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Mr. Sudjarwo Tj 

    

gota delegasi Indonesia, didalam pi 
datonja didepan  Madjelis Umum 
menerangkan, bahwa soal 1 
rat mempunjai sifat ,.explosif” dan 
mengantjam perdamaian. Tidak 
ada perdamaian dan ketenteraman 
di Irian Barat, katanja, baik bagi 
rakjat sendiri maupun bagi kaum 
pendjadjah sendiri. Disana meradja 
lela kegelisahan politik dan sosial 
terus-menerus, jg disebabkan ' oleh 
belum diselesaikan ' pertikaian me- 
ngenaj soal ini. Dan keadaar ini 
memang diketahui oleh umum”. 

tenaga? kolonial dengan semangat! 
dan tindakan anti-Indonesia terus 
menerus dikirimkan ke Irian Ba- 
rat untuk apa jang dinamakannja 
pertahanan bagi #daerah itu. Ini 
sudah tentulah mengantjam per- 
damaian rakjat Indonesia.” ,,Me- 
mang di Irian Barat tidak ada 

Diterangkannja pula, smt) pasar Sati 

20 NN, Suara Merdeka”, ”— 
KH etamti,” 

0000 Purwodinatan 

ol. Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

ndia, Selandia Baru, 

Utara No. 11 A. 1228, Rumah 1798 Smg. 2087 Smg.    

     
edaksi 

a ) Rp. 11.— dalam | i r dimuka) Rp. dalam kota Smg £ erat) 

Perserikatan Bangsa2, setelah mengadak an pemungutan 
'at sore, menetapkan memasukkan soal 

Irian Barat kedaiam agenda Madjelis Um 
38 negara, jg menentang 12 dan 9 blanko. 

Lian Inggris, Australia, Belgia, 

Persetudjuan K.M.B. 
Dikatakannja lagi, bahwa ,,di 

dalam Persetudjuan Konperensi 
Medja Bundar jg dibuat ditahun 
1949 jg memberikan kedaulatan 
kepada Indonesia, tidak ada ter- 
kandung tafsiran bahwa Belanda 
boleh memegang terus kedaulatan 
atas Irian Barat. Dan begitu pula 
pendirian Pemerintah Belanda, 
bahwa dia tidak pernah memper- 
timbangkan kemungkinan untuk 
menjerahkan — kedaulatan atas 
Irian Barat kepada Indonesia, 
tidaklah betul.” Pemerintah Belan 
da telah berdjandji kepada Indo- 

kepada Perserikatan 
Bangsa2, bahwa dia akan menje- 
'rahkan kedaulatan “atas seluruh 
wilajah Indonesia dengan | tiada 
ketiualinja, kata Mr. Sudjarwo. 

Tetapi rupanja Belanda mau 
menutup pintu bagi perundingan. 
Usul Belanda jang meminta su- 
paja soal Irian Barat djangan di   perdamaian dan ketenteraman, ke 

tjuali djika jang dimaksud oleh 
Sahabat saja,: Mr. von Balluseck, 
ketenteraman dan kesunjian di 
kuburan,” kata Mr. Sudjarwo, jg 
menambahkan, bahwa ,.djika be- 
tul seperti jang dikatakan oleh 
wakil Belanda, bahwa bangsa2 jg 
hidup dibawah pendjadjahan ber- bahagia hidupnia, seperti rakiat 
Irian Barat, maka tidak akan ada 
masalah Indo-Tiina, tidak ada 
masalah Mau-Mau di - Kenya, 
tidak akan ada soal Tunisia dar 
Marokko, dan dalam abad ke-f$ 
dan ke-19 tidak akan ada perang 
kolonial dinegeri2 Amerika Sela- 
tan, dan sungguh tidak ada revo- 
lusi melawan Inggris di Amerika 
Serikat ini.” : 

»Orang2 Indonesia sudah bosan 
mendengarkan utjcpap pihak Belan 
da jg mengatakan bahwa merekc 
hendak memenuhi .,missi sutji” d 
Irian Barat”, kata Mr. Sudiarwo ir 
kemudian membantah dalil pihak 
Belanda, bahwa tidak ada pertaliar 
kebangsaan - antara penduduk Iriar 

«Ini tidak benar”, kata 
delegasi . Indonesia itu, dan tam- 
bah lagi soal2 ethnologis ini tidak 
tjotjok dengan sifat perbintjangan 
kita. Sesuatu negeri mungkin mem 
punjai bermatjam2 suku-bangsa di 
dalam batas2 negerinja. Dap pihak 
Belanda sendiri telah mengakui, 
bahwa penduduk Indonesia terdiri 
dari kira2 17 suku-bangsa Ig mem- 
punjai bahasa sendiri, dan di sarn- 

anggote | 

masukkan kedalam agenda, akan 
mempunjai konsekwensi jg berba 
haja dan merusak. Bukan sadja 
dia akan merusakkan kepertjaja- 
an bangsa Indonesia jg 80 djuta 
Ibanjaknja, tetapi djuga akan me- 
rusakkan  kepertjajaan bangsa? 
lain iang mentjari kemerdekaan, 
keadilan dan perdamaian dengan 
perantaraan PBB.” Apakah kita 
dengan berbuat begitu tidak me- 
lemahkan kekuasaan dan kompe- 
tensi dari Madijelis Umum? Kare- 
na itu usaha kita mentjari kemer 
dekaan dan perdamaian dengan 
berantaraan PBB djangan dihenti- 
kan, kata Mr. Sudjarwo. (Antara) 

Tolakan wakil Belanda 
Lons. 

Ketua delegasi Belanda, Mr. 
Luns, dim. sidang Madjelis Umum 
jg memperbintjangkan apakah soal 
Irian Barat akan dimasukkan keda 
lam agenda atau tidak. Sementars 
itu sebelum pemungutan suara me- 
nerangkan bahwa pemerintahan Bc 
landa di Irian Barat memberikan 
djaminan jg menenteramkan. me: 
madjukan, memperlakukan dengan 

adil dan melindungi Ixakjat disana. 
Djika penduduk Irian Barat ini di 
gabungkan kepada Republik Indo- 
nesia jg asing bagi mereka, kesem- 
patan baginja untuk memerintah 
sendiri dan menentukan nasibnja 
sendiri akan terputus sama sekali 
dan untuk selama-lamanja. Dan se 
landjutnja keterangan? tentang  ke- 
adaan didaerah itu — ig kinj dgn. 

status Irian Barat kedalam agen- 
um adalah atas permintaan Indo- 

   

  

   

  

     

    

   

  

suara, dalam 

Jang tidak menjetudjui ialah 
, Kuomin tang, Denmark, Perantjis, Luxem- 

Jang blanko 9, jaitu Amerika Serikat, Kanada, Colombia, Repu- 
Peru dan Venezuela. Demikian UP dari New York. 

de jure — akan mendjadi tanah 
djadjahan Indonesia, & (3 

Mr. Luns selandjutnja mengu- 
raikan djalannja perundingan In- 
donesia—Belanda sedjak Perang 
Dunia kedua berachir( dan soal 
Irian Barat setjara resmi telah di 
rundingkan, tetapi tidak mentja- 

Dp. sesuatu persetudjuan, bukan 
k#rena Pemerintah Belanda tidak | 
mau mentjari penjelesaian jg adil, 
tetapi karena Pemerintah Indone- 
sia memadjukan tuntutan jg tidak 
masuk akal, jaitu Pemerintah Be- 
landa a priori mengaku akan me- 
njerahkan kedaulatan atas Irian | 
Barat kepada Indonesia. | 

Tuntutan Indonesia itu kentara 
tidak memberi kelonggaran untuk 
berunding berdasarkan kedaulatan : 
Belanda atas Irian Barat. Tjampur | 

Bangsa tidak akan mengubah ke- 
njataan, kata Mr. Luns jang se- 
terusnja mengutip peraturan 
jang melarang Madjelis Umum 
memadjukan nasehatnja tentang 
sesuatu soal -jang sedang diurus 
oleh Dewan Keamanan. 

Dikatakannja, bahwa kini soal Iri 
an Barat itu sedang didalam agen- 
da Dewan Keamanan, dan disana 
akan ditjarai penjelesaian mengenai 
Irian Barat. Dan djika Indonesia 
merasa ada pengaduannja, maka dia 
harus mengadjukan pengaduan itu 
kepada Dewan Keamanan, atau ke- 
pada Kommissi PBB untuk Indone- 
sia jg masih ada. 
Penduduk Irian Barat selalu hi- 

dup dalam damai dan tidak disusah 
kan oleh perbenturan politik, kata 
Mr. Luns. Menimbulkan konflikt 
bikinan dan mengobarkan perasaan- ! 
nja adalah bertentangan dengan ke- ' 
pentingannja. Satu perdebatan ten- 
tang status Irian Barat samalah de-! 
ngan mengadakan ketegangan baru 
antara Indonesia dan Belanda, ig ! 
baru2 ini telah diperbaiki hubu- ' 
ngannja. Demikian Mr. Luns. t 

Mr. Luns menjatakan  achirnia 
bahwa adalah tidak bidjaksana, bila 
PBB mengurus soal jg tidak me- 
ngandung. bahaja bagi perdamaian 
dan keamanan internasional. Mala- 
han diika soal ini diperbintiangkan 
didalam Madjelis Umum dia akan 
membakar perasaan orang dan den. 
itu menimbulkan kegelisahan dan' 
keributan dan mengobarkan perasa- 
an buruk2 jg sebenarnja harus di 
hindarj oleh PBB untuk diredakan- 
nja bukan untuk dikobar-kobarkan- 
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  teratur diberikan oleh pemerintah 
Belanda — tidak akan diberikan !a 
gi Oleh pihak Indonesia, - kata Mr.   ping itu masih banjak suku-bangsa 

ketiil dan bahasa ketji12”. 
Luns. Dan wilajah jg sangat primi- 
tif itu de facto — meskipun tidak 

  

Dari 

katanja menerima 

.informeel antara P. 
winan bung Karno, 

tjeritakan dengan singkat soal jang ditanjakan oleh Nehru 

menurut surat tersebut jalah :   kan: »He is charming ?” 

»He Is Charming?.... 
seorang pembatja bangsa India kita mendapat se- 

buah berita mungil jang patut djuga kita muat. Pembatja tadi 
surat dari seorang saudaranja jang beker- 

dja sebagai pegawai tinggi dalam kementerian luar negeri 
India. Isinia diantarania mentijeritakan sebuah pertjakapan 

M. Ali dan Nehru mengenai soal perka- 
J arno, Tanja Nehru : ,,Mr. Ali, bagaimana se- benarnja soal berita2 ramai mengenai perkawinan Dr. Sukar- no itu ?” P. M. Ali dengan setjara ernstig dan sungguh2 men- 

tadi. komentar Nehru atas keterangan P. M. Ali tadi, althans 

wel?”, Kemudian Nehru termenung sedjenak: lantas menerus- 

»Dr. Sukarno. I know him 

......   
Bukan Propaganda 

Wellington Koo Tentang Utjapan Chou 
Mengenai Maksud RRT Rebut Taiwan 
RRT Akan Berusaha Merebut Dulu Pulau? 

Ketjil Didekat Daratan Tiongkok 
KEPALA STAF Umum R.R. T., Diendral Jung Chen, dalam sidang jang 8 hari lamanja dari Konggres Rakjat Nasional pertama di Peking menjatakan bahwa tentara Tiongkok akan membebaskan Taiwan dan menghantjurkan Tilang Kai-shek dan teman-temannja, demikianlah disiarkan oleh Radio 

  

Hudjan Jang 
Bawa Bentjana 
50 Orang Tewas Dan 

1 150 Luka2  ' 

HUDJAN Iebat jg turun 
| di Lahore selama 36 djam 

terachir telah mengakibat- 
kan tewasnja 50 orang dan 
150 orang luka2. Hudjan 
itu telah merobohkan ber- 
puluh2 rumah sehingga se- 
lain korban2 tadi, .beratus2 
orang telah kehilangan tem 
pat tinggal. Sepandjang 
hari pasukan polisi dan 
regu2 pertolongan telah be- 
kerdja keras menolong kor- 
ban2. Hudjan dan bandjir 
ita telah mengatjaukan dju 
ga lalu-lintas karena se- |: 
djumlah djembatan telah $| 
menderita kerusakan dan 
telah memutuskan — banjak 
kawat listrik dan tilpon. |, 
Perdagangan di. Lahore || 
diuga hampir terhenti ka- |' 
rena banjak toko telah di |: 
tutup pada hari Dium'at |: 
itu, (AntaraUP) — | 

- 4 
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Peking. 

Selandjutnja Jung Chen ig pula 
mendjadi wakil-Ketua dari De- 
wan Militer Revolusioner menja- 
takan bahwa kini RRT tidak sadja 
mempunjai pasukan2 darat dan 
berbagai2 pasukan2 teknik jang 
kuat melainkan pula pasukan2 
udara dan laut jang sangat kuat 
sekali. Bekas Laksamana Kuomin 
tang Chen Shao-kiwan mengata- 
kan bahwa rakjat Fukien berdiri 
10046 dibelakang tuntutan mem- 
bebaskan Taiwan, @uemov dan 
pulau2 lainnja. (Antara—UP) 

Sementara itu duta besar Kuo- 
mintang di Washington, Wellington 
Koo, dalam  konperensi pers hari 
Djum'at menerangkan bahwa RRT 
dapat diharapkan akan berusaha me 
rebut pulau2 ketjil di dekat  dara- 
tan Tiongkok jg kini dikuasai Kuo- 
mintang: Menurut Koo, Kuomin- 

tang kini menguasai 37 buah pulau 
ketjil di dekat daratan Tiongkok. 
Keterangan Chou En Lai jg menja 
takan hendak membebaskan  Tai- 
wan, menurut Koo, bukanlah propa 

ganda belaka. : 
Selandjutnja dikatakan, bahwa si- 

kap RRT bergantung kepada bantu 
an alat sendjata oleh Soviet Uni. Te 
tapi Koo berpendapat,  Sovjet Uni 

dewasa ini tidak bersedia mengam- 

bil risiko terlibat dalam suatu kon- 
flik dengan, Amerika Serikat. 

nja. Demikian Mr. Luns. 
Kata Casey jang sokong , 
Belanda. 

Menteri Luar. Negeri Australia, 
Richard Casey, jg berbitjara sesu- 
dah itu, menjokong pendirian Bc- 
landa, dan mengatakan bahwa tin- 
dakan memasukkan soal Irisan Ba- 
rat kedalam agenda adalah berten- 
tangan seluruhnja dengan djiwa, dji 
ka tidak dengan bunji piagam PBB. 
Casey bertanja, mengapa Indone- 

'sia membawa soal ini kepada Ma- 
djelis Umum? Saja tidak hendak 

Lmenjakitkan hati sahabat? saja bang 
sa Indonesia, bila saja katakan, bah 
wa bangsa Indonesia ingin memili- 
ki wilajah Belanda itu. Dan ditam- 

bahkannja bahwa kiranja benar un- 
tuk dikatakan, bahwa apa sadja tun 
tutan jg diadjukan oleh Indonesia 
adalah berdasarkan hukum, jg hen- 
dak ditjapainja dilapangan politik. 
Dan ini tidak berdasarkan sesuatu 
azas piagam PBB. | 

Ditegaskan oleh Casey, bahwa: 
Belanda telah memegang Irian Ba- 
rat, dan ia tidak berniat aka, me-   lepaskan tanggung-djawabnja  kepa 
da orang lain. Dan ditegaskannja 
lagi bahwa Australia tidak menga- 

kuj tuntutan Indonesia “atas Irian 
Barat itu. Diperingatkannja, PBB 

“Sekong Usul Iadunesia—Orang2 Iidonesta 
n Dengar Utjapan2 Belanda—Belanda 

$ 
1 

kan ,Lagu Lama”—Casey Bela Belanda 
| 

i 
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   Asia—Indonesia 

Bantuan Ekonomi 
Kewadjiban Politik 

  

  

EDISI POS. 

    

Menerima 
Rusia Asal Tanpa 

— Hasil Pembitjara- 
an P.M. Ali Dengan Nehru 

PERDANA MENTERI INDIA, Jawaharlal Nehru dan Perda- | na Menteri Indonesia, Mr. Ali Sastroamidjojo telah memutuskan 
akan mengadakan satu konperensi dari negara? Perdjandjian Ko- 
lombo di Diakarta, sebelum diadakan Konperensi Afro-Asia, 
demikian diumumkan kemarin dulu di New Delhi. Nehru dan 
Sastroamidjojo mengusulkan supaja segera diadakan konperensi 
negara2 Perdjandjian Kolombo itu dan tempatnja lebih baik di 
Djakarta. Selandjutnja komunike bersama itu menerangkan, bahwa 
Nehru dan Sastroamidjojo telah mengadakan perundingan informil 

tangan pihak Perserikatan Bangsa | Djum'at djam 15.55 sore telah bertolak dari lapangan 
banteng, 

  
terbang  Kali- 

nj. Suhartini dengan mehumpang pesawat Heron menudju ke 
| Djakarta. Gambar atas: nj. Suhartini dengan kelima puteranja dan gam- 

PBB | bar bawah: pada saat nj. Suhartini herdak naik tangga pesawat. Lebih 
djauh harap membatja reportasenja disamping ini. 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

Nj. Hartini Djumaat 
Malam Tiba Di Bogor 

Di Pesawat”Terbang Muntah2—Presiden Memu- 
tuskan Menempatkan Nj. Suhartini Sementara Dlm 
Satu Paviljoen Dalam Kompleks Istana — Dirawat 
Oleh Dr Suharto—Bhb)Dengan Hamilnja Dokter 
Menasehatkan Spj Be: 
Subartini Sendiri Menji 
dung— Hanja Sakit ', 

Dokter Dapat 

NJONJAH SOEHARTIN 
ngan terbang Kemajoran Dj 
tanan ke Bogor dimana 
da disana. Perdjalanap n 
kan oleh bagan sena j 
dikabarkan, bahwa berhubu 
nasehaikan supaja 
tidak terdjadi 

  

    

   
    

    

   
     

  

Beristirahat Setjukupnja — Nj 
ngkal Bahwa Ia Mengan- 
urang Darah“ Dan Dari 

112 Multivitamine 

Djum'at petang telah tiba dilapa- 
Karta dan terus melandjutkan perdja- 

Soekarno sudah dari siang bera- 
Soehartini dari Semarang diantar- 
si: pak Hardjo. Selandjutnja 

1 hamilnja, maka dokter me- 
njonjah Soehartini beristirahat setjukupnja, agar 

sesuatu jang tidak diharapkan. Berhubung dengan 
Itu dokter memutuskan menempatkan njonjah Soehartini untuk se- 
mentara dalam salah satw 
dalam gedung besar). Demikian 

Njonja Hartini “Soekarno pada 
hari Djum'at petang telah tiba di 
Djakarta dengan pesawat terbang 
dari Semarang, dengan disertai oleh 
kelima orang anaknja. Njonja Har- 

tini tiba di lapangan terbang Kema- 
joran kira2 pukul 17.30, dari mana 
ia terus menudju rumahnja dr. Soe- 
harto di djalan Kramat Raya 128, 
untuk mendapat pengobatan. 

Dari lapangan Kemajoran njonja 
Hartini didjiemput dengan mobil 

dari istana untuk menudju kerumah- 

nja dr. Soeharto. - Menurut kepala 
rumah tangga presiden, njonja Har- 
tini ada dalam perawatan dr. Soe- 
harto, karena ia menderita sakit. Di- 
dalam pesawat terbang ia muntah2, 
demikian pula anak2nja muntah2. 

Sesudahnja mendapat pengobatan 
selama kira2 setengah djam lama 
nja, njon/a Hartini dengan disertai 
oleh kelima anaknja, ajah dan ibu: 
nia, dan diantar pula oleh kepala ru 
mah tangga presiden meneruskan 

perdjalanannja ke Bogor. Menurut 

keterangan Soehardio, ia tidak akan 
tinggal diistana Bogor, melainkan di 
rumahnja sendiri. Pada achirn/a ke 
pala rumah tangga presiden itu me 

paviljun dalam komplex istana (tidak 
dikabarkan dari istana. 

Kedudukan isteri Pre- 
siden. 

Mengenai pengumuman bebe- 
rzpa organisasi wanita tentang ha- 
sil pertemuan delegasinja dengan 
Presiden Sukarno dan Bu Karno, 
sebagai jg kita siarkan hari Sabtu 
Il. dengan kepala berita ,,Presiden 
hanja akan perkenalkan Fatma- 
wati Sukarno sebagai isteri”, un 
tuk djelasnja dapat diterangkan 
sebagai berikut: 
Isteri PRESIDEN “first lady) ia- 
lah njonja Fatmawati Sukarno, 
sedang njonja Hartini Sukarno 
ialah 'steri BUNG KARNO. Dja- 
d' Presiden hanja akan memper-' 
kenalkan Fatmawati Sukarno se- 
bagai isteri Presiden. 

Delegasi panitia pembe- 
la nama baik presiden 
temu: presiden dan Bu 
Karno. 

Sebuah delegasj dari Panitia Pem- 

bela Nama Baik Presiden ter- 
diri dari Yusda, Widarbo, S. Siswo- 
hardjojo, Dalil dan M.H. Thaer 
Djum'at siang telah diterima oleh 
Bung Karno dan njonia Fatmawati 

nerangkan, bahwa ia bukan sengaj Sukarno di Istana Merdeka. 
dia datang ke Salatiga untuk men Menurut keterangan. delegasi pa- 
diemput njonja Hartini Soekarno. |nitia tersebut kepada ,,Antara”, kun: 
melainkan, ia sesudahnja menghadi 
ri kongres kebudajaan di Solo, terus 

djungan ke Istana itu adalah untuk 
menjampaikan kepada Bung Karno. 

tidak akan dapat menjelesaikan ma- berangkat bersama-sama dengan dia 
saalah #rian Barat itu sebagaimana 
ig dikehendakj oleh Indonesia jaitu , 

ke Djakarta. 

dengan menjerahkan wilajah itu- ke | 
pada Indonesia. Djika soal Irian Ba | 
rat diperdebatkan disini, banjaklah 
akan terlontar kata2 jg hanja akan 

memperhebat pergeseran antara Be 

landa dan Indonesia dan akan me- 
nimbulkan perasaan kurang enak 
antara Australia dan tetangganja, 
kata Casey. Soal ini mungkin akan 
tidak. mengenakkan beberapa pihak, 
menimbulkan kesusahan dan pera- 
saan tidak baik. Dengan diterima- 
nja soal ini dibitjarakan,  Madjelis 
Umum hanja mentjiptakan pergese- 
ra, dan ketegangan. Dengan ber- 
buat begitu Madjelis Umum menje- 
barkan bibit perpetjahan disebagi- 
an dari dunia ini, dimana perpetja- 
han itu berbahaja, kata Casey. | 

(Antara). 

SESUDAH perundingan selama 5 
minggu telah ditandatangani di 
Tokyo pada hari Sabtu petang ke- 
maren dulu persetudjuan pembaja-f 
ran pengganti kerugian perang oleh   Djepang kepada Burma. Persetudju 
an telah ditandatangani oleh mente 

ri luar negeri Djepang Katsuo Oka- 
zaki dan menteri perindustrian me 
rangkap pedjabat “ menterj luar ne- 
geri Burma U Kyaw Nyein. Seha- 

bis penandatangani U K-aw Nyein 
.menjatakan kepuasannja bahwa per 
bedaan pendapat pada permulaan 
perundingan telah dapat diatasi de- 
ngan djalan kompromi dan penger- 
tian, sedangkan Okazaki memudji 
keperibadian dan visie dari menteri 
Burma tsb. PM Djepang Shigeru 

  

Nj. Hartini sangkal bhw. 
Ia mengandung. 

Darj sebuah berita P.I. Ancta 
kita mengutip: 

Njonja Hartini Spekarno atas 
perianjaan menerangkan bahwa 
ja memang ada dibawah perawa- 
tan dr. Soeharto, karena ja men- 
derita “blocdarmoede“, Ia me- 
njangkal bahwa ia sedang hamil. 
Oleh dr. Soeharto baginja diberi- 
kan vil2 multivitamine, Ia belum 
mengetahui dimana ia akan tinggal 
ditempat itu, apakah di istana atau 
kah diluar istana. Rombongan 
njonja Hartini Soekarno itu da- | 
lam perdjalanannja ke Bogor 
mendapat pengawalan dari polisi 
pengawal istana. 

Djepang Akan Bajar Keru 

bahwa di Djakarta dengan resmi te- 
lah berdiri sebuah Panitia Pembela 
Nama Baik Presiden Kepala Negara 
pada tanggal 16 September jang lalu 
dengan tudjuan antara lain mentje- 
gah timbulnja hal2 jang melampaui 
batas kemestian sekitar beri'a2 ten- 
tang perkawinan Presiden. Berusaha 

memberi pendjelasan kepada umum 
dengan meletakkan kedjadian2 ter- 
sebut pada proporsi jang sebenarnja 

' setelah mendengar sebanjak mung- 
'kin dari kalangan jg. bersangkutan. 
Berusaha memberantas » adanja ten- 

.dens untuk - mentjemarkan nama 

  
baik Bung Karno dimata rakjat jg. ' 
dipakai oleh golongan2 tertentu dari 
kesempatan ini. 5 

| Delegasi djuga mendengarkan pen 
djelasan2 dari Bung Karno tentang 
berita2 perkawinan Bung Karno de- 
ngan njonja Hartini. 

Melandjutkan perundingan jg di 
lakukan selama Konperensi Kolom- 
bo, mereka memperbintjangkan per 

kembangan penting? jg terutama 
terdjadi di Asia Tenggara semen- 
djak Konperensi Kolombo itu ber- 
achir. Kedua Perdana Menterj tsb., 
'kata komunike itu, pada umumnja 
telah mendapat kata sepakat menge 

nai tjara menjelesaikan soal2 ini. 
Demikiah komunike itu. Dalam sa- 
tu perskonperensi jg diadakan oleh 
P.M. Ali, Mr. Ali Sastroamidjojo 
menerangkan kepada para warta- 
wan sesudah ia berunding dengan 

Nehru, bahwa negerinja bersedia 

menerima bantuan ekonomi dari 
Sovjet Uni, djika bantuan ekonomi 
ig diberikan itu tidak mengandung 
kewadjiban politik. 

Mengenni konperensi 
Afro-Asia dikatakannja, oahwa 
tanggalnja belum dapat dipasti- 
kan. Hanja dikatakannja, bahwa 
negara2 akan diundang sebanjak 
mungkin, dan wakil2 negara jang 
belum merdeka boleh hadlir seba- 
gai penindjau. Konperensi Afro- 
Asia, kata Mr. Ali, akan memper 
bintjangkan soal perdamaian, ker- 
djasama umum dan perdjuangan 
melawan pendjadjahan. Mr. Ali 
tidak mau memberikan komentar 
tentang usul P.M. RRT Chou 
En-lai, baru2 ini untuk mengada- 
kan satu konperensi untuk mem- 
perbintjangkan soal Korea. Ten- 
tang konperensi pada Perdana 
Menteri dari negara” Perdjandjian 
Kolombo, Mr. Ali mengatakan, 
bahwa konperensi itu diadakan 
untuk mendengarkan pendapat jg 
berbeda2 dari. negara2 tsb. 

Perdana Menteri Indonesia me- 
njatakan, bahwa ia pertjaja, lima 
azas jang termaktub didalam -per 
setudjuan Tiongkok-India, akan 
dapat diluaskan kepada negara2 
lain, dan ditambahkannja bahwa 
belum didekati mengenai soal ini. 
Mr. Ali menerangkan, bahwa 
daerah damai” itu dapat meru- 
pakan satu batas jang sanggup 
mengelakkan serangan. Ditanja 
tentang orang Tionghoa jang dua 
diuta banjaknja di Indonesia, 
Mr. Ali mengatakan, bahwa se- 
bagian dari mereka lahir dan be- 
sar di Indonesia, dan telah bersatu 
dengan penduduk asli, hanja 
orang2 Tionghoa jg baru datang 
iang dianggap asing. Ditambah- 
kannja, bahwa ia bersedia merun 
dingkan soal ini seluruhnja dng. 
pemerintah Peking atas dasar per 
sahabatan. 

Demikian AFP dari New Delhi. 
“ (Antara) 

negara2 

KERIBUTAN DALAM RUMAH 
PENDJARA MISSOURI. 

Polisi ig bersendjata kuat de- 
ngan balabantuan tentara pada 
hari Kemis memasuki pendjara 
negara bagian 'A.S. Missouri un- 
tuk mentjegah terulangnjia pem- 
berontakan oleh kaum tahanan. 

Rampok Je 
Terbesar 

Rp 600.000 Dibegal 
Ditengah Djalan 

ENAM eksportir Tionghoa jg ter 
kenal dj Sambas dan Singkawang 
malam ' 24 September jg lalu telah 
ditiegat oleh beberapa orang jg ti- 
dak dikenal, 4 km. diluar kota Sam 
bas dan uang kontan Rp 600.000 

amblas digondol perampok2 tsb. jg 
bersendjatakan pistol dan sendjata 
tadjam. Oto jg ditumpangi “ sauda- 
gar2 Tionghoa tadi diberhentikan 
dengan batu jg disusun ditengah 
djalan dan setelah berhenti para pe 
numpang dipaksa turun. Perampok2 

tentang berbagai soal jang mengenai India dan Indonesia. 
  

Smokkel 
Tanggungan 

Warrouw 
Kini Sudah Ditangan 

Pemerentah 

Perkara 
Atas 

Pd. PANGLIMA T.T. VII te- 
lah tiba kembali di Makasar dari 
Djakarta setelah membawa lapo- 
ran sekitar penjelundupan kopra 
jang dilakukan oleh dua kapal 
Burma atas tanggung-djawabnja 
kepada Pemerintah Pusat. Tengah 
hari Djium'at tg. 24-9 ia telah 
memberikan pendjelasan pada 
pers Makassar sekitar laporannja 
itu. Pd. Panglima mengatakan, ia 
telah memerintahkan kepada Ko- 
mandan Resimen 24 Minahassa 
supaja kapal Muangbama ditahan 
dan beri bantuan kepada Alri dan 
Kedjaksaan setempat untuk peme 
riksaannja. ' Penjelesaian hal ini 
akan diatur menurut  prosedure 
hukum dan hal itu sudah dalam 
tangan pemerintah atasan. 

Ket'ka memberi laporan pada 
Pemerintah Pusat Warouw men- 
djelaskan, bahwa perbuatan itu 
untuk kepentingan operasi dan 
pemulihan keamanan dan bukan 
guna kepentingan perseorangan. 
Kapal Muangbama sekarans. kata 
Warouw, sedang diusut dipelabu- 
han Bitung dan soalnja segera 
diserahkan pada Djaksa Agung. 
Kepada umum ia andjurkan supa- 
la tenang dan menunggu putusan 
Djaksa Agung. 
mak - 

F 

Seterusnja Sabtu pagi pukul 8 
Menteri Pertahanan telah melantik 
Pd. Panglima TT VII Letkol. Wa- 

rouw mendjadi Panglima TT VI 
dan pangkatnja dinaikkan mendjadi 
Kolonel. Selain itu Menteri djuga 
meresmikan kenaikan pangkat Kap 
ten Andi Jusuf, Kepala Staf II dja- 
di Major dan 1505 pradjurit II men 
djadi pradjurit I. Upatjara tsb. di 
hadiri oleh KSAD Djenderal M»- 
ior Bambang Sugeng, pembesar? si- 
pil, militer dan kalangan terkemu- 
ka dikota Makassar. Dalam upatjara 

tsb. Menterj Pertahanan dan KSAD 
telah mengutjapkan pidato2 sambu- 
tan. Malam harinja bertempat di 
Balai Perwira diadakan resepsi de- 

ngan Menteri Pertahanan, KSAD 
dan- Panglima TT VII. (Antara). 

Komp. Negara? Kolombo 
. Di Djakarta 
Akan Diadakan Na Afro- 

  

Perang 
Saudara 

Dichawatirkan Akan 
Timbul Di Saigon 

P.M. VIETNAM Bao Dai Ngo 
Dinh Diem pada hari Sabtu telah 
mentjoba mendatangkan di Saigon 
4 kompi Lasjkar Cao Dai seba- 
gai balabantuan dalam usaha 
memperkuat kedudukannja, tetapi 
kompi2 ini jang diangkut dengan 
truck2 hanja dapat sampai dide- 
kat pinggiran kota Saigon karena 
perdialanannja  dihafang-halangi 
dengan barikade2 oleh pasukan2 
Vietnam Bao Dai jang dalam hal 
ini bertindak dengan persetudjuan 
Komando Tinggi Tentara Peran- 
tjis di Indotjina. 

Ini ialah usaha P.M. Ngo jang 
pertama untuk mentjoba memper 
kuat kedudukannja dng. pasukan 
bersendjata dan peristiwa ini me- 
nundjukkan bahwa krisis di Viet- 
nam Bao Dai jang kini sudah ber 
langsung selama 2 minggu mung- 
kin akan mendjadi perang sauda 
ra setjara besar-besaran. 

it 

Menurut kalangan jang dapat 
mengetahui Bao Dai telah me- 
njampaikan pesan kepada P.M. 
Ngo bahwa Bao Dai tak mengang 
gap lagi bahwa Ngo terikat pada 
sumpahnja kepada kepala negara 
jang berarti bahwa Ngo diminta 
mundur sebagai P.M. Menurut 
kalangan ini pesan Bao Dai ini 
telah diterima pada hari Djum'at 
jang baru lalu. (Antara) 

239 Rumah 

"Dibakar 
Terror Grombolan Me- 
muntjak Di Tjilebak 
239 RUMAH dalam sedjumlah 

kampung didesa Tjilebak, katja- 
matan Subang (kabupaten Kuni- 
ngan) telah habis dibakar oleh 
gerombolan bersendjata baru2 ini, 
demikian berita interlokal dari 
Kantor Keresidenan Tjirebon hari 
Sabtu kepada jang berwadiib di 
Bandung. Berapa djumlah korban 
aKibat serobotan gerombolan ber- 
sendjata itu belum dilaporkan. 
Menurut dugaan gerombolan ber- 
sendjata ig mengadakan serobgtan 
itu adalah sebanjak 50 orang. Ke 
rugian seluruhnja ditaksir sebesar 
Rp 1.212.000.— (Antara) 

K.A. Den Air- 
. . . 

Conditioning 
Akan Digunakan Mulai 
1 Oktober Utk Lin Sura- 
baja-Djakarta-Jogja 
DARI Kementerian Perhubu- 

ngan diterima kabar, bahwa mulai 
ts. 1 Oktober jang akan datang 
akan berdjalan K.A. dengan alat 
air conditioning (pendingin hawa), 
melalui lijn2 raya K.A., antara 
— Djokia — Surabaja — Djokja 
dan Menteri Perhubungan akan 
menaiki K.A. berair conditioning 
itu jang berdjalan untuk pertama 
kalinja dari Djakarta menudju 
Surabaja, dan turun di Tjikam- 
pek. 

  
  

Penjelundupan Bahan 

Peledak Dgn Plane 
Hendak Dimasukkan Dari Djakarta Ke 
Makasar — Gabungan Organisasi Wanita 
Makasar Minta Pelantikan Warrouw 

Ditunda 
LAPORAN SEMENTARA dari Menado jang diterima oleh 

jang berwadjib di Makasar menjatakan, bahwa 
setempat telah menahan dua peraku Pilipina jang masuk perairan 
Utara Indonesia tampa surat2 izin. Perahu jang satu ber-anak-buah 

pihak. kepolisian 

14 orang sedang jang lainnja 6 orang. Dalam perahu itu terdapat 
sedjumlah uang dan muatan barang. Sampai didapatnja berita ini, 
perahu dan anak buahnja sedang dalam penahanan dan pengusu- 
tan jang berwadjib. Sementara itu f.hak kepotisian Makasar berha- 

Makasar. 1 

3 Orang jang tersangkut dalam pe 

nfelundupan ini sudah ditahan. Ba 
han2 itu berharga dj Djakarta Rp.   melakukan pembersihan dalam oto 

ig berisi tas day kantong serta pers 
hiassn para perampok2 jg tidak di 

kesal tadi, kemudian melarikan diri 
Cnoan hasil uang kontan  sete- 
ngah djuta lebih itu, dan sedjumlah 

ibarcre berharga lainnja. 

Pentjegatan mobil dengan kekera 
san sendjata ini adalah jg pertama 

| terdjadi di Kalimantan Barat dan 
merupakan perampokan terbesar. 

(Antara). 

  
Sebanjak 250 Djuta Dollar 

dengan peristiwa penandatanganan 
itu mengeluarkan suatu statement 
tersendiri dalam mana ia menjata- 
kan pengharapan bahwa penjelesai- 
an dengan Burma ini akan disusul 
oleh  penjelesaian2 jg sedemikian 
tjepat dengan Filipina dan Indone- 
sia. 

Dalam komunike bersama. semen 
tara itu dinjatakan bahwa: 

1. Djiepang akan memberikan ke 
pada Uni Burma sebagai pengganti 

kerugian perang djasa2 rakjat Dje- 
pang dan hasil2. Djepang sampai 

meliputi harga rata2 setiap tahun 
Yoshida dalam pada itu bertalian 20 djuta dollar A.S. dalam djangka 

masinis. ytenBisemaanan    Rebudajaar 

  

    
Gornetis 

'satch Gen cotsdhap 
'tanen Watenschappan" 

        

“ 
waktu 10 tahun. 

2. Djepang akan mengadakan se- 
tiap tindakan jg mungkip untuk me 
mudahkan kerdja-sama ekonomi de 
ngan Uni Burma dalam mana dja- 
sa2 rakjat Djepang dan hasil2 Dje- 
pang, ig harganja meliputi rata2 se- 
tiap tahun djumlah 'sebesar 5 djuta 
dollar A.S., akan tersedia bagi pe- 
merintah atau rakjat Uni Birma 
dalam  djangka waktu 10 tahun. 
Kerdja-sama ini akan diberikan da 
lam bentuk perusahaan2 bersama 
dari orang2 sipil Djepang dan peme 

rintah atau rakjat Burma atau seba 

gai pindjaman2 kepada pemerintah 
  

Burma. . 
3. Djepang menjetudjuj untuk pa 

da waktu tertjapainja — penjelesaian 
terachir tentang masalah pembaja- 

ran pengganti kerugian dengan nega 
ra2 lainnja penuntut pengganti ke- 
rugian perang menindjau kembali 
tuntutan Uni Burma sehingga ter- 
dapat perlakuan jg adil dan  lajak 
dipandang baik dari hasil penjele- 
Saian2 itu maupun kemampuan Dje 
pang dalam memikul beban pemba 
jaran pengganti kerugian perang ke 
pada semua negara penuntut, 

Adalah ' maksud  pemerintahan2 
kedua negeri tsb. untuk  menanda-   

  

7.500 atau kalau di Makasar Rp.1. 
300. Berhubung dengan tersiarnja be 

rita tentang tersangkutnja panglima 

TT VII dalam penjelundupan kopra 
dengan kapal ,,Cheiplain” dan 
»Muang Bama” serta oleh menteri 

| Pertahanan akan diadakan pelanti 
kan atas let. kol. Warrow mendja 

dj kolonel dan panglima TT VII tg. 
.25 September ini, maka .,Organisa 
Isi.Gabungan - Wanita 

“akan meminta pendjelasan disekitar 

gian Perang Birma 
tangani tak lama lagi di Rangoon 
baik suatu perdjandjian  perdamai- 
an maupun suatu persetudjuan ten- 

tang pembajaran pengganti kerugi- 
an. perang dan kerdja-sama ekono- 

mi, jg telah diparaf di Tokyo pada 
hari Sabtu itu. Achirnja komunike 
bersama ini mengemukakan bahwa 
pembajaran pengganti kerugian pe- 
rang dan kerdja-sama ekonomi jg 
akan dilakukan oleh Djepang tak 
hanja akan memberj sumbangan ba 

gi pembangunan kembali dan kema 
djuan Burma setjara tjepat tetapi 

djuga akan berguna bagi kepenti- 
ngan perdamaian dan stabilitet di 

Asia dan bagian lainnja di dunia 
dan akan menegaskan persahabatan 
antara Djepang dap Burma. 

(Antara—AFP), 

  
“ 

s1 membongkar sebuah komplotan penjelundup 
dari Djakarta jang diangkut dengan plane (kapal terbang) kekota 

Indonesia” | 

bahan2 peledak 

pelantikan tsb. Njonja Towoliu Her 
manses dalam keterangannja kepada 

,Antara” mengatakan bhw. maksud 

Yupat itu mengeluarkan pernjataan 
lang akan disampaikan kepada men 
teri Pertahanan ialah untuk minta 
pendjelasan, apakah dengan adanja 
berita-berita “demikian, pelantikan 
tersebut tidak dapat diurungkan 
dan menunggu hingga ada penje- 
lesaian dari Djaksa Agung. 

Demikian keterangan njonja Towo 
Jliu Hermanses. (Antara) 

Kahar di Palopo? 
Sementara itu menurut laporan 

'fihak resmi jang diterima di Maka- 
sar dari Palopo Wulan ini .menjata- 
kan, bahwa penduduk diwaktu 
achir2 ini melihat Kahar Muzakar 

' disebelah selatan Palopo masih hi- 
| dup. Pertengahan bulan jang lalu ia 
disinjalir berada di Badjo selatan 
Palopo bergerak dengan mengguna- 
kan pengawal 20 buah perahu  ke- 
arah Utara ' menudju desa Lobia. 
Dari sana Kahar Muzakar dikawal 

oleh 80 orang anak buahnja jang 
menunggang kuda - menudju distrik 
Ponrang. Dalam laporap. itu dikata- 

.kan, bahwa terlihat djuga rombong- 
an itu 3 orang kulit putih. Uang ig 

, mereka gunakan ialah uang Nica 
dan uang Djepang jang sudah ditem 
peli kata2 ,N4?' (Negara Islam), 
uang 5 rupiah lama dan etjeran 5 
rupiah kebawah, Seperti pernah di- 

“kabarkan beberapa bulan jang lalu 
| menurut laporan2 jang diterima ko- 
| mando TT VII menjatakan, bahwa 
Kahar Muzakar telah meninggal dus 
nia karena sakit paru2. (Antara). 
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ir-pong, dulu sebelum nda p2ger- 

: Te Po caRuwG. 
. pk TAN Miturut Ming AN eka 

“9 f 3 HN ATNOL “5 IS m Diminta Pen- PE ema TA 

dapat Pem jas oi Susi in ing men, 
batja | & Karno kalau Bung Karno kun- 

   

  

   ts       

atas Bung K 

daerah2. Dan biasanja komen- 
Lag £ 

Pa MUA 

  

   

  

         

   
   
    

    

   
   

NGAPUNTEN., 
| Masih sadja krang-kring-krang- 

“Ikring datangnia tilpen, dan surat2 
jang membandjirj Sir-pong minta su- 

a lebih banjak lagi ngomentari 
Isoal posing? kepala itu. 

| Malahan ada jang mengirim daf- 
Itar LO. atau daftar psycho-test jang 
mau Kebo ketjerdasan Sir-pong 

'hmengenaj soal posing? tadi. 

    

tjara nuchter, Sir-pong  matoer noewoen sange. 
dari sentimen Gapat perhatian jang sedemikian ba- 
kami muat Ii. Pnjaknia itu. : 
Adjakan ini Tapi diawabnja hija seperti dutu- 

Ijikan Mn Fduluan itu: Ngapunten, tobaat, to- 

       

  

   

baaat, enggak sanggup! 

   Opinio Doctorum. Pe 
lajak (achir2nja a 
pendapat mutlak. 
cami pen h rat 
terang alamat pengirimnja (bukan 
Surat kaleng) dan aa dity 
paling pandjang 1 folio. 
Atas sambutan pembatja, sebe- 

lumnia redaksi mengutjapkan te- una kasih. “ea 

(HANJA MENGAKUI IBU 1 FATMAWATI. 

Gabungan Organisasi Wanita Se 
marang jang terdirj dari 13 organi | 
sasi2 wanita di Smg. pada rapatnj: 
tgl. 24 September 1954 di Semarang 
telah memutuskan, bahwa GOWA. 

- menjatakap penjesalannja atas per 
— kawinan jang kedua” dari Presider 
Republik Indonesia dan hanja meng 
akui Ibu Fatmawati sebagai satu? 
nja Ibu Presiden R.I. denga alasar' 
tidak menjetudjui perkawinan tsb 
diatas dengan nj. Hartini jang di: 

    

  

BUKAN BENANGNJA | JANG 
KURANG BAIK, 

Menjambung berita tentang pem- 
bukaan pabrik singlet di Semarang, 
lebih djauh darj pihak pengusaha 
dikabarkan, bahwa setelah diada- 
kan perbaikan tjara2 menjetel dan 
memperlengkapi mesin? serta pesa- 
wat2 radjut, kini benang2 tenun jg 
diterimanja dari pemintalan Dian. 
tra” di Semarang dapat dikerdjakan 
dengan lantjar sebagaimana mesti- 
nja. Dengan demikian terputus?nja 
benang waktu  diradjut jl. itu, bu- 
kan “karena -benangnja jg kurang 
baik, tetapi terletak pada kurang 
sempurnanja setelah mesin? dan pe 
sawat radjut. Dapat ditambahkan. 
bahwa untuk membikin matjam2 ru 
pa dan warna, Kinj pabrik tsb. telah 
hampir selesai membangun 

ityp | 

      

. jtar ini datang dari suara? jang em- 
: : Sa p Komentarnja biasanja: He ix Perkagipan j BAN Pe ane tar Unarti PAN Anh Kon 2 task 

katakan tidak menguntungkan bag 
kedudukan Presiden R.I. Tidak me 
nietudjuj pula perkawinan tersebui 

djika tidak se-idzin Ibu Fatmawati 
Putusan tadi disampaikan al. kepa: 
da Pemerintah Pusat, ketua Parle- 
men, ketua Gabungan Wanita Dja- 
karta, d,M. instansj di Semarang. 

  

IPPIS AKAN DILEBUR 
DALAM LP.S.I. 

Pada tgl. 30 Sept. jang akan da- 
tang, dengan bertempat dj Balai 
Wartawan Bodjong, Ikatan Perkum- 

KE- 

! bagian 
penjelepan. 

SUNTIKAN DIMANA? 
| Suntikan terhadap 'Typhus dan 
Cholera dengan tjuma2 pada  rgl. 
25 Sepr.: untuk penduduk Mlajuda- 
rat di Kp. Genie Malang. Untuk 
desa Panggung di Kelurahan, dan 
untuk desa Purwosari di Kelfrahar, 
Pasar Meh dan Modin Gg. IV. Tel. 
27 Sept.: untuk “desa Purwosari di 
Hotel Kudus dan di Tjarik Purwo- 
sari. Untuk desa Dadapsari di Kr. 
Branti dah Kp. Umpres. Untuk Ban 
diarsarji di Lawang Gadjah dan 
Drijahan. Tgl. 28 Sept.: di Kelurah- 
an Tjelengan, Kelurahan Pendrikan   pulan Pentjak Indonesia Semarang 

akan mengadakan rapat anggauta 
pada djam 19.00 untuk merunding- 
kan a.l. pengleburan IPPIS kedalam 

“ Ikatan Pentjak Silat Indonesia jang 
Pengurus Pusatnja berkedudukan di 
Djakarta. . 

TIDAK DJADI DATANG. 

Rombongan  ahli2 perikanan 
dari Vietnam jang sedianja akan 
mengadakan penindjauan di Dja- 
wa Tengah pada tg. 26 s/d 30 
Sept. sebagaimana pernah kita 
kabarkan, ternjata maksud itu di 
“batalkan. Apa jang mendjadika 
sebab diurungkannja penindjauan : 

      

n 

Baru, Rumah Jatim: Pendrikan Lor, 
Kelurahan Plombokan, Kelurahan 
Lama, S.R. Pendrikan. Tgl. 29 Sept.s 
di Pendrikan Gang Maridin, Bulu 
Magersari H, Kelurahan Bulu Lor. 
Ngemplak Sidodadi, R.T. sdr. Amin 
Siswojo dan di Bulustalan ee. 
Suntikan dimulai djam 16.00. 
SEKRETARIS G.P.!i!, BEBAS. 

Dikabarkan, bahwa kini. Mo- 
chamad Mukri, sekretaris ..Gera- 
kan Pemuda Islam Indonesia” 
Semarang oleh jg berwadiib telah 
dibebaskan setelah mengalami ne- 
pahanan sedjak achir tahun 1951. 
Ia ditahan karena urusan? S.O.B. 
BARANG JAN 

e . A . pemindi i KAN POLISI SEKSI I. - di Djawa Tengah belum diketa-” Ojeh Polisi Seksi I didjalan Pur- hui, Demikian berita jang didapat wodinatan telah dapat diketemukan E dari fihak Gubernuran. (sebuah ban dalam mobil di Kp. Dja €- 2 ineng. -Ban tsb. merk Goodyear de “3 2 Lux jang terdapat di Karangsoko 
ae : 1 HAN idengan memakai. tanda ,,Darat” ae SEKITAR BHS INDONESIA. Maa 6.50-15/768. Siapa? jang Kepala Inspeksi Pengadjaran Ba-' 

hasa Indonesia Pusat,: Amin Sing | 
gih, Sabtu siang jl. telah mengada- 
kan pertemuan dengan pers Sema- 
rangx Dalam pertemuan itu Amin j 
Senggih mendjelaskan tentang kedu- | 
.dukan bahasa Indonesia dalam ma-' 
sjarakat dan . tentang dibentuknia | 
Tospeksi jang chusus untuk pengadia j 
ran bahasa Indonesia oleh Kemen- ' 
terian PP & K pada tgl. 1 April 11. 
Sesudah pertemuan tadi, Amin Sing . 
gih mengadakan pertemuan dengan 
para Guru, Penilik2 Sekolah” dan 
instansi2 jang berhubungan dengan 
soal pengadiaran bertempat di ge- 
dung Gris Bodjong Smg. Dalam per 
temuan 'itu telah diuraikan “sekitar 
rentjana dan pelaksanaan Pemerintah 

- mengenai peladjaran bahasa Indone . 
sia.  Verslag mengenai hasil perte- 

' muan dengan pers akan kita susul- 
kan. : 
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Oo! anak en bernama 
Nj Ebed. M aksud kedua orang 
itu ialah supaja Nji Ebed itu di- 

periksa dan dipelihara kesehatan- 
aja, karena kedua orang tuanja itu sangat miskin, Ternjata 
kembangan tubuh Nji ( 
tidak begitu normal. An 
lahirkan tgl. 5 0 st 

2 tahun 40 hari. Ting 
sudah 80 cm, bul 
80 cm lebih: beratn 
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dia | 
Lara! 

         

    
       

   

             

    
    

dadanja seper 
sa ja ud: 
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| 

Tjikeujeup, desa Kadi dak 
Gan aak jang menjerahkan - | 

per- | 

merasa kehilangan ban tadi diharap 
datang dj Seksi tsb. 
Sementara itu, oleh Polisi Seksi I 

diketemukan pula sebuah medja per 
segi 8 dengan 2 buah korsi di Sari- 
muljo. Pula siapa pemiliknja pera- 
bot ini belum diketahui. 

TEPUNG TR.GU KOSONG. 
Dari pelbagaj kalangan perusaha- 

In roti didapat keterangan, bahwa 
persediaan tepung trigu sudah mulai 
tipis dan kalau ada pendjual @luar 
harganja sudah meliwati batas. Ka- 

rena kesulitan2 tadi, maka mulai 
tgl. 1 Okotber" ja.d. beberapa per- 
usahaan roti jang tergabung dalan 
Gabungan Perusahaan Roti Sema- 
rang akan terpaksa menghentikan 
pembikinannja roti tawar. Sampai 
berapa lama kesulitan tepung trigu 
itu ada berlangsung belum didapat 
keterangan pasti. 
PERTEMUAN TENTANG 

3 UNI DAN IRIAN 
: BARAT. 

Djum'at malam  jbl. . Djapen 
K.B.S. telah mengadakan pertemuan 
dj ruang Sidang Balai Kota unfuk 

mendjelaskan soal pembatalan Uni 
dan soal Irian Barat, jang mendapat 
perhatian “jang tjukup memuaskan 
dari Partai2 dar, Organisasi2 setem- 
pat. 

NN atiain dalam pertemuan ini 
Sdr. Sadono Dibjowirojo, Kepala 
Djapen Prop. Djateng, jang a.I. me- 
ngatakan bahwa kesanggupan kita 
sendiri pulalah jang akan menentu- 
kan hasil perdjuangan selandjutnja. 
Diterima atau ditolaknja Protokol 
itu nanti oleh Parlemen, hendaknja 
'djangan merusakkan persatuan kita. 
Pertemuan diachiri “dengan  tanja- 
djawab dan sambutan2.” 
AN ANITYA P.O.M. TER- 

BENTUK. 
Didapat kabar, bahwa belum lama 

berselang di Semarang telah terben- 
tuk - Panitia Persatuan Orang Tua 
Murid di Bulu jang diketuai sdr. Su- 
madiwardojo. Adapun maksudnja ia- 

G DI KETEMU- | 

. 

TJERAMAH FILSAFAT. 
Djum'at malam tgl. 24 September 

"54 bertempat di Handajaningratan | 
Pasarpon oleh Balai Musajawarat 
Filsafat di Surakarta diadakan perte 
muan dengan mengundang terutama 
pemuda2 jang berminat. Dalam per 
(temuan tersebut diberikan tjeramah 
'Gleh Mr. Wongsonegoro wakil Per-| 
“dana Menteri I jang kini sedang ber| 
ada di Surakarta. Tjeramah terseb "3 
dimulai djam 20.00. Ta 8 

| 

$ 

     

BAPAK RESIDEN 2 
MENINDJAU. 

Untuk mengetahui dari. dekat | 
sekitar pembangunan ekonom 
maka pada tgl. 21 Septembe: 
bapak Residen Surakarta deng: 

  

  

ngadakan penindjauan kedaerah 
kabupaten Karanganiar. 3 

Penindjauan tsb kemudian di- | 
landiutkan ke Kabupaten Bojola- 
li. Dalam penindjauan ke Bojolali 
itu ikut serta bapak Bupati Ka- 
ranganjar, Kepala Pertanian dan 
Wk. dari D 
Kabupaten.- 

UTUSAN KE KONGRES PI 
Dalam rapatnja anggauta Persatu 

an Pegawai Polisi Pati jang dihadiri 
oleh Lk. 300 orang telah diputuskan 
untuk mengirimkan 2 orang wakil | 
pada konggres P3 jad. 

Konggres-tadi meliputi P3. seluruh 
Indonesia pada nanti bulay Oktober 
1954 dan berlangsung di Bandung. 
Adapun dari P3 Patj jang menda 

pat suara terbanjak sebagai utusan 
itu ialah a.l. Kumarsono, Suwarno, 
Juswofalali dan Sudirman, dua dian 
taranja akan ditentukan lagi untuk 
menghadirj konggres. 

Usul2 jang akan dibawanja jaitu 
disekitar nasib pegawaj polisi a.l. me 
ngenaj pensiun, perumahan, keseha | 
tan dil.nja. 

KEBUMEN 

  

DJEMBATAN KEDUNGWUNI 
: DIBUKA 
Djembatan Kedungbener jg letak 

nja diantara Kebumen dan Koeto- 
ardjo pada tgl. 24 September dj bu- 
ka resmi dengan mendapat kundju- 
ngan para pembesar. Setelah upa- 
tjara pembukaan selesai, maka di 
Karangbalong diadakan  djamuan 
untuk -tetamu. f 

TEMANGGUNG 
100.060 TIKUS DIBINASAKAN 

Lebin - kurang 100.000 ekor 
tikus jang ,,menjerbu” tanaman « 
padi didacrah kabupaten Temang 
gung telah dapat ditangkap dan 
dibinasakan. Penangkapan dilaku- 
kan oleh Djawatan Pertanian 
Rakjat. dibantu oleh pamongpra- 
dja dalam tempo 3 bulan dengan 
mempergunakan fosfor ditiampur $ 
idengan ubi manis dan trasi. Se- 
perti diketahui dalam tahun ini 
di Temanggung 3000 dari seluas 
35.000 ha tanaman padi telah 
diserang hama tikus diantaranja 

|   

      

   

  

lah kerdja-sama dengan Pernerintih 
dalam pemeliharaan anak2 sekolak 
dan pendidikan. 
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ITALI 

Djika pagi datang semua f Dan kemud 

1000 ha..sama sekali tidak meng- 
hasilkan padi. Untuk pemberanta- 
san hama tikus oleh Djawatan 
Pertanian telah disediakan ? ton 
fosfor dan 10 ton ubi manis se- 
harga Rp. 20.000. Dikabarkakn, 

| Woeke 

'pekarangan2, tegalan2, pada pagar?    
    

kepala2 seksi pengairan telah me- |. 

jawatan Penerangan | 

at pada wak 
| diojo-Nehru tida 

TALI PUTRI. 

rang di Salatiga, sedjak beberapa bu 

  

lan jl. dimana-mana dalam - daerah 
kabupaten Semarang tampak mera- 
djalela suatu djenis tanaman, lazim 
nja disebut: "Tali Putri”, "Mas Ku- 
mambang”, "Tjatjing pita Kuning” 

dalam bahasa Latin ”Cuscutia 
Australia”, jalah suatu parasiet jg. 
warnanja kuning tidak berduri jang    
membelit-belit (overwookeren) pada! 
krupa 

  

tanaman. Achirnja aa l tanaman 
mendijadi. rusak, rebah dan mati. 

kerplant tersebut kini pada 
am kau mengganggu tanaman di 

  

dup (levende paggres). Untuk men 

Menurut penjelidikan Djawatan | 
Pertanian Rakjat Kabupaten Sema- 

   
  

Ia- 

napar 

Wanita 

tut Panggul Se 
Dalam Perdjoan: 

Kata Nj. Ali 
PERDANA MENTERI 

Sastroam:djojo serta njonja 

|     

  

S: harj 

@d.kan mak 
La di ? 

ini disambut Pa le: ngan oster ”Me de as an "8S £ 

|lamat Datang" dan disebari bu- 

enter, diperfhatkan berbag 
bagian dari Jamia Millia ttu (Iserahkan beberapa buah buku jang diterbitkan oleh panti terse- but, dan kemudian beberapa ha- 

si Reradjinan tangan. 3 

| 

Ah 

    

  Tap ga tanaman2 woeker tsb, 

  

maka oleh Djawatan Pertanian di 
minta dengan sangat bantuan Pa- 
mong Pradia supaja mengandjurkan 
kepada rakiat 'menberantasnja tana- 
man2 tersebut, dengan djalan di 
babad. terus dikubur, atau digunduk- 
gundukan (op hopen gelegd) kemu 
dian setelah kering dibakar. Perlu 
dibetahii, bahwa pada umumnja 
Fali Putri” tersebut: sangat di 
senang! oleh murid2 Sekolah, karena 
mudah dan tjepat sekali hidup dan 
Warnanja sangat menarik. Oleh ka 
rena dengan disengadja atau tidak di 
sengadja mereka gemar dan suka se 
kali memindahnja dari satu kelain 
tempat, sedang mereka tidak menge 
tahui bahwa akibat” dari peminda- 
han2 itu akan membunuh lain? ta 
naman ig. berharga, Maka perlu du 
ga tentang tjara memberantas ini di 
luaskan dalam kalangan murid2 se- 
kolah djuga. 

FUSIE PBS DAN THE FOUR Se TA PAN Pa 
Setelah diadakan pertemuan dan 

perundingan dengan masak2 antara 
delegasi PBS (Perkurmpulan Bridge 
Salatiga) jang diketuai oleh sdr. R. 
Sarosso. dan “delegasi The Four 
Clubs jang diketuai oleh sdr. Tan 
Ijiaw Hong, maka sedjak tangg:1 21 
September diantara kedua perkum 
oulan bridge di Salatiga telah diada 
can fusie dengan nama “Persatuan 
P.B.S./The “Four Clubs”. Untuk 
membentuk pengurus fusie dipilih 
sebagai formateur 'sdr. Sarosso. Ada 
"un banjaknja anggauta dari kedua 
perkumpulan itu pada saat ini Lk. 
100 orang. 5 

  

— litik Asia 
Komentar .,Free 

KUNDJ 
po ke India 
dikabarkan 
India” dalam ind 

if pada maki 

    

mengenai hubungan Inda 

bahwa persetudjuan itu memper- 
kuat »ketjurigaan orang2 Asia 

rat tidak menaruh keberatan un- 

nja mengenai negara2 Asia bela- 
ka”. Djelaslah sekarang bahwa 
diperlukan sekali pernjataan jang   bahwa dalam wilajah ketjamatan 

Muntilan sadja selama 3-hari 
10.000 ekor tikus tertangkap. 

(Antara) 

PANITYA PORKSLA DJAWA- 
TENGAH TJABANG KOTA . 

BESAR SEMARANG. ” 
Susunan pengurus dari Panitya 

Pekan Olah Raga & Kesenian 
Sekolan - Landjutan Atas: (Pork- 
sla) Djawa Tengah  tjb. Kotabesar 
Semarang, jang dibentuk baru2 “ini 
adalah sbb.: Ketua I, MH dan II: Su- 
hardono (SMA/B), Abu Hasan Rach- 
mad (SMAK) dan Harno Supangat 
(SMA PGRI). Penulis: Suroso, Su- 
harso (SMA/C), Mc. Annas dan Is- 

wanto (SMA/A). Keuangan: Sukar: 
di (SMEA Associatie). Bag. Usaha: 

Mahadi (SMA/I) dan Raulan Su- 
bijanto (SMA/C). Pembantu Umum: 
Abdul Gani. - Olah Raga: . Febru- 
hartono (SMA/B) dan di. per- 
lengkapi pula dengan pengurus 
bagian lain2nja. Sebagaimana dike- 
tahui, Porksla tahun 1954 akan ber- 
langsung-di Jogja. 

AKIBAT GANGGUAN 
KERA. - 

Lebih kurang 200.000 batang ke- 
lapa kepunjaan penduduk kampung 
Mantu den Banjiur, dalam ling- 
kungan Kota Besar .  Bandjarmasin 

echir2 ini dak menghasilkan “buah 
suma sekali, karena gangguan kera: 
kera tersebut datangnja dari dalam 
hutan dan terpaksa — turum  kekam 
pune-kampure karena buah2an “di 
hutan sudah hampir hebis akibat mu 
sin kemaorcu.. Penduduk “kampung- 
kampung tersebut. meminta perha- 

tegas dari pandangan bersama ne- 
gara2 Asia, “kata ,.Times of 
India”. 1 

»Free Perss Journal” menjatakan, 
bahwa sebelum Perdana 
Nehru mengundjungi Birma dan 
Tiongkok, “dan: konperensi Asia-Af- 
rika jg bakal diadakan dj Indonesia, 
perundingan. Sastroamidjojo-Nehru 
di New Delhi akan besar artinia 
dalam membentuk politik Asia Teng 
gara”. 

: 

»Persetudjuan SEATO”, kata ha- 
rian itu lagi, ,,telah menambah ke- 
tegangan perang “dingin didaerah 
damai. Karena itu situasi menghen- 
daki koordinasi - politik  serapat 
mungkin antara bangsa2 Asia Teng 
gara, dan merumuskan satu pro- 
gram aksi realistis jg memberi me- 
reka kesanggupan 
puh djalan politik perdamaian dan 
tidak terlibat 'dalam persaingan dan 
muslihat negara? besar”. 

Dikatakannja lagi, bahwa ,,per- 
lu sekali dipertimbangkan apa ig 
harus dilakukan oleh negara? 
Rentiana Kolombo menghadapi 
peristiwa2 sekarang. Negara2 jg 
bebas di Asia Tenggara djangan- 
lah hendaknja dapat dipengaruhi 
oleh tekanan, budjukan dan an- 
stiaman dari pihak manapun da- 

Rantjangan : lam perang dingin. 
ig hendak dibuatnja henda ah 
merdeka, praktis dan betul2 mem 
TTU memenuhi tudiuan po- 

iti 

  

P. S. IL TIABANG KENDAL 
ticm dari jang berwadjib, dan akan 
menguszhukan  penggeropjokan kera. 
Cengan gotong-rojong. Dapat ditam 
bahkan, kerc2 itu pada' umumnja ti 
Cak takut lagi kepada gertakan2 be 
gitu sadja deri, manusia, apelagi da ' 

ri orcng2 perempuan, ketjuali pada 
bunii letusan sendjata api. Anehnja, 
kers2 tadipun dapat membedakan an 
tera bunji sondjata api asli, dengan 
bunji sendjata tiruan jang biasa “di- 
bikin - dari sendawa. 

          
: 

Dikabarkan, bahwa Partai Sosialis 
Indonesia - Dewan Tjabang Kendal 
baru2 inj telah mengadakan reorga- 
nisasi jang hasilnja sbb.: Sekrstaris 
Umum dan Wakilnja: G: Sugito dan 
Sudarsono. Bag. Umum: Singgih. 
Bag. Organisasi: Suhardjo. Bendaha- 
ra: Hartojo. Pend./Penerangan: Har 
djosumarto dan dibantu pengurus 
'seksi2. Alamat sekretariaat di Tem- 
puran no. 338 Kendal. 

   
TON 

ik mendjalar kelain-lain tanaman, ! 
Njon/a Mr. Ali berbitiara didepan 

pra wartawanj India hari ' Kemis, 
lan menerangkan, bahwa dia mera 
sa dirumah sendiri, meskipun baru 
sekali itu mengundjungi India. Men 
djawab. pertaniaan tentang peranan 
jang dilakukan kaum wanita Indone 
sia'dalam perdjuangan kemerdekaan, 
njonja Mr. Ali Sastroamidjo,o me 
ngatakah, bahwa kaum wanita ikut 
berdioang dengan kaum prija. Per 
himpunan Wanita Pembantu Perdju 
angan bahu-membahu berkelahi dan 
menembak setiara gerilja. — Njonja 
Mr. Alj sendiri katanfa kurang se 
ludju wanita memangguj senapan, 
tapi meskipun “begitu dia telah. me 
mimpin gadis? jang bersendjata, dan 
mengadjak mereka membawa dan 
memperginakan sendjata, 

Organisasi pediuang tidak ada Ia 

an— || 

| Hwie sedang menerima idjazah 

      
Njoo Hong Hwie adalah satu2nja "mahasiswa dari faki 
di Diakarta jang pada hari Kemis jang lalu mendapat titel Dr. 
mempertahankan ,.proefschriftnja”. 

1tet. Ekonomie 

dengan 
Pada gambar kelihatan Nioo Hong 

doctor-nja dari tangannja Prof. Dr. van 
der Velde. 

RRT Supaja Diterima 
Mendjadi Angg. PBB 

Usul Wakil Norwegia DIm 
Umum PBB 

Ini Perlu Utk Mentjapai Kelonggaran Perda- 
maian Dunia 

DALAM SIDANG Madjlis Umum 
pagi telah dilandjutkan perdebatan umu 

wakil2 Peru, Costarica dan Norwegia, 
takan bahwa Piagam PBB perlu sekali ditindjau kembali. Dikemu- 
kakannja bahwa rendahnja taraf hidup dan keadaan ekonomi jang gontjang itu disedjumlah besar negeri 

“Persidangan 

PBB pada hari Djum'at 
m, dalam mana berbitjara 

Wakil Peru, Belaunde, menja-   gi, katanja. Tetapi ada Kongres Wa 

ntjan i i, telah menimbulkan ketidak seimbangan diseluruh daerah sekelilingnja, dan hal ini mengganggu nita Indonesia jang bekerdja untuk perdamaian, 
kemad, uan kaum wanita. Sedjak 20) 
deka, wenita Indonesia telah banjak! Umat manusia 
mendapat kemadjuan, dan “ dalam dapj krisis, alat2 sendjata atom te- pensilihan umum tahun depan wani lah menimbulkan  perobahan jang ta Indonesia akan mengeluarkan sua mendalam pada aspek? sosiologi, ranja jang pertama, kata njonja Mr. achlak, perekonomian dan politik Ali menurut Kantor Peneran 
dia di New Dslhi. (Antara) 

SUDAH DIGANTI. 
Menurut keterangan peraturan 

gan Ia daripada kehidupan: hendaknja ter- 
, Gjadi pula perobahan? juridis, kata 
| Belanda. 

Menurut  pendapatnja, Piagam 
la p 

sekarang mengha- 

Usaha Membentuk Po- 

Press Journal” Me- 
ngenai Perandingan PM Ali- PM Nehru: 

“ 2 

UNGAN PERDANA 
Tenan at sambutan - 

Berbitjara tentang Persetudju- 
an Manila, harian itu men is, 

bahwa setengah dari negara2 Ba- | 

tuk mentjampuri urusan jang ha-) 

Menteri! 

untuk menem- - 

luar negeri jg dianutnja. | 

Ketika itu aku punja ke- 

ma jg ditjiptakan oleh Regentschap 
dulu sekarang ini sebagian besar te 
lah diganti dengan peraturan baru 
jg selaras dengan sifat-sifat nasional. 

Dengan langkah ini, maka kabu- 
paten Banjumas tergolong salah sa 
tu daerah jg dengan tjepat menjing 
kirkan peraturan-peraturan warisan 
zaman kolonial. 

Tenggara 

| 

BB perlu sekali ditindjau kembali. 
k 
ngan keadaan sekarang. 

Belanda menjarankan supaja se- 
gala negara ikut serta melaksanakan 
rentjana presiden Eisenhower, jalah 
rentjana ,,pool atom” untuk maksud 
damai: diserukannja supaja diada- 
kan larangan atas alat2 sendiata 
atom jang effektif dan dapat dipak- 
sakan, supaja diadakan pengawasar 
internasional atas tenaga atom. 

Costarica: ada anomali 
ekonomi didun:a. 

Wakil Costarica, Fernando Four- 
nier, minta perhatian terhadap usul 
jang dikemukakan oleh negerinja su 
paja dibentuk . ,,Tjadangan ' Bahan 
Makanan Dunia”, jang akan diper-   

i Mr. Ali Sastroam'dj 

a .K ungan 
o Sastroami :per n - 

uas daripada soal 

     

   
   

  

jang 

  

     

      

pertemuan  Sastroamidjojo- 
ehru tentulah bergerak didalam 
zas2 27 Demikian ,,Free Press 

a?”, 
— »Amrita Bazar Patrika” menjata- 
kan kegirangannja dengan kundju- 
ngan tamu agungnja, dan kedata- 
ngan Perdana Menteri Ali ini akan 
lebih menguatkan tali persahabatan 
“antara Indonesia-India, 2 

Menghubungkan - kundjungan ini 
dengan persetudjuan SEATO, surat 
kabar itu mengatakan, bahwa ,In- 
donesia bersamaan keinginannja de 
ngan India jg hendak mendjaga per 
damaian didunia, terutama di Asia 
Tenggara”.   »Negara2 besar jg bukan Asia te 
lah menjatakan pendapatnja menge- 

(nai soal perdamaian di Asia. Kini 
igiliran darj Perdana  Menterj dari 
dua negara Asia untuk memperbin- 
tjangkan “soal perdamaian dan ke- 
amanan di Asia”. 

debatkan dalam PBB tahun inj aju- 
ga. 

Didunia ini ada anomali:  ber- 
djuta-djuta manusia tidak mempu- 
njai makanan jang mereka butuhkan 
untuk bisa hidup: tapi disamping itu 
ada negeri2 jang perekonomiannja 
dalam keadaan berbahaja — karena 
mereka “tidak bisa mendjual ' hasil2- 
nja dengan harga. jang pantas dan 
stabil. 

Norwegia: RRT dim PBB 
vtk perdamaian dunm'a. 

Wakl Norweg'a, Halvard La- 
nze mengandjurkan supaja RRT 
dterma djad' anggota PBB. 

Lange menjatakan bahwa Nor- 
wogia surgguh) merasa lega, 
sana urtuk pertama kal'nja da- 
Ym tempo hampir 20 tahun pa- 
da saat ini tdak terdjadi pembu- 
nph2n2 se'jara besar2an jang 
tersusun. Rasa lega ini disertas 

   

supaja dunia beral h dari keadaan 

ANA 

HARGA EMAS. 

Semarang, 25 Sept. 54: 
24 karat: djual ...... Pp. 32.— 

' Na Titan Rp. 49,50 
22 karat: diual ...... Rp. 47,50 
Ai Bela ea Rp. 45.—   »Hindustan Times” — menjebutkan 

bahwa kini semakin kuat dan men- 
dalam persamaan kepentingan anta ' 
ra Indonesia dan India, day ditun- 
diukkannja pula persamaan sikap 
kedua negeri tsb. terhadap SEATO. | 
Karena Mr. Alj Sastroamidjojo 

ingin sekali supaja perdamaian ter-' 
djamin dan ingin memperbaiki per 
ekonomian  negerinja — politik jg 
diuga dianut oleh Perdana Menteri Harg 
Nehru, maka dengan dia sebagai 
wakilnja, kedudukan Indonesia men 
djadi satu kubu jg terdepan,di Asia. 
Perdana Menterj Ali akan melihat 
disini, bahwa ia disambut ramah se 
kali bukan sadja karena missi poli- 
tiknja tetapi djuga karena pribadi- 
nja”. Demikian ,,Hindustan Times”. 

R (Antara). 

   

antara propinsi jg. 
mula2 direntjanakan akan diadakan 
di Bandung achir September ini akan 
diundur sampai 18 Oktober. Pengun 
duran ini disebabkan karena kini ter 
njata adanja beberapa daerah jan 
belum menerima keterangan2 lebi 

— Konperensi antara 

dipesan oleh pemerintah Indonesia 
dari Amerika pada tanggal 22 Sep- 
tember telah tiba di Kemajoran Pe   

, 

Ta Ia beng daa 

djauh — 8 buah .Conyair-340 jang | 

Mereka berkelahi didepan 

“Diakarta, 24 Sept. '54 : 
|24-karat tiap gr. Rp. 50,— nom. 
22karat tiap gr. Rp. 49.— nom. 
Surabaja, 24 Sept. '54 : 
22 karat tiap gr. Rp. 50,— nom. 
Singapore, 24 Sept. '54 : 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 157.50 beli 
Str. $ 163.50 djual 

London, 24 Sept. 54: 

ut hitungan dollar, Amerika ada 
lah An : 
Emas Macao tiap ounce 37.64 

as Hongkong tiap ounce 38.— 
"TOKO    

Telp 336 

ARTI 

sawat Convair-340 bulan September 
ini setjara ber-angsur2 dipakai diber 
bagai lijn antaranja ke Surabaja, 
Makasar, Padang dan Medan — Me 
nurut keterangan Surja darj Djwt. 
Gunung. Berapi jang hari - Senin 
mengadakan penindjauan di puntjak 
Merapi, keadaan gunung Merapi de 
wasa ini masih membahajakan. — 
Parlemen Muang Thai hari Kemis 
telah menolak permintaan Amerika 

  

Ge aa an 3 Phat ian datang dia, dide »Aku tak tjukup berharga Kn de Ka Sa biasa sadja........i. “Tapi f Andrea, Dia serak jung inginan: demi semua aku mataku — orang Na bagimu, Andrea” udjatku 
tkp uk bentji dia  de- $- apa dajaku supaja dapat f lembut, — terlalu lembut harus djadi penari Ta na ab Ga ai an ' kepadanja, saku harus 5 ierahanku kubuang — Vittorio dari | buat wanita seperti aku. club jang terkenal ! jang ,,Ku-Kasihi itu, an pergi untuk selama-lama- 
ngan penjera: : Fangseti berbartanja 

barulah aku tahu apa jg. f nja dari kehidupanmu”. Aa 4 harus ku-perbuat, $ 

arena sudah tidak sesuai lagj de- | 

dengan hasrat jang menjalanjala 

terpetjah2 dalam bloK2 jang ber- 
musuhan satu sama lain, mendja- 
di keadaan dalam mana semua 
negeri bekerdjasama setjara aktif 
dalam suasana perdamaian. 

Tetapi, adalah satu kenjataan, bah 
wa kelanggaran2 unuk menf, apai 
perdamaian dunia jang disediakan 

loleh PBB itu tidak dipakaj setjukup 
nja. Apabila timbul keadzan2 dalam 
mana djasa2 PBB tidak diperguna 
kan, maka itu bukanlah karena ti: 
ra2 berunding lainnja itu lebih be 
Sar marfaa:nja, melainkan karen: 
negara2 tertentu jang mempunjaj ke 
pentingan vital dalam keadaan tsb. 
tadi, tidak bisa memperdengarkan 
Suarar, a. 

Chususnja, kata Lange, ialah ke 
njataan bahwa RTT tidak diwakili 
dalam dewan2 dan badan? PBB. 

Karena RRT bukan anggota PBB 
lah maka soal2 internasinal jang vi 
tal, soal2 jang setjara langsung mem 
pengaruhi soal perdamaiin dan pe 
perangan, tidak dapat dipertimbang 
kan setjara realistis didalam forum 
ini (PBB). Adalah pendirian psme 
rintah Nerwegia, kata Lange, bahwz 
keadaan sematjam sekarang ini (R. 
R.T. diluar PBB) dilenjapkan, untuk 
kepentingan bersama seluruh dunia 

(Artara-UP) 

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 28 Sept. 1954: 
Djam 06.10 Piano Tunggal: 06.40 

Dinah Shore: 07.10 Tembang Tjian- 

diuran: 07.45 Felix Mendeissohn: 
12.05 Orkes Puspa Kentiana: 12.30 
Orkes, Krontjong: 13.15 Lagu2 Su- 
matra: 13.40 Konsert Siang: 17.05 
Kwartet Koch.: 17.40 Lagu? Tiong- 
hoa: 18.00 Serba serbi A.P.: 1815 
Genderan Sendja: 19.20 Merdu Me- 
raju, 20.30 Siaran Penerangan: 
20.45 Musik Kulintang: 21.15 O- 

kes Radio Jogjakarta: 22.20 Orkes 
Melaju Sinar Medan: 22.45 Bing | 
Slamet: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 28 Sept. 1954: 

  

DINISENKO PETJAHKAN RE 
KOR EROPA LONTJAT 

GALAH 

Tass mengabarkan, bahwa da 
Tam perlombaan atletik untuk me 
rebut kedjuaraan Sovjet jang di 
adakan baru2 ini di Kiev, atlit De 
nsenko berhasil memetjahkan re 
kor Eropa dalam perlombaan Ion 
tiat-tinggi dengan galah, mentja 
pai lontjatan setinggi 4.46 m. 

Rekor lama atas nama atlit Swe 
dia, Lundberg mentjatat lontjat- 
an setnggi 4.40 m. 

PERTANDINGAN BILJART 
UTK. MEREBUT KEDJUA- 
RAAN INDONESIA 1954, 
Selama tel. 11 -s/d 13 Septeni- 

ber 1954, di Parakan dilangsung- 
kan pertandingan biljart oleh P.O. 
B.S.I. untuk merebut kedjuaraan 
Indonesia th. 1954 bagian A jang 
kesudahannja ialah djuara perta- 
ma “Tan Lian Goan (Sin Ming 
Hui Djakarta), 2. I Thiam Jauw 
"Ta Chung Sre Semarang). 3. So 
Thian Yoe (ITsin Nien Hui) Sura 
baja, 4. Han Ping Tjay (TNH Su 
rabaia). Moyenne umum terting- 
'i: Oei Kay Liang (SMH Djakar- 
ta) dan serie tertinggi Liem Sik 
Tjong Indramaju. 

KES. PENANG AKAN KE 
MEDAN ? 

Kini ada minat dari POP Medan 
untuk “mengundang kes, Penang 
buat melawat ke Medan. Sebagai 
diketahui kes. Penang ini adalah 
djuara sepakbola Malaya tahnn ini, 

HAS'L PERTANDINGAN2 DA- 
LAM MEMPERINGATI HARI 

RADIO KE-IX. 
Dalam pertandingan Tjatur Tung 

gal” di Solo jahg diadakan oleh SB 
RRI Madiun, Surakarta, Djokjakar 
ta dan Semarang untuk memperinga 
ti Hari Radio jang 'ke IX telah kelu 
ar sebagai djuara umum RRI Sura 
karta dan RRI Djokjakarta sebagai 
runner up. Pertandingan tersebut 
terdirj dari tjabang? olahraga se- 
pakbola, bulutangkis dar ping pong. 
Dalam pertandingan ini RRI Madi 
un hanja turut serta untuk merebut 
kedjuaraan bulutangkis. 
Adapun hatsil2 pertandinga, tsb. 

adalah sbb: 

  

Sepakbola: Solo — Semarang 2 — 
0: Djokia — Semarang 1 — 0: Djok 
ja — Solo 2 — 0. 

Dengan demikian maka dalam per 
tandingan sepakbola RRI Djokja ke 
luar sebagai djuara, RRI -Solo.seba 
gai runner up dap RRI Semarang 
mendjadi hekkesluiter. 

Ping pong: Solo Djokia 4 — 33 
Soloww— Semarang 5 — 2: Djokja 
— Semarang 5 — 2. 

Dengan demikian dalam pertandi 
ngan ping-pong inf RRI Solo men- 
djadi djuara, RRI Djokja sebagai 
runner up dan RRI Semarang seba 
gai hekkesluiter. 

Bulutangkis: Solo — Diokja 4. — 
Madiun — Semarang 6 — 1: Ma 

un (Pemenang) — Solo (Peme- 
12) 6 — 1: Dijokja (Kalah) — Se 

3: 
di 
nar 

ma 7: 0. rang (kalah)   

Dalam pertandingan bulutangkis. 
ini RRI Madiun mendiadi diuara, 
RRI Surakarta mendjadi runner up, 
RRI Diokja mendjadi pemenang ke 
3 dan RRI Semarang mendjadi hek-” 
kesluiter. Selain pertandingan terse- 
but telih diadakan djuga friendly 
game tennis antara RRI Solo, Djok 
ia dan Semarang. Pula telah diada- 
kan sepakbola 'antara kesebelasan 
RRI Djawa Tengah dengan Kesebe 
lasan Kepolisiah Karesidenan Sura- 
karta jang berachir dengan angka 
0 — 1 untuk kesebelasan Kepolisi- 
an Karesidenan Surakarta. 

  

DASAR POLITIK RRT. 
P.M. RRT Chou En Lai me- 

nerangkan hari Kemis kepada 
u'us9n2 Koreres Rakist Nas onal   

Djam 06.03 Anj Landouw: 06.15 
Sam Snimun: 06.45 Dari Maluku: 

07.15 Dari India: 07.45 Barat gem- 
bira: 12.03 Dari Amerika Latin: 
12.45 Konser biola: 13.00 Sunda: 
13.45 Krontjong Asli: 14.15 Irama 

Tenang: 17.05 Dunia kanak2: 17 45 
Varia -Djawa Tengah: 17.55 Sere- 

  
nade: 18.00 Tjeritera bagi kanak2: 

118.15 Senj Karawitan: 19.30 Pili- 
|han Pendengar: 20.30 Kwartet 
'Koch.: 21.20 Piano Tunggal: 21.30 
Lagu2 Indonesia: 22.15 Gema Ma- 

.Iam: 23.00 Tutup. 
a emas internasional menu- | 

| Jogjakarta, 28 Sept. 1954: 

| Djam 06.10 Orkes Krontiong: 
06.30 Hidangan untuk kanak2: 

!07.5 Instrumentalia: 07.30 Orkes 
|Puspa  Kentjana: 07.45. Rajuan 
Djerman. Abdullah “mengisi waktu: 
12.15 Pilihan rajuan2 ringan dan 
Merdu, 12.45 Suara Rozano dl: 

di Pekng, bhw politik RRT di- 
dasarkan atas perdamaran dan 
pembanrmman. Seterusnia  Chon 
reergatakan. bahwa RRT sangat 
menentarg 'Pakt Seato (Organisa- 
s' Perd'andj'an Asia Tgr) jang 
oleh Chon d'anggap mempunja! 
fud'uas memetiah be'ah bangsa? 
As'2, Chou menjarankan, supaja 
mseua bancsa Asia hersatu padu 
delam usaha menghalau semua 
pergarrh d2 negeri2 bukan 
Asia (Antara-U.P.). 
  

13.10 Musik Ringan: 13.50 Corija- 
ti meraju: 14.00  Krontjong Siang, 
17.00 Dongengan untuk  kanak2: 
17.15 Suara Kanak2: 17.40 Rajuan 
Makasar: 18.05  Sendja merona, 
18.15 Siaran untuk A.P.: 19.40: Ta- 
man Sastra: 20.15 Kwartet Teruna: 
21.30. Ketoprak Mataram: 22.10 
Ketoprak Mataram — (landjutan): 
24.00 Tutup. 

  

untuk mendirikan pangkalan? diwila 
ajh Thai. Hanja Thai bersedia mene- 
rima kedatanga, pasukan? Amerika 
diwaktu perang atau kalau Thai ter- 
antjam bahaja, tepi tidak dimasa da 
maj — Menurut tjatatan djawa'an 
kriminil Djerman Barat, dalam ta- 
hun 1953 telah tertjatat 9.950 orang : 

ngatakan, bahwa Taiwan adalah wi 
lajah Tiongkok dan tak memperke 
nankan Amerika turut tjampur da- 
lam soal ini. Utjapan ini diberikan 
Chou dihadapan Kongres Rakjat Na 

sional RRT di Peking hari Kemis — 
Sumber resmi di Washington menga 
bark2n, bahwa nj.  Vijaya Laksmi 

  

jang melakukan bunuh diri. Terhi-! Pandit tak lama lagi akan diangkat 
tung 6.247 orang lelaki dan 3.343 ' mendjadi komisaris tinggi India di 
orang wanita — Chou En Lai me-' London. 

  

    

  

    

SILVANA MANGANO VITTORIO GASSMAN In Ker dat American Tanguoge hit A 201Gentury Fox | 
Reransa 

Ja Ker ommseanenrerand 

  

Mulai Besok Malam Indonesia Premiere! 
»sR EX“ 5.00 - 7.00 - 9,00 
(EXTRA: SABAN PAGI DIAM 10-00. 

(Untuk 17 tahun keatas). 
Pesan tempat: Pagi dj. 9.00—12.00 
(Tidak terima Pesanan per Telef.). 
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ETIKET BERWARNA 

Ta dak HOPE 
Gg. I No. 305 — Semarang 
dng: Sept. 2 ploeg telah penuh. Bhb 
a dib:   a lagi ploeg Oktober. Lama be- 

   

  

   
   
   

  

ladjar IL bl P Rp. 10,— Uang Kursus Rp. 3 
lum Udjian masih ada tempo 1 bulan, dimana para candidaat 
Dera latihan Is ka untuk menghadapi Udjian Bond. 
MEMEGANG BUKU B Oktober '54. Untuk 'ploeg Nopember 
      

  

    

  

   

   
Ha Aas Mutu peladj. terdjamin. 

. peladjar Landj. tingk. Atas). Pang- 
“Rp. 12,50 p. bl. Romb. Agustus 
muh. Untuk Oktober tinggal bebe- 

   

  

9e2 (pagi/siang/sore dan malam) 
diterima untuk Oktober. Pangkal 

    

    

   

| ia 

Rp. 10 U A Rp. 12,50 KILAT Rp. 25— p. bl. 
peladi. da de Pal Pe Peba Tentang hatsilnja: ka- 
mi serahkan jak untuk menilainia. 

5 Ponatinyba Ui pin Umum : R. C. J. SOEMARDJO. 

  

Viranol extra strong tai g sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta" ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, “menambah da- 

     

      

Tah aa R30 Pi Gumbira Pa Manage Rp. 15,— Minjak Tang- 

kur Leone Rp: 10,— Pit Viramin untuk penjakit keputihan ............ 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... 
Rp. 20— No. 2... Rp: 10— Blossom face Cream, menghilang- 
kan noda2 hitam .. .. Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin     

     bagus badan ............ Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, - tanggung 
tidak luntur 2 gram, ............ Rp- 10,— dan 5 gram ......... Rp Tikam 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10—  Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ............ 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ............ Rp: 105— 
Pil Diabetes (sakit gula) ............ Rp.:50,— Pil Entjok Linu... i...i. 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1576. 

TABIB MAWN Tambiong 40 Tip. 4941 — Bandung. 

Uang Kursus Rp. 35 p. bl. Sebe-| 

Ir tinggal 14 tempat. Pendaft. Rp. 10. | 
Dik 

  

ne 

Suatu 

PARA 
sma & 

       dan lain-lain Peniakit. ) 
SIR dengan  garantie | 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar-akarnja. Pan Yi    
PHENG YANG ER || 

      

   

    

  

» merek. -   
|. AHLI GiGi 

Kaoeman 558 — Semarang 
AR LL TA EK 

Permuda Kembali | 
SETELAH BERSALIN 40 HARI 
Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kelihatan lebih muda dan gembi- 
ra, kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu mendjadi 
montok dan sehat betul. Semua 
ini Njonja dapat membuktikan, 

  

setelah Njonja minum: 

DJAMU   Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di 

t“'uruh Indonesia. " 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
maranug: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, ! 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Ba'djun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan: Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogia: 
karias Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja, Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, fogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66 
Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat iIok An. 
Dji. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 
Toke Obat Eng Ho Tong, Dil. Pesuketan 91, Tjirebon Toko Obai 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoer 
Boc, Djl. Keplekan Kidul! 218. Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong 
Unl Pesuketan 60, Tiirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8! 

MEMAMA N TAM NET — 

dan AGEN-AGEN diseluruh tem 
pat. : 

HABIS BERSALIN 
KELUARAN 

NJONJA MENEER 
   
   

   

         
   

SEMARANG. ! SR 
i : : LAN LSM 0 

j 2 
IE NITA ala : 239 

AA an 
DJL: DEMAK 129 TILP: 611 
"SEMARANG p 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900 |' 
Semarang.     

2 L : 4 : : 

       

   

0. kenjataan untuk 

PENGENDARA SEPEDA 
JANG BIDJAKSANA 

“Diseluruh dunia le- 
ZONDER OPERATIE " || bih banjak orang 

klau ntaria Pora 3g berkendaraan me- 
akai ban Good. 

“
P
e
p
 

1 & OOD/Y EAR 
(.. DISTRIBUTIR2: 

  

Kesehatan Lebih Berharga 
Pada Ilarta Benda Mu! ! 

At, (bagguni Setemum Kol 
BimP Apa KA Pa 

gem jpAk BAHAGSLA Yep pa 
(0 ET Aa : Cr GELAS Mas aa H 

pera | 
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HN N 
F. RIJABAN pij pr 

huni 74 Diranan 
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ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 10096. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VIT AMIEN?2 A.-B.-C.-D, DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 

JANG TELAH 

. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAT 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA: 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 

198” SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 
1 
3 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATJAM: 

Kuat Lelaki — Kuat Wanita 

Hamil dan Branak 

Harga: 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

Botol Ketjil Rp. 4.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 

SELURUH INDONESIA. 

Sekarang tidaklah masuk diakal 

Tuan bahwa ban jang sangat 

memberikan kepuasan kepada 

kebanjakan orang dalih. ban jang 

Tuan harus beli? 4 

BAN HONG LIONG & Co.. 
LINDETEVES N.Y. dan N.V. TRIMURTI. 
Selandjutnja Agen” diseluruh In doanesia. 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom   
  

Ne «AL LT 

  

Tjap..Gelas Mas" 
  

  

“ Perbatian | 
| 

Diminta dengan hormat, para lengganan di UNGARAN 
dan sekitarnja, apabila membajar uang lengganan koran, 
kwitansi harus memakai tjap dan tertanda oleh saja. Tapa” j- 
tjap tanda tangan saja, kwitansi mana dianggap tidak sah. 

Agen Harian ,,Suara Merdeka” 
ANG TIAUW HOK 

(Dj. Salatiga 138 
#2 UNGARAN. 

“ima Cab dan SUTMATI 
|. Sanggup mengobati penjakit 
hingga sembuh: Perobatan dari | b 

—. djauh. Sedia Obat2 Indonesia tju- 
— kup. Ongkos damai. | 
. ACHLI FALAK - ACHLI NASIB | 

Disertai Ilmu Sutji Hati, mene- | 
.rangkan nasib jang akan datang | 
akan menemui (mendjalani) dan | 
Iain2. , 

' 

Kalau tidak tempo datang tju- 
- kup surat menjurat 1 orang diser- 

tai uang Rp. 10 Kalau bisa | 

    

: Alamat # |. datang ongkos Rp: 7,50. | 
&R- HADIHARTONO PENASEHAT: 

(R- GUNAR) Pagi djam 9—12. . el Mn Siang djam 14—16.30. - Hotel Islam aa IA Dium'at dan hari Besar Prij. 
Keprabon — Solo. Minggu, Kemis buka 15 hari.   

| PEKERDJA'AN BERAT 

SN —.... MENDJADI RINGAN 
1 Kap per || Apabila badan sehat, kita' 

Tian pantai djangan melamar || MOS bekerdja dengan giat 
Salaris dapat berdamai TO en seangat. Untuk 
Lk aa adi | kaum buruh baik laki2 mau 

9 £ | pun wanita perlu sekali saban . 

| minggu minum : TI 
Pekodjan 83 Telp. 750 Semarang. | 

     

       

   

    
    

  

'Djamu 
     

MERASA SEGAR SERTA PUAS || 

Rumah Es 

TJEI 
Untuk menambahkan kese- 

“hatan dan hilangkan segala 
1| rasa lesu dan malas- Kalau 

7 | minum Djamu ini seminggu 
| 4 sekali akan selalu tinggal 

   
     

    

   

   

Djalan Aloon? Barat Kiosk 

(Depannja .
ORION) 

in II tetap segar bugar. 

II Dapat beli pada : 

  

Bastnah P.M.IL 

  

  

  

1 

- 
1 

Y 1 

Tanggal 25 September s/d 28 September 1954 

ON GORNEL WILDE 
JEANNE CRAIN 
GENE CRAIN 

na dalam film technicolor 

» Leave Her To Heaven" 
Kissah seorang Wanita jang mendjadi kedjam ter- 
kutuk karena ,,TJINTA”-nja berselaput ,,iri-hati”,     
  

Mb en aan" NY SEMAKANG 

Pendidikan .,RAPI- DJ MALUKU 
Sa KURSUS MEMEGANG BUKU ”A” - 

menerima peladjar baru untuk romb. IV buat udjian Bond Oktober 
1955, mulai 1 Okt. 1954. Pangk. Rp. 15.— uang kursus Rp. 25.— 
sebl. Diktat gratis. Dibawah pimpinan tenaga jang bevoegd. Tempat 
sangat terbatas. Segeralah mendaftarkan: djam 15.00 — 20.00. 

| PENGURUS. 

NNSA AKSARA 
"TTANGGUNG SEMBUH " 

ANSCO Doctor ebat anti kukul jang amat mustadjab. 
ANSCO Doctor ebat anti panu jang amat mandjur. 
ANSCO Doctor kemiri haarolie utk bikin rambut pandjang/hitam. | 

HARGA Per Botol Rp. 2.50 

Importeur: HAGEMEYER & Co's HANDEL MY N. V. 

Dapat dibeli dimana2 Toko, Depot Obat dan Agen-agen: 

DJAKARTA: N.V. Hoo Tjhiang, Petak Sembilan 1A — SURABA 

JA: Chem. Handel Ers Bie, Sorsojudan 26.-Toko Obat Ban Seng 

Tong, Djagalan 18. — SEMARANG: R. O. Hway An Tong, Gg. 
Warung 3: Toko Eng Aan, Djurratan 36: ENG TAY HO Pekodjan 

190i: Toko Singapore & Shanghai, Pasar Djohar. — SOLO: Tay 

An Ho, Ketandan 41. — DJOKJA: Eng Tay Ho, Petjinan 58. — 

MAGELANG: Thian Seng Ho, Petjinan 117. — TJIREBON: Eng 

Hoo Tong, Toko City, Pasuketan 89. — PEKALONGAN: / Thay 

31| Betulkah, 

  

dengan disertai uang : She 4 

3X3:3? Jaah. Mungkin dari 'salahnja sendiri, jg. 
ia tidak mau berobat kepada kami, pa- 

dahal : telah kami umumkan disurat-su- 
rat kabar, dan orang2 telah tahu dari 
surat2 pudjian disurat-surat kabar dju- 
ga, dari segala bangsa, diantara sakit 
Djasmani dan Rochani, dari dekat mau- 

pun dari djauh. Dari Ilmu GA'IB-BA- 
TIN dan TJIPTA.  Sepesial- buat sakit 
ZENUW-OWAH INGATAN-AJAN 
dan segala penjakit DJIWA. Sanggup 
mengusir Sjaetan-Sjaetan jang djahat. 
Sanggup mendatangkan Roch jang ha- | 
lus2, apa jang dimaksudkan. Sanggup | | 
menerima pertanjaan tentang Nasib. : 
Orang boleh kirim : 1 — 4: pertanjaan, | 

« P. 15,—. nanti akan dapat djawaban j' 
jang TJOTJOK dan DJITU. Surat-menjurat, harus disertai pranko/ 
uang: Rp. 2,50. untuk balasan. | 

Djangan salah paham, pertanjaan Nasib, itu lain dengan ! pengobatan. Ku mentar banjak kurang berguna, bukti dan njata 
jang paling perlu. ' 

PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP. No. 1472. 

KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.101 
TELP.1881 

SEMARANG.   
  
Tjoen Ho, Keplekan 218. — TJILATJAP: En Sioe Tong. — 

  

a) Losmar's Vigosen Tablets. Rp. 12.50 
Obat ini menambahkan darah sungsum, zat-hidup dan napas . 
terutama memberi tenaga. Sangat berguna bagi orang Lelaki 
wanita jang. badan lemah dan berpenjakit. . 

bh) Losmar's Emmenagogue Tablets, “Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Wanita datang “Haidh 
tidak tentu, darah kotor men gumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putjat, kepala nusing dan pinggang Tinu "pegal. 
Obat ini tidak untuk wanita jang mengandung. 

Cc)  Lesmar's Leucorrhoea Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat wanita sakit keputihan (Pektay). 

d)  Losman's Syphilis Tablets. : Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

e)  Losman's Santal Cvstol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit Tjwit jing. 

D  Losmar's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.— 
Pil urus” mandjur untuk bersihkan perut. 

8  Losman's Hemorrhoids Pil. 1 Rp. 12,56 
. Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

h)  Losmamr's Calosion Tablets. Rp. 12,50 
Antjurkan riak, legakan napas, “hilangkan segala batuk. 

DD Lasman's Neuring Pil. € Rn. 12.50 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu 

D. Losmaws Anti Pollution Tablers. Rp. 12.0 
Ohat adiaib buat hilangkan bongsiat (pollutie zat bibit). 

K Losmarms-Deafness Pil. i “Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran 

D. Losman's Rheumatic Pil. Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entiok dl. sakit rheumatiek. 
Losmawn's Antacid Powder. Rp. 4— 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur 

a Losmans Nier & Blaas Tablet, Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang. gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.lI. 

9) Losman'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. 

Semarang: TEK SEND 3neg 

  

  

  

  

R.M. DARMOTJARITO - H.H. KAWARNO. 5 
Tabib Occultist. Widuran — SOLO. "| 
(Muka Ged. Bioskop: ,,S T A R”). 2 

8     

  

ANGGUR 
Ah MY 

Minjak ,,Obat Ban Leng” ,,Obat Ban 
#Leng Tjeng” dan ,,Balsem Ban Leng” 

  

     

: Gp? (KAN MAS ra Panen 1 Minpak Obat Kuan BAN LENG Pa gn | 2 La: Eka 509, | BAN LENG 

        

  

   

    

Bungkusan pa- Ik, 
kai tinta merah. 

op | 

Semua dapat diminum untuk me- 
njembubkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul”, Pp 
Gatal", Kena Api, Digigit Nja- (» 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu (4 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG a'au BAN 
LENG TJENG. 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti 'PADUKA RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 
yana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG BENGY ak 1 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG? 
dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Len Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 

ebas. 
Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. $. No. 2267 — Surabaja 
PANRB AMA 

Sta | Bungkusan pa- 

Ya gi tinta biru. 
Kue 2   

  
    

    

             
   

  

GT 

N LENG STA 

TP 

  

     

        

   
   
    

     

  

Laka Istimewa buat pram- 
TU puan berbadan lema,     

Ui VYASI dateng bulan tidak 
tjotjok, pek tay, ping- 
gang sakit kepala ma- 
bok, kurang napsu 
makan, tida bisa hamil 

A| d.i.I. Sesudanja minum 
Jini anggur lantes ba- 
dan djadi kuat, pram- 

'j puan muda atau tua 
jang sehat boleh mi- 
num buat tamba kuat 

' badan. 
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Obat TAY'AN HOO 
0 Kota 

Distributeur untuk seluruh Indomie 
Hgv. Harmsen Verwey & Dunlop N.V. Indonesia       Ja sman 

    

 



    

  

MEA 
R
e
A
E
 

Si
 

5 

  
  

MASIN' DJAIT KAKI Saben bulan Rp. 150.— — 
Semen Model Cabinet dan Salon dengan 5 latji. 

“Pakai stellan madju mundur dan borduur 
Matjam.matjam merk jang Oualiteit ter- 

  

    

tinggi. 

— Bisa dapat berhubungan pada adres : 
TOKO aga MAS    
   
   

  

   

  

Telp. 336 

KRANGGAN  WETAN 27 N SEMARANG 

  

: - Sepeda Lelaki dan 

Compleet dengan Berco, Bagagedrager, 

SW, 
N TER “9       
   

12353. Semata 

.... MWekd Pasar Besar IFTelf.2274 — SOLO 

Toko Radio H.P. Djl. Langen Suko 8 Salatiga— Bhe Gie Thoan Pangentaran 1. Bandjarnegara 

  

  

: Standaard, Ketingkas Block Oil batch 
: ' Pompa dan Kuntji. 

     

2
 

ana Be YNA Pen Ea pra (an 
   

     
Perempuan Rp. 100.— 

  

  

  

  

———- : —————— en — Pena £ Pe en ng Pee ukke we ta TAI 

—— | —— | Sea en Buka Mn ea — 
EN? , Ka naa h Bertunangan: 5 

Horloge Reparatie Atelier. Ts : 

      

Ada sedia rupa-rupa ONDERDELEN untuk segala merk : 

ne HORLOGE LELAKI dan PEREMPUAN 
Djuga dapat mengganti KATJA WATERPROOF jg ASLI. 

Juwelier u ok SinG Horloger. 

Bodjong 64. Semarang , Telp. 646 

Petjinan 30. Jogjakartx Telp. 533 

REPARATIE DENGAN DJAMINAN SATU TAHUN. 

  

Pemberian Tahu 
Sedjak 30 Djuni 1954, saja telah meletakkan djabatan saja 
sebagai pesero-pengurus dan telah menarik kembali sebagai 
pesero dari C. V. .SIE SING KONGSI di Semarang, segala 
urusan sedari tanggal tersebut diluar tanggungan saja. » 
Kini Pabrik sandal ,KIAN HAP KONGSIE” tjap MONGGO 

- MAS dan WARAK, jang telah" didirikan di Semarang (Djl. ” 
' Petekan 38) dibawah directieschap saja, akan segera menge- 

nalkan pada para langganan. — 

Hormat saja, 

OEI EK HAY   
TI 

BN 
—— | 

EONA Ea ANYhI 

2 AI TNI Ia 
: DJUGA TERIMA RESEP DR.!!! - 

  

F 
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CITY CONCtuN- CINEMAS 
UK 5.007.009.00 INI MALAM D.M.B. (u- 17 tah)    

  

   

The Screen's Supreme Ad.:..ic F: SUSPENSEI | 

yo EDWARD 6 ROBINSON SN 

NN PN AA. 
S9 RAYMOND 

New Mystery drama! — Adventure in Blackmail and Murder with a 
smashing Climax ! — GEMPAR ! 
  

INI MALAM 
D.M.B. (2-17 tah)     

   

ia TWO KILLERS in love 
G3 r a n d with a ganglord's gal! 

wa 7 
5.00-7.00 -9.000 HOWARD HUGHES presents t: 

San ROBERT MITCHUM " 
LINDA DARMFIL 
JACK PALANCE .. 

SECOND CIA 
5 Color sy TECHNICOLOR T. 

f an IDMUND GRAINGER probucrion 

5.30 - 7.30 - 9,30 
PENGHABISAN 

& 

    

  
INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah). 
NDRA 5.00 - 7.00 - 9.00 

E. Zainah - Abdulhadi - Dj. Effendi 

.SUPIR 
ISTIMEWA” 

'3 
4 Premiere Mulai Minggu Pagi 

Matinee djam 10.00 dan ma- 
2 lam berikutnja. Raya Oa ana, 

   

  

INI MALAM PENGHABISAN 
ROXY S.T 9.-- (43 tah) 
S. Roomai Noor — Siput Serawak 

sBBERDOSA” 
Premiere Mulai Minggu Pagi 

Matinee dj. 10.- dan Malam berikut 

TOXY 5-79. (47 tah.) 

Film Mesir baru dgn.: 

A. Azis Mahmoud — Gamel Fares 

Fuad El Rahidi 

.Wahiba Malaikat 

“ El Ahasar” 
Penuh Tarian2 dan Njanjian2. 

  

  

Penipuan jang menggemparkan 
dari Jukisan2 Leonardo da Vinci! 1 

Akan datang: A. HAMID ARIF - SALMAH - NURNANINGSIH dim.: 
Film Kan »WANITA ADJAI »7 Memikat dan 

Gempar ! 

  

  

Rr. S. TJARMINI 
3 -. dengan 8 

— R. DJAKA KOESOEMAMINATA. 

  

Jogjakarta Tg. 24-9 - 1954 
Keluarga 

Semarang « R. M. SOEMAMINATA 
Randusari 314 Semarang. ' 

la Da 23 

  

Telah Bertunangan : : 
R. ADJ. KOENTJARAWATI 

dengan 
T. H. KOESOEMAPRAWIRADIGDA 

Randusari No. 342 De ne 
Smg. . Tgl. 24-9- 1954 

Sompok lama No. 1 . Keluarga 
R. M. KAJOEN KOESOEMAMINATA. - 

  

  

Untuk: SMA, SGa: SMEA dan lain2. 
W. N. Vest dan Tjiook Tik Djoe 

TEST YOURENGLISH part IIL.. Rp. 7. 
Latihan2 berpaedah sebagai persiapan untuk udjian penghabisan. 

Tiap2 peladjaran berisi: batjaan, pertanjaan?2 mengenai isi batjaan, 

idioms dan tatabahasa. Ulangan lengkap jang sangat berguna. 

Part I untuk kelas I dan part untuk kelas II sedang disiapkan. 

Pesanan satu2 ditambah ongkos kirim Rp. 1,50. 

Penerbit "ERLANGGA” — Kramat IV No. 11 — Djakarta 
  

    

            

  
  

  

   
   

        

PEP. 1-195 -B. 

melekat pada 

  

    

    

2 

ak | Pepsodent dengan Irium m 

Gigi mendjadi lebih 

dalam SEMUMGGU 
Pa Ty 

mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

rusaknja gigi. 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

    

putih 

    

    

Akan terbukti bahwa semua selaput jang 

gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

dalam waktu 7 hari! 

     

  

  
na0eea? 

aa 

Pepsodent berbusa banjak ! 

  

Djuga bagian? gigi jang tersembunji 

dibersihkan oleh busa Pepsodent jang 

mengandung irium. 

                  
    PASFOTO, 5 

AFDRUKKEN, 
VERGROTEN, 

Expres selesai. 
Harga melawan dan terima foto 
panggilan. 

un EK Sg 
T AHLI PORIRET 
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Seteran 45 — 
    

: 23 

Sedia 
1 KAKI MESIN KABINET 

Rp. 350.-— 

LN (CONDENSATOR) 
untuk DYNAMO MESIN - 

Rp. 22,50» 
Rupa2 merk MESIN DJAHIT 

(SINGER) 

. Toko ,SRI” 
PETUDUNGAN 34 
— SEMARANG — 

ai MINGGU TI YALP seakan 

Di Djual. 
Keterangan : 

  

Dramma 

  

    

    
  

KURSUS MENGETIK 

    
ibu saja seperti tersebut-dia   

  
na 

bali sehat seperti sedia kala 

TJARA 10 DJARI 
KARANGBIDARA 55 SMG: :     

Masih menerima peladjar? baru. 
Untuk rombongan bulan Oktober. 

—. KURSUS KILAT 4 bulan. 
BIASA 7 

TEMPAT TERBATAS. 
Pem. MOCH: JOESOEF   

Baru terima: VOFTBAL 

  

: Mighty 18 jang tulen 
jang banjak terpakai untuk PERTANDINCAN2 BESAR 

THE SPORTING HOUSE || 
Telf. 

  

1. MESIN LIMUN buatan Luar Negeri 
DJ. DEPOK 38 — SEMARANG. 

ANNKRARANAN KA EA EK KEKE K BRA 

SURAT PUDJIAN, 
—cco..c.cacncascas..c..c..... t 

Jang bertanda tangan dibawah ini saja SOEPARTO,” bammah - 
Kerangasem No,8 Semarang, mengutjapkan diperbanjak 
kepada perusahan Anggur Kolesom Tjap Potret dan 

Lima Kolesom, bikinan pabrik Anggur REN AY & 'o.Surabala, bali» 
wa menurut penjakitnja ibu saja, Ialah sakit tulang, kaki 
dan tangan merasa semuten, berdjalan susah dan sering ajatuh, 
kekuatan hampir tida ada, makan dan tidur tida enak, suda. di- 
Obati beberapa kali dan bermatjam-matjam obat, tidal bisa sem- 
buh, tetapi setelah saja pergi ka Pasar Djohar Semarang, mem- Rp. 20 
beli obat di Toko Agen Obat ASIA TIMUR, dan selandjutnja saja Pa 
diber1 tahukan supaja memakai obat Anggur Rhimatick tjap Po- 
tret dan Lima Kolesom, perkataan itu betul, buktinja setelah 
minum Anggur Rhimatick tjap tersebut diatas, bikinan REN AY 
& Co, Surabaia habis enam botol besar, ternjata penjakitnja 

tas bisa sembuh, dan telah kom- 

Kemudian kami utjapkan gekali lagi, terima kasih dan saja 
pudji kemandjurannja Anggur Obat Kolesom tja 
lima Kolesom bikinan Perusahaan Anggur REN KL & Co Surabaia, 

Ra Semarang: 

  

— PABRIK ANGGUR REN AY & CO. 
DJAKARTA — SURABAJA : 

se
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N SPORTING GOY 
1680 — Semarang -. | DJI PONTJOL 40 SEMARANG 

AA ASEAN EA RE 

SSS SSS SN SSS 

Tailor ,, TERBIT” 
Kp. KARSANAH 183 

(Djl. Bodjong) — Semarang. 

Bekas bas Savelkoul - Semarang. 
Djuga terima pakaian pegawai. 

  

NEEKEKKK KK KK KK EK 

BEDAK TELOR Rp. 5.— Sakit 
kentjing darah, nanah ? Rp 20.— 
URUNOL PILL tanggung tulung. 
SAKIT KOTOR? CERENOL 
PILL. Tanggung bisa bikin baik 
luka2, bengkak di kelamin, gatal, 
bisul Rp. 20.— ZALF Rp. 3.— 
SINIRO PILL., MAAG PILL. A4 

BUAH DADA SU- 
CUT? BUSIERIN: PILL.: bisa 
bikin seger, kentjeng, dan berben-' 
tuk bagus Rp. 20.— BUSTERIN 
EXTRA STERK Rp. 75.— Sakit 
gula, .nier, eiwit??? -SUIRINE 
PILL. Tanggung lekas bikin baik 
Rp. 20.— VITANOL: badan lem- 
bek, dingin Rp. 20— EXTRA 
KERAS Rp. 60.— RENA Dateng 
bulan tidak beres Rp. 58.— PUI- 
SJERIN-PILL.: Obat koekoel 1 

Potret dan 

28 Juli 195k, ' 

    

   

stel Rp. 25— Porto Rp. 3.— 
Prijscourant gratis. 
THIO GIOK GIEM 
Gg. Tengah 22 — Semarang 

Agent: 
Semg.: Plampitan 22 
Toko Miami, Pasar Djohar 
Udjung Barat. ' 
Diocja: Djli. Ngupasan 50 A 
Solo: Tjojudan 70 A. 

OBPART OJ)           

  
  

YOUR FATHEK'5 TOO SICK WITH FEVER NTHANKS, ROY! 1 COWLON'T 
TO RIVE, PEGGY! TLL GETA BICK- LEAVE HIM... I DION'T 
BOARD IN GUNSIGHT AND COME KNOW WHAT TO DO! 

aa CK FOR HIMJ : 13 
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-— Ajahmu sangat menderita djika berkuda, Peggy! Saja akan meng- 

ambil kereta dikota Gunsight dan kembali mendjemput dia! . 
— Terima kasih, Roy! Saja tidak dapat meninggalkan dia sendiri- 

BL onta madani saja tidak mengerti apa jang harus saja kerdjakan! 
ROY ROGERS — No, 4, 

  

KEEP THIS EXTRA GIIN FOR PROTECTION 
IN CASE THAT BUSHWHACKER WHO SHOT 
YOUR  x5 Seet 
FATHER VAN 

    KEX, WHATS HAPPENING TO MY GUN? | me 

            
  

— Simpan sendjata ini untuk — Heee, apa jang telah terdjadi 
berdjaga2 dari orang djahat jg. dengan sendjata saja? 
telah menembak ajahmu  bila- 
mana mereka datang kembali! 

  

    

      

Bersama ini Pengusaha2 Perusahaan Roti jang tergabung dalam 
GAPEROS (bagian roti tawar), dengan ini memberitahukan kepada 
para langganan, bahwa mulai tanggal 1 OKTOBER 1954 perusa- 

haan2 roti jang termaktub dibawah ini tidak akan membikin roti 
tawar, berhubung persediaan tepung tidak mentjukupi lagi. 

Harap para langganan dan umum mendapat maklum hendaknja. 

Semarang, 25 September 1954. 
GABUNGAN PERUSAHAAN ROTI SMG. 

(Gaperos bag. roti tawar) 
Perusahaan2 Roti : 

1. Arovah 2s Excellence 3. Selina 4. Fancy 
5. Murni 6. Nusantara 7. De Zon 8. Hoogvelt 
9. De Hoop 10. Delica 11. Tavang 12. Sajangan 

13, Sanitas 14. Pauline 15. Surja. 

            

TINGGAL SEDIKIT MALAM ! 
ORION 5.00-7.00-9.00 (17 th) 

EXTRA: 
INI SORE djam 3.00 1 

  

  

GRisS TINGGAL SEDIKIT MALAM 5.007.009.00 (13 th.) 

TONY CURTIS si B O U D I N a” Paramount 
JANET LEIGHT Technicolor 

MATINEE: MINGGU PAGI djam 10.00. 

(u. 17 th.) 
  REX 

Eleonora Rossi Drago 
Amedeo Nazzari 

  

»SENSUALIN A” 

TINGGAL SEDI- 
— KIT MALAM! 

Rex 
Saba Gas MTS In 

» " 

AKAN DATANG ! 

      

   

POWERED: THRIL 

“AG. Lon wild adventure! 

PIERLANGELI 
A girl in trouble! 

THE DEviL 
MAKES «5. 
THREE —        1 

3 DAN DURVEA 

DJAGALAN 

Film Tiekoslovakia 66 Film Boneka | 
Pertama Berwarna : »bayaya PK DO ESA 

aah 

Sebuah film jang mendapat-Hadiah Pertama dalam Pameran Film Inter- 
nasional tahun 1950. : 

Ini malam penghabisan:  5.00-7.00-9.00 (u. 17 th) 

PEMUDA DESA? pakar Tnronesi, 

  

BESOK MALAM PREMIERE 5.--7.--9.- (Seg, umur) 

  

  

Benjalahs Suara Merdeka   
  Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171. 

 


