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Ketangannj     

        
  

Lan Ta Na 
merupakan langkah 
ditangkap pada hari K       jang diduga: 

  

: : Wilson”, 

Dr. WILLIAM AI 1 C, HAYES, 2 
rator, Kesenian Mesir pada 
tropolitan Museum of Arts” 
New York, Kemis mei K 
bahwa tulisan2 j: : diketemukan 

  

Tulisan2 tadi seba dari 38 ba- 
ris, mengenaj isi sebuah pesanan jg 
terebut oleh Firaun Kamose, ialah ! , ngatakan 
firaun jg beribukota di Thebe, Me ' 
sir Ulu. Pesanan tadi isinja suatu 
pertjobaan persekutuan antara bang 
sa. Kushi Sudan. jg menguasai Me- 
sir Selatan dan bangsa Hyksos ig 
berasal dari Asia jg menguasai Me- 
sir Utara. Dan persekutuan ini di 
tudjukan terhadap Firaun Kamose. 

Dr. - Hayes. m kan bahwa pe 

  

" sedjarah ig diketemu- 
di Mesir dalam “tahun? 1905 
1939. Kata sang sardjana Ha- 

yes, diketemukannja tulisan di ba- 
wah patung Rhameses tadi ,,me- 
njipnarkan tjahaja jg sangat terang- 

waktu se- 

gjarah jg hampir aan sama 

kan 

dan 

sekali”. (Antara—UE 5 En aga 

4 

per- “pemerintah Filipina 

  

Kemis ya agen2 5 empat 
digedung Y.M.C.A. Manila, wak tu ia s Nan setumpuk Tatan dari seorang. "Hipino R 

Pen penebalan, nja. 

: tr Hong Ki Khung, 

2 'plotan mata? 

   Ka Khung? Gegbekan 1 Dina an 
Menjelundup Dgn” Paspor Palsu—Dokumen2 Sea 

ja ml Pi bina” Bantah atap ti Se et rachtig” 

jare didakwa 
mendjadi anggota salah satu kom 

Komunis internasio 
Inal itu, tiba di Manila pada hari ' 
“Rebo jl dengan kapal .,Presiden 

dan diduga bahwa ia 
bertugas memata-matai kegiatan2 

| Konperensi SEATO di Manila, ig 
jakan dimulai pada tg. 6 Septem 
ber j.a.d. Orang Filipina jang di 
dapati sedang memberikan doku- 
|men2 tadi, menurut agen2 djawa 

-htan rahasia adalah seorang jang 
Ad pn Re sengon berdekatan dengan 

kementerian Juar Dag: Adapun 
dokumen? jang apati dalam 
kamar Hong Ki Khung, menurut 
agen2 djawatan rahasia adalah 

a mengenai seluk-beluk dan prose- 
dur2 organisasi dari konperensi 
SEATO, diantaranja rantjangan? | 
dari berbagai usul dari negara? 
peserta: 

Keterangan2 Hong be- 
robah2. 

Hong Ki Khung, umur 35 tahun, 

therasal dari Chongdok, Korea Sela   

  
    

  

Yzai seorang 

dok- 
pemeriksa2nja ia me- 

tak punja sesuatu hubu- 
ngin dengan seafkatu - gerakap Ko-' 

munis atau sesuatu komplotan ma 
Ia2 internasional guna menja! bor | 
konperensi SEATO. Tentang aia-: 
nja dokumen2 tsb. diatas tadi, Hong 
menerangkan bahwa ia sedang 
mempeladjari politik internasional, 
karena ia akapy membuat karangan 
112. komunisme di Filipina, dan ge 
rakan  Huk jg dikatakannja me- 
mang hanja kedok Komunis untuk 
gulingkan pemerintah Filipina. Ta- 
pi keterangan2 ini tidak dipertjaja, 
mengingat bahwa Hong mula2 me- 

ngaku dirinja sebagai seorang pem- 
besar pemerintah - Korea Selatan 
untuk menghadiri konperensi regic- 

nal WHO: kemudian mengaku diri 
nja sebagai utusan-alternatif “pada 
konperensi SEATO, achirnja" sebu- 

pengarang jg sedang 
kumpulkan bahan2 tg. Komunisme | 

aspor palsu. 

Ian, mengaku dirinja seorang 
ter. Kepada 

| di Filipina. 

:Setelah “ditanjai 
jg bersangku- 

tan, maka ternjata Nan hwa 

Hong Ki Khung tadi tidak benar. 
- Segera sesudah kedatangannya di 
Manila pada tgl. 1 Agustus #: 
Hong pergi ke Baguio, tetapi Waktu 
diambil an bahwa  konpe- 

Tian 

  

Komunis 
“Tak Begitu »Kaku” 

  

Atilee   

    

Tiongkok 

“Hargai Hasil2 Pekerdjaan 
Pemerintah RRT 

CLEMENT ATTLEE, pemimpin Partai Buruh Inggeris, 1 
lam 
bahwa | Ta 
jang tidak di 
lam perdjalanan 
Buruh Ing 
tertentu jang sangat 
mendapat bukti bahw 

  

Attlee 

konperensi. pers di Hongkong pada hari Kemis 
iongkok kini dilakukan berdasarkan Brinsip2 

Aatiing Hans Partai Buruh IInggeris, Kena 
Tiongkok selama 18 hari delegasi i 

jang dipimpin olehnja kagum akan perobahan2 
mengatakan bahwa delegasinja 

pemerintah RRT tak makan suap dan be- 
kerda kearah suatu prinsip jang dianutnja dan telah menjelesai- 

kan “beberapa | Saigat menarik perhatian. 
Menurut Attiee komunisme Tiongkok adalah ,tak begitu ka- 

ku” seperti komunisme Rusia. 

Bentrokan Tu- 
nisia Perantjis 
BENTROKAN besar2-an anta- 

ra pasukan2 Perantijs dan kaum 
Fellagha timbul kembali pada 

hari Kemis, jaitu sehari sebelum 
pe La wo Bnebgagbon ng 
tang 'soal “pemerintahan se 
bagi Tunisia dimulai, dengan me- 
minta korban S5 orang  Perantjis 
tewas, ea kabar bahwa in- 
siden tsb. telah terdjadi didaerah 
pegunungan 18 mil dari Gafsa 
an suatu patroli serdadu Ten- 

Pajung Perant disergap 
Oleh 'kaum Fellagha | Tuni- 

  

-sia). Seorang opsir ar 4 orang 
serdadu bawahan dari patroli 
Perantjis ini tewas dan menurut 
ketei (kalangan  Perantjis 
pihak Fe) . Bana »keru- 

Kane “(Antara-AFP) 

Obat Bikin 
Awet Muda? 

KEMENTERIAN Kese- 
adan Mesir pada waktu ini 

adjari suatu 
Teworga dari seorang dokter 
Mesir, jang « kui telah 
mempunjai sua tjara »un- 
tuk memberantas usia lan- 

  

   

djut”, demikian — menurut 
radio Kairo hari Ke- 
mis malam. — Jandjut 
dalam laporan doktor tsb. 
tertjantum pula, bahwa ha- 
siI2 tsb. adalah pertjobaan2 
tang pernah diadakannja 

#telah diadakannja 
Tentang pertemuan singkat, jg 

dengan 'presi- 
den RRT Mao Tse Tung, Attlee 
mengatakan bahwa Mao telah me 
ngemukakan supaja diadakan be 
berapa-hal jang tertentu menudju 
perwudjudan hidup rukun antara 
Timur dan Barat. Menurut Mao 
'A.S. hendaknja djangan memper 
sendjatai kembali Djerman dan 
Djepang dan hendaknja A.S. me 
ngambil sikap jang lebih baik ter 
hadap RRT artinja supaja RRT 
diterima mendjadi anggota PBB, 
dan anggota Dewan Keamanan 

| PBB. Attlee selandjutnja mengata 
kan bahwa dalam pertemuan tsb. 
Mao menjebut sebagai masalah2 
jang besar soal Taiwan, Dierman 
dan Djepang. Menurut Attlee ma 
ka Tiongkok merasa sebagai se- ! 
wadjarnja bahwa Taiwan. harus | 
masuk dalam  wilajah Tiongkok 
dan Attlee tak melihat adanja per ' 
selisihan paham tentang hal ini 
diantara para pemimpin RRT. 

Mao mengemukakan, bahwa akan 
sangat berguna” djika orang2 A.S. 
menjetud/uj saran?2nja itu. Attlee me 
nerangkan bahwa ia sebaliknja me 
ngemukakan kepada Mao bahwa dju 
ga akan ,,sangat berguna” djika Mao 

| mengadjukan beberapa saran. kepa 

da Rusia. Artlee meminta kepada 
Mao supaja Mao memberi tahu PM 
'Sovjet Greogory Malenkov bahwa 
@ika diingini adania su'tu pengura 
ngan persendjataan  sctjara umum, 
maka atla'ah sebaiknja djika Sovjat 
memberi ijontoh dalam hal ini, me 
ngingat behwa diketahui Sovjet 

   

| Uni adalah negara jang persendjata 
annia paling berat di dunia.“ Attlee 
achirnia mengrangkan bahwa kepa 
da M a'ia djaga memberi tahu, bah 

it ingin melihat supaja ,,Rusia     atas dirinja sendiri. Achir- 
nja dalam pertjobaan2-nta 
itu antara Win disebutkan 
diuga, bahwa setelah tjara 
tsb. didjalankan maka 
merasa lebih muda kemba- 
li, dan demikian pula ram- h 
butnja jang telah beruban 
itu kini mendjadi hitam h   kembali, (Antara-AFP) 
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naa 
» Merk 

ia : 

hiri mengadakan selalu se 
dan su 

mr 
ingikolan2 di negara2 lain” 

o negara2 blok Soviet di Brogg) 
'adi sungguh2 bebas. 1 | 

At:lee memberikan — konperensi 
pers ini sesudah 7 orang anggota de 

' Isgasi Partai Buruh Inggeris itu ber 
|tolak dari Hongkong menudju 

: ' kio: Attlee sendiri 
To 

bermaksud be 
rangkat menudju Singapura dan Aus 
tFalia pada hari Sabtu, (Antara). 

  

sana da ayak badani Yusnia minte supaja 

Kata? : 

| mengherankan 

  

1 

rensi SEATO tak djadi diadakan di 
Baguio, melainkan di Manila, 

ska Hong Ki Khung kembali ke Ma: 
nila dan . menginap di gedung | 
YMCA. “ : 

Segera setelah Hong tiba dengan 
kapal di Manila, maka agen? dja- 
watap rahasia Filipina mengikuuf 
gerak-geriknja- dengan teliti. Hong 
ternjata membawa. paspor palsu, 
dan dalam pasper ini namanja ada- | 
lah Hong Ki Khung alias Kyung 
Ki Chang. 

Hong opsir kesehatan | 
tentara Korea Selatan 

Djawatan rahasia militer Fili- | 
pina menerangkan bahwa sebelum 
Hong datang di Filipina, »seba- 
gian besar dari waktunja” ia ada 
di Mikawashima, Tokyo, ,,pusat 
agitator Komunis” di Djepang. - 

Hong dilahirkan di Chongdok: 
tamat sekolah kedokteran dil 
Chingyang (dekat Peking). Bebe- 
rapa waktu lamanja ja tinggal di 
Pyongyang, tetapi tak lama sesu- 
dah petjah perang Korea ia 
mengungsi ke Korea Selatan. Me 

| hurut surat”, Hong adalah seorang 
opsir kesehatan dalam tentara | 
Korea Selatan. 

Dokumen2 rahasia dike 
temukan pada Hong - 
Khung. 

Seterusnja surnber2 kem sea 
luar negeri Filipina hari Djum'at 
pagi kemaren dengan djelas mene-| 
rangkan bahwa tidak ada doku- 
men2 rahasia jg telah diketemukan 

pada Hong Khi Khung, orang jg di 
sangka mendjadi mata2 Komunis 
itu” 

Djawatan rahasia militer Filipina, 

jg melakukan penangkapan atas di- 

ri Hong bersama-sama agen? ijawa 
tan rahasia kementerian luar negerj 
Filipina, menerangkan malam Dju- 

mahat jl., bahwa waktu Hong di 
tangkap, ia kedapatan sedang ,,me 
nerima setumpuk dokumen menge- 

: nai konperensi . SEATO”. dari se- 

| orang jg kedudukannja berdekatan 
dengan kementerian luar negeri Fi- : 
lipina. Sumber2 . kem. Juar negeri 
ig memberikan bantahan tadi sote- 

Stjeritera ttg. 

Spionase” ini djangan dibesar?2kan. 

Jang kedapatan menjerahkapn ,.se- 
“tumpuk dokumen” kepada Hong itu 
ternjata adalah seorang pegawai 

kem. luar negeri Filipina. Mula2 ia 
ditangkap pula, tetapi kemudian di 

“bebaskan kembali dan Djum'at pa- 
i gi kemaren sudah bekerdja kembali. 

Tetapi sumber? tadi membenar- 

kan keterangan, bahwa Hong me- 
mang datang dengan paspor palsu 
di Filipina dan mengaku dirinja se- 
bagai anggota staf WHO (Organi- 
sasi Kesehatan Seduma). Ig agak 

sumber2 tadi ada- 
lah bahwa Hong tingkah-laku- 
nja begitu ,,amateurachtig” dan apa 

ig disebut ,,kegiatan2  spionase”nja 
itu hampir tidak mungkin tidak ke 
lihatan. 

Sementara itu agen2 djawata: ra 
hasia kem. uar negeri bersama2 
djawatan rahasia militer masih me 
neruskan penjelidikannja, untuk me 
ngetahui apa jg diperbuat Hong se 
sungguhnja. (Antara-UP-AFP). 

DIDIATUHI HUKUMAN. 
Pengadilan militer di Kairo Rabu 

telah mgndjatuhkan hukuman2 pen 

djara antara 2 dan 10 tahun atas 
diri.Il orang Mesir, jang dipersalah 
kan melakukan propaganda Komu- 
nis jang membahajakan keamanan 
negara Mesir. 2 orang lainnja dibe 
baskan dari segala tuntutan. 

  

Israel Langgar 
Persetudjuan 
KOMISI Tjampuran Israel-Jorda- 

nia urusan perletakan sendjata da- 
lam sidangnja pada hari Kemis mt 
ngambil putusan bahwa Israel pada 
tgl. 30 Agustus jbl. telah mengada- 
kan , pelanggaran ig menjolok ma- 

ta” terhadap persetudjuan — perleta- 
kan sendjata dengan mengirim sua- 

Itu pasukan masuk wilajah Jordania 
Idi distrik Hebron untuk kemudian 
menjerang 2 desa Arab. Komisi me 
minta kepada pembesar2 Israel su- 
paja “mengambil tindakan2 “ untuk 

:mentjegah insiden2 lagi sematjam 

Hitu dan supaja. djangan  mengada- 
“kan latihan2 militer didekat dae- 
rah2 perbatasan. Putusan . komisi 
tsb. telah diumumkan. di Darussa- 

lam oleh Komisi Para  Penindjau 

PBB. (Antara—AFP). 

  

asia Bilipina—| 

  

  

b 

zerintah Indonesia 
ongkok, "aa: kelihatan. dalam gambar ini. 

   
   

   
     
       aru lalu telah ditanda-tangani - 

dan Republik Ral. 

  

mPin aw 
y Kemuka 

sipnja—M nglap pu 
Indonesia l 

       

pe 

kedelapan negara SEATO untuk: 

(dependent) di Asia Tenggara dan 

  

PM Ali na B 
pa Dengan 

Nehru 

DUTA BESAR India untuk Pa 
donesia Tyabji kemaren telah   

| ngundjungi Menteri Luar Ngperi 
Sunario Kementerian 
Luar Negeri: Tidak diperdapat 
keterangan tentang soal jang  di- 
bitjarakan Pa 
sar itu. Sebelum Luar 
Negeri telah anta Kuasa 
Usaha Birma Miya Sein. Semen- 
tara itu dari kalangan pemerintah 
di Pedjambon Antara mendapat 
keterangan, bahwa Ro Sas- 

  

Perundingan2 antara P.M. Indo- 
nesia dan P.M. India itu “akan di- 
langsungkan sebelum P.M. India be- 
rangkat ke Peking pada pertergahan 
kecua bulan Oktober j.a.d. atas wrn- 
Gangan P.M. RRT Chou En Lzi. Bz 
lum diketahui dengan pasti oilama- 
na P.M. Ali akan mengungjunsi In: 
dia, akan tetapi menurut kabar jang 
didapat selandjutnja kundjungan 
P.M. Ali akan dilakukan selama par 
lemen masih dalam reses, jaitu pa- 
da hari2 dalam bulan Sepiember ini. 
(Antara). 3 

Sudah Disedia- 
kan Sendjata 

man Oleh Amerika 
AMERIKA Serikat telah me 

ngumpuikan alat2 sendjata sehar- 
ga ratusan djuta dollar guna mem 
perjengkapi persendjataan kemba- 

pada waktu diplo- 
mat2 melakukan persisapan2 un 
tuk itu. - Demikian diwartakan 
oleh djuru-warta UP, John W. 
Finney, jang menjatakan bahwa 

Kamis pembesar tinggi 
militer mengatakan bahwa demi- 

man disjahkan, perlengkapan2 itu 
dapat segera diberikan. 

Dikatakannja pula, bahwa AS te 
lah mengumpulkan alat2 sendjata un 
tuk Djerman itu selama 3 tahun jg. 
lewat ini bersama itu menunggu2 ha 

rin/a kapan EDC (Masjarakat Perta 
hanan Eropa) diratifikasi dan tenta 
ra Djerman dibentuk. Sekarang bah 
wa EDC telah dibunuh oleh Peran 
tjis, perlengkapan2 tadi akan tetap 
ditangan AS. Dalam pada itu ditam 
bahkannja bahwa usaha2 baru akan 

“dapat dilakukan. untuk menjerahkan 

da Djerman Barat. 
Pembesar militer diatas menjata 

kan simpanan alat2 sendjata itu ada 
lah ..besar“. Simpanan itu kini ada 
digudang2 sendjata di AS, akan te 
tapi dapat diangkut dengan tjepat ke 
Djerman. Alat2 sendjata itu terdiri   

, truk dlsb. (Antara-UP). 

kan organisasi untuk keamanan kolektif, 
dan kebebasan didaerah sn apan SEATO. 

“ma setjara 

Untuk Persendjatai Djer- 

keterangan itu diumumkan hari . 

kian persendjataan kembali Djer-. 

alat2 sendjata itu setjara legal.kepaf 

dari karabija2 sampai meriam2, truk 

Pasifik” 
kan 4 Dasar Prin- 

Sesalkan Mengapa 
kut Konp. Seato 

HARIAN PAGI Na Chronicle” AN Filipi- 
na) Djum'at muat sepenuhnja rantjangan ,,Piagam Pasifik”, sebuah 
dokumen rahasia jang hari Kemis j.I. disampaikan oleh delegasi 
Filipina kepada regu-kerdja konperensi SEATO di Manila, 
terdiri dari ahli-ahli. Rantjangan ,,Piagam Pasifik” jang dinamakan 
djuga »Pernjataan Prinsip2” Presiden Magsaysay, akan mengikat 

jang 

1. Mengakui hak akan kemer- 

dekaan dan pemberian bantuan kepada negara2 setengah djadjahan 
Pasifik Barat-daja. 2. Mengada- . 

organisasi perdamaian 

4 azas Magsaysay. 
Naskah rantjangan ini menja- 

takan bahwa para menteri luar 
negeri Filipina, Amerika Serikat, 
Inggris, Perantjis, Australia, New 
Zealand, Pakistan dan Muang 
Thai berhasrat membina dasar jg 
kukuh bagi aksi bersama, untuk 
memelihara perdamaian dan ke- 
amanan di Asia Tenggara dan 
Pasifik Barat-daja, sesuai dengan 
Piagam PBB: 

Bahwa mereka jakin supaja aksi 
untuk mentjapai tudjuan tsb. tadi, 
agar dapat berharga dan effisien, 
harus di-ilhami oleh azas2 keadi- 
lan dan kemerdekaan jang paling 
mulia: 

Bahwa bersama ini mereka me 
njatakan tunduk kepada prinsip2 
tsb. dibawah ini: » 

1. Mereka (para menteri juar ne- 
geri 8 negara SEATO)  menujun- 

djung tinggi. azas penentuan nasib 
3 2pnk2. “dari bangsa? 

  

“akan pemerintaha, sendiri atau ke 
merdekaan. 

2. Mereka bersedia untuk beker- 
Gjasama dalam hal mengadakan tir 
dakan jg praktis untuk mendjamin 
kemadjuan bangsa? tadi untuk men 
tjapai pemerintahan sendiri atau ke 
merdekaan. 

3. Mereka berhasrat bekerdjasa- 
bebas satu sama lain, 

dan dengan negeri2 lainnja didae- 
rah Asia Tenggara dan Pasifik Ba- 

ratdaja dilapangan sosial dan kebu 
dajaan, guna membina taraf hidup 
jg lebih tinggi dan kemadjuan eko- 

: hnomi. 
4. Mereka bertekad bulat untuk 

(bertindak dengan segala tjara jg ada 
“pada negara2 mereka guna mela- 
iwan setiap pertjobaan untuk mele- 
injapkan kebebasan -dan kedaulatan 
(negara2 jg bebas dan merdeka di 
| Asia Tenggara dan Pasifik Barat- 
| daja. 
| Sementara itu menteri muda luar 
negeri Filipina R. Manglapuz ma- 
lam Diun'at mengatakan dalam vi 
datonia dimuka Rotary Club Mani- 
la, bihwa ia menjesalkan tidak ha- 

dirnja delegasi2 negara2 Konperen- 
si Colombo — ketjuali Pakistan — 
dalam  konperensi pembentukan 
SEATO. Ssperti diketahui,  ke-em- 
pat negara konperensi Colombo 
lainnja ialah Indonesia, India, Bir- 
ma dan Ceylon. Manglapuz menga 
takan bahwa ke-empat negara tsb. 
belakangan ini pandangannja me- 
ngenai .komunisme — internasional 
mungkin tidak sama dengan panda 
ngan negara2 peserta konperensi 
SEATO lain2nja. Tetapi”, kata 

Manglapuz, ,,kita tidak melihat mz 
ngapa hal ini mendjadi sebab bhw 
mereka tidak hadir dalam konperen 
si ini, setidak2nja untuk meranding 
kan pembentukan suatu organisasi 

"keamanan kolektif jg praktis ”. 
Manglapuz kemudian mengata- 

kan bahwa banjak manfaatnia ka 
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SEATO, Djum'at siang kemarin 

bahwa tudjuan organiszs! ini 

bersangkutan. 

Ditanja tentang sikap Australia 
terhadap persengketaan antara 
Indonesia dan Belanda mengenai 
Irian Barat Casey katakan, bah- 
wa sikap Australia sudah tiukup 
diketahui oleh umum. Dalam hal 
ini jang lebih penting menurut 
pendapat saja dan djuga menurut 
pendapat bangsa Australia umum 
nja, kata Casey, ialah usaha ma- 
djukan kemakmuran Penduduk 
rian Barat itu sendiri. 

Djangan dibitjarakan de 
ngan hati panas. 

Seperti diketahui, demikian ka- 
tanja selandjutnja, Australia me 
ngakui kedaulatan Belanda atas 
Irian Barat itu karena Belanda 
mempunjai kepentingan besar di 
situ dan banjak penanaman ka- 
bitalnja disana, sedang Indonesia 
belum  memwunjai kepentingan 
ekonomi jane besar di Irian Ba- 
rat, apalagi kesulitan2 dilapangan 
ekonomi didalam negeri masih 
besar jang dihadapi Indonesia pa 
da saat ini. Casey sgelandjutnja 
mengharapkan sikap Australia me 
ngenai Irian Barat ini tic dak akan 
mendjadi suatu sebab bagi kurang 
eratnja persahabatan antara Inde 
nesja dan Australia. Meskipun 
Australia tidak menjetudjui soal 
ini dibitjarakan dalam sidang 
umum PBB, tapi diika nanti di 
bitjarakan  djuga diharapkannja 
stidak akan diperbintjangkan de- 
ngan hati panas.” 

Terus ke PBB. 
Diterangkan oleh Casey, bah- 

wa. dsudah menghadiri konipe- 
rensi Seato ia akan berangkat ke 
Rangoon, Karachi, London  ke- 
mudian akan ke New York untuk 
menghadliri sidang umum PBB. 
Kedatangan menteri2 luar neger' 
Australia dan Sealandia Baru d' 
lapangan terbang disambut oleh 
menteri luar neceri Sunarjo dar 

-kepala- protokel-kementerjan- luan 
negeri Mr. Kusumo Uto'o, kuas: 
usaha Australia mr. J.C.G. Kevin 
dengan anggauta2 stafnja dan 
kuasa usaha Inggris mr. R. W. 
Parkes. (Antara) 

Achromycine 
Obat Baru Utk Menjun 

tik Korban Sinar 
Bom-H 

PADA hari Kemis duta-besar 
A.S. untuk Djepang John Allison 
telah menemui menteri Juar ne- 
geri Djepang Katsuo Okazaki 
untuk menjampaikan ,,penjesalan 
sangat” pemerintah A.S. bahwa 
pertjobaan perledakan bom zat- 
air A,S. di kepulauan Marshal! 
telah meminta korban dikalangan 
kaum nelajan Djepang dan me- 
njampaikan djandji A.S. akan 
»smemberikan setiap bantuan jang ' 

Kuboyama, pemimpin 
radio dari kapal nelajan Diepang 
»Fukuryu Maru” jg keadaannja 
kini sangat kritik karena mende- | 
rita akibat2 penjinaran radio-aktif | 

pada tg. 1 Maret tahun ini. 
Hingga kini pers dan radio Dje- 

pang mengemukakan tuduhan? bah ' 
wa rakjat A.S. sama sekali tak mem 
punjai perhatian bagi nasib Kube- | 
yama dan tindakan Allison 
mengachiri sikap atjuh tak 
ri kalangan resmi A.S. 
an luar negeri Djepang - sementara 
itu mengeluarkan suatu bulletin da 

lam mana diumumkan bahwa pera- 
watan Kuboyama adalah suatu 

usaha jg hampir tak mengandung 
harapan dapat menjelamatkan dji- 

wanja”. Dalam pada itu pengumu- 
man rumah sakit dimana Kuboya- 
ma kini dirawat menjatakan, bahwa 

keadaan kesehatan Kuboyama ,,ber 

tsb.   lau negara? itu siap menghadapi 
antjaman ,,agressi komunis”. Apa 

“bila Komunisme Internasional itu 
tidak mempunjai maksud2 agressi 
terhadap Asia Tenggara dan Pa- 

Isifik Barat-daja, maka kita sesung 
guhnja membantu  Komunism» 
Internasional dalam ' memelihara 
politik ini, dengan djalan mensa- 
dala tindakan? jang sedemikian 
hingga agressi itu akan memakan 
korban jang sangat besar.” 

Achirnja Manglapuz mengata- 
kan bahwa pemerintah . Filipina 

  
angsur2 mendjadi buruk” dan bhw 

ia mendapat penjuntikan obat baru 

  

bernama Achromycine jg dibikin 
oleh suatu laboratorium di New 
York. (Antara). f 

tidak membiarkan sagja segala 
kesempatan untuk ambil tinda- 
kan2 guna mendjamin masa de- 
pannja, memperkembang aps jg 
dipunjainja dan berusaha menga- 
dakan kerdjasama lebih luas di 
antara bangsa2 bebas Asia Teng- 
gara. (Antara-UP) 

. Muang Thai Lebih Kanatik Dari Amerika 
Ingin Seato Jang 

KALANGAN2 - diplomasi — di 
Washington mengatakan malam" 
'Djum'at, bahwa pekerdjaan regu- 
'kerdja 8 negara jg mempersiapkan 

konperensi SEATO di Manila itu, 
mempunjai  ketjenderungan bahwa 
SEATO ig dirantjangkan itu akan 
bersifat moderat. Dikemukakan bah 
wa keinginan Muang Thai dan Fili- 
pina, supaja negara2  penandata- 
ngan perdjandjian SEATO -setjara 
otomatis akan memberikan bantu- 
an apabila salah satu diantara me- 

reka diserang, tampaknja sedikit se 
kali akan dapat dikabulkan. Seba- 
gaimana perkembangannja  seka- 
rang, diduga bahwa pakt SEATO 
j.a.d. hanja akan menentukan bhw 
apabila terdjadi serangan terhadap 

   

   
Ni 

Batan 

tank. 
— Arora 

aa 

salah satu anggota SEATO, maka 
akan dilakukan perundingan2 guna 

memulihkap perdamaian,  sedang- 
kan setiap negara jg bersangkutan 
dibolehkan bertindak sesuai dengan 
prosedur undang2 dasar masing2. 

Sementara itu menteri luar nege- 
ri Muang “Thai, Pangeran Wan 
Waithayakon, malam  Djum'at jl, 
menjatakan di Manila bahwa nege- 
rinja menghendaki satu perdjandji- 

an SEATO jg lebih kuat daripada 
apa jg dibajangkan dalam rantja- 
ngan perdjandjian SEATO jg di su 
sun oleh Amerika Serikat. Di kata 
kannja bahwa Thai menghendaki 
adanja perdjandjian militer serupa   

:. Kedua nap dngan ? 

"BAGAN 

dengan NATO atau sangat menje- 
rapat TN karena sjarat2 NA- 

ag 

Tae 1 86: hugags 

3 Ot dhasinuika ibiba 

  

TO itu sudah mempunjaj interpre- 
tasi2 jg sudah tetap dan Piagam 
NATO sudah diudji dan  diperde- 
batkan dikebanjakan parlemen Ero 
pa”. ,Tetapi terutama karena pe- 
mimpin2 Thai memandang NATO 
sebagai pendjelmaan ,,perdjandjian 
jig kuat” bagi organisasi  pertaha- 
nan regional. 

Wathaiyakon adalah ketua dsie- 
gasi Thai dim. konperensi SEATO. 

Salah seorang pendekar” SEA- 
TO mirip  NATO lainnja ialah wa- 
kil presiden merangkap menteri 
luar negeri Filipina Carlos Garcia, 
jg beberapa djam sebelum  kedata- 
ngan ketua delegasi Thai tadi me- 
njatakan menghendaki  pembentu- 
kan SEATO jg sedjenis dengan NA   

    

Lebih »bergigi Kuats 
PN Mulan bahwa baik Wathai- 
yakon maupun Garcia menghenda- 
ki supaja ditempuh prosedur seperti 

tsb. dibawah ini, supaja keinginan 
mereka terlaksana: 1. Supaja Kon- 

perensi SEATO menetapkap banwa 
supaja sesuatu usul dapat disetu- 

djui,, maka harus disetudjuj oleh 
Y4 suara. 2. Mendapat sokongan da 
ri Amerika Serikat.  Wathaiyakon 
seterusnja menjatakan bahwa pene 

rintahnja ..menjokong — sepenuhnja” 
setiap rantjangan  supaja  negara2 
bukan anggota, seperti Laos, Kati- 
bodja dan bagian Selatan Vietuam 
(Bao Dai) dimasukkan kedalam 
rangka persekutuan SEATO pula. 

(Antarsy, 
  

PANEN ee Pag PEMBAYANE ran ema 

LE NE TEA GA P2 UAN 

  

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp: 11-— dalam kota Smg, 
Rp. 12-— luar kota Smg. isemuanja sudah “termgenk meterai), 

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

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

mi 
na
ru
r 
s
m
p
a
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Seato Tak 

jang 

telah singgah sebentar dilapangan 
terbang Kemajoran, dan mengenai SEATO dinjatakan kepada pers, 

adalah 
keamanan di Asia dan bukanlah bersifat 
dapat disertai oleh tiap-tiap negeri jang berkepentingan didalam 
suatu kerdiasama ig erat. Disamping itu mempunjai segi ekonomi 
jang bertudjuan memperkuat perekonomian dari negeri-negeri jang 

mengadakan suatu daerah 

nroyokatin. Organisasi 

Hanja 2 Divi- 
i Amerika 

Di Garis Gentjatan 
Sendjata Korea 

KOMANDAN pasukan? A. S. 
di Timur Djauh djenderal John 
E. Hull mengumumkan di Tok!o 
pada hari Djum'at bahwa regu 
kombat resimen ke-5 Tentara 
A.S, dalam bulan ini akan ditarik 
mundur dari Korea untuk dikem- 
balikan ke A.S. Penarikan mun- 
dur regu kombat tsb. merupakan 
suatu babak lagi dari penjebaran 
kembali dari pasukan2 A.S. jang 
kini bertugas di Korea. Seperti di 
ketahui kementerian pertahanan 
A.S. dalam bulan jl. telah meme 
rintahkan penarikan mundur se- 
lekas mungkin 4 divisi A.S. dan 
bagian besar dari Angk. Udara 
A.S, ke-5 jg dewasa ini bertugas 
di Korea. 

Djika penindjauan kembali pe- 
nempatan pasukan A.S. di Timur 
Djauh selesai dilaksanakan pada 
permulaan tahun Se maka di 

Kere: 

  

garis 'pertetakan. sendja'h 
hanja akan terdapat 2 divisi A.S. 
mungkin divisi marifte ke-1 d    
divisi infanteri ke-7 da 

  
mungkin” bagi perawatan Aikichi | 

Operator | 

dari debu pertjobaan bom-H A.S. ' 

atjuh da: 
Kementer:-! 

Bekas pemimpin Huk di Philipina, 
"dimuka hakim, 
| telah diberi kesempatan untuk membela diri. Kelihatan dalam gambar ini: 
| Luis Taruc (berdiri disamping pembelanja). 

ia telah didjatuhi hukuman 12 tahun dan denda 690 Alap 

j IDjangan Bitjarakan Irian 
Dgn Hati Panas 
Harapan Casey Mengenai Masalah Irian 
Di PBB — Menurut “Case 

Bersifat Provokotick 
MENTERI LUAR NEGERI Australia Richard Casey 

dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Mr. Clifton Webb da- 
lam perdjalanannja menudju Manila untuk menghadliri konperensi 

EDISI POE. 
Ten SEKEN ENGINE AN    

  

Tindakan 

Militer 
Thd. , Agresi Komunis" 
Baru Di Asia Tgr.— 
Sikap American 

Legion" 
Kanvena TAHUN jang ke- 

36 dari "American Legion”, jaitu 
Organisasi kaum veteran perang 
Amerika Serikat jang berpenga- 
ruh dan jang mempunjai anggota 
tidak kurang dari 10 djuta orang, 
dalam Sidangnja pada hari Kemis 
telah menerima baik suatu resolu 
Si jang mengardjarkan, supaja A- 
merika Serikat segera membela ti- 
ap2 "agresi komunis” jang baru 
di Asia Tenggara dengan tinda- 
kan2 militer. Resolusi itu menja- 
takan, bahwa tindakan? pemba- 
lasan ini harus diambil dng atau 
tanpa bantuan dari negara2 "mer   Jg Akan Ditinggalkan 

  

  
dimana ia dituduh telah melakukan pererora akan, 

deka” lainnja. 

|. Selandjutnja organisasi tsb. menje 

|tadjiui pula segera dipersendiatainja 
| i Dierman dan minta, supaja 

tah dengan sungguh2 mem- 

untuk 
hubungan2  dipiomatik 

.nega,sa .ko- 

  

in 

pertimbangkan kemungkinan 
memutuskan 

deng: in jang disebutnja 
mi Inis 

Irganisa'j itu djuga telah dengan 

bulat menerima baik suatu re 
   

  

   

  

   

    

  

jang mengatang Yap2 usaha 

Y lakan pertukaran kete 

Ba Un persetudjuap menge 
P antara Amerika Seri 

Uni atau negara? 
lainnja. (Antara). 

  

  

PBB disamping pasukan2 dari 
ubli k Korea Selatan. Seperti 

mumkan oleh pembesar2 
a 2 divisi.A.S. akan di 

1 Uu 

  

   
i mundur dari Korea  jaitu 
satu dipindah. ke Hawaii: dan 
satunia lagi ke. Okinawa, sedang 
kan separoh dari djumlah wing 

okatan Udara A.S. ke-5 djuga 
akan dipindah dari Korea ke 
tempai2 jang lebih safe di Oki- 
nawa dan Djepang. (Ant: ara-AFP)   

kelihatan disini waktu dihadapkan 

Sebagaimana dikabar kon   
Usaha MMC Pindah 

Ke Bodja Gagal! 
Banjak Anggauta Grombolan Tertang- ' 

kap 

(Oleh Wartawan 

H bala tan Sendjatanja —,, Kepala 
Pendidikan MMC” Tamatan SMA 

Kita Di Magelang) 
BERKAT KEGIATAN polisi Magelang dengan dibantu oleh 

Polisi Militer, pada hari Selasa jang lalu telah berhasil menangkap 
seorang bernama Susilo ketua bssian pendidikan gerombolan MMC 
(Merbabu Merapi Complex). Penangkapan terhadap diri Susilo 
tsb. dilakulim dikota Magelang, sesudah didapat laporan2 dan 
bahan2 lengkap, bahwa maksud kundjungannja ke Magelang itu 
untuk menghadliri ,,pertemuan” jang diadakan dari kalangan mere- 
ka didalam kota. Dalam peperiksaan jang segera dilakukan oleh 
kalangan jang berwadjib, Susilo telah mengakui tamatan S.M. A. 
(Sekolah Menengah Atas) umurnia baru 22 tahun dan asalnia dari 
daerah Salatiga. 

Rentjananja — kedaerah 
Kendal gagal. 

Pihak jg berwadjib belum berse- 

dia memberikan keterangan bebera 
pa djumlahnja gerombolan MMC 
beserta sendjata jg mereka miliki 
pada waktu ini. Dalam usaha mere 
ka kedaerah Kendal dapat di gaga! 

kan oleh alat2 negara jg San 
didaerah itu. Didaerah Parakan ka 

| bupaten Tem: anggung dalam ,gera- 

|kan pembersihan jg dilakukan oleh 
polisi pada tgl. 31 Agustus jg lalu 
dari beberapa orang jg tertangkap, 
dapat dirampas T putjuk   
karaben L.E., 2 Yungle, 1 kirok, 1 

' karaben, 2 putjuk sendjata mouser 
pandjang dan beberapa butir ps- 
furu. 
Sebelum - itu, jalah pada tgl. 25 

Agustus didaerah kawedanan Pare- 
kan telah dapat disita 3 putjuk sen 
djata pistol beserta 78 pelurunja, ! 
granat dan 362 butir peluru Li. 

Sebanjak 4 orang anggauta gerom- 
bolan dapat tertangkap diantara se 

orang telah melawan, 
na sasaran peluru hingga men: 

tewasnja. Pada ikat kepala diantara 
anggauta gerombolan waktu di pe- 

riksa ada terdapat tulisan 'ig berbu- ' 
nji .,Allohu Akbar.” 

Alidemo tertangkap di 
desa Bodjong, Tempuran, 

Polisi kawedanan. Tegalredjo 

  

ia 
K 

sendjata | 

kemudian k | 

dengan dibantu oleh polisi ka- 
wedanan ' Salaman, . “Tempuran, 
Magelang pada tg. 28 . Agustus 
berhasil menangkap Alidemo se- 
orang pendjahat ulung dan sudah 
lama ditjari. Dalam penangkapan 
tu, Ia pada waktu itu akan me- 
larikan diri, tetapi atas kebidjak 
sanaan polisi achirnja menjerah. 
PT itu polisi dapat merampas - 
3 putjuk sendjata karaben (repe- 
trs “cengghu 602 butir peluru 

(tjampuran .jang disimpan pada 
pohon kelapa. 

Sahid kena sasaran pe- 
luru karena melawan. 

Didapat keterangan selandjutnja 
polisi Magelang berkat kerdja sama 
jg erat dengan rakjat, dalam  gera- 
kan pembersihan jg dilakukan ba- 
ru2 ini didesa Sumbe rarum, Tempu 
ran, pendjahat ulung bernama Sa- 
hid alias Tembil anggauta gerombo 

lan MMC kedapatan mati, karena 
: melakukan perlawanan ketika akan 
Peti ma Matinia Sahid itu mung 
kin kena sasaran peluru akibat tem 

5 | bakan peringatan jg (dak di indah- 
| kan. 

Menurut keterangan Sahid alias 
| Tembil pada tgl, 30-5 malam mela 
kukan penggarongan didesa Beteng 
Salaman dan sudah kerap kali di 
uber-uber” tetapi selalu dapat mes 
njembunjikan diri, 

ag
 

  

 



   
    
   
   

   
   

  
| Kemis jbl. antara 

seorang penduduk disalah setu kam 

    

   
    

   
    

    

      
     

        
   
      
   

  

. ga selalu ber-,,prihatin” 

   
   

- 

    

sana pada waktu malam selama bu- 
lan Asjura ini, maka orang akan da- 
pat merasakan suatu »ketenteraman” 

jang penuh MEDAN clan suasana 

dung arti sesuatu jang”, 
- Demikianlah pada malam Djum at” 

Kliwon jbl. menurut kete- 
rangan jang kita peroleh, 

h orang2 
bahwa 

(Diw: topo mendem). 
“Yang mengetahui dikatakan, 
Sopawiro pada malam itu 

nah jang telah digali lebih dahulu 
dipekarangan rumahnja. Dan setelah ' 
ia masuk kedalam lobang galia, itu, 
badanja kemudian ditutup lagi  de- 
ngan tanah. Sopawiro telah berusia 
kira2 35 tahun tadi menurut ketera- 
ngan akan bertapa dalam keadaan 
demikian selama 7 hari. Dalam re- 
kerdjaannja sehari2 Sopawiro adalah 
sebagai buruh biasa: Para tetangga- 
nia belum dapat mengetahui dengar 

pasti, apakah pada. tiap? bu'an 
Asjura tiap tahunnia, Sepawiro diu- 

setjara de- 
mikian tadi. 

£ , APE 53 
diam 11.00 

pung” di Semarang telah melahirkan 
secrang anak lelaki di RSUP Sema- 
rang jang bentuk badannja depat di- 
Ketakan kulang sempurna aan ane ' 
Beberapa bagian dari tubuhnja “ ti- 
“dak lengkap, jaitu tidak mempunjai 

| telinga, iudak berdagu, tidak mem- 
parjai pongkal lengan -dan Wania 
imbuh cpek2 dengan djari2, rita 

| tidak mempunjai tulang2 paha dan , 
| pangkai kaki. Jang ada hanja 1eta- 
| pak kaki beserta diari2nja. Ditegia ti 

. tengah mulut sobek. Bentuknja ae- 
ngan demikian ini “mendjad, aneh. 
Arak #adi setelah dilahirkan, kemu- 
dian meninggal dunia. 

| Menurut keterangan dari kolaigs 
ca jang biasanja mengetahui “dika- 
takan, bahwa bentuk anak jang aneh 

rona sesuatu penjakit Jang ada Peta 
orang tuanja. 5 

Mn AIR MINUM TETAP 
PEME- 

RINTAH. 
Pererintah Daerah Kota Hse 

Semarang senantiasa mendengar- 
kan djeritan2 jang dikeluarkan 
umum berkenaan dengan keluar- 
2. an me jang - sih Jai 
erkenaan dengan itu, baru? ini 

Pemerintah telah mengundang - 
orang “ahli penga 

“tjis untuk 

        

& 

an mengu bah air kali  mendjadi. an kali 2 

sterangan kini telah sn 
sai dan untuk maksud tsb. harus 
dipergu an mesin  peniaring 

Sa A ra 2:1 ”3000.000, 
etiap detik dapat menjari air 

Ik. 400 L. Pelaksanaan ng 

    

   

3 disebabkan karena 

Ftuk mendjemput 
hendak — menudju 
Hanak2 sekolah kini dapat 

ak | Pendje 
c'hulukan dari para. 
55 pautnja kira2 12 djam, jaitu 

  

ini Bis Kata 2 
Ha 

makin bes: ikian ke- 
B.s Kota pada wartawan kita. 

ertanjaan mengenai kelambatan 
Pa Bis2 Kota pada hari2. 
rachir ini didjawab, bahwa hal itu ' 

erusakan2 setja 
mendadak jg dialami oleh bebe- | 

pat Bis Kota. Kalau hari Rebo 
jumlah Bis Kota jg masuk di 

Fi bengkel ada 13 buah, ternjata pada ' 
“hari Kemis djumlah tadi 
bah mendjadi 15 buah. 

bertam- : 
Tetapi kare | 

na kerusakan? tadi diketahui terie- 
bih dahulu, maka kelambatan2 un- | 

ke kantor “dan! 
diatasi. 

emputan anak2 seko.ah di da 
pegawai jg ter- 

djam 
17 dan djam 7.30 masing2 harus su 
dah berada ditempat ig ditudju. 

merugikan. 
Perobahan2 mengenai djalannja   a jika an Aek sua- 

seorang 
penduduk desa Sigebug (Bugangan) 
Semarang bernama Sopawiro telah 
mulai bertapa masuk kedalam tanah 

Si Rp 124—, 

mulai 
.diam 23.00 telah masuk kedalam ta- 

tact, mungkin sekali disebabkan ka 

Penag. mea ga Nan eat 

  

Bis Kota (streep putih) pada tgl. 2 
2naprotar '54 jg diketjualikan pa- 
da peraturan lalu lintas satu djuru- 
san di dil. Mataram  didjelaskan, 
bahwa selama diadakan perobahan2 
tadi, ternjata penghasilan Bis Kota 
agak mundur. Sebelum diadakan 
'peraturan tsb., “penghasilan di Pa- 
sar Langgar setiap hari di 1 loket 

sedangkan setelah 
lalu lintas diatur lain dengan di 
tambah loket dan pegawai di Ka- 
rangtempel mendjadi Ik. Rp 80—. 
Seterusnja dikatakan, bahwa peng- 

hasilan Bis Kota terus meningkat. 
Dalam bulan Djuli 1954 penghasi- 
lan tadi Rp 152.914,— dan buian 
Agustus Rp 161.342— Angka? tsb. 
masing2 dalam th. 1953 ialah Rp 
117.484,50 dan Rp 125.622,50. Ka 

rena hasil2 pendapatan jg mening- 
kat tadi, maka ada kemungkinan 
besar dalam tahun ini djuga akan 
didatangkan 10 buah bis baru. Ini 
dianggap penting, karena bukan sa 
dia Bis Kota untuk umum mempu 
tuhkan Bis2 lagi, demikian pula pa 
ra pegawaj kantor dan murid2 se- 
kolah jg berada di Tjandi sangat 
merasakan kurangnja Bis Kota 'jg 

sedikit banjak meringankan 
mereka tiap hari. 

Djumlah Bis Kota jang diper- 
gumakan setiap hari ada 18 buah, 
nya hari Minggu/Besar djum- 

lah tadi mendjadi 20 buah. Un- 
tuk anak sekolah pegawai kan- 
tor disediakan 10 bis jang setiap 
harinja dapat mengangkut Ik. 500 : 
anak2 sekolah dan 300 pegawai ! 
kantor. Demikian keterangan2 : 
jang diberikan oleh Kepala Bis | 
Kota Semarang. - 

JAJASAN GEDUNG2 
S.R. DIBENTUK. 

Dengan diketuai oleh Guber-. 
nur Djawa Tengah Mangunnego- 
ro, di Semarang telah dibentuk ' 
.Jajasan Gedung? Sekolah Rak-! 
jat”. Dan anggauta2nja terdiri , 
snggauta DPD Propinsi Djawa 
Tengah Nj. Surya Hadi, Kepala 
Inspeksi SR Djawa Tengah Ka- 
rim Moh. Durjat, Kepala Koor- 
dinator Pengadjaran Djawa Te- 
ngzh P. Siagian, Kepala djawatan 
Pekerdiaan Umum Djawa 
ngah Ir. Sumarman. Kepala Pen- 
didikan Propinsi Djawa Tengah 
Sumadi, dan orang2. tua murid 

- 

"SR. 
Jajasan tsb. berusaha- untuk 

mengatasi kesukaran gedung S.R. 
di Djawa Tengah. Keuangan dari 
|Jaiasan tsb. berupa sokongan te- 
|tap dari murid2 S.R. jang setiap 
'bulannja sedikitnja Rp. se- 
orang. Diduga untuk setiap bulan 
nja danat dikumpulkan sedikitnja 
Rp. 1.200-000.— jang dapat digu 

1, — 

e Fnakan membangun 12 gedung SR 
'setjara permanen. Jajasan djuga 
berusaha untuk. mendapatkan ba- 
gian dagi Dana Bantuan ialah ke- 
uangan jang didapatkan dari un- 
dian2 uang. Seperti diketahui, da 

fr 5000 gedung SR di Djawa Te- 

Lalu Tintas satu djurusan ! 

“beban : 

"sura 
BEN 

bea dihad!i 
“Resimen 14/Sub. 
para perwira dari 

ykan upatjara   jai g penghabisan 
62 orang. 

    

  

   

    

LATIHAN ULANGAN Ti 
RA. 

oleh Komandan 
"Ferr, XIV “dan 
Staf Regimen pa- b 

ida tgl. 28 Agustus. jl. telah diada- 
penutupan Latihan 

| Undangan Bentara (L.U.B) jang & 
10 bertempat di Tangsi Besar 
tiga, Latihan ini merupakan at dar 

tan di ikut v3 didik 

  

Tr 
f 9 

  

Pemasangan Re- akan memi 
Tjabul | entuk 

Akan Dihilangkan Oleh| Se 
'jakarta | | merup. 

klame? 

K otapradja 
ANGGOTA Badan La 

para “pesawat ig! IDM Tana aa aa kepada : 
» Antara”, bahwa 
sangan reklame2 
waktu achir2 ini 

' 

kota D akarta, 

ye akan2 

Seksi Sosial D.P. 

singkat" akan 

fah Santoso selak 

kan sesudah 

kabar” Indonesia 
Sementara itu 

bul itu diminta b 

tan/pemasangan 

mata itu. 

menaruh perhatian 
dalam soal ini dan hendaknia da- 
pat membatasi diri setjara sede- 
mikian rupa dalam soal penempa 

dabut 1 data 
tampak 

banjak dilakukan orang didalam 

perhatian sedemikian rupa 
pihak Kotapradja Djakarta Raya, 
png, “pa Sedang mempersiapkan 

una selandjutnja meng 

  

   

mendapat 
dari 

terhadapnja-. 
Sebagai langkah pertama, me- 

nurut D. M. Janur selandjutnja, 
K.S, Kotapradja 

Djakarta Raya dalam waktu jang 
- mengadakan pem- 

bitjaraan2 dengan Mr. Maria Uk: 
u ketua dari "Pa 

nitia Sensur Film”, dan diharap- 
selesai 

pembitjaraan? tersebut 
siikan dan dikeluarkan suatu pe- 
raturan dalam soal ini sesuai dgn 
seruan ,.Serikat Perusahaan Surat 

ilakukan 
isa diha- 

baru2 ini. | 
kepada para pro 

duser rekiame2 jang bersifat tja 
antuannja suvaja 

sepenuhnja 

reklame2 jang 
bersifat keterlaluan dan menjolok 

Ketjuali terhadap rekla 
me-reklame umum, menurut kete 
rangan selandjutnja, dalam 
dan langkah? selandjutnia Gjuga 
direntianakkan akan didjalankan 
tindakan2 terhadap reklame2 lain 
nja jang djuga bersifat melanogar 
kesopanan, seperti reklame2 obat- 

obatan, radio, dan sebagainia. 

fase 

(Antara) 
  | 
Tgl.   S.G.K.P. PARTIKELIR. 

1 Sept. jbl. 
nisasy dibawah pimpinan Sudasanc 
Gi Semarang telah dibuka 

(Guru Kepandaian Puteri. SGKP in:| 

oleh suatu orga- 

Sekolah | 

| aualah satu?nja jang ada di Sema 
(yang dan terletak di djl. Karangtem- 
(px didekat muka Rumah Penjara 
| Miaten. Djumlah muridnja 60 orang | 
tariatan SMP dan 

bagaimana diketahui, SGKP Neseri| 
di Djawa Tengah 
di Jogjakarta dan 

4 tahun SKP. Se- 

ini hanja terdapat 
menurut  kotera- 

ngan, setelah di Semarang oleh or- 
ganisasi tersebut akan dibuka pula 

di Klaten dan pula di Jogja: (Anta- 
412). 

! SOAL KEUANGAN ONDER- 
L. LING HULP BETOON. 

Karena soal keuangan darj .On- 
derling Hulp Betoon” hendak dise-. 
lesaikan, maka Paniiia Penjelesaian 

pat anggauta pada 

kan datang... 

: PIND 

|tor Chun 

mengabarkan 

Oktober. 

akan ditutupnja 
ada disebut,   

Persoalan ,,Onderling Hulp Betoon” 
di Semarang akan mengadakan ra- 

nanti tgl. 5 2 
tember (hari Minggu) di .Lido” 
dimulai pada djam 10 pagi. Karen 
pentingnja soal tersebut, 
harap para anggauta suka memerlu- 

maka di- 

DAH. 5 
Mulai tgl. 21 Agustus jbl. ag 

Hua Tsung Hui Paag 
telah pindah dari Sen Pikat 
ke Gg. Pinggir 31 
Hian one) Lebih au Ja 

akan mengadakan 
rapat Kok Shia Thoan pada tgl. 
6 September jad. djam 8 untuk 
membitjarakan soal peranan 

RALAT. 
Dalam berita kemaren 

1 

merseasi 
Toko Buku Kolff 

bahwa djumtah buruan 

  

      

rentjana tadi harus mendapat pelngah separonja terdiri rumah2 selada 15 orang. Angka ini ternjata sa- 
ngesahan lebih dulu dari Peme. wa jang tidak memenuhi siarat, Il.h dan mestinja dibatia 25 orang. 
rintah, terutama Penang sa soal dan lainnja menderita rusak2 be | Dengan demikian kesalahan tadi Ci- 
keuangan. 8 TO KN “rat. betulkan. 

m—— 2 jan En 

. £ sa P3 - 

Lg #3 memegang rahasia! 

A Sg Lu 1 ” , 1 
. Lg Minjak.wangi "TOSCA" . 

SN 4TM jang menjsgarkan ——    

$ P
e
e
 

sap
a 

  

.— sesungguhnja bagi 

kaum wanita! 

PERFUME 

"TOSCA" 471i 

seimbang dengan 

EAU DE COLOGNE 

  

    
     

    
   

     

  

— parfum lang 

keelokan Njonja | 

  

  
      

     
Mg 'Desemi 

air 

Isusunan pengurus sbb: Ketua Su 

  

    

    

   
   

  

   
   

    diadakan di Jogja pada tgl. 20 8/ 
954. Soal2 jang akan ho 

  

     

  

   
     
   

     

  

   
   

   

Ikar 4 Banjaran di. depara 
setiara integral, dan soa! pela- 

aran ah asing di SMA kita 

ala 2 es 
waktu konggees 

  

guruan Tinggi Ku 3 
2 Ini se lah 

     3 wa 

    

$ Pada gambar tampak (deretan tang menghadap Tensa) para 
parlemen sepang jang kini mendiadi tamu parlemen Indonesia se 

menindjau Keadoga pgiemen kita. 5 

angganta 
taya 
da 

  

  

     
     

   
   

  

5 aa AA 

ndjung) 'kohgores 1g: 
angan diharuskan 

n Rp. 10,— un 
ke. lama onggres berlenosung ! 

Mereka jang mewakili organisasi | 
memb: mbangan Rp. 20— dan ! 
|dapat mengirimkan 2 orang. Pen- 
daftarap pengundjung. dengan diser-, 
tai uang sumbangan dan penerang- 

'an2 tentang konggres tadi dupat Ber 
hubungan dengan Sekretarizot BKPI, 
dil. Mahameru 11 PaENanA 

PATI 
MATI TERTIMPA, GUMPAL- 

Hari Ka # sekira dia 1 t6. un 
seorang anak lelaki berusia S tahun Pa ag dan disamping itu 
dari Kp. Bendan Pati, telan mati : tt perdamajan”, 
tertimpa gumpalan tembox jang se- 
dang dibongkar. Berbareng dengan ' 
itu dua orang anak lainnja telah 
berluka parah dan kemudian segera 
Giangkut ke rumah sakit. — Ketiga 
anak itu “adalah bersaudara dan 
Waktu itu mereka sedang bermain? 
dibawah tembok dari rumah  atah- 
nja dikampung tsb. jang akan di- 

bongkar. Sekonjong2 tembok tadi 
lalu ambruk dan menjebabkau ter- 
djadinja ketjelakaan itu. 

TJIREBON 
RAPAT UMUM MASJUMI 

aa 

hanan Eropah adalah kenjataan, 
kan 

  

   

Ak bat langsung di Indonesia 
atas kedjadian ini, menurut Aidit, 
akan: BPR BKN dalam menghada- 
pi ,maksud2” hendak mengada- 
kan pak perang seperti SEATO”. 
Sikap Indonesia dalam menolak 
SEATO tentu akan lebih tegas 
dan semua ini merupakan suatu 
kekalahan jang besar dari impe- 
r al'sme Amerika, kata Aidit. 

PKI sambut baik penotakan 
' pemerintah Indonesia — terhadap 
! SEATO, demikian Aidit, tetapi 
| menolak sadja belum tjukup., 
| Soalnja apakah jang harus dikei- 
| djakan untuk lebih memperkuat 

DI DJATIWANGI benteng perdamaian. — FYawaran 
Dalam rapat umum Masiumi di- P.M. Inda J. Nehru tentang due- 

kota distrik Djatiwangi (Madjaleng- rah perdamaian di Asia, menusut 
ka) baru2 ini, dalam mana berpidato “Aidt, masih belum dijelas apa jg 
Kijahi Isja  Anshari, dan  Hz- sebenarnja dikehendaki. 
san Aidit dari Masjumi Surabaja, i 
telah mengambil resolusi jang di- Pendirian PKI sudah dijelas, ialah 

sampaikan kepada Pemerintah Pu- Indonesia “ harus  dialankan politik 
sat.jarg isinja a.l. menuntut supaia deka jang sebencr2nja. Kemente 

Itanda gambar PKI dan orang tidak ta Luar Negerj kita bukan berada 

'berpartai ditindjau kembali, dan di New Delhi, tetapi di Pediambon 
mendesak - “agar PP 39 diganti dengan dan tidak semua apa jang dikatakan 
Undang2 jang baru. San itu di- oleh Nehru baik. 
desak pula agar Kabinet Ali/Wong- "Diterangkan, "bahwa PKI sudut 
so sekarang ini dibubarkan dan di- ,, enjampeikan  pernjataannja daiam 

| ganti dengan Kabinet jang dapat ! menghasapi perkembangan? Aan 
menguntungkan rakjat. Rapat umum negeri kepada pemerintah, jaitu per- 
itu dikundjungi oleh ribuan orang. djandjian keamanan kolektip antara 

ei Asia. PKT mengheniski du- DISERANG ANGIN TAUFAN aa dapa HM ahen ai 3 
Akibat serangan angin taufan punjai konsep sendiri, djanzar: pes: 

  

jang baru2 ini mengamuk desa yg ok EP 1. Temahwungkuk Tirebon” maka dani, menggantungkan dir pcd 
beberapa rumah dikampung Kiu- 

wungan desa tsb. telah ambruk. ' Thnlam “membitisrakan protokol Rumah2 itu ditempati oleh para 
sengungsi golongan Tionghoa. Di 
antara penghuninja jaitu 6 keluar 
ga terdiri dari 18 djiwa telah ke- 

pembubaran Unz Indonesia-Belanda. 
Aidit katakan. bahwa jang pailng 
baik adalah menghapuskan semua. 
hak2 istimewa Belanda Syapangan 

aan aan Tekad 'ekonomi dan keuangan. - djika | 
Lemahwungkuk telah memberi pemerintah sekarang telah mau :1em! 
Ra pertolongan seperlunja kena batasi sedemikian rupa hak? istime- 
du mereka jang kehilangan apn wa Belanda dilapangan ekenom: dan 
nja. Ko ban AW £ keuangan, itu sudah merupakan sua Penaana Opa Tgak terdapat da kendal ma aan oa 

daknja diangan lantas terhenti sam- 
PNI ANAK RANTING MLATI- pai disana sadja, tetapi hendaklah 

: HARDIO. dilandjutkan dengan sewadjarnya, 

Dalam suatu rapat pada Rebo 
malam ibl. di Asrama -Kaligawe Satu kesempatan - jang dikatakan 
Semarang telah dapat terbentuk | D-N. Aidit tiukup baik, adalah tz- P.N.I. anak ranting Kelurahan waran. dari USSR (Rusia) untuk 
Mlatihardjo Semarang, dengan | mengadakan perdagangan dengan da 

sar. pembajaran “rupiah, disamping 
diperbolehkan melakukan pembaja- 
rannja dengan menjitiil. Kalau ini 
sadja dilakukan, demikian Aidit, ke- 
ruwetan “dalam masalah - devisen 

“akan Bapya aa diatasi. (Antara). 

  

wondo dan Sutojo: penulis: Sutijo 
Sudiono dan Mochtar: bendahara: 
Kuniman dan pembantu? Djum- 
hadi dan Bedio. Alamat di Kp. 
Je alihargja 11/415a Semarang. - 

  

Bojolali Mem bangun 
Tertaana Kebutuhan2 Ke- Olahragaan 
Ditjukupi—Djuga Perumahan Dokter 

Sudah Tersedia—Gn. Merapi Sai 
'Tenang 

SESUDAH CLASH. baru kali ini di Bojolali Pn 
kuah rumah dokter jang telah dibangun ja puas 
dan mulai tgl. 1 Agustus jbl. Dr Mensdorff y dengan is 
terinja La bergelar dokter pula tp da kembar praktek internis Mang Pan Ar 'enjakit rakjat, demikian al. Bupati Eta 
menghadliri konperensi Penap 
marang baru2 ini. 

Pertanjaan - mengenai pembangu- 
nan didjawab, bahwa banjak pem- 
bangunan - telah dapat dikerdjakan 

engan wartawan ketika habis 
Tan berlangsung di Balai Kota Se- |   

ngisor tetap diadakan. Dan dua Wesa 
Tadi mempunjai penduduk Ik. 300 
forang. Disekitarnja daerah tadi ada 
13 dukuh jang mempunjai penduduk 

uhnja diseluruh dunia, demikian al. 
taris Djenderal CC PKI, dalam pers-konperensi jang diadakan di- 
kantor Propinsi Komite PKI Sumatera Selatan setibanja 

|. Palembang pagi kemarin. Penolakan menurut Aidit, 
Na besar diseluruh dunia da any menghadapi usaha2 penghi 

| dengan lantjar, sepertinja Sono Kri- 

: jang dapat 

p pelbagai Olahraga. tadi 
"3 sangnja, hingga dengan demikian se- 

Itadi jalah dari pengumpulan 

T dikurangi. 

pi jang belum kembali ke masing2 
| tempatnja sampai sekaranz berdium 

donggo jg. dapat dibanggakan oleh 
penduduk di Bojolali dan sekitarnja. 
Taman tadi mempunjai lapangan2 
untuk bermain basket-ball, 2 buah 
lapangan untuk volley-ball, 2 lapa. 
ngan untuk Bulutangkis, sebuah Ja- 
pangan untuk Bola krandjang, 2 
buah Springbaken, sebuah rechtstok, 
sebuah alat untuk main bruggen, 
ringen, Taman Kanak2, Tennisbaan 

dipergunakan untuk 
main pada waktu siang dan malam 
jang mempunjaj penerangan listrik 
1800 Watt. Alat2 untuk bermain 

tetap dipa- 

tiap waktu rakjat dapat mempergu- 
nakannja. Luasnja Sonokridonggo 
itu adalah Saha. jang terletak dipu- 
sat kota. Lapangan2 tadi, ketjuali 
tennis, disediakan untuk rakjat de- 
ngan tjuma2, sedangkan  beajanja 
untuk ' membangun Sonokridonggo 

uang 
sedikit demi sedikit. 

Gunung Merapi tenang. 
Atas pertanjaan mengenai keada- 

an G. Merapi didjelaskan, bahwa 
G. Merapi kini kelihatan tenang, 

Sekalipun demikian perhatian tidak 
Pada ketika G Merapi 

meletus, djumlah — pengungsi ada 
4000 orang didaerah Boyolali, tetu: 

lah 2118 orang, Daerah tertitup se- 

pir sebesar Rp. 

2118 orang. Beberapa pengungsi pa- 
da waktu. Mata Hari terbit ,,menje- 
lundup” ke daerahnja untuk bertjo-, 
tjok tanam, tetapi pada malam ha- 

'rinja mereka kembali ke tempat 
pengungsiannja.  Diusahakan supaja 
penduduk di daerah jang berbahaja 
itu dapat mentjari lain tempat se- 

(luas 1”4 ha. tiap keluarga dengan 
harga tanah diberikan “ oleh  Peme- 
rintah dan kemudian Pemerintah 
djuga memberi sokongap uang se- 
dikitnja Rp. 1.000,— dengan: diberi 
pula chewan2 jang dahulu dimiliki. 
Djumlah 300 orang tadi meliputi 82 
keluarga dan baru 5 keluarga jang 
sudah menduduki lain tempat, se- 
dangkan jang lain2nia masih berku- 
kuh untuk dapat kembali ke ma- 
sing2'" dukuhnja, 

Perbaikan djalan2. 

Lebih landjut Bupati Handoyo me 
nerangkan, bahwa perbaikan djalan 
dari Bojolali ke Tjepogo jang dise- 
diakan beaja Rp. 109,000—- masih 
tetap dilandjutkan. Beaja untuk per 
baikan djalan dari Bojolali xe Tam- 

108.000,— akan di- 
pergunakan — untuk memperbaiki 
djembatan di Bojolali-Temu jang 
pandjangnja 45 m. Djalan2 didalam 
kota pun dilebarkan, seperti djatan 
jang menudju ke Kp. Banaran, Dari 
4m. lebarnja kini dibikin 10 m. jg. 
beajanja Rp. 15.000,—. Djalan tadi 
kini memperkeras (verhartiing). De- 

Ai, Penolakan “Peran. 
jisZ Terhadap 

Bahwa Pak? 
Bisa Dikalahkan — Kata Aidit 
PENOLAKAN PARLEMEN : Perantiis atas Masjarakat Perta- 

EDC . 
' Perang 

bahwa pak2 j2 bisa dikalah- 
D. N. Aidit Sekre- 

ia di 
akan berpe- 

akan Mn dan memper- 

telah dipukuli itu dibawa keruranh 
Sakit untuk “diobati dan kemudian 
pulang kembali. 

Yanggal 26/8 il. “kira2 dj: 20:50 
terdjadi lagi “perkelahian digedung 
Broadway antara dua orang pemuda | 
dikerojok pk h 5 46 orang jang ber 
pakaian Alrj jang menuduh kedua 
pemuda itu. sebagai tukang - tatut ' 
kartiis. 

Kedua pemuda tsb. mendapat Iu 
ka2 dan “dirawat diftumah sakit, “se 
dangkan jang mengerojek" telah me 

ini Ikan tempat itu. Sa aan l 

RADIO | 
SIARAN R.R.IL.- TRIYUNGGAL 

Semarang, 5 September 1954: 
Djam 07.25 Disco Varia: 08.10 

Orkes gesek: 08.30 Puspawarna In- 
donesias: 10.00 - Tjiptaan - Handel: 
10.15- Radio Orkes Surakarta: 10.45 
Peladjaran Beksan: 11.30 Dendang 

Malaya: 11.45 Hiburan siang: 12.20 
Pekan datang: 12.50 “Tjiptaan' Ari 
mah, 13,15 Njanjian duet: 15.49 

    

   

      

   

  

   

Cuintet Harry: 14.00 Kn Po- 
piicr, 17.05 Taman Kusuma: 1/5 
Mien Sondakh dan Ratna, 16.30 

Peladjaran “njanji: 19.30 Puspa Ke- 
mala. dan Irama Masa: 20.05 L-m | 

baran Budaja: 20.20: Konsert: 21.15 j 

Dunia olah : raga: 21.30” Kien Satar! 
mat2any - 22 215 Klenengan mat2an | 
(landjutan):- 23.60 Tutup. 

Surakarta, 5 September 1954: 
Djam 07.15 Imbauan pagi: 07 45 j 

Suara bersama: 08.30 Taman 
drija: 10:00-Lagu2 Puspa Ragam: 

10.45 Waitz: dari Strauss: 41.00 Wa- 

jang Madyo: 13.45 Dari Wanita un- 
tuk Wanita: 14.15 Njanjia 

raz “17.05 Rejuan Pemudi: i 

O.H:- Suara “Nusa Ina: “18:15 Ke- : 
susasteraan Djawa:. 19.30 Pengasah : 
fikiran: 20.15 Lagu? Indonesia: 20.45 ' 
Wedaran Suara Barata: 21.20 
gelan Mataram: 22.15 Dagelan 

taram (landju tan): 23.00 Tutup, 
Jogjakarta, 5 Szptember 4954: 

Diam 67.15 Penjegar pagi: 07:45 
Ratna tetap digemari: 08.15 Hida-' 
ngan The Progressiver: 08.45 Serba 
serbi Minggu pasi: 1000 Double 

Concerto: 10.15 Ujon2 Hadiluhung: 
13.10 Musik hari Minggu: 13:40 -Hx- 
Garigan Minggu siang: 17-00 Taman 
Wanita, 17.40 Orkes Malaju Kena- 

ngan: 18.15 Suara merdu: 19.40 Ge- 
ma Tri Irama, 20.05 Radio deagin 

'Diasjarakat: 21.30 Penjedap Malem: 

22,10 Sandiwara Radio, 23.09 Tu- 
tup. 

    

Da- | 

Ma- 

Semar. ng. 6 September 1254: 
Djam 06.10 Tri Irama: 06.45 Bing 

Crosby dll.: 07.10 Anex. warna In- 
gu2 Ketimuran: 07.45 Sumbar 12.1 
Orkes Krontjong: 13.1. Njarktain 
Momo dan Moh. Jatin: 13.40 Orkes 
Marek Weber: 14.00 Kwartst 
dharnoto: 

2 
St 

    

17.05” Penghsatar minum 
teh: 17.40 Irama Seni Kiasiki IS.15 

Njanjian Abdulgani dan sf 
18.30 Hidangan “Lima  Serargka 

19.30 Lagu2 Tionghoa: 20.30 OH. 
The Moon Islanders: 21.30 Dari 

dan untuk Pendengar lagu2 Indon-- 
sia, 2220 Dari dan untuk Pende- 

ngar (landjutan): 23.09 Igitup. 
Surakarta, 6 September 1950: 
Djam 06.03 Langgam dan Kior- 

tiong: 06.45. Victor Silvester: 07.15 
Dari Timur dan Maluku: 07.45 Tn- 
donesia gembira: 12.03 
13.45 Klenengan darj Kraton: 17:05 

Gelanggang Kepanduan: 17.45 Va- 

ria Djawa Tengah, 17.55 Sendja 

mendatang: 18.15 Seni Karawitan: 

19.30 Lagu2 “Hawaiian: 20.30 Teru- 
na Kwartet, 21.20 Njanjian bersu- 
nas. 21.30 Seriosa. dengan Uraian 
22.15 Gema Malam: 23.00 Fuiup. 

Jogjakaita, 6 September 1954: 
Diam 06.10 Warna warnj Kewmu- 

rang 06.40 Orkes Ballroom: 07.is 
Rajuan "Nila: Kusuma: 07.30 cara 
barat ringan, 12.05 Sedjenak Uengar | 
Boogie: 12.15 Permainan Ke Lapis 
12.30. The Texas Rangers, “1245 
Bing Slamet menghibur: 13.15 3 
berapa Opera: ' 13.50 Hidangar 
ang: 17.00 Taman: Kanak2: 17.40) 
Discotheek Timur: 18.30 Orkes Me- | 
latis 15.40 Tarian Pulau Dewatu: 
2915 Rintihan biolas 20.30 Puspa 
ragam, “ 21.30. Ketoprak Mata: 
22.10 Ketoprak Mataram Gandyu- 
tan): 24.00 Tutup. 

         

gi. 

  

Hadiah dari Rp. 5.000,— 
298118 196455 307505 362957 
310387 - 64742 38442 

Hadiah dari Rp. 1.000,— 
323307 53479 375754 108983 
376196 220660 121117 370113 
206597 “48564 321612 406070 
156772” 29489 318941 

Hadaih dari 
105780 268866 
340190 233251 
182058 - 66166 
385774 72768 
337147 189162 
136074 188832 
14654 265756 

267403 208773 
52450391411 

183627. 2558717 
520318 29153 
105058. 337883 
132628 342069 
249509 302090 141296 
226382. 137715 75490 
402272 218860 393730 
91129: 34066 285683 

1409288. 146012 240151 

Pa —.— 
287135 

209570 205619 
206190 357364 
284568 111125 
369413”. 41399 
107895 
189979 
248948 
112964 
270158 
162122 
314196 
322859 

283682 
387774 
141987 
203425 
110967 
261379 
181058 
384097 
260005       pert iPantjar-duwur — dan  Pantjar- mikian al, Bupati Bojolali, |   231294 297490 233055 224917 

In- 

    

tnja ke 

: gang itu terdjadi pada tgl. 
"kira2 djam 6 sore datanglah Serom- 

Gara? Kartjis Bioskop 
Asal"Mula Insiden Jg Membawa Kor- 
ban Di Surabaja — Keterangan Resmi 

Fibak Berwadjib 
DISAMPING KETERANGAN dimuka pers bp eU jang kita » 

muat kemaren, jang sebagian besar adalah sinside 'infofmation” 
dan pengumumannja diserahkan kepada kebidiaksanaan para war- 
tawan, pihak jang berwadjib di Surabaja hari Kemis mengeluarkan 
pengumuman tertulis jang memberikan gambaran tentang kedjadian P 
kedjadian ber-turut2 jang sampai membawa korban2 itu," Pengumu- 
man itu lengkaprja adalah demikian, Pada tanggal 25 Agustus 1. 
kira2 djam 19.15 terdiadi suatu perkelahian antara 3 orang jang 
berpakaian Atri, serta seorang jang berpakaian preman dengan se- 
orang pemuda (mungkin dikira seorang tukang tjatut kartjis) di- 
gedung bioskop Broadway, 

Perkelahian ini kemudian terdja- 
di lagi dengan seorang pemuda lain, 
djuga ditempat itu, Kedjadian tsb: 
tentu sadja menarik perhatian orang 
jang ada disitu, tetapi untunglah po. 
lisi datang, sehingga insiden lebih 
landjut tidak terdjadi. 3 Orang jang 
berpakaian Alri serta seorang jang 
berpakaian premap itu telah mela- 
rikan diri sedang kedua pemuda ig 

  

   lasang jang sudah tegang ini pa 
da ig, 27-8"jL- bertambah ketika 
tampak serembongan Orang2 jang se 
bagia n berpakaian Airi dan sebagian 
pu'a berpakaian preman dikampung | 
Kebang:ren dan Kedungturi. Dianta 
ra mereka ada jang menan'akan pe 

      

muda2 tahun 1945. 

Polisi dan D.P. (Dinas Polisi A. 
L.) dapat membubarkan — rombong 

an itu, tetapi tidak dapatlah dihin 
darkan bahwa 3 djam kemudian ter 
djadi peristiwa parkelahian antara 
erombongan pe uduk dengan 

orang 
Broa 
dari 

jang berpakaian Alri digedung 

ketika mereka ini keluar 
ioskop tsb., sehingga 3 dianta 
terpaksa dirawat dirumah sa 

   

Suasana jang” disebabkan oleh ke- 

hadis 27/8 1L itu menimbulkan 
hwa esok WAlasinfa tampak 

pemuda dan penduduk, demiki 

i 1 serombongan orang? jang 

in Alri berada dimuka ge 
. Tetapj tidaklah tim 
dian apa2, sebab D. 

t membubarkan orang 
g bsirpakaian Alri itu. 

sebuah ieep Alri 'g. hendak mzsm 
belok putar telah menubruk seorang 

ra sepeda. Dengan sendiri 

adian ini menarik perhatian 
i pend Kk disekitar itu. 

Kepuntjakan darj suasana jang te 

29-8 j.i 

an tg. 

b a 

      

4 
| batik.   

| dinantikan 

i 
y 

! : bongan orang2 - jang berpakaian! 
Alri digedung: Broadway. Kediadian ! 

ini menimbul kan suasana jang saj 

as. Ketika terdjadi.. suatu | 

usa saha untuk merampas sendjata se! 

melepaskan 
In ti 

Orang polisi. polisi ini 

tembakan peringatan keatas. 
dak bisa. menghindarkan 

sak katja dung?2, Broadway, dan 

timbulaja panik dari orang2 jang ke 
luar dari gedung bioskop, sehingga 

ada beberapa orang jang kena puku 
lan2. Untung datang D.P. 'ang da 
pat “menghindarkan rombongan 

orang2: jang berpakatan Alri itu “da 

ri tempat tsb. sebelum timbul kedja 
dian jang lebih hebat terhadap mere 
ka. 

2 ge 

Tetapi suasana panas jang te- 
lah timbul dari penduduk 'tu ti- 
daklah dapat ditahan untuk me- 
nud'u kekantin Alri Tundjungan. 
Maksudnia adalah untuk mentja- 
ri orang2 jang telah menimbul- 
kan pedist wa di Broadway itu. 
Beberapa orang jang kena “pukul 
digedung Broadway itu kemudian 
d' persilahkan masuk kantin un- 
tuk mentjarinja tetapi ternjata ti- 

“dak diketemuinia. Sementara itu 
suasana dimuka  kartin tetap 
panas. Penduduk tidak mau bu- 
har, sehingga terpaksa didatang- 
kan tenaga militer untuk men- 
#kgah timbulnja keadaan jg ti- 
dak di inginkan. 

“Dalam melakukan tugasnja itu ter 
njata tidak dapat ditjegah keharusan 
dari pihak D.P. dan militer untuk 
melepaskan  tembakan2 peringatan. 
Baru setelah ini terdjadi penduduk 
mundur, akan tetapi sangatlah dise- 
salkan dan disedihkan, ketika ter- 
njata terdapat 13 orang mendapat 
luka2 dan seorang jang meninggal 
karena .,bendalan” peluru2. Setelah 

korban2 diangkut kerumah sakit dan 
penerangan? jang diberikan barulah 
penduduk bubar setelah hampir te- 
ngah malam. 

Korban jang meninggal akibat per 
istiwa tsb. itu esok harinja telah di- 

56262 
11705 
as 

240223 

makamkan 

dari pihak Atri, ng 
polisi dan instansi sipil. 

235488 
224252 
203844 
292632 
391486 
76740 
11333 
98096 

285516 
347266 
129693 
257609 
101256 
396915 
100376 
244379 
404772 
714876 
36313 

267122 
376869 
113996 
155103 
137189 
104296 
16122 

155395 
223616 
16128 
17004 

269069 
171021 
347196 
203764 
188916 
370668 
140453 
178991 
157968 
189346 
95866 
88163 

172513 
357216 
97159 

131676 

375627 
86712 

289660 
146922 
115404 
262562 
32309 

330676 
307655 
335854 
11989 
30623 
58931 

151340 

dengan penghormatan 
"1 baik dari beribu penduduk maupun 

Angkatan Darat, 

74102 
19813 

120555 
313809 
166745 
72440 

290182 
153430 
391383 
39713 

137949 
41251 

343114 
202763 
13871 

347621 
62395 
15125 
11095 

193201 
203 21 
63325 

210656 
100951 
172848 
104608 
14642 

368143 
86689 
31105 

Pemerintah daerah terus melaku- 
kan pengusutan mengenai peristiwa 
tso. dan mengharapkan kepada pen- 
Guduk Surabaja supaja mengembali- 
kan ketenangan suasana dan  men- 
djaga djangan sampai  persaiuan 
mendjadi retak. (Antara). 

  

  

PESAWAT TJEKOSLOWAKIA 
|-AKAN IKUT DLM DEMON- 

STRASI PENERBANGAN 
Di TJILATJAP. 

Dari Konsulat Tjekosiowakia di 
Djakarta ”Antara” mendapat kabar 
bahwa pesawat2 terbang “Tjekoslo 
wakia akan ikut serta dalam demon 
strasi2 penerbangan jang. akan di- 
langsungkan pada hari Minggu 1g.5 
September. bertempat dilapangan 
terbang: Tjililitan. Pesawat2 jang: 
akan 'didemonstrasikan itu adatah 
pesawat2 jang didatangkan di Indo- 

nesia dalam rangka Pekan Raya 
Ekonomi Internasional. Demonstra- 
si penerbangan 'pesawat2 “ Tjexoslo- 
wakla tersebut dimulai djam 1G pa 
gi dengan. atjara sebagai berikut: 
I. Kedatangan pesawat AE-45 dan 

Yet-126. 
2. Demonstrasi pesawat AE-45 
3. Yet-126 mulai terbang dengan ' 

ditarik tali dan pertundjukan akro- 

PBSI DAPAT PELATIH 
AMERIKA ? 

Dari pihak jang berdekatan de 
ngan Persatuan Berenang Seluruh 
Indonesia (P.B.S..) Djawa Timur, 
diperoleh keterangan, bahwa da 
lam waktu jang akan datang ini 
Indonesia akan mendapat seorang 
pelatih renang dari Amerika Se- 
rikat. Kepastian tentang bantuan 
A. A. U. untuk memberikan se- 
orang pelatih renang kepada Indo 
nesia ifh diperoleh, ketika Over- 
ste Soeprajogi Ketua PBSI meng- 
adakan perdjalanan ke A-S. 

Sementara itu oleh pihak terse- 
but ditambahkan, bahwa kedatang 
an pelatih tersebut masih belum 
dapat dipastikan waktunia, terapi 

dalam waktu jang 
dekat. 

1/, Tb. Menulis 
Our'an Besar 

BERLAINAN dengan tahun-ta- 
hun jang lalu, Tahun Baru Islam 

i1 Muhzrram 1374 sekali ini di- 
telah diru' 

,ngah tahun ddulis dengan 
' ngan oleh Ustadz Hamid. Ouran 

  

rajakan dengan meriah di Pon- 
tianak Perajaan itu dilangsung- 
kan digedung bioskop :,Capifo1” 
dan dmesdid ,Siradjul Islam” jg 
mendapat kundjungan dari ribuan 
ummat Islam lelaki dan wanita 
serta sambutan pidato dari Resi- 
den. Dalam perajaan ini diperke- 
nalkannja sebuah Ouran besar 
jang disiapkan selama satu sete- 

ta- 

ini, jang djuga dinamakan Um- 
mul OGuran (Ibu Ouran), pan- 
djangnig 75 cm, lebar 65 cm dan 
tebal 10 cm. Kertas jang dipakai 
360 lembar dan hingga selesainja 
telah menghabiskan 90 botol tin- 
ta. 

Untuk menulis tiap halaman Our- 
'an ini dibutuhkan waktu dua djam. 
Pada halaman surat Alfatihah ters 
dapat lukisan mesdjid Sjuhada Jogzia, 
sedang pada awal surah Bagurah di 

lukiskan kota Mekkah dengan kisi 

kanannja dibubuhi perahu-iajar js. 
sedang terombang-ambing ditengah 
Jantan, jang memberikan arti, bah- 

wa sesuatu pekerdjaan “jang  sutjs 
dan mulia itu tidak luput dari rin- 
tangan. Dapat ditambahkan, bahwa 
Ustadz Hamid menulis OGur'an tadi 
bukan dengan tangan kanan, tetapi 

dengan tangan kiri dan meongguna- 

kan kalam (dari lidi enau). Antara. 
mai AA AA IL 

HARGA MAS 
Semarang, 3 September 1954, 
24 karat: djual Rp. 42,50 

beli Rp. 42,25 
.22 karat: djual Rp. 38,50 

beli Rp. 37,50 
Djakarta 1 Sept. 
24 ket. tiap gr. 
22 krt. tiap pr. 
Surabaja. 2 Sept. 
22 krt. tiap gr. 

Rp- 42,25 d'ual 
Rp- 42,— djual 

  

  

ai
 

Singapura 2 Sept, 
Rp: 42,— nom. 

Mas lantakan tiap tael Str, $ 154 
beli dan Sir. $ 154 djual. . 
Ta 8 2 RS LO TS LL AL LT 

Untungkah Tuan Kali Ini 
74024 148326 14215 219946 329931 
229691268216 29656 169570 291060 
287076 | 48689 53756 103251” 99899 
362056 | 138243 311719 207021 181937 
29400 | 302795 362782 292214 . 46931 

169884 | 146227 54240 47226 114142 
228495 | 315204 170739 180871 79993 
80209: 397581 138623 292418 92515 

1852131 88741 355372 53428 237731 
30526 | 317666 307794 409701 141311 

139338 | 76624 289957 271349 127976 
256941 | 58346 218675 170347 368487 
355255 1354219. 74878 141588 261473 
387556 1266309 387479 212115 14681 
61905 | 383768 40274 153951 352419 
93058 | 292506 394346 362400 221147 

403937 |398034 310542 38278 158798 
15175 1240644 162533 269380 338278 

211162 | 95539. 409558 337731 408801 
2988321 53249 200204 216822 280314 
275910 1322745 66363 83664. 97413 
315442 | 69512” 75649 403981 285268 
52047 1286814 246574 118494 398820 
133927245154 167826 126602 303494 
213388 | 397839. 15466 39815 58766 
271787 1326490. 98888” 28696 250161 
218717162282 156904. 11661 142033 
15695 | 109861 72599 296911 179190 

320249 | 118380   
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aa Ging 
Ong Khwat Siang menundjukkan 
permainan jang b 

Ong Khwat Siang jg hampir sadja "minggu jang akan datang. 
“€holis — Hitam: Abdulkadir: (Keterangan R — Radja, P — 

5 Permaisuri, B — Benteng, M — Menteri, K — Kuda). : 

agus, terutama 

  

      
   
    
   
   

    
    

    
      

     

  

   
    

    

    

      
     
    
     

    
    

    

   

  

      

      

    
       

  

    

   
   

   

  

   
   
   

   

            

   
   

    

   
   
   
   

     
   

   

    

   

    

   

    

  

   
   

        

   

    
   

   
   
   
     
    
   

   
    

    

  

   
   
    
       

La 523, Mb4Xc3-- 6. b2xc3, c7—c5 
k“mertjoba menguasai centrum) 

1 9. Pg4—g3, (Kurang tepat, 

&. 22. Pg3— f3, Pb8—b2 23. 
a4xXc? 25. Ke2—g3, Mc2—d3 26. Ph5—g4, Rg8—h7 

dapat ditjoba h1—h5) Bf8—h8 28. Kh5—g3 (Ter- 

putih tadi buang tempo sadja) 28. ......, Rh7—28 29. 
inja pion ini sekarang sudah lain, sebab benteng hitam : 

"—h) Kg6—e7 30. h5—h6, Md3—f5 31. Pg4—f3? (Baik 
g7xXh6 32. Kg3xfs, Ke7xfs 33. MgS—f4, h6—hs5 4 

Pb2—a3 35. g2—g4, Kf5—g7 36. Bcl—bl Pa3xc3 37. 
Rg8—h7 “38. Pdi—bi--, Pc3—43! 

/ Rh7—p6 41. Bb7xa7, h5xg4 42. Ba7—b/, Bh8—a8 | 
“Kg)#fs (Kuda hitam sekarang mulai beractie dan ke-, 
inggal tehnis sadja) 44. Bb7—b3, Kf5xXd4 45. Bb3Xd3, | 

“ Rgi—g2, Kf3xe5“ (Pukul KxX djuga -menang) 47. | 
—f5 48. Bg3—b3, Kd4#f3 4X Md2—b4, eb—e3 51. 

: 4544 Sik Bc3—c6, d4—43 52. Bco—d6, d3—d2 53. Rg2—83,4 
j 4xd2 Kf3xd2 S5. Bd6xd2, Bb8—b3 56. Rg3—pg2,5 

d3, Rf5—f4 58. Bds—b5, 175 59. Bb5—b4-4-,! 

, BaI3—a2 61. Rg2—f1, Ba2—a3 62. Rf1l—g2, e4—e3j 
. 405 64. (2-3, fS—f4 65. Bb4—b5-4-, Rg5—h4 665. 

a3xa5 dan putih menjerah kalah. Suatu partai jang ulet. 

” Pengumuman: 
anjaknja permintaan 
No. 1 ini, kami ada 
seperti dulu lagi ja-$ 

  

zan perhitungan ba-! 

: Magelang: Goena 23 de 0 1 

ufoardjo: No 

  

   
SP 

  

- Adjukan 
PS nisasi Pert. 
ILIPINA PADA HARI Kemi 

regu-kerdja tehnis dari 8 

telah 

Pesan Bersama 

Menentang kolitik Ame- 

$ Taiwan 

1, dan perdana menteri me- 
rangkap menteri luar negeri Chou 

n Lai, telah menerangkan 
lam suatu pesan bersama 
disarkan oleh kantor bersua 
»Hsinhua” pada hari Kemis 

: bahwa rakjat Tiongkok dengan 

jang 

jang didjalankan oleh , kalangan 
 #eressif di Amerika” Serikat dan 
telah berteguh hati untuk mem- 

| bebaskan Taiwan. 
Pesan tsb. telah disampaikan o'eh 

M Oo Tse Tung dan Chou En La'ke 

bada perdana menteri Sovjet Uni. 
Georgi Malenkov, dan menteri luar 

negeri Vyacheslav Molotov. 
tsb. seland/utnja menjatakan, bahwa 

kalangan? 'agressif di Amerika kini 
mengintensifkan bantuan mereka ke 

»ada Chiang Kai Shek. jang selama 

jai terus-menerus melakukan kegia 
'an2 perang dan sabotage terhadap 

t'aratan Tiongkok. (Antara-AFP). 

Cholis Djatuh 

Oleh Abd.Kadir 
Cholis Kena Ojaring Siasat Abdulkadir D Im 

dingan Kedjuaraan Semarang 
SISTIM Perantjis dari Abdulkadir jang ulet 

'Cholis tidak berda ja. ,,Kuda” Cholis jang berbahaja 
Ikadir, semakin kuda itu lari untuk melepaskan 

j 1g ikatan tali djaring Abdulkadir untuk achir- : 
Pp: mengadakan pertukaran kuda dan menjerah 

ir baru kalah satu kali melawan Hariandja, i 
sudah menelan tiga telor. Begitu djuga Darmadi 

-waktu ditunda, telah membuang ,,kans” 
an nilai nja kepada M. Husin. 

menggulingkan. Cholis kalau ia 
tidak kalah ulet. Sekianlah kissah/ 
jang mendekati babak pertama, 
babak kedua akan dimulai pada 

(Dengan zet ini 
7. Pdt—84,  Ke7—g6 | 

lebih baik kembali ke 
Pe4—d1. Djika hitam me 

mukul Kh4x, dibalas de- 
ngan 23!) Kb8—c6. 10. 
Mf1—43, Kcb—e7 tt. 
Mc1—g5,  Pd8—a5 t, 

Kgi—e2 (Lebih baik Md2) 
C5—c4 (Kuat djuga cd4x! 
dan putih tidak dapat me- 
mukulnja - kembali) a32: 
Md3xg6, Ke7xg6 14. 
23—a4, "Mc8—d7. 15. 
0—0, Ba8—c8 16. Bfi— 
bl. (Masih dapat “ditjoba 
f2—f4! untuk kemudian . 

bila sudah waktunja men- 
dijalankan f4—-f5)  Bc8— 
c6! 17. Bb1xb7, Bc6—b6 
(Inilah maksud Zzet hitam 

tadi) 18. Bb7xb6. Pa5x 
b6? (Lebih baik pukul de- 
ngan a7xb6 dna antjam- 

an b6—b5 19. Mg5—c!! 
0—D 20. ad—a5, Pb6—4d3 

Bal—ci, Md7—a4 - 

  

njaknja nilai. 
I. Semua abonne atau tjalon 

labonne dibolehkan turut menebak. '| 
2. Kepada mereka jg telah men: 

#tjapai nilai 10 keatas 
hadiah sekadarnja. - 

No. 1 

TAK BERDAJA"' 
(M. Najdortf) 

Putih: Rgp2, Pb2, Be3y 
MdS, Ke2," pion.c33 
f4, h2, (8 buah). 

Hitam: Rh8, Pb5,. Mis, 
Kg6, pion d6, f5, «7, 

h6 (8 buah). 1 

Pertanjaan : Hitam djalan 
dulu dan terangkan djalan 
jang singkat untuk kemer 
angan. : 
Djawaban jang betul “ii 
beri nilai 2 dan ditvn224 
selambat2nja' tgl. 13 Sest: 
1954, dialamatkan Haris   

Boiolali: Sukardio. 
Setelah diundi, 

(Satu) stel alat2 tjatur 
hadiah berupa 1 

sumbangan 

lari Persatwan Tjatur ,,Benteng Ur 

Itam” di. Kp: Peterongan Semararg 

kami sampaikan kepada sdr. Tja'e 

Eng Siang, Djl. Tirtonadi no. 2 di 
(Blora. Kami utjapkan selamat. 4 

Berita: Tgl. 26 Agustus bl. di 

mulai djam 19.00 bertempat di ruf 

'mahnja sdr. Sardju Kp. Peterongan 

11 tandingan persahabatan  Tjatur en 

Hitam”, jg berachir dengan teng | 

1-9 umi Benteng Hita, angka 
ye 
Ya 

    

   
" Bagi Rakjat2 Asia Harus “— IP 

vPernjataan Azas Mengenai 

taan azas2” mengenai organ'sasi pertahanan: 

jg pada hari tsb mulai membitjarakan rantjan 
pertahanan Asia Tenggara dan ' Pasifik Baret Da 
“demi pasal, demikian menurut sumber? diplor 

hubungan ini wakil Kilipina, menteri Sale 

1 . $ KN AD Bek 

“Asia Tengara. 2 
s telah mengadjukan 

negara peserta k' si Manila 

perdjan 
aja setjara. 

rakjat2 Asia jg masih terdjadjah diakui didalam perdjandjiau 
sperti telah dikabarkan, pendirian Filipina " jg demiktan ini 
mendapat persetudjuan dari pres. Ramon Magsaysay seudisi. 

ma .. 4 | : Mao' Dan! Chou 

ka Dan Akan Bebaskan 

PRESIDEN RRT. Mao Tse 

da- 

tegas menentang poltik perang 

Pesan) 

39. Pb1xd3, c4xd3 ““ 

akan diberi, 

Suara Merdeka” 593 

Semarang telah dilangsungkan pe 

tara Pers, Tjat. ,,Kilat” lawan ,,B2n   

    

    

     

  

   
     

       

   

Diakui -— Pilipi 

   

  

              

di 

'ador' P, LI 
   

: : Ke er kan 

Bantuan militer dan eko- 
TNORA SAY: AL SA 

Selandjutnja. didalam , pernjataan. 
'azas2 tersebut Lopez ' menghendak 
supaja kepada negara2 Asia Teng- 
gara diberikan “bantuan militer dan 
»konomi guna" memperkuat pertaha- | 

genglaksanaan” pertahanan  kolektii 
apabila terdjadi agressi. Suatu sum- 
ver resmi di Manila dalam hubungan 

didalam sidang regu-kerdja tadi men 
dapat sambutan baik “dari delegasiz 
'lainnja. Menurut sumber tersebut, 
delegasi2  lainnja " telah mendjandji- 
kan akan menjampaikan pandangan 
Filipina tersebut kepada pemerintal. 
mereka masing2 untuk 
kan, 

Pesan 1 dan 2. 
Pada hari jang ke-2, regu-kerdja 

tersebut  bersidang 
dan 40 menit terus-menerus dan se- 
sudah sidang tersebut berachir, pem- 
bantu menteri. luar negeri Filipina, 
Raul Manglapus, menjatakan, bah- 

wa regu-kerdja itu telah mentjapa 
kemadjuan2 jang memuaskan. -Se- 
orang diplomat. lainnja menjatakan 

ru sampai kepada pasal 2 dari ran- 
tjan jan perdjandjian jang diadjukan 
oleh “ Amerika Serikat.” Dikatakan. 
bahwa persetudjuan telah tertjapa: 
mengenai mukadimah- dan pasal 1 
dari rantjangan itu. 

Selandjutnja dikatakan pula, bah: 
wa mengenai pasal 2 sudah hampir 
ditjapai kata sepakat. Pasal 2 ini an- 
ara lam mengandung ketentuan 
bahwa. .para, peserta - perdjandjiar 

ersebut akan memelihara dan mem 
6sertinggi kemampuan bertindak, baik 
setjara sendiri2 maupun setjara ko 
ektif, untuk. menentang serangar 
Sersendjata danguntuk mentjegah dar 
nengatasi kegiatan2 subversif janc 
dikemudikan dari luar dan jang di 

tudjukan.terhadap  wilajah dan ke: 
stabilan politik mereka. 

Pasal 1- dari rantjangan Amerika 
tu, jang kabarnja telah disetudjui 
intara lain menentukan, bahwa pare 
peserta 'perdjandjian itu berdjandj 
akan menjelesaikan tiap2 pertikaiai 
internasional, “ d'mana- mereka terlis 
bat, setjara damai, sesuai dengan jc 

:#ditentukan didalam Piagam PBB, se 
hingga perdamaian “dan keamanar 
nternasional tidak akan  terantjam 

karenanja. Pun para peserta, menu- 
Iut pasal itu, tidak akan mempergu 
|aakan antjaman atau kekerasan da 
lam hubungan2 internasional mereka 

| dan tidak akan pula memakai tjara2 
|jang bertentangan dengan  tudjuar 
PBB. 5 2 

Seperti telah dikabarkan oleh su 

rat kabar ,,Manila Ehronicle”, ran 

Ke 

abarnja mengandjurkan, supaja hak utk menentukan nasib sendiri 

nan mereka dalam menghadapi "se- | 

suatu agressi dan guna kepentingan | 

ini menjatakan, bahwa' pidato Lopez | 

(Cebih Tenak Nganggur 
dipertimbang: 

  

  

  

        

  

   

        

   
    

| Becum "Aga 'Khan, isteri Aga Khan, tampak pada gambar sedang men- 

tjium Batu Hitam di Mekah waktu ia sedang melakukan Ibadah Hadji 

aa baru-baru ini. 

'enganggur Di Inggris Lebih Banjak 2jami- 

aannja Daripada Pekerdja Keras Di Afrika— 
... Tapi Inggris Mulai Pusing Kepalanja 

selama 4 djam | 

bahwa pembitjaraan2 selama 'ini ba- | 

. BERDASARKAN laporan2 
maka kini sedang dilakukan desa 

| untuk mengadakan perundang-un 

|bulkan soal ekonomi dan sosial. 

Menurut . perundang2an jg berla- 
ku sekarang, kawula2 Inggris dari 
Afrika dan Karibia tadi dapat me- 
masuki Inggris tanpa rintangan dan 
berhak menerima tundjangan psag 
angguran, jg djumlahnja dapat di 
|anggap sebagai upah kerdja ig "4 

| majan didaerah2 djadjahan inggris 
tempat asal mereka. Sebagai kawu: 

|la2 Inggris, mereka tidak daput di 
pulangkan ketanah-airnja. # 

Menteri dalam. negeri Inggris 
achir2 ini telah menerima laporan2 | 
dari polisi di London, Liverpool, 
Birmingham, - Bristol, Newcastle ! 

|dan Hull, dimana terdapat sebagi-j 
an terbesar dari bangsa Negro ka- 
wula Inggris itu, mengenai orang2 
pendatang tadi jg menerima tun- 
|djangan dari umum. Daerah? tem- 
sat tinggal orang2 kawula Inggris 

| dikota2 tsb. tadi penuh dengan gu 
'buk2, seperti apa jg terdapat di 
  

8 « j H Na 

eruan O: 
Hormatilah Pers. 

Gentjatan Sendjata 
: PRESIDEN HO CHI MIN 
dari Republik Demokrasi Viet- 
nam, berkenaan dengan hari Re- 
volusi Agustus Vietnam — tang 
gal 19 Agustus — dan hari kemer 
dekaan Vietnam — tgl. 2 Septem 
ber — telah menge sebuah 
seruan jang ditudjukan- kepada 
para anggauta tentara dan rakijat 
Vietnam didalam dan diluar ne- 
geri. Demikian diwartakan oleh   jangan perdjandjian Seato jang di 

buat oleh Amerika Serikat itu ter- 

diri dari 9 pasal. (Antara - UP) 

“Lk. 3000- orang Tionghoa: jang 

telah melampaui idiin tinggalrja 
di Kilipira akan dikeluarkan da- 

ri Filipina. Hal ini telah diputus- 
kan oleh sidang kabinet hari 

Rabu jang diketuai oleh presiden 
Magsaysay. Setelah sidang kabi- 
net itu, Magsaysay mengumum- 
kan, bahwa ongkos orang2 Tiong- 
hoa jang hendak dikeluarkan itu 
akan ditanggung oleh pemerintah 
Filipina dan memerintahkan ke- 
pada menteri luar negeri Garcia 
supaja segera berhubungan de- 
ngan pemerintah Taiwan menge- 
pai orang2 Tionghoa jang hendak 
diusir itu. PAN 

  

    

  

| Xalaw selama ini kita-hanja menge- 

nal arlodji2, lontjeng2, jang digerak- 

kan oleh kekuatan pir atau dengan 

daja stroom listrik, kini seorang ahli 

tehnik di Frankfurt (Djerman) telah 

berhasil membuat “sebuah . wekker 

jang digerakkan daja sinar tjahaja 

'sadia. - Wekker istimewa ini untuk 

pertama kalinja dipertontonkan di 

Pekan “Raya “untuk “Arlodj:2 
| Frankfurt.   

  

Dengan diketuai oleh Ir. Djuan 
da baru2 ini telah dibentuk ,,Pa- 
nitia Pembantu Korban Kekatjau- 

an Djawa Barat” jang  bertudju- 
an mengusahakan — terdapatnja 
sumbangan sebesar?nja dari ma- 
sjatakat untuk meringankan pen- 
deritaan para korban kekatjauan. 
Dimana perlu «pun panitia ini 
akan memberikan saran2nja kepa 
da pemerintah guna penjelesaian 
masalah kekatjauan. — Di Suma- 
tra Tengah memang banjak seka- 
li dilakukan perdagangan - smok- 
Kel dengan Singapura. Antaranja 

“lah untak memenangkan kembali 

di 

  dapat ditjatat 125 buah Pan 
ri jang. melakukan, Senjehindup 

selama tamu 4755, Untuk mem- 

Kantorberita Vietnam Presiden 
Ho Chi Minh menjatakan bahwa 
tudjuan revolusi Agustus dan pe 
perangan perlawanan Vietraia ja- 

peanaa persatuan, kemerde- 
aan dan demokrasi bagi tanah 

2g. Ia selandjutnja menjarmbung 
al: 8 

»Sukses konperensi Djenewa baru2 
ini dapat “ditjapai adalah berkat per 
lawanan gagah -berani tentara kita. 
Pemerintah Perantjis, dengan sSiper- 

hatikan oleh negara2 peserta xunye- 
rensi lainnja, telah mengakui bihwa 
perdamaian akan dipulihkaa di fr- 
dotjina “atas dasar “ bahwa Perantiis 
akan menghormati kemerdekaan. ke 
daulatan. persatuan dan keutuhan 
wilajah Vietnam, Laos day Kambo- 
dja. 

Kemenangan baru ini telah meng 
akibatkan perobahan baru -ialam 
situasi negara kita, jaitu perobahan 
dari perang -keperdamaian. Pereba- 
han ini pada rakjat Vietnam tah 
memberikan kewadjiban2 baru, jaitu 

. dengan tjermat melaksanaka: perse-| 
|tudjuan gentjatan sendjata,  oerdio- 
ang untuk mempertahankan dan 
mengkonsolidasikan perdamaian, un 
tuk mewudjudkan persatuan — dan 

mentjapai kemerdekaan dan ' demo- 
krasi diseluruh- negeri. (Antara). 

  

PRES DIUM IPU TOLAK BA- 
RAT TERHADAP ANDJURAN 

| SUPAJA RRT DITERIMA 
| DALAM PBB. 

Presidium Uni Parlementer In- 
! ternasional (IPU) hari Rabu telah 
| menolak protes dari negara2 Ba- 
yrat (Inggris tidak ikut mempro- 
' tes) dan mempertahankan andju- 
iran' supaja RRT “dan  negara2 
! demokrasi rakjat diterima men- 
djadi anggota PBB. Andjuran ini 

| diusulkan oleh utusan Hongaria 
Selasa j.l., dan disetudjui oleh 

Kongres IPU dengan 234 suara 
. lawan 232 dan 20 suara blangko. 
Diantara  penentang2 

fat politik Kulit Putih” di Inggris. 
| kedatangan beribu-ribu orang bangsa : 
Timur serta Karibia Inggris di Inggris, 

andjuran 

polisi dan serekat2 buruh Inggris, 
kan kepada pemerintah Inggris 
dangan jang hampir sadja bersi- : 

Jang mendjadi sebab2 ialah 
Negro dari Afrika Barat dan 

dimana mereka menim- 

'kota gubuk” bangsa Afrika di Jo- 
hannesburg. 'Angka2 kementerian 
djadjahan — Inggris menundjukkan, 
bahwa darj tiap 100 orang Negro 
kawwa Inggris jg datang di Inggris, 
hanja 20 orang mendapat. peker- 
daan. 

Kementerian perburuhan meng- 
umumkan, bahwa hanja 2096 dari 
mereka mempunjai " pekerdjaan 'te- 
tap, 3090 berusaha- mendapat pe- 
kerdjaan tetapi ternjata mereka ti- 
dak tjakap, 5090 lebih suka menda 
pat tundjangan pengangguran sadja. 
Untuk memberikan gambaran  beta- 
pa menariknja uang tundjangan ta- 

di, dapat dikemukakan bahwa se- 
orang penganggur di Inggris (djuga 
orang2 berasal" dari Ajrika arau 
Karibia) dalam 1- minggu menerima 
tundjangan 2 pound sterling 5 “shil- 
ling. Di negeri2 “ djadjahan, ia ka- 
lau 'bekerdja keras detam 4 miriggu 

'akan menerima 35 shilling. 
Kehidupan tidak  berketentuan 

dan djauh “dari sanak keluarga ini, 
ditambah dengan pengangguran, me 
nimbulkan berbagai kedjahatan. 
Polisi - London mengumumkan, 
bahwa 9076 dari orang2 jg tersang 
kut“dalam' perkara  penjelundapan 
obat2 bihus selama 3 tahun ji. ini 
adalah kawula2 Inggris darj Afrika 
dan “Karibia, 8096 dari orang Ia 
ki2 jg. ternjata hidup dari pengapa- 
tan perempuan2  pelatjur,. adarah 
orang2 dari golongan tsb. diatas 
tadi: da5 5 

Serekat2 buruh (tidak  semuanja) 
menolak anggota2 kulit berwarna 
dan” mereka mengadakan pemogo- 
kan“ apabila seorang ,,kulit berwar- 
na” menempati lowongan kerdja jg 
tadinja ditempati oleh orang Ing- 
gris. Serekat2 buruh tadi mengemu 
kakan bahwa penjewaan tenaga 
kerdja Negro dengan upah jg' lebih 
rendah dari upah orang Inggris, 
akan menurunkan taraf hidup pe- 
kerdja Inggris. 

Karna pengangguran di 
Karibia dan Afrika. 

Dalam  mentjari pemetjahan bagi 

masalah ini, pemerintah Inggris ti- 

akan mempersulit lagi keadaan pe- 
ngangguran . didaerah?  djadjahan. 

untuk datang ke Inggris itu, 1alah 
banjaknja pengangguran — disana: 

anggur menerima 
pemerintah. (Antara—UP). 

tapi, 

  
dak ingin memberikan djawaban jg 

Karena pendorong terpenting bagi) 
kawula2 Inggris didaerah2  djadja- ' 
han di Afrika dan Karibia inggiis | 

dan pula, di Inggris lebih mudah di "al untuk mempertinggi 
dapat pekerdjaan dan orang2 ps1g sebagaj negara hukum jg demokra- 

, tundjangan dari “S dimata dunia internasional. 

  

7 Belum Ada Definisi 
“ Modal" Nasional 

ISiauw Angcsap" Sikap Pemerintah TFer- 

9 
@ 

hadap Modal Raksasa Asing Terlalu 
»90epel” 

$ ANGGOTA SEKSI Perekonomian Parlemen, Siauw Giok 

  

     

nasio 
si modal nasional itu telah timbul 

“Apakah modal nasional itu hania 
“jang dimiliki oleh warganegara sa- 
Saba pe 
Apakah modal jang tumbuh di 

Indonesia dari hasil usaha di Indo- 

nesia, djuga patut dianggap modal 
nasional, sehingga dengan demikian 

potensi modal nasional dapat dper- 
Ibesar? 8 

Selain itu djuga timbul pertanja 
Tan, apakah modal jang dimiliki oleh 
1 pengusaha2' asing, tetapi modal po- 
'koknja sudah direpatriasi, sudah" di- 
pulangkan kemegeri asalnja — berupa 
transfer, afschrijving, - transfer — ke- 
untungan, rente 'selajak dan “lain- 

'Hainnja lagi tidak dapat dinjatakan 
sebagai modal nasional, sehingga ' se 
landjutnja tidak perlu didjamip dan 
diberi lagi facilitet2 “ untuk men- 

Iransfer: terus-menerus kenegeri asal 

nja? 

Oleh Siauw Giok Tjhan dikata 
kan, bahwa apabila modal asing 
jang modal pokoknja sudah di 
pulangkan kenegeri asalnja diser- 
tai dengan laba jang lajak dapat 
din'atakan djuga sebagai modal 
nasional, maka politik  drainage 
keuntungan keluar negeri oleh 
modal asing dapat dikurangi. Te- 

kata Siauw . selandjutnja, 
untuk menentukan hal demikian 
'tu perlu ditindjau akibat2 politis 
setiara teliti. 

Selandjutnja, sesudah menge- 
mukakan pendapat, bahwa Repu 
'blik Indonesia sebagai suatu neza 
ra jang menjatakan kolonialisine 
bertentangan dengan peri-kemanu 
siaan dan peri-keadilan, maka 
oleh Siauw dianggap perlu, susa 

|ja dalam menghadapi modal asing 
Pemerintah berani mengambil iin 
'dakan2 jang tidak memungkinkan 
tumbuh suburnja kekuatan modal 
asing jang berasal dari negeri2 jg 
berusaha mempertahankan kekra- 
saan pendjadiahan di Asia umum 
nja dan Indonesia chususnja. 
: »Let Alone” Agreement 

tetap ,,hidup”? 3 
Pendapat “diatas dinjatakan dgn. 

keterangan, . bahwa kenjataan me- 
nundjukkan, bahwa sikap kabinet 
berganti kabinet dalam menghadap: 

modal raksasa asing (Inggeris, Be- 
landa dan Amerika) dilapangan .per- 
tambangan minjak ternjata belum 
disesuaikan dengan politik Pemerin 
tah jang menganggap kolonialisme 
bertentangan - dengan peri-xeruanu- 
siaan dan peri-keadilan, bahkan per- 
djandjian ,.let alone agreement” da- 
ri Stanvac jang telah berachir se- 

Fdjak achir tahun 1952 sekarang wu: 

sih ,,dipertahankan” oleh Stanvac 
jang tetap mendapat djaminan un 
tuk menguasai segala devisen hasi! 
export minjak Stanvac. Sampa: sz- 
karang, kata Siauw, belum dapat di 
tjapai adanja perdjandjian baru de-j 
ngan Stanvac. 

Siauw Giok Tihan menganggap 
sikap kabinet2 R.I. dalam meng- 
hadapi modal raksasa asing Juar 

i “SoOepel-nja” dengan selalu 
mengemukakan alasan2 jang me- 
nfatakan, bahwa perubahan kebi- 
djaksanaan Pemerintah harus di- 
dasarkan pada hukum dan un- 
dang-undang nasional jang seka- 
rang masih belum ada, sehingga 
sekalipun perdjandjian2 lama s- 

| Tjhan (S.K.), dalam pertjakapan tentang definisi modal nasional 
: ngsrrang n kepada ,,Antara”, bahwa Seksi Perekonomian dan 
Seksi Keuangan Parlemen sudah beberapa kali mengadakan rapat 
dan rapat2 kerdja dengan Pemerintah, tetapi, sampai sebegitu 
'djaub rapat2 tsb. belum mendapat hasil jang bulat, walaupun 'di- 
akui betapa pentingnja untuk menentukan definisi tentang modal 

mal itu. Menurut Siauw, dalam menghadapi persoalan defini- 
berbagai pertanjaan sbb.: 

wadjib mengusahakan 
R.I. sebagai negara 

supaja nilai 

purna, demikian 

djutnja menganggap, “bahwa 

modal asing menundjukkan — diskri- 
minasi, jaitu soepel terhadap modal 
raksasa ' asing jg ditanam di lapa- 

ngan minjak,- tetapi sebaliknja ber- 
tindak bengis” terhadap “ modai 
Tionghoa jg ditanam dalam panggi- 
lingan2 beras. 

Siauw anggap PP-42 ti- 
dak sah. 

Hal diatas dikemukakan oleh 
Siauw dalam hubungan dengar Per 

aturan Pemerintah No. 42 jg me- 
nentukan, bahwa semua penggili- 
agan beras di Indonesia harus di 

miliki oleh warganegara. Indonesia 

dalam tempo 9 bulan sesudah di 
umumkan PP No. 42 itu. 

PP No, 42 jg akan 
pangan usaha modal Tionghoa den. 
batas waktu 9 bulan itu oleh Siauw 

  
hukum jg desi 

mokratis mendjadi tinggi dan seni 

Siauw, jg selan: j 
Peme-i 

rintah dalam menghadapi persoalan | 

membatasi Ia | 

  BEN ANE 
Suatr pendapatan jang sangat meng- 

girangkan, terutama bagi para arg- 
gauta polisi lalu-lintas. Di Stuutgart   (Djerman) kini para anggauta polisi 

lalu-lintas jang melakukap tugasnja 
diwaktu dingin, dimalam hari dsh.. 
telah dilindungi dengan alat penic- 

nas jang digaruungkan diatas tem- 
pat djaga me ek: Bagi Indonsia 
kiranja lebih tjotiok untuk dipasang 

alat jang bisa menjinarkan hawa di- 
ngin bagi polisi2 jang mendjaga lalu 
lintas ditengah panas terik” mata- 

dianggap tidak sah, karena semesti | 
nja hal inj diatur dengan suatu un- | 
jang2, mengingat pasal 26 UUL | 

mendjamin hak milik perseorangan ' 

dan pasal 37 ajat 2 UUD membcri 
kesempatan jg sama . pada 
orang untuk memperkembangkan 

sumber2 kemakmuran negeri sesuai 
dengan bakat, sifat dan ketjakapan 

masing2, ketjuali apabila ada pem-' 

setiap 

  

tu undang2. 

Siauw mengchawatirkan akan 
makin banjaknja ,,hot money” 
atau uang dalam peredaran j 
tidak mempunjai lapangan usaha 
tertentu, karena P.P. 42 itu djus- 
teru hanja mengenai modal asing 
jang tidak mentransfer afschrij- 
ving atau keuntungan keluar nege 
ri, padahal Pemerintah bermak- 
sud menarik ,.hot money” kela- 
pangan produksi jang diharapkan 
akan dapat menjehatkan pereko- 
nomian Indonesia. 

Menurut Siauw — selandiutnja, 
PP-42 itupun dapat mengakibat- 

'iang tidak sehat dan Pemerintah 
ykan dipaksa menjediakan kredit2 
iang akar menambah banjaknja 
peredaran uang dalam masjarakat. 
Berdasarkan pendapat diatas, ma 

ka Siauw  mengandjurkan,. supaja 

Pemerintah menindjau kembali PP- 

42 tsb, dan ia menganggap lebih bi 
djaksana apabila Pemerint»h dapat 

mempertiepat adanja 
menentukan arti ekonomi 
lan mengatur usaha2 
bantu untuk mempertjepat pelaksa- 

1aannia. 

Achirnja dikatakan oleh Siauw, 

bahwa adanja undang2 jg menentu- 
kan arti ekonomi nasional akan da 

Karena   
batasan berdasarkan peraturan sua- | 

jang 

kan meluasnja sistim ..strooman” : 

RUU -— untuk / 
nasional j 

bantu-mem- | 

hari. Boleh tjoba. 

Rp. 1000 Palsu 
Ketemu Beredar Di 

Djakarta 
sPADA tanggal 30 jang lalu, 

pada seorang ' pedagang emas 
bangsa Tionghoa di Sawahbesasr 1 
Djakarta telah datang seorang jg 
tidak dikenal dan menurut kete- 
rangan adalah seorang Tionghoa 
pula jang membeli emas sebanjak 
22 gram jang kwalitetnja 22 ka- 
rat. 

Orang itu memberi .Jembaran 
wang Rp. 1000.—, tetapi setelah 
ia pergi barulah ketahuan bahwa 
uang itu adalah palsu. Uang itu 
disita olsh pihak jang berwadjib, 
tetapi pemalsu belum bisa dibe- 
kuk. (Antara). 

  

pat mentjegah berlangsungnja kebi- 

diaksanaan jg didasarkan pada poli 

tik .asli” dan .,bukan asli”, jg me- 

hurut Siauw pasti akan terdjadi apa 

ibila jig diutamakan adalah kepenti- 

ngan nasional, kepentingan rakjat 

terbanjak negeri ini, djadi bukan: ke 

pentingan beberapa. orang sadja. 
(Antara). 

Tak Boleh 

Ikut” Menumpang..... 
Bunuh —'Bakar Achirnia Membunuh 

Diri—Drama Jg Ngeri Di Palembang 
dah dinjatakan ,.mati”, tetapi sea | 
ma belum diganti dengan perdizn 
djian baru, maka  terpaksalsh 
segala ketentuan2 dalam perdjan 
djian jang dinjatakan Inati itu di 
biarkan berlaku terus. 

Hal ini menurut Siauw djuga ter 
djadi pada waktu delegasi R.I. da- 
lam perundingan dengan pihak Pe 
landa menerima pasal 4 protokal 
dengan alasan, bahwa kita perlu 
menundjukkan goodwill internasio- : 

nilai R.I. 

Tiap2 warganegara R.I. memang 

  

  

gambar ini telah   tadi terdapat Amerika Serikat dan 

djuinja. , 

berantas perdagangan jang tak Sy 
hat ini telah disarankan kepada 
pemerintah ' daerah, agar kepada 
pelanggar2 hukum ini diadakan 
snelrecht dan diperbanjak adanja 
hukuman badan. Meskipun 
Riau merupakan daerah Republik 
Indonesia, tetapi hingga kini dae- 
rah tsb. masih mendjadi pasaran 
daerah dollar. Pegawai2 pemerin- 
tah meskipun . digadji menurut 
PGP, tetapi mereka menerima 
gadiinja dengan uang dollar ber- 
banding 100 rupiah dengan 80 
dollar Singapura (Str. Do», Me- 
mang sampai kini kebanjakan ke- 

Dierman Barat. Inggris menjetu- sebetulnja akan diaw.kan di 
dalam beberapa hari lagi di 

ae 

     

    
memutuskan, bahwa para guru 
Sumatra Utara akan " melakukan 
Pen ann pada permulaan ta- 

un 1955, bila tuntutan menge- 
nai perbaikan nasib mereka tak 
dipenuhi. — Kabar mengenai per 
guruan lagi menjatakan, bahwa 
pada tanggal “20 September jad. 
di Malang akan dibuka Akademi 
Pendidikan Guru2. Sementara 'tu 
pada tanggal 27 Agustus  ibl. 
Adam Bachtiar dari Kem. PP & 
K telah mengadakan pembitjara- 
an2 di Malang unttik membangun 
kembali bekas hotel Splendid 

21. — Distepa (vadang rumput)   butuhan hidup di Riau dibeli dari 
daigepura, Uda il Djakarta. 

Utara telah 

g 
utata 

PGRI Su 
wa 

matra maa 

ixistanal, Kazakhstan, kini se- 
dang dilakukan pekerdjaan be- 

mendjadi gedung Perguruan Ting 

  

Gedung Perwakilan Rakjat di Manilla, “jang sebagai kelihatan dalam: 
dipilih untuk konperensi SEATO, jang “akan diadakan 

Manilla. Konperensi SEATO tersebut jang 
Baguio telah dibatalkan, karena kesuikaran 
perhubungan. 

   
sala soleh 15.000 ahli pertanian 

untuk merobah tanah rumput ini 

mendjadi tanah pertanian, Kalau 

tisaha ini sudah berhasil akan di- 
dapat 1.500.000 hektar sawah ba 
tu, Kazakhstan termasuk salah 
satu daerah Sovjet Rusia. — Ame 
rika Utara, Tengah dan Selatan 
dapat “memenuhi kebutuhannja 
karet alam maupun sintetis, demi 
kian kata senator Malone. Ini 
dibuktikan dengan adanja hasil 
karet guayule jang tjukup di Ame 
rika Serikat. Tetapi ongkos me- 
ngusahakan karet tersebut ter-   PI 20,5 sen dollar tiap pound: 

sa baka, 

import, 

PADA tanggal 1 September sudah 

hingga sebuah rumah mendjad: ha 

Rumah tersebut terletak didalam: 

bang), jaitu ramah seorarg Tiong 3 A 

Masa tam jang sekarang sedang dirawat diru- 

a mendoavat luka berat akibat ketjelakaan tersebut. 

uang dinilai kira2 Rp. 13.090:-—. Pena 

jang bernama Oci Koei Tioei, 

mah sakit karen 

Kerugian harta benda dan 

terdjadi kebakaran se- 

ngus dan tiga djiwa melajang. 

Lorong Tjempaka Bukit Ketiil 

hoa pengusaha kebun sajur 

long bahaja kebakaran sukar dapat memberikan pertolongannja, 

karena rumah tersebut ter 

1 

Karena diusir. 

Duduknja peristiwa ini menurut 

Antara”, baik dari kalangan kepo- 
lisian maupun lainnja adalah sbb.: 

Seorang Tionghoa bernama Song 

Jan Ong sedjak beberapa waktu su- 
dah menumpang pada keluarga Osi 
Koei Tjoei. Oleh karena sesuatu hal, 
bau2 ini kabarnja Song Jan Ong 
diminta pindah oleh keluarga jang 
ditumpangi itu. Sebagai reansi Car: 
tindakan ini, kemudian timbul per- 
tjektjokan antara Song Jan Ong de- 
ngan si pemilik rumah.  Pertjektjo- 
kan tsb. pada malam kemaren su- 
dah meningkat sehingga — mendjadi 
Suatu penganiajaan jang dilakukan 

oleh Song pada njonja rumah tem- 
pat dia menumpang itu, sehingga 

njonja tsb. meninggal dunia.  Sete- 
lah mefihat korbannja, Song men- 
djadi tambah mata gelap dan mem- 
bakar rumah tsh. s 

Kemudian sesuuah api menjala2, 
Song terdjun pula kedalam api, se- 
hingga dia mati hangus. Disamping 
kedua orang tsb., anak dari keluar- 
ga Oei jang baru berumur 4 tahun 
djuga turut terbakar dan mati. Se- 
dang tuan rumahnja, Oei Koci Tjoei 
mendapat luka? berat. 

Perkara ini sekarang sedang da- 
lam pengusutan — pihak kepolisian. 
(Antara). 

NEGARAANNJA. 

Menteri dalam - negeri - Irag 
Said Ouzas mengumumkan Rabu, 
bahwa warganegara2 Irag jang 
kedapatan, melakukan ,,kegiatan- 
kegiatan Komunis dan kegiatan2 
jang serupa dengan itu” akan di- 
tjabut kewargaan-negaranja. Ko-   munisme dinjatakan sebagai orga- 
nisasi terlarang, Diterangkan se- 
terusnja, bahwa orang2 jang su- 
dah pernah didjatuhi hukuman 
karena ,.kegiatan2 Komunis dan 
ea serupa dengan itu” ti- 
dak akan ditjabut kewargaari-ne- 
garanja, apabila mereka menan- 
datangani surat perdjandjian “pe- 
ngutukah Komunisme) dalam 
(San Uh bulat, pada” padi las 

polisian daerah mereka, 

keterangan jang dapat dikumpulkan : 

  
AKAN HILANG KEWARGA- 

letak dizuh kedalam dari djalan raya ig 

dapat ditempuh oleh kendaraan. , 

noh 
PENTJURIAN jang agak aneh 

dan istimewa belakangan ini ters 
djadi di Djakarta. Jang ditjuri 
bukan emas permata, bukan uang 
simpanan di bank jang didjaga, 
tapi... tutup2 selokan  (riool) 
jang terbuat dari besi. Jang hi- 
lang sampai kini sudah sampai 
ratusan buah, Akibat pentjurian 
ini bukan sadja merugikan fihak 
kotapradja, tetapi pun sangat 
membahajakan umum jang lewat 
didjalan2, terutama dimalam hari. 
Bisa djatuh termasuk dalam selo- 
kan. Pun karena tak tertutupnja 
selokan, pada lobang2 tadi orang 
setjara enaknja sadja lalu membu- 
ang sampah disitu, hal mana bisa 
berakibat. ,,mambek”nja -air, jang 
akan mengganggu kesehatan 
umum pula, Mungkin pentjurian2 
ini adalah akibat dengan baiknja 
pasaran besi tua pada hari2 bela 
kangan, Tiap tutup selokan mem 
punjai berat antara 15—20 “kg. 
Oleh pertjurinja mungkin tutup2 
selokan ini kemudian akan didju- 
al pula sebagai besi tua. 

mn 

GEORG MASSMAN dari Mas 
nitowok (Amerika Serikat) baru2 
ini mendapat kiriman kembali 
dompetnja “jang berisi $ 30, jang 
hilang 3 tahun jang lalu. Surat 
pengantarnja berbunji: ,,Banjak 
sekali dompet jang saja ' tiopet, 
dan dompet2 itu saja simpan se- 
bagai tanda mata, Tetapi sedjak 
saja tjopet dompet tuan, saja se- 
lalu siaaaal sadja.” : , 

Hn kak se mt 
DI SVRACUSE, New York, 

dua orang kawan Charles Owens 
ditangkap karena mabok: Ketika 
polisi sudah memasukkan mere- 
ka kedalam mobil, Charles tiba2 
berteriak: ,,Mfasih ada tempatkah 
buat satu orang?” Dengan segala 
senang hati polisi membukakan 
pintu mobil, Charles diangkat 
masuk, dan tidak Tama kemudi- 
an Charles harus membajar dju- 
ga denda sebesar $ 10 karena ma-   

& Time”, t 
sok @wenigah  djaian. kata 

Kk gb) dika ras 
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2 H R 'A TEMP 

. (Kenaikan tarip. 

'LESLIE 1o VAR: 

| temRAY MILLAND — ARLENE DAHL — WENDELL COREY 

    

   

  

   Oa RALAT. Na 
Adpertensi pernj 

jang dina 
Naa ja 

   )IBUKA SEK. FR 

  

         

   

   
    

                

    

    

   

      

    (Pav. Asistenan) pd. tg. 
   

IL Tjitarum 36 
1. Mawar 4 

NI. Kebon Tionghwa 112 

dah) 172 

Kena nang anon sun una ng ewasen ana aa aan 

Untuk SERVICE dan 
REPARASI dari 

Scooter 

—»LAMBRETTA” 
nja sendiri : 

Tib. Semar: 
Duwet No. 5 

| KARANGTEMPEL SELATAN 14 — SEMARANG, 

Ki Dip. guru beridjazah dan berpengalaman. Alat2 lengkap. | yA Ar W - - - - 3 

Aa .. Pel. memuaskan. An panen na 1 ar Ta & : | a 

IV. Karangtempel (194 pin- | 

| Diantara masing2 tempat diadakan klas 1 s/d klas UI S.R. Uang IL 
daftar Rp. 5-— Uang sek. menurut kekuatan orang tua. Selalu (f dibawah penilikan. Masih terima murid. 2 8 

Dir. Nj. LAUW DJIEN DIWAN-SIEM mah pun 725m | Jajasan SHELTERED WORKSHOP di Solo 
teeaneounana | KACER PE Tata penata ab 

alamat jang paling tepat de an | 
djaminan onderdil, adalah Tn 

SUPER RADIO CO. N. v. 

  

        

  

   
H al | Dn R0 LL 0 0 AL TTL LA TA Aa TA TA TA TA TA TER Dn AS 2 RA TA RA AA Ta Ra RL 

| BERITA GEMBIRA!!! 15 Sept. (uang sek. 12 bl) 

     

V. Karangtempel 276 tu 
  we S6 BERHADIAH! 

| VIII Kemuning 30 She bon Dengan seidzin Kementerian Sosial R.I. 

a sambil beramal. “3 

Hatsil bersih guna kepentingan:        0.409, 
“(lYajasan HARI IBU ”.-. di Jogja 354, 

Il Jajasan 17 AGUSTUS di Semarang 25”, 
3 se jalak Hadiah-hodjah jang menarik (313 hadiah) diantaranja: 

ipa: 1 Speda-Motor 350 cc 
Sg —.1 Radio-Salon-Gramophoon 

    “Tablet adjaib'unt 
“menghindarkan tjapik 
Ea El NItTn 

“jadi segar tetap kuat 
Fx dan sehat wal'afiat. 

    

...o.r.conarcuesaoan uenak ongoso nakas nanuan uan eaku e 

— PIANO Bagus. 

Bangsa Indonesia keluaran S 

Menghitamkan Rambut Putih. 
Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 
Tapi hanja Pomade biasa. Gam- pa Kama Ika. iklan No. 5/2844. 
pang dip: pat beli dimana2.   

Seek beban oh 

NNNNENNN AE AE KA AA KKRKS 

. AnggurObat Kolesom Merk ,,FIE MIN” 
. (Atawa tjap TUAN dan NJONJA) 

KD Untuk orang Lelaki Prampuan Tua dan Muda, 
ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” terbuat 
dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 
segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 
obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

pat gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 

Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 
pun muda jang napsu birahinja kurang kuat, 

terutama bagi orang muda jang belum menikah 

    
djika merasa gegindjelnja lemah karena sering 

plesiran dengan prampuan, hingga menimbulkan 

rupa2 penjakit seperti: tak napsu makan, zenuw 

lemah, muka putjat, badan kurus, sering2 ken- 

tjing, pinggang pegal, sakit nier, mata berku- 
| 'nang2, kuping berbunji, badan selalu tjapai, 

sering mengeluarkan air manik, kurang darah, 

2S? sakit rheumatiek dan lain-lainnja. 

Untuk Prampuan jang badannja selalu kurang segar, tak suka 
makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat hamil, perana- 

| kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 
pala pusing, darah kurang, badan lemah dan sebagainja. 

—. PUSAT PENDJUAL : 
- Toko Obat .,FIE MIN YOK FONG” 

GANG WARUNG No. 10 — Telp. 2183 — SEMARANG 
Agen Djawa-Timur : N. V. TJIE MIN Songojudan No. 1 Surabaja. 

. Agen Djakarta : TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini No. 1 K 
Agen Depok : TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2. 

ANAK MK KKR KK KKR BKK KKR 
mem camomar 

TINGGAL SEDIKIT HARI! (Untuk Segala Umur) 

  

REX. CRIS ORION 
PAGI djam 10.00 SORE djam 3.00 SORE djam 2.45 
MALAM 6.15 -8.45 MALAM 6.00 - 8.30 MALAM 6.00 - 8.30 
  

(“ BESEN TEMPAT: 200 — 17.00 Tidak trima pesenan per Teif.) | 

H 

    

Pa ka 
': Untuk malam: Rp. 4.00 — Rp. 2.50 — Rp. 1.— 
di-idzinkan oleh Kantor Urusan Harga dalam surat 

al 24/8-1954 No. 2169/K.P./8511). 
EMPAT UNTUK SIANG HARI: HARGA BIASA. 

“BESOK MALAM PREMIERE 5.007.009.00 (13 th.) 
Sebuah film SHAW BROS jang termashjur ! 

KASMA- BOOTY — R. MARUTI YATIM — YEM — 
: Si £ SUHARA EFENDI 

HEMPAK A” 
“Malaya bahasa Indonesia jang terhebat dan akan membikin 

rang, puas, gembira, senang tidak berbatas ! 

  

  

tak
 

1 Mane mean 

Ini malam pengabisan: ' CHEN CHEAN CHEAN — WU SIAO HUNG » 
. 5.007.009.    

  

     

    

' 3 Chiauw Chian Tse Sbih: 
HARI MAINNJA FILM2 TERBESAR ! ! ! 
— BARBARA STANWYCK — RUTH ROMAN 

am. »SBLOWING WILD” 
DAVID O. SELZNICK JANG TERHEBAT ! 

Dau sINTERMEZZO” 
PARAMOUNT'S TECHNICOLOR 1 

JAMAICA RUN” 

     

  

. 
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. Djam 9 pagi. 
Hari SENEN di KARANGASEM 11. 

Prabot Rumah Tangga dari Tn. L. A. Leidelmeyer ada Boekenkas 
bagus — Java Koelkas bagus d.l.I. 

Didjual bawah tangan 1 FORD AUTO — MOTORFIETS — 

Hari Meliat: MINGGU djam 4 — 6 sore. 

Balai Lelang F. VAN LOO. 

“Dat 
SEORANG TENAGA LELAKI 

- M. P. untuk dikerdiakan pada 
PER. IMPORT & EXPORT. | 

Lamaran dengan surat dan riwajat kepada Harian ini 

  

PI NINT 

G 

    

: da Tan .Compleet dgn.,Gr. platen (merk Philips:10. lampu). 

Stel Salon-zitje verchroom 
« Harga” barang sepeserpun tidak dinaikkan ! : 

3 Silahkanlah segera belandja, agar djangan kehabisan. 
— GUNAKANLAH KESEMPATAN MENGUDJI NASIB SAMBIL BERAMAL GUNA : 

Korban Tjatjad, Hari Ibu dan 
- Pembangunan Perkampungan Peladjar 

Tia pembelandja barang jang ditentukan atau belandja sebesar Rp. 25.— akan menerima SAT 
COUEON dengan nba, untuk ikut mendapat HADIAH tersebut diatas, TON 5 
PENARIKAN dilakukan di Semarang dihadapan Umum dengan disaksikan oleh Notaris 

aan (0 R.M. SOEPRAPTO pada.tanggal 12 November 1954. 

API 
  

  

  Diselenggarakan oleh: 
"Persatuan Pedagang” Menengah" Indonesia 

Djawa Tengah 
Seteran 1A Tel. 1995 — Semarang 

Coupon terdapat di & Juwelier - Ratna, Toko Srikandi, Radio Success, Lily, dll. Pedagang Menengah, dan Toko” lain jg ternama. — Solo, Djocja, Kedu, Pekalongan segera menjusul. 

ik 

   
   

       MANA AL TU “NAN NA NN NN ML MN ML AL ML AK TA 

Na Pan EN maa, ya aa MM na PN EM Aa MINTA PERHATIAN Se Dan I. Para langganan diminta dengan sangat, supaja djangan mem- YA t-12 Kane | 2IKA R6125 (RV. Soedjito bajar uwang langganannja kepada loper atau rekeningloper y 
rusak atau perlu dibersihkan ? 

Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 

— kami, kalau belum ditagih dengan kwitansi kami. 
H. Segala urusan antara loper kami dan para langganan, jang Datanglah pada Agennja jang , 5 

sediakan onderdilnja : merneriksa wanita hamil e | deoolong wanita bersalin dan 

diluar tahu dan persetudjuan kami, adalah tanggungan para 

SUPER RADIO CO. N. V. Praktek umum. 

langganan itu sendiri. 3 
HI. Para langganan diminta dengan sangat, supaja memperhati- 

kan peringatan jang ditulis ditiap2 kwitansi kami (sudut kiri Tjb. Semarang Ojam bitjara : 
Hae kasil 5 : .. Duwet No. 5 xumah: djam 7.60— 9.30 

PE Sa AA aa LO ALS 
MILIH AM AM ALA 

  

Agen. Suara Merdeka 
Toko buku LAUW . “ 

BEA ae Sp Pasar Pon (Ngarsopuro) ke 
- ae Maa ARIS 

ak
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    2 Lehaa Na AU Ona Maba n AN ANUN Na Oo Banana De sugunap 

mana     

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

«upa-rupa. Dari dua tahun, suka jekas marah, Kepala pusing, 
Hati berdebar-debar, Kurang makan kurang tidur, Muka putjat, 
Kesenangan tidak ada, Mata kabur, Malas kerdja. Saja Sah 
makan rupa-rupa obat, tapi tidak berhasil, sampai saja punja hati 
ijengkel. 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 
yelum habis, penjakit saja sudah sembuh sama sekali. Saja heran 
Jbat Amirosol keluaran dari Tabib Amirodin Kusumojudan Solo, ' 
saja berani udji betul, dan saja membilang  beribu-ribu terima 
|sasih pada Tabib Amirodin, Jang maha Esa kasih sehat saja punja 
padan, terima kasih. : 

. Sudah. dapat ralusan surat pudjian 

   

   
    

    

UNTUK WANITA8 LAKI? 
AMIROSOL dan Impotin Tablet: Paling berharga dan tjepat untuk 
menolong mereka jang terganggu kesehatannja. 
AMIROSOL dan Impotin Tablet: Paling mudjarab dan tjepat un- 
tuk kembalikan tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang 
sudah tua ataupun jang masih muda, jang menderita penjakit. Pe- 
njakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsalnja buah ping- 
gang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas marah, suka lupa, 
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 ......... Rp. 30.— 

AMIROSOL harga ...... TN Late im na Saka Rp. 25.— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki 

  

Hormat kami, 
Tuan ABBAS, Djakarta. 

mas Ne lsaaka 5 Pa “5 ME ANA TAS Pa 

  

Tanggal 2 s/d 5 Sept. 1954 

JEFFRY HUNTER — AKIM TAMIROFF 

dim. “ 

»Sailor Of The King” 
" Pertempuran hebat antara P 

'Angkatas Laut Djerman contra . 

  

  

  

nina tambah kuat ....... Rp. 20.— 
Pen Ta TERANG BULAN obat hilangkan kukul 

3 (djerawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Harga ..... ...Rp. 20— dan Rp. 10.— 

Ibibuka Setengah Hari 
Besok tg. 5 September 1954 hari MINGGU pertama 

seperti biasanja Toko kami DIBUKA SETENGAH HARI!. 
BARU TERIMA LAGI: , k 

»PONTIAC” | -.spiDeR» 
Heren Sport Shirts Salah satu merk: 

Ongkos kirim 107 
: — Terbikin oleh : 

Tabib Amirodin 
|... KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

1 “gp OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit 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 
berdamai. $ p 

  

    

  

   
   

    

     
    

  

    

  

   
     
      

  

  

  

          

Warna lengkap Kemedja terbaru AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 

ANEKA WARNA DAMES ONDERGOED DAN AN asa Sea Bar Kang, 
2 v » 5 : .... PAMES BLOUSIES ! ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang ”TELO TA? untuk membikin hitam rambut. 1 Toko Obat ENG TJE HOO 

Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 

' Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 
Toko Obat ENG NJAN EO 
Toko Obat ENG TAY HO Petjinan 58 ., 
POORAN SPORTING COY Djl. Pontjol 40 Semarang 

SN NN AA AA LL TA PL LL TE AL 
£ NN NA TA LL LL AL AL AL LK 

Parjalah ,SUARANMERDEKA" 

Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
Dj. Pulisi 30, Pontianak 
Petjinan 75 Jogja. 

SEGALA MATJAM TEXTIEL UNTUK WANITA DAN 
LAKI2 DENGAN MOTIEF2 DAN WARNA SERTA 
KEMBANG2 JANG TERINDAH DAN TERBARU! ?' 

HARGA-HARGANJA SELALU BERLAWANAN! 

RADJA MURAH: 
Tokos,,HIEN” & Co. 

BODJONG 25 — TILP. 1577 SEMA RANG: 

    
  

         
$ SER EL SSL MA 

CHAUNCEY 1 | waaris R1 ponT KNOW, sAw- Y | THAT WAS pretty Goop WE: Ps BARON wAnTS | fLockwoop N Bone, But L xope | | sRonc-susTIW You pp Al AI Puber 200p Na Tea 

     
TO SEE YOU IN IN TH' ARENA AS TH! 
HIS OFFICE RIGHT | 

UP To, ROY2 J DUSTY CAN KEEP uP 
MASKED RIDER, PURAND! TKE BLUFF THAT —G 

ASKED 
RIPER! 

TAKE OFF THAT MASK 
'SOT CAN SEE WHO 
NOW REALLY ARE!     

MIND, LOCKWOOD? YOU era 

  

      
       — Ada keperluan apa,  Lock- — Apa — Itu bagus sekali pertandingan jang dikehenduki — Tetapi itu terlalu baik bagi wood? Lockwood, Roy? : kuda. liar jang telah kamu lakukan Dusty Durand! Lepaskan topeng 

— Chauncey Baron ingin melihat — Saja tidak tahu, Jawbone, di gelanggang sebagai penunggang” itu supaja saja dapat melihat sia- 
kamu dan beramah tamah dikantor- tapi saja harap Dusty  depat bertopeng, Durand! pa sebenarnja kamu! 
nja diseberang djalan, Durand! menjimpan rahasia, bahwa dia — Terima kasih atas pudjianmu! 

TERBANG dari 

Saksikanlah apa jg 
Terdjadi — Penuh 
kegemparan hebat!   adalah penunggang bertopeng!   — Tuan Baron tidak ada  di- 

ROY ROGERS -. 37 
l 

sini! Kamu memperdajakan saja! 

MANA KUE SKSAKKA AAA 4 

PRODE 
TAPAL GIGI 

  

    
  

    

                  

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara, 

dan ketawa berseri”... 

berkat PRODENT 

tapal gigi jang 

paling baik! 

Tube sangat besar 

R. 2.50 
Tube sedang 

R.1.79 
   

an Dai Sena Man en 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe n 
ojakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN: 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE 1 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be. 
Yerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
fjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
Genuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
1004 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki .........ooocoooocooco oo. Rp. 15.— 
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Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... 9 25, — 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki ........coocoooocoooo.o.”Wo.o” co... 2. 10.— 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

dan Kek OlOtAn Reba aa LA aan Ga Rp. 20— & ,, 10— 1 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram .......:. st O-— 
nat ten PENA KAN San bea NP naa 2.2 1 HO— 
Minjak Gatal Rp. 5.—: Zalf exzeem ....... - z..&. 10O.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .......oooooooooo.. » 10.— 
PI! Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ..................i.. » 50.— 
Obat kentjing manis .............. Beta AE RN SAN Naa in 2. 501— 
@bat sakit Batok dan LIMEEAU 2 esa LL » 25.— 
ADAT kening nanah, GArah Gn Sma BARA 25.— 
. Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1095. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di: 
seluruh Indonesia. 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, « j 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Dil. Sos 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek $ 
An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 1 
Jogias Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Kepiekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong, 
Ojl. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 
Semarang. 
Haa aa RE EP Ha 5. 

  

    

CITY. CONCEBN CINEMAS | 
LUX - 5.007.009.00 INI MALAM -.D.M.B. (u. segala ufhur) 

Film lukisan ber- # EYER-NEW JOY FOR ALL TO ENJOYI ex 
warna jang paling # Pan / 
baik dari Ki : 

WALT DISNEY. «' 

   

    

  

  

Saksikanlah dgn, 
Anak2 Tuan f 
biar turut gembira! ' 

Extra Matinee : 2 

Saban Sore dj. 3.-—- 
  

INI MALAM 

D.M.B. (u. 17 tah.) 

Grand 
5.00 - 7.00 - 9.00 

The Most dangerous 

adventure ever to 

tempt a Man! 

Sebuah Detektive 

Story — penuh 

       MAL presents 

Uiiam POWELI x 
c, WINTERSI 

   

      
   

dgn. MYSTERYT” 1 hy " rEP wi 
Polisi Rahasia me- ' Pata : MARSHA HUNT 

ngedjar Komplotan a33 en IAMES GLEASON | 

A CHESTER ERSKINE production Gangster ! 

Hebat ! Gempar !     Screenptay by IRWIN SHAW & CHESTER ERSKINE « Directedby CHESTER ERSKINE 
  

  

  

INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah) 
Ma Aa Film India terbesar dan luar biasa ! 

BERBARENG n Pe 2 se 
ROXY TI 7 

6:30 — 9.00 Tas AA - AND Naa Nana € Tn WONDERFUL LAMP 

dengan 
LAMPU 

WASIATNJA ! 
  

  

  

Tjerita ,,ALAIF LAILA” atau 1001 Malam dengan DJIN RAKSASA ! 
Jang istimewa serta terbangnja di angkasa ! Sungguh luar biasa ! 
Mengagumkan ! Perkelahian Pedang ! Wanita2 Tjantik — Tari-Menari ! 

— Tjintjin Wasiat ! Goa-Maut ! 

  

aa Laman 

INI MALAM 
PENGHABISAN | 

(u. 13 tah.) 

ROYAL 
5.00 - 7.00 - 9.00 

Dunia terantjam 
bahaja ! Diserang 
dgn. PIRING 

planet invade 

" Gariht 

lain Planit ! 
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