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tehnis dari perc 
- dilakukan nan 

salah kem 
ia harap ak 
..Saja tidak 1 
njelesaia, masalah 
Demikian Sunario. ( 

  

Pp rotes Sunario itu terutama 

  

Thd Usaha Belanda Utk 
Perkuat Tentaranja 

   
di Irian Barat. Demikian , 

| kan dari New York. Sunarjo 
pag telah meminta supaja soal 

agenda 

iaitu 
di Irian Barat 

          

tinja. Demikian AFP "tebarkan | 
dari New York. (Antara) 

Ri 

  

: | Stand Indone- 

  

   

  

   'Ihari il. telah membuka stand Indo 

kepada ,,Antara”. 

4 | Milaan 

fan Pekan Raya dj Bari itu dihadliri 

    

  

Akan Sam 

ENJAMBUNG BERITA 
Jni lek 

n, dutabesar 
t Uni untuk 
vjet U r 
man 3 

besar Zhukov 

      

sebelum itu ia 

mendjabat ketua 

  

sia Di Bari 
“DUTABESAR Indonesia di 
Roma Mr. Moh. Rasjid beberapa 

| nesia di Pekan Raya ig diadakan 
|di Bari. Dalam stand Indonesia 

dipamerkan hasil 

bumi dengan disertsi peta besar 

jang menundjukkan tempat dan 

| besarnja produksi. Selain itu stand 
|dihiasi barang2 kesenian kita. 

Demikian berita ig disampaikan 
Pekan Raya di 

sesudah Pekan Raya di 

adalah jg kedua di Italiz 
dan penting artinja untuk perdaga- 
ngan diantara negeri di Timw 
Djauh dan negara? Arab. Pembuk: 

Bari itu 

djuga oleh PM Italia Scelba. 
an (Antara) 

KARENA MAKAN ,WALI 
: KAMBING”. 
Pada tanggal 10 September jbl.   PARA PESERTA 

BINTANG RADIO DI 
Pada OLEH PRESIDEN.     

dan njonia selama 2 

    
   

PEMILIHAN | (Garut 

| sangat berbisa untuk memberan- 

gromi | tadi karena | 

atroli tentara didistrik Tarogong 
Garut) telah menemukan maiat 

16 orang gerombolan. Menurut 
dugaan, kematian mereka ig tak 
menundjukkan luka2 ini adalah 
akibat makanan beratiun, jalah 
ssingkong krikil”. Memang oleh 
penduduk didesa itu banjak dita- 
nam singkong krikil” dengan 
tjamburan tumbuh2an .,wali kam- 
bing”, keduanja tumbuh2-an jang 

tas hama bzbi hutan. ' Rupanjz 
POLA 

e 

    
       

rar 

Refrain singkong beratjun ini hingga me- 
. hadirin. i g nemui adjalnja. (Antara) 

  

   

London Puas Dengan Keterangan Dulles 

eris ti 8 den Ta e politik 
Ba Aa RRT d 

Senin. 

     

     RRT, demikian martan 

dengan 
tahanan 

  

Sikap Italia | Sesu- 
dah EDC Gagal 
PM DAN MENTERI Luar Ne- 

regeri Itaka pada hari Senen te-: 
lah mentjapai kata sepakat me- 
ngena. garis2 jang akan diikuti 
dalam pertemuannja dengan Men- 
teri Luar Negeri Inggeris Antho- 
ry Eden pada Selasa malam. Di- 
kabarkan, bahwa keputusan? ter- 

   

: ge is Berusaha Tjegah 
Meletusnja Lagi Perang 
Saudara Di Tiongkok! - 

jet | "an te. 20 ) 
annia kepada Pre siden Soekarno. 
Zhukov sebelum diangkat mendj: 
Indonesia mendja bat 

ukan Djepang sesudah perang dunia kedua, duta- | 

     

mogmamaa 

  

paikan Surat| 
ajaan Pada Pre 
rumahan U ntuk Perwaki 

' Asing Bisa Diatasi 

   

  

  

lan 

(GB tentang kedatangan  duta-besar | 
. djauh dapat di kabarkan menurut ket : 
| fihak Kementerian Luar Negeri gkin duta 

September ini akan menjerahkan 

s     
PASAR ” 

mendjadi dutabesar di Chili. 

missi Sovjet di Djepang. 

(LN. menerangkan kesukaran? 
perumahan — untuk  perwakilan2 
asing di Indonesia akan diatasi 

dengan membeli 10 rumah2 ketjil 

dan 2 rumah besar di Kebajoran 

(bekas kedutaan Australia dulu). 
Rumah2 ini menurut rentjana 
akan dibagikan untuk berbagai | 
perwakilan asing jang membutuh 
kannja, djadi tidak chusus untuk 
kedutaan Soviet. 

Apakah rumah2 itu akan didjual 
kepada perwakilan2. asing jg akan 
menempatinja tergantung pada hak 
ig diberikan pada perwakilan Indo- 
nesia dinegara? jg bersangkutan: 
misalnja di Sovjet Uni kedutaan Re 
publik. Indonesia diberi hak sewa 
rumah dan dengan demikian maka 
kedutaan .Sovjet Uni di Indonesia 
Pun akan diberi hak sewa itu. 

. (Antara). 
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et ditoaae |' 
epala protokol Kem. L. N, 

Dalam hubungan” ini Kena 3 
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Suatu ketjelakaan jang aneh dan membawa korban 2 orang mati teng- 
gelam belum lama berselang telah terdjadi di Cuxhaven. Sebuah kapal 

penumpang , Italia” jang beratnja 22.000 ton waktu diseret oleh sebuah 
kapal penarik, mendadak telah terbalik dan tenggelam dengan mendadak. 
Tampak pada gambar sebagian lunas# kapal tadi jang masih menondjol 

dipermukaan air. : 

Vietnam Akan Merdeka 
Sebelum 31 Des. 1954:? 

DJENDRAL PAUL ELY, Komisars Agung merangkap Pang- 
Ima Tentara Perantjis di Indo Tina berkata: Perantjis telah meng- 
amb'i keputusan akan memberikan .kemerdekaan penuh kepada 
Vietnarri sebelum tgt- 31 Desember 1954. Paul Ely mengatakan 

| Comikian lu pada waktu upatjara perurunan bendera Perantjis 
dar digantikan dengan bendera Vicinam- Dasar Perantjs terhadap 
Vietnam — kata djendral Ely seiardjutnja ialah kemerdekaan pe- 
muh. Dikatawan sela ja bahwa selain ga pertahanan2 aa 
tuk kepentinganrja. Perantjis diuta mimpurjai kemauan jang k 
untuk melihat NN Naba semuo kekuasaan2 jang masih 

Gipegang olehrja di Vietnam. 

  

- 

Djenderal Paul Ely menegaskan '   KMT Cuaikan | 
Roket Thd RRT: 

Kuomirtang, Ietnan — djenderal 
Cigag Si Png, hari Sa mene- 
rangkan bahwa pesaw: pembom 
Kuomintang dengan di iring pe- 
sawat2 Thunderjets F-84 (pembu- 
re) telah membom dan djuga 
meroktt kedudukan meriam-me- 

| Amoy) dan di pulau Tatung j 
terietak di sebelah Utara aa 
Ouemoy hari Senin. Dikatakan 

  

Par djurubsijara Kuonsintang 
'vdi. 

Amerika mendiad'kan Ta- 
wan batu lorijatan utk. 
menjerbu RRT. 

Dslam pada itu Harian Par'ai Ko 

mun s Sovjst ..Pravda” dalam tadjuk 
"entiana hari Senin mengatakan, bah 
va Amerika Serikat tzlah merobah 

Yaiwan mendjadi suatu baru lontja   
dap masalah Taiwan adalah se- 

mentjegah meletusnja lagi perang saudara di Tiong 
C seperti sekarang, pemerintah Ing- 

nefralisasi Taiwan dari bekas 
dari Amerika, ang melindungi Taiwan terhadap 

€ Kuomintang melakukan serangan2 
an AFP di London merul's harj 

Menurut wartawan tersebut, kalangan2 resmi di London 
berhubung dengan itu hari Senin telah menjatakan sangat 

- pulaw.Ouemoy adalah suatu soal j ertama-tama harus diputuskan oleh pembesar2 militer, PA 

puas 
ver jang mengatakan bahwa per- 

| Tetapi disamping itu Dulles 
menegaskan djuga bahwa pemc- 

rintah Amerika tidalf periu Tan- 
tas menjetudjui masehat) para 
komardan jang berada ditempat 
bersangkutan. Kalangan resmi di 
“London merasa puas karena pef- 
iniataan Dulles itu memperlihat- 

kan bahwa politik ditentukan oleh 
pemerintah sipil. : 

Inggeris anggap Ouemoy   ackr tentang swap | 
ambil Italia dalam perum 
dengan Eden itu telah ditentuka 
dalam sidang Kabinet hari Senen. 

Signor Mario Scelba dan Signor 
A. Piccioni kabarnja telah mentre- 
sir politik Italia terhadap. krisis 
EDC dewasa ini Sbb... 

(1) Tetap diselenggarakan ikatan 
tertentu jg telah ditjiptakan sedjak 
achirnja peperangan dunia antara 
Italia dan Amerika Serikat. 

(2) Memadjukan tiap2 djalan jg 

   

memperkuat uni Eropa sebagaj sua 
tu tjara untuk memperoleh setjara 
bebas tenaga manusia dan modal di 
Eropa serta memperkuat front. poli 
tik. (Antara—Reuter). Agan 

    

SUATU konperensi  mengengi 
status dari orang2 jane tidak ber- 
negara, jang diseluruh dunia 
djumlahnja pada dewasa ini ac 

   lah terdapat Lk. 40 djuta orang, 
hari Senen telah dibuka oleh se- 
kretaris djenderal PBB Dag Ham- 
marskjoeld, 

Dalam pidato pembukaannja sek- 
retaris-djenderal ' PBB Dag Ham- 
marskjoeld ' menjatakan, bahwa ti- 
djuan dari konperensi tsb. adalah 

| sungguh2 sesuai dengan tudjuan da 
ri pada PBB. Baik Amerika mau- 
pun Rusia tidak diwakili dalam kon 
perensi tsb., karena kedua negara 
tsb. beranggapan, bahwa, kedudu- 
kan dari orang2 jg tidak bernegara 
dikedua negara tsb. sungguh2 ada- 
lah merupakan soal dalam negeri 
dan tidak menjangkut PBB. K 

    
   

  

5 Jmungkin djuga bermaksud 
3 ea £ , |. Ibulkan perpetjahan antara London 

40.060.000 Orang! 
Tanpa Tanah Air | 

IK Sementara itu di Nzw York. ms 

“ngatakan, bahwa armada Amerikas 

€dak sangat periing ba- 
gi pertahanan Ta.wan. 

Terlepas dari perlunja Taiwan di 
pertahankan, Inggeris berpendapat, 
bahwa pulau Guemoy tidak sangar 
penting bagi pertahanan Taiwan, se 
kalipun di pulau itu terdapat " per 
lengkapan radar. Pemerintah Ingge 
ris sependapat dengan menteri luar 
negeri Amerika tadi sewaktu dia me 
ngatakan di. Denver, bahwa dari 
bukti2 jang sedia tidaklah ternjata 
RRT bersiap? hendak menjerbu Tai 
wan. Mungkin RRT hendak. mere 
but Gusmoy, tetapi di London 
orang berpendapat bahwa maksud 
RRT jang terutama adalah hendak 
mengetahui reaksi Amerika dan 

menim 

dan Washington. 

Kuowland minta Ovemoy 
j0 dfpertdhank:". 
F 

nurut berita U.P., senator W.Iliam 
nowland, pemimpin nzajoritet da 

| senat Amerika, dalam pidatonja 
imuka siaran televisi harj Senin. me 

“ke-7 diika perlu harus diperintahkan 
apa mempertahankan pulau Oue 
moy. Dikatakann/a, bahwa djika R. 
R.T. berpendapat terdapat suatu ke 
Iemohon dalam kedudukan Ameri 
ka, maka RRT pertama akan menje 
tang pulau OGuemoy dan setelah itu 
menjerang Taiwan. 

Sebaliknja djika RRT jakin, bah 

wa Amerika telah bertetap hati ti 
dak akan mengidjinkan agressi itu, 
mungkin mereka tidak akan mentjo 
banja men/erang Ouemoy. 

tan untuk menjerbu RRT. Menurut 
siaran radio Meskou jang terdengar 
Gi London, ..Pravda” disampiag itu 

mengatakan djuga, bahwa dinas ma 
ta2 Amerika telah mengirimkan ka 
ki-tangan",a ke RRT dari Taiwan. 
(Antara). 

: Bukannja 
Mustahil 

Lagi Soal Sendjata Dari 
Australia 

MENJUSUL BERITA tentang 
diketahuinja usaha orang luar jg 
hendak menjelundupkan sendjata 
dari Port Darwin ke Seram, Ma- 
luku Selatari, lebih djauh dapat 
dikabarkan, bahwa pihak pimpi- 
nan militer “Wirabuana” di Ma- 

. kassar tidak! sedia memberi ko- 
mentar apa2 tentang berita terse- 
bw'. yTetzapi walaupun demikfan, 
tidak ada tanda?) bahwa berita 
usb. telah mengedjutkan kalangan 
pediabat2 jang bersangkutan. De- 
rgan singkat seorang pedjabat 
m'Yter mengatakan kepada “An- 
tara”, bahwa usaha2 demikian 
tidak mengherankan, karena me- 
mang dikefkhui bahwa usaha 
hu sedjak beberapa Jama selalu 
dtioba orang. 

Perlu didjelaskan, bahwa ketika 
wartawan ,,Antara” Makassar  me- 
nindjau Maluku beberapa bulan jg. 
lalu oleh pemegang kuasa militer di 
Ambon dikatakan belum ada tanda2 
terdapatnja penambahan kekuasaan 
militer dikalangan sisa2 pemberon- 
tak ,,RMS”, walaupun kemungkin- 
an2 jang demikian memang tidak 
dapat disangkal. Untuk menguatkan 
keterangannja itu dikatakan oleh pe 
djabat jang bersangkutan, bahwa 
sisa2 gerombolan ,,RMS”. hukannja 
bertambah madju dan kuat. tetapi 
semakin bantjur. (Antars). 

PEMBESAR AMERIKA hari Se- 
ynin telah melukiskan tawaran Sovjet 
untuk ' mengadakan hubungan lebih 
erat dengan Djepang sebagai suatu 
usaha untuk menimbulkan perpetjah- 
an antara Djepang dan Amerika 
Serikat. Dikatakan, bahwa Amerika 
tidak merasa berkeberatan diadakan- 
nja hubungan damai antara “Tokio 
dan Moskou seperti diusulkan oleh 
menteri luar negeri Sovjet, Molotov, 
tetapi” para pembesar Amerika ini 
menjangsikan  kedjudjuran  Sovjet 
dalam tawarannja itu. 

Kalangan diplomatik Amerika me- 
ngatakan, bahwa usul Molotov itu   

Demikian Knowland. (Antara). 
adalah suatu usaha untuk menarik 
keuntungan dari perasaan kurang   

DJURUBIIJARA pemerintah : 

bahwa masanja sekarang sudah tiba - 2 
'bagi Vietnam untuk mengambil Mendjelang Oto 
tanggung djawab jg penuh dan bhw . 
Perantjis tidak akan menuntut ten- | 
tara seberang laut” Perantjis tinggal 
di Vietnam atau dia masuk berse- 
kutu dalam kekuasaan Perantjis. . "pada hari Senen telah mengada- 

Ely berkata: Tiang kemerdekaan kan pertemuan di Paris untuk 
jg sebenarnja masih mau dibina, ti- mengerdjakan perintjian2 jg prak- 
dak dapat dipindahkan dan dia ada fiis tentang otonomi jang akan di 
lah berada didalam negeri, dia berikan kepada Tunisia. Christian 
menghendaki perobahan politik, so- Fouchet Menteri Perantjis urusan 
sial, ekonomi dan moral js tinggi.  Marokko dan Tunisia pada hari 

Dia djuga memerlukan negara ifiSenen itu telah mengadakan pem- 
tidak dipetjah belah, karena bantu- bitjaraan2 dengan 3 Menteri dari 
an Perantjis tidak sekali-kali akan Kabinet Tunisia untuk meniclesai 
menjukai sebuah negara jg di ke- Kan masalah Perantjis-Tunisia. 
ping2, sekalipun negara itu dibatasi 

nomi Tunisia 

WAKIL? Perantjis dan Tunisia 

  

     
     

   

  

dalam konperensi pers, bahwa oleh garis lintang 17 deradjat. Diantara soal2 pokok jg di bitia- Sa tidak mempergunakan ang- Selandjutnja berita itu menga akan termasuk status darj 180.009 
na udaranja terhadap Ouemoy kan bahwa sesudah  djenderal “Orang Perantjis di Tunisia jg hak2- 

Tana ala . tidak MAW. berpidato, -segera- bendera Perentj/ Mma “barus - didjamin--berdasarkan 2 INN puran G€- diturunkan dari tiang bendera di-is-g Usul Perantjis untuk memberikan ngan pesawat2 Kuomptang, de- tana Norodom, kemudian diganti Otonomi dalam negeri kepada Tuni- 
dengan bendera Vietnam, jg selan- Sia- Perantjis akan tetap bertang- 
djutnja bendera Perantjis dinaikkan Sung djawab dilapangar pertahanan 
lagi, sehingga kedua bendera itu-ber Yan hubungan? luar negeri Tunisia. 
kibar berdampingan. (Reuter). Delegasi Tunisia dipimpin oleh 

SA Aa Mongi Slim, salah seorang pemim- 
pin partai Neo Destour. 

BKOI Dan Hari 
KEPLA STAF VIETNAM BAO 

IKonperensi Afro-Asia Djanuari Th. Depan ? Kata Presiden Soekarno: ,,Impian Hidup” Untuk Melihat 
Negara2 Asia Bersatu Padu Didalam Satu Tapak 
INDONESIA SUDAH HAMPIR 

sma 

    

Nomor' Jg Menang 
Dim Djawa Rally 
BERTEMPAT dirumah makan | 

Nirwana Pekan Raya Djakarta, 
pada Senen malam telah dilaku- 
kan penarikan lot' pemegang Dja- 
wa Rally jang diselenggarakan 
oleh Dewan Exhibition Indonesia 
Pusat. Sebagai diketahui, peme- 
nang2 dalam Djawa Rally itu 
adalah mobil2 dengan startnomor 
33 sebagai pemenang pertama, 
startnomor 48 pemenang jang ke- 
dua, dan startnomor 63 sebagai 
pemenang ketiga. 

Sebagai hasil penarikan tersebut 
jang mendapat hadiah rumah di   

di RRT. Regu2 

(Antara—Reuter). 

18-September 
Minta Didjadikan Hari 
Berkabung Nasional 

DALAM pernjataannja jang di 
sampaikan kepada pers Djakarta 
Badan Kontak Organisasi Islam 
di Djakarta bernubung dng pem- 
'berontakan Komunis di Madiun 
kan tg. 18 September 1948 ter- 
adap Republik Indonesia menun 

tut supaja tg. 18 September itu 
didjadikan Hari Berkabung Na- 
sional dan supaja menuntut dan 
mengadili gembong” pemberontak 
di Madiun itu sesuai dengan hu- 
kum2 jang berlaku dalam negara 
Republik indonesia. 

TIMAH HITAM, SENG, 
MANGGAN dll DI TIONG- 

KOK BARAT-DAJA. 
Regu2 geologi jang kebanjakan 

terdiri dari tamatan» Universitet2 
Nanking dan Chungking, dalam 
penjelidikan 'ang berlangsung 3 
bulan telah berhasil mengmukan 
deposit2 timah hitam, seng, 
manggan dan mineral2 Jainnja di 
Szechwan, S'kang, Yunnan dan 
Kweichow. Tongkok Baratidaja 
adalah salah satu daerah jang pa- 
Ing kaja akan sumber2 mineral 

tadi mendapat 
bantuan aktif dari penduduk se- 
tempat. s 

RRT INGIN DATANGKAN 
PERLENGKAPAN IN- 
DUSTRI BERAT DARI 
DJERMAN BARAT. 

M'ss: dagang RRT jang kini 
ada di Berlin, malam Senin j.l. 
menjatakan bahwa RRT ingin 
mendatangkan perlengkapan  in- 
dustri berat dari Djerman Barat, 
untuk d'tukar dengan hasil2 per- 

  

tanian RRT. Siaran Radio Dier- 
man Timur seterusnja mengata- 
ken bahwa barang2 jang dikehen- 
dak oleh RRT dari Dierman Ba- 
"et iplah hasi2 industri berat. 
mesin2. bahan2 kimia. dil, ustuk 
d'tukarkan dengan daging, kede- 
IA, sutera dem min'ak2, 

senang jang makin besar dalam be- 
berapa kalangan Djepang thd. pem- 
batasan2 sekutu atas perdagangan 
Diepang dengan negara2 demokrasi 
rakjat. 

Seperti diberitakan, dalam pertja- 

kapan dengan Wwattawan  Djepang 
Molotov mengatakan djuga, bahwa 
penghalang jang terutama” bagi 
diadakannja lagi hubungan jang 
normal antara Sovjet Uni dan Dje- 
pang adalah sikap beberapa orang 
'Djepang jang menghendaki negeri- 
nja tetap tergantung kepada Ameri- 
ka Serikat. 

Berhubung dengan itu di Wash- 
ington ,drang” berpendapat bahwa 
dilenjapkannja penghalang” itu dan 

seba aa 

budaaka dana 

neng aa 

ayat ea PER 

sena sesama ne NAOA AN 

2 

  

DAI TETAP MBANG- 
KANG. 

Perdana menteri Vietnam Bao 

Dai, Ngo D'nh Diem, pada hari Se 
nin telah menjampaikan szbuah pe 
sanan lagi kepada djenderal Nguyen 

Van Hinh. kspala staf Vistnam Bao 
Dai. jang memuat perintah supaja ia 
meninggalkan Vistnam dan bertolak 

ke Perantiis dengan pesawat ter 
bang. Dikatakann/a, bahwa baginja 
telah disediakan 2 tempat dipssawar 
terbang jang akan meninggalkan Sai 

gon menudju Paris. Kepala staf Viet 
nam Selatan itu sekali Jagi menolak 
peri». h perdana menteri tsb. ....... 

Badai ,,Edna” telah menewas- 
kan 17 orang penduduk negara 
bagian A.S. Maine dan menimbul 
kon kerusian berdjuta-djuta dol- 
Iar didaerah tadi, Demikianlah 
menurut Japoran2 terachir jang 
diterima di Portland hari Minggu 
petang ibl. Dibagian barat-daja 
Maine, djatuh hudian jang paling 
lebat selama 58 tahun. Tanam?an 
koleh dikatakan musnah, dalan2 
ferputus, dialan kereta-api terpu- 
tus dibeberapa daerah. (Antara) 

Kebakaran : Besar 
Di Djember 

Kerugian 1 Djuta 
KEBAKARAN besar jang be- 

lum pernah dialami di Djember 
(2 menmbulkan kerugian lebih ' 
dari sedjuta rupiah pada hari 
M'nggu malam telah terdjadi di- 
kota Djember dan  mengakibat- 
kan musnzhnia delapan toko 
T'onghoa- Dalam kebakaran 'tu 

“tidak terdjadi korban djiwa. Se- 
orang Belanda bernama Etman de- 
rgen mengedarakan traktor mem- 
beri pertolongan dan berkat ner- 
tolorgannja itu dapat ditiegah api 
meluas. 

Alat pemadam kebakaran pe- 
merirtah kabupaten karen, rusak 
(dok) dapat dipergunakan. Sebab2 
“mbvinja kebakaran itu. sedang 
diserdiki. 

diadakannja perdjandjian perdamaian 
Sovjet-Djepang "akan  mengharus- 
kan Djepang mengurangi atau meng- 

hentikan kerdjasamanja dengan Ame 
tika Serikat. 

Dalam pada itu Pemerintah Dje- | 
pang di Tokio hari Senin tlh mempe- 
ladjari dengan seksama pernjataan 
Molotov jang menegaskan bahwa ki- 
ni telah tiba waktunja untuk menga- 
dakan lagi hubungan diplomatik an- 
tara Sovjet Uni dan Djepang. 

Seorang ' pembesar kementerian 
luar negeri Djepang sementara itu 
mengatakan, bahwa sebagai suatu 
sjarat untuk — diadakannja perundi- 

ngan dengan Sovjet . Uni, Djepang 
akan menuntut dikembalikannja ke- 

N 
# 

As NAN Ranu mash ana ma SAN aa en Una aa ya RE Di og AB 

Kebajoran adalah lot startnomor 
133 no. 115931, hadiah pertama 
startromor 48, ialah sebuah Sko- 
da-stationwagen lot no. 149665, 
hadiah pertama dari pemenang- 
startnomor 63 adalah lot nomor 
137784 berupa perkakas kamar 
makan dan kamar tidur lengkap 

. (eet- en  slaapkamer-2zmeuble- 
: ment). 
| 
| Hasil2 selengkapnja dari penari- 
kan itu adalah sbb.: Startnomor 48 
(terdjual 6358 lembar): 

| Dibelakang ini disertakan nomor 
“lot dengan diantara kurung nomor 
hadiah: T 

149596 (3): 72429 (8): 97719 (5): 
175558 (21): 149422 (14): 255534 
(41): 179809 (15): 134348 (18), 
299414 (6): 258107 (19): 14998 
(20): 93836 (13): 283419 (4): 246294 
(7): 149665 (1): 149380 (16): 309862 
(2): 179599 (12): 101103 (9): 260606 
(10): 305905 (17): 

Startnomor 63 (terdjual 1900 
lebih). 
64638 (21) 133565 (5) 72228 (13) 
246447 (2) 131490 (6) 73478 (9) 
13441 (7) 69781 (10) 272520 (20) 
252609 (4) 137784 (1) 134224 (19) 
206085 (A8) 135283 48 1375024 
(15). - 2909749::27 1261229 (3y 
69784 (17)-125825 (46). 

Startnomor 33. 
115931 (1): 60559 (17: 166572 
(18), 186075 (19): . 65008 (14): 
165503 (12): 119315 (3): 76046 
(9): 268550. (5): 199568. (6), 
197045 (4), 164854 (20): 183077 
4D: 14586 (10): 69977 (15): 
253702 (8). 290654. (16), 194421 
(13): 93840 (7): 146393 (2). 

Dapat ditambahkan, bahwa lot 
jang terbanjak terdjual adalah 
nomor 13, dan djumlah jang ter 
djual semuanja adalah 87.900 
lembar. 

  

SEATO Bersifat 

Defensief 
Dan Bukannja Offen- 

sief: Kata Richard 
Casey Di Rangoon 

MENTERI luar negeri Austra- 
lia Richard Casey hari Senen 
malam men'btakan dalam suatu 
konperensi pers di Rangoon bah- 
wa perdiandjian SEATO jg telah 
ditandatangani d: Manila dalam 
pekan jl. tidak mengandung as- 
pek-aspek offensif, melainkan 
sungguh2 bersifat defensif. Lebih 
landjut Casey menjatakan, bahwa 
selama berkundjung di Rangoon 
ia memberi keterangan2 serta me 
rundingkan semua aspek2 dari 
SEATO dengan presiden Birma 
Dr. Ba U, perdana menteri U 
Nu dan menteri luar negeri Sao 
Hkun Hkio serta telah mening- 
gatkan kepada mereka copy per- 

 djandjian SEATO. 
  

Casey menjatakan, bahwa 'ia ti- 
dak melakukan sesuatu tekanan ter 
hadap Birma untuk menggabungkan 
diri dalam perdjandjian tsb., akan 
tetapi sebagian banjak hanja menun 
diukkan bahwa perdjandjian SEA- 

Rp. 12-— luar kota Smg. Semuanja sudah termasuk meterai), 

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

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp- 11-— dalam kota Smy. 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 
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semua negara2 didalam 

Dalam hubungan 'ini utusan 
Ceylon tersebut mengatakhm, bah- 
wa kepadanja Presiden Republik 
Indonesia Ir- Soekarno mergria- 

kan, bahwa adalah mendjadi ,,im- 
pian hidup” untuk melihat nega- 
ra2 Asia bersatu-padu didalam 
satu tapak. 

18 Negara akan 
dang. 

Mengenai .akar berlangsungnja 
konperensi ,,Afro Asia”, Jebih 
landjut dapat diberitakan bahwa 
konperensi itu akan dihadliri oleh 
lebih kurang 18 negara dari se- 
lnuh Asa dan Afr.kas pokok 
atjara jarg akan dibitjarakan ialah 
uriuk mentjari djalan guna mc- 
rapatkan negara2 jang bersang- 
kutan dilapang ekonomis tehnik 
dar poltk. 

diun- 

Berita ig bertaliap dengan itu se- 

landjutnja mengatakan, dari kala- 
ngan jg sangat mengetahui di kata- 

kan bahwa Indonesia telah  mene- 
gaskan mengenai 'tudjuan konperen- 
si ,,Afro-Asia” ialah untuk mentjari 

djalan jg sebaik2nja bagi  negara2 
Asia dan Afrika ig merdeka guna 
bekerdja 

ninggikan taraf hidup rakjat dari 

negara masing2. Selaip itu Indone- 

sia menghendaki tidak adanja pen- 
djadjahan asing pada sesuatu nega- 
ra. Konperensi ini adalah ig perta- 

ma kalinja dari negara2 Afrika dan 
Asia jg lepas dari  pengaruh2” Ba- 
rat. (U.P. Reuter). 

dalam bulan Dianuari ataw Februari 
on jang brau2 ini mengundjungi Djakarta dalam ketera 
an selandjutnja bahwa undangan2 akan segera dilakukan 

sama didalam usaha me-' 

EDISI POS. 
MERASA 1 | 

selesai dalam mengatur persiapan untuk mengadakan konpe- 
rensi negara2 Asia dan Afrika jang lebih terkenal dengan San Nanda MAL Agb? Kana. 
rensi mana akan dilangsungkan di Djakarta di aw ) 
Demikian keterangan seorang utusan Ceylon 
ngannja kepada pers di Kolombo. Dikatak 
tidak lama lagi jang d'tudjukan kepada 
budjur dari Mesir sampai ke Die pang. 

tahun depan. 

daerah Asia dan Afrika jang mem 

Komplotan Untuk 

Gulingkan Peme- 
rintah Iran 

DJUMLAH orang jang ditang- 
kap bertalian dengan terbongkar 
nja suatu komplotan pihak komu 
nis jg bermaksud menggulingkan 
Pemerintah Iran pada hari Senen 
meningkat mendjadi 40 orang de- 
ngan penahanan 30 orang opsir 
tentara Iran lagi jang dituduh 
terlibat dalam komplotan itu, de- 
mikian U.P. Teheran. 

Malam Senen jl. di Resht kira- 
kira 334 km Barat-laut Teheran 
6 orang opsir djuga ditahan. Di 
dapat kabar, komplotan tadi he 
maksud membunuh  P.M. Iran 
Fazlollah Zahedi, Kepala Stai 
Tentara Iran dan pembesar2 tine 
gi lainnja pada waktu jang her 
samaan untuk kemudian se: 
mengoper Pemerintah Iran. 

(Ant.-UP) 

   

  

    

  

KEKATJAUAN DI CASA- 
BLANCA. 

Seorang bintara Perantjis telal 
tewas dan seorang lainnja luka? 
akibat” serangan jang  dilakuka 
oleh seorang ..teroris” pada ! 
Senen di Casablanca. Fihak penic 
rang telah berhasil dapat melari- 
kan diri. 

   

     

    

  

Front Anti Kominis” Di- 
bentak Masjami Dj. Barat 

Alasan: Pengalaman2 Pahit Ummat Islam Oleh 
Fitmahan PKI— PKI Dianggap Munafik Dan Lebih 

Pada Indonesia — Menu- . 
rut Masjumi Ujawa "Barat: D.I. Adalah Ge- 

Ijinta Pada Russia Dari 

rombolan2 Orang Djahat 

Mulai kemaren Dewan Pimpinan Wilajah “Masjumi“ Djawa 
Barat membentuk suatu “Front Anti-Komunis“ sebagai pelaksana- 
an sikap dan usaha untuk memberdung bahaja komunis, menje- 
famatkan negara dari kebangkrutan dan perbudakan”, demikian 
keterangan Rusjzad Nurdin atas rama DPW Masjumi dalam per- 
temuan pers Senen pagi di Bandung jang dihadliri pula oleh ps- 
ra anggota DPW Masjumi lainnja jaitu Moh. Isa Anshary, Sapei, 
Djajarachmat dan Djerman Prawiradinata. Rusjad Nurdin seba- 
gaf djurub'tjara menjatakan selandjutnja, /) bahwa terbentiknja 
“Front Anfi-Komunis“ itu adalah pernjataar jang formeel bahwa 
DPW Masjumi terutama dalam soal2 politis setjara prinsipieel ti- 
dak akan mengadakan kerdjasama dengan orang2 komunis (PK!). 

  TO tidak mempunjai aspek2 offen- 
sif. Ditambahkannja, bhw iameng- | 
harapkan bahwa ,,djika rakjat mem 
punjai waktu untuk  mempeladjari 
perdjandjian tsb., maka mereka de- 

ngan segera akan menginsjafi bhw 
perdjandjian tsb. tidak harus menje 
babkan adanja tindakan2 offensif 
kepada siapa sadja, ketjuali kepada , 
mereka jg bermaksud melakukan 
agresi”. 

Sovjet Berusaha Pisahkan Djepang | Dari Amerika 
pulauan Habomai di dekat Hokkai- 
do Timurlaut. Kepulauan ini telah 
diduduki oleh pasukan2 Sovjet da- 
lam bulan September 1945 atas ala- 

(san bahwa kepulauan itu adalah ba- 
gian rangkaian pulau Kurile. 

Pulau2 Kurile telah diberikan ke- 
'pada Sovjet Uni oleh persetudjuan 
| Yulta. Menurut berita AFP djurubi- 
tjara kementerian luar negeri Djepang 
tadi djuga telah mengatakan bahwa 
Sovjet Uni harus mengadjukan tawa- 
rannja itu melalui negeri ketiga ka- 
rena dengan demikian barulah pe- 
merintah Djepang dapat memper- 
timbangkan  tawarannja itu untuk 
mengadakan lagi hubungan jang nor 

  

  mal, TE ANEMIA 
# 
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Sikap ini, demikian Rusad Nur 
din, disebabkan, karena: 

a) pengalaman2 pahit ummat Is 
lam oleh tindakan dan fiinahan P. 
K.L, jang sesuai dengan ..instruksi ra 
hasia” PKI untuk membunuh pemim 

pin2 Islam, pemimpin Masjumi. In 
struksi rahasia, jang ditandatangani 
Utarjo itu, sekarang ada ditangan 
Djaksa Agung. 

b) PKI dianggap munafik dalam 

usahanja membangun persatuan na 
sionaj dengan matjam ,.Front Nasio 
nal”: ,,Front - Demokrasi  Rakiat” 
dan lain2 sebagai kedok untuk me 

nelimuti maksud mereka dan sg 
suai dengan adjaran Lenin dalam 

bukunja .,History of the Communist 

Party” jang berbunji: ,.everyone who 
will not accept the rules of the 
Communis: Party will be destro 
yed”. (Setiap orang jang tak mau 
menerima aturan? Partai  Kominis 
harus dihantjurkan). 

c) PKI lebih tjintah kepada Sov 

jet Uni daripada kepadx Indonesia, 
merupakan satu partai 'ang berupa 
skolone ke V” dari Sovjet 

berusaha untuk menggulingkan pe 

inerintah guna kepentingan Rusia, 
untuk mengembalikan pendjadjahan 
dan perbudakan. PKI berusaha un 
tuk mempersendjatai .,barisan liar” 
untuk mengimbangi kekuatan tenta 
ra, alat negara jang sjah, guna me 
rebut kekuasaan nanti, seperti ,,tra 
gedie Madiun”. | 

. 

d) Kegagalan kabinet dalam melak | 
sanakan programnja ini adalah satu | 

sukses jang besar bagi PKI. - Duku ' 
ngan PKI terhadap kabinet sekarang 
ini djustru ditudjukan untuk memper j 

| tjepat proses keruntuhan dan kehan ! 
tjuran negara. Keamanan bertambah , 
buruk, perang saudara  mendjadi2, | 
pegawai hilang hak djaminan, pemi ! 
lihan umum di-ulur2, ketegangan da 

erah-pusat. ekonomi nasional men 
dfadj pembagian lisensi istimewa, ne 
gara tekort Rp. 3-miljard, harga 

barang memuntjak dan sebagainja. 
| 

e) Adjaran Islam melarang penga 
hutnja untuk kerdja-sama dengan go 
longan jang menghina agama. Demi | 
kian singkatan dari keterangan Rusjad 
Nurdin. 

Apa usaha Masjumi utk 
meredakan gangguan ke- 
amanan. | 

Atas pertaniaan apa jang diusaha- 
kan oleh Masjumi untuk meredakan 
kgamanan, djurubitjara itu mene- 
rangkan, bahwa mengenai soal itu 
Masjumi tidak menitik-beratkan ke- 
pada kekerasan sendjata sadja, tapi 
harus disertai dengan usaha meng- 
ambil hati rakjat. Mosi2 dan- pernja- 
taan2 dari DPRDS Propinsi Djawa 
Barat telah disampaikan kepada Sek 

si Pertahanan dan Seksi Dalam Ne- 

. 

Rusia, ' 

geri dari Parlemen. Pihak kedua Sck 
si Parlemen itu bermaksud tidak ken 
dak mengumumkannja kepada 1 
jat tapi berpendapat, bahwa soal 
keamanan itu harus diselesai! t 

tjara .,operasi politis dan psychois- 

gis”. Usaha ini dilangsungkan Ia 
achir waktu pemerintahan kabinet 
Wilopo. Ditegaskan, bahwa i 
pemerintah jang sepenuhnja didi 
kung oleh rakjat sadja jang yan 
bisa menjelesaikan soal keamanan 

itu, Oleh karena itu pemilihan umum 

harus setjepat mungkin diadakan. 
Sebab kalau pemerintah berpedorm- 
an kepada parlemen sekarang | 

nistjaia tidak akan bertemu 
rakjat. 

  

Diterangkan lebih landiut, bahwa 
korban2 gerombolan itu janp ya 

ling banjak ialah warga Maju 
Djumlah korban pengzarongan 1 

bakaran dan pembunudan . ditaksir 
beribu-ribu orang. Menurut pergala- 
man operasi militer semata? hanja 

menimbulkan korban dikalangan 

rakjat sadja. 

Achirnja diterangkan pula, bahwa 
apa jang disebut atau mengakui D.i. 
itu adalah matjam2 gerombolan 

orang djahat. Ditegaskan »ula, heh- 
wa djalan dan kejakinan politik Ma- 
siumi berbeda. dengan D.I. Pihak 
Masjumi ingin bekerdja  setjara Ie- 
gaal dan parlementer. Denukian be- 
berapa keterangan. (Antara). 

Tjoba Bakar 

Sekolah RRT 

BEBERAPA ORANG ig tidak 
dikenal minggu malam telah men 
tjioba membakar gedung sekolah 
Tiong hoa RRT jang terletak di- 
dialan H'diaz Pontianak, tetapi 
oleh pendjaga gedung dengan ban 
tuan penduduk dapat digagalkan. 
Atap dan bahagian dari gedung 
tadi telah disiram dengan minjak 
bensin. Oleh jang berwadjib ba- 
rang2 bukti telah disita untuk pe- 
meriksaan selandjutnia. 

Mengenai ini selandjutnja Antara 
kabarkan, bahwa pada waktu achi:2 
ini pertentangan antara aliran RRT 
dan Kuomintang tampak hangat. 
Harian Lee Ming Pao (RRT) dan 
Cheng Pao Sah (Kuomintang) tiap 
hari memuat tulisan saling menje- 
rang dan tjutji maki. Suatu perkela- 
hian besar antara 80 peladjar seko- 
lah menengah Djalan Hidjaz dengan 
kira2 150 peladjar Kuomintang ber 
untung dapat ditjegah beberapa ha- 
ri jl dilapangan terbang Sungai Du- 
rian ketika 
mawisata. (Antara). 

mereka sedang berdar- 

  

      

     

     
   

  

    

              

    

    

    

    

                                   



    

    
   

     

       

    

an dalam pertemuan dengan para    
ini mengatakan, bahwa dari pihak ne- 
telah dinjatakan kesediaan untuk mem 

pitaalsgoederen” kepada para pengusaha 
iet tersebut akan diberikan setjara Tuas, se- diatur 

  

    
   

  

   

  

    
   

    

    

09o harga barang jang di 

aga ahli jang akan membantu men- 
an barang? jang berupa. kapitaslsgne- 

sik ang terbuka ini, pantaslah mendapat 
ra pengusaha kita. Dengan kesempatan 
lan jang agak lumajan guna melantjarkan 
dustrieen jang kini karena pelbagai soal 

ita untuk kebutuhan kita sehari-hari, dari 
oran Tuan ini, sangat tergantung sekali ke 
soal import ini sangat kwetsbaar sekali, 

sal2. Antjaman perang, kekurangan de 
djalannja import tersebut. 

iwa banjak sekali kebutuhan kita seha- 
i dengan barang? bikina, dalam ne- 

p banjak, Jang tidak ada, adalah alat2- 
- jang bisa mengolah bahan2 jang ber- 

mendjadi bahan-matang (eindproduct) jang bisa digu- 

   

  

   

    

   

  

   

        

   

   
: atan untuk mendapat mesin2 tadi terbuka. 
n ini djangan si mpai di-sia-siakan oleh para pent- 

try” (negara jang tergantung dari luar) men- 

2 self-support:-ag. Untuk mewudjudkap ini, seba- 
dan ketangkasan para pengusaha kita 

GOTONG  ROJONG : BIKIN 
TEMPAT SENDIRI. 

di Semarang telah berdiri ,,Jajasan 
Usaha Asrama Siswa” jang diusaha 
kan oleh para peladjar darj Sekolah2 
Menengah Atas negeri dibawah pim 
pinan ketua Suwitowardojo dari 
SMEA. Kepada Residen dan Waliko 
ta setempat telah diminta untuk du 
duk sebagai pelindung sedang kepa- 
la2 Djawatan Pekerdjaan Umum, In 
spektur-Koordinator Sekolah2 Mene 
ngah Siagian, sekretaris PGRI dll. 
mendjadi penasehat organisasi. 
Dalam keterangannja kepada ,,An 

tara” ketua JUAS meniatakan bah- 
wa dalam waktu singkat sesudah 

uang jang dibutuhkap terkumpul, 
akan didirikan sebuah asrama jang 
tjukup muat Ik. 100 orang peladjar 
dan pula perumahan untuk para gu 
ru sekolah2 menengah jang bersang 
kutan. Tempat2 tersebut direntjapa 
kan berada dalam sebuah kompleks 
sehingga dengan demikian para pela 
djar itu bisa selalu dipimpin dan di 
awasi oleh guru mereka. 

Selandjutnja direntjanakan, pemba 
ngunan sedapat mungkin akan diker 
djakap oleh tenaga2 peladjar sendiri 
sedjak dari usaha mentjari batu 
sampai pada gambar hingga ber- 
dirinja asrama/gedung? tersebut. 

Sementara itu, bertempat di Suste 

  

PERINGATAN PERTEMPUR 
| AN 5 HARI 

Tg. IS Oktober oleh Pani- 
tva Peringatan Pertempuran 5 ha 
ri di Semarang diadakan peringa 
tan. Berbeda dengan peringatan? 
il, peringatan kali ini akan di- 

5 langsungkan setjara sederhana te 
Ba tapi berisi langkah2 dan tudjuan2 

jang lebih berarti. 
Dan peringatan tsb. antara la- 

in mengadakan rapat digedung 
GRIS, jang akan dikundjungi pa 
ya undangan wakil2 organisasi, 

En partai, instansi2. Selandjutnja he- 
Pe rusaha untuk meneruskan tugas 

Panitya jl, ialah mengenai tuntu- 
lan "Gedung Bodjong 85”, jang 
tndinja mendjadi- sedjarah perdju 
angan rakjat dan Aangkatan Mu 
da Semarang dim. menghadapi 
pertempuran dengan Di€pang se- 
I-ma S hari. Dan sedapat mung 
kin berusaha untuk mengusaha- 
kan sokongan moril dan materiil 
kepada para keluarga rertembu- 
an 5 hari jang hingga-kini ternja 
ta menderita kesukaran2. 

ran Gedangan Semarang tg. 13-9 ini 
DIDJATUHI | HUKUMAN telah berachir sebuah bazaar jang di 

» 2y2 TAHUN. “adakan oleh para wanita Katholik 
Semarang dengan pendapatannja di 
sumbangkan kepada Panitya Istana 
Uskup Semarang. 
PIUS ini berdirj Jgn. maksud un- 

tuk mengumpulkap uang sediumlah 
Ik. Rp. 1.500.000,— guna mendiri- 
kan istana dengan perabotnja chusus 
untuk Uskup Mgr. Sugijopranoto. 

Patut ditambahkan, hingga dewasa 
ini Uskup Sugijopranoto masih" be- 
jum memiliki tempat kediaman sendi 
rj dan masih ,,mondok”. 

BRIDGE DRIVE PERINGA- 
TAN HARI A. P. 

Sebagai rangkaian atjara peringatan 
Hari Angkatan Perang tg!. 5 Oktober 
3 Okt. dimulai diim 9 pagj akan di 
adakan bridge drive untuk umum, 

      

Be . Tg. 13-9 Pengadilan Negeri di Se- 
Ba marang telah mendjatuhkar, -huku- 

«man 212 tahun pendjara potong ta 
hanan terhadap pegawai Kantor Ke- 
hutanan Inspeksi III di Semarang 1, 
karena menggelapkan uang Rp. $0. 
000,— atas kerugiannja. Djawatan 
Kereta api setempat. : 
--Sedjumlah uang tersebut adslah 
merupakan ,,uang pindjaman” DKA 
kepada. Kehutanan atas harga kaju 
jang dilever oleh Kehutanan itu dan , 
pada waktunja, oleh I. dengan pergu ! 

“nakan tjap dan tanda-tangan kepala ' 
Djawatan jang dipalsukan, uang di 

- “tarik untuk kemudian dimasukkan 
- dalam kantong sendiri. Peristiwa ini 

- dilakukan 2 kali berturut2. selama 
pertengahan kedua tahun 1952. 

' Ketika perbuatan itu diketahui ter 
njata uang sudah habis dibelikan pra 
bot rumah tangga, perhiasan badan, 
barang2 Jux lainnjia jang semuanja 
itu disita dan pada achir pemeriksa 
an Pengadilan tersebut barang? jang 
ditaksir seharga Rp. 66.000. dik: m- 
balikan kepada DKA jang dirugikan 
itu. 

Pendaftaran untuk mengikuti bridge 
Grive itu dilakukan di A-J.M. Pieter, 

Raindusari 17, Hotel Du Pavillon, 
Balai Pradjurit dan- di PMAT IV 
Stafkw. B di Semarang, dengan bia 
ja (inleggeld) untuk perseorangan: 
Pp. 10,— tiap pasangan, untuk club 
ditambah dengan Rp. 10,— tiap2 

5 1 club jang terdiri dari 4 koppel. Pen 
ERATURA daftaran ditutup tgl. 29 September, 
Pn Sa TA- dan hadiah2 disediakan bagi para pe 

' ne 5 Pn 

Menurut keterangan dari Djwt. | KOMANDAN D.I. MUCHLAS 
Pengawasan Perburuhan ressort Sej " DITANGKAP 
marang peraturan Pemerintah no. | : an j 
21 th. '54” tentang istirahat tahunan' ' Kepada ,.Antara” di Semarang di 
bagi buruh telah berlaku mulai tgl., kabarkan, bahwa gerakan pembersih 

1 Djuli '54 jang dapat digambarkan an jang d'ilantjarkan oleh pihak Ke' 
sbb.: ea f polisian didaerah Parakan (Kedu) 

'Perusahaan2 jang dikenakan per-ipada minggu jl. telah ditangkap 8 
aturan tersebut jalah: a. jang meng-| Orang jang waktu itu sedang bersem 
gunakan tenaga mesin dengan kekuai Punji disitu. Djuga dapat disita ba 
tan paling sedikit 3 PK, tetapj ku- rang2 berupa pistol, dokumen2 pen 
rang dari 4 PK dan mempunjai bu ting lainn,a. maa : 
ruh 2) orang atau lebih: b. jg. meng” Berita itu selandjutnja  mewarta 
gunakan tenaga mesin dengan kekua ken, diantira mereka itu terdapat 
tan paling sedikit 4 PK, tetapi ku-'- Komandan” bataljon D.I. 'Muchlas 
rang dari 5 PK dan mempunjai bu-- dan ,.Komandan Kompi Rid- 
ruh 10 orang atau lebih: c. jang. wan. Keduanja, bekas anggauta ba 
menggunakan tenaga mesin dengan taljon pemberontak 426 jang bela 
kekuatan 5 PK atau lebih dar jang Kangan masuk D.I. dan merupakan 
mempunjai buruh 50 orang atau le- inti dari gerombolan itu 
bih. Jg. dimaksudkan ,,tenaga mesin”, Brebes. 2 aa 
termasuk djuga kendaraan bermotor! Kini oleh perwira pers Divisi Di 
jang diperuntukkan perusahaan: dja onegaro sedang diusut kebenaran 
di kalau kendaraan melulu guna me berita iru dan komunike dari pada 
ngangkut buruh atau kendaraan ke- nja belum djuga disiarkan. 

punjaan perseorang madjikan, tidak 
termasuk. Alat2 seba “koelkasten, DIKETEMUKAN KEMBALI. 

alat2 air conditioning dan fans dju- — Berkat kegesitan fihak Kepolisian 
Kares. Semg., 252 ton tjengkeh jg. ga tidak termasuk. Perusahaan2 jang 

memenuhi sjarat2 tc kabur sebagaimana kita kabarkan be 
berapa hari jl, kini telah dapat di 

       ersebut diatas di- 
wadjibkan mengadakan dan memeli 

Be aa hara ,,daftar masuk kerdja” (absen- ketemukan kembali dalam keadaan 
3 tielijst) dan ,,daftar tiuti tahunan” utuh. Dalam hubungan dengan ini, 

didapat kabar lebih- landjut, bahwa 
sopir dari truck jang semula meng- 
angkut tjengkeh itu, kim telah dita- 
han oleh jang berwadjib untuk pe- 

2 seperti tiontah jang ditetapkan oleh 
Pi Kepala Djwt. Pengawasan Perburuh 

- 3 

    

angsungka, di Semarang dan djuga. | 

gat ringan sekali, Waktu pemasanan | 
an.tadi...| 

. tadi sudah selesai di-pasang di Indonesia. | 
gsur dalam 5S tahun. Ahli teknik jang akan me- | 

Pada permulaan minggu ke-3 ini 

bertempat -di Balai Kota Semarang.. 

didaerah . 

m0. Rig 

      

  

  

  

    

    

    
    

    

    

   
   
   
    

    

  

   
   

        
    'terangan umum oleh Inspekt 

| diono. Dengan diberikannja peladja | 
oran surat-menjurat — (corresponden- 
| tie), tata buku (boekhouding), penge 
. tahuan tjara mendjual (verkoopkun- 
| de). Stenografie dan mengetik, dih: 2

 

“rapkan dari setiap murid jg t!h tamat “ 
(beladjar dari S.M.E.P. dapat bekal 
(untuk menempatkan diri sebagai pe 
| dagang ketjil (middenstand) dalam 
“ masjarakat, Pidato2 sambutan kemu- 

leh wali 
takan terima ka- 

| dian diutjapkan antara 
.kota dgn. - menjatal : 
“sih atas nama masiarakat, bahwa de 
ngan terbukanja S.M.F.P. Negeri ber 
arti pula tambah kesempatan bagi 
para pemuda dan pemudi di Salatiga 
untuk mengisi djiwanja.. : 

MAGELANG 
KURSus UNTUK MENEM- 

PUH UDJIAN SMA 
DAN SMP. 

lain o 

   

  

Tinggi Ilmu Kepolisian Djakarta jg. 
belum: lama dipekerdjakan pada kan: 

tor Polisi Karesidenan Kedu dalam 

pertjakapan dengan wartawan kita 

mencrangkan, bahwa atas usahanja 

Persatuan Pegawai Polisi Magelang 
tz. 0-9 dibuka kursus untuk menem 
puh udjian SMA negeri selama Ik. 

II kaan, Kursus tersebut termasuk 

babak ke-2 dengan diikuti oleh 18 

orang. Babak pertama selama 7 bu 
lan diikuti oleh 26 orang. Dalam 
menempuh udjian terachir 9 orang 

telah lulus SMA bagian C diantara 
nja 4 orang dari kepolisian Mage- 
lang, G 

Lebih djauh dapat ditambahkan, 
bahwa untuk pegawai2 lingkungan 
kantor kepolisian Kedu, jang ber- 

idjazah Sekolah Rakjat telah pula di 
buka kursus untuk menempuh udji 

an SMP selama 1 tahun. Pengikut 

kursus tersebut bermaksud | uantuk 

mempertinggi mutu kepandaian pega 

war polisi dan diadakan pada ma- 

lam hari. 
  

.IKINI” TERBENTUK 

i.. Di Semarang kini telah terbentuk 
Ikatan Importir Nasional Indonesia 

dengan singkatan IKINI Tjb. Semg. 
dengan susunan pengurus sbb.: Ke- 

tua dan Sekretaris a.L: Iskandar Su 
moatmodjo. Bendahara: Nj. W. Sas 
trohadikusumo, Komisaris: Munadi, 
B. Sitompul, P. Sitompul dan Abdur 

rasid. Kantornja bertempat di Djl. 

Purwodinatan IV/9 Tilp. 1092 Se- 

marang. AS 

SUSUNAN BADAN PENG- 
- URUS BARU PERHIM- 
PUNAN KONG TIK SOE. 

Hari Saptu tgl. 11 September j.l. 

perhimpunan Kong Tik Soe di Sema 
rang telah mengadakan rapat umum 

' anggauta di gedungnja di Gang Lom 
bok untuk membentuk pengurus ba 
ru jang hasilnja sbb.: Penasehat: The 
Sien Tjo, Ketua: Sih Tiauw Hin, 
Wk. Ketua: Tan Kong Ie, Penulis: 

. Tan Bing Oe, Bendahari: Sih Kik 
'Yauw: Pembantu2: The Giok Tjwan, 
“Gan Siauw Tong, Sie Ing Lok- dan 
Liem Tong Liang. 1 

F: '&G.B. NU. 

Dikabarkan, bahwa oleh beberapa 
pemuda tamatan SGA dan “Maha- 
siswa Gadjahmada, kini telah divu- 
ka kembali S.G.B.. Nahdlatul Uia- 
ina, bertempat di S.R. Bangunhas io 
Smg.- Pendaftaran untuk kelas I kini 
'elah dimulai dan ditutup sampai 25 
September dengan disertai ang 
pangkal Rp. 5,—. Pendaftaran pada 
sekolah tsb. antara djam 17.00 
19.00 atau di S.R. Islam Pungkuran 
antara djam 13.00 — 16.00. Lebih 
landjut kita silahkan membatja iklan 
rja jang dimuat hari ini. 

REGU. BOLABASKET MANI- 
po LA AKAN MAIN Di 

SEMARANG. 

| Menurut keterangan dari pihak 
' Perkumpulan Bolabasket Seluruh 
| Indonesia di Semarang (Perbasi), 
pada permulaan b r 
jang akan datang di Semarang di 
tunggu kedatangannja regu bola- 
basket dari Manila untuk meng- 
adakan pertandingan dengan Per- 
basi Semarang. i S3 

Sebelum itu regu Manila terse 
but djuga akan memainkan bebe- 
rapa pertandingan di Djakarta, 
Bandung dan Surabaja, mungkin 

A 

  

5 $ aa PN RCA lnga resu Manila tersebut akan 
P. UNDIAN OBLIGASI STADS- hgusutan lebih djauh. aa Maa Udik - : GEMEENTE, SEMARANG | SN an 

Ta Na 3 | PENGURUS “PERSADAR”.. Seperti pernah dikabarkan ke- 
Kang Tina Peak MR Papa el | Dalam rapat anggauta ,.Persadar” Ggatangan regu tersebut adalah 

. Undian obligasi. | »Stadsgemeente “jang dilangsungkan pada hari Ming atas undangan Perbasi. dan regu 
Semarang 1937” bagian th. ini akan gu jbl. digedung Gris, Bodiong Se- tersebut akan terdiri dari orang2 
dilangsungkan pada tgl. 20 Sentem- marang telah diputuskan untuk me- Tionghoa jang bertempat tinggal 
ber 1954, mulai diam 10 pagi ber- ngadakan perobahan pengurus jang gi Manila. - $ 
tempat di Balai Kota Box ong 148. 'hasilnja sbb.: Ketua R. Sumarto Selandjutnja diterangkan, bah- 

: , Kepada para pemegang Obligasi dan Ramelan: penulis: Sugiarso: Ko wa sesudah mengundjungi Indone- 

Ba 479p. diharap memperhatikan peng- misaris: Bedio: pengawas: Turhadi sia regu tersebut akan menudju 
2. —..umuman DPD Kota Besar Semarang dan Moh. Kusno: harian: Moh. Singapura untuk mengundjugi 

|. jang dimuat hari ini dalam riang Noer dan dengan “beberapa pem- kompetisi bolabasket seluruh Asia 
Nae Un EN 5: bantu. Selatan. (Antara). Pi 
uk sasa 1 maan : 3: 4 T sa 3 
  

Dengan Hormat, 
Kami mewartak 

   
RAT II No. 16/18 SEMARANG. 

Kami mengundang denga 
berharga buat kundjungin : | , 5 

OTEL PA LLO N SEMARANG pada djam 10 pagi 

undangan. 

  

an ba nanti pad h i REBO tanggal 15 SEPTEMBER 1954, Bank kami 
kit perlahan ubtuk merakkkn hari PEMBUKAAN TJABANG BANK kami 
ATAN 1 

hn hormat tuan2 dan langganan2 su Ka-membuang sedikit tempo jang 
5, perdjamuan kami itu jarg akan di selenggarakan di : 

Sekian, kami menunggu ked atangan tuan2, buat mana kami terlebih dahulu membilang banjak 
(1 terima kasih. : 

Ta “(8 Harap ini advertensi dianggap sebagai kartu 
GREAT EASTERN BANKING CORP., Lid. 

sampai 12 siang. 

  

          

   
ur Soe ? 

      
   

“diangkat ke Brebes untuk diserah 

Gg je Na 5 
IL. Drs.. Mukarno tamatan perguruan 

bulan Oktober: 

  

jTJI RAHAJU. 

m kepu- 

Tian Koe 

  

   

  

“tg. 13 September jl. djam 
0 Panitia Penampungan ang 
ex. Dil Tal mengadakan 
ra pengembalian KnagutA 

sb. ke masjarakat. Hadir bebera- 
pa wakil instansi militer-civiel di 
kota Tegal. 2 as 
| Berbitjara Bupati, Perwira G.B. 
IN. dan Djapenkab Tegal jang 
maksudnja agar mereka dapat me 
injesuaikan diri dengan masjara- 
kat. Jang akan dikembalikan 
bekas anggauta grombolan Sjam- 
lawi sebanjak 22 orang laki2 dan 
seorang wanita, semua dari dae- 

Irah' kab. Brebes. 
Tg. 14 Sebtember ini mereka 

  

    

  

      

   kan 'kepada Panitia Penampungan 
“disana, Masing2 akan diberi bekal 
hidup Rp 1.000.— 

  

ad PERBEPBSI TUNTUT 
HUKUMAN MATI TERHA- 

.DAP SCHMIDT. 

« Berkenaan dengan akan diadilinja 
bekas Kapten KNIL schmidt oleh 

- Pengadilan Negeri Djakarta, maka 
Dewan Pimpinan Daerah Persatuan 
Bekas Pendjuang Bersendjata Selu- 
ruh Indonesia Surakarta, menuntut 
pal.dengan dosa2nja terhadap Nega 

“ra dan Rakjat Indonesia. 
H.W. SOLO DJUARA PERSIS 
Dengan ber-achirnja pertandingan- 

penentuan (beslissingswedstrijd) — an- 
|tara“H.W. — H.W.M. pada hari 

Minggu tgl. 12 Sept. 1954 distadion 
Sriwedari Solo jang dimenangkan ' 

. Oleh H.W. dengan angka 3—1, ma- 
ka selesailah pertandingan-kediuara- 
an Persis jang berlangsung dalam 

: tahun 1953/1954. Jang  mendjadi 
djuara Persis adalah H.W. Solo. Ada 
-pun hasil jang ditjapainja, — jaiah: 
Main 14 kali, menang 11 kali, kalah 
2 kali, seri 1 kali, memasukkan 35. 
goal, kemasukan 10 goal, bidji 23... 

  
'   

Ih Perlu diketahui, bahwa dalam per 
tandingan-kedjuaraan Persis jang' di 
adakan kembali sesudah clash ke-IL 
itu jang mendjadi djuara tahun 1951 
Pp.s. Al Wathany,, tahun 1952 y 
T.N.H., dan tahun 1953 H.W., Ise- 
dang sebelum mendjadi djuara H.W. 
selalu mendjadi runner-up. 

KBUEMEN 
| PERUSAHAAN GENTENG 

  

ABUNGUMAR SOKKA. 
Oleh Bank Industrie Negara tei.h 

dikeluarkan kredit “uang sebesar 
Rp. 500.000,— - kepada perusahaan 
Genteng Abungumar Sokka  Kebu- 
men. Seperti diketahui, perusahaan 
genteng tersebut adalah usaha na- 
sional, dan hingga kini sudah mem- 
punjaj kekajaan 312 djuta rupiah. 
Kredit jang didapatkan itu dimak- 
sudkan untuk. memperbesar usaha- 
nja mengingat kebutuhan didalam 
masa pembangunan. Pesanan seba- 
gian besar diterima - darj Djakarta, 
Surabaja, Kalimantan dan paling 
achir dari Pangkalpinang  sebanjak 
3 djuta bidii dengan kontrak selama 

2 tahun. Djumlah mesin jang kini 
' dipergunakan ada 8 buah dan se- 
buah mesin disel 65 pk. jang baru 
sadja dibeli denga, harga Rp. 92. 
000.—.. Produksi 400.000 sebulan 
dengan 300 buruh. (Antara). »: 

| PENJUNTIK TANPA TDZIN 
£ D DENDA RP. 250.— 

Tg. 11-9 dalam sidangnja tg. 11-9 
Pengadilan Negeri di Kudus telah 
mendjatuhkan hukuman denda sebe 
sar Rp. 250,— subs. 1 bulan huku- 
man kurungan kepada seorang Djuru 
rawat Rumah Sakit Kudus, jang di 
persalahkan telah melakukan penjun 
tikan kepada Nj. Slamet dari desa 
Mlati setempat tanpa pengetahuan- 
nja Dokter jang bersangkutan, dan 
mengakibatkan matinja Nj. Slamet. 

Seperti pernah dikabarkan korban 
tersebut datang pada rumah sakit di 
Kudus untuk memeriksakan kandu- 
ngannja, jang menurut pemeriksaan 
Dokter .ia itu menderita  penjakit 
»kandungan tambahan diluar pera- 
nakan”, jang selandjutnja. menarut 
pemeriksaan setelah ia meninggal du 
nia, kematian tersebut bukar kare- 
na suntikan, tetapi terlambat mela- 
porkannja sehingga terlambat. pula 
utk. mendjalankan operasi. Dgn. de- 
mikian J.S.S. dihukum bukan kare- 

.na matinja sikorban, tetapi karena 

.menjuntik tanpa idzin. . 

DUA DJAKSA AKAN MEM- 
BATJA REOUISI- 

! TOIRNJA. 

!' Tgl. 22-9254 jad Pengadiian Mili 
ter di Semarang akan mendengarkan 
reguisitoir Djaksa Maj. Mr. Imam 
Bardjo terhadap perkaranja terdak 
wa Lts. Soedarno, Kom. Kie Ill Bn. 
423 jang dituduh mengadakan hubu 
ngan dengan gerombolan bersendja 
ta. Sedjak tgl. 17-3-54 di Pengadi- 
lan di Pati telah mendengarkan kete 

.rangan 4 orang saksi, jaitu Kapten 
Muh. Muhdi, Maj. Munawar, Lts, 
Soekamto dan H.A. Balja Oemar. 
Selandjutnja pada hari itu djuga, 
Djaksa  Maj. Adi  Martoatmodjo 
akan membatjakan reguisitoirnja ter 
hadap perkara terdakwa Kapten 
Muh. Muhdi, bekas Kom. Staf Bn. 

  

| 423 jang dituduh seperti Lts. Ssedar 
no. Pembatjaan tuntutan Djaksa 
nanti akan dilakukan setelah mende 
ngar keterangan saksi Kapten Prijo 
dari Staf Divisi Diponegoro. Seperti 
diketahui, ' sebagai Hakim militer 

padalah Let. Kol. Mr. Gunawan dan 
pembela dari kedua terdakwa ialah 

    

jang |. Wiz 
rganisasi |Mr, 

'Ikan2, | 

(tuk menghilangkan ikegelis 'jat mengenai keganasan2 (ang dla 

|kukan oleh pihak gerombolan itu, 

PEKALONGAN | 

   

  

5 TT. 2 2 AN : 

Di 'Atjeh ) 
KaMeeUR Mangan" 

an » ia 
! 

Kemad 
i 
& 

  

    
   

      

. 

   

      

   

  

   
   

   

  

    

  

    i Tagi. 
karang 

orangan, pembakaran ru 

  

   

  

hanja penti: 
terhadap psi 

  

'duk, jang menundjukan, bahwa ge 
Krombolan Daud Beureueh cs sudah 

ber-angsur2 hilang pengaruhnja dika 
langan rakjat. aan 
Kata Mr. Wongsonegoro lagi: un 

n2 rak 

  

maka pemerintah akan mengambil: 
siasat baru untuk lebih  memperti 

sat “pemulihan keamanan 'itu. Teta 
1 atas pertanjaan wakil Perdana 
Manreri tidak mau mengatakan apa 
Siasat baru jang akan diambil itu, 
tetapi sudah pasti tidak dengan dja 
'an perundingan. (Antara). 

i 
1 

    

'DJUMLAH. PENDUDUK DAN 

Menurut keterangan jang kita per 

oleh dari Panitia Pemilihan Kabupa 
ten Pekalongan, djumlah penduduk 
warga-negara dalam wliajah Kabupa 
ten Pekalongan ada 745.994- orang 
sedang djumlahnja jang berhak me- 
milih tertjatat ada 446.132 orang. 13 
Kotabesar Pekalongan mempunjai 

warga-negara sebanjak 78.243 arang 
jang. berhak memilih ada - 50.374 

ANGGAUTA BARU D.P.R.D.S. 
Sidang pleno ke-lIl D.P.R.D.S. Ka 

bupaten Pekalongan “jang diadakan 
baru2 ini telah mengambil keputusan 
menerima sdr. Mandojo Dewono da 
ri (Parindra) Batang mendjadi ang- 
gauta D.P.R.D.S. tersebut. Dengan 
demikian maka lowongan -jang dise 
babkan karena meninggalnja Sdr, 
Soepodo (dari P.N.I. tjabang Peka- 
longan Barat) telah terisi. 
  

Panitya “Efficiency Kraton 

gasnja Dgn Soal Swapradja 
Panitya Dapat 'Selesaikan ' Tugasnja 

Waktu Jang Ditentukan —- Pusaka2 
vatjara Keraton Tidak Nidaftar— 

Diharapkan 
Dalam Batas W   

/ Tp 

     —Ada P, 

(Oleh Wartawan 
| PANITYA REORGANISASI dan Kfficiency 

karta jang dilantik pada tanggal 
wa Tengah atas nama Menteri 

hampir 3 bulan melakukan tu 
Dalam Negeri, pada tanggal 18 S 
lan, ty: Kn Sana 
jan untuk pada 
Tanti menjusun usul2 jang kon 
perlu diadakan dalam lingkungan Kraton Surakarta, kepada Men- 

teri Dalam Negeri. Berkenaan de 
Ketua Panitya Reorganisasi dan 
pertanjaan ,,Suara Merdeka” me 
hingga kini telah berdjalan denga 

Babkan sekarang ini sekalipun 
belum me (aa Dg HN jang ke- 
empat Panitya telah merunding- 

“kan pula beberapa soal mengenai 
rentjana penghematan diantara 
nja mengenai masalah kepegawai 
an. Residen Soedarmo harapkan, 
bahwa dalam batas waktu 4 bulan 

itu Panitya akan dapat menjele- 
saikan tugas jang diletakkan atas 
pundaknja. LGA Ye ata 

Tugas utama jalah peng 
hematan. 

Diterangkan selandjutnja, bah- 
wa tugas dari Panitya itu adalah 
untuk mengadakan  reorganisasi 
dan efficiency dalam “ organisasi 
dan inventarisasi Kraton Surakar- 
ta serta untuk menindjau kembali 
besarnja tundjangan istana (civie- 
le list) kraton Surakarta. Reor- 
ganisasi dan efficiency dan penin 
djauan itu diperlukan untuk men 
tiapai penghematan. Mengadakan 
penghematan inilah tudjuan jang 
harus ditiapai dan di-utamakan. 
Mr, Daljono. | 
  

TJIREBON jm 
  

» " 4 

PENTJEGATAN P. B. H. Ni 
Dikota Kuningan baru2 ini te- 

Tah dilangsungkan kampanje PBH 
jang dilakukan dengan tjara men 
tjegat orang2 jang melalui pos2 
penata PBH sedjumlah 12 
uah. Hasil dari pentjegatan tsb. 

selama itu diketahui ada 4.709 
orang jang tidak buta huruf, dan 
2903 orang jang masih buta hu- 
ruf. Kampanje itu “diselenggaru- 
kan oleh Badan Koordinasi usaha? ' 
penerangan Kabupaten Kuningan 
dengan dibantu oleh fihak Kepo- 
lisian,: Kepanduan dan lain-lain 
instansi jang bersangkutan,  Ka- 
barnja pentjegatan PBH sematjam 
tadi akan dilakukan lagi dengan 
setjara tiba-tiba. 

SALURAN” AIR PUSAT KU- 
RANG TERPELIHARA. 

Sekalipun saluran air desa dalam 
wilajah Kab. Tjirebon da'am meng- 
hadapi musim kemarau ini sudah 
sempurna,  tetapj ternjata beberapa 
puluh ha. sawah pada waktu ini ke- 
kurangan air, hingga tanaman2 pala 
widja pada tahun ini dichawatirkan 
akan merosot I-asilnja. Menurut ke- 
terangan fihah Pemerintahan Kab. 
Tiirebon, hal itu disebabkan karena 
saluran2 air pusat (hoofdkanaa") jg. 
mendiadi kompetensinja Diwi.. Peng 
airan Kab. kurang terpelihare, dan 

hal ini disebabkan kurangnia beaja 
jang diperuntukkan 
itu. Beaja untuk pemeliharaan salu- 
ran2 air pusat jang rapat hubungan- 
nja dengan saluran2 air desa sebe- 
narnja harus mendapat  prioritcit 
utama, mengingat p@ntingnja neng- 
airan bagi pertahangn kita, 

  

"i|Lakukan Peng 

SAN, 

gkut Paut Tu- 

Kraton Akan Dikurangi Djadi 750 Orang, 

gawai Jg Gadjinja Hanja Rp 12 Sebulan 
| — Siapa Jang Masih Masuk Kerabat ? 

tugas nja. 

'meridapat gadji jang lebih baik. 

Igian telah selesai. Dalam hal ig 

: putusan Menteri Dalam Negeri 

pemeliharaan | 

   

tasi | P.P 45: Pengawasan 
Terhadap Orang Asing 

MENTERI KEHAKIMAN telah mengeluarkan Peraturan Pe 
merintah No. 45 tahun 1954 tentang Pelaksanaan 2 

-Asing jang Bera da di Indonesia. Pengawasan ini 
Sebuah Biro Pengawasan Orang . Asing jang telah 

terhadap orang: 
dila Nan BAN Ke 

Pengawasan 

bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah itu, Biro Pengawasan 
Orang Asing ini membantu Men teri Kehakiman dalam mendjalan 
kan tugas mengawasi orang asing 

kan. 

SeorangMeester 

  —. gelapan 
Krn Djengkel Pd Peme- 
rentah Dan Gadji Tak | 

. Tjakup 
1 

! 

| 

| 'SIDANG PENGADILAN Ne- 
geri Djakarta pada hari Senin te- 
lah memeriksa perkara penggela- 

d pan wang sebanjak Rp. 148,683 
jang dilakukan oleh terdakwa Mr, 
R. Nasuko Hardiomi:djojo, pega- 
wai tinogi dp. pada Kepala Dja- 
wafan Per'dustrian jang d'serahi 
tugas sebagai acting Kepala Ba- 
pgunar Perindustrian dan Perusa- 
haan, Ketjuali mr, Nasuko djuga 
@'hadapkan terdakwa seorang ps- 
“dagang. Nurazad, jang dituduh 
dengan sengadja membantu mr. 
Nasuko ja'tu menjimvan uang jg 
@'ketahuinja berasal dari kedjaha- 
tan, 5 

Diaksa telah Impnfaksn  huknman 
pendiara 2 tahun 6 bulan bagi. Mr. 
Nasiko sera disita semua barang2 
pia iang diduga berasal dari nang 
kadjahstan tadi berupa sebuah ru 

mah tinggal. mobil. barsne2 perhia 
sennter dam radio, Bagi terdak 

wa dimintakan hukuman pendjara 6 

bulan, 
Dalam keteranganr,a Mr.. Nasuko 

dilenan Hrkim mengakui kesalahan 

nia dan menoatakan, bahwa verbua 

ten jane demik an iti Sepat ia laku 

kan, karsnn kuransnja kontro'e dida 
Im diawatannia, Lagi pula karena 

ja merata diengkel tenada Pemserin 
tah disebabtan, cadiinia jang tak 
mentjukup', iakni hania Rp. 1.600 se 

bulan, pada hal ai memegang djaba 
ten jang besitu berat. Putusan ha 

kim akan didiatuhkan besuk tg. 20 
Sentember ,/ad. (Antara). 

  

  

Kita Sendiri) 

Kraton kada 
19 Djuni ji. oleh Gupernur Dja- 

Dalam NEK, hingga kini telah 
Menurut Sana Ha 

eptember ini, djadi genap - 

Ha am mengumpulkan bahan2 
an keempat jalah bulan Oktober 
krit mengenai penghematan2 jang 

ngan itu Residen R. Soedarmo 
Efficiency Kraton Surakarta atas 
njatakan, bahwa segala sesuatu 
n baik. 

Tak ada sangkut-paut- 
nja dengan status Swa- 
pradja. 

Residen Soedarmo menegaskan, 
bahwa bukanlah tugas panitya utk. 
merundingkan "soal2 jg bersangku- 
tan dengan status Swapradja.  Tu- 
gas Panitya itu sama sekali tak ada 
sangkut pautnja dengan ketentuan 
mengenai status Swapradja. Dalam 

hal ini baiklah dikemukakan, bhw 
Panitya selalu bekerdja dengan ber 

hati-hati agar djangan sampai me- 

ngindjak pada lapangan “ politisnja, 
karena itu bukanlah termasuk tugas 
dari Panitya. : 

Masalah kepegawaian. 
Mengenai masalah kevegawai- 

an, Panitya telah beberapa kali 
mengadakan perundingan dan 
penindjauan, dan pada prinsipnja 
Panitya dapat menerima konsepsi 
dari Sarekat Sekerdja Kraton 
Surakarta. Dari djumlah "pegawai 
sekarang jang djumlahnja L.k. 
1.200 orang, jang benar2 masih 
dibutuhkan hanjalah I.k. 750 
orang sadja. Dengan  pengura- 
ngan 'itu, maka tenaga2 jang 
memang masih diperlukan, akan 

Seperti sekarang ini masih ada 
pegawai jg gadjinja hanja Rp 12 
sebulan, hal mana sudah tentu 
djauh daripada mentjukupi, seka- 
lipun mereka itu misalnja hanja 
masuk dua kali atau sekali se- 
minggu. 

7 Inventarisasi, 
Mengenai inventarisasi oleh 

“Residen Soedarmo dinjatakan, bah 
wa inventarisasi mengenai pesang 
grahan2 dan onderneming2 kini 
telah selesai, hanja mengenai ge- 
dung2 masih dibutuhkan ketera- 
ngan dari Djawatan Gedung2. 
Inventarisasi mengenai  barang2 
Gari museum kraton, serta inven- 
tarisasi mengenai pusaka2 dan 
benda upatjara kraton kini seba- 

terachir ini t'dgk termasuk pu- 
'sak22 dan benda upatisra kraton 
tang atas usul Sunan XII dengan 

diketjualikan dari 'inventarisesi 
tsb. Inventarisasi mengenai ..rijks- 
sieraden” hingga sekarang mas'h 
menunggu daftar dari kraton. 

Perumusan kerabat dan 
2. jumlah perajaan. 

Pembitjaraan . kini sedang dia- 
dakan oleh Panitva tentang peru- 
musan dan batas2 siapa2 jang ter 
masuk kerabat. Hal ini penting 
pula ditentukan berhubung  de- 
ngan usaha2 penghematan tsb. 

Selain itu Panitya menganggap 
bahwa djumlah: upatjara2 harus 
dikurangi dan hanja ditinggalkan 
jang sungguh2 diperlukan sadja. 

dakoh rijkssieraden ig 
“hilang? t 

, Residen Socdarmo tdak berse- 
dia memberikan keterangan me- 

  
   

   

dan ditempatkan dibawah pim- 
?' pinan Kepala Bagian Hukum Kri minil Gan Ketentaraan jang pega 

wai2nja . mempunjai kekuasaan pemeriksaan dah, atau penjelidi- 

Selain itu pada pegawai 
dapat diberi kekuasaan untuk me 
nahan menurut sjarat2 jang akan 
ditetapkan bersama oleh Perdana 
Menteri dan Menteri Kehakiman. 
Disamping itu, tiap2 instansi Pe- 

tsb. 

merintah mempunjai tugas kepo-' 
lisian dan  tiap2 organisasi jang 
tugasnja bersangkutan dng orang 
asing, “dalam hal pengawasan 
orang asing  bekerdja menurut 
petundjuk Menteri Kehakiman 
dan memberi segala keterangan 
jang dianggap perlu olehnja. In- 
stansi2 dan organisasi2 jang tsb. 
diatas jang mengetahui atau di 
beri tahu tentang tingkah — laku 
seorang asing jang mentjurigakan, 
harus dengan segera memberitahu 
kannja kepada Menteri Kehaki- 
man. 

Harus laporkan diri. 
Dalam Peraturan Pemerintah itu 

dinjatakan,. bahwa orang2 asing di 

haruskan melaporkan diri. kepada 
kantor polisi ditempat . tinggalnja 

atau tempat  kediamannja, segera 

setelah ia .mempunjai ' tempat ting 

gal atau tempat kediaman. Djupn 
mereka itu harus melaporkan diri 

kepada kantor polisi apabila berpin 
dah tempat dan dengan begitu me- 
reka akan mendapat keterangan da- 
ri kantor polisi jg bersangkutan. Se 

dangkan bagi mereka jg telah ber- 
usia 16 tahun harus diuga  mela- 

porkan diri kepada polisi, apabila 
meninggalkan tempat  kediamannja 
lebih dari 30 hari. 

Jang melanggar dihukum 
Orang2 jang melakukan velang 

garan2 terhadap Peraturan Peme- 
rintah ini 2gkan dihukum dengan 
hukuman kurungan  selama2-nja 
1 tahun dan atau hukuman den- 
Ia setinggi2-nja Rp 100.000.— 
Untuk melaksanakan tugas Mer- 
teri Kehak'man jang dimaksud 
dalam pasal 3 Undarg2 Pencawa- 
can Orang: Asing. Menteri Keha- 
kimen membutuhkan bantuan se 
peruhnja dari tiap2 pegawai ke- 

i polisian dan organisasi, baik sipil 
maupun militer jang tugasnja 
bersangkutan dengan orang asing. 

Bantuan instansi2. 
Bantuan jg dimaksudkap itu ialah: 

Memberikan keterangan kepada 
Menteri Kehakiman jg olehnja di- 
anggap perlu untuk pengawasan 
orang asing, mendjalankan segala 
sesuatu dalam lingkungan pekerdja- 

annja jg diminta oleh Menteri Ke- 
hakiman, “memberitahukan segala 
sesuatu kepada Menteri Kehakiman 

jg mereka ketahui atau diberitakan 
tentang tingkah laku seorang asing 
jg mentjurigakan dan berkewadji- 
ban saling membantu dalam menu- 
paikan tugasnja. 
.. Disamping bantuan tsb., Menteri 
Kehakiman membutuhkan  djuga 
staf pegawai dan oleh karena itu di 
bentuk suatu biro dengan nama Bi 
ro Pengawasan Orang asing. 

Kuwadjiban rumah2 pengi 
nepan. , 

Tiap2 rumah penginapan, hotel2 
harus  menjediakan daftar  zamu 
orang asing tersendiri. Bagi pengu- 

rus hotel untuk mengetahui tamu- 
nja, berhak untuk minta melihat 
paspor afau surat pengenal darj ta 

mu orang asing. Sedangkan bagi 
orang asing jg telah berumur 16 
tahun dan bertinggal “dalam salah 
satu penginapan harus mengisi for- 
mulier rangkap dua dan setelah di 
tanda tangani harus disampaikan 
kepada kantor polisi setempar sehe 
lai dan jg lainnja disimpan oleh pe 

ngurus hotel. 

Polisi atau pedjabat lainnja da- 
ri Menteri: Kehakiman setiap wak 
tu dapat datang memeriksa daftar 
tamu dan formulier2. 

Selain jang tersebut diatas, da- 
lam Peraturan Pemerintah ini dju 
ga ditentukan, bahwa tiap2 orang 
jang memberi penginapan kepada 
orang asing harus memberitahu- 
kan kepada polisi setempat dalam 
tempo 24 djam setelah  kedata- 
ngan orang asing itu. 

Pemeriksaan2. 
Bagi tiap2 orang asing apabila 

diminta oleh anggota polis, pega- 
wa imigrasi atau tentara jang ber 
tugas, harus memperlihatkan su- 
rat keterangan polisi, paspor atzu 
surat pengenal lainnja. Tetapi ka 
lau seorang asing tidak dapat 
memperlihatkan ' surat2  ketera- 
ngan tersebut diatas, harus dapat 
memberikan keterangan jang tju- 
kup sjah. Sebab apabila ia tidak 
dapat memenuhi apa jang diten- 
tukan diatas itu semua, ia dapat 
ditahan. 

Dan selandjutnja dalam waktu 
48 djam penahanan itu akan di- 
beritahukan kepada Menteri Ke- 
hakiman untuk penjelesaian se- 
landjutnja. 
Ta IL EL AL AL LA 

HARGA EMAS. 

Semarang, 14-9, 
24 karat: djual Rp: 43,75 

beli Rp: 43,25 
22 karat, djual Rp- 40— 

heli Rp. 39:— 
Djakarta, 13 Sept. '54: 
24 karat tiap gr. Rp. 44,25 djual 
22 karat tiap gr. Rp. 43,25 djual 
Surabaja, 13 Sept. '54: 
22 karat tiap gr. ' Rp. 42,— nom. 
Singapore, 13 Sept. '54: 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 151.50 beli 
Str. $ 157.50 djual 

Londen, 13 Sept. '54: 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dengan dollar Ame- 
rika adalah sbb. : 
Emas Beirut tiap ounce 35.24 
Emas Macao tiap ounce 37.80 
Emas Hongkong tiap ounce 38.24 
2 Ta Ta Sa TA ML RAL ML ML hu 

ngenai pertanjaan sekitar . benar 
tidaknja katbar2 jang tersiar di 
luar, bhw. banjak |.rijkssieraden” 
telah hilang. (Seperti pembatja 

masih ingat, baru2 ini Suara 
Merdeka” telah mengabarkan, 
bahwa diantara rijkssieraden jang 
hilang itu terdapat sebuah ,,slo- 
rok” keris dibuat dari emas dan 
bermata berlian, jg telah didjual 
kepada seorang pelantjong Ame- 
rika, — Red) 

Demikian al. keterangan Resi- 
den R. Soedarmo kepada warta- 
wan ,Suara Merdeka” di Solo, 

  

   

“Bunga Medan dan mendapat 

    

PEGAWAI KANTOR PADJAK 
INDONESIA BELADJAR Di 

INGGERIS, 
«Antara pegawai2 kantor padjak jz 
likir.mkan 14 negeri ke Lon ton un 
tuk - mengikuti kursus administrasi 
lan pemungutan padjak serta pems 
rintahan daerah dj Inogeris jang ba 
u dimulai itu, termasuk djuga bsbe 
apa: pegawai kantor padjak Indone 
ia, Kursus ini d'selenggarakan olsh 
British Council bersama dengan Ke 
menterian Keuangan, Djawatan Pen 
'apatan Dalam Neger',  Djawatan 
Bea dan Tjukaj serta Lembaga Ke 
uangan dan Akontan kota, Dua 
orang jang dikirimkan Indonesia ja 
lah Halimi, Inspektur Douane di 
Diakarta, dan R. Soemitro, Insvek 
tur Bagian Keuangan Padjak Peru 
sahaan di Djakarta. Kedua? mereka 
itu beladjar “atas” “beasiswa British 
Council. 

Kursus: tsb. jang akan ditutup tg. 
20 Desember  direntjanakan ' “untuk 
memberi gambarsn sistim  Inggeris 
lilapangan pemad, akan langsung dan 
idak langsung jang sedjelas2nja. 

  

Saran Djen- 

dral Kalap 
Van Fleet Sarankan Tjo- 

ret PBB Sbg. Alat 
Keamanan Kolektip 

DISSDERAL James van Fleet, 
bekas komandan pasukan2 PBB 
di Korea, hari Senin menjarankan 
supaja Amerika 
sebagai alat untuk keamanan ko- 
lektif dan diganti dengan perseku- 
tuan2 reg'onal, D'katakan, adalah 
bodoh dfjika orang mengharapkan 
PPB sebagai alit untuk keamanan 
koleksf. 

Menurut Van Fleet iane menu'is 
dalam mingguan ,,U.S. News and 

World Report”, dalam beberapa ta- 
hun ini tidak akan meletus ' perang 
dunia karena politik Soviet Uni ada- 
lah senantiasa menghindarkan peve- 

rangan setjara besar2an dan  achir- 
nia menjarankan supaja - Amerika 
Serikat memusatkan atas peperang- 
an setjara. ketjil2 dan tidak bersiap2 
untuk menghadapi peperangan besar 

jang mungkin tidak akan datarig. 
(Antara). 

AL PILAAL (PEKALONGAN) 
— MEDAN PUTERA SERI 
& 33. 

Pada pertandingann:a kedua di 
Medan, kesebelasan Al Hifaal Peka- 
lengan hanja bisa bermaip seri ke- 

  
tika melawan Medan Putera jaitu 
3—3, meskipun pihak tamu —- tat- 
kala turun minum — leading “e- 
ngan 3—1. 

Pertandingan antara Al Hilaal de- 
ngan Medan Putera itu berlangsung 

Sabtu sere ditanah lapang Kebon 
e kun- 

djungan kira2 sebanjak 3000 penon- 
ton. Djalan pertandingan meningkat 

sedikit mutunja daripada hari per- 
tama. 

Serangan2 silih berganti diantara 
kedua belah pihak dimana dibarisan 
muka Al Hilaal kelihatan kanan-da- 
lam Mohammad dengan sajap ka- 

nan Farug menundjukkan permain- 
an bersama jang sangat manis. Dari 

kerdjasama jang baik antara kedua 
pemain Al Hilaal inilah, pada menit 
ke-1 Farug setelah menggiring bola 
meliwati pendjagaan back Ansari da 

pat mentjiptakan goal jang pertama. 

  

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 16 Sept. 1954: 

Djam 06.10 Tembang Titandjut- 
an: 06.40 Orkes Ralph Fian?gan 
07.10 Kwartet Irsma: 07.48 Dimin 
dan: Annie Landouw: 1295 Orkes 
Andre Kostelanetz: 12.36 Ruang Wa 
tita, 13.15 'Sasando. Timor: 
Orkes Radio Surabaja: 
Smith, 17.40 Orkes Hawaiian Te- 
runa: 18.30 Hiburan sendja: 19.30 
Peladjar”n Gending: 20.30 Mimbar 

14.15 Ethel 

Islam: 20.45 Film Malaya: 21.15 
-Darj dan untuk Pendengar barat 

populer: 22.20 Pembatjaan Buku: 
23.00 Tutup. 

Surakarta, 16 Sept. 1954: 

Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 
07.45 Genderan pagi: 12.03 Siang 
gembira, 12.15 Waltz Selection: 
12.45 Ratna dan Herjati: 13.00 Ra- 
Juan siang: 13.45 Konsert biola: 
14.00 Oscar Rabin, 14.15 Langgam 
Krontjong: 17.05 Lagu? Sumatra: 

17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Arab: 18.15 Victor Silvester: 18.40 

Ruangan Pemuda Pemudi, 19.30 Se- 
kuntum Melati: 20.30 Dari Pantai 
ke Pantai: 20:45 Mimbar Islam: 
21.20 Malam Manasuka: 22.15 Ma- 
lam Manasuka  (landjutan): 23.00 
Tutup. 

Jogjakarta, 16 Sept. 1954: 

Djam 06.10 Gembira ria: 65.49 
Pelbagai Orkes Amerika Selatan: 
0715 Hanafi dan Abdulzani: 07.30 
Orkes Joe Hajos: 07.45 Kesenian 
Rejog Asli: 10.00 Uion?2 dari Puro 
Paku Alaman: 412.00 Monir. Muda 
dan Menir Tua: 12.30 Warna warni 
barat: 13.10 Hiburan ROS: 13.50 
Rosemary Clooney: 14.00 Imbauar 
Bing Slamet: "14.15 Petikan piano: 
17.00 Seni Suara Djawa: 17.40 La- 
gu2. Timor tidak dinianjikan: 18.30 
Dikala sendja: 19.40 Krontjong Asli: 
20:30 “Siapa tank ak TANT3 
Mimbar Islam: 21.30 Tiiptaan Sjai- 
ful. Bachri: 22.10 Santiswaran' 23.00 
Tutup. 

Djakarta, 16: Sept. 1954: 

Djam 06.10 Chandra Kirana: 06.39 
Empat Sekawan: 07.10 Kesenian 
Djawa Studios 12.00” O.K. Puspa 
Kemala, 12.40 Irama Rhumba: 13.00 
Kwartet Sardi 13.40. Seni Sunda 
Studio, 17.00 Lagu2 Mars: 17.1 
Orkes Krontjongs 18.09 Varia Nu: 
santara: 18.15 Orkes Dupa Nirmala: ' 
19.30 Lembaran Irama: 20.40 Se- 
kuntum Melati: 21,00 Mimbar Is- 
lam, 21.30 Orkes Studio Djakarta: 
2215  Tjiandjuran Pantja Suara: 
23.00. Tutup. 5 
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- -mah-jong. Mah-jong adalah ' permai 

| Tapi sesudah enam atau  tudjuh 
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Besar B 

- 

Orang M 

  

Perasaan « 

  

'Penerbang2 , 

1 Memakainja 
Cas ,Suara Merdeka”. 

djuru2 terbang ibuku (berani ma- 

an sanatorium — untuk disembuhkan. | 
muara dana sehingga orang mis 
ai nja. Obat 

  

  

Di 011” 
1 

pakan 

   

   

     

    
   

   
    
   

     

  

   
   

   
        

     

Diibash 
Merupakan Bahaja! 

jepang — Banjak 
la” Karena Telah 

orang Diepang 

ma
 

di 1 . 

  :t telah merupakan alat jang me endjadi ,,gila” hingga terpaksa 

t itu didjual dengan Merk 
usan ja tegar da- | 

dan asam-salisil dan obat itu 
perbandingan setengah air dan 

dja. Pemakai philopon jg telah 

    

  
  

    

  

“Empat wanita suku Taival dipulau Taiwan dalam mengenakan pakaian | 
adat. Mereka itu seperti suku2 jang lain di Taiwan, dalamvuparjara adat 

jang beraneka warna dan memakai | 
matjam-matjam perhiasan. 

  

membiasakan dirinja dengan obat 
itu seperti itu tidak bisa hidup tanpanja, sebab 
pala jg se (maka | dia sudah kena tjandunja. Polisi te- 
obat itu tela wan lah menemui tanda luka diselurih 
orang tidak tansa| badan seorang buruh: Dikatakannja 
benda itu. I hanja li-| bahwa bekas2 itu adalah luka'jg dj 
ma sen buat tiken, | lakukannja sendiri. Katanja: Saja 
obat itu bisa pa sa-|tak bisa hidup tanpa 100 suntikan 
dja. Akibat per ama : 1 obat itu satu hari”. & , atau kehermatan menjukai- pakaian kai obat itu ialah badan merasa ri- Golongan wanita djuga 
ngan dan segala rasa takut,hilang | - .ada jang djadi korban, | KAN : Saja merasa bisa berbu: “segalu2.| Obat itu dipakai Gjuga oleh: 
nja, dan Di Ka aa : aa. ana Naa Seorang wanita jg. |- bana Ka 2 SENI sorang emak! obat tu kepeda berusia 39 hun, bersikap tenan: (Pan Barat 

  

wartawan Tuan ini. 
Kira2 empat tahun jg lalu, 

besar2 Djepang telah men 
par dan memutuskan untu 
ba membasmi 'akibat bur e: 
bawa obat itu dan obat itu di 
setjara terangdan disegala" 

obat dengan tiada perlu  m 
resep ' dokter. Obat itu dibu 
perusahaan? ternama dan | 
boleh dikata tidak mahal. 

    

    
   

   

   
   
       

    

  

Usaha2 'jg terlimbat untuk mela: & 
rang pendjualannja serta mengher 
kan pemakaian jg sudah bertamb: 
tersebar, menjebabkan ' obat itu hi: 
lang kepasar gelap — aa malah 
harganja pun turun pula. Obat utk. | 
keperluan sehari bisa dibeli di sgga 
la kota besar dj Djepang seperi 
membeli sebungkus rokok sad 
gampangnja. e t 

Didaerah2 jg lebih 
kota Tokyo, seorang 
bersedia mx ES 

    

     

    

  

   

    

     

imiskin dari 
pendjual obat 

1 “Satu suntikan 
obat itu dengan pembajaran sehelai: 
badju kaus, suntikan untuk se 
pasang tjelana murah. Orang? rmris- 
kin membeli obat ini dalam botol? 
ketjil dan memasukkan sendiri ke 
dalam djarum suntikan. Pemakai? 
jg lebih kaja membelinja dalam ben 
tuk ampul, dan menghindarkan ha- 
haja kena infeksi” 
“total dr Kabut obat itu seka- 

k       

      

makai, palir:g besar ic 
main2 djudi, terutama dalam kluh2 

nan jg tak habis2nja. Premainan an: 
kadang2 dilakukan antara 8 sampa 
20 djam terus menerus -dengan tia- 

- da berhenti-henti, dan . taruhannja. 

pun tidak: ketji2. - Permainan ini 
biasanja dilakukan dengan djudjur. 

'djam maka peserta2nja mulai men- 
“djadi ,.gila”. Mereka jg kalah nie- 
njuntikkan obat ini kedalam badan- 
nja supaja matanja - tetap terbuka, 
mempertjepat permainan dan mem- 
balas dendam kepada" mereka ig 
menang. Pnb , 

  

m|aneh ialah menggigit kuku  djari 

| ap at kosong. Pada hari ketiga 

kedinding 

“ kmenenangkannja 

ia) 

:|kan oleh ibunja, tapi kadang2 tem 

ra |... DALAM RANGKA perdjalanan penindjauan partainja di Dj 
“| wa 

Uk | ma sekali, walaupun tidak boleh dk hw: 
“(nasional dewasa ini ada pengaruh2nja terhadap ekonomi dalam 
Iinegeri. Sebab2 

selama dua hari pertama dia ber- 
ada dalam tahanan. Sika nja jang 

-tangannja dan memandang ke- 

sa parootak akan membunuh di 
4 memukulkan  kepalanja 

dir pendjara. Ketika 
orang pengawal 

    
S se- 

mentjoba untuk 
wanita itu lalu f 

  

Irian 

  

wanita ,itu merobek 
1 pakaiannja sebelum dibe- 

@k pakaian jacket, Suaminia se- 
srang invalid jang tak bisa bane- 

Kit dari tempat tidur. 
. Orang2 jg tak begitu banjak me- 

. makaj Obat "itu menelentang sepan- 
djang hari dalam kurungannja, Me 
reka sebentar2 menguap. Ada pula 
1g tidur. dengan menggulungkan se- 
limut dibadannja. Ada djuga jg du- 
“duk. dengan memandang “ketempat 
kosong berdjam2 lamanja. 

Polisi Djepang tidaklah menang- 
|kap pemakai obat itu hanja. lanta- 
jiran kesalahan tsb. Mereka menang 
kapnja karena tersangkut dalam ke 
'djahatan2 lain, seperti merampok, 
mengabaikan anaknja, bersikap liar 
atau melanggar “peraturan lalu-lin- 
tas. Mereka baru ketahuan ' sudah 

mendjadi pemakaj obat itu, setelah 
dilakukan pemeriksaan dokter. 
Pembantrasap pemakaian obat itu 

dilakukan dengan giat sekali, tapi 
usaha itu sangat sulit berhubung de 
ngan pendjara sudah penuh dan ke 
kurangan fasilitet. 3 

Ada anak2 jg ditahan bersama- 
sama dengan ibunja. Waktu penga- 
wal lewat dimuka kamar tahanan- 

nja mereka. berteriak minta di ike- 
Inarkan.  Anak2' itu" hanja “ ditahan 

(bila ternjata mereka masih disusu- 

      

  

1954 dan selandjutnja, 
diper 

    
lands-Indie dulu itu dari semula 

di Asia Tenggara. 

Pada tahun 1949 bilamana perun- 
dIingan2 antara Indonesia dan Be- 
landa, jang dilakukan atas dorongan 
P.B.B., menentukan djalan2 penje- 
lesaian setjara damai atas” tuntutan 

bangsa Indonesia itu, maka menge- 
nai daerah Irian Barat ditentukan 
penjelesaian dalam perundingan? jg 

akan menjusul kemudian. Sedjak ta- 
hun 1949 itupun, pihak Indonesia 
telah berkali-kali memadjukan masa- 
lahnja kedalam perundingan dengan 

  

baskan kembali, tapi masa ini ter 
njata terlalu singkat untuk meng 
hilangkan kebrasaan' -memakat 
obat itu, dan pemerintah Djepang 
tidak mampu mengeluarkan uang 

anak2 jg ada di Diepang sudah pe-| reka lalu merasa perlu mendapat 
nuh “sesak. Rumah2 jatim piatu, 
baik partikulir ataupun je menda- 
pat sokongan pemerintah tidak mau 
menerima anak2 darj orang tua jg 

sudah kena penjakit obat philopon 
tu. 3 sudah ketjanduan benar. Kekua- 

. Mereka itu “biasanja ditahan tan penariknja. lebih hebat dari 
selama tiga bulan sebelum dibe-- madat (apiun, opium). 

Mr Rum: Politik Ekono- 
mi Pemerentah, Gagal! 

Karena Tidak Melalui Hukum Ekonomi Jang 
Lazim — Terlalu Banjak?Ditjampuri Oleh Politik 
Dan Bukan Politik Bagi Kepentingan Negara: 

Kata Rum Selandjutnja 

untuk menghilangkan     1 Tapi kebiasaan mereka segera 
timbul kembali, sebab mereka itu 

Timur .Mr. Moh. Rum dari D.P uu- 
n Sang atas pertanj 

ksa, bahwa polfik ekonomi 

.'Masjumi ketika tiba di 
“Antara“ Surabaja mengate- 

“G.ntah ternjata telah gagal sa- 

dilupakan bahwa keadaan inter- 
     

2 pokok dari kega yalan ita menurut Rum ialah ka- 
rena tidak adanja planning sama sekali sedang adanja lisensi2   har, memakai satu tablet sebelum 

menunaikan nja diwaktu 
malam. Djika dipakai dalam djum 
lah ketjil, obat ini memang meng 
hilangkan rasa tjapai, dan tidak 
akan menimbu'kan rasa ,,gila” so- 
erti terdjadi pada mereka jang 

1 

Kan pemakaian dalam djumlz! 
akan mengurangi erat 

    
   

|badan, dan rasa pusing timbu ba ba Ta Ka Pa ipa 
nia sekalipu beberapa nia sekalipun sesudah 
djam | NG Tea 

| KG” tetang pating 
h satu istilah ig pa- 

     
» Gila” ada 

ling tepat d 

diwaktu . masi kesulitan2 itu. 

fiimewa ternjata tidak memberi harapan dan djalan untuk meng 

. kareng tidak tepatnja politik jang 
Politik ekonomi jang didjalankan didjalankan. dalam mengatasi ke- 

oleh pemerintah tidak melalui sa- amanan itu. 
luran hukum2 ekonomi jang lazim. Keraguan luar negeri 
tetapi telah banjak ditjampuri oleh 3 harus dihilangkan, 
soal2 politik jg. bukan untuk kepen- Atas pertanjaan, tentang  penjsls 
tingan negara, melarikan bagi xe- .saian soal Irian Rum mengatakan, 
pentingan beberapa pihak sadja. Le- bahwa harus dibantu oleh “ penjele 
mikian Rum. Untuk mengatasi ke- saian soal2 kita sendiri. Apabila sua 
sulitan2 ekonomi itu, terutama ber- tu negara telah kuat, terutama keda 
kenaan dengan adanja defisit ke- lam, maka dengan sendirinja tuntu 
uangan negara, atas pertanjaan Se- tannja akan Kuat pula, dan tidak ter 
landjutnja Rum mengatakan . ial h gantung pada bagaimana tjaranja me 
harus memperbesar produksi, kem-, nuntut. Disamping itu,  keragu?an 
bali pada mendjalankan politik eko- 'ang ada diluar negeri tentang Indo 
nomi jang sehat (djangan partai nesia- harus dihilangkan pula. Aus 

mengenai pe 
djaangkan delegasi Indones ja dalam sidan 

dum tersebut a.l. mengemukakan, bahwa #ngketaan jang me- 
ngenai daerah Iran Barat ini, bukanlah suatu hal jang berdiri 
sendiri dalam rangkaian perkembangan hubungan 

negara jang sedang berselisih di Asia Tenggara inka 
bahwa masalah Irian Barat sebayai daerah bagian dari ,,Neder- 

pat lain tidak ada untuk  menem-| jang diperlukan untuk memulih- patkan anak2 itu. an setiap orang jang kena penja- 
Beberapa "rumah pemeliharaan (Kit itu. Sesudah  dibebaskbn me- 

satu suntikam, ,,hanja satu sunti- idjahan Belanda di Asia 

» 
dikan Pangkalan Agresi 
Memorandum Komite Perdamaian In- 

donesia Kpd. PBB Mengenai Soal 

  

Akan ' 

Barat 

KOMITE PERDAMAIAN Indonesia telah menjampaikan se- 
buah memorandum kepada para ketua2 delegasi dari negara2 ang- 
gota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang tgl. 21 September - 

persoalan Irian Barat jang akan 
» g ituu Memoran- 

kedua antara 
: n itu, 'm 

termasuk dalam tuntutan kemer- 
dekaan bangsa Indonesia afas seluruh wilajah djadjahan Belanda 

pihak Belanda 'setjara sia2 belaka: 
sebaliknja, sementara itu pihak Be- 

landa  setjara berangsur telah me- 
'agadakan tindakan2 unilateral ber- 
'entangan dengan - maksud persetu- 

djuan semula, sehingga dalam per- 
soalan jang penghabisan pada bulan 
Agustus 1954 ini, pihak Belanda me- 
nolak perundingan lebih landjut dan 
bermaksud ' mempertahankan -kedu-! 
dukannja dalam wilajah persengke- 
taan tersebut. 12 

Dengan demikian masalah Irian 
Barat tetap mendjadi suatu persoalan 
tunfutan kemerdekaan jang belum di: 
selesaikan dan merupakan sumber 
api - perselisihan jang belum “dipa- 
damkan. Sebagai “djalan- untuk kes 
luar dari impasse ini, pihak Indone-: 
sia-kini memadjukan persoalan Irian 
Barat kedalam sidang P.B.B. Atas 
alasan apakah claim nasional bangsa 
Indonesia tidak hendak dipenuhi de- 
ngan damai dan sebaliknja pendja- 

Tenggara 
hendak dipertahankan? : “3 

Tiada alasan sesuatupun untuk ti- 
dak mengembalikan  daerah2 Irian 
Barat itu kedalam wilajah Indonesia. 
“Maka bilamana tuntutan jang adil 

'dari bangsa Indonesia itu tidak hen- 
dak dilaksanakan, hal itu hanjalah 
mungkin dengan satu alasan jang 
berbahaja, jang membahajakan: se: 
fjara azasi' pula pada maksud dan 
tudjuan P.B.B., jalah alasan: kepen- 
fingan sesuatu pihak untuk mendja- 
dikan daerah Irian Barat satu pang- 
kalan agresi baginja di. Asia Teng- 
jara. : 

ia
 

Tudjuan untuk -mendjadikan Irian 
Barat pangkalan agresi di Asia 

| Fenggara langsung bertentangan de- 
agan “politik negara Indonesia jang 

berdasarkan dan bertudjuan perda- 
maian dunia dan merupakan dalam 
3al itu satu2nja alasan untuk meno- 
lak dikembalikan daerah Irian Barat 
sedalam wilajah Indonesia. i 
Kedjadian2 tertentu, tindakan? 

tertentu dari pihak Belanda dan pi: 
“Sak? lain jang bersangkutan, meng- 
"Simpunkan mak'n baniak bukti2 ke- 
ijataan atas dugaan 'keras, bahwa 

Jaerah Irian Barat dipersiapkannja 
untuk maksud2 agresip- di Asia 
Tenggara. 3 
Rentjana2 agresi demikian, kepada 

siapapun ditudjukannja, akan setja- 
ra langsung mengantjam ketentera- 
man penghidupan dan perdamaian 
wilajah rakjat2 Indonesia dan rak- 
jat2 Asia Tenggara seumumnja. 

Petjinta dan pedjuang2 perdamai- 
an di. Indonesia. menentang keras   maksud2 dan rentjana2 agresip de- 
mikian, serta mendesak kepada PBB 
untuk mengembalikan daerah Irian 

Barat kedalam lingkungan negara 
Indonesia, untuk  mendjamin perda- 
maian dalam ' wilajah bagian Asia 
Tenggara ini. 

Rakjat Indonesia berpendapat bah- 
cai bagi ribuah orang @konomi), mengembalikan kepertja- tralia jang dulu djadi wakil kita di wa para delegasi di PBB sewadjar- 

jg sudah mentiandu ke ada. obat jaan luar negeri dan penjederhanaan UNCI, sekarang merupakan satudnja nja setjara djudjur berpegangan ke- 
philopon di Djepang pada waktu 
ini. : . £ “ra 

. Polisi Osaka melaporkan, bahwa 
400 pemakai" obat itu jg ditahan 
“dikota ita bersikap tenang selama 
dua harj pertama 5 
rentak-rentak seperti orang gila pa 
da hari ketiga. 1 pu 

Sampai sekarang jg memakai obat 
itu terbatas pada warga Djepa aa mi     

| Seorang wanita bernama Sa'dijah, 
tinggal di Ampah kabupaten Barito 

(Kalimantan) pada tanggal 9 Sep- 
tember jl. telah melahirkan biji 

nbar tiga, semuanja gadis. Hing- 
1 kini baji dan ibu dalam keadaan 
amat — Gerakan Gotong Ro- 

Tak telah dipraktekkan oleh pen 
“duduk Klender dan Sumur (daerah 
Djakarta Raya) dengan membuat dja 

In sepandjang 2000 meter lebar 24. 
ekerdjaan ini dilakukan ti- 

da 

   

' negara jang terang2an tidak setudiu 
|. lengan plan kita: perlu diselidiki - 

| Keamanan belum ada pa sebab2nja Australia mengambil 
2. perbaikan. |. sikap demikian dan dihubungkan de 

Tentang soal keamanan, dika- 

dalam alat2 pemerintahan. 
z 

.ada perbaikan, Perbaikan2 jarg puh melaluj saluran2 PBB adalah bu 
jarketbttan “oleh “pemerintah itu kan satu2nja dralan, melainkan dja 
'pada kenjataannja hanja ada pa- lan? lain harus djuga dilalui. 

“keta2 sadja. Ini disebabkan 1 (Antare) 

njak SVPM di Sungai Gerong mere bahwa 3 orang Djerman Timur je. 
'rangkan, bahwa pembikinan minjak 

iet itu adalah sangat sederhana. Di 
Sungai Gerorig sudah ada instalasi2 

untuk memprodusir minjak tersebut, 

dan kini sudah ada hasilnja dalam 

djumlah ketjil — Berita dari luar ne 

rat, Mereka ini adalah dr. Roderich 
| Hsutaedt, Richard Goetz dan Wer- 

Inggeris — Mesir. Kemungkinan pet j memperingatan arwah 12 

antara tanggal 20 dan 25 Septeri-, Nazi. Upatjara ini diikuti oleh k.I. 
ber. ' Setelah   rangan Berlip Parasit mengumurnkan,  Anierika bLulike bbson una Keluar 

1 

  

ngan sebab2 itu, kata Rum jang ms 
tapi mulai me- takan oleh Rum bahwa belum nambahkan bahwa djalan jang d'tem an. 

ner Fisher, Pemuka2 dari Partai Lij £P 
beral dan. Partai Kristey Demokrat | tapi Rusia 3 « : i 

ira Hari Minggu jbl. dimuka rerun-| PBB — KB an Ta Ba ag 
Kd : sit i 3 | i ierm: imz "k ahw: da' har 3 g tertulis dengan eri pertama2 jang sajang dibuarg tuk Gedung Kabinet Djerman dima kabarkan, bahwa pada ari Minggu | jg £ 1 

AN gg beda persetudjuen sa Hitler telah dilakukan upatjara | pemerintah RRT telah | mengeluar- tampak, 2 buah copie “daftar go 
2 : djuta kan 3. orang Amerika jang ditang- | lombang dan calling 

penanda-tanganan, ' 100.000 orang — Pembantu ment.» pal lajar-nja. I 1 

| mungkin Inggeris akan mengirimkan luar negeri Amerika, Morton, me-?ru2 ini memang sudah diperboleh- | 1m bahwa orang2 tadi telah mensa 

sendjata2 untuk Mesir. — Biro Pene ngatakan pada hari Minggu. bahwa" kan berhuknnoan' densan kolvarga- hut kediahatan2 jo menurut penun- 

pada dan' bertindak sesuai dengan 
azas2 Piagam Perserikatan Bangsa- 
Bangsa jang tidak membenarkan 
rentjana2 agresi melainkan memper- 
kuat rentjana2 dan politik perdamai- 

Demikian ' memorandum ' Komite 
Perdamaian Indonesia kepada PBB. 

(Antara) 

  

dari PBB djika RRT diterima baik 

terkemuka telah melarikan ke Ba-y mendjadi organisasi dunia itu: Dika 
takan, bahwa meski Rusia mengang 

PBB sebagai duri dimatanja, te- 

djuga tak keluar dari 

setudjuan 'ini akan ditanda tangani orang jang mendjadi korban regime| kap ditahun 1953 atas dakwaan me | berisi peluru, 
langgar perairan RRT dengan ka- 

nja di Aameyka, 

LX
 

1 

sebuah danau jang indah dan baniak 

djadi perhiasaan 

Iwan, tidak djauh dari kota Chang- 
| hua, sangat indahnja. 

sendiri. 

| Hua” malam Senen. 2 orang ter- 

Ketiga orang itu ba- | 

  

Pa PA SA TAK PAT TT Ha 

    

  | Mendjengak uli, Latah 

  

    

Tengkorak Kepal 
: 

     

  

aival 

  

isteem ,,Tim 
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: tepala 
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tri“ Sampai Istrinja Beranak Jang Pertama 

Ompong Tanda 
Lukisan Burung 

bal-Balik« ",Njan- 
“ 

  

memunijaknja 

SETELAH sekian lamarja tidak 
DARI REDAKSI. 

Tulisa 

i terdengar berita-beritanja, mendadak pada belakangan ini: nd: 
ma. Taiwan. munijul “dalam pemberitaan2 kantor2 berita internasional, hal mana disebabkan kian 

persengketaan antara fihak Tiongkok Chiang Kai Shek disatu fihak 
Tse Tung dilain fihak. Melihat gelagatnja, soal Taiwan itu akan kian hangat. Itulah sebabnja, mu- 
ka tulisan wartawan kita Agus Sujudi mengenai Taiwan ini kita muat pada saat2 masalah Taiwan 
itu sedang hangat2nja. Seperti jang dikatakan 
tidak berfihak pada sa! hi satu fihak "jang sedang berselisih. 
bagai ,byline story” atau Kisah tambahan? 
dian2 jang mengenai pulau tadi. Agaknja- akan ada djugas feedahnja mengetahui apa jang terdjadi 
di Taiwan dan kedjadian mana masih sedikit sekali kita ketahui. 

oleh penulisnja, maka 

sadja sekedar untuk menemani? 

dan fihak Mao 

uraian “ini di daja-upajakan 
n mana semata2 merupakan Se: 

berita2 “kedja- 

  

dan aktief. Itulah sebabnja, « 
“apa boleh buat. 
wan oleh RRT, 

mungkin 

« Ditengah2 pulau Taiwan terdapat 

menarik perhatian touristen.  Ba- 
rangkali soal danau memang men- 

sesuatu daerah. 
Tuan kenal misalnja, danau Sara- 
ngan dipegunungan Lawu (Madiun), 
danau Rawapening didekat Ambara- 
wa, danau Situaksan didekat Ban- 
dung dan danau Toba ditanah Karo 

(Sumatera Utara). Sedjauh mata me 
mandang, hanja tampak perairan 

danau jang atjapkali memberi sinar 
indah menawan, hati. Djuga danau 
jang terdapat “ditengah pulau Tai- 

Banjak pe- 
ngantin baru jang menghabiskan 
masa honeymoonnja disana. 
“ Danau itu bernama Sun 
Moon Lake, orang Tionghoa 
menjebut dalam bahasa mereka 
Reh Yueh Than. Daerah 
dimana terletak danau jang indah 
itu, rakjatnja jang aseli . dinamai 
suku AMI, jang mepunjai radja 

“Kulit badan - mereka 
hitam, kesukaannja berpakaian 

Berita2 jang datang dari luar 
1 Mari kemari, kali . ini pembatja 

maksud saja utuk menganggap bahwa pembatja 
jang saja paparkan ini merupakan ba 

barang baru lagi, 

bu di Sun Moon Lake hundarnia «sa. 
ma dengan buah kelapa di Indor »- 

  longgar, pakaian pesta dihiasi de 
in warna jang beraneka warna. 
enurut kepertjajaan orang Tai- | 

wan, suku Ami adalah anak nege 
ri Taiwan aseli, jang djustru tidak 
(dapat mengik : uti perkembangan 
massa, maka mereka achirnja me 
misahkan diri. 
| Suatu kebiasaan jang masih me- 
-reka djalankan, dikala sang bulan 
"memanitjarkan sinarnjia, maka ber- 
kumpullah orang2 Ami lelaki diha- 
Jantan tempat kediaman radja: Di- 
sana mereka berdjiongkok, ditengah2 
halaman “dinjalakan unggun. Nanti 
djika "radja “sudah  mengutjapkan 
“amanat, jakni sesudah mereka “ ber- 

Mata2 Utk A.S. 
Didjatuhi ' Hu- 
kuman Di RRT 
2 Orang Tionghoa Di:- 
djatuhi Hukuman Mati: 
1 Orang Amerika Seu- 

mur Hidup 
SEORANG bangsa Amerika 

dan 7 orang Tionghoa — dianta- 
Pa 2 orang wanita — telah di 
Gjatuhi hukuman2 oleh sebuah 
pengadilan militer RRT di Shang. 

  

reka mendjadi mata2 Amerika: 
Serikat. Demikianlah diwartakan 
oleh kantor berita RRT ,,Hsin 

dakwa bangsa Tionghoa, masing2 
bernama Wang Ko Yi dan Lo 
2hih Me aa hukuman .mati, sedangkan wenganegara Amerika Serikat .tadi, - bernama 
Hugh Francis Redmond, didiatuhi 
hukuman  pendjara sepandjang 
umur. 

: r Dakwaan. 
Hsin Hua mengabarkan, bahwa 

kedelapan orang tsb. tadi semuanja 
didakwa mendjadi anggota ,,Exter- 
nal Survey  Detachment 44”, ialah 
Organisasi Spionase pemerintah 
Amerika Serikat. Didakwa bahwa 
Redmond, seorang kolonel, di ki- 
rim ke Tiongkok dalam bulan Agus 
tus 1946 dan ia telah. melakukan 
spionase di Mukden, Peking ' dan 
Shanghai. Ia mendapat: perintah $u-/ 
paja tetap tinggal di Shanghai utk. 
memelihara kontak dengan organi- 
sasi djawatan rahasia 
Hongkong dan melakukan pekerdja 
an Spionase, berkedok sebagai se- 
orang pegawai ,,Henningsen Produ- 
ce Company”, salah satu perusaha- 
an Amerika Serikat. 

Redmond memerintahkan Wang 
Ko Yi (ig menurut surat dakwaan 
adalah seprang jang pentjaharian- 
nja memang mendjadi mata2 dan 
bekerdja untuk Chiang Kai Shek) 
dan regu2 mata2 lainnja - untuk 
mengumpulkan rahasia2 negara 
RRT..dan.,,setjara tic.k sah -me-- 
nimbun alat2 sendjata.” $ 

Oleh sebab itu maka Redmond 
"melakukan  agressi — terhadap 
RRT dan merongrongi pemerin- 
tahan demokrasi. rakjat  Tiong- 
kok.” Mata2 Jain2-nja dipersalah 
kan telah melakukan pengchiana 
tan terhadap negara. Demikianlah 
menurut berita Hsin Hua tadi, 

Bukti'-nja. 
Surat dakwaan seterusnja menga 

takan bahwa diantara bukti2 jg t- 
lah. diketemukan waktu dilakukan 
penangkapan2, terdapat 5 buah pe- 

  
hai, dengan dakwaan bahwa me-!4 

Putusan 
Amerika dil 

Otonomnja lebih dipergiat dan 

“politik Pengurus Besar N.U. jang di 

ae Bk AN - “1 SOLEH: AGUS SUJUDI — 
. SAJA MENTJOBA menempstkan diri sesuai dengan politik luar negeri Indonesia 

alam tulisan ini saja mendjauhi sifat? memihak. Memang sulit. Tetapi 
negeri mentjeritakan niat diserangnja kepulauan Tai- 
akan saja adiak mengenal kepulauan Taiwan: bukan 
terlalu sempit peng eta 

sama2 mengadakan sembahjang, ma 
ka tiga orang diantara mereka pe- 
mukul gong disusul dengan orang? 
lain' jang bernjanji dap berlonijar2 
mengitari unggun jang menjalu2. Se- 
sudah. itu, mereka bersama2 minum 
arak jang terbikin dari beras ketan, 
jang kemudiap -disusul dengan pesta, 
mekan i 

Dalam soal. makan dupar ditiarat, ! 
bahwa orang Ami: tidak mengenal 
biring atau mangkok. Diika mereka 
makan, dipergunakan sebagai pero- ! 

ganti piring adalah belaha, bambu! 
Ini pembatia tidak usah heran, ben 

sia. Djadi, bumbung terapat nasi Uu 
tjukup besar. 

Suka memanggal kepa'a 
manusia. 
soal Taiwan, Bitjara biasarja 

Orang terpaku pada suku Ami. Da- 
lam beberapa hal memang menarik. 
Seperti jang pernah ditulis 
New. Taiwan Monthly”, 

Handbook 1937—1945” dan dalam | mereka masih 

dal: 

.Chingi 

  

   

buku karangan K. S. Latourette ,.A | 
Short History of the Far East” ba-! 
njak jang membitjaraka, soal suku? | 
dikepulauan Taiwan. | 

Baiklah. dalam tulisan ini saja ' 
tjatat, bahwa pada waktu pelaur2' 
Portugis pada permulaan- abad ke-i4! 
menemukan pulau Taiwan telah 
memberi- nama pulau itu ,Ilha 

Formosa” (Pulau. jang tjaniik). 
Letaknja didekat pantai provincie | 
Fukien. Selat lautan jang memis 
kan pulau Taiwan dari: daratan 
ongkok hanja- seluas 150: kilometery' 
sedangkan jang dimaksud dengan 
daerah Taiwap terdiri dari pulau ' 
Taiwan sendirj berikut 13 kepulau- : 

an ketjil sekitarnja, “ditambah de-! 
ngan 64 pulau2 jang disebist kepu-! 
lauan Prescadores.. Pescadores 
ini didalam bahasa Tionghos  dise- 
but kepulauan P emeh uu. Djadi sai 

ma sekali luasnja ada 35.962 kilo-! 
meter persegi." Padi tahun 1944 | 
djumlah penduduknja 6.700:000 PA 
wa 

  

  

    ti 

Menurut keadaan adat, tubuh 
dan bahasa, maka penduduk aseli 

STOP, "MANA: PENNING ii. 
betjak dan sepeda di Djakarta sudah 
polisi Djakarta sibuk diadakan, pentjegatan dan penelitian didjalan2 rasa 
terhadap “kedua djenis kendaraan ter 
dan. seorang pegawai bagian padjak 
oi i lakukan ti 

Mu 

rang baru, sekalipun bagi Taiwan sendiri itu bukan 

| mengumpulkan 

jang bebas 

huannja tentang Taiwan, teta) 

Yaiwan itu terdiri dari 7 (tudjuh) 
suku bangsa aseli. Suku Taiyal 
dan Saiset terdapat dipegunu- 

  

       
Seorang « gadis “suku- Ami” dipulau 
Taiwap “ dalam pakaian sehari-hari. 
Pada abad ke-XX ini mereka sudah 
banjak bergaul dengan orang2 di: 

luar kampung halaynannja, sehingga 
tidak lagi menguasai hidup seperti 

pada 'abad-abad j.l. 
  

Dibeberapa daerah, dapat dili- 

hat didalam Kamar tidur pemuda2 

jang dihias dengan “ tengkorak2s 
mereka beranggapan bahwa dng. 
demikian akan, terpelihara sema- 
ngat kepahlawanan mereka. Tuan 
tentu berpendapat, tjara ini sudah 
inelampaui batas. “Tetapi masih 
ada lagi jang lebih ,/ugal-ugalan”, 
jakni mempergunakan tengkorak 
itu untuk tjawan minum arak. 

Memang, sekarang ini penga- 
jauan sudah terlarang. Itulah 
sebabnja, pengajauan terdjadi se- 
tjara sembunji atau di daerah2 
jang terpenfjil. 3 

Barangkali tuan  mempunjat 
kenalan jang menghias giginja de- 
ngan emas atau dipotong sedikit,   ngan sebelah utara, sedang 5 suku 

lainnja lagi terdapat didaerah pe 
gunungan selatan. Ini dapat di 
djelaskan, bahwa pulau Taiwan 
dibagi dalam “daerah barat dan 
timur jang dibatasi oleh b n 
gunung2 jang membudjur dari 
utara. keselatan. Pada bagian 
timur tanah pegunungan, sedang- 
kan dibagian barat tanah datar. 

Daripada 7 suku bangsa itu, 
dalam tahun 1943 ditjatat tjatjah 
djiwanja sbb: Suku Taiyal 39.000, 

|Saiset 1800, Bunun 18.000, Tsao. 
2.300, Paiwan 45.000, Ami 55. 
000 -.dan: Yami 1.600. 

Orang ash di-utara, terutama 
suku Taiyal, pada . perangainja 
menundjukkan memiliki sifat-sifat 
berani, ganas dan kedjam. Mere- 
ka mempunjai kebiasaan menga- 
jau, jakni memanggal leher sesa- 
ma manusia sehingga kepala Jepas 
dari tubuhnja. Dulu, pada waktu 

leluasa mendjalan 
kan kebiasaan mengajau itu, ba- 
njak sekali korbannja. , 

Biasanja, orang jang akan mela 
kukan kebisaan mengajau itu T? 
sembunji dibalik batu2 karang di- 

antara semak2, menantika, mangsa- 
nja. Sahabat baik, apalagi kalau me: 
mang lawannja, sewaktu2 bisa GI 
panggal lehernja jang dikarenakan 

| perkara? sepele. 
panggal leher  biasanja 

paling sedikit 10 
tengkorak ' kepala manusia. Kalau 

sudah mendapat “kepala, maka di 
masaklah agar #daging, kulit dan isi 
batok kepala terpisah.  Tengkorak2 
mana kemudian disimpan . dengan 
tiermat sebagai tanda kemenangan. 

Kalau saja menjebutkan sebagai 
tanda kemenangan,  agaknja boleh 
djuga ditjatat, bahwa pemanggalan 
kepala itu dilakuka, untuk menjele 
saikan perselisihan,” untuk memikat 
hati wanita, membela keluarga, me 
nundjukkan keberanian dan ada-sa 
tu hal lagi, jakni untuk ,tumba? 
djika sedang terdjadi ada wabih 
sampar. 2 

Tukang 

naga 

  

Bebas Untuk, meneliti, apakah semua 
diberi penning, belakangan ini oleh 

-sebut. Pada' gambar tampak polisi 
Kota Pradja Djakarta sedang me: 
:gasnja. 

ktamarN.U. 
Diantaranja Mendesak Spj Staf Kedu- 
taan Russia Di Indonesia Disesuaikan 
Kebutuhan Menurut Ukuran2 Jg Lazim 

SETELAH SELESAI djawahan Pengurus Besar N.U, terhia- 
dap pemandangan umum para ulusan tjabang 
ngan beleid Pengurus Besar jang telah berdjalan 
selama 3 hari 3 malam, berturut-t 

tentang ketera- 
ramai dan sega 

urut sedjak Kemis 9 Sept 2g 
»agis hari Minggu jl. Muktamar NU ke-20 di Surabaja jang di 
ikuti seluruh bagian2nja Sjur'ijah, Tanfidzijah, Muslimat, Fataf 
dan Pertanu telah mengambil pu usan2 penting: zat 

1. Menjetudjui dan menerima Fe sar NU. 
leid..Pengurus Besar dengan tjatata4 
supaja djalannja pimpinan Pengurus 
Besar dan  bagian2 serta anggota? 

di- 
sempurnakan, 2. Memperkuat nota 

putuskan tgl. 4 Djuli 1954 dan min- 
derheidsnota Surjaningpradja tentang 
tanda gambar P.K.I. dan orang2 tak 

berpartai: 3. Apabila nota politik 
dan minderheidsnota tersebut tidak 
mendapat ' perhatian sebagaimana 
mestinja, maka N.U. akap menentu: ! 
kan sikap dengan segala akibat se- | 
bagai konsekwensinja: 4. Mendesak '   sawat penerima dan penjiar radio, 

perabot2 pesawat radio, 16 buah 
| buku sandi (code) rahasia, bahan ki 
Lmia suntuk dapat membatja  suror2 

huruf2 ig tid ik 

radio, 1 peti 
| 1 koper istimewa, 
1406 laporan, instruksi, surat2 kuasa 
dan sertifikat2.  Distarkan seterus- 

|1ut telah mereka perbuat. (Antara,. 

/ 

  

pada pemerintah supaja Staf Kedu- 
taan USSR dj Indonesia disesuaikan 

kebutuhan menurut ukuran2 jang la 

zim, dan tidak melebihi diumlah 
Staf Kedutaan RA. di Moskow.   

Kabinet kurang kekoali-' 
siannja. 

Lebih landjut atas pertanjaan pers 
Wakil Perdana Menteri II Zainul 

termasuk djuga  beleid 
Menteri2 N.U., maka berarti akan. 
bertambah berctnja pertanggungan 
djawab Pengurus Besar N.U. reruta- 
ma Menter12nja. 

,Dilihat dari besarnja kabinet se: 
karang ini, djuga ' memperhatikan 
pandangan2 “dari beberapa sudut kah 
wa kabinet sekarang ini adalah ka: 
binet jang berdasarkan koalisi, 4€1- 
njata kurangnja perhatiap, dari ka- 
binet sekarang ini terhadap kekoali- 
siannja jang selama ini adalah #idak 
seimbang: tegasnja, selama ini kuahi- 
net belum begitu dapat mewudiud- 
kap kekoalisiannja. Tetapi djika par 
tai2 jang mendukung kabinet seba: 
rang ini dapat .menjadari sampai di: 

I mana. kebesaran muktamar it nd: jg “dinamakan | 
'ka dengan harapan jang besar akui. ,njantri” dilakukan oleh fihak lela 

dapat meneruskan pekerdjaan2 kita”, 
demikian Z@inul “Arifin. 

Lebih djauh dalam hubungan ini 
| Menteri Agama K.H. Masikur me: | 
njatakan harapannja agar' supaji se: 
sudah Muktamar N.U. ke-26 ini 

d inis. 

agar kalau dia“bersenjum atau 
“ketawa bisa kelihatan lebih ma- 

Kemanisan demikian itu 
djuga mendjadi kesukaan suku2 
Taiyal, Bunun dan Tsao. 
Tetapi bukannja mereka lantas 
minta dipotong udjung  giginja 
atau memasang emas membalut 
gigi, melalinkan dengan tjara jang 
lain. "Jakni kedua gigi taring di 
rahang atas ditjabut. Djadi persis 
dibagian depan pada gigi ig atas 
djadi ompong. Bagi: pemuda2, 
keharusan mentjopot gigi itu pada 
usia 10 tahun, sedangkan bagi 
gadis, ialah pada waktu dekat hari 
perkawinannja. 

Daripada kepertjajaan mereka, 
likala yprang berbitjara atau ke- 
tawa, dijika udjung lidah ig me- 
rah, ketiil dan melingkar nampak 
sepintas lalu diantara gigi jang 
ompong itu, dianggapnja sangat 
manis. Banjak orang. jg terpikat 
wanita karena lilitan udjung lidah 
disela2 gigi ompong. Inilah jang 
dimaksudkan...... 

Sebaliknja, bagi orang jg gigi- 
nja lengkap, tidak ada jang di 
tjabut, umum menganggap bahwa 
orang itu turun deradjatnja sam- 
pai pada tingkat andjing ataupun 
kera. 

Dalam pada saja bitjara s@al 
gigi dengan lilitan udjung lidah 
ini, boleh djuga sambil lalu me- 
njebutkan, bahwa sama dengan 
kesukaan gadis2 kita jang meng: 
hias bibirnja dengan tjat merah, 
maka gadis2 suku2-jg disebutkan 
ini suka mengetjat gigi dng. zat 
jg berminjak dari pohon moerbei. 

Lukisan burung alap2 
menghias wanita. 

Selain itu, ada lagi jg mendjadi 
kesukaan suku2 didaerah selatan, 
jakni mentjatah (men-tatoueer) ba- 
dannja. Orang? lelaki dari suku2 di 

selatan itu mentjatjah mukanja, se- 
dangkan - wanitadnja  men-tatoueer 

dari tjuping telinga sampai -udjung 
mulut dan tjatjahan itu melukiskan 
paruh (fjutjuk) burung . alap-alap. 
Mentjatjah badan dan wadjah mu- 
ka itu, bukan hanja bermaksud 
memperelok tampang muka, melain 

kan untuk -menundjukkan bahwa 

pemuda jg sudah mentjatjah muka- 
nja adalah tanda bahwa dia sudah 
sanggup membiajai rumah. tangga 
dan bagi orang wanita . mendjadi 
tanda bahwa dia sudah tiba saatnja 
jg dekat untuk menikah. 

Mentjatjah itupun bagi satu 
suku dengan suku jang lain ber- 
beda2. Sehingga . orang - dapat 
membedakan sesuatu suku hanja 
dari tjatjahan badan. Kalau saja 
sudah membitjarakan soal ini, 
barangkali tuan ingin djuga -me- 
ngetahui soal2 jang:  bersangkut 

:paut dengan pernikahan. ” Pada 
umumnja, suku? di Taiwan itu 
jang menguasai atau mengepalai 
rumah tangga adalah fihak wani- 
ta. Djadi mirip dengan kebiasaan 
suatu suku dinegeri Burma. Se- 
waktu2 “siiwanfta boleh mentje- 
raikan' suaminja. 

Tjara memilih pasangan, bagi 
suku Ami si-anak sendiri jang 
memilih. fihak orangtua tinggal 
meresmikan. 
Sedangkan bagi suku Bunun 

dan Tsao mempunjai kebiasaan js. 
lain lagi. Misalnja, anak perempu- 
an dari keluarga A.  bersuamikan 
anak lelakinja keluarga BB. . Maka 
ada keharusan anak lelakinja A ha- 
rus diperisterikan anak perempuan 
“lari keluarga B. Djadi timbal balik. 
Bagaimana halnja djika salah satu 
fihak hanja mempunjai satu anak 
sadja atau sekeluarga itu anaknja 
perempuan melulu, hal ini tidak sa- 
ja dapati keterangan jg berupa 'pen- 
djelasan. Tetapi ada lain . ketera- 

ngan jg mengatakan,  djika untuk 
melakukan  timbak-balik itu masih 
belum tjukup umurnja, maka di Ia 
kukanlah apa jg bagi kita lazimnja 
disebut . pertunangan. Pertunangan 
itu diwudjudkan ' dengan sehelai 
kain hitam dan arak. Itulah sebab- 
uja diwaktu berlangsungnja perka- 
winan atjapkali terpaut umurnja jg 
banjak. 

Bagi suku Saiset, perkawinan 
antara Saudara dari fihak lelaki da 
pat saudaranja fihak perempuan 
djarang “sekali terdjadi. Djadi da: 
lam kalangan suku ini tidak berla- 
ku peraturan timbal balik. 
Dalam hubungan ini, dikalangan 

suku Tsao setelah menikah, maka 
dia harus tinggal dirumah: isterinja 
dan bekerdja jg diperuntukkan bagi 

keluarga fihak isteri, '” Kewadjiban 
demikian itu dilakukan  sampaj is- 
terinja melahirkan anak jg pertama, 
Djadi, tjara inj mirip dengan kebia 

|saan jg terdjadi di Djawa-Tengah 
Njantri”.  Bedanja, 

    
—
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| ki dirumah fihak wanita sedjak ma 
|sih bertunangan dan tidak terbatas 
| sampai kapan. 
| Dalam kalangan pernikahan itu, 
suku2 itu masih dilakukan apa js 

| Iazimnja disebut maskawin. Maska- 
Arifin menerangkan, bahwa dengan partai2 pendukung kabinet suka mie: | Win itu biasanja ditindjau dari segi 
telah diambilnja putusan muktamar 
tersebut, kutena “beleid Pengtimus Be Copunija. 

njesusikan dirinja untuk waktu ke 
TENTU 

uang atau barang jg nilainja diang 
| gap tiektp, 
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Selalu Sedia: 

  

   

  

fatjem2 VITAMI 
Bl, Stoomlevertraan dsb. | 

' MALIBOKANGE sr. . 
       

  

   

   

  

    

  

   

untuk Rumah 
dapat dilever dari 

IA SULE R 
Toko Djo 

— Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

    

  

  
  

bei On HN 

njakit. ZONDER OPE 

- 

  

Ha 
Maskapai Pelajaran 

. Nusantara 
Kapal Motor "NAIKO” 

ditunggu kedatangannja di Pela- 
buhan SEMATANN pada tgl. 16/9- 
'54, dan menerima muatan untuk: 

DJAKARTA — PALEMBANG 
SINGAPORE 

Pendaftaran muatan pada : 

”INASTEC” N. V. 
Purwodinatan Tengah 26 

Telp. 1778. 
— SEMARANG — 

Se "MEA Na Wa 
Agent. 

   
   

|« Matjem2 FRANSE PARFUMS seperti Narcisse Blue, Houbigant, Coty, Maya, Pompia dsb. Har | ga per cc 25 s€n (Sedikitnja 10cc dg: bawak tempat sendiri.) - M NEN seperti Mult 

i FERRADOL, METATONE, HEPABOS, SCOTTS EMULSION, — 'I|| 
AALPILLEN, LEVERPILLEN, LEVERTRAANCAPSULES. 

  

Drogistery : ,,ONG” 
| Kranggan Timur    Ta 

Lea RNNaaa Kerana 

SEN AL AAN LL LL TE LA TA, 

— FETISN 
Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kele- 

| mahan Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 

  

"mutan, Lekas Tepat dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
» Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafa! Bekerdja Hilang.   

Dian Iin 1, as | 

    

mendjadi Kurang d.l.l. Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 
POTENSOL untuk laki-laki jang Jemah ketjewa, (keterangan 

lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- 
ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25.— 

APHRODIN untuk laki-laki 

DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) f 

Sebotol ......... Ba Rp. 15.— 
NO HAIR CREAM untuk 
hilangkar rambut. Sebotol 

(Rp. 19.— 

ATOM HAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP), 

53 Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15— 
Fa Harus tambah 1576 ongkos kirim. 

Pa ES 0 D. C. Tuna De 
. Ternate — B 

“LX CREAM DAPAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN: 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN 
Djokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Hi 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Oba 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheei 
Selamat, Tiirebon. 
“RL AL IL IL IL LL LL LL LL LL LL 

  

Ba F an MAA Mn AL 

| | SEKALI MUDA AWET MUDA       
   

   
   

paWa. sendi 5 : Hak 
1vitamine 9 V: Vitamine A -D: Vitamine B-Complex, Vit. C/| PTN 

          
     

  

21 — Tilp, 1419. SEMARANG. || 

1 

Sebotol Rp. 10.—. 

S1 

  

2.
8 

  

    

    

4 dengan 

BERLIAN TERLEPAS 
Dapat mengikat BERLIAN dalam TEMPO JANG SINGKAT, 
menurut MODEL (ONTWERP) JANG PALING BARU, 

Juwelier 

  
Pil kuat Istimewa. 
Buat orang lakr:laki, 
Lemah menajadi kuat. 

langgung 1008 mudjarab. 

|. PER-DOOS Rp. 20- » kasa Maak | 

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang berbadan lemah. Mati 

    
Nervousness, Build Blood, Bone- 
Energy). Et 

Penjakit JIRIAN adalah penja- 
kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. Penjakit ini 
timbul karena rusaknja achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 7: 

. Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwaktu malam, Keputihan di 
waktu kentjing, Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 
lihatan kurang terang, Kaki dan 
tangan merasa dingin dan semut- 
3emutan, Muka Putjat, Badan 
tambah hari tambah lemah, dan 
kurus. Achirnja badan 
bubuk makan kaju. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT KUAT: "ALLA- 
BOL TONIC” 
dari pada tjampuran bahan-bahan 
jang sangat istimewa Chasiatnja. 
Jaitu diantaranja Zafaran.  Am- 
bers, Mushkish, Jacuti, d.l.I. ba- 
ban2 istimewa tambah darah. : 

Obat ini tidak untuk orang jang 
sedang mengandung! Ditanggung 
tak ada bandingannja diseluruh 
Dunia. Pesenan bisa dikirim ke- 
seluruh Indonesia. 

1 DOOS Rp. 20.— 
Sole Agent : 

MOHAMMED SADIK JOHRI 
Keprabon Kulon 15/D: 

- SOLO — 

i   Toko Obat .,Singapore” dan To 

  

angin (Weakness, Lost Manhood, | 

sebagai | 

Obat ini dibikin | 

' MAS, MAS PUTIH atawa PERAK. 

| Ok SING Horloger - 

  

Bodjong 64 — Semarang — Telp. 646 S 
Petjinan 30 — Jogjakarta — Telp. 533 

PEKERDJAAN TJEPAT, HALUS dan ONGKOS PANTES. 

  

Dipermaklumkan 
    

  

Kepada umum, bahwa Tn. KWIK KONG SIANG, 
pada tg. 7 September '54 telah diberhentikan sebagai kuasa dari 
Jajasan SWIE BIE, Djalan Mataram No. 649 - (Bangkong 23) 
Semarang, dan segala sesuatu jang dilakukan olehnja sesudah 
tanggal tersebut, ada diluar tanggungan saja. 

KESNI 

Pengurus Jajasan SWIE BIE. 
(Ir. Be Tiat Tjong) 

  

KENA AEKK EK EEKS KEK REKNEEENKRARNKASKEK KN 

Untuk sekitar Ampel 
Djika ingin lengganan ,,SUARA MERDEKA” harap 

hubungan langsung dengan: — 

Sdr. WILYATNO 

d/a Djawatan Penerangan Ketjamatan. 

KENA 

    

  

CITY CONCERN CINENAS 

  

  

PENGUMUMAN 
Kepada segenap 

Pemegang Obligatie 494 

»STADSGEMEENTE 
SEMARANG 1987” 

dipermaklumkan, bahwa undian tahun 1954 akan dise- 
lenggarakan besuk pada tanggal 20 “September 1954, djam 
10 pagi jang akan datang bertempat di Balai Kota Bodjong 

| No. 148 dengan disaksikan oleh Panitya jang terdiri dari be- 
'-berapa anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Semen- 

tara Kota Besar Semarang. - 

  
Harap jang berkepentingan maklum adanja. — 

A. n. Dewan Pemerintah Daerah Kota 
Besar Semarang: 

Ketua, 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. |     

  

  

hh 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah) 
GREGORY PECK Bintang film jang digemari seluruh Dunia 

dalam filmnja baru jang luar biasa dan istimewa ! 

—»The MILLION POUND NOTE? 
»HARTAWAN TETAPI TIDA BERUANG” (Color by Technicolor) 

— Saksikan GREGORY dengan £ 1.000.000.— dan akibatnja ! 

BESOK. MALAM PREMIERE .LUX” 5.00 7.00 9-00 (u. 17 tah) 51 Film Italia jang memikat :dan mengharukan ! 

»ANNI DIFFICILIS Drrricutr years 
Menggambarkan bagaimana suatu keluarga jang tidak mendjadi anggauta 
i — Fascisme mendapat pengalaman? jang buruk ! : 

TINGGAL INI 
MALAM dan 

BESOK MALAM 
(au. 17 tah) 

- 
  

  

AL URIVERSAL WTERNATIONAL PICTURE 5.00 - 7.00 - 9.00 

  

INI MALAM PENGHABISAN 
ENDORA. 5-7-9.-— (17 tah.) 
"R. MOCHTAR -— RUSINI — YEM 
If OSMAN GUMANTI - MALA 

T. RATINA 

INI MALAM PREMIEREJ 
ROYAL 5-7-9- (13 un 

        

   
   

    

  

TAN | 

Ea! Terang Bulan 
| Di Malaya" 
IIPenuh Njanjian2 dan Tarian2 jang 

merdu dan indah ! 

ROXY 5.-7.-9.- Ini mlm pengh. 

Fi Besok diteruskan di 

INDRA 5.-T.— 9 (13 tah.) 

8 4 HMI) ARIF 
7 Na TITIEA SUMARM     

   

pangerairt 

TAN 
BESOK MALAM PREMIERE ,,ROXY” 5.007.009.00 (u. 17 tah.) 

. MOH. MOCHTAR — RD. ENDANG — SOFIA — dim.: 
BER MATA PENGANTEN" 

Kn Sebuah Tierita jang menarik dan memikat hasi ! : 

Akan datang ,GRAND” — SCOTT BRADY — TOTN RUSSEL dim” 
Kp Tver 3 'hicag 'U N D E R T 0 W Every bullet in Chicago 

Li had his name on it! 

RE Lema 
TAB KUNTE JORK A8BOTT 

Dewcad Dp CA RUPONT » ende by GRAN 
Pb Satean In BEAN SA “St 
R3 JURI MSEEG « eks UNM RSS 

— TREASURE OF KALIFA 
Heibat ! dan Menggemparkan ! 
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ko Obat ,,Shanghai” Pasar Djo- 
Ke Sa an Pena ang Ben he Tenaga. 

de LN LL LL RL AE UK 

5. GB ANU 
Masih menerima Murid2 Baru Putra dan Putri. 
Untuk klas I Gnasuk djam 1 siang). 

Pendaftaran disertai uang Pangkal Rp. 5.— 

Di: S. R. Bangunhardjo djam 17 — 19, 
S. R. Islam Pungkuran ,, 13 — 16. 

Kepala Sekolah 

HERRY PUTUT SAPUWAN. 

  

PL MLM MMI ML AL AM TA 

RADIUM VIRANOL TONIC PILL- 

Tanggung 100 pCt. Sembuhkan: 
penjakit Jirian (mati angin) Le- 
mah Badan Lemah Urat2 Sjaraf 

, Djantung Berdebar-debar 1 
sg Pinggang otak (Brain) Linu2 Pu- 

sing "Kepala lekas tjapai Muka 
putjat,  Kentjing manis Kaki 
tangan dingin, Makanan tidak 
hantjur, Sering mimpi, suka ma- 

Ph 1d rah-marah d.LI. 
Tanggung mandjur dan mudjarab harga 1 Botgsi isi 20 Pill Rp 30,— 

BLOSSOM FACE CREAM Soften Your 
face and skin. Removes pimples, Wrinkles 
and other skin blemishes. 5 
USE : Twice daily after bath as foundation 
for Your make-up 
Sempurnakanlah kulit muka, 
Menghilangkan hitam?2, kukul kekolotan, 

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

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

SULTANA BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 
Develops and swelis a fiat bust. 

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

Membikin badan njonja tetap hagus se- 
perti gadis... Buah dada jang surut, men- 
djadi baik sehat lagi, djikalau pake ini 
Cream. Buah dada jang tidak tumbuh 

« mendjadi tumbuh semustinja. : 
' Harga 1 Pot Rp. 30,— 
Bisa dapat beli di Toko Obat Tiong Hoa di seluruh Indonesia 

Pusat Pendjual: TABB MAWN 
. Djalan Tamblong 40 — Telefoon 4941 — Bandung 

Agen - agen lama masih tetap : 
Universal Stores, Bodjong 6GB, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, 
Pekodjan 101, Semarang: Toko Obat Shanghai & Singapore, Pasar 
Djohar, Semarang, Zindabad House, Nonongan no. 77, Solo: Toko 
Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Tek An Tong, Petjinan 81, 
Djokjas Toko Obat Eng Njan Hoo, Petjinan 75 Djokja. 
SELAI NA AH ML LE AL AL LL AL 

   

    

  

  

   
    

Tanggal 13 dan 14 September 1954 
J. ARTHUR RANK'S 

,Love Story | 
Sebuah Romantic drama jang mengagumkan,   dengan 

PATRICIA ROC — STEWART GRANGER 

   

  

   

  

  

  

   

NK. BARON,I WANTA WORO Y ITS SPIIR LOCKWOOD. AN TOP Wity MY Sen DusnYe—uey, RB NON AS Ka Ta TE WHAT HAPPENEDZ & » BEFORE HE RODE TE 
2, Bia wa LL IN 

A Cak BE ARENA | 

  
— Tuan Baron, saja ingin bitjara sebentar dengan anak saja Dusty 

— hee, apa jang telah terdjadi? 2 
— Ini Spur Lockwood, djago saja Rodeo jang ulung! Anakmu telah 

menendangnja sebelum dia mengendarai banteng menudju keselanggang   Rodeo! 
  

Buah | 

  

SKANANNANNN AA aa an 

      

   

   

   

      

   

  

   
    

: Untuk Memenuhi Permintaan 

para. Langganan 

Walaupun sukar, 

KR 

  
namun 

', dapat kita sediakan! 

Baru terima: 

Kain? All Wool, Imitasi Wool, C.P. Drill, Kain? Keme- 
dja dan Pyama dsbnja. Katoen linnen kembang dengan 
motief jang terbaru, Nylon Borduur, 
warnanja lengkap. 

Shantung linnen 

  

Kain Kasur Kembang 
Damast 

Warnanja 

Selandjutnja : 

komplit 

Voile kembang, Zijdelinnen kembang, Chinshang kem- 
bang, Chiffon kembang dsbnja. 

Puree Knijper, Pisau makan halus, Sendok Garpu Ai- 
paca, dan lain2 barang perkakas dapur dan alat2 untuk 
keperluan rumah tangga sehari2 buatan dari luar negeri. 
STEP-IN, STRAPLESS dan B.H. "Maiden form” serta 
”'Lastina” dll. TJELANA RENANG untuk dewasa dan 
kanak2, PAKAIAN MANDI untuk wanita. 

  

   
FGOT MO MAKE A 
6009 SKOWING   

New Loo k Dassen 
Model dan warna komplit. 

  

— Tundjukkan permainan jang 
baik utk. teman saja Dusty! Giakk 

ah Shirts. untuk laki2 dan wanita, Blousjes ”Angin 
menderu” dan Heren Sport Shirts ”Pontiac”, “Hilton”, 
Niagara”, “Monroe”, “Madison” dsbnja. 

BERBELANDJALAH SEKARANG DJ UGA, 

AGAR TIDAK SAMPAI KEHABISAN ! 
HARGA2NJA TETAP BERLAWANAN ! 

RADJA MURAH 
Toko ,HLEN“ & Co 

BODJONG 25 — TILP, 1577 
SEMA RANG 

YPpeE/ NN 
TA JUMP, 

| (You Laco 
AN CRITTER/ 

   
giakkk hajoo kamu bi- 

natang gila! 

DUSTYA THEN N 
You'RE NOT 
THE MASKED 

RIPER! 

Adakah Se SAY EN Yan Gen UR 
kamu kalian melihat Roy Rogers? 
— Dusty! Kalau begitu, kamu bu- 

kan penunggang bertopeng! 
ROY ROGERS — 66 

adik! 

    

     
   

  

    

  

  

DEUTSCHEN 

DEMOKRATISCHEN 

REP,UBLIK 

  

DJAKARTA 
  

    

   

   

    

   
   
   

    

  

Kundjungilah 
Paviljoen 
Dari 

Republik 
Demokrasi 
Djerman 

Pekan Raya 
Internasional 
Djakarta 

3. 
Dari 21 Agustus 

sampai 
3 Oktober 1954 

V 

Mesin? Utk. Perbengke- 
lan 

  

# 
Alat? Perbengkelan 

Instalasi? Listrik Utk. 1 
Tekanan Tinggi dan 
Rendah 

Mesin” Tekstiel 

Mesin? Serta Alat? Per- 
tanian 

Bahan? Kimiah   Mesin? 
Kantor 

Utk. Keperluan 

Ala? Mekanik Alus Dan : 

Alat? Optis in 
N 

Katja” — Barang” Gelas 
Dan Porselein 

Kebutuhan Alat? Kantor 
Alat Musik Dan Per- 
mainan Anak? : 

  
  

  

| 

f 

| 

Pemberian Tahu : 
Dengan ini diberitahukan bahwa SDR. OEI EK HAY $ 

sedari tanggal 30 DJUNI 1954 TELAH UNDURKAN DIRI ! 
SEBAGAI PESERO. 

Dan mulai tanggal 1 SEPTEMBER 1954 IA TELAH 
LETAKAN DJABATANNJA sebagai Directeur-muda dari 
SIE SING KONGSIE C. V. 6 

  
  

  

     
   

Sedari tanggal tersebut segalas urusan jang mengenai ! 
PERUSAHAN SIE SING KONGSIE C. V. baik diluar mau- " 
pun dalam lingkungan hukum ada diurus oleh SDR2 TJIA k 
SIOE GIOK dan TJIA SIOE LIAN masing2 sebagai DI- " 
RECTEUK dan DIRECTEUR-MUDA., 3 

Mengharap perhatian umum. « 
w 

Hormat kami, 
T 

SIE SING KONGSIE C. V. SEMARANG , 

DIRECTIE. 

Aan Terasa 4 
—.. va wa mama Te anna — Tanaman arema 4 

Gan 3 INI MALAM PREMIERE 5.007.009.00 (13th) i 

- 
Dale Robertson Sa . . 

starting BET , 
Thelma Ritter P /"7- £ GC 9 Tn & 
John Carroll 23 4 

Ne 2 Sebuah film hiburan jang tepat penuh dengan Songs, Dans, Swing dam 
romantik jang meresap dalam Tata Warna ! 

ATAS PERMIN- na 

TAAN PARA PE | NYA £ 
2" & “3 £ X 

| ON LANASTER: 

Warner Bros. 2 

     

  

BESOK MALAM 

REX 
- (13th.) 

NONTON 
t 
i 

    

    » PERAMPOK 

MERAH” 

Ini malam penghabisan: 

5.00 7.00 9.00. (17.th.) 

   

  

€ Teoiicolok “N | 

GARY COOPER — BARBARA STANWYCK 
sBLOWING WILD" 

Two dangerous men lured into 

” 3 mysterious bayous by an exciti 

SWAMP GIRL! 

        

     

   

Akan datang : 

      

Orion T 
5.00 - 7.00 - 9.00 3 p 

Ha KEP Sa SULLIVAN- BERGEN 

“PELARIAN”) 
Pengedjaran jang maha hebat dari seorang polisi dan seorang”pelarian, 
perkelahian mati2Zan dirimba raja Luisiana jang seru! Tjerita 2 musuh 
jang konsekwen berachir dengan persaudaraan jang mesra ! 

Tinggal Ini dan Besok malam penghabisan 
5.00 7.00 9.00 (17.th.) INGRID BERGMAN — LESLIE HOWARD 

»INTERMEZZO” 

DIAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (Seg. um) 
Film Tiongkok paling baru tjeritaan silat jang seru ! 3 

IE SUK CHIO dim. , HONG KANG NU HilaPp" # 
Ini malam penghabisan : E. ZAINAH — R. UMAMIE 

5.00 7.00 9.00 (Seg. umun ,,Bawang Merah Bawang Putih" 
Film Indonesia terbesar dengan 8 lagu2 hebat ! 

Akan datang: GLENN FORD - DIANA LYNN - PATRICIA MADINA Ek 

sPLUNDER OF TAB SUN” 

  
  

  

Tag Mer gATONK. AK ora Harta karun jang terpendam akan ter- 13 “ 

    
SA UN ai NE   

BINA der ANA Ma naa ! Sebuah film avontir jang mengagumkan " 
dan diselenggarakan di Mexico ! 4 

Type Ferti. SEMARANG” ddzin No, 1628/11W/Ai/1 4, a: 

 


