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Tampak presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi sedang melekatkan 
medali emas ,Sewindu Angkatan Perang” pada seorang anggauta angka- 
tap darat dan angkatan laut. Pemberian medali ing dilakukan dalam 
upatjara peringatan ulang tahun ke-9 Hari Angkatan Pefang 5 Oktober ibl. 

     

      

  

  

   

  

  

Armada Kapal Selam Ru- 
sia Akan Membantu RRT? 
Untuk Gerakannja 
Dalam: 3 Tahun 

Punja 1500 Kapal Selam 
MENURUT KABAR Soviet 

20 buah kapal selam djarak djauh 
Pasifik di Timur Djauh. 
benarkan ketika sampai di Lon 
bahwa antara hadirnja kapal2 tsb. 
wan mungkin ada hubungan. Me 
Lautan Baltik sudah merupakan 

Pesawat? MIG « 

RRT Ber-aksi, 
Kini Sudah Mulai Ter-s 

. bang Diatas "Pulau 
Tachen 

DJURU bitjara militer peme- 
rintah Kuomintang Chang Yi 
Tiang mengumumkan di Taipeh 
pada hari Rebo bahwa RRT kini 
menjebar pemusatan2 djung2-nja 
dalam formasi bertempur di da- 
erah Amov, tetapi keadaan ini di 
amat-amati dengan seksama oleh 
Angkatan Udara Kuomintang. 
Selandjutnja djaru bitjara me- 

ngumumkan bahwa RRT kini se- 
dang-membuat djalan raya jang 

  

artilerinja di Weitu untuk mem- 
bom lapangan2 terbang militer jg 
terletak di Ouemoy. (Anfara-AFP) 

Pesawat2 udara pantjargas 
RRT untuk pertama kali 
diatas Pulau Tachen. 

Pesawat2 udara pantjargas RR 
T telah terbang diatas Tachen utk 
pertama kali, demikianlah kemen 
terian Pertahanan Kuo Min Tang 
memberitakan hari Rebo... Menu- 
rut 'Kementerian-itu pesawat2 
udara tersebut adalah. pemburu2 
MIG-15 jang banjak sekali diper 
gunakan oleh pasukan2 sukarela 
Tiongkok dalam peperangan Ko- 
rea. 

Letnan Djendral Chang Yi 
Ting, djurubitjara - Kementerian 
tersebut, menjatakan bahwa lebih 
banjak pesawat2 udara telah diki- 
rimkan oleh Kuo Min Tang utk. 
mengadakan patroli atas Selat 
Taiwan setelah pesawat2 udara 
pantjargas RRT itu diketahui. 

Menurut . Djawatan Rahasia 
Kuo Min Tang diberitakan pada 
achir minggu jl. bahwa RRT akan 
mengadakan penjerbuan setjara 
besar?an dan setjiara bersamaan 
baik di-pulau Tachen maupun di- 
pulan Ouemoy, jaitu sebuah per- 
tahanan Kuo Min Tang jang ter- 
letak 300 mil djauhnja dari Tai- 

(Antara—Reuter). 

Boleh Pergi 
£Semana Suka 

Tentang Pengusiran 
Orang2 KMT 

. DIAKSA AGUNG Muda Ab- 

dul Muthalib Moro jang diuga 

hendjabat sebagai dijurubitjara 

djaksaan Agung atas pertanja- 

Antara” tentang penangkapan 

t"ng2 Tionghoa Kuomintang ig 

barnja akan dikeluarkan dari 

atah Indonesia, menerangkan 

wa penangkapan2 tsb. dilaku- 

atas dasar undang2 pengawa- 

bangsa asing dan diperintah 

oleh Menteri Kehakiman 

: Gondokusumo. Atas perta- 

n, apakah tindakan penangka- 

dan pengusiran Tjong Hoen 

dil. orang Tionghoa  Kuo- 

ang itu disebabkan karena 

atan politiknja di Indonesia, 

ksa Agung Muda itu - tidak 

a memberi diawaban dan 

kepada kita untuk menanja 

tersebut kepada Menteri 
'man sendiri, tepi djuga 

Menteri Kehakiman meno- 

hal itu. 
hubungan ini didapat Kk? 

    

angan darj suatu sumber jang me 
Ingelehui. bahwa orang2 Kuo Min 
“Yang Hu « met punjai . paspor” sebi 

  

pai Gran 22 jang ..tak bernegara,” ta 

    

   

dak men cetahuinja”. Tentang kema 

ha oraic? Tionghoa Kuo Min Tang 

ju akan diusir Diaksa Agung Mu 
da menerangkan, bahwa orang2 ig. 
bersangkutan itu memang boleh me 
ngadjukan permintaan kemana 'a 
akan pergi. sebab djadi tidak membe 
ratkam dikeluarkannja orang2 terse 
but dari Indonesia. Demik'an al. 

Djaksa Agung Muda Abdul Mutha- 

Berita 

Merebut Taiwan — 
Jad Rusia Akan 

Uni hari Rebo telah mengirimkan 
dari Lautan Baltik ke Lautan 

tsb. jang setjara resmi tidak di 
don menimbulkan  ketjurigaan 
dan politik RRT terhadap Tai- 

nurut berita2 tadi itu, maka kini 
sebuah danau bagi Soviet Uni. 

Dalam pada itw Kementerian 
Angkatan Laut Inggris menjata- 
kan bahwa Kementerian tsb. sama 
sekali tidak mengetahui apa-apa 
tentang hal pengiriman itu. Mung 
kin, demikian didjelaskan oleh 
Kementerian Angkatan Laut tsb., 
Sovjet Uni telah mempunjai be- 
berapa kapal selam dalam armada 
Lautan Teduhnja. 

Taksiran Kementerian 
Angk. Laut Inggris. 

Dalam taksiran resminia 2 bulan 
jg lalu Kementerian Angkatan Laut 
Inggris memberitahukan bahwa de- 
ngan tingkatan pembangunan ig se- 
karang ini. Soviet Uni dalam 2 atau 

  

Molotov Usulka 
riknja Mundur 

lotov, pada malam Kemis meng 
pasukan2 Serikat dari Djerman 
kesediaannja untuk membitjaraka 
lenggaraan pemilihan2 bebas 

   

    

man (Timur) di Berlin Timur. 

“Segera tanpa penundaan. 
Kata Mototovs Hari mi pemerin 

tah Sovjet Uni mengusulkan lagi ke 
pada pemerintah2 Amerika Serikat, 
Inggris dan Perantjis untuk mentja 

paj persetudjuan mengenaj penarik- 
ar mundur pasukan2 pendudukan! 
dari daerah2 Djerman Timur — dan | 

njelesaikan masalah ini dengan segef 
ra tanpa sesuatu penundaan.” Dika 
takan, bahwa diterimanja usul ini 

akan memudahkan dan meringankan | 
nasib rakjat Djerman, baik jang ada | 
di Djerman Barat maupun jang adaf 
di Djerman Timur, dan akan mem 
bantu usaha" meredakan ketegangan 
internasional dan. mendjamin keama 

nan di Eropa. 
Pemilihan2 bebas perlu. 

Selandjutnja Molotov mengemuka 
kan, bahwa untuk mentjapai persa 
tuan kembali Dierman pemilihan2 

| bebas adalah perlu. Dalam hubung- 
an ini dikatakan, bahwa oleh kare 
na perundingan? jang diadakan sela 
ma ini d'dasarkan kepada azas jang 
tak dapat disangkal Jagi, bahwa tu 
djuan jang terutama ialah mengem 
balikan persatuan Djerman atas da 
sar jang demokratis dan damai, ma 
ka setelah Masjarakat  Pertaharan 

Eropa (E.D.C.) ditolak, terbukalah 
kemungkinan2 baru untuk memba- 
wa 4 negara jang berkepentingan itu 
lebh dekat lagi satu sama lain. Oleh 

sebab itu kita bersefa untuk membi 
tjarakan usul2 Barat jang diadjukan 
kepada konperensi Berlin, baik jang 
mengenaj pemilhan2 bebas, maupun 

jang baru. Demikian Molotov, jang 
sepandjang pidatonja itu mendapat 

sambutan tepuk tangan dari para ha 
kr 

Reaksi” pertama terha- 
dap pidato Molotov. 

Sementara itu pembesar2 Djer- 
man Barat pada malam Kemis   

3.tahun ig akan datang akan mem- 

punjai kurang lebih 1.500 buah ka 
“pal selam. 2 

Sebagaimana telah diketahui de- 
wasa ini Armada ke-7 Amerika Se- 
rikat- . mengadakan . pendjagaan di 

menudju Weitu, kira2 6 mil Barat (perairan Taiwan terhedap kemung- 
KOMEN 5 AK. CApANtAh, | kian adanja perjafttan “RRT di” menudju Fo Pane E ang | Taiwan. Pan 
menduga bahwa pihak RRT tak £ 28 Ea 
lama lagi akan Na Dalam hubungan ini para diplo 

mat Inggris mengingatkan pernjata- 
an Nikita Khrushchev, Sekretaris 
pertama - Partai Komunis - Sovjet 
Uni. ketika dia mengundjungi Pe- 
king untuk menghadiri“ ulangtahun 
ke-5 RRT, jakni bahwa Sovjet Uni 
sangat bersimpati “dengan perdioa- 
ngan pembebasan - Taiwan dan So- 
viet Uni menjokong perdjoangan 

itu. Itu adalah pernjataan ig perta- 
ma dari seorang Sovjet jg tinggi ke 
dudukannja mengenai Taiwan. 

Kapal minjak bikinan 
RRT jang pertama dilun- 
tjurkan. Dapat dipakai un- 
tuk dalam maupun luar 
negeri. 

Radio Peking sementara itu 
pada hari Rebo menjiarkan bhw. 
telah diluntjurkan kapal minjak 
jang pertama di RRT. - Menurut 
siaran Radio Peking itu, maka 
besarnja kapal minjak itu ialah 
5.100 ton jang dibikin untuk per- 
tama kali di RRT oleh Perusaha- 
an Pembikinan Kapal Soviet- 
RRT di Dairen. Selandjutnja di 
njatakan bahwa tanknja mempu- 
njai kapasitet 3.700 ton dan kapal 
tsb. dapat dipergunakan baik un- 
tuk dalam maupun untuk luar 
negeri. (Antara-UP) " 

F1 

30 MAHASISWA TAWARKAN 
TENAGANJA UNTUK 
PEMBANGUNAN 

30 Pemuda mahasiswa Gadjah 

Mada telah menjediakan tenaga 

mereka untuk pembangunan Ka- 

limantan. Sebagai utusan, dua 

hari ig lalu telah datang 3 orang 

dari mereka dan Selasa | malam 

telah mengadakan pembitiaraan 

dengan Gubernur Kalimantan. 

Ke-30 mahasiswa itu menjediakan 

tenaga dalam beberapa vak, anta- 

ra lain pertanian,” pertambangan, 

keuangan, pekerdjaan umum dan 

tenaga, perindustrian. Tawaran 

mereka masih akan dirundingkan 

antara Gubernur Kalimantan dng 
kepala2 djawatan. 

PANITYA KETJIL UNTUK 
PENDJUALAN BARANG2 

PEKAN RAYA. 

Untuk mengurus  pendjualan 

barang2 jang telah diimport un- 
tuk. Pekan Raya Ekonomi Indo- 

nesia 1954, kini telah dibentuk 

suatu Panitia ketjil. jang diketuai 

oleh Drs. D. Karim dari KPUI 

Jan anpcotaInja adalah Siarif 

Sudomo dari LAAPLN, den Dass 
|dari Diawatan Bea dan Tjukai 
serta Kepala Bagian Urusan Ke- 
terangan Pemasukan dari KPUI. 
demikian Kementerian Perekono- 
mian Bagian Pewartawaan. 

PRESINT NM 
dulu “slah Tue 
membifarak?1 « 

Magsaysay kemarin 
nekat panit'a utk. 
ngan pihak Indo 

cos? tang timbul karena ada 

nia immigrasi gelap dari Indonesia. 
Presiden menjebut anggota2 pani 

tia tersebut didalam sidang  kab'ner 
sesidah Wakil Presiden dan Mente 

ri Luar Negeri “Carlos P. Garcia, 

melaporkan, bahwa Pemer'intah2 Pi 

  

   

nesia   lib Moro, (Antara). 

menjatakan dalam  komentarnja 
mengenai pidato Molotov di Ber- 
lin Timur, bahwa usul2 Soviet 
mengenai penarikan mundur pa- 
sukan2 Serikat dari Djerman dan 
penjelenggaraan pemilihan2 dise- 
man Dn Tan ma nle- 

n Na Pe bak BNP konperensi | 
9 negara mengenai persendjataan 
kembali Djerman Barat. Komen- 
tar resmi dari pemerintah Djer- 
man Barat sendiri belum ada 
tentang usul Molotov itu, karena 
pemerintah Bonn masih memer- 
lukan waktu untuk mempeladjari 
nja, akan tetapi kalangan pem- 
besar2 pemerintah dalam pada itu 
berpendapat, bahwa pidato Mo- 
lotov itu tidak akan mempenga- 
ruhi rentjana Serikat untuk mem- 
persendjatai kembali Dijerman. 

$ Dengan melanggar hak2 
azasi rakjat Djerman 
maka Djerman tidak 
mungkin dipersatukan 

. kembali. 
Sebelum Republik Demokrasi 
Djerman Timur Wilhelm Pieck. me- 
njatakan hari Rebo bahwa adalah 
tidak mungkin menjatukan kembali 
Djerman dengan melanggar hak2 

'azasi rakjat Djerman, jaitu menu- 

kar hak2 azasi tsb. - dengan  me- 

riam2, tank2 dan pesawat2 udara. 
Djerman Timur mengambil putu- 

san2nja sendiri baik dalam urusan 
dalam negeri maupun luar negeri 
semendjak RD Djerman telah mem- 

peroleh kedaulatannja dari URSS 
dalam tahun ig lalu, demikianlah 
diutjapkan oleh Wilhelm Pieck da- 
lam sebuah upatjara dimana dia 
membagi2kan tanda2 djasa bertali- 
an dengan hari ulang. tahun ke-5 

RD Djerman. 
Sebagaimana telah diberitakan 

Menteri Luar Negeri Sovjet Uni Mo 

lotov hadir pula dalam  upatjara 
ulang tahun ke-5: tsb. 

Menon usulkan perun- 
dingan2 langsung anta- 
ra Djerman. 

India dalam pada itu mengusul- 
kan diadakannja perundingan2 lang 
sung antara Djerman Barat dan 

Djerman Timur untuk mengusaha- 

kan tertjapainja persatuan kembali 
Djerman. Dalam pidatonja pada per 
debatan umum  disidang  Madjelis 
Umum PBB pada hari Rebo, utusan 
India V.K. Krishna Menop menjata 
kan, bahwa menurut persetudjuan 
ig tertjapaj dalam konperensi 9 ne- 
gara di London baru2 ini Djerman 
Barat akar didjadikan negara ber- 
daulat, sedangkan Sovjet Uni telah 

pula menegaskan. bahwa  Djerman 

danlatannja. Dalam hubungan nj ia 
| menjarankan diadakannja  perundi- 

Ingan2 langsung antara kedua bagi- 
an dari Djerman itu untuk memper 
soalkan persatuan.  Pembitjaraan2 
ig langsung akan mempunjai nilai 
ig tinggi dan dari pembitjaraan2 se 

lzhirkan suatu negara Djerman ig 
berdaulat. Demikian Menon. Da- 
lam  pidatonja itu Menon  djuga, 
bahwa ia mungkin akan mengadju- 

kan usul2 mengenai persatuan kem   
Penjelesai 

lipina dan Indonesia pada azasnja te ' 

bali Korea dalam rangka sidang 
Madjelis Umum PBB ini. 

lah setudiu untak merundingkan so 

al tersebut. 
Anggota2 komite tsb. ialah Mente 

ri Marao Calengo sebagai ketua, 
Kommsssaris Urusan Immigrasi Fran 
cisco de la Rosa sebagai wakil ketua, 
Mamerto Montemayor dari Kemen 
terian Pertahanan dan Major Agapi 

to Herzidia pembantu Kepala Penje 
lid k dari Kantor Pabean. 

Pada waktu itu djuga'kabinet telah ! 
yana Mei MANA RENA KL KA MEN AMnLne AUN 

' 

aminn diseluruh Dierman. Molotov 
mukakan usulnja itu didalam pidatonja pada resepsi untuk mempe- 

| nyari Iusrt- inn tahun jang ke-5 dari Republik Demokrasi Dijer- 

Djerman Barat dan untuk mulai mey 

Timur djuga akan memperoleh ke- 

TA MAN MPA Dar KO Ela 
ja Net: 

  

    
   

   

    

      

    

  

   

   

   

   n Segera Dita-| 
| Pasukan2 Pen- 

dudukan Dari Djerman 

  

   Sovjet Uni, Vyacheslav M. Mo- 
usulkan segera ditariknja mundur 
dan dalam pada itu menjatakan 
n usul2 Barat mengenai penje- 

enge- 

  

“gian PELNI 
Karena Adanja Pembeli- 
an2 Kapal Jg Tjerohoh 

  

    

        

   

    

KETERANGAN jang. 
paikan oleh pih

ak PELNI | 
Antara” menjatak

an, bah 

Bow bala Di Gene 
tahun TOST, “met : 

Da an paman, . pas 

Naa demikian pemb: 
kapal2 itu 2596 lebih tinggi. 
pada harga menurut pasaran 
dunia. 12 Tag 

Sebagaimana diketahui kapal? itu 
didatangkan dari Italia 10, Belgia 
10 dan dari Djerman 2S buah ka- 
pal, dengan harganja rata2 sebuah- 
nja Rp. 5 djuta, ig berarti harga se 
luruhnja “adalah Rp. 225 “djuta. Dja 
di 2596 dari djumlah harga tsb. ig 
diderita PELNI, ialah sebanjak 
2546 X Rp. 225 djuta — Rp. 56 
djuta lebih, demikian pihak PELNI. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 3 
diantara 7 kapal tsb. jg masih be- 
lum tiba di Indonesia, sama sekali 
tidak dapat dipergunakan  diperai- 
ran Indonesia, berhubung tidak me 
menuhi sjarat2 jg terlebih dahulu 
telah ditentukan oleh Djawatan Pe- 
lajaran dan PELNI sendiri: sisanja 
ig 4 buah kapal lagi akan tiba di 

ka 

  
   
    

  

  

.Smok kel? | 
Warouw 

Dibitjarakan Seksi 
Pertahanan Parlemen 
—(Warouw Dipanggil 

8 Ke Djakarta 

—,SANTARA” mendapat ketera- 
ngan, bahwa Panglima T.T. VII 
Kol. Warouw dengan tiba2 telah 

mendapat panggilan dari K.S.A.D. 
di Djakarta, Ia pada tengah hari 

Kemis terbang ke Djakarta. Pang- 
gilan itu menurut keterangan ada 

hubungannja dengan persoalan 

penjelundupan kopra jang ada di 
dalam tanggung djawab Wafouw, 
Berhubung dengan itu maka per- 

djalanan penindjauan daerah jang 

akan dilakukan oleh Gubernur 
Lanto kini ditunda sampai 9 Ok- 
tober, karena Kol. Warouw akan 

Iturut serta dalam perdialanan tsb. 

- Seterusnja hari Kemis antara 
Seksi Pertahanan Parlemen dan 
Menteri Pertahanan diadakan ra- 
pat kerdja untuk membitjarakan 
soal penjelundupan kopra di Sula 
wesi. Setelah rapat kerdja didapat 
keterangan, bahwa berhubung be- 
lum — lengkapnja keterangan2, 
maka rapat kerdja tsb. akan di 
langsungkan lagi minggu depan. 

(Antara) 

Beberapa Pemu- 

kaKMT Ditahan 
SEKARANG didapat “kabar, bah- 

wa selain ' pemuka2 - Kuemintang 
Tiong Hoen. Nji dan Tju Tiang 

Tung, pihak ig berwadjib djuga te- 

lah -menahan beberapa orang Kuo- 
mintang lainnia, antara lain Tan 
Hin Hie dan Hiu Njang Jung. Na- 
ma2 orang Kuomintang lainnja jg 

ditahan dan . kemudian akan diusir 

dari Indonesia, masih belum dapat 
diumumkan. Tan Hin Hie adalah   Indonesia dalam tahun ini djuga. 

Ditambahkannja, bahwa pesanan? 
kapal tsb., sebelumnja diminta na- 
sehatnja dari seorang insinjur bang 
sa Djerman jg bernama Ir. Vos, jg 
kemudian insinjur itu berhubungan 
selandjutnja dengan ajahnja dj Djer 
man untuk melaksanakan | 
kapal2 itu. Dalam hal inj aj 
bagai ..boottoezicht” m 
uang sebanjak 140.000 ma 
Djawatan Pelajara, dam PEL: 

    
    

   

    

- Mereka sekarang ditahan 
Imigrasi dig. Priok.-(Antara-HR).. 

pemilik tempat  plesir di Prinsen- 
park, Happy World” dan beberapa 
toko di Pintu Ketjil, dan memang 
sedjak dari dulu mendjadi orang 

terkemuka” .dalam golongan Kito- 

mintang di Djakarta. Penahanan ter 

hadap Tan Hin Hie berbarengan de 
ngan Hiu Njang Jung, seorang: peda 

gang ig pernah mendjadi pengurus 
Federal Dagang Tionghoa (Siang 
Hwee) dan Tjung Hua Tsung Hui. 

dikamp 

  

Bila Bangsa2 Asia 

PENINDJAU2 POLITIK di 

kian U.P. dari NewDelhi. Perdana 

Nehru ingin mengetahui dimana 

Tiongkok sebenarnja berdiri politis 
dan ideologis. Sesudah ia mendapat 
bahan2 Aari yumbitjaraannja dgn. 
Mr. Ali Sastroamidjojo. Nehru ingin 
pula berbitjara dengan Perdana Men 
teri Birma, U Nu, di Rangoon, dan 
Dr. Ho Chi Minh di Hanoi, dalam 

perdjalanann'a menudju ke Tiong 
kok. 
Korresponden politik dari harian 

.Hindustan Times” dalam. kolom 

mempertahankan perdamaian, tidak 
akan adalah perang dunia. Ditam 
bebkannja, bahwa persatuannja itu 
hanja mungkin, djika Tiongkok tidak 
mengandung n'atan untuk men, erang. 

Setjara kasarnja, kini jang mendjadi 
pertanjaan, apakah Tiongkok itu 
pertama-tama negerj kommunis dan 
kemudian satu negara Asia? Djika 
Tiongkok itu pertama-tama satu ne 
gara Asia, apakah dia akan bersedia 

nia, bahwa dia akan menghorma'i 
kedaulatan mereka dan keutuhan 
wilajah mereka? 

Diawaban jang memuaskan atas 
pertaniaan2 ini akan menimbul- 
kan kepert'ajaan negara2 tetang- 

| san'a kepada R.R.T. Dan djawa- 
| ban ini djuga akan menolong me 
nentukan s'kap bangsa2 Asia lain- 
nja, apakah Tiongkok akan ditin- 
dang utk menghadliri konferensi 
Afro-Asia jang dirantjangkan itu. 

Ko esponden 'tu mengachiri tu- 
sannja dengan mengatakan, bah- 

. wa kundjungan Perdana Menteri 
Ali duga telah  mendiern'hkan 

  
matiam itu mungkin akan dapat di! suasana tentang. konpersnsi Afro- 

» dan Nehru telah meniatakan |! 
-eudiw vtk menisrtsi rantjangan 
tersebut, 
Sebelum Perdana Menteri  Indo- 

nesia datang dj New Delhi, orang2 
di India agak ragu2 terhadap piki- 
ran hendak mengadakan konperensi 

memerintahkan kepada Garcia 
untuk mengulangi lagi tuntutan Pe 

merintah Pilipina kepada Pemerintah 
Taiwan untuk menerima kembali le 
bih dari 3000 orang Tionghoa jang 
tinggal utk. sementara di Pilipina 
dan sudah melampaui batas waktu- 
nja. 

Tuntutan itu diulangi lagi sesudah 
Garcia melaporkan, bahwa Taipeh 
hania siika menerima mereka jang 

» Kebudajaar todonesin 8 
bawah Gersatehap Hi 

tekan Watar ponan '     

mingguannja menulis, bahwa India 
pertjaja, djika bangsa2 Asia bersatu ' 

memberi djaminan kepada tetangga : 

Tak Akan Ada Perang 
Pertahankan Perda- 

maian—Kundjungan PM Ali Ke India 
Bantu Nehru Menjusun Pertanjaan2-nja 

Pada Chou Nanti 
New Delhi menduga, bahwa kun- 

djungan Perdana Menteri Indonesia, Mr. Ali Sastroamidjojo, ke In- 
da telah membantu Perdana Menteri Nehru dalam membentuk per- 
tanjaan2 jang akan dimadjukannja kepada Perdana Menteri R.R.T., 
Chou En-Lai, bila ja mengundjun gi Peking dalam bulan ini. Demi- 

Menteri Nehru telah memberita- 
hukan, bahwa pertjakapannja dengan pemimpin2 R.R.T. akan le- 
bh menarik perhatian dari pada perdjalanan menindjau disana. 
« 

serupa itu, karena agak sukar untuk 
menjusun negara? manakah jang ba- 

kal menghadiiri konperensi itu, Ada 
berita2 tersiar, bahwa India seka- 
tang inipun tidak merasa begitu gem 
bira dengan konperensi itu, tetapi di- 
ringkannja djuga Mr. Ali Sastro- 
amidjojo dengan maksud untuk me- 

nolong dalam usahanja mentjapai 
kemenangan dalam pemilihan umum 
yang akan diadakan ditahun 1955 di 
Indonesia. 

Pemimpin2 Indonesia sekarang se- 
paham betui dengan Nehru, jang 
berpolitik tidak mau terlibat dalam 
pertentangan blok negara2 besar dan 
New Delhi hania mau menolong 
memperkuat tangan pemimpin2 se- 
karang. 

Konperensi Afro-Asia ai Djakar- 
ta jang berhasit akan dapat mengu- 
bah pendapat rakjat umum di Indo- 
nesia hingga mereka menjuka:  pe- 
merintah sekarang untuk terus ber- 
Kuasa. 

Pribadi Mr. Alj Sastroamidjoio 
memberikan kesan jang baik di New 
Delhi. Meskipun sambutan atas diri- 
uja tidak begitu hebat sebagai ter- 
hadap Chou En-Lai, Mr. Aji adalah 
seorang jang pendiam dan tidak 
mengagulkan diri dap tidak banjak 
yingtjong mengenai kebutuhannja 
sendiri. 

Diplomat ulung. 
Dalam satu pertemuan dengan wa 

ki2 pers, ia menund'ukkan ketjaka 
pannja untuk mendjawab semua per 
tanjaan dengan tjepat dan mudah. 
Barangkali djawabannja jang paling 
djitu ialah sewaktu seorang warta 
wan memintanja untuk memberikan 
pendizlasan tentang pernjataan bersa 

ma, jang beru dikelmarkannia bersa 
| ma Nehru. Mr. Ali mendjawab: ,,Per 
taniaan itu dilahirkan dalam kata2 
nja disusun begitu rupa, hingga tidak 
akan membuka apa jang bersifat ter 
tutup dalam perundingan kami”. : 

-- (Antara) 

  

an Masalah Imigran2 Indonesia 
telah dipersalahkan mendjalankan ke 
djahatan2 d' Pilipina. 

Garcia menerangkan, bahwa mc 
ngenai djumlahnja tak usah diperso 
alkan dan jang dimaksudkan  sebe 
narnja ialah bahwa ,,Pemerintah Ti 
ongkok Kuomintang” t'dak bersedia 
menerima sebagian besar darj orang- 
orang Tionghoa jang melampaui ba 
tas weiktunja tinggal dj Pilipina. De 
mikian AFP dari Manila. (Antara), 

ke 
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Pikiran ini dibela oleh anggota2 

Z.A. Achmad (Masjumi), 
(N.U.). St. Makmur, Z.  Baharudin 

dan Ahem Erningpradja jang pada 
pokoknja menolak usul2  amende 

men jang diadiukan oleh Front Wa 
nita. 

Pikiran jang kedua ialah, bahwa 
"ndang? jang akan dinjatakan berla 
ku untuk seluruh Indonesia itu bo 

leh diubah. Pikiran ini dipelopori 
Susilowati dan dibela Mr. Hamid 

Algadrie. 1 

Ketua sidang Mr.. Tambunan me 
njatakan, bahwa ia belum dapat me 
njelami kedua pendirian tsb. Kemu 
dian setelah terdjadj perdebatan jg. 
ramai antara jang pro dan contra, 
maka sidang mengadakan pemungu 
'an suara. apakah usul2 perubahan 

Cari Front Wanita itu diizinkan un 

"uk dibikarakan dalam sidang atau 
pun tidak. Dengan suara 20 lawan 
58, sidang menolak  pembitjaraan 
usul2 perubahan tsb. Jang menjetu 

diui pembitjaraan usul2 perubahan 
tsb. ialah anggota2 Front Wanita, 

PSI, PKI dan sebagian dari fraksi 
Progresip. 

Djalan sidang. 
Mula2 silang mengu'xigi pemu 

ngutan suara jang matjet pala si 
dang siang harinja terhadap usul 

Frent Wanita untuk menunda p?m 
bitjaraan R.U.U.. menunggu diadju 
kannja R.U.U. pokok perkawinan. 
Dengan suara 36 lawan 63, usul ini 
(itolek. Jang pro penundaan ialah 

fraksi2 PSI. Katholik, PKI dan se 
bagian fraksi Progresip. sedang ig. 
menolak fraksi2 PNI, Masumi, N. 
U.. PSU, Partai Buruh dan sebagian 

dari fraksi Progresip. 
Kemudian Susilowati sebagai pem 

bitjara Front Wanita menerangkan 
akan memadiukan  usul2  2mende 
men, antora lain meminta  supaja 

djumlah antjaman denda. atas pelang 
garan terhadap undang? no. 22/46 

dilipat-candekan 10 kali, artinja jang 
: 50:— mendjadi.Rp. 500.— dan 

  

ring Rp. 1 

Usul adakan persamaan. 
Ni. Warow, ketua Front Wani- 

ta minta perlindungan pemerintah 
terhadap nasib wanita dan anak2 
dalam lingkungan perkawinan. 
Menteri Agama dalam dija- 

wabannja menegaskan, bahwa peme 
rintah akan selalu memperhatikan 

kebidjaksanaan pegawai2 jang  di- 
kuasakan mentjatat nikah, “talak, ru- 
djuk didaerah2 dan menerangkan 
pula, bahwa  berlakunja Undang? 
RJ. No. 22/1946 untuk seluruh In- 
donesia djusteru untuk kepentingan 

persamaan peraturan dalam hat ini, 
pun pula sebagai langkah pertama 

untuk mengurangi kesulitan2 jang 
ada. Menteri pun menerangkan, bah 
wa apabila perlu, pelaksanaan un- 
dang2 no. 22/1946 itu akan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Men- 
teri tidak setudjui, bahwa terhadap 
undang2 no. 22/1946  diaajukan 
amendemen2, karena jang dibitjara- 

kan bukanlah undang2 tersebut, te- 

tapi R.U.U. jang menetapkan berla- 
kunja undang2 itu untuk seluruh In- 
donesia. 

Kemudian terdjadi perdebatan jg. 
ramai mengenai dua pendirian da- 

lam hal ini jang diselesaikan dengan 
pemungutan suara. (Antara). 

Keterangan Menteri Aga- 
ma tentang lambatnja pe- 
njelesaian RUU Perkawi- 
nan. 

Sementara itu Menteri Agama 
Kyai Maskur atas pertanjaan pers 
tentang kesulitan2 jang menjebab- 
kan  terlambatnja penjelesaian 
Rantjangan Undang2 Perkawinan 
jang oleh Wakil PM II Z. Arifin 

  

Indon. Tjari 
Hutang 

MENTERI keuangan Ong Eng 

Die memberikan keterangan di 
New York hari Kemis kemaren, 

bahwa Indonesia akan mengadju 

kan permintaan resmi agar seda- 

p2t mungkin tahun depan ada 
sustu komisi bank dunia untuk 
pergi ke Indonesia guna mengada 
kan penindjauan dalam lapangan 
ekonomi dan kebutuhan2. Indone- 
sia. Dimaksudkan oleh Ong Eng 
Die, bahwa berdasarkan hasil 
penindjauan komisi itu nanti Indo 
nesia akan dapat memperoleh 
hutang untuk membeajai penje- 
lenggaraan berbagai proiek pem- 
bangunan, 

Berapa hutang jg diharapkan itu. 
menteri Ong Eng Die belum. dapat 
mengemukakannja. Mendjawab ka- 
bar, bahwa persediaan emas Indone 

sia rendah dan tentang inflasi men- 
teri mengatakan, bahwa kini di In- 
donesia sedang dipersiapkan un- 
dang2 penanaman modal asing dgn 
kesempatan mendapatkan keuntu- 
ngan jg menjenangkan dan tiara? 
transfernia. Ia menerangkan djuga. 

bahwa “ia tidak mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan sesuatu bank part' 

kelir Amerika Serikat. Dalam per- 
djalanannja pulang ke Djakarta 
menteri Ong Eng Die dari Amster- 
dam akan singgah di Italia untuk 
mengadakan penindjauan ke berba- 
gai pabrik disana. Ia mengharapkan   tiba di Djakarta besuk 14 Oktober 
ig akan datang. (Antara), 

Perkawinan BungKarno 
Belum Lewati Masaldah? 
Kem."Agama Kini Belum Tentukan Si- 
kap — UU Nikah "Talak Rudjukh No 
221946 Berlaku Utk Seluruh Indon. 

DENGAN TIDAK memungut suara R.U.U. jang menjatakan 
berlakunja Undang2 R.I. No. 22/ 1946 untuk seluruh Indonesia di- 
setudjui oleh sidang parlemen Rebo malam, jakni tentang pentjata 
tan nikah, talak dan rudjuk. Front Wanita menolak dan minta su- 
paja ditjatat dalam notulen. Dalam pembitjaraan mengenai R.U.U. 
tu timbul dua pikiran jang bertentangan. Pikiran pertama jang 
d pelopori oleh Menteri Agama memandang, bahwa dalam mem- 

| hitjarakan sesuatu R.U.U. jang menjatakan berlakunja sesuatu un- 
dang2 untuk seluruh Indonesia, undang2 jang akan berlaku untuk 
seluruh Indonesia itu tidak boleh diubah. 

Bachmid djukan kepada parlemen 

djika diingat, bahwa panitia ha- 

00. mendjadi Rp. 1-000.7 

  Ki 

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg, 
Rp. 12Z.— luar kota Smg. (semuanja sudah .termasuk meterai), 

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

Harga etjeran 60 sen p. lembar,     

    

akan dima- 
dalam 

bulan September menerangkan. 
bahwa tugas panitia jang diserahi 
tugas utk merantjangkan undang? 
tersebut memang berat, terutama 

pernah didjandjikan 

rus dapat mengkompromikan ber 
bagai pendapat jang berdasarkan 
keagamaan. 

| Menurut Menteri Agama, pani 
tia jang diketuai oleh anggota par 
lemen Teuku Moh. Hassan sudah 
selesai dengan rantjangan undang- 
undangnja jang kemudian diserah 
kan kepada Kementerian Agama 
dan sekarang RUU tersebut se- 
dang “dalam pembitjaraan antara 
pihak panitia dengan Kementeri- 
an Agama, kemudian djika sudah 
didapat persesuaian paham: kese- 
luruhannja, barulah RUU terse- 
but dibawa kekabinet. 

Soal perkawinan bung 
Karno. 

Ditanja apakah jang sedang di- 
rantjang itu hanja undang2 perkawi- 

nan jang berdasarkan Islam, Men- 

teri mendjawab, bahwa dglam ting- 
kat sekarang kabarnja memang baru 
Undang2 Perkawinan Islam jang di- 

selesaikan oleh panitia, tapi Mente- 
ri belum mengetahui apakah panitia 
tersebut bermaksud memadiukan 
matjam2 RUU Perkawinan ataukah 
hanja satu RUU Perkawinan jang 

dapat mempersatukan — ketertuan2 
perkawinan seumumnja. 

Achirnia atas pertanjaan apakah   Kementeriap. Agama hermaksud 
mentjampuri masalah — perkawinan 
Presidep Sukarno dengan  nionia 

katakan tidak sah, karena berlang- 

sung sebelum waktu ,.idah” dari 

njonja Hartini lewat, Menteri men- 
diawab bahwa sampai sekarang Ke- 

menteriannja belum menentukan se- 
suatu sikap. (Antara). 

Hartini jang oleh beberapa pihak di-' 

EDISI POS.    
  

Sukarno 
g Diantara 
(2 Wanita 
Pers Djerman Me- 

nundjukkan Perhati- ' 
an Besar Thd Perka- ' 
winan Bung Karno ' 

8   
BERITA tentang Presiden Su- 

karno dengan njonja Hartini men 
dapat perhatian besar djuga dari 
pers di Djerman Barat, sehingga 
koran2 seketjil2-nja. Berita dan 
gambar 
tini jang disiarkan di Dierman 
Barat oleh kantor2 berita Ameri- 
ka Serikat dimuat dihampir semua 
surat kabar di Djerman Barat 
dengan tulisan2 dibawahnja se- 
perti: ,,Sukarno diantara dua 
wanita”, ,,einen Sturm der Entrus- 
tung”. Malahan harian di Berlin 
»Der Tagesspiege?” menulis se- 
buah tadiuk rentjana dng kepala 
sDie Frauen des Herrn” dan 
mempersoalkan kedudukan first 
lady ditiap negeri, 

Dikatakan, bahwa di Saudi 
Arabia radjanja mempunjai se- 
djumlah besar isteri, tetapi disana 
orang tidak memperdulikannja, 
karena- Saudi Arabia tidak meru- 
pakan negara jang madju, tetapi 
sebaliknja Indonesia merupakan 
negara jang agak madju. Presiden 
Sukarno baru? ini mengambil iste- 
ri kedua. Ini boleh, karena dia 
orang Islam. Tetapi walaupun de- 
mikian pergerakan wanita di 
Indonesia mulai berontak. Kalau 
isteri pertama disebut ,,first lady”, 
bagaimana dengan isteri kedua? 
Tentunja ia tidak mau disebut 
Second lady”. Djika orang tetap 
menghendaki tingkat2 untuk iste- 
ri, maka persoalannja tidak dapat 
dipetjahkan setjara ilmu mathe- 
matik. 

Sesungguhnja hanja ada satu dja 

lan keluar: Presidey Sukarno harus 
melepaskan salah satu dan memili 
seorang isteri sadja, sehingga tidal 

ada lagi ..first lady, melainkan nio- 
nja Presiden”. Demikian Tagesspie- 
gel. 

Perhatian besar di Djerman Barat 

antara lain didasarkan pendapat di 
Eropa, bahwa pemimpin2 Asia lebih 

mempunjai pengaruh besar atas ma 
sjarakat jg tidak begitu tinggi ting- 
katannja seperti di Barat dan dgn. 
demikian maka tiap tindakan pe- 
mimpin baik prive maupup tindakan 

nja sebagai seorang ahli negara 
mempunjai lebih- besar atas kehidu- 
pan masjarakat politis, ekonomis 
dan sosial daripada di Barat. Demi 
kian kawat .,Antara” Amsterdam. 

  

e beratkan 

H.C.J.G. Schmidt oleh Pengadilan 

Djandji2 
Kabinet 

Supaja Djangan Meru 
pakan Huruf Mati— 

Statemen PAR 

PENGURUS Besar Partai Adat 

Rakjat dalam statemennia jang 

keluarkan hari Kemis menegas- 

kan kejakinannja apa bila Kabi- 

net Ali-Wongso-Zainul Arifin se- 
karang bubar kekatjauan akan 
tambah meluas di Indonesia. PAR 

menjatakan, bahwa penting untuk 

mempertahankan Kabinet seka- 
rang ini dengan memperhatikan 
supaja kehendak daerah jang te- 
lah mendesak djangan didiamkan 
sadja, supaja di djaga kompaktheid 
diantara Partai2 pemerintah dan 
supaja diandji jang telah ter- 
tjantum dalam program Peme- 
rintah djangan ada jang didjadi- 
kan huruf mati. 

Pernjataan Partai Adat” Rakjat 

tsb. dipandang sangat perlu dgn. 
mengingat berbagai masalah ig se- 
dang dihadapi negara antara lain 
anasir2 asing dengan kaki tangan- 
nja jg merupakan bahaja nasional 
mana dihubungkan dengan adanja 
kegiatan hendak mendjatuhkan Ka- 
binet sekarang dan penangkapan2 
ig sedang dilakukan oleh Pemerintah 
sekarang. Dengan hubungan ini di 
andjurkannja supaja djika perlu per 
luaslah penangkapan2 itu. Untuk 

mendjaga beresnja djalannja pemili 
han umum mengandjurkan pada ps 
merintah agar mempertimbangkan 
adanja badan atau barisan  keama- 
nan rakjat kompeten. Dalam state- 
ment itu PAR njatakan bahwa prin- 
sip mengadakan pakt non-agressi di 
antara bangsa2 Asia tidak sadja ha- 
rus disetudjui, tetapi supaja di per- 
tjepat penjusunannja dan pelaksana 
annja, Djuga mengandjurkan pem- 
basmian adanja korupsi ig lebih te-   gas, selandjutnja tentang dipindah- 
kannja Gubernur Sumatera Tengah 
Ruslan Muljohardjo, segera di sele- 
saikannja rentjana undang2 pemben 
tukan daerah2 otonoom dan DPRS ' 
dan lain2. Statement tsb. di tanda- | 
tangani ketua umum PAR Dt. Ba- 

gindo Basa Nan Kuning berkedudu-   Kan di Bukittinggi. (Antara). 

Tomasoa Tetap Mem- 
Schmidt 

Benar Jg Dihadapkan Sebagai Dakwa 
Adalah Bekas Kap 

KNIL Jang Aktip Dalam NIGO 
SAKSI LODEWIJK Jan Tomasoa sebagai saksi utama dalam 

sidang ke-empat dari pemeriksaan perkara 

ten Schmidt Dari 

bekas Kapten KNIL 
Negeri di Djakarta hari Kemis 

kemaren kembali didengar keterzangannja dan tetap memberikan 
keterangan2 jang bersifat memberatkan bagi 
jaitu dengan mengatakan, bahwa benar Schmidt jang kini dihadap 
kan sebagai terdakwa dalam perkaranja, 
kenal sebagai bekas Kapten KNIL serta jang turut serta aktip dlm. 
gerakan gelap ,,Nederlandsch Indische Geurilla Organisatie” jang 
berpusat di perkebunan karet ,,Dramaga” daerah Bogor. 

terdakwa Schmidt, 

inilah Schmidt jang ia 

$ : 2 34 
Sidang keempat dari pemeriksaan ' 

perkara terdakwa Schmidt harj itu 
berlangsung dalam suasana jg agak 

hangat, karena terdjadinja debat an 
tara pembela terdakwa Mr. van 
Bouma, disatu fihak dengan Djak- 
sa Tinggi Sunario dan saksi L.J. Tor 
masoa dilain fihak sewaktu pembe- 

la sampai pada pertanjaan di seki- 
tar soal waktu pembikinan situasi 
kaart TNI didaerah Bandung . oleh 
saksi Tomasoa, jaitu apakah pem- 
bikinan kaart tsb. terdjadi sebelum 
atau sesudah penjerahar kedaulatan. 
Dalam sidang j.a.d. jg oleh hakim 
Mr. G.K. Lim akan dilandjutkan 
pada tgl. 12 Oktober “akan di de- 
ngar keterangan dari saksi lainnja 
sebagai saksi kedua dalam pemerik 
saan perkara ini, jaitu Sudaimi, se- 
orang jg kini djuga" berada dalam 
tahanan, karena dituduh  mendjadi 

anggauta gerombolan D.I. Seperti 
pada sidang2 jg lalu, djuga sidang 

keempat hari itu mendapat perhati- 
an tjukup besar dari publik dengan 
pendjagaan kuat dari fihak Mobile 
Brigade. (Antara). 

Tempat Jaz. 
Berbahagia 
Dimana Sedikit Sekali 
Terdjadi Pertjeraian 
RUPA2NJA “ di  Worces- 

tershire, suatu daerah  Ing- 
gris. Angka2 — menundjukkan 
bahwa didalam 1000  perka- 
winan hanja terdapat 1,7 
pertjeraian, sedangkan di 

lain2 daerah Inggris 6 di da- 
lam 1000. Seorang aktivis di 
atas lapangan sostal, Mrs. 
Moore Ede memberikan ke- 
terangannja sbb.: Orang2 di 
sini sangat manis, ramah dan 
berkemauan baik. Saudara 
terutama dapat  melihatnja 
djika“ sedang ditoko.  Djika 
didalam  soal2 umum itu 
orang2 manis satue terhadap 
ig lain, tentu ini diuga  ter- 
djadi didalam - perkawinan. 
Selandjutnjia pembuatan ru- 

mah2 disini dilakukan dengan 
pesat, sehingga kekurangan 
rumah djauh lebih kurang 
sudah. Pengangguran boleh 
dikatakan tidak ada di Wor- 
cestershire — suatu hal jang 

sangat menghindarkan terdia- 
dinja pertikaian didalam ru-   mah tangga.     

Sukarno-Fatmawati-Har- 
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f Amat digemari karena bentuknja 
manis, dipakainja enak (pas- 
vorm) kantjing”nja sekian lama 

“pun tida muda terlepas. 
Dalam aneka warna, polos dan 
tiorak. 

IN 

maonocanemuaan oo. 

Jang bertanda tangan dibawah ini saja SOEPARTO, berumah 
e p Semarang » mengutjapkan diperban jak d1 & Karangasem No.t 

terimakasih kepada peru Anggur Kolesom.Tjap Potret dan 
    

  

  
“Lima Kolesom, bikinan pe Asa REN AY & Co.Surebala, bahis 

Uu Saja, wa menurut penjakitnja LA 
Gan tangan merasa 1 3 

'lalah sekit tulang, kaki 
berdjalan susah dan sering djatuh, 

kekuatan hampir tida ada, makan dan tidur tida enak, suda. di- 
Obati beberapa kali dan bermatjam-matjam obat, tidal bisa sem- 
buh, tetapi setelah saja pergi ka Pasar Djohar Semarang, mem- 
beli obat di Toko Agen Obat ASIA TIMUR, dan selandjutnja saja 
diberi tahukan supaja memakai obat Anggur Rhimatick tjap Po- 
tret dan Lima Kolesom, perkataan itu betul, buktinja setelah 
minum Anggur Rhimatick tjap tersebut diatas, bikinan REN AY 
& Co. Surabaia habis-enam botol besar, ternjata penjakitnja 
ibu saja seperti tersebut diatas bisa sembuh, dan telah kom- 
bali eehat seperti sedia kala, 

Kemudian kami utjapkan sekali lagi, terima kasih dan saja 
pudji kemanajurannja Anggur Obat Kolesom tjap Potret dan 
Jima Kolesom bikinan Perusahaan Anggur REN AY & Co Surebaia, 

Ra 28 Juli 1954, 

  

     

    

   
  

Semarang: 
Hormat | 

      

  

   
IS OEPARTOJ 

Pabrik Anggur REN AY & Co 
$ DJAKARTA -— SURABAJA . 
  

Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berda- 

sarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. : 

M. S.KRAHAT 
OCCULTIST 

SETERAN 109 — SEMARANG — 

— ana 2 — Lena 

Dibutuhkan Beberapa Tena 
Untuk dididik mendjadi 

PENGAWAS dim. PEMINTALAN DJANTRA N. V. 

W. N. L, beridjazah SMP atau jg sederadjat, umur 21—26 th. 
Pendaftaran s/d ts. 15 October 1954 di Dj. Deli 25 Semarang. 
Lamanja kursus 3 bulan dgn mendapat uang saku Rp. 200, se-bi. 
Semua pelamar diharap datang pada tanggal 18 October 1954 
djam 9 pagi dengan membawa surat2 jang diperlukan untuk 
diudji (test.) 

ga baki 

Semarang, 6 October 1954 

. BAGIAN URUSAN PEGAWAI 

obat terkenal untuk segala 
rupa penjakit kerongkongan. 

  

  
2 T Bai ag 3 at " . na 

3 Ie SP 

N.V. FATERU 
Bandung-Tjirojom Tilp. Bd. 4389- P batbox 25 

- Tidur diatas FARUBB Karet Busa 

Seperti tiba di dalam Sorga” 

naa 

  
Tanggal 6 s/d 8. Oktober 1954 

|. BOMBARDEMENT 
dahsjat 

hebat 
nekat 

dari angkatan udara NAZI atas pulau 

»MA LT As 
, # 

JACK HAWKINS — ANTHONY STEEL 

| 
| 

  

. 

  

  

: (Kongres TE 1 R. 

Ikkabar? jang menjebut2 bahwa djatu 
   

  

akibat2 berat bagi kedudukan kabi 

untuk mendjatuhkan kabinet. 

—.— ie —— Memang, sermua. pe: 

hanja P.ILR. jang akan merasakan 

(net ini djatuh, apakah pekerdjaan 

djaan jang sekarang baru ditengah 
an lagi? Apa pula andaikata terd 

berarti membuang2 waktu 

muthlakkan djatuhnja kabinet. 
— Andaikata P.LR. 

tuk kepentingan nafsu diri sadja. 

An AN Suk — Konggres P.LR. (Persatuan Indonesia Raya) di So!o pa- 

da tanggal 8 s/d 12 Oktober jad. ini merupakan Konggres jang sangat 

menarik perhatian. Hal ini disebabkan sudah sekian lamanja tersiar 
hnja 

nul & adalah kemungkinan akibat sik 
kan kuatnja anggapan bahwa konegres Pp 

— — — — — Bagi orang luar sudah banjak jang mengetahui, bahwa 
sebagian daripada anggauta DPP P.I.R. menundjukkan ketjenderungan 

Dap dalam konggres itu nanti mereka 
akan berdaja-upaja mendapat suara sebanjak-banjaknja. 

diri. Tetapi djustru djika kabinet Ali — Wongso — Zainul ini djatuh bukan 

dalam pada P.I.R. mempermainkan politik itu djangan |.bermain api”. 
1 Pekerdjaan2 kabinet Ali — Wongso — Zainul jang sekarang sedang 
ditengah djalan masih banjak. Sebutlah soal pemilihan umum dan lain? 
soal lagi, jang peleksanaannja baru sampai dalam perdjalanan. 
—. — — — — Dalam soal ini harus diperhitungkan : andaikata kabi- 

sekali? Bukankah djika dengan kabinet baru itu segala matjam peker- 

berbeda djauh dengan program kabinet jang sekarang. 
TN tenaga, melainkan djuga djutaan rupijah 

uang jang akan berarti berhamburan, $ 5 
' - Kita sendiri tidak mengatakan bahwa segala pekerdja- 

an kabinet sekarang itu sudah baik. Tjatjat-tjatjatnja tentu masih ada, 
| Namun demikian, tjatjat2 itu harus diperbaiki dengan tidak usah me 

untuk mendjatuhkan kabinet, orang akan terpaksa menganggap bahwa 
P.LR. terlalu suka mengganti kuda ditengah perdjalanan”, hanja un- 

        

  

“kabinet Ali — Wongso — Zai- 
ap” P.ILR. Soal mana menjebab- 

R.. di Solo akan membawa    
   
“ 

rsoalan itu adalah haknja P.I.R. sen-- 

'akibatnja, maka inginlah kita agar 

2 itu tidak akan terbengkelai sama 

djalan lantas dimulai dari permula- 
jadi program kabinet jang baru itu 

Bukan hanja 

Kelihatan dalam gambar ini kapal2- penolong dan para penjelam sedang 
asjik bekerdja disekitar kapal pengangkut Djepang »Toya -Maru' jang 
sebagaimana pernah kita kabarkan kapal tersebut pada tanggal 26 Sep- 

tember j.l. telah djatuh terbalik karena angin pujuh ,,Mary”. 

  

  

Presiden 
dalam  konggresnja ini memutuskan 

  

  

USAHA MENTJEGAH KE- 
MUNGKINAN PERSANG- 
KAAN JANG KURANG 

: BAIK. 
Menurut pengumuman Guber- 

nur Djawa Tengah, untuk mentje 
gah kemungkinan adanja persang 
kaan jang kurang baik, dipermak 
lumkan, Hatta apabila masih ter 
dapat instansi, djawatan, organi- 
sasi, Maupun perseorangan jang 
merasa sudah pernah memberi so 
kongan untuk para korban letu- 
san gunung Merapi, kepada Koor 
dinator Panitia Penolong Korban 
gunung - Merapi d/a Gubernur 
Djawa Tengah Semarang, dan 
sampai sekarang belum menerima 
berita/tanda penerimaan dari so- 
kongannja itu, diharap supaja ig. 
bersangkutan memberitahukan ke 
pada panitia tersebut d/a Guber- 
nur Djawa Tengah Semarang. 

Sebagaimana diketahui pengum 
pulan sokongan2 untuk para kor- 
ban gunung Merapi telah dihenti- 
kan mulai 1 September 1954. 

Selandjutnja apabila masih ada 
uang dan/atau barang jang telah 
terkumpul untuk sokongan terse- 
but, tetapi hingga-kini belum di- 
kirimkan, diharap supaja uang 
dan/atau barang itu segera diki: 
rim kepada alamat tersebut di- 
atas. Demikian pengumuman itu. 

SEKITAR SCAL DIREKTUR 
N.V. NEGARA MAS SEMA- 

RANG JANG MELA- 
RIKAN DIRI. 

Berhubung dengan berita ,,An- 
tara” Semarang pada tgl. 22 Sep- 
tember jang lalu, bahwa ,,seorang 
direktur perusahaa: 
Mas tjiabang Semarang bernama 

|R.S. KM telah meninggalkan 
tempatnja dengan tidak membe- 
ritahukan alamatnja dan memba- 
wa lari sebuah mobil sedan merk   

' Chevrolet No. K. 1500 kepunja- 
an TLD di Kudus seharga Rp. 
105.000,- dan masih mempunjiai 
pindjaman sebesar Rp. 150.000”. 
maka pihak N.V. Negara Mas 

| Djakarta memberitahukan, bah- 
iwa N.V. Negara Mas tersebut 
| hania mempunjai satu kantor tja- 
bang di Bandung dan sama seka- 
li tidak ada hubungannja dengan 
N.V. Negara Mas di Semarang 

| tersebut.” 
| Selandjutnja ,,Antara” Sema- 
rang mengabarkan lebih djauh, 
bahwa kini R.S. KM sudah dita- 
han di Semarang atas pengaduan 
debiteurennja. 

i 

| — TELAH LAHIR DENGAN: 
: SELAMAT 
Anak kami ke-ll, laki2 nama: 

| INDRADY 
pada hari Selasa Paing tg. 5 Ok- 
tober '54 di Purusara Semarang. 
Atas berkat donga/pangestu be- 
serta segala bantuan dari para 
Bapak/Ibu, sdr/sdri kami meng- 
haturkan banjak terima kasih. 

| Hormat kami: 
KARMEN 

Pendrikan Utara 84 - Semarang. 

  

     
  

   

  
  

N.V. BINTANG TOEDJOE 
(NN AN 

  

jan pak Reksonegoro ini. Sebab nan 

itu betul sudah sehat bang 

N.V. Negara! 

bahwa menurut tjatatan Djwt. Pe- 

| dibatasi. Dj Iuaran orang sudah me- 
#neatakan, 

| pat kabar. Sementara itu lain kala- 

tahun 1948 berhubung de 

  

ah “007 “BOSEN, En 

Nehru bosep diadi P.M. 
Bung Hatta agaknja djuga sudah 

Enam “bulan jl. — demikian Nji 
Isah: — rasa takut ini memuntjak 

sehingga pada suatu malam dalam bosen djadi Wk. Presiden. Ingin | hatinja timbul perasaan supa/a sege mengundurkan diri. ra menghadap Presiden. Karena ber Miss Marilyn Monroe, itu bin- kepertjajaan penuh, bahwa penjaki: 
tang pilem jang potongannja jang aja dapat sembuh bila kepalanja di midngkung-mlengkung| agaknya ti- 
dak pernah mboseni pemuda2: dia 
sendirj chabarnja sudah bosen djadi 

usap oleh Presiden, maka keinginan 
nja Hiu telah dipenuhi Presiden. 

Saja bukan dukun dan bukan pu njonjah-rumah tangga. Mau tierai fla dokter jang mengetahuj tentang dari suaminja Di Maggio. Meli- penjakit seseorang, tetapi saja do'a hat adanja epidemi-bosen dari emega Tuhan melimpahkan rahmat 
Nia, agar penjakitmu lekas sembuh, 
lemikian Presiden menghibur nji 
Isah”, 

Suami Nji Isah Idoej dan ajahnja 
Martadipura ikut serta mengpntar 
kannja menghadap Presiden. 

Dapat diterangkan, bahwa - dua 
minggu jl, duga karena sakit, se 
orang wanita tua berumur 60 tahun 
Ian seorang anak perempuan dgn. 
diantar oleh ajahnja dari 

orang2 jang terkenal itu, tentunja 
di Indonesia ini, paling sedikit ten- 
tu ada SATU orang jang mendoa- 
doa supaja setidak-tidaknja Mente- 
ri Iskak bosen djadi Menteri Pereko 
mian. Sebab dianja sendiri sudah 
kerandjingan setan ingin djadi Men 
teri jang agaknja bisa mendatang- 
ikan kemakmuran itu. 

Siapa orangnja ini? Sir-pong ka- 
"gak tahu. Tapi tjoba-tjoba: tanja- 
kanlah pada itu Mr. Tadjudin Noor 
dalam kongres PIR di So'o nanti. 

MASUK PARTAI. 
. Residen Semarang jang baru, Mu 

ritno Reksonegoro (alweer satu Ne- 
goro) bilang, pernah ada 3 partai 
(semuanja partai pemerintah), jang 
katanja menawari dia supaja masuk 
partainja. Sebab kaluk masuk par- 
tai anu, tanggung 10096 mandjur— 
melebihi obat kolesom jang seman- 
djur-mandjurnja, — pasti pak Mu- 
ritno akan didjadikan Gubernur. Te 
tapi pak Muritno menolak: alasan- 
nja karena kepartaian di Indonesia 
belum sehat! 

Sir-pong ikut membenarkan alas- 

lengan maksud jang serupa. 

KANAK) BERBUAT SESAT. 
Dalam sebuah rumah gubugan ko 

song . di Kp. Tlogoredjo Semarang 
baru2 ini pada petang hari telah di- 
lakukan perkosaan terhadap seorang 
gadis jang masih amat ketjil ber- 
nama S. jang masih berusia 4 tahun. 
Hal itu dilakukan oleh seorang anak 
lelaki umur 14 tahun bernama A. 
Akibat perkosaan itu S. terpaksa ha- 
rus dirawat di RSUP. Kini untuk 
sementara A. ditahan oleh jang ber- 
wadjib. tinja, kalau kepartaian : 

PEMBENTUKAN PEMUDA 

Indonesia 
1 , , tentu 

:nja kan tidak akan ada sat partai 
manapun djuga jang mau Obral ta- “Ru NAN waran untuk djadikan “Gubernur. ti TARA ap residen jang mau djadi anggota- Pir aa # Oktober 1954, nja. s telah terbentuk Pemuda Demo--     Aa tidak kepada pak Reksone | krat. Indonesia Ranting Semarang 
MN g 3 Utara, dengan Pengurus telah ter 

Sir-Pong susun sebagai berikut: Ketua: Sdr. 

  

Bambang Santoso, Wk. Ketua: Sdr. 
K. Soejadi, Penulis: Sdr. Abdul- 
rachman, Bendahara: Sdr. Siwoeh 
Bg. Organisasi: Sdr. Muljadi, Bg. 
Olah Raga: Sdr. Muldiati, Bg. So 
sial Ekonomi: Sdr. Hardjodarjo- 
no, dan Bg. Penerangan: Sdr. Soe 
parman. 

SEMARANG SINGKAT. . 
-. — Dengan mendapat perhatian 

besar, PNI ranting Semarang Ba 
rat dan Tengah pada tgl. 3 Okto- 
oer jbl. mengadakan rapat angg. 
bersama bertempat di GRIS jang 
iipimpin sdr. Ramelan H.S. sete- 
ah mendiskusikan  soal2 intern 
dan soal2 “untuk kelantjarannja 
organisasi, kemudian dibentuk su 
sunan pengurus baru dari PNI Se 
marang Barat" jang diketuai sdr. 
Kamil Prawirosoedirdjo dan wa- 
kilnja sdr. Soekahir Sastrosoemar 
:0. Alamat sekertariat di Barusari 
Kidul no. 30la. Semarang. 
MENGATASI ALIRAN2 BARU 

Dibawah pimpinan Gubernur Dja- 
wa Tengah Mangunnegoro, hari Se- 
nen jbl. telah dilangsungkan antara 
Kepala2 Djawatan tingkat Propinsi 
jang termasuk ,,Mentale Diensten”, 

bertempat diruangan sidang DPRDS 
Prop. Djawa Tengah. Dalam perte- 
muan itu Gubernur membentangkan 
sekitar perkembangan aliran2 baru 
di Djawa Tengah jang djumlahnja 
39 buah, a.l. jaitu: IIH, Persatuan 
Umat Adam Makrifat Indonesia, 
KWN, Samin, Sutji Rahaju, Ilmu 

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 9 Oktober 1954: 

Diam 06.10 Orkes  Gumarang: 
06.40 Patti Page dll.: 07.10 Kwar- 

tet Irama, 97.45 S. Abdullah: 12.05 
Orkes Charlie Spivak: 12.15 Bunga 
Rampai siang: 13.15 Lagu2 Suma- 
tras, 13.40 Orkes Hawaiian Rame 
Dendang: 14.15 Rajuan parry como: 
17.55 Taman Kanak2: 17.40 Suara 
biduan terkenal, 18.00 Obrolan pak 
Patrol: 18.15  Gerongan  Sendja: 
19.30 Atjara Sabtu malam: 20.39 
Klenengan Patalon: 21.15- Wajanc 

Begdjo, Wisnu Wandowo, Sastro| Kulit: 22.20 Wajang Kulit (landju- 
Djendro Ajuningrat, Surjo Kentjo-| tan): 05.00 Tutup. 
no, Magang Ratu Adil, “dan lain, Surakarta, 9 Oktober 1954: 
Aliran2 baru itu setjara: jurisdisch 
tidak bertentangan dengan dasar hu- 
kum negara kita, tetapi praktisch 
menghambat  usaha2 pembangunan 
jang kini sedang kita selenggarakan 
Setelah mendengarkan beberapa pen 
dapatnja para hadlirin, kemudian 
diputuskan untuk mengirimkan pre- 

vadvies2 setjara tertulis kepada Gu- 
bernur Djawa Tengah, bagaimana 
tjara untuk mengatasinja. Preadvies2 
ilu nantinja akan diteruskan kepada 
Panitya Negara jang kinj telah di- 
bentuk oleh Pemerintah Pusat guna 
mengatasi sea) tadi. Panitya. Negara 
itu diketudi oleh Perdana Menteri 
dengan 19 orang anggauta, dianta- 

ranja darj Djawa Tengah jang du- 
duk dalam Panitya jalah Mr. Imam 
Bardjo, Koordinator  Kedjaksaan 
Djawa Tengah. Dapat ditambahkan, 

tor Silvester, 07.45 Irama gembira: 
12.05 The Progressive: 12.45 Irama 
klasik, 13.00 Melachrino: 13.15 Nja 
njian bersama, 13.45 Instrumentalia: 
14.00 Hidangan Bukit Siguntang: 
17.05 Dunia Kanak2, 17.45 Varia 
Djawa Tengah: 18.15 Seni Karawi- 
tan: 19.30 Swee music: 19.45 Kon- 
tak dengan Pendengar: 20.30 Bing- 
kisan Penjiar, 21.20 Senandung Hi- 
dup, 22.15 Aneka warna oleh ROS: 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 9 Oktober 1954: 
Djam 06.10  Hembusan Pewana 

pagi: 06.30 Buah tjipt. J. Strauss 
dan Adams: 06.45 Kesenian Mina- 
hasa dan Timor: 07.15 Dupa Nir- 
malas 07.30 Riang ringan: 12.05 
Instrumentalia Timur: 12.15” Penja- 
nji Djerman, 13.10 Musik siang: 
13.50 Untuk Pelepas Lelah: 17.00 
Lagu2 Tapian Na Uli: 17.40 Tri 
Irama, 18.15 Tambuhan Gong dan 
Angklung: 18.30 Tjatatan dua pe- 
kan Studio Jogja: 19.40 Hiburan 
malam Minggu: 20.15 Hiburan ma- 
lam Minggu (landjutan): 20.45 Or- 

“kes Andre Kostelanstz: 2115 Wa: 
jang Golek: 22.19 Wajang Golek 
(andjutan): 01.00 Tutup. 

Jjakarta, 9 Oktober 1954: 

Djam 06.10 Rajuan pagi: 06.30 
Kentiana Trio Irama Djakarta: 07.10 

Lagu2 Makasar: 07.39 Orkes Puspa 
Kemala: 12.00 Lembaran Wanita: 
12.40 Lembaran Wanita (iandjutan): 

13.00 Orkes Radio IDjakartas 13.40 
Kwartet Harry: 14.00 Dari Studio 
Semarang: 17.00 Lagu2 Minahasa: 

  
nerangan Agama Prop. Djawa Te- 
ngah iredapat 57 buah aliran2 baru. 
KEADAAN GULA GENTING 

LAGI. 
Pada hari2 jang belakangan ini, 

kembali penduduk dikota Semarang 
chususnja dap rakjat pada umumnja | 
telah menghadap, suasana gula jang 
genting lagi dan sukar ditjari. Teta- 
pi kalau ada warung jang masih 
mendjualnia, pendjualan tadi sangat 

  
bahwa harga gula telah 

didjual melebihi batas, jaitu sampai 
Rp. 3,25, bahkan suatu tempo lebih 
dari itu. Apa jang mendjadi sebab2: 
nja keadaan gula jang demikian ta- 
di, dari kalangan resmi belum dida- 

        
lawasi oleh Pemerintah untuk men- 
' Yjegah hal2 jang tidak di-inginkan. 

ngan menjatakan, bahwa harga gula| 17.15 Orkes Malaju: 18.00 Varia 
|di Solo sudah meningkat “ sampai! Nusantara: 18.15 Uning2an: - 18.30 

| Rp. 4— kalau ada barangnja. Patut | Empat Serumpun: 19.30 Tiirebonan, 
| dikabarkan, bahwa sedjak beberapa! 20.40 Ping Astono dan Norma Sri- 
(bulan ini peredaran gula telah di- nsers 21.15 Trio Nick Mamahit, 

21.30 Orkes Gumarang: 22,15 Or- 
kes Krontjong, 23.00 Tutup. 

  

' Balikpa ' 
»an, telah menghadap Presiden pula : 

(Antara) , 

Sukarno 

REBO PAGI Presiden Sukarno mendapat Yundjungan seorang 
yan'ta bernama Nji Isah dari kam pung Leuwiawi, desa Udjurgdiaja, 
ketjamatan Tomo (Sumedang). Nji Isah terangkan bahwa semendjak 

mn timbulnja kekedjaman karena ada- 
aja pembaNaran rumah2 rakjat, perasaannja djadi terganggu, dan 
h.ngga kini sudah 6 thn lamanja ja berada dalam keadaan takut, 
selalu mengasingkan diri dari pergaulan ramai, 
ke:nginan makan dan sukar sekali untuki tidur. 

Konggres 
Perbepbsi 

'Mengandung Unsur2 
Berat. Utk Tjiptakan 

Suasana Kekeluargaan 

BERTEMPAT digedung Sin 
You She Semarang Rebo 
jbl. telah d'langsungkan 
pembukaan Konggres ke II PER- 
BEPBSI seluruh Indonesia. 
mendapat kundjungan besar seka- 
li dari para undangan. Tampak 

Moch. Bachrun hadi:r Kolonel 
Panglima D!v. Diponegoro 

kekeluargaan antara 

di fitnah menfitnah, 

kes:lamatan negara dan 

woti” Republik Indonesia, 

jatnja, karena Republ k 

kata Supardi.   “ , inginan 

| 

Diam 06.03 Gending2 Djawa:' 
06.45 Suara Abdulgani: 07.15 Vie-: 

chusus 
'nembtiara menjatakan, 

tidak mempunjai 

djumlah para perwira, a.l. 
Suharjo dari MBAD sebagai wa- 
kil dari KSAD. Dalam pidatonja 

|untuk mendjelaskan maksud kong 
gres, anggauta DPP PERBEPBSI 
sdr. Supardi a.l. menjatakan, bah- 
wa konggres jang kini diseleng- 
garakan mengandung unsur2 jang 
berat untuk mentjiptakan suasana 

bekas 
djoang bersendjata dengan Ang- 
.katan Perang, Polf'si dan masjara- 
kat umumnja. Karena kalau tak 
ada hubuncan baik diantara mere- 
ka, dikuatirkan akan selalu terdja- 

malam 
resepsi 

jang 

SOLO 

teri 

  

kongres PIR dan 

Oktober meninggalkan Solo menudju 
Djakarta dengan meliwati lapangan 
terbang Panasan. 

marang, sedang 

ngan akan menudju Jogja. 

R. 

Jogja 

dimaksu | 

P.M. 

P, M. ALI SASTROAMIDy70JO 
Pa TUINDSU Na KONGRES 

Ke 
Dari pihak resmi diterima berita. 

Yahwa pada tanggal 9 Okt. ditunggu 
Xedatangannja dj 
Sastroamidjojo. P.M, akan tiba d: 
Jogja dengan pesawat terbuno iang 
akan mendarat dilapangan 
Yipto pada djam 11.00, 

Kedatangannja 
mengundjungi kongres PIR jang ber- 
langsung di Solo. 

AH 

Adisu- 

untuk 

Menurut | atjara — perdia'anannja 
P.M. pada tgl. 9 dan 10 Okt, berada 
di Jogja, selandjutjna tangon! 1! Okt 
menudju ke Solo untuk menshadiiri 

pada tansgal 12 

WAKIL P.M. WONGSONEGO- 
RO, MENTERI PERHUBU- 
NGAN ROSENO DAN 
MENTER! DALAM 
NEGERI DI S0L2. 

Diperoleh berita, bahwa pda to 
7-10 ditunggu kedatangannja di Sa- 
lo P.M. I Mr. Wongsonegerc: Men- 

Perhubungan Ir. Rocsexo dan 
Menteri Dalam Negeri Prof, Hazsi 
rin. Mereka akan berada dilota itu 
sampai tg. 12-10. Darj pihsk resmi 
tidak didapat keterangan apa mak- 
sud kedatangap mereka itu, 
sumber lain menduga, bahwa 'keda 
tangan mereka itu ialah untuk me- 
ngundjungi kongres PIR jano akan 
dilangsungkan pada waktu tersebut 
dikota Solo. 

Sementara itu dikabarksn. bahwa 
sepulangnja dari Solo, Wakil PM. 
Wongsonegoro dan Menteri Dslam 
Negeri akan singgah sebentar di Se 

Menteri Perhubu- 

Tapi 

    
dan se- 
Major 

pe- 

Dinjatakan lebih landjut, bah- 
wa Perbepbsi membantu sepenuh- 
nja pada Pemerintah untuk me- 
njelamatkan pemilihan umum, dan 
selandjutnja menginginkan pula 

bangsa. 
Perbepbsi tahu siapa jang ”ngro- 

tjuma 
Perbepbsi belum mengetahui dja- 
lan) untuk menjalurkan tjara-tja- 
ra guna mengatasinja. Dimengerti 
pula bahwa Pemer.ntah tidak da- 
pat memenuhi tuntutan? dari rak- 

terikat 
oleh perdiandjian? asing jg men- 
tjekek ekonomi rakjat. Demikian 

Dalam menguraikan tentang ke 
dari Perbepbsi, 

bahwa 
. hingga kini belum ada suatu per- 
aturan untuk mendelesaikan masa- 

|lah-bekas pedioang bersendjata ig 
d'anggap "marem” oleh Perbepb- 
si. Anda'kata dalam konggres nan- 
ti Perbepbsi terpaksa ”mendong- 
krak” peraturan2 pemerintah ig 

| telah ada bagi penjelesaian masa- 
| lah bekas pedjoang bersendjata, 
in, tdak berarti Perbepbsi mau 
merusak Republik Indonesia, kata 
pemb'tjara sslandiutnja. 

Kemudian setelah Major Suhar'o 
selaku wakil dari KSAD memberi 

kan kata sambutannja jang berkisar 
pada peringatan Hari Angkatan Pe 
rang jol., lalu Kol. Moch. Bachrun 

Diponegoro cs#ilam 

kata sambutan/,a menjarakan, bahwa 
beliau merasa masih bersrtu djiwa' 

sekalipu, beliau 
kini masih dalixm formasi. Angka 

Panglina Div. 

dengan Perbepbsi, 

tan Perang. 

Achirnia dapet ditambahkan, bzh 
wa pada re-epsi itu dibatjakan pula 
telegram2 dan surat2 jang berpuluh 

TJIREBON 

DARMA BAKTI TENTARA 
BATALJON 605. 

  

Bataljon 605 jang bertugas di- 
daerah kabupaten Indramaju, se- 
djak tanggal 4 Oktober jl. telah 
mulai mengerdjakan darmabakti- 
nja kepada penduduk desa 'Tan- 
djung Pura dengan djalan 
membantu pekerdjaan 
jong rakjat membangun 
saluran air sepandjang 7 km jang 
akan dapat mengairi sawah seluas 

11500 HA. Darmabakti fihak ten- 
tara itu dimulai dengan pengerah- 

(Kab. 

tor. 

lesai akan diberi 
s»TANDJUNG PURA”. 
hubungan ini dapat 
bahwa sebelum bataljon 605 ber- 
tugas didaerah kabupaten itu, dar 
mabakti jang serupa telah dilaku 
kan pula oteh Bataljon2 TNI jg 
pernah bertugas disitu. 

USAHA GOTONGROJONG 
RAKJAT LEBAKWANGI 

satu regu 

turut 

gotongro- 
sebuah 

han tenaga satu kompi dan selan 
djutnja setiap harinja akan diker 
djakan pula 
pembangunan saluran itu 
dikerdjakan. Guna memberi ke- 
nang2an dan tanda diasa terhadap 
darmabakti Tentara Bataljon 605 
maka saluran itu kalau telah se- 

sampai 
selesai 

nama saluran 

dengan 

telah 

Dalam 
dikabarkan 

Guna mempertjepat dan memu 
dahkan hubungan lalulintas antara 
desa jang satu 
maka sedjak seminggu jang lalu 
penduduk desa Tjipakem dan Ga' 
laherang ketjamatan Lebakwangi 

Kuningan) 
membuat djalan baru sepandjang 
5 km jang diusahakan dengan dja 
lan gotong rojong. Setiap harinja 
tertjatat tidak kurang dari- 1300 
orang penduduk 

lainnja, 

selesai 

jang turut me- 
ngerdjakan djalan itu, 
dalam waktu 7 hari djalan itu se 
luruhnja telah selesai. Dalam pa- 
da itu direntjanakan pula pembu 
atan djalan baru berikutnja jang 
menghubungkan ketjamatan 
bakwangi dan Subang, sehingea di 
kemudian hari akan dapat diguna 
kan pula oleh kendaraan bermo- 

sehingga 

Le- 

    
jang ditulis oleh 
dan dari Ketua Parlemen M3. 

Presiden 

jang 

dan organisasi? massa darj segenap 
pelosck kepulauan Indowesia, jang 
pada pokoknja menjamtut dengan 
gembira adanja konggres tsb. dan 
mengharapkan hasil 
bagi nusa dan bangsa. Sebag 
pernah kita kabarkan, diantar 
Surat sambutan itu a.l. dari Pre 

     

    

no. Malam resepsi itu dimerizhkan 
dengan musik 'darj Div. Dinonego 

dibekas 

dir para 

ra 

kaan. 

| TJILA 
PARINDRA SOKONG 

GASI KITA DI P.B.B. 
Dalam rapatnja baru2 ini, Parin- 

dra tjb. Tjilatjap telah mengeluar- 
kan sebuah pernjataa, dimana ter- 
tiantum menjokong penuh 

kita di P.B.B. jang kini sedang mem 
perdjoangkan kembalinja Irian-Barat 
dalam wilajah R.I. 

Dinjatakan pula bahwa perdjuang- 
an delegasi kita di forum Interna- 

dukungan 
Gari segenap aliran masjarakat. Per- 
njataan ini selain “disampaikap ke- 
pada Komisariat Daerah 

sicnal h 

Djateng 

lam 

telah 

Rapat 

djuga 

hun   
Sarto 

dioangan 

Setelah 

larikan diri, 

  

tah kepada rakjat 
maka pada tanggal 6 Oktober jl. 

markasbesar 
Glondongan telah diadakan per- 

(ingatan besar-besaran Hari “Ang- 
'katan Perang. 

Dalam peringatan tersebut ha- 
pembesar 

sipil. Setelah dilakukan  upatjara 
dan vbidato-pidato sambutan, 

| penerimaan tanda djasa, maka na 
pembesar kemudian menudju 

kedesa desa jang besar dijasanja 
terhadap perdjoancan kemerde- 

TJAP 

  

arus 

dan 

mendapat 

MENGHARGAI DJASA. 
Seperti telah diketahui selama 

clash kedua rakjat diwilajah Bru- 
no berdjasa besar terhadap per- 

kemerdekaan. | 
menjatakan terimakasih pemerin- 

    

Untuk 

diwilajah tsb, " 

2 

DIGROPJOK. 

hasil menjergap 

tsb. 

gerilja 

militer 

di 

dan 

dan 

DELE- 

delegasi 

Parindra 

segenap ranting?nja, 
diuga disampaikan pada Gubernur, 
Residey Banjumas, Bupati Tjilatjap 
dan kepada Pemerintah Pusat. 

SARANG ADU-DJAGO 

mengadakan pengintaian 
beberapa hari lamanja, 

hari Djun'at jbl. polisi Tjilatjap ber 
Sarang menjabung 

djago didesa Gunungsimping. Dise- 

babkan kuatnja pendjagaan, 

seorangpun tak ada jang sempat me- 

hingga 46 orang jang 
sedang bertaruhan dapat ditangkap, 
sedang 10 ekor ajam djantan 
ngan kurungannja dibeslah 

bukti dalam peperiksaan lebih Jan- 
djut. Desa Gunungsimping dan seki- 
tarnja memang merupakan 
adu-djago jang sangat terkenal 

dan 

Tjilatjap. 

PURWOKERTO 
G.P.LI. 9 TAHUN. : 

Dengan bertempat digedung Panti 

Sumitro pada tgl. 2 Oktober malam 
jadaka, rapat bersama anta- 

ra Masjumi dan G.P.L.I. guna mem- 
peringati hari ulang tahun G.P.LI. 

jang ke-sembilan. : 
mendapat kundjungan 

maka pada 

maka 

de- 

untuk 

Sarang 

da- 
luar wilajah Kabupaten 

dari wakil Persatuan Bekas 

HARGA EMAS. 

Semarang, 7 Oktober 1954: 

24 'karat: 

Medan, 

Surabaj 

Londen 

  

Djakarta, 

Singapore, 

22 karat: 

Pedjoang Islam Indonesia di Jogja- 
karta. Setelah dibatjakan riwajat dan 

perdjoangan G.P.I.I. 
oleh salah seorang pengurus 

G.P.LI- tjabang Banjumas, kemudi- 

an oleh sdr. Bachrun Idris 

Persatuan Bekas Pedjoang Islam In- 

donesia diuraikan tentang perdjoang- 

an ummat Islam. 

selama 9 ta- 

Ketua 

KEKEKKRNN NN Nae 

Rp. 48.— djual 
Rp. 47— beli 
Rp. 44.— djual 
Rp. 42.— beli 2 

6 Oktober "54: 

a, 

6 Oktober '54: 

24 karat tiap gr. Rp. 48,50 djual 
22 karat tiap gr. Rp. 47,75 djual 

Tidak diterima tjatatan harga. 
6 Oktober '54 : 

Emas Jantakan tiap tael : 
Str. $ 154.— beli dan 
Str. $ 160.— djual 

, 6 Oktober '54: 
Harga emas internasional 
rut hitungan dollar Amerika ada- 
lah sbb.: 

TOKO 

  

    
MAS 

menu- 

atlEmas Beirut tiap ounce 35.25 : 
en| Emas Macao tiap ounce 37.65 | 

Emas Hongkong tiap ounce 37.90 

  

  

    

puluh djumlahnja jang berasal da 9, Konggres berlangsung mulai ha PN sman 330 NN 
ri Kementerian2, Pembesar2, partai2 rj ini hingga tg. 12 Oktober 1954. “xwew Ken MT 

Le 
HER A8 

Undi U B | 8 
Hadiah dari Rp. 150.000,— Hadiah dari Rp. 500— "151113 316851 354487 19732 

279427 237158 240890 94816 115100 
Djakarta. Pe 2 ata Tan 381224 1360405 331237 363370 2300! : 5 18 132577 216990 76597 340801 265087 29548 Hadiah dari Rp. 100.000,— 1322113 165544 264635 32903x 352697. 125558 168615 32764 sg) 

396888 408345 383063 463901239928 374558 87057 246 
41297 118493 39748 311545 372761267504 293475 339665 1$G 

Djakarta. 256862 231628 248198 74429) 54645 195634 205614 3504 
252101 244927 312039 261183230267 378188 380987 4611 

Hadiah dari Rp. 1.000,— 238/53 398285 136652 225921| 12051 79726 346220 1614 335529 317416 36267 328811/230802 375895 344560 294529| 9,885 192648 200767 4sk 332865 198719 163697 110219252906 378904. 63475 122978 1:20956 175625 26911 177 292986 306195 180756 225039239171 331145 148301 2445231 63506 60254 274310 339 385970. 88179 199319 390093 |257137 67575 337607 1373721294764 147426 231494 88 117295 "49766 175182 402469294849 271723 158428 186919/327437 24091 312877. 24 389304 290213 136585 319242 |243996 158056 223604 icalis| 92250 354123 338199 jadi 145554 300347131372 115049 | 88357 290199 52179 1000401 210192 182856 118484 Gf 393303 303832 137216 383327396573 147699 134505 42165151620 120164 17771 263909 281670 303874. 19480| 32996 103502 364765 1950091 37027 182696 18679 4 324666 64830 367881 170789236601 14847 234767 3921961 59317 251237 300670 34 127644 276379 217450 100131103641 109107 205389 316878382215 318253 »s5000 1 258455 350720 284004 46611165111 162460 312929 154591152770 354983 62704 3d 221371 111622 14377 188304265532 232713 83715 3554731 06155 256128 2198 SI 1358358 257234 272669 3380671 74640 351886 274869 332488.) 83268 247487 398829 1 11876 93453 203208 398307) 25203 84310 268349 277541150142 169277 568093 2 367546 163554 333825 54453| 70901 95609 27201 2079761329370 153699 381327 1 65211 170315 42178 293299 |274037 331406 164239 124215|136708 35856 10067 162553 298940 217498 52777) 17142 253109 14433 211756153643 266617 130499 329778 31034. 81705 177191/391871 273429 398445 2281331221387 193643 33s114 89576 390093 117295  49766/257747 217066 25289 136631373907 31960 284308 175182 402469 389304 290213/150147 38058 57126 82703 | 341583 197787 300289 136585 319242 145554 300347 |305335 271407 245223 101464 1110589 375877 176007. | 131372 115049 393303 303832| 30686 47711 103359 1726371 86337 400942 399954 ! 137216 38332 263909 281670267596 254263 121752 3460681139189 3599892  s1991 303874 19480 324666 648301158296 373260 244130 3049431 '02323 185921 110478 | 367881 179356 165970 178650233793 178159 64807 243768 | 108495 242127 310781 314039 21140 265639 234016 /338303 313756 373071 3776411318972 190958 362999, 292673 159554 120957 112134 | 197434 143980 207558 354013 247239 231591 329912: 376312 395729 211964 191511! 22001 81696 305042 181668 230794 331759 15329/ 381596 300599 157286 259299 79112 Be 5 

              

Tidak diterima tjatatan harga. Ba tg 

6 Oktober '54: 

a
b
s



dji— Kenail 
Kemahal | 

« 

       

   
   

  

    

  

  
zairin tidak hadir dalam si 
wabannja jang singkat 
»leh Wakil Perdana 
maksudnja ialah bahwa 
lam Negeri ak: 
Kah dan usul2 dari 
ementerian Dalam 

hak2 jang mengenai 
Djawaban Wakil P. 
sbb.: Tuna 

ni
 M

ei 

     

       

   
   

       
    

    

tertentu, maka selama 5 tahun jan 
terachir ini pemerintah telah 3 kali 
menaikkan penghasilan pegawai 
geri setjara umum, ji 
1950. P.P. Si 

  

      

    

  

   
dan hingga tak selang berapa lama. 
maka tiap2 6 bulan sekali, tundjang- 
an kemahalan pun mengalami per- | 
baikan. Da an 

Dapatlah dikatakan, bahwa peme- 
rintah terlalu tjepat mengadakan pe- 
robahan2 itu, sehingga perobahan2 
itu-untuk kantor2 pelaksana di-dae- 
rah2 hampir tidak bisa diikuti dan 
amat menjukarkan mereka. el 

Walaupun demixian, hingga kini 

kan mentjukupi. Hal ini bukan dise- 
babkan karena pemerintah - tidak 

memperhatikan nasib pegawai nege- 
ri, melainkan karena harga barang2 
tidak stabiel. Disamping 'itu peme- 
rintah tidak dapat memikirkan untuk 
setiap tahun menambah gadji pega- 
.wai negeri, karena harus: memperha- 
tikan pula lain2 soal jang memerlu- 
kan lebih banjak pengeluaran uang 
negara, $ 

. Peraturan Pemerintah no. 27/1954 
| dalam tahun ini tidak diperlakukan 

tfituk pegawai negeri dan sudah di- 
ganti dengan pemberian tundjangan 
Lebaran. Apabila ditahun depan ke-. 
uangan negara memungkinkan lagi 
untuk memberi hadiah Lebaran ma- 
ka P.P. itu djuga tidak akan diper- 
lakukan. Tapi adanja P.P: tsb. ada- 
lah perlu untuk memberikan dasar 

: hukum kepada tindakan pemerintah 
pada tahun2 lampau dan untuk di- 
kemudian hari, apabila keuangan ne- 
gara tidak memungkinkan untuk 
.memberikan hadiah Lebaran. 

2 Tentang kenaikan? pangkat 
Mengenai surat edaran Kantor 

Urusan Pegawai tentang kenaikan 
pangkat, diterangkan sebagai beri- 
kut: : . 
“1. Surat edaran atau instruksi tis 

dak dapat mengurangi suatu kekua- 
“kises jang telah diberikan oleh un- 

“ '£ dang2, ketjuali apabila orang2 jang 
! diberi kekuasaan itu 'atas kehendak 

sendiri ingin menguranginja. Kd 
2. Surat edaran termaksud berda- 

sar atas kehendak para Menteri sen- 
diri jang dalam sidangnja ke 49 pa- 
da tanggal 11 September 1952 telah 
memutuskan tidak akan mengangkat 
pegawai baru atau menaikkan pang: 
kat ketjuali dengan persetudjuan De- 
wan Urusan Pegawai. SE 

3. Undang2 No. 21/1952 dalamj 
pasal I ajat 1 menetapkan antara 

bea 
al

ta
 P

em
 

De 
eta

 
a
n
 
Da
an
 E
P
 

Ta 

ngangkat beberapa2 golongan pega- 

wai tertentu. Akan tetapi dalam pa- 
sal dan ajat itu sendiri telah ditetap- 
kan pula, bahwa guna melakukan hak 
pengangkatan itu harus diindahkan 
aturan2 mengenai soal kepegawaian 
jang berlaku. Hal ini berarti, bahwa 
seorang Menteri berhak sepenuhnja 
untuk mengangkat seseorang pega- 
wai dalam sesuatu djawatan, akan 
tetapi penetapan gadjinja dalam dja- 
watan itu harus menurut. peraturan. 

gadji jang berlaku, sehingga kepada 
! orang jang diangkat itu tidak dapat | 
| diberikan gadji lebih. daripada gadji 

|.» menurut peraturan jang berlaku. | 
LI 4. Djadi dalam hal ini tidak ada 

  

, 

# 

pe 
Wa
 

f 
4 
3 
4 
7 

- sesuatu pembatasan dari atau suatu 
: pertentangan dengan undang2 No, 
Pe 27192, Seng 

Saran2 untuk mengadakan distr: 
busi barang bahan keperluan hidup 
untuk pegawai Negeri telah 
mendapat perhatian Pemerintah dan 
kini akan mendapat penjelesaia 
jakni “dengan didirikannja koperasi2 
pegawai Negeri jang tidak Jama lagi 
akan diberikan dasar-hukumnja jang 
dewasa ini dalam penindjauan Pe. 
merintah. Untuk memasukkan Kan- | 
tor Urusan Pegawai dalam Kemen- 
terian Perburuhan adalah soal lama 
jang diwaktu dahulu oleh Panitya 
Gadji Republik Indonesia telah dise- 
lidiki dengan seksama. Setelah di- 
pertimbangkan semasak - iknj 
dan ditindjau dari beberapa sudut, | 
maka . 
Kantor Urusan Pegawai itu ditaruh | 
dibawah penilikan Perdana Menteri. 

Kementerian Kesedjahteraan pada 
waktu ini masih ada dalam pemben- 
tukan dan pengisian. Hal itu 

' dapat berdjalan tjepat sel Agai jang 
dikehendaki, berhubung dengan ke- | 
kurangan pegawai jang tjakap untuk 
pekerdjaan itu. Au 5 

    

      Eh
 

c 

tahun ini selesai, 
Rentjana P.G.P. baru, jang di. 

usulkan oleh Panitya Perantjang 
P.G.P. baru, kini sedang disusun 
oleh Kantor Urusan Pegawai da. 
lam bentuk jang dapar diterima 
bagi keuangan Negara. Pekerdja 
an penjusunan itu kini hampir se 
lesai dan aka danpat diadjukan 
oleh Kantor Urusan Pegawai ke. 
pada Pemerintah dalam bulan Ok 

  

tober 1954, dengan pengharapan 
selambat-lambatnja sebelum achir 

| tahun ini dapat diselesaikan oleh 
.. Pemerintah. Penjusunan itu teru. 
«tama akan merupakan satu per- 

baikan technis dari P.G.P. dengan 
menghapuskan kegandjilan2 jang 
sekarang dirasakan dan memberi 

| penghargaan jang lebih baik pa- 
da perimbangan pangkat2, 

  
    

   
   
     

  

   
   
    

  

/ |4 tahun gadji 
#2/3 bagian gadji dan 1» gadji untuk 

gadji pegawai negeri belum dirasa-| 

  

   
   

      

ngen 

  

rumaban 

    SETELAH WAI .AL.Zainul Arifin dalam sidang Par- 
Temen pleno terbuka I eri djav an atas interpe- 
lasi Arso ian dukan pegawai negeri, 

memberi kesempata kepada pa 

Menteri Dalam | 

hal urusan gadji, Pemerintah be- 
' -dapat menjelesaikannja “dengan 

muaskan. Mengenai saran djami-   
h fnan perawatan sakit dinjatakan, bah- 

fa Negeri di Indonesia, apa- 
“bila ia djatuh sakit, mendapat gadji 

A2. penuh selama 614 bulan jang perta- 

  djaminan sakit bagi pegawai Ne- 
di Indonesia apabila dibanding- 

       
   

   negeri2 Eropa Barat, boleh dipan- 
dang tidak mengetjewakan. Seorang 

      

   
     

|dan 2/3 bagian gadji untuk ma- 
Isa 6 bulan selandjutnja. 
“Dalam hal2 tertentu ia mendapat 

penuh, setahun lagi 

  

  

tahun jang ketiga. Disamping itu ia 
dapat diberikan restitusi untuk ong- 
'kos2 sakit menurut peraturan Staats- 
blad 1948 no. 104x Berdasar atas 
'peraturan itu Pemerintah membajar 
kembali kepada pegawai jang 'sakit 
semua ongkos2 pengobatan jang me- 
lebihi 1595 dari gadjinja. Meskipun 
peraturan2 mengenai djaminan sakit 
ini menurut pendapat Pemerintah su- 
dah dapat dipandang baik tapi Pe- 
Imerintah tidak berkeberatan untuk 
minta perhatian Menteri Kesehatan. 

. Djaminan perumahan 
| Mengenai soal djaminan perumah- 
an bagi pegawai, dalam djawaban 
pemerintah jang pertama telah dite- 
rangkan bahwa oleh pemerintah te- 
lah disetudjui suatu rentjana penge- 

- 

"luaran belandja sebesar Rp. 200.600 
000,— guna pembuatan rumah bagi 
para pegawai negeri. Sudah barang 
tentu rentjana itu tidak akan dapat 
terlaksana seketika dan memerlukan 
waktu. Pada tingkat pertama telah 
dikeluarkan uang sebesar Rp, 25.000. 
000,— untuk pembuatan rumah2 itu 
jang ditugaskan pada Kementerian 

Pekerdjaan Umum dan Tenaga. Da- 
lam hal ini dapat terbukti bahwa pe- 
merintah djuga dalam soal perumah- 
an untuk pegawai tidak tinggal diam 
dan selalu memperhatikannja. 

Pemerintah tidak dapat menjetu- 
djui usul untuk mentjabut surat eda- 

ran tgl. 14 Djuli 1954 tentang voor- 
schot pensiun karena surat edaran 
itu dibuatnja djustru untuk menolong 
pegawai. Dalam keadaan sekarang 

sudah ternjata tidak mungkin untuk 
membajarkan pensiun bersambungan 
dengan gadji terachir karena banjak- 
aja permintaan pensiun dan keku- 
rangan pegawai pada Kantor Dana 
Pensiun dan lain2 kantor jang me- 
njelenggarakan  pembajaran pensiun 
itu Ia “Ank 
“Begitu pula tunggakan pada Dja- 

watan Perdjalanan disebabkan ala- 
san2 jang sama seperti pada Kantor 

    

1 | ai Ga: 
angkat — Puadjangan | f 

watan Sakit 

tuk sebagian terbesar Pemerin- 
“telah mendapat hasil jang luma- | 

nja dalam satu hal, ja'ni da- 

dengan peraturan2 jang berlaku | 

  

  

5 Oktober j 
  

Lagi pemandangan dalam upatjara 
Djakarta. 

SELURUH PROVINSI Libi 
dalam keadaan darurat, dan peme 
krisis. Krisis ini timbulnja sesud 
radja Libia, 
nembak mati kepala rumah tang 
ash-Sholhi, dimuka kantor perda 

Ibrahim ash-Shelhi adalah pena 
sehat radja jang paling besar pe- 
ngaruhnja, dan ia bekerdja dibela 
kang lajar. 
(Kalangan2 jang memperhatikan 

nja meramalkan, bahwa ada ke-: 
mungkinan bahwa kabinet perda-' 

V 

akan djatuh. 

Ibrahim terlalu besar pe- 
ngaruhnja ? 

Sudah beberapa hari lamanja 
suasana mendjadi hangat, sebe- 
lum timbul krisis ini” Seminggu 
il pemerintah Libia menghenti- 
kan untuk sementara ,,wali” (— 
gupernur) Cirenaica, Sayid Abdul 
lah Abid. 

Hari Rabu dikeluarkan sebuah 
dekrit lagi, jang menjatakan bah 
wa tindakan terhadap wali Cire- 
naica tadi telah ditjabut kembali. 

Langkah pertama jang dilaku- 
kan wali Sayyid Abdullah Abid 
ialah menjatakan keadaan daru- 
rat bagi seluruh Cirenaica. 

Ibukota Cirenaica,  Benghazi, 
segera sesudah terdjadi insiden pe 
nembakan tadi dinjatakan dalam 
keadaan darurat, dan pasukan po- 
lisi jang bersendjata kuat segera 
mengelilingi gedung2 tempat ting 
gal sanak-saudara Radja, untuk 
mentjegah timbulnja ksrusuhan2. 

Senerti diketahui, ibukota Libia 
ada 2 buah, jaitu Tripoli dan 
Benghazi. Radjanja ialah Muham 
mad Idris .as-Sanussi. 

(Antara—UP). 

  .a 

Dana Pensiun. Oleh Kementeriar 
Keuangan telah diputuskan - untuk 
mengerdjakan tunggakan itu setjara 
gugur gunung dengan mempekerdja- 
kan untuk sementara waktu pega- 
wai2 pensiunan dari kantor' tersebu 

dan pegawai2 jang menerima uane 
tunggu... At Et j 

Demikianlah djawaban pemerintah   atas pertanjaan2 anggota? D.P.R, 
1 (Antar-) 

  

' Parade Hari 

  

Tampak. sepasukan angkatan darat : 
: Me naa Rang Terringgk, Ti Tn 

Pembunuhan Timbulkan! 
Krisis Politik Libia 

as-Sharif Muhyiddin as-Sanussi (umur 22 tahun), me- 

na menteri Musfafa bin Halim : 

Se
gi
 

enno 
At 

  

nja Sudah ,,Buntjit“ — 
Dan .,Tjinta” Sama Sep 

sebagai Tennoo Heika, Putera 

rah, Di pesawat terba 
maisurinja jang berbadan ketjil, 

wardess memberikan keterangan2 
tama kali ia berkundjung 

  

  

N.U. Tidak 
. Setadju: 

Adanja “Kongres ! Kea- 
manan Rakjat 

PENGURUS BESAR Partai 
Nahdlatul Ulama dalam statement 

jang dikeluarkan t al 4 Okto- 
-ber, menjatakan tidak dapat me- 
njetudjui usaha untuk melangsung 
kan Konggres Keamanan Rakja 
sesuai keputusan Muktamar N.U. 
di Surabaja baru2 ini. P.B. N.U, 
memandang perlu mengeluarkan 
pernjataan ini, katanja untuk ke- 
pentingan stabilisasi keadaan pada 

5 Jumumnja setelah ikat an. 
Tidak Res) |: berkembangan usaba “kemah 

eye $' | berlangsungnja Kongres Keama- 
alistis | nan Rakjat itu jang ,,oleh semen- 

Politik Amerika JggTo-| 
tara golongan rupanja tetap akan 
diforceer” dan setelah memperha- 

lak Masuknja RRT 
Dalam PBB | 

tikan dengan seksama dan hati2 
|apa jang 
yana tertentu jang Sena: giatnja 

lah mempengaruhi alat2 kekua- DUTA BESAR Inggris untuk |saan Daerah untuk ikut men Sant ara - Rober Ma-| dukung tjita2 tersebut”, uns, hari Rabu malam mengata-| Nu memandang, bahwa yilat2 kan bahwa Amerika Serikat akan | keamanan Men jaral masih daka mendjalankan suatu politik Jang | mempunjai kemampuan, untuk — me disebutnja “tidak realistis” karena | ngatasi kekatjauan jang mungkin di menolak untuk 'mempertimbang- “imbulkan orang didalam pelaksana kan pemasukan RRT kedalam n pemilihan umum nanti. Dengan PBB Makins berkata bahwa Ing-| adania inisiatip untuk mengadakan gris dan Amerika Serikat di RRT isah22 pemeliharaan keamanan di mempunjai apa jang disebutnja| uar insransi jang sudah ada, menu 'kepentingan2 jang sama”, ,»kesh-ut N.U., akan berarti tidak lagi butuhan2 jang sama dan perkira- nemperi siai alat2 pemerintah (po an jang sama terhadap bahaja po- 
tens'il”, akan tetapi” Inggris mem 
punjai pendirian lain tentang ba- 

ga:mana situasi itu harus dihada- 

Hari Angkata, Perang di 
edang berbaris dihadapan 

peringatan 

a Cirenaisa, hari Rabu dinjatakan 
rintah Libia sedang ' mengalami 
ah salah seorang saudara sepupu 

ga istana radja Libia, Ibrahim 
na menteri pada hari Selasa j.l. 

  

sahwa pemimpin2 rakjat  umumnja 
sudah tidak kuasa lagi mengendali 
can rakjat dan bisa menimbulkan 

lisi dan milizer), memberikan kesan, 

tt tekatjauan2 jang akan lebih menjulit 

Heika Anno 1954 
Baru Pertama Kali Naik Kapal Terbang — Perut. 

Fidak, Tjukap Utk Memelihara Istana — Tjukup 
|. Menempati Rumah Jang Lebih Sederhana 

MAHARADJA HIROHITO, atau di Indonesia lebih terkenal 

Teikoku, baru sebulan jang lalu kira-kira 
naik pesawat terbang. Ia berpakaian warna biru muda, berdasi me- 

Ki ant ni na ia Tana berhadap-hadapan dengan per- 

menghadapi sambil membungkuk sebuah peta udara: seorang ste- 

cepu lau paling utara, Hokkaido dan 
Honshu, Sekarang ja kembali ke Tokio. 

ilantjarkan oleh ,.golo- | 

Pt & 

Tidak Mengerti Lelutjon 
atu2nja Jg Tua — Gadjih 

maharadja Dai Nippon Langi 
£ untuk pertama kalinja 

dan dengan penuh perhatian ia 

Sedjak perang Pasifik baru per 

Dua djam sesudah masuk ke 
pesawat terbang, ia turun dilapa- 
ngan terbang Tokio “dan pada 
waktu 'itu kelihatannja djauh 
lebih kurang ,,sen@wen” (zenuw- 
anti) daripada ketika baru ma- 

Iauk: 
“Be-ratus2 orang dengan terse- 

njum memberi hormat dengan 
seruan ,.banzai”,. sedang djuru- 
|potret2 pers ,.memerintahkan” -su 
aja ia membuka topinja, supaja 
otonja lebih baik. 
Banjak sekali orang2 Diepang 

kolot ingin sangat L4engembalikan 
simbolik kemahara 'jaan: mereka 
ingin | menanyai kan kembali 
Hirohito dibelakarg suatu tirai 
bambu, seperti mer urut adat-adat 
dulu. Hanja lutut € mn kakinia sa- 
dialah dapat terliha: djika sedang 
diadakan rapat2 dengan Dewan 

Negara. 5 

Perut Tenno agak buntjit. 
Tetapi kini sudahl ih mendjadj ke 

njataan bahwa Hiro'ito 'hanja ma- 
nusia biasa dan sukar sekali ia di 
kembalikan kepada status  datuk2- 
nja sebagai setengah dewa. 

Sesudah perang,  perutnja agak 
buntjit. Djalannja agak miring kemu 
ka dan lenggangnja agak merupa: 
itik. Dan orang2 jang berseru ,,ban 
zai” bukan lagi massa sebelum pe- 
rang, jang membungkukkan kepala 
djika ia lewat. 

Ketika 'Hirohito di Sapporo me- 
ngundjungi sebuah sekolah untuk 
anak2 tjatjat, ialah jang lebih dulu 
membungkukkan — badan, sebelum 
anak2 tjatjat, ialah jang lebih dulu 
demikian. 

Pada suatu upatjara tiba2 ia ha- 
rus membersihkan - katja mata-nja: 

kuntuk gampangnja topinja disodor- 
kannja kepada permaisuri. 

Rumah lebih sederhana.   Ia menjambung bahwa orang di 
Inggris telah menerima sebagaj ke 

njatain pemerintahan RRT. Inggris 

tan pelaksanaan pemilihan umum, ' 
bab sudah dapat dipastikan, bahwa ! 
idanja usaha2 pemeliharaan kezma   

: berunding. dengan. penerbitan 

lain hak seorang Menteri untuk me- | 

Tg Djaksa menjatakan al. 

Letnan II Suhadi Dimin- 
takanyHukuman 15)Th. 
Landjutan Pemeriksaan Tentang Peris- 

tiwa Pemberontakan Bn. 426 

istiwa pemberontakan Bn. 426 Div. Diponegoro di Kudus pada 
tgl. 8 Desember 1951, Pengadilan Tentara Semarang dibawah pim- 
pinan Hakim Militer Let.-Kol. Mr. Surjadi pada tgl. 6 Oktober jbl. 

telah mendengarkan reguisitoir Djaksa Militer Major Imam Bar- 
-djo. Reguisitoir itu jang telah ditulis sebanjak 20 helai dibatjakan 
oleh Djaksa dalam waktu 1 djam 10 menit. Para terdakwa seba- 

.njak 18 orang dalam reguisitoir itu dipersalahkan telah melakukan 
pemberontakan tentara dalam keadaan perang, dengan pengertian 
bahwa mereka telah ikut bergerak atau menggabungkan diri de- 
ngan/pada sesuatu gerombolan jang melawan Pemerintah jang sjah 

Na Kana pang dari peladjaran2 jg telah me- 
didatam perkara tsb. telah dide- reka dapat. Para terdakwa sedikit 

DALAM SIDANG pemeriksaan jang ke-7 kali mengenai per- Ng Ita 

bersedia unuk mengakuinja, untuk | 
itu. 

sama halnja bahwa Inggris bersedia 
untuk mengakui dan berunding dgn. 
Soviet Uni, kata Makins. Tapi tuan 
uan tidak, Makins menambah. « 
Kara2 diatas diutjapkan oleh Ma 

sins dalam sebuah pidato jang telah 
Sipersiapkan lebih dulu. 5 

Selandjutnja Makins menjam- 
bung bahwa selain kesediaan Ing | 
gris untuk berdagang dengan R. 
R.T. dalam barang bukan alat 
perang, Inggris telah bersedia 
pula untuk menjokong Amerika 
lagi dalam tahun ini dalam meno' 
tgh na Pe we : ke 
alam | tidak. dibitjarakan. | p (NITLA Persiapan Sementara Akan tetapi, Makins melandjut- kongres ea, dalam ra 

kan, dimana2 diseluruh dunia parnja tgl. 4 Oktober 1954, setjara 
pendapat umum makin kuat jang resmi teah membentuk ,,Panitia Per mengambil kesimpulan bahwa po Anna ia F3 e iapan Kongres Kesusilaan” jang di litik ini adalah politik jang tidak | 2 Y . 2 realistis. (Antara UP) ketuai oleh Hamka. Kongres Kesu 

silaan itu dimaksud untuk menghim 
pun 'orang-orang, baik oleh keahlian 
atan pengalamannja, maupun oleh 
minat dan lapangan aktipitetnja, da 

pat bermusjawaat bersama meme 
tjahkan masalah kesusilaan jang ma 
ha-besar dan sulit itu, hingga dapat 

lah dirumuskan pendapat jang bulat 
dan kemudian dapat disusun suatu 
rentjana begsama, jang pelaksanaan 
nja dapat dilakukan bersama pula. 
(Antara). 

DJEPANG HENDAK KIRIM 
SEBUAH MISSI KE 12 NEGA- 
RA UNTUK MEMADJUKAN 

EKSPORT KAPALNJA. 
Kementerian urusan transport 

Djepang mungkin akan mengirim 

Ian itu akan membawa ekses? jang 
meminta perhatian. Oleh karena itu, 
N.U. tidak dapat menerima inisiatip 
tu serta mengandjurkan kepada pe 
merintah, supaja menolak usaha jg. 
sesar kemungkinan membawa akibat 
ikibat jang tidak dikehendaki itu un 
uk mendjamin kebebasan dan keten 
eraman dalam melaksanakan pzmi 
lihan umum. , 

Demiklan statement P.B. Partai 
N.U. (Antara). 

Kongres Ke- 
“ susilaan 

A.F.P. mengabarkan dari Ra- 
bat, bahwa residen djenderal Pe- 
rantjis di Marokko, Francis La- 
zoste, pada hari Selasa telah mem 
bebaskan 40 orang Marokko jang 
ditangkap sedjak tahun 1952 
karena kegiatan? politik mereka. 
Dengan ini, maka djumlah kaum 
nasionalis Marokko jg dibebaskan 
oleh Perantjis berdasarkan poli- 
tiknja jang baru untuk Afrika 

ra mendjadi sebesar 66 orang. 

H ..Mengadu" 
Ke PBB 

Supaja Tjong Hoen Nji 

  
  

    

Djangan Dipulangkan sebuah missi ke 12 negara, untuk 
“Ke RRT memadjukan eksport kapal2 jang 

dibuat oleh Djepang, demikian DIPEROLEH keterangan dari |dikabarkan pada hari Kemis. keiua perkumpulan Chung Hua|Missi tsb. akan terdiri dari 8 Isung Hui Djakarta, bahwa Rebo orang, dan akan mengundjungi   pagi oleh perkumpulan tsb. telah Burma, India, Indonesia, Pakis- 

Sedjak istananja terbakar dita- 
hun 1945, Hirohito dan permai- 
suri tinggal didalam sebuah ru- 
mah didalam lingkungan istana 
itu. Rumah itu tidak seberapa 
udjudnja, kamarnja 14 buah, dan semula dimaksudkan untuk dipa- ngenai ini melukiskan bagaimana kai sebagai perlindungan terha- sudah mendjadi pikiran Amerika, dap bahaja udara. diika suatu peperangan sudah di Makanannja tidak “selalu ma- | mulai, mereka. menganggap suatu kanan Djepang. Ia tidak minum | perdamaian berdasarkan kompromi 
minuman keras dan jang paling 
disukai air hanget. Teh djuga ti- 
dak begitu disukainja. 

Sebagian besar pertamanan ista- 
na kini tidak terurus dan ditum- 
buhi dengan tumbuh2an Jiar, se- 
bab  .gadjih” Hirohito hanja 
100.000 dolar setahun: dengan 
uang sebegitu ia ti'ak mungkin 
mengurus baik pertamanannja, 
sebab uang itu baik dipakai un- 
tuk .prive maupun untuk mem- 
beaja peristiwa? resmi. Meski be- 
gitu, tiap2 tahun datang orang 
bekerdia sukarela (Kinro-Hoshi) 

  

Karena prestasinja jang 
nja kuat, sintal dan 
djuara lonijat tinggj 
pean Games telah dituduh 
Jang melantjarkap tu 
Maria Sander Domagalla dari Fran 

   Kk 

  

2 

Djenderal ' Mark 

TERBITLAH SUDAH BU 
rang Korea, jang ditulis 
Clark sendiri. 
bacai panglima ,,tentara PRB”. 
keterangan mengenai kedjadian2 
ea, Djuga diberikan sinaran 

tentang Formosa, de 

KU 
oleh t 

Ia betul2 mengira bahwa Asia 
merdeka” memandang Formosa se- 
bagai penundjuk djalan jg kilau-ke- 
milau. Dengap putus hati Clark me 
nulis bahwa “ia adalah panglima 
Amerika pertama didalam - sedjarah 
ig harus menandatangani suatu gen 
Ijetan sendjata dengan tiada mentja 
pai kemenangan. Kesedihannja me- 

suatu peristiwa jg tidak patut: satu2 
nja penjelesaian jg memuaskan me- 
nurut orang Amerika adalah penje- 
rahan musuh. 

Simpati pada Syngman 
hee, 

Berkali2 djenderal  Glark mengata 
kan bahwa ia mempunjai simpati 
kepada Syngma, Rhee dan sependi 
rian .dengan -dia bahwa..perang.Ke- 
rea harus dihabiskan dengan keme 
nangan. Djenderal ini telah menga- 
lami keadaan jg getir, bahwa ia ha 
rus berunding dengan sabar dengan   untuk membersihkan pertamanan, 

banjaknja kira2 25.000  orano. 
kebanjakan perempuan. Sebacai 
tanda djasa mereka diterimanja 
5 batang sigaret dan seputjuk bu- 
nga chrysant, simbol maharadia. 

Tak ada rasa humor dan 
bentji sepatu baru. 

Boleh djadi hal jg paling menan- 
dakan bahwa Tennoo Heika seka- 
rang adalah manusia biasa adalah 
bahwa ia telah memberikan kebe- 
basan kepada pegawai?nja untuk 
berbitjara tentang dia dgn. orang? | 
pers..  Djurumasaknja, pelan 
pembuat sepatunja dan dokternja, 
semua mereka ini pernah memberi: 
kan »,perskonferensi”. Djurumasak- | 
nja mengatakan bahwa  Hirohito ! 
makan segala sesuatu ig dihidang- ! 

mengapa orang tertawa djika di tie 
ritakay suatu lelutjon. Tukang sepa 
tunja mengatakan bahwa ia bentji 
kepada sepatu baru dan bahwa se-   d.kirimkan kawat ke PBB sekitar 

penahanan Tjong Hoen Nji oleh 
pihak berwadjib jang menurut ke- 

tan, Thailand, Chili, Brazilia, Ar- 
gentina, Turki, Yugoslavia, Mesir 

patu2nja terus-menerus ditambal, 
sampai hantjur sama sekali. Tu- 

rahasia: 

kan. Dokternja mentjeritakan bhw rikat membuat rentjana2 jg k 
Hirohito tidak mempunjai perasa-| Untuk menampung kemungkinan 
an humor dan senantiasa bertanja 

Tiongkok, sedangkan didalam hati- 
nja Ia menganggap inj suatu peristi- 
wa jg gila. 

Ketika Clark mengoper komando 
dibulan Mei 1952, keadaannja sa- 
ngat genting. ,,Tentara PBB” menga 
lami kerugian jg mati dan luka 30. 
000 orang, didalam setahun. Keba- 
njakan ialah orang Amerika. Tjara 
nia perang dilakukan tidak membe- 
rikan kesempatan untuk memukul 
lumpuh kaum komunis. 

Andjurkan Bom Atoom. 
Terdapatlah “dua tjara untuk ke- 

luar dari djalan buntu: mentiapai 
kemenangan dengan mengubah si- 
fat peperangan atau suatu gentjetan 
sendjata 'jg terhormat. Djenderal 
Clark dan pemerintah Ame 

     
      

    

  

,Saja berusaha setengah mati 
pi tiap2 kalj djika saja hara 
rus /Hirohito,” “kumisnja 
luar Jagi dari modolnja” 
Demikian story dari ,, Time”. 

    

St 

  

bar Alexandra Chudina (kiri) jang mendjelaskan, 
nja, bentuk tangan, kaki dan 

mengagumkan dan djuga karena keadaan tubuh- 
okoh seperti orang lelaki, Alexandra Chudina, 

tusia jang ikut dalam perlombaan olah raga Euro- 
bukan wanita jang sesungguhnja. 

duhan ini adalah djuara kedua lari untuk wanita, 
kfurt, Djerman. Tampak pada gam- 

bahwa memang suara- 
tubuhnja mirip orang laki2. 
Aa Bean NMR | (ES 

  

Fase Terachir Dari 
8 Peperangan Korea: 

e3 
Clark 'Keluh-Kesah 

Bahwa Ia Tidak Dapat Menjelesaikan 
Korea Sebagaimana Dikehendakinja 

mengenai fase penghabisan pe- 
idak lain dari djenderal Mark 

Djenderal Ciark mengganti djenderal Ridgway se 
Bukunja itu banjak memberikan 
sewaktu pembitjaraan gentjatan 
kepada sikap djenderal2 Ameri- 

Sangat meniolok mata adalah pikiran2-nja jg sangat meleset 
mikian tulis ,,Manchester Guardian.” 

bahwa tjara jg9kedua akan gagal. 
Clark menulis: ,,Saja ' mengemuka- 
kan usul2 jg istimewa. Saja mengu- 
sulkan supaja dengan segera angka 
tan Korea Selatan diperkuat kemba 
li, djuga supaja devisi2 Tiongkok 
Kuomintang dipergunakan, dan dji- 
ka memang pemerintah saja meng- 
ambil keputusan untuk menang, sa- 
ja mengandjurka, pemakaian bom 
atom P 

Bagusnja sadja berhasillah rentja- 
na gentjatan sendjata jg terhormat. 

Pemboman Yalu. 
Untuk membawa kaum komu- 

nis kedalam suasana jang baik 
guna gentjatan sendjata, Clark 
pertjaja pada pemboman2. Inilah 
keterangan mengapa diadakan 
pemboman pada instalasi2 hxdro- 
elektris disungai  Yalu. Tetapi 
Clark tidak sampai mengatakan, 
bahwa pemboman2 inilah jang 
.mengakibatkan.kaum komunis.me 
nandatangani gentjatan sendjata 
didalam musim panas tahun 1953. 
Ia tidak memberikan keterangan 
tentang perubahan sikap mereka. 
Inilah suatu kelemahan buku itu. 

India tak disebut-sebut, 
Ada lagi kekurangan2 jang me- 

ngedjutkan. Hampir tidak ada 
pembitjaraan tentang peranan In- 
dia pada perundingan gentjatan 
sendjata. 

Tetapi dilain “pihak terdapat 
suatu tjerita jang baik mengenai 
keadaan di kamp2 Koje, dimana 
komandannja orang Amerika di 
tjulik, 

Perang dingin di Panmun- 
jom, 

Tentang perundingan dj Panmun 
jom djenderal itu menulis a.l.: Pada 
perundingan gentjatap sendjata, ka 
um komunis dapat mempergunakan 
taktik mereka dengan leluasa. Ketua 
tidak ada, jang dapat menentukan 
bahwa suatu soal sudah tjukup diba 
has. Suatu kali Nam Il duduk diam 
sadja selama 2 djam 11 menit, sesu 
dah laksamana Joy memadjukan sua 

tu pertanjaap kepadanja. Tidak se- 
orangpun dapat mengetengahi situa 

si itw dan karena itu selama 131 me 
nit terdapat suatu kesepian jang sem 

3 : 2 csi. bbanjak telah terpengaruh oleh per- 
NA ae aNAn CL, CERNR, SAN, tentangan ideologie, sehingga perin- 

tah2 dari pemimpin mereka di dja- 
lankan sadja tanpa memikirkan. la- 

“ Hang terbagi dalam 3 golongan. 
Jaitu saksiz jang mengetahui ke- 

terangan akfan diusir dari Indone- 
sa dan dikirim ke RRT. Kawat 

dan Ethiopia. 
Lela AS — 

kang tjukurnja membuka 

adaan. umum tentang pemberon- 
takan, dan saksi2 jang chusus me- 

enai diri tiap2 terdakwa dan 
acnirnja para verbalisant.  Saksi2 
golongan pertama a.l.  Majoor 
panapo ka Muna, an j Kan ea 

no dan apt. Munadjad. 8 Ss. | 
Shoreka ini pada ba inisa aga jpat Djaksa terhadap hal2 jg dapat 

gi lebih djauh. Mengingat pendidi- 
kan dari terdakwa jg sebagian be- 
sar hanja berasal dari Sekolah Ral 

jat sadja, tidaklah dapat diharap: 
dari mereka suatu tjara berfi 

Demikian a.l. penda- 

diputuskan bahwa  sebaiknja | 

n an dan 

rangkan, bahwa dari laporan2 jg 
'mereka dapat sebelum  terdjadi 

| pemberontakan, telah terdjadi pel 
| bagai perbuatan2 dari Bn. 426 ig 
menjimpang dari kebiasaan sc- 
Para al. penembakan terhadap 
|kendaraan2 jang melalui asrama 
|Bn. 426, tidak memakai sopan 
santun dan lain2 jang kurang 
disiplin. en 

“Ternjata pula, bahwa sedikit 
banjak pemberontakan ini telah 
dipersiapkan lebih dahulu, karena 
anggauta Bn. 426 ternjata mem- 
punjai persendjataan jg melebihi 
| dari semestinja. Dalam pada itu 
Ipara terdakwa tidak dng. segera 
| melepaskan diri dari gerombolan 
“jang memberontak itu, sekalipun 

| mereka mengetahui bahwa gerom 
bolan itu melawan tentara Peme- 
'rintzh. Dan mereka tidak dengan 
segera melaporkan diri setelah 
mereka dapat tertjerai dari gerom 

| bolan mereka. 
(00 Hal2 jg meringankan. 
“Adapun  hal2 jg dianggap oleh 

'Djaksa dapat meringankan  tuntu: 
tan hukuman bagi para terdakwa. 

| disebutkan a.l. bahwa para terdakwe 
itelah mengaku terus terang akar 
kesalahan mereka den menjatakan 
sesalan dimuka sidang. Para terdak 
wa berasal dari kalangan keagam: 

didalam - Bataljon-verband 
semangat keagamaan ini telah dikc 

'bar2kan oleh pemimpin2 mereka, 
sehingga semangat ini mmepunjai pe 
ngaruh terhadap tingkah laku mere 
ka sehari2, terlebih2 sebagai sema- 
ngat atau groepsgeest. Karena pen- 
didikan ini, didalam djiwa para ter 
dakwa jg dapat dikatakan ,,terku- 
rung” itu, tumbuh ,.praedispositie” 

  
iterhadap segala sesuatu jg menjim- 

' meringankan tuntutan hukuman ba 
gi para terdakwa. 

Tuntutan hukuman. 
Setelah: Djaksa menguraikan seki 

tar proses pemeriksaan dalam si- 
dang terhadap masing2 terdakwa se 
banjak 18 orang itu, kemudian ke: 
pada para terdakwa dimintakan. hu- 
kuman sbb: Dakwa 1 Letnan Suhadi 
al. Hadimarjoto 15 tahun pendjara. 
ra. Sersan Major - Rahardjo 12 ta- 
hun, Sersan: Muntakis al. Rukisman 
13. tahun, Prds. Bedjo alias Suprap 
to 10 tahun,  Sers. Herry Sutjipto 
8 tahun, Prds. Suripto 10 tahun: 

Prds. Zarkoni al. Damari 10 tahun, 

Prds. Suharto 10 tahun, Prds. Al- 
wan Wardojo al. Ali Maksum 10 
tahun, Prds. Sodan al. Adami 10 

tahun, Prds. Mochtar al. Duchroni 
10 tahun, Prds.  Romeli al. Troe- 
boes 10 tahun, Smj.  Mugoffir. al. 
Budiman 12 tahun, Prds. Danuri 10 
tahun, Sers. Bambang alias Marku- 
dii 12 tahun, Prds. Murdjito 12 ta- 
hun, Prds. Ismail 10 tahun “ dan 
Prds. Tukidjan 10 tahun. Kesemua- 
nja- dipotong tahanan. : 

Ketjuali itu para terdakwa di 

pemetjatan mereka semua dari 
djabatan ketentaraan jang mereka 
duduki sekarang tampa pentjabu- 
tan hak untuk bekerdja lagi pada 
kekuasaan  bersendjata, apabila 
mereka telah habis mendjalani 
pidana mereka, segala ongkos2 
perkara jang hingga kini dikeluar- 
kan dibebankan pada terdakwa, 
dan semua barang bukti dirampas. 
Sidang Pengadilan achirnja ditun- 
da hingga pada nanti tgl. 25 Ok- 
tober jad. untuk mendengarkan 
pembelaan dari pembela - para   
djatahi pidana tambahan berupa: | 

tsb. dialamatkan kepada Sekreta- 
tis Djenderal PBB Dag Hammer- 
skjold dan delegasi Kuo Min Tang 
George Yeh dengan "maksud un- 
fuk dilandjutkan pada Komisi 
Hal2 Manusia PBB dan pada de- 
legasi Indonesia di PBB untuk 
memperoleh perhatiannja. 

Dalam kawat itu disebutkan 
al. peristiwa penahanan Tjong 
Hoen Nji oleh pemerintah Indo- 
nesia karena tuduhan melakukan 
aktivitet “politik dan  karenanja 
hendak dipulangkan ke RRT. 
Chung Hua Tsung Hui menjatakan 
keberatan2nja terhadap akan diki- 
rimkannja Tjong Hoen Nji ke R. 
R.T. itu, karena, sebagai diketa- 
hui, Tjong Hoen Nji adalah pe- 
muka Chung Hua Tsung Hui dan 
Kuo Min Tang. : 

Keterangan selandjutnja jang | 
|Jiperoleh menjatakan, bahwa pi- 
1ak Chung Hua Tsung Hui tidak 
menjatakan keberatan apabila ter 
1jata terdapat kesalahan pada diri 
fjong Hoen Nji ia diusir dari 
ndonesia tapi tidak dikembalikan 
se RRT. (Antara). 

Tampak pada kakibar" 

  Shao Chi, presidey Mao Tse 

kantor2 berita jang menghadliri pe 
rajaan Hari Angkatan Perang diko 
ta tersebut telah bersepakat tidak 

menjiarkan suatu berita apapun me 
ngenai perajaan tersebut. Sebabnja 

ialah karena mereka telah diusir 
oleh CPM dimuka umum, waktu me 

reka hendak menjaksikap perajaan 
tadi. Pada hal kedatangan mereka 

adalah atas undangan — Sengketa 

masalah Kashmir antara Pakistan 

“PARA PETANI tembakaw di Bo' 
djonegoro tahun ini banjak jang me 
ngeluh. Akibat hudjap ditaksir 204 . 
dari seluruh tanaman tembakau Vir 
ginia mengalami kerusakan. Tahun 

1952 dulu Bodjonegoro mengalami | 
stahun emas” dimana hasil per ha 
rata2 35 kwintal —- Tanggal 7 Ok 
tober ini Lawalata pemuda Makasar 
jang mau keliling dunia, telah me- 
mulai perdjalannja dengan naik ka 
pal terbang ke Surabaja. Ticketnja   

terdakwa Mr. Suwidji dari Solo. 

dan India belum djuga ada beres2- 
nja, Hari Selasa Pakistan telah mem 
beri tahukan kepada India, bahwa 

ia peroleh dari pemberian N.V. Peng 
angkutan ,,Universal” — Semua wat 

tawan Makasar dari harian2 dan 

/ ( iktu upatjara pembukaan Kon 
jang diadakan pada tanggal 15 September dj gedung H 

“presiden Mao Tse Tung. Pada medja pimpinan keli 
Tung Pi-Wu, perdana menteri Chou En Lai, 

      gres Nasional 

   

    

   

   
“Pakistan tel 

da PBB 
negeri2 
PE) hari 
bahwa m 

“tertinggi 

persekutuan. Eropa (SHA- 
Selasa telah ' menjangkal, 
arsekal Montgomery akan 

diserahi tugas melatih pasukan2 
Dierman Barat jang akan diperban- 
tukan pada NATO, — 25000 peker 
dja pelabuhan New- York hari Sela 

. Sa telah mogok. Ini adalah pemogok 
an jang kedua kalinja jang mereka 
lakukan dalam bulan ini, Akibat pe 
mogokan ini 3000 orang penumpang | 
kapal2 ,,Oucen Mary” terpaksa me 

« 

uai Jen, ' Peking. Pembukaan ini. dilakukan 
hatan “dari kiri ke. kanan: 

ketua kongres Li Chi Shen, 
Tung, wakil ketua kon gres Soong Chin g Ling, wakil ketua Chang Lan “dan sekretaris djenderal Lin Po. Chui. 

  

Rakjat R.R.T. “jang pertena-tama 
oleh 

wakil perdana menteri 
wakil ketua kongres “Liu 

  

   
ngangkut sendiri .barang2nja waktu 
mereka datang di NewsYork — Men 
teri Kesehatan “India, “ni. Amrit 
Kaur, hari Selasa membantah kabar 
jang mengatakan, bahwa PM. 
Nehru akan meletakan djabatannja 
sebagai PM dan presiden Partai Kon 
gres. Dalam pada itu dikatakan dju 
ga, bahwa memang Nehru sedang Ie 
lah badan dan otaknja dan ia tidak 
tahu sampai kapan ia masih kuat 
memikul tanggung ,djawabnja, Tapi 
rakjat India tak akar: mei solehkan 

purna ditempat perundingan”. 
Menurut Clark salah satu kedjadi- 

an jang terpenting pada perang 
Korea adalah kenjataan, bahwa 
Tiongkok dapat  me-reorganisasi 
seluruhnja dan me-modernisasi 
tentara mereka. Ini terutama adalah 
djasa komandan mereka di Korca, 
Peng Teh Huai. 

Clark berkata: ,,Saja harus meig 
akui bahwa Peng adalah suatu ru 
suh jang patut dihormati.” (Antar), 

  

29 tahun dan tinggal di Salem 
(Amerika Serikat) minta tjerai da- 
ri suaminja Benjamin Marion. 
Dimuka hakim ia mengatakan 
bahwa Iakinia telah memukuli 
dia, dan menggujurnja dengan se- 
botol bir. Sebabnja? Bajam jang 
dihidangkannja kurang halus di- 
tumbuk 111777? 

st 
sak 

DI MICHIGAN (Amerika Seri- 
kat) dilahirkan kembar tiga. Tom 
dilahirkan didalam taksi ketika 
bunja berangkat kekamar bersa- 
ling Dicke dilahirkan didalam lift, 
ketika ibunja menudju ketingkat 
atasan dari kamar bersalin itu dan 
Harry-lah satu2nja jang tahu ba- 
gaimana mustinja. Ja dilahirkan 
didalam kamar bersalin, 

Ek 

CARBONI, seorang  penggali 
lobang kubur didesa Modena, 
Italia, dilepaskan dari pekeriija- 
annja. Alasannjas sedjak 1944 ti-   Nehru minta berhenti Ui djabatan 

nja, i 
Can ada orang meninggal didesa 

  

NANCY RICE jang berumur . 
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Sekali muda awet muda " ' Aa PAKAILAH OBAT KUAT ISTIMEWA y | | Ke | 1 Dimasa depan peranan & 
HN |. penting akan dipegang oleh 

Peladjaran apa jang Eu 
Nana 1 # $ Th . . | - Ivan dapatkan bila | Flectro-Polished Points 

1 Ll Tuan menggantung: 3 baru dari : : | Te 53 2 Tr | s a “ag ptt Bh : ' P “g1n 2 15 | : | 2 kuat Istimewa, kan . arkar "31" pa nga TR Lae setan Buat orang laki-laki, helai 5 2 | | 15 Telah BN Ta da sehelai rambut... | 4 : : | Ka Men C5 PER DOOS Rp. 20- be Pena “rd 

| PIL KUAT istimewa untuk orang # Ggg g jang ter itjin laki2 Jang penaan Manan. Mat» 
j angin (Weakness, Lost Manhood, |' Sa TN mag an nge ang pernah 3 NG Energy). « 1 | 4 , 5 Lt Li Penjakit TERTAN adalah penja- 

! 5 it jang sangat berbahaja, seperti It ke Api dalam Sekam.  Penjaki Ini Ibuat Ag | - ' Mendrik: hatt P timbul karena rusaknja achlak 
at (moreel) diwaktu mudanja. 5 3 "Awet Alamatnja : mimpi kurang bai 

, dna R 
6 is : 

Ta malam, Kanan di: 2 : 
Hygienisch 

waktu kentjing, Waktu kentj Ae Sea $ k PA AL 
. i 

kesenangan sing INI adalah suatu kenjata- silnja : litjin jang sempur- Tahan rajap An lihatan kurang terang, Kali dan j - an, bahwa Parker ,,51” na. Tjobalah segera mema- 
» Segar dan sedjuk 

“1 Lapan aan angan Gan ara, i baru jang memakai Electro- kai Parker ,,51” jang baru Sman ati Mn an, Bap Tan L Polished Points begitu li- ini. Sekarang, pena jang Karet-busa dapat dipergunakan dianta- 5 kurus.  Achirnja badan sebagai 3 tjinnja dan enaknja di terbanjak diminta didunia, ranja, untuk: Penghias kursi, sandaran 
: bubuk makan kaju. Untuk jtu ka- pakainja karena dapat me- lebih daripada jang sudah?, . dan :temobk dunuk Hata Diet Odia mi sedia OBAT KUAT : "ALLA- nuliskannja dengan ta' me- Udjung mata-pena dapat di- 

: P Li Fi bi t : 
| Ss Ta La S3 Sain makai sedikit tekanan ba- pilih dalam segala ukuran. bantal2, pelapis-sadel speda biasa atau 

Ran ta “wake Phasatnt. gaimana pun. Sebabnja? 
lang. bermotar, pengisi, behu, “dik 

Ba diantaranja Zafaran. Am- Proses Electro-Polishing ba- Agar tertjapai hatsil baik | | bers, Mushkish, jne A11. ba- ru dari Parker menghilang- £ Kanan hal ini dan ana 1 an2 istimewa tambah darah. 
Tas R Onnja, Las omaa pakarlah . 

7 
: | Obat ini tidak untuk orang jang - 

kan segala bekas Kotoran Parker Guink jang pakai 
Keterangan2 dapat diperoleh | sedang mengandung! Ditanggung | dari udjung mata-pena. Ha- solv-x. 
pada: 

! tak ada bandingannja diseluruh 

2 
j Dunia. Pesenan bisa dikirim ke- 

JAJASAN BADAN PENIELIDIKAN i Rn el | KARET INDONESIA 
SS Pp. aroma 

r 
2 € 

::$ Bae... uan Pu Harga2: Rolled Gold Cap Pen: Rp. 480.— Potlot: Rp 240.— | (.N.R.O)) BOGOR Fa Keprabon Kulon 15/D. $ 2. Perwakilan Poberik. dan Servis-Reparasi: | Pe Dika Ii SNN Ae | dian» NN Toko Obat (ah ban San LAWSIM ZECHA & Co., N.V. Nusantara 9 (atas) Djakarta " : v ag gg. ko Obat ,,Shanghai” Pasar Dio- 
, : ! har Semarang, Universal Stores, V Bantulah PM. —— -V 1 R A N Oo 3, ——— 

Bodjong 6B Semarang. 3 2309-1 : ms - 
SN ANA AL LN, 

: : Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit s 
Nan span 

- oa 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, ot: 

TUAN INGIN MELIHAT | KI 
| (brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untu 

: 

| orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport da : 
| badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanz 

: | 
e YA o 2 |. tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tanga 

dap-iiap “miopyu 7 | $ 
, ! Dago nang PN Nan ena, peng nnen ap 

a E kai | 
5 

| tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kur Batjalah dalam ASTROLOGIE | | Mulai tanggal 1 OKTOBER 1954 mendjalankan kereta2 penumpane baru ,,Air-Conditioning” (dengan alat2 penjediuk hawa ». H|. kan dan ena Dea ha pm Th ya Ina akag Pb Mana 
- 

, Aa “7. Be : , : : Gn jang tanggung 7o berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—, Djuga ada 
Ea naa ini memberi kesempatan kepada Saudara untuk bepergian dengan memuaskan dan menikmati hawa sedjuk lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah d : 

Panen Na at Rp. 30,— Pil Gumbita ........... Rp. 15,— Minyak Tang Ke den 2 5 5 KP Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihan ......... » 
3 29 8 s5 f Disediakan didalam : 

Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ......... Rp. Me Tjat 
: : ! San « 2 5 : 2 : : : tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. |........ 

“ Eljeran | Rp. 2— | An RN Kereta-Api Expres, antara , a. Gambir —  Tiirebon — Surabaja Pasarturie, Sa Ng UE agak Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilan Sebulan.“ Rp. 8,— | Lg Jia 2 b. Gambir —  Kroja : —  Surabaja kota. kan noda2 hitam ............ Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membiki 
: PON 'mbah ieada Mp. Ra. 5| Kereta-Api Tjepat, antara a. Gambir — Purwokerto — Jogjakarta: $ bagus badan ............ Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, Lp 

aa Aan Ps Z . . i 

- .. 

z ak ag 

Ii aan | 1 . b. Gambir — Tiire — Semarang Tawang: tidak luntur 2 gram, ............ Rp. 10— dan 5 gram ......... p. 20.- 
2 S3 B ! £ 

2 Bg : : No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10,— . Minja 
ookstore 5 c. Bandung — Djakarta-kota. Ha Pa Ka in 

A Menghitamkan Raat Putih. 25 5 pandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Teling 
DJL. MATARAM 133 Rambut 

kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) .......:... 
2 SEMARANG Tapi hana Pomade bata: om $ HARGA KARTIJIS, TERMASUK TUSLAH : Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ........... Rp. 10, : Pan : i. Dapat beli dimana2. 

Pil Diabetes (sakit gula) ............ Rp. 50,— Pil Entjok Linu ......... “ 

pang dipakai. Dapat 5 
K.a. Expres. Ka. Tjepat Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1596 

NA (Ai vw 2 : Kelas 1. Kelas 2. Kelas 4, Kelas 2 — 'YABIB MAWN Tamblong 49 Tilp. 4941 — Bandung. : 2 N v | | 
— ena Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di | Bank Lingga-Harta “Ye | Gambir — Tjirebon KU Ro —-— Rp Na aan | 5 Ijabang Surakarta : 2 : » — Semarang Tawang Lena. ». 139,— ». 119,— ge — 2 gg Universal Stores, Bodjong SB, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe 

| 1 : be Sa 5 » LE Surabaja Pasarturi : 2g NS A3 6 — : 13 Aa kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se 
Dj. Overste Slamet Rijadi No. 259 | . 2 —  Surabaja - kota SENDOK SA : 3 2 ES: marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Yon Happy 

TA 5, — Jogjakarta 159 129. 5 ” Tn Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Dji. Kepatihan no. , Peka 
5 ” 

- 2 ” PI 33 Pena 55 109,— . 2: i 5 2 $ 2 
« Mulai bekerdia sediak tanggal 5 October 1954— »— Seo Balapan n ALS0- 5 tap :? fr Pa aa na Pa 2 Surabaja — Madiun a "60136 Sa 3 3 "3 kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tel “ Mengerdjakan segala urusan Bank. Semarang Tawang — Surabaja Pasarturi si ORA " 90— Men Ni An Tong, Petjinan 81, Sogjas Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66 | - Bandung — Djakarta 2 Naa P NT Pane Jogja, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An 

km 3 “5 Ha Sa sa aa p 1 2 2 Sa 9 45,— Pe pn Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon 
— mmg mann mmmnanm —emnpoamammamnan maa Bandung — Pasarsenen SA An Ra » 43,50 PN ta Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebons Toko Obai 
ORION INI MALAM PREMIERE DJAGALAN u $ 

Titan Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebons Toko Obat Ta Te 
5 2 5 5 5 & . Ke 3 

#oc, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong 
5.00 - 7.00 - 9.00 BERBARENG ! (17 th.) 5.15 213 2.15 $ debt ia baia 

Ujl. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat »Eng Djien Hoo”, Pekodjan 84 
LEXTRA: SABAN SORE djam 3.00 di sORION” | Pn aa - 5 Semarang. - : Tj 1 ! 3 3 F3 , PERNJATAAN TERIMA KASIH 

Aa 

SATU FILM PEPERANGAN BERKALIBER “BESAR!!! 
Sa 5 . LAMA TANAM AAA 

3 . CI Y CON Ck RN CINENMAS Dengan ini kami berdua menjatakan d. h. kepada para handai- . H3 ga 3 $ LUX 5.007.009.00 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) lg kadhang (familie), P. T, Tuan, Njonjah, kami menghaturkan @ 8: Oi HEY. LovED EDWARD G. ROBINSON - LORETTA YOUNG — ORSON WELLES anjak2 terima kasih atas kedermawanan P. t, Tuan, Njonjah, jang : : DU EF : : : ga 1 telah melimpahkan sokongan berupa : tenaga, benda (moreel mau- i ? : , sTIhe STRANGER pun materieel), pada kami diwaktu hari CHITANAN anak kami 4 N | : The Most deceitful man a woman ever loved ! Agen pada tanggal 1 October 1954. : Ja 3X h N KN Seorang Penipu muslihat jang ditjintai oleh Wanita djelita ! Dia terima k 'as kebadjikan2 itu, mudah2hanlah Tuhan Jang Maha Esa 1 Ia KA au tjinta budi itu, tetapi balasannja mengetjewakan ! Serta akan membunuh |. akan membalasnja. Wassalam/ Tabik dan hormat NA | NA i Wanita itu djuga! Thriller jang menggemparkan ! ki Nan Na | , 13 SEOTT BRA . IGRAND INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah.) Pungkuran No. 11 Purwodadi (Grobogan) Je ME Lena” yA 3 3 5.00 - 7.00 - 9.00 JEFF CHANDLER — ALEX NICOL 5 " AMAN 0 Lai had Het Me Dan Kama , G F 77 LAN 5 x 1. 97 ME AN aU Oa aini 
Town tara enona. ME 3 »RED BALL EXP R K Oo 9 BESOK MALAM PREMIERE | INI MALAM PENGIABISAN sa 5 TE (aan Mendjalankan Tugas diatas Medan Peperangan. Meliwati hudjan Bom INapuBR 5.00-7.00-9.00R O X Y 5-70. 3 tah) -A AG | dan Pelor! Penuh Sensatie! Hebat dan Gempar ! RO Ta E Ran gol  Moostyeti 24 R) Lukman Li 3 : Aoa ih Ih . e Film Indonesia baru d ieri R.A. Sumarni —  Kuntjung “| g 

Pertempuran merebut .,EI Alamein”, satu bagian jang paling hebat 5 i : ru dengan Tierita : dari peperangan di Afrika, dinegeri mana Rommel, terkenal sebagai si | BESOK MALAM ' Ran Na dag Gempar ! D E W A ? 
»Rubah Gurun”, telah diuber2 sampai ditepi Iaut...........ooot | PREMIERE (17 th) Aang ON ARNI ?3 Man jang serba sulit dan hebat dari sL UC Y” safit tank 5 

51 Pp — MIEN SONDAKH D E W Iss 5 “5 
Tenun date na KAA AN ni Pe baba Desa ! 

(TA , Eng ai (Pesan tempat: Saban pagi djam 9.00 — 12.00) Gra nd Lal erkasa Alam Pena Sat Da a) Losmam's Vigosen Tablet 12.50 
“Tinggal AKAN DATANG ! | INI MALAM PENGHABISAN | BESOK MALAM PREMIERE Obat ini menambahkan datah, terutama resi "tenaga. 
Sedikit bah" 5:00 - 7.00 -9.00 Nana 1 | INDRA 5-79. (43 tah) R O X Y 5.00 - 7.00 - 9.00 Sa SA bagi orang Lelaki atau Wanita jang badan 
Mudalird 

“TECMNICOLOp 3 ROYAL 540-7.30-9301 Film Rimbu: Hindostan Ge aa la 0 Itam 
Sion Po REHANA RANJAH” dalam : SIMB As Obat Pa bang ta Odi Walitta “d an Pan 

Lau , ki » As Tn apatan bari (Orang Wanita datang : Gris Den Pan . AUDIE MURPHY ,Shin Shinaki Boobla Boo” £ Pa kebun utan" Peri tidak tentu, darah mengumpet, perut berasa sakit kurang 
Kn Ya 

Pertarungan jang Film India penuh Sensatic ! arzan imbu Hin Utan enuh : darah, muka pufjat, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
e khai Ganda JOAN EVANS | Perkelahian Seru ! Cc). Losmar's Lencorrhoca Tablets. Rn. 12,50 

. 47th) 
d G . ' 

« tan Berguna sekali buat wanita sakit keputihan (Pektay). 5 : 
“Obat an Gempar ! 

An 0 Ja ka Tablets, “Rp. 12,50 
Hata 

ta : & erguna sekali huat membersihk: darah 

adjaib 
| Batjalah suara Merdeka & el Losman's Santal Cystol, Lan Bana. Rp. 12,50 

Na hat 

: : 
4 ena buat penjakit Twi tjing, ti 

angkan 

ssman's Chocolate JLaxative Pil, Ri. “Sea lesu ! 
THAT HAKES IT TOUCH TO FIND 3 1. urus” Maa Una Snake perut, " e 

OUT WHAT HAPPENEV'! “4 Osman 's emorrhoris Pil, Rn. 12,56 HER — Amat mustadiab bari amhei : Lana 
: 

yk 
nh Losman's Calosior Tahlets, TN aan sn Na : 
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