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Penduduk India 

   

EDISI POS. 
ketua Kasa an awan 

Bandjir & Cholera Amuk 
  

11.000 

  

menentukan suatu -kehz ke ! 
pada Pemerintah “Belanda "untuk 

mengadakan an ngan 
Pemeran Ta. 

  

    

      

    

iSelasa malam oleh Kedutaan India di Djakarta telah. diadakan perdja 
muan makan, sebagai perghormatan atas kedatangan Njonja 
Pandit di Indonesia. Perdjamuan tsb. djuga dihadiri 
dan Njonja, Wakil 
nja, 

Presiden « dan 

Laksmi : 
Presiden 

Njo 
oleh : 

Njonja, Perdana Menteri dan 
Menteri Luar Na dan Njonja, dan tamu-tamu lainnja: 
  

Tepat Pada Waktunja 
Dimadjukannja Soal Irian Barat Ke 
PBB Mempunjai Harapan2 Baik 

(Oleh: Wartawan Politik ,S. M." Di Djakarta) 

KETERANGAN2 JANG DIPEROLEH koresvonden ,,Suara 
Merdeka” di Djakarta menjatakan, bahwa dimadiukannia soal Irian 
Barat kedalam persidangan umum PBB jang ke-9 oleh Pemerintah 
Indonesia dewasa ini adalah tevat sekali pada waktunja. Apabila 
dikalangan anggota2 PBB tidak terdapat pergeseran2 jang penting, 
maka kemungkinan bahwa persoalan Irian Barat itu achirnja di- 
terima dalam agenda sidang umum mempunjai harapan2 jang baik 
sesuai dengan kehendak Indonesia. Didapat keterangan selandjut- 
nja, bahwa diterima atau tidakn'a soal Irian Barat dibitjarakan 
dalam sidang umum PBB penpahang kepada bentuk persoalan 4 itu 
dikemukakan. 

Sebegitu djauh mt belum 
diketahui dengan djelas, apakah 
Pemerintah Indonesia mengemu- 
kakan soal Irjan Barat itu dengan j 
permintaan supaja sidang umum | 

   
     

    

  

2 Lina Won Aa Kamal 

— Andj 1 & 
Le Mende 

Supaja Penduduk Irjan 

Barat Gabungkan Diri 
Dgn Irian Timur 

HARIAN Le Monde”, sebuah 
harian Perantiis jang mempunjai 
pengaruh besar di Eropa Barat 
dan berhaluan netral dalam pe 
tentangan antara Blok Barat 
Han memuat tulisan wartawan 
Ps Den Haag, Mme na ha 

    

  

Irian Barat. nata 45) 
rapkan, agar supaja. 

Ibuat persiapan? seperlunja 
#'telah menindjau persoalannja dng 

mengadakan  uitspraak tentang 
hak atas kedaulatan Irian Barat. 

Sebagaimana diketahui, keputu 
san Pemerintah Indonesia untuk 
memasukkan soal itu didalam 
agenda sidang umum PBB adalah 
suatu tindakan alternatif, oleh 
karena Pemerintah Belanda sama 
sekali tidak hendak membitjara- 
kan soaP' Irian Barat itu dengan 

Indonesia: « 

pada Kementerian Luar - Negeri 
menerangkan, bahwa dalam meng 
hadapi soal Irian Barat didalam 
PBB itu, Pemerintah telah mem- 

dan 

saksama, epgingat kemungkinan 
akan adanja kesulitan jang akan 
TA 

Beberapa kesulitan. 
“Beberapa hal jg merupakan kesu 

litan itu ialah a.l. jg terpenting dari 

pihak Belanda sendirj ig. langsung 
akan berhadapan dengan soajy Irian 
“Barat itu. Sebagaimana — diketahui, 
iPemerintah Belanda telah menjata- 
Ita baru2 ini, bahwa Belanda tidak 

mungkin akan melepaskan kedaula- 
” annja atas Irian Barat. Kesulitan 

ig lain ig djuga tidak boleh di pan- 
dang enteng ialah tentang soal pro-   Irian Barat d sudah mentjapai 

kematangan po ga en 
dan diberi kesempatan untuk 
milih, lebih baik san pabun 
diri dengan penduduk 
jang termasuk suku 
sama dari pada digab an 
bangsa2 iang dalam Gn 3 
asing Tana 20 

    
    

  

in 

- 

Penulis Pak tsb. menundjuk- 
kan, bahwa di Irian Barat hanja se 
bagian sadja dari penduduk di se- 
pandjang pantai jg telah mentjapai 
tingkat kemadjuan jg tertentu, se- 
dangkan pedalamannja sama sekali" 
belum dibuka. Di Irian Timur ke- 
madjuan penduduknja lebih mera- 
ta, karena tjara2 pembukaan jg di 
pakainja, dimana. pemerintah Aus- 
tralia lebih . menjokong inisiatif par- 
tikelir. Akibatnja ialah, bahwa di 
sana penduduk lebih madju dari pa 
da di Irian Barat. 

Pemerintah Nederland telah mem 
pertjajakan kekuasaannja kepada 
Angkatan Laut Belanda dan telah 
mengirimkan sebuah kesatuan jg 
kuat untuk mentjegah setiap usaha 
infiltrasi dari pihak Indonesia. 

Untuk maksud itulah dikirimkan 
nja kapal pemburu terpedo .Piet 
Hein” dari Den Helder guna 'meng 
ganti sebuah kapal perang jg telah | 
ben tahun an disana. 

« (Antara). 

Tirslintaja Cho- 
lera Di Sabang 

Sedang Diselidiki 
Kebenarannja 

BERHUBUNG dng. ter 
siarnja berita2 baru2 ini, 
Pen 3g mg timbul 
penja cholera, Kemente- 
pong Pas pammar af anna 
an keterangan, wa ter 

siarnja kabar ini bukan d: 
sumber ahli kesehatan. bi 
terangkan, bahwa diagnosis 
penjakit cholera hanja da- 
pat dipastikan oleh peme- 
riksaan bacteriologis. Oleh 
Kementerian Kesehatan se- 
dang diselidiki kebenaran 
nja dan hingga kini Kemen 
terian belum — mendapat 
kepastiannja. Demikian ke 
terangan dari Kementerian 

. Kesehatan. (Antara) 

ia dm si 

    

    
  

| 'perantjang2 politik luar 
Akda . Kementerian 

4 Djakarta. 

| 
1 

sedure, jaitu tentang 
soal Irian "Barat dari agenda 

-wan Keamanan. 

Soal Irian Barat sedjak timbul- 

nja pertikaian antara Belanda dan 

Indonesia, hingga sekarang masih 

tetap tertjantum dalam agenda 

'Dewan Keamanan dan sesuatu 

persoalan tidak mungkin dapat 

. dibitjarakan dalam Sidang Umum 

djika masih mendjadi agenda De- 

wan Keamanan. Untuk mengam- 

'bil kesimpulan tentang ipengha- 

pusan agenda Irian Barat dalam 

Dewan Keamanan, dapatlah di 
gambarkan disini komposisi dari 

“Dewan Keamanan itu Dewan Ke- 
amanan terdiri dari 5 anogota 

permanen jang mempunjai hak 

veto, jaitu Inggris, Amerika Seri- 

kat, Perantjis, Tiongkok Kuomin 

tang dan Russia. 

Tugas Abu Hanifah. 

Disamping itu ada 6 anggota per 

manen, jaitu Brazilia, Kolumbia, 

Turky, Libanon, Denmark dan Se- 

landia Baru. Dalam sidang umum 

ja.d., tiga dari enam anggota ini 

akan selesai masa keanggotaannja 

dan akan dipilih anggota jg baru. 

Wakil ketua delegasi Indonesia 

Dr. Abu Hanifah jg lebih duiu te- 

lah berangkat ke New York adalah 

terutama ditugaskan untuk menga- 

Idakan approach terhadap negara2 

anggota PBB dan hasilnja akan me 

nentukan apakah Indonesia mera- 

sukkan soal Irian Barat itu berupa 

permintaan supaja PBB memaksa: 

kan Belanda memulai perundingat 2 

dengan Indonesia untuk menjel:s 

kan soal Irian Barat, atau ian 

djukan tuntutan supgia PBB n 

 perbintjangkan hak atas kedaulatan 

Irian Barat. , Demikian keterangan 
negeri pa- 
Negeri di 

penghapusan 

De- 

   

Luar 

PERTUNDJUKAN2 jg dihidang- 

ikan oleh rombongan kesenian Indo 

nesia melukiskan adanja tradisi lIa- 

ma dari tarian dap kesenian Indo 
nesia, den tjorak nasionalnja ig ka 

hia, demikian dinjatakan Tai Ai 

iLien, ketua panitya persiapan dari 

“perhimpunan  penjelidikan  tari2Zan 

  
, Tiongkok. Rombongan kesenian In- 

mengadakan 6 kali , .donesia telah 
Ipertundjukan  sedjak datangnja di 
Lan tgl. 7 Agustus jg lalu. Se- 

a pertundjukannja itu mendapat- 

Ka sambutan jg memudji dari para 

Perantjang2” “politik Tuar negeri 

: Sentani persetudjuan 
Fsetug) uan. Amerika-Inggri: 

t ketentuan? bagi Banana. 
u pakt keamanan jg luas, 

p agressi dan. subversi ko- | 

  

gkan pula dengan djandji utk. 

4 emberikan bantuan dilapangan ke 
“madjuan ekonomi dan sosial. Teta- 

' pi persetudjuan itu tidak ' memuat 
suatu tindakan militer 

| matis. 
Sumber jg berwadjib di 

selandjutnja menjatakan, 
pakt - keamanan itu akan 

| bagi lain2 negara. Mereka 

21 ja eandih Sean pada hari Kemis di 

“ikut serta dalam program bantuan 
“ekonomi tanpa mengikatkan diri pa ' 

da ketentuan? militer dari perseku- 
tuan Organisasi Perdjandjian Asia 
Tenggara (SEATO), jg pembentu- 
kannja akan dibitjarakan dalam kon 

perensi di Manila pada tgl. 6 Sep- 

land, Pilipina, Thailand dan Pakis- 
tan. 

Sikap lain2 negara peserta 
Lebih djauh diwartakan, bahwa 

Pilipina dan 
gaan akap menuntut suatu ketentu- 

an2 militer jg lebih keras daripada 
rentjana Amerika-Inggris itu. Ke- 

dua negeri itu, terutama Thailand, 
berada pada ,,garis-tembakan”, dan 

  
selama pembitjaraan2 baru2 ini te- 
lah menghendaki perlindungan  mi- 

i liter sekuat mungkin. 
Australia menjetudjui suatu per- 

sekutuan ,dengan gigi”. Kata sepa- 
kat jg telah ditjapai antara Ameri- 
ka dan Inggris itu merupakan sua- 
tu kompromi antara saran2 Ameri 

ka semula untuk membentuk suatu 
persekutuan  sematjam NATO- dan 
rekomandasi2 dari Inggris untuk 
suatu skema ig tak begitu  ambi- 
sieus, guna memasukkan . negara2 

Colombo.“ 

Maksud Pakt. 
Sumber2 jang berwadjib di 

London dalam pada itu mengata 
kan, bahwa maksud dari rentjana 
keamanan tersebut jalah, mem- 
perlindungi Asia Tenggara 
kemadjuan lebih landjut dari fi- 
hak komunis, baik militer mau 
pun politik. Para anggauta2 pe- 
serta akan segera 
konperensi, untuk merundingkan 
aksi bersama, djika fihak komunis 
melakukan serangan bersendjata. 

sultasi djuga, djika timbul antja- 
man dengan tjara2 jang lain ter 
hadap kemerdekaan negara2 Asia 
lainnja. Dalam keadaan sematjam 
ini, para anggauta peserta SEATO 
dapat menjetudjui suatu peringa- 
tan sebagai suatu langkah perta- 
ma atau dapat memadjukan soai 
nja kepada PBB jg davat di-ikuti 
oleh tindakan2 jang keras diika 
diabaikan oleh fihak penjerang. 

Daerah jang akan di- 
perlindungi. 

Daerah jang akan diperlindungi 
oleh SEATO diharapkan akan 
meliputi praktis seluruh Asia 
Tenggara jang berada diluar dae 
rah pengaruh komunis. Formosa 
tak termasuk dalam daerah itu. 
sedangkan Laos dar Kambodja 
setjara tak langsung telah menda 
pat djaminan dari persetudjuan 
jang belum lama berselang tertja- 
pai di Djenewa. 

Banjak detail jang masih harus 
diselesaikan di Manila, tetapi para 
pembesar di London tak Ne 
adanja banjak kesulitan2. 

Masalah bantuan ekonomi. 
Masaalah bantuan ekonomi kepa 

da negara2 Asia Tenggara akan me 
rupakan bagian jg integraj dari pro 
jek SEATO tsb. 1 

Inggris dah Amerika Serikat te- 
lah menjetudiui, bahwa soal me- 
naikkan taraf hidup akan merupa- 
kan salah satu dari diaminan2? ig ba 
ling effektif terhadap subversi dari 
luar, jg dipandang sebagai salah sa 
tu dari sendjata2 jg sangat memba- 
hajakan dari komunisme.   

men. | 

Sumber2 jg berwadjib di London 
seterusnja mengatakan, bahwa sua- 
tu rentjana jg luas mungkin akan 

meliputi projek . bantuan ekonomi 
itu. Dalam hubungan ini disebut2 
pula kemungkinan  dimasukkannja 
Program Pasal-4 Amerika dan Ren 
tiana Celombo, jg telah memberi- 
kan bantuan kepada banjak negara2 
Asia Tenggara. Negara2 bukan ang 

#lehkan memasuki program isb. Kej 
Idjadian sematjam itu telah dioukti- 
8"an kemungkinannja di Eropa, 

  
penari dan artis Tiongkok jg teike djalin dengan kehidupan rakjat. 
muka di ibu-kota. Wu Hsiao Pang, ' 
wakit ketua dari panitya tsb., nie- 
njatakan bahwa dengan tradisinja 
sendiri musik, njanjian, tarian dan 

drama Indonesia merupakan bagian 
dari harta-kekajaan kebudajaan du- 
nia, terpudji diluar batas2 daerah- 
nja sendiri. 

Chen Chin Ching, wakil ketua 
dari lembaga tari2an di Peking, me 
njatakah bahwa rombongan keseni- 

(an Indonesia itu telah menghidang- 
kan program kesenian jg erat ter-litu telah 

mengadakan: 

iganta SEATO mungkin akan di bo | 

tember, oleh Amerika Serikat, Ing- 
gris, Perantjis, Australia, New Zea-' 

Thailand menurut du- 

dari , 

Mereka akan mengadakan kon-| 

  
| 

Pen era itu. Mikatakain 

“4 
5 

mana banjak Dan ig bak ang, 
gauta NATO dengan hatsil ig baiky 
telah menghubungkan diri. dengan: 
OEEC- (Organization for Eurepean: 
Economic Cooperation). Demikian 

    

  

   

  

   

   
   

  

di Asia Tenggara, jg di hu-! sumber2 ig PA di London. a 
( Tarue 

Sikap Thailand. 
Lebih dika Up mewartakan da 

ri Bangkok, bahwa menurut ketera: 
setjara oto- | ngan jg diberikan oleh menterj Juar 

negeri Wan  Waithayakon kepada | 
London ' pers pada hari Kemis, Tailand akan 
bahwa menjambut 

terbuka | Pakt pertahanan sekuat mungkin da 
dapat | inn Konperensi 

pan 

dengan gembira suatu 

Manila bulan de- 

Dikatakan. selandjutnia, bahwa de 
legasi Thai jg terdiri dari 7 orang, 
akan bertolak ke Manila pada tel. 
2 September. Djumlah tsb. axan Gi: 
tambah dengan 3 orang lagi, terma: 
suk dutabesar Thai di Washington, 
Pote Sarasin. 
Wan, jg akan mengetahui delega- 

si tsb., mengatakan, bahwa di Ma- 
nila ia akan mengusahakan tcrijip- 
tanja suatu persekutuan dengan ika: 
tan2 se-erat mungkin. ag RU 

Pemurintuk Tak 
Kirim Utusao 

Untuk Menindjau Konp. 
: SEATO 

KALANGAN resmi jg berdeka 
tan dgn Perdana Menteri sekali 
lagi menegaskan, bahwa pemerin 
tah sama sekali tidak mempunjai : 
maksud utk mengirimkan utusan 

atau penindjau ke komnperensi 
SEATO Pendirian pemerintah jni 
telah didjelaskan oleh Perdana 
Menteri didepan parlemen baruZ 
ini. Demikian keterangan itu, 
ditegaskan 1 dgn 1nas 

bar, seolah? Nb Indonesia 
masih mempertimbangkan utk 
mengirim utusan atau penindjau 
ke Me SEATO. PAN Ye 

  

“bersalah, atas dakwaan bahwa ia 
| telah melakukan pemberontakan. 

. telah dihapus, diantaranja dakwa- 
j an2 mengenai 
“ pembunuhan2. 

“dakwaan: 

:lah mengaku bersalah. 

'kemukakannja bahwa 

usumbangan besar bagi .kampanje 

(dilakukan pemerintah. 

  

"pada tgl. 
“wa jg oleh djawatan rahasia militer 

ri 30 djenis dakwaan, 7 djenis 

mbakaran dan 
Sesudah mengaku 

- bersalah terhadap 23 djenis dak- 
waan tadi, 'Taruc minta supaja 
pengadilan memperlunak sikap- 
nia. 

Fiskal kota Manila Eugenio 
Angeles mengandjurkan - supaja 

didjatuhi hukuman pendja 
ra sepandiang umur, dng alasan 
bahwa Taruc tidak mengandung 
maksud untuk melakukan-pelang- 
garan2 jang menjedihkan itu, se- 
bagaimana termuat dalam surat 

dikemukakannja pula 
bahwa Taruc dengan sukarela te- 

Salah seorang pembela Taruc, 
Emilio Cortez (anggota parle- 
men), menjokong Angeles dan di 

didjatuh- 
kannia hukuman jang lunak atas. 
diri Taruc itu-akan merupakan 

perdamaian dan ketertiban jang 

Hakim Gregorio Narvasa dari pe 
ngadilan instansi pertama- Manila 
diduga akan mendjatuhkan -keputu- 
sannja pada hari Djum'at kemaren j 
djuga atau pada hari Sabtu ini. 

Seperti diketahui, “Taruc menje- 
rah kepada pemerintah Magsaysay 

17 Mei jl, suatu peristi-   Filipina ditafsirkan 
laan daripada 

sebagaj permu-! 
peralihan  perdjoa- ! 

“ngan Huk dari perdjoangan militer 
keperdjoangan parlementer. 

Luis Taruc sesudah menjerah me 
nerangkan, bahwa tindakan tadi di menggenangi kota2 Gyantse dan 
lakukannja karena ia tidak setudju 
dengan prinsip2 dewan tinggi Par- 
tai Komunis Filipina, dalam mana 

Ia tadinja ia mendjadi anggota pula. 
Luis Taruc, berpakaian kemedja- ny djembatan2. 

'lon berwarna biru, tjelana biru, ber letaknia disebelah tengga 
sepatu tentara, sehelai 

pirkan atas lengan kirinja, 

srdjaga-djaga untuk menghadapi 
kemungkinan kalau-kalau. pengikut? 
nja hendak melarikan Taruc. 

(Antara—AFP). 

  

Amerika In 
kan Perang 
Rentjana Rahasia 

Utk Bentuk 24 Divisi Di Djerman Barat 
Keterangan Anggauta 

KARL FRANZ SCHMIDT 
Dierman Barat dari partai Kristen Demokrat (partai PM Aden- 
1ucr) jang telah melarikan diri ke 
kl, hari Kamis memberikan kete 
Beriin Timur, bahwa antara PM 

rangan2 dalam konperensi pers di 

cin Tji pta- 

Korea 11? 
Amerika — Djerman 

Parlemen Wittmack 

WITTMACK, anggota en 

Djerman Timur dalam minggu   
Adenauer dan Amerika Serikat 

ada persetudjuan rahasia untuk membentuk tentara dan angkatan 
udara Djerman jg kuat. 

| Menurut Schmidt  Wittmack, Djerman Barat dan Amerika Se- d: 
walaupun ia sendiri adalah dari 
Partai Kristen Demokrat, ia tidak 
diberitahu oleh P.M. Konrad ! 
Adenauer mengenai aspek2 dan 
tjara2 politiknja jang tertentu. 

Dikatakannja bahwa dalam .pe- 
rundingan jang dilakukan di Bad 
Godesberg (Djerman Barat) pada 
bulan Djuni dan Djuli j.l. antara 
wakil2 Amerika Serikat dan Djer 
man Barat, telah disetudjui se- 
buah rentjana mobilisasi jg meng 
hendaki supaja- Djerman Barat 
membentuk 24 buah divisi, dan 

Ibukannja 12 buah sebagaimana te 
lah disetudjui semula. 

Karl Franz Schmidt Wittmack, 
menerangkan bhw salah satu a'a- 
san jg menjebabkan dia melarikan 
diri ke Djerman Timur ialah pe- 
ngaruh jang dirasakannja dan jg 
djuga dirasakan oleh anggota2 
pariemen lainnja dari keterangan2 
mengenai strategi atom jang di- 
berikan oleh bekas djenderal Na- 
zi Housinger- Dikatakan, bahwa 
menurut keterangan itu, 30 buah 
meram atom kini sudah ada di 
Drman Barat. Dengan: Ketera- 
ngan ini maka sudah djelaslah, 
bahwa “suatu peperangan atom 
akan terdjadi di Eropa dan Djer- 
man. Dan sikap perdana menteri 
Konrad Adenauer sebagai orang 
pemerintah telah menjebabkan hal 
in“ tdak dapat dibitjarakan dida- 
lam pan'tia2. Demik'an Schmidt 
Witmerk. 

Tahu tentang persetudju- 
an2 rahasia EDC. 

Ketika ditanja tentang arti per- 

Li Ling, wakil kepala dari en- 
semble njanjian 
menulis dalam Harian Rakjat ig ter 
bit tgl, 
djukan2 jg bagus jg telah dihidang " 
kan rombongan kesenian Indonesia ! 

itu tidak hanja melukiskan keseni- 
an Indonesia dalam hal kekajaan 
dan banjak-ragamnja, akan tetapi 
djuga menundjukkan watak rakxjat 

Indonesia ig ramah dan ketjintaan- 
nja jg dalam kepada perdamaian”. 
Ia tambahkan bahwa pertundjukan2 

memungkinkan — raxjat 

Lembaga Ke Naah Indon asia 
aon. Batasis 
“AK: sri Sah ea 

“ee mahal kapan ne bbab 

dan tarian pusat, £ mikian 

24 Agustus, bahwa pertun- | dapat melihat dari 

rikat baru2 ini, ia mendjawab, 
bahwa ia tidak mengetahui apa2 

|tentang hal itu. Dalam hubungan 
ling ditambs hkannja, bahwa ia ti- 
! dak mempunja! keterangan me- 
ngcnai sirutegi pertahanan Eropa- 
“Sewaktu ditanja. apakah ia me- 

ricetahut sesuatu tentang persetu- 
d'uan2 rahasia mengenai E.D.C.. 
Sehmidt W.ttmack mendjawab: 
»Ja! Saja mengetahui sesuatu ten- 
tang hal itu!” Dalam pada itu ia 
tidak mau memberikan keterangan 
lebih landjut tentang bal ini dk- 
ngan menjatakan, bahwa perbua- | , 
tan jang demikian akan merupa- 
kan suatu pengchianatan. 

Ada golongan di Ameri- 
ka ig ingin tiiptakan se- 
matjam perang Korea 
baru- 

Menurut Sehmidt Wittmack,. kon 
perensi Djenewa telah ' menundjuk 
kan kepadanja, bahwa adalah mung 
kin untuk meredakan ketegangan in 
ternasional dengan djalan berunding. 

Dikatakan, bahwa Dr. Gerd  Buce 
rius, seorang anggota parlemen dari | $ 
Partai Kristen Demokrat, Hamburg, 
setelah kembali dari  perdjalatian 

nja ke Amerika Serikat menerang 
kan kepadanja, bahwa beberapa kala 
ngan jang kuat dan berpengaruh di 
Amerika mempunjai . minat untuk 

membuat sematjam perang Korea ba 
ru. 
Dalam hubungan ini dikatakan 

bahwa rentjana untuk membentuk 
24 divisi pasukan2 Djerman ekar se 
gera dilaksanakan setelah Perantiis 
dan Italia meratifikasi perdjandjian 

di temuan antara pemimp n2 militer F.D:C. (Antara-UP). 

Kesenian Indonesia Dipudji2 Di RRT 
| Tiongkok dapat mengenal rakjat In 
"donesia lebih baik dan dengan de- 

mempererat  persahabu:an 

dan simpati antara mereka”. ,,Kita 
pertundjukan2 

itu”, demikian Li Ling, ,,daja-tjipta 

nja jg baru dari rakjat Indonesia da 
ylam lapangan seni”. Mereka tidak 
hanja memelihara dan memperkem- 

bangkan njanji2an dan tari2an na- 
fsional dan rakjat dan djuga tari2- 

an klasik, tetapi djuga telah men- 
tjipta banjak tari2an baru. Demiki- 
an berita Hsin Hua dari Peking. 

(Antara), 

  

    
rasch Geneotnehep 

? » “atansg aa pro” 
Matan Bk hepi 

djas disam- tse telah tertimva tawine (es-sal- 
hingga dju longsor), hingga lembah di 

menutupi rantai jg menghubungkan sekelilingnia tergenang dan achir 
.nja dengan orang djawatan rahasia | nia 

- militer jg mendjaganja.. Ruangan si : sungai Nyagchu. Pemerintah mem 
berita dalam surat? ka dang penuh sesak dengan polisi, berikan. sumbangan : untuk menp-. 

SENAT PILIPINA TETAP ME- 
NUNTUT 1 MILJARD GANTI 

goodwill parlemen Diepang pada 

bandjir besar lagi, jang menghantj urkan sisa2 daripada perumahan 

den ladang2 mereka. Perhubungan dialan raja dam kereta-api ter- 
putus, tanam2-an musnah. Air bah ini adalah jg terbesar didaerah 
tadi, selama 20 tahun iri. Hudjan lebat dipegunungan Himalaya 
menjebabkan sungai Brahmaputra dan tiabang2-nia meluap dan 
menggenangi daerah dikanan kirinja. 

Didaerah Bihar, bitbditra ig ter- 
djadi sebelum air bah jg sekarang 
ini telah menggenangi 10.000 mil? 
Dichawatirkah bahwa disana akan 
berdjangkit wabah kolera, malaris 
dan disentri. Dikota ' Supaul, selu- 
ruh penduduk telah mengungsi: su- 

ngai Kosi sekarang mengalir di dja 
|lan-djalan kota tadi, sesudah me- 
nembus tanggul2 jg dibuat setjaza 
tergesa-gesa. Di Benggfla Barat, 
truck2 amfibi (.dicks”) akan di ter 

bangkan kedaerah bagian utara gu 
na dipakai dalam pemberian perto- 
longan, apabila lapangan - terbang 

Cooch Bihar sudah agak kering. Di 
daerah ini luas daerah jg tergenang 

air bah ada 600 mil2: 500.000 pen 
duduk menderita. Di Assam, sungai 
Brahmaputra meluap, 25.000 pendu 
(UK keta Dibrugarh mengungsi: be- 
ribu-ribu 'orang lagi bersiap2 utk. 
mengungsi pula. Kira2 1.000 mi2 
tergenang. Diterima laporan, bhw 
wabah kolera telsh berdia angkit di 
daerah bandjir ini. Bz 
tuan telah meng 
rian pertolongan, 1 
ngrimkan beras untuk 

  

me 
dibagi2x ar 

kepada korban. 

Djuga di Tibet selatan 
| air bah. 

Berita U.P. jg mengutip siaran 
.Hsin Hua” hari Kemis mengata 
kan bahwa sungai Nyagchu pada 
tg. 14 Diuli j.l. telah melua» dan 

Shigatse di Tibet selatan, hingga 
tanam2-an disekitarnjapun telah 
hantjur, Gemikian. pula bangun- 
bangunan pengairan, djalan2 dan 

Sebuah danau jang 
ra- Gyan- 

1” 

air danau tadi meluapkan 

ong korban? bandjir. 

(Antara-AFP) 

KERUGIAN PERANG 
KEPADA DJEPANG 

Dalam pertemuan dng. missi 

hari Djam'at pasi, ketua Senat 
Pilipina kabarnia telah mengata- 
kan, bahwa Senat Pilipina tetap: 
meruntut 1 miliard dollar kepada 
Djepang sebagai ganti kerugian 
perang. 

Ketua missi tsb. telah mengata 
kan, bahwa Djepang kini mema- 
suki tingkat perekonomian jang 
kritik dalam kehiduyan nasional- 
nja, dan keadaan mungkin akan 
mendjadi lebih djelek dihari2 jg 
kan datang. 

DRAMA JG MENJEDIHKAN. 
Pada fadjar tg. 24/8 telah ter- 

i kebakaran pada sebuah ru- 
mah jang terletak didekat tangsi 
polisi Boom Baru Palembang, di- 
mana seorang ibu dan dua orang 
apaknja sudah mati hangus dalam 
rumah tersebut. 

Apa sebab kebakaran dan bera- 
Pa kerugiannja masih belum d'- 
ketahui. Pompz penolong bahaja 
kebakaran tidak davzt member'- 
kan pertolongan pada rumah tsb., 
karena api sudah. lebih tiepat 
membesar memakan kaju rumah | 
tsb. jan memang sudah tua. Tin- 
dakan membritasi meluasnja baha- 
ja 20i itu danat berhasil. 
Perkara ini sekarang sedang da- 

lam pengusutan pihak kepolisian. 

  
' krasi dan organisasi2 rakjat 

Hanja Orang Naiz 
Helikopter 

Jg. Mendarat Di Norwe 
gia Bukan Piring Ter- 

bang Dari Mars 

DJENDERAL major Birger 
Metzfoldt hari Kemis telah sa- 
ngat mengetjewakan penggemar2 
piring terbang dan dongeng2an 
tentang Mars dil. Ia membantah 
kabar2 bahwa ada sebuah piring 
terbang mendarat dipegunungan 
Norwegia pada hari Djuw'at 
Minggu jl. Kabar2 tadi malahan 
mengatakan bahwa ada 2 orang 
wanita desa Mosjoeen jang telah 
diadjak bitjara dengan  isjarat2 
Oleh penerbang piring gaib itu. 

Metzfeldt menerangkan, bahwa 
jang mendarat tadi sama sekali 
bukan piring terbang, melainkan 
sebuah helikopter biasa sadja, sa- 
lah satu pesawat Amerika Serikat 
jang ikut latihan - di Norwegia 
utara..Dan apa jang diduga pe- 
nerbang piring itu, tak lain ha- 
nja orang Amerika biasa sadja, jg 
mungkin ingin berolok-olok. Ke- 
dua wanita tadi berkisah kepada 
polisi bahwa penerbang gaib itu 
skulitnja hitam, rambutnja hitam 
pandjane, bahasanja aneh, ia ter- 
ang lagi sesudah ngobrol dengan 

bahasa isjarat. Katanja. Kedua 
saksi tadi mengaku 'pula telah ba 
tja sebuah novelle jang bernama 

2000 - Orang 

Tewas 
Karena Bandjir Dekat 

Teheran 

TENTARA Iran hari Kemis di 
minta supaja mengirim 2000 ser 
dadu ke makam Imam  Zadeh 
Davoud, 30 mil dari Teheran, 
2000 orang jang sedang berziarah 
dikuatirkan telah tewas akibat 
bentjang bandjir pekan jang lala. 

Pendapat pembesar2 di Tehe- 
ran, waktu berminggu2 akan di 
butuhkan untuk mentjari dan me- 
ugubur majat2 bentjana tersebut. 

(Antara) 

BEKAS TRIP SETUDIU SCREE 
NING IKATAN DINAS. 

Bekas TRIP di Surabaja setelah 
meng: adakan rapatnja jang mem- 

arakan soal2 sekitar screening 
Ikat: in Dinas P.P. 32/49 “pada 
tes Di 3. Agustus 1954 telah 
ngeluarkan pernjataan: 

Menjetudjui prinsip screening 
tan Dinas P.P. 32/49 ig akan 

£ oleh Pemerintah 

  

      

Pesawat Piper Cub L. 4/J jang digunaka 

nin pagi. Pembangunan lapangan 

  me- |- 

terbang darurat ini 

| ersama Bila Ada Serangan Dari'| Dimintakan Hukuman || Berdjuta2 Rakjat Bihar Menderita— Imigran 
! — Fihak Komunis Seumur Hidup Peluhan Ribu Mil Tergenang Air Gelap ? 

3 ar Inggris - Amerika Tertjapa ng lu manage Desai SUKA BERDJUTA-DJUTA penduduk negara2 bagian India Bibar, Berasal Dari Indon 
: “8 .| Benggala Barat dan Assam, jang achir2 ini telah pulang dari tem- : “ 

teta mendapat santa pa 3 Ae) Kain Anis Tarue” 1 p2t-tempat pengungsian kekampung halaman mereka jang telah Masuk Di Cotabato 

3 6 negara lainnja di Manila, . Djum'at pagi jbl. telah mengaku diamuk bandjir besar itu, kini terpaksa  menjaksikan timbuinja HARIAN pagi ,,Manilla Chro- 
nicle” menulis dalam tadjuk ren- 
fnnana kemaren pagi, bahwa 
na #suknja ribuan grang Indonesia 
ke Philipma melalui pintu bela- 

  

kang Mindanao merupakan suatu 
jang meminta Haa jang 

h Philipina, 
Sekali 

joal ja 
#fektif dari pemeri ni 

Dera kian menurut AI F P3 
un setjara m sada 
untuk membiarkan meng: i 
saudara2 kita dari Selatan keda- 
lam daerah kita,” harian tersebut 
mengatakan selandjutnja, bahwa 
“mungkin akan timbul hal2 jang 
tidak di-inginrkan dari keadaan 
tersebut.” 

Harian tsb. mengatakan, bahwa 
untuk kepentingan kedua negara 
baik Philipina maupun Indonesia, 
maka seba aiknja soal tsb.. dipetjah 
kan berdasarkan undang2 territo- 
riaal dan pre aktek2 .intern: ional. 
.Chronicle” menjarankan set i 
langkah pertama untuk mendia 
tankan undang? imigrasi Philipina 

a tertib dan selandjutnja me 

    

   

  

   
   H 

      

    

  

    

    

      

  

takan, bahwa adalah ' terma- 
uk soal fundamentil bagi Phili- 
vina untuk menegaskan kedaula- 
tan peme rintahnja atas jurisdiksi 
territoriaalnia. 

Menteri Pertahanan Sotero Ca- 
hahus iang Ts maren dulu kembali 
lari Mindanao, mengatakan bah 

di Davio dan Cotabato sadja 
11.060 orang imisran Ii 
selap. (Menurut keterang 

  

   W       

    nesia an 
Konsul Indonesia di Dav a0, Soe- 
bas'n, hanja ada Lk. 2.000 orang. 
— Reda : 

Polisi Philipina telah diberi pe- 
rintah Uramk mengumpulkan me- 
reka dengan segera dan menge- 
hrarkanmia. ema AFP kabar 
kan dari Manila. (Antara) 

  

n oleh kapten Purwono 
mentjoba lapangan terbang darurat Tidar dekat Magelang pada hari Set 

untuk 4 

terutama untuk | 
"sagusahkan usaha usaha perfolongan bila ada bahaja gunung Merapi.j 

  

RRT Bertekad Bulat 

Hendak Rebut Taiwan 
Argumen2 Partai2 Dan Organisasi2 

Rakjat RRT 

PARTAI2 DAN ORGANISASI2 rakiat R.R.T. tgl. 22 Agustus 
Jl. telah mengeluarkan pernjataan bersama jang menfatakan kebu- 

latan tekad mereka supata pulau Taiwan dibebaskan. Dalam per 
njataan bersama oleh partai2 demokrasi dan organisasi? rakjat tadi 
dikemukakan a.l. bahwa Taiwan adalah wilaiah Tiongkok, jang 
sekarang oleh Chiang Kai Shek cs. didjadikan ,,sarang pengchiana- 
tan” dan pangkalan militer bersama-sama Amerika Serikat, untuk 
menjerbu Tiongkok darat. 

Karena RRT selalu melakukan po 
litik damaj dan bangsa Tionghoa 

adalah pentjinta2 damai, kata per 

  

njataan tadi, maka untuk mendjaga 
keamanan dan keutuhan  wiiajah 

(RRT. dan  mendjaga perdamaian 

Asia, Taiwan musti dibebaskan. 
ircaksudkan dengan partai2 

Ig 
den 
RRT 

a.l: dalah: Partai Komunis ' Iiong- 
kok, Panitya Nasional Konpersnsi 

Konsultatif Politik Rakjat Tioag- 
kok, Panitya Revolusioner Kuomir- 

tang Tiongkok, Liga Demokrasi 
Tiongkok, Demokrat2 Kons. Poi 

Rakjat Tiongkok 'jg tidak berpartai, 
Liga Pemerintahan Sendiri Demo- 
krasi Taiwan, Gabungan Serekat 
Buruh seluruh “Tiongkok,  Gabu- 
ngan Peladjar Seluruh Liongkok, 
Gabungan kalangan Sastera dan Se 
ni Tiongkok, Gabungan Industri & 
Perdagangan seluruh Tiongkok, dil. 
Djumlah seluruhnja ada 19 buah. 

Hubungan Chiang Kai 
Shek — A.S. 

Pernjataan bersama tadi menga 
takan bahwa dalam beberapa 
tahun j.l. ini Chiang Kai Shek 

kekajaan sumber alam Taiwan 
kepada pemerintah Amerika Se- 
rikat, untuk memperoleh bantuan 
militer. 

Dinjatakan seterusnja — bahwa 
Djuni 1950 pemerintah A.S. me- 
ngobarkan peperangan agressi ter 
hadap Korea, memperhebat tjam 
pur tangannja dalam perang Indo- 
tjina dan kirim armada ke-7 utk. 
menjerbu selat Taiwan dan. ,,men 
duduki Taiwan, - wilajah Tiong- 
kok.” Dengan demikian A.S. me- 
langgar pernjataan2 bersama Kai- 
ro dan Potsdam, jang mengakui 
Taiwan sebagai wilajah Tiongkok. 

Perang Korea berachir, perdamai 

an sudah dipulihkan di Indochina, 
ketegangan internasional berangsur2 
sedang dikurangi. Tapi kalangan 
agresif di A.S. jg tidak mau meneri   »Piring2 Terbang telah Menda-   rat”, (Antara-UP). 
ma kekalahannja itu, malahan mem 

perbesar bantuannja kepada Chiang 
- . 

cs. telah mengirimkan hasil2 dan: 

cs, berusaha memperluas intervensi 
bersendjata dan memperbesar antja 

man perang terhadap RRT. Mere- 

ka berusaha mengadakan apa jg di 

sebut perdjandjian bilateral unuk 
keamanan bersama dengan Chiang 
cs, berusaha membentuk apa jg di 

sebut Persekutuan pertahanan Asia 

Timur-laut. (Djepang, Korea Sela- 
tan, Chiang Kai Shek cs): mereka 

berusaha menarik Inggris day Pe- 

rantjis dan memaksa beberapa Asi: 
Tenggara dan Pasifik Barat jg tsr- 
tentu, untuk membentuk  SBEATFO. 
Tak boleh disangsikan lagi bahwa 
segala ini ditudjukap terhadap RRT, 
kata pernjataan tadi. 

Setelah  pernjataan  partai2: tadi 

menggambarkan betapa rakjat Tai- 
wan ditindas dap “dihisap”, maka 

dinjatakan bahwa rakjat Taiwap rin 

du akan pembebasan oleh tentara 
RRT”. 

Tiongkok tak. mengandung muk- 
sud untuk bertjampur “ tangan don. 

urusan. dalam negeri negara2 lain, 
dan dalam keadaan bagaimanapun 
djuga tidak akan membiarkan ada- 
nja tjampur ' tanggn” asing dalam 
urusan. dalam negerinja. Untuk mer 

djaga keamanan « “dan kedaulatan 
RRT dan  mendjaga  perdamuian 
Asia dan dunia, maka rakjat Tiong 
kok bertekad bulat untuk" membe. 
baskan Taiwan. 

Pembebasan Taiwan dan mete- 
njapkan Chiang Kai Shek cs adalah 
urusan dalam negeri Tiongkok. Ka 
lau ada agresor2 asing berani men 
tjegah pembebasan . Taiwan, maka 
mereka  bertjampur tangan dengan 
urusan dalam negeri Tiongkok, dan 
oleh sebab itu mereka harus memi- 
kul segala tanggung djawab jg. be- 
rat atas aksi agresif mereka. 

Untuk membebaskan Taiwan, se- 
luruh rakjat Tiongkok harus mem- 
perkuat segala usahanja, baik mili- 
ter, ekonomi maupun politik. Demi 
kianlah pernjataan bersama partai2 
dan organisasi2 RRT tadi. 

    

(Antara), 

  

    

   
   
      

      
    
   
   
    
   
   

      

    

       



   
   

am 

..... 

ini : lengan menun 
Suatu kemustahilan! Djadinja 
murni-serta sungguh2 dalam 

muda2 kita: seharusnja sjarat 
.toh kalau ketjakapan 
sjarat ini diwudjudkan 

» s atau Djerman misal- 
5 "pada SMA2 kita. 
Belanda toh 

sahaan Belanda. Sendirinja kese 
| bersikap sedikit madju dengan 

djakan pemuda2 kita dim. pekerdja 
telah ..menutup pintunja” sendiri dengan: 

ukar ditepati iti itu. Bahkan hal jang demikias 
in dakwaan, bahwa kesediaan ptng- 

-hanja suatu sloos gebaar”: suatu kesedia 

  

   

  

   

   

  

   
      
    
   

   

    

   

    

    

  

   

   
   
    

    

   

  

   
    

     

        

   

  

   

  

   

     

    
    

  

   

     

   

    

      

   
     
   
    
    

  

   

   
   

   
    
       

    

   
   
   
    
   
   
   
   
    
    
   

   

   
   

    
        
    

   
   
     

     

    

   

  

   
   

   
    

        

   
    
    

    
    
     
    
   

    

   

  

   
    
    

   

  

   

  

      

  

  dikan 
bagai tenaga2 ndjuk “An 

  
1 

p adanja. 

disamakan dengan uang duka jg. 
— Idiberikan pada pegawai. Guber- 
omar Djawa Tergah dalam hal 
Jini sangat menjetudjui usul terse- | £ 

: 5 zTombolan 

- Imati dan beberapa 

TA 

| Tidak Terbit 
Untuk memperingati Hari Raya 

Merdeka” TIDAK TERBIT. 

sang iklan dapat. memaklumi 

TT LI LT 

| Uang Duka 
Utk P.P.L. 

Diusulkan Sebanjak 
Rp. 3 Djuta 

KETUA Panitya Pemilihan 
Djawa Tengah Mr. Gunawan, da 
ilam resepsi pembukaan Konpe- 
rensi P.P. Kabupat 
Tengah digedung Balaikota Sema- 
rang pada Kemis malam, mene- 
rangkan dalam pidatonja a.l. bah 
wa djumlah para anggauta Pa- 
nitya Pemilihan setempat di Dja- 
wa Tengah jang telah tewas da- 
lam melakukan tugasnja akibat ke 
kedjaman gerombolan, ada 8 
orang. Uang duka jang diberikan 
kepada keluarga mereka menu- 
rut. Mr. Gunawan, masih terlalu 
sedikit apabila dibandingkan de- 
jaan uang duka jang diberikan 
pada 

iah mengusulkan kepada" Pusat 
agar uang duka tadi djumlahnja 

njampaikan ,,ere saluut” kepada 
mereka jang telah tewas tadi. Ke- 
mudian dibentangkan tentang usa 
ha2 jang telah diselenggarakan 

koleh-Panitya Pemilihan Djawa Te 
ngah dan hubungan jang sangat 

|baik dengan segenap instansi2 pe 
merintahan dll., hingga pendafta- 
ran pemilih dapat terlaksana de- 
agan lantjar. 2 
— Dalam malam resepsi itu hadlir 
|djuga Wakil Ketua dan Anggau- 
'ta  Panitya Pemilihan Indonesia, 

af jaitu R.S. Palindih dan Sudarna- 
di. Diantara para undangan tam- |- 

afpak -hadlir 
dan djuga Komisaris Belanda Van 

pembesar2 setempat, 

Eijck. Sesudah - Mr. Gunawan 
mengutjapkan pidatonja, kemudi- 
jan sambutan? diberikan oleh Ke 

-Itua DPRDS Prop. Djawa Tengah 
Muljadi Djojomartono, dan Gu- 
bernur Mangunnezoro. Konperen 

(Isi itu berlangsung sampai tgl. 28 
Agustus. 
» Lebih djauh diperoleh ketera- 

4 5 - 

| Jangan, bahwa beaja untuk- penje- 
|lenggaraan pemilihan umum di 
Indor nesia jg djumlahnja Rp. 300 
djuta, oleh fihak PPI akan diusul 

Ikan kepada Pemerintah, agar jg. 
IRp. 3 djuta disediakan untuk pem 
-berian 
anggauta 

g duka kepada i para 

anitya setempat jang 
Itewas mendjadi korban keganasan 

. | gerombolan. 

' dc) 29 ORANG GEROMBOLAN 
MATI DIDAERAH OPE.- 

RASI GUNTUR —- 
A GBN. 

- Berita terlambat cari G. B. N. 
'mewartakan bahwa tatkala 'tang 
Ea 18 Agustus 1954 djam 07.30 
pada waktu sepasukan T.N.I. se- 
lang mendjalankan tugas gerakan 

jar er han disarah satu tempat 
Kn daerah Brebes, telah terlihat 
alam pertempuran dengan   ge- 

jang bersendjata a.l. 
bren, selama 50 menit. Setelah 
Iselombolan melarikan diri, da- 

Ipatiah diketahui bahwa mereka 
men nggalkan 5 orang jang telah 

| stel pakaian, 
dangkan 1 orang dapat tertang- -Ped 

Ikap-hidup. Difihak kita menderi- 
o hta kerugian 2 orang penduduk Iu- 

'ka berat. 
Sementara itu didaerah operasi 
ntur (daerah  Kadjen, Dara 

n Bandar) pada waktu tanggal 
/8:1954 tertjatat hasil dari pa- 

ukan2 kita dalam gerakan pem- 
rsihan sbb.: 15 orang gerombo- 

ani mati diantaranja terdapat 2 
g jang sudah mati karena ke- 
ran dan keding nan, 3 putjuk 

. dan 1 karabijn dapat disita: 
Menvtk banjaknja — jang mati 

“dan sedikitnya sendyata jang dapat 
kta rampas/sita dapatlah “kita 
“menarik kesimoulan bahwa fihak 
Iserombolan didaerah. sb. sudah 

sangat tipis versendjataannja. De- 
mikian Pa. Pers TT:IV. 

TJERAMAH. £ 
Hari Minggu tg. 29 Agustus djam 

16.30 sore di gedung Kong Tik Soe 
Gang Lombok, akan diadakan Tjera 
mah tentang ,/Atta Arya Marga (Dja 
lan Delapan Jang Mulia). peladjaran 
“Buddha olsh sdr. S. Mangunkftwatja 

tadi dise- Langgar. untuk umum. Tjerama   
  

   

     

  

    
    
    

    
   
   

    

        

   

          

   

  

   

as 1 masih tetap dipertahan- 
g ini, tak ada seorangpun pemuda bangsa 

  

ajahnja ialah Amidi 
| kiah. Dengan lahirnja 
anak. Dapat dikabarkan 
nja 1,85 kg. Baji kedua 

    

    

  

    

    
Dirumah sakit Advent Bandung telah dila 
mua perempuan. Keadaan ibu dan ker'g 

idin Samhudi pegawai P.T.T. sedang ibi a 
3 baji kembar ini, maka. Amidin mempunjai 7 

hwa pada saat dilahirkan 

mendapat 
     

     

  

  

Warganega- | 
Ira Rangkap: 

em. RRTjTak Memak- 
sa Orang Tionghoa 

|iPerantauan Djadi War- 

- ganegara RRT | 
| DARI Kementerian Luar Nege 
& »Antara” mendapat kabar, 

bahwa perunding: 
SN g: Ja pg ran 

(duk Tionghoa jang a li Indone 
Isia, belum ditentukan bilamana 
jakan dilangsungkan. Seperti di 

| ketahui, semula oleh pemerintah 
Indonesia dan pemerintah RRI 
Mu Mn an 
perundingan tsb. pada bulan Agus | 
tus atau September ini di Pekins. | 
Oleh pemerintah Indonesia dimak | 
sudkan untuk mengadakan perun 
|dingan itu atas dasar sikap peme- 
rintah 

  

       

    

  

    

  
if kembar 3 oran se- 

'adalah sehat. Narro 
ng ibunja ialah Ru-    

  
aji pertama berat- 

' kemudian dan beratnja 1,95 kg. | Pahwa orang2 ON ea, 
an A3 “bagi 13 Na La nesia tidak paksa utk. memiliki 

  

    

Aiahnja mengira bahwa ia. pe . i tapi 1 Dae 1 
Naomi dikedjutkan oloh berita, bahwa baji No. $ lahir dan na TR One 

PA ea na man aa SE ANN adat He Akan tetapi, menurut kabar jang |    
  

  

     | diperoleh. dari Kementerian Luar 
. Negeri, pemerintah Indonesia meng 

anggap, bahwa perumusan tentang 
pernjataan bahwa orang2 Tiongho: 
di Indonesia boleh memilih satu di- 
|antara dua kewarganegaraan itu, 
masih belum tegas. Tidak diterang- 
kan pihak mana jang monghendaki 
supaja perundingan | itu ditunda, 
akan tetapi didapat keterangan, 

|. tentang soal,t 

“di Indone 

ntah RRT jg telah menjatakan, | 
Men Ong g2 Tionghoa di Indo- | 

lorang gadis Bali 

  

    
     

         

  

Dua buah gambar. duri kundjungan 
Njonja Kijaya Laksmi Pandit di Ba 
li. Kiri: waktu njonja KV. Laksmi 
Pandit bersama-sama dengan  presi 
den Soekarno dan njonja Soekerno 
sedang melihat salah satu pertundin 
'kan tari-tarian, Kanan: beberapa 

jang. mempertun 
djukkan salah satu upatjara  xeaga 
maan berkenaan dengan kundjungan 
tamu-tamu agung tsb. 

   

  

Akibat 
Tjabu | 

PEMERINTAH New Zealand 
terus-menerus menerima desakan 
umum untuk membatasi masuk- 

Buku? 

   

    
y 

HA 

Nj. Pandit B i J- Laodit berpamitan 
A3 : 2 Saja Akan Pergi Untuk Segera Kem- 

bali Lagi 
Ketjintaan Presiden Dan Rakjat Indon. AkanTetap 
Tersimpan Dim Hati Saja-Kata Nj. Laksmi Pandit 

ADALAH SELALU menjedihkan utk berpisah dgn mereka jg 
telah kita bjintai dan begitulah hati saja berat rasanja pada wak 
tu meninggalkan Indonesia ini. Demikian kata2 pevpisahan Njo 
nja Vjaya Lakshmi Pandit, ketua silang unum PBB, jg ditudjukan 
kepada rakjat Indonesia, ketika ia hari Kemis meninggalkan Djakar 
ta menudju ke India. Oleh Lakshmi Pandit diterangkan selandjutnja 
demikian: Sepuluh hari saja tinggal di negeri ini, jg demikian ka 

(1 Asjura pada hari Senen tgl. 
139 Agustus 1954, Harian pup 

harap para langganan dan pema- 

en se-Djawa 

pegawai negeri. Diri itu Pa 
nitya Pemilihan Djawa Tengah te 

  

Selandjutnja Mr. Gunawan me: 

| Dewasa ini djuga didaerah Tii 
rebon terasa sulitnja mendapatkan 
vula. Dibeberana toko dalam kota 
Tiirebon pembeli hanja diperbo- 
'ehkan membeli gula paling be- | 
niak 12 ke. “2 rata2 an 
Rp. 3,40 tiap ke.-nia. enuru 
kelerioaah “Ehak “PPGT. . Tieb. 
Tiirebon, untuk memenuhi kebu 
tuhan gula didaerah Karesidenan 
Tiirebon jang kini berpenduduk 
Lk. 3 djuta diiwa, setian  bulan- 
nia harus didatangkan lebih dari 
9000 karung. Banjaknia pemakai 
an gula.ini, al. disebabkan d'usa 
karena banjaknja perusahaan? ig 
membutuhkan gula. Menurut ke- 
terangan, perusahaan2 itu tian 
bulannia memerlukan 4 dari 
diumlah allokasi gula untuk dae- 
rah 'Tiirebon. Kabarnia fihak 
PPGI akan mendesak pada Pusat- 
sia, agar allokasi gula. untuk 

  

Ikupus 
.SELAMAT DIPERHATIKAN. 
“Setelah Direktur Pusat Kependia | 

raan di Djakarta membatja berita 
pers, tentang dihukumnja Slamet be 
kas peladjar P.G.A. (Pendidikan Gu 

bahwa pemerintah Indonesia tidak 

mungkin mengadakan pembitjara- 
an2 dengan dasar jang belum te- 
gas itu. (Antara).   ru Agama) di Kudus oleh Pengadi- 

lan Negeri Kudus selama 1!4 tahun, ! 
fihak resmi di Kudus menerangkan 
bahwa Direktur Pusat Kependjara-, . 
an telah memberi perintah kepada 
Kepala Rumah Pendjara di Kadus 
agar Slamet dikirim di Rumah Pen' - 
djara ,,Soekamiskin” Bandung, kare 
na di ,,Soekamiskin” Slamet dapat 
terpelihara pendidikannja jang seke 
luarnja Slamet nanti dapat berguna 
bagi masjarakat. Selandjutnja Sihak 
tersebut menerangkan bahwa tidak 
lama lagi Slamet akan dipindah ke 
rumah pendjara ,,Soekamiskin . 

EA ! 

PEKALONGAN |   

Tjirebon ditambah. 

... NAIK PANGKAT. - 
Baru? ini di Staf Bn. 605 In- 

dramaiu telah dilanssungkan una 
tiara penaikan vangkat terhadan 
70 orano pradiurit. je dihadliri 
oleh pembesar? sivil dan militer | 
setem»at. Kenaikan nangkat itu 
melinut! 2 orans dari Sersan men 
djadi — Sersan Maiar, 1S: oronc 
Konral maendiadi Serean  Oarane 

dari Pradiurit T mendiadi Komal 
- 44 Pradjurit II djadi Pradju- 
rt It: 3 : 

3 BUAH GEDUNG S. R. DI 
. BANGUN . 

- Selama perdjalanan kita di Ke 
bumen. dapat menjaksikan suatu 
gotong. aon telah dimulai oleh 
rakjat desa Kebekelan dan desa 
Sidogede  katjamatan  Prembun 
| dengan membangun masing2 se- 
Suah gedung S.R. dengan mp 
Rp 25.000 dan Rp 6.000.— Se- 

Pa itu atas usahanja kebala 
desa Wonokromo, — katjamatan 
Alian Ta Na Hang memba- 
1gun gedung S.R. dng 15 ruangan 
Cara Nian Map buat 900- mu- 
rid. Gedung tsb. dibuatnia sedjak 
"g. 17 Agustus 1952 dng. biaja 
Rp 5387122.” "| 
ERSATUAN DAGANG INDO 

(000 NESIA BERDIR! 

kan Persatuan Dagang Indonesia 
bernama ..,Teguh” dan diketuai 
oleh, Sudirman dari N.V. Wahiu. | 
Maksud perkumpulan tsb. antara ' 
lain mempersatukan - pedagang2 : 
nasional sesuai «dengan andjuran | 
vemerintah. Kini sudah mempu- 
.niai,23. anpgauta. Tiap2 anggauta ' 
telah membaiar uang. saham se- | 
besar Rp 5.000.— 1 

  
KONGRES PERWARI DI 

SURABAJA. 

pada permulaan th. 1955, kini dima 
djukan dan akan dilangsungkan pa 
da 16 sampai dengan 21 Deseinber 
1954. Demikian pun tempatnja jg. 
semula akan dilangsungkan di Bari 
diubah - di Surabaja. Kongres tsb. 
akan dikundjungi Ik. 300 orang utu 
san dari seluruh tjabangnja di Indo 
nesia. Dan atjara jg. terpenting so- 
al2 Pemilihan Umum dan pendidik 
an. Pada achir kongres diadakan dar 
mawisata ke Bali. Oa 

Jajasan Pedjoang Diponegoro akan 
menjelenggarakah hadiah sokongan 
jang hanja berlaku  chusus untuk 

angg. Angkatan Perang/civiel Terr. 
IV dengan memungut sokongan utk. 
“tiap lembar udian Rp. 2,— Mulai 
tgl. 7-9-54 hadiah .sokongan tadi 

'akan di-edarkan “dan , penarikannja 
'akan dilakukan pada tgl. 25 Ukto 
ber 1954. Pendpatan bersih dari pen 

Di kota Kebumen telah didiri- | 

jang merasa memiliki sepeda itu d3 

|seksi IT Djomblang Semarang dgn. 

Diberitakan, bahwa kongres Per-| ' 
wari ke. VI jang sedianja diadakan ' - 

djualan undian “tadi diperyatukka? “99 15: Irama. gembira. .09.30 Pi 

| | BALA PENGOBATAN DAN | 
BALAI PENDIDIKAN 

—. NELAJAN. . 
Guna menjambut genap usia 9 ta 

nja literatur jg tidak diharapkan 
jang mempunjai pengaruh djelek 
terhadap anak2 muda (masa pu- 
bertet). Pemerintah telah menun- 
djuk Komisi Penielidik guna 
mempeladjari pengaruh2 jg dapat 
merusak moril seksuil dalam ka-   HARGA EMAS. 

' Semara' 3 Maut, aa 
24 karat: dj Kn Rp. 42. 

Net baN ii Rp. AP 
22 karat: djual ...... Rp. 38. 

PN Bi AN Rp. 37.50 

Sing pore, 25 Agustus '54 : 
Ella lantakan tiap tael : 

0000 Str. $ 145.— beli 
dan Str. $ 151.— djual 

.. Djakarta, 26 Agustus "54: 
24 karat: djual Rp. 43,— 
Surabaja, 26 Agustus '54: 
22 karat tiap gr. ... Rp. 41,— 

Singa bai re, 26 Agustus "54: 
Emas lantakan tiao tael : 

Str. $ 145,— beli 
dan Str. $ 151/— djual 

Lah 

  

  2 
A3 hun Republik Indonesia pada cal.“ DL repaanan 

24 Agustus atas usaha K.P.L. ,,Ngu 
pojo Mino” Batang telah diadakan 
peresmian pembukaan ,,Balai Pengo 
buatan dan Balai Pend'dikan Neja- 
jan”, dimana hadlir 200 orang. ter 
masuk wakil dari Insp. Perikanan I: 
ut Djawa Tengah, Patih Pekalongat 
selaku wakil Bupati, anggauta2 
D., pembesar setempat dan bebera | 
pa wakil dari djawatan2. Dalam pe'j 
resmian tadi diuraikan djuga tenten 
sedjarah "Balai Pengobatan dan: Bas. 
lai Pendidikan Nelajan tersebut. F5 

KLATEN 

PAKAIAN UNTUK PARA PEN 

  

  

  

    

  

      

   

   
     

   

  

   
     

      

derne 

endengaroja dalam rapat2 umum, 
93 

sematjam itu kiranja tidak akan 
DERITA PENJAKIT LEPRA ' telinga pakan ribu penduduk Kz 

- tinggal ditanah2 
Oleh Pak Patih Klaten pada t2i. | 12.000 

23 Agustus jbl. telah  dibagi-bagi- 
kan hadiah berupa pakaian kepada 
para penderita penjakit lepra di po 
likliniek Pedan. . Sebelum pembagi- 
an hadiah itu dimulai, oleh Pax Pa 
tih tsb. selaku Ketua Panitya Peno 
long Penderita Lepra telah diada- 

kan petuah2 jg berguna. Menurut 
keterangan para penderita lepra tsb. 
7596 telah mengalami "kemadjuan2 
dalam arti kata sembuh... Pakaian 
ig diberikan itu sebanjak 27 helai. 

SEPEDA SIAPA? 
Oleh fihak Kepolisian seksi IT pa 

da tg. 26 Agustus telah  diketemu 
kan sebuah sepeda perempuan di 
Djl. Sidodadi Semarang. Sepeda. itu 
merk. The Hunt no. 117787. Siapa 

pat mengambilnja di Kantor: Polisi 

membawa surat2 bukti setjukupnjit. 

  

  SIARAN RRI. TRITUNGGAL. 
| 

Semarang, 29 Agustus 1954: 
Djam 07.25 Disco Varia: 08.10. 

Rajuan orgel: 09.15 The Mastersin! | 
gesr, 09.30 Orkes Radio Jogjakarta! 
10.00 Ketoprak Sri Widjaja: 12.30 | 
Pekan datang: 12.50 Ketjapi mo-' 
dern: 13.15 janjian duet, 13.45 j 
Krontjong Asli: 14.00 Lagu2 Irong- 

. HADIAH SOKONGAN. hwa: 17.05 Taman Kepanduan: 17.45 
Irama Tango: 18.00 Tjahja Komals: 
18.30 Peladjaran njanji, 19.30 Mer 
du meraju: 20.30. Konsert malam: | 
21.15 Dunia Olah Raga. 21.309 
Larggam dan Krontjong, 22.15 San 
diwiia Radio, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 29 Agustus 1954: 
Djam 07.15 Bing Slamet. 07.45 

  

Suara bersama. 08.30 Taman Indri- tanah perkebunan, jang akan dapat 
pagi. memberi penghasilan kepada desa. ja. 09.00 Rampah2 Akad 
uspa- 

| diantaranja ialah: tanah bekas onder 
| neming didaerah 
| dangslamet, tanah 

nominal | Madijelis 

: “ bekas onderneming, 
Ha. itu, Hingga sekarang ini belum ada ,,ondernemers” je. 

langan kanak2 dan pemuda. Ko- 
m'te itu ditundjuk setelah terdjadi 
sedjumlah tindakan2 seksu'l iang 
tidak senonoh baru2 ini dalam 
kalangan anak2 muda. 

Menteri . untuk  Kesediahtersan 

Wanita dan Kanak2, Nj, Hilda 
Ross baru2 ini menarik perhatian 
Madjelis Rendah terhadap ekszs2 
jang telah terdapat dalem kalangan 
anak2 sekolah jang dinjatakannja 
isebagai akibat membandjirnja lite- 
ratur jang tjabul. 

Seruan “Nj. Ross 
kongan kuat dari para anggauta 

Rendah jang mendesak- 

kan dilakukannja pelarangan terha- 
dap import literatur tjabul itu. 
Dalam pada itu hingga kini be- 

lum ada sesuatu sikap iang tegas 
dari pemerintah. Tindakan — jang 
njata hingga kini' ialah dibentuknja 

mendepat $0O- 

IKomitee diatas jang diketuai oleh 
seorang professor. (Antara). 

em 

sahakan Tanah? On- 
ming 

djau Tanah2 Pekas Onderneming LH Ampel 
Na aa Handa (Oleh: Wartawan Kita) 
ITASI JANG SERING dengan mudah dilantjarkan oleh 

, dan dengan mudah pula mendapat sambutan jang riuh dari 
adalah jang mengatakan bahwa 

at sebenarnja sampai sekarang ini belum mengenjam hasil2 
» dari kemerdekaan, karena dst...... Pine Tung ? Akan tetapi agitasi 

mendapat ,,weerklank” lagi di- 
bupaten Bojolali jang bertempat 

jang seluruhnja seluas Lk. 

meminta idzin untuk mengusahakan kembali tarahnja, bahkan se- 
bagian besar dari tanah2 itu kini telah ,/diduduki” oleh rakjat. 

Mereka itu tiap keluarga rata2 
mendapat tanah seluas 1 Ha un-' 
tuk sawah dan 0,25 Ha untuk | 
pekarangan. Dan ternjata bahwa 
tanah2 bekas onderneming itu 
adalah tanah? jang sangat subur, 
hingga memberikan hasil jang 
lumajan kepada penduduk jang 
umumnja dirasakan sebagai salah 
satu, hasil daripada kemerdekaan. 
Hasil jang langsung dirasa oleh 
para petani. Disamping itu masih 
terdapat pula .sisa? ondernemine 
jang dapat diusahakan, dan kini 
banjak jang diusahakan oleh pen 
duduk setjara gotong-rojong. 

Untuk menindjau tanah? bekas 
onderneming itulah Selasa pagi jl, 
telah berangkat dari Bojolali keda- 
erah : Katjamatan Ampel Bupati 
Handiojo dengan diiringi oleh Ke- 
pala Djawatan2 setempat, dan dari 
Ampel diantar oleh A.W. » Ampel 
menudju ketanah2 bekas onderne- 
ming. Ikut serta pula. dari Solo, 
Suprapto dan Sudjud, masing2 Ke- 
pala dan Kepala bagian Perkebu- 
nan dari Djawatan Pertanian Rak- 
jat Daerah Surakarta. 

Jang mendjadi objek penindjauan 

kalurahan Gon: 
4 : bekas onderne- 

ming teh Melambong mengenai ba: 
gan jang termasuk dalam wilajah 
kalurahan. Djlarem, tanaman temba 
kau Pernak disekitar  Djlarem, 
dan bekas Pabrik Teh di Ampe! ig. 
kini diusahakan oleh P.P.R.I. 

Beljas tanah onderneming 
«. Gondangsiamet. - 

Tanah onderneming . dikalurahan 
Gondangslamet jang luasnja 55 Ha, | 

“pala Djawatan 

tuk ,,afsnoeien” batang2 teh jang ma 
sih ada dan membersihkan tanaman? 
disekitarnja. Kini usaha itu belum 

membawa keuntungan seperti diha- 
rapkan, dan masih menunggu tam- 
bahan modaf serta - pimpinan jang 
ahli untuk dapat mengusahakan se 
tjara jang menguntungkan, jang be 

nar2- setjara — .bedryfs-economisch” 
dapat. dipertanggungdjawabKan. 

Dari Pabrik Teh di Ampel jang du 
lu kepunjaan Kasunanan itu, kini 

: tinggal bekas2nja sadja. Dari argaa! 

pabrik tersebut jang dulu seluas 821 
Ha diantaranja 431 Ha chusus'un- 
tuk tanaman teh, kinr tinggal 23 Ha 
sadja. Lainnja telah ,.diduduki” oleh 
rakiat. Dari 23 Ha jang masih ada 
4 Ha, dan tanah emplacement 11 
Ha. Dibeberapa ruangan jang masih 
utuh dari pabrik itu kini diselengga 
rakan pemasakan teh, jang daunnja 
dibeli dari penduduk: sekitarnja. Se 
luruhnja kini dikerdjakan oleh P.P. 
R4. setjara selfsupporting. 
Usaha2 diatas itu umumnia keku 

rangan modal, hingga, tidak dapat 
berkembang dengan leluasa. Selama 
penindiauannja itu Bupati dan Ke- 

Pertanian Rakiat 
Daerah Surakerta den. Kabupaten 
telah memberikan advies2 jang ber 
harga, guna kemadjuan perusahaan2 
tersebut.   dulu diusahakan oleh AJ. Lamster, 

jang kini telah meninggal. Sebagian 
besar dari tanah itu telah ,diduduki” 

| oleh rakjat jalah Ik. 44 Ha, sedang 
lainnja kini dengan setjara gotong- 
rojong akan diusahakan mendjadi 

Sedjak tahun 1954 ini telah dimu 

“daerah Jain 

“lenggarakan oleh Sam Kauw Hwee.16.00. . 

masing 2549 untuk seluruh org. Per 
sit Terr. IV, Pengurus Jajasan ,,2e- 
mah ripah” di Solo dan 5096 untuk 
Jajasan .Pedjoang Diponegoro. 

SUNTIKAN DIMANA? 

Suntikan . Typhus dan Cholera 
dengan tjuma2 jang diselenggara- 
kan pada tgl. 27 Agustus ber- 
tempat di Petempen Kidul, Ke- 
larahan Widosari III, Kr. Anjar 
Bowman (SMA),  Brumbungan: 
Wetan, Dil. Kemuning dan di Se- 
teran Langgar. Tgi. 28 A | 
di Batan Sawah, Batan Serut. Ma- 
drasah N.U., sdr. Sukirman di, Mi 
djen, Djl. G. Malta (pondok ba: 
ru), Kelurakan Kentangan. Tem- 
at2 itu untuk penduduk desa 
aa ngan aa Nan 

ntangan. Tgl. 31 Agustus un- 
tuk penduduk Kentangan di Ka- 
puran Na penduduk Pandan 
sari. di Kelurahan Kp. Pendjol, 

  
“Surodinalan dan Kp. Polisi. Un- 
tuk desa Kartohardjo di sekolah/ 
Musiaram dan di Kp. Pompa 

Suntikan dimulai djam 

    

28 Agustus | 

ragam oleh ROS. 10.15 Dari Bali, lai dengan penanaman lada dan ran 
110.30 Lagu2 Indonesia. 1100 Ira du seluas 2.5 Ha, dan nantinja akan 
ma Klasik. 11.15 Klenengan Leng- ditanami pula kopi. teh dil. Penanam 
kap. 13.45 Dari Wanita untuk Wa an fase pertama meliputi 1.000 batang "nita. 14.15 Musik gembira. 17.65 bidji'randu dan 440 batang bidji Ia 
Njanjian Putri. 17.45 Tjiptaan Re- da jang dalam tempo 5 tahup lagi 
vel. 18.00 Njanjian bersama. 18.30 telah dapat diharapkan hasilnja jg. 

| Nianjian Sutji 19.30 Lagu2 Indo- pertama. Menurut rentjana, akan di 
nesia. 20.15. Kiriman lagu2 Sunda. tanam seluruhnja 10.000 batang ran: 
21.20 Lagu2 Indonesia. 21.30 Ira- du dan 1.000 batang Jada, i 
ma Klasik. 22.15. Gema Malam » Bekas ondernemng  tefi Melam- 
23.00 Tutup. bong jang terletak dilereng bagian 

Jogjakarta, 29 Agustus 1954 : atas dari Gunung Merbabu, adalah 
Diam 07.15 Tjeritera Minggu pa satu2nja onderneming jang setjara 

gi. 07.30 Orkes Horas. 08.15 Misa | resmi telah diserahkan oleh pengusa 
Sutji.. 09.30 Aneka warna. 10.00) hanja kepada pemerintah. Bekas on 
Njanjian Delia dan Hanafi. 10.15 | derneming teh jg. dulu areaalnja se- 
Wajang Orang “ Ngesti Pandowo: luas 1,500 Ha itu, sebagaian besar 
13.10 Minggu gembira. 13.40 Siang | telah ,diduduki” oleh rakjat hingga 
Riang. 17.00 Taman Ksatria. 17 40 (tinggal beberapa puluh Ha sadja jg. 
Hiburan Petang. 18.15. Beberapa | masih dapat diusahakan, jalah 17 
Njanjian Malaju. . 19.40 Hidangan| Ha diwilaiah  kalurahan Dilarem 
Pinra.dan Putri Maluku. 20.08 Nu | dan 30 Ha diwilajah kaluraban Ngaj 
sik Minggu Nialam. 20.15 Wataa Ihdiredjo. Sisa 17 Ha tanaman teh da 
warni, 24148 » Djawaban  Surat2, (ri wilaiah kalurahan Dilarem itu oleh 
210 Tirakuan Supan. 22.1) Ti- Jpemerintah- diserahkan ' kpd, pendu- 
rakatan. Suram (landjutan). 25,30, Muk, dan kini diusahakan dgn setjara 
Titakatan Suran. 22.10 Tiracatan gotong-rojong,  Beaja sebesar Rp. 

Suran (lanujutan): 23,ov. Tutup. 4.000,— lebih telah dikeluarkan un ' 

  

DIKABARKAN, di Tjepu te- 
lah ditangkap ' kembali « seorang 
anggauta militer karena  melari- 
kan diri dari tahanan di Pati. 
Anggauta militer itu berasal dari 
salah suatu kesatuan di Djawa 
Timur, tetapi karena masuk di 
C . Jitu tiada memiliki 
idzin jang sjah maka ditahanlah 
ia untuk diurus lebih djauh. Pada 
waktu melarikan diri tsb. ia ber- 
hasil ,,melolosi” barang milik se- 
Orang | tahanan jang lain, dan 

  

   

  

kian besar dan meriahnja sambu 
datang berkundjung ke pantinja, 
memberi pahala, 

Tetapi kenang-kenangan jang saja 
bawa dari sini adalah lebih dari itu. 
Akan selalu saja lihat dalam ingatar 
saja barisan muka2- orang jang ter 
senjum gembira - memenuhi djalan 
dimana sadja saja pergi dan mende- 
ngar mereka berseru -seru member. 
salam ketika mereka melambai-lam 
bai kepada saja. Saja akan men: 
tjiim wangi kembang2 indah jang 
merubah t'ap2 kamar jang saja tem- 
pati mendjadi taman. Saja “akan te- 
tap .menjimpan dalam .hati sanubar, 
saja kata2 jang telah ditudjukan ke- 
pada saja oleh mereka jang baik bu- 
dinja. 

ja datang ke Indonesia memba- 
wa salam dari PBB dan pesan | 
mengandung kasih mesra dari rakiar 
India. Saja pulang dengan perasaar 
senang, karena' mengetahui, bahwa 
keduanja itu mendapat sambutan jg 
baik. 

  

    

  

  
   

Prinsip2 jang mendjadi sendi2 In 
donesia baru dibangunkan, adalah 
djuga jang kami djundjung tinggi d 

India: Kita menghadapi banjak ma- 
salah jg bersamaan dan harus men- 

ri penjelesaiannja didalam rangka 

prinsip2 itu, bilamana kita meng: 
hendaki mereka tahan udji, 

Kita mempunjai hubungan kebuda- 
jaan. jg beratus-ratus tahun tuania. 

tetapi sekarang ini kita sedang me- 
'nempa hubungan baru diantara ke- 
idya bangsa kita — satu hubungan 
jang akan memperkuat masing? kta 
dan bagian dunia jang kita tempati. 
Kita berdua ingin sekali" memberi 
sumbangan untuk mewudjudkan du- 
nia jang lebih. stabil dan damai dan 
memperkuat negeri kita masing2 dan 
memberikan kepada rakjat kita taraf 

hidup jang lebih baik dengan 'ke- 
sempatari2 jang lebih luas. Adalah 

satu inspirasi untuk melihat pengab- 
dian dan kesungguhan jang diberi- 
kan oleh pemimpin2 dan rakjat In- 
donesia untuk menunaikan tugas jg 
besar itu. 

Saja hendak menjampaikan peng- 
hargaan saja jang hangat kepada se- 
mua arti iang telah turut serta da- 

lam pertundjukan2 jang telah diada- 
kan untuk saja, jang telah demikian 
banjak menambah kesenangan kwun- 
djungan saja. Saja berterima. kasih 

  

  

   

    

     

  

ja dgn keindahannja, penuh warna, musik dan kegembiraan, demi 
lan jg diberikan kepada orang jg 

hal ini adalah pengalaman jang 

tuk kebaikan hati jang telah saja 
dapat dari pemerintah Indonesia 

dan untuk kebaikannja untuk mem- 

buat rentjana perdjalanan jang me- 

ajenangkan bagi saja. Terutama sa- 
ja hendak mengutjapkan terima ka- 
sih saja kepada Perdana Menteri dan 
Njonja Al: Sastroamidjojo dan Men- 
teri Luar Negeri dan Njonja Sunar- 
jo. 

Begitupun kepada semua pembe- 
sar2- Kementerian Luar Negeri dan 
pembesar2 ditempat-tempat lain jang 
telah saja kundjungi untuk semua 

kesusahan jang mereka telah laku- 

kan untuk membuat kundjungan sa- 

ja .mendjadi kenang-kenangan jang 
demikian ini. Kepada Presiden dan 
Njonja Sukarno, apakah jang saja 
dapat katakan? Pada mereka - saja 

telah menemukan saudara2 baru la- 
ki2 dan wanita jang akan menem- 
pati lubuk jang istimewa dalam kal 
bu saja. Saja akan menjimpan da- 
lam -sanubari saja ketjintaan dan 

persahabatan mereka jang telah me- 
reka limpahkan kepada saja. 

Saja tidak akan mengutiapkan se- 
lamat tinggal, oleh karena dengan 
lekas saja akan datang kembali. Te- 
tapi saja berdo'a selamat dan se- 
djahteralah Indonesia. Demikian ka- 
ta2 perpisahan Nj. Vijaya Lakshmi 

(Antara) Pandit. 

Sebuah firma di Djerman-Barat te- 
lah “dapat memperdagangkan kipas   kepada kapten2 dan anak buah pes! 

sawat terbang jang telah saja turi- | 
pangi untuk pelajanan jang “mereka | 

telah berikan kepada saja. Djarangi 
saja bepergian dalam kesenangan ig 
lebih besar. dari itu. 
Adalah sulit untuk menjatakan de- 

ngan sempurna terima kasih saja 

untuk keramahan jang besar dan un- 

    

  

angin tangan” ketjil, jang terutama 
tjotjok “sekali untuk dipakai didue- 

rah “panas. Kipas angin tangan ini 
diperlengkapi dengan batterij, seper 

ti halnja pada lampu batterij biasa 
dan dapat memberi hawa jg. sediuk 
kurang lebih 15 djam pada siapa js. 
membawanja dengan mempergunu- 

kan satu stel batterij. 

        

Iklan 

  

tuk SEORANG DOKTER ! 

Dalam pada itu, setiap orang 

jang menderita sakit perlu men- 

dapat pertolongan, mereka men- 

tiari apa jang masih mudah dida- 

patkan, dan mereka mendapatkan 

didalam udjut djamu! 

Oleh karenanja, kini kegema- 

ran minum djamu mendjadi sede- 
mikian besarnja, sehingga dida- 

lam kota ini dan djuga disaban 
pelosok, selalu orang melihat ada 
toko, atau agen djamu. 

Minum djamu — bebas 
dari risiko.   mengaku berbuat nekad sedemi- 

kian, karena ditunggu kekasihnja 
untuk melangsungkan perkawi- 

(Antara) 

. PADA MALAM Rabu kontro- 
1r2 padjak dari kotabesar Ran ' 
dung tesah berhasil mendapatkan 
sedjumlah kartjis palsw utk Pasar 
Malam Amal jang didjual oleh 
tjalo2 kepada para penonton. Ber- 
hubung dengan itu maka persedia- 
an kartjis sedjumlah 2600 buku, 
lang masing2 berisi 10G lembar 
karijiss ditahan dan tidak “diper- 
kenankan dipakai lagi, sedangkan 
unttk keperluan Pasar Malim 
Amal jang kini masih berlang- 
sung di Bandung itu disediakan 
kartjis2 oleh kotabesar. 

Permulaan  timbulnja dugaan 
adanja kartiis palsu itu dalah se- 
djuk 3 malam jang lalu, jakni bah 
wa djumlah penonton bertambah 
sedangkan penghasilan Pssar Ma- 
lam itu merosot, 

  

Djamu (misalnja Djamu tjap 
Djago) mudah didapat pada sem- 
barang waktu, murah harganja 
dan — jang paling penting — 
orang dapat minum djamu de- 
ngan tak usah mendatangkan aki- 
bat jang tak di-inginkan.  Mitsal- 
nja : kurang atau lebih tida men- 
djadi halangan. 

Ini ada sangat berbeda dengan 
Obat2-an Barat: kelebihan makan 
obat berarti suatu bentjana, 

Lain dari pada itu, orang zon- 
der sakit, tidak baik makan obat. 
Sebaliknja djamu dapat diminum 
terus-menerus, bukan sadja sama 
sekali tidak ada. bahajanja, bah- 
kan kesehatan selalu terdjaga. 

Ini tak lain dan tak bukan, ka- 
rena djamu mempunjai sifat men- 
djaga (preventief), sedang obat2- 
an Barat hanja “untuk menjem- 
buhkan. | 

Oleh karena itu maka tak he- 
ran, apabila kini sudah mendjadi | 

  

Penjembuhan Penjakit 

Tanpa Risiko : 

Sudah ribuan penduduk kota dapat tertolong 

& Pada kita dikabarkan bahwa dalam waktu jang belakangan 

ini, banjak orang jang menderita sakit, mengalami berbagai pen- 

ritaan, disebabkan karena kurangnja tenaga dokter, sebagaimana 

seringkali diberitakan dalam surat2 kabar, bahwa dari djumlah pen- 

" duduk Indonesia jang Lk. 80 djvta, haria terdapat I.k. 2000 ba- 
njaknja dokter, sehingga dipukul rata 40.000 djiwa penduduk un- 

suatu “kenjataan, bahwa minum 
djamu sudah mendjadi kegema- 
ran rakjat umumnja, ondanks sc- 
karang ada djaman atoom dengan 
Naa »Sulfa” jang terke- 
nal ! 
Sampai berapa banjaknja orang- 

orang jang- suka -minum djamu 
untuk  menjembuhkan  penjakit 
masing2, dapat dibuktikan dengan 
kemadjuan perusahaan2  djamu, 
terutama jang, tertampak paling 
njata adalah Djamu tjap - Djago, 
sehingga sampai ada jang menga- 
takan, bahwa Djamu tjap Diago 
adalah djago dari semua djamu ! 

Djuga suatu penghematan 
devisen Negara jang tak 
sedikit. 

Dalam surat2 kabar belaka- 
ngan ini sering dikemukakan, bah- 
wa Negara sedang kekurangan 
devisen untuk. mengimport  ba- 
rang2 luar negeri, sehingga semua 
barang "kebutuhan kita jang ber- 
asal dari. luar negeri sedapat 
mungkin Sup Hu dihematkan, un- 
tuk memperkuat kedudukan devi- 
sen tadi, 

Oleh karena itu adalah sudah 
pada tempatnja atau tepat sekali, 
bahwa kita beramai harus mem- 
pergunakan Djamu tjap Djago 
jang tersohor itu, untuk menjem- 
buhkan penjakit, untuk mendjapa 
Kesehatan dan untuk memperkuat 
devisen Negara kita. 

Sekali tepuk : 3 |,lalat” 1 
D.t.D. Sai (DD) 
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Kuna TU 
kopi. Sebab selain € 
tu lantas : $ 
pada waktu itu timbul 
ramalan2 bahwa panen. kor 
adanja serangan ah 
perekoromi: nu 5 
gung ekonomi. erkebu 
daerah jang luasnja BT. ) 

        

      
      

   

  

£ Kalau tjerita ini Hi : 
opi Brazillia, tuan tentu tering 

kembali suatu peristiwa ! an 
dihkan,. jakni men an | dirin 
Presiden Brazillia Pc 
pada hari Selasa jl. 
ketika surat kabar 
takan pembunuhan 
disebutkan sedjarah 
Dapat ditamba s 
Vargas dipilih se : iden. Ha 
djak tahun 1951 “mata Pr esilen 
Brazillia sebelum Vargas 
bernama Erico Gaspar 
istiwa jg tentu menterkedjutkan 
laruh dunia ini, sendirin B3 
babkan keinginan | 
ngetahur Ta 1g 
menarik perhatian ra 
la. itu. did 
Brazillia adalah salah hantu, ta 

tara duapuluh negara La Ameri UI 
ka. Pada mulanja Tn mem. 
punjai sistim sri 
an, kemudian Republik 
proklamasikan pada tel. 1s Noven “Tadi sudah saja sebut2 letak- 
ber 1889. ' Pan na itu,” sekarang boleh 
Sekarang ini, Brazillia aan se Hata diketahui bahwa negara itu 

gara jg terbesar. dalam lingk an timur dibatasi oleh samo 
Amerika Selatan. Djik: Pena dera Atlantika, sedangkan diutara 
kan dgn negara2 diseluruh “dunia, berbatasan dengan — Venezuela, 
dia termasuk nomer 4. Ia terletak Columbia dan Guiana Inggeris, 
dibagian belahan djagad sebeleh Perantjis dan Belanda. Disebelah 
selatan dan hampir selatan dibatasi oleh negeri Uru- 
8.511.037 km persegi. Untuk ne- guay, dibarat dibatasi Peru, Boli- 
mudahkan, . boleh saja iban! via, Paraguay. dan “Argentina. 
tiontoh bahwa peenj zilia Djumlah penduduknia pun  ba- 
hampir. lip at 10 kali: Kaliman- njak, jakni 52.620.000 djiwa, se- 
tan. Pan $ timur ke ba- dangkan  ibukotanja di Rio de 
rat ada 4.320 kilometer. Janeiro dng penduduk 2.500.000 

TIATUR 

  

  

   
     

   

    

   

    

    
   

      

   
    

   
    

  

  

  
    

  

   

   

  

  

   

   

   
   

   

      

    

Darmadi La- 
wan Cholis 

peran dinga Al auaras Semarang 

MINGGU MALAM tg 22-8-54 digedung Ta Chung Sze di 
untuk merebut kediuaraan Semarang 

| un dian djuara 1953 Cholis bertemu 
jangkan kalau pertandingan ini 

pab tem duanja gemar stijl menjerang. 
seperti biasa tidak rokade. sedangkan 
menje lamatkan radjanja. Tiba2 Darma- 

sx periment” dengan mengorbankan 

, pion: bebas dipinggir. aa 
pat mere-flannia pertandingan pada ronde 

on kedudukan f pertama dalam partai tsb. Perlu 
«sehingga Dertaha ditjatat bahwa hanja untuk klas A 
desak, Sapu anang pertandingan dimainkan dengan 
na adi |kompetisi penuh, artinja satu kali 

Kesempatan ie “baik pegang putih dan satu kali ber- 
main hitam melawan lawan jang 

a- sama. 
Pa bean (Keterangan: 

  

.Achi 3 - Darmadi 

but kembali. 
Sang Teban, bai 

   

inja untuk remise. Sekianlah d 
£ Putih: Darmadi —. C s R — Radja, P — 
Permaisuri, B ang DER Lara Menteri, K — Kuda). 

5 Ie Aa K383 62. Ksi— sar Sep 63, ci 3 4. b2— 

“€I—e6 5. Mci—b2, Mf 
baikan dari Ka3!? mi 
0—0 7. Kc3—e2, Lp 

  

  

   
   

  

   

   
    

    

    

  

        

        

     
   

    

    
     

    

   

    
   
   

  

     

    

ari dimainkan di Tegal oleh Darmedi 
era (Putih tidak bermaksud rokade 

dengan kharapan dapat 
membuka garis terbuka 
disaiap radja) Mg4xf3 
9 g2xf3 Kf6e—hs 10. 
Mb2x827, Rg8xg7 Th, 
”h3—h4 (Hitam meng- 

« antjam e7—e5 disusul de- 
ngan Ph4--) f7—-f5. 12. 

Pdi—cl, ds—d4 13. Pcl 

ta —52, Kb83—c6 14. b3— 

b4:? 
Lihat gambar, sungguh 
suatu pertjobaan jang be- 
rani) c5xXb4 15. a2—a3, 
b4xa3 16. Balxa3 (Mak 

- sud putih telah terang ja- 
lah membuka garis terbu- 

ka sebanjak mungkin, ba- 
hajanja 'jalah kalau pion 

". bebas hitam dipinggir itu 
dapat madju “ maka putih 
akan sulit) Bf8—f6 17. 
“Ba3—403, Pd8——c7. 18. 

aan 20. Bd4—b4, Kh5—g3? (Lebih 
Ke Pc7—d6 22. Bh1—h2 (Ter- 

awan) Ke3xfI 23. Relxfi K3. meleset dan pukulannja djatuh di 
17 24. 'Bb7x4d7 Pd6xd7 25. h4—hs!, 

26xXhS 26. Bh2xhs? (Terburu “nafsu, dengan Jati) dulu harapan 
putih masih baik) Pd7xd2. AP 1. “Pd2—d1 dan partai berachir 
remis (serie). - Si 

  

baik dan kuat jati - 
njata kalau zet hitam : 

  

/ 
Pertandingan atu 

din ainkan digedung T 
Djl. Mataram Semarang 
24-8-54 malam adalah ' an ri 
Ronde I. sket 
Klas A: L. Hariandja aa 
1 — 0, Darmadi — Cholis 14 
Tjoa Ging Pa 
Siang 1' —— 0. 

aan Keterangan selandjutnja 
tgi.|untuk penebak baru: 
2 Semua langganan atau tja: 
lon langganan ,,Suara Merdeka” 
dibolehkan mengirim djawaban. 

'2. Kepada mereka jang telah ' 
Sana nilai sedikitnja 10 akan 

| kami beri hadiah sekadarnja. 
| Ann problim jg ep 

3 umbangkan problim arap 
Hian disebut nama-pengarangnja dan di 
Soe, beri pula diawabannja. 

: | Diawaban Problim no. 15 (Oh, 
Sib)! Il... Koe2 — 2. Rb, 

  

M. ya na 2 
— M. Soegeng 1 —'0. On 
Sing — Siem: Pn ga 
mardjono — Liem jin $ 
1, Liem Hing Hiap - Se 
— 0, Tjeng”Kic | Kg3 4-3. Rgl, Ph3 4. Bf2, Pg2 
Hoo 1 — 0. 43 PK. Kh3-4-- 4 mat, 
Klas C: Wac dat 2S 4. Ke3, Ta 5. KE2X. 
— 1, Lauw Kok'Han — Mer 
rich 1 wa Oh Barkah - 

- Soeparman, Liem Boen 
Kwan, R. Margono, Ach- 
“mad Noer, Ngadimin, Tan 

  

  

   

Sep PN 0. Tiang Hien. 
Seperti diketahui #setibaka di t0c1at” peta 

| mainkan pada tiap2 minggu malam. | MAC Abd. Ganie. 
Selasa Malam, Kemis malam Sabtu 2 GELANG: 
malam djam 19 tepat. Pertan kan Goenadhi. : 
tersebut diharap selesai pada ” 4 TJIRERO N: Jani 
September jad. PORNO: oebrata. 

PENGUMUMAN: R Rstanto. 

   

  

— Berhubung Banfoteii Bikin rr " Egadten Husin, Widodo. 
an dari para pembatja agar | Nana PEKALONGAN: 
turan mengenai sproblim-tjatur” : “ “Tho Oci Siang. 
ini dapat diatur seperti dulu lagi PARAKAN: . 
jalah- setjara sistim-tan ja ads... “Tjan Khing Tjiauw. 
derwedstrijd), maka mulai minggu. Ih Setelah d'undi — hadiah . kami 
jad. problim2 tjatur akan kari | sampaikan kepada Sdr. Goenadii, 
beri nilai seperti sediakala. Ada- | 

jang berahi Jalu dan lang. 

— Fgatat da 

Ida mulanja diduga bahwa ig. 

orang mengetahui keadaan jg leb'h 

jang diberikan tidak bersendi pa 

putih mencuasai pion di Ten 11 

js berdjalan masih kami se- lagi hasil Brazilia jang luar biasa, 

|industrian besi dalam skala jang 

Djl. Kesatrijan D/10 di Mape- tang Selatan”. 

AUaka2 tni dalah 5 jang ai | djiwa. 
alam tahun 19 

rang, negara Brazi itu umurnja | 
454 tahun, Negara itu diketemukan | 
“pada tgl. 22. April 1500, ig mene- | 

ukan “adalah Admiral Portugal: 
Ba Alvarez Cabral, : pada wak 
Rn itu memimpin expeditie ig dibe- 
ajai oleh pemerintah Portugis. Pa- |” 

dike- | 
temukan itu sebuah pulau, maka ta- 
nah jang baru diketemukan itu dibe ' 
ri nama Pulo Vera Cruz. Setelah 

    

baik, nama itu dirobah 
negeri Kera Cruz. 

Rupa-rupanja 'pemberian nama 

mendijadi | 

da bahan2 jang mustahak itu 
tidak bisa diterima oleh rakjat 
banjak. Begitulah pada achirnja 
nama baru ditjiptakan lagi dengan 
mengambil dari kekajaan pertama 
jang dihasilkan oleh negeri itu, 
jakni nama kaju jang dinamakan 
lorang ”Ibira-pitanrga” 
atau kaju merah jang diambil sa- 
rin memberi warna merah 
pad ai . Orang2 Portugis mem 
ndingkan tjahsja merah dari) 

kaju itu dengan lidah api yang 
merdjilat dan dari kata-kata itu- 
lah asainja nama Bragilia. 

Sedjak negara itu diketemukan, 
mendjadi bagian dari Portugal. 

Tetapi pada 7 September 1822, 
Dom Pedro — Pangeran Mangku- 
bumi — telah memutuskan perhu- 
bungan dgn ajahnja — jaxni Dom 
Joao VI radja Portugal. Disamping !. 
sikapnja jg memutuskan tali perhu-| 

bungan, kemudian menjatakan Bra- 
zillia sebagai negara merdeka dan 
Dom Pedro dinobatkan mendjadif 
-radja pertama dgn nama Dom Pe- 
idro. L. Pergantian suasana rupa-ru- 
'panja berpengaruh djuga. Begitulah, 
karena sesuatu sebab politik, Dom 

Pedro IT terpaksa turun dari sing- 
gasananja dan kemudian diganti 
oleh Dom Pedro HI, jg memegang 
tampuk “pimpinan negara sampai: 
pada tgl. 15 November 1889, jakni 

'harji di proklamasikannja Brazi! lia 
sebagai negara Republik. 

Dalam “sistim pemerintahannia 
|sekarang, Brazillia dibagi mendja- 
|di 20 negara dan 5 daerah serta sa- 
'tu distrik federal. -Negara2 dan da- 
erah2 dibagi mendjadi 

|dan' selandjutnja ketjamatan.  Se- 

| muanja ada 1.894 kotapradja dan 
5.427 ketjamatan. Kekuasaan poli- 
tik jg tertinggi berpusat pada tiga 

-sumber, jakni: Eksecutief, Legisla- 
tef dan Judicatief. 

Dari kaju merah ke gula, 
1 emas dan kopi. 
Pada ' waktu  Brazilia diketemu 

kan, hingga bertahun2 ekonomi- 
nja. tidak di-exploitir. Kekajaan 
kaju merah kebanjakan di-exploi- 
tasi oleh orang. asing. Baru pada 
tahun 1530, ternak jang pertama 
dan tanaman tebu jang pertama 
dimasukkan dalam negeri tsb. 
Dari tahun 1530 sampai th. 1822, 
Brazilia mengexport barang2 se- 
harga 530.000.000  pondsterling, 
«diantara djumlah sekian | adalah 
jang 300 djuta dari hasil gula 
pasir. “Kekajaan negara terus di 
gali. Begitulah pada tahun 1605: 
diketemukan tambang emas dan 
kedjajaan perdagangan emas itu 
sampai pada tahun 1770.- 

Emas Brazilia memegang pera 
nan jang penting sekali dalam: 
kemadjuan dunia pada waktu itu. 
Kemudian pentjarian emas itu di 
sambung dengan pentjarian ber- 
lian. Selandjutnja ketika Amerika 
pada tahun 1860 sampai 1895 
kekurangan kapas, maka menda 
dak sontak Brazilia keluarkan 
hasil kapasnja dalam pasar dunia. 
Kediajaan Brazilia lagi adalah 
antara tahun 1860 sampai tahun 
1910, jakni dapat menguasai pa- 
sar karet diseluruh pasar interna- 
sional. Keuletan- orang Brazilia 
dalam menggali kekajaan negara- 
nja sedemikian rupa, hal ini dapat 
djuga diketahui hingga pada achir 
achir ini, jakni dengan sedemikian 
banjaknja produksi kopi, kapas, 
hasil daging, minjak dari pertam 
bangan dan tanaman. 

Disamping itu masih terdapat 

  

jakni penuangan besi jang Mn 
gunakan  bidji-besi dan bahan 
bakar nasional, sehingga telah 

| dapat memetjahkan masalah per- 

besar. Sumber mangaan di  Bra- 
zilia persediaannja memadai per 

| sediaan mangaan di Rusia dan 
India. Pusat Sumber mangaan itu 
berada di Minas Gerais. Disam- 
ping itu, negeri ini boleh diang- 
gap sebagai Satu2-nia negara jang 
mempunjai logam kristal dalam 
djumlah jang pantas diperdagang- 
kan. Ditjatat, bahwa sehabis pe- 
rang dunia kedua, Brazilia mem 
beri bahan2 kristal kepada seratus 
pabrik2 radio didunia. 

Berlian Bintang Selatan. 
Barangkali njonjah lebih tahu da 

ri fuan sendiri, bahwa didalam. alam 
semesta ini pernah  terdjadi dalam 
satu sedjarah “ada berlian jang dina 
mat berliap ,,Bintang Selatan”. Ba- 
rangkali sadja berliannja itu jang se 
ring: mendjadi bahan tierita 1001 
malam. Nah, sekarang saja kembali 
fierita soal berlian Brazilia, Pengea 
ltan berlian ini dimulai tahun 1720, 
jang memiliki sumber adalah dinega 

aah ak ena. ah ag ai 
mn | ansia2 pertin 1 jala 

Ig Nan ( 

Nagaa jang umurnja 4 454 mai 
Sedan 'diketemuka nine seka- |. 

   

datang 
f tilang” ak Kasur. rang 
Aa aa Hina biasa. Um.pamanja, ketika di Tjiliwung, tg. 

tus nan lalu diadakan pesta air. Seperti Pehtjun atau Tiap 
. Rame2 di air Tjiliwung, Orang. bisa naik prau hilir 

kotapradja- san 

'jang memegang pimpinan dapur 

NG: Nai resmi “ama 

Jang pergtak Ara” 

   
Lae Bag 
ini 

   

      

   
   

   
   ata 

Tg $ 
Tentans Kong es | Nudist. Inter. 

nasional Ta 'seterusnja djurubi- ! 
tjara Te aoi memberikan ke- | 
terangan2 tsb. dan ini: 

| Bagian besa: 
gres ini akan dipal untuk be- 
renang dan Sena, iamping itu 

€ rkan « Meramah? | seperti: 

  

         
   

    

   

  

      

      

     
Fian pe Nani atak”, Su : 
hangan kita Keada Saling-penger 
tian Internasional”. 1 
ras, rokok. dan sex 
Pembitjaraan2 poli 
rang, Bean. int tknakio 
nal jang dimaksudkan itu chusus 
terbatas pada dasar ethiek sadja. 
Tudjuan gerakan nudisme ialah: 
Mentjapai kebah: giaan jang se-. 
djati dalam hal2 “umrah dan 
sederhana”. : 

budak Kan, 

  

s.Nudisme 
melainkan hanja satu tjara untuk 
mentiapai kesehatan dan kebaha- 
giaan”, kata diurubitjara gerakan 

tadi.  (Antara-UP). Sa 

  

'da pokoknja menjetudjui 
“pentjatatan nikah, talag dan rudjuk, 

ran? Nata 
ng, Perlu Pn ya Ig (Ta Denga 

| ' Djawaban Pemerintah 
Mengenai RUU 22.1946 

| 8. DENGAN MENDAPAT perlsi 

Satu Undang 

    

dzting berdujun dujun memenuhi 
parlemen, Kemis malam Wak1 Perdana Menteri II Z. Arifin dalam 

|“ keedudukannja sebagai Menteri Ag ama a.i- memberikan djawaban pe- 
““mer'gtah terhadap 

3 R-U,U, tentang berlakunja. Undan 22 ! 
».talag dan rudjuk diselurul 

“diketuai 

  

uka 'tu semalam oleh 
| nata dan dikundjungi oleh 114 orang anggota- 

Setelah . selesai, djawaban peme 
'rintah, ketua memutuskan untuk 

5 'menindjau waktu  dilandjutkan- ada: peraturannja sendiri jang tidak 
po untuk sila2an Inja pembitjaraan R.U.U. tersebut sama dengan daerah? lain. 

Sa "'Wartawan2 £daM boleh had-|dalam sidang jang akan membi- 
arakan rantjangan susunan atja 

Ira2 sidang parlemen sesudah re- 
ces nanti. 

'Nionja Sunario Mangkupuspito | | peraturan2 itu sehingga untuk selu 
Sebelum itu anggota " 

Masjumi) menghendaki  supaja ! 
1 waktu TA pembitjaraan R.U.U. tersebut di- Lran sadja. Untuk “inilah pemerintah 

selesaikan tadi malam djuga, tapi ' 
usul ini ditentang oleh Nionya 

: Susilowati. (PSI). 
Pokok2 djawaban pe- 
(merintah 

Mengenai pokok2 djawaban peme 
rintah jang diutjapkan oich. Mente 

ui. Agama al. Z. Arifin sapat dika: 
barkan. bahwa Menteri  menerang 
kan kesimpulannja jang parlemen pa: 

perlunja 

sedangkan jang masih mendjadi per 
soalan jalah tjaranja bagaimana hal 
itu harus diatur. : 
Sebagai alasan dimintakanrja pe 

ngesahan — Undang2 R.I. (dahulu) 

No. 22/1946 tentang pentjatatan ni 
kah, talag dan rudjuk itu oleh Men 
terj diterangkan, bahwa sekarang 

-ini terlalu banjak peraturan2nya jg. 

  

Made atae Rejok ? — Gambar Filmster dibuntut 

kuda kepang — Tjiliwung tetap Tjiliwung--Djamuan 

Nj. Lakshmi Pandit mudaih—Peijel mau,lkan Ajam 

boleh—Srampaung duabela s model Solo Pemilihan 

Bintang Radio buat Pertaruhan 
DUKA DAN SUKA, ini bagi manusia seperti siang dan ma- 

lam. Selalu 

  

   

jang lain 
17 A 

dal diantara Djl. Madj dan: 

'berganti2, atau selalu saut-menjaut seperti nja 
Girang bagi seo disaut sedu 

mu- 
Gadjahmada. Mereka senang. 

Tetapi sedih bagi rahajat jang Ba Ten kali Tjiliwung tadi. Wa 
ena me leak pemuda 

edudukan"ja terdesak 
pn, 

biasa mentjutji pakaian dan 
oleh orang jang hen 

dak se , Maka lalu au jang benar sebelum ajam 
Ta Sa Tas ang pindah tem di Tjiliwung jang su- 
dah mendekati Glodok. Tetapi ad'2 a jang........ nekat. Biar : 
orang sama praon, Nan tan Sa Na ai pada ERAP sepi itu 
orang. Nah, begitulah La satu tiontoh jang terbaru 

SEKARANG KITA PINDAH KE 
ISTANA. Melihat kesibukannja kes 
tika menerima putri dyah-aju Wiz: 
gjaja Laksmi Pandit. Dan seierus- 
aja kesibukan pesta kebun 17/Agus- 
tus dengan kesenian2nja. : 

Orang Istana jang bertugas siang? | 
sudah sibuk tjari tahu kian-kemari, 
tanja sana dan sini, apa sebenar- 
nja nanti jg harus dihidangkan ke- 
pada dyah-aju itu. ,,Karemmarnnja” 
apa. Tentu tuan rumah ingin meng- 
hidangkan apa2 jg memang men- 
djadi kesenangannja. Tetapi usaha 
tjari tahu ini......... tidak berhasil. 
Artinja tidak ada orang tahu, apa 
kesukaan mgkanannja dyah-aju itu. 
Dan ternjata, seperti putri linuhung 

lain2nja, dasar aju rupanja, aju dji- 
waaja, luhur budinja, senuirinia ten- 
tu membawa akibat sederhana da- | 
lam segalanja. Djuga dalarn ha! ' 
makan. Terserah apa jg hendak di-. 
hidangkan. Putri itu makan “ajua. 
Sak-adanja, kata wong Solo. LUjadi 
gampang bin mudah sekali. 

Demikianlah bagi Pak Mocha- 
mad, itu Kepala Istana Tjipanas 

dikala 17 Agustus di Istana Dja- 
karta, sangat girang dan gampang 
melajani  tamu-agung 'ini kali. 
Tidak nganjih-anjih. Petjel, bzik. 
Ikan: ajam, bagus. Ikan... sapi... 
bolehlah. 
Begitulah hormat tamu jang 

lahar budinja” memang tidak 
akan menampik apa sadja jang 
dihidangkan. 2 

Perkara pertundjukan kesenian 
nja? Aduhh maaakkk...... 

Tari ,,Srampang duabelas” mo- 
del Sumatra Timur, Beda dengan 
ig kita saksikan aslinja di Medan. 
Setelah kita selidiki terniata jang 
memainkannja, memang bukan 
asli Medan, tetapi...... asli Solo. 
Pemudi2 jang 10 tahun 'jang lalu 
masih ketjil2. jang setiap sore di 
giring berbaris oleh Miss Ribut 
»Shoonan” dari rumahnja di Ban- 
djarsari kes. Pasarpon. 

Djuga tari- Atjehnja, ig bagus' itu) 
ternjata dimainkan oleh kawan2 
Pulisi, asal Atjeh, tetapi jg sudah 
di. Djakarta. Mobrig-men. 

Jang asli benar,  jakni 
PONOROGO,  Diwaktu 

REJOG 
masih. la- 

ini? Mataharikah? Bulanpurnama: 
kah? Bukan, bukan itu namanja. Me 
lainkan diberi nama dari namanja 
orang baru sadja meninggal dunia. 
Berlian itu Geri nama ,,President 
Vargas”. 
“Itulah tjerita barilan dari negara 

,Kaju merah”. 
|... Bahasa resminja Portugis. 

Djumlah angka2 penduduknja su- 
dah saja sebutkan dimuka. Sekarang 
“baik djuga kiranja djika disebut pro 
centagenja.: Daripada djumlah pendu 
duk itu, jang 63 pCt orang kulit pu 
tih, 21 pCt Mestiza (Indo), 18 pCt. 
Negro. Sedangkan kota2 jang terke 
nal, selain Rio de Janeiro, adalah 
Sao Paulo, Pernambuco, Bahia 'alias   ra bagian Minas Gerais. Dalam ta- 

hun 1853 didekat kota Begagem di 
ketemukan berlian jang sangat. men 
takdjubkan, beratnja 234 karat. Ber 
lian itu adalah termasuk salah satu 
permata berharga jg terbesar. Itulah 
berlian jang dinamai ,,Bintang Sela 
tan”, Kissah berlian luar biasa itu 
tidak tjuma satu. kali. Pada waktu2 
berikutnja diketemukan lagi berlian 
jang lebih besar, beratnja 726 kas 
rat. Djadi hampir tiga kalinja ,,Bin 

er tuan tebak, 
apa nama berlian jung lebih “besar 

San Salvador, Para alias Belem. 
Tjerita Brazilia jang saja mulai da 

ri kopi dengan menjinggung2 emas 
dan berliannja itu akan saja achiri 
dengan bahasa jang dipergunakan di 

sana, Jang diresmikan, jakni 1g. di- 
pergunakan untuk surat2 resmi, ada 
lah bahasa Portugis. Tetapi pendu 
duknja ada djuga jang memperguna 
kan bahasa Itali dan bahasa Djer- 
man. Agama jg. banjak dianut oleh 

| ditambah pawai2, memang 

tihan... di Istana, kelud jg 
DARI KEPANG itu, — maksiud- 
nja supaja ,modern” — sama di- 
tempeli gambar2nja filmacteur dan 

filmactrice dari Hollywood. Di- 
tempel dibagian .bokongnja? kuda. 
Sudah sha Bung Karno sama se- 
kali tidak setudju dan segera di- 
perintah supaja dihapus itu gam- 
bar2 pemain film asing jg ditempel 
di ,,hbokong”. Dan istimewanja la- 
gi ialah bahwa penari2nja jg meng- 
gunakan ,,djaran kepang” tadi ti- 
dak memakai katja-mata hitam, se- 
perti tradisinja di Maleman Sriwes 
dari itu. Ini ternjata 
manis, sebab memang ........ orang2 
nja ja manis manis. 

ek 
ie Na 

GELOMBANG2 manusia, ratusan 
ribu, sedjak 16 Agustus sampai 18 
Agustus, ditambah rapat raksasa, 

sedjak 
perajaan 17 Agustus 1950 di Dja- 

karta, Ibu Kuwalon (eh salah, Ibu: 
KOTA) ini belum pernah terdjadi 
seperti baru2 ini. Sampai lalu-lin- 
tas terhalang sama-sekali, Mereka 

2 

emandangan uri 

tapan Undang-Undang No. 22/1946 

  

    besar dari kaum wanita jg 
ng umum dari gedung 

| babak pertama mengenai . 
22/1946 wunuuk pentjata- 

hebat Sidang pleno ter- 
wakil ketua fl Arudji Kartawi- 

kalau diteliti lebih kurang ada 30 
matjam, jaitu utunk sesuatu daerah 

Menurut pemerintah, keadaan: ig: 
demikian tidak dapat dipertahankan 
terus dan oleh karenanja, maka di 
anggap perlu untuk. mempersatukan 

ruh Indonesia hanja ada satu peratu 

mengharap disahkanja R.U.U. “pene 

itu. Terhadap usul Front Wanita” da 
lam pemandangan umum babak per 
tama: jang menghendaki supaja pe 
merintah - mendahulukan dimadjukan 
nja R.U.U, tentang perkawinan Men 
teri menjatakan, bahwa hal itu akan 

dipenuhi oleh pemerintah, karena 
tuntutan itu menurut Menteri me 

mang dapat dimengerti, sebab dida 
lam masjarakat Islam Indonesia ba 

njak didapati.  kedjadian-kedjadian 
bahwa kaum laki-lakinja tidak atar. 
kurang memperhatikan hukum mu 
nakahat, sehingga kaum wanita mc 
rasa kehilangan hak dan diperlaku 
kan sewenang-wenang.. oleh suami 

nja. 2 
Selandjutnja Menteri menerang- 

kan tentang hasil2 usaha Panitia 
Penjelidik Hukum dan. Peraturan 
N'kah, Talag ” Rudjuk jang di 
ketuai.oleh Tengku Muhd. Hasan 
dan dikataka: hwa pemerintah 
berharap dala am bulan September 
R-U.U. Perkawiann Ummat Is- 
lam itu sudah akan dapat disam- 
paikan kepada kabinet jang sele 
kasnja akan meneruskan kepsda 
parlemen. 

enter? kemud'an membantah! 
pendapat beberapa anggota jang! 
kuatir pemerintah akan mendjadi- 
kan Undang2 Pentjatatan Nikah ' 
Talag dan Rudjuk sebagai ca 
mou'lage guna menghalang-hala. 
ngi penjampaian R-U.U. Perka-| 
wnan Ummat Islam kepada eni 
lemen. 
Terhadap pemandangan umum! 

para anggota jang mengemukakan,! 
bahwa banjaknia talag terkadang! 
sampai 6096 dari banjaknja nikah! 
karena katanja sebagian disebab-' 
kan talag hanja tjukup dengan! 
memberitahu”, sedangkan untuk! 

Di 'kah , Sigunakan perkataan ,di-! 
awasi” atau karena disebabkan! 
machtsmisbruik p'hak laki2, Men-! 
teri menjatakan, bahwa pemerin-! 
tah merasa sedih melihat "ps 
nia nlai agama dari orang2 jang! 
berbuat demikian, karena — katal 
Menteri — agama Islam tidak! 
Pen mereka kawin lalu tje-/ 

kawin lalu tierai lagi dst. ' 

  

  

    

  

    

         

    
     
     
    
     
    
       

     

  

   

  

       
   rika akan menarik 4 divisie.. 

    

Di Seoul baru2 ini diadakan demonstrasi waktu diumumkan bahwa Ame 
tentaranja.. 

tudjukan utk. menentang penarikan kembali tentara Amerika dari Korea, 
dari..- Korea... Demonstrasi di   

  

Tuan Butuh Sendjata ? 
  

PABRIK2 SWIS DI OERLI 
mesin Biihrle & Co, terkenal di 
djata2 mereka jang tepat, pabrik2 

lain tulis »La Tribune des. Na 
Stahmer, jang selama. perang du 
djabat ta Djerman di To 
lagi di Tokio sedjak 1952. Dida 
jang menarik sangat perhatian ka 
djuga suatu peluru jang dikemudi 
dapat terbang 20 km tingginja. 

Benda ini dianggap sebagai :pe- 
nangkis serangan udara jang terbaik 
diseluruh dunia. 

Stahmer antara lain bertemu de- 
ngan Masuhara Keichi. Dia ini wa- 

kil ketua umum dari badan. perta- 
hanan Djepang, merangkap ketua 

panitia penjelidik peluru jang dike- 
mudikan. Keichi mengatakan bahwa 

ia sangat tertarik oleh peluru jang 
dapat dikemudikan buatan pabrik 
Oerlikon, jang tertjantum dalam ca- 
talogus Stahmer. 

Hal2 jang masih menjukarkan 
tertjapainja persetudjuan ialah : 

1. Djepang hanja sedikit sadja 
devisennja, dan pembelian2 perta 
ma hanja terbatas pada satu atau '! 
dua batterij (satu batterij harga- | 
aja tjuma $ 1 djuta. 
2. Dua buah firma Diepang. | 
terutama Mitsubishi. Shoji Co.., 
lengan diam2 bekerdjia membuat | 
yeluru2 jang dapat dikemudikan. 
Kini pekerdjaan itu sudah. selesai 
lan mereka mempunjai raket2.tju 
kup banjak. 

ma
sa
 

    
Tbamionjah pokok2 terpenting! 
djiawaban pemerintah jang ditutup! 
dengan harapan supaja parlemen 
mengesahkan R.U.U. tentang ber- 
lakunta Undang2 No. 22/1946 

tara). 

Baji Ber Berke- 
pala Dua 

DIKAMPUNG koloni Pasar 
Tiga Kwala Begumit kira-kira 50 
km dari Medan mepudju ke Pang- 
kalan Brandan, pada tanggai 24! 
Agustus j baru lalu, seorang ' 
iba dari keluarga Darmo Prawiro 
telah MA. $ anak ig ' 
berkepala dua tetapi adan sa- 
tu. 
Kepala jang kedua itu Pena   . begitu gembira, memang pertama2 

karena ingin Merajakan Hari Ke- 
merdekaan, ditambah hilangnja | 
Uni, dasar pakai praon di Tjili-' 
wung, jg biasanja penuh dgn orang 
mandi dan tjutji itu. Tetapi dgn ini 
njata 'sekali, bahwa: rakjat sangat 
membutuhkan hiburan. Peribahasa- 
nja, djangankan- jg tontonan, wong 
orang mandi sadja DITONTON. 
Demikianlah kewadjiban Pak Diso 
ig sudah penuh pengalaman soal 
hiburan rakjat sewaktu di Solo itu, 
tentu tidak akan kehabisan inisia- 
tip dan kreasi untuk melaksanakan 
kebutuhan rakjat ini. 
Memang sekarang timan2 dida- 

lam kota bertambah banjak dan se- 
dap dipandang. mata, disana-sini su- 
dah pakai ajunan apa. Tetapi tem- 
pat. seperti Minapadi, Tirtanadi, 
Sriwedari, masih djauh kurang bah: 
kan belum ada sama sekali, ketju- 
ali Tjilintjing, Gardenhall dil jg 
bukan kepunjaan Balaikota dan: 
umumnja djuga belum untuk rak- 
jat djelata. Kita mengerti bahwa 
tempat2 jg diperlukan untuk itu, 
memang kurang. Tetapi disarnping 
gedung2 baru bersusun tiga empat 
jg kint banjak didirikan, gedung | 
Pemerintahan jg  banjak  djuga, 
Bank2 jg modern, perlulah hal tem- 
pat hiburan rakjat isi. mendapat 
perhatian pula jg istimewa. Keme: 
laratan hidup, kesukaran rumah 
tangga, kelesuan kerdjay  teriknja 

hawa di Djakarta, agaknja dapat 
dikurangi, dihibur dgn... tem- 

itu. 
tg 

ik 

Min djuga sibuk dengan 
Gn lihan ma adi Radio daerah. 

alnja sama an, Benan Jain2 
kota dimana ada RRI-nja, Gila- 
nja ialah bahwa ani di karta 
bermain Tn mendjadi-djadi. Ka 
jau PEI mendingan, ini utk, 

an itu pemilihan Bintang d 
pakai taruhan ? Jang memb 19 mn 
kabar kepada kita ini djustru.. 
Karang Pen gamii terkenal send ri, 

reg : Mas, sekarang ternj: ta 
ni. dj a Ha “pemsin 

nd bola. Orang pada bertarch.   penduduknja adalah Rooms-Katholik, 
Diumlah penganutnia hamn'r 95 pCt 

dari seluruh. pencaduk 

Ada jang pegang Ade, ada 
pegang Mien Sondak, 5 Ada Aa 
pecare Sem Salim, Dan lain?” 

Boleh djadi nanti akan ada 

pat2 jg #puk ejup seperti di Solot 

stjagak lek”, Ini lain lagi, Masi 

diatas pusat, dj 
pantjaindranja. Kini. baji 
“berkepala dua itu masih dalam 
“keadaan sehat walafiat dan dira- | 
wat dirumah sakit di Tang, 
Pura (Antara). 

TAN KIE KOEN DIMINTA- 
KAN HUKUMAN PENDJARA 

4 TAHUN. 
.. Sesudah 37 .kali mengadakan si 
dang serta melakukan pemeriksa- 
an terhadap perkara tuduhan- 
menggelapkan — uang Ik. Rp: 
D0u :000,— milik N.V. ..Oci Ho 

Kn di Djakarta Kota dengan 
menghadapkan bekas kuasa N.V. 
eri Tan Kie Koen sebagai : 
terdakwa, djaksa R- R. M. Hara- 
hap dalam sidang Pengadilan Ne- 
eri karta jang rlangsung 
ari 

Er guisito Tnia serta menuntut su- 
para terhadap diri Tan K-K. dis 
djatuhi hukuman pendjara selama 
4 tahun, dipotong waktu selama 
dalam tahanan serta mewadjibkan 
terdakwa membajar segala ongkos 
perkara Selandjutnja oleh djaksa' 
dtuntut supaja hakim menjatakan 
mensita harta-milik terdakwa jang 

' diperoleh dari uang jang mendja- 
di persoalan perkara ini, antara! 
lan berupa 4 buah mobil, sebuah: 
rumah tinggal, uang kontan Rp. 
100.000, serta uang jang di-| 
blokkir dalam bank sebesar Rp. 
E/: 000 — Ae aa radio, dsb. -nja- 

  

Ldjudi Dkbauan bila ada aka! 
-untuk menebak situ suara siapa”.. 

SEKARANG INI Gedong Olah 
raga Djakarta jang bisa memuat 
4500 orang masih terlalu  ketjil 
untuk pertundjukan Pemilihan : 

ton masih berlipat ganda dari jz 
sudah dapat kartjis. Dan malah | 
lada penonton jang membawa baji 
apa. Akibatnja lantas, sang ajah ' 

, menggendong anaknja diluar ge- 

Tjuma djengkelnja, ketika 
suami hanja diberi   mendengarkan suara2,.... | prija. 

“Kedjengkelan ini nampak ketika 
Suami itu membentak: - ,,Kalau 
suara lelaki sih, lebih baik suara- 
ku sendiri cadja Oa Mari yr: 
sealgagnnas 2 

   
untuk seluruh Indones'a itus (An-'! 

  

ebo telah. membatjakan | 

adakan tawaran2 kepada tentara baru ,Diepang, 

# kali. 

Pabrik Oerlikon Tawar- 

kan Sendjata?Ke D'pang 
Ada Djuga Peluruf Jg Dapat 'Dikemu- 
dikan?Setjara Helioprafta Ig Dapat 

Terbang Setinggi 20 Km. 
KON, jaitu pabrik2 perkakas dan 
seluruh dunia karena buatan sen- 
inilah beium selang lama meng- 

demikian antara 
tions”. Wakil mereka, Dr. H. G. 
nia ke-I diserahi mewakili men- 
kio, kini untuk ketiga kalinja tiba 
lam catalogus jang dibawanja dan 
um ahli:tehnik Diepang, disebut 
kan setjara radiografis dan jang 

Oleh Oerlikon ditawarkan dju 
ca kepada Djepang sedjenis meri- 
am penangkis udara jang berkali 
ber 20 mm dan dapat menembak 
dengan tjepat sangat. Didalam 
satu sekon dapat ia menembak 30 

laobisa dipakai bukan sadja 
diatas tanah, tetapi djuga dikapal 
dan dipesawat udara. 

Sebagai sendjata anti-tank - Ocerli- 
kon menawarkan sebuah raket jang 
terbang 650m. dalam 1 sekon dan 

' jang lebih efektif dari bazooka Ame 
rika. Satu kali tembak, 8 raket ter- 

bang, 
Kesan pertama Dr. Stahmer, ten- 

| tara baru Djepang merupakan suatu 
pasaran jang ada didalam potensi 
dan jang mengandung kemungkinan 
akan mendjadi. penting sangat. Ia 
menjarankan supaja Oerlikon jaag 
pada waktu ini satu2 dipasaran tie- 

(ngenai barang2 dagangan itu, de- 
ngan segera harus berusaha measa- 
pkatkan tempat jang kuat. Pasii —- 

demikian Stahmer — tidak lama ia- 
Si saingan2. kan mendekati djuga 
tentara Djepang. 

RA IP 

Ja Sepele? Sadja!! 
TANDA LALU LINTAS. 

Peraturan2 baru dalam lalu lintas kota Semarang memang membawa 
perbaikan jang tak sedikit bagi masjarakat. Ketjelakaan2 berkurang. Tapi 

ada soal sepele jang kiranja patut diperhatikap oleh fihak 'penjelenggara 
perbaruan peraturan lalu lintas ini. 

petundjuk2 pada peraturan2 baru in 
»- Seperti diketahui, untuk.. memberi 
i, dipelbagai djalan kini sibuk dibuat 

tanda2 lalu lintas. Ada jang dipesang ditepi dijalan, tapi ada djuga, teruta J S PL Gj Pp 1 
ma diperampatan2, jang dipasarg ditengah djalan. Misalnia weg-bakens 
jang dibuat dari beton. 

Disiang hari, memang pemasang tanda2 baru ditengah djalan 'ini tak 
begitu menjulitkan bagi para pengendara kendaraan. 

banjak. pengendara2 jang salah lihat menabrak 
baru ini Terutama orang2 dari Itar 

mengalami ketjelakaan. Kiranja tak 

Tapi dimalam hari, 
weg-bakens jang masih 

kota, pengendara2 sepeda-motor. bisa 
ada djeleknja bila weg-bakens jang 

baru dan belum begitu dikenal dan jang kini sedang dikerdjakan itu pada 
malam hari diberi lampu2 merah. Dengan begitu. perturan lalu.. lintas 
jang maksudnja mengurangi kerjelakaan lalu tak sebaliknjamalahan me 
nambah ketjelakaan. 

Ki Bloko Suto. 
Ry 

TS SL SL AL TE TA TA LA TE LL EL LL LK 

Sudah Capai ratusan Surat Kudjian 

  

UNTUK WAN 
AMIROSOL dan Impotin Tablet : 
menolong mereka,jang terganggu 

AMIROSOL dan Impotin Tablet 
tuk kembalikan tenaga jang sudah hilang, 

ITA& LAKI? 
Paling berharga dan tjepat untuk 
kesehatannja. 

: Paling mudjarab dan tjepat un- 
bagi orang lelaki jang 

sudah tua ataupun jang masih muda, jang menderita penjakit. Pe- 
njakit ini bisa timbulkan rupa-ru pa penjakit, mitsalnja buah ping- 
gang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas marah, suka tupa, 
kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti datang bulan 
tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang “darah, tidak mempunjai anak 
dan lain-lain. 
Impotin Tablet buat kuat orang Lelaki Harga 

AMIROSOL harga 
AMIRODOL untuk sakit k 
AMIRO OLIE obat untuk 

TERANG BULAN obat hilangkan kukul 
(djerawat) dan bik 

TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 
Harga 

Ongkos kirim 10765 

una Rp. 39.— 
seneunnaakasa aras nna ena . Rp. 25 

eputihan (Pektai)... Rp. 25.—— 
orang lelaki 
tambah kuat ....... Rp. 20,— 

in bersih muka...... Rp. 25.— 

Rp. 20— dam “Rp. 10.— 

Terbikin oleh 

Tabib A mirodin 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO   

Bintang Radio”. Jang ingin an, 

' dong, ibunja nonton. Bergantian. | 
sang | 

kesempatan i 

ZONDER 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit 

OPERATIE 
Ambeien (wasir), orang laki pelu 

(Impotensi), kurang sjahwat dan lain-lain. Kalau minta baik de- 
ngan garansi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh 
Nanang 
AGEN: 

KASIM DADA 
HOK AN 

| ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 

UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 
Toko Obat ENG NJAN HO 

“ Toko Ohat ENG TAY H9 
POORAN SPORTING COX 

TJE HOO 

Toko obat PO NING TONG 

Ngupasan 12, Jogjakarta 

Kp. Melaju 30, Semarang 
Petjinan, Magelang 
Pekodjan..101, Semurag 
Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Di. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
Dj. Pulisi 30, Pontianak 
Petjinan 75 Togia. 
Peninan SR. 
Dil, Pontjol 40 Semarang 

Be HALAL AL MAA 
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Distributeur : 

      

  

ORION' 5-7-9.15 (17th) 

   
     

     

    
    

REX AAS 

& : 
obat terkenal-untuk segala 
rupa Muh akan ca . 

2g 

  
EH 

  

  

—— 

: | 
KURSUS MENDJAHIT SRP? | 

| 
| 

  

DJALAN MALUKU 20 Bak 

"yasin MENERIMA MURID BARU dan DJAITAN 

UNTUK PAKAIAN WANITA dan ANAK-ANAK. 

  

      

TAN DIWARA “PPT. DIDUNIA 

“Sutradara termasjhur CECIL .B. De ..MILLE sesudahnja  menjipta 

SAMSON AND DALILAH” jg. mengagumkan dunia, kini ia mem- 

persembahkan pula sebuah film RAKSASA jang mana memakan tem- 

po 2D tahua IAMA ....ooW#o.ooooraa 1! 
Memntud (po7B DeMileg 

ACTUALLY FILMED DeA 
UNDER TRE BIG Gecir B- PE) ie: . 

K
a
 

a
p
a
 
S
a
k
a
»
 

: GH FARTH 2 
ea ya TECHNICOLOR 

(MAKLTON DOROTNT Gi  : 
ia ME MESIN LOR lur 

ENI MELAYU MENU AGNCI PAN “AE KU CADERA «ANT COMEL Leg. 
Padat mt Dnrag te BINI KMUL Kabocet md Ot maeatan W Ungong Bas darma 4 Date Coin 

En ai aa Dn ZA De ye Te Dana DI ant Jauh Crati | jas 

Ham aa RAL ALUR e aa 

cirkus, 
penuh 

   

   
Stang Oma 
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Ls anonoooox - 

Tjerita dari maut jang selalu mengantjam hidup pemaini2 

suka duk4 mereka! Lelutjon jang menarik, kehidupan jg. 

dan ke-nekatan!!! 

Warna, jang 1 indah H cam 
Permainan Ajunan jang berani sa 

Ketiilakaan kereta-api jang menjedihkan 

(UNTUK SEGALA AA DARI NENEK SE HINGGA TJUTIUN!!) 

HARGA TEMPAT: Rp. 4.00 — Rp. 2,50 — Rp. 

(Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Urusan Harga dalam surat ter- 

tanggal 24/8254 No. 2169/K.P./85M.). 

HARGA TEMPAT: Untuk pertundjukan siang: HARGA BIASA. 

DJAGALAH HARI PREMIERE-NJA 

“Badut2 jang menggembirakan 

Terlepasnja binatang? buas 

Mt 

  

  

maa 

Tinggal Sedikit Mala Ini malam premiere! Diesalad 2 

   
    

      

        

    
    
    
        

        

        
   

mua? 2” Tn : 
TR pang 

na nak Mn 
Ini dan - Besok “Pagi 
dj. 10— di aREX?         

    

  

Forerooen Treasure ' 
Forsiooen Lips" 
Land terror 

$ “and lust ride in 

the wake of the 

ship called 

MARA MARU! 

  

ANN AA re Lema 

Tinggal Sedikit Malam! 
(13. th.) i 

5x Rama 

ERRo RUTH 

FN: ROMAN 
“ PKapal aneh ba orang2 jang berbubana 

dipantai lautan Tiongkok, terdjadi pengamu- 

— Ikan seru aneh seram ngeri 

“dan mendebarkan! 

   
seen Manan 

N RICHARD NASH 
May 0g Mar Stesne 

Oapereea 
GORDON DOLGLA" 

anakan ANE saseso” DEAL sus o.. 

  

: TINGGAL SEDIKIT MALAM! 

KGRIS” “SAS 5 KIS 5 OS 

Film Philipina bahasa INDONESIA! 

De La Rosa — Gonzales dalam: 

.Waling — 
Waling” 

(BUNGA KEMATIAN) 

AKAN DATI 1G. MGM, s FESTIVAL FILM 1G. TERBESAR!!! 

INGER — Deborah KERR — James MASON | 

| THB PRISONER OF ZENDA" (Technicolor) 

  
Type Peri #SEMARANG" Idzin No. 1628/111/Ai/171. 

Ng j . 

  
aan datang an Tanba vi 

-Mesin2 djahit cabinet model paling baru a.l. : 

“ Untuk djual lagi dapat potongan pantas. 

& Untuk pembeli didalam kota dapat Mantaa 

franco sampai drone TON 

Super. Radio Company N. V. : 
Tjb. Semarang : Seteran (Duwet) 5 

235 9 (“7 -tahung 

aa Pa usa Magna 

  

  

Sei Seong, 25 Agustus 1954. 

Hal: Minta . Maaf. Jie Tuan Lie Siong Phin, 
dio Udik No. 2, 

& BEA 3 se "Di Djakarta. 

kami sasnlalakan k pada tuan bahwa, kami min- 
an, tuan anggap merugi- 

  

   
   

  

    

    

   

   
      

    

   

  

Dengan Boko 
Bersama ini 

ta maaf atas perbuatan kami Mae. 3 

  

kan tuan punja perusahaan (peni n minjak rambut tjap pom- 

  

pa), sebagaimana halnja jang Wan kan kepada pihak jang ber- 
wadjib. 

Kemudian kami i utjapkan te rima kasih ke: 
   

pada tuan, atas ke- 
| murahan hati tuan jang MeNNAn, maaf atas kami punja kesalahan. 

Hormat kami, 
Ka bin Aden. Salam Ra 

   
   

     

    

    

   

      

hi Fat, 

   

LINDA de Luxe 
ROYAL : $ “jan Ra terkenal “di 
EVERGREEN G aan dapat banjak pudji-- 
VICTORIA 5 lan. Specialis untuk Wasir (Aam- 
HILLMAN | AB OrAN TN Mn 

70 x : jan lain-lain Pe- 
Singa daan njakit. ZONDER OPERATIE.   

Hara sore 
  

    

) Batjalah : 
: »Suara Merdeka” 

    

BERLIAN TERLEPAS | 
Dapat mengikat BERLIAN dalem TEMPO JANG SINGKAT, 

'menurut. MODEL (ONTWERP) JANG. PALING BARU, 

dengan : MAS, MAS PUTIH atawa PERAK. 

Juwelier 

  

Bodjong 64. Semarang. Telp. 646 

Petjinan 30. Jogjakarta. : 

PEKERDJAAN TJEPAT, HALUS dan ONGKOS PANTES.   

    

OBAT KUAT 
ISTIM EWAR 

  

"« PHARMA" 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki 

Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 

Sar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 

mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 

Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran. Kekuatan Penghafal 

mendjadi Kurang d.l.l. Sekali tjobalah akan berbukti peer: 

akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— Ia 

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 
enaga, obat istimewa, (keterangan lebih dielas dalam doos) 
lebotol Rp. 25.—  “'YALIN untuk wanita jang mere» sakit " 
Bulan (HAID) tidai tjotjok.- Sebotol Rp. 26- “REGNOL . 

|untuk (HAMIL dapat turunan (Anak) Sebotoi kp. He . . 

APEHRODIN untuk Kelapardsi 
— laki2 (OBAT, Tan 2 Sio 

DC CREAM untuk Rekanan 
tanda2 hitam dimuka (TJ 
KAN dan BERTJAHAJA) 

TR Mobptok 2... 15.— 

5 NO HAIR CREAM untuk 
PE , hilangkar — rambut. Sebotol 

“Rp. 10— 
.. ATOM BAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Xp. 15— 
Hiarus tambah 1570 ongkos kirim. 

». C. PHARMA Djalan Riaa/ 
Ternae — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 
. TOKO OBAT TIONGHOA 

  

  

AGEN3: 

La : Toko Obat Eng Tay Hv Pekodjan 101, Magelang: 
10ko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R. Obat ,,KARUHUN 
Djokja dan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
foko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan He 
Petjinan 15, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
3ng - Tong Pasuketan, Tg Bie Pangan dan. Apotheer 
selamat, Tiirebon. 

HL IM MMI Na ia aa ia ii 

Djam yg 9—12 pagi 

Telp. 533 i 

PENGUMUMAN 
Dengan surat keputusa n Kementerian Sosial R.L. tgl. 10 

Agustus 1954 No. UR. 9— 101: 

1. ditjabut idin kepada Jajasan Dana Bantuan di Djakarta 

aa mengadakan undian uang sebesar Rp. 4.000.000,- 

. tersebut surat keputusan 

"tel'a. SA ril 54 No, UR. 8-29 utk. bin. Agustus 154, 

" b. 5 Mei 54 No. UR. 8-30 ,, 5, September 254, 

c. 25 Mei '54 No. UR. 8-31 3 Ta Oktober 54, 

II. diberikan idin kepada Jajasan Dana Bantuan di Djakar- 

, ta atas dasar Undang2 no. 22/1954 untuk mengadakan 

undian uang sebesar Rp. 4.000.000,— untuk bulan Agus 
tus, September dan Oktober 1954. ! 
Berhubun dengan itu tgl. dan nomer surat keputusan 

“Kementerian Sosial R. I. jang tertera pada surat2 undian Ja- 

jasan Dana Bantuan bulan Agustus, September dan Oktober 

1954 harus dibatja : 

10 Agustus: 1954 No. UR. 9—101. 

Djakarta, 24 Agustus 1954. 
# 

Jajasan Dana Bantuan 
GK” g 

MEN Sana RAP ANN RENT NAAM Ma ENAK BE BEAN BNN BEN AM SES .. 
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RADIUM VIRANOL TONIC PILL 

Tan 100 pCt. Sembuhkan | 
Pena jihan papa Le- 
mah Sjahwat) Lemah Badan Le- 
mah Urat2 Sjaraf Djantung Ber- 
debar-debar Buah Pinggang otak 
(Brain) Linu2 Pusing Tee ala 
lekas tjapai Muka putjat, Ken- 5 
tjing manis Kaki tangan dingin $ 
Makanan tidak hantjur, Sering 
mimpi suka marah-marah d.l.l. 

Tanggung madya dan mudjarab harga 1 Botcl isi 20 Pill Rp 30,— 
BLOSSOM FACE CREAM Soften Your 
face and skin, Removes pimples, Wrinkles 

and other skin blemishes. 
USE : Twice daily after bath as foundation 
for Your make-up 
Sempurnakanlah kulit muka, 
Menghilangkan hitam2, kukul kekolotan, 

Panu, Djerawat dan wiru kulit muka. Mu- 
ka kelihatan muda seperti gadis dan tjantik 
Kulit djadi litjin dan halus. 

Baik sekali untuk dipakai sesudah mandi 
sebagai foundation dari Njonja punja 
make-up, djikalau ingin bepergian ke un- 
dangan Harga 1 Pot Rp. 15— 

SULTANA BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 
Develops and swells a flat bust. 
Tightens and lifts sagging and flabby bust 

to perfection as a maiden form. 
USE: Twice daily, when you go to bed, 
and morning-time, 

Membikin badan njonja tetap bagus se- 
perti gadis. Buah dadatidak bagus lantaran 
banjak anak. Mendjadi kentjeng lagi, 
djikalau pake ini Cream. Buah dada jang 
ketjil mendjadi besar semustinja. 

Harga 1 Pot Rp. 30,— 
Bisa dapat beli di Toko Obat Tiong Hoa di seluruh Indonesia 

- Pusat Pendjual: TABIB M AW N 
. Djalan Tamblong aah Telefoon 4941 — Bandung 

Agen-agen lama masih tetap : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, 
Pekodjan 101, Semarang: Toko Obat Shanghai & Singapore, Pasar 

  

  
x 

| Djohar, Semarang, Zindabad House, Nonongan no. 77, Solo, Toko 

Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Tek An Tong, Petjinan 81, 
Djokjas Toko Obat Eng Njan Hoo, Petjinan 75 Djokja. 

“aa SL AL LL LT IL TE TN EL LT TI MERK 

  

SURAT PUDJIAN 
Saja jang bertanda tangan dibawah ini, saja punja penjakit 

#rupa-rupa. Dari dua tahun, suka lekas marah, Kepala pusing, 
Hati berdebar-debar, Kurang makan kurang tidur, Muka putjat, 

| Kesenangan tidak ada, Mata kabur, Malas kerdja. Saja sudah 
| makan rupa-rupa obat,.tapi tidak berhasil, sampai saja punja hati 
djengkel. Tambah lama tambah kurus. Saja punja tetangga sudah 
pernah makan Obat AMIROSOL. Dia suruh tjoba makan Obat 
Amirosol, tapi saja tidak pertjaja. Apa Obat Amirosol bisa tulung 

| saja punja penjakit, terpaksa saja beli buat pertjobaan dari Agen 
| Amirodin jang ada di Pasar Senen Djakarta satu pak. Mulai saja 
makan itu obat Amirosol, dalam satu minggu penjakit saja kentara 

| kurang. Saja beli lagi dua pak Obat Amirosol. Obat Amirosol 
: | belum habis, penjakit saja sudah sembuh sama sekali. Saja heran 
| Obat Amirosol keluaran dari Tabib Amirodin Kusumojudan Solo, 
| saja berani udji betul, dan saja membilang  beribu-ribu terima 
| kasih pada Tabib Amirodin, Jang maha Esa kasih sehat saja punja 
| badan, terima kasih. 

  
  

  

&| Dibuka Setengah Hari 
Besok tg. 29 Agustus 1954 hari Min 

ES Toko kami DIBUKA SETENGAH HARI. 

Saksi kanlsh: 

Persediaan TEXTIEL kami jang serba lengkap.: 
Pakaian Kanak2 — Mainan Kanak2 — Kantjing2: 
dan Benang2 djait Komplit. — Alat2 Ketjantikan. 

nggu j.a.d. 4 pa biasanja : 
- 

    
(47 tahun) 

  

Kemedja bermatjam2 merk — Sepatu2 “dan' 
Kaos2 Kaki. 

Perkakas Dapur lengkap — Dan barang?”lainnja 
$ untuk keperluan rumah tangga sehari-hari ! 

HARGA2NJA SELALU BERLAWANAN ! / 

PERLAJANANNJA SANGAT MEMPUASKAN ! 

RADJA MURAH 

(Toko ,HIEN“ & Co. 
Bodjong 25 — Tilp. 1577. - SEMARANG 

      

  

    

  

, Hormat kami, i 2 Tuan ABBAS, Djakarta. 

“Telah kebilangan satu tas ketj! kerisi: 
1. No. bewijs H. 5666. 5 
1. Buku keur H. 5666. — 
1. Kartu prioriteit H. 5666. 
1. Surat pembajaran keur H. 5666. 
1. Kartu padjak H. 5666. 
1. Kartu trajek. 

binti betjak perdjalanan antara Bodjong—Pekodjan, kira2 djam 
15,15, tgl. 25 Augustus 1954. Hendaknja dikembalikan kepada 
G.K.B.I. Purwodinatan Memean 18. Telf. 1328 Semarang. 

  

  

    
  

| | 

| . Surat Pudjian | 
j | Saja jang Bertanda Tandan Dibawah Ini, Bernama 1 

! | 
| | BAMBANG EDDY, 

Karang Kadjan, 302, Jokjakarta 
Kami: Sangat Memudji Ob at Amirosol Jang Bisa Tulung Sa- 

j ja punja Penjakit Jang sudah lama, Kami hatur Perbanjak | 
trima kasih pada tabib Ami rodin Kusumojudan 95/a Solo, | 

asn
tne

see
n 

Obat Amirosol Begitu Mudjarab K B | 
Sekian. Trima Kasi 1 | J ami Brani Oedji Hn | 

| Hormat Kami 1 

BAMBANG EDDY, : 
Jokjakarta. | 

  

  

  
  

  

| ( SOME RACKET YOUVE GOT, 
CHAUNCEY! SPUR WINS TH 
TOP MONEY IN YOUR SHOW--TKEN 

THE MASKEO RIDER 
v 15 IN THE CHUTE NOW, 
SPEC! BE SURE YOll GIE HIM A 
CROOKED COUNT S0 HE CAN'T 

BEAT Aa LOCKWOOD! 

    

AS LONG AS I GET MY CUT! 

  

      
   

   
SPLITS WITH YOU! 1 AIN'T KICKIN' 

KROY ENTERS TE RODEO ARENA DISGUISED 
AS HIS PAL DUSIY CURANO-TME MASKER 

  

    
      

          

2 Pal . 
NS 
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— Honungbang bertopeng sudah keluar di   
pat dibagi dengan kamu!   

  

Saja tidak akan berbuat 

KI apa-apa! 

      

-—- Gerombolanmu me 

gelanggang sekarang, Spec!.. Hati-hati ka ngang baik betul, Chaun '. 

mu memberi waktu kepadanja supaja diu  cey! Spur  akan.. menang 

tidak dapat mengalahkan Spur Lockwood! dan mendapatkan uang ba 

— Saja tahu apa..jg. harus saja kerdjakan!  njak — dan kemudian da 

  

  

— Ajak, Dusty naik ku 
da liar! 
— Anak saja akan me 

nundjukkan pada penon 
ton permainan naik kuda 
jang sesungguhnja, Dorisi 

-— Roy masuk dalam  gelangyang 
Rodeo menjaru sebagai temannya 
Dusty Durand — Penunggang ber 
topeng! 

ROY ROGERS 52 
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Pengumuman! 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI bermaksud mengirimkan 
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Ha, a. 

Iv. 

pemuda2 warganegara Indonesia, untuk beladjar dalam 
djurusan Pemerintahan sampai tingkat Baccaleaureat se- 
bagai mahasiswa ikatan-dinas pada  Fakultit Hukum, 
Ekonomi, Sosial dan Politik dari Universitit Negeri ,,Ga- 
djah Mada” di-Jogjakarta dengan mendapat tundjangan- 
beladjar dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dar 
Kebudajaan. 

I. SJARAT2 PENERIMAAN: 

Prija/ wanita, 
umur tidak boleh lebih dari 25 tahun, 
mempunjai idjazah S.M.A.-Negeri (A. B. atau CO): 
hasil rata2 angka-ud jian penghabisan : 
sekurang2-nia 6/2 (enam setengah): 
berbadan sehat: 
tidak berpenjakit paru2, 
dinjatakan lulus menempuh udjian- -penjaringan. 

n. TJARA MELAMAR : 

Pelamar2 harus mengadjukan permohonan setjara tertu- 
lis dan dapat dialamatkan langsung kepada : 
1. Gubernur, bila bertempat tinggal di-Ibukota Propinsi 

atau : 
2. Pemimpin Kantor Penjelenggara Mahasiswa Kemen- 

terian Dalam Negeri Djalan Melati 7 Jogjakarta, bila 
bertempat-tinggal di-Jogjakarta dan sekitarnja atau : 

3. Kementerian Dalam Negeri, Djalan Segara 7 Djakar- 
“ta, bila bertempat-tinggal di-Djakarta dan sekitarnja, 
Tanggerang, Bogor dan Banten atau: 

4. Bupati/Wali-Kota ditempat, dimana mereka bertem- 
pat-tinggal, dengan disertai : 
a. sahnan idjazah beserta daftar angka udjian-peng- 

habisan jang disjahkan oleh Direktur Sekolah jang 
bersangkutan: 

b. surat keterangan dari Direktur Sekolah, bahwa 
jang bersangkutan mempunjai bakat untuk melan- 
djutkan 'peladjaran ke-Perguruan Tinggi: 

Cc. surat keterangan perihal kelakuan dari pamong- 
pradja: 

d. surat keterangan dokter negeri jang terbaru peri- 
hal kesehatannja dan keterangan dokter R6nisen, 
bahwa tidak berpenjakit paru2: 

e. pasfoto jang terachir: 
t. keterangan penghasilan orang tua jang disjahkan 

oleh pemerintahan setempat. 

Mereka jang memenuhi sjarat2 dimaksud pada punt 
I dan surat2 dimaksud pada punt II ternjata lengkap 
akan dipanggil untuk menempuh udjian- -penjaringan 
tertulis dialamat2 tersebut pada II (1, 2, 3 atau 4): 

b. Mereka jang kemudian dinjatakan lulus menempuh 
udjian-penjaringan dapat terus didaftarkan sebagai 
mahasiswa dan mulai mengikuti kuliah2 

PERUMAHAN : 
2 Di-Jogjakarta tidak disediakan perumahan. 

V. Kesempatan melamar ditutup pada tanggal 10 September '54. 
DJAKARTA, AGUSTUS 1954. ( 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. ) 
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Sa Sa NG SA Na Ge Na Ta AA Tag Ra aa) 

h aa SN EA EK Pi KA ahaha Pe 

Lebih tjepat dari Suara 
Dalam '/, djam 

Rambut putih mendjadi hitam. 

Black Hair Dream Oil 
Tjap Potret Bintang Empat. 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 
Buktikan sendiri. Tidak ps tjampur air dll. 3 
Mudah dipakai. F 

Harga Rp. 25.— Tambah Pena kirim 1576. 

Bisa dapat beli di rumah? Obat diseluruh Indonesia. 

Agen?: bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 

PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN: 

AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 

Pe P btrrroPbPtrPt BRA LB LB LI LL LL SS 

ea Nas sa 
Peterongan Tengah 105 — Semarang, 

“ ADMINISTRASI 
“ MENGETIK 

“ MODEVAK 
“ BAH. BELANDA 

Terima pendaftaran rombongan baru. 
Tjabang: Salatiga — Ambarawa — Demak — Djepara — 

Rembang — Ungaran. 

  
  

  

  
  

    

CITY CONCERN CINEMAS 
"xXx INI MALAM D:M.B. (u. 17 tah) 
5.00.— 7.00 — 9.00 CLAYDE RAINS — MARTA TOREN — 

MARIUS GORING — ANOUK dalam: 

»lHE MAN WHO WATCHED 
TRAINS GO BY” Soo by Technicolor 

  

Seorang jang menunggu datangnja dan berangkatnja kereta-api! Untuk 
Bpa unik Maksud apa? ......... Saksikanlah apa jang terdjadi! Penuh 
sensatie Heibat day gempar! 

GRAND INI MALAM D.M.B. dj. 7 dan 9.30. 
STAGE-SHOW ! — Mempersembahkan pribadi 

OSMAN GUMANTI dan MALA RATINA 
Dua Bintang film Malaya dengan Tarian2 MALAYA — INDIA — 

SIAM — CAMBODJA — BIRMA — DIATAS panggung. 
Sebelumnja pertundjukan film Istimewa ,, NAFSU” dimulai ! (u. 17 tah) 

S. ROOMAI NOOR — OSMAN GUM 
— RUSINI — dll. dalam: 

— NAFSU 
Untuk ini pertundjukan Istimewa harga2 kartjis tiap2 klas ditambah 
dengan extra 50 ci. — dengan idzin Kantor Pusat Urusan Harga ttg. 
24 Djuni 1954 No. 1564/KP/8511. 
Untuk djam 4.45 melingkan “pertundjukan film istimewa ,,N AFSU” 

- dengan harga2 tempat biasa. 

INDRA” INI MALAM D.M.B (u. 
5.00 - 7.00 - 9.00 JAMES STEWART — JOANNE DRU — 

GILBERT ROLAND — DAN DUREYA — dim. 

.THUNDER BAY Solor by 
Technicolor 

The Thundering Saga of Steve Martin and the BAYOU WOMAN ! 
Sebuah film Terbesar. Penuh actie dan sensatie ! 

Hebat dan Menggemparkan ! 

ROYAL INI MALAM D.M.B, (u. Segala umur) 

5.00 -7.00-9.00 A. HAMID ARIF — Pn — SL. UNJATY -- dim. 

»Tiga Benda Adjaibs 
Tjerita 1001 Malam penuh keagaiban dan kegemparan. 

Dewi Sutji melindungi Radja ! Hebat — Gempar ! 

ROXY INI MALAM D.M.B. (u. IFtah) 
5.00 -6.45-9.00  S. ROOMAI NOOR — OSMAN GUMANTI — 

MARIA MENADO — RUSINI — dim. 

»NAFSUS 
Tanggal 26 s/d 30 Agustus 1954 | 

»Korea Bergolak 
mission over Korea 

dng, 
JOHN DEREK AM 

Pertempuran dahsjat pada permulaan perang Korea 

BE Xena 

The three Stooges in Hawaii — Pasti ,,ngguju” terus 

                     

  

17 tah.) 

  

  

Film Istimewa — Riwajat 
jang penuh duka dan suka. 
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