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tadjuan Akdtngan? Sun 2. 

Se an sa uan donesia m 
memburukkan perhubungan baik 
antara I dan aan 
lainnja. Andy Mulja (Surabaja) djuara kedua 

Mengenai Andai Hasan Tiro, 
bahwa ia akan mengadakan hubu: | 
ngan2 diplomatik dengan - .negara?2 | 
lainnja, mr. Sudjarwo Tjondronego- 
ro menerangkan, bahwa antjaman2| 
sematjam itu adalah fantasi belaka. 
Dalam hubungan ini diterangkan 
olehnja, bahwa setiap warganegara | 

Indonesia jg setia tidak dapat ber- 
buat lain daripada mentjela dan 
menganggap tindakan2 ' Hasan Tiro 
beserta kawan2nja itu sebagai peng 
chianatan. jg perlu diberantas. 

Untuk membuktikan, bahwa 
apa jg disebut ,,Republik Islam 
Indonesia” itu sebenarnja adalah | 
Darul Islam, Sudjarwo  menun- 
djukkan, bahwa pertemuan nada 
tp. 21 September, seperti jang di 
sebut2 dalam surat Tiro itu, ada- | 
lah pertemuan diantara para pe- 
mimpin. D.I. dan tambahan pula 
Kartosuwirjo serta Kahar " Muzak- 
kar telah diketahui ol setiap 
orang, bahwa mereka ini adalah 
pemimpin2 dari anasir2 subversif 
dan organisasi terror D.I. itu, 
jakai organisasi iang pernah me- 
ngambil tindakan2 kekerasan ter 
hadap ummat Kristen dan mela- 
kukan perbuatan2 terror dibanjak 
bagian dari kepulauan Indonesia. 

Mengenai pendapat Tiro, bahwz: 
ia akan dapat mengemukakan ig di 
persoalkap olehnja itu kepada PBB. 
Sudjarwo menerangkan, bahwa sa- 
tu?nja jg dapat dilakukan oleh Tiro 
ialah mengadjukan sebuah petisi ke 

pada panitya untuk hak2  mamusia | 
dari PBB, petisi “mana mungkin 
akan ditjantumkan dalam daftarnja, 
akan tetipi tanpa disertai djami- 

1 buhga petisi tsb: sewaktuwak 
an diadjukan kepada Sidang 

PBB. Selain dari itu delega- 
publik Islam Indonesia” ig di 

'ai oleh Tiro itu dengan - men- 
tidak akan diterima oleh PBB, 

“ena jg dapat “didengar - ketera- 

Pertikaian 

dibawah kevala tambahan , Nieuw 
»Perdjandjian2 K.M.B. bukanlah 
diakui adanja dalam tahun 1949 

pake sehingga soal itu masih 

Soal 17- Okt. 
Tidak Benar Di .,Biar- 

kan” Sadja 
DARI Djaksa Agung Muda 

A. Muthalib Moro jg merangkap 
sebagai diurubitjara Kedjaksaan 
Agung, ..Antara” mendapat kete- 
rangan, bahwa Djawatan tersebar 
sampai hari ini terus giat melaku- 
kan pemeriksaan berbagai bahan 
tentang ,,perstiwa 17 Oktober” de 
ngan mengerahkan tenaga2 staf- 
nja. 

aa tsb. diberikan sebagai 

pendjelasan, bahwa perkara tsb. ti- 
dak ,.dibiarkan” sadja seperti ap: 
jg sering dikatakan oleh berbagai f 
hak - didalam masjarakat. 
Mengenai perkara Sidik Kertdan 

ti oleh Djaksa Agung Muda itu di 
djelaskan antara lain, bahwa peme 

riksaan jg dilakukan oleh pihak Ke 
djaksaan Agung sudah selesai dar 

segala. bahan?nja 
kepada Pengadilan Negeri. 

  
      

    
   

    

   

5 4 mewakili negara2 sjah, ig men- 

“ fiadi anggota PBB, demikian Su- 
1 /O. (Reuter). 

£ Seorang bintara Perantjis telah 
tewas dan seorang lainnja luka2 
akibat serangan jang dilakukart 
oleh seorang ..teroris” pada hari 

- Senen di Casablanca. Fihak penje 
rang telah berhasil dapat melari- 
kan diri. 

Kembalilah Ke RRT 
Undangan RRT Kepada Pengusaha? 

5 Di Formosa 
R.R.T. PADA HAR! Rebo mengundang para industrialisasi 

dan pedagang2 nasionalis supaja meninggalkan Formosa dan kem- 
bali ke Tiongkok. Li Chu Chen, wakil ketua dari federasi perin- 

  

muat dalam ,/Harian Rakjat” Peking mengatakan, bhw. pengusaha” 

Tionghoa di Formosa hendaknia mempergunakan waktu sekarang 
ini untak mempeladjari dengan" sangguh2 kesediahteraan serta ke- | 

madjuan jang telah ditjapai ditanah-airnja. Diharapkannja, bahwa | 
semua industrialis dan pedagang jang diabui oleh Chiang Kai Shek 
untuk melarikan diri ke Taiwan dan diuga mereka iang sebelum- 
nja sudah menetap disana mau kembali ke Tiongkok. (Antara) | 
  

Spionase Di Iran Ber- 
akar Dikalangan Opsir 
Tiap2 Orang Diantara 50 Opsir Tak 
Taat Pada Pemerintah—Kata Djendral 

“0. Azmudeh 
DJAKSA AGUNG muda pada mahkamah agung Iran, Djende 

ra! Hassan .Azmudeh, hari Selasa menerangkan kepada AFP bahwa / 
,orang2 Komunis” diantara anggota? angkatan perang Iran jg telah 

ditangkap itu, »tidak merupakan antjaman besar bagi Iran.” er 
kara penangkapan? ops r2 Iran ini merupakan ,,perkara mata?” 

- terpenting dalam sedjarah Irari, karena diduga bahwa tiap? ora 
diantara 50 opsir Iran tidak taai kepada pemerintahnja. Azmudeh 

    

mengatakan bahwa organisasi Komunis jg baru sadja terbongkar | 
itu, merypakan antjaman besar bagi masa depan, karena organi 
sasi ini berusaha an ng kepertjajaan orang pada tentara 
Iran dan srei Aga 

Kabinet. Akan 
Ruadir - 
Nota 

MENURUT keterangan - ia 

| 

  

' Azmudeh, jang bertugas dergan | 
penuntutan dalam perkara opsir2 ig! 

“ditangkap ini, mengatakan seterus- 
inja bahwa salah seorang pembantu- 
Inja, ialah kolonel Mahmud Mubas- 

heri, telah ditangkap na delam ge- 
. Hombang penangkapan2 anti-Komun:s 

| jang berlangsung sekar: ang ini. , 
Dikatakannja “bahwa Mubasher. 

' kelaar memperlihatkan sikap bermu- 

        

didapat oleh »Antara” "Dewan suhan terhadap Partai Tudeh (,Par- | 
Menteri akan | | Sidang- tai Komunis Iran”), tetapi kenjata- | 
nja pada hari Kemis petang. ap. annja telah bahwa dia mendjadi sa- 
16 September untuk m 

  

ahdt : lah seorang sekretaris — dari sentrai 
Kena red tuh ha: kom'te Partai Tudeh, dan ia dahulu 
ai Can moda seba- membesi perlindungan kepada beka: 
gai salah saw atjara jarg terpen- 
in 

seba mana diketahui nota poli 
tik N.U, dan minderheids notanja jg 
telah disampaikan kepada Pemerin: 
tah itu berisi antara lain permints: 
an tanggung djawab Pemerintah me 
ngenai beleidnja dilapangan politik, 
ekonomi dan keuangan serta menge 
nai pembukaap kedutaan besar So- 
vjet Uni di Indonesia, Sidang De- 

meter luar negeri (dalam pemerin- 
tahan Mossadegh) Hossein Fatom: 
Diumlah orang ig sudah ditangkaj 
ada 434 orang. -   wan Menteri itu seharusnja diada- 
kan-pada hari Selasa sore akan te 
tapi atas permintaan pihak N.U. : 

di tunda sampai hari Kemis. 
(Antara). 

  

Para jmang radio 1954 ketika menerima piala2 dari menteri penerangan 
“dr AK. L. Tobing pada Senen malam digedung Olah Raga Djakarta. Dari 
kiri kekanan: Pranadjaja (Jogja) djuara ketiga pria, menteri F. L. Tobing, 

— pertama pria, Ade Ticoalu, (Djakarta) djuara pertama wanita dan Wike 

Sukari (Surabaja) djuara kedua wanita: 

Irian BaratTetap Ada 
Dr Van Raalte Peringatkan Spj Belanda Tidak 
Kemukakan endirian2 Jg Terlalu Keras — Tidak 
Bisa Otomatis Timbul Anggapan Bhw Kedau- 
latan Bld Atas Irian Ale Tetap Seterusnja 
WARTAWAN PARLEMEN Belanda terkenal jang di Neder- 

land mempunjai autoriteit dilapangan hukum internasional, 
“Dr. E. yan Raalte, dalam ,,Het Parool” mengupas soal Irian Barat 

lebar penulis mengupas pasal 2 Piagam Penjerahan Kedaulatan dan 
tekankan perhatian pada perkataan2 dalam pasal itu jang berbunji 

maksudkannja ialah mengenai status Irian Barat). 
menurut penulis sampai sekarang minta perhatian sepenuhnja. 

Irikat dan keradjaa, Nederland”. 

telah diserahkan | 

pria, Sam Saimun (Djakarta) djuara 

# 

Mengenai 

jaitu 

Guinea in Juridisch Zoeklicht”. 

tidak bernoda”. ,,Conflict jang 
tetap ada.” Dengan pandjang 

mendjadi pokok pertikaian” (di 
Kata-kata tsb. 

Kedua partai jg membuat persetu 
djuap itu telah menetapkan, bhw 

antara mergka masih 

Barat. Penulis kemudian  bentang- 
kan sub f dalam pasal 2 itu, jg ber 

bunji: ,,Mengingat - kebulatan - hati 
pihak2 'jg bersangkutan ' hendak 

mempertahankan azas supaja semua 
perselisihan jg mungkin ternjata ke 

lak atau timbul diselesaikan dgn. 
djalap patut dan Fukun, — maka sta- 
ius guo Irian (Nieuw Guinea) tetap 
berlaku seraja ditentukan bahwa da 
lam waktu setahun sesudah tanggal 

penjerahan kedaulatan kepada Re- 
publik Indonesia - Serikat masalah 
kedudukan kenegaraan Irian akan 
diselesaikan dengan djalan perundi- 

ngan antara Republik Indonesia Se 

Menurut peruLa, perdjand 
ini bukanlah tidak bernoda (tidak | 
sempurna), karena tidak dilepas | 

dilakukan. | 
djika perundingan dalam djangka 
wakiu jang ditentukan itu gagal. 
Dengan perundingan da- 
lam bulan Desember 1950, maka 
pertika'an itu tetap ada. 

Penuls memperingatkan kepa- 

na dipersalahkan memiliki sendjata 

ada pertikai- 
an mengenai kedaulatan atas Irian 

  

bahwa kantor imigrasi akan mei 
| Tiro untuk memnggakan. Ameri 

pD', 
sa memberitahukan kepada Kemen- 

  

Zender Gelar 
Ibjatinegara , 

Apa Maksudnja Sim- 
pan Zender Dalam 
Keadaan Rusak? 

MENGENAI  diketemukannja 
esa aa naa Roni serta. 
sedjumlah peluru2 sendj api 
baru2 ini disalah satu tempat di 
Djatinegara Djakarta, lebih djauh | 
dari Kenala Reserse sa diner| 

ag
ya
 

2
 

polisian Djakarta Raya diperole 
keterangan, bahwa pemilik ze: 
gelap dan peluru2 jg kini ditahan 
itu bernama S, adalah berasal 
dari Morotai. Dia, menurut peme 
riksaan jang telah dilakukan, 
mempunjai diabatan terachir se- 
bagai pegawai dari salah satu 
perusahaan pelajaran di Djakarta. 

Dalam pemeriksaan jg teldh di Ia 
kukan atas diri S. menurut polisi, 
diketahui bahwa orang itu beberi- 
pa waktu jl. pernah didjatuhi huku- 
man pendjara selama 2 tahun kare 

api gelap. Tentang sender radio ge 
lap itu sendiri diterangkan, bahwa 
sender tsb. waktu diketemukan ber 
ada dalam keadaan rusak. Apa mak 
sudnja menjimpan sender dan pelu- 

ru2 itu, kini masih harus diselidiki. 
“ (Antara). 

Pasukan'RRT 
Ditarik Dari 

ESAR2 ERIK RIKAT Selasa malam jl. katakan, 
bahwa Kementerian Luar. Negeri 
| tahukan kepada kantor imigrasi tentang tidak lagi berlakunja visa 

| | USA bagi Hasan Muhammad Tiro, 
| menamakan dirinja sendiri ,,duta dengan kuasa penuh dari Repu- 
| btik Islam Indonesia”, demikian menurut U.P. Washington. Pem- 

besar2 itu katakan, bahwa menurut prosedure jg biasa, Ini berarti, 

  Korea 

  

3 Ir A 1g mewar 

kan, Sam Legpta Pr berapa 
djumlah rombongan pertama itu, 
Seperti diketahui, belum lama ber- 
selang pemerintah RRT telah me- 
ngumumkan hendak menarik 
kembali 7 buah divisi pasukan2- 
nja dari Korea Utara. (Antara) 

  

Pembitj araan 

PM Ali Nebru 
Mungkin Akan Pa 
kan Kerdjasama Kolektif 
Di Asia Tgr — Spekulasi   da pihak Belanda, ja tidak 

mengemukakan pendirian2 jang 
terlalu keras. Dengan mengakui 
keberatan2 Belanda terhadap si- : 
kap Irdonesia, dikatakannja, bah- 
va Nederland harus insjaf, bah- 
wa dengan gagainja perundingan 
tahun 1950 tidak bisa otbmatis 
(mbul anggapan. bahwa Lada 
latan Belanda atas Irian Barat 

dustrian dan perdagangan Tiongkok, dalam sebuah artikel jang di Aa ag ana Sebab “pertikakan ang diakui adanja ketika meng- 
adakan persetudjuan ditahun 1949 
(tu sampai kini tetap ada. 

Dalam. membitjarakan kemungki- 

nannja hal ini akan menimbulkan 
bahaja bagi keamanan internasional, ' 
ia menjatakan pendapat, bahwa ju- 
ridisch ada tjukup alasan bagi PBB , 
untuk menolak usul Indonesia mem | 
bitjarakan soal Irian Barat. Tetapi j 
ini. tidak mengurangi adanja keha- | 
rusan bagi kedua pihak untuk bet- 
usaha menghilangkan pertikaian tsb. 
Penulis kemukakan beberapa tjara 

|ig bisa digunakan, jaitu mengada- 
kan perundingan, menggunakap dja 
sa2 baik pihak ketiga, mengguna- 
kan suatu badan pendamai dan min 

ta pertimbangan? dasar2 apa jg se 

kira dapat digunakan oleh kedua 
pihak untuk menghadapi soal ini. 

Penulis pada achirnja - menekan-   kan lagi pentingnja di-insjafi oleh 
kedua pihak, bahwa pertikaian itu 
Sana sekarang masih ada. 

(Antara). Ta 

: ORANG. "MELAHIRKAN 
KADAL. 

Kepada Djawatan Penerangan 
Provinsi Djawa Barat dikabarkan, 
bahwa tg. 13 September siang 

| Kra-kira pukul 14.00 di Dajeuh- 
kolot ada seorang perempuan ig: 
melahirkan machluk jang berben 
tuk kadal. Setelah dengar berita 
jai djurupotret dari Djawatan 
Penerangan itu-pergi ketempat   tsb. untuk mejakinkan benar tidak | 
ia kabar itu. (Antara) 

Colombo 
UNITED PRESS mengabarkan 

dari Colomba, bahwa menurut 
' spekulas: sumb2r2 jang bertang- 
gung djawab di Ceylon, pembt- 

| Haraan2 antara perdana menteri 
merargknp menteri luar negeri 
India, Shri Jawaharlal Nehru, dan 

.menjeri INDONESIA, 
: Ali Sastroamidjojo, jg akan 

dimulaj pada tanggal 22 Septem- 
ber jad. di New Delhi mungkin 
akan menghasilkan suatu rentja- 
"na jang akan menekankan kerdja 
sama kolektf diantara negara2 
As'a, termasuk, RRT.  Sumber2 
aa menjatakan, bahwa sua- 
tu bagian penting dari pembitja- 

|raan2 jang akan berlangsung se- 
lama 5 hari itu akan mengenai 
soal memasukkan RRT kedalam 
rentjana itu, jang 

| kam aMernaki “Da bagi penijindiian 
pertahanan Seato. jang ditanda- 
tangani di Manila baru? ini. 

Menurut. spekulasy sumber2 tadi, 
negara2 Barat mungkin-akan dimin 
ta untuk mend, amin penglaksanaan 
pentjana perdamaian Asia itu, seper 
ti halnja jang dilakukan oleh nega 
ra2 konperensi Colombo terhadap 
persetudjuan2 Djenewa. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
soal tsb. kemudian mungkin akan . 
dikemukakan kepada perdana men 
teri “merangkap menteri luar negeri 
“RRT, Chou En Lai, apabila Nehru 
mengundjungi RRT bulan depan. 

Menurut sumber2 itu, dalam per 
ttmuan Nehrn/Ali itu nanti  djuga 
akan dipertimbangkan kemungkinan 
“diadakann/a pertemuan negara2 kon: 
perensi Colombo untuk membitjara 
kan keadaan jang ditimbulkan oleh : 

Seato. (Perlu ditjatat, bahwa jang | 
paling achir menjarankan diadakan ' 
pertemuan negara2 konpgdrensi 

lah perdana menteri Ceylon, John 
Kotelawala, Red.) — (Antara) 

Co | 
lombo sesudah konperznsi Seato ada ' 

        

orang J Jang Namak : n,Dirinja 2 Td Dgn | 
| Kuasa Penuh Republik Islam: Indone- 

sia” . Akan Dikelu rkan Dari USA? 3 

“Amerika Serikat telah memberi 

taitu orang Indonesia jang 

erintahkan kepada Muhammad 
- Serikat. 

Menurut pembesar2 Amerika itu. 
Kedutaan-besar Indonesia hari Sslz 

terian Luar Negeri - USA, bahwa 
Tiro bukan lagi mendjadi pegawai 

jg tergabung dalam bagian penera- 
ngan delegasi Indonesia pada PBB 
sedjak tgl. 1 September jl. 
Karena visa USA diberikan kepa 

danja sebab Muhammad Tiro mem 
punjai paspor diplomatik -sebagai 
pegawai, maka ini dengan sendiri- 
nja berarti, bahwa visanja harus di 
anggap tidak berlaku lagi, 
Tiro bukan lagi pegawai diplomatik. 

Wakil gerombolan jang 

    

  

      

    

   

  

   

   

  

   

karena | 

TAHUN KE-IX No. 175. 
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Duta Rusia Tiba 

Di Djakarta 

Hari Selasa tgl. 14 September 1954 dengan kapaj 
Indonesia A. di Djakarta, duta besar Rusia di 

Siapa Nanti   sudah dianggap terla- 
rang, . 

Dalam pada itu djurubitjara 
Kedutaan-besar - Indonesia di 
Washington menamakan Muham- | 
mad Tiro sebagai orang, PU, 
panja” mendjadi wakil di USA 
dari Darul Islam sebagai organi- 
sasi jang sudah dinjatakan terla- 
rarg. Ganis Harsono, atase pers 
pada Kedutaan-besar - Indonesia. 
dalam sebuah statement menjata- 
Ym. bahwa Muhammad Tiro, 
sampai achir bulan jang lalu, ter- 
pabung dalam bagian penerangan 
delegasi Indonesia pada PBB. 

Ketika itu Muhammad Tiro me 

minggalkan — tempatnja sebab tidak 
diberi idiin untuk kembali ke Indo- 
nesia, jg sangat di-ingininja, sebab 
ia sudah rindu rumah”. Sediak itu 

tidak diketahui dimana  tempatnja, 
sampaj surat-terbukanja “dimuat da- 
lam ,, Times”. : 

Mengenai  Daruy Islam Harsono 
terangkan, bahwa - gerombolan ini 
melakukan kekedjaman2 terhadap 
rakjat Indonesia, dan kini berusaha 

mendapat simpati dj Amerika Seri- 
“kat dengan mengemiikakan diri 'se- 

bagai golongan jg anti-komunis. Te 

tapi sesungguhnja mereka itu ada- 
lah orang2, jg tidak segan2 berseku 
Iu dengan sisa2 tentara kolonial jg 

IR Sudah “dianggap terlarang dan dgn. 
gerombolan2 terroris Fkiri. 

Kabinet Indonesia ,,di- 
kuasai komunis.” 

Diurubitjara itu membantah tudu 
han? Tiro, jang men'atakan, bahwa 
yemerintah Ali Sastroamidiojo mz 

musuhi kaum Muslimin... Dikatakan 
ma benar Masjumi merupakan par 
tai opposisi, tetapi dua partai Islam 

lainnya duduk dalam pemerintahan, 
jaitu -PSII dan NU. Kabinet2 jang 
lalu, djuga kabinet2 jang dipimpin 
oleh pemimpin? Islam, djiuga msnzn 

'ng Darul Islam dan  tjara2-eori 
nia. 

Selandiutn'a dikatakan oleh  dju 
rubitjara itu, bahwa sekalipun mula2 

tudiuan Darul Islam jalah memben 
tuk suatu negara theokratis, tetapi 
kemudian ia mendjadi gerombolan 
tang dikuasai oleh anasir2  djahat, 
sehingga organisasi itu kini oleh ti- 
ap2 warganegara Indonesia /g. lojal, 
Cipandang sebagai gerombolan terla 
rang, 

Diurubitiara itupun membantah tu 
duhan? Tiro. bahwa “kabinet seka- 
rang ,,dikuasai komunis”. Kabinet 
setarang diterima oleh parlemen ta 
hut ik dengan Ssrara 122 lawan 34, 

sedang “C ohstain.. Dalam 122' sna 
ra Sang —nirtong itu hana ada 15 
suara komuris, Tiada dengan soko 
agan 15 suara ini, kabinet Ali Sas- 
trcamilo'o masih tjukup mendapat 
dukungan. 

Demikian statement itu. (Antara). 

Kata Bevan: 
Rakjat RRT Pertiaja Se- 
gala Sesuatu Dpt Di- 

— selesaikan Dgn 
Perundingan 

PEMIMPIN buruh Inggris sa- 
jap kiri Aneurin Bevan dan ka- 
wan2-nja hari Selasa tiba kembali 
di London dari perdjalanannia ke 
RRT. Kepada pers Bevyan mene- 
rangkan, bahwa delegasinja itu 
telah membuka pintu js semula 
tertutup dan memungkinkan ada- 
nja pengertian. Dikatakan, bahwa 
delegasi telah membawa pu- 
lang kesan telah mengundjungi 
suatu bangsa (RRT) jang pertjaja 
benar bahwa segala sesuatu dapat 

  
diselesaikan dengan djalan perun ' 
dingan setjara damai. j 

Selandjutnja Bevan - mengatakan, 
telah dapat mengetahui bahwa RRT 
sangat tidak senang ' pedalamannja 
berulang2 diserang oleh pasukan2 
Chiang Kai Shek dari Taiwan. Ka- 
rena itu mudah dimengerti bahwa 
RRT hendak membalasnja. Atas 

pertanjaan, apakah RRT sesungguh 

nja hendak  menjerbu Taiwan. Bz- 

|djumlah negara 

“EDISI POS. 

SEATO Adalah Pakt 
  

  

telah tiba 
Duta Rusia 

,Oceania” 
Zhukov. 

tersebut (kelihatan dibelakang sendiri), dengan isteri dan kedua anaknja 
disambut oleh Mr. Kusumo Utojo, kepala protokol dari Kem. Luar Negeri. 

Ketua Si:- 

dang Umum PBB Jad? 
'»Permainan“ Jang Lutju : Semula India 
Akan Pilih Pangeran Wan Dari Muang 
thai — Tapi Wan Tak ,.Sudi“ Dipilih 
India—-Kemudian India Pindah Pilihan 
Pada Van Kleffens — Indonesia Jang Se. 
I-lu Sedjalan Dengan India Mendjadi 

, »Bingung” Karenanja. Pa Mun na Tana 

DITERIMA KABAR, bahwa kemungkinan besar India akan 
menjokong terpilihnja Dr. Van 

Umum PBB dalam pemilihan ig akan dilangsungkan minggu depan. 
Demikian U.P. kabarkan dari New York. 

Kleffens sebasai Ketua Sidang 

Sampai beberava hari 
jang lalu sumber2 India memberi tanda2, bahwa delegasi mereka 
akan menjokong Pangeran Wan Waithavakon dari Thailand untuk 

kedudukan Presiden PBB. Seorang djurubitjara delegasi India me- 

nerangkan kepada U.P., bahwa telah ada perobahan dalam pikiran 
pemerintahnja dalam soal pentjalonan kedudukan Presiden itu. 
Akan tetapi dia tidak suka menerangkan dengan pasti, bahwa India 
akan memberi suara untuk Yan Kleffens. Dia menjatakan, bahwa 

delegasinja mempunijai ,,pikiran iang terbuka” bagi pentialonan isb. 

Sumber2. jg mengetahui. menerang 
kan, bahwa Indonesia berusaha un- 
tuk mempergunakan  pengaruhnja 
agar supaja India memberikap sua- 
ranja bagi Pangeran “Wan. Indone- 

sia menjokong dengan  sepenuhnja 
pentjalonan Menteri Luar Negeri 
Thailand untuk kedua  kalinja ini 
untuk kedudukan Presiden Sidang 

Umum PBB dan menurut sumber 
itu- Indonesia telah — mengadakan 
»skampanje” untuk Pangeran Wan. 

India dan Indonesia biasanja sama 
pemandangannja mengenai soal2 in 

ternasional. Pilihan antara tjalon2 
Belanda dan Thailand adalah bu- 
kan soal jg gampang bagi India. Se 
bagai salah satu  penentang ig he- 

i bat terhadap kolonialisme India dja 
rang memihak kepada Belanda. 

Sebaliknja Pangeran Wan telah 
menghindari untuk, mempersatu- 
kan diri dengan India dan negara” 
lainnja jang disebut negara2 ne- 
tral Asia didalam masalah2 jang 
meliputi perang “dingin antara 
Barat dan Timur. Thailand telah 
menerima sepenuhnja 
Amerika Serikat dan Pangeran 
Wan dengan terang-terangan men 
dapat sokongan Amerika Serikat 
untuk kedudukan Presiden Sidang 
Umum PBB tersebut. Keniataan? 
ini adalah kurang enak bagi In- 
dia. Pangeran Wan tahun 

pimpinan | 

jang | 

lalu kalah melawan Njonja Laksh ' 
'mi Pandit dari India dng. 
37. melawan 22. 

Suara 

Delegasi India mendjelaskan, bah 
wa dia tidak suka memberikan p2- 
ngumuman jg pasti tentang pembe- 

rian suaranja nanti. ' Pemungutan 
Suara adalah rahasia, sekalipun se- 

telah  mendjandii- 
kan suaranja kepada tjalon jg satu 

atau lainnja. Menurut kabar jg ti- 
dak resmi Van Kleffens telah me- 
rasa pasti akan mendapat  sedikit- 
nja 9 suara dari 20 negara - blok 

Amerika Latin. Suara2 negara? 
Amerika Latin diharapkay akan da 
pat menentukan pemungutan suara. 
“Sebagian besar dari suara negara2 
Eropa akan diberikan kepada Van 
Kleffens dan Pangeran. Wan kabar 
nja akan mendapat tundjangan dari 
“sebagian besar darj 16 negara dari 

blok Afro-Asia. Demikian UP ka- 
barkan dari New York. (Antara). 

  

van mengemukakan pendapatnja 

bahwa maksud Mao Tse Tung me- 
njerbu Taiwan adalah tidak lebih 
besar dari pada maksud Chiang Kai 
Shek menjerbu Daratan Tiongkek. 
Achirnja Bevan menerangkan, bhw 
ia berharap akan dapat berkun- 
djung ke Amerika Serikat tak Tama 
lagi. (Antara). 

“ N.U. Akan Membentuk Organisasi Buruh 
SIDANG Tanfidzijah Pimpinan N. 

U. tlh mengambil putusan2 sebagai 
berikut: Mendesak kepada pemerintah 
agar supaja peladjar2 wanita dan 
laki2 dipisahkan. Mengandjurkan ke. | 

Ipada pemerintah, agar membeslah se 
mua kitab2 jang diterdjemahkan jg 
menjalahi aselinja. ' 'Mengandjurkan 
kepada tjabang2 “ N.U. agar kalau 
menemui hal ini dikirimkan kepada 
Kementerian Agama. Mendesak ke- 
pada pemerintah agar Pembentukan 
Peradilan2 Agama diluar Djawa di- 
seragamkan. Mendesak kepada pe- 
merintah agar supaja memperbanjak 

| perhubungan kapal bagi Ka 
lau2 jang kini tidak lagi dihubungi 

oleh kapal2 KPM. Muktamar N.U. 
ke-20 menjetudjui Politik Perekono- 
mian N.U. jang telah diuraikan oleh 
Prae-adviseur Mr. Burhanuddin da- 
lam sidang Tanfidzijah ' Muktamar 
N.U, ke-20. Muktamar N.U. ke-20 
menjetudjui Rentjana ,Program Per- 
djuangan Partai N.U. jang telah di- 
prae-advieskan oleh Zainul Arifin 
dan Achmad Shiddig dan menjetudjui 
pula Tafsir Azasi Partai- Nahdlatul- 
Ulama. Rentjana Program Perdjua- 
ngan Partai N.U, dan Tafsir Azasi 
Partai N.UI. itu akan  diterdjemah- 
kan kedalam 4 bahasa, jaitu Arab, 
Inggeris, Perantjis dan Djerman. 

Tidak  menjetudjui — diadakannja   
No bni miss ni 

kongres keamanan Nasional. Menje- 
tudjui dibentuknja organisasi buruh. 
Sedang nama dan susunan pengu- 
rusnja diserahkan pada PB NI, 
Mengesahkan ,IPNU” (Ikatan Pe- 
ladjar N.U.) dan pelaksanaannja di- 
serahkan pada PB N.LI. Mengesah- 
kan terbentuknja ' IPNU" Wanita 
jang harus berdiri sendiri, dan ter- 
pisah dengan ,,IPNU'' laki2. Dan 
pelaksanaannja diserahkan pada PB 
N.U. bagian Maarief, sesuai dengan 
putusan PB Sjur'ijah. Muktamar 
N.U, ke-21 ditetapkan di Medan de- 
ngan tjatatan, bahwa djika keadaan 
genting, maka Muktamar menjerah-   kan hal ini pada PB NU, 

Menjetudjui diusulkannja pada pe- 
merintah, supaja tutupnja  kantor2 
pada hari Saptu ditutup seperti .ha- 
ri2 biasa Jainnja, jaitu tutup djam 
1400 (dua siang). Dan pada hari 
Djum'at ditutup pada djam 10.30. 
Putusan tadi adalah untuk memberi- 
kan keleluasaan bagi mereka' jang 
akan melakukan ibadah sembahjang 
Djum'at. Minta kembalinja soal wa- 
ris pada Peradilan Agama, dan min- 
ta supaja diadakan sanksi2nja djika 
hal ini ditolaknja. Mendesak kepada 
pemerintah  supaja diadakan penje- 
topah/pembasmian minuman keras, 

(Antara) 

  

Hanja Untuk Tu- 

tupi Soalnja ? 
Komentar Manila Chro 
nicle Atas Statement 
Kem-Lu Indonesia: 

STATEMENT Kementerian 
Luar Negeri Indonesia jang mem- 
bantah berita2 darj Manila jang 
menjatakan mungkin diantara 
imigran) Indonesia gelap itu ada 
orang2. komunis hanja untuk 
menutupi soalnja' daa tidak akan | 

soalnja | membantu memetjahkan 
sefjara 'memuaskaas”. Demikian 
komentar harian ..Manila  Chro- 
nicle”. Surat kabar itu mengata- 
kan, bahwa adalah terlalu ke- 
kanak-kanakan” utk. menjangkal 
kemungkinan diantara imigran2 
Indonesia itu terdapat penizlun- 
dup2 komunis. (Antara). 

Li 

Agresip 
Jg Ditudjukan Thd Ne- 
gara2 Asia, Statement 
Kementerian Luar 

Negeri Sovjet 
Hem an Luar Negeri 

Sovjet, dalam statementnja - jang 
disiarkan oleh Radio. Moskow 
pada malam Rebo, menjerang ke- 
rzs projek SEATO, dan menama 
kannja sebagai suatu pakt agressif 
jang ditadjukan terhadap negara2 
Asta. Dikatakan selandjutnja, bah 
wa SEATO tidak sesuai dengan 
aspirasi2 dari rakjat Asia dan 
bada hakekatnja tidaklah merupa 
kan suatu pakt defensif, tetapi 
sebaliknja, merupakan pakt agres- 
sif jang ditudiukan terhadap ne- 
gara2 Asia. 

Kenjataan, bahwa 

buat untuk menentang apa jg di na 
makannja -antjaman, komunis  hanja 
merupakan debu jg dilemparkan. ke 

mata dunia, untuk menjembunjikan 
maksud2 politik agressif dari impe- 

paktvitu - di- 

rialis2 Amerika. Pakt tsb. mempu- 
njai bentuk2 jg sama seperti ip di 
pergunakan oleh pentjipta2 pakt an 
ti-komintern jg ditudjukan terhadap 

Sovjet Uni dan Tiongkok. State: 
ment kementerian luar negeri. So- 

   
vjet itu selandjutnja menjerang per- 
njataan negara? peserta - SEATO, 

bahwa pakt tadi dimaksudkan utk. 
memperlindungi kepentingan2 pere- 
konomian dari negara2 Asia Teng 

gara. Dalam kenjataannja, satu2nja 
kepentingan jg diperlindungi oleh 

SEATO jalah, kepentingan strategis 
militer dari negara2 kolonial, teru- 
tama dari Amerika Serikat, jg ingin 
menguasai bahan? mentah dari ne- 

geri2 itu, seperti minjak, karet, besi 
dan timah. 

  

Alternatif Soviet. 
Dikatakan seterusnja, bahwa ke 

amanan dan perdamaian di Asia 
hanja dapat didjamin dng. aksi 
bersama oleh semua negara2 Asia 
tanpa memandang sistim2 politik 
mereka. Dilapangan ekonomi ne- 
gara2 Asia dapat diperkembang- 
kan hanja dengan pengakuan se- 
benuhnja akan kemerdekaan dan 
kedaulatan mereka. Demikian sta- 
tement kementerian luar negeri 
Sovjet.dUni, jang menambahkan, 
bahwa clausule2 dari SEATO me- 
ngizinkan Laos, Kambodia dan 
Vietnam Bao Dai ikut serta dalatmn 
pakt tsb., jang merupakan pelang 
garan terhadap persetudjuan2 gen 
tjatan sendjata Indotiina. 

(Antara) 

$ ORANG MATI KARENA TA- 
NAH LONGSOR. 

Menurut berita interlokal dari 
Bogor jg “diterima “hari  Senep di 
Bandung,  hudjan “lebat dan “angin 

taufan jg baru2 ini menghebat atas 

daerah ' Tjiawi telah  mengakibat- 
kan tanah longsor dan beberapa ke 
tjelakaan. Tanah longsor: di. kam- 
pung Tjibaok, desa Tjileungsi, me- 

njebabkan. S buah rumah tertimbun 
tanah. Tidak "kurang dari 8 orang 
penghuni dari rumah2 itu tiwas. 
Perlu ditegaskan, bahwa “ diantara 

korban2 itu ada 6 orang jg mati ka   rena tertimbun tanah tsb. Kerugian 
seluruhnja ditaksir sebesar Rp 47. 
250,—. Desa Tjileungsi termasuk 

| ketjamatan Tjiawi (Bogor). 

Selain daripada “ itu, dikampung 
Semplak dan Kemang (ketjamatan 

' Semplak, Bogor) ada 3 buah rumah 
hantjur dan 8 buah rumah rusak2 

karena angin ' taufan jg mengamuk 
itu. Diantara penduduk seorang jg 
mendapat luka2 berat. Kerugian 
adalah sebesar Rp 7.275,—. 

  

Armada Ke-7 Bantu 
Pertahankan Ouemoy 

Memang RRT Mungkin Serang Juemoy 
- Tapi Bukan Taiwan 

PEMERINTAH EISENHOWER telah memerintahkan arma- 
da ke-7 AmerjXfi Spi memberikan ,,bantuan logistik” sepenuh2nja 

| kepada Kuomfatang mempertahanan pulau Oucmoy. demikian ha- 
ri Selasa diberitakan oleh »New York Herald Tribune”. Menurut 
harian tadi, instruksi itu telah dikeluarkan beberapa hari jang lalu 
melalui gabungan kepala2 staf dan kementerian angkatan laut. Di- 
katakian, bahwa perintah ita tdak menjingkirkan tindakan aktif pa- 
sukan2 Amerika di kelak kemudian hari. 

Tetapi untuk sekarang ini perintah 
itu dianggap tjukup melihat kekua 
tan Kuomintang di pulau tadi. Me 
nurut pendjelasan harian di New 

York itu, ,,bantuan logistik sepenuh 
nja” berarti memberikan perbekalan 

dan perlengkapan dan memberikan 
pesawat2 jet kepada Chiang Kai 
Shek. Sementara itu, menurut pen 
dapat kalangan jang berkuasa di 
London, pulau @uemoy memang 

mungkin diserang oleh RRT sekali 
pun- mereka tidak pertja/a dswasa 
ini RRT riat menjerbu Taiwan. Ha 

ri Selasa djurubitjara - pemerintah 
Inggeris di London sekali lagi me 
njatakan, bahwa Inggeris tidak mem 

punjai kewadjiban. mempertahankan 
Taiwan jg. djuga tidak diliputi oleh 
perd/andjian SEATO. 

Sementara itu menurut kalangan2 : 
jang patut dipertjaja di Taipeh pada 
hari Selasa, pasukan2 balabantuan 
Kuomintang kini sedang didatang- 
kan dipulau Ouemoy jang letaknja 
dekat pantai Tiongkok darat. Kata- 
ngan Kuomintang sementara itu me- 
ngatakan bahwa 10 buah kapal pe- 
rang Amerika Serikat,  diantaranja 

1 kapal induk, - pada waktu ini :se- 
dang berlajar kian-kemarj pada dja- 
rak kira2 14 mil laut (1 mil laut — 
1851,85 meter) dari OGuemoy. 

Anasir2 pertama dari pasukan 
balabantua, Kuomintang tadi mu- 
lai datang pada permulaan. bulan 
ini, tak Jama sesudah mulai terdjadi 
insiden2 pada tgl. 3 September j.l. 
Seluruh pasukan balabantuan ini di- 
harap, sudah akan lengkap di Oue- 
mey dalam tempo 10 hari j.a.d. ini. 

  
  

Presiden — pemerintahan 

Kai Shek, Chen Cheng, 

1»hanan David Yu, dan ketiga pa 
nglimabesar (angkatan ' darat, laut 

“an udara) Kuomintang hari Senin 
Il. telah mengundjungi Gusmoy un 

tuk berunding dengan komandan -gar 
nisun Kuomintang disana, dienderal 

Lu Yu Chang, mengenai strategi. 

Djenderal-major William. Chase, 

kepala rombengan penasehat bantu 
an militer Amerika Serikat di Tai 
wan, dalam minggu ini sudah 2 ka 

li mengundjungi pulau Ouemoy. 

Sementara itu Senator Alexander 
Smith dari Partai Republik dan jg. 
mendjabat ketua seksi perhubungan 
luar negeri madjelis tinggi A.S. me 
njatakan dalam konperensi pers di 
Wasbington setibanja dari perdjala 

nan ke Taiwan bahwa djenderalis- 

Chiang 
menterj per 

simo Chiang Kai Shek masih tetap 
ingin menjerang daratan “Tiongkok 

dan mendesak supaja A.S. mengizin 

kan, bahwa ia meluntjurkan suatu 

penjerbuan di daratan Tiongkok jang 

menurut Chiang akan . berhasil djika 

A.S. memberi bantuan angkatan uda 
ra dan laut. 

Tetapi menurut Smith A.S. tetap 
berpendapat bahwa Chiang dewasa 
ini tak mampu melakukan penjerbuan 
itu, Selandjutnja Smith mengatakan, 
bahwa Chiang tak akan  menjerang 
ketjuali djika A.S. menjetudjui hal 

ini dan menurut pendapat  Smits, 
Chiang tidak membutuhkan pasukan 
pasukan A.S. tetapi hanja menunggu 
bantuan logistik A.S. untuk mulai 
mengadakan penjerbuan itu. 

(Antara)   
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an tersebut oleh| 
stro Senar, R.| 

an pan-| 

     

   
ebi, kto, " 

R. Sastrowardojo        

  

  

  

   

dharma, jang bertugas — 
dan menjelidiki Direksi. 

“ Sebagai modal N.V. tersebut telah 
dapat dikumpulkan uang sebesar Rp. | 
270:000,— jang diperoleh dari par: 
pensiunan. ( penjelesaian soa! 
ini, oleh Persatuan 
but akan dikirimkan sbg. delegasi 
Sdr. L. 'Eddydharma dan sdr. R. Dar 
mowisastro untuk menghadap kepa 
da J.M.. Menteri - K 
J.M, Mfhteri Perhubungan di Dja- 
karta, Akte notaris pun akan dibikin 
didepan notaris Soeprapto. 

PENJERAHAN KESEHATAN 
AS ONGOM KAB. 

. Bertempat di Pendapa Kabupa- 
ten Semarang pada Senen pagi 
jbl. djam 10.00 fetah diadakan 
upatjara penjerahan sebagian dari 
urusan kesehatan dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah 
Otonoom Kab. Semarang. Dalam 
menjerahkan sebagian urusan ke- 
sehatan itu Pemerintah Pusat di 
wakili oleh Insp. Kesehatan Ka- 
res. Semg. Dr.. Sumitro dan di 
ferimakan kepada Ketua DPD 
Kab. Semg. Upatjara ini dihadliri 
oleh para angganta DPRDS Kab. 
Semg. jang sesudah itu Jalu me- 
ngadakan sidang pleno, dan se- 

     

“ISirpong batja . keputusan 

'Ibisa tahu apa ig dianggap “kurang 

ap 'itu? Tetapi djustru N.U, menuntut 

“torang pembesar 
bahwa bahasa dan adat 

Pensiunan terse | 

Kehakiman R.I. | 

| Berrraaaaaaat dong, 

AI JANG SIAL? 
Konggres 

Nahdlotul Ulama di Surabaja jg an 
tara lain minta agar  ke-koalisi-ar 
kabinet sekarang ini diudjudkan js 
sebenarnja. Sirpong sendiri  tidal 

|ke-koalisian ini. Apakah  kuranz 
eh, adil pembagian -anu, anu, am 

tentu ada apa-apanja!! 

|itu sudah betul. Kan sudah pantas. 
N.U. tidak mau didjadikan ,.leba' 

2 ingkung kenduri, tapi tak keba: 

AWAS IRIAN! 
Beberapa hari lagi PBB akan ber: 

(sidang antara lain bitjarakan masa | K 
IHlah Irian-Barat. Ini lantas meng | 

ketika salah se 
Belanda bilang 

istiadat 
orang Irian Barat berbeda dengar 
bahasa dan adat Indonesia. 

Ja, Belanda memang suka 
alasan! Kalj inipun Sirpong kuatir 
Belanda akan tjari alasan baru. 

Nah, kebetulan Sirpong sudah se 
lidiki kamus, dimana ternjata bah 
wa perkataap ,/rian” itu adalah ba: 
hasa aseli orang Irian, baik orang 
Irian Timur maupun Irian Barat 
jang maknanja ,fanah pusaka” MV 
Ini betul2, bukan lelutjon!!! Djad' 
hendaknja kita awas?, kalau kita se 

ingatkan Sirpong, 

|lalu sebut2 nama Irian Barat”, na: 
ti Belanda bisa bilang njrekal, Nah 
itu orang Indonesia sendiri sudah bi 
lang ,.Irian Barat”, jang  maknanja 
letterijik ,,Tanah Pusaka (blok) Ba- 
rat” mengapa kok dituntut??” 

Kita bisa ru- 
MIO ai 

LONTONG GULE. 

Kalau di. Tjaruban ada ajam dja 
go jang ketika dipotong lantas bi 
lang ,,gul€, sate, lontong”, jang se 
akan-akan merupakan protes karen: 
dirinja akan didjadikan gulai atar 
Sate: maka sekarang Sirpong sedang 
menunggu berita jang lebih- sensasi 

Jakni siapa tahu nanti ada "kam 
bing jang dipotong lantas protes be: 

sate, maka sekarang Sirpong sedang 
menunggu berita jang lebih sensasi 

    

      

          
        
       
     
     

     

      

“Jang Sirpong pikir, tuntutan NU & 

ig sial” alias ,disuruh ikut memb: | 18 

Ham 

Edris, Prijosumarto, 

tari 

'iang berwadjib tel: 
|Oang $ sesuruh Rumahsakit setem 

Menteri Perekonomian Mr. Iska 

3gusaha dan hartawan di So 
Sabtu malam jl. telah dap     

      

    
              
   

    

  

    

  

   

1auta2    

    

  ng oa Wates Sara 
sakarta, dan Sa Aa 

  

dan Amongsaputro. 

   
   Dari Rembang dikabarkan, oleh 

telah ditahan se- 

pat karena ketahuan mendja 
lankan praktek dokter” dengan 
memberi suntikan kepada rakjat 
didesa2. 

Menurut berita itu, tindakan 
sedemikian oleh N. tidak sekali 
itu sadja, tetapi sebegitu djauh: 
tidak sampai menimbulkan kesu- 
karan bagi mereka jang disuntik 
nja. 

TANGKAP D.I. DALAM GOA. 
Sedjumlah rakjat dari 4 desa di 

daerah Watukumpul (Pemalang) bz- 
ru2 ini telah berhasil menangkap 2 
orang DI/TII jg diketahui bersem- 
bunji didalam goa jg ada dihutan 
Silebak. 

|“ Kedua orang tsb. adalah sebagian 

dari 5 orang gerombolan jg pada 
hari kemarennja disinjaleer berkelia 

PANITYA INDUSTRIALISASI: | 
. Sebagai hasil pertemuan Th : 

Fjokroadisurjo dengan para pe- | 

   
    

  

(tersebut akan 
1955. Selandj 

      . |goro me 
1 tan kedatangan mesin2 tersebut mi 

SRIK | SUSU KEDELE 
AE NOet 
IN2-NJA. 3 

goro dari Kementeria: 
nerangkan kepada ,,A- 

ahwa pembuatan paberik su 
4. su kedel kini sudah hampir selesz 

  
  dan tinggal menunggu datangnja, m: 

sin2 jang disanggupkan oleh pihal 
| Unicel. Menurut rentjana  paberil 

Ijutnja 

karang belum datang. Ir. Mertone , 'g k 
rahgkan bahwa kelamba 

| mang sangat disesalkan. Sebab? jg 
#sebenarnja ia sendiri tidak menget: 
    huinja. Paberik susu kedele tersebut 
diusahakan oleh Kementerian Kese- 
'hatan dan mendapat bantuan mesin? 

| dari Unicef. F 

| RUMAH SAKIT ,.KESEDJAH- 
—.. TERAAN IBU & ANAK. 
"Pada hari Saptu jang lalu di Jog- 

ja telah dibuka dengan resmi Ruma 
| Sakit Kesedjahteraan Ibu dan Anak 
jang diselenggarakan oleh  Jajasan 
Kesedjahteraan Ibu dan Anak. Da: 

  

selaku wakil Menteri Kesehatan 'mx 
njatakan kegembiraannja, bahwa ru- 
mah sakit. tersebut telah dapat dibu 

Ika meskipun pekerdjaan itu mengala 
mi kesulitan2. Diharapkannja, hen: 
daknja rumah sakit tersebut dapat 
memberi manfaat bagi usaha dalam 
'lapangan kesehatan. Gedung rumah 
sakit tersebut dikerdjakan selama s» 
tu tahun.dap memakan biaja Rp. 1 
900.000.—. Rumah sakit tersebut di 
'perlengkapi dengan alat2 moderen 
baik untuk memeriksa maupun mera 
wat ibu2 jang bersalin dan anak2 jg 
menderita sesuatu penjakit. Pendiri- 
'an rumah sakit ini selain mendapat 
| bantuan dari Kementerian Keseha- 
tan, djuga mendapat bantuan dari 
WHO, CTA, Unicef. Rumah saki' 
Kesedjahteraan Ibu dan Anak ini adz 
lah satu2nja rumah sakit jang chu- 
sus merawat ibu dan anak2 di Indc 
nesia. Pimpinan rumah sakit terse- 

dibuka dalam tahur 
2. Selandjuti atas pertanjaar | 

| mengapa mesin2 tersebut hingga s | 

lam upatjara tersebut Dr. Sjamsudin | 

  

| Mala Ratina 

Ikan Jg Berwadjib Di- 
: Makasar ? 

Janwa Kepala Kantor Imigras, 

“taia Rutina untuk menghadap 
“dikantornja pada tanggal 14 Sep. 
sember guna diperiksa surat? 

| migrasinja. Seperti diketahui Ma 

Ha Ruatina sedang mengadakan 
perbandjukan tangan dikota in 
bersama? dengan penari bin. 
tang film Osman Gumanti untuk 

(7 hari lamanya, terhitung pada 

tanggal 10 September jang baru 
(au Kedatangan kedua penari 
tersebut adalah pada 9 September 

dan baru melaporkan diri pada 
jang berwadjib pada tanggal 11 

September, hal mana menjalah 
peraturan Pemerintah setempat. 

jang mewadjibkan setiap pendas 

tang melaporkan diri da'am wak. 

|tu 24 djam sesudah tiba daerah 
tersebut, 

Kalangan resmi lainnja terangkar 

bada ,,Antara”, bahwa kedatangar 

kedua penari tersebut telah timbul 

kan dugaan? masjarakat jang tidak2 

Mereka kini sedang berada dalar 
senjelidikan jang berwadjib. Apa jt 
dimaksudkan dengan dugaan jane 

'idak2 kalangan itu tidak” bersedis 
beri pendjelasan. 'Tjuma ditambah 
kan, bahwa mungkin panggilan Kan 

tor Imigrasi tersebut didasarkan ata 
instruksi dari Djakarta. - Mengena 
fidak segera datang melaporkan pa 

da jang berwadjib itu. apakah ter 
letak pada kesalahan direksi bioskor 

| Empress” jg mengundangnja atau. 
kah pihak jang bersangkutan sendir' 
'belum diketahui. Kedua penari ter 
sebut selama mengadakan pertun 
diukan? dapat, succes besar sekal' 
Kartjis bioskop jang didjual Rp. 4,— 
kelas satu "untuk malam pertama di 
tjatutkan orang sampai Rp. 40.—.- 

Menurut rentjana mereka akar 
mengachiri pertundjukan tarian2-nji 
pada tanggal 16 September jg akar 
datang. (Antara' 

Kini Dalam Penjelidi- | 

“ ANTARA" dapat keterangan, 

| #lakassar telah panggil penari | 

|laya prop panasnja 1 p anda: 
pak, namun kalau djatuh hudjan'terus menerus dan lava prop jang dipuntjak itu gugur sek 

bahaja penduduk - disekitar gu- 

Personaliz: 

  

    
At 
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Harus Sedia Obor 
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teadaan Merapi Meng- 
(chawatirkan Lagi 

lLava-Prop Panasnja Sudah Meningkat Sampaifi900 Dera- 
IIdjat Celsius-Kalau Tiba Hudjan Dan Lepas" Bisa-Timbek .. 
kan Bahaja Lahar Dingin Wan Panas—Panas' Krater Sudah 
(Meningkat 460 Deradjat — Tiap Rumah Disekitar Lereng 

.. GUNUNG MERAPI di Diawa Tengah ialah salah satu gunung jang sedang hebatnja menge- 
uarkan api. Apakah gunung jang sudah meletus pada tanggal 18 Djanuari 1954 jang lalu itu seka- 
rang djuga akan meletus lagi. : Seorang pun tidak dapat meramalkan. Mengenai 
Merapi, residen Muritno oleh gubernur Djawa Tengah jang ditugaskan, untuk mengurusi 
dalam pertemuan Panitya Penolong Korban Gunung Merapi” jang diketuai oleh 

keadaan gunung 
Merani 

residen Kedu di 
Magelang, Sabtu jang baru lalu menjatakan kekuatirannja pada musim hudjan bulan Oktober ig. 
akan datang. Laporan dari Dinas Urusan Gunung Api jang diteri manja, getaran2 terus meningkat: 

dapat mengeluarkan lahar dingin 
nung Merapi. 

Lahar2 itu djalannja terbatas pc 
da lembah2 sungai jang mata air- 
nja terdapat pada bagian Merapi, 
maka penduduk jang berdekatan de- 
ngan sungai atau lembah2 itu diren 
tjanakan pindahnja — antara djarak 
900 atau 600 meter. Ia mengharap 
mengingat keadaap. Merapi ini Pa- 

nitya Penolong Korban Merapi di- 
aktivir kembali, merenijanakan sega 

la sesuatu buat menjelamatkan dji- 
wa penduduk. Lava prop  djangan 
sampai ,,ambrol” sekaligus, lebih 

baik tiap2 hari tetapi jang ketjil2 sa 
dja, dengan demikian terdjadinja ba 
haja akan lebih lambat. 

Getaran biasanja 6 kali 
sekarang meningkat. 

Residen Kedu Sukardji jang un- 
tuk pertama kali memimpi, rapat Pa 
nitya Penolong korban gunung Me- 
rapi tersebut diterangkan pula, geta 
ran2 biasanja 6 kali mendjadi 27 ka 
hi tiap2 dalam 24 diam, sedang pa- 
nasnja krater jang tadinja 300 me- 
ningkat sampai 460 deradjat Celsius. 

Peletusan gunung Merapi tiga hari 
sebelumnja tentu sudah diketahui 
oleh. Dinas Urusan Gunung Api, 

meskipun kita tidak mengharap?kan 
terdjadinja peletusan, tetapi segala 
sesuatu panitya harus menjiapkan di 
ri sampai detail. 

  

  

dan panas hingga menimbulkan 

Seterusnja agar pelaksanaan 
pengungsian bisa berdjalan baik, 
terutama bila 'keadaan2 sudah sa 
ngat genting, diusahakan agar se- 
lekas mungkn semua penduduk 
jang menurut rentjana diungsikan 

a diadakan pendaftaran dan diberi 
kartu. Ditempat2 daerah terla- 
rang dan bahaja diberi tanda. 
Dalam pertemuan tsb. diambil ke 
putusan bahwa tanda kentongan 
diganti dengan bende dan sirine 
sebagai tanda tata-tata dan lari 
menjelamatkan — diri  kedaerah 
aman jang sudah ditentukan. 

Tiap rumah bersedia obor. ' 
Residen Sukardji mengetahui 

bahwa penduduk sekitar Merapi 
tidak memperdulikan lagi akan 
timbulnja bahaja Merapi, tetapi 
kita sebagai alat negara harus me 
nentukan suatu tindakan jang di- 
tudjukan pertama2 menjelamat- 
kan diiwa. Tiap2 rumah pendu- 
duk harus diperintahkan bersedia 
obor, kemudian diadakan latihan 
dengan maksud djangan sampai 
tianggung dan paniek bilamana 
benar2 terdjadi peletusan. 

Dukun dan sebelah ka- 
nan kali Pabean d'ma- 
sukkan daerah bahaja I 
atau II. 

Mengingat terdjadinja 

meningkat sampai 900 deradjat Celsius. Meskipun tanda2 letusan belum nam- 
sekali gus 

  

PT NA AAA     
! HOWARD JONES KE KONBE- 
RENSI F.O.A. SEDAERAH DI 

| MANILA. 
Howard Palfrey Jones, direktur 

misi Foreign Operations Administra 

tion 
akan berangkat pada tanggal 16 Sep 

tember untuk menghadiri pertemuan 

routine direktur2 misi2 
mur Djauh. 
Anthony Geber, dari bagian perntja 

naan misi FOA dj Djakarta dan Cla 
rence H. Henderson, pemangku pe- 

ngawas misi ini, demikian dinas pe 
nerangan A.S. di Djakarta. 

SL 
PERTANDINGAN BULUTANG 

Amerika Serikat di Indonesia 

FOA di- Ti 
la akan disertai oleh 

  

KIS SEGI-TIGA DI SOLO 

mentara para undangan. suara ,,sat& gul& ,.Miroso”: Ociliong | ran didalam hutan Ti tapi sel Dut dipegang oleh Dr. Tiokroatmo- 2 C3 $ Seni eta 4 Selama tgl. 10, 11 dan 12 Sept. z PELANTIKAN OVERSTE Heh Sebab Tanda ha ta telah dikedjar2 Na an Sa dio jang sebelumnja telah dikirim Pe PALI AN nga 1954, bertempat di Indoor Court 
p MOH. BACHRUN, toran spesialis sate, gule?jang terke- flepaskan tembak2an, dan masuk oleh pemerintah keluar negeri untuk - Is selemaat an an 2 bee ja sa »Pheng You”, Solo diadakan pertan 
P Dari Staf Div. Diponegoro dida-| nal lezat-miroso di dj. Karangsar: | goa tsb. Disini, merekapun lepaskan menyeean Mnseiahuannia terj Oleh-Oleh Bandun . Kan na Bana Pa at s5 pa ngan MaWtangki “sesi. ga antara ea pat keterangan, bahwa menurut ren- Semarang, milik bung Oei Liong |tembakan tetapi rupanja rakjat ti- tang perawatan ibu dan anak. , bni £ . Tema Rent na ML Wanoiel regu Tasikmalaja,- Union Seng. dan 3 Dana pelantikan kenaikan panekat | Thay. dak gentar. Ti : 3 Lea bea nna aa, 1 Ta Bas You Solo jg kesudahanaja 

Let. Kol. Moch. achrun Panelimr | - Salah-salah tukan potong kam. Selama Ik. 12 da kot anus : # 5 p l t M Ad AU PERAN 2 Ka sbb.: i : : 

2 T.T. IV mendjadi Kolonel akan di- bingnja bisa bertiami berdenju darah | nunggu diluar sun itu Gskista kala PATI e a juran ema ng da Na ear, enjan Tasikmalaja — Pheng 
Pa lakukan pada tgl. 17 September '54 | nja!. mereka berada dalam goa jg ternja . : ” wo supaja dimasukan daerah bahaja 3 123 an Pp pi dengan mengambil tempat di Stadion : ta buntu” dan sempit itu. Pada PERTANDINGAN PER- Aa Ka AN Single putera: Olich — Tie Poo   

I atau MH. Dikuatirkan bila terdjadi | nh 
peletusan, maka arus lahar dingin 
atau gloedwolk jang mengalir dar?” tea 
atas kedua kali itu dapat membahaja ! 21 

Semarang. “Upatjara pelantikan it 
akan dimulai pada diam 10.00 pagi. |, 
Hadlir pada pelantikan itu al. Men- 
teri Pertahanan, KSAD atau wakil- 

SAHABATAN. 
Pada tgl. 11-9-54 telah diada- 

kan pertandingan persahabatan 
| Tiatur sebagai revanche antara 

OS 155 App Ha 
7-15. Single pu- 

Nio 

diam jg ke-13 mereka keluar dan 
menjerah tanpa sjarat lengkap dgn. 
1 karabijn djepang beserta pelbagai 
matjam peluru. 

Ing Soen 16—13, 
Herly The — Kwee Tjoei 

1, 6—It: Koo Lin Nio — So 

Tetapi Sudah Diatur 
Effeciency Pekerdjaan'Balaikota" Bandung Patut Di-       

  

1 1 2 5 Ea 3 . : & . & . . kan djiwa penduduk. ti : 1 z3 Se Man ar Sebelum persiya th. dilan Mel yBentag Kath) Pat dan sera (tira Kalau smBolos”fiKerdja Menitan Sadja Bisa 9 AH “wa hard Pena Sa Aan 8 : , F3 Se 1 £ 5 | . 2 3 2 2 A4 . . aa - a: 1 1 — 1 

para ata la Djakarta Bar Jana : - Ma kedua Tanpa Ta Ka Gedung B.R.N., dengan kesuda-| 3 Dikontrol?'Setjara Otomatis &. Sada Mane Pal dya Goen Pwee/Lie Poo Djian 18—15, sung menudju ke Stadion. Sehabis TJERAMAH. adaan rusak djasmaninja. Orang ini han: 12!2—712 untuk kemena-| ( Oleh. Wartawan kita) Oleh, paugya: tersekut 'ditentjana-i 1g" 49. dowble puteri: Herly” The/ kan, djika gunung Merapi sungguh2 
meletus 30.000 djiwa penduduk ba 
gian barat dilereng Merapi dikum- 

Pada tgl. 16 Sept. '54, hari Kemis 
sdr. Burhan akan mengadakan tjer: 
mah diruang sidang DPRDS K.B 

ngan ..Benteng-Putih” Pati. - “|- papa s 
|.- Adapun pertandingan pendahu-f PADA TANGGAL 31 Asustus s/d 5 September jbl. beberapa 
luan antara kedua perkumpu Janggauta D.P.R.D.S. Kota Besar Semarang dan fihak Pekerdjaan 

5 pelantikan, maka para undangan di- 
persilahkan menudiu kerumah  ke- 
diaman Panglima T.T. IV guna ber- 

Koo Lin Nio — Kwee Tjoei Nio/ 
So Siang Lan 8—15, 2—15. Double 

: jampuran: Sariningrum/ Usman 

mengaku anggauta dari gerombo'aa 
|jg mentjoba. merembes kearah ti- 
mur tetapi .,kehilangan djalan” ke-   

2 : 2 Tas 5 : s tersi irar 5 Um | “ impinan A Ikan -dikatjamatan Mungkid, dan ' : H NA AA napa resepsi. Perlu ditambahkan bahwa| S. tentang perdjalanan/penindjauar $ sik 2 9 2 “ tersebut Seakan di Rem | Umum dibawah pimpinan Abubakar Iman Chourmain telah menga pulkan ata) in 'Khoe Lien Nio/Oci - Gocir “Pwev 
Peimpiakik dalam daan belang tan ke Maa Malam tjeramah tadi di 1g na Pee Ke -bang pada bulan j.l. dengan stand rege ngga aer ke Bandung dan Djakarta untuk mengetahui gbion bugs 2 1 diumlah itu 11.000 | 1813, 15—5. tsb. akan dilakukan oleh KMKB Se | selenggarakan oleh Panitia Tjera-l pekalongan selatan tsb.” IN 92 912, : dari ekat soal-soal jang bertalian dengan pembangunan dan ke- Na - po 0 ip Mega 3 Union — Tasikmalaja f 
mmarang. mah K.B.S. Semangat perdjoangan saja ha- madjuan jang telah tertjapai di kota2 Djawa-Barat. Kesan2 jang : 4—3. $ 

GEDUNG BODIONG 85. PERKEBUNAN TLOGO DI Ibis sudah dan bermaksud Magelang, sedang''jang 11.000 lagi Single putera: “Tan King Gwan 4 

      

PEKALONGAN 
  

didapat dari penindjauan tadi menurut keterangan2 jang didapat : F J 5 Ten S 13 : pulang : 3 ke Temanggung akan ditempatkan! . me nara 5 Ba dekan Berita kemar an Na Kata kandang ke Tiilatjap”, demikian ka |. wartawan kita, dapat dituturkan sbb.: Jang menarik para penindjau | didaerah Kalown dan Kranggan. Sa aa “mp3 Pane 
Kari alikan Ming Hk Pa tarebut Ink Sidang pleno DPRDS Kabupaten Pn 2 aa ia ae Sat NG PERESMIAN RUMAH JATIM. tadi pertama-tarha ialah ,.onwettire occupanten” jang meradjalela Djika hubungan Magelang —|15- 5: puteri: Ong Hong Nio — da di me- i bupater n a 5 : : : 13 22 2 KAN gi t g Nio 
ngenai tuntutan panitia pada ,.ge-| Semarang jang berlangsung pada tgl.) £ Men DA 2TA  peosiian rudik jatim wakaf Ar- Pula di kota Bandung, tetapi bentuknja ada sedikit berbeda dengan | Muntilan terputus akibat hanjutnja Heriyhesti——6, 11—0: Goei Ing dung Bodjong 85” hari ini sdr. R. 
Ngadiman. Atmopertomo, pemilik 
Hotel Djanka jang mercmpati ge- 
dung di Bodjong 85 menerangkan, 
bahwa selama tahun2 perdjuangan,gidang itu telah diterima baik 
jaitu pada zaman2 Diepang, Inggris: 

dan Belanda, ia tidak pernah me- 
ninggalkan gedung tersebut. hinsge 
agak mengherankan, mengapa seka- 
rang gedung ,.Bodiong 85” itu akan 
dituntut. 
UNTUK EXPORT KAPOK 
Lembaga Urusan Kapok Dinas 

Luar, Djawa Tengah di Semarang 
minta kita kabarkan, bahwa para 
exportir kapok jang bukan anggota 
OVEIP dan mempunjai minat nrtuk 
mengexport kapok. dapat - minta 
blangko mode KBO no. 1 untuk 
permintaan pendaftaran sebagai ex- 

“ vortir, di Kantor Lembaga Urusan 
Kapok di Purwodinatan 25 Smg. 
Adapun exportir anggota OVEIP ha- 
rus berhubungan langsung dengan 
OEPa Tantan 

   
“ POHON KELAPA ADJAIB. 
Lazimnja batang pohon kelapa itu 
lurus tk Derijaang, tapi dihala- 
man sdr, S. Martosemito di Bondo 
(Bangsri - Djepara) jang bertia- 

  

bang dan me jai putjuk sam- 
pai 5 buah. Agar tak sampai 
roboh, tjabang pohon kelana ini 
diberi tiang. Gambar ini adalah 
(kiriman pembatja kita sdr. Soe- 
samto M.S, . 

Agar Lelaki 
“Tak Sering 
.. Kawin 
Kaum Wanita Malaya 

    

     

  

Tuntut Adanja Un- 
dang? Pertjeraian 
KAUM Muslimat di Malaya 

kini sedang berkampanje supaja 
undang2 pertjera Malaya di- 
da 1 aa za kaum laki2 men- 

djadi kurang ringan langkah un- 
tuk berganti isteri terlatu sering. 
Satu golongan menghendaki su- 
paja harta-kekajaan dibagi antara 
sang suami dan isteri, sebagai 
bagian daripada pen jan per- | ia pengerahan. penjelesaian 

     
    

   

   

    

Anak2 mereka 
Hah pelihara sampai mereka 
SA 1 u u tF i Oa kim, se- 

rang Muslim Malaya tidak dt 
wadjibkan untuk memberi nafkah 

bekas isterinja atau anak2 

“Rp. 194.000.—. 

turunan Belanda 

13 September jbl. antara lain telah 
membitjarakan sekitar Perkebunan 
Tlogo jang kini diusahakan oleh Pe- 
merintah Daerah Kab. Smg. Dalam 

ren-. 

tjana untuk memindjam uang dari 

Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.500. 
000,— untuk me-rehabilitasikan dan 
mengusahakan “perkebunan. tadi. 

dan direntjanakan untuk ditanami 
kopi 150 h.a, karet 108 ha. dan tjo- 
klat 136 ha., disamping tanaman? 
lain misalnja randu, pala, kemukus 
d.LI. Penanaman kembali dilakukan 

dalam djangka waktu 2 tahun. se- 
hingga didalam waktu itu rehabili- 
tasi telah selesai dikerdjakan. Perke- 
bunan itu baru dapat memberi pre- 
duksi dari tanaman2 jang baru  di- 

  
ma), sedangkan sebelum 'tu hasil ig. 
diperoleh hanja terdiri 2 
tanaman jang kini masih ada, jaitu 

i dalam tahun2 1955 s/d 1959 tiap? 
' tahun masing2 Rp. 60.900, — 

Sebagaimana diketahui, Perkebun- 

tah Daerah Kab. Smg. mulai bulan 
Mei 1953 dan dalam keadaan jang 

ni untuk,mengurusi perkebunan itu, 
Pemerintah Kabupaten: telah meng- 

ngan djabatay administratur. Orang 
itu jalah W. Haagenbeek alias Atmo 
santcso, seorang warga negara ke- 

I jang telah beker- 
dja dalam lapangan perkebunan .se- 
lama 30 tahun, dan jg paling achir 
bekerdja di Perkebunan Lerep Unga 
ran. : 
KARTIIS UNTUK , BINTANG 

: FILM SHOW 1954. 

Guna memudahkan para penonton 
untuk mendapatkan  karjtis pertun- 
diukan ,,Bintang Film Show 1954” 
jang akan diadakan di Gedung Ke- 
sea'an Semarang besuk tanggal 17 
dan 18 September j.a.d. (lihat ad- 
vertensinfa jang kita muat hari ini), 
1inaka mulai hari ini telah diadakan 

makan ,,Mirasa”  djl. 

mah makan ..Tjimahi” 

djuga masih “akan dilakukan 

Kesenian pada waktu pertundjukan, 

Rp. 20,— dan Rp. 15,5, 
Mengingat bahwa ini adalah 

tuk pertama kalinja diadakan 
tundjukan sematjam itu, 
hasilnja untuk amal, maka dapat di- 
karapkar, bahwa pertundjukan bin- 

un- 
per- 

para penonton. 

UNDIAN BUDI UTOMO. 

dilaku- marang jang pembukaannja 
dengan kan pada tgl. 13 Sept. j.l. 

sbb.: Hadiah ke-l berupa Radio dja- 
tuh no, 00003. . 
kalung emas djatuh no. 00043, dan 

tuh no. 00514,   dari perkawinannja dengan isteri 
tadi, (Antara-Reuter), 

Perkebunan itu luasnja Ik. 400 ha. | 2 

tertanam ditanah 3 putjuk senapan, 
2 sten dan owengun dil. (Antara). 

SN KLM AN AL 

24 karat: djual Rp. 43.75 
: Rp. 43.25 

22 karat: djual “Rp. 40.— 
beli Rp. 39— 

Djakarta, 14 Sept. 1954: 
24 kefat tap gr. Rp. 44.50 beli 
22 karat fiap gn Rp. 43.75 beli 

Singapore, 14 September 1954, 
Emas lartakan tiap tael: 

Str. $ 152 beli   
dalam tahun 1960 (produksi perta- 

dari hasil? 

s/d 

an Tlogo diserahkan pada Pemerin- 

"boleh dikatakar sudah 'terjantar, Ki- | 

angkat seorang ahli perkebunan de-| 

pendjualan pendahuluan (voor ver-) 
koop) di Knt. PMT Bodjong. Studio f 
RRI Pandanaran, Toko A. Gaos Pa-f 

Isar Djohar, Toko Radio ,,Mascotte”| 
Seteran, Toko Jung Bodjong, rumah || 

Mataram.j 
American Salon” Pekodjan dan ru-f 

djl. Mata-. 
ram. Bila masih ada kelebihan kar-| 
tis, 

pendjualan kartjis di Joket Gedung 

Kartjis ditetapkan harga Rp. 25, 

lagi pula || 

tang2 film ini akan dibandjiri olehy: 

Hasil undian jang diselenggarakan | 
oleh Jajasan Budi Utomo Pusat Se- |: 

disaksikan oleh jg. berwadjib, adaah | 

Hadiah ke-Il satu 

hadiah ke-III satu (jintjid eitas Cja-T 

Str. $ 158 djual 

Londen. 14 September 1954: 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dengan dollar Ame- 
Ika adalah sbb.: : 

| Emas Bei rut 
2 tiap ounce 35.272 

Ems Hongkong 
tiap ounce 38.23 

HN NN RA ML AAA - 

S.B.R.IL RANTING 
KALIWUNGU, 

Rapat Buruh darj empat 
Rokok Medja Bunder, Dunia, AW. 
dan Resmi jang diselenggarakan di 
Kaliwungu pada tanggal 10 Septem 
ber 1954 memutuskan membentuk 
SBRI Ranting Kaliwungu dengan su 
sunan sbb.: 

See. Umum TI, H: 
Sdr. Amroni, Sec, Organisasi: Sdr. 
Abdul Idris: Sec. Sosial Eekonomi: 

'pii: Pembantu2: Sdr. Kaeroman, sdr. 
Lilik. Ta aan : 

Diberitahukan, bahwa" S.B.R.L 

III Semarang, SOBSI/GSS. 

Pabrik | 

Sdr. Suwandi, 

Sdr. Sohri: Sec. Keuangan: Sdr. So- 

Ranting Kaliwungu tersebut adalah 
dibawah Pimpinan S.B.R.I. Tjabang 

robitoh Al-Alawiah Pekalongan te- 
lah dilangsungkan pada tanggal 10 

| September jl. dengan mendapat kun 
-djungan jang memuaskan dari pihak 
pembesar  dilnja. Perajaan dibuka 

oleh ketua rapat dgn. memberikan 
keterangan seperlunja serta meniam 
paikan terima kasih kepada hadirin. 
Adapun atjara selandjutnja ialah 
pembatjaan ajat2 dari Kitab Sutii 

Alguran, kemudian - oleh pengurus 

gedung tersebut disampaikan riwajat 
“ringkas dari Rumah Jatim ini anta- 
ra lain didjelaskan, bhw. pembangi- 
nan gedung rumah jatim tersebut te 
“lah dimulai tiga tahun jang Iilu dng. 
memelihara hanja dua orang anak 

jatim. Berkat bantuan para derma- 
wap gedung jang baru dapat diba- 
ngun sedjak 10 bulan jang lempau 
dengan anak jatimnja 16 orang anak, 
dengan biaja 80 ribu rupiah. 

Pengguntingan pita dilakukn oleh 
Bapak Wali Kota Besar Pekalongan, 
Para hadirin kemudian disilahkap 
menjaksikan ruangan gedung terse- 

oleh Kepala Daerah Pekalongan, ke 
pala. Kanso Pekalongan, Bapak Ga- 
- Ismail dan para utusan darj luar 
ota. , 

MENJIMPAN BERAS DI- 
DENDA Rp. 9-000. 

Oci King Koei cleh pengadilan 
(negeri Djakarta. pada 
!telah did,atuhi hukuman denda Rp. 
9.000 — sementara dalam perkara 
ini diaksa Jusuf Suwondo meminta- 
kan denda Rp. 285.000.—, Oei Kang 
Koei jang tinggal di djalan Bekasi 

-Diakarta pada tanggal 6 Djuni 1953 
telah kedapatan menjimpan beras 
sebanjak 25.000 kg. dan tak men- 
dapat izin dari Jaiasan Urusan Ba 
'han Makanan. Oei selama beberapa 
hari berkenaan dengan pelanggaran 
itu pernah ditahan. tia 

  

  

(2.1 e 

Show - 
HEBAT — GEMPAR 

Gedung Kesenian Semarang : 

Disertai Bom Ketawa: Hardjo 

“Di-iringi orkes : 

  ditundjuk '   
| Perwakilan "DHALIA FILM CORP,” mempersembahkan : 

»Bintang Film 

Berpuluh Bintang Film muntjul bersama diatas panggung 

Fifi Young — Zaenab — Ismail Saleh -— Nana Mayo — 
Wahid Chan — Sofia — Hamid Arif — Dil. 

"SWATARI” 

2 Atjara sandiwara: ”GADIS MODERN” 
"MANUSIA ISENG” (18 Sept.) diseling njanjian 
njanjian — lelutjon dan Show, 

1007c untuk Amal: guna PMI Semarang — rumah sakit 

THIW — Pusat Kebudajaan dan Jatim Piatu. 
: Kartjis mulai sekarang dapat dibeli ditempat? jg 

19545 
—  MENGAGUMKAN ! 

Dhalia — Chattir Harro — 

Muljo & Agus Muljono 

dibawah pimpinan Alex 
Pacassi 

(07 Sept) & 

  

kota Semarang. 

Dikatakannja, bahwa menurut ke 
terangan, djumlah rumah2 jg didiri 
kan setjara tidak sah tadi berdjum- 
blah Ik. 4800 buah. Rumah2 tadi 
banjak jg bagus dan menurut taksi- 
ran jg seharga Rp 40.000,— sampsi 
Rp 50.000,— ada 105 dan jg se- 

harga Ik. Rp 20.000,— “ada 2196 
dan jg didenda ada 25f6, dimana 
perkaranja diselesaikan oleh Penga- 
dilan Negeri. Dalam urusan -tadi, 
Kotapradja Bandung  menjerahkan 
soal tsb. kepada fihak  pembangu- 
nan rumah2 atau instansi jg ber- 
sangkutan. Kalau ada kalanja se-   

but dan hasil dengan  keradjinan2 | 
anak-anak jatim. 
Sambutan-sambutan disampaikan 

hari Sabtu j 

orang angg. tentara mendirikan ru- 
mah dengan tidak sah, maka perka 

ranja jg menjelesaikan adalah fihak 
tentara sendiri. Dengan demikian 
dapat dikata, bahwa soal onwettige 
occupatie tadj bukan mendjadi be- 

ban langsung dari pada Kotapradja 
Bandung. 5 

Pegawai 'bekerdja aktif. 
Sangat menjolok sekali,  demiki- 

an kalangan tsb., adalah  pekerdja- 
an para pegawai Kotapradja  Ban- 
dung, dimana  djumblahnja ada 
3000 orang, antara mana  hanja 
terdapat 29 pegawai wanita. Ig pa- 
ling menarik perhatian para penin- 
djau adalah tjara2 mereka menjele- 
saikan pekerdjaan bikin kwitansi 
waterleiding dis, jg dengan memper 
gunakan mesin - setiap  harinja da- 
pat diselesaikan 500 lembar kwitan- 

Li. Mesin tadi dapat  meng-control 
pekerdjaan para: pegawai jg bersang 
kutan demikian tertipnja, hingga ka 
lau orang tadi 'teledor, beberapa 
menit sadja dapat diketahui. 

Kartu penduduk. 
Seluruh penduduk di Bandung 

berdjumlah I.k. 870.000 lembar. 
Mungkin keberesan kartu pendu- 
duk ini disebabkan, karena keada 
an didaerah Bandung. Kalau 
orang hendak mengetahui pendu 
duk A, tinggal di kampung B., 
dengan segera pegawai ig mengu- 
rusnja dapat mengambil-kartu tadi 

djumlah keluargania. 
Mengenai djalan2 didalam kota 

dikat 
djalan2 tidak begitu lebar, pula 
dialannja lalu-lintas tidak begitu 

njak jang rusak. 

Padjak tontonan, 
Hasil padjak tontonan jang da- 

pat dikata mendjadi urat nadi 
bagi penghasilan kota Bandung 
ada sangat memuaskan. Kebon 
binatang milik bangsa asing setiap 
tahunnja membajar Rp 160.000 
padjak tontonan, sedangkan hasil 
badiak tontonan dari 5 buah ge- 
dung bioskoop ig hanja mengada- 
kan  pertundjukan sekali — ada 
Rp. 30.000.— Patut dikemukakan 
dis'ni, bahwa Bandung memungut 
10”o padjak tontonan. Bandung 
hanja minta sokongan dari Peme- 
rintah Pusat sebesar 3  djuta 
rupiah setiap tahun dan  Sema- 
rang kabarnja Rp 20.—  djuta. 
Perbedaan jg besar ini dikatakan, 
karena pemasukan keuangan Kota 
pradja Bandung lebih baik dan 
pelbagai soal seper gadjih nss.- 
wedono  diarus langsung oleh   Pemerintah Pusat, 

mempunjai kartu penduduk jang: 

jief2nja, Begitu 

baik, sedang dialan2 kelas 3 ba- 

tetapi dipisah?kan. 

  
dualisme, 
rangan2 jg didapat dari kalangsa 
jang bersangkutan, 

Sopan santun didalam 
kota. 

Mengenai keadaan didalam kota 
didjelaskan, bahwa pada umum- 
nja kota Bandung kelihatan ber- 
sih, artinja orang tidak melihat 
penduduk membuwang kotoran 
ditepi kali maupun selokan, pula 
keadaan didalam pasar2 dan dja- 
lan2 bersih. Sekalipun Bandung 
disebut ,,Parijs van Java,” namun 
kaum pelatjiur tidak kelihatan di 
djalan2 raya atau tempat? sunji. 
Hal ini sangat berbeda dng. kota 
Semarang. Pelatjuran di Bandung 
tetap ada, tetapi sudah diatur de- 
mikian rupa, hingga tidak menjo 
lok mata. 

Waterleiding sulit. 

Seperti djuga di Semarang, ma- 

ka penduduk Bandung pu, mengha 
dapi kesulitan2 tentang air leiding. 
Kini oleh Bandung disiapkan 
buah rentjana waterleiding jg menz 
lan biaja Rp 9 djuta jg akan di ker 

djakan oleh Ir. Paris. Menurut kor 
trak jg sudah ditanda tangani, ma- 
ka penjelesaian pekerdjaan tadi me 
makap waktu 18 bulan dan  kalar 
didalam waktu jg sudah ditetapkar 
tadi pekerdjaan tsb. belum selesai 

maka setiap” harinja jg mengerdja- 
kan akan kena denda Rp 1000.— 
"Untuk mengatasi kesulitan air tadi 
dan menjelesaikan rentjana tsb., mp 
ka kini sedang ditunggu uang dari 
Pemerintah Pusat. Rentjana tadi sp 

ngat penting, karena dapat dikata 
jg sumber2 air telah mati. 

Sc 

Tanah kuburan. 
Mer.genai tanah kuburan bag: 

penduduk, ada berlainan dengan d' 
Semarang. Sebab kuburan di Ban: 
dung telah dikuasai oleh Pemerin 
tah Kota, dan telah diatur dengan 
suatu peraturan (verordening). Utk 
mengubur-djenazah dalam tanah ku 
buran itu telah ditentukan pula ta: 

diuga dalam hal! 
mengangkut “djenazah2 dari rumah 

aa : : . mereka ketempat pekuburan, Balai- 
setjara tjepat dan mengerti Pula ' kota telah menjediakan pula kereta 

|dan pendosa jg orang dapat menje- 
n, bahwa pada umumnja | wanja. Tentu sadja bagi orang2 jg 

kurang atau tidak mampu telah ada 
peraturan2nja jg chusus. Alat2 pe- 
ngangkut djenazah itu tidak ditjam 
pur adukkan buat segala golongan. 

Misalnia “bagi 
golongan Islam tersendiri, bagi. go- 
longan Katolik ada alat2 tersendiri 
dan lain2nja. Pemeliharaan kebersi- 
han pada tanah2 kuburan itu di la- 
kukan oleh para pekerdja dari Ba- 
laikota, Lang 

Kepamongpradjaan. 

Mengenai kepamongpradjaan di 
djelaskan, bahwa hal ini ada ber- 
beda dengan Semarang. Gadjih2 
dari Pamong Pradja, seperti Assis 
tent-Wedana langsung diterima 
dari Pemerintah Pusat. Kalau 
A.W. tidak mempunjai ramah, ia 
hanja dapat minta pada Pemerin 
tah" Pusat, demikian pula kewa- 
djiban2 mereka, hingga dengan 
demikian dapat dikata, bahwa pe- 
merintah di Bandung merupakan 

Demikianlah a.l. kete- 

ran Tritunggal 

kali Pabela, dan Blongkeng pengung 

si di Srumbung akan dibawa ke Jog 

Jogja dan jang ada di Muntilan ke 
Purworedjo melalui djambatan Sro-'! 
wold an Klangon. 

Sudah disediakan 4000: 
liter benzin. 

Panitya bagian angkutan jang 
diketuai oleh Sutopo Kusumodir- 
djo kepala Inspeksi Lalu Lintas 
daerah “Kedu, telah disediakan 
benzin 4000 liter dan ditempat- 
kan pada waktu ini di Muntilan 
dan Salam.'Ia mengharapkan ban 
tuan dari pengusaha pengangku- 
tan berupa truck dan Bus “untuk 
pengangkutan diika 
waktu-waktu meletus. 

Pantia menghadapi ke- | 
2 sultan kendaraan. 
Dalam pertjakapan baik residen 

| Double tjampuran: 
ji Tan King Bo — 

Merapi se-: 

Nio — Koo Lin Nio 411, 11—1, 

  

| 1—4:. Double putera: The. Sioe 
:Siong/ Bhe Tiauw Ing — Olich/ 
| Apit 72-15, 4—154 - puteri: - Ong 
Hong Nio/L. Wagyen —  Herly 

No 157 H8: 
Gosi Ing Nio/ 

Sariningrum/Us- 

The/Koo Lin 

man 4—15, 6—15. 

Pheng You — Union 

Single putera: Lie Poo Djian — 
(Tan King Gwan 15—5, 15—4, Tjia 
(Ing Poen — The Sioe Siong 4—15, 
|4—I53 puteri: Kwee Tjoei Nio 
Ong Hong Nio 11—5 dan O.H.N. 
menjerah: So Siang Lan Goei 
Ing Nio — 12-19, 113: Double 
putera: Lie Po Djian/Oci Goen 
Pwee — Tan King Gwan/The Sioe 

Muritno maupun residen Kedu Sukar Siong 15—3, 15—10, puteri: Kwec 
dji wartawan kita memperoleh kete ! Tjoei Nio/So Siang Lan 

: 3 2 p | Hong Nio/Goei ranagn, bahwa kesukaran 

tia adalah kekurangan alat 

rintah daerah Kedu dari pemerin- 
tah pusat telah diberi kendaraan 4 
buah jeep dan 3 truck, kemudian se 

jang se- 
karang sedang dihadapi oleh Pani- 

ken- 
daraan. Pada waktu jang lalu peme- 

Ong 

Ing Nio 17—18, 
15—5, 18—135 double tjampur: Nj. 

: Moeljono/Oei  'Goen Pwee — L. 
iWagyen/Bhe » Tiauw Ing 13—18, 
11417, Dengan angka2 tsb., maka 
Pheng You mendjadi djuara, Union 

(no. 2 dan Tasikmalaja djurukuntji. 
2 sg ! si 2 i ialad 1g ar SC telah keadaan Merapi dipandang te-| Masing2 menerima piala2 jg tersc 

nang oleh gubernur Djawa Tengah, V4. 
ditarik kembali dan jang masih ada 
2 buah jeep 'dan 2 truck. Kendara- ! 
an2 ini bilamana Merapi benar2 be ' 
kerdja giat tentu tidak akan dapst 
memenuhi kebutuhan panitya untuk 
mendjalankan tugasnja sekitar Mera 
pi. 

  

SIARAN R.R.I, 

Semarang, 17 Sept. 1954: 

BDjam 06.15 Pengadjian: 06.40 
Warna warni pagi: 07.10 Orkes Mc- 
laju Kenangan: 07.45 Arties Shaw: 
13.15 Suara Rubiah: 13.40 Tnstru- 
mentalia: 14.00 Hiburan siang: 17.05 
Vocal dan  Instrumentalia: 
Njanjian tunggal: 18.00 Dari dan 
untuk Angg. A.P.: 18.15 Dari dan 
untuk Angg. A.P. (landjutan): 19.30 | 

Seni klasik: 20.45 Lima Serangkai: 
21.15 Siaran Tritunggal: 22.15 Sia- 

(landjutan), 23.30 
Tutup. 

Suirakarta, 17 Sept. 1954: 

Djam 06.03 Suara Rachman, 06.45 
Malaya: 07.15  Lagu2 Indonesia, 
07.45 Xavier: Cugat: 12.03: Ali Al: 

bar: 13.45 O.K. Irama Baru: 17.05 
Rajuan Pemudi: 17.45 Varia Diawa 

Tengah: 17.55 Disco Varia: 18.30 
Mena Muria: 19.30 Pilihan Pen-e- 
ngar: 20.30 Lagu2 Indonesia: 21.15 
Siaran tritunggal: 22.15 Siaran Tri- 
tunggal (landjutan): 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 17 Sept. 1954: 

Djam 06.30 Pelbagai rajuan Arab: 
06.45 Orkes Skandinavia, 07.15 Sua 
ta merdu: 07.30 Barisan penianii 
Hindustani: 07.45 Swing: 12,50 

Arab Instrumental: 13.10 Musik 
siang: 13.50 Hiburan-stang: 17.00 
Mari bergembira: 17.40 Kany me- 
taju-raju, 18:00 Orkes gucens Hall   Lights 18,15 Bahasa dan Sastra, 

  

17.40. 

Siaran 

Tutup, 

melan Sunda: 

07.30. Lagu2 Malaya: 12.00 Game: 
lan dari Djawa: 12.40 Njanjian Not 
ma Sanger: 13,00 Orkes Irama Baru: 

  

SEPAKBOLA DI WELAHAN 
Pada tgl. 12-9-54 di Welahan te- 

lah diadakan pertandingan sepak 
bola antara P.S.ILP. (Semg) dan P. 
S.W. (Welahan), jang kesudahannja 

2 — Yuntuk LS.IP. Smg). 
AL HILAAL MENANG 4—4. 
Kesebelasan sepakbola Aj Hilaal 

diperkuat — djuara Pekalongan — 
Minggu sore telah memenangkan 
pertandingannja jang ketiga di Me- 
dan dengan mentjukur: kes. Garni- 
zun Medap dengan 4—0. 

S.D.P./T.N.H. — K.R.S. 
Pada hari Minggu sore tanggal 

12 September 1954 dengan ber- 
tempat dilapangan Djati (Pasar- 
anjar) Kudus telah dilangsungkan 
pertandingan - sepakbola ' antara 
X1 S.D.P./F.N.H. melawan XI 
Kota Besar Semarang, ' jang ber- 
achir dengan angka 2-—2. 

aktu mengaso stand 2—0 un 
tuk XI S.D:P./T.N.H. Kudus. 
REKOR BERADA DIAIR. 
Menurut berita AFP dari Tour 

nai (Belgia), perenang Marcel 
Abras pada Selasa malam jg baru 
lalu telah memetjahkan rekor du- 
nia untuk berada lama diair dgn 
waktu 34 diam 109 menit, Dia tih 
terdjun kedalam  kolam-renang 
pada Minggu pagi jang baru lalu, 

18.30 Peladjaran njanji: 19.40 Dwi 
Gitar diangkasa: 20.15 Imbauan 
Sam Saimun: 20,30 Serbaneka Ma- 
lams 21.15 Siaran Tritunggal: 22.10 

Tritunggal — (landi.): 23.30 

Djakarta, 17 Sept. 1954: 
Diam 06.10 Pengadjian: 06.40 Ga 

07.10 Lagu2 Mesir, 

13.40 Lagu2 asli dari Atieh: 1400 

Dari film Malaya: 17.00 Orkes Pan 
tja Riaj 17.30 Pilihan Pendengar, 
18:30. Orkes Gumarang: 19:30 Ke- 
senian Sunda Penggugah: 20.40 Dwi 
Gitar, 21.00 Sandiwara Radio: 2245 
Orkes Krontjone Kusuma: 23.90 -Tu- 

tup, 
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S : 
Sultan Kuwait ' 
lar — la Terim: 
Lumpur — Kekajaanr 

A 

lam a 

al dengan 
wa bang, 
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dalam tahun 1951, Sheik Kuwait 
erima pembajaran saban ta- 
ebanjak leb $ 158 

   

  

   

    

termasuk pula pembikinan 
rumah 
ning. Rumah sakit ini akan membe 

  

  

    

      

   

eperti tertera dalam gam- 
hadiah jang berguna, ialah 

  

vait Tanah Jang 
rkaja Di Dunia 

'Jg Tak Terkira" Kekajaannja — 
ya Terima 168 Ujuta Uol- 
Dirumah Jg Berdinding 

Digunakan Untuk Mema- 
Dan Negaranja 
didunia didjaman sekarang di- 
antara Timur dan Barat jalah sua 

oleh dikata ,,sebesar sapu tangan”, ter 
na dikenal dengan nama Kuwait. Ku 
pada 2g pasir jang luasnja tidak lebih 

| berbatasan dengan Teluk Persia. 
ideologi, sistim, i rentjana, lima- 
dan baru. Rahasia kemakmuran 

bah wa beberapa akre dari daerahnja 
min jak sebuah reservoir minjak jang 

nama ,,Tambang Burgan”. 

kota mungkin akap, ditjiptakan dari 
debu atas 
otak dan keringat manusia 
rah jg hawanja 
boleh dikata dilupakan oleh dunia. 

dari 
didae- 

Sangat panas dan 

usaha luar biasa 

Dalam rentjana pembangunan itu 
sebuah 

air-conditio- sakit dengan 

an rikan rawatan setjara tjuma?. Ke- 
Ne ag Ta wadjiban beladjar akan didjalan- 

Ana aa . Ikan apabila sekolah dan guru? te- 
: ' Kuwait. Jang Ka lah mentjukupi djumlahnja. Buat 

Da au 2 dimiliki ber (pertama kali gadis2 Kuwait 'akah 
-£ 1 " if" Itanitan mendapat didikan disekolah2: pur- 

Ka aan mn Invoris | Sah telah lenjap dan tempatnja di 
an CAN Ta “Cs. kepu- gantikan oleh kemadjuan. 

1 n Amerika. ge : Aga lobang dan tuan pasti 
Sheik Abdullah mengikat perdjar | akan menemui minjak,” adalah La ——agfian membagi Tentara Ta m)| kenikmatan jang dialami oleh 

njaknja atas dasar 59—50-itu tidak | Kuwait pada waktu ini. Sudah 

  

: dak k 

. Arab dari Palestina» 

lama setelah Mobammed  Mossa 
degh  mengnasionalisir tambang” 
serta penjaringan2 minjak Iran i: 
besar. itu, sehingga- menjebabkar 
terputusnja salah satu sunmbe i 
njak jg terbesar didunia. 
Karena insaf bahwa | 

dilemparkan kartu 
diapun tidak menunggu-nin, 
memainkannja. Pihak pimpinan pe 
rusahaan Kuwait Oil Co: chawati: 
Sheik - Abdullah ak 
langkah Mossadegh « 
langsung menaikkan pe 
untungan untuk Sheik ' 

Perkembangan? di Ki 
berdjalan setjara kilat, 
sa satu tahun san 
menutup pintu pabrik “penja 
Abadan djumlah pro 
Kuwait melompat dai 
mendjadi 40 djuta ton 

djumlah | 

  

    
      

  

    

     

   
       

   
    

      
   
   

  

   

  

   

  

an 
meningkat. 

NA njak minjak dari | 
hasilkan oleh Iran, 

ne- 
  lebih ba- ad Li 

Berbeda d 
Abdullah memp 
annja untuk p 
melebihi daripad ne- maan sora me 

diri, Seorang | jan 
In, g telah 

   usia mango menolak | 
mberia jan geiarZ kehormatan ig 
Ni berbaking nan pekerdja 

| Hidup tetap sederhana. 
| Dia tinggal dalam rumah se- 
derhana jang berdi | Jum 
pur. Kebiasaan2 : k 
sai oleh djama 
nja meminum 
ta, memakan 

     

    

    
Pe ana, aa adiahkan ke-| 
padanja - sebuah k 
(jacht) dan sebuah 
Royeg.... 2 
“Yaoi terhadap rakjatnj 

it, sama sekali... 
ka saja radja” bagi Sheik 

“bukanlah ' merupakan 

   

    

  

     

  

    kurang dari mendjelmakan ari 
. welvaart staat” (negara  sedjakte: | 

lingkungan keradjaannja. Dan utk. 
ini dia telah menjediakan wang su- | 
paja ijitaZ itu djangan sampai ting , 
gal tjita2 sadja. EN 2 

Untuk memenuhi  seruannja 'itu,h   
maka ahli2 perantjang, penasehat, dalam zaman 

| ateng menduga bahwa peradaban sema teknik dan aannenter padi 

dari Inggris untuk me 
naganja. Bangsa 
Bedonin  dap ore 

  

    

   

  

|. pengungsian 
enjediakan te 

naga buruh kasar. 

bidjaksana, dengan menda ? 
si. djutaan dolar "uang dari 

Abdullah maka sudah t 
nja ialah: Dunia makmil 
depan. An 

Pembikinah djalan2 raja, ruma- 
han, sekolah2 latihan, taman2 px 
mainan untuk, enaka ana 

ISuatu bukti jang dielas 

beberapa abad lamanja air minurh 
harus diambil dengan kapal dah 
didjual dalam karung? dibuat dari 
kulit kambing. Tapi tidak 
'agi orang tak usah chawatir akah 
kekurangan 'air lagi." 
kita melihat mobil2 mengkilap. 

lama 

Didialan2 

Sebuah pabrik penjaringan rak- 
utk |sasa sedang didirikan untuk me- 

njaring air laut. Pabtik ini akan 
memperoleh tenaganja dari gas 
iang sekarang dibuang begitu, 
sadia dengan djalan membakarnja  lat ! US | 

lah apakah ia lahir di Indonesia da siang dan malam. 

Ae.s|2200 Th. Sebelum Masehi 
LOrang Sudah) M akanf Dgn, 

' Garpu Dan/Sendok? £ 
Istana Dari“ Zaman ,, Tembaga-Permu-| 

laan” Diketemukan 
SEBUAH ISTANA jang uni 

ukan oleh suatu rombongan 
“Junani di Lerna, Argos Selatan, 

ukan setelah menggali dengan 

eranggapan bahwa gedung2 dari 
diri dari sebuah ruangan. Istana 
makan the House of Tiles” (Ge 

     

    
jang nja jang datar dari lembaran2 ba tu-tulis. | . 

Pandjangnja lebih dari 25 me- 
ter dan lebarnja 11.80 meter dan 

mempunjai sedjumlah kamar dan 
ruangan2 tengah jang besar. Din- 

ding2-nja  bermatjam2 , tebalnja 
dari 35 sampai lebih dari 39 intji 
dan pembuatannja mengagumkan 
sangat baik untuk zaman itu. 
Tanda2 tentang adanja pegangan 
dari tangga2 kaju dua buah dja- 
lan pintu keluar dengan djelas 

membuktikan bahwa gedung “itu 

mempunjai lebih dari satu ting- 
kat. Apa jang tampaknja pintu 
masuk terutama, tidak menghu- 

seka- bungkam tingkat bawah dan para 
ahli archeologi menduga . bahwa 
tuangan2 terutama letaknja  di- 
atas. : 
Professor Caskey, pemimpin 

rombongan jang menemukan ge- 
ung tadi bertalian dengan itu 
berkata: 

Apa jang terutama menampak J 
pada orang ialah teraturnja ge- 
dung itu, tepatnja konstruksinja 
dan mungkin sekali terutama ke- 

seimbangannja jang tjantik dalam 
merantjangnja. ,,Djelas sekali, ar- 
siteknja tjakap benar dalam peker 
diaannia, mempergunakan berhi- 
tungan2 geometris dng.  mudah- 
nja, merantjangkan  gedungnja, 
dan dengan teliti memperhatikan 
hasilnja guna 'mendjaga bahwa 
rantjangan2-nja dilaksanakan de- 
ngan teliti. ,,Ini semua adalah 

tentang 
tinggi adania peradaban jg telah gi 

a dimana kita 

tjam itu sudah ada.” 
Keadaan sekararg. 

Apa ig tinggal dari gedung itu 
dewasa ini adalah dinding2 ig ting- 
ginja lebih dari 1 meter  dibaniak 

tempat. Ini setjara kebetulan telah 
terhindar dari api jg dibeberapa 
tempat merusak gedung itu. Bebera 
1 benda ig tak banjak  diketen:u- 
an dilantai, ketinali disebuah ria- 
ngan dimana terdapat banjak pot? 
dan kira2 100 buah stempel dwi 
lempung ig mempunjai gambar2 ber 
Oia Raso Damn sebuah rnangan   

karena ukurannja. Hingga sekarang para ahli archeologi 
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1. Orang Inodnesia aseli. 

landa bukan orang Belanda  (uit-/ 
heemse. Nederlandse onderdanen-niet 
Nederlanders), jang dilahirkan di I 
onesia atau jang pada tanggal. 27 
Desember 1949. bertempat tinggal 
di Indonesia, kedua-duanja jang ti 
dak menolak kebangsaan Indonesia. 

3, Orang Belanda jang lahir di In- 
donesia, atau jang pada tanggal 27 
Desember 1949 . bertempat tinggal 
di Indonesia selama sedikit-dikitnja 
6 bulan, kedua-duanja jang memilih 
kebangsaan Indonesia. 

     
   

    

legar 
|Siapa2 Jg Mendjadi Warganegara Indon. 

menentukan sahnja pemilhan/ penjakit djanuung dari 50 negara Kementertan Kehakiman, maka Menteri termasuk “Sovjet Uni, meat 
ukan tafsira | sebagai ber'kuts Adapun jang | kikan bahwa lemak dalam ma- 

TE ENG AS 5 
-ri-or 

2. Orang asing kawulanegara Be-| . 

  

s @ 

  

  

00000 | Makanan 3 an — Jl Pengaruh Langsung Do 0 II Thd Penjakit Djantung 
Kehakiman 

    
Menteri ahli perawatan penjakit djant 

Djepang dalam sidang  perta 
Kongres Internasional 

Washington pada hari Senen pe- 
tang dengan dihadliri oleh ham- 
pr 2.000 orang ahli perawatan 

araan, mem 

  

kanan mempunjai pengaruh lang 
sung terhadap banjaknja ora 
jang menderita penjakit djantung. 

Kimura menerangkan kanwa mv 
1urut penjelidikannja di. D/epang 
Korea dan Tiongkok penjakit djat 
lung tak begitu meluas dikatangar 
'akiat karena dalam makanannja te 
dapat relatif hanja sedikit lemsk. se 
langkan. penjakit djantung ternjat: 
tebih umum dikalangan serdadu2 A 
S. yang ditempatkan di Timur Djaut 
sarena makanannja ialah ty»is Am 
rika. Pandangan Kimura ini dalam 
sidang tsb. diperkuat: oleh 2 orang 
'okter Italia jaitu Arrigo Poppi dar 
Teodoro Postelli jang mengatakan 

ang tua jang ..gevestigd” disini 
Aprkah 'arti istilah ,.gevestigd” 

   

| Kementerian Kehakiman dalam 
| prakt4c mengawasi pemilihan dar 
"penolakan kewarganegaraan  menaf 
|sirkan istilah ,.gevestigd” ini sebagai 
.berdiam”, .feitelijk gevestigd zijn” 
dan bukan Wjuridisch gevestigd zijn” 
(— harus ada izin boleh menetap 
di Indonesia). karena tafsiran itu 
|Gakni: berdiam). adalah tidak sadja 
sesuai dengan -historie atau dengan 
praktek hukum, tetapi lebih sesuai 
pula dengan Undang2 No. 3 tahun 

     

  

  4. Orang jang sudah warganegara 
Republik Indonesia pada tg. 27 De' 
sember 1949, jang bukan kawulane ' 
gara Belanda. 
| 5. Orang2 jang diperlakukan seba 
gai warganegara Indonesia, /aitu Wa | 
hita asing jang bersuamikan warga 
negara Indonesia sesudah tanggal 27 
“Desember 1949 dan anak seora 
warganegara Indonesia jang lahir se 
sudah tanggal 27 Desember 1949 
dan anak seorang warganegara In 

27 Desember 1949. 
6. Anak? jang pada tg. 27 Desem 

ber.1949 b2lum dewasa dan belum 
kawin, jang 

a) orang tuanja bukan kawulane 
gara Belanda, sedang mereka - sen 
diri adalah kawulinegara Belanda 
(lahir di Indonesia) dan 

b) bapaknja kawulanegara 
da dan telah meninggal. 

Belan 

Perlu diperingatkan, bahwa ada 
sedjumlah ketiiy orang jang berasal 

Indonesia 'aslt, akan tetapi telah di- 
naturalisir — mendjadi - Nederlander 

atau dipersamakan dengan orang 
Eropah sebelum tanggal 1 Dinli 
1893. Orang2 ini mendjelang 27 De- 
sember.1949 adalah orang Belanda. 
Djika .mereka tidak memailr kewar- 
ganegaraan Indonesia dalam waktu 
optie"jang ditetapkan oleh Perseru- 

gara, mereka-adalah tetap orang Be- 

landa, djadi asing. Orang? jang di 
persamakan dengan Eropah sesudah 
tanggal 1 Djuli 1893 tidak mendia- 
di orang Belanda, melainkan tetap 
dalam golongan kawulanegara “ Be- 
landa semula. 

Untuk mengetahui, “apakah  sese 
orang dahulu uitheemse” Nederland 

onderdanen-niet Nederlanders, ma 
ka jang penting ialah pasal I sub 
1 dari Wet Nederlands onderdaan 
sehap van “niet-Nederlanters dari ta 
hun 1910, jang berbunii? Kat 

Van degenen, diz den Staat van 
Nederlander niet bezitten ingevolge 
Ide wet op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap zijn Nederlandse 
Onderdanen: 3 

12 zij, die, in Nederlands-Indis... 

zijn geboren' vit ouders aldaar 
gevestigd, s..... 

Maka jang menentukan, “apakah 
sesedrang adalah uitheemse Neder 
lands onderdaan nistNederlander iz 
  

2 

k dari zaman Tembaga pad 

ahli2 archeologi Amerika dan 
di Peloponesia, Istana itu dikete- 
giat selama 2 bulan. Istana itu 

zaman purbakala itu hanja ter- 
jang baru- diketemukan ini dind- 
dung Tegel) karena bentuk ata 

disebelahnja terdapat servis jg leng 

dalam bentuk2 Helladic  permala- 
an, sebuah sendok teh bergagang 
pendek, sendok2 - makan jg sama 
anehnja dari logan. Dari itu dapat 
diambil kesimpulan “ bahwa orang2 
ig tinggal digedung itu dulu  mem- 
pergunakan sendok dan piring, ha! 
'mana menundjukkan “tentang pera 
daban mereka. 

Dalam penggalian2 
itu, djuga telah diketemukan Io- 
bang pemakaman, akan tetapi ter 
njata kosong. Tempat pemaka- 
man itu jang bentuknja sebagai 
empat persegi pandjang, lebarnja 
2.80 meter dan pandjangnja 3.80 
meter. Isinja ialah tanah abu2 
dan banjak petjahan bala petjah 
dengan dekorasi dari zaman My- 
cenea permulaan. 4 2 

Karena kosongnja pemakaman 
fu banjak. dugaan jang timbul. 

  

donesia jang. lahir sesudah tanggal | 

djuan perihal Pembagian Wargane- niet-Nederlanders, jang tidak meno- 

ting | alah batu bera jang istimewa untuk 3. sada tin 
Lan | kat permulaan (2.200 sampai 2.10 0 th sebelum Masehi) telah dike- 

kap, terdiri dari mangkuk2, piring? |. 

ditempat 

bahwa menurut pemeriksaan mere 
ta penduduk Napels jang relatif mz 
kan sedikit lemak djuga tidak bz 
Yak jang menderita penjakit  djar 
tung. (Antara-AFP). : 

4,7 Miljard 
Dollar 

Kemungkinan Defisit: 
Angg. Belandja Amerika 

Th. 1954-55 
KEMENTERIAN keuangan Ame 

rika Serikat hari Selasa malam 
memperkirakan bahwa budget fe 

deral utk tahun 1954—'55, setelak 
diadakan perobahan2 oleh Kong 

gres terhadap usul presiden. Ei 

senhower, akan mempunjai defisit 
kira2 sebesar $4,7 milliard, diban 
dingkan dgn $3 milliard. nnfuk 
tahun 1953—'54. Kementerian di 

atas menduga bahwa pengeluaran? 
federal akan berdjumlah 64 mil 
lard dollar utk tahun 1951—'55, 
sedangkan dalam tahun 1953—54 
adalah $ 67,6 milliard: dan pema 
sukan? adalah $ 59,3 milliard utk 
tahun '54—'55, sedangkan urfuk 

th. '53—'54 364,6 milliard. 

Usul budget semula jang dimadju- 
kan oleh Eisenhower kepada Kong 
res dalam bulan Djanuari jl. meng 
gambarkan suatu defisit sebesar $ 2,6 
milliard, pengeluaran2  dirantjanc | 
$ 65,6 milliard dan pemasukan? $ 
62,7 milliard. Pengeluaran2 federa! 

untuk th. 54-55 akan berdjumlal 
$ 3,6 milliard lebih Sedikit dari pada 
th. padjak jl. 2 , 

Dari $ 64 milliard pengeluaran? 
itu, untuk apa jang dinamakan pro 

1946. Dengan tafsiran Kementerian. 
Kehakiman itu, maka untuk meng 
tahui, apakah seseorang dahulu uit 
heemse Nederlands onderdaan niet- 
Nederlander —#dalah tjukup ditania 
apakah ia lahir disini. Tidak perlu 
ditanja, apakah orang tuanja bei 
diam disinj pada waktu melahirkan 
orang itu, karena orang jang hanje 
berkundjung ke Indonesia dan mele 
birkan anak “praktis tidak ada. 

Orang2 Belanda jang memilih ke-, 
bangsaan Indonseia harus dapat me- 
nundjukkan surat bukti, bahwa me. 
reka telah memilih kebangsaan In- 
donesia (sebetulnja surat buktj itu 
belum tjukup, sebab apakah pilihap 
itu sah dan diterima itu, barulah ter- 
njata bilamana orang jang berkepea- 

tingan dimuat dalam Berita Negara- 
Djadi sebetulnja bukti jang pasti ia- 
lah Berita Negara, tetapi sajang se- 
kali ada stagnatie dalam pemuatan 
daftar2 itu dalam Berita Negara). 

Orang jg. sudah warganegara Re- 
publik Indonesia pada tanggal 27 
Desember 1949, jang bukan kawula- 
negara Belanda, setjara passief men- 
djiadi warganegara Indonesia, se 
hingga tidak mempunjai surat bukti 
kewarganegaraan (seperti “djuga uit- 
heemse Nederlandse  onderdanen 

lak kebangsaan. Indonzs'a). — Hanja 
orang2, jang dulu mendjadi warga- 

negara “R.I. karena naturalisasi. 
mempunjai surat bukti (N.B. Kalu 
jang memperoleh. nxuralisasi itu 
adalah orang Belania, maka natu- 
ralisas' itu sudah dibatalkan oleh 
KMB). 
Demikian tafsiran Menteri Keha- 

kiman tentang soal kewarganegara- 
an jang diharapkannja - supaja De- | 

e 

   

wan nteri segera mengambil ke- gram keamanan pokok, dirantjangkar 

putusan mengenai soal,ini. (Antara) F& 41,9 milliard. Djumlah ini .dibag 
! TP ana an sbb.: kementerian | anan $ 35, 

milliard: bantuan militer asing $ 1. 
milliard: komisi tenaga atom 2,2 mil 

|liard dollar: dan stockpiling strategis 
$ 0,9 milliard. 

Kementerian keuangan menundiuk- 
kan bahwa pengurangan penerima: 
an2 dibandingkan dengan th, 1953. 
54 'itu terutama disebabkan karen: 
dihapuskannja atau dikurangkannja 
padjak2' jang d'lakukan sedjak per- 
amtiaan tahun ini. (Antara). 

Kekajaan 
H3 5 

Buakitasam 
Tambang Batu Bara Jg. 
100 Th. Tidak Habis. 
Setelah diselidiki oleh seorang 

ahli jang didatangkan oleh Peme- 
rntah dari Djerman, ternjata tam 
bang batu bara di Buk'tasam di- 
Sumatera luasnja ada 32 km. per- 
segi disuatu tanah lapang jang 
terbuka dan akan mendjadi tanah 
jang kekajaannja tidak dapat di 
hab skan dalam tempo 100 tahun, 
dem kian . al. keterangan menteri 
Perekonomjan Iskag Tjokrohadi- 
surjo jang baru2 ini berkundjung ' MENURUT berita United Press 
di Semarang. | dari Washington. pembesar-pem- 

  
Harapan 

. Washington 
“Penjelesaian Djerman 

Melalui Nato 

| Lemak Dim| 

PROFESOR Noburo Kimura, 

tentang 

Batu Tidak Meletikkan Sinar Api — Republik 
Chiang Kai Shek Ikuti Djedjak 

Saga Tik Oleh: Agus Sujudi, 
DALAM TULISAN JANG PERTAMA sudah saja bitjarakan 

tan2, mendjadi kesukaan orang2 
aseli di Taiwan. Ada hasil pem- 
buruan itu jang diperdagangkan 
(dengan tukar menukar) ada pula 

| Suku2 di Taiwan, baik dibagian 
utara maupun: selatan, tjara mere 
ka mengatur perumahan sangat 
sederhana. Umumnja rumah me- 
reka dibuat daripada kaju atau 
bambu. Dibagian dalam dari 
rumah2 itu gelap, sebab djendela? 
sangat ketjil atau malah tidak ber 
djendela sama sekali. Beberapa 
bagian atap tampak lobang2 utk. 
djalan asap dapur. Biasanja, kan- 
dang ajam dan lain2 ternik ke- 
punjaan mereka berdampingan 
dng. rumah tempat tinggal. 

Makanan jang terutama bagi -pen- 
duduk didaerah pegunungan ada'ak 
gandum, katjang dar djagung. Di- 
Samping itu mereka menjukai daging 
babi, kambing ajam dan hasil2 pem- 
buruan lainnja. Sekalipun diantar: 
suku2 itu ada jang suka memanega! 
leher sesama ummat manusia, tetap! 
mereka - masih menjukaj makanan 

jang dimasak lebih dulu. 
Tentang alat matan, sendok ataw 

|supit misalnja, bagi mereka asing 
sekali. Sewaktu merska makan, ti- 

jang untuk kebutuhan Jauk pauk. 
Djadi, selain mereka itu meman- 
dang berburu itu sebagai mata 
pentjarian, djuga dianggap sebagai 
olahraga. Y 

Pada satu ketika mereka akan 
mengurungkan njatnja berburu — 
sekalipun segala persiapannja  su- 
dah dibereskan -—  djika batu api 
1g mereka goreskan pada batu jg 
lain tidak meletik (tidak mengeluar 
kan sinar api): dan menggoreskan 
batu api ini termasuk upatjara se- 
waktu mereka akan berburu. Mere 
ka beranggapan, djika api tidak me 
letik, itu tandanja alamat tidak 
baik. 2 
Dalam hubungap ini, mereka me 

miliki sifat2 pemberani dan sang- 
gup lari jg sangat djauh. 

Sekalipun sudah banjak teori? ig 
dikemukakan, namun hingga seka: 
rang belum bisa dipetjahkan setjara 

tjukup ,,bumbung” tempat nasinja 
sadja dipegang. Setiap  harinja 
mereka makan 2 sampai 3 kali. 1 
Dalam soal minuman keras, 

mereka memang sangat menjukai. 
Lebih2 kalau dalam pesta2. Tja- 

. 

9 cumanang 

   sehidup semati. 
Sekalipun “dikalangan terpeladjar 

kita masih ada orang jang suka per:   

Koxinga Dan Benteng 
| Belanda .,Zeelandia" 
| Suku2 Di Taiwan Mempertjajai Hantu2 Dan Memudja Ular - Orang 
'IJg Sakit Tjatjar Diusir Dgn Dibekali Makan 
Dikubur Dgn Duduk Dibawah Tempat Tidur —Urvurg Ferkwuu Falau 

Dan Minum — Majat 

Jg Pertama Di Asia — 
Koxinga ? 

soal2 jang bertalian dengan ke- 
biasaan suku2 dikepulauan Taiwa n, Memang, disamping adanja berita2 jang menjebut2 serangan 
terhadap Taiwan dan mungkin djuga djika dalam hal ini mendja di sumbu meta 
njak soal2 di Taiwan jang menarik perhatian. Sudah saja sebut- sebut, 
jang merah melilit2 disela-sela g'gi jang ompong oleh beberapa suku 
tjantikan. Ini tentu sadja sebalik nja dengan keadaan disini. Kebia saan kita disini, gigi ompong — 

aan perang, ba- 
bahwa soal udjung lidah 

disana dianggap suatu ke 

baik karena djatuh dari sepeda motor ataupun ompong jang dise babkan umurnja sudah tua, masih 
tjoba2 tjari...... gigi palsu. Sebab dengan gigi palsu bagi orang kita kelihatan lebih manis dari 
pada ompong. 

Yuan terguling, kantor dis Pescado- 
res. turut - terbeku. Pada waktu 
Cheng Ho (di Indonesia terkenal 
dengan nama Sam Po Toa Lang) 
melakukan pelajaran, maka kantor 

tsb. dibuka kembali (tahun 1405). 
Selandjutnja orang kulit putih jg 
mengindjakkan  kakinja di Taiwan 
adalah  pelaut2 Portugis (tahun 
1583). 

Orang2 Belanda (V.O.C.) per- 
nah berperang dng bangsa Portu- 
gis di 'Macao, tetapi “ Portugis 
tidak menjerah kalah dan achir- 
nja Belanda menudju pulau Pes- 
cadores, dimana orang2 Belanda 
mendirikan benteng pertahanan. 
Disini Belanda hendak memaksa 
orang2 Tionghoa berdagang dng. 
mereka, tetapi paksaan mana 
tidak dipenuhi, walaupun jonk2 
Tionghoa itu dibakar dan pentju-   

Sep 
3S 9 
7A 

& 5 (TSINKIANGI) 2 

wan untuk minum arak itu sanzat KCHUBNCHOW, Si 
diperhatikan. Ada 'tjawan jang 4 
sedemikian bentuknja, sehingga 0 Amoy de 1 
tjukup untuk minum dua orang. 5 8 x1gurmoy b 
Tjawan demikian biasanja untuk KCHINMEN) 
minum penganten dan itu dimak- : 4 
sudkan sebagai tanda sumpah-se- | 
tia ..sama lebur sama binasa” atau : & 

JET UNGSHAN da 

k PENGHU 

likan terhadap orang2 Tionghoa 
sering terdjadi. 
Kemudian pada tahun 1624 

Belanda meninggalkan Pescadores 
menudju ke Taiwan. Di Taiwan 

dak mempergunakan alat2 itu. $ 2 
& 1 r ae 

Tjukup dengan .tangan. Djuga £ HA 0 590 “1090-— HOKM 

tidak perlu dengan medja makan. bed SAN O MaT5U 
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Adalah sangat menarik perhatian. 
bahwa djustru didaerah Taiwan itu 

pang menganggap bahwa arang Tai 
wan aseli berasal dari bangsa Mela 

banjak sekali ularnja, maka ketaku- vw jg dahulu kala telah  meranran 
tan orang aselj terhadap ular bero- ke Taiwan. Sedangkan bangsa Tiong 
bah mendjadi pemudjaan. Ular hoa menganggap bahwa orang Tai- 

dianggapnja sebagai lambang. Tiap? wan aseli adalah  perantau2 dari 
kepala suku selalu mempunjai gutji Tiongkok sebelum “ dynasti ,,Ha?" 
jang diukir2 melukiskan seekor ular. (tahun 206: sebelum Masehi — 220 
Gutji jang diukir -dengan gambar Masehi). Ada lain pandangan lagi 
ular demikian “itu dianggap dapat jg hanja berdasar dongengan  bela- 

mentjegah adanja marabahaia. Ka- ka, jakni jg mengatakan — bahwa 
lau masih sedemikian primitifnja tia orang Taiwan aseli dikatakan ber- 
ra hidup mereka, tidaklah menghe- asal dari Hsu Fou dengan 300 pe- 
'rankan djika meteka sangat mem- ngikutnja diutus oleh Shih - Huang 
pertjajai sesuatu penjakit disebabkan Ti (tahun 221—210 sebelum Mase- 
adanja hantu atau ,machluk halus”. hi) untuk mentjari tanaman jg da- 
Dan itu pula sebabnja maka serint- pat memperpandjang- umur manu- 

kali dukun2 sihir disuruh mengusir sia, tetapi djustru usahanja gagal. 
mereka menetap tinggal di Taiwan hantu. 

Penjakit tjatjar oleh orang2 asli dan mendjadi penduduk aseli di 
sana.   “Lebih djaun dikatakan kalau un besar Amerika, mendjelang kun. 

tuk keperluan tsb. dapat didatang | djungan menteri luar 
Kan 3 buah mesin keruk, maka hat 
sinta dari 600.000 toh akan mendja 
li 1:500.000 ton, sedangkan batu ba 
ca jang terdapat di Bukitasam tadi 

grs Anthony Eden ke Paris, te-! 
lah menerima petundjuk2, 
pemerintah Mendes-France aken 
perna sambutan jang baik 

2 La : 

bahan pembakar di hoogovenbedriif | pion anena TNERN PEN saka 
“Disamping itu, di Lampong Selatan Nato berdasarlizn beberapa 'sia- 
'erdapat nula banyak besi. Dalam rzt. Kementerian luar negeri 
itempo 1 th lamanja teranat'tsh sudah | Amerika Serikat katanja telah se- 

| fapat dibangun dan kini sudah dipe tjara Pe ni iheroludia 
sn sebuah mesin keruk dari  Djer kepada London dan Bonn, bahwa 
nan tang perlu untuk mengfruk ta penjelesaian masalah? Djerman 
iah dalam mana terdapat batu ba : . SA melalui N' akan : 
"a jang tebalnia dari 2 sampai 5 m9 2 
mn. Inilah salah satu- soal jang dike 
nukakan olzh. Menteri untuk menu 
lju ke industrialisasi pokok. 

Oh Nasib..... 
Bunuh Diri Bawa Kor- 

ban Orang Lain 

kalangan2 di Washington. 
Sementara itu kalangan jang ter 

tentu di Washington. menjatakan, 
bahwa pembitjaraan2 antara Eden 
Tan Mendes-France nanti akan ber 
kisar disekitar - pengawasan2 “ dan 
.pembatasan2 jang harus  disetudjui 
oleh Bonn sebagai sjarat keanggota 
annia dalam Nato. Menurut kalang 
an tsb., perdana menteri  Djerman 

: Barat konrad Adenauer dalam pem 
SEORANG wanita Djepang, bitjaraannja dengan Eden mengenai 

bersuami, Senin jl mentjoba maralah2 kedaulatan “dan persendja 
mengachiri kehidupannja didunia taan kembali mungkin telah menjing 
in, kerena sudah putus asa. Ia gung pula soal sjarat2 ini. (Antara) 
melompat dari djendela pada ting Tema Ea 
kat ke-7 dari sebuah toko. Dja 
tah dia, Nu Swmiko Hirose 

(umur 27 tahun), mendjatuhi Se- (ih tiba di Ambon wakil ketua orang wanita pend al lotre ber- giro Perantjang Negara, mr. Ali 
nzma Haru Iwamoto (umug 53 Budiardjo dengan maksud untuk 
tahun) jang sedang mendjual da- mengumpulkan bahan2 untuk ren 
gangannja didepan ' toMo tadi. tjana lima tahun. Pada pagi hari 
Dalam keadaan sangat pajah me- Senen Ali Budiardjo telah menga 

  
Pada pagi hari Minggu dengan 

menumpang kapal ,,Kalabahi” te-   Dari penggalian” dan  penjelidi- 
kan? lebih Tandjut diharapkan 

| dapat diketemukan djawaban bagi. 
masalah ini, 

reka kedua2nja diangkut kerumah dakan pertemuan dengan kepala2 
sakit. Hampir pada saat jg ber- djawatan propinsi beserta guber- 

.Ing- 

bhw gapi. penjakit tjatjar, 

merupakan 
penjelesaian jang memuaskan bagi ' 

dianggap suatu wabah jang sangat 
menakutkan. Pada belakangan iri- Akan tetapi ,.China Handbook” 

pun, djika ada seorang jang dihing- 1937—1945 menjebutkan, bahwa 
maka orang orang Tionghoa jang tinggal di 

tempat | Taiwan sudah berabad-abad ting- 
gal disana. Mereka . kebanjakan 
keturunan dari orang2 Tionghoa 
jang pindah kepulau itu dari pro- 
vinsi Fukien sesudah zaman Sui 
(581—618), pada waktu mana ke 
pulauan “itu diketemukan oleh 
orang2 Tionghoa. 

Pada zaman keradjaan Yuan 
dari bangsa Mongool, pulau Tai- 
wan untuk pertama kalinja men 
djadi daerah Tiongkok. 

Kantor administrasinja “ditempat 
kan dikepulauan Pescadores jg me 
ngurusi kepulauan  Pesgadores dan 

Taiwan. Ketika  ahala | (dinastie) 

itu disuruh meninggalkan 

kediamannja dengan dibawai perbe ' 
kalan makanan dan minuman, un-j 
tuk sembuh dengan sendirinja atau 
mati dalam perantauan. 

Satu hal jg luar biasa, djika sese- 
Orang meninggal karena sakit biasa 
(bukan karena tjatjar) maka dia me 
ninggal itu dianggap“ sudah kehen- 
dak dewa2. Dan dia dikubur di ba 
wah tempat dimana pada saat2 ter- 
'aChir sisakit itu tidur. Biasanja, tja 
ra penguburan itu digalikan tanah 
dan letaknja simajat itu seperti 
orang duduk. 

Memburu hewan didalam ' hu- 

Kebutuhan Bahan Bakar 
Umat Manusia Dipenuhi 
Asal Sadja Tjukup Banjak Tungku2 

'Atom Dgn Reaktor Pelipatganda: 
SURATKABAR gerakan pemuda Sovjet ,,Komsomolskaya 

Pravda” Selasa tulis, bima dita tjukup banjak didirikan tung- 

ku-tungku atom jang diperlengkapi dengan reaktor2 pelipatganda, 

maka 30 sampai 40 tahun lagi kebutuhan umat manusia akan ba- 

ban bakar ditjukupi seluruhnja. Reaktor2 pel:patganda (,Umutti- 

piying reakrobpV) Wii menghasilkan bahan bakar jang lebih ba- 

|njak daripada apa jang dipakainja. 

Satu setasion pembangkit tenaga menghasilkan kira2 3 kg plutonium: 

fistrik jang berkekuatan 1 djuta ki dengan kata2 lain, sama dengan ki 

  

  samaan, kedua orang wanita ta- nur Maluku guna mendapatkan 
5 “dalam tempo 24 djam sadja ra2 tenaga bakar baiubara 22.000 

Na F Ni ton. Sedangkan jang dipakainja (kon 
  

  

RUPANJA 

. dan penipuan dengan kedok 

gai anggauta polisi ekonomi . telah 

' mendjadi mode sekarang ini. Ha- 

|kim Pengadilan Negeri 
pada hari Senen telah  mendjatuh- 
kan hukuman pendjara 4 bulan pen 
djara kepada terdakwa Tan Aj 
Wang, karena melakukan  pemere- 
san/penipuan pada seorang pemilik 
toko di djl. Lasem Djakarta. Tan A 
Wang jg mendjadi anggauta polisi 
bagian tata usaha telah mengaku se 

“bagai “polisi ekonomi” dan. berha- 
sil mendapatkan uang sogok seba- 
ajak Rp 600 dari korbannja. — Ka 

rena: kurane hati?nis, senrang Chak 

. bernama W. psen yari Munggu pagi 

perkara. pemeresan, telah meninggal dunia - disambar 
seba-lieep dibilangan Senen Raya. Waktu 

Djakarta | korban. — Tanah 

di meninggal dunia. keterangan? tsb. 

& 

pula, bahwa PRW tak akan meng- 
adakan ,,Stembus “Accoord” dengan 
partai2 lain. — Gara2 puntung ro- 
kok jg dibuang sembarangan, Senen 
siang jl. djembatan Ogan jg meng- 
hubungkan: Kertapati dan kota .Pa- 

lembang. telah terbakar hingga lalu 
lintas terpaksa dihentikan. Memong 
diembatan jg dibuat dari kaju itu 
sudah banjak lapuk dan mengh :n- 

daki perbaruan, — Kehendak Thai- 
land dan Pilipina mengenai  Sesto 
achirnja akan kesampaian.” Menu 
tut John Slesser, marsekal  Annk. 

ber jbl. di Medan telah diadakan Udara Inggris... katanja pembom2 
Koriperensi Partai Wanita  Rakiat atom Amerika dan Taggris alan 

Mestedornesia, “Umis PIhuuagajaah. meropaan .elgi boclakana' ya bapa 

TK akan mengadjukan 10 orang bagi Seato. — Lagi terdjadi ketje'u- 

itu D. telah melontjat dari trem lis- 
trik dan tanpa diketahuinja lewat 
sebuah jeep jg terus. menggilas si 

longsor didesa 
Tjileungsi, kabupaten Bogor, pada 
malam Djum'at jl. telah menjebab- 
kan 9 orang mati terpendam ig 
hingga kini belum dapat digali dan 
3 rumah pun ikut tertimbun. Long- 
sornja tanah ini akibat hudjan le- 
bat jg mendjurugkan puntuk tanah 
setinggi 75 meter, 
— Dari tgl. & sampai 11 Septem-   

tialon dalam pada itu ditegaskankaan pesawat terbang. Hari Ming- 

sumsi) berdjumlah antara 100 dan 

1200 gram uranium tiap2 djam. Su 
“ratkabar tadi mengatakan seterusnja 

bahwa sard/ana2 atom Sovjet kinj se 

: dang  mengerdjakan pemasangan 
tungku2 atom dari 50.000 kw. dan 

110.000 kw. Beberapa hari lagi, kata 
| harian tadi, Sovjet Uni akan mem 

: peroleh success baru dilapangan ini. 
gu jl. sebuah pesawat raksasa C-124  Tulisan2 ini dimuat dalam sebuah 
milik Dinas Angkatan Udara Ame- karangan mengenai perkembangan 
rika telah djatuh di Thule penjelidikan atom dj Sovjet Uni. 

land. 10 orang tewas dan 5 oranw! bangke BA Ja Ye 
selamat. Djuga kongsi penerbangan | f 

#Brazilia. mengabarkan, bahwa se-' 
buah pesawatnja pada malam Se- 
nen jl. telah djatuh dilaut, 11 orang 
tewas akibat ketjelakaan ini, sedang 
1S orang lainnja dapat dj selamat- 
kan. — Diseluruh dunia ini menu- 
rut taksitan ada 40 djuta orarig ig 
bernegara. Untuk — membitjarakan 
nasib mereka pada hari Senen oleh 
sekdjen PBB telah dibuka suatu 
Kennsrensi, Amerika dan Rusia ft 

Yiwabali udlutu BOMpETEN, Lal 

Green- 

Kementerian pertahanan Ingge 
ris hari Selasa mengumumkan ba 
hwa pasukan2 Inggeris dan Com 
monwedlth di Korea akan dikiura- 
ngi dua-sepertiga, Dalam pengu- 
muman itu dikatakan bahwa ke- 
putusan tadi diambil setelah Ame 
rika Serikat memutuskan — untuk 
mengurangi pasukan2nja di Ko- 
rea, Di Korea Commonwedlth 
Inveeris memvunidi satu divisi 
sdt maa-utia 24,000 orang, 

« 
j 

gi kedukun, tetapi pada umumnja vb 
soal ketachajulan itu sudah- hilang. v 
Bagi orang2 aselj di Taiwan masih 4 Pa 
sangat tebal « kepertjajaannja — pada 4 KAOHSIUNG 
tachajul. Mereka masih sangat meni ty : 
pertjajai pada hantu2, dap mendjadi | Sa 2 
kejakinan mereka bahwasanja sega- 
la kedjadian didunia ini diatur 'oleh | 
-dewa2 jang sakti. Mereka sangat 
mempertjajai, bahwa antara rasa BATAS “DAERAH SIATO" 
dan roh (djasmani dan rohani) da- ' LA In 
pat dipisahkan atau berpisah dan 

Sana Bah ng Peta Bean ae ena asalnja pendu- | Belanda berhadap-hadapan dng. 
duk Taiwan jg aseli. Orang  Die-| rang Spanjol, tetapi dalam pe 

erangan tsb. orang2 Spanio! ka- 

fah dan 18 tahun tidak pernah 

tampak orang Spanjol. Begitulah, 

achirnja Belanda- mendirikan ben- 

teng ,.Zeelandia” dan berkuasa 

disana. 

Sementara itu pada tahun 1644 

keradjaan Ming di Tiongkok di- 

achiri sedjarahnja. Penganut2 

Ming jang ingin meneruskan per 

lawanan (membela Ming) meng- 

undurkan diri ke Taiwan. Pemim 

pin mereka bernama Cheng Cheng 

Kung atau jang oleh orang2 Barat 

disebut Koxinga, suatu nama jang 
berasal dari gelar ,,Kuo Hsing 
Yeh” (artinja: Tuan dengan She 
Nasional) jang diberikan kepada- 
nja oleh kaizar Ming sebagai 
tanda penghormatan. 1 

Gubernur V.O.C. ke-12 di Tai- 
wan bernama Fredrik Coyett su- 
dah mendengar akan adanja sera 
ngan Koxinga, maka segera dia 
minta bantuan V.O.C. Djakarta. 
Tetapi bantuan tidak bisa dikirim. 
Koxinga achirnja dapat  mengu- 
rung benteng ..Zeelandia” sedjak 
tg. 12 Mei 1662 dan sembilan 
bulan kemudian Koxinga berhasil 
merebutnja. Orang Belanda pada 
3 tahun kemudian mentjoba mem 
balas. Tetapi hanja berhasil men- 
duduki Kelang, suatu tempat 
ketjil. Achirnja itupun ditinggal- 
kan Jagi. 

Koxinga pada tahun 1663 me- 
ninggal. Ja diganti oleh anaknja 
sebagai radja di Taiwan...Bangsa 
Manchu terus melakukan penjera- 
ngan hingga tahun 1683 dan 
achirnja anaknja Koxinga itu ka- 
lah. Taiwan mendjadi djadiahan 
Manchu, pada djaman keradjaan 
Tsing pulau itu didjadikan pro- 
vinsi Fukien, tetapi pada tahun 
1885 didiadikan satu provinsi ter 
sendiri diberi nama prov. Taiwan. 

Djepang menguasai 
Taiwan, 

Berhubung Tiongkok kalah pe- 
rang dengan  Djepang (perang 
pada tahun 1894—1895) maka 
Taiwan diserahkan kepada Dic- 
pang. Tetapi penduduk aseli jang 
dibantu orang2 Tionghoa menen- 
tangnja dan mereka pada: tahun 
1895 membangunkan republik ig 
pertama di Asia dan menjatakan 
Taiwan berdiri sendiri. Tetapi re- 
publik jg sangat muda itu dalam 
beberapa bulan sudah dimusnah-   kan oleh Djepang. Tetapi selama 
20 tahun dihitung sedjak tahun 
1895 — selama Djepang berkuasa 
di Tawian — tidak kurang dari 

120 pemberontakan telah terdjadi. 
' Baru setelah perang dunia kedua 
i selesai, Djepang melepaskan Tai- 
uan dan diserahkan kepada Tiong 
ok. 

Sedjarah terulang? 
Atjapkali perkisaran sedjarah itu 

terdjadi seperti  berputarnja roda, 
Seringkali ada hal2 jg terulang. La 
rinja Koxinga dari daratan” Tiong- 
kok ke Taiwan, mirip dengan mun: 
durnja. Chiang Kai Shek dari data- 
ran Tiongkok ke Taiwan. Tetapi, 
apakah akibathja akan sama, saja 
belum. berani. meramalkan, Meru- 
malkan soal ini, akan berarti saja 
melepaskan pendirian saja jg meng- 
ikuti politik bebas. 

Oleh sebab itu, djustru 
pada 'achir2 “ing atjapkali  disebut2 
sebagai berita “besar dalam pers, 
dan mendiadi" bunga kata2 penjiar2 
radiowumaka saja perkenalkan  Toi- 
wan sebagaimana diatas. Nama Tai 

wan ctjankali diseb:t Formea, ibu 
ketanja bernama Taipoh, 

Taiwan 
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jang berguna untuk rumah tangga. — 

   

  

   

  

Harco Di. Seteran No. 26 
Pa : 2 2 ie ang 

Ts SEDIA: 

. Mesin Djahit 
kas dan ent SAMUDRA      

  

     

3 kelihatan lebih muda ae aa | # LINDA 
t Fa, se sapa SINGER 
P ana s 3 2 : montok 4 Il: Semua "Persediaan terbatas ! 
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PETUDUNGAN 34 
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SEMARANG 

Tablet Aa untuk 
Sula lae eta elu Mit ell ga 
" Telah atau pegal:linu,: 
-djadi segar tetap kuat 

AA EN EN AE ENI PANA 

  

“3 . Toka Pedamaran 90, Aa 900 
5, Semarang. 
B3 dan AGENTAGEN diselarah tem 

Ea pat. 

    

  
raman 

. "TT SURAT PUDJIAN 
P3 : Dengan :ini saja menghaturkan diperbanjak terima kasih kepada: 

| Tabib M.S, RAHAT 
» Djil. Seteran 109 — Semarang 

jang telah meboolari penjakit WASIR (Aambeien) saja sampai 
sembuh sama sekali dalam tempo 9 hari TANPA OPERASI. 

Hormat saja, 
Ni SIAUW INGe LIAN 
Progo Gg. 2/31 — Semarang. 

KERANA RAK AAN AR 

    

  

Pernjataan Terima Kasih 
Dengan ini kami mengutjapkan banjak-2 terima kasih atas se- 

gala bantuan, baik moreel maupun materieel, jang diberikan oleh 
NOTARIS R. M. SOEPRAPTO, Djl. Purwodinatan 1/12 Telp. 811 
Semarang, kepada pendirian JAJASAN PEMBANGUNAN RU- 

5 S. MAH-2 SEKOLAH KABUPATEN BLORA pada tg. 8 September 
Ki JI 5A— 

F An. JAJASAN PEMBANGUNAN RUMAH-2 SEKOLAH 
# KABUPATEN BLORA. 

. 2 Ketua, 

: MA Ea 

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 

PREMIERE 
BE 1 17tah.) 

SE 
5.00 - 7:00 - 9.00 

  

  

   

  

    

  

     

Film Italia 
' jang memikat 

wat dan 

Ma 1 

DIR FICULT 

YEARS 

  

     

  

      

  

Een nieuw Italiaans meesterwerk 
het humorvolle ironische dramatische verhaal 

  

van een familie in deze 

JLk Le 
toga: LU LWNGI ZAMPA  seoneria: SERGIO AMIDEI 

zuteur van 
@” nRoma open stad”, 

Aira 19 Pace” ne uloia” en ,,Palsa” 

  

. 

Menggambarkan 
bagaimana sua- 
tu keluarga jang 
tidak mendjadi 
anggauta Fascis- 
me mendapat 
pengalaman jg. 

buruk !          
INI MALAM 
PENGHABISAN, 

(u. 17 tah) 

—. Grand 
5.00 - 100 9.00. 

  

  

Ga 

BESOK MALAM PREMIERE ',G RAN D” 5.00 7.00 9.00 Ku. 17 tah) 

. SCOTT BRADY — JOHN. RUSSELL — DOROTHY HART — dim.: 

€ "Hebat ! Serem ! 

? -U N D E R “ Oo Ww” dan Gempar ! 

5 Every bullet in Chicago had his name on it! Kill or be killed ! 

saga Thriller penuh sensatie — Kepala ! 

   

    

INI MALAM 

D.M.B. 1 Naaah 

2 

TOT, SALMAH - LOT TYANI- MURMANINGSIH - 1 
sea UDJANG- an 

  

k iiterij merk TERTA, type s8 harga Rp- 1425.— 
«nadi luar Negeri) dan penata stroom sangat ringan, Batterij dalam peti 

10 inch harga 

2 aa 
Di Slamet Bpndi 126 SoLo y 2 

, 2 Tilp 273p ag 

Aa NA MAA. “5. Un 

| njakit. 

Ch). Losmar's Leucorrhoea Table ts. Rn». 12,50 
Berguna sekali buat wanita sakit keputihan (Pektay). @) - Losmaws Syphitis Tablets Rp. 12.59 Berguna sekali. buat membersihkan darah kotor. t eh. Losmam's Santal Cystol. Rp. 12,50 - 4. Istimewa buat penjakit Tjwit jing. 

5 Losmau's Chocolate Laxative vil, Rp. 3-— 
Pil urus' mandjur untuk bersihkan perut. 

8)  Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

8)  Losman's Calosion Tablets. Rp. 12,50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. ag )  Losman's Neuring P1. Rp. 12,50. 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu 2 

D Losmar's Anti Pollution' Tablets. Rp. 12.51 
Obat adjaib buat hilangkan bongsiat (pollutie zat bibi). 

Kk) Losman's Deafness Pil. Rp. 12,50 
/ Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

D  Losman's Rheumatic Pil. Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entjok d.lI. sakit rheumatiek. 

m) Losman's Antacid Po Rp..4— - 
“ Buat sakit Ulu Hati, kele ihan asem, makanan tidak hantjur.   

    

    

    

  

  

..Heromeor "0! 
the Sahara's v 

sg Most Amazing 
Adventure? 2 

5.00 - 1100 “9.00 (a. 13 tah) 

   

  

Penuh netie dan sensatie ! - 
Hebat dan Gempar ! 

    
  
  anna mna . — 00cm 
ROXY INI Malam dan BESOK Malam S.- 7-9 (u. 17 tah.) 

MOH. MOCHTAR &— RD. ENDANG — SOFIA — dim.: 

KEK MATA, PENGANTEN 
« Tjerita jang memikat San menarik hati !   Type Fertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/1N/A1/171. 

    

      
   

    

     
    

    

Pandanaran 66 - tilp. - 2229, 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 

IP dan Praktek Ui 
. (N 265.— . MH Djam Tag PA 

Rumah: 9 7.00— 9.30 

    

BARU TERIMA : 

mem GOnensator - T A B 1 BI untuk Mesin Djahit. 
$ nyah sa Tn Untuk Didjual lagi, dapat 
pecialist untu am- f Pa) ASTHMA, KEPUTIHAN, | korting istimewa, 

IMPOTENTIE dan lain - lain pe- Toko 29 AN R I 12 
| PETUDUNGAN -34 

— SEMARANG — 

  

  

  

Djam bitjara : 9—12 pagi 
Bi 5—7 sore 
SANA,   
  

Tersedia untuk para pemiik FIAT New 1100 jang di- 

: lever oleh kami 

BAND luar dalam 

ukaran DOOX 14 | 
HARGA FE. Z. 

OUICK MOTOR 
Semarang — Solo 

  

  

mu Gaib dan SUTJIHATI 
Sanggup mengobati penjakit 

hingga sembuh:  Perobatan dari 
djauh. Sedia Obat2 Indonesia tju- 
kup. Ongkos damai. 

ACHLI FALAK - ACHLI NASIB 
  

     
Disertai Ilmu Sutji Hati, mene- 

rangkan nasib jang akan datang 
akan menemurt (mendjalani) dan 
lain2. 
Kalau -tidak tempo datang tju- 

kup surat menjurat 1 orang diser-   Siang djam 14—16.30- 
Hotel Islam kamar 124 jumat dan hari Besar  Prij. 

| Keprabon — Sol o. Minggu, Kemis buka /2 hari.     
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a) Losmam's Vigosen Tablets. Ro. 12.50 
Obat ini menambahkan darah sungsum, zat-hidup dan napas 

Ii. v. Soedj ito | 

Ja ak Listrik merk FROST  vereh roomds - 1650. 2 Ika Elisabeth Pa 30 “2 
OI engan na Ti! 

| SINI H 

SN AN : 
Tn - Batuan. ma .. 2 : .-.. 
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LENS 105 m.m, and 

TRANSFORMER 
EASEL 
CLOCK and etc. ' 

Harga Rp. 13.766.— 
Bisa dapat beli di : 

FOTO STUDIO 

EVERGREEN 

  

    

PHoro. ENLARGER 

NEIGEL 
EXACT 45 C 

BIS 4” x 5” 

with coupled ' | 
Rangfinder 

» 

150 m.m. | 

»CITY” 
BODJONG 36 

Telf. 1829 — 
Semarang   

». La e 
Baru Terima: 

Koleksi baru dari mesin-mesin djahit cabinet 

Model 1954, merk : 

LINDA de Kami 
FORMICA 
ROYAL 

"Untuk memudahkan para-pembeli, 
dalam kota, dapat diantarkan franco sampai dirumah. 

Distributeur : 

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

HILLMAN 
VICTORIA 

setiap pembelian untuk 

  
| 

| 
  

“Sela Wajang Kulit 
Tatahan halus, sunggingan indah, buah tangan para ahli di Solo. 

Kresna, Rama, Gatutkatja dll. ukuran Kidangkentjanan 4 Rp. 75.- 
|Wajang ukuran biasa 4 Rp. 125— — Rp. 250.— 

|| Dapat dikirim ke alamat Tuan. 

Djuga sedia hasil seni ukir, sungging dlsb. 
TOKO KESENIAN & KERADJINAN ”SRIKANDI” 

Dj. Slamet Rijadi 188 — Solo. 
  

  . tai uang Rp. 10— Kalau bisa 
Alamat : datang ongkos Rp- 7,50. 1: 

R. HADIHARTONO PENASEHAT, 
(R- GUNAR) Pagi djam 9—12. 

  terutama memberi tenaga. Sangat berguna bagi orang Lelaki 
wanita -jang badan lemah dan berpenjakit. - : bh” Losman's kmmenagogue Tabtets. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Wanita datang Haidh 
La tentu, darah kotor men Sumpet, perut berasa sakit kuras, 
darah, muka putjat, kepala using dan pinggang linu pegal. 
Obat ini tidak untuk wanita jang mengandung. 

1)  Losmans Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, pegindjel, lemah, djalanan 
kenijing berasa sakit dll. 

0) Losmar's Rloodtonic Tablet. Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem 
buh. badan lemah muka putjat, makan tidak enak. : 

Terdapat di semua Toko-toko- Obat Tionghoa. 

1 tablet 

    

  

nia. bahan baik 

Bahan-bahan bangunan jang baik adalah perlu untuk 
membuat sebuah rumah. Begitu pula tubuh mendjadi 
kuat, kalau darah sehat dan bersih. Zat-zat pentjegah 

: jang disatukan dalam pil-pil Joodkali jang rupanja 
bulat-telur itu, mentjegah dan menjembuhkan penja- 
kit-penjakit, disebabkan darah kurang bersih, seperti 
urat-urat mendjadi beku, penjakit urat-saraf, pegal 
dan intjok, sakit kerongkongan dan asma. Spora-spora 
Jood adalah untuk tiap-tiap manusia penting sekali : 

ditjampur air segelas, menambah 
penggantian zat-zat dan membersihkan darah. 

  

  Semarang: T EK S ENG TONG     
  

    

50N, NRYD YOU FOOL USZ YOU LET YOUR NGAN'T TALK NOW, pap! 
SISTER AN' ME THINK YOU WERE TH INE GOT TO SEE ROV// 
- MASKEP KIPER IN Sg koveo! ROGERS-- WHATIS 

5 HAN AA WRONG, JAWBONEF 
. Ga BN TAI | , 

Pc FX : 1 1 | 

  

    

  

   
   

      

— Nak, mengapa kamu membohongi kita? Kamu menabiarkap adik- 
mu dan saja untuk mengira, bahwa kamu penunggang bertopeng dalam 

rodeo. 
— Tak dapat ditjeriterakan “sekarang, ajah! Saja harus menemui 

Roy Rogers — apa ada kabar tidak enak, Jawbone? 

      
Tana 4 EGULATION EIGHT 
SECONGS “AN! TH' TIMER AINIT. n 

— Roy telah mengendarai 
banteng. Brahma 

lebih: waktu delapan sekon- 
dan wasit tidak 

djuga membunjikan semperit- 
njal 

Mena usai 
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THE STORY OF SEABISCUIT" 

   
      
     

     
     

        

  

  
  

  

  
Kilauan KURA tak ada bandingnja.     
  

  

Beribu-ribu terima kasih kami utjapkan 

Pernjataan atas pertolongan Bapak TABIB: R.M, 
Terima Kasih Darvorjarito - H.H. KAWARNO 

- TABIB OCCULTIST -. WIDURAN - 
nyaa sem SOLO . (Muka Ged. Bioskop .,Star”). 

s3 # Jg. telah menjembuhkan penjakit kami, 
jalah penjakit: Kemarahan - Kemalu- 

maluan - Ketakutan - Ketjil hati - Ke- 

bingungan - ta'bisa memikir - Hati se- 
lalu berdebar-debar - kurus kering - 

putjat dan ta'mempunjai napsu bekerdja 

beladjar - sering putus assa, dlls. Setelah 
kami obatkan kepada Bapak Tabib tsb., 

dengan waktu jg. pendek sadja, penjakit 

kami telah lenjap sama sekali. Ini suatu 

bukti jg njata, bahwa: Bapak Tabib ter- 
sebut, pantas dipudji keachliannja, ten 
tang mengobati segala penjakit. Siapa 

berkepentingan, harap berhubungan langsung, surat-menjurat 
harus disertai uang/pranko Rp. 2,50 dan menanjakan Nasib. 
tjukup kirim uang Rp. 15.— 

Kami jg. sangat memudiji: 

SRI KADARJONO — Delanggu - Klaten —— Solo. 

WALISANA 
(BABADE PARA WALI) wiwitan€ agama Islam ngedjawa, sarta 

isi wedjangan bab ngelmu warna2, suluk warna2, babad kang nge- 

nani agama Islam uga warna2 nganti bisa ngarani manawa asale 

agama Islam iku dudu saka Arab nanging saka Persi, dene Islam 
agaman€ wong Hadramaut iku s€dj& maneh. Tjekake buku Wali- 

sana iki klumpukane piwulang, babad suluk, ngeimu, wedjangan. 
Kawruh abangan S€ch Sitidjenar lan babad& Wali2 nalika Men a. 

1 Buku tamat rega Rp. 25.— 

ALMANAK PRIMBON DJAWA 
Wus metu, kanggo tahun 1955, ing sawis& perang lagi iki munfjul 
primbon Djawa kang ganep, sanadyan wus ana toko buku kang 
gawe almanak, nanging primbone durung mapaki karo kang metu 
iki”, kabeh-ana 135 warna, dalah almanak ringkes sarta watjan 

Samoedramanthana (Ngebur sagara) basa Kawi Djawa, saka ka- 

rangan€ Dr. H. H. Juynbol, buku almanak iki bakal ora mbalekak€ 

tumrap kang takon-tinakon bab: dina betjik, sasi, tanggal, sarta 

kabeh p€etung wus nglumpuk dadi sidji. 
1 Buku tamat rega Rp. 12,— 

Tumrap para langganan bisa mundut kalajan rega Rp. 10.-—, ong- 

kos kirim bebas. 

  

  

Toko Buku SADUBUDI 
Purwopuran 58 — Solo. 
  

  

Gea INI MALAM D.M.-B. 5.007.009.00 (u. 13 th) 

    

    

Dale Robertson Plan saring BETIY Thelma Ritter ud Ea 5 EL - Ll GRABLE 
John Carroll 1“cotag.by TECHNICOLOR: 

    

  

  

IMEL ULU BUAT | 
(INI DAN BESOK | 
(MALAM! (13 th.) 
Je 

.WARNER BROS. “21 

Buat &- | 
ANCASTER, 

REX 
5.00 - 7.00 - 9.00 

PERAMPOK 

MERAH” 

  

  

  

    BESOK MALAM iwo dangerous men lured into 

prernlera rnysterious bayous by an exciting 

Orion 
Io 7th ad 
Sebuah film 

M.G.M. terbaru 

akan membikin     mendirikan bulu 

dan memilukan ! (" - EF: t'A R | A N u ) 

Pengedjaran jang dilakukan oleh seorang polisi jang lunak hati. Per- 
kelahian mati2an dirimba raja Luisianna antara jang mau ditangkap dan 
jang mau menangkap ! 
Tjerita dua musuh jang konsekwen jang berachir dengan persaudaraan 

jang mesra ! 

Ini malam penghabisan: INGRID BEKGMAN — LESLIF HOWwARD 

5.00 7.00 9.00 (17.th.) »sINTERMEZZO” 

DJAGALAN — INI MALAM PREMIERE 5.5 7.2 9... (Seg. umur) 

Film Tiongkok paling baru tjerita silat jang hebat ! 

IE SU CHIO dim. ,"HONG KANG NU HIAP" 

DJAGALAH HARI MAINNJA FILM2 JANG HEBAT: 

Shirley Temple — Barry Fitgeraid Glenn Ford — Diana Lynn — 
" Patricia Medina  dlm.: 

»PLUNDER of the SUN" 

  

  

  (Technico!or) 

  

Tanggal 15 s/d 19 September 1954 
ROBERT RYAN — RHONDA FLEMING 

dalam 

sinfernos 
Sebuah action. film dari 207H. CENT. FOX. 

in Technicolor, 
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