kesalahan PBB, kata 
Ni. Pandi:. Ditambahkann'a. bahwa 

ewasa ini adalah djauh lebih pen 

ing dari pada dalam waktu jang su 
ah2 untuk melaksanakan tudjuan2? 
an prinsip2 PBB. Hal ini harus ki 
1 lakukan dengan pembaharuan ke 

"ikinan. Kesal'hennja letaknja bu 
an didalam piagamnia akan tetapi 
arena piagam itu belura pernah c€# 

Ooba utk, dilaksanakan setjara sung- 

uh2. Demikian Nj. Pandit. (Antara) 
  

lari bangsa Amerika dalam dinas 
militer, atau tanggungZannja, jg tak 

serlu melalui douane Djepang dan 
visa menerima paket2 denga, tiada 
perlu diperiksa douane. 

Alasan terutama maka meradia:e- 
lanja perdagangan gelap itu jalah 
berhubung merosotnja perdagangan 

internasional Djepang. Karena ke- 
kurangan dolar, Djepang membata- 

si impor barang2 keperluan sehari- 
hari jg digantinja dengan barang2 
buatan sendiri. 

Tapi karena tarikan barang2 Ame 
rika jg diterimanja sesudah habis 
perang, ditambah dengan kemakmu 
ran jg dinikmatinja dari Perang Ko 
rea, maka bangsa Djepang sudah 
haus” barang2 Amerika — kehau- 

an mana tjukup besar untuk menjo 
kong perdagangan jg bernilai sam- 

dipasar gelap itu berasalpzi djutaan dolar. 

  

BERHUBUNG DENGAN akan 
'disampaikannja rentjana 
Pemerintah tentang perbedaan peng-| 

hargaan pegawai administratif dan 
pegawai kedjuruan kepada Kabinet,| 
maka baru? ini di Bandung telah dil 

bentuk sebuah ,.Panitia Perbaikan| 
Nasib Pegawai Administrasi”. Me- 
inurut keterangan ketua Panitia itu,| 
Panitia akan menuntut kepada Pe- 

merintah supaja pegawai2 adminis-|   trasi negara djangan dikesampingkan 
Idan supaja mereka mendapat peng: 
hargaan selajaknja. Djika rentjana 

Peraturan Pemerintah itu diterima! 

ibaik” oleh kabinet, maka pegawai2 
administrasi, jang telah dirugikan! 

Peraturan bertambah “dirugikan 

“Pegawai Administrasi Desak Supaja 
— Dapat Penghargaan Selajaknja 

dah dari pegawai kedjuruan, akan 
lagi sehingaa 

'endjadi 115 tingkat dari kollega2- 
nja jang duduk dalam djabatan2 ke- 
djuruan. ! 

! 
Sebagai tjontoh betapa dirugikan- 

nja pegawai administrasi karena 
penggantian BBL oleh PGP, dikemu- 
kakan: menurut BBL seorang Kom- 
mis-redaktur sama tingkatnja dengan 

| tjamat kelas I, sedang seorang Kom- 
mis kelas II sama dengan tjamat ke- 
las II. Tapi menurut PGP Kommis- 
redaktur itu hanja masuk golongan 
IV « sedangkan tjamat kelas I ma- 
suk golongan V b: selandjutnja Kom- 
mis kelas II masuk golongan IV b 
dan tjamat kelas II golongan IV c. 

Panitia Perbaikan Nasib Pegawai 
Administrasi, akan meminta peranta- 
raan Panitia Urusan ' Pegawai jang 
diketuai oleh Menteri Sosial Suroso 
dan meminta bantuan SSKDN dan 
SSPD, supaja  tuntutannja dioper. 
Djika ini tidak berhasil maka Pani- 
tia Perbaikan Nasib Pegawai Admi- 
nistrasi itu akan mengadakan aksi 

sendiri. 
Diterangkan lebih landjut, bahwa 

rentjana Peraturan Pemerintah jang 
baru itu akan terutama terasa oleh 
pegawai2 bawahan jang tidak mung- 

kin dinaikkan tingkatnja setjara in- 
sidentil. Bagi pegawai2 administrasi 
atas tidak begitu terasa oleh karena 
mereka ini mendapat kesempatan naik 
tingkat setjara insidentil. (Antara). 

  

oleh PGP dengan 1 tingkat lebih ren 

  

  

pula, ia ingin membeli sebuah pesa 
wat televisi. : 

. Seperti djuga dipabrik2, dikol- 
&hoz:pun berlaku prinsip bahwa 
upah harus sesuai dengan presfa- 

njak sangat diadakan dikolchoz. 
| Kesan umum mengenai pendu- 
duk ialah, bahwa disini terdapat 
relatif kemakmuran. 

— Bukan daerah kurang 
- madju.” 

rah itu, kolega Thung mengatakan 
bahwa ia sama sekali tidak menda- 
pat kesan bahwa daerah itu ,.ku- 
tang madju”. Buat saja jg mengenal 
keadaan sebelum revolusi — jaitu 
kira2 35 tahun jg lalu sangat 
tampil kemuka bahwa bukan sadja 
disini, tetapi djuga dilain2 tempat 
di Uni Sovjet, bahwa semua orang 
memakai sepatu. Di Rusia dulu, me 
makai sepatu” adalah suatu tanda 
kemakmuran, se-tidak?nja dj peda- 
laman begitulah pendapat umum. 
Didalam tahun 1954 praktis tidak 
pernah saja melihat seorang dewasa 
tidak bersepatu. 

Djuga aliran listrik terdapat di 
seluruh pedalaman. 

Indonesia, 
“Saja mengundjungi djuga Lemba- 

Perhatian besar terhadap   
. tang literatur diatas 

lea Timur Djauh di Moskow. Njata 
bahwa besar perhatian terhadap In- 
donesia. Tetapi terdapat . kekuru- 
ngan besar didalam pengetahuan 
konkrit tentang Indonesia dap ten- 

lapangan itu. 
Betul saja dengar bahwa sedang di 
kerdiakan  penjusunan paramasastra 
bahasa Indonesia, jg segera akan di 
“terbitkan di dalam bahasa Rusia. 

Mengenai literatur. “diatas lapa- 
ngan politik, sosial dan. ekonomi Inf 

besarnja 
mengenai 

donesia, ini dalam garis2 
terdapat dakum  bukia 

Opah Sesuai Dgn Prestasi Kerdja— Djuga 

si. Kami mendapat kesan jang da- | 
Ham bahwa sekolah2 dengan ba- 

- Ketika kami berkendaraan dita 

Tingkata 

' daerah2 Asia kolonial dan setengah 
| kolonial. Buku2 chusus mengenai In 
|donesia, sepandjang pengetahuan sa 
“ja, masih agak sedikit. 
| Semua mahas 

pat bca siswa. 
| “Tudjuan perdjalanan tuan per- 
|tama2 ialah beladjar kenal de- 

menda- 

|ngan perguruan tinggi. Dapatkah | 
“tuan menerangkan bagaimana or- 
| ganisasinja?, demikian tanja war- 
tawan kita. K 

. Kami — djawab prof. Wert- 
heim — lama sekali berbitjara 
dengan menteri Perguruan Tinggi 
dan bertemu pula dengan pemim- 
pin2 pelbagai lembaga pengadja- 
ran. Beberapa kenjataan ingin sa 
ia kemukakan. 2 

. Djumlah mahasiswa pada per- 
guruan tinggi — disini terhitung 
diuga tempat2 Men jang di 
Barat umumnja tidak digolong- 
ikan pada perguruan tinggi, seper 
ti konseryatorium dll — seka- 
rang 1.100.000 orang. Disamping 
ft terdapat kira2 setengah djuta 
jang beladjar melalui kursus ter- 
tulis. Menurut perbandingan de- 
ngan djumlah penduduk, Nila 
.mahasiswa jang terdaftar pada 
universiteit2, kira2 dua kali dari 
dinegeri Belanda, 

Perguruan tinggi dapat dikundju- 
ngi oleh siapa sadja, jg sesudah se- 
kolah 10 tahun. (sekolah rendah -- 
sekolah menengah), memenuhi sja- 

wa mendapat beasiswa 'ig “djumlah- 
nja diantara 250 rubel sampai 700 

rubel sebulan. Satu rubel kira2 sa- 
ma dengan satu rupiah Indonesia. 
Selandjutnja 
dipeladiari, diberikan 
ma2. Selainnja,  buku2 di Uni So- 

vjet sangat murah. 
Disamping itu mahasiswa, menda 

perkan facilitert2 Tatu, sehari perus 
mahap murah sangat (kira2 15 ru- 

  
rat2 udiian masuk, Semua mahasis | 

semua buku ig harus ' 
dengan tiu- | 

uai : Ada Perbedaan Dlm Totaal Penghasilan— Seorang Peker- 
dja Kolchoz, Ingin Beli'Mobil ,,Moskovich“ Dan Televisi —Semua Orang Sekarang Sudah Bersepatu 
— Perhatian Besar Thd Indonesia? — Semua Mahasiswa Dapat Beasiswa — Sistim Beladjar Bebas Tak 
Dikenal — Leluasai'Mampunjai Pendapat Berlainan — Berpikir DgnsTak Memandang RKelativiteit — 

Perumahan Ujuga Masih Pajah— Bebas Menganut Agama — Dgn'|Betul2 Orang Meninggikan 
n Hidup 

bel sebulan) dan makanan murah 
sangat. Beasiswa jang seketjil2nja 
agaknja tjukup untuk hidup dengan 
sederhana. Mahusiswa2 jang beker 
dja didalam praktek didalam libu- 
ran musim panas, mendapat... upah 
sama dengan pekerdjaan2 biasa. 

”Beladjar bebas“ tidak di- 
kenal. 

dak dikenal oleh universiteit2 Rusia. 
Para mahasiswa harus mengundju- 
ngi kuliah2 dan praktika. Djika ke- 
madjuan mereka kurang memuaskan, 
beasiswa untik sementara dapat di 
setop, sampai udjian dilakukan dga. 
hasil baik. Pada umumnja 9546 dari 
mahasiswa, Jaki2 . dan perempuan, 
menjelesaikan peladjaran - mereka, 
suatu percentage jang djauh lebih 
tinggi dari di-negeri2. js “3 mengenal 
.beladjar dengan bebas”. 

| Otoriteit2 dan: mahaguru2 Rusia 
dengan siapa kami bitjarakan soal 
ini, pada umumnja menjatakan seba 
gaj pendapat mereka, bhw. kebutuh- 
an sangat besar dari Uni Sovjet 
akan tenaga akademici, tidak meng   

Leluasa mempunjai pen- 
dapat Bean ” 

Bagaimana keadaan di Uni Sovict 
tentang kebebasan ilmu pengetahu- 
an, tanja wartawan kita. 

Sangat sukar untuk mendapatkan 
keterangan2 jang dapat dipertjaja me 
ngenai masalah sematjam “itu dida- 
lam perdjalanan  sesingkat itu. Dila 
in pihak, dengan betul2 saja beru'a 
ha untuk berbitjara tentang itu dg. 
kaum akademikus. Saja tidak sar'- 
pai lebih djauh daripada kesan ter'e 
pas. Djika kesan2 ini dapat saja sim 

| pulkan, dapat saja rumuskan bahwa 
“kebebasan ilmu pengetahuan dj Usai 
Sovjet pasti lebih besar daripada ari 
jung dikira orang 1? Barat. Memang 

Sistem beladjar ..setjara bebas” ti 

idjinkan adanja ,,peladjaran bebas”. orang bersedia bertukar 

pa axiomata, terutama diatas lapa- 
|agan ilmu sosial. Tetapi rasti tidak 
benar adalah apa jang sering dikira 

|di Barat, bahwa orang tidak boleh 
mempunjai pendapat "Ilmu pengetahu 
an sendiri jang menjimpang dari «su 
atu garis umum terentu”, dan bahwa 
'siapa2 jang berbuat demikian lantas 
dengan begitu sadja dilikwidasi. Me 

mang mungkin mereka mengulami 

£a tentang kemadjuan jang mereka 
tjapaj didalam waktu jang boleh di 
katakan singkat dan dengan kepertja 
jaan orang menghadapi waktu jang 

akan datang. 

Perumahan pajah. 
Tetapi disaming itu orang me- 

ngatakan djuga tentang kekurang- 
an2 jang konkrit. Mengenai pe- 
rumahan. Ini memang pajah, se- 
tidak2nja di-kota2 besar demiki- 
anlah keadannja. Orang memba- 
ngun dengan tjara besar2an, teta- 
pi pertumbuhan jang fantastis se- 
perti terlihat pada Moskow dan 
Leningrad sukar sekali di-ikuti. 
Moskow masih mempunjai pon- 
dok2, tetapi orang berharap bah- 
wa didalam 15 tahun segala itu 
sudah dibersihkan dan bahwa 
tiap2 orang dapat tinggal diru- 
mah. 

| Subandrio posisinja lebih 
ba'k dari Kawan2 sedja-   beberapa kesukaran. Umpurarje su 

karlah bagi mereka untuk mendapat 
tempat dimana mereka pada meng- 
umumkan pendapat mereka. Tetapi 
kepada saja diberikan kepastian, bah 
wa mereka seperti biasa boleh mene 
ruskan penjelidikan dan memberikan 
kuliah. 

Berpikir dengan. tidak me- 
mandang ,,relativiteit”. 

'Didalam pembitjaraan2 dengan 
pelbagai orang tentang ini, saja 
mendapat kesan, bahwa di Uni 
Sovjet sekarang orang keras ber- 
.pikir menurut garis ,,benar” da: 
'stidak benar”, dan agaknja ki- 
rang memandang relativiteit das 
pengert'an2 seperti  ”kebenaran” 
tetapi dengan segala senang ha'i 

pikira' 
tentang itu dan orang mempunjai 

  
pikiran lain. 
(001 Kebebasan melahirkan p:- 

kiran. 

  

Apakah pengalaman tuan tentang 
“kebebasan melahirkan pikiran?, ta- 
nja wartawan kita. Apakah orang2 

' bersedia untuk  berbitjara dengan 
orang2 asing? Apakah tuan merasa 
adanja ketakutan? 

Tidak! Pasti tidak. Saja berbitja- 
|ra dengan orang2 dipesawat terbang, 
dikereta api, dibis dan dengan sopir 
taksi. Ada orang jang senang ber- 
kongkau, lain pula sedikit tertutup. 
Tetapi di-mana2 memang begitu! Sa 

ja berbitjara dengan otoriteit2 ting 

watnja. 
Dan tentang kebebasan, ini makin 

lama 'makin luas. Dulu agaknja ini 
sempit pula dap rupanja harus berla 
lu dulu suatu waktu sebelum orang2 
biasa, bahwa sesuatu ana tidak lagi 
dilarang seperti dulu. Didalam bebe 
rapa hal tepatlah kata dr. Subandrio: 
Orang2 belum mengetahui seluruh- 
nja, bagaimana bebasnja sebetulnja 
mereka itu, mereka harus sekedar 
membiasakan diri dulu.” 

Dr. Subandrio baru beberapa bu- 
lan di Uni Sovjet, tetapi posisinja ke 
lihatannja lebih baik daripada ka- 

wan2 sedjawatnja: ia adalah wakil 
suatu negara Asia Tenggara “ jang 
netral. Ia sudah mempunjai sa-habat 
karib orang Rusia: ini tidak dapat di 
katakap dari wakil2 lain dari neca 
ra2 jang bukan komunis. Mereka itu 
sajang sekali. masih hidup didalam 
menara gadino. 

Wartawan kita menanjakan prof. 
Wertheim  pengalamennja tentang 
adanja atau tidak adanja kebebasan 
bergama. 

Kami mengundjungi sebuah gere- 
dja, diawabnja. Disitu sedang dilaku 
kan upatjara agama. Gedung itu pe 
nuh sesak. Siapa jang mengundjungi 
nja, dapat dikatakan, bahwa lebih ba 
njak terdapat orang tua daripada 
orang muda, dan lebih banjak pe- 

jang sering terlihat di Eropa Barat. |   si, dengan akademici muda dan de 
Tentu sukar sekali melihat hati ma | 
nusia, tetapi tidak dapat saja mele-: 

biasa. Pada umumnja mereka bang dia itu para pengundjung lebih men 
dalam mengikuti upatjara daripada 

apa jang saja rasa pernah saja ala- 

mi di-geredja2 lain. 
Sampai dimana ini merupakan 

:lakibat dari keadaan bahwa ber- 
religi adalah menjimpang dengan 
sadar daripada apa jang dianggap 
normal, tentu tidak dapat saja ke 
tahui, Jang dapat saja lihat me- 
nurut perasaan saja adalah, bah- 
wa diwaktu belakangan terdapat 
suatu kehidupan kembali kegia- 
tan2 jang ditudjukan menentang 
agama. Saja ingat suatu poster 
di Lenin-bibliotheek jang kira2 
bunjinia: ,,Agama adalah musuh 
ilmu pengetahuan”, 

Dengan betul2 orang me- 
ninggikan tingkatan hidup. 

Achirnja prof. Wortheim mentjeri 
takan, bahwa ia mendapat kesan jg. 
dalam di meseum ethnografi di Le- 
ningrad, mengenai “bagian tentang 
nusa dan bangsa Indonesia. Ta mem 
punjai pendapat jang sangat baik 
tentang kepandaian dan pengertian 
bagaimana suatu museum ethnologi 
sewadjarnja harus diadakan. Pame-   ran2 ditudjukan supaja pengundjung 
mendapat kesan' tentang kehidupan 
suatu bangsa, jang hendak mereka 
lukiskan. Dimana2 mereka menem- 
patkah manusia di-tengah2 segala 
apa dimana ia hidup dan bekerdia. 
Djuga sedjarah ekonomi dan sosial 

| bangsa2 dilukiskan dengan pandai sa 

ngat, disertai dengan pemandangan2 
(dan foto2, serta keterangan2 jang 
Mengkap. Mengenai ini museum2 Uni 
' Sovjet telah mentjapai. hasil2 jang 
menondjol kemuka. Mungkin karena 
itulah museum2 mendapat kundju- 

|agan ramai. Pada hari minggu djum 
(lah pengundjung pada' museum eth- 
| nografi di Leningrad rata2 8000 
! Orang. 
|. Prof. “ Wertheim — mengachiri 
| pembitjaraannja dengan utjapan 
| bahwa perkundjungannja kepada 
| Sovjet Uni sangat menarik hati 
dan bahwa dengan itu penglihatan 

| nja Lia La Hina era itu 
(sangat diperluas dan diperdalam. 

Yengan bet ekun Deng: an orang beker- 
dig untuk mempertinggi tingkatan 
dup, jang sekarang sudah. men 

tiapai tingkatan jang mungkin di 
|dalam beberapa hal sudah sa 

rempuan daripada laki2. Ini menurut | dengan Tuna ai negara E ba 1 2 

pendapat 'saja berbedasr daripada apa | Barat | Kem juan den 
Eropa 

an njata 
terlihat, jang membuktikan apa 
rang dapat difjapai didalam waktu 
singkat di negara2 'ary dikatakan 

betul bahwa missia cileruma bebera agan mahasiswa serta dengan orang paskan kesan, bahwa didalam geres yeas!h belum madju, 
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UK : 'AN TEI 5 

1. 190X230 & 180X220 
2. 160X220 & 160X200 
3. 130X210 & 130X200 

“4. 120X200 & 100X200 
5. 90X190 & GANTUNS 

"Foko 

(PAT TIDUR : | : 
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»BUROPA” Semarang — Toko OBRAL” Jogjakarta - Toko ,,0 

   

   

     

   

1. Rp. 132,80 
2. Rp: 119,60 
3. Rp. 99,60 
4. Rp. 90,75 
5. Rp- 75,30 

  

gann m0 

1. Rp. 101,20 
2. ip 91, — 1 

3. Rp: 7430 | 
"Na Rp. 67— 

5. Rp. 54.60 

  

Pewberitahuan 
Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat bahwa 

Ta. Lie Fjhoen Sing mulai dengan 4 “Oktober 1954 sudah tidak bekerdja pada perusa- 
ja tidak. mempunjai sangkut-paut lagi haan kami, dan karenan 

dengan perusahaan kami. 
Harap para langganan maklum adanja. 

2 MG GC. 
|N. V. PACIFIC MOTORS COY. LTD. 

  

Bodjong 71 — Semarang. 
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BODJONG 23 A” Telf. 1513 
INAaa Hi men Lai Dem : 

Lagi : 

dan MODERN 

Chusus untuk pakaian - pakaian : 
PAGI — SORE — COKTAIL dan MALAM 

Djuga Terima Collectie Baru : 

LUXE KLOMPEN Menarik sekali 
PIPA - PIPA TEMBAKAU Dunhili d. LI. 
TEMBAKAU PIPA Bondstreet d.I. 1. 
RONSON - Korek Api - Batu Api - -Benzine : 

U PUNJA ALAMAT JANG TEPAT 
Nana 

POTONGAN 

  

Satu Collectie KAIN2 ISTIMEWA 
8 SATIN CABENERA 
8 SKYLON — FLOCKS 
8 ORGANDI — FLOCKS 
$. ORGANDI — POLOS 

Dan Banjak Laen2nja dari Zwitserland. 
KEMBANG — KLEUR dan KWALITEIT adalah 

# COUPEUR KITA MENDJAMIN 
TUAN PUNJA PAKAIAN 

dengan 
JANG RAPI 

STUL JANG TERBARU. 
dan KAIN2 JANG ISTIMEWA. 

gi 

    

“SURAT PUDJIAN 
Saja jang bertanda tangan dibawah ini, 

rupa-rupa. Dari dua tahun, suka lekas marah, Kepala pusing 
Hati berdebar-debar, Kurang makan kurang tidur, 
Kesenangan tidak ada, Mata kabur, Malas kerdja. 
makan rupa-rupa obat, tapi tidak berhasil, sampai saja punja hati 
djengkei. Tambah lama tambah kurus. Saja punja tetangga sudah 

« pernah makan Obat AMIROSOL. Dia suruh 
Amirosol, tapi saja tidak pertjaja. Apa Obat Amirosol bisa tulung 
saja punja penjakit, terpaksa saja beli buat pertjobaan dari Agen 
Amirodin jang ada di Pasar Senen Djakarta satu pak. 
makan itu obat Amirosol, dalam satu minggu penjakit saja kentara 
kurang. Saja beli lagi dua pak Obat Amirosol. 

saja punja penjakit 

Muka putjat, 
Saja sudah 

tjoba makan Obat 

Obat Amirosol 

  

1. Rp: 216,60 
| 2. Rp- 191,75 

3. Rp. 167 80 
4. Rp. 152.99 
5. Rp: 134,40 

      

  

i An Njamuk-njamuk Malaria Itu, Tetap 
 KELAMBU SUDAH DJADI KAIN TULLE/MAROUISETTE/KOTAK2. TENDANJA PAKAI KAIN PUTIH, MODELNYA 'T 

II BENANG A/AA. f1 BENANG B/BB- |M 

1. Rp. 194,60 

3. Rp. 155,30 
4. Rp. 142,60 
5, Rp. 119,75 
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“Dengan Pental CC menulis se-olah? "dengan 
sendirinja"". Ber-djam? pena Tuan terbang diatas 
kertas. Keluhan pena buntu atau botjor tak 
lagi ada. Djuga sesudah menulis dengan Pental 
(CC tinta tjepat mendjadi kering. Semua faktor' 

— Ini mewakili keadjaiban kimia dari tint ' 
Gapillair Correctief. Berkat tinta ini, kini 

menulis adalah suatu kenikmatan 

dibuat dalam be-rupa? warna tjemerlang. Pental 

| GC berikan pandangan jang indah kepada 

surat? Tuan. Saksikanlah sendiri.. 

SEKARANG DJUGA sebotol. 
PENA MO Dana badauna naora oa 

bei tiap botol terejamin, asal segel tidak rusak. 

ENDA PERSEGI/BUNDAR/OVAAL. 
AROUISETTE E/EE. | USA KOTAK2 K/KK. ISPREI TA? SAMBUNGAN F. 

Angka 0 untuk menuls. 
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1. 235X280 Rp. 108,10 
2: 235X250 Rb. 100.60 

| 3. 175X235 Rp: 6640 
4. 150X235 Rp. 58,80 ' 
5. 125X238 Rp. 49,30 
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BAU DE COLOGNEF 

  

Sangat menjegarkan! 
Rendjislah sedikit kedahi atau 

“isaplah dari saputangan untuk 

melenjapkan kelelahan. 

“KOLNISCH” sia 

EAU DE COLOGNE 

    

» KOLNISCH « 

jang tulen, 
Etiket biru-emas 

Yr 
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belum habis, penjakit saja sudah sembuh sama sekali. Saja heran | - 
. Obat Amirosol keluaran dari Tabib Amirodin Kusumojudan Solo, 

saja berani udji betul, dan saja membilang beribu-ribu terima 
kasih pada Tabib Amirodin, Jang maha Esa kasih sehat saja punja 
badan, terima kasih. 

A
k
 Tuan 

Hormat kami, 
ABBAS, Djakarta, 

    

Cry 
  

ONCERN CINEMAS 
  INI MALAM 

D.M.B. (17tab.) 

Lux - 

  

Romance jg. KO- 
TJAK! LUTJU! 

Suatu: kemanten 
prempuan jang 

. belum pernah 
dapat Tjiuman! 
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Menggembira- 
kan! 

INI MALAM D.M.B. 
u. 13 tah) 

GRAND 
5.00 — 7.00 

BERBARENG : 

ROXY 
5.15 — 7.15 

“ PENGHABISAN 
Penuh Sensatie!: 

Pertarungan jang heibat dan 
gempar! Darj bermula sampai 

— 9.00 

HI 

  
penghabisan! 

Mane Dp MEA SA «Sr Ag SEP KTA - Padat Ap (CD DKK » 4 Donal tentara Plan 

  

  

DINDA: INI MALAM INI MALAM ROYAL 
4.45 -7.00-9.15 D.M.B. 47 tah.) PENGHABISAN 5.15 -7.30- 9.45 

  

Impotin Tablet buat orang Lelaki Harga ............... Rp. 30— | 
AMERERGIE,: Warta AA na naa Rp. 25.— 

12 AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan 

Kesan anang Jalak al Rp. 20,— 

TERANG BULAN obat hilangkan kukul 
1 (djerawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— 

TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 2 
Harga. ......... Rp. 20— dan Rp. 10.— 

AGEN: 

HOK AN   UNIVERSAL 
ALI SPORT 

TE LA RARE 2 arah 

Saksikanlah :   
antara lain 
luar negeri ! 

HARGA2NJA SELALU BERLAWANAN ! - 

: TOKO ,HIEN" & CO 
BODJONG 25 — TILP. 1577 

SEMARANG 

Bisa Di Pesan: 
AJAM PANGGANG Bumbu katjang 
AJAM PANGGANG Bumbu rudjak 
AJAM PUKANG “4 Rp. 12.50 

» GURU TENN1IS” 
Muka Pasar Randusari Semarang 

. Special tiap hari ,,Sate Gule” Bandung.” 

— Sudah Dapat Ratusan 

UNTUK WA 

Ongkos kirim 1926 

KASIM DADA 

ENG TAY HOO 
Tokos Obat ENG TJE HOO 

- Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI - Dj. Kajutangan, Malang 
Toko obat PO NING TONG : 

Toko Obat ENG NJAN RO 
Toko Ohaf ENG TAY HO 
POORAN SPORTING COY 

ar 4 Rp. 12.50 
SE hn 4 Rp. 12.50 

Di Rumah Makan 

Bagan Ma aa 

  

  

    

kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang “wanita seperti ber-haid 
tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, dan lain-lain. 2 

Surat Pudjian 
       

  

&£ LAKI2 

AMIROSOL dan Impotin Tab!et: Paling mudjarab dan tjepat un- | 
tuk kembalikan tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang | 

Mulai saja 4 sudah tua ataupun jang masih muda, jang menderita penjakit. Pe- | 
njakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsalnja buah 
gang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas marah, su 

Terbikin oleh 

Tabib Amirodin 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki ,,mati At : TUA NJONJA 
angin”, kurang libido “dan lain-lain. Kalau minta baik dengan ga- 3 ( ingkar Tap UAN dan NJ J ) 
ransi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh berdamai. 

Ngupasan 12, Jogjakarta 
Kp. Melaju 30, Semarang 
Petjinan, Magelang 
Pekodjan 101, Semarang 
Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 

Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
STORES Bodjong 6GB, Semarang 

2 Di. Pulisi 39, Pontianak 

| Dibuka Seteng 

Persediaan TEXTIEL toko kami jang serba lengkap, ' 
al. terdapat KAIN TELOR! 
Serta. barang2 untuk keperluan rumah-tangga sehari2 

KOMPOR2 buatan dalam dan 

ana Lean 

Me nanah 

ah Hari 
Besok tg. 3 OKTOBER 1954 hari MINGGU j.a.d. 

toko kami DIBUKA SETENGAH HARI. 

Petjinan 75 Jogja. 
Petiinan 58 
Dj. Pontjoi 40 Semarang . . 

Sa TA NA TI Ta IM 2 TA 2 TA AL AA TA AR 

Tama yana mna 5 La Age ana yana Dani 

ping- | 
ka lupa, hun lamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita2, 

  

Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu penjakit jang pa- 
ling berbahaja, karena penjakit itu mengandung kuman2 jg. 
gampang sekali mendjalar. 
Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter- 
utama penderita penjakit itu harus disingkirkan dari per- 
gaulan umum. 
Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu dja- 

NITA 5 ngan Menaana korban jang terlalu banjak, Le aa 3 
AMIROSOL dan Impotin Tablet: Paling berharga dan tjepat untuk ngadja menjiarkan turunan recept istimewa dari aur 
menolong mereka 2 terganggu Bea , "3 E saja, untuk membikin sematjam pil ,,PAT PO SIN SIAUW WAN”, jang telah banjak berbukti kemandjurannja, guna 

menjembuhkan penjakit Kusta, Terbukti dari banjaknja su- 
rat2 pudjian dari penderita jang telah disembuhkan dengan 
bil jang mustadjab. tadi. 

Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 

  
supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN” pro- 
ductie saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 
jang mengagumkan. . Memudjikan dengan hormat, 

BOTAYS, Kunming (China) 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan sena 

h 

nja, pesanan harus kirim. uang harganja lebih dulu per post- 
wissel (vrij ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 

PUSAT PENDJUAL: | 

Toko Obat TIO SENG HIN Petudungan 43 - Semarang | 
Agen di: : 

5 Surabaja HO TIK TONG, Bongkaran 107. 
Djakarta LIE KWIE SENG, Kali Besar Kong 
Goan-weg No. 11B. 2 
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Sesungguhnja satu handicap 
1 | jang besar, mempunjai kendaraan 

| |tanpa reserve-onderdeel, tetapi 
(untuk sepeda motor : 

|| Diirkopp M0-150/200 

»sIFA” Rt-125 
IP | dapat kami tolong segera! 

| SUPER KADIO 
|| COMPANY N.V. 

TJABANG SEMARANG 
| SETERAN No. 5 
PI ea KEKE     

MEKEXANEEENNEANNE KEK 

Semua pemakai 

Scooter .Lambretta” 
tidak sampai berkeluh-kesah, 
karena onderdeel kendaraan 
ini didjanin pasti, maka datang- 
lah untuk SERVICE dan REPA- 

RASI, pada kami : 

SUPER RADIO 
COMPANY N.V. 
TJABANG SEMARANG 

SETERAN No. 5 
LAN Yna 

        

  

    

DJURNATAN 4 - SEMARANG 

  

Terima pesanan menurut ukuran segala matjam model. 

Alamat: Petekan 460 Semarang 
Djuga dapat beli pada Agen”: 

Modiste ”LIEM” Gang Baru 61 Semarang. 

Toko SING KWANG, Duwet 12 Semarang. 

  

    
       

        

  

         Har ANA          

  

    pl TM REX S7 9-07 th) 
(5 INI DAN kn 

  
PAGI djam 19.00 

SAPTU SORE djam 3.00 
          Medan LIE LIAN HIN, Kong Foe-straat no. 1. 

      

Anggur Obat Kolesom Merk ,,FIE MIN” 

   
Untuk orang Lelaki, Wanita Tua dan Muda. 

ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” jg terbuat 

dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 

segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

pat-gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 

Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

pun muda. jang kurang sehat, terutama bagi 

orang muda jang belum menikah, dapat mentje- 

gah rupa2 penjakit seperti: tak napsu makan, 

zenuw lemah, muka putjat, badan kurus,-sering? 

'kentjing, pinggang pegal, sakit nier, mata ber- 

kunang2, 'kuping berbunji, badan selalu tjapai, 

kurang darah, sakit rheumatiek dan Iain-lainnja. 

Untuk wanita jang badannja selalu kurang segar, tak suka 
makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat hamil, perana- 
kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 
pala pusing, darah kurang, badan lemah dan sebagainja. 

PUSAT PENDJUAL : 

- Toko Obat ,,FIE MIN YOK FONG” 
GANG WARUNG No. 10 — Telp. 2183 — SEMARANG 

Agen Djawa-Timur : N. V. TJIE MIN Songojudan No, 1 Surabaja. 
Agen Djakarta : TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini No. 1 K   Agen Depok: TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2.   

  

« KNEW YOU! COME A- UNNIN” WHEN YOU GOT MY 
  

  

  

WILLIE, RIGHT NOW YOUK PROBLEMS" 
N Wit! 1 NEED A BICKBOAKD! 

TKERE'S A WOLINDEP MAN OT ON THE ANYTHING TE GOT 15 YOUKS, ROY! | PESERT! HE NEEDS A VOCTOR'S IN FACT, YOU/E ALKEAPY GOT A HALP 
P7 ATTENTION! | INTEREST IN TH' GREATEST SNI - 

| 
IL EVER 
PROMOTEP! 

    STGRMY 
5 sewsariom Or 

“Bsytam Rice” 

    

   8 GASSMAN 
(3. 

Kei    

BERHUBUNG SUCCES LUAR 

BIASA, MULAI BESOK MLM. 

ORION Ii malam d.mb. 
5.-7-9.- (17 th) 

EXTRA: 
INI DAN BESOK SORE djam 3.00 

GENEKELIY - PIERANGELI 

dgn. ,DJAGALAN 5.15 7.15 9.151" 

    

  

      
     
       

  

    

       

    

    
   

   
    

    
     

     

       
     

  

     
    

         

    
   

     

     
   

3 MAKES THR 
| M-G-M EXCITEMEI 

  

Film RUSSIA TERBESAR 

INI MALAM !j 
PREMIERE ! 

@ 

Gris 
3.30 - 6.15 - 9.00 

(. 17th) 

(Harga Biasa !) 

Film RAKSASA 

TIDAK ADA 

DJAGALAN INI MALAM PENGHABISAN 7.00-9:00 tu. 171 

dalam Bahasa Tionghoa : “Napoleon Gag | 

   

   
      

  

   

  

   

     

       

    

   
      Pagan conguel 

Handsome general of NI 
victorious legions, he coul 

resist the soft arm$ 
     

    

   

    
          
     

   
   

   

  

   
      

       

     
     

    
  

  

  

SPECIAL EXTR 

CET INI DAN BESOK PAGI diam tod    
   

A: (Segala umur) | 

  

   

    

   

Si 

  

Besok. malam 

  

.. Film Indonesia baru dengan A. HAMID ARIF — 
Premiere — NURNANINGSIH — SALMAH — ASTAMAN d.li. 

R " (MT 0 . 0133 s00-700 000 »Wanita Adjaib 
— PENUH SENSATIE! , MEMIKAT ! dan GEMPAR ! 

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

  
  

pesananku Roy. 
— Betul Willie,   ROY ROGERS 

tapi kesulitan2mu itu 
Sekarang saja membutuhkan keretamu. 

— No. 9 

  

— Saja tahu bahwa engkau akan segera datang setelah menerima 

boleh ditangguhkan dulu. 

  
(5 Ada orang mendapat luka2 di- — Segala apa kepunjaanku 

pinggir padang pasir. Dia membu- boleh engkau pakai, Roy! Ke- 
tuhkan segera pertolongan seorang njataannja sekarang sadja eng- 
dokter, kau sudah memiliki separo aan- 

deel dari pada usaha terbesar 
jang pernah kutjoba. 
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CR Waton ME Lana Aing Pee baptr 

    
udara !   Si-Gendut dan Si-Tangis mendjadi anggauta barisan 

    

        

     


