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ta Politik Utk   

Menang Djawaban Pemerentah “Ma 
es ndang2 Ttg. Pokok Pemerentah Daerah.    

    

lam Neg :: Prof, H 
dak ingin in An Wan 

   
     

bal: Sy Sa jang menurut San telah bubar seluruhnja. 3 

Me ba ika Taka |  Sink:3 biakan: daerah | kan ikatan MRT .dengan | 
dja na Menteri Hazairin mendje |: waprad Ha,” ukkan dalam | bangsa lain pend Belanda, maka 
laskan, bahwa istilah ,,Daerah pengertian jang sangat umum, ja- |semendjak terdjelmarrja kesatuan 
Istimewa” tidak 
lam Undang2 Dasar 
jang berlaku s 
ialah , daerah Swag 
sDaerah Istimewa 

   Pa di 

itu adalah de 
ngan melalui Watraka RI No. 22 
/1948 satu warisan dari Undang2 
Degan R1 jang pertama tahun 
945, 30 

Menurut Undang2 Dasar RI jg 
pertama itu, maka tai 
istilah ,,Daerah Istimewa” ialah : 

1. Zelfbestuurende landschappen, 
2. Adatrechtsgemeenschappen. Tju- 
ma dalam pendjelasan tsb. bukan 
dipakai ' istilah .adatrechtsgemeen- 
schap” akan "tera nvolksgemeen- 
schap”', 

Meskipun pada hakikarnja ap 
bestuurende landschappen” tan 
lah djuga volksgemeenschappen atau 
adatrechtsgemeenschappen, akan te: 
tapi dalam formeelnja. orang beda- 
kan dari adarsrechtsgemeenschappen | 
itu volksgemeenschappen ig bersifat 
zelfbestuurende landschappen. -Perbe 
daannja itu terletak dimasa ig Jam- 

pau dalam tjara menguasainja. 

«Daerah «. Daerah” dan 
Swapradja”. 

Adatrechtsgemeenschappen ig. 
bukan bersifat zelfbestuurende 
landschappen diperintahi langsung 
oleh Pusat dengan langsung ber- 
takluk kepada perundang2an Pu- 
sat, sedangkan adatrechtsg84een- 
schappen jang bersifat zelfbestuu- 
rende landschappen  diperintahi 
setjara tidak langsung oleh Pusat. 
jaitu diperintahi selalu menurut 
saluran sesuatu perdjandjian dgn 
mereka. 

Dalam pasal: 132 Undang? Da 
sar Sementara hanja dibitjiarakan 
soal mengenai  zefbesturende 
landseiasgga dan aan 
landschzopen itnlah ja 0x “dicebyi 
densar istilah Swselanga 

Se si 
bukan zeifbesturende SEE 

  

| lagu 
politik”. 

ag 

ertinggi. 

Kalau Kulit 
Putih Kalap 
PABRIK piringan hitam di Jo- 

hannesburg telah merusak bebe- 
rapa ribu piringan hitam, jang 
sedianja akan didjual dipasaran 
dalam negeri dan jang termasuk 
dim. daftar sebagai ,,Lagu2 lutiu”. 

Polisi mendapatkan bahwa Jagu 
itu mengandung ..dinamit 

Njanjian2 diadakan di 
dalam bahasa negro dan ditengah" 

penjanjinja mengundang 
ang” supaja menggantung orang 
ang kulit putih dipohon jang 

Sebuah piringan hitam 
enjanjikan keperwiraan Seretse, 

di Afrika Selatan dianggap 
bagai pahlawan pedjuanz, kulit 

m. 

ne 
Pa 

Mengehsinja: Panierosiki Tidak 

   

  

Ka 

    

      

    

      

      

  

Berusaha - 

.— Oleh: Korr. Sendiri — 
RIE djawaban Pemerintah kepada Partomb , 

anijangar Undang? tent ang Pokok Pemerintah Duerah 1954, Menteri Du- 
| i dengan tegas, bahwa Pemerintah ti- 

:an suatu politik untuk beinaha menghidup2kan kem- 

itu dengan memakai istilah ,,dae: 
rah” untak membedakannja dar 
Daerah Swapradja, 

Istilah ,Sadat. an 
Patut didatat bahwa dengan isti 

lah umum sdaerah” adalah chusu 
(dimaksudkan daerah2' jang dibentu! 
dengan undang2, dengan maksut 

'untuk memberikan kepadanja hal 
otonomi.” Djelaslah bahwa UUDS 
sekarang tidak menghiraukan akan 
adatrechtsgemeenschappen, “jika dia 
tidak akan ditundjux dengan un 
dang? untuk diberikan OtoRCmi. 

Itulah sebabnja mengapa. dalar 
Undang? Pokok Pemerintahay Dae 
rah diadakan istilah ,Sadat”, jait 
bagi adatrechtsgemeenschappen jan 
akan ditundjuk dengan undang2 un 
tuk diberikan hak otonomi, Tjum 
dalam rantjangan sekarang 'inj ke 
|kuasaap untuk menundiukkgin adat 
rechtsgemeenschappen itu mendjad 

Sadat diminta Suga didelegasikar. 

kepada Peraturan mera Yaitu 
atas pertimbangan praktis. 

Jang didjadikan “Daerah 
imewa”, 

« Menurut keterangan Menteri 
Hazairin, soalnja sekarang ini 
Swapradja manakah jang dapat 
diberikan status »Di rah Istime- 
peka 
Hi sa aa mes Mn 

i an wa dipetjahkan dgn 
undang2 jaitu conform diBendak 
pasai 131 io pasal 132 UUDS. 

Undang2 dai dimaksud sekeda 
mengenai daerah Swapradja jang te- 

lah dapat diberikan Otonomi, “iala! 
djuga - rantjangan Undang2 Pokol 

Pemerintahan Daerah jang sekarang 
ini, sedangkan daerah Swapradja 7 
tidak “atau belum akan diberike” 

  

     

otoromi menurut undang2 jang d 
maksud dalam rantjangan ini aka' 

Sea € diterangkan lebih Lena 
ini: 
— Dielaslah bahwa sampa:          
   

   

  

a ay jang Taandie “Eau ma 
diurkan menurut keadaannja masing? 

dan . b. ada jang sudah didjadikan 
Daerah Istimewa. 

Jang telah didjadikan “Daerah Isti- 
mewa masing2 menurut undang2 jg. 
chas ialah - Daerah Swapradja Jogja- 
karta, Daerah Swapradja Kutai dl 
Rantjangan Undang2 Pokok Peme- 
rintahan Daerah jang sekarang in 
adalah dengan demikian dimaksus 
kan djuga untuk memenuhi  kehen- 
dak pasal 132 UUDS. 1 

Indirect bestuurd-gebied. 
NTengenai pengertian ,.indirect 

bestuurd gebied” sebagai diwarisi 
dari perundang2an kolonial, pe- 
ngertian itu telah tinggal formeel 

| belaka. Materieel pen gprtian itu 
telah hapus semendjak bangsa In- 
donesia sebagai suatu keseluruhan. 
telah mendirikan kesatuan natie- 
nja dan kesatuan negaranja. Ka-' 
lau dimasa kolonial sebagian dari 
bangsa Indonesia umpama orang? 
Swapradja Jogja dapat mengada- 

  
  

djikan Bahwa 

satu 

Djerman 
ANG 

Kan salam dan utjapan 

pja. 

| Molotov jg tidak di- 
»leh kalangan2 di Ber 

hagai suatu peristi- 

andung “arti pen- 

ra2 peringatan hari 

sublik Djermap Ti- 
, kalangan tsb. di 

kenjataan, bhw 

gan Molotov ini 

lak lama sesudah 
rensi 9 negara 

IL ondoa Para & 

Pada umumnja Pr 

oleh tekanan jg 

Wolotov “ kepada 

ewaktu ia me- 

jat Soviet Uni 

ija kepada se-     
   
   

   

  

   

      

  

   

      

    

   
   
   

  

   
     

  

    
     

ing telah ber- 
ji tidak akan 

perdiandji- 

1 merangkap 
jerman Ba- 
dalam pa 

alam / ketera- 

IS di Bonn 
hwa suatu 

uh Djer- 
| kembali 

perdjan- 

lisiapkan. 
konpe- 

1 baru2 
epakat 

ali pa 
Bonn,      

Tak Akan Terikat Oleh 
Perdjandjian2 Baru 

pa Maksud Kundjungan Molotov Ke 

M. Molotov, ke Djer man 
ari ulang tahun jang ke-5 dari 

'imur), lebih djauh di kabarkan, bahwa setibanja dilapa- 
ig Berlin Timur, Molotov 

Adlenauer Sudah Mulai 
Bosan Ikatan? 

Djerman Jang Ber. 

Timur ? 
KUNDJUNGAN menteri luar negeri Soviet Uni, 

Timur berkenaan dengan 
Republik Demokrasi 

menjatakan, bahwa ingin 
selamat jang sehangat-hangatnja 

f Soviet Uni kepada se mua rakjat Berlin dan rakjat Djer 

jang berarti, bahwa perdjandjian” 

baru tidak akan dengan sendirinja 

mengikat suatu negara  Djerman 
'ang telah bersatu kembali. 

Selandjutnja Adenauer  menjata-j 

kan. bahwa ia akan mengandjurkan 

kepada Bundestag supaja meratifi- 

kasi perdjandjian2 jg muntiul dari 

keputusan2 konperensi London seb” 

lum achir tahun ini. Mengenai S # 

dikatakan, bahwa selama perdrah 

djian perdamaian untuk  Djerman 

belum terwudjud, maka penielesaian , 

ig dapat ditiapai mengenai Saar ha 

nja akan bersifat sementara sad'a, 

Atas pertanjaan mengenai kemun”- 

kinap masuknia 3 negara isinya ke 

dalam Pakt Brussei, Adenauer. me- 

njatakan, bahwa Turki, Norwegia 

dan Denmark memang . telah me- 

nundjukkan kesediaannja untuk .me- 

masuki organisasi baru2 itu. Ditam 
bahkannja, bahwa Turki adalah sua 

tu negara jg mempunjai arti politik 

ig penting, sehingga perlu bagi Djer 

man Barat untuk memelihara per- 

hubungan persahabatannja dengan 

hegara tsh. 

Persendjataan2 Djerman. 

Sementara itu Panglima terting- 

gi Nato, denderal Alfred Gruen- 

ther, pada hari Selasa menjatakan 
setibunja di Washington, bahwa 

Dicrman Barat akan mempunjai 

suatu angkatan darat dalam waktu. 

2 tahun dan suatu angkatan uda- 

ra dalam waktu 3 tahun. 

nebidu NA antjangan | 

| terdiri lagi dari 

  

  

    

dari bangsa Indonesia dalam 
mengikat perdjandjian dengan 
bangsa lain... 

- Swapradja jang dapat di 
hapuskan. . 

Menurut “pasal 132 ajat 2 Un- 
Jang2 Dasar Sementara maka Dac- 

rah Swapradja dapat dihapuskan 
atau diperketjil atas dua tiara: 

1. Atas kemauan sendiri dari dae 
rah Swapradja 'itu. 

dasarkan kepentingan umum. 

Disamping itu mungkin “pula ia 
terhapus bukan atas kemauan sen- 
diri, sehingga dia nampaknja. bu- 
kan lagi Swapradja jg ada, akan te- 
tapi terhapusnja sedemikian itu bu- 
kanlah terhapus atas dasar Undang? 

Dasar pasal 132 ajat 2: 
Baikpun Swapradja atas kemauan 

sendiri hendak dihapuskan ataupun 
Swapradja jg kenjataan jg telah ter 
hapus diluar kemauan sendiri mesti 
lah hal penghapusannja itu dikuat- 
kan dengan suatu ketetapan resmi, 
tjuma UUDS tidak menjatakan apa 
kah mestinja bentuk ketetapan res- 
mj itu. , 

Swapradja tidak dihidup2-| 
kan. 

Disini Pemerintah mau tegas- 
kan, bahwa Pemerintah tidak 
ingin mendjalankan suatu politik 
untuk berusaha - menghidup2kan | 4 
kembali Swapradja jang menurut 
kenjataan telah bubar seluruhnja. 

Soal jang dihadapi ialah bagai- 
mana mesti diatur tjara pemerin- | 
ahan dalam  daerah2 Swapradja 
belum mentjapai tingkatan dae- 
sah istimewa, apakah dibiarkan 
pemerintahannja berdjalan menu- 
rut adat setempat atau bagaimara. 
Menurut pendapat Pemerintah te 
ah selajaknja djika daerah Swa- 
radja jang sedemikian itu djika 

: waktu dalam keadaan sistim 
ukdm adatnfay dibawatr penga- 
vasan dan pimpinan Pemerintah 
Pusat, dengan  memasukkannja 
cedalam satu lingkungan daerah 
stonomi jang dapat dibentuk di- 
:tasnja. 
Umpamanja dimasukkan dalam 

fjaerah Kabupaten dengan membiar 
sannja dalam status  adatrecntsge- 
ineenschap jg tidak diberikan atono 
ni menurut Undang2 tetapi dibiar- 
kan dalam otorominja menurut 

adat. Mungkin daerah  Swupradja 

sedemikian dimasukkan dalam Pro- 
pinsi jg berotonomi dengan mereka 
dibiarkan dalam status severt: - Ka- 
bupaten ig belum diberikan otono- 
“mi dan karena itu langsung diperin 
tahj oleh Propinsi. 

Djuga mungkin mereka dibiarkan 
sebagai adatrechtsgemeenschap da- 

lam sebuah Sadat jg langsung di 
perintah oleh Sadat itu dengan mem 
biarkan mereka bertakluk kepada 
sistim adatnja, sehingga mereka da 
lam hal belakangan ini serupa ke- 

adaannja dengan bila kita mengga- 
bungkan beberapa adatrechtsge- 
meenschappen mendjadi satu Sadat. 

Indirect bestuurdgebied 
sudah hapus. 

Kemungkinan jg dimaksud diatas 
ini sulit pelaksanaannja terhadap 

Swapradja. ig susunannja  berting- 
kat2, seperti suatu kesultanan 'g 

terdiri dari bagian2 jg menjerupai 
Kabupaten2, sedangkan bagian2 ini 

adatrechtsgemeen-” 
schappen bawahan. Dalam hal ini 
maka kepentingan umum menuntut, 

bahwa Undang2 mesti menentukan 

sikapnja. 

dalam lingkungan 

mendjelmakan daerah Swapradja itu 
mendjadi Daerah Istimewa, — telah 
kita tegaskan pula berlakunja prin- 
sip, bahwa daerah Swapradja itu te 
lah mendjadi. direct bestuurd  ge- 
bied”. 

Dapat ditegaskan disini, bahwa 
semua daerah Swapradja jang ti- 
dak berstatus Daerah Istimewa 

| telah dimasukkan kedalam suatu 
daerah otonomi, sehingga dengan 
pasti dapat dikatakan. bahwa pe- 
ngertian ,.indirect  bestuurd ge- 
bied” jang 'diwarisi dari masa kolo 
nial telah hapus seluruhnja dalam 
arti formeel maupun materieel.   Sikap mengenai Swapradia sam 
pai sekarang pada umumnja ada- 
lah sebagai jang tergambar diatas 
sehingoa tentang hal ini tidak ada | 
perubahan sikap avapun diuga. 

Demikan pendjelasan' Menteri 
Delam Neceri Prof. Hazairin da 
lam. memorie djiawabannia keva- 
da Parlemen tentang kedudukan 
Swapradia. 

DEIP Desak Pemerintah Tindjau 
DEWAN EKONOMI Indonesia 

Pusat dalam rapatnja jg dihadiri 
oleh 300 pengusaha2 nasional serta 
wakil2 DEI dari daerah? jg berlang 
sung kemaren dulu, setelah menim 
bang bahwa makin lama keadaan 
perekonomian dan keuangan ma- 
kin tidak memuaskan, pula makin 
tampaknja kemerosotan ketertiban 
dan norma2 susila masjarakat, dan 1 
usaha DEIP sendiri jg sudah ber- 
langsung ' selama 5S tahun untuk 
membangun tenaga kaum ekonomi 
nasional jg baik dan  bonafide se- 

mengenai || 

|bangsa dan kesatuan negara R.I., | 
tidaklah mungkin lagi  sebag an 

2. Atas kekuasaan undang2 bar- |. 

   
    

  

     

   

  

  

Tampak pada gambar angganta2 marine Kuomintang sedang melakukan 

penembakan meriam terhadap perbentengan RRT di Amoy. Penembakan 
ini dilakukan dari atas kapal penggempur ,,Hanyang”. Menurut fihak 

KMT akibat penembakan ini pemus atan kapal2 djung RRT di Amoy da 
Ye ae ditjerai- beraikan, 

adjib Mem- 

2 Yi 
  

  

Manusia 
bangun Diri Pribadi 

NN Berfikir Jg Berpusat ,,Ke-Aku- 
” Harus Segera in nba. 

ion S. J- Memberi Wedjangan 

ae 

  

Toigran? Indonesia Di 

'langan imigran2 gelap Indonesia jg 

| bih 

5
.
 

  

  

  

Pilipina Di-urus 
| Penjelesaiannja. Sudah Disetudjui Kedua 

Fihak — Jang Sudah Berada Disana 
Lebih 5 Tahun Boleh Menetap Dan 

| Dianggap Sbe. .,Penduduk Barus 
PENERIMAAN pada azasnia oleh Indonesia atas sjarat2 jang 

dikemukakan oleh Pilipina mengenai persetudjuan untuk meme- 
tjahkan soal imigrasi gelap orang2 indonesia di Mindana2o jang 
menurut taksiran ada 6.000 orang itu, kemaren dulu telah diumum 

| kan oleh Kementerian Luar Neseri Pilibina. Demikian U.P. dari 
| Manila, Pengumuman itu dikeluarkan sesudah Kuasa Usaha Indo- 
nesia Mr. Tjokroadisumarto mengundjungi wakil Presiden merang 

| kap Menteri Luar Negeri Carlos Garcia di Kementerian Luar 
Negeri, dimana Garcia diberitahukan bahwa Indonesia prda az: asuja 
menerima baik sjarat2 jang dikemukakan Pilipina itu. 

  

Devisen Tam- 

bah Tipis 
Indonesia Perlu Tjari 
Pasaran2 Baru Guna 

Sjarat2 tsb. adalah: sbb:: 1. Pemu 

tinggal dj Pilipina kurang dari 5 ta- 
hun, sedangkap mereka jg diam le- 

dari S3 tahun akan diizinkan 
Tinggal tetap sebagaj penduduk ba 
ru" 2, Mengadakan " persetudjuan 

tapal . batas mengenai keluar-masuk 

wilajah seperti jg diadakan antara E : 

Kanada dan Mexico dengan Ameri ME! Tanam aU Ebi 
ka Serikat untuk memberikan fasi- |. EN aa Ak mpertjiutan Ke 
litet2. keluar-masuk bagi penduduk aa KAN Tong Harta 
dari satu negara kenegara - lainnja. RT Ta Pn Sa 
Menurut pengumuman itu dinjata-| (GMEs, Na 5. Mbak 2 
kan, bahwa “dalam dua atau tiga Na na Pers an 
minggu ini akan tiba di Manila da- Ka i E Ba 1 na Pr Bana 

ri Djakarta sebuah rombongan teh dan Nan BNN kia 
nis Indonesia “untuk mengadakan |. AN Sl an NN INI 

ama tambah kurang tebal sebagai 
ikibat2 pengeluaran terhadap luar 
Legeri terutama jane terberat 
dalah pengeluaran — invisibles, 
naka pembukaan pasar2 baru un- 
uk melaksanakan maksud perlua 
jan ekspor Indonesia ditempuhlah 

pembitjaraan pendahuluan 

pembesar2 Pilipina. 
dengan 

Kedua pihak itu akan menen- 
tukan soal2 seperti djumlah jang 
»asti orang2 Indonesia jg masuk 
#legaal di Pilipina, daerah? 

   

   
  

  

'aungkin dibiarkan sadja sementa | 

Seeioyessota ad. menjatakan, bahwa: Balai usaha pembangunan 

Denga, memasukkan sesuatu dae 
rah Swapradja 
suatu daerah “otonomi dengan tidak . 

Pada Pemuda-Pem 

DALAM RANGKAIAN 
dari tgl. 3 s/d tgi. 8 Okt. ini, 

'noto S.J., Apostolis Vicaris $ 
dengan para pemuda-pemudi Kati 
bapa dan ibu Katholik P Sembani . 

udi jang 

dewasa ini jang terpenting adalah 

Dan dalam hal ini jg pertama 
tama harus dibangun adalah pe- 
muda-pemudinja, karena mereka 
iah jang sebentar lagi sudah axan 
mengganti orang2 'tua jang kini 
masih memegang ' pimninan “di 
berbagai lapangan. Diandjurkan 
kepada para pemuda-pemudi agar 
mereka dng. merdeka mendidik 
diri sendiri kearah kesempurnaan, 
karena djika mereka tidak mau 

“mendidik diri sendiri, maka se- 
| gala usaha akan sia-sia adanja. 

- 

PM Mob.Ali 
Anggap Taiwan Tidak 
Lagi Mewakiji Rakjat 

Tiongkok Di PBB 

  
  

PERDANA MENTERI Pakis- ' 
tan, Mohammad Ali, pada - hari 
Selasa menerangkan dalam kon- 
perensi pers di New Yerk, bahwa 

| Pakistan tidak menuntut 
| mir, melainkan hanja minta: di 
adakannja suatu plebisit jg tidak , 
berat sebelah disuatu daerah jang 

di-demiliterisasi. Dalam ketera- ' 
ngannja itu AN selandjutnja me- 
ngakui, bhw pemerintahan Chiang ' 
Kai Shek di Taiwan sudah tidak 
mewakili Tiongkok lagi. 

Pemerintah K.M.P. tak 
" representaticf. 

Mengenai kemungkinan diterima- » 

nja RT mendjadi anggota ' PBB. 
Ali mengakui, bahwa Taiwan sudah 
tidak mewakili Tiongkok lagi. Da- 
lam pada itu ditambahkannja, bhw 
kenjataan2 jg ada harus diakui. 
Dalam keterangannja kepada pers 

itu Ali selandjutnja tetap memper- 
tahankan pembelaannja, bahwa usa 
ha membangun kekuatan miiliter Pa 
kistan dengan bantuan Amerika Se 
rikat adalah sekedar “ merupaka: 
suatu daja-upaja untuk mendiamin | 
keamanan Pakistan. Dalam  hubu- 
ngan inj dikatakan, bahwa kalau di 
bandingkan dengan India, Pakistan 

“adalah negara ketjil dan karenanja 
India tidak mempunjai alasan utk. 
kuwatir terhadap negerinja. 

Se landjutnja ia menjangkal desas- 
desus tentang adania kemunvkinan 
“Amerika Serikat akar mendirikan 
pangkalan? militer di Pakistan se- 
bagai akibat persetudjuan militer 

Amerika/Pakistan. 
(Antara—AFP). 

(Oleh: Wartawan Kita Sendiri). 

djungan resminja ke Surakarta 
ien sore jl. Mgr. A. Soegijopra- 

rang, telah mengadakan pertemuan 

diri, karena segala pembangunan itu tidak akan ada artinja sama 

sekali, djika manusianja tidak dibangun. 

Kash- 

udi Katoliek Solo 

dan seterusnja dengan para 

pembangunan manusianja sen- 

-— 

Sifat ke-,,Akuan”, 
Dalam | hubungan itu Mgr. Soe- 

Sijopranoto menjatakan, bahwa pen 

didikan sekarang ini terlalu athropo- 
-centris atau homo-centris, artinja se 
mua-semuanja berpusat pada manu- 
sia. Djika kita berpikir  anthropo- 
centris atau homo-centris, maka se- 
'olah-olah  manusialah jg mendjadi 
Tuhan, manusialah jg kuasa, manu- 

sialah jg terbaik sendiri dst. hingga 

mendjadi ego-centris,  segala-sesuatu 
dipusatkan “ kepada ,,aku” (ingsun). 
Ingin kaja sendiri, ingin kuasa sen- 
diri, ingin tertinggi sendiri dsb. 

Orang lantas hanja memikirkay diri 
sendiri, keluarganja sendiri,  partai- 

nja sendiri, 'golongannja — sendiri 
| dsb. Hingga dengan demikian mus- 
tahillah ada. persatuan diantara kita 

| sebangsa. 

| Ingatlah ,,Hari Terachir” 
| Mer. Soegijopranoto andjurkan 
supaja kita merubah keadaan itu, 
dan supaja kita berpikir Theo- 
centris, aruaja segala sesuztu kita 
pusatkan kepada Tuhan, sumber 
segala ijinta kasib. Sifat tjinta 
kasih adalah suka memberi, suka 
melihat sesama manusia berbaha- 

| sia dsb. Tuhan harus senantiasa 
"imendjadi awal, pertengahan dan 
-achir dari tiap pikiran, langkah 
maupun pekerdjaan kita. 

| Seterusnja  diandjurkan pula 
agar kita sering2 berani mengi- 
ngat akan ,,hari jang terachir”, 
dimana kita semuanja nanti akan 
menghadap. kepada Tuhan. Disa- 
naleh kita akan mengetahui bagai 
mana sebenarnja djiwa dan peker 
djaan tiap2 orang sewaktu masih 
didunia. Pikiran kepada hari jang 
terachir ini sering memberi doro- 
ngan kepada kita untuk pikiran? 
dan perbuatan? jang baik. Kem- 
bangkanlah segala bakat jang. di 
berikan oleh Tuhan sebaik- Hang 
nja untuk kepentingan keluarg 
masjarakat, geredja dan Muara 

Diagalah kesusilaan. 
Lebih landjut Mgr. Seesgijoprano- 

to meminta perhatian para pemuda- 
pemudj akan bahaja jg dapat meng 
hantjurkan djiwanja 'ig datang dari 
buku2 dam film2 ig djelek2, dari se 
mmentara  tjabang - olahraga jg me- 

| njingg ung kesusilaan, dan dari pa- | 
“kaian2 jg dapat menghantjurkan dji 
wa-orang lain kepada para remudi, 
diandjurkan agar berhati? didaiam 
berolahraga. ' Maksud  berojahraca 
adalah untuk mentjari keschatan ba 
dan. Akan getapi dalam mentiari ke 
sehatan badan itu, djanganlak sam- 

  
Beleid Perekonomiannja 
Pemerintah sendiri, telah memutus- 
kan untuk mengadjukan sebuah sts- 

tement jg berisi desakan kepada Pe 
merintah, 
Dengan desakan tsb. DEIP  me- 

minta kepada Pemerintah dan DP 
| RS untuk segera menindiau kemba- 

li kebidjaksanaan Pemerintah  da- 
lam pelaksanaan dilapangan pereko 

« (Antara-AFP) ring terhalang oleh PA PENA) nomian dan keuangan, dan mende- 

    

"donasis 
ptsehap 

sak pula agar supaja alat2 jg bertu 
gas melaksanakan peraturan? diber 
sihkan dari anasir2 jg sangat meru 
gikan. Ketjuali itu diadjak pada se 
genap tenaga nasional dan, partai2 
politik serta DPRS untuk mengga- 
lang persatuap nasional dan menju 
sun tjara pelaksanaan dari politik 
negara jg benar2 membawa kemak 
muran rakjat, kesedjahteraan nega- | 

Kembali 

nja Harga 
Karet 

Karena Adanja Bahajo | 
Perang Taiwan Dan 
Tjemas Merosotnja 

Nilai Rupiah 

KALANGAN2:- karet di Am- 
sterdam menjatakan, bahwa ke- 
naikan harga2 karet dewasa ini 
terdjadi karena empat faktor. 
Pertama pernjataan RRT untuk 
membebaskan Taiwan, kedua me 
ngenai berita2 sekitar maksud 
Sovjet. Unie akan mengadakan 
pembelian karet dari Indonesia se 
banjak seratus ribu ton, kefjilniz 
penawaran2 dari fihak Indonesia 
karena adanja golongan jg ragu? 
karena takut nilai ruviah akan 
merosot, adanja golongan jang 
menahan eksport karet sambil me 
nanti berlakunja kontrak2 istime- 
wa setelah Menteri Perekopomian 
Iskag kembali dari perdjalanannja 
ke Eropa. 

Selan djutnja djuga persediaan pa 
berik2 jang “sedikit merupakan xak 
"Or pening apalagi karena pembsl: 

an terutama jang dilskukan- dari 
Singapura sehingga pertjatatan? har 

ga di Singapura naik dgn.  melon- 
'at2. Sekalpun paszr  Amserdam 
mempuniaj persediaan sedikit,  na- 

mun lebih dari biasanja pssar me 
nundjukkan suasana gembira. Demi 
kian antara lam kawat ,,Antara” da 
ri Amsterdam. 

          

  

paj kita mengorbankan  kesusitaan 
dan keangkeran wanita. Sedang me 

ngenai pakaian dinjatakan, bahwa 
ig mendjadi ukuran untuk pakaian 

itu, selain kesusilaan, kesehatan ba 
dan dan kesehatan djiwa, djuga ke- 
sehatan - djiwa......... orang “lain. 
Oleh karena 'itu djagalah, agar. dja- 
ngan sampai kita menghantjurkan 
djiwa orang lain dengan pakaian 
kita. 

Diandjurkan, agar kita djuga pan 
dai membiki, mode pakaian sendiri, 
jg tjukup susila dap sesuai dengan 
keadaan masjarakat kita. Dan dja- 
ngan hanja asal meniru sadja apa 
ig cirtang dari luar negeri. 

Kenada para pemuda diandjurkan 
2gar mereka memberi pertolongan 
kena! la para pemudi dalam soa! ini. 
Djika melihat seorang pemudi jg 
berpakaian tak pantas, hendaknia 
pemuda itu berani melemparkan sz 

“dja pemudi itu. Demikian al. Ms: 
Soegijopranoto. 

Rebo sore Mgr. Soegijoprano'a 
berbitjara pula dalam pertemuan d 
antara para guru2 Katholix, ig di 
selenggarakan oleh Persatuay Guru 
Katholik. 

ra dan penjusunan tenaga nasiona! 
dalam lapangan perekonomian. 

Didalam mengambil keputusan itu 
juga diperhatikan ketidak — puasan 
masjarakat dan kaum ekonomi na- 
sional chususnja jg hingga sekarang 
tidak ditampung melalui sajuran? 
jg demokratis parlementer hingga 
dichawatirkan akan mendjadi gera- 
kan2 terpendam jg akan mentjari sa 
luran lain daripada jg dikehendaki. 

Statement tsb. djuga disampaikan 
kepada Kepala Negara, Wakil Ke- 
pala Negara, Pemerintah dan DPRS. 

"Petut dikabarkan,   (Antara), 

    

  

    
  

  

    
      

1 dima ijara paralel  transacties atau 
na mereka telah menetap dan soal barter/ compensatie. 

ketjil lainnja. Mereka djuga akan Tindakan .itu djustru untuk 
menjelenggarakan pemulangan $ yemenuhi kebutuhan barang? 
orang2 Pilipina jang diuva masuk | nipor Indonesia jang daa bisa 
setjara gelap kewilajah Indonesia akukan kini dengan pengerahan 

levisennja, sehingga djik: eng- 
Garcia dan  Tjokroadisumartc PN anta STA Ka a 

telah mentjapai kepuasan menge- | j-ra relatif dengan posisi rupiah 
nai ..penjelesaian masalah, tsb. | jam peredaran didalam negeri, 

setjara baik” dan mereka menga- ustru menimbulkan - pemanda- 
Su- btakan, bahwa mereka mengharar | .$in ekonomi dan finansiil mo- 

kan untuk menielenggarakan dan | .c:er ing kabur. Lebih dari itu 
memperkuat hubungan persahaba dalah pengertian jg salah bahwa 
tan jang tulus-ichlas antara kedua barter eks»or atau transaksi? pa- 
negara. Demikian UP Manila 1g lel di in cgap sebagai ekspor 

kabarkan. (Antara) stimewa, ahan pemberian 
erangan 1 ik pada kecha- 

Esuk ran bahwa bukan Ind onesia 
& b hb: N zi ag Ikan pemilihan barang? 

- 
Cc “ al « n»0r Indones sendir 

Tiari P 
Pembesar? tinggi 

tsb. dala 

Wartawan 

konomiap 
dengan 

   
ber- 

ka 
baru 

tra 

lada 

ta pembul 

#ksnor bi: 
tarp Indo 

  

2 ekspor 

seperti 

i oleh India, 

    

(meri 

"ia) ig 

        

    

n Ineogris, dengan tjara2 ig 
2riskan diatas adi dapatlah di 

turkan kepas baru, alnja, ' 
ke: Amerika Selatan dan Eropa Ti- 

mur. Dikemukakan pasar baru bagi 
tapicca Indonesia jg tidak laku di 

pa 

EDISI POS. 

  

Konperensi 
Afro-Asia 
Pilipina Supaja Ikut 
Serta-Andjuran Neri 

IKUT SERTANJA Pilipina di 
dalam konperensi Afro-Asia di 
Djakarta dimasa jang akan datang 
ini kemaren dulu telah disarankan 
oleh Feiino Nert, penasehat isti- 
mewa Presiden Magsaysay untuk 
urusan luar negeri. Demikian be- 
rita AFP dari Manila. Didalam 
pidatonja dimuka sidang Junior 
Chamber of Commerce, Neri me 
njatakan, bhw. ,,tidak ada alasan 
jang tjukup kuat mengapa kita 
tidak mempertimbangkan dengan 
ber-kati2 untuk ikut serta didalam 
konperens!i2 diantara negara2 di 
daerah kita, seserti  konperersi 
Afro-Asia jang akan datarne di 
Djakarta ini.” 

Neri mengemukakan sebagai 
sjarat terpenting ialah. bahwa 
usaha2 seperti komperensi inr ha- 
rus selaras dengan politik jang 
telah dikemukakan oleh Presiden 
Vlagsaysay, jaitu untuk berusaha 
supaja bangsa Pilipina' 'menjum- 
bangkan pengalamannja — kepada 
tetangga2 bangsa Asta lainaja 
untuk memetjahkan persoalan2 
umum. Neri selandjutnja mengu- 
langi utjapan  Magsaysay sendiri 
didalam pedato pelantikannja. iz- 
itu bahwa ,,bangsa Pilipina akan 
ikut serta didalam segala kegiatan 
daerah jang akan mengeratkan 
hubungan ekonomi dan kebuda- 
jaan.” Perlu dikabarkan, bahwa 
Felino Neri djuga mendjabat 2 
pala panitia urusan  pembaiar: 
kerugian perang. Demikian AFP 
kabarkan dari Manila. (Antara) 

  

djualkan ke Amerika Serikat dan 
ke Djerman Barat, bisa memperoleh 

pasarnja di: Tjekoslowakia (dalam 
hal ini pembesar2 Kementerian Per 

ekonomian mengemukakan  angka2 
1g sama jaitu, bahwa ekspor tapio- 
ca Indonesia ke Amerika Serikat 
pada waktu sebelum perang dunia 

ke-II adalah menduduki 4790 dari 
angka impor total tapioca USA, te 

tapi kini berhubung - persaingan jg 
dilakukan oleh tapioca  Brazillia, 

Amerika Serikat hanja mengimpor 

  

49o sadja tapioca Indonesia). 

Kekurangan kapal2. 
i Seperti diketahui “ pembajaran 
Ojasa2 kepada luar negeri jang 
dinjatakan diatas sebagai penge- 
uaran invisibles, harus diadakan, 
sarena Republik Indonesia sampai 
sekarang belum mempunjai kapal 
kapal dagang untuk pengangkutan 
leut, dan kebutuhan shipping 
baranz3 dagangan impor kita dari 

' neseri dan ekspor barang? 
ar “negeri adalah “ditju- 

1 4 jg diberikan” 
in — oleh perusahaan2 

     
      

Serawak ) 
Tuar negeri, disamping 

ongan” kita dalam perusa- 
ig mengurus asuransi satu 

lain jang bersangkutan dng. 
perdagangan internasional. Demi- 
kian kalangan Kementerian Per- 
ekonomian menjatakan kepada 
, Antara.” 

    

haan2 
- dan 

Adakan Undang? Pokok 
Perkawinan Jaug Baru 
Undang? No. 22 Th. 1946 Terlalu Sum- 
mier Untuk Berlaku Djuga Didaerah” 

Luar Djawa—Kata Nj. Susilowati 
SIDANG PARLEMEN pleno terbuka jang dihadliri oleh 124 

anggauta dan menteri Agama K. 
membitjarakan dalam babak kedua R.U.U. 
berlakunja untuk seluruh Indonesia Undang2 R.I. no.22 
1946, mengenai pentjatatan nikah, 
belum dapat diselesaikan dan di 
nai soal ini Front Wanita dalam 

H. Masjkur hari Rebo kemaren 
tentang penetapan 

tahun 
talak dan rudiuk. Pembitjaraan 

teruskan Rebo malamnia. Menge- 
parlemen iang diketuai oleh nj. 

Warrouw memadjukan usul, supa ja pembitjaraan ditunda menung- 
tu Iisuknia RUU pokok tentang 
supaja RUU tsb. selekasnja diadju 

Sebagai djurubitjara Frent Wani 

ta tsb. anggauta Susilowati membe 

rikap pendjelasan terhadap usul tsb 

Ig “garis besarnja me 
pada sidang, 
rakan, itu menurut Front Wanita ti 

dak sadja mengenai pentjatatan, 

tapi pun mengenai pula materie per 

kawinan. Menurut al sada sebe-! 
lum RUUY: itu disjahkan, seharusrja 

diadakan penjelidikan terlehih dehu 
lu terhadap penghidupan diluar Dia 
wasdan Madura, 

dapatnja - Undang2 Rd, no. itu 

terlalu Summier untuk berlaku pula 
buat daerah2 diluar Djawa dan Ma 

Pdura dan daripada "memberi temba 

han2 disana sini terhadapnja lebih 
baik diadakap undang2 pokok pei- 
kawinan jg baru. 

Sementara itu Menteri 
2 dapa: 

2D 

Agama ti 
menjetud'ui usul penuada 

in itus karena berpendapat al: 

Tang diadjukan pengusul tidakx ada 
lubungannja dengan undang2 
los'22. tahun 1946 tb. 

ja. Menteri menegaskan, banwa un 
dang? “sb. tidak mengenai matere 

perkawinan, akan tetapi hanja sema 

ta2 peraturan registra'i ua'tuk kepen 

ingan administrasi beleaka dan oleh 

Jasan2 

  

R.I. 
Se'andjut- 

karenanja “ia tdak menjetud'ui: pe- 
nurdaan “pembitjaraan sesudah “dila 
«sukan pada babak kedua. Dan ke- 

dilakukan pemungutan sua 
ra sang derachir dengan 41 pro pe 

nundaan lawan 48 kontra penunda 

an, Karea hasil pemungutan “suara 
ini tidak mejukupi guotum. jang di 

butuhkan (Gang dibutuhkan S7 sua- 
ra), “maka pemungutan suara akan 
diulangi pada sidang malam harinja. 

bahwa para penin 
serombongan anggau'a 

mudian 

dau tampak 
Perwar, deantaranja . ketuanja. njo- 

nah Kartawijono. 

Menunggu kedatangan 
Menteri Keuangan. 

Sementara itu atas, surat Menteri 

Keuangan ad interim “ mengensi 
pembitjaraan Rentjana  Undang- 

undang pokok Bank Indonesia jg 
mestinja dilakukan hari Rebo kema 

“ 

mperingatkan | 
bahwa RW jg dibitja | 

te-| 

sebab menurut pen | 

perkawinan dengan 
kan oieh Pemerintah. 

Usul? | Perlutju- 
tan Sendjata 

Jg Dikemukakan Rusia 
Masuk Agenda PBB 
PANITYA Atjara Madielis 

Umum PBB dalam sidangnja pada 

Pai Rebo telah menerima baik pe- 

| nempatan usul2 perlutjutan sendja- 
ta Sovjet Uni dalam agenda. Madje 

lis Umum, dan mengandjurkan pu- 
la supaja perdebatan tentang masa- 
alah “tu diserahkan kepada Panitya 

Politik PBB dan dibitjarakan bersa- 
ma2 dengan usul2 jg telah ada. Se- 
perti diketahui, usul2 Sovjet - Uni 
itu telah dikemukakan oleh Andrei 
Vishinsk» pada tel. 30 September 
jg lalu, dan menghendaki  pelara- 

ngan atas semua  sendjata2 “atom 

dan sendjata2 jg dapat “ menimbul- 

kan kemusnahan setjara  besar2an. 
Disamping itu dikehendaki pula. pe 
ngurangan setjara umum terhadap 

sendjata2 lainnja. Putusan dari Pa- 
nitya Atjara itu masih memerlukan 
persetudjuan dari Madjelis Umum, 
tetapi hal ini oleh  kalangan2 di 
PBB dipandang sebagai suatu for- 
malitet belaka. (Antara—URP). 

harapan, 

  

  

ren ditunda sampai kedatanga, Men 
teri Keuangan Dr. Ong Eng Die ig 
kini masih berada diluar negeri. Me 
nurut surat tsb. Dr, Ong Eng Die 
ditunggu kedatangan minggu depan. 

Menurut putusan Panityg Permu- 
sjawaratan parlemen mengenai usul 
anggauta Margono dengan kawan- 
kawannja utk. mengadakan enguet 
guna  menjelidiki import dan ex- 
port akan diserahkan kepada Seksi 
Perekonomian guna persiapan pem- 
bitjaraannja. Kepada Seksi tsb. di 
beri batas waktu sampai tgl, 15 Ok 
toberrdjam 2 siang dan sesudah itu 
diadakan ketentuan kapan usul itu 
diadjukan pada sidang pleno. 

(Antara) 
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ma an Ke Pa Ba Ba Margono, 1 
kawan2nja Teng : kn USU: & 
per gunakan hak menje 
an dilapangan perdag gan terutama ja! ak mengenai Seri. peraturan 
dan pelaksanaan pengeluaran idzin export dan import sedjak Djanuari 
1950 (sesudah penjerahan kedaulatan) hingga sekarang. 
— & 5 — — Kalau usul itu yanti” dapat diterima oleh Parlemen 
sungguh menggembirakan. Sebab, hingga waktu ini Kem. Perekonomiar 
dalam hal urusan lisensi itu mendapat nama jang tidak baik. Sistim 
peraturan dam pelaksanaan idzin. export dan terutama dalam soal2 jang 
bertalian dengan urus n import, umumnia orang luar menganggap bahw: 
disana terdjadi korupsi jang sangat menjolok mata. Mana jang dinama 

  

   
kan uang smeer”, mana pula jang disebut sts.t”, semuanja sudah bukar | 
rahasia. 

— Ke Ga AK Bak dari adanja das jang tidak. djudjur itu meng: 
akibatkan harga barang2 memuntjak. Jang mendapat hantaman pertamz 
adalah rakjat — konsumen. — dan kedua para importeurs jang bonafide 

— Ha Aa Han joe mua — atau sebagian — darj perbuatan2 korupsi itu 
(setjara langsung an n perekonomian kita), sukar sekali djike 
diselidiki oleh alat2 pemei rintah: Ini bukan berarti, bahwa kita lantas 
mendakwa alat2 neg idak "pintar atau gampang disuap: melain- 
kan orang? jang bersa n ataupun orang2 jang mengetahui adanj: 
perbuatan korupsi itu tidak akan berani memberikan keterangan2 ke- 
pada alat2 per ah jang menj lidiki. Mereka takut terhadap tindakan2 
jang bisa didjalanka terhadap dirinja, - Sehingga mereka berpikiran 
buat ana menantag bakar djarinja sendiri”. 

—. Inja. kalau jang mengadakan penjelidikan itu 

  

   

    

  

    

  

   

   

  

  

lemen”. Karena undang? hak angket Parlemen 
rkan keterangan dari saksi2 dengan djaminan 

keterangan? dari Saksi itu akan dirahasiakan, sehingga 
tidak an P3 at ap nela oleh pemerintah (ataupun “ kedjaksaan 
untuk Ja Ga sP tuntutan kepada si-pemberi keterangan. 

   

     

mikian, kalau kita ingin benar2 menjapu 
korupsi jang S3 saga dikalangan Kem. Perekonomian — sebagaimana 
jang mendjadi buah bibir orang — maka Parlemen harus berani mem: 
pergunakan hak angketnja. Djika usaha ini dapat membongkar sampai 
akar2nja, alangkah besarnja terima kasih rakjat kepada wakil2nja jang 
duduk dalam Parlemen. Apalagi djika diingat bahwa jang dikehendak' 

oleh pengusul itu adalah kedjadian sedjak pengakuan kedaulatan hingga 
waktu ini. 2 

 —— —x 

Dengan usul jang demikian, kita anggap, usul itu bu 
kan semataZ dnukan kepada beleid Menteri Perekonomian Mr. Iskag 
Tjokrohadisurjo: melainkan diinginkan menjelidiki luka2 korupsi jang 
terdjadi sedjak Djanuari 1950. Ini perlu didjelaskan, djustru. sekarang ini 
ada anggapan, tiap2 ada usul — jang kebetulan si-pengusul itu dari 
partai opposisi lantas dituduh akan ,,me-rongreng” kabinet Ali- 
Wongso-Zainul. 

Tidaklah adil, djika kebanjakan rakjat dalam penderi- 
taan, sedangkan koruptor2 akan selalu menduduki ,Singgasananja”. 

 Perbepbsi 

Kali ini Semarang mendapat kehormatan  mendjadi 

tempat konggres para bekas pedjoang jang menggabungkan diri dalam 
»Perbepbsi”. Mereka ini akan bersama-sama membitjarakan segala se- 
suatu untuk mentjarji perumusan agar dapat menempatkan dirinja di- 
dalam masjarakat. 

Menurut lafadInja, pada masa ini sebenarnja tidak ada 
bekas pedjoang. Selama perdjoangan bangsa Indonesia-belum selesai 

— jakni untuk memiliki Indonesia jang merdeka, makmur dan aman 
sentausa, maka selama itu tiap2 putera Indonesia adalah pedjoang. 
Djadi, istilah bekas, seharusnja belum bisa dipergunakan. 

Djika mereka itu dulu pedjoang jang memanggul sen- 

djata dan sekarang tidak lagi memanggul sendjata, bukan lantas bisa 
diartikan bahwa mereka itu bekas pedjoang: 
bagai segolongan orang jang sudah berhenti berdjoang ! 

Melihat bahwa para bekas pedjoang itu 
segolongan orang jang pernah turut mendjadi pelopor dalam menegak- 
kan kemerdekaan Indonesia dengan menjabung djiwa didalam arena jang 

diliputi asap mesioe, apa salahnja kalau dalam konggresnia jang sedang f 
berlangsung di Semarang ini kita menggantungkan suatu pengharapan 
kepada mereka, jakni agar mereka jang pernah mendiadi perintis dalam 
menegakkan kemerdekaan, melandjutkan sebagai perintis dilain la- 
pangan. Kita dapat bertjermin kepada lain2 negara, 
memiliki kemerdekaan politik, segera patriot2 dari negara itu tjantjut k 

| tali-wondo dalam lapangan pembangunan Negara. Dengan demikian, 
bukanlah suatu usaha jang sia2, djika dalam konggres Perbepbsi ini di- 
rumuskan bagaimana agar mereka mendjadi pionir dalam pembangunan. 
Tanah-air kita masih banjak jang berupa hutan belukar. Kekajaan bumi 
Indonesia masih harus digali. Harta terpendam masih terserak -disegala 
pendjuru tanah-air. 

Dengan demikian, akan mempunjaj arti: Diwaktu jang 
lalu mereka mendjadi pelopor dalam menegakkan kemerdekaan. Diwaktu 
ini mereka dapat mendjadi pionir dalam usaha mentjapaj Indonesia jang 
makmur. 

Konggres 
  

  

R. SUNARJO KE SURABAJA 

Pada tgl. 6 Oktober 1954, Kom. 
| Sunar/o jang mendjabat pula wakil 

ketua PSIS telah menudju ke tem 

GURU MELARIKAN 
MURIDNJA. ka pada tgl. 4 Oktober jbl., 

R.M. Lido”, 
bertem 

   

Menurut keterangan jang di 
sampaikan kepada ,,Antara” Se- 
marang, kini pada jang berwadjib 
di Kudus sedang ditahan Jernaan 
guru sekolah jang 
tuduh telah melarikan : seorang 
pan jang belum dewasa. Gadis 
tu adalah muridnja sendiri dan 
dilarikan beberapa bulan berse- 
lang, tetapi belakangan ditangkap 
di Ngandjuk dalam Padang su- 
dah berumah-tangga. 
Aga ig kabar tsb. diwaktu 

ari gadis jang memang anaknja 
seorang berada, telah membawa 
uang tunai Rp. 9.000.— dengan 
parang2 verhiasan 'sedjumlakr Lk 
Rp. 50.000,— tetapi pada saatnja 
mereka itu -t semuanja 
itu sudah habis atau sudah ber- 
udjud surat gadai. 
Selandjutnja jang berwadjib da 

pat mensita barang2 alat dapur 
dan rumah-tangga di Ngandjuk 
tsb. seharga Rp. 20001 

Garu ita : n muridnja 
dengan meninggalkan seorang is- 
feri dan anak. 

  

Dat di. 
Ikan malam perpisahan .antara R..$u : 

Bodjong diada 

nario dan para pengurus/anggauta 
PSIS. Sesudah ketua PSIS Oversre 
Saragih mengutiap pidato. pembuka 
an dengan menuturkan pula usaha2 
'ang telah diundjuk oleh Pak Narjo 
'ang dapat bekerdja erat 
lain2 angg. pengurus, achirnja ke 
tua- mendoa, agar diiempat kediaman 
'ang baru itu Pak Narjo dengan -ke 
'uarga dapat kekuatan dan kemadju 
an dalam menunaikan kewadjiban. 
Untuk mempererat hubungan: ba 
hin, kepada Pak Narjo kemudian 
liberi tanda mata. Kemudian bertu 

-ut-turut diberikan sambutan2 -olsh 
sara angs. PSIS jang hadlir. sedang 

Ikan dari fihdknja Ps. SSS disampai 
an pula tanda kenang?an kepada 

Pak Narjo. Setelah Pak Nar/o mem 
Serj djawaban2 sebagaimana - mesti 
ija, pertemuan tadi dilandjutkan 'de 
1gan ramah-tamah dan achirnja ditu 
up dengan berdjabatan tangan, dgn. 
Pak Narjo dan pemberian utjapan: 
Selamat djalan”. 

4 
  

TELAH DIBUKA : 5. 

. menghias.   

Achli Kriting Rambut 
sY “ n y” 

Haar opmaak dan ba verven. 

Menjewakan pakaian temanten dan sanggup 

  

Dj. Sunarjo 1 A 
(TN. MA. 166, Tjandi 

  

  

    
   

  

     

PENTING! 

Mengundang 
Vereeniging Semarangsche Stadstuin | 

para Anggautanja untuk menghadliri RAPAT UMUM ANG- 
GAUTA jang diadakan di Gedung Perkumpulan BODJONG 

66 A pada tanggal 17 OKTOBER 1954. 

Atjara: PEMILIHAN PENGURUS. 

| dimulii djam 9.30 pagi. 

PENTING! 

  
Kund' iungilah Kahnataan Kerobatiak Kolra 

dari tg. 5 s/d tg. 20 OKTOBER 1954 di Djl. Stadion Semarang. 

Orang digilas mobiel — ketangkasan mengendarai speda — tijger- 
sprong diantara pisau-2 — memutus rantai — bergulat dengan ular, 
SAKSIKANLAH 

Djam main : 
SAKSIKA NLAH SAKSIKANLAH 

8 — 11 malam. 
Harga kartjis: Rp. 8— Rp. 3,— Rp. 2— 

PANITYA KONGRES 1 PERBEPBSI 

  

dengan 

  

jang bisa ditafsiri se- | 

merupakan | 

jang sesudah Ff 

  

   

   
ber 1954, terija 

   
| pemutaran2 
Iainnja jang bermanfaat bagi pen: 
Han pagi para pemenang alan 

Tepat pada ti 5 Okt. di Stadion 
| Semarang . diadakan upatjara 
Angkatan Perang jang berlangsung : 
dengan penuh chidmat dan dihadiri 
al. oleh Gubernur Mangunnegoro, ! 

| Residen Muritno, Wali Kota Semg., | £ 
"Kepala Polisi Djateng A- Bastari ' 
dll. pembesar, Kepala2 Djawatay se: 
-Turuh angg. Ap, OPR, angg. PER- | 
| BEPBSI. Upatjara . tadi berlangsung 

kan dan diramaikan pula den an 
Staf Muzik. Setelah Kolonel Moh, 

idian diadakan- Aubade oleh: Ik s 
orang mufid SGA. Selesainja 'Auba 
de disusul pula oleh demonstrasi 

ter. 

jak ramai, terutama jang mengenai 
ketangkasan militer, dalam mana di 
'adakan demonstrasi 
kepada sebuah desa jang diduduki 
,.musuh”. Penjerbuan tadi disertai 
tembak-menembak jang hebat dari 
»kedua” belah fihak dan orang da- 
pat menjaksikan pula tjara2 tentara 
kita ,,menggremet”, menolong ka- 
wan jang djadi korban dis. sehingga 
1 tadi direbut: darj tangan ,,mu- 
Su! 2 

| Selesai upatjara tadi, kemudian 
rombongan para pembesar lalu meng 
(adakan penindjauap kepada Rumah 
Sakit Tentara dan Asrama Corps In 
validen, sedangkan pada sore hari- 
nja diadakan ziarah ke Makam Pah 

klawan.. -Patut ditambahkan, bah- 
wa dalam upatjara peringatan dilapa 
ngan Stadion 3 orang wakil rakiat, 
'jaitu sdr. Liem Kiap Hien, dari We 
leri, Katam darj Midjen dan Bu Kur 
siah dari Kendal diberi tanda? djasa 
|oleh Panglima Div. P. Diponegoro 
(atas djasa2nja kepada fihak tentara. 

Resepsi dirumah Panglima. 
Meski hudjan sangat deras se- 

djak sore, kundjungan para tamu 
| pada malam resepsi tanggal 5 Okt. 
setang dirumah Pang'ma div. Di- 

ponegoro KatoseHahrm, tjukun 
' bam'ak. Pedato2 sambutan pada 
| malam resepsi itu diutiapkan oleh 
ketus panitia Majoor Sudiarto, ke- 

:tua pan'tia resepsi overste Suwon- 
| "0. Gubernur. Diawa Tengah dan 
ketia DPRDS prop. Muliadi Djo- 
'omartoro,  Kemud'an Panglima 
men'ambut sambutan? itu dengan 
harapan, agar usaha2 menjempur- 
“pesan Anekatan Perang dapat ter- 
Yapai Selandiutnja d'langsungkan   

(nek kediaman baru di Surabaja. Ber 
kenaan dengan kepindahan tadi, mas 

ah 

sember:an selamat kepada Pangli- 
ma dan Ibu Bachrun dan selan- 
diutn'a d'langsungkan ramah ta- 
mah dengan menjaksikan tari-ta- 
rian jang a.l. dilakukan oleh salah 
seorang opsir iang  menarikan 
”Bursrawo Gandrung” serta tari- 
tar'an lainnja sumbangan dari 
”Ngesthi Pandhowo”. 

H'ngga d jauh malam resepsi itu 
bubaran. 

f 

Kedaerah bekas gerilja. 

lah berangkat dari Semarang, Pang- 
“lima div. Diponegoro dengan bebe-j! 
rapa pengiringnja.- untuk mengada- 
kan. peringatan. hari: Angkatan Pe- 
rang jang dilangsungkan disalah “sa- 
tu desa dekat Purworedjo jang dulu 
mendjadi daerah markas gerilja. Se-! 
landjutnja pada tgl. 7 Oktober pe- 

kan disalah satu desa daerah Sura- 
karta. 

TUNTUTAN S.B.P.U. GOAL. 

Tg. 4 Oktober :I. sua'n delegasi 
Serikat Buruh Pekerdjaan Umum jg. 
terdirj dari | 

Dimp'insn Mutikno dari DP. SBPU 
Daerah V Semarang telah menemui 
Kepala. Djawatan Pekerdjaan Umum 
daerah Semarang untuk mentjari pe 
oielesaian tuntut2am2 buruh. Pertemu 
ari tadi jang berlangsung selama 5S 
djam telah menghasilkan persetudju 
an meliputi 3 soal falah: 1. me 
ngenaj masalah tuntutan perbaikan 
nasib pegawai (kenaikan tingkat) te 
Hah disetudiui oleh Djawatan dan 
akan diadakan tindjauan 
tuntutan SBPU jang dahulu. 2. Me 
ngenaj tuntutan agar pekerdja hari 
2n iang telah tjukup dinas dan ke 
Hakawannja untuk diangkat mendja 
li pegawai negeri, fihak Djawatan 
telah ada kesanggupan untuk menje | 
lesaikan. 3.  Diawatan menjetudjui 
untuk mengusahakan perlengkapan2 
dan alat2 kerdja bagi buruh, a.l. 
kendaraan bermotor. sepeda, perahu 

untuk pekerdiaan di Raws? Pening, 
pat'ul, arit dll. 

    

   

|atu pakan jai ia 
'an renang, a volley, tennis, 
erlombagn menembak dis. Keola 

Oktober 1954. 
ilem: dipelbagai Ketjan 

Hari : 

menurut atjara, jang sudah ditetap- 

Bachroen memberi amanatnja, kemu | : 

gerak badan dan ketangkasan mili-! 
Dua demonstrasi tersebut men F 

dapat sambutan hangat darj chala-|,     
..penjerbuan” d 

Pada tanggal 6 Oktober pagi te- | 

rajaap serupa itu akan dilangsung- , 

Ik. 300 orang dibawah . 

terhadam |, 

  

ata Per 
Aa hn | menjusun 

   Pemb: ha- 
baan di Ea Na 4 

  

  

Tai pu (Aung 
     
   

   
   
     

      

    

..—.. 

Sudiro katakan 
    5 bahwa 
ia $ tentang semangat laut pu 
tra Sulawesi dan pertjaja, bahwa ha 

  

sil.jg akan ditjapai 
dengan kawan2nja itu pasti akan le 
bih besar bagi bangsa dan negara 
kita dan .pada tindjauan2. keluar ne 
geri jg terlalu sering diadakan oleh 
pedjabat2 negeri, tapi hasilnia se- 
ringkali masih diragukan. Walikota 
Sudiro dalam penutup suratnja itu 
mengharap supaja kalau perahu itu 
tiba di Djakarta sebagaj ,,lurahnja” 
ia ingin bertemu. Dalam surat fo- 
reign service kedutaan besar USA 
itu telah dilampirkan selembar for- 
mulir untuk mendapatkan visa ke- 
tempat2 jg ditudju di USA. 

Tentang persiapan2 perdjalanan 
ewasa ini sedang dibuat. surat2nja 

oleh Kementerian Pertahanan c.g. 
KSAD. (Antara). 

Eksport Gelap 

Dari Tjirebon 
Suatu Djawatan Resmi 

Tersangkut? 

DARI. SUMBER jang sangat 
boleh dipertjaja didapat ar, 

tang terdjadinja export gelap ba- 
han2 mentah dari Sa Diawa 
Barat Mena melalui 
Tjirebon. mungkinan Pai se- 
kali bahwa export gelap itu dila- 

suatu djawatan resmi. 
Dalam lavoran tersebut didje- 

laskan, bahwa pertama kalinja, 
jaitu pada bulan April 1954 telah 
berhasil diselundupkan karet dan 
kopi ke Hongkong dengan mem- 
pergunakan kapal pengangkut 
Chip Lam atas nama sebuah NV 
'di Djakarta. Penjelundupan jang 
“kedua kalinja terdjadi dalam bu- 
Ian Agustus jang lalu jang diker- 
|djakan oleh sebuah NW di Ban- 
dung jang djumlahnja djauh Ie- 
'bih besar daripada jang pertama 
“kali, jaitu berupa hampir. 4.000 
karung kopi dan djuga karet. 

| Barang2 itu dikirim te Singapu- 
ira. Penjelundupan berikutnja disiap 

kan pada bulan September jbL. ini. 
Demikian laporan tsb. jg selandjut- 

inja menerangkan, bahwa kedua NV 
tsb diatas adalah dibawah pimpinan 
seorang bekas perwira TNI tetapi 

|ada djuga jg menerangkan orang. jg   ' bersangkutan masih mendjabat dia- 
“ batan perwira. Ketjuali kapal Chip 
Lam, diterangkan dalam .laporan 
itu djuga dipakai sebuah kapat. ig 
bernama Nieuw Asia. : 

Dalam. laporan itu ditegaskan se- 
landjutnja bahwa seorang pegawai 
Djawatan Bea/Tjukai dan seorang 
ahli pabean setempat membantu 
lantjarnja penjelundupan tsb., se- 
Jang pengangkutan2 bahan2 itu ada 
jg dikawal oleh serombongan orang: 
orang berpakaian seragam sampai 
dipelabuhan. (Antara). 

15 TAHUN BUAT LET. 
4 £ SUHADI. 4 

| Sidang Pengadilas Militer hari 
Rebo terhadap 18 orang (dulu ang- 
gauta Bn. 426) jang didakwa mela- 

'kukan pemberontakan sendjata ' ter-, 
(hadap Pemerintah, Djaksa Mr. Imam 
Bardjo mintakan hukuman terhadap 
terdakwa pertama Let. Suhadi  hu- 
kuman pendjara 15 tahun. Tuntutan 
hukuman ' jang paling ringan 8 ta- 
hun. Verslag lebih landjut menjusul. 

| F Naat Is 
x0a Dati Dehoristrasi Kemiliteran | 

Di Stadiou 2 Orang Mendapat Tan 
. da Penghargaan 

P | Hai 

aa IPA AK: k 

£ et djoga Le naa . 

oleh Rahasia | 

  

| Panel se. | 
benarnja Tidak Su- 

dit: K aswedan. 
A. R.B 

(P.A.L) dimasa jang kapan, 
“aa L mengena 

. Lober : 

ti pula b 
sia jg sudah 
sa untuk DN PA 
Dr. Sutomo, Dr. ai na 

   

     
    

| untuk memahami Mg golongan 
| keturunan Arab chususnja. 

LET. RO TALIB BERANG- 
KE INDIA 

Letkol PE jang telah diangkat 
| mendjadi militer atase dj India, pa 
da hari Saptu jang lalu telah berang 
kat keposnja dengan kapal: ,,Oranje”. 
Diantara jang mengantarkannja di- 

“antaranja terdapat Kol. Mehta atase 
militer India dj Djakarta. 

AAA 

DJEPARA 
ina # x $ k 

MENINDJAU DESA 
Pada hari Senen tg: 4 Okt. '54 

telah datang didesa-desa Ngetuk 
dan Daren (Majong) dua orang 
penindjau utusan P.B.B. urusan 
bantuan badan makanan dan per- | 
tanian untuk melihat dari dekat |   

bahwa kini telah disampaikan la-.: 
poran kepada pihak resmi ten- 

kukan setidak2nja diketahui oleh | om 

usaha rakjat sekitar penggilingan 
tebu, sebagai perlengkapan bahan 
'untuk menentukan bantuan. 

Penindjau Urang Ud 
ng pada djam idjem- | 

Mejeng | sdr.2 Bupati - Diepara, 
Wedana Petjangaan, Tjamat Ma- | 
jong dan Kepala Djawatan Perta- 
nian kab. Djepara. Setelah mem- 
“bitiarakan maksud dan tudjuan | 
nja, berangkatlah mereka bersama 
hsama menudju desa2 tsb. diatas. 

GOMBONG 
“ PERESMIAN PARINDRA 

: DI GOMBONG : 
Pada ca Minggu tgl. 3 Oktober 

1954 Parindra di Gombong telah di $ 
resmikan dan dilantik oleh komisa- 
ris Parindra wilajah Djawa-Tengah 

T, Jusuf Mustapha dengan dihadliri 
pula oleh instansi Pemerintah setem L 
pat. — 

Pengurus tjabang diketuaj oleh s 
sdr. Soeparman Martohadiardjojo. 

DEMONSTRASI ANGK. 
PERANG. : 

Bertempat di alun-alun Magelang " 
Sabtu jang baru lalu telah diadakan 
demonstrasi2 Angkatan Perang, jang 
tidak sadja untuk kegembiraan, te- 
tapi djuga mengandung Ma 
an. 
Demonstrasi tetah mendapat per: 

hatian besar dari anak2 sekolah lIan- 
Tang dan para pn agan. 

TSIREBON : 
MENGADAKAN SIDANG 
PADA MALAM HARI |. 

.Uhtuk pertama kalinja pada 
hari. Rebo ibL, dimulai djam 
17.00—21.00 oleh pengadilan ne- 
geri Tjirebon jang diketuai oleh 
bakim. Nurbamin dan diaksa 
Soendarjo telah mengadakan per 
Lagi n untuk memutus perkara' 
kedjahatan, jang dilangsungkan di 
ruangan persidangan di rumah 
pendjara Kesambi. Maksud persi- 
dangan pada malam hari itu ialah 
untuk menjelesaikan perkara2 pi- 
dana, jang para terdakwa telah 
lama berada dalam tahanan se- 
mentara, dan berhubung puja dng 
kurangnja waktu untuk sidang. 
Dalam hal ini dapat diterangkan, 

  
  

  

dilan negeri Tjirebon, Kuningan 
dan Madjalengka mempunjai tena 
za hakim sebanjak 5 orang “dan   punjai 2 (orang hakim. 

  

   

    An data 

asar 
! Corps Tjadangan N asional 

Djokjakarta 
Pada tg.1 Oktober 1954 s/d 31 Oktober 1954 
di DONGKELAN BANTUL Djokjakarta 

    

Atractie dan Expositie memuaskan 
N.B. Jang berkepentingan diharap berhubungan dengan Alamat : : 5 

Hotel PING .SVIE, ,Kamar 8 Solo 

ama 

E pes. 
impin - Partai Arab Indonesia 

    

EKO DJAVAK 

| | Kementerian 

bahwa pada waktu normaal penga 

   
kini pengadilan tsb. hanja: MeM- 

    

       
   

  

   
    

   
   
       

       
   

    
ga PERINGATAN H HARI AP: DI SE 

' waktu upatjara penaikan' bendera :M 
' 'ngatan Hurt Angkatan Perang d' S 
Oktober: kemaren, “Gambar: kiri inz 

lonel Moh. Bachrun memberikan sa 

48 Rumah Di- 

“makan Api 
IKebakaran2 Di Kudus 

Dan Djuwana—K antor 
| PUK Kudus Terbakar 

Habis 

BELUM LUPA pembatja seka 

lian dikedjutkan oleh adanja he- 

Irita tentang kebakaran besar di 

Diakarta, kini kembali kita beri- 

takan tentang adanja kebakaran 

beszr di Kudus dan di Djuwana. 

Pada hari Selasa pagi sekira diam 

0409 kantor Pekerdiaan Umum 

Kabupaten Kudus telah terbakar 

'hahis.  Fihak Barisan Pem adam 

“Api jang mengalami kesulitan2 

(tentang pengambilan a'r, baru 

'dspat memadamkan api prda le- 

|bih djam 09.00 pagi. Untung 30 

| buah sepeda jang berada dalam 

kantor tadi dan uang sediumlah 

Rp. 90.77 jang tersimpan dalam 

'brandkast dapat diselamatkan. 

Tetapi tak terhitung diumlah 

Isurat2 penting, dokumen2 berhar- 

ga, gambar2 projek pembangunan 

serta arsip kantor iang musnah 

dimakan api. Kerugian seluruhnia 

Mapan Tampak "pada gambar | 
erah. Putih “dalam ' rangkaian peri- 

tadion Semarang pada tanggal 5 
et: panglima divisi Diponegoro, ko- | 
luut-nja waktu upatjara tsb. 

Apaan »Suara ena 

  

  

Gi M. NASUTION. DAN HEN 
:- NGANTUNG DITERIMA 

: CHOU EN LAI. $ 
“Pada tanggal 2 Oktober Perdana | 

Menteri merangkap Menteri Luar 
Negeri RRT.Chou En Lai telah me 
nerima pemimpin missi kebudajaan 
Indonesia. Mangatas - Nasution dan 
Henk. Ngantung, seorang .pelukis. jg. 
.mendjadi -anggota rombongan tsb. . 
Demikian -Hsinhua kabarkan, dari 
-Peking. Dalam. pertemuan tsb. .ke- : 
tua -missi : 'kebudajaah. kita "menjam- 
“paikan: sebuah Tukisan- Hadir dalam 
ertemuan tersebut .Dutabesar Indo 

nesia Arnold Mononuti, Chen: Chia 
“Kang, Kepala. Direktoraat Asia dan 
Hung  Shen,. direktur kantor hubu- 
sngat luar - negeri NEK 

     
KEBUMEN 
  

CEDUNG Ag Sg VI USAHA 

Baru? ini. Bu Kebumen. den. 
| dihadiri. oleh: Wk-2: instansi. Peme- 
rintahan- telah diresmikan pembuka 

'an gedung SR. VI ig didirikan se- 

| tjara gotong-rojong oleh. rakiat desa 
| tsb» diatas, sesuai derigon -andjuran jj 

P.P,. & K.- Adapun 

“biaja' pembuatan gedung itu adalah 
 sebanjak Rp. 61.500,— dan terdiri 
| dari 6 ruangan: Dari J.K.M., suatu 
'Jajasan Kesedjahteraan Murid SR. 
jg telah Ik. 1. tahun lamanja berdiri 
di Kebumen, desa: tsb. ' mendapat 
pindjaman sebanjak Rp. 15.000. 
:Gedung “SR VI jg, baru didirikan 
ini 'adalah gedung jg ke 9 jg “didiri- 

: kan setjara gotong-rojong oleh rak- 

|jat. dalam seluruh Kabupater.. D-- 
jam pada itu pembuatan gedung? 
"SR Vi-lainnja oleh rakiat bertambah 
terus. Diantar»nia ialah di desa Ke- 

bekelan dan Sidogede, Keti. Pretn- 
bun, sedang giat dikerdjakan dan 

diharapkan akan segera selesai. 

TJILANJAP 
GROMBOLAN MELAKUKAN 

KEKEDJAMAN. 
Hear fihak resmi diperoleh kete- 
rangan, bahwa pada hari Djum'at | 
malam jbl. 
Stki. desa Pondjean (Wilajah Ma- |: 
dienang) dengan.kekuatan 12 orang. 
Diantara. 'mereka ada jg bersendjata 
kan 'pistool sten dan klewang.. Me- 
reka menangkap seorang ' pedagarsj' 
bernama. Abdulradjak dan tiarik dz 
sa. Dua orang-itu dibawanja perzi 
Ditengah perdjalanan tjarik . dapat 
meloloskan diri, tetapi kemudian di 

' tembak hingga menderita luka2, se 
dang Abdulradjak ternjata di sem- 
belih day majatnja diketemukan da 

! Jam djarak 60 meter dari. rumahnja. ! 

TEGAL 
DIKEMBALIKAN KE 

MASJARAKAT. 
Oleh jg berwadjib di Tegal pada 

tgl. 30 September jl. telah dikemba- || 
likan kemasjarakat 25 orang ex 

terhitung harga gedung ditaksir 

isebaniak Rp 175.000. Tapi keru- 

ian. iang terasa benar ialah hi- 

'langnja arsip2 keuangan dan 

'hilangnja gambar2 projek. Dng. 

begitu para pegawai akan terpak- 

sa memulai pekerdjaannja kem- 

'bali dari permulaan. Ak peng 

'usutan lebih djauh, 2 orang nen 

'djaga malam kantor tadi (sdr. Dj. 

Idan Ds.) kini ditahan jang ber- 

wadjib. 

  

SIARAN R.RI. 

Semarang,. 8 Oktober 1954: 
Djam. 06.10 -Rumba, 06.15 Pensa- | 48 rumah dimakan ap'. 

djian: 06.40 Aneka -pagi: 07.10 Or-!' Dalam pada itu dapat dikabarkan 
kes Malaju. Kenangan: 07.45 Orkes pula, bahwa pada hari Sabtu tanggal 
Mantovani: 13.15 Ping Astono dan 2 Oktober sekira djam 15.00 siang, 
Ade  Ticoalu: 13.40 Instrumentalia: suatu kompleks perumahan pendu- 
14.00 Hiburan siang: 17.05 Taman duk jang terletak di sebelah timur se 
Peladjar, 17.40 Johnny Meyer, 18.09 tasiun Djuwana telah di makan api. 

Dari dan untuk: Angg. A.P.: 19.30 48 buah rumah penduduk sert? satu 
Tjiptaan Ismail/Iskandar: 20. 30. Sia- pabrik kontji telah hangus. Kerugi 

ran Penerangan: 20.45 Orkes Puspa an ditaksir lebih Rp. 200.000,— 

'Kentjana: 2115 Ktenengan Mat2an: — Selain adanja kebakaran di Kudus 
.22.20 Klenengan Mat2an  (landju- dan Djuana itu, djuga didesa Ngem 

1 pan 23.00. Tutup. bal Kulon, ditepi djalan raya Kudus 

— Pati pada hari Senin siang djam 
143.30 terbit kebakaran. Tapi kervsi 

: annja tak begitu besar, ditaksir ki- 
Djam. 06:03 Chasidah: 06-15 Pe- ra2 Rp. 2000x—. Jang terbakar tadi 

ngadjian: 06.45. Malaya gembira: adalah sebuah warung kopi milik 
07.15 Irama Beguine: 07.45 Indo-sipak Dj. jang selain itu pun mendjadi 
nesia gembira: 12.03, Larggam Kror/tempat kepelesiran. Diduga, b: ahwa 
tjong:. 13.45. Rajuan siangi 17.05ffkebakaran tadi terbit akibat api da 
Ruangan Pemudi, 17.45 Varia Dja- (ri lokomotif kereta- api. 
wa Tengah:.47.55 Waltz dari Strauss: 

| 18.05 Sydney /Eorch. orch.: “18.30 | 
| Irama Krontjong Asli, 19.30 Pilihan 
| Pendengar, 20.30 Irama Seriosa, 
21,20 Dagelan Mataram, 22.15 Da- 
gelan.. Mataram (landjutan), 23.00 
Tutup: 

  
Surakarta, -8. Oktober. 1954: 

     

     

     

     

  

Jogjakarta, 8 Oktober 1954: 

Djam. 06.10 Pembatjaan: 06.30 
Instrumentalia: 06.45 . Sech Albar 
berlagu:. 07.15 Lau Preager: 07.30 
Bing. Slamet .berlagu: 07.45 Walsa |: 
Vocalia: 12.40. Musik ringan: 13.10 
Orkes Ketimuran:. 13.50 Njanjian | 
Perry Como, 14.00 Hidangan siang: 

17.00 “Taman  Nasjiatul Aisjiah, 

17.40 Discotheek Barat: 18.00 Ra- 
juan Como: 18.30 Peladjaran Nja- 
nji: 19.40 Gending Sarwoneko: 
20.05 Gending2 Sarwoneko (landju- 

tan): 21.15 Obrolan pak Besut: 21.30 
Tjipt. J. Haydn Simfoni, 22.10 Pe- 
njedap Malam, 23.00 Tutun. 

“Djakarta, 8 Oktober 1954: 

“Djam 06.10 Pengadjian: 06.40 Ga 
melan Djawa: 07.10 Orkes Harmo-f 

inium: 07.30. Orkes Studio Medan, | 
112.00 Njanjian Ramlee, Asiah dll.: 
113.40 Orkes: Seruling Hutumuri: 
"13.00 Trio Martono, 13.40 Empat 
Sekawan Bandung: 14.00 Lagu2 

iru2 ini Maan pendudu 
| Djakarta karena beredarnja gan 
bar2nja dalam keadaan  telandjar 

ag ba ga aa 

17.00 Orkes Ba- 

grombolan telah mema | 

| Krontjong gembira, 

Hlaian: 17.30 - Pilihan Pendengar: 
!18.00 Varia Nusantara: 18.20 Rua- 
ingan Kesehatan: 18.30 O.K. Pan- 
| tjawarna: 19.30 Orkes. Hawaiian Pu 

anna Uli: 271.00 Kontak dengan Pen 
dengar, 21.15: Orkes Studio Djakar- 

ltas 22.15 Seni: Djawa Studio Dja- 
karta, 23.00. Tutup. 

mam 

HARGA EMAS. 
Semarang, 6 Oktober '54: 
24 karat: djuak ...... Rp. 47.— 

mat... Rp. 46,50 
22 Karat: djuak ...... Rp. 43,— 

beli ...... Rp. 41,— 
(Djakarta, 5 Oktober 1054, 
(24 krt tiap gr. ' Rp. 48.— djual 

122 krt tiap gr. Rp. 47,25 djual 
| Medan, 5 October 1954. 
|T-dak ditrima tjatatan harga 
|Surabaja, 5 Oktober 1954, 
T'dak ditrima tjatatan harga     anggauta D.L/T.LL,- jg beberapa 

bulan jg lalu telah menjerahkan di « 
ri kepada pasukan kita didaerah 
Brebes. Sebagai perbekalan oleh Pe: 
merintah telah diberikan uang ma : 
sing2 sebanjak Rp. 100,—: jaitu se ' 
bagian dari pemberian Pemerintah ' 
jg, ditentukan sebanjak Rp. 1000,— 

untuk tiap2 orang. Ketjuali itu da- 
ri Djawatan Sosial mereka djuga 
menerima pakaian masing2 1 stel. 

. Dengan pembebasan ini, jg .meru 
pakan giliran. kedua, maka selesa'- 
'lah usaha penampungan terhadap 
rombongan tsb» jg dikenal dengan 

nama Pena Samlawi EN 
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Singapore, 5 Oktober 1954. 
Emas lantakan tiap tael 

« Str. $ 154.— beli 
dan Str. $.160.— djual 

Londen,.5 Oktober 1954. 
|Harga enras: internasional menurut 
La dollar Amerika adalah 

Emas Beirut tiap ounce- 35,25 
Emas Macao. . tiap ounce 37.70 
Emas Hongkong Aap aga 37.85 

    

kesenangan jang lebih 
kepada Tuan sendiri dan 

Kini di Indonesia PUN ia 

Pantai CC. acc. 

Lei tiap botol terdjamin, asal segel 

|tris Maluku: 20.40 Sinondang Tapi- | 

Kobar baik untuk ku 
dan pujpe pem Imam. 2 

ATT 
Tinta dengan Warna? 

tjomerlang ink adalah suatu keadjai- 
bah kimia dari Laboratoris Talens. 

| Putuskanlah Kari ini djuga untuk 
memiliki suatu botol Pehtal CC. 
Tuam tidak akam dapat Memberikan 

Di Eropah tinta ini sangat digemari. 

MENTAL CG La suattt hasil Talens 

jang terkenal diseluruh dunia 

badan hasil Talens. 

Partai Pantj 

sila Lahir 
Hari Selasa jl. diprokla 

berdirinja Partai Politik ”Pa 
la” dengan Dewan Pimpin 

| satnja berkedudukan di Kr 
no. 6 Djakarta. Dewan Pi 
Pusat terdiri dari 17 oran: 
umumnja A. H. Harto 
sekretaris-djenderalnja P. 
sono. Dewan Partainja te 
ri 45 orang. P3 

dnsarnja,, 

“menegakkan dan mempertahankan 
kemerdekaan Negara Republik Indo 
nesia sesuai dengan maksud dan #ji 
ta2 , proklamasi kemerdekaan 17 
Agustus 1945, ..melaksanakan tita? 

Pantjasila dlm. segala urusan kema- 
sjarakatan serta mempertahankan 

dan memelihara Pantjasila, sebagai 
dasar Negara R.I”. Demikian a.l. 
azas dan tudjuap partai jang baru 
linjatakan berdiri itu. 

SUMENDRO RESIDEN PATI 
Didapat kabar dari kalangan jg 

mengetahui, bhw. Sumen To 
sekarang Bupati Tegal terh 
mulai 1 Oktober '54 oleh Kem, 
D.N. diangkat mendjat Residen 
Pati. 

Sebagaimana diketahui, sedjak 
R, M. P.. Mangunnegoro diangkat 
mendjadi Gubernur Djawa-Te- 
ngah, djabatan residen Pati masih 
terluang. 

  

    

  
besar: lagi 
pena Tuan. 

didapatkan. 

          tidak rusak.   
  

par | Menurut anggaran 
tai tsb. berazas ,,Pantjasila Negara 4 
Republik Indonesia” dan bertudjuan ' 

pa
 e
a
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Rdiuta, dapat diharapkan se 

“Idiumpaj keseretan tehnis administra 
tf. dan transaksi, jang untuk masing $ 
masing p'hak meliputi djumlah jg. 

   
   

Hanja 2 Pet. 
ADALAH MEMA 

untuk membuka perhubi 
' dr.e d tempa'kan seba 
dan URSS telah mene 
untuk Indonesia dengan 
mikian pembesar tinggi 
pendapsinja kepada pertanjaa Dorkan bahwa pada waktu Dutab keinstansi erdagangan luar 2pakah sudah datang waXi dagangan jang konkrit an 

   

Sampai sekarang ini mengen: i per | : 
kaga lak In-   

dagangan denga, URSS, | 
donesia belum mentjapai ,,kepas 
waktu”, tetapi tidak boleh disangsi- kan lagi niat pemerintah RI. jang 

     

   

dakan perdjandjian dagan 1 URSS itu, sesuaj deng uar negeri Indonesia jang tidak met 
hak sana sini, terutama bila diingat potong jang besar dari URSS. 

elandjutnja dari berita2 pers ten- tang kredit URSS “Tenda” Pata pembesar tinggi Pe 

mempunjaj keinginan untuk menga-| 

    

          

I Moleb Lagi 

Kementerian Per-| 

Vawaran Russia Jg Zakelijk Dgn Bunga 
Sangat Menarik — | 

    

   

   

    

   

    

DansajDan Tor 

Pa- 

"ikai" Lipstick 
“| Hanja  Pertjintaan'Tidak 
(Boleh Patahkan Sema- 
ngat : Hidup Sehari-Hari 

: Di RRT t 
  ekonomian tersebut memberikan pe-| mandangannja bagi Indonesia, sja- 

ratnja djika bunga hanja 296 dengan 
tanpa ikut serta saham modal da- 
lam perusahaan2 atau projek2 se-| perti jang dimintakan oleh lain2 

  

| KORESPONDEN harian India SA. rekimng, me ent 

naga upan, ehari2 di Tiongkok.   creditors, adalah sangat menarik. 
Transaksi2 kredit seperti kredit 

URSS Kepada India itu “adala ze- 
kelijk, dengan pengharapan the 
best proposal” URSS itu nanti da- 
pat memperlengkapi kebutuhan2 da- yi 
lam rentjana industrialisasi — negara 
Republik Indonesia. $ IE 

Banjak tawaran 

man L.N,    Tae Titans 

| Yawaran2 untuk mem 
pindjaman kepada Indonesia telah | berpakaian 
diadaXan oleh Swedia, Italia, Pe-| 
rantjis, Djerman Barat, negara2 di 
Eropah Barat, djuga dari negara2 
Eropah Timur seperti Tjekoslowa- 
kia, Hongaria dll. Tjekoslowakia 
Hongaria dil negara2 Eropah Ti- 
mur sampai sekarang belum mem- 
berkan setjara konkrit tawaran- 
nja, seperti jang dilakukan, umpa- 
mania, dari Perut, Mini eng j 
ra2 jang baru disebutkan tadi, ma- 
sh d kehendaki suatu mua 2 lagi, untuk membitjaraka 
m 'kian pembesar tinggi 
ran Perekononfan, Bibi 

Perdagangan dengan Dier- | 
man Timur akan dilantjar- 
kan. : $ , a 

Offerte Republik Demokrasi Dier 
man (Djerman Timur) untuk pemba | 
ngunan paberik di Jogjakarta ada 
lah menggembirakan dan sangat me 

- 

“. 

fenurut Reddy, pemerintah su- 
. Bau am Jjenotaran2: 
nja ngenai ikaian, hingga 
sekarang” benjak terlihat pemuda 
dan pemudi pakai pakaian jang 
aneka-warna, baik potongan mau 

n warnanja. Di Shanghai dan 
inton an disana-sini sudah 

tampak lagi lipstick. Tetapi para 
, . partai dan pegawai? 

nggi masih pakai tenue biru di 
musim dingin, abu2 dimasa pa- 
-nas, tetapi kadang2 ada jang 
-ber potongan Eropa. 

Dihotel-hotel baru di Peking, pa- 
da malam minggu orang orang ba- 
njak berdansa  setjara Barat: lam- 
pu2nja sengadja disuramkan. Mu- 
sik Barat — tapi tjiorak Rusia”, 
kata Reddy — mendijadi populer di 
kalangan pemuda. Makin sering di- 
adakan konsert, Dansa Barat dian- 
djurkan. 

Dilapangan pertjintaan, partai be 
rusaha membimbing ketjondongan2 
romantik kearah sedemikian, hing- 
ga ,pemuda Tionghoa mempunjai 
perasaan dan memberikan. reaksi je 
benar”. ,,Pertjintaan djangan boleh 
mendjadi peristiwa jg melemahkan 
disiplip baru jg. mendjadikan sang 
pemuda mendjadi alat2 militant EF 
effisien daripada Demokras: Baru”. 
»Pertjintaan harus diterangkan se- 
bagaimana semestinja dan -diorgani- 
saSi. Pertjintaan harus didasarkan   narik. demikian kalangan Kemente 

rian Perekonomian menjatakan key 

pada Ie n Kasan GG 

Selandjuinja mengenai hubungan 
d»gang dengan Republik De rasi 
Djerman ituypembesar 
terian Perekonomian. isb: 
kan. bahwa persetudjuan dagang 

    

Te 
publik Demokrasi Dierman — Re 

RX Indonesia pada pertengahan | 
tahun ini. realisasinja, hanfa .men 
publi 

tidak besaru jaitu..US$. 2.5 engzt 

Antara”. pe 

tinggi K men fi 

atas kehormatan dan kesamaan tji- 
ta2- politik”, 

Demikianlah a.l. tulis Reddy me- 
ngenai beberapa "jorak  kehidupar 
sehari-harj di Tiongkok. (Antara). 

TEHAN? SERARELA, 
an :HOA SELESAI DI- 
ARIK DARI KOREA. “ 

— Djurub'tjara markasbesar Pasu- 
kan-pasukan Sukarela Tionghoa di 

ton gyang mengumumkan pada 
hari Semin, bahwa antara tangoal 
16 Seo'ember dan 3 Oktober telah 

  

landjutnia au @kerdiakan rentjana pena- 
pkan lebih melat'arkan hubungan da|"'kan kembali 7 divisi Pasukan-Pa- 
pang antara dua negara? Republik (Sukan Sukarela “Tionghoa dari 

  

watt sehingga kota Kebajoran 
siang dan 

tia-panitia ini merupakan paduan 

Malang panitia tersebut 
Rakjat Indonesia, Partai Komunis 
Lik Indonesia dan Partai Nasional 
nal Indonesia. 

Di Madiun dalam rapat bersama 
partai2 dan organisasi2 telah dike- 
luarkan ikrar bersama jang menjata- 
kan sepenuhnja berdiri dibelakang 
delegasi R.I, dalam PBB dan kepa- 
Ia. Pemerintah mendesak supaja se- 
jera dibentuk Pemerintahan R.I. 

Propinsi Irian Barat. Pada. tanggal 
28, September jang baru lalu didae- 
rah Malang telah diadakan rapat se- 
rentak dari 29 ketjamatan diantara 
partai/organisasi massa, dimana pa- 
da, umumnja dinjatakan kesatuan 
pendirian. untuk. berdjuang mengem- 
balikan Irian Barat pada Republik | 
Indonesia, walaupun misalnja harus 
terpaksa melalui djalan2 kekerasan. 
Pernjataan kesanggupan dan kesa- 
tuan tekad ini tidak sadja keluar da- 
ri kalangan partai pemerintah, teta- 
pi djuga dari kalangan? partai op 
'Dosisi tanpa ketjualinja. Sehabis ra- 
pat2 itu, di Kepandjen kabarnja te 
lah berhasil dibentuk sebuah panitiz 
jang dinamai ,,Panitia Pembela Iriar 
Barat”. Panitia tersebut merentjana- 
ikan mengirim resolusi kepada dele- 
gasi Indonesia di PBB dan kepada” 
Ketua PBB. Kepada jang pertama: 
untuk menundjukkan dukungannja 

“kepada perdjuangan delegasi, se- 
dang kepada jang kedua untuk men- 
desak supaja PBB memerintahkan 
pemerintah Belanda untuk menjerah- 
kan Irian Barat pada Indonesia. 

  
  

Indonesia — Republik Demokrasi | Korea, dan mereka kini telah be- (Antara) mama, Isi 3 Apek | rada. kembali. di.RRT. 
Mengingat kedudukan Indonesia | —u 

   H2alam persediaan devisen adalah sa 
cat tidak tebal, maka kelonggaran | 
embajaran dari pihak Republik Dej- 
hokrasi Djerman adalah diharapkan |” 
ancat. maka terpaksa untuk ' tiap 
ansaksi impor dikehendaki oleh In 
nesia penutupan eksportaja. , 

(Antara) 

E : 2 

Badai 
Banjak Ru 

r. NASUKO HARDJOMIDJO-| 
JO DIHUKUM PENDJARA | 

1 TAHUN 4 BULAN. ANGIN RIBUT DAN PETIR 
Mr. Nasuko Hardjomidioio, pet, Na babkan banjak perahu besar/ketji 

ekonomtan jang diserahi tugas | Hantiur dan beberapa djiwa melaj 
bagai seting DIRUM bahagian 15.00, turun angin ribut jang ken 
ea dan perdagangan, diantaranja perabu2 jang ma 

i Senen oleh Hakim Mr. G.K. | Weliaran 2. Mn 5 Na Tatar 
1 dari Pengadilan Negeri Dja | "ena lekas dapat pertolong 
a telah didjatuhi hukuman 
djara selama 1 tahun 4 bulan 
otong selama waktu dalam 
anan, karena dipersalahkan te- 
menggelapkan uang negara 

esar Rp. 148.683.— jang ter- 
di dalam bulan April dan Mei 

jang lalu. Ta £ 
Intuk pegawai tinggi Kemen- 
n Perekonomian itu, Djaksa 
Abbas dalam reguisitoirnja 2 

Penerbang2 Indo- 
| nesia Utk GJA 
— UPATJARA penjerahan 10 pi- 
lot bangsa Indonesia keluaran Air 
Service Training (AST) Hamble, 

pcu 3. menuntut hukuman | inggeris, oleh Sekretaris Djenderal 
jara 2 tahun 6 bin. (Antara) Kementerian Perhubungan Ir. Soe- 

toto) kepada Direksi Garuda In- 
donesian Airways jang diwakili 
oleh Acting Direktur Ir, Soege 

“telah dilan kan hari Senin 
i-b.l. Demikian diumumkan . oleh 
Kementerian Perhubungan. Para 
pilot.ita lalah Sujono, Sutjipto, 
Rukanto, Siregar, Sjafei, Kusdji- 

olitik Kekera. 
an Perantjis 
tp Dilandjutkan Di 
Iaroko & Tunisia 

Tea ... Amir dan Abdul Rochim jg kem- 
UM nasionalis Irag dan | haji di Indonesia pada tgl. 30 Dju- 
ko pada hari Senen menje-| nj 1954 setelah dididik selama politik Perantjis di Afrika | 51, sahum di Inggeris atas biaja 
dan al La ini : 

emperingatkan, Wa MA 1” Selama. 3 bulan di Indonesia me 
Indotiina telah membukti- dia memet membatu Gidikan 

terbang. pada. Akademi Penerbancan 
ahwa Peranffis tidak dapat 

an te Ma aa Ta Indonesia. unituk menjesuaikan kepan 

Bandjarmasin Diamuk 
lai Dan Petir 
mah Roboh: Perahu Besar 
Ketjil Tenggelam 

| ta-benda, tetapi dikali Barito, disamping kerugian harta-benda, te- 
| lah mendjadi kurban djuga beberapa dj'wa, diantaranja 2 orang 

anak beranak jang telah tenggelam. 

natin Rubionos Repon, Sumedi 

sore bari Senen jl. telah menje- 
| karam ramah2 tumbang dan 
ang. Dari djam 14.30 hingga djam 
tjang. Banjak perahu besar/ketj1 
penumpang dan barang2, ig ber- 

rito karam, D:kali Martapura, ka- 
gan djwa tidak ada, ketjuali har- 

Sementara itu perlengkapan Pasar 
| Malam Kepolisian dilapangan Merde 
|ka telah tumbang dan hantjur se 

buah rumah kepun/aan penduduk 
Tionghoa. di Djalan Martapura men 
'dapat kerusakan besar karena robo 
than kaju. . 

Sebuah pohon beringin jang besar 
dimuka Mess Bentara rebah, dar 
mengenai Mess Tentara itu, tetapi hai 
nja menderita kerusakan ringan. Se 
batang pohong beringin besar lain 
nja didekat kediaman Panglima Sa 
dikin tumbang djuga, dan mengensi 
kantor Pendidikan Djasmani/Inspek 
si S.R., sehingga mendatangkan ke 
rusakan ringan, 

Selain dari itu banjak rumah be 
ser/ketjiy mendapat kerusakan2 aki 
bat kena robohan pohon2 ka/u be 
sat jang ditumbangkan angin. 

Korban petir. 
' Sesudah angin ribut, turun pula 

dahsjat, jang terdjadi selama 20 me 
nit. Kimait listerik didialan Beli 
tung putus, dan mengenai seorang 

|wwanita murid SGA, sehingga mening   |daian mereka dengan keperluan di 
Indonesia. Hingga kini telah beker 

ja pada G.LA. 8 bekas pilot AU 
'R.L, 10 pilot keluaran AST Hamble: 
irombongan pertama jang diserahkan 
'kepada GIA pada 25 Djuni 1954 
'dan sekarang 10 pilot rombongan 
“kedua dari AST Hamble. Semua 28 
orang. Pada achir tahun ini akan se 

'lesai latihan 14 pilot Indonesia da 
'ri Akademi Penerbangan Indonesia 
|dmi Penerbangan Sepiy di Djakarta 
| dan 2 jang mendavat didikap dineze 
iri Belanda, 

DrmJah pilot bangsa Ia lonssia 
iang bekerdja pada GIA pada achir 

Marokko, Ahmad  Bala- 
an duta-besar Irag Fadhil 
telah mengeluarkan state- 
ntuk mendjawab pidato 
iang diutiapkan oleh men- 
akiman Perantjis, Guerin 

umont, dalam sidang Ma- 
Imum PBB pada hari 

ej menjatakan, bahwa seper 
wakil2 Perantjis jang dulu2 

1951. wakil Perantiis 
teri: 

ahun 
arahg berbitjara pula 

3 baik ,Perantjis di Maj 
ka, tetapi tjelakanja kenja |: 

lenundjukkar sebaliknja: po 

    

san dan penindasan me-jtahun ini mendjadi 44 orang. jang 

hekan. Suatu komisi penjelif selama 2 tahun mendjadi - co-pilot 

sderhana akan dapat mem- | pada pesawat Dakota dan  Heron. 

Mesurut renjana GIA, bulan No 
pember 1955 tidak- akan ada lagi co 
pilot bangsa asing: tetapi sebagai cap 
tain masih akan diperlukan tenaga 
asing, jaitu 23 captain untuk Con 
vair, 20 untuk Dakota dan 31 untuk 
Heron, sedang disamping 3 3 in 

PBB untuk menjelesaikan Jstruktur, seorang chefviieger dan s6 

Kovid tidak dapat dike-| orang hoofd technisoh bedgijf ma 

hia dengan mudah. Demiki 
ci. Jamali menjatakan ha 
hahwa Perantjis akan men | 

il dalam perundingan2nja 
akil2 Marokko dan Tuni- 

| tetapi dalam pada itu ja 
an. bahwa hak dan ke- 

gay dunia pada waktu itu dinga. 
Dapat ditambahkan, angin ribut 

jang kerasnja seperti tsh. tadi disu 
sul dengan hudjan lebat serta petir | 
jang-dahsjat: belum pernah terdjadi 
pada masa-masa jang lalu. (Antara) 

KOREA UTARA MINTA KO- 
MISI GENTJATAN SEN- 

| DJATA BERSIDANG. 
Berita Seoul pada hari Selasa 

mengatakan, bahwa Korea Utara 
telah .mengadjukan permintaan, 
supaja Komisi Gentjatan Sendias 
ta Militer mengadakan sidangnja 
pada tanggal 6 Oktober. untuk 
.membitjarakan masaalah jang ber- 
talian dengan “pengembalian 2 
orang personil Amerika, jang me- 
nurut fihak Korea Utara telah me- 

  

  

langgar persetudjuan gentjatan 
sendiata, 

lama 2 tahun bekerdja sebagai cg- 
pilot, maka mereka akan, dapat. di 

Hari Minggu jang lalu oleh menteri pekerdjaan umum, Moh. Hassan 
| telah dibuka dengan resmi sentral listerik jang baru di Karet dekat Dja- 
karta. Meskipun sentral listerik ini belum selesai sama sekali pembuatan 
nja, tetapi sudah .dapat memberikan aliran listerik sebanjak 900 kilo- 

sekarang bisa mendapat aliran listerik 

Semangat Rebu 
bali Irian - Barat 8 

Makin Menggelora Di ' Djawa-Timur— 
Rebut Kembali IrianSekalipuo Terpak- 
sa Harus Menempuh Djalan Kekerasan 

SEMANGAT MEREBUT kembali Irian Barat di Iijanta Tina 
tampak makin bergelora. Dimana2 panitia2 jang menjatakan ke- 
sanggupan berdjuang merebut kembali Irian Barat didirikan. Pani- 

nisasi jang mentjerminkan besar dan bulatnja keinginan rakjat. Di 
telah dibentuk terdiri dari wakil2 Partai 

Indonesia, SOBSI, Partai Katho- | 

bang, nama Henrj d'Oliveira, umur 
suda 

  

         
   

     

   

malam. : 

  

dari berbagai partai dan orga- 

Indonesia: ketuanja Partai Nasio 

. Paberik » Piring 
Terbang“ 

SEKARANG SUDAH d'kete- 
mukan, sekarang orang sudah ta- 
hu. sapa jang membuat itu ”pi- 
rng2 terbang” jang suka menim- 
bulkrn kegemparan dimana-mana. 
D mana? Siapa jang membuai? 
ME SE aa 

lah menemukan “pentjiota” dan 
pemlk ”piring2 terbang”, 

naikkan sebuah. Hanja sadja ”pi- 
ring2 terbang” tadi ternjata hania 
balon sadjas ja, lain tidak, hanja 
balon belaka. Ukurannja 2 — 3 
meter. Siapa kbnon ”sardjana 
ulung” jang membuatnja? 

Seorang- pensiunan pekerdja tam- 

58 tahun, tinggal didesa Bou- 
vry les Bethune, kawan2nja menge- 
nalnja sebagai pelawak. 

Salah satu diantara: balon2 jang 
mengagumkan barang- siapa jang 

melihatnja itu, telah mendarat dila- 

(Pembukaan Ken 
| Blok Sovjet Adalah 

|... DIEPANG 

     
      

  

   

  

   
     

       

     

hnja embargo atas bahan2 strategis. 

IK -Mr. Sunarjo seterusnja menerang- 

ga digerakkan oleh. hasrat" kemau. 

La didaerah Pas | 
de Calas, di Perantjis Utara, te-| 

“Pp dan | 
malahan waktu polsi menggere-| 
beg pemil'knja sedang hendak me- 

|dang dan hampir sadjia membakar 

hudjan lebat jang disertai petir jang | 

timbunan djerami. Balon tadj dari 
djenis bentuk” Montgolfier, pembung 
kusnja dari kertas plastik,  dilekat- 
kan. Didalamnja  dinjalakan api, 
hingga balon mendjadi berwarna ku- 
ning kemerah2an, dan bisa terbang 
melajang sampai sangat tinggi. d'Oli- 
veira mungkin akan didjatuhi den- | 
da, karena lelutjon2nja jang berba- f 
haja itu. (Antara). 

GENERATOR TURBINE 6 
DPJUTA K'LOWAT JANG 
PERTAMA DI BUAT DI 

TIONGKOK. 
Paberik mesin2 Tstrik Sjanghai 

telah berhasil untuk membuat ge- 
nerator turbine . sebesar 6 djuta 
k'lowat untuk pertama kalinja di 
T ongkok. Pekerdjaan ini telah se- 
lesai pada tgl. 26 September. De- 
ngan dem'kian maka, kaum buruh 
peberik itu telah dapat melaksana- 
kan. sumpah mereka sehelumnia 
untuk menjelesaikan pekerdjaan 
itu sebelum hari nasional pada 
tgl. 1 Oct.. dan untuk menghor- 
met' sidang pertama  Konggres 
Rakjat Nasional. | 

DUKE OF EDINBURGH TAK 
AKAN TERBANG SENDIRI 

-reka”. 

“pembesar jang menghadiri konperen- 
isi di Ottawa ini berpendapat, bahwa 
diterimanja Djepang. mendjadi ang- 

! 

  

san aki 

(RAR PP 

Vitaal Bg. Indonesia ' 
   R.I. Tergaotang Dari Suara 'Kominis— 

| Djepang Anggota Reotjama-Kolombo 

       
      

   
   

  

HARI SELASA jl. sudah mendjadi anggota ke-15 
Konsultatif ana Colombo untuk perkemba- 

    

   

  

  
   

   

  

sesudah hilang perintang jang 
Indonesi ikianlah tulis AFP. 

| ngumumkan sebelum 

      6 

G 
Mr, Sunarjo mengatakan" dalam 

|konperensi pers di Ottawa, bahwa 
pembukaan kembali perdagangan de- 
ngan negara2 Blok Sovjet itu adalah 
|satu soal jang vital bagi Indonesia. 
Di Indonesia tidak ada krisis ekono- t . 

"mi jang berbahaja, kata menari Su- Kini M akin Bertambah 

narjo, akan tetapi sebagai salah satu h.»....— 1 EN en ES ae 
geri“ pertanian Indonesia tergan- 'Kuat—SarasinChawatir 

daripada harga dipasar2 luar |”... &. : 
egeri. Salah satu sebab terpenting |... 

ipada kesulitan2 jang dihadapi | Washingte te Sarasin, pada ndonesia sekarang, adalah berlaku- |hari Senen meneran-kan kepada 
pers, bahwa. geralan: komunis 
“Tionghoa untuk menbentuk suatu 
pemerintahan ,,Thai Merdeka” di 
dalam h perbatasan Muang 

erakan Thai 
Merdeka' 

Sei    (AR Nuang Thai di 

dalam perdagangan dengan negara2 
Blok Sovjet.   

kan bahwa ia ingin memperoleh so- 
kongan batin bagi Konperensi Co- 
'lombo, dengan harapan supaja. em- 
bargo atas bahan2 strategis itu di- 
#findjau kembali, untuk kepentingan 
Indonesia dan negeri2 seperti Mala- 
ya, Birma dan Muang Thai. 

.memperbesar - kegiatannja, sehing 
ga Muang Thai dewasa ini dapat 
dianggap sebagai tetapat bahaja 
jang kemudian di Asia. Sarasin 
memberikan keterangan tsb. da- 
lam tanja-djawab dengan pers 
mengenai keadaan di Muang Thai 
sekarang berkenaan dengan ter- 

 »| Wudjudnja organisasi pertahanan hasray kemauan bai) Asia Tenggara (Seato). 
Berita UP mengatakan bahwa Mr 

'Sunarjo hari Selasa pagi telah me- | 
ngadakan pembitjaraan melalui- ra- 
diotelefoni dengan pemerintah d 
Djakarta. : 

“Tak lama kemudian ia mengatakan 
'dalam: konperensi pers ttsbi diatas ta- 
| di, bahwa Indonesia tidak. akan me- 
rintangi. tawaran Djepang untuk 

memberikan bantuan tehnis kepada 
Rentjana Calombo. 
|“ Suara delegasi Indonesia menge- 
| nai masalah penerimaan Djepang itu 

sRI. digerakkan oleh 

Dalam hubungan “ini ia menjata 
kan bahwa sulit baginja utk. menga- 
takan pengaruh apa jang diberikan 
oleh Seato terhadap keadaan dinege 
rinja, karena ketentuan? dalam per 
djandjian Seato itu tiada satupun jg 
telah dilaksanakan. Akan tetapj jang 
njata ialah, bahwa kekuwatiran ter- 
hadap gerakan ..Thai Merdeka” ig 
didukung oleh kaum komunis kini 
mendjadi makin besar. Demikiap Sz 
rasin. 

Menurut duta besar Thaj itu, ka- 
um komunis didaerah perbatasan 
Thai kini sedang melatih dan .mem- 
persendjatai penduduk propinsi Yun 
nan, RRT, dan mengirimkan regu? 
bersendjata-  kedaerah perbatasan 

Thai. ANN Ra : 
- Sarasin memberikan keterangan 
tersebut kepada pers setelah meng- 
kadakan .pembitjaraan 14 djam de- 
ngan pembantu menterj luar negeri 
Amerika Serikat urusan Timur Djz 
uh, Walter S. Robertson. 

Sarasin menambahkan, bahwa ja 
telah"'menjarankan kepada “ Robert- 
son-Supaja sidang Dewan Seato jang 
(pertama diadakan di Bangkok. Me- 
murut kesannja, Arerika Serikat 
akan menjokong saran tersebut. 

Achirnja Sarasin menjatakan pen 
dapatnja, bahwaDewan Seato seha 
rusnja bersidang dalam waktu sebu 
lan sesudah pakt tersebut diratifika 
si oleh masing2 dari 8 negara peser 

ita, Ditembahkannia, bahwa Muang 
“Thai telah meratifikasikannja. (An- 
tara — UP). 

Uang Diambil : 
DompetDikembali- 

akan mw” 
“Kebiasaan Baru Dari 
Tukang2 Tjopet Bandun, 

an baik dalam hubungan internasio- 
nal. 

Tak benar pemerintah RI 
tergantung dari suara K 

munis. : 
Menurut AFP, dalam konperens 

pers itu Mr. Sunarjo seterusnja me- 

ngatakan bahwa hendaknja sekarang: 
dapat dilakukan perdagangan lag 
dengan negara2 Blok Sovjet, karena 
keadaan di Asia Selatan dan Teng- 
'gara sekarang sudah mendjadi lebil 
baik, dilapangan mil'ter dan politik 
'Seterusnja “ia membantah seakan- 

lakan, pemerintah Indonesia tergan- 
tang daripada sokongan kaum Ko 
munis. Tuduhan ini tidak benar”, 
kata Mr. Sunarjo, ,,tetapi apabila 
kaum Komunis ingin menjokong pe- 
merintah kami, sudah barang tentu 

pemerintah tidak akan menolak me- 

Kemenangan politik jg 
besar bagi Djepang 

Menurut koresponden AFP, para 

  

gota Rentjana Colombo ini arti po- 
litiknja djauh lebih besar dari pada 

rti ekonominja. 
Keputusan untuk menerima Dje- 

pang ini merupakan kemenangan po- 
litik jang besar bagi Djepang, me- 
ngingat bahwa hingga achir2 ini 
Djepang ditolak berhubung dengan 
adanja rasa bentji dikalangan rakjat 
Asia Tenggara jang telah demikian 

DALAM BULAN2 belakangan 
ini pegawai kantor besar pos di 

i-bagian administrasi kpntor be. 
“sar Pos. dan Telegraaf di Ban- 

hdung, tiap bulannja rata2 dikete- 
GARCIA BERSEDIA MENG- 

rem | mukan 20 sampai 30 benda? de- 
UNDURKAN DIRI. 

Wakil presiden merangkap  men- 
terj luar  negerj. Pilipina, Carlos 
Garcia, mengatakan: pada hari Se: 
nen, bahwa golongan2 jang mengri- 
tik dia dalam soal pembajaran ke- 

tersebar di Bandung ini. 
Didapat. keterangan, . bahwa rupa 

ja dalam waktu belakangan ini di   rugian perang Djepang adalah tak jaan para tukang tjopet sudah 
toleran, dan menjatakan kesediaan-| mendjadiskebiasaan baru”, jakni 
nja untuk mengundurkan diri ,,setiap djika telah mentjopet dompet, maka 
waktu” dari djabatannja selaku men uangaja sad'a jang diambil, dan dom   LAGI DLM PESAWAT 

PANTJAR GAS. 
Suratkabar ”Sunday Express” 

dari London menul's bahwa Duke 
of Edinburgh, suam'nja Ratu Eli- 
zabeth ke-2 dari Inggris, atas per- 
mintaan Perdana Menteri. Chur: 
chill, akan t'dak lagi mengendali- 
kan pesawat udara pantjargas sen- 
diri. Sebagaimana d'ketahui Ed'n- 
burgh itu adalah djuruterbang jg 
ulung. 

teri luar negeri. Selama 2 hari jang| pe-2nja dimasukkan ikedalam2 kotak, 
achir2 ini Garcia telah mendapat | kotak surat itu. 
kritik2 jang pedas, karena mengata- Pia intor San an berhubung 
kan, bahwa rekomandasi2 dari se-|an dengan" poli di 
ndator Claro Recto. ig. menghendgki kepada Bh Na peritah mendja 
diputuskannja semua ikatan2 ata di korban ,.golongan kaum pandjang 
dan perdagangan . dengan. Djepang | tangan” dan, hingga kini belum me 
adalah ,,terlalu drastis”. Garcia me-| nerima kembali dompetnja atau su 
negaskan, bahwa presiden Magsay-! rat tanda penduduk ataw rijbewijs2 
say sendiri telah menasehatkan pula gpia “tt Wuntuk« berhubungan dengan 
supaja berhati2 dalam melakukan "bagian dministrasi kantor Pos atau 
tindakan2. (Antara-AFP). dengan polisi. (Antara). 

      

  

  

Smeer" Da 

Lisensi Tid 

Tih. disampaika, kpd. sekretariat 
Parlemen harj Senen j.l. suatu usul 
untuk mengadakan Panitia Enguete 
guna menjelidiki pekerdjaan Kemen 
terian Perekonomian dalam lapangan 
perdagangan, terutama jang menge- 
nai sistim, pekerdjaan dan pelaksa- 
ndan pengeluaran izin export dan 

import, sedjak Djanuari 1950. Usul 
itu ditanda tangani - oleh anggota 
anggota parlemen Margono Diojoha 
dikusumo, Mr. Assaat, Mr. Teuku 
Moh. Hassan, St. Makmur (sebagai 
anggota jang tidak berfraksi) dan K. 
H. Tjikwan (Masjumi), Kasimo (Ka 
tholik), Mr. Tjung Tin Yan (Katho- 
lik), Mr. Lukman Wiriadinata (PSI), 
Sumarto (Parkindo), Pellaupessy (De 
mokrat) dan Mr. Jusuf Wibisono 
(Masjumi). 

Didalam pendjelasan atas usul   naikkan mendjadi captain. 
Demikian pengumuman itu.   bila keadaan menun|sih dipakai tenaga asing. : 

Fa 2 UP). Setelah pilot2 bangsa Indonesia se   
» ki 

(Antara) 

tsb. dikatakan, bahwa dalam keada 
an deyiezen negara dewasa ini jg 
sangat buruk, maka disamping mem 

200pCt Komisi Utk Lisensi—,,Uang 
lam KPUI— Pembagian 
ak Adil — Usul Adakan 

Engucte Tentang Import-Eksport 
KORR. SENDIRI — 

oduksi, .perlu- diperhati- 
2 - mengenai. export. 

dan import. “Yengenai peratirap ex 
port diharapkan mengandung sti- 
mulans, gaja penarik bagi pengusa- 
ha2 untuk mempergiat  pendjualan 
barang2 keluar negeri. Penting se- 
kali untuk - diperbatikan “agar sis- 
tim, procedure dan peleksanaan 
pemberian lisensi export tidak mem 
beratkan kepada exporteur. 

“ Sedangkan jg mengenai peratu- 
ran2 import harus mengandung dia 
minan: 3. Pembagian deviezen jg 
rasionil dalam bermatjam2 sektor. 
b. pemakaian deviezen jg effektief 
dalam tiap2 - sektor, c. pembagian 
ig adil menurut kepentingan impor- 
teur (belangencijfers). 

Selandjutnja para pengusul itu sa- 
ngat kuatir melihat keadian seka- 
rang. Mereka sukar :melibat sistim 
jang tertentu, sukar mengikuti pro- | tinggi pendjualannja, 
cedure dan. pelaksatidan pemberika dak. risikonja, sendiri, 

    
isinilah terdjadi. korupsi jang sangat 
.menjolok mata. Kantor K.P.U.I. se 
lalu ramai, disana sering terdjadi 
'pertengkaran' dan perkelahian. Ma- 
lah kepala KPUI pernah mendapat 
pukulan. 

Seorang jang memasukkan offerte 
pada KPUI harus sedia mengeluar 
(kan uang ,,smeer” atau uang kopi” 
(untuk tiap langkah harus  didjalani 
'Offerte itu sampai pada loket dima 
na ia boleh menerima slipnja. 
“Pembagian lisensi tidak adil dan 
tidak- seimbang. Orang jang herhak 
menerima tidak — dapat, sebaliknia 
|orang jg. tidak berhak, diberi. Pen- 
(djualan lisensi memuntjak, orang be- 
rani memberi 450-sampat 200 pCt ko 
“misi. Ih membeli kebanjakan pe- 

| dagang2. besar asing. Djika mereka 
ini berani membeli dengan komisi 

dengan tjara   
  

Kata Sunarjo: Tak Benar Pemerentab 

  

Thai pada waktu belakangan ini 

jekstrim, angin panas dapat 

'hembus di Siberia dan padang-pasir2 

jg sangat luas akan berobah men- 

besar penderitaannja dizaman pen- | Bandung sering mendjumpai dom- na 
Tam: kota, Menurut keterangan da- | 

.mkian dari kotak2 surat PTT jg | 

' Mmenjerukan | 

lisensi. Apa jang mereka dengar, di | 

200. pCt dapatlah dimengerti barapa |: 

Kembali Dagang Dgn 
  

  

RS. Poru2 
Jg Terbesar 
  

JAJASAN IBU SOEKARNO. 
Pengurus Jajasan Ibu Soekarno di 
rumah sakit induk untuk kanak2 
tanah bekas milik »Tjilandoh” di 
batu pertama dilakukan oleh 
kan oleh Presiden Soekarno. 
hadlir, Wakil Perdana Menteri | 
teri Sosial, walikota Djakarta Raya d 
dari kanan ke kiri: | 

  

Berkat bantuan2 jang telah diterima 

jang mendeirta sakit paru2 di atas 

Ibu Fatmawati Soekarno dengan disaksi- 
Dalam upatjara perletakan antara lain: 
Vongsonegoro, Menteri Kesehatan, Men- 

Ibu Fatmawati, 
Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan sedan 

an kepala kerbau. 

  

   

Djakarta akan: mulai membangun 

Tjilandak (Kebajoran). — Perletakan 

an para pembesar lain2nja. Gambar: 
Presiden, Menteri Sosial, Wakil 

g menjaksikan pengubur- 
2   

  

PBB Mendj 
nja Tjuatja Dunia Akan 

Biru Di Riviera Akan 
RENTJANA2 SOVJET un 

dan mentjiptakan Jautan dalam2 
rawa dan danau2 ketjil jang sa 
dekat Kutub Utara, pada hari 
kechawatiran dikalangan para ah 
rologi Dunia dari PBB di Djene 
wa rentjana2 Sovjet jang dimak 
dus jang luas itu mendjadi tanah 
rah pertanian malahan akan me 
mengadakan revolusi dalam tjua 

Para ahli tsb. kini sedang mempe 
ladjari rentjana2 Sovjet untuk dgn. 
mengadakan perledakan? atom me- 
lakukan pekerdjaan raksasa meng- 
hantjurkan pegunungan, merobah 
arah aliran beberapa sungai dan 
mentjiptakan djalan? pengairan ba- 
ru sehingga daerah Asia Tengah ti- 
dak akan lagi ditimpa oleh suhu jg 

meng- 

djadi daerah2 makmur. 

Tetapi para achli itu chawatir 
bahwa rentjana sematjam itu dji- 
ka dilaksanakan lalu akan menim 
bulkan perobahan2 jang dahsjat 
dalam tiuatja. Diterangkan bahwa 
daerah Kutub Utara ialah kuntji 
perobahan2 meteorologi dan djika 
daerah Kutub Utara mengalami 
perobahan2 besar dalam tjuatja 
maka. arah angin Kutub Utara 
dapat berobah dan menimbulkan 
reaksi2 dalam keadaan tjuatja 
diseluruh dunia. Ini akan berarti 
bahwa langit biru dari daerah 
Riviera Perantjis, jang terkenal 
sebagai daerah dimana orang da- 
pat menikmati panas matahari, 
akan tetap mendiadi keabu-abuan 
warnanja dan Italia, Perantjis dan 
Swis jang terkenal akan musim 
saldiu lalu sama sekali tak ber- 
saldju. 

Perintjian jang baru2 ini didapat 

mengenai rentjana2 Soviet itu .me- 
nundjukkan bahwa Soviet mengha- 
rapkan dapat merobah “daerah jang 

Para Ahli? 

Daerah Saldju Swiss Akan Djadi 

Ijuatja 
adi Gelisah 

Russia Membom-Atoom Daerah2 Tundra— Akibat- 
Berobah Sama Sekali — 

Kering— Lautan 
Malih Djadi Abu2 Warnanja 

tuk ,,mengatom” pegunungan2 
baru di daerah tundra, daerah 

ngat luas dan tak berpohon di 
Senen menimbulkan gelombang 
li fjuatja dari Organisasi Meteo- 
wa. Para ahli ini chawatir bah- 
sud untuk merobah daerah tan- 
yang dapat dipakai sebagai dae- 

nimbulkan bentjana karena lalu 
tja dunia, 

luasnja sama dengan luas Italia, Dje 
pang dan Amerika Utara bersama. 

Diumumkan beberapa harj jl. oleh 
Dewan Ilmu-pengetahuan Praktis di 
Moskou rentjana2 tsb. mengemu- 
kakan 3 projek besar untuk merobah 
permukaan Asia Jaitu : 

1. merobhgh arah aliran “ sungai 
Amu Darva melintasi dataran Sibe- 
ria. 

2. mendirikan bendungan2 raksa- 
sa jang dapat merobah bahwa sungai 
Ob tidak mengalir ke Laut Kutub 
Utara tetapi ke Danau Aral. 

3. pembuatan suatu terusan jang 
pandjangnja 100 mil dan akan terpo 
tong oleh sungai Yenesiz di Asia Te 
ngah. 

Djika projek2 ini selesai dikerdja 
kan maka sungai2 'akan disalurkan 
dalam terusan2 masuk Danau Aral 
sehingga luas danau ini mendjadi tju 
kup besar untuk mengairi daerah se 
luas 1.000 mil persegi jang berarti 
20 kalj luas Nederland. (Antara). 

  

Mao Tse-tung, Presiden RRT, 
telah memberikan diamuan bang- 
ket malam Minggu jl. di Pek'ng 
untuk menghormati berbagai2 de- 
legasi2 pemerintah jang menghad- liri Hari Nas'onal RRT, 1 Okto- 
ber jl, demikianlah diberitakan 
oleh Hsinhua. Sebagaimana d'ke- 
tahui maka delegasi pemerintah 
Sov'et Uni dikstuat oleh Nikita 
Khuruhchev, Sekretaris pertama 
dari Partai Komunis Sovjet Uni, 

  
  

h 
d 
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Bila 
k 

£ Alamat : 
'. R. HADIHARTONO 

(R. GUNAR) 

Hotel Islam kamar 12A , 

Keprabon — S o1 o. 

e 

fimu 

ACHLI FALAK - ACHLI NASIB 

rangkan nasib jang akan “datang 
x akan menemui (mendjalani) dan 

: . 4 lain2. , : 

tai uang Rp. 10.—. 
datang ongkos Rp: 7,50. - 

Djum'at dan hari 
Minggu, Kemis buka 2 hari, 

Gaib dan SUTJIHATI 
Sanggup mengobati penjakit 

ingga sembuh: Perobatan dari 
jauh. Sedia Obat2 Indonesia tju- 
up. Ongkos damai. 

Disertai Ilmu Sutji Hati,, mene- 

Kalau tidak tempo datang tju- 
up surat menjurat 1 orang diser- 

Kalau bisa 

PENASEHAT: 
Pagi djam 9—12. 
Siang djam 14—16.30. 

Besar Prij. 

  

  

    
  

  
  

     
  

 



    

     

     

   

     
    

    

   
SO Krabslce: ar 

2 Ginga Me banar IBisa dapat pada 
setasiun ' Tawang—Karangtempel | Sg 5 
— Bodjong Semarang djam 9.30 | 
— 11.30 Na 5 October '54. 
Adres: Kotak Pos 1 

dan BELI UP itomraen NO CARUDKTNDONE 3 : HORLOGE REP ARATIF ATELIER 
Untuk lelaki dan perempuan 3 AN Al RW A Y & N , Be PA pal jar dah terkenal. X 3. ' FA . 1 ” Ad -matjam onderdelen untuk segala merk 15, 17, 21, 25 batu dari segala merk jang su a sedia bermatjam-m i ' HARGA MELAWAN. SERVICE MEMUASKAN. : 

  

   

membutuhkan dengan segera : 
. Horloge lelaki tag perempuan. 

Ashab Dhubijan" : 00 Jaem 20 orang tenaga laki? 
5». : : YAN 

untuk dididik mendjadi : 
Bodjong 10c — tan 1144 — . Semarang, : : 

HO RL o G E UN OS ARVICE Dibuka dari: djam 8 sampai 1 siang EMPLOYE GROUND OPERATIONS pada G.. A, 

: Ae SAN Do Sala: Pa In Ai paling rendah S.M,A. atau sederadjat rpendidikan paling rendz .M,A. G at. 
Battulah p. M. L 1 HARI MINGGU Pn Umur 21 s/d 32 tahun. 

Warga Negara Indonesia. 
3 Berbadan sehat (sesudah diperiksa oleh dokter jang ditundjuk BAG sik Ka unEn rausansas2te milasta taon MeDNempaKLNs mmm a bi m— « oleh G.LA.) , age -— meme Manan 2-5 : . : tai Harus dapat mengerti/mempergunakan bahasa Indonesia, dan 

Inggeris. 

Harus mempunjai pemondokan (huisvesting) di Djakarta, sela- 

ma pendidikan dan sesudahnja. 
Bersedia untuk ditempatkan diseluruh kepulauan Indonesia 
atau diluar negeri. : 

h. Harus lulus dari test jang diadakan oleh G.LA. 
1. Paling disukai: F 

1. mereka jang telah mempunjai pengalaman bekerdja di- 
kantor2 Pelajaran atau Penerbangan. 

       

      

   

    
AA bodor 32 Semarang : 

  

Di. Mataram 57. (Pandean) —. Semarang.         Ditanggung ongkos melawan. $ 
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1. s Rahat 5 1 
“TABIB 

' Serba 109 — Nb 
Specialist untuk WASIR (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN,: 
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IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 5 2 Pata mempunjai pengetahuan mengenai soal2. Ope- 
4 ajakit "1 2 IG 2 LA 

HK La biang 2 ga pagi KETERANGAN: 
3 —7. sore Pendidikan diadakan di Djakarta selama 6 bulan. 

Sesudah tammat dan beridjazah dari pendidikan ini, maka me- 
reka akan ditempatkan pada pekerdjaan jang mempunjai ba- 
njak harapan dikemudian hari (dalam dan luar negeri). 

3. Selama dalam pendidikan mereka akan diberi tundjangan jang 
pantas. 

4. . Pengangkutan dengan pesawat udara dari tempat jang diten- 

tukan oleh: Pendidikan mendjadi tanggungan Perusahaan (ini 
sesudah ada panggilan tertulis dari Bagian Pendidikan). 

5... Mereka jang telah pernah mengadjukan lamaran untuk sesua- 

| tu djabatan pada G.LA., tetapi belum diterima, supaja menga- 
—.djam 

djukan lamaran baru. R.S. Elisabetti 10.30—11. 30 5 , Lamaran tertulis lengkap dengan keterangan Riwajat Pendidikan 
AON UP 7 : sa y - : $ Tana dan salinan diploma, serta riwajat pekerdj: aan, supaja disampaikan 

PS 1 ! : E sebelum tanggal 15: October 1954 dan dialamatkan kepada : 

Garuda Indonesian Airways N.V., 
Bagian Pendidikan, 

KEMAJORAN — DJAKARTA. 

  

ho
 

Dokter” aan 

R. V. Soedjito | 
Pandanaran 66 - tilp. C9) 2229. | 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 
dan Praktek Umum. 

Djam bitjara: 
Rumah:  djam 7.00— 9.30 

4.30— 6.30 sore 

          
  Minta Diri (— na 

. 5 1 

dengan keluarga setara" monda: Lelaki Lelah Ai 
# 

  

ke Blora, maka dengan ini | gan kuran 3 : $ : TN Kemajoran, 1 October 1954, ea g tenaga -tidak bisa an na 
kami mina diri kepada. Na ta yang “Mulai tanggal 1 OKTOBER 1954 mendjalankan kereta? penumpang baru ,,Air-Conditioning” (dengan alat2 penjedjuk hawa). | GARUD PN Ne at N.V., 
.ma kepada segenap  angoauta Minumlah Kereta2 Air-Conditioning ini memberi kesempatan kepada Saudara untuk bepergian dengan memuaskan dan menikmati hawa sedjuk | ' An Pa 

j ttd : Koperasi Rukun Rakjat Randu- seperti di Priangan. - j | ? : k 

sat Semarang, | Djamu Kant | | : 200 NA, SIMANDIUNTAK. 
Semarang, 5 Oktober 1954. Disediakan didalam : 

  

     

  

Hormat is sebelumnja berangkat tidur, nanti 3S Pe Ae TK Bea AI MA an SOEPARDAN esoknja Tuan akan berasa lebih Kereta-Api Expres, antara a. Gambir — Tjirebon —  Surabaja Pasarturie, 3 

5 Seogan Keluarga (segar, kuat dan gembira. HA b Gmambir. — “ Kroja (5 Surabaja kota. L... Minta Hu bungan ata Kereta-Api Tjepat, antara a. Gambir — Purwokerto “— Jogjakarta: xi Muak 1 Pak R 0 50 : : b. Gambir —  Tjirebon fi Semarang Tawang: ,” Untuk oekwerknja dengan achliwaris 
: p. 8. c. Bandung —  Djakarta-kota. 

  HARGA KARTIJIS, TERMASUK TUSLAH : Akan Didjual 
1 | MENDIANG Sar. KWEE KING YJIAT 

   

    
    
    
   

     

     

   

  

    
    

   

      

   

    

  

   

      

   
    

     

    
   

            
   
    

    

   

  
      

    
  
  

1 PEKARANGAN lunas 925 M? “ 2 Tan aan 8 Na . Ex. Hfd. Red. Matahari dulu di Semarang. 

3 RUMAH “GEDUNG 5 F . . sa $ K.a. Expres. Ka. Tjepat j Surat2 alamatkan pada Adv. No. 18315 pada: 
: 3 SN : Kelas 1. Kelas 2. Kelas 1. Kelas 2 BALAI IKLAN MEDIUM 3 Wo: ME EL, 113, Lo KN Obi : : Pa Raya Timur 143 — Telp. 4636 — Bandung. Terletak di Dijalan Stasion SERA INI KS Gambir — Tjirebon - Rp: 8850 AR. ae Bon an Rp. 58 AN PURWOREDJO : Tang — . Semarang Tawang : 5 439. ka 119 ca 1 Ts 1 On. mag Keterangan pada : Toko Pedamaran 90, Telp. 900, - 3 —  Surabaja Pasarturi 2» 185,— | Kn - Bala 2 ga : . TOKO .,LO” Semarang »...—  Surabaja - kota 21202 — Saga asn tan ! 

PURWOREDJO dan agen-agen diseluruh tempat. ».. —. Jogjakarta »: 152,— ». 129,— 5 —  inge—5 

: Surabaja — Madiun 60:50 : San Ne "1 TT 
  

e Semarang Tawang — Surabaja Pasarturi cai var : Ta : a 
C Y : Y € ONC FR Ne c INEM AS Boiima — Dijakiita : ” Sl F “Ye 1 Sa Aa ai Tai : 

PP Na 3 : # 2 2 7 5 5 ya ” Dae Yan: : 

5 F . “ 5.007.0009.00 INI MALAM PREMIERE W 17 tah) UN Ma aa aa Bra 2 43.0 BE ena t ja 2 Gentan fit 
B. K.   

    

    nh & mami 
      

  
LORETTA YOUNG Dengan rasa gembira diberitahukan dengan ini, bahwa pada Pernjataan Terima Kasih : 
ORSON WELLES. hari Senen Legi, tanggal 4 Oktober 1954, telah lahir dengan xi £ Tt - Pn Ba 5 Ta terima kasih "h ia 3 epada apak Inspektur Kepala S.T./S.T.P. he ” selamat Adik kami: 5 Semarang, Penilik S.T.P. Semarane/ Pati, Sdr, Ibu2, Guru2/ Sivangen 2 Ea 5 22 Nge pn . Pegawai ST/ST.P. Semarang dan Bujaran, Sdr.2 Bestuur/ | Neny Erlani Prihatin L anggauta P.G.T.I. tjab Semarang, Sdr.2 Pengurus R. T. Pete- | win PHILIP MERIYALE » RICHARD LONG rongan -Kidul dan semua Bapak, Ibu2, Sdr.2 seluruhnja atas | di Rumah Sakit "Tonanga 1 Wan. pemberian penghormatan jang terachir serta pemberian ban-         

  

  

  
  

  

  

    
    
   

      

    

   
      

            

  

   
   
   

tuan baik b a mz 2 32 sae ORSON WELLES Semarang, $ Oktober 1984 ea om na ai PROdUCrO ay S. P. FAGLE » ' Sa | 5 : e ana DESA Dn » eren hg ANTMON VULLR 3 Se -SUTRISNO BASUKI Soegiharti LI ORION BESOK MALAM PREMIERE ! DJAGALA! 
5 : : 2 L | 5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 17 th.) 515-715 -9.1 Seorang Penipu muslihat jang ditjintai oleh Wanita djelita ! Dia kena : Kaligarang 10 Semarang. pada hari Selasa Paing tg. 5: Oktober 1954 hingga ke makam | s : - Ka 

tjinta budi itu, tetapi balasannja mengetjewakan ! Serta akan membunuh na ! LEXTRA: SABAN SORE djam 3.00 di ,ORION” | Wanita itu djuga ? Thriller jang menggemparkan ! Semoga semua budi dan djasa2 mereka itu mendapat | 

GRAND INI MALAM dan BESOK MALAM (u. 13 tah) Nana Pen Hanap La Tan | V ) 5.00 - 7.00 - 9.00 JEFF CHANDLER — ALEX NICOL : : | H Y L £ | : SOEWARNO E 0 
RED BALL EXPRESS« 

    

   Lucy! Peterongan - Kidul 102.   dengan keluarga | 

Mengendarai kendaraan diatas Medan peperangan. Meliwati hudjan 

    

       

  

  

  

  

   
    

  

   

     

    
     

   
    
      
      

  

   

  

   

  

    
     

    

             

              

   
     

     

  

   

  

   
      

        
     

   
       

      

       

' Bom dan Pelor! Penuh Sensatie ! Hebat dan Gempar! Na anna RANG TN AS aduan 
can d AUDIE MURPHY — JOAN EVANS — di 2NJATAAN TERIMA KASI Han eh Ta 

1.an dtang: A ay — Ku PERNJATAAN TERIMA KASIH. Tata ti CG L r M N s Oo U "t Hs Mn Dengan ini kami berdua menjatakan d. h. kepada para handai- SPOTT BRADY 3 "Pi Le Se ivatehkolikhat. ia take DK WActt Badan I 5 taulan, kadhang (familie), P. T, Tuan, Njonjah, kami menghaturkan 
banjak2 terima kasih atas kedermawanan P. t, Tuan, Njonjah, jang A COLUMBIA PICTURE $ £ telah melimpahkan sokongan berupa: tenaga, benda (moreel mau- Pn sena pa 
pun materieel), pada kami diwaktu hari CHITANAN anak kami 30K M 3: 
berdua pada tanggal 1 October 1954. (13 tah.) : : 

Atas kebadjikan2 itu, mudah2hanlah Tuhan Jang” Maha Esa I d 
akan membalasnja. Wassalam/Tabik dan hormat Mereka semua mentjintai eks Ara ikat DUR na Lucy ! n ra p 

kami dengan isteri Dia bukan seorang wanita — dia adalah sebuah tank jang mera Sp 
| Hoa R. DARMOWASITO Be Pasir mang Oa kotjar-katjir tentara Rommel! Lihat ba 

5.00-700 -9. 
, ii | ana Itu Desert Fox dikatjaukan ! Sebuah kesatuan jang tjuma t berbareng 

Bpogkarasi No. 11 Purwodadi (Grobogan) beberapa orang, bangsa: Amerika, Punjab, Beduwi dap (emak 
Ro al 

5 O' , INI MALAM PENGHABISAN 3 | Dibutuhkan Beberapn “Tenaga Laki? Ba Mae tag e y — Pier Angeli e Su Chio — Huang He 5:30-7 30- 9.20 | Untuk dididik mendjadi : : PENGAWAS dim. PEMINTALAN DJANTRA N. V. “The Devil Makes Three') ,CHIN LIANG Y 
1. W. N. L, beridjazah SMP atau jg sederadjat, umur 21—26 th. Mer manan dengn ann) mlilm Tiongkok berhikajat Film India ter-     

2. Pendaftaran s/d ts. 15 October 1954 di Dj. Deli 25 Semarang. besar penuh 3. Lamanja kursus 3 bulan dgn mendapat uang saku Rp. 200, se-bi. INI 
INI DAN BESOK MALAI 

  

         

       

        

  

     

  

  

Gempar MG 4. Semua pelamar diharap datang pada tanggal 18 October 1954 MALAM | M-G-M's R E Xx 5.79. Ae ! djam 9 pagi deng membawa surat2 jang diperlukan untuk " Howling ff 
A. RAMII diudji (test.) D.M.B. Ipa TING KI 

Akan datang » R Aj: Ten SUMARNI — A. HARRIS — — Pu : Ba Upi 
Dk Sa LLAR — dim.: ecmarang, 6 October o 

BE BAGIAN URUSAN PEGAWAI Gri   

SH MERKASA ALAM” —   

  nan Pa Penana AA Ea desa 4 ae -—— “3 
  

    

  

   

  

       

      

   

      

  

    

      

   

  

    
    
   
     

  

    
     

  

  

         

      
    

   

  

   

  

    

  

       
     

   
     

  

   

    

  
a an H3 | 5007.00 

1 M.B. (u. 13 tah.) “FOR YOU IN A PUPPY! BuT SHE'5 A TIGKESS IN AA Fei Aa Pegeg Cah ge Aa 9.00 SeMuAT ROXY 5.00 7.00 9.00 — INI MALAM D. u. a Ta IN ——— KA FUPPY! BUT SHE'5 A TIGKESS IN | | F, camp) —& TINTA 9. : ATION OF G6 WAY, Li TH! WKESTLIN! RING! ABOUT TWENTY MILES FROM HERE! » " ROOSTYATI — R. LUKMAN — R. A. SUMARNI — aa ena ak 2 : | MO AMENTY ANE FKOM RE! (7 in) U SBITuN Rica” 
& Penuh Tarian : tik i sn EF W ADE W Ie Takan ba 2 | 

Ma 5 sja 7 Oktober 1954. $ VITTORIO 
'JACK HAWKINS — ANTHONY STEEL MOVIES” BM Gassman 

dalam 5 | 
NRGINIA & Ta : P aa RELEASING 

J. ARTHUR RANKS | 0 BRIEN 5 an i   
  »Malta Story“ 

Perang Udara dahsjat menghebat diatas kepulauan         

          

  

MG -m buta cemante dam at waman va 5 “ 
               

  

   an 

      
    Malta melawan Angkatan Udara Hitler. ae : pe : 

Lan Na Selamat djalan Willie, kekasihku. — Peggy Sanford dan ajah: Sementara itu... " en GREER GARSON - WALTER PIOG 
— Lihat, betapa setianja Bertha MENgIRN engkau sampai ke dja- nja jang luka2 kini sedang di- Sa MP OLONBA ie maka eta “Scandal At Scouria 

: lan besar Willie. kemah dalam padang pasir, ku- — £ 

ati L Ku v d ka" — Ja, setia ibarat se-ekor andjing ketjil Roy. Tapi dia mendjadi rang lebih 20 mil dari sini. Mu- NA 
batja ah Suara er c matjan betina kalau sudah berada dalam gelanggang gulat. dah-mudahan kita lekas sampai 1 (e 

an. Pa disana, ROY ROGERS me Na Ie 0 
    Type Perti. sSEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171.


