
  

      

    

  

Penerbit 

Penjclenggara 
Tn 

.
 
.
.
.
 

u
a
 

.
.
 

  

  

       
   
    

  

  

    

mintang m 1m hwa 
hari tsh. an ! oy 
Kuomintang 
lau Ou Yi Kiang 
pertahanan £ 
terdapat i 
djang pantai 
jang dikuasai. han 

Sementara in hari Senin Menteri 
luar negeri R. 4 En Lai te- 5   

lah mengetok kaw : kepada sekre-h 
taris djendera" PBB Dag Hammers- 
kjoeld, dalam mang ia menuduh bah 
wa Amerika Serikat melakukan agre 
si bersendjata terhadap RRT, dan 
oieh sebab itu minta supaja Madje 
lis Umum PBR bertndak supaja ma 
sa ah agresi ini, diusut ok Dewan 
Keamanan. 

   

Habis Mary 

Kini iNanes 
Jg Ngamuk Meng-| 

hantjurkan 2700 
Rumgh 

TAUFAN ,Naney” telah 
ngamuk Luzon-Utara dan ae 

  

  

   

duel artilere terdjadi lagi 

aja D.K. Perintahkan sisi 
ukao2nja Dari Tai- 

"aa ani 
uk2 Paru 

“hari: Mia pemerintahan Kuo 
pada 

sebagai sasaran bagi  meriam2 ' 
iknja aruler, RRT menggempur pu- 

SJan. Djurubitjara kementerian 
am pada itu menjatakan bahwa tidak Tentan gerakan pasukan2 RRT disepan- k jang berhadapan dengan pulau2 

Kuomintang. 

, Amerika tjampur tangan 
dng. pembebasan Taiwan” 

Dalam suratkawatnja tadi Chou ' 
En Lai menjatakan bahwa Ame- 
rika Serikat melakukan 
bersendjata terhadap Taiwan, bx 
gian dari wilajah RRT. Pemeri:. 
tah RRT minta supaja persida-' 
agan ke-9 Madjelis: ea PBB 
harus memikul tanggung djawab: 
untuk mendesak supaja Dewan 
Keamanan menghentikan agressi: 
Amerika Serikat .,jang bertjampur $ 
tanzan dengan pembebasan Tai- 
wan oleh rakjat Tiongkok.” Oleh 
sebab itu Dewan Keamanan harus 
berseru supaja Amerika Serikat 
menarik kembali segala pasukan 
Sersengjata dan personil militer- 
nja dari Taiwan, kepulauan Peng- 
Ju (Pescadores) dan pulau2 lain- 
aja kepunjaan Tiongkok”, demi- 

“Jekianlah Chou En Lai. Chou En 
| Lai seterusnja menjatakan bahwa 
pembebasan Taiwan oleh rakjat 
Tiongkok itv adalah "tindakan ig 
benar, sesuai sepesuhnja dengar 

    

   
   
   

     

  

   
   
     

  

3 djurusan: dari Taiwan, Korea 

agressi | 

sak kira-kira 2700 buah rumah di 
provinsi Isabela. Merah 
Filipina hari Minggu &. me- 

semangat Piagam PBB jang me 
njatakan dirinja menghormati hak 
hak bangsa? itu.” 

ngirimkan 2 regu kedaerah 
tertimpa bentiana alam ini. | 
gian jang ditimbulkan oleh tautan 
jang mengamuk 3 hari jl. ini me- 
Ha perkiraan sebesar $ 1.000. 

“agunan 

Sementara itu bandjir ig Hetan 
menimbulkan kerugian besar di 
daerah Pandjab Pakistan, selama 
2 minggu jd. ini. hari Minggu 
sudah surut setelah tentara Pakis j » 
tan menutup 10 buah lobang di 

"tanggul sungai di Ghavapur. Di 
daerah Multan sadja ada 10.000 
orang penduduk jang kehilangan 
rumah. Didaerah Kamal Hyder, 7 
djalan raja dan daerah jang luas- 
nia 20 mil” masih 'tetap tergenang. 
Berapa alga Pa jang Sana di 

a Haa 

Baix pernjataan bersama Kairo 
maupun pernjataan bersama Pots 
dam, iang ditandatangani pula 
oleh Amerika Serikat, mengakui 
bahwa Taiwan dan pulau? Peng- 
hu (ig pada waktu itu merupakan 

1 diadjahan. Diepang — Red.) ha- 
rus dikembalikan kepada Tiong- 
kok. Taiwan telah di-oper oleh 
nemernitah Tiongkok pada tg. 25 
Jeabg 1945. Semendjak saat itu 

merintah A.S. berkali2 berdjan- 
di akan menghormati kedfulatan 
dan keutuhan wilajah Tiongkok 
dan tidak akan bertjampur tangan 

| dengan keadaan di Taiwan. Se- 
terusnia Chou En Lai mengutip 
pernjataan presiden Truman ten- 
tang Taiwan pada to. 5 Dianuari 
11950 ap PARE kem. Iuar-ng- 
  

8: (semuanja di Yaiwan) dan di Ma- | p 

  

kung (Penghu). 

FALS. bukan sadia menduduki Tai- 

Pe mbnataik perahu Tajar" HE oiduar Buana” 
ten Rahasia untuk berkeliling dunia. 

  

jang akan dipergunakan kayp- 
Tampak major A.F. Langkay, 

komandan AL.RA. marifiem Makusar sedang menarik tambang guna 
meletakkan Ma pada perahu lajar tersebut. 

  

nokel' Warouw 
Jg Terang e Kal »Muang Bama” ? Me- 

S kanggki »Scheepvaart Bepalingen” 
Djaksa Muda A. Moro Mau Minta Pensiun 
# 

njaan disekitar persoalan menge 
jang terlibat Pa ane ap unta 
Kana kepada Samba wa fi 
instruksi kepada fihak 'Kedjaksaan 
ra melak pemeriksaan dan 
berdasarkan tuduhan melanggar . 
pertanjaan selandjutnja, apakah 
.scheepyaart -bepalingen” itu ma 
ngenai lain2 kesalahan dan pelang 
isb., misalnja mengenai penjelun 
Muda diterangkan, bahwa dalam 
diberikan instruksi kepada Kedjak 
hanja melakukan aa terha 
itu sadja. : 

  

Lain2 persoalan - Hg bersangkut 
paut dengan peristiwa ini masih te- 
rus berada dalam penjelidikan fihak 
Kedjaksaan Agung dan menurut 
Djaksa Agung Muda selandjutnja 
belum dapat diumumkan sekarang 
ini. Sementara itu mengenai keper- 

gian Warouw Sabtu jbl. ke Tjipaung 
untuk La. Da Agung Su- 
rapto dalam hubungan dengan per 

Teringa kapa! Muang Eta Ta. ta 
lam hal ini Djaksa Agung Muda ha 
nja menerangkan, bahwa segala se-| 

suatu mengenai soal inj seb” iknia | 
ditanjakan kepada Djaksa Agi ng Su! 

    

Korena Gadjinja Tak Tjukup 
DJAKSA Ne, Muda Abdulmuthalib Moro atas perta- 

nai kapal Birma :Muang Bama” 
dupan kopra baru2 ini menerang 
hak Kedjaksaan Agung memberi 
setempat di Menado supaja sege 

penuntutan terhadap kapal itu 
»Scheepvaart bepalingen” Atas 
ketjuali duhan pelanggaran 

sih akan dilakukan tuntutan me- 
garan jang dilakukan oleh kapal 
dupan kopra, oleh Diaksa Agung 
taraf pertama sekarang ini baru 

saan setempat di Menado untuk 
dap terdjadinja pelanggaran tsb. 

Untuk mentjegah kemungkinan 
timbulnja salah paham, disekitar 
maksudnja untuk minta hak pen- 
siun itu sama sekali bukan karena 
sesuatu kesulitan dalam pekerdjaan 
'atau adanja pertentangan2 dalam 
hubungan dgn. tugas jg didjalankan 
itu, melainkan semata2 utk. -kepenti 

rang maupun masa? i.a.d, “Se- 
bab menurut Muthalib Moro selan 
idjutnja, kita tidak hanja bertang- 
gung djawab. kepada Negara sadja, 
tetapi djuga terhadap keluarga. Ke- 
mana tudjuan dan apa rentjananja   prapto sendiri jg dalam minggu ini 

diharapkan sudah akan bisa masuk ! 
kantor guna mendjalankan tugasnja 
seperti biasa. Mengenai adanja nia- 
tan Djaksa Agung Muda Abdulmu- 
thalib Moro untuk mengundurkan 
diri dari djabatannja sekarang dgn. 
minta dipensiun diterangkan, bhw 
keinginannja untuk mendapat hak 
pensiun itu semata-mata dilakukan 
untuk kepentingan keluarganja, ja- 
itu untuk dapat memenuhi segala 

kebutuhan bagi keluarganja jg sulit 
sekali ditjapai dengan ukuran gadii 
PGP serta keadaan2” jg kaku di 
sekitar soal itu. 

ig akan dikerdjakan 
permintaannja untuk pensiun ini di 
kabulkan oleh Pemerintah, Djaksa 
Muda Abdulmuthalib. Moro belum 
sedia memberikan sesuatu ketera- 
ngan, tap: katania pasti tidak kedju 
rusan soal2 ig menjangkut dengan 
kepartaian den dunia politik. Djak- 
sa Agung Muda itu sampai kini me 
nurut Leterangannja  mendjalankan 
dinas dilipangan kehakiman selama 
Ik, 32 tahun, kini ia sedang mengu 
rus segala surat urusan berhubung 
dengan maksudnja untuk madjukan 

permintaap hal pensiun itu. 
4 (Antara), 

Kan 33 

ngan keluarganja baik dimasa seka-/ 

kelak apabila 

Pd 

En: Lai seteruanja, “Pp “in 
|A.S. ternjata | Saat    

  
     Seterusnja suratkaw Lag me- 
njatakan bahwa sesudah Amerika | ' 
insjaf bahwa , Kaji Shek   

    2 

itu sama sekali mempunjai 
kemungkinan untuk. memerintah 
lagi Tenan Papan, maka 
Amerika Serikat mulai melakukan      

ijampur tangan bersendjata dau 
meluntjurkan antjaman perang 
terhadap Tiongk terutama Pi 

  

dan Indotjina. 27 Djuni 2 pre 
siden Truman me 
| ngiriman pasukan bersendjata 
suntuk meluntjurkan agressi ter- 
hadap Korea” aan bersamaan dng 
itu terhadap ,,Taiwan, wilajah 
“Tiongkok” dan mempergiat tjam- | 
pur tangannja dalam peperangan 
Indotjina. - 

Semendjak itu, “ALS. telah mem 
pergiat 'agressi bersendjata , .ter- 
hadap: Taiwan, dalam segala 'ben- 
tuk,” terutama sesudah  ketega- | 
agan — internasional 
mendjadi kurang, setelah perang 
Korea berachir dan perdamaian 
dipulihkan di Indotjina. Dalam 
sada itu A.S. lebih banjak mema- 
Xai tenaga Chiang Kai, Shek cs., 
untuk mengobarkan peperangan 
pengganggu dan perusak terhadap 
Tiongkok darat dan daerah pesi- 
sirnja, dalam usaha untuk mem- 
serluas agressinja terhad: ap Tiong 
tek dan menimbulkan ketegangan 
saru di Asia. 

Chou En Lai seterusnja  me- 
agemukakan peristiwa? untuk 
membuktikan bahwa Amerika Se 
rikat melakukan agressi bersen- 
diata terhadap Taiwan. 

| Sedjak armada ke-7 AS. me- 
masuki selat Taiwan dalam bulan 
Djuni 1950. provinsi  T:cangkok 
Taiwan djatuh dibawah kekuasa- 
an Amerika Serikai. Armada A.S. 
melakukan apa jang disebut ope- 
rasi2 peronda dan pengintai di 
berairan dimuka pantai Tiongkok, 
dari Swatow. diselatan sampai ke 
Tsingtao di-utara, Amerika- men- 
duduki pelabuhan2  Kaohsiung 
dan Keelung (kedua2-nja di Tai- 
wan) dan . Makung di Penshu 
untuk didjadikan pangkalan2. 

Agustus 1950 armada . udara 
ke-13 jg berdiri dibawah koman- 
do Timur-Djauh A.S. telah ,.me- 
njerbu” Taiwan dan mendirikan 
apa jang disebut markas komando 
depan di Taiwan. Sudah 4 tahun 
lebih armada ke-13 dan ke-20 
A.S. terus-menerus mengirimkan | 
pesawat2 terbangnja ke Taiwan 
dan membuat pangkalan? udara 
di Tainan, Taoyuan, Hsinchu, 
Chiayi, Sungshan dan Taichung 

Dengan “demikian, kata Chou, 

wan, tetapi telah merobahnja pula 
mendjadi benteng untuk memper 
luas agressinja terhadap RRT. 
Dan untuk keperluan ini dipakai- 

ja cula pasukan? Kuomintang. 
Sis yesukan2 Kuomintang, jg. 
pntara Lu telah -dipzrbesar dj um 

hnya dan persendjataannja' ' oleh 
Amer'a, “dipat memperluas 
erhsd p Tongkok, kata Chou En 

-ai, pemetintah AS telah- memberi 
an bantuan mPSite- dan ckoromi da 

'i”m'ah? sanga: besar. - Menu 
ut keterangan? jang sudah ada. da 

  

   

  

  

  

  
(4 Djuli 1950 sampai  Diuni 1954 
Thepg Kai Shek telah — menzrima 
Sentias scebssar lebih Jari $. 1.400. 
900.600 dari Amerika Serikat. Atas 
osuran2 AS pasukan2 Chiang Kasi 
Shsk terucmenerus meakukan se 
angan? terhadap daerah pantaj dan 

prulan2 diprovins2 RRT Kiangsu, 
Chekiang, Fukien dan  Kwantung: 
memkomj kot12. disepand/ang pantai 
Tiongkok, mendaratkan agen2 raha 
sia Jengan perawat terbang atau ka 
yal untuk melakukan sabotase2. A- 

chir2 “Si Chiarg Kaj Shek cs berse 

ru supaja dilakukan serangan? pem 
Salasan didarstan Tiongkok, ..dga. 
harapan hampa utk. mercbah setu- 
ruh Tiongkok djadi djadjahan Ame 
rika Serikat”. 

Penahanan kapal2 & pengi 
riman pesawat2 terbang. 

Untuk memblokade RRT dan 
mengganggu Tiongkok dengan nege 

ri2 lain, kata Chou, A.S. membantu 
Chiang Kaj Shek cs, untuk menjer- 
gap dar menahan kapal2 Tiongkok 
dan asing ig datang di Tiongkok 
untuk berdagang. Selama beberapa 
tahun il. ini, telah diganggu 470 ka 
pal Tiongkok dan 67 kapal asing, 
ialah kapal2 URSS, sPolandia, Ing- 

gris, Denmark, Norwegia, Italia, 
Belanda, Panama, Junani, Djerman 
Barat. Dari kapal2 ini, beberapa 
buah telah ditahan, beberapa buah 
ditenggelamkan, lain2nja — disita. 
Hal2 ini merupakan pelanggaran 
prinsip. kebebasan pelajaran dilaut 
terbuka. Seterusnja Chcu meniats- 
kan bahwa Amerika Serikat telah 
mengirimkan pesawat2 terbang mi- 
liternja sampaj diatas wilajah ke- 
daulatan RRT diudara untuk mela- 
kukan pameran kekuatan, melaku- 
kan provokasi, pengintaian strategis, 
mendjatuhkan mata2. 26 Djuli jl. 
malahan menembak djatuh 2 pesa- 
wat terbang RRT diatas pulau Hsi- 
nan, 1 

Usaha2 lainnja: Seato 
“As! 

Seterusnja Chou menjatakan ht 
sesudah Indochina damai kembali 
dan perang Korea berachir, A.S. 
melakukan tindakan2 guna memper 
luas djangka agresinia.. September 
1954 terbentuk Blok militer Asia 
Tenggara (SEATO) jg terutama di 
tudjukan — terhadap RRT”. Ketjuali 
itu. berusaha mempersatukan  Dje- 
pang, Korea Selatan dan Chiang 
Kai Shek dalam ,,Persekutuan Per- 
tahanan Asia Timur-laut”/  merun- 
dingkan dengan Chiang Kai Sheki 
apa jg disebut pakt keamanan bersa 
ma bilateral. Demikianlah isi surct 
kawat dari Chou En Lai kepada sek 
djen. PBB, dengan permintaap supa 

  

an pe- dpilh oleh kongres dalam 

berangsur? | 

  

    

  

gres PIR dang Ist menerangkan. | e3 
ala walaupun konggres PIR| 

telah menerima baik belcid de-| | 
W.1 parta, namun sebegitu 

IR terhadap kabinet Ali/ 
Wongso, belum pernah dibitjara- | 
kan dan d.singgung2. Kata Moh. 
Saddak, Sikap PI PIR terhadap ka- | 
Def akan d tentukan oleh de- 
w25 narfaj jang baru jang ani 

   
  

da-g2nja terachir. Dalam lane) 
ngan ini Moh. Saddak djelaskan, 
bahwa apabila dilihat dari sudut | 
perdebatan dalam kongres dan: 
“ormuler ng dari- putusan kongres | 
ten'ang penerimaan beleid  de- 

| wan partai, akan dapat dipast'kan 
PIR akan tetap menjokong 2. 
jt dan tuntutan perbaikan 
| edaan keuangan dar 
| mian. 

Atas pertanjaan tentang kemungki | 

rangkan, bahwa kemungkinan: timbul 
inja krisis kabinet depat “ dihindar- 
kan, karena putusan PIR delam 
kongresnja ini pada pokoknja meng- 

hendaki perbaikan terhadap kelimu- 
han2 dalam kabinet sekarang jang 
pelaksanaannja diserahkan " kep ida 
dewan partai baru dan bila dipar- 
dang perlu mungkin dengan pergere 

ran delam kabinet. Tentang 2 ni 

fle. dalam kabinet ini, oleh Moh. 
Saddak dikatakan, bahwa tidak da- 
pat dipaksakan atds kehendak PIR: 
sadja, melainkan akan dibitjarakan 
dalam kabinet, Dalam hal ini hen- 
daknja partai2 pendukung pemerin- 
tah terhitung jang punja wakil d- 
lam kabinet bersedia - mengadakan 
koreksi masing2 dan mempertim- 
bangkan usaha2 jang menudju kea- 
rah perbaikan susunan serta keada- 
an pemerintah. Demikian wakil ke- 

djauh | , 

  

     

      

| ditudjukan 

nan2 selandjutnja,"” Moh. Saddik u- 

  

  

(menerima 

uangan, : $ 

Gub. ' Bavad 

Chawatir 
I Kalau? Orang2 Indone- 

sia Rampas Kekuasaan 
Dipulau Balut 

. GUBERNUR Provinsi Davao, 
“Alejandro Almondras, bermaksud 
(akan mendesak wakil konsul Indo 
nesia di Pilipina, Soebagio, supaja 
Ja mengumpulkan orang2 Inas- 
nesia jang diam di Pilipina, untuk 
.mengadjak mereka supaja suka 
'berdjandji, bahwa mereka akan 
-patuh kepada undang2 Pilipina. 
Demikian dikabarkan oleh U.P. 
dari Manila. 

Manila Daily Bulletin” dalam 
Siaran istimewanja kemarin dulu 
mengabarkan, bahwa 3.000 orang 
Indonesia jang tinggal di pulau2 
'Balut dan Sarangani telah menje 
babkan Gubernur Davao kuatir, 
kalau2 orang2 Indonesia nanti 
tmmerampas kekuasaan pemerinta- 
han dari dua pulau tsb. Menurut 
kabar, Gubernur Almondras 
"pernah berkata, bahwa orang2   tua fraksi PIR dim. parlemen Moh. 

Saddak (Antara). : E 
KA na 

M. France 

  Besar Diparlem 
djui Persendjataa 

Usul2 Molotov Ada 1 

(Indonesia telah mendjadi lebih 
agressif tidak sepantasnja. 

(Antara) 

Optimistis 
Kemungkinan Suatu Majoritet Jang 

SR 

   
   

  

"Tampaknja Setu- 
Bgn Djerman 

dalam parlemen Pe kini €AMpnksja merjetudjuj persendja- 
taan kembali Djerman. Mendes France m ukakan ramalan- 
nja itu dalam kundjungannja kesuatu "propinsi, dimana ja meng- 
utjapkan pidato2 jang mempunjai maksud ' memperkuat golongan 
jang menjok politiknja dalam Konperensi London baru2 ini. 
Seper:i telah dikabarkan, pada hari Selasa Mendes France akan 
1m. mpertaruhkan kabimnetnja dalam suatu mosi kepertjajaan terha- 
d?p persetudjuan konperensi 9 negara di London itu, jang akan 

agresi P- 

| landjutkan 

TO dan Pakt Brussel. 

Usui2 Molotov ada djusa 
pengaruhnja. 

Sementara itu dalam beberapa hari 
-l- menteri luar negeri URSS Vya- 
chesiav Molotov telah memperingat- 
kan negara2 Blok Barat, bahwa me- 
nurut pandangan Sovjet, persendia- 
faan kembali Djerman Barat dan ikut 
sertanja negara ini dalam pertahanan 
Eropa Barat itu mendjadi sebab bah- 
wa ,tidak mungkin Djerman diper- 
satukan kembali”, bahwa ketegangan 
infernasional akan bertambah dan 
makin besar lagi bahaja Perang Du: 
nia III, Demikianlah tulis wartawan 
politik AFP Jean Allary dari Paris 
hari Sabtu j.l. Akan tetapi, pandang- 
an Barat sendiri malahan sebaliknia. 
Bagi Barat, dilakukannja tindakan? 
tadi — sesuai dengan keputusan2 
konperensi 9 negara di London — 
adalah pemulihan keseimbangan ke- 
kuatan di Eropa: dan ini djauh dari- 
pada mentjegah tertjapainja perseta- 

aje dengan Blok Sovjet: malahan 
memperbesar kemungkinan untuk me- 

perundingan2 dengan 
Blok Soviet. 

Churchil, M—F dll tjon- 
dong kpd Naa na 4 

: »Besar 
Perdana menteri Fee aka Churchill 

hari Sabtu berkata dalam kongres 
Partai Konservatif di Blackpool, bah- 
wa ia tidak akan pernah melepaskan 

membawa - Djerman Barat kedalam “persekutuan? Barat, jzakni NA- 

. 

milihan bebas di Djerman, sebaga 
dasar bagi perragpa aan antara em- 
pat-Besar. 

Kesempatan baik utk udji 

Hiked baik URSS? 

Bertalian dengan hal .ini. timbu 
pertanjaan, apakah hal ini bukar 
Suatu kesempatan baik untuk mengu 

dji iktiked baik URSS, sebelum per- 
setudjuan2 jang sudah tertjapai da- 
lam konperensi 9 negara itu mula' 

didjalankan. Inilah pendirian sedjum 
lah anggota parlemen Perantjis dan 
kaum Sosial Demokrat Djerman Ba- 
rat. Akan tetapi, apa jang mungkin 
diingini itu belum tentu dapat ter- 
laksana, dan kini sudah terang bah: 
wa baik soal Djerman maupun soa 
pembatasan persendjataan itu dapat 
dipetjahkan tanpa Amerika Serikat 
Tidak masuk akal bahwa pada saa 
mendjelang pemilihan di AS dalam 
bulan November j.a.d. negara in 
akan melepaskan politik azasnja me: 
ngenai persatuan Eropa Barat supa- 

ja dapat berusaha mentjapai saling 
pengertian dengan URSS. Dan pula. 
tak dapat dilakukan perundingan de 
ngan. URSS selama Eropa Barat ma 
sih terus terpetjah-belah politiknja. 

Baru dapat berunding se. 
sudah pemilihan AS se. 

lesai? 
Akanytetapi, apabila AS sudah be- 

bas dari kesibukannja sekitar pemi- 

5   usaha2 supaja Blok Barat dan URSS 
hidup berdampingan setjara damai, 
Dalam parlemen Perantjis, pembitja- 
ra2 jang sangat berlainan aliran po- 
litiknja dengan tegas mendesak su- 
paja dilakukan perundingan antara 
Barat dan URSS.. Diantara pembi- 
tjara2 ini terdapat Guy Mollet (pe-! 
mimpin Sosialis, penjokong- EDC) 
dan Klebor Loustaunau Lacau (sa- 

jap kanan, sangat menentang EDC). 
Mereka tidak- sendirian, djuga per- 

dana menteri Perantjis Mendes Fran- 
ce menegaskan bahwa ia sanggup 
memakai. segala kemungkinan untuk 
berunding den URSS, 
URSS belum pernah seperti seka- 

|rang ini menghampiri politik Barat, 
sedjak achir Perang Dunia II, URSS 
telah meninggalkan prinsip larangan 
sendjata atom, sebelum” ada persetu- 
djuan untuk membatasi persendjata- 

lihan, dan apabila negara2 Eropa 
Barat sudah sama pandangannja dan 
telah mengkonsolidasi persetudjuan2 
jang tertjapai di London itu, maka 
tak boleh disangsikan lagi bahwa u- 
sul2 Molotov mengenai persatuan 
kembali Djerman dan pembatasan 
persendjataan itu dapat dirunding- 
kan. Peristiwa2 dimasa jang lampau 
menundjukkan, bahwa -apabila Barat 
memperlihatkan keteguhan hati, ma- 
ka URSS mendjadi lebih bersikap 
mendamai, concilatory.  Bagaimana- 
pun djuga, komandan tertinggi pa- 
sukan2 Barat di Eropa, ialah. djen- 
deral AS Alfred Gruenther, telah $ 
mengatakan bahwa “masih dibutuh- 
kan tempo kira2 2 tahun lagi sebe 
lim persendjataan kembali Djerman 
Barat itu mendjadi effektif sepenuh- 
nja. Oleh sebab itu tidak kuranglah 
waktunja untuk mengukur maksud2   an. URSS malahan telah menerima 

baik usul Barat supaja dilakukan pe- 

PERSATUAN Wanita Kristen In 

donesia jang azas tudjuannja berda 

sarkan Firman Tuhan dalam Ki:ab 
Sutji berke/akinan, bahwa perkawi- 
nan monogami adalah perkawinan 
jang dikehendak': deh Tuhan dan 
tidak dapat menjetudjui  polygami 
dalam bentuk atau tjara apapun dju   ja surat ini diteruskan kepada Presi 

den, Madjlis Umum -dan dibagi2kan 
diantara anggota2 PBB ketjualj de- 
legasi Chiang Kai Shek. 

(Antara—Hsip Hua), 

ga. Persatuan Wanita Kristen Indo 
nesia mengerti dan menghargai pen 

dapat2 "an menurut ukuran agama 

masing2, Demikian pernjataan Per: 
satuan Wanita Kristen Indonesia jg, 

f , 1 

URSS. Demikianlah tulis kantorberi- 
ta Perantjis AFP. (Antara) 

emerintahan 
L 5 Akan Di perdjoangkan Oleh Men- 

teri2 PIR Dalam Kabinet 
DALAM PERTJAKAPAN chusus dengan wartawan ,,Anta- 

12”, pimp.:nan Kongres dan Ketua Umum Ul Partai Persatuan In- 
donesia Raya Soetardjo Kartoha dikusumo, menerangkan, 
seasana kongres tetap tenang dan baik, dan setelah berdebat jang 
tidik kurang sengitnja tentang bele'd Dewan Partai, kongres telah 

baik seluruh belcid Dewan Partai jg djuga termasuk 
putusan rapat bersama antara Dewan Partai dan fraksi. Seetardjo 
selandjutnja menerangkan, bahwa tudjuan kongres pada umumnja 

terhadap kehendak untuk mengadakan perbajkan da- 
jam pemerintahan terutama dalam beleid “perekonomian dan 

maupun kedalam, - kabinet tentu 
akan memperhatikan segala saran2 

| serta usul2 ig akan dikemukakan 

   

    

   

    

   

  

   

"Perbaikan Keadaan | 

  

Adv. Rp. 0.80 

Harga etjeran 60   

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

per m.m. kol, 

sen p. lembar,     

  

EDISI POS: 
bi sanga   
  

  

  

  

bahwa 

ke- 

Dan Soetardjo menambahkan, 
bhw dengan adanja putusan tsb, 
maka “dalam babak pertama ini 
|kongres telah dapat menghindarkan 
adanja kemungkinan timbul perpz- 

tjahan. partai. Sampai saat ini, me- 
nurut Soetardjo, PIR masih tetap 

compact dalam membahas segala 
masalah dan persoalan, sedang ten 
tang pelaksanaan apa jg disebut de- 
ngan perbaikan keadaap pemer nia- 
han diserahkan kepada kebidjaks:- 

naan.Dewan Partai ig baru untuk 
menentukan siasatnja. Soetardjo te- 
gaskan, bahwa djuga anggota? PIR 
lalam Dewan Menteri telah menja- 
takan kesanggupannja untuk mem- 
perdjoangkan hal itu jg sesuai den. | 
tudjuan? PIR. 

Atas pertanjaan  Soetardjo tidak | 
sedia memberikan ' keterangan ten: | 

tang -kemungkinan selandjutnja me-| 
ngenai usaha perbaikapy pemerinta- | 
han, hanja dikatakannja, bahwa ke-! 
mungkinan itu tentu banjak sekali, | 
tetapi sudah pasti PIR tidak akan | 

memilih djalan jg dianggap merugi 
kan masjarakat, jakn: dengan meng | 
krisiskan kabinet sekarang. 

Achirnja Soetardjo menegaskan, ! 

bahwa demi kepentingan masjarakat 
umumnja dan demi kepentingan ke- 
kuatan kabinet sendiri, baik keluar 

oleh PIR disekitar perbaikan  peme 
rintahan. 

Sementara itu pengumuman jg 
dikeluarkan oleh Sekretaris-Djen- 
deral PIR hari Minggu menjata- 
kan, bahwa dalam atjara2 pada 
malam Minggu jang lalu kongres 
telah mendengarkan uraian2 Su- 
darnadi dan Soetardjo Kartohadi- 
kusumo disekitar. pemilihan 
umum dipandang dari sudut teh- 
1is dan politis. 

Dalam uraian itu  diperingat- 
kan, bahwa dalam - menghadapi 
pemilihan umum ig akan datang 
PIR tidak dibolehkan mengedjek 
verseorangam golongan “atau par- 
'ai laimnja dan untuk mentjapai 
hasil jang sebaik2-nja PIR tetap 
ikan mengusahakan adanja per- 
damaian dan persatuan nasional. 
Demikian antara lain bunji pengu 
numan 'tu. (Antara). 
Selandjutnja dalam pemilihan 

vengurus Dewan Partai dalam ra 
"at iana terachir pada hari Senen 
Mr. Wongsonegoro dipilih kem- 
Sali mendjadi Ketua Umum. 

jong H.N. Diberi 
Tempo 10 Hari 
Utk Bereskan Segala 

Urusannja 
MENGENAI penangkapan pe- 

mimpin Kuomintang Tjong Hoen 
Nji jang oleh Menteri Kehakiman 
akan dikeluarkan dari wilajah 
Indonesia lebih djauh ,,Antara” 
mendapat keterangan, bhw. Tjong 
Hoen Nji tersebut oleh menteri 
Kehakiman diberi waktu 10 hari 
lamanja untuk membereskan se- 
gala urusannja dan sesudah itu ia 
akan dideportir keluar Indonesia 
seperti apa jg sudah diputuskan. 
Tidak al etahui sampai kapankah 
batas waktu jang ditetapkan se- 
lama 10 hari seperti tersebut di 
atas itu, tapi dalam hubungan ini 
didapat kabar, bahwa pembela 
Tjong Hoen Nji ijaitu Mr. Tan 
Poo Gwan mintakan waktu sebu- 
lan. Sementara itu dapat dikabar 
kan, bahwa sampai sekarang 
kabarnja Tiong Hoen Nji belum 
memberi tahukan kepada pihak 
pemerintah negara manakah jang 
sedia menerima dirinja walaupun 
ia sudah diberi hak memilih 
negara lain seperti apa jang kita 
kabarkan. 

Dalam hubungan ini perlu di 
tambahkan, banwa sepert dite- 
rangkan oleh menteri Kehakiman, 
vengiriman Tjong Hoen Niji ke 
RRT akan dipaksakan, apabila 
sampai pada batas waktu jang di 
tentukan oleh Tjong Hoen  Nji 
belum djuga disebutkan nama ne- 
gara lain tang bersedia menerima 
dirinia. Tentang akan dipulang- 
kannja Tjong Hoen Nji ke RRT 
senerti tsb. diatas itu  anggauta 
parlemen Siauw Giok Tjhan me- 
nerangkan, bahwa putusan men- 
teri Kehakiman itu mudah dime- 
ngerti, iaitu berdasarkan prinsip 
bahwa seorang Tionghoa jg bukan 
warganegara Indonesia atau war- 
,ganegara "lain dengan sendirinja 
'adalah warganegara RRT, sesuai 

  

PRESIDEN DIANGGAP SEBAGAI. DUKUN. 
tbarkan baru2 ini, 

  
nji Isah dari Kampung Leuwiawi ketjamatan Sume- 

Mohon ”Obat” 
"Bung Karno 

a 

Sebagaimana kita ka- 

dang belum lama berselang telah menghadap presiden Sukarno di Istana, 
untuk mohon doa pangestu agar disembuhkan. dari penjakitnja. Tampak 
pada gambar presiden sedang membatjakan doa untuk kesembuhan 

    dengan konsekwensi pengakuan   
Persatuan Wanita Kristen Men 

Indonesia terhadap negara tsb. 
(RRT). 

Status ,,Staatsloos”. 
kabar2 terdahulu, ig 
bahwa  Tjong Hoen 

Mengenai 

mengatakan, 

winan Bung Karno 
dikeluarkan berhubung dengan per 
kawinan Presiden dengan neonja Har 
tini Soewondo. Persatuan Wanita 
Kristen Indonesia setelah mengikuti 
Jan memperhatikan segala sesuatu 

disekitar perkawinan Presiden Pepu 
blik Indones'a: 

I. Menjatakan penjesalannja atas 
kedjad'an tersebut, oleh karena, wa 

.Aupun hal itu tidak bertentangan de 

ngan agama jang dianut oleh Presi 

ten dan beliau tidak pula menjalahi 
hukum negara tang sekarang ber!a 
ku, daripada buiau sebaga: pemim 

pin besar dan bapak rakjat diharap 
kan sesuatu jang lebih daripada 
orang Indonesia biasa. 

2. Mengandjurkan dan mengadiak 
seluruh organisasi wanita Indonesia 

8 

nji Isah, 
o   

Sebelum 17 Okt. 1954 
Mungkin Perkara 17 Oktober 1952 

| Sudah D serabkan Kepada Hakim 
(Oleh: Wartawan Sendiri) 

DENGAN MENDEKATNJ 
petjahnja kegegeran dikalangan 
pada waktu ini kembali menarik 
mana diketahui, pada tgl. 17 Ok 
strasi2 jang menghendaki pembui 
didahului oleh perdebatan2 jang 
pertentangan2 jg terdapat dalam 
ristiwa.itu oleh Pemerintah diusa 
mefalui saluran2 hukum. 

Sedjak waktu “itu Kedjaksaan 
Agung mengadakan penjelidikan2 
lan memulai memeriksa semua 
pihak jang bersangkutan dalam 
peristiwa 17 Oktober itu, Peme- 
riksaan jang dilakukan oleh Ke- 
djaksaan Agung sudah sedemikian : 

“117 Oktober ijauhnja dan sudah ada tanda? 
yahwa peristiwa 17 Oktober akan 
dapat diserahkan kepada Pengadi 
lan Tinggi Militer untuk diadili. 
Menurut keterangan? jang dapat 
dikumbulkan koresponden ,.Suara 
Merdeka” di Djakarta, mungkin 
sekali, perkara”17 Oktober itu 
akan diserahkan kepada hakim 
sebelum tgl. 17 Oktober 1954. 

3 bagian. 
Sebagaimana halnja sedjak perka- 

ra ini mendjadi persozlan Ked'aksa- 
an Agung, -makasekarangpun dika- 

langan masjarakat timbul pertsnia- 

an-pertanjaan siapakah atau golc- 
ngan jang” manakah jang akan diha- 

dapkan sebagai terdakwa. Pendirian 
Kedjaksaan Agung rupa?nja ialah 

bahwa semua soal dan verist'wa ig. 
bersifat pelanggaran hukum harus 
liambil tindakan2 setiara — hukum 
djuga sesuai dengan azas '”ng men- 
Ijadi dasar Negara Irdrnssia sehs- 

gai negara hukum. Peristiwa 17 Ol- 
tober..ini dapat dibagi dalam 

kedjadian, jotu hal2 jang timbu! se- 
belum tgl. 17 Oktober, iang terdia- 
di pada tgl. 17 Okteber sengt'ri dan 

kemudian peristiwa2 jang timbul se- 

sudah itu.. Pendirian  Kedjaksaan 
Agung terhadap penjeleraian peristi- 

tiga 

  

Lwa itu apabila didaserkan wada si- 

kap seperti jano tersebut diatas i-- 

lah, bahwa terhadap ketiga nerist- 

wa itu diambil tindakan? hukum. 

Dugaan jang kuat sekali pas 
waktu ini ialah bahwa munekin se- 
kali Pemerintah menchendakj penga 
dilan dilakukan terhadap apa jang 
sudah terdjadi pada tgl. 17 Oktober 

  

Nji mempunjai " status ,,Staatsloos” 

(tak punja kenegaraan) oleh Sisus 

dikatakan, bahwa hal ini tidak 
mungkin, sebab status demikian iti 
hanja dapat diberikan ' kepada se- 
seorang pelarian politik je mint 
perlindungan politik (asyl),  misal- 

nja kalau Tjong Hoen Nji pada wak 

tu proklamasi RRT melarikan diri 
ke Indonesia karena ia tak mau me- 
ngakui RRT. Tjong Hoep Nji tak 
mungkin dapatkan asyl politik kare 
nd ia bukan pelarian politik ig ber- 
hak minta asyl dan - harus diinoat 
pula, bahwa dari pihak RRT tidak 
pernah. ada pernjataan, bahwa sese- 
orang Tionghoa jg beraliran ' Kuo- 
mintang tidak diakui sebagai warga 
negara Tiongkok RRT. Demikian 
keterangan Siauw Giok Tjhan. 

(Antara). 

jesalkan Perka- 
untuk terus giat memperdjoangkan 

adanja Undang2 Perkawinan jang 
mend amin kedudukan dan hak2 wa 
nita dalam perkawinan sesuai dengan 
dasar Pantiasila. 

3. Mendesak kepada Pemerintah: 
a. Supaja mengeluarkan keterangan 
resm,. mengenai perkawinan Presiden 
jang dimaksud untuk menghi angkan 

rasa (kegelisahan dalam  masjarakat 
Indonesia. b. Menetapkan peraturan 
mengenaj Perkawinan Presiden Re- 
publik Indonesia. (Antara), 

17 Oktober,  jaitu sa'at 
Angkatan Darat, peristiwa itu 
perhatian masjarakat. Sebagai- 

iober 1952 itu terdjaditah demon- 
baran parlemen jang sebelumnja 
seng't dalam parlemen tentang 
Angkatan . Darat. Kemudian pe- 

hakan untuk menjelesaikannja 

A hari 

sadja. Dari pihak pemerintah tidak 

diperoleh keterangan2 resmj menge- 

nai sikapnja jang sebenarnja terha- 
dap. pengadilan perkara 17 Oktober, 

akan tetapi dengan adanja kenaikan2 
pangkat dipihzk jang satu das pem- 

bebasan2 dipihak jang lain - dalam 
Angkatan Darat sedangkan perkara 

itu belum selesai, tam- 
bah menguatkan dugaan, bahwa Pe- 
merintah akan memerintahkan kepa- 
da pihak Kedjaksaan Agung supaia 
menjerahkan kepada hakim. hania 

apa jang terdjadi pada tgl. 17 Ok- 
tober 1952 itu. Sebagaimana dikets- 
hui, perwira2 jang pro peristiwa 17 
Oktober banjak jang telah. dibehaw 
kan dari djabatannja sedangkan per- 
wira2 jang anti peristiwa 17 Okto- 

ber banjak pula jang telah  dinaik- 
kan pangkat dan kedudukannja. 

KAUM IBU DI MADURA DiI- 
KURSUS TATA-NEGARA. 
Atas usaha pihak Inspeksi Pendi- 

dikan Masjarakat di Pamekasan, di 

mulai dari ketjamatan Pademawu :e 

lah dibuka kursus bagi kaum ibu ig. 
dinamakan ,,Kursus Kader Ibu”. Da 
lam kursus itu mereka diadjar soal 
pengetahuan tata-negara, kewanita- 
an, kesehatap dan pekerti Kursus itu 
diikuti oleh 30 orang dan lamanja 
| minggu. Untuk daerah2 ketjama- 
tan lainnja akan dilakukan ber-tu- 

» Mampir” Di 
| Angcnlaan t 

Lagi Kabar2 Tentang 
Tenan Piring 

Terbang 

3 ORANG pengendara se- 
peda motor didekat  Bahia 
Blanca, Argentina, telah me- 

njaksikan sebuah piring ter- 

bang”. sedang " berhenti ,,ter- 
gantung” diangkasa, selama 

1 atau 2 menit, pada djarak 
kira2 50 meter diatas  sepe- 
da2. motor jang diberhenti- 

? kan waktu pengendara2nja 
melihat benda “tadi. Demiki- 
anlah — diwartakan oleh se- 
buah suratkabar jang terbit 
di kota tadj pada hari Ming- 
gu jl. Pada malam terdjadi- 
nja peristiwa - ini langit te- 
rang tiada berawan atau ber- 
kabut. Ketiga pengendara se- 
peda motor melihat“ ,.pi- 
ring”. tadi turun dari udara, 
lambat2: mengkilap keliha- 
tannja. Motoris2 segera ber- 
henti: mula2 mereka mengi- 
ra bahwa benda tadi adalah 
sebifah helikopter,  ternjata 
bukan. ,,Piring” berhenti pa- 
da djarak 50m. dari tanah. 
Piring terbang” ini pan- 
djangnja kira2" 10 meter, 
bentuknja tampak dielas ba- 
gi pengendara2 motor: tadi. 
Sesudah 1 atau 2 menit, ,.pi- 
ring” sekonjong2 “dengan sa- 
ngat tjepat terbang keatas, 
tanpa berbunji, tetapi mex 
njemburkan api, Menurut su- 
ratkabar ' tadi, ketiga orang 
Saksi ini orang jg dikenal se- 
bagai orang baik2 dikota Ba- 
hia Blanca. 

  
      

    

  

      

pa 
dg
 

£ 
LE 
N
A
S
 

EN
 
IN

K 
IT
 

Oe
i)
 

a
a
 
P
S
 

PE
 

ag
it
a 

ap
n 

Sa
 

    

HA 
i
t
 

pa 
am 

Mati
 

se
in

 
5 

PAN
 

on
 

na
lk
na
 

an 
m
e
n
u
a
 

ta 
pa

 
Ag 

k
a
s
a
 

B
a
 

aa
 A

e 
ad

ik
 

f 

Mes
 m
a
k
a
 

ae
 

N
I
 
a
i
 

Sa
li
h 

53 

 



x 

  

  

Aa
 
N
T
 

gd
 P

KN 
AA
 

aa S
a
 Y

a 

  

   
     

  

Ta Chuag Sze menang 2—1. 

Minggu sore kemaren giliran- 
nja kes. Ta Chung Sze menghada 
pi kes. SSS. Perhatian pada per- 

- tandingan tersebut agak besar. 
Kembali hari itu Ta Chung Sze 
mentjatat enangan tipis, jaitu 
2 dari fihak SSS, sedangkan 
angka pada waktu beristirahat 
menundjuk 1—1. Kekuatan dari 
kedua belah fihak berimbang. Ha 
nja sedikit berbeda dalam team- 
work .bag. penjerang, dimana, fi- 
hak TCS lebih productief dan 
mempunjai spelkwaliteit lebih 
baik. Kalau sore itu Ing Liang ti- 
dak offday, maka dapat dikata, 

tan PA Kn San Sak an gual lebih banjak lagi. Fiha 
SSS telah merobah susunan de- 
ngan memasang Soetedjo jang 
biasanja main back kiri mendjadi 
kanan dalam, sedangkan tempat- 
nja Kahono diduduki Achiiar ig. 
belum dapat menundjukkan per- 
mainan seperti Kahono. Kita le- 
bh mufakat kalau Tedjo dipasang 
sebagai baek dan tidak sebagai for 
wards. Kerapkali terdjadi salah 
mengerti antara Tedjo dan Kris- 
tiono, hingga dalam menghadapi 
pemain belakang o jang kuat, 
enjerang SSS. bea kelihatan 

tidak djalan. Harus ditjatat ada- 
lah permainannja Joesron sebagai 
kiri Juar jang gesit dan tiepat. Te 
tapi sekalipun umpan2 jang dibe 
rikannja bagus, binnentrio SSS ti 
dak dapat mempergunakan ke- 
sempatan jang baik itu, terutama 
karena tidak adanja tukang tem- 
bak. Kekatjauan dari garis penje- 
rang SSS tampak tegas dalam ba- 
bak kedua. Sehingga dalam meng 
hadapi Beng Gwee dan Suprapto 
jang ma Kee Sien, maka se- 
rangan SSS kandas ditengah? dia 
lan. Sebaliknja penjerang TCS ke 
lihatan hiduo dalam babak kedua. 
Demikianlah sepintas lalu penda- 
pat kita i 

pertandingan tadi. Kedua belah 
fihak menurunkan pasangan sbb.: 
TCS: keeper: Tjing Hie: backstel: 

    

laya dan di- 

Min Chu 1. 

sa Indonesia. Dalam pada itu dilang 
sungkan pula aubade. dari murid? 
: Tionghoa  Kuomintang,  ge- 

adan bersama, perlombaan lam   zan2 dari bermatjam2 olahraga. 
malam harinja sesudah dilang- 

in resepsi, lalu diadakan pe- 
meriah jang dikundjungj ber- 

'ribu2 orang. Antara Jain di pertun- 
ukkan “demonstrasi liang-liong dan 

samsi, carnaval.murid2 sekolah, pe- 
mutaran film dan lain2. Pada ma- 

lam resepsi itu hadlir pula bebera- 
pa wakil2 dari. instansi2 di Sema- 
rang. Dapat ditambahkan, bahwa 
“halaman gedung untuk tempat pera- 
jaan itu adalah tertutup, hingga ba- 

“gi orang jang ingin menjaksikan ha- 
.rus ada tanda masuk. 

“ 

Ikonglieh, Suprapto: balfs: Kee 
Sien, Beng Gwee, Tjin Jong: tor- 
wards: Keh. Hoo, Tjwie Tiang, 

ing 
ag 

| Suprapto, Marjono, halfs: Kasnin, 

Liang, Kian An, Giok Swie. 
keeper: Abdulhadi, backstel: 

Achijar, Sudjono: forwards: Su- 
“ Franto, Sutedjo, Susmono,  Kristio 

10 Joesron. Dgn pasangan? ini, 
langsungn'a pertandingan forsch 

us dan penuh semangat serta ber- 
nilai agak boleh. Baru pertandi- 
agan berlangsung kira2 5 menit 
atau satu groundshot dari Kris- 
tiono iang bagus tjukup bikin 
Tiing Hie tangkap angin 1—0 un 
tuk SSS. Angka kemenangan ini 
agak lama dipegang oleh SSS. Sa 
tu dan lain fihak silih berganti 
menjerang. Dalam suatu penggre- 
began didepan gawang SSS, Tiwie 
Tiang berhasil bikin angka men- 
djadi 1—1, angka mana divegang 
sampai halftime. Dalam babak ke 
dua serangan TCS lebih teratur, 
sebaliknja SSS kelihatan  rantiu 
garis depannja. Meskipun kedua 
belah fihak mendapat ketika un- 
tuk mentjetak goal, namun kesem 

| natan2 tadi terbuwang vertinma. 
Achirnjia dalam suatu duel dide- 
»an gawang SSS. kembali Tiwie 
Tiang berhasil bikin angka 2—7 
untuk kemenanvan perkumnulan- 
nia sampai wasit memberi tanda 
berhenti. . 

Hemp'r terdiadi insiden. 
Menurut keterangan jane diteri- 

an sepakbola kelas Ji jang berlang- 
sung di lapangan Pandanaran Sabtw 
sore.jbl.- antara kes. Tialaja dam 
TCS berachir dengan angka 1—f. 
Dalam babak kedua seorang pem 

tam pada pemain 
| menghantamnia. Sikap jang demiki 

ngat diantara kalangan penonton 
dan hampir sadia N. dikrojok, ka- 

haja Darsono. Dengan sikap 

asana jang hangat tadi dapat dibi- 

an diachirj tidak 
apa2. 

“ Keterangan2 
takan, bahwa su rters   

Na pemandangan. 

dilapangan Union dan Pandanaran 
memang agak ”berpengaruh”, Seti- 
ap ada pertandingan2 tentu ada sua- 
ra2 jang mengedjek. Untuk mentje- 
gah segala kemungkinan jang dapat 
merusak dunia keolahragaan,“ maka 
apakah tidak tiba pada saatnia bagi 

| diadakan 

  

   

  

   

          

   

        

   

    

   

  

pameran gambar2 dan pertan- | 

dan berbuah. hingga bermanfaat 
bagi pribadi 

Mer, “A. Soegijopranoto berkun- 

An TAWANGMANGU. 

TJILATJAP 
|“SERIKTT BURUH DAERAH , 

| Pemerintah Daerah Otonoom Kabu- 

ma oleh wartawan kita, pertanding | 

    
in TCS-N. dapat hantaman dari se 
Orang pemain Tjahaja, hingga ten- 
dangan bebas didapat fihaknia TCS. 
Tetapi N. kelihatan agak ' mengan- 

Tiahaja jang 

an tadi menimbulkan suasana “ha-| 

lau tidak ditjegah oleh pemain Tja-l 

jang 
tegas dan patut dihargai, maka su-l 

kin reda, hingga sampai pertanding 
terdjadi insiden 

0023000 Jhukum dan hubungan 
selandjutnja menga: 

jang ada' 

   
    

  

    

  

    

  

  

Pe 
| Mgr. A. Soegijoprano 
Surakarta, Diu 'at pag 
Ik. 5.000 Ka “ekola 

|ik dari Klas V dan VI S.R. 
sampai Sekolah Menengah Atas 
dim Kota Besar Surakarta, ber 

    

   

          

   

Eunddingad 
  . J. ke 

       
    

  

     

  

dan terma kasih jang s 
| besarnja kepada para murid 
penghormatan 
pada beliau, jang 
kepertjaiaan dari para orang tua 
murid untuk mend'dik para mu- 
rid sekalian. Ne 

Mgr. Sogijopranoto katakan, 
bahwa tugas jang mulia itu akan 

  

  

penuh rasa tanggungdiawab. 
harapkan kepada anak2, hendak- 
nia mereka tumbuh, berkembang 

masing2, keluarga, 
masjarakat, bangsa dan negara. 

Seperti pernah dikabarkan, 

djung ke Solo sedjak tel. 3-10 jl. 
sampai dengan tanggal 8-10. 
KONPERENSI IPPOSI DI 

Psda tanogal 15 dan 16-10 jad. 
ini Ikatan Perserikatan Pengusaha 
Otobis Seluruh Indonesia akan: 
melangsungkan konperensi tahu- 
nann'a, bertempat di Balai Istira- 
hat Tawangmangu. 

Konperensi 
suna menindiau pekerdjaan2 dan. 
usaha2 dimasa iang lalu, dan: 
menentukan langkah2 baru kea- 
rah kemadjuan organisasi. 

'SWATANTRA BERDIRI. | 
: Baru2 ini oleh sebuah panitya ig 
terdiri dari beberapa orang pegawai 

paten Tjilatjap telah dikeluarkan se- 
buah pengumuman berdirinia  S.B. 
D.S. (Sarikatburuh Daerah Swatan 
tra) dikota Tjilatjap. Perlu diketa- 
hui, bahwa jg mendjadi anggauta? 
nja adalah beberapa bekas anggau- 
ta Sebda jang tidak menjetudjui ma- 
suknia Sebda dalam Sobsi. 

    
      

  

   

Semarang: |. 

PA PLAN oN AN “Pegawai Djawatan Pertani"n Kare- | 
Pune SMA 1 “ID sidenan Pati kemukakan pen'niian- 

5 bon. TN MU gann Pan itu “sekedar? penerangan. tentang 

“2UDAGenItUs LET Asi 1yapr e wa penggilingan tebu 
noto  menjatakan kegembiraan angsa 

jang diberikan ke- |" AG 
telah diberi | 

(dtunaikan dengan tulus ichlas | 
dengan penuh kasih sajang dan|z. 

Di- | siln   

  

AU PABRIK TEBU. 
npin. oleh bapak Soewardio, 

: Djawatan Pertanian pusat 

Ana, pada hari Kemis tgl. 7 
.I telah datang menin'ljau pa- 

nggilingan tebu rakjat desa 
Igetuk, Majon,g Men kepala2 
jawatan Pertanian Karesiden“n se- 
ruh Pr Ai wa Tengah des) 

ga, Tami Mereka itu baru sadia 

erkomperensi di Pati. Sdr. Ssijoro| 

    

    

    

     
   
     

im rakit Muli to4 
on sendiry tel h: 

  

   “4 buah A8 P.K.. 2 brah & 
16 PK: 2-buah 3-10-P.K. dan 2 
suah 4 6 P.K. Keuntungan penggi- | 
Jingan mesin ini ialah kensikan ha-f 
sil 2096. dari. pada .pengei'ingan ka-f 

pulas 
“rakjat mendiumpai kesuf: 
itnia . dite, angkan 

  

     al.mentiari  rabuk 
al zonder rabuk Z.A, ha 

akan tidak memuaskan. Seba 

  

    

  
  

iri dari 1 buah 

  

LN TAN 

  

  

Lagi pemandangan dari Hakodate, Djepang, jang mengalami kerusakan? 
hebat akibat mengamuknja taufan.,,Marv” belum lama berselang. Tam- 
pak sebuah rumah “dari kaju jang dihembus taufan demikian rupa hingga 
miring hampir terbalik. Menurut tjatatan terachir akibat anuikan taufan | 

. ini 1508 orang telah meninggal dunia, 21813 huah' kendaraan. dari pel- 
bagai matjam hantjur atau hilang sama sekali dan kira2 50 buah rumah 

2 j mendjadj puing. 

Men aman Tana 

idaerahn/a kepada PPK jang bersang! f 

ikutan. 

wargahegara 

  

Kesempatan Utk Mendaf- 
tarkan Masih Terbuka 

KEM, PENERANGAN ME NGUMUMKAN: Oleh pemerin- , 
tah telah ditetapkan, bahwa pen daftaran pemilih dari rumah ke- 
rumah — jang dimulai dari tg. 1 Mei 1954 — ditutup pada 4g. 
15 September 1954 jang lalu Penetapan ini diadakan berhu- 
bung dengan afjara selandjutnja dalam usaha pemerintah uptuk 
melaksanakan pem'han umum sbb: Tanggal 1 Oktober 1954: 
Ketua Pantia. Pendaftaran Pemiih (PPP) mengumumkan daftar 
»emlh sementara, serta harus sutih memberitahukan — djumlah 
warganegara Indonesia didesanja kenada PPS jang bersangkutan, 
Kesempetan kinada ver” “1 jang belum terdaftar — untuk men- 

daf'arkan' diri kepada PPP. ' 

Tanggal 15 Oktober 1954: Ketuay 
Panitia Pemungutan Suara (PPS) ha 

rus Sudah memberikan djumlah pen 
duduk warganegara Indonesia d lam 

  

Tanggal 20 Oktober 1954:|M 

Ketua Pemilihan Kabupaten (PPK) 
harus sudah memberikan djumlah 
warganegara Indonesia dlm. daerah- 

SIARAN R. R. CT 

fnja Kepada PPK jang bersangvutan.| «. arang, 13 Oktober 1954: 
Tanggal 25 'Oktboer 1954: - Ketuaj 2 
Panitia Pemilihan (PP) harus sudah Diam 06:10 Empat Sekawan: 

memberitahukan djumlah penduduk 06.40 Orkes Haw. Suara  istan 

  

Indonesia dal: m dJae- 

rah pemilihannja kepada PPI. 
01.10 Kuciano Tajoli dan S 

Bruni: 07-45 Njanjian Kartini: 12.05 

Anton Caras: 12.15 Orkes Guma- 
rang: 12.45 Hindustani, 13.15 Orkes 

| Ciaude Thornhill: 13.40 Gamelan 
Bali: 14.00 Krontjong siang, 17.05 

D'trtup tg", 22 Nopember. 
Tanggal 30 Oktober 1954: Pani- 

Ia Pemilihan Indonesia (PPI) herus 

      

JA 2 aKBTk aa 
diketahui untuk trhun ini Ma- sudah mengadakan rapat untuk me- | Taman Kusuma, 17.40 Sendja me- 

Jorang  klerk Kantor 
'Umum kabupaten setempat karena | 

tsb. dimaksudkan: 

tara atjaranja ialah mengisi 
ngan ketua dan wakilnja.   “Dalam pengumuman itu diterang- 

kan antara lain, bahwa S.B.D.S. me- 
“rupakan S.B. jang berhaluan Panija- 
sila 17 Agustus 1945. 

Perlu didjelaskan, bahwa 
menghadapi S.B. baru ini, 

untuk 
Sebda 

tjabang Tjilatjap- akan mengadakan 
rapat anggauta lengkap seluruh dae- 
rah Kabupaten pada tgl. 17 Okto. 
ber 1954 jang akan datang. 

uneaon 
  

| KONPERENSI DINAS D.P.D. 
— PROP. DJAWA BARAT. 
Pada tgl. 7 Oktober dengan 

bertempatdipendopo — Kabupaten 
Tjirebon, telah dilangsungkan 

:Djawa Barat jang dihadiri. oleh 
|instansi2 pemerintah, djawatan2. 

Dalam konperensi tsb. jang me 
(narik perhatian adalah mengenai 

tiga tingkatan pemerintah daerah 
otonom, ialah propinsi, kabupaten 
Gan desa. 

PEMERINTAH. 

bupaten Tjirebon diperoleh kabar, 
bahwa djumlah pembelian padi 

Pengurus PSIS untuk memilih lain pat diperintji sebagai berikut : 
lapangan, 
Suasananja agak baik dari pada di 
Pandanarapn atau lain lapangan jang 
dianggapnja lebih aman? , 

  

  

Lu . 0 djam 9.30 pagi : 
hari KEMIS 14-10-?54 di KARANGASEM 11 
COMMISSIE 

dari prabot rumah tangga: GASFORNUIS ,,Sengking” — TOILET 
TAFEL — SERVIES COMPLEET (84) — glaswerk — medja- 

makan BUNDER — RADIO M/P.U. «— almarie2 — BOEKOE2 
di. 
Djual bawah ta 
COOP 

s
h
 

NG: 

Ea 

Ae PA Me Aa an 

   

         
      

    

      

Kas K.   

- Ta Pontianak, 8 April 1952. 

3. 

wah tangan: Landmeterswerktuig op standaard — MICROS- 
"— AUTO — MOTORFIETS 9576 baru 250 CC. — PIANO 

Hari melihat: REBO 4 — 6 sore. | 
00 Balai Lelang F. VAN LOO — Karangasem 11. 

: ja jang bertanda tangan dibawah 
sekar is pada Perusahan Dagang 

1 -a-y Naa 2 

| Saja sangat merasa girang sekali, 
“sekian lamanja saja menderita sakit ba- 

Pontianak. 

    

   

  

'banjak saja memakan obat2 batuk jang 
ee keluaran, tetapi penjakit saja 

| ugae & 1 

“asti Maka setelah saja mentjobakan obat 
Datuk tjap ang Tudjuh kiranja sangat baik se- 

| Ian 3 ntuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 
lah ari saja terus memakan obat itu, penjakit 
saja sembuh sama sekali. $ 
set Hingga badan saja sehat kembali se- 

la. 5 Y 
“Da a pudjikan sekali lagi, bahwa obat 

“ 1 TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 

N.V, 

    

  

  

seperti di Karimata jane:   
     

  

     
    

    

      

3.521 ton padi tjere, 413 ton padi 

Adapun har 
lah Rp. 3.782.809,61. 

Dalam hubungan ini penerima- 
an pemerintah kabupaten untuk 

keperluan tsb. dari Pusat dengan 
P.M.U. ialah Rp. 4.243.173,41. 
KAMBING LAHIR BERMATA 

E SATU DITENGAH:. 
Baru-baru ini didaerah Ketjama- 

tan Waled, Kab. Tjirebon  se-ekor 
kambing kepunjaan sdr. Djohar, te 
lah beranak, tapi aneh. Kambing jg 
dilahirkan itu bentuk badan “seperti 
biasa, hanja matanja satu dan terle 
tak ditengah-tengah, sedangkan peng 
lihatannja menjerupai burung ,Kc- 
kok-beluk”. Dan kambing tsb. hing 
ga berita ini dimuat, masih hidup, 
dan mendjadi tontonan orang2, baik 
dari dalam/luar daerah Kejtamatan 
Waled. 
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Konperensi dinas D.P.D. Prop. | 

diantara-| 

DJUMLAH PEMBELIAN PADI 

Dari Bupati Kepala Daerah Ka 

pemerintah dalam daerahnja da-' 

Pemerintah hingga tgl. 10 bu- 
(Han jl, untuk seluruh “kabupaten 
Tjirebon 127.436 Kg padi bulu, 

bengawan dan 605 . padi gabah.. 
ga seluruhnja berdjum 

jong membutuhkan rabuk Z.A. kl. 
Oom Kan : 

L TAHUN PENDJARA KARE- 
To NA Rp. 26.000.— 
Baru2 ini. Pengad'lan Negeri di 

Djepara telah mendjatuhkan huku- 
man | tahun pendjara terhadap se- 

Pekerdjaan 

| tjang   dipersalahkan telah menggelapkan 
uang sebesar Rp. 26.000,— atas ke 
rugian djawatannja. Dalam pemerik 
saan, terdakwa senantiasa mungkir 
“tetapi 21 orang saksi jg dipanggil 
semuanja memberatkan terdakwa. 
Sebelum keputusan tsb. terlebih du- 
lu Djaksa telah memadjukan tuntu- 
tan 252 tahun pendjara bagi terdak 
wa. (Antara). 

—m—es aa 

: RAPAT P.G.R.I. 
PGRI tib. Pati pada tgl. 10/10- 

1954 telah mengadakan. rapatnja 
bertempat digedung S.R. IX. Dian- 

lowo- 
v Keputu- 

sannja: Ketua sdr. Soetadi Adiat- 
modjo sedang wakilnja sdr.  Soekar- 
djono. 

  

Taiwan Masih 
Terantjam 

Oleh Bahaja Penjerbuan 
RRT — Kata Chiang 

Kai Shek 5 
DJENDERALISIMO - Chiang 

Kai Shek dalam amanatnja pada 
hari Minggu bertalian dengan 
Hari Ularg tahun Kuomintang 

menjatakan bahwa duel artleri 
amara Ot y dan Amoy han 
merupakan peristiwa jang tidak 
begitu penting dalam perang to- 
tal djangka pandjang melawan p:- 
hak RRT dan ia mempringatkan 
supaja anfjaman RRT untuk me- 
njerbu Tawan mendapat perha- 
tian jang sungguh2. 5 

Menurut Chiang RRT terpak- 
sa menjerang Taiwan untuk mem 
perkokoh kedudukannja didaratan 

FE ongkok dan menghilangkan se- 
gala antjaman adanja suatu sera- 
agan pembalasan, tetapi setiap 
pertjobaan RRT untuk mengada- 
kan penjerbuan di Taiwan akan 
mengakibatkan kehantjuran RRT 
sendiri. Chiang memberj peringa- 
tan bahwa pen'erbuan tsb. sudah 
lama dipers.apkan oleh RRT dah 
RRT dapat melaksanakan rentja- 
aa penjerbuan itu mengingat ada- 
nja sokongan dari Sovjet Uni. 
Sementara itu Pemerintah Kuo- 

mintang pada hari Sabtu jbl. 
membantah kabar2 bahwa A.S. 
menasehatkan Taiwan utk meng- 
Xentikan segala serangan terhadap 
kedudukan2 milter RRT disepan- 

| djang pantai daratan Tiongkok. 
Demikian  dumumkan - oleh 

pembesar2 Kuomintang dengan 
serantaraan kantor berita resmi 
”Centraj News Agenc ”. Ditegas- 
kan selandjutnia bahwa pembesar- 
pembesar mil'ter Kuom'ntang h4- 
nia akan membatasi tindakan2 me- 
reka bardasarkan alasan2 mil ter 

: Ksajan perkara pembunuhan 

'$- Empat hari kemudian ia dikete- 

“Sopir Truck Ditjin- 
Oleh Rakjat 

Karena Mendjadi. Hakim Sendiri Ham- 

pir .,,Perang Tanding” 
|... DJUMAT JANG BARU LALU: Wedana Bangka 
Zanal Abidin terpaksa mengada tan tndakan2 preventip 

Tengah 
dalam 

menghadapi suasana hangat dika'argan penduduk desa Namang jg 
| bermaksud mengadakan pembalasan 
Tiambai, karena penduduk desa 
jang lalu sudah mengadili sendiri: 

. mang, dengan mentjentjang mati 

| Dengan penerangan dan kun- 
diungan sendiri dari Wedana Zai- 
naj Abidin, penduduk jang sudah 
”hangat” ini dapat ditenangkan 
kembali dan menjerahkan penjele- 

jang: 
| mengerikan ini pada Pemerintah. 

21 Gn Duduknja perkara. 
Pada tanggal 26 September ma- 

lam jang lalu, seorang sopir truck 
jang berasal darj desa Namang, tat- 
kala mengendarai mobilnja didjalan 
desa: Tjambai sudah menabrak  pen- 
duduk desa tersebut jang pada wak- 
tu itr sedang menonton bioskop. 

Tabrakan tersebut '— mengakibatkan 
19 orang luka2, diantaranja 4 orang 
luka berat. Kemudiap Supir truck 
tersebut hilang tak tentu rimbanja. 

mukan sudah terpotong2 anggota 
'badannja, ditjentjang dengan sendja- 
ta tadjam. 
| Oleh jang berwadjib dalam hubu- 
ngan kedjadian ini sudah ditahan 

| 20 'orang. jang dianggap sebagai bi- 
'ang-keladi dari perbuatan " mendjadi 
“hakim sendirj itu. 
» Kedjadian ini achirnja djuga mem 

. buat suasana panas didesa tempat 
tinggal supir jang bersangkutan, ter-. 
utama para keluarganja. (Antara). 

: R Kie 
EKONOMI 
PASARAN MAS DIPANGKATI- 

PINANG. 
...Sedjak gontjangnja harga mas 
di Djakarta dan kota2 lain, Pang- 
kalpinang sebagai Ibu Kota dari 
pulau lada (sahang) dan timah, 
djuga turut dipengaruhinja. Pa- 
saran mas dikota ini turut gon- 
tjang, walaupun djual beli tidak 
banjak terdjadi. Pasaran umum- 
nja sepi. Apalagi dengan dijatuh- 
nia harga lada (sahang) dewasa 
hn 3 5 

Pada tg. 8 Oktober jl. mas di- 
kota tertjatat Rp. 50,07 per gram 
untuk mas 24 karat. Sedang mas 
22 karat hanja tertjatat Rp. 48,60 
per gram. Harga ini adalah har- 
ga tawaran djual toko2 mas diko- 
ta Pangkalpinang. Harga djadi 
tidak banjak selisih dari tawaran 
un, 

PPP PPP PPP 

HARGA EMAS 

Semarang, 11 Oktober 1954 : 

Te re 

24 karat: diual ...... Rp. 48,— 
Sa Tau bel Rp. 47,— 
22 karat: djual ...... Rp. 44,— 

NE eU MBR A2 
TOKO 

terhadap penduduk desa 
Tjambai dalam beberapa minggu 
seorang penduduk dusun Na- 
orang tersebut. 

ANT 
DUA PERWIRA ALRI KEM- 

BALI DARI AMERIKA 
SERIKAT. 

           

Djum'at djam. 15.45 telah da- 
tang dengan pesawat terbang di 
Djakarta, 2 orang perwira angka 
tan laut jang telah selesai mengi- 
kuti pendidikan pada angkatan 

|laut Amefika Serikat, jaitu di 
General Line School pada US 
Navy Pos graduate School di 
Montreal. Mereka berangkat pada 
tanggal 16 Maret 1954. Selama 6 
bulan dalam pendidikan mereka 
mendapat segala pengetahuan hal 
Dimpinan kemiliteran chusus ang 
katan laut untuk perwira2 laut ig. 
diikuti oleh perwira2 laut Ameri- 
ka sendiri dan lain? negara. Me- 
reka itu adalah Major A.L.E.H. 
Thomas, dulu Komandan Daerah 
Maritiem Djakarta, dan Major 
A.L.G. Wagiman dulu perwira 
staf angkatan laut. 

AKAN DISERAHKAN PRO- 
PINSI. 

Diperoleh kererangan, bahwa daz- 

lam bulan ini Djawatan Perindustri ' 
an jang mengurus “industri? ketjil 
Ian industri2 rumah tangga di Dja- 

wa Tengah akan diserahkan pada 

Pemerinteh Dasrah Prop. Djawa Te 
ngah. Berapa djumlah industri2 itu 

belum didapat keterangan Isbih lan- 
djut. £ : 

HN DPR kepada ketua PPK, 

netapkan  djumlah anggota bagi 
Konstituante dan DPR jang boleh 
lipilih, untuk seluruh negara. “dan 

lalam masing2 daerah pemi' han. 
Tangga! 1 Nopember 1954: Ke- 

sempatan kepada pemilih — jang 

belum terdaftar — untuk mendaf- 
tarkan diri kepada PPP (dibuka tgl. 

| Oktober 1954) ditutup. - 

Tanggal 15 Nopember 1954: Daf- 
tar pemilih harus sudah disahkan. 

Kesempatan kepada pemilih — jang 
belum terdaftar — untuk mendaf- 
tarkan diri dalam suatu daftar pe- 
milih tambahan, dibuka. 

Tanggal 22 Nopember 1954: Ke- 
sempaatn untuk mendaftarkan diri 
dalam daftar pemilih tambahan di- 
tutup. 

Tanggal 30. Desember 1954: Pe-! 

ngiriman. surat pentjalonan untuk 
pemilihan anggota Konstitante “dan 

dimulai. 
Tanggal 30 Djanuari 1955: Pengiri- |   men surat pent,alonan dihentikan. 
Djika kita mengingat akan: 
a. maksud pemerintah untuk me- 

n'elesaikan pemilihan umum seluruh 
nja dalam waktu 16 (enambelas) bu- 
lan terhitung mulai dengan bulan 
Djanuari 1954: 

b. atjara pelaksanaan 

umum diatas ini 
pemilihan 

c. keinginan rakjat seluruhnja supa 
ia pemilihan umum segera terlaksa- 
na, maka nata, bahwa penutupan 
»endaftaran. pemilih dari rumah ke 
rumah, tidak dapat  di-tunda2 lebih 

lama lagi. 

Tiga f.ngkatan. 
Bahwa dengan penetapan ini pen- 

'ratus 18.00 Ruang DPDAD: 18.15 

Lasu2 jang digemari, 18.30 Dari 

dan untuk Angg. A.P.: 19.30 Sekur 

tum Melati: 20.30 Langgam & Kron 

tong: 21.15 Genderan dan Motjo - 

pat: 22.20 Genderan dan Motiopat 

Gandjutan), 23.00 Tutup. 

“Surakarta, 13 Oktober 1954: 

Djam 06.03 Langgam krontiona, 

| 06.45 Ethel Smith dan  Edmundo 
Ros::07.15 Lagu2 Sunda: 07.45 Fran 

kie Carle dan pianonja: 12.03 —- 
1245 — 13:45 Klenengan Sederha- 

na: 17.05 Bu Nies dengan Kanak2- 

nja: 17.45 “Varia Djawa Tengah, 

1155 Suara Clive Wayne: 18.15 

Ruanga, A-P.: 19.30 Irama Marti 

Wartjas 19.45 Kontak dengan Pen- 

dengar, 20.30 Berdendang ria: 21.20 

Manasuka R.O.S.: 22.15 Manasuka 

R.O.S. (andjutan): 23.00 Tatup. 

Yogjakarta, 13 Oktober 1954: 

Diam “06.10 Gending2. Djawa: 

06.30 Barat Populer: -06.45 Pu'au 

Maluku dalam. Imbauan: 07.15 Jazz 

| Simfoni: 07.45 Ronggeng Malaya, 

12.05 Hidangan Troise Banjoller: 

12.15 Rachman dalam lagu2 Mela- . 

ju: 12.30 Rajuan gembira rias 13.10 

Untuk Penggemar Samba dan. Rum- 

ba: 13.50 Gene Autrey menjanj!, 

"14:00 Njanjian Sal Saulius dan Su- 

rip: 14.15 Orkes Columbia: 17.00 

Taman Peladjar: 17.45 Pendidikan 

Agama: 18.15 Rajuan Ketimuran, 

18.30 Peladjaran lagu2 Djawa, 19.40 

Krontjong Nonstop: 20.15 Langgam 

gembira: 20.30 Gema Malam, 21.30 

Ketoprak Mataram: 22.10 Ketoprak 

Mataram (landjutan): 24.09 Tutup.   daftaran pemil'h sudah tertutup sa- 
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ma sekali sesudah tgl.: 5 September 

1954, dengan pendjelasap diatas ini 

terniata tidak benar! Tiga kali di-  Djam 06.10-Mars Indonesia: 66.30 

berikan kesempatan kepada para pe Trio Sam “Saimun: 0710 Genderan 
milih untuk mendaftarkan diri ia- dan Tjlempungan, 07.30 Ot Ne 

lah: menandjung: 12.05 Genderan dan 

Pertama: mulai tgl. 1 Mei s/d 15 Tjelempungan: 12.40 Njanjian Rosi- 

September 1954. | ta dan Saulius: 13.00 Ork. Kr. Gera 

Kedua: mulai tgl, 1 Okotber s/d ran Sukma, 13.40 Lagu2 Maluku: 

Djakarta, 13 Oktober 1954: 

  1 Nopember 1954. | 14.00 Lagu2 Krontjong dari Melaju: 

Ketiga: mulai tgl. 15 Nopember 17.00 Orkes Progressives: 17.30 Pe- 

s/d 22 Nopember. 1954. | ladjaran Njanji: 18.00 Varia Nusan- 

Djelas hendaknja sekarang, bah- taras 18.03 Orkes Studio Surabaja: 

wa tergantung pada keinsjafan para 19.30 The: Novelty Hawaiians, 20-49 

pemilih sendiri untuk memperguna- Kwartet Harry: 21.00 Permainan 

kan kesempatan kedua dan ketiga Cell, 21.15 Lembaran Wanita, 

— jang masih terbuka itu — se- 22.15” Orkes Gambus Al Wardah, 

baik2nja! (Antara). , 23.00 Tutup. 
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dan atas pertimbangan mereka 
sendir' dalam keadaan bagaimani- 
Jun diuga putusan pemerintah 
Kuomintang tidak akan dipenga-l 
ruhi o'eh pihak asing (Antara). ' 
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— —VIRANOtHhH 
x 2 5 3 

Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah .dan Semangat bekerdja.. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 

  

  

tidak bisa tidur, dalam' tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- | 
kan dan semangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 1004 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
PAN da Rp. 30,— Pil Gumbira Rp. 15,— Minjak Tang- 
KU Mu aki ' Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihan ............ 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. L......... 
Rp. 20,— No. 2 serasa... Rp. 10y— Blossom face Cream, menghilang- 

sococowor... 

necanguvanan   kan noda2 hitam .......... «. Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak Tuntur 2 gram, ......... .. Rp. 10,— dan 5 gram Rp: 20, 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ........... Rp. 10,5 Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok Rp. 10,— Minjak Telinga, 
"kurang mendengar ..co.cooo.. Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, : gatal, luka2 

“ Pil Diabetes (sakit gula) Rp. 50,— Pil Entjok Linu |........i. 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1595. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandu 

sn.ccouiinam. 

l ng. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di: | 
teluruh Indonesia. 5 
AGEN - AGEN : 
“Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se 
mararig:. Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So. 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja: 
karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogjas Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogjas Toko Obat iIok An, 
bDjl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebons Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl, Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Dil. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Ton 
Djl. Pesuketan 60, 
Semarang. . 

"es. 

Tiirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hob”, Pekodjan 88 | 
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an ditambah berkenaan g 
“terdjadinja kemadjuan jang pesat 
dalam pembuatan beberapa ma- 
tam 

  

saia ahyn ke-93 dari HI 
tg. 7 Oktober jbl. « 
Siantar telah dilakukan 
peresmian  pembukaa 
sitet ,,Nommens 
kundjungan ramai 
kristen dikota i 
pembesar2” sipit 
aranja residen Tk. 
mewakili Gube Lg 
ra fsb. Ds, J. 
pemimpin uni 
rangkan bahwa 
Universitet i 
36 mahasiswa 
mahasiswa 
dan fakultet 

Diterangkann 
untuk mendirikan U 
mensen ini merupakan 
ri Synode Agung 
1952. Braja je" 
besar Rp. 3.500 
pengeluaran untu 
luas 25 Ha tanah be 
Hospital! di Pematang Si 
ta gedung? diatasnja j 
djadikan kompleks dari 
tersebut, en2nja untu 
ra terdiri dari 17 orarg dan 
sudkap pula untuk mendatangkan 3 
guru besar darj luar negeri jaitu da 
ri. Amerika Serikat, Norwegia dan 
Swedia, 2 SA Or aa 

Dalam rangkaian pembitjaraan jg. 
telah memberikan kata sambutan pa 

  

   
  

  

da upatjara .peresmian — universitet | 
itu telah berbitjara residen Tk. Daud 
sjah, jang meminta supaja pemerin 
tah pusat-memperhatikan kemadjuan 
pendidikan sekolah tinggi di Suma j 
tera Utara dan djangan hanja meli- 
hat sadja sekolah2 tinggi di Suma- 
tera ini hidup kembang-kempis. (An 
tara). 2 

. 

KONPERENSI FRONT MU 
LIGH ISLAM SUMAT 

UFARAs 5 Tana 
Dari tgl. 15 s/d 18 Oktober j.a.d. 

dikota Medan akan dilangsungkan 
konperensi Front Muballigh Islam 
Jang akan dihadiri oleh Lk. 300 
Orang utusan, penindjau” dar para 

    

muballigh dari seluruh Sumatera Uta | 
ra. Dalam konperensi ini akan dibi 
tjarakan soal2 perbaikan organisasi 
kedalam, uchuwah Islamijah, func- 
tie muballigh Islam, pemilihan 
umum, pendidikan agama, kansepsi 
tatanegara Islam, hukum Islam di 
Indonesia dan Islam “dan. komunis- 
me. 

7.060 ORANG PEGAWAI 

, Rai soal» 
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PENDAPATAN BARU 
belum lama telah 
praktis. Popok ini 
basah sedikit sadja 

  

  

1 

Djauh Tak   

  

     
    

    

    

: Imemboikot segala pemilihan dan ti- 

4RU JANG PRAKTIS. ' Oleh seorang ahli tehnik, 
ditjiptakan sematjam kain. baji (popok) jarig sangat 
Mean keistimewaan, 'bila kena barang tjair atau 

h sudah dapat menggerakkan bunji bel, hingga den | demikian lalu memberi isjarat bagi j1 $ Bana an 
f Y diganti. 

ibu si' baji,“bahwa popok-nja perlu 

Pasukan? AS. Di Timur 
Mentjukupi 

Amerika-Australia Dan New Selandia Bitjara- 
kan Pertahanan? Di Asia Tenggara 

AMERIKA SERIKAT, Australi dan New Zeeland hari Senin 
mengadakan perundingan tidak resmi 

pertahanan bersama jan g 
| tuan ANZUS, ialah persekutuan 

ini. Dem-kianlah diumumkan oleh INGGRIS AKAN | ka Serikat malam Minggu j.l. DIPERIKSA. f 
Kira2 7.000 orang pegawai da- 

ri kementerian2 pertahanan San Fasagar: 
perbekalan Inggris akan diperik- 
sa dalam rangka  penjelidikan2 
keamanan istimewa, demikian di- | 
umumkan dengan resmi di Lon-! Casey ada 
don pada hari Djum'at. Menurut j 
rentjana semula, hanja 3.000 : 
orang sadja jang akan diperiksa, | 
akan tetapi djumlah ini kemudi- i 

dengan | 

alat2 sendjata, - terutama 
alat2 sendjata untuk - angkatan 
udara. j 8 PDA aa 
GELORA GERAKAN REBUT 

-IRIAN BARAT TERUS 
MELUAS. 

Berita dari Panarukan menga- 
takan bahwa baru2 ini dipendapa 
kabupaten Banjuwangi telah di- 
langsungkan rapat bersama antara 
bartai2 dan organisasi massa dng 
keputusan ig ditanda-tangani oleh 
21 organisasi/partai mengirim su- 
rat kepada delegasi Indonesia di 
PBB jang menjatakan mendukung 

Menurut keterangan para pem- 
€ konperensi ini d langsung- 

kan karena pada waktu ini men- 
terj luar negeri Australi R chard 

di Amer.ka Serikat, 
sesudah menghadliri  konperensi 
panitya konsultatif Rentjana Co- 
lombo di Oitawa. Kem. Iwar ne- 
geri A.S. menerangkan seterusnja, 
bahwa perund'ngan di Wash ngton: 
ini-akan. dilangsungkan . antara 
Casey, dutabesar . New. Zealand 
Leslie Knox Munro dan menteri 
LN A.S. Dulles. Dalam pembi- 
tisraanD ini tak akan hadir wa- 
kil2 militer ketiga negara, dan: 
ketiga pembesar ini tak akan 
|ambl kebutusan2 jang akan me- K 
(ngena1 d'uga negara2 lain. 

Perkembangan2 sesudah 
pemarafan SEATO. 

Pakt. Pertahanan ANZUS “ditandai 
tangani dalam tahun 1951 dan me- 
netapkan bahwa masing2 dari ketiga: 
negara ini akan membalas serap se-:   

nja mengembalikan - 
delegasi tsb. dalam perdjuangan- 

n Barat 
kewilajah Republik Indonesia. 

rangap bersendjata jang terdjadi" 
daerah tempat berlakunja  pukt: ini, 

sesuai dengan prosedure2 konstitusi 

    

2 minggu jang lalu 
tertangkapnja seorang kugu 
itu. Menurut k gan pihak 

    

dipekuburan Menteng Pulo : « 
berumur kira-kira 45 tahun, jang ditutupi dengan daun2 serta jang 

sudah tidak bisa dikenali lagi disebabkan sudah busuk: majat itu 
menurut perkiraan diketemukan sesudah terbunuh selama 12 hari. . 

  

Ingg. Butuh 
20 Bulan 

Utk Ungsikan Tentara- 
nja i Suez 

PASUKAN? Inggris akan mem 
butuhkan waktu 20 bulan lama- 
nja untuk mengungsikan pasukan 
pasukannja dari Terusan Suez, 
demikianlah menurut klausui2 
detail dari rantjangan perdijandji- 

   

    

   
    

   

  

   

  

an  Inggris-Mesir. Perdjandjian 
tsb. akan ditandatan dalam 
minggu jang akan d: 2, demi- 
kianlah diumumkan hari Sabta di 
Kairo. Serdadu Inggris Henna 
jang harus mening Mesir 
adalah tg. 15 Mei 195 jara 
penandatanganan perd 
akan dilangsun 
men Mesir. |: “Sana 

Djendral Major Ali Amer jang 

akan mendjadi komandan —dar 
pasukan2 Mesir di daerah Suez | 

itu, akan segera mengambil oper 

pangkalan2 militer setelah pasu-/ 

kan2 Inggris meninggalkan dae- 

rah itu. Lapangan2 udara didae- 

rah Suez itu akan  diamb 
oleh pasukan2 Mesir dari pasu- 
kan2 Inggris tanpa pem ajaran. | 

Gedung2 jang termasuk dalam 
seksi pertama segera akan diam- 

bil oper oleh pasukan2 Mesir se- 
telah perdjandjian Inggris-Mesir 
itu ditandatanganinja. — “Gedung2 | 
jang tergolong seksi kedua akan | 
diambil oper oleh perusahaan2 

  

  

   

Inggris sipil dan 1.200 ahli2 tech |. 
nik akan meneruskan pekerdjaan 
nja. Setelah ditandatangani per- 
diandjian maka 800,ahli2 technik 
dari 1.200 orang tersebut itu akan 
dikirimkan dari Inggris. Sedang-| 
kan sisanja, jaitu 400 ahli2 tech 
nik akan diambil dari perusaha- 

. Iig mempunjai tanda2 penganiajaan,/ 

terhadap dirinja, Suta menurut po- 

krumah. 4 

Parle-:) sebagai 

.Ikan hal itu kepada orang2 didae- 

Lia 
penjelidikan! 
berkenaan' 
majat tsb. 

Sesudah dijakukan 
beberapa hari lamanja 
dengan - diketemukannja 

'achirnja oleh polisi berhasil ditang! 

kap seorang jg mengaku: bernama: 
Suta alias Sutadjaja, alias Subandi,/ 
jg. ternjata mendjadi suami wanita 
jg terbunuh itu sendiri. 
Dalam pemeriksaan jg dilakukan) 

| isi telah mengaku benar dialah jg, 
membunuh 1. 

maksud mendapatkan. segala harta, 

|kekajaan sang isteri, jg tergolong: 

|orahg mampu dan mempunjai ba- 
| rang2 perhiasan dan beberapa buah. 

| Sementara itu dalam penjelidi- 

Suta diketahui adalah “djuga 'se- 

orang jarig mendjabat kedudukan: 
ketua Perbepbsi ranting 

|Angkee Duri, ketjuali — isterinja: 

|iang dibunuh jang sudah tua itu, 
|Suta-pun menurut polisi ini se- 

dang ' bertunangan . dengan  se- 
prang gadis remadja. Pemeriksa- 
an selandjutnja terhadap diri 
orang itu kini sedang terus dila- 
kukan. Dapat dikabarkan, bah: 
(wa sesudah majat wanita itu dike- 
"temukan, polisi telah mengumum- 

tah Menteng Pulo kalau2 ada 
jang mengenalnja, dan ternjata 
lal seorang penduduk . disitu, 

'faitu anak wanita jang terbunuh 
|itu sendiri dapat: mengenalinia 
karena ternjata adalah ibunja sern- 
diri. (Antara) 

  

Perajaan lustrum pertama dari 
Universitas Nasional Djakarta te- 
lah dimulai Sabtu rnalam dengan 
"resepsi di. Gedung Pertemuan! 

    

  

isterinja itu, jaitu dgn. 

sedia mendjual beberapa 

kan selandjutnja, menurut polisi, |. 

di Washington menge- 
bersangkutan dengan perseku- 

pertahanan antara ketiga negara 
kementerian luar negeri Ameri- 

masing2. Sebulan j.., ketiga negara 
ini ikut serta pula 

pakt jang sedjenis pula,  jaiti pakt 
SEATO di Manila. Ketiga dipiomat 
Isb. tadi diduga akan memperbin- 
tjangkan prkembangan2 di 
Tenggara sebagai akibat 

tanganan pakt SEATO. 

Sementara itu madjalah ,.Pacific ! 
Aviation Week” dalam penerbitan- ! 

penandu- 

nja pada hari Sabtu jbl. mengemu- 
kakan bahwa djika petjah perang to 
tal maka A.S. dewasa ini tak mem- 
punjai tjukup pasukan untuk men- 
tiegah direbutnja-suatu daerah jang 

penting di Timur Djauh oleh ,,kaum 
komunis”. 4 

Dikatakan bahwa kekuatan pihak 
komunis. di udara Timur Djauh se- 
karang meliputi lebih banjak pesa- 
wat2 bikinan Sovjet, jang serupa 
dengan pesawat B-29 A.S., daripada 
djumlah seluruhnja pesawat2 B-29 
jang telah diadjukan oleh pihak se- 
kutu terhadap Djepang dalam pe- 
rang dunia ke-2. Harapan djenderal 
John E. Hull, dari komando Timur 
Djauh A.S. dan djenderal Earle E. 
Partridge, komandan angkatan uda- 
ra ALS. di Timur Djauh, ialah bah- 

PS ia Nadi e memaan | WB antjaman tindakan2 pembalasan 

Drama Rumah Tangga 
Suta Bunuh Isterinja,Utk Dapatkan Ke- 

kajaan Dan Bisa Kawin Lagi Dgn 
“Gadis Remadja 

POLISI: DJAKARTA RAYA: hari Djum'at telah berhasil 

membongkar peristiwa pembunuhan kedjam jang terdjadi kira-kira 
1 dibilangan Menteng Pulo, Djakarta, dengan 

jg dituduh telah melakukan perbuatan kedjam 
'polisi, kira-kira 2 minggu jg. lalu 
— 2 

- 3 sa 

telah diketemukan majat seorang wanita 

dari kesatuan2 udara A.S. dan pa- 
sukan2 darat A.S. jang.mobil akan 
menakut2i pihak komunis untuk 
mengadakan sesuatu gerakan agresi 
baru di Korea terhadap Taiwan atau 
di Asia Tenggara. Sementara itu pi- 
hak komunis .meluaskan lingkaran- 
nja pangkalan sampai pinggir pos2 

| depan A.S. Mereka mendirikan pang 

Ikalan2 bagi pesawat pemburu jang 
letaknja hanja beberapa detik ter- 

Ibang dari Korea Selatan dan mem- 
punjai suatu pangkalan bagi 50 bu- 

ah pesawat pantjar-gas ,,Mig” di 
pulau paling Selatan darj gugusan 
Kuril jang berarti sangat. dekat de- 
ngan Djepang. Demikian madjalah 
tsb. (Antara). A 

"GOOD YEAR” TIDAK AKAN 
MENDJUAL PERKE- 

BUNANNJA. 

Kalangan perkebunan Good 
Year” menurut pihak P4 Daerah di 
Medapr telah membantah berita2 jg. 
tersiar. seolah2 ,,Good Year” akan 
mendjual beberapa. perkebunan ka- 
retnja di Sumatera Timur. Desas-de 
sus seolah2 Good Year akan men- 
djual beberapa perkebunan ini tim- 
bul -berhubung dengan baru2 ini te 
lah datang ke Sumatera Timur se- 
orang multi-milionair Tionghoa da- 
ri Singapura jang berkundjung kepa 
da pimpinan Good Year untuk “me 
nanjakan apakah ,,Good Year” ber 

perkebu- 
nannja. 

  

Kenaikkan pangkat dari 15 Djendr, 
major, 22 Brigadir Djednral-dan 20 
kolonel dari Tentara Mesir telah di 
umumkan dalam sebuah dekrit pe- 
merintah jang dikeluarkan hari Sab 
tu di Kairo. 

. Kenaikkan. pangkat tersebut ada- 

sir setelah ditanda 
an Mesir — Inggeris. 

Melawan Per 
I»Federasi Rep     

   

'F- Wilajah suku Naga luasnja kira2 
115.000 mil2, djumlah, penduduknja ki- 

“Ipendjadjahan Inggris, dan pemerin- 
"|tah India sekaran, tidak pernah me. 
“Imerintah wilajah ini setjara effektif. 

dalam. sebuah 

Asia: 

        

Hua 

  

  NAGA jg 

     

   

    

    

    

   

    

   
    
   

    

NO ba 

, dan terus-menerus beragita- | 
suku Naga punja pemerin- | 

tahan sendiri, terlepas dari India”. 
Pemerintah India tidak memperku- 
kuh berita? mengenai pemberontakan 

    
   

    

    

   
   

  

   

  

    

gris 
“effektif. sap" Ne Ne 

22 700.000 djiwa. Letak wilajah ini 
berbatasan dengan daerah Kohima 
dan dengan wilajah Birma, didaerah 
pegunungan hutan. Pemerintahar 

Semendjak India diproklamasikan se- 
bagai negara merdeka, suku Naga 

'dak mau mengirimkan seorang wa- 

'kil kedalam parlemen India. Waktu $ 
PM India Nehru beberapa waktuj.l. 

mengundjungi daerah Naga — ber- 
talian dengan , peperangan panggal | 
kepala” melawan suku Naga jang 
tinggal diwilajah Birma —, pidato2- 
nja dimuka umum telah memboikot. 
Didaerah Naga waktu itu dilakukan 

dana menteri Birma U Nu. 

Pusat pemberontak: 
benteng .Kantago. di- 

'Kaum pemberontok Naga” telah 
mendirikan markasbesar mereka dja 
uh dipedalaman wilajah Naga,  di- 
benteng suku Naga Kantago, didae- | 
rah jang sangat sulit. dapat ditjapa' | 
dari luar dan masih sangat primitif 

Menurut berifa2. tadi, ' pemimpin 
| pemberontak Hongking “dibantu. olehi 
15 orang ,,kilsonser” (perkataan ba: 
hasa Naga jang berarti ,,pembesar- 
tinggi”. 

Djuga suku? Garo, Kha- 
: si & Jainfia ingin 

lepas. 

Sementara itu ada 3 orang suku- 
bangsa lainnja dinegara bagian In: 
dia Assam, jang hari Sabtu j.l. meng- 
adakan konperensi di Shillong, ibu- 
kuta daerah Distrik2-Bukit Garo, i 
Khasi & Jaintia, dalam mana mere- 

'ka menuntut supaja dibentuk negarz | 
jang terpisah dari pemerintahan In- 
dia. Negara baru ini akan diberi na ' 
ma , The Eastern Hill State”,,,Ne- 
gara Bukit Timur”, jang akan mele- 
paskan diri dari negara bagian As- 
sam. Pada waktu ini, daerah ketiga 
suku ini setjara administratief mem- | 
punjai hubungan dengan pemerintal: 
negara bagian India Assam.   

lah bertalian dengan .tugas2 baru ig. | 
akan. didjalankan oleh tentara Me-|nja persetudjuan antara kedua neca san2. konperensi 9 negara di Lon- 

tangani perdjandji | Makin erat- don kepada para utusan darj Turki, 

Dalam konperensi ini tidak hadir 
utusan2 dari 3' sukubangsa di Dae- 
rah Distrik2 Bukit lainnja, demikian 
pula dari suku2 primitif lain jang 
tinggal dibagian timur-laut Assam, 
ialah Mikir, Lushai dan Naga. Shil- 
long adalah pusat pemerintahan 
»North-East Frontier Administrative 
Agency", jang mengawasi ,,Hilicand 
Tribal  Districts Administration '. 
Wilajahnja terdiri dari daerah2 su- 
kubangsa2 primitif, seperti suku2 Lu- 
shai, Mikir, Dafla dil. Ada kemung- 
kinan besar bahwa berita mengenai 
pemberontakan suku Naga ini benar, 
karena ,,Press Trust of India” me- 
muatnja djuga. (Antara - UP) 

|Pers. Turki- 

Djerman Brt. 
'Masuknja Turki Dalam 
Pakt Brussel Penting 

| Sekali 

SUATU persetudjuan diumum- 
kan dikota Bonn pada hari Sabtu 
antara pemerintah2 Turki dan 
Djerman Barat, setelah suatu de- 
legasi Turki mengundjungi Djer- 
man Barat setjara resmi selama 
6 hari, jang a.l. meliputi P.M. 
Adnan Menderes, menteri luar | 
negeri Fuad Koprulu dan ditam- 
bah lagi rombongan jang besar 

| terdiri dari pemda 2 pemerin-- 
tahan dan orang2 pers. Sebelum 
berangkat pulang, Menderes me- 
nerangkan pada pers bahwa ma- 
suknja Turki kedalam pakt Brus- 

“sel itu penting sekali dilihat dari 
| sudut apa jang disebutnja ,,untuk: 
| memperkuat kerdjasama antara 
rakjat2 merdeka.” 5 

Lebih djauh ia menerangkan 
pula betapa pentingnja  keputu- 
san2 konperensi 9 negara di Lon- 
don itu jang menurut kata2-nja: 
merupakan permulaan zaman 
baru dalam sedjarah modern”. 
Ditambahkamnja bahwa kenjata- 

lan bahwa Djerman Barat sedjak 
.sekarang akan apa jang disebut- 

manan Kakjat Jg D: 

Sudah sejak zaman 1ng| €keluarkannja, Putjuk Prmpinan 

pertemuan antara Nehru dengan per- tertentu pada masa sekarang ini utk: 

Na Naa : 

   
Naga“ — Pemimpin2nja. 
Amerika Ig 

wilajahnja terlettk di bagian ti 
| berbatasan dgn Birma achir2 ini telah mem | 
merintah Insia dan membentuk apa jg dise | 

didawah 

2 jg menentang pemberontakan ini 
pimpinan seorang Naga 

Uumumnja Masih sangat primitif 
orang Masih merupakan kebiasaan di 

Ni 
' 

GPII Tak 
Setudju 

Ferbadap Kongres : Kea- 

  

: jang- 
gapnja Mau Bentuk Ten- 

tara Partikelir 

DALAM STATEMENT jang 

GPiI menjatakan, bahwa berhu- 
bung dengan telah terbentuknja 
dan tya Kongres Keamanan Rak- 
fat jang akan menjelenggarakan 
Kongres Keamanan Rakjat - 
1g, 2 ana 1954 jad.,. maka 

' menjajakan pendapatnja 
'dak menjetudjui diadakannja 
Kongres Keamanan kiat itu 
jang menurut PP-GPII ”bermak- 
sud un uk membentuk suatu :ten- 
tara parikulir jang - dikatal 
akan mendjaga keamanan bagi 
pemilihan umum jad, Tindakan jg 
dem kian sudah terang2an tida 
menaruh kepertjajaan lagi kepala 
alat2 negara sendiri jang mem- 
punjai tugas chusus dalam soal 
keamanan ini, ialah tentara dan 
polisi”, 
Dikatakan, bahwa -maksud untuk 

mendjaga keamanan pada pemilihan 
umum nanti. pada hakekatnja adalah 
sebagai ,.topeng bagi golongan2 jg 

mendjalankan maksudnja, agar ter- 
bentuk suatu tentara partikelir de- 

libentuk oleh mereka dan jang di- 
ongkosi oleh negara guna melindu- 
ngi .tindakan2 mereka disaat2 sebe- 
lum dan dalam saat pemilihan 
umum berlangsung. Demikian al. 
statement itu, jang menjatakan' du- | 
za, bahwa GPII tidak dapat: meneri- 

bahwa, dalam pemilihan -.umum 

idak aman (Antara). 

Hukuman Se- 
umur Hidup 
Bagi Bekas PM Ke- 

uangan Rumania 

PENGADILAN Rumania telah 
mendjatuhkan hukuman pendjara 
seumur hidup dengan kerdja pak- 
sa atas diri bekas px 

Vasile Luca. jang dipersa 
telah menentang dekrit? ekonomi 
Soviet. Demikian Radio Bukares 

gu. Suatu dekrit hukuman mati 
jang d keluarkan oleh suatu pe- 
ngad lan militer telah diubah 
mendjadi hukuman seumur hidup 
tersebut. Vasile Luca dipetjat dari 
djabatannja dalam th. 1952, ber- 
sama2 dengan Anna Pauker, jang 
pada waktu itu mendjabay men- 
teri luar negeri. 

Radio Bukares selandjutnja. me- 

ngatakan, bahwa pengadilan militer, 
jang bersidang di Bukares pada ha- 
ri Senen hingga Djum'at minggu jg. 
lalu telah mendjatuhkan- putusan: 
tersebut. Bersama2 dengan Luca te- 
lah didjatuhi hukuman pula 3 orang: 
Rumania lainnja, jang pernah men- 
djabat kedudukan jang tinggi, jakni 
A-exandru Jacob jang mendapat hu-: 
kuman pendjara 20 tahun, Ivan So- 

lome 15 tahun hukuman pendjara, 
dan Domitcu Cernicica jang didja- 
tuhi hukuman pendjara......... (ka- 
wat rusak, red.). Ketiga2nja diper- 
salahkan melakukan tindakan? jang 
merugikan perekonomian negara. 
Perkara Luca erat hubungannja de- 
ngan rentjana2 Rumania setelah pe- 
rang dunia ke-2, jakni dilapangan 
pertanian kolektif. Luca pada wak- 
tu itu selaih memegang djabatan pe- 
merintahan djuga mendjadi anggota 
Central Comitee Partai Komunis Ru. 
mania. Pada permulaan tahun 1952 
Luca tak begitu lagi dipertjajai oleh 
partai, setelah ia menentang dekrit2 
dari Sovjet jang menghendaki pem-| 
baharuan mata-uang Rumania. (An- 
tara-UP). : 

PERANTJIS HUKUM MATI 2 
BEKAS OPSIR NAZI. 

DJERMAN x 

Mahkamah. Militer Perantjis 
hari Sabtu telah mendjatuhi huku- 
man mati kepada bekas Diendral 
S.S. Karl One ena bekas Kolo- 
nel S.S. Helmuth Knochen. Bekas 
opsir2 Nazi itu dituduh telah me 
lakukan kedjahatan2 perang sela- 
ma perang dunia ke-2. 

  

tuhkan mengingat bahaja2 ig meng 
.antjam Eropa. 2. Dalam bulan No 
pember j.a.d. akan dibuka perundi- 
ngan2 antara Djerman Barat dan 
Turki di Ankara untuk menjelesai- 
kan pekerdjaan mengenai persetu-     .hja menduduki tempat penting 

dalam dunia “merdeka” akan 
memberikan pengaruh besar ter- 
hadap djalannja kedjadian2. 

: . Komunike. 
Komunike tentang telah tertjapai 

ra itu mengatakan: 1. 
nja barisan negara2 Eropa di bu-| 

djuan dagang baru. Lebih djauh ko 
munike itu djuga menerangkan bah 
wa perdana menteri: Djerntan Ba- 
rat, Konrad,. Adenauer: telah mem- 
berikan pendjelasan tentang” keputu 

ngan djumlah 880.000 orapg jang 

na dialan bikiran jang menjatakan| 

manti sudah siang2 diramalkan akan | : 

ri merangkap menteri keuangan. | 

mengumumkan pada hari Ming- 

  

     

  

1 
amanan 

Pemerintah Kepada Ba- 
dan2 Lain Ketjuali 
Polisi & Tentara 

KEMENTERIAN Penerangan 
mengumumkan, bahwa berhubung 
dengan berita2 tentang akan di- 
adakannja Kongres” Keamanan 
jang bermaksud membitjarakan 
soal keamanan dalam pelaksana- 
an pemilihan umum dan seolah2 
Pemerintah dengan resmi telah 
menjetudjuinja, maka perlulah di- 
terangkan sebagai berikut: Pen- 
djagaan pelaksanaan” pemilihan 
umum mendjadi tugas alat2 ke- 
kuasaan negara, baik. kepolisian 
maupun militer, jang oleh Peme- 
rintah dianggap tjukup. mampu 
dan tjukup kuat untuk mendja- 
lankan tugasnja itu. 
Maka ,aari itu Pemerintah ti- 

lak “mempunjai: alasan untuk 
memberikan tugas alat2 negara 
“tu kepada pihak atau badan lain. 
Dalam pada “itu Pemerintah 
mengharapkan jang seluruh rak- 
“at mendjalankan pemilihan 
umum didalam sega'a ketenangan 
dan ketenteraman shingga tugas 
dari alat2 negara j:ng berat itu 
mendjadi ringa dan dapat didja- 
lankan sebaik2nja. I'emikian oleh 
Kementerian Penerz 1gan. 

      

TAMBAHAN RATIO UMUM 
UNTUK DJAXARTA. 

“RAYA. 

Sesuai dengan. rentjana Peme- 
rintah Kotapradja Djakarta Raya, 
maka dim tahun iri djuga oleh 
Djawatan Penerangan Kotapra- 
dja Djakarta Raya, djumlah ra- 
dio umum untuk daerah kotapra- 
dia akan ditambah dengan 75 bu- 
ah Igai. Penambahan ini terutama 
akan diperuntukkan bagi pendu- 
duk dari daerah2 jang letaknja 
djauh dari tepi djalan2 besar (di 
kampung2). '-- 
Aa 

  

| | Tu gas Ke- Dim Memberikan Penera- 
ngan Kita (Harus 'Militant 

Tak Diberikan Oleh| Andjuran Menteri Tobing' Dalam Konp. 
Dinas Kementerian Penerangan 

'MENTERI PENERANGAN, Dr, Ferdinand Lumbantobing, 
didalam pidatonja pada sembukaan Konperensi Dinas Kementerian 
Penerangan jang diadakan tv. 10 Oktober pagi di Djakarta, me- 
njatakan, bahwa perlu sekali pendjaga pos penerangan dibarisan 
depan kadang2 mengadakan perhubungan jang hidup dengan pusat 
untuk menghindari kelambatan jang disebabkan oleh burokrasi dan 
administrasi, 

. Dengan perhubungan jg hidup 
diantara para penanggung dja- 
wab didaerah dengan para pemim 
pin dipusat, terutama dng. akan 
diadakannja uraian ' mengenai 

.perisiwa2 jang penting seperti 
tentang soal2 politik, ekonomi, 
keamanan, pendidikan, perundang 
undangan nasional, dan pemilihan 
umum jang akan diuraikan oleh 
Menteri jang bersangkutan, usaha 
Kita untuk mendjadikan saudara2 
sebagai djuru penerang jang well 
informed akan lebih berhasil, kata 
Menteri Tobing, 
" Selandjutnja segala inside  in- 
tormations dan background ma- 
terials jang saudara peroleh di 
pusat, dapatlah saudara salurkan 
ke daerah2, hingga kepada pen- 
diaga2 pos2 terdepan, jakni para 
djuru penerang kita di pelosok2, 
iang bertugas menghadapi rakjat 
setiara -langsung. 

Diandjurkannja — supaia penera- 
ngan dari: pemerintah didjaga mu- 

$ funja, agar selalu bersifat. menju- 
sun dan membangun, konstruktif, 
dapat mengatasi segala matjam pe- 
nerangan dari pihak manapu, dju- 
ga jg bersifat destruktif, menimbul- 
kan faktor desintegrasi, atau mener 
bitkan kekusutan pikiran dan panda 
ngan. Menitik beratkan usaha pene 
rangan hanja dengan bermatjam? 
pidato, tjeramah, uraian jg klassik 
dan tradisionil seperti andjuran per 
satuan, politik bebas, Irian Barat,   pembangunan, ada kalanja menim- 
bulkan kedjemuan diantara rakjat. 
Untuk mendjaga  djangan sampai 

  

Dalam Kongres Rakjat R.R.T. jang 

ialah Panc 

mengesahkan undang2 dasar R.R.T., 
suaranja 2 pemimpi Tibet, Dhalai Lama (depan) dan dibelakangnja 

  

diadakan-di Peking baru2 ini untuk 
nampak ikut pula memberikan 

'hen Lama. 

  

#'Subur Di 

Negro 

PEMOGOKAN2 ORANG2 
rasan telah terdjadi di Amerika 

Sudjono Han- 

« fjur Lebur 
Akibat Ledakan Diba- 

wah Lesung 

Djum'at siang pukul 12.00 
penduduk Bandung disekitar Te- 
gallega dan dipasar Tegallega te- 
lah terkedjut karena bunji leda- 
kan keras. Ternjata bahwa di- 
gang Tegallepa ada seorang anak 

berumur 7 tahun, Sudjono, telah 
tewas karena ledakan itu. Selu- 
ruh bagian bawah dari tububnja 
|hantjur, jang tampak tjuma ke- 
pala dan dadannja. Kaki dan ta- 

ngannja, didjumpai terpetjah2 di- 

tempat2 sekitarrja, Menurut ke- 
|hterangan, pada waktu itu Sudjo- 
no sedang memberi makan kepa- 
da ajamnja, Mungkin karena ia 
duta pada sebuah lesung ketfjil, 
aa tiba2 terdengarlah ledakan 

| - 

Apakah bahan peledak itu gra- 
nat. atau launcher atau dinamit, 
sekarang masih dalam penjelidi- 
kan jang berwadjib. Perlu dike- 
-tahui, bahwa (sebagian dari) ma- 
jat anak itu menggeletak Ik. 112 
“meter dari dinding rumah, sedang 
"pada dinding itu: tidak tampak   

(Antara—UP). 
petjahan2 akibat ledakan gera- 
nat. (Antara) 

  

MADJALAH Sovjet ,,Literatur-- 
naya Gazeta” muat sebuah ketera- 
ngan jg diterima melalui siarap ta 
dio dari ..Kutub Utara-3, ialah se- 
buah setasion ilmu pengetahuan jg 
berapung di Lautan Arktik. Lapo- 

|ran tadi menjatakan bahwa daerah 

Kutub Utara sangat besar artinja 
bagi para sardjana dari berbagai   Umum Djakarta, dimana Ketua 

Panlitia Lustrum Mr, Takdir Ali- 
iahbana membentangkan tenz   an2 jang ada di Mesir. (Ant-AFP) 

tang sedjarah berdirinja Universi 
tas Nasional ini, 25 

lapangan ilmu pengetahuan: jg kini 
sudah, ada disetasion , apung. tadi 
ialah ahli2 glaciotogi (sardjana2 jg 
memperhatikan - gerak-gerik es di 
muka bumi), geofsika, geologi dan 

— Kenalilah Alam , 
mikrobiologi. Prof. A. Krissa, se- 
orang ahli mikrobiologi, sudah 2 | 
kali mengundjungi setasion ilmu pe 

ngetahuan tadi. Penjelidikan2 mi- 

krobiologi didaerah2 utara bumi 
sangat besar. artinja bagi ilmu pe- 

ngetahuan. Segala kehidupan di da 
lam laut pada nakekatnya  tergan- 
tung dari bakteri2. 

Bakteri2 ini terus menerus membe | 
rikan zat2 mineral kepada tumbuh2   an didalam laut. Zat2 mineral ini 

merupakan 8096 lebih daripada pro 
toplasma hidup. Binatang2 ketjil jg. 
tidak .bertulang punggung hidup da- 
ri tumbuh2-af ini, dan binatang2 ke 
tjil ini mendjadi makanan bagi ikan 
jang merupakan sjarat mutlak bagi 
kehidupan binatang2 dan burung2 
didaerah Arktik (daerah Kutub Uta 
ra) jang demikian luasnja. — Dipan- 
dang dari sudut lain,  djuga studi 
mikroflora (tumbuh2an sangat kes 
tjih) dibagian tengah Lautan Kutub 
Utara adalah penting. Waktu seta 
sion apung berada. pada lintang uta 

Kutub Utara — 38 
X 

ra 88 deradjat, telah diperiksa air 
Jai gunung-barisan-dibawah-permuka- 

dalamnja 3400 meter, dari permuka 

an sampai kedasar laut. Terbukti 
bahwa disegala lapisan air terdapat 

bakteri2, 'djuga di.dalm endapan2 di 
dasar laut jang diliputi lumpur. Ku 
tub .Utara-3” sekarang sudah mela 
Jui gunung-barisan-dibawah-permuka- 

|an-air jang disebut gunung-barisan 
Lomonosov, dibagian Lautay Atlan 
tik utara jang dalamnja sampai 4100 
meter, (Antara — Tass),   

  

Diskriminasi Masih 
kata Amerika, 5g 

Putusan Mahkamah Agung Utk Men- 
tjampur Anak2 Kulit Putih Dan Auak2 

Gagal 

kulit putih dan antjaman2 keke- 
Serikat dalam sekolah, karena 

mereka tidak setudju terhadap pentjampuran anak2 kulit putih dan 
anak2 negro dalam satu sekolah. Di Milford, Delaware, 24. dari 
anak2 kulit putih sekolah menengah Milford mengadakan pemogo- 
kan disertai dengan antjaman2 tindakan2 kekerasan terhadap para 
“anggauta pengurus sekolah telah memaksa bahwa 10 orang peladjar 

Negro kembali kesekolah menengah Negro jang 20 mil djauhnja. 

Begitu pula telah terdjadi 2 pe- 
mogokan2 dan demonstrasi2 pe- 
ladjar kulit putih menentang pen- 
tjampuran itu di Washington DC 
dan Baltimore. Dalam musim se- 
mi jl. Mahkamah Agung Ameri- 
ka “Serikat memutuskan — untuk 
menghapuskan rasdiskriminasi di- 
sekolah-sekolah dng. menjatakan 
bahwa pemisahan2 antara murid 
kulit putih dan murid2 Negro 
itu berlawanan dengan UUD. 

Akan tetapi sedjak musim ron 
tok karena adanja antjaman2 dan 
tak adanja tindakan tegas dari 
alat2 negara untuk mempertanan 
kan keputusan diatas, maka dibe 
berapa negara2 bagian satu demi 
satu pentjampuran itu sudah mu- 
lai luntur. Banjak sekolah2 jang 
sedjak dimulai pentjampuran su- 
dah mengalami perlasyanan — dari 
fihak orang kulit putih. Di negara 
bagian Virginia Barat  misainja 
ibu2 kulit putih melakukan pen- 
djagaan2 disekolah  menghalang- 
halangi anak kulit hitam. Sediak 
dibukanja sekolah menengah Mil 
ford. diatas, dimana untuk perta- 
ma kali anak2. Negro dan kulit 
putih ditiampur, anggauta2 pengu 
rus sekolah. terus-menerus digang 
gu oleh antjaman2 mslalui pesa- 
wat telpon terhadap diri mereka. 
Satu per satu dari mereka itu ber 
henti, sehingga achirnja terbentuk 
pengurus sekolah baru jang ms- 
merintahkan agar para murid Ne 
gro dimasukkan kesekolah - jang 
chusus untuk mereka. Densan de 
mikian maka praktis keputusan 
Mahkamah Asung diatas dibatal 
kan. (Antara-UP) . 

MAO TSE TUNG DAPAT TAN 
DA-MATA MIKROSKOP ELEK 

TRON DARI DJERMAN 
TIMUR 

Presiden Renublik Rakjat 
Tiongkok, Mao Tse Tung, pada 
hari Djum'at telah mendabat tan- 
da-mata berupa sebuah m'-roskop 
elektron dari pemerintah Dierman 
Timur, demikian dikabarkan oleh 
Radio Peking dalam  siarannja 
pada hari Sabtu. Dikatakan, -bah- 
wa tanda-mata tSb, telah diserah 
kan dalam suatu upatjara resmi 
oleh Johannaes Konig atas nama 
pemerintah Republik. Demokrasi' 
Dierman kepada Kuo Mo Jo, ke- 
tua akademi ilmu. pensetahuan 
RRT, jg menerimanja atas ndma 
Mao Tse Tung, 

  

  

! 

timbul kedjemuan itu, perlu dalam 
usaha penerangan kita diselang-se- 
lingkan dengan segala rupa hibu- 
ran. Hiburan jg tjukup menarik dan 
tiskup” berisi bahan2 - penerangan. 

Saia- pertjaja, kata. Menteri lagi, 

bahwa saudara jg sudah banjak ber 
pengalaman didaerah2, pasti dapat 
memilih hiburan dalam bentuk per 
tundjukan rakjat, jg dapat diisi de- 
ngan bahan2 penerangan.  Banjak 
dari penerangan “kita, perlu dialir- 
kan dengan djalan saluran pertun- 
djukan rakjat, seperti sandiwara, le 
lutjon, wajang, pilem dan segala ru 
pa inti2 kesenian didaerah2, seper- 
ti tarian dan. njanjian, jg didjalin- 
kan dengan unsur2 penerangan. 

Untuk keperluan pengisian itu di 
butuhkan tenaga pentjipta di Kem. 
Penerangan Pusat, dipropinsi dan 

dikabupaten. Daja tjipta atau crea- 
tie vermogen untuk mengisi segala 
rupa usaha penerangan, dengan un- 
sur2 jg baru, ig menarik, dan h'dup 
serta dapat menghidupkan pantja- 

ran djiwa baru dikalangan masjara- 

kat, sangat dibutuhkan. « 
Kita semua harus: dapat mengata 

Si segala matjam'sleur jg membosan 
kan. Sleur jg ditimbulkan karena ke 
kurangan daja tjipta, disebabkan ra 
sa sudah puas dengan usaha jg telah 
ada. Rasa lekas puas atas usaha sen 

dirj dengan selalu menengok  kepa- 
da hal2 jg sudah berlalu akan me- 
ngakibatkan dekadensi dalam usaha 

kita. Kita semua harus berusaha de 
ngan sekuat2 tenaga dan pikiran, 
agar dekadensi dalam usaha penera 
ngan kita dapat terdjaga dengan se 
baik2nja. Demikian Menteri To- 

bing, (Antara). 
o € 

Hasil Konp. 
PlanColombo 
Investasi Dalam Pemba- 
ngunan Perekonomian 
Asia Tgr. Naik 27 pCt. 
KOMINIKE jang dikeluarkan 

pada achir sidang panitia konsul: 
tatif Rentjana Colombo pada hari 
Diunvat menjatakan, bahwa sela- 
ma tahun jg lalu investasi dalam 
pembangunan ekonomi di 
Tenggara telah meningkat dengan 
27Yo, sedangkan djumlah jang di, 
keluarkan untuk membiajai usaha 
usaha mempertinggi taraf hidup 
didaerah tsb. adalah sebesar 
1.540.000.000 dollar, Dari djum- 
lah tsb., kira-kira 280 djuta dollar 
diantaranja berasal dari negara2 
spemberi” dalam Rentjana  Co- 
lombo, 33 djuta dollar dari Bank 
Internasional dan 29 djuta dari 
pindjaman2 pemerintah Jainnja. 

Kominike tersebut tidak me- 
ngemukakan ramalan2 tentang 
pengeluaran2 untuk tahun depan, 
akan tetapi dalam pada itu me- 
nekankan perlunja sebagian dari 
negara2 Asia Tenggara dan ne- 
gara2 sehabatnja untuk terus 
berusaha sekuat tenaga “gu 
mendjamin perbaikan taraf hidu 
jang tetap. (Antara) 

BOM SEBERAT 509 KG. DI- 
KETEMUKAN, 

»Harian Umum” mengabarkan, 
bahwa bertepatan dengan Hari Ang 
katan Perang tg. 5 Oktober 'jl. diam 
12.00 siang 2 orang pekerdja berna 
ma Dirasid dan Sakimin jang sedang 
menggali tanah untuk melebarkan 

djalan raja antara Kepandjen — Pan 
daan didesa Karangredjo, Purusuan, 
telah menemukan sebuah bom jang 

beratnja 50 kg. dan pandjangnja 1 
meter. 

PBI New York 

Tjela Hasan 

PERSATUAN Bangsa Indone- 
sia di New York, dalam suratnja 

menjatakan bahwa PBI di New 
York mentjela. keras tindakan 
Hasan Mohamad jang telah me- 
namakan dirinja '”duta berkuasa 
penuh dari NI diluar negeri”, 
Dikatakan, bahwa Persatuan 
Bangsa Indonesia dikota New 
York chususnja, dan segenap ma- 
sjarakat Indonesia di Amerika 
Serikat umumnya, dak memi:e- 
narkan tindakan Hasan Mo- 
hamad tersebut. dan akan beru' a- 
ha sedapai2nja mentjegah men- 
djalarnja pengertian pitjik terse- 
but (Antara). 

"Amerika Tu- 
5 duh! | Rusia 
Dengan Sengadja Tembak 
Djatuh Pesawat B-50 
PEMERINTAH Amerika Seri- 

kat telah menuduh. pemerintah 
URSS menembak djatuh dengan 
sengadja sebuah pesawat udara 
pembom AS, jaitu B-50 diatas 
lautan Djepang dalam bulan Dju- 
1 1953, Dengan resmi Amerika 
Serikat minta supaja Soviet Uni 
membajar sebagai ganti kerugian 
sebesar $ 2.78 5.492.94, 

Tuduhan tersebut telah ditulis 
dalam sebuah nota jang 17 hala- 
man tebainja dan nota tersebut 
telah disampaikan oleh Dutabesar 
AS di Moskou kepada Kemente- 
2 Luarnegeri URSS di Mos- 
Ou, £ 
Disamping mengumumkan nota 

tersebut maka. Henry  Cabot 
Lodge, Wakil AS dalam PBB, te- 
lah dberikan perintah supaja me- 
njampaikan isi nota itu kepada 
ewan Keamanan. Selandjutnja 

dalam nota itu ditulis bahwa dji- 
ka pemerintah URSS menolak 
mengukui tanggung  djawabnja 
telah menembak pesawat AS itu 
maka pemerintah AS akan me- 

Tran ukan soal tersehut kepada 
ahkamah Internasional, 

: (Antara). 

    
ta 

  

Asia. ' 

kepada P.M, Ali Sastroamidjojo 
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BARU TERIMA:    

      

   

   
   

G 64 — SEMARANG 

2angaa 
dibikin betul tjakap 

  

Ba 
Taiwan, 

Taiwan Menjerang Daratan Tion gkok. : 

PERNIK, — US 

Bagaimana
 dn 

Riwajat Pend 

Ingin tahu PEDON 

Batjalah Buku : 

      

      

BS ti Isinja al. “ 

the waves bestayed. He will be lucky if he 

memohon supaja 'gelumbang air pasang itu tetap 

dari tempat djadjahannja, sebalknja menajadi 
memperdjo 
lajah Republek Indonesia!, — “ Ramalan F 
dang (Ronggowarsito), a.l.: ,,Hulatan kongsi bisa 
hajwa kliru, larasen sadjroning hati, den tu 

peg: jang 

agar supaja kesempurnaan tetap berada pada tempatnja.” 
Apar tembang Sekar Sinom, a.l. ,,Weka beugun 
tirto tumetes potro tumbu lamembaking hangin, balendre, 
ju, lono hilining tojo, hanteng Kitiran kumitir, lomo2 Iu 
maksud kehendaknja telah ketahuan, 
dari pada belut jang diminjaki atau seakan2 setitik air 
djika terhembus angin dan bergelintjiran kian kemari 
jang berbelit-belit dan masih !empang mengalirnja air 
ran orang masih tenang berputarnja kitiran. Lama? tak 
dan perdamaian.” Siapakah jang dimaksudkan 
SIANJA KEKUATAN BATIN, — " 

TAN MAGNETISM, — “ MAKANAN JANG M 
.5 DO'A2 dan RAFAL, al. Do'a Menjempurnakan 
“ Mengembalikan Tenung, — 
Wukon watu Gunung, — Mandi kal kausar, — 
ban dan Pengasihan, — Esmu Diati, — Sengg 
njak do'a2 lai jang penting, — “ 
tjing, —.“ Firasahnja Orang Perempuan. Dan 
baik untuk mentjari hari terbaik guna Perkawinan, 

4 sebagainja. Pendek buku SURJA GESANG benar? 

ar U 
Matijan, 

djadi 'Seorang Tua' jang bidjaksana dan banjak disuka. 

PN NE SAN La MN Sa 
Harga Reclame untuk sementara, hanja 

Badan Penerbit :   
ST Aa SA APN AA AN KN HA AB DNA HT HL NA 

PENA AE LL BERES KAN ai Li se nan maan 

CIPY GONCERN CISEM «3 

  

MEME DA Sea Na ANA gA Al nan 

  

LUX 5.00 7.009.00 INI MALAM PREMIERE (u. 13 tah) 
YOLANDA DONLAN — DIRK BOGARD — dim: 

b e 7 IgyIES PI 4 »PENNY PRINCESS«—— Lolor ty| 
A Delightful - Gay - Lively - Crazy - Musical Comedy ! 

Ser What is the mystery of SCHNEESE ? " 
“ Kotjak! — Lutju! Penuh Njanjian2 dan musik-Gembira ! 

TINGGAL Sedikit 
MALAM (17tah) 

Grand 
      

  

  

    
        

  

  

  

  
  

   
“R/A. TITIEN SUMARNI Kampiun Bintang film 1954 

2 Akan dalang! | Gpx FOR GO1D! FOR cLORY! FOR LD PAGAN LIPSI 
. | TEREBSAR ! TA Mata 
5 dalam Berwarna. 

) Penuh 1 

1 TARIAN2 jang | & 
j menarik dan 
5 memikat hati ! 

1 Ketangkasan jg. 
“ah mengagumkan! 

Keberanian jg. sea 
menadjubkan ! Mena bah 4 
Nu Djaga hari mainnja ,L UX berbareng ,,G RAN D”. 

INDRA INI MALAM dan BESOK MALAM (u. 13 tah) 

    

    

5:00-700-900 “don, A. HARRIS — MIEN SONDAKH — 5 
BERBARENG A4. RAMLI — d.ll. 
RO ka 

345. TIA OA erkasa Ala 
| Dengan Tierita jang memikat dan Gempar!” 

| ROYAL INI MALAM PREMIERE  (u. 13 tah) 
P3 5.00 -7.00-9-00 UMN KALSUM — IMAN NADJIB — dim.: 

: Ap te Film Mesir, penuh Tarian2 & 

    

Njanjian2! — Menarik — Merdu! 

Akan dat ang: Ih N ka CHOR" Georgeous — 
USHA KIRON Taat J Glamorous - dramatic! 

Film India terbesar ,,PEMBELA ASMARA” sebuah dongengan dunia 

: ki — Islam. OMELT momama am ta 

   
     
   

     

    

Batja
lah: 

2 

»Sua
ra Merd

eka"
 

    

  

$ : escape merely with 
tih, seperti djuga Radja Canute, duduk c.atas pasir pantai laut jang 

     

Paneeae IG 
Onderdelen. ) 

    

   
   

    

   

  

    

segenap para pemakai pena RKER”, 
enggantian onderdeel baru dapat ber- 

HORLOGER 

| (Bagian: VULPEN SERVICE) | —  TELF. 646, 

pena "PARKER” dari luar kota, diandjurkan supa: 
dikirimkan dengan Pos Tertjatat.. ", 

S.SLR. saling Protes!!! | ua-duanja berachir dengan ,,TO” ! 7 | gas seri KET AN BARA T2291 1 adjahan harus MMAT! 
EDON AN ita, bukan? : 

SURJA GESANG| 
Bahasa Indonesia Oleh : Sapphire 

: " Bangunnja Bangsa2 Kulit Berwarna: :L: ,,The whi | man, like King Canute. ', seats himself upon the tida" sands Na | | 
1 wet shoes, — Bangsa Kulit Pu- 

, , Sang tenang. Pada hal ja akar ih beruntung dji- ka hanja mengangkat kaki dan menjingkir dengan tjuma alasapu nj Kn aa Se Pung Oi malan ini kini merupakan pedoman jang djelas bagi kaum pendj 

karso, kesit welut 
mon 2 mandir, 

€, 10 damuh halam kajumrahan — Seksjin namun bitjaranja selalu sangat Jitjin Sekalipun 
ir djatuh diatas daun lumbu, 2 e ikian rupa, . jang gojang 

ngai jang berlegat-legot, hin ip 
suka p - akan bekeran una Eh piki 

ito dalam tembangnja ini?, — « RA 
ILMU MENGIRIM TJIPTA (Telepathy), 2: e HASIANJA AWET MUDA DAN MEMPERKUAT PENGARUH Bernas Ka 

EMPE sg AT Tae MAGNETIS M, — 
3 ari awal sampai achirni 

Sapu Angin, — Menolak Pen jakit Tebe 
ar Upas, — Kedanjangan, — Pp, 2 HI LAGA NN 

E nggara — "Do'a Mohon Selamat, Ma ) saka 5 
Katurangganja Burung Perkutut, — “ j | 

masih banjak sekali pengetahuan Ilmu Tua 
an Pe Pindah Rumah dan lain? 

orang jang ingin mengikuti pertiaturan Dunia Internoesoenp Lea Na au Matahari baik 
orang jang symoothiek dan berpengaruh besar dalam masjarakat dan atau orang jang ingin men- 

1 buku tebal, tertjetak diatas kertas halus. terdjilid mewa benar (Edition de Luxe) harga se- 

| 
nata Benasnn ta Aaadap Pan Er Rp. ae Persediaan tjukup. Begitu terima postwissel, begitu lekas dikirim ! Cg 

KWA GIOK DJING 
Djl. Ngantenan No. 2-4 8 - xp Pp USA 

: 

2. Pendaftaran s/d tg. 15 October 
3. Lamanja kursus 3 bulan dengan mendapat uang saku Rp. 200 

  

SPARKER”     

  

    
        

akan tergenang air, sambil V 

a sadja jang agak basah.” Ra- LX adjah untuk mengangkat kaki II!” A | angan kuat bagi fihak terajadjah untuk 15 KJ kan Kemerdeka annja. Pun soat IRRAN BARAT tak sama Ba ba ali ea pre iongkok dalam 3,000 : “Di 
kenangguh, geledahen kang sajekti, Siar Tan h2 ikanlat 2 Lapang ara Musa tjapai, kupaslah dengan sungguh2, periksalah Gjangan sampai keliru, pikirlah sebelum 

tahun — “ Djokolo- 1 3 
telitinen || 

Ichtiarlah sehingga ter- 
berbuat, 

Dzaman Tjatjad, NN den lengani, ma- 1 rahaju hojoding ka- 

Kawedaring 

   
seolah2 lebih litjin     Masih lurus akar pohon 

5 
— 

aikan Lp 

: Ra. || 
“ KEKUA- & 

hidup, — Cc | 
ekajaan, — : DA &) £   Katurangganja Ku- 

    

    

     

      
   

    

Menangis lara, melagu rindu, 

Ditinggal kasih hilang merana Y 
Kandas terhempas memilu kalbu. 

Mengapa ”nangis, sedih selalu? 

Sang Colibrita pudjaan ratu! 7 P 

2 
2 sabun wangi penawan hati. 

  

       

CSW-1I3- 145-B, 
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S0 | 

LN R3 
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ND 

9 
0... A3 

| ! 9 
Duduk sedih bermuram durdja £. 

3 €) 

Wahai djuita mengapa lara KR 

| Minta segera daja utama 

    

COLIBRITA »£ .G 
TOILET SOAP G pi Tn 
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3 NG, NT 9g 
A AN PA UYA Kp, IYA A 
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    bagi 
sese- ingin mendjadi 

KLAMBU SEPERIJ kotor, men- | 

djadi bersih putih, tanggung se- 

perti-baru, ongkos ringan. 

Wasserij .,Asia” 
Pontjol 3 - Telp. 1554 Semarang. 

SEDIA LOPER. 

Le basa Ne Na ia 

  

SUDAH TERBIT An 3 
| PANDAI BERMAIN SULAP 
mus | Djilid 1 dan II memuat puluhan 

an mM permainan sulap SEDERHANA, 
| tanpa alatalat penolong atau ke- 

aan 25 MN ANDA AS na 5 z "4 z PP tjepatan tangan, tetapi dapat me 
PERABUT ngagumkan. — Disusun setjara 
untuk Rumah Tangga & Kantor praktis dan mudah sekali teru- 

si 7 San Oa tama untuk hiburan dalam rumah 
apat dilever dari persediaan dgn. | tangga sendiri diantara keluarga 

harga pantas. Djuga djual: BAN- |dan sahabat kenalan. — Harga ' 
TAL, GULING & KASUR. tiap djilid Rp 4,— porto Rp 1,50 

Pesan pada Toko Buku 
Toko Djohar CASSO 

Duwe G0 “SN ag (Ka KAA Pibataeapitu 

  
Ne   
      
  

DIBUTUHKAN 
Beberapa tenaga Laki-laki 

untuk dididik mendjadi PENGAWAS dlm. PEMINTALAN DJAN- 
TRA N.VY.: 

1. W.N.L, beridjazah SMP atau jang sedradjat, umur 21—26 th. 
1954 di Dj. Deli 25 Semarang. 

sebulan. : 
4. Semua pelamar diharap datang pada tgl. 18 October 1954 

djam 9 pagi dengan membawa surat2 jang diperlukan untuk di- . 
udji (test). Semarang, 6 October 1954 

Bagian Urusan Pegawai. 

Prima 

Ghroomnikkel 

Staalbuis 

Kreta-Anak 
Pembikinan ta” kalah dengan luar 
negeri, tjontoh dapat lihat di 
showroom kita, 

  

  

| 

  

  SURABAJA SEMA RANG — DJAKARTA 

RADIO 
Tuan/Njonja kurang baik atau rusak ? 

Bawalah ia segera untuk dibetulkan pada 

SUPER RADIO COMPANY N.V. | 
'TJABANG SEMARANG: DJ. SETERAN No. 5 

BAIK TJEPAT MURAH 
  

  

Cursus Radio Magnetron. 
SEMARANG 

Pada tanggal 14 October 1954 djam 7 malam akan dimulai 
cursus radio istimewa tjepat Theorie dan Praktijk (tempat terbatas). 
Pendaftaran tiap hari dengan uang pangkal Rp. 10,— di 

Pandanaran 25 — Semaran g 
  DJANGAN KETINGGALAN 

Beladjarlah Untuk Udjian: Resmi 
1. Masih dapat menerima murid untuk : 

S. M. A. Bag. C. (masuk pagi) untuk klas I. 
2. Menerima cursist untuk : 5 

S. M. P. kilat baik lesan maupun tertulis. 
3. Menerina murid Kursus Mengetik. 

Mintalah keterangan/prospectus. 
INSTITUUT PENDIDIKAN NASIONAL 

. Djl. Perunggu (Lodjiwetan) 7/B — Solo. 

  

Tanggal 9 s/d 12 Oktober 1954 

JEANNE CRAIN 
JEAN PETERS 

dim. 

»VICKI 
Sebuah film Detective-Romance jang penuh ketega- 
Pa dan detik-detik jang mendegup-debarkan 

PA MA Ne OUR 

(17 th: keatas) : 

  

  
  

FIRST WENE GOT TO GET 
THEM BOTH TO A VOCTOR! 
THEN WELL START HUNTING 
THE CONOTES WYO 

DIP THIS! » 

  

WILLIE! aa 
ON THOSE H 

TWO MEN--ONE BIG, 
THE OTHER 

AK sma! /- 
  

CHEER UP, HIPPO! WE GOT RIP OF THEM TWO SNOOPIN! 
KOCKHOLINPS BEFORE THEY DISCOYEREP OUR MINE 

-—xg AN' STARTED A BLASTEP 
GOLP RUSH/ 

WHEW! THIS GRUB AN! 
EGLIPMENT WE Lirtep 
FROM TH? “0 
SANFORD 

  

    
  

— Lihat ini, Willie. Bekas telapak 
Keke An 2 MN MAA jang 
satu besar dan satunja ketjil. 

— Karena adanja tanda2 bekas 
kaki ini, saja kok lalu tertarik un- 
tuk mengusut perkara ini... 
Sekarang bagaimana Roy, apakah 
kita 4jari dulu orang2 itu, ataukah 
kita meninggalkan Peggy dan ajah- 
nja mungkin meninggal dipadang 
pasir, , 

djar ,,binatang2” 
berbuat djahat ini, 

Jang 

/
T
N
-
u
S
a
d
b
n
"
S
 

   
— Pertama2 kita ha- 

rus mengangkut mereka 
berdua kepada dokter. 
Lalu kita mulai menge- 

  

Me na 
— Hasil rampokan dan perbekalan jang kita ambil dari perkemahan 

Sanford adalah berat, Speck. 
3 Ah, tidak mengapa. Kita mumpung dapat kesempatan dari dua 

,andjing” penjelidik, sebelum mereka dapat menemukap tambang kita 
dan meledakkan daerah emas, 

ROY ROGERS — No, 16   
    

Baru Terima : 
MESIN DJAIT 

kaki merk 

-PINE 
Pembikinan kuat dengan war- 
na tjet jang menarik. 
Persediaan sangat terbatas, ' 

TOKO 

H. Abdulkadir 
Dji. Seteran 10 — SEMARANG — Tilp. 1954. 

    

  

MENANAM nya east nn tan At mat ben BRA AN Pihaknya» ce 
  

  

UNDIAN UANG BESAR 
Jajasan Dana Bantuan 

Bulan NOVEMBER 1954 

Sebesar Rp. 4.000.000. — 
terbagi atas 400.000 surat undian 4 Rp. 10-— jang bernomor 

  

      
  

10.001 sampai dengan 410.000 dan selembar surat undian terba 
gi lagi atas surat? undian seperempat 4 Rp. 2.50 

Djumlah hadiah besarnja Rp. 2.000.000,— jaitu . 

1 hadiah dari Rp. 150.000.-— Rp. 150.000.— 
1 » - 100.000.— , 100.000.— 

kanan Sen TP TINGO LAN 75.000.— 
2 2 2 501000-5a 3 100.000.— 
AS 5 Ne BEA 100.000. — 

AT ai 3 10.000.— 250.000.— 
2 na s 5.000.— ,,. 250.000. 
LO 433 3 1 gg0 an 100.000.— 
TAN Aang 500.— 3 - 375.000.— 

2000: 2 “bid 250— . 500.000.— 

2934 hadiah “Rp. 2.000.000.— 

Mulai Pendjualan pada tg: 1 NOPEMBER 1954 
1. dengan pembajaran tunai pada tjabang2 

Bank Rakjat Indonesia 
di : Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjakarta, Surakar- 
ta, Kediri, Surabaja, Malang, Djember, Tandjungkarang, Pa- 
lembang, Padang, Sibolga. Medan, Pontianak, Bandjarmasin. 
Makassar, Menado, Den Passar dan untuk Djakarta di Djl. Ta 
nah Abang III No. 4. 

dengan memesan liwat poswesel kepada tjabang2 Bank Rakijat 
Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa poswesel un- 
tuk Djakarta harus dialamatkan kepada BANK RAKJAT 
INDONESIA Djl. Kunir No. 5 Tromol Pos no. 704 Dak. Dja- 
karta-Kota. (Tidak kepada tjabang BRI di Djl. Tanah 
Abang III No. 4 Djakarta Gambir). 
Seorang atau sealamat maximum 10 lembar. 
Tiap lembar atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— untuk 
ongkos kirim dan bea administrasi. 

3. Djika djumlah surat undian jamg disediakan untuk dikirimkan 
telah habis terbagi semua, maka poswesel jang diterima sesu- 
dah itu dapat ditahan untuk undian jang berikutnja, te- 
tapi demikian ini dilakukan menurut pertimbangan Bank 
Rakjat Indonesia. 

Penarikan di Djakarta pada tg: 2/7, 
29 dan 30 Nopember 1954 

4. dilakukan dihadapan Notaris R. M. SOER OJO ke- 
tjuali djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djika surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan 
dikurangkan menurut perimbangan. 

Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat2 ka- 
bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh Bank 
Rakjat Indonesia dengan pertjuma atas permintaan.: 
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ORION BESOK MALAM PREMIERE ) RFX 
5.00 - 7.00 - 9.00 BESAR BERBARENG ! 5.15 -7A5 -915 
EXTRA : SORE dj. 3.00 (17 th.) EXTRA : SABAN PAGI dj. 10.. 
Film jang TERPILIH untuk pembukaan ,C ATHA Y” Djakarta ! 

Ladeez & Gents 

Irs IMMEISE 
Sebuah film Musi- 

cal terbesar dalam 

Tata-warna indah! 

Dengarkanlah Si- 

DoDo dengan ia 

punja suara mas 

dalam lagu : 

   

   

    

      

    

  

: ee 

Secret Love” - 

»Biack Hills of 

Dakota” - ,,Higher 

than A Hawk” — 

»The Leadwood 

Stage” — ,,A Wo- 

£ EP) 

  

mam's Touch” 

dan  lain- lainnja 

jang amat mena- 

rik ! 

(Pesan tempat : 

Pagi 9.-- — 12.-- 

INI MALAM PENGHABISAN: 

ORION 5-79: 07 th)IR E X 5759 (07 th) 
Sil. Mangano — Vitt. Gassman 

—- ANN A" 

ing Ini Malam Pengh. 
Djagalan SI: Ox (A7 th.) 

Auyang Safi — Lo Wie 

»YUAN NU 

CBJNG CHIEs 
Film Tiongkok paling baru ! 

Scott Brady — Edward Ashley 

,EL ALA MEIN" 
  

Ini malam “d.m.b. 
S.T. 9.- (17 th.) Gris .. 

  

Besok malam 5.-7.-9.- (17 th.) 
JACK BRODER PRODUCTIONS prereard 

ttx BARKER 
mEten WESTCOTT 

ton CHANEY 

BATITLES OF 
CHIEF PONTIAC | maa 

    

  

           

  

  
ang Pa : GREER GARSON — WALTER PIDGEON 

M.G.u's ,SCANDAL AT SCOURIE" (Technicolor) 

Bantulah P. M, I. 
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