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lenggaraan konperensi Afro-Asia 
di Djakarta jang menurut penin- 
djauZ politik ada maksud India 
untuk menolong P.M. Ali dalam 
usahanja ment kemenangan 
didalam per um jang di 
ndnkan Naa kun Indonesia, 
maka djuruk lia on ta tsb. tidaklah benar. ,/ Pen 
rintah India tidaklah berkeventi- 

do- ngan dengan partai2 politik | 
nesia jang mana jg Na Gama 
dalam pemilihan umum j.a.d, itu, 
dag: bal aman ra Pemerintah 
idia untuk mentjampuri urusan 

dalam negeri Tndonesa”" Demiki 
an djurubitjara tsb. 3 

Selandjutnja djurubitjara itu me- 
nambahkan, bahwa konperensi Af- 
ro Asia itu diselenggarakan dengan 
maksud akan merundingkan masa- 
lah2 bersama diantara negara? Asia. 
Kalangan2 kedutaan India di Dja- 
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bih Baik Dan 
aa Mu 
DARI KALANGAN pihak 

peroleh keterangan, bahwa 
dari RRT akan tiba di Indonesia. 
seluruhnja ditaksir sedjumlah 5 
ratusan ribu pice (satu pice sama 

| Shetti 36” dan popeline. Selan 
tet daripada textiel RRT tsb. 
(pang, sedang harganja pun lebih 

  

im! India Bel: 
| Indonesia 

    

| Dalam Perdjoangkan 
Irian Barat 

KRISHNA MENON, wakil India 
dalam Perserikatan Bangsa-bang- 

sa, dalam pidatonja dimuka si. 
dang Madjelis Umum tgl. 6 Okto- 
ber mengenai Irian Barat, menja. 
takan, bahwa India membela se. 
penuhnja hak berdjoang untuk 
menentukan nasib sendiri dari se. 
suatu bangsa, baik mereka masih 

karta itu a.l. menjatakan, bahwa me primitif, maupun tjakap atau ti. reka menjesal dan terkedjut sekali dak, karena ketjakapan itu ada 
atas berita UP jg didasarkan ataS|jyh soal kesempatan. Karena itu. reaksi2 penindjau2 politik di New 
Delhj mengenai kundjungan PM Ali 
Sastroamidjojo ke India tempo hari. 
Kundjungan PM Ali ke India itu 
disetudjui oleh semua partai2 poli- 
tik di Indonesia dan India “karena 
sesuai dengan politik nasional ke- 
dua negeri tsb. untuk menjelengga- 
raka, konperensi Afro Asia dan se 
landjutnja untuk lebih mengerat- 
kan kerdja-sama jg sudah ada anta 
ra negara2 konperensi Kolombo. 

h Tudjuan politik kita. 
Teranglah pahwa ini hanja da- 

pat dikerdjakan dengan  perwa- 
kilan2 Pemerintah sekarang. Pe- 

tingan dengan kedudukan pelba- 
gai partai di Indonesia, akan 
tetapi. pertjaja bahwa persahaba- 
tan antara India dan Indonesia 
merupakan tudjuan besar didalam 
politik luar negeri semua partai2 
politik Indonesia dan segala ini 
dikerdjakan untuk mentjapai mak 
sud tsb. jang mendapat bantuan 
seichlas-ichlasnja dari rakjat In- 
donesia seperti halnja djuga dari 
rakjat India. Demikian kalangan 

lah maka India menjokong tuntu. 
tan Indonesia terhadap Irian Ba 
rat. Kemudian dengan pandjang | 
lebar dibentangkannja soal ke. 
bangunan Asia Baru, dan dikata 
kannja, bahwa Irian Barat adalah 

sebagian dari proses kebangunan 

Asia (Antara). 

H.A. Salim 

“0 Tahun 
H. A. SALIM jang pada hari 

tahunnja jang ke-70 telah mene- 
rima kedatangan Presiden Sukar- 
no dan njonja Fatmawati Sukarno 
dirumah kediamannja didjalan 
Theresia No. 20 Diakarta. Pre- 
siden dan njonja Fatmawati Su- 
karno mengutjapkan selamat ke 
pada H.A. Salim dan njonis dan 
beramah tamah beberapa saat 
lamanja. Sebagaimana diketahui, 

merintah India “tidaklah berkepan gtahumnj kemaren merajakan ulang 

untuk merajakan hari "tahun 
jang ke-70 ini telah ikan se- 
buah panitia jang diketuai oleh 

  

kedutaan India di Djakarta kepa- | 
2 £ MB. kau Kn enam, 2-3 Bd Mr. Moh. Roem.. F ri 1 dng. Snp Rr enkaan wa Uni telah an 

ANGIN RIBUT DI TJURUG. | sebuah buku janggmemuat riwajat 
Angin ribut atas daerah distrik | hidup H.A. Salim dan tulisan2 jg 

Tjurug (kabupaten Tangerang) hari | 

sehingga mengakibatnja 3 buah ru- 
mah dan sebuah bangunan lio (tem- | 
pat pemhikinan bata) mendjadi am- 
bruk 4 menimbulkan kerugian 
kira? sebesar Rp. 2111,50. 

   
    

dihasilkannja. (Antara) 

  

HUKUMAN 20 TAHUN UTK 
PEMBUNUH PAGAR DESA. 
Pengadilan Negeri Bandung 

dalam sidangnja hari Rebo telah 
mendjatuhkan hukuman pendjara   Tentang rumah2 jang ambruk ia 

dikabarkan, bahwa 2 buah rumah 
ambruk didesa Djetake, sedang 1 
buah rumah dan 1 bangunan lio itu 
didesa. Djati. 

20 tahun atas diri terdakwa En- 
tang karena telah a.l. membunuh 
seorang anggauta Pagardesa, jang 
mendjaga dikampung  Tjikalege- 
hilir (Tjitjalengka) pada tahun "St. 

  

Buanglah 
Utk Tjar 

Sifat TST 
i Lisensi 

Taiwan Tak 

Rapat Pengusaha2 Nasional Berlangsung 
Dgn Ketegangan — 90pCt Dari Pengun- 

djung Tinggalkan Ruangan 
HARI KEMIS bertempat diru angan gedurg Pertemuan Umum 

Djakarta telah dil: can suatu rapat antar pengusaha? nasio- 
nal, jang terdiri dari importir/ek sportir, 'pedagang2 menengah 
pengusaha? industeri dan para 
nja Surang lebih 900 orang, 

pedagang dengan djumlah seluruh- 
. Dalam rapat tersebut tidak tampak 

orang2 resmi dari Kementerian Perekonomian, Keuangan 
pun Penerangan, ketjuali 2 orang anggota 

mau- 
parlemen Mr. Tjung 

Tin Jan dan Djojosudjono serta Sjafarudin Muluk dari seksi eko- 
nomi kotapradja. 

Ketua Panitia dari rapat tsb. J.M. 
Panggabean dalam pidatonja menja 
takan a.l. bahwa pergolakan pereko 
nomian di Indonesia pala dewasa 
ini memberi gambaran bahwa para 
pedagang sudah tidak berketentuan 
arahnja. Segala sesuatu jang  terdja 
di itu, diajunkan oleh  pemimpin2 
jang tidak pula bosan-bosannja mene 

ruskan programnja menudju keruntu 

han. Selandjutnja dikatakan, bahwa 
banjak diantara pengusaha2 jang ti 
dak sanggup lagi bekerdja, disebab | 
kan sudah putus asa berhubung pem 
bagian tidak ada sama sekali. 

“ , jai - UI 

engenai ketjurangan2 jg ter- 
dapat di K.P.U.L., din jtakan bah- 
— Maag ar tersebut hen- 
daklah djuga ditjari pada diri 
sendiri. Sebab ada diantara peng- 
usaha jang suka menjendiri jang 
akibatnja hanja mengu ntungk: 
pihak pemberi lisensi sadja. Para 
pengusaha harus bersatu padu 
dan membuan sifat istimewa2 
ataupun t.s.t. jang hanja merugi- 
kan masjarakat umumnja, sebab 
dengan tidak adanja istimewa2 
atau f£.s.t. itu, dengan adanja 
persatuan pengusaha2 jang te- 
guh nistjaja lisensi itu keluar dju- 
ga, demikiari J. M. Panggabean. 

itu tidak berarti, djika para peng- 

usaha tidak turut memperbaiki ke- 
uangan negara, misalnja sadja seki- 
tar ekspor barang2 Indonesia  ku- 
rang mendapat perhatian jang kini 
sebagian besar dilaksanakay oleh 
pengusaha2 bangsa asing. 

Soal angkat mendjadikan 
persoalan hangat. 

Sewaktu dibuat suatu pernjataan, 
dari para pengundjung rapat jang 
berdjumlah 900 orang itu, tinggal 
sebanjak kurang lebih 100 orang jg. 
masih mengikuti djalannja rapat ter- 
sebut. Setelah diadakan perdebatan 
jang hangat antara pengusaha2 jang 

pro dan tidak, pernjataan tersebut 
terbentuk djuga jang bunjinja antara 
lain, bahwa mengingat  djalannja 
perekonomian negara Indonesia jang 
memperlihatkan tendens kemundur- 
an jang djauh berlainan dengan apa 
jang ditjita2lkan, mendesak kepada 

| parlemen supaja usul mosi Margo- 
no Djojohadikusumo cs., mengenai 
panitia angket, diterima baik oleh 

| parlemen. Diantara 100 orang jang 
mewudjudkan  pernjataan tersebui, 
diantaranja ada jang menjerukar 
bahwa djika hanja soal angket ini 
jang dipersoalkan, berarti bahwa 
rapat itu ditjampurj dengan politik 

| serta kepentingan partai. 

Panitya penghubung jang 

   
   

  

   

TA LE 

an Textiel Al an 
Segera Turun sa 
(Tahun Ini Djuga Datang Import| 
Blatju Dari RRT —Kwalitet Le-| 

Harganja Lebib 
rak”. ". 
importir nasional di Djakarta di 

harga Menurut importir tsb. 
djuta rupiah, diantaranja terdapat 
dengan 4 yard) kain blatju ,,Grey 
djutnja dinjatakan, bahwa kwali- 
lebih baik daripada textiel Dje- 
murah pula. 

Disamping itu dalam tahun ini 
djuga akan tiba sedjumlah kain 
blatju dan kain putih jang dida- 
tangkan dari India. Keadaan har- 
ga textiell jang sekarang naik 
turun, djika textiel RRT, India 
dan negara2 Eropa Timur sudah 
tiba di Indonesia, harganja akan 
lebih turun, mengingat persediaan 
Ijukup banjak itu. Persediaan 
dewasa ini tjukup untuk satu 
tahun. 

Rombongan kesenian 
Indonesia. 1 

Sementara itu dari Peking  Sh'n 
| Hua mengabarkan, bahwa mengenai 
tamu2 Indonesia jang kini sedang 
berkundjung dj RRT sebagiannja ia 
tu 7 orang diantaranja seorang wa 
nita pada hari Kemis jl. dengan pe 
Sawat terbang bertolak ke Tiongkok 
Timur Laut, sedang lainnja masih 
menindjau waduk Kwantung.  Sete 
lah menghadir: perajaan 1 Oktober, 
maka utusan2 Indonesia itu mengada 
kan kontak dengan berbagai golo- 
ngan dalam  masjarakat dj Peking. 
Mereka mengadakan pertjakapan2 
mengenai peglagangan luar negeri 

dagangan antara Tiongkok dan Indo 
nesia dengan wakil Menterj Perda- 
gangan Luar Negeri Lei Jen Min. 
Mzreka djuga mengadakan pembit'a 
raan2 dengan ahl'2 hukum mengenai 
konstirusi Tiongkok dan pemilihan 
umum. mengenai proses  rentjana 
konstitusi itu dan bagaimana rakjat 
Tiongkok menggunakan hak2 demo 
krasinja. Empat utusan Indonesia me 
nemuj ketua perhimpunan Islam Ti 
ongkok. Beberapa utusan wan'ta me 
ngundjungj beberapa organisasi psen 
duduk kota Peking dirumahnia. Kur 
djungan2 djuga dilakukan pada Uni 
versiteit2, paberk2 dan sebuah de- 
sa deke: Peking. 

emikian Hsin Hua (Antara). 

Terantjam? 
Pemusatan Djung2 RRT 
Mendadak Hilang 

SUMBER2 jang berwadjib di 
Washington pada malam Kamis 
membenarkan bahwa Amerika Se- 
rikat mempunjai suatu persetu- 
djuan “informil” dengan Kwo- 
mi jang memuat ketentuan, 
bahwa Kwomintang tak akan me- 
njerang daratan RRT tanpa mem- 
beritahukan hal itu terlebih dulu 
kepada Amerika Serikat. Dikata- 

| kannja. bahwa persetudjuan ter- 
sebut ditjapai setelah presiden 
Eisenhower menarik keputusan 
tentang angkatan laut ke-7 Ame- 
rika sebagai penghalang bagi 
Kwomintang utk menjerang RRT. 
Lebih djauh dikabarkan, bahwa 
djenderalisimo Chiang Kai Shek 
kabarnja telah memberitahukan 

terlebih dulu kepada pembesar2 
Amerika, sebelum mengadakan 
serangan terhadap Amoy baru2 

Pemusatan2 djung2 RRT 
medadak hilang. 

Sementara itu Djenderal Chang 
Yi Ting, djuru bitjara militer psme 

rintahan Kuomintang.  mengumum 

kan 'kepada pers di Taipe pada ha 
ri Kemis, bahwa  pemusatan-pemu 
satan djung2 RRT didaerah antara 
pelabuhan Amoy dan pulau Guemoy 
sediak malam Kemis jbl. tidak tam 
»ak lagi, dan Angkatan Udara Kuo 
mintang tidak berhasil menemukan 
kemana armada djung RRT itu kini 
dipindah. Sementara itu djenderal 
Chou Chin Hoo, sekretaris djende 
ral Dewan Pertahanan Kuomintang, 

menjatakan, bahwa RRT memper 
kuat semua daerahnja jang terletak 

dipantai dengan pasukan2n/a jang 
sudah berpengalaman dalam LN 
Korea. Ia selandjutnja mengemuk 
kan pendapat, bahwa pasukan? RRT 
itu dapat meluntjurkan pada waktu 
jang bersamaan serangan terhadap 
pulau Ouemoy dan serangan terha 

an Om enaa Ur 

Tiongkok dan mengena" keadaan per. 

| SAPTU 9 OKTOBER '54. 

  

“Penahanan Ka- 
pal Israel 

     
Sebagaimana dikabarkan, baru2 'ini sebuah kapal Israel telah dirahan 
oleh polisi laut Mesir, sewaktu kapal ini meliwati terusan Suez. Alasan 
penahanan kapal ini ialah, karena kapal tadi dituduh memuat sendjara 
dan telah melepaskan tembakan kearah daratan Mesir.. Tampak kapal 

tadi bersama kelasi2nja didjaga oleh anggauta? polisi laut Mesir. 

  

Persendjataan Djerman 
Tak Dapat Dihindarkan 
Pemasukan Djerman Dim NATO Bu- 
kannja Tak Bersjarat - Laporan M. 
France Dalam Parlemen Perantjis   

«PERDANA MENTERI Perantjis, Pierre Mendes-France, hari 
| Kemis petang membuka perdebatan tentang politik luar Regeri 
' dalam Parlemen Perantjis dengan memberikan laporan tentang ha- 
|sil-hasil Konperensi 9 negara di London. Diterangkannja pula bah 
wa maksud dari laporannja itu jalah untuk meminta supaja Parle- 
men menjetudjui politik pemerintah dan memberikan otorisasi 
untuk meneruskannja. 5 

: —»ngan kepada setiap negara anggau- 
|. Dalam pidato jg berlangsung Se- ta lain jg diserang. Ia lalu memberi 
'Iama 1 djam itu Merles-France me kan tekanan terutama kepada ke- 
nerangkan bahwa -persendjataan tentuan tentang pentjegahan  terha- 

kembali Djerman tak dapat di hit- 'dap setiap negara anggauta supaja 
darkan. Disambungnja bahwa ha- djangan melebihi batas maksimum- 
nja suatu organisasi Eropa jg mam nja dalam bantuan? persendjataan- 
pu memberikan djaminan pengawa: nja, jaitu dengan djalan bahwa per 

san terhadap persendjataan Eropa: sendjataan melebihi batas maksi- 
atas dasar jg tak membeda-bedakan. mum itu harus dilakukan dengan 
Dalam  keterangannja itu Mendes keputusan setjara bulat oleh dewan 
France memberikan tindjauan sing- tadi. 
kat tentang penolakan rentjana Ini, kata Mendes-France, dim ef 

EDC (Masjarakat Pertahanan Ere- feknja memberikan veto kpd. Peran 
pa). Dalam hubungan ini ia berkata “jis dim hal mempertinggi djumlah 

bahwa EDC iny mempunjai sebuahk pasukan2 bersendjata Djerman. Ia 
ketentuan jg sifat ,.supra nasional” menambahkan. bahwa terdapat fa- 

nja terlalu kuat day bahwa Inggris' sal jg serupa jg mengenai kekuatan? 
berdiri - diluarnja. .. polisi dan pertahanan dalam negeri 

ig akan mentjegah setiap diperbesar 

       

Ia menekankan lagi tentang nja an? bersendjata setjara ra 
pentingnja bahwa Inggris harus  hasia. 
ikut serta dalam pengawasan ter- Sebaliknja, " kata- Mendes-France, 
hadap persendjataan Erepa. Ia, terdapat konsesi2 chusus bagi nega 
berkata bahwa pakt NATO 'itu'ra2 semaijam Peranijis jg mempu- 
menghendaki agar potensi militer ' njai apa jg- disebutnja .pertanggu- 
negara2 anggauta dipertinggi. Kaj ngan2 djawab” diluar benua Eropa. 
renanja, demikian ia menambah- | Dengan demikian, ja menjambung, 
kan, pembatasan dan pengawasan | pasukan? Djerman akan diawasi, se 
adalah apa jang disebutnja ..per- dangkan Perantjis akap dapat me- 
tanggungan djawab Eropa.” Ia ' melihara pasukan? bersendjatanja 
melandjutkan bahwa prinsip pe- | diatas taraf jg diawasi oleh persetu 
ngawasan harus dianggap berlaku | djuan. 
bagi Djerman, djika orang seka- 
rang menghendaki  kerdja-sama 
dan kepertjajaan Djerman sepe- 
nuhnja. 

Beberapa keputusan Kon- 
perensi London. 

Berbitjara tentang keputusan2 

Konperensi London, Mendes-Fran- 
ce berkata bahwa Djerman Barat 
telah setudju untuk melarang pem- 
buatan sedjumlah sendjata2 jg di 
katakannja sebagai jg ,,paling ke- 

Bukannja ,tidak bersjarat” 
Selandjutnja Mendes-France me 

njangkal bahwa pemasukan Djer- 
man kedalam pakt NATO itu 
.tidak bersjarat, tidak dibatasi 
dan tidak diawasi”. Ditambahkan 
nia bahwa bahaja2 ini telah di 

dibentuk dalam rangka pakt Brus- 
sel. 

Mendes-France lalu menerang- 

  

  

djam”. Ditambahkannja bahwa ke- 

putusan2 mengenai pengawasan ter 
hadap pasukan?  bersendjata dan 
alat2 sendjata sendiri akan dilaku- 
'kan dengan suara terbanjak mutlak, 

kan bagaimana beratnja ia melak 
sanakan tugasnja. Sedang didalam 
negeri terdapat kampanje untuk 
menentang pemerintahnja, ia te- 
lah melipat-sandakan usaha2-nia 
agar supaja apa jang disebutnja 
.kebenaran” dapat, dimengerti 
sebelum konperensi habis. 

hal mana disebutnja akan ,,memper 

tinggi effektivitet sistim itu”. Ba- 
dan jg bertanggung djawab atas 
urusan persendjataan itu setahun 
sekali akan memberikan laporan ke: 
pada -Madjelis negara2 Brussel, 
pakt mana mempunjai kemungki- 
nan untuk diperluas dengan nega- 
ra2 lain jg diwakili di London. 

la mengetakan bahwa ia gem- 
bira dengan djaminan2 jang di 
berikan oleh Amerika Serikat dan 
sokongap jang didjandjikan oleh 
Kanada, tepi ia menambahkan 
bahwa teruwmma djapd Pngoris 
untuk tetap menempatkan pasu- 
kan2-nja di Eropa daratanlah jg 
merupakan” ,,hal jg menentukan. 
Lebih djauh Mendes-France ber 
kata bahwa mekanisme jg diben- 
tuk di London itu belum sempur- 
na, tapi menurut pendapatnja ia 
tidak membuat sesuatu konsesi ig 
dapat merusak kepentingan2 jang 
dibefanja atas nama rakjat Peran- 
tjis. 

Paul Reyraud menentang. 
Perdebatan mengenaj politik luar 

negeri Parlemey Peraniiis ini di du 
ga akan berlangsung sampai 3 hari. 

Sesudah pidato Mendes-France se 
lesai, maka bitjaralah bekas perda- 

ken Independent). Ia menjatakan ti 
dak. dapat menjetudjui hasil2 Kon- 
perensi London itu. Ia bertanja ke 

pada Parlemen apakah Parlemen ja 
kin bahwa Djerman tak akan menje 
rang Perantjis lagi? Ia menambah- 
kan bahwa ia tidak jakin. Menurut 
dia keputusan2 London 'tu berarti 
bahwa staf umum. Wehrmacht dihi- 
dupkan kembali. 

' Sesudah Reynaud Parlemen si- 
dangnja ditunda. (Antara—AFP). 

  
HAWA DI SURABAJA MULAI 

PANAS 
Sedjak beberapa hari belaka- 

Dewan konsultatif pakt 
Brussel. '   dap pulau Tachen, dian maka dari itu 

menurut Chou pertahanan Kuomin 

tang “dipersiapkan untuk menghada 
pi kemungkinan ini. Achirnja ia me 
ngatakan, bahwa menurut pendap-t 
nja tak ada bahaja Taiwan akan se 
gera diserang mengingat. bahwa di 
Selatan Taiwan Angkatan Laut A.S. 

dan Angkatan Laut Kuomintang me 

Lebih djauh Mendes-France me- 
nerangkan pula bahwa organisasi 

Brussel jg baru akap mempunjai se 
| buah dewan konsultatif, hal mana 
tidak sama dengan sebelumnja. De 
wan ini akan mempunjai  urusan2 
tentang perekonomian,  kesosialan, 

kebudajaan, politik dan kemiliteran. | 
Sebuah fasal otomatis akan mewa: orang2. jang beruang ada djuga 

ngan ini keadaan hawa “dikota 
Surabaja terasa panas sekali, de 
mikian djuga diwaktu malam se 

Selain itu, sumur2-pun telah mu 
lai kering dan kalau ada airnja, 
air litu keruh. an 

Kgrena teriknja panas itu,   'Ingadakan perondaan jang kuat. 
$ (Antara-AFP) 

diibkan setiap negara anggauta utk. jang mentjari tempat sementara 
memberikan bantuan dan pertolo- didaerah2 pegunungan luar kota. 

lenjapkan oleh organisasi jg akan' 

  
na menteri Paul Reynaud (Republi- 

hingga banjak orang tidur diluar , 

   
         

   

  

     

   
TAHUN KE-IX No. 194. 

Hana 

  

Harga Lengganan (baja dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg, 
Rp. 12.“— Juar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

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

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

  

   

»PAKEM” Dilantik | 
Utk Mempeladjari Tjorak Dan Tudju- 

an Kepertjajaan2 Dlm Masjarakat 
P.M. ALI SASTROAMIDJOJO pada djam 9 kemaren pagi 

telah melantik Panitia Interdepar temental Penindjau Kepertjajaan 
didalam Masjarakat (PAKEM) 
gedung Dewan Menteri. 
Menteri Penerangan Dr. F. L. 
Umum dan Tenaga Moh. Hassan, 

dalam suatu upatjara bertempat di 
Upatjara pelantikan itu dihadiri djuga oleh 

Tobing dan Menteri Pekerdjaan 
Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro, Djaksa A gung Muda A, Mutalib Moro dll, 

Panitrya tsb. diketuai oleh Kepa- 
la Djawatan Reserse Pusat R.H.K. 
Sosrodanukusumo dan 19 anggota 

ig terdiri dari wakil2 dari berbagai 
Kementerian. Tugas panitya “adalah 

untuk mempeladjari- dan menjelidi- 
ki bentuk, tjorak dan tudjuan dari 
kepertjajean2 didalam — masjarakat 
serta tjara2 perkawinannja jg terdja 

di didalam masjarakat. Mempertim 
bangkan perlu tidaknja  mengusul- 
kan kepada Pemerintah “ peraturan 

atau undang2 jg mengatur hal2 jg 
tsb. diatas. sesuai dengan  ketentu- 

an2 dalam pasal 33 dari UUDS R.I. 
Panitya harus menjampaikan  lapu- 
ran dalam waktu 6 bulan. 

Timbulnja aliran2 agama 
Sebelum melantik PAKEM itu, 

| PM Ali Sastroamidjojo menjatakan 

antara lain bhw pekerdjaan panitya 
harus didjalankan dalam batas 
UUDS R.I. ig menentukan kemer- 
dekaap beragama dan sila pertama 
dari Pantjasila jg berdasarkan ke 
Tuhanan Jang Maha Esa. Menurut 
PM Ali Sastroamidjojo alasan Pe- 

merintah untuk membentuk  PA- 
KEM adalah karena banjak diteri- 
ma lapuran kepada polisi day Ke- 
menterian Agama bahwa di bebera 

pa tempat timbul berbagai aliran 
agama dan inilah jg harus di seli- 
diki dengan saksama apakah aliran? 
itu melanggar hukum atau tidak. 
Suatu hal jg meminta perhatian, de 
mikian PM, adalah aspek2 dari pa- 
da aliran2 itu jg akan mempengaru 
hi masjarakat dan ini penting sekali 

dipertimbangkan. Djumlah anggota 
panitya sangat besar dan ini menan 
dakan, bahwa masalah jg akan di 

tindjau adalah penting sekali. Hasil 
jg baik dapat ditjapai asal sadia pa 
ra anggota dapat mengadakan ker- 
dja sama dan koordinasi jg baik. 
Demikian PM Ali Sastroamidjojo. 

: Agama dan kepertjajaan 
Ketua PAKEM Sosrodanukusu 

mo menjambut pidato P.M. itu 
dengan menerangkan antara lain 
bahwa dalam tugas jg diserahkan 
itu terkandung djuga kepertjajaan 
dan kehormatan baginja. Sosroda- 
nukusumo mengatakan, bahwa ia 
insjaf akan tugas jang berat itu 
dan panitianja akan berusaha 
untuk mendjalankan tugasnia dng 
sebaik2-nja. Dikatakannja, bahwa 
dalam masjarakat kita bukan sa- 
dja hidup agama, tetapi djuga 
kepertjajaan. Kesulitan jg sudah 
dapat dibajangkan adalah menge- 
hai. perumusannja cleh “karena.h 
UUDS kita melindungi “ agama. 
Untuk dapat mendjalankan tugas 
panitia dengan sebaik2-nja maka 
panitia akan dibagi dalam 3 sub- 
panitia. — Demikian Sosrodanuku- 
sumo. (Antara) 

AMIR PASARIBU WAKIL 
LM.C. DI INDONESIA. 

Berita ig kita terima dari Seker- 
tariat MMI (Musawarat Musik In- 
donesia) mengatakan, bahwa seba- 
gaji wakil International Music Coun- 
cil (LM.C.) dj Indonesia telah di 
tundjuk. Amir Pasaribu. Di terang- 
kan, sedjak tgl. 28 Mei 1954 MMI! 
telah diterima sebagai satu?nja bz- 
dan musik di Indonesia mendjadi 
anggota dari International Music 
Council dagi Unesco jg berpusat di 
Paris. Keanggotaan MMI ini di 
umumkan pada konperensi musik 

ig telah diadakan oleh IMC di Ma- 
nila bulan Mei jg lalu. 

5 Matjam PP 

Ttg Bekas AP 
Dasarnja Kurang Kuat 
KEMIS MALAM di Semarang 

oleh Perwira Biro Penampungan 
bekas Anggauta Tentara, Biro 
Rekonstruksi Nasional dan Perwi- 
ra Adjudan Djenderal M.B.A.D. 
telah diadakan tjeramah dan 
diskusi dan ditudjukan chusus 
kepada persoalan Peraturan  Pe- 
merintah No. 6/1954, 16/1954 
dan 6/1950 tentang penjelesaian 
bekas anggauta Angkatan Perang. 
Tjeramah tsb. diberikan dihada- 
pan para utusan Konggres Per- 
bepbsi dari seluruh Indonesia dan 
disaksikan pula oleh pihak Dja- 
watan Penempatan Tenaga Pusat, 
Kementerian Penerangan, Dewan 
Pimpinan Pusat Gerpindo Djakar 
ta dan wakil2 instansi setempat 
lainnja. 

Dalam pada itu Kongres Per- 
bepbsi dapat menjimpulkan bahwa 
peraturan2 pemerintah tsb. diang- 
gap masih tidak selaras dengan ke- 
dud''kan bekas pedjuang bersendja- 
ta karena ketjuali dasar penjelesai- 
an kurang kuat djuga dalam prak- 
teknis menimbulkan petjah-belah di 
kalasoan bekas pedjuang itu. Selan 
djutnja kongres akan minta dan 
menghendaki adanja satu Undang? 
Penjelesaian bekas Pedjuang bersen 
djata- jg luas dimana bukan sadja 
masalah sosial/ekonomi, tetapi ma- 
salah kedudukan hukum dari mere 
ka itu sesudah penjerahan KMB. 

(Antara). 
      Setelah pidato J. M. Penggabear 

disusul dengan kata2 sambutan dari 
para pengusaha jang hadlir dengan 
djumiah pembitjara  semuanja 20 
orang. Dalam kata2 sambutan dar! 
pihak pengusaha2 tersebut, didapat 
kesimpulan bahwa para pengusaha 
umumnja menderita berbagai kesu- 
karan, sehingga kepuasan perekon: - 
mian tidak ada. Hampir dari semua 
pembitjara mengemukakan hal2 jang 
elah dialami mereka disekitar pem 
bagian devisen dan lisensi. Ada pula 
seorang pembitjara Jang mengatakan 
bahwa keluh kesah para pengusaha 

permanent. 
Setelah pernjataan dibentuk, ke- 

mudian diminta oleh seorang peng- 
tsaha, agar" rapat tersebut segera 
mentjapai hasilnja, 9 orang dari pa- 
nitia rapat tersebut didjadikan sadja 
anggota2 panitia penghubung . jang 

permanent antara pengusaha2  de- 

agan pemerintah. 
Anggota? panitia jang dibentuk 

itu terdiri dari J. M. Panggabean, 
M.T. Situmorang, K. M. Samman, 
Tadjuddin, H. Abd. Saman, Umbas, 

' Sohp Rais, Hartono dan Sidi Tando. 
(Antara). 

DALAM RAPATNJA dj 'Sema- 
“rang tgl. 8-10, Panitya Penolong 
Korban Gunung Merapi telah me- 
mutuskan untuk mengubah Panitya 
tsb. didjadikan Jajasan. Untuk pe- 

njelenggaraannja telah dibenutk sua 
tu Panitya jg diketuai oleh Dr. Rus 

tamadji. Rapat tsb. pun membitjara 
kan sekitar pekerdjaan dan keua- 
ngan. Menurut angka seluruhnja ts 
lah diterima sokongan sebesar Rp, 

3.485.514,64 dan mata uang jg te- 
lah sampai pada Panitya sebesar 
Rp. 3.222.254125, Dan selama itu 

& 

ne BM ama samaan 

pakan Kebutap 

K nm ie Vig 

Panitia Penolong Korban Merapi 
Jajasan Dengan Modal Lebih Rp 

telah dikeluarkan sebagai bantuan2 untuk lebih teraturnja pekerdjaan. 
sebesar Rp. 426.896,85. Dengan de 
mikian Panitya seharusnja 'mempu- 
njai uang saldo sebesar Rp. 3.058. 
617,79. Dan djumlah tsb. akan men 

djadi modal pertama pada Jajasan 
jg akan dibentuk. 

Lebih djauh ,,Antara” terima be- 
rita, bahwa sampai achir bulan il. 
adanja pengungsi akibat Merapi me 
liputi djumlah 2.288 ialah - 158 
orang jg ada didesa Gentjikan dae- 
rah Kedu dan 2.130 orang di dae- 
rah Kabupaten Bojolali. Dari djum 

lah 2.130 tsb. diantaranja telah ada 
513 orang jg diperbolehkan kemba- 

li kekampung halamannja, karena 

ternjata bahwa mereka itu setjara 
menjelundup kembali 

Seperti diketahui Panitya Peno: 
long Korban Merapi jg berpusat di 
kantor Gubernuran Djawa Tengah 
tsb., Gubernur : ditundjuk sebagai 
ketua koordinator, dan pembentuk- 

kan Jajasap itu mempunjai tudjuan 

5 
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Didjadikan 
3 Djuta 

Sementara itu oleh jg berwadjib se 
djak beberapa waktu jl. telah ada 
157 pengungsi jg ditempatkan di 
Ngablak daerah Kedu dengan men 
dapat perumahan2. 

Tentang keadaan gunung. Merapi, 
selama 10 hari pada achir bulan jl. 
terdjadi 49 guguran2 besar-ketjil jg 
keluar dari lava 1954 dan menudju 
ke Kali Apu. Dan selama 10 hari 
tsb. asap solvatara selalu keluar de 
ngan warna putih tipis dan kadang? 

ketempatnja. " putih tebal, (Antara). 

Kekajaan 
Grombolan 

Berratus2 Ton Beras Dan 
Ber-pulah2 Radio Kini 
Disita Jg Berwadjib Di 

Kalimantan 

KALANGAN resmi menerang- 
kan kepada ,,Antara” tentang 
kerugian2 dipihak gerombolan di 
Kalimantan terhitung mulai Dja- 
puari 1954 hingga achir Agustus 
sebagai berikut: Gerombolan jang 
ditembak mati berdjamlah 182 
arang, jang luka 24 orang, jang 
menjerah 391 orang, jang dapat 
ditangkap hidup 723 orang. Se- 
mentara itu pihak kepolisian telah 
dapat menjita ber-puluh2 radio, 
mesin tulis, pakaian seragam, topi 
badja dan beratus2 ton padi/be- 
ras serta bahan pakaian/makanan 
lainnja. Sendjata dipihak gerom- 
bolan jang disita jalah bervuluh2 
pistol asli, sten-gun, granat ta- 
ngan, owen-gun dan lain2-nja. 
Menurut taksiran sendjata2 jang 
dapat dirampas dalam pertempu- 
ran dan penggerebegan adalah 
Lean dari sendjata gerombo- 
an. 

Sementara itu kini tampaknja ge- 
rombolan Ibnu Hadjar sudah mulai 
beraksi lagi. Beberapa - buah kam- 
pung dikabupaten2 Bandjar dan Hu 
lu Sungai Selatan kerap-kali di da- 
tangi @eh gerombolan. Disamping 
mengadakan perampasan dan pe- 
"ampokan, djuga gerombolan meng: 
idakan ,bumi-angus” terhadap ru- 
mah2 penduduk jg tidak  berdose. 
Sementara itu pentjulikan2 tidak 
'erdengar lagi. Hanja dibagian Ko- 
iabesar  Bandjarmasin gerombolan 
lapat dibersihkan sama sekali. Se- 
diak 4 bulan jig lalu hingga sampai 

kini tidak terdengar lagi tindakan2 
serombolan. (Antara). 

EDISI POS. 
ma Daan 

  

  

Orang2 Indon, 
D: Suriname 

Belanda Rentjanakan 
Dapatnja Mereka 

Dinaturalisasi 

KEPADA Mr, H. de Vries, wa- 
kil Urusan Suriname di Neder- 
land, telah disampaikan suatu 
permintaan jg ditudjukan kepada 
pemerintah Belanda. Dalam per- 
mintaan tsb. didesak supaja ren- 
tjana-Donker segera dibitjarakan, 
agar supaja orang2 Indonesia di 
Suriname dapat ikut dalam pemi- 
lihan jang akan diselenggarakan 
pada awal 1955. 

Untuk memenuhi keinginan ini, 
naka telah direntjanakan suatu pro- 
sedure, agar supaja dengan suatu 
keterangan jg sederhana dimuka se 
Orang pegawai negeri dj Suriname, 
orang2 Indonesia disana dapat me- 
njatakan keinginannja untuk ,,na- 
turalisasi” (mendjadi ' warganegara). 
Untuk prosedure tsb. diperlukan 
suatu rentjana undang? jg membu- 
tuhkan sangsi darj Parlemen Belan 

da. Rentjana undang? tsb. adalah 

.rentjana-Donker” jg disebut da- 
lam kawat permohonan tsb. Demi- 

kian ,Alg. Handelsblad” menurut 
Antara” Amsterdam. 

HUDJAN LEBAT DI 
PONTIANAK. 

Akibat hudjan lebat jg disertai 

oleh angin keras beberapa hari jg 
lalu di Pontianak, maka banjak: po- 
hon2 roboh jg memutuskan kawat2 

listrik dan telepon, sedangkan di ke 
lurahan Sungai Djawi Dalam (Pon- 

tianak) sebuah rumah penduduk 
runtuh, karena tertimpa oleh seba- 
tang pohon besar jg roboh. Dalam 

veristiwa inj untung tidak terdapat 
manusia dan beberapa besarnja ke- 
rugian jg ditimbulkan oleh bentjana 

alam ini belum dapat diketahui. 

PENJELIDIKAN BAHAN2 BER 
SEDJARAH DI KALIMANTAN 

Drs. Sukmono, Kepala Djawatan 
Purbakala Kementeriah PPK dalam 
kundjungannja ke Kalimantan Ti- 
mur telah banjak mendapat bahan 
berharga untuk sedjarah, terutama   sekali didaerah Tenggarong, jg kini 
didiami oleh Sultan Parikesit. Lain 
dari pada itu dapat dikabarkan, 
bahwa tak lama lagi Drs. Sukmono 
akan pergi ke Kalimantan Barat 

unfik menjelidiki batu bersurat di 
Sekadau, 

  

Beras Asia 

beras, adalah perkembangan jang 
Timur Djauh, demikian menurut 
adaan ekonomi Asia jang baru2 
Ecafe. 

Ecafe Laporan menundjukkan 

bahwa tumpukan2 persediaan beras 
masih belum  terdjual dan bahwa 

pengendalian harga terus di laku- 
kan, Dari negara2 penghasil beras 

seperti Burma telah membuktikan 

dapat lebih berhasil daripada nega- 
re2 lain2nja dalam menjesuaikan 
harganja dengan situasi baru da- 

lam pasar beras dunia dan dalam 
pemakaian persediaan2nja. 

Negara pemakai beras seperti In- 
dia, telah berhasil menambah pro- 
duksi beras dalam negerinja dan di 

sampingnja djuga mengadakan per- 

setudjuan2 dagang bilateral jg me- 
nguntungkan dengan lain2 negeri. 

Produksi industri day tambang te 
tap madju, tetapi terdapat  recessi 

dalam produksi bidjih besi. Produk 

si mineral dan metal lainnja telah 
naik.termasuk bahan besi, badja, ti 

mah, tungsten, mangaan dan anti- 
meny. Produksi industri . naik di 
Tiongkok dan India dibawah rentja 

na pembangunan masing? dan dju- 
ga di Djepang. 

Meskipun beberapa kegontjangan 
pada waktu2 jg tertentu, produksi 

elektris tetap madju dan dalam be 
berapa hal naik. Sekedar kemero- 
sotan terdapat dalam produksi batu 
bara antaranja di Taiwan, Korea 
Selatan dan Malaya. Produksi mi- 

njak di Indonesia dan Brunei djuga 
merosot. 

Produksi tekstil katur terus naik 
di Tiongkok, Djepang, dan Pakis- 
tan, sedangkan produksi jute lebik 
rendah daripada tahun jg lalu. Ke 
madjuan2 dalam perindustrian ri- 
ngan terus berlangsung. 

Rentjana2 pembangunan. 
Kemadjuan2 penting telah tertja- 

pai: didalam pembangunan djangk: 
pandjang dipelbagai negeri, demik 
an 'laporan Ecafe. 

Rentjana. S5 tahun India jg perta- 
ma, sudah. mentjapai penglaksana- 
an separohnja, beberapa  projel 
hidroelektris dan industri2 besar tc 

jlah selesai dibangun, tetapi .rentja 
na semulanja terpaksa diperpan. 
djang dan diadakan sekedar tamba 
han anggaran, karena beberapa re: 
tjana untuk mentjapai pelbagai peng 
hasilan tak dapat tertjapai. 

Tiongkok telah mentjatat bebera- 
pa kemenangan2 dalam achir ta- 
kun pertama darj rentjana 5 tahur 

nja, demikian pula rentjana 4 ia- 
hun di Taiwan. 

Di Pilipina rentjana 5 tahun te 
lah diumumkan. Malaya telah d 
kundjungi oleh missi dari Interna- 
tional Bank For  Reconstructich 
and Development dan suatu rentja- 
na pembangunan ekonomi sedang 
dimadjukan. 

  
Kenaikan kapasitet pro- 
duksi.   Kapasitet produksi tekstil telah 

naik dibeberapa negeri Asia, lebih ' 
lebih di Pakistan dan Tiongkok. 
Rafinaderij2 untuk minjak baru 

“ 

NK   

Bertambah 
Tapi Hasil Minjak Di Indonesia Merosot 
—Laporan Tahunan Ecafe Tentang Si- 
tuasi Ekonomi Di Asia & Timur Djauh 

MUNTJULNJA PERSEDIA AN? 
ngaruhi pendapatan2 dan penvelu aran2 
da untuk pengusaha2 beras atau tingkatan penghidupan pemakai2 

surplus beras jang mempe- 
pemerintahan lebih daripa 

terpenting dinegara2 Asia dan 
tindjauan tahunan mengenai ke- 

ini diterbitkan oleh Sekretariat 

Djerman Bo- 
leh Pilih 

Persatuan Kembali Atau 

Remiliterisasi—Kata 

Molotov 

MENTERI luar negeri Sovjet 
Uni Vyacheslav Molotov hari 
Kamis mempersilalfan rakjat Djer- 
man Barat untuk memilih satu an. 
tara 2 hal: remiliterisasi atau per- 
satuan. Dalam pidato jang di- 
usjapkannja dalam rapat raksasa 
di "Marx Engels Platz” di Ber- 
lin Timur itu, Molotov mengata- 
kan bahwa perintang terbesar ba- 
gi persatuan kembali Djerman 
adalah remiliterisasi Djerman Ba- 
rat. Dikemukakannja bhw Sovjet 
Uni menentang keras keputusan2 
jarg telah diambil dalam. konpe- 
rensi 9 negara di London achir2 
ni untuk mempersendjata kemba- 
H dan memulihkan kedaulatan 
Djerman Barat. Kata Molotov, 
URSS adalah perentang remilite- 
rsasi Djerman, tetapi pendekar 
persatuan kembali Djerman. 

Sementara itu Perdana menteri 
Djerman Barat Adenauer menga 
takan hari Kemis, bahwa menurut 
pendapatnja hari Kemis itu ada- 
lah hari jang menentukan bagi 
nasib rakjat Djerman dan rakjat 
Eropa umumnja. 

Baik parlemen Djerman Barat 
maupun parlemen Perantjis Ke- 
mis itu merundingkan keputusan2 
jang telah tertjapai dalam Kon- 
perensi 9 negara di London. Dim 
pidatonja dimuka parlemen Djer 
man Barat, Adenauer mengatakan 
bahwa ,,perdamaian ' bukanlah 
satu hal jang sudah  sewadjar- 
aja dialam ini”. Untuk memper- 
oleh perdamaian, kata Adenauer, 
kita perlu ' memperdjoangkannja 
Tengan ketekunan dan ketenang- 
1n, serta dengan djalan memberi- 
kan teladan, dan inilah apa jang 
dilakukan oleh delegasi Djerman 
Barat dalam konperensi 9 negara, 
kata Adenauer. Adenauer menga- 
takan bahwa delegai Djerman Ba 
rat dalanf konperensi 9 negara itu 
telah Ne alan alat2 
sendjata pemusnafi-besar2an dan 
setjara sukarela telah menjetudjui 
diadakannja pengawasan keras di 
lapangan persendjataan. (Antara). 

  

sedang dalam pembangunan dibe- 
berapa negeri. 

Neratja pembajaran mengalami 
kesulitan2 dibeberapa negeri Asia, 

| disebabkan harga ekspor barang2- 
nja jang rendah dan tekanan2 in- 
flatoir terhadap rentjana pemba- 
ngunannja. (Antara) 

   



                  

        

. nia mereka jang mendaftarkan |tunia........................ 
akan diberi surat tanda. Disam- | Sir-pong tiuming bisa bilang: 
ping itu, kepada orang2 jang mem | Well, well, well!” 
buka rumah pelatjuran pun dibe- 
ri kesempatan mendaftarkan sam- Sir-Pong. 

   

    

   

  

     

   

  

    

   

  

   

  

     
      

  

   

  

Yi Pa an Sudah 3 Di $ Smg jga 36 

Mengingat sin Setan. ng. 
pelatjuran agak n djalel: . son 2 

    mendapat Naba aa 
dengn, peraturan? jg kini. suda PN Ga TA anna " siapkan. de mengingat. pula. « “ RP deh MOERITNO LOGIE.     ngan p 
bahwa peraturan? tsb. setjara 1 
sil dapat didjalankan dikota2 an-| 
dung, Djakarta dll. : an bantu-| Dari kalangan jang teramat 
an masjarakat, maka fihak jg ber-il mustahak, Sir-pong dapat tego- 
sangkutan merasa optimistis, bhwilran bahwa tidak mungkin sesuati, 
soal pelatjuran tadi achirnja Daper3 partai jang. mendukung pemerintah 

  

dibatasi. ka 1| memikat Moeritno Reksonego1o sn. 
Dasar2 jang | dapat diperguna-| paia “diadi anegotanja, agar nanti 

kan, ja'ni. mangurangi/memper- bisa djadi Gubernur. Tang bisa me- 
demikian kalangan 

tadi, tentulah Orang? vartai, 
bukannia partai-nia sendirih 
“Sir-pong pikir- pikir, kek ja ma- 
suk akal tegoran ini. 

“Partai apapun djusa, baik P.S Ki: 
NU: PN atau apa sedia Jainnja, 
kan bukan ,werek nDeli”. Jang 

baiki orang jang. mendjalankan'| minta padania, 
pelat'uran: memperbaiki morill| 
dengan djalan al. merigawinkan 
orang pelat! rdan mentjega meb-|) 
dialarnia riimah pelatjuran jang! 
dikatakan "pekerdjaan. haram”, ' 

4 Keinsjafan diharapkan. | 
Kalau tindakan untuk membatasi/ 

(purwokerto 

Ibupater telah dilangsungkan perte- 

I-imuan. 

Ipertandingan olah raga pan Hari 

(REMBANG 

  an - Onia! pelatjuran chusus ditudjukan kepa-/ merek itu kan ORA 
da mereka jg berbuat, maka kepadaj| Djadinia 'antas bagaim ana pernia- 
kaum wanita jg berbuat demikian'| taan pak Moeritno sendiri dimuka 

tadi, diharapkan keinsjafan, sebab pers Djakarta jang terane-terang ia 
tindakan tadi achirnja djuga utk ke-!| mengatakan bahwa 3 (tiga) partai 
pentingan diri mereka sendiri. Kare-i| pemerintah meminta kepadanja un- 
nanja, maka kpd. mereka diharapkan' tuk diadi anggotanja agar bisa mum- 
setjara suka rela mendaftarkan dir | bul djadi Gubernur? 
guna menjelesaikan soal tsb. Tetap Apa ini taktiek perdagangan un- 
kalau toh achirnja nanti Ta bisa naikkan ..harga dewek”?29 

   

   

  

   

tan jg baik ini dihiraukan, maka fi' & 

hak jg berwadjih terpaksa menganra Kalangan tsb. tadi dirga .amoh 
- Pan ta Bea terimo” pernjataan pak . Meeritto 
tan demiki Sh Pr Ban jang mengatakan, baru mau masuk 

NP STAR, ! rtai kalau kepartaian2 itu suda 
kaleu andaj kata soal pelatjuran ta- | Partai Pp Nana Ta 
di diadjukan kepada Pengadilan Ne) beres. Lho kok aneh, katanja. K-a- 

yu cpa sae “ luk masuk partai itu kan karena ke-i 
geri, ternjata hukumannja tidak ba jakinan: dan kaluk partainja belumi 
njak dan didalam tempo jg singkat, 1. : : NIA 

reka “dapat berbuat lagi. beres, pak Muritno sebagai orang 

pinter kan bisa ikut-ikut dju&a mbs- 
Surat pendaftaran. | raskan? 

Sementara itu, menurut ke- Kaluk begitu. demikian kalangan: 
terangan dari “kalangan - iangi tadi, ini namania, mau enaknja sa-' 
bersangkutan  didjelaskan bah- | dja, tidak mau susah-paiahnia. M-u' 
wa pada 'achr bulan Oktober | nangkanja, tidak mau getahnja. Ata 
ini, pendaftaran cakan ditutup 1 wa lebih up to date lagi, man bulan- 
dan kemudian pada bulan seterus | madunja, tapi kagak mau pak pengu- 

pai achir bulan ini dan kalau nan 
ti dalam bulan? berikutnia peratu 
ran sudah didjalankan diketahui 
ada temcat jang dipergunakan 
untuk pelatjuran,. maka rumah 
tersebut akan Su 

lah pelatjur. 
Selandjutnja kalangan resmi me- 

niatakan, bahwa diumlah  pelatjur 

A4 
DATANGNJA KAPAL HADI. 

Pada kira-kira tg. 11 Okts jad.: 
ditunggu kedatangannja di Pela-: 
buhan Semarang kapal: hadji: 
.Langkuas”. Diantara para pe-! 
numpang terdapat Djemaah Hadii 

  Hari b'asa 

  Djawa Tengah jang berasal dari 
Kabupaten2: Semarang 8 orang,! 
Rembang 40 orang, Tegal 1 
orang, Magelang 62 orang, Kebu-! 
men 12 orane, Temanggung 2: 
orang dan Tjilatjap 125 orang. | 

di kota Semarang jg telah mendaf- 
tarkan diri sampai achir bulan 
September ibl. ialah 408: orang dan 
tempat pelatjuran tertjatat ada 86 
buah. Djumlah tadi ig terbesar terda 
pat dilingkungan Seksi Il,  jalah 
250 orang -pelatjur dan 65 buah 
tempat . pelatjuran. "4 

Kalau pendaftaran tadi sudah se- maupun datang harus dilaporkan ke' 
lesai, kemudian pada tiap2 kaum pada fihak jang bersangkutan. agar 
pelatiur diberj tanda kartu dan pula dengan demikian dapat diketahui ke: 
disetiap rumah pelatiuran. jang ada mana perginja. Kalau sampai ke-! 
.persediaannja” akan diberi surat djadian laporan tentang kedatangan 

jang harus digantungkan, agar se- wanita ,,baru” diabaikan, maka tem-| 
paf tsb. dapat ditutup seterusnia.: 
Djelas kiranja, bahwa dengan dia- 
lan demikian pelatjuran dapat di- 

batasi. 

  

tiap pengundjung dapat memilih” 
didalam surat-tadi jang diberi pula 
fnto2nja wanita2 jang. bersangkutan. 
Setiap wanita pelatjur jang persi 

Anggur Obat Kolesom Merk ,,FIEMIN” 

(Atawa tjap TUAN dan NJONJA) 

Untuk orang Lelaki, Wanita Tua dan Muda. 

ini. Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” jg terbuat 

dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 

segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

U- obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

'pat-gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 

| Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

pun muda jang kurang sehat, terutama bagi 

| orang muda jang belum menikah, dapat mentje- 

gah rupa2 penjakit seperti : tak napsu makan, 

| zenuw lemah, muka putjat, badan kurus, sering2 

kentjing, pinggang pegal, sakit nier, mata ber- 

kunang2, kuping 'berbunji, badan selalu tjapai, 

: - kurang darah, sakit rheumatiek dan lain-lainnja. 

: Untuk wanita jang badannja selalu kurang segar, tak suka 

makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat hamil, perana- 

kan dingin, kaki a pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 

pala pusing, darah kurang, badan lemah dan sebagainja. 

. PUSAT PENDJUAL : 
2 

29 

Toko, Obat, »FIE MIN YOK FONG 
" 1 19 — Telp. 2183 — SEMARANG 

V. TIIE MIN Songojudan No. 1 Surabaja. 

E HOAT HO” Pasar € Lan No. 1 K 

  

  

   

   

          

    

   

  

  

   

  

    

     

  

Agen Djakarta : TO 
Ka Aa 

  

    

  

Aneh dan Gaib 
Ditjetak tu apada jg. bery in galaman, sampul 2 warna, isinja 

diperluas dan dibarui. Menuturkan tentang pengaruh gaib dari 

impian, kedjadian. jg. aneh dari impian, anggapan2 dari keizer, 
radja, pembesar, dan orang2 ternama dalam hal mengimpi. Gaib- 

nja alamat2, firasat2, Rahsia seluruh anggota badan, Gurat-guratan 

di djidat, Lihat mata kutjing buat dapat tahu tempo, dan lain2 

1001 kedjadian aneh, mudjidjad. 'Terlampau pandjang untuk ditu- 

turkan. Buku 'ini bukan merundingkan, hanja berdasar atas kedja- 
dian jahg benar (feiten). Ditambah pula beberapa tjerita amat 

menarik: Satu nona ig. gagah dan berbudi, Achli lukis luar biasa, 
Buahnja kebedjikan. 
BUKU PRIMBON SATU"NJA JANG ASLI DAN BERHARGA 

& DISIMPAN SEBAGAI PUSAKA ! 
Satu buku tebal tamat & Rp. 12— per poswissel. 

BUKU PELADJARAN - BIKIN CORSAGE BLOEMEN oleh: 

Mrs. Sim Tiong Tit, terhias aa gambar Kembang indah” sebagai 
hidup! &- Mp. Ala: per pos 

Wakil IR TOKO BUKU 110 KIM YOE  — SEMARANG 

    

  

   

untuk mengatasi ketegangan jang se- 

  2 Yarwodinatat 1/22M. 
— 

    

PEMBERIAN HADIAH. NN 
Guna meriahkan pemberiah hadi- 

ah pada para pemenang pertanding- 

an olahraga pada harj Angkatan Pe 
rang, maka pada hari Selasa malam 
'dengan bertempat di pendapa Ka: 

Setelah dilangsungkan kata ' 

ipembukaan 'oleh ketua panitia, ma- | 
ka kemudian diadakan pidato saM- 

butan berturut? oleh major Dariat- 

mo, residen Barjumas dan . ketua 

D.P.R.D.S. - Kabupaten Banjumas 
sdr. S. Notosoewirjo. Sshahis sem- 
butan diberikan hadiah oleh major 

Darjatmo kepada para pemenang 

Argkatan Perang. 

  

IKAN HIU .KOLOR” 
TERTANGKAP. 

Sedjumlah nelajan dipantai Rem- - 

BULAT bang baru2 ini telah berhasil tane- 
kap seekor ikan hiu jang beratnja 
600 kg, pandjang S dan tinggi 14 | 
meter, Menurut taksiran, ikan sebe 
sar itu dan jang biasa disebut ,,tiu- 
tjut-kolor” berharga sampai Rp. 
1500,—. 

BLORA 
L.K. 19c PENDUDUK ,,SAMIN 
»BELUM” MENDJEMPO Ha 
Menurut tjatatan resmi dari 4.237 

erang penduduk jang menganut ali 
ran Samin” didaereh- kabupaten 

Blora (Diawaterigah) masih ada 49 

orang jang ,.ngotot” belum mau me 
naruh tjap dempol pada kartu pen 

Ciftaran pemilih. Sebabnja, karena 
mereka jakin bahwa ,,diempol” se-' 

seorang lelak: jang berhak memili 
k: tidak ada lain ketjualj isterinja 
sendiri. 
Adapun kalau ,,orang Samin” Ia 

'nnja ada .ang sudah menaruh ,.tan 
da tangan” jang dimaksud mungkin | 
karena tjerdiknja pihak pendaftar di 
mana kata2 ,.tjap djempol” itu di-: 
ganti dengan kata? -.,fjap tilas” (ti 

las—bekas). (Antara). 

    

  

. 

RESEP2 PENDERITA JANG 
BERHAK. 

Semua resep untuk pegawai ne 
geri/otonoom jang g berhak dengan : 
pokok gadjih ta' lebih dari Rp. ' 
420,— dan orang2 jang kurang 
dan 'idak mampu akan d'lajani 
oleh Rumah Obat pada Rumah 
Sakit Umum Pusat Kalisari Se-j 
marang dengan ketentuan  d'am 
mu'a! tgl. 1 Oktober 1954 sbb.: 

dari diam Isampai : 
diam 2 (hari Djum'at sampai 
djam 11.30). Hari Minggu/Besar 

34 dar djam 9 sampai 11 siang. 

NJ. RUBIATIN WIDJAJA. 
- Didapat kabar, Njonjah Rubiatin : 
Widjaja, belakangan Administrati'ce : 
pada. Rumahpendjara di Malang, | 
-mulai 15/10 diangkat dan di pin-: 
dahkan mendjadi kepala Rumahpen | 
djara wanita' di Bulu, Semarang. | 

Seperti diketahui, di- Indonesia ru 
mahpendjara chusus untuk wanita | 
hania terdapat di Semarang dan: 
Malang jg selama ini dikepalai oleh ' 
seorang direktur lelaki. 

“Dengan ' pengangkatan 

tsb. ia adalah wanita pertama igi 
“mendjabat pangkat itu dikalangan ' 
Djawatan Kependjaraan. (Antara). | 

UNTUK. MENGATASI | 
KETEGANGAN 

Untuk pertama kalinja selama ini 
di pendapa Kabupaten Demak pada 
Kemis malam kemaren telah dilang- 
sungkan tieramah mengenai soal2 
kerochanian jang diberikan oleh 
Imam Tentara Majoor tit. Muliadi 
Diojomartono. Tjeramah itu diha- 
dlirj oleh wakil2 partai dan organi- 

sasi serta para terkemuka di Demak, 
dan dipimpin oleh Bupati Sukandar. 
Sebagaimana biasanja dalam mem- 
berikan tjeramahnja itu, pak Mul 
selalu menggunakan-kata? jans die- 

naka dan humor hingga dapat meng 
ikat perhatiannja para hadlirin. Bu- 
pat: kemudian meminta, agar tjera-| 

mah soal kerochanian itu pada lain | 
waktu diadakap lagi. | 

Sesudah tjeramah tadi, kemudian 
dilangsungkan pertemuan ramah ta- 
mah dengan anggauta2 DPRDS dan 

DPD serta Kepala Daerah Kab. De- 
mak. Dalam pertemuan ini Sekreta- ! 
ris Prop. Djawa Tengah Siswadi Djo : 
iosurono dap Ketua DPRDS Prop. 
Djawa Tengah memberikan saran2 ! 

Rubiatin ! 

lama ini terdiadi antara anggauta2 
DPRDS dan DPD Kab. Demak. Da- 
lam pertemuap, itu didapat suatu ks- 
san, bahwa ketegangan tadi akan 
segera dapat diatasi. 
2  L TL LL LL IL LL LL PLN 

. 39 Didjual: 
CONSUL SEDAN 1952 
MORRIS MINOR 

TOURER 1951 
DODGE SEDAN 

FLUIDDRIVE . 1947 

GolumbiaMotorsCoyLtd. 
Purwodinatan - Timur 28, 

Semarang Telf. 921. 

SEL LL AK   

TEGAL 
PERTUNDJUKAN DNG, TJE- 
RiITERA EXPERIMEN BARU. 

'|jg diantaranja tampak pula 

baik antara 

# tialon). 

|lah dilakukan oleh Waiang 
Sri Surya tsb, 

jijaan penuh darj masjarakat. si 

: Umar telah berpidate Awad Abudan 

. TJIREBON 

! grasi daerah Propinsi Djawa Barat 

I minggu. Ketetapan waktu siaran 

  

Dengan mendapat perhatian ig 
sangat besar dari para pengundjung 

“bapak 

bupati dan para wakil2 instansi 
lainnja, maka atas kerdia sama ig 

djawatan Penerangan 
Kota Tegal bersama-sama dengan 
tonil direktur: . Wajang Orang Sri « 

Surya. Sandiwara | “Sinar Baru dan 
Sri Mulat jg kini bermain di pasar 
malam PMI Tegal, baru2 ini telah 
dipertundjukkan 
tjasila: Ardjuna Nitik dan Dewi 
Erosi, dan Sandiwara. Sinar Baru 
dan Sri Mulat  mempertundjukkan 

| tierita. Pemilihan Umum. (memilih 
“Tierita tsb. adalah suatu 

tjerita tiiptaan sdr. Atmosoeripto da 
ri Kementerian Penerangan. 

Perlu diketahui, bahwa tjerita Ar 
djuna Nitik dan Dewi Erosi jg te- 

Orang 
“adalah suatu experi- 

men baru. 

  

SEORANG ANGGOTA GE- 
ROMBOLAN BUNUH | 

DIRI. ! 
Perita terlambat ,ang diperoleh 

sAntra” dari daerah Sdaredja (Tii 
latjan) ibahwa 3 orang anggarta ge 

rombolan D.I, “iang peda 1g. 2-10 
'memesuki daeroh tsb. telih — dike- 
pung dan dikediar olsh rakiat. Da 
lam pengedjaran tsb anggauta ge: 
rombelan jong bernama Basrowj se 
fara nekad telah buouh dir: dengan 
ialan menusuk Jehernia. Seorang 
lainnja bernama Chaerin dapat ter 
tengkap. ig kemudian diserahkan ke 
pada tentara. Sedang seorang I-innia 
berhasij meloloskan diri. Ket'ga me 
rekasitu diketahui rakiat. sewakta 
mereka itu datang menindjau kelu- 

Larranmia didaerah tsb. 

Lsbh «jauh dikabarkan, bahwa 
pada achir? ini didaereh Sidaredja 
mulai tamvak keviatan? ssrombolan. 
Pengafjauan apa mag ditimbulkan 
oleh mereka itu tidak “diterzogkan. 

MAGELANG 
HAR: ULANG KE IX GPIL 
Dalam resepsi memperingati Har: 

Ulang tahun ke-IX berdirinja GPII 
(Gerakan Pemuda Islam Indonesia), 
jang dilangsungkan baru-baru ini " 
gedung Balai Pertemuan Pantja V” 

sa Magelang, Ketua Pimpinan Wi ifa 
jah GPII Djawa Tengah, H. Balja 
Umar, menjatakan bahwa GPII bu- 

kan anak buah dari Masjumi, mes- 
kipun GPH suatu organisasi gerakan 

pemuda jang berketjimpungan dalam 

gelanggang politik. 
H. Baljar Umar selandjutnja mem 

  

! peringatkan kepada pemuda, beker-| 'kamu bangsa 
jaan dengan gerak teratur dan di- 
mana daerah jang banjak pertenta- 
ngan ideologi politik, disitulah GP: 
mulai aktif hingga mendapat keper- 

Resepsi tersebut telah mendapat 
perhatian besar, sebelum H. Baliar 

ketua panitya, Tarjono dan Suhchmi 
meriwajatkan perdjuangan GPII se- 
lama 9 tahun dan pembatiaan Al- 
Ouran oleh Achmad. Pidato sam- 
buta, antara Jain dari ketua DPRDS 

i Magelang Suharto. Kemudian resep- 

si dilandjutkan dengan selingan nia- 
njian dengan muziek Melaju ..Tjem- 
poko” dibawah pimpinan Moech. 
Hasan. 

  

RENTJANA PEMBIKINAN 
DJALAN 

Rantjanga, pembikinan djalan ba- |, 
ru dan pembuangan air di kompleks: 
Argapura Krutjuk, Tiirebon, kini 
telah diadjukan oleh Walikota - ke- 
pada DPRDS Kotabesar Tjirebon. 
Beaja untuk pelaksanaan rentjana 
tadi jaitu masing2 sebesar Rp. 50. 
000,— dan Rp. 27.500,—. Beaja ini 
menurut kabar akan diambil dari 
etorisasi jang baru2 ini telah di- 
terima oleh Pemerintah Kotabesar 

Yjirebon sebesar setengah djuta ru 
piah. 

PINDAH KE BANDUNG. 
Dengan surat keputusan Menteri 

Sosial, Kepala Djawatan Transmi- 
grasi Rayon Tjirebon  M. Soebrata 
dipindahkan ke Djawatan Transmi- 

di Bandung. Sebagai penggantinja 

telah diangkat R. Jabri jang sebe- 
lumnja mendjabat penata usaha di 
kantor itu. 

SIARAN RADIO DIKURANGI 
1212 DJAM. . 

Berhubung dengan penghema- 
tan-penghematan jang harus dila- 
kukan oleh Djawatan R.R.L, utk 
sementara waktu, mulai tg. 1 No- 
pember 1954 jad. akan dilakukan 
pengurangan2 waktu siaran, .se- 
djumlah 1252 djam dalam satu 

menurut rentjana baru jang bersi 
fat sementara itn akan ditentukan 
sbb: Siaran pagi djam 06.00 — 
07.30, siaran Siang djam 13.00 — 
15.00 dan siaran malam dj am 
17.00 — 22.30. Pada hari2 
gu siaran pagi sampai siang tidak 
berobah, tetapi siaran malam ber 
djalan menurut ketentuan baru, 

(Antara). 

  

Dalam ' 

Black Hair 

Mudah dipakai.   
Bisa dapat beli di rumah" O 

PERSEDIAAN TERBATAS. 

Depan 

  

Lebih tjepat dari Suara 

Rambut putih mendjadi hitam. 

Tjap Potret Bintang Empat. 
Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll. 

Harga Rp. 25.— Tambah ongkos kirim 1579. 
Obat diseluruh Indonesia. 

Agen: koh lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 

/ djam 

Dream Oil 

PUSAT PENDJUWALAN: 

AMIRODIN 

1 Tim bang Te- 

suatu tjerita Pan- diti 

. kepada orang lain. Kelak kamu sen pulas bahwa surat 

1351886 

1273429 
1217066 

254263   Kusumojudan 95 A — Solo, 

PE Pa EL AN NA2 SO NPSN We Mn Ka 

  

PSN KIAT To MAU TU ANA NN TO MUA OT MP2” naat 

  

Ga 

    

hadap rima” Beri 

SUATU kedjadian jang meng | 
gelikan tetapi sebenarnja menj 
dihkan telah terdjadi hari Reb 
disuatu kampung dalam kota 
Semarang dimana oleh 2 orang 
lelaki telah diadakan upatjara 
stimbang terima” atas diri se- 
sorang wanita. Soalnja sbb.: Se- | 
orang anggauta militer karena 
melakukan tugasnja, terpaksa ha- 
rus Mena isterinja di 
an untu berapa bulan lama. 

Tetapi ketika ja balik kem- | 
bali, isterinja mendadak merontak 
rontak minta tjerai dan ketika di 
selidiki sebab2-nja ternjata selama 

kan Perhatiannja 

Mupada P.M, Ali Sastroamidjojo.. 

Inggalkan itu ja telah mi Biteranek annja, bahwa " Perwari 

nja hubungan dengan lelaki lain. | melihat se-ikan? Pemerittah men 
diamkan diri dalam “persoalan per 
kawinan Bung Karno dan oleh kare 
na itu delegasi telah mengemukakan | 

  

    Demikianlah untuk meskisgah re- 
taknja hubungan antara tetangga se 5 : Tan 
kampung maka setelah ditjari dja- agar Pemeringh duga mentkrih 
lan jg patut pada hari Rebo itu is-: ikan perhatiannja kepada persoalan 

teri tsb. telah diserahkan oleh ..bex jang oleh Perwari dianggap pen.ing 
kas” suaminja kepada lelaki jg ber ini.. 
sangkutan dengan disertai surat, Selain itu kepada PM telah dike 

stimbang terima” jg ditanda ta-! mukakan djuga hal2 ja”g. bertalisn 

ngani oleh kedua belah pihak. Peres dengan Rantjangan Uni: ng? Perak 
mian inj disaksikan pula oleh pihak | Perkawinan dan. Undang2. No. 22/ 

tetanggania. Dari perkawinan dgn. |46 tentang p? nf/atatan nikah. talak 
“seorang militer tadi diperoleh se-| dan rudjuk jang telah disstudjui oleh 
orang anak ig dalam upatjara tsb. tij parlemen Perwari mengangsan Un 
dak disebutkan bagaimana nasibnja, 
tetap ikut Ibu aan bapaknia. | 

(Antara). 

  

Peranakan Arab Tak 

Tuntut Tanda Djasa 
Melainkan Ingin Supaja Dipisahkan 

Dari Golongan Minoritet Lainnja 
.. DALAM KETERANGANN JA tertul's Mepada ” Antara”, Sa- 

leh Assegaf, ketua Panitya ,, WARGA” Semarang menjatakan bah 
wa setelah Indonesia Merdeka ini peranakan Arab tidak akan 
menuntut hak tanda djasa dan lain sebagainja, melainkan hanja 
ingin supaja dipisahkan dari golongan warga negara baru (minori- 
teit), ingin supaja pemerintah kembalikan status mereka seperti 
sediakala disaat revolusi dan dja nganlah sedjarat mereka jang 
dianggap gilang gemilang itu diselimuti oleh pelbagai undang2 
dan peraturan jang bersifat rasdis kriminasi dan aan melalaikan 
kebenaran jang njata. : Me pnian 

Desas-Desus Pe- 
malsuan Surat 

| Undian Tak Be- 
| ralesan 

Adanja resolusi jg diambil oleh 
sementara mahasiswa turunan Arab 
pada hari peringatan ,.4 Oktober” 
di Jogja baru2 ini adalah suatu 
bukti lagi bahwa dari kalangan atas 
belum mau menghiraukan tuntutan 
pemuka? kita baik di Pena mau 
pun diluar. 

Rupanja orang sudah Ha akant PADA ach'r2 ini di Semarang 
djandji2 dari mereka jg memegang | tersar berita tentang adanja pe- 

tampuk pimpinan pemerintahan ki- malsuan undian uang besar jang 
(Ni jg pernah diutjapkan baik diwak d-keluarkan pada bulan Septem- 
tu pendjadjahan Belanda maupun ber jbl. Keterangan pemalsuan itu 
diwaktu Djepang antaranja dari menjataken al. adanja nomer un- 

Karno sendirj disaat revolusi dian jang beredar, artinja ada 
'menghebat tempo hari begini: ,,Hai,' beredar undian dng nomer besar 

Indonesia turunan dan ketjil memakai spasi (reng- 
rab. Kamu adalah bangsa Indone- gang2). Jang demikian al. diteri- 

'sia! Berdjuanglah untuk tanah-air- ma oleh Mr. Goenawan, hakim 
mu. Tanah air Indonesia ini. Dja-. pada Pengadilan Negeri Sema- 
'nganlah nasibmu kamu gantungkan rang jang mendapat kesimpulan 

undian tadi 
diri jg akan ,merasakan buah usaha mungkin dipalsu. Tetapi kepastian 
ME aa tertang ini belum didapat. Pada 

Dawikika pernjataan ,.penjesa- surat undian jang Kini berada di- 
lan” itu dan selandjutnja mengha- tangan Mr. Goenawan dibelakang 
rap resolusi ig disampaikan “oleh di tjap nama debitantnja ja'tu 
para mahasiswa turunan Arab di- Tan Khay Kie — B.B.T. 34 — 
atas merupakan suatu tuntutan ter-. Semarang. 
achir dap mendapat perhatian sepe 
nuhnja dari pemerintah Ali-Wongso 
sekarang. (Antara). 

Untuk mendapat pend/elasan selan 
'djutnja, wartawan kita lalu mene 

mui sdr. Tan Khay. Lie jang a.l. me 
KAREENA EKKKKEKKKKS njatakan, bahwa nomer undian jang 

berbeda tadi memang terdapat pada 
HARGA EMAS surat2 undian uang besar, tetapi be 

lam -dapat dikatakan kalau palsu, 
Semarang, 8 Oktober 1954: karena ia “djuga menerimanja dari 

24 karat: djual ...... Rp. 48.— pebagai bank jang mengirimnja atas 
: beli Rp. 47.— pesenan. seperti dari Padang, Sura 

22 karat: djual ...... Rp. 44,— baja, Djakarta, Jogjakarta dls. jang 
ME Rp. 42s— kadang? -terisi surat2 undian jang 

nomernja berbeda satu sama lain. 
Diakarta, 7 Oktober '54 : Dengan pasti ditekankan oleh sdr. 
24 karat tiap gr. Rp. 48,50 djual Tan, bahwa hal demikian tadi me 
22 karat tiap gr. Rp. 47,75 ".. mang dianggap sudah biasa. 
Medan, 7 Oktober '54: 
Tidak diterima tjatatan harga. 12. Berdasarkan atas keterangan? 

diberikan oleh sir. Tan, selandjut 
Surabaja, 7 Oktober '54: na wartawan kira minti keterangan 
Tidak diterima tjatatan harga. kepada Bank Rakjat di Semarang 
Singapore, 7 Oktober '54: tenzang soal tsb. diatas. Pertanjaan 
Emas lantakan tiap tael : jang menjatakan, apakah mungkin 

Str. $ 153.— beli dan nomer undian jang didjualnja berbe 
Str. $ 159— djual da situ sama lain, did/awab dengan 

: diundjukkannja 3 Jembar surat un 
Londen, 7 Oktober '54 : dian untuk bulan Oktober ini. Ter 
Harga emas internasional menu- njata didalam 3 lembar surat undian 
La ii dollar Amerika ada- adi memang terbukti dengan tegas 

adania 3 mitjam nomer, jaitu ,ang 
Tin Ken an tiap ounce 37.64 satu pakai huruf angka2 besar dgn. 

mas Hongkong tiap ounce 37.95 berkedudukan rapat, jang kedua hu 
ruf angka2 besar dengan memakai 
spasi dan ketiga hurwf cngke jang 

agak ketjil dan dispasi. 
Dengan demikian, maka desas-de 

sus mengenai adanja surat undian 

palsu itu tidak beralasan, 

  

MERKKAKAN KAKAK KKS 
ba 

4 

Hadah dari Rp. 500,— 

331145 1148301 244523 257137 
67515 331607 137372 294849 

211723 158428 186919 243996 
158056 223604 164115 88357 
290199. 52179 100040 396573 
147699 134505 42165 32996 
103502 364765 195009 236601 
14847 234767 392196 103641 

109107 205389 316878 165111 
162460 312929 156591 265532 
232113. 83715 355473 74640 

214869 332488 25203 
268349 277541. 70901 
21201 207976 274037 

164239 124219 17142 
14433 211756 391871 

398445 228133 257747 
25289 13663 150147 
27120 82703 

245223 101464 
103359 172637 
121752 346068 
244130 304943 
64807 243768 

373071 377641 
207558 354013 
305042 181668 3 
LARI | P3 
354487 197320 
94816: 115102 

363370 230023 
265087 295939 
327643 239228 374558 
23672 261504 
18687. 54645 

356662 230267 
46515. 12051 

161636 91289 

264938 52409 
161636 91889 
48123 129956 
177113 63506 
339486 290764 
87290 32743 
14657 210192 
68687 251620 
52419 37027 
45044 59317 

387954 382215 
109708 152770 
346485 306155 
209618 83268 
81522 250142 

280122 329370 
41664 136708 

101671 153643 
399810 221387 
202844 373907 
359304 341583 
390208 110582 
222103 90337 
224824 139180 
90628 102323 
45391 408495 
T1SIS 318972 
81763 247239 
132507 230794 
192031 45983 
341114 380247 
11354 229380 

374487 116019 
386380 142779 
289548 326364 
323440 - 69182 
176152 346294 
284156 196097 
361413 355953 
204080 316834 

955953. 38230 
200767 48123 
192648 200767 
175625 268211 
60254. 274310 
47426 231494 

354123 338182 
182856 118484 
120164 177721 
182696 19679 
251237 300670 
318253 255900 
354983 62704 
230125. 21198 
247487 398889 
169277 268093 
153699 381327 
35856 10067 
266617 130499 
193643 335114 
31960 284301 

197181. 200289 
375877. 116007 
100942 399926 
359982. 81091 
185921 110473 
142127 310781 
190958 362990 
231521 329912 
38179919329 
146797 252642 
348080 36704 
140309 406644 
136791 72138 
289703 349539 
179943 . 66761 
304837 310345 
327353 103999 
372507 207112 
268065 121669 

84310 
95609 

331406 
253109 

38058 
271407 
47711 

373260 
178159 
313758 
142980 
81696 

157286 
316851 
240890 
331237 
340801 
168615 
87057 

339665 
208614 
280987 
346220: 

  19126 
192648 
  

KENA KI TAN EN Pa Gal PER ab PALA 

| Delegasi Perwari Meng- 
Pemerintah 

Mendesak Supaja Pemerintah Tjurab- 

Perkawinan Presiden 

SEBUAH DELEGASI dari Perwari jang terdiri dari njonja 
Andreas Sastrohusodo, Mr. Nan ve Suwondo dan 
Negr Kemis siang telah menghadap P.M. Ali Sastroam djojo di 

. Dalam keterangannja kepada ”Antara”, 
1 Sastrohusodo mengatakan antara lain bahwa kundjungannja 

ngemukakan persoalan jang mengenai 
jang pada waktu ini menarik se kali perhatian kaum wanita. 

yang-undang 10. 22/46 itu, tidak be. 
gitu perlu oleh karena isi dan bebera : 
pa ketentuan jang terdapat didalam | 

   Te EN Ea 

Terhadap Masalah 

njonja Jetty 

nionja An- 

iu adaleh antara lain untuk me- 
perkawinan Bung Karno 

nia akan dimasukkan djuga dalam 
Undang2 Pokok Perkawinan jg. ki 
ni sedang direntianakan. 

Perhatian pemerintah. 
PM Ali Sastroamidjojo, menurut 

njonja Andreas Sastrohusodo, ber 

pendapat, bahwa jang mengenai per 
kawinan Bung Karno itu memang 
tampaknja Pemerintah mendiamkan 
diri, tapi itu tidaklah berarti, bahwa 
Pemerintah tidak berbuat ana? dida 

lam persoalan itu, Tentang RUU po 
kok Perkawinan, PM Ali Sastroami 
diojo memberikan djamin?n akan le 
kas menielesaikan undang? i:u dan 

menjusunnja sesuai dengan kehendak | 
kaum: wanita. Demikian keterangan | 
njonja Andreas Sastrohusodo. : 

  

ATJARA KOMPETISI PSIS . 
Ayjara kompetisi PSIS ari pe: 

kan minggu ini sbb.: Sabtu. tel. 9 
Okt: Poris 1 — Polisi Is Stediom: 
Tjahaja Smg. I-— TCS 1, Panda. 
naran, Tridjaja TI — Romeo IF. Se- 
tsran: SSS HI -—Garnizin IIKeli 

sari. (Garniy: TOR. — Poris. NI, 
Kalisari (Pol), Minggu, tg!. 10 Okt.: 
SSS LA TCSI, Stadion? Poris 
— Garnizunp Ul, Kaliseri (Garn.): 
Polisi. H- — TOR I, Kalisari (Pol): 
TCS II — Tjahaja Smg. Il Pan- 
danaran: Romeo III — Tridjaja Il, 
Seteran. 

KES. UNION — U.M.S. 0—4. 
Walaupun kes. Union dari Sema 

rang dalam pertandingan harj perta 
ma Rebo sore di Djakarta melawan 
kes. UMS jang pemain2nja sebagian 

terbesar terdiri darj permain2 kelas 
H, namun tamu2 darj Semarang itu 

tidak dapat memperoleh kemenang 
an. Mereka harus puas dengan kesu 
lahen suatu draw 0—0. 

Pertandingan jang kedua kalinja 
dilakukan oleh kes. Union Semarang 

adalah menghadapi kes. Chunghua 

NERe P AO Pa KAN ON En Maba apa Sa Dana 0 Man MN aa G3 La ii 

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 10 Oktober 1954: 

Djam 07.25 Disco Varia, 08.10 
Trio S. Jatno: 08,30 Orkes Hawai- 

ian Suara Nusantara, 09.00 O.K. 
Satrio: 09.30 Ludruk  SuraBaja,: 
11.30. Peladjaran Beksan: 12.30 Pe- 

kan datang, 13.15 Suara Ramlee dan 
Asiah: 13:40 Hiburan Minggu siang, 

17.05 Musik ruangan: 17.45 Orkes 
Studio Djakarta, 18.00- Tjahaja Ke- 
mala, 18.15 Orkes Studio Diakarta 

(landjutan:) 18.30 Peladjaran Njanji, 
19.30 Njanjian Sutji: 2005 Kenal- 
kan Pertanian Tembaukau Virginia 
Djateng: 20.20 Irama Tenang: 21.15 
Dunia Olah raga, 21.30 Wajang Ge- 
dog, 22.15 Wajang Gedog (landju- 

tan): 23.30 Tutup. 

Sarakarta, 10 Oktober 1954: 
Diam 07.15 Suara bersama: 

Indonesia, 08.30 Taman  Indrija: 
(9.00 Rempah2 Akad pagi: 09.15 
Irama Indonesia: 09.35 Waltz gem- 
bira: 10:00 Ketoprak: 13.45 Dari 
dan untuk Wanita: 17.05 Sere gem- 

bira:' '17-45 Ruangan Pemuda Pe- 
mudi: 18:15 Mimbar Kesehatan: 
1830 Njanjian Sutjis 19.30 Lagu2 
dari Sumatra, 20.15 Hidangan OSD: 

20.45 Pendidikan Rochani, 21.20 

Kienengan lengkap: 22.15 Klenengan 
isngkap (andjutan), 23.30 Tutup. 

07.45 

Jogjakarta, 10 Oktober 1954: 

Diam 07.15 Orkes Malaju: 07.45 
Irama Ketimuran: 09.15 Buah tjipt. 

Debussy: 09.30 Dari dan untuk Pen 
dengar, TO.IS Ujon2 Hudiluhung: 

13.10 Minggu gembira: 13.40 Baju- 

an siang: 14:15 Sajekti menchi:s 
waktu: 17.00 Taman Wanita: 17.40 

Abd. Gani dan Rumtani: 18.00 Per- 

mainan duet Piano: S.15. Zainah 

dan Effendi meraju: 18.30 Njanjian 
Kristen, 19.40 Kwartet Harry: 20.05 

Sandiwara Ketoprak: 21.15 Djawe- 
ban surat2: 21.30 Hiburan malam: 
22.10 Sandiwara Radio, 22.45 Or- 
kes Melachrino, 23.00 Tutup. 

    

Djakarta, 10 Oktober 1954: 

Djam . 06.10 Minggu gembira: 
08.10 Pekan datang, 08.30 Pilihan 
Pendengar: 09.10 Njanijan bersama: 
09.30 Tjerita Minggu pagi: 09.49 
Hammond Organ, 10.00 Dari Ge- 

dung Artja Seni Sunda: 111.5 Musik 

  

  jang achirnja kes. Union darat di- 
kalahkan dengan angka 3—1. Ang- 

ka waktu turun minum 0—0. 

HONGKONG MENANG 
2—1 DARI MCFA. 

Menurut berita Reuter, 
sebelasan All Hongkong jg kuat te- 

lah mengalahkan kesebelasan Mala- 
yan Chinese Football Association 
ig kini sedang melawat di Hong- 
kong. Pertandingan tsb. dilangsung- 

kan oleh 6000 penonton. - Keadaan 
waktu mengaso 1—1. 

Dikabarkan selandjutnja bahwa 
suatu permainan jg bagus sekali te 
lah diperlihatkan oleh pendjaga ga- 

wang Malaya, Dave MacLaren, se- 
hingga Malaya terhindar dari keka 

lahan jg lebih besar. 5 
Dalam pertandingan itu Malaya 

leading dalam waktu menit ke-6 
atas djasa penjerang tengah Awang 

Bakar, tapi dalam menit ke-21 pe- 
njerang Hongkong, Lee Yuk Tak te 

lah membuat keadaan mendjadi sa- 
ma lagi 1 — 1. 
Kemudian gol ke-2 dari Hongkong 

ditjetak oleh Chan Fai Huang pada 
menit ke-8 dari babak ke-2. 

Seperti diketahui dalam pertandi- 
ngan merebut Ho Ho Cup kesebela 
san Malaya djuga telah mengalami 
kekalahan 3 — 4 dari kes. Hong- 
kong. 

INGGERIS — IRLANDIA 2—09 
Kes. Inggeris telah memperoleh 

kemanangan 2—0 dari kes. Irlandia 
dalam pertandingan pertama dari 
tournooj kedjuaraan Keradiaan Ine- 

ceris jang diadakap hari Minggu jl. 
di Nelfast, demikian Reuter. 

MR, KARTADJUMENA DI- 
TEMPATKAN DI SEKRE-   TARIAT P.B.B. 
Menurut keterangan jg didapat 

Antara”, Pemerintah telah menie- 
tudjui pengangkatan Mr. Kartadiv- 
mena mendjadi pegawai tetap pada 
sekretariat PBB di New Yerk terhi 
tung mulai Desember jg akan da- 
tang. Sebagaimana diketahui 

rektur Djendera| Turan Tea pa- 
da Kementerian Keuangan. Ja akan 
berangkat ke Amerika Serikat pada 
bulap Nopember j.a.d. (Antara).   
  

Undian Uang Besar 
285894 
116821 
112298 
144040 
200533 
273102 
88879 

118819 
312835 
50459 

267707 
371958 
136264 
298008 
244883 
42895 
141451 
334076 
353850 
211094 
237145 
360727 
397968 
116582 
144091 
1214424 
401258 
402269 
252642 
36704 
72138 

406644 
349539 
66761 

310345 
103999 

294078 
218156 
105122 
112992 

391074 
88763 
104719 
295406 
329208 
149205 
20470 

107573 
274210 
127760 
164324 
92179 

142655 
327339 
364568 
175603 
402806 
11462 

379092 
219340 
336354 
250198 
260540 
94220 

215020 
36124 

215391 
35194 

146797 
348080 
136791 
140309 
289703 
179943 
304837 
327353 

307333 
118329 
311310 
353575 
142385 
332166 
40047 

1722217 
162059 
237340 
176496 
113520 
23809 
220988 
334932 
228230 
270904 
192026 
2917544 
153720 
371324 
75846 

344263 
33421 

396581 
20463 

243368 
200871 
45983 

380247 
229380 
142779 
116019 
326364 
69182 

346294 

371143 
329260 
25513 
260289 

11850 
41299 

2320947 
231210 
231769 
T6: Tana t 

1817 

188060 y 
144133: 
04456 

291651 
17367 

139865 
34111415 
11354 

386330 
374487 
289548 
323440 
176152 
284156 

suatu ke-! 

kan hari Selasa jg lalu dan disaksi-! 

Mr. | 
Kartadjumena dewasa ini adalah Di 

142500 1 

188064 | 

25 107 | 

  

klasik: 11.45 Orkes Krontjong: 12.40 
Lagu2 Atjeh modern: 13.00 Peng- 
hantar santapa, siang, 13.40 Orkes 
Dupa Nirmala: 17.00 Taman Putra: 
17.30 Orkes Banbu Sangihe: 18.69 

Ruangan Kepanduan: 18.30 Mimbar 

Protestan, 19.30 “Musik - rua g 
20.05 Ulangan Panggung Merdei 
21.15 Dwi Gitar: 21.30 Dari Hati 
ke Hati, 21.45 Musik Totobuans, 

22.15 Kesenian Sunda Panggugah, 
1 23.00 Tutup. 

Semarang, 11 Oktober 1954: 
Djam 06.10 — 06-40 — 07.10 — 

07.45 Genderan pagi: 12.05 Victor 
Silvester, 12.15 Orkes Radio Jogja- 
kart, 13.15 Lagu2 Makasar: 13.49 

: Orkes Melati, 14.15 The Modernai- 

' yes: “17.05 Taman Kanak2: 17.40 
i Orkes Puspa Kentjana, 18.00 Ruang 
PRAD: 18.15 Njanjian Sajekti: 
18.30 Gamelan Senj Sunda: 19.30 
Dua buah Suita: 20.30 Rudjak Uleg 

Semarangan, 21.15 Podjok Studio: 

21.30 Dari dan untuk Pendengar: 
22.20 Dari dan untuk Pendengar 
(landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 11 Oktober 1954: 
Djam 06.03 Accordeon Tunggal: 

06.15 Irama Tango: 06.45 Rumtani 
dan Kartini, "07.15 India gembirz: 
07.45 Dari Amerika Latin: 12.03 
— 12.45 — 13.45 Klerengan seder- 
hana, 17.05 Gelanggang Kepanduar' 
17.45. Varia Djawa Tengah: 1 
Rajuan Dorothy Sgsires: 18.15 
Karawitan: 19.30 Laporan 
20.30 Irama Maluku: 21.20 Piano 
duo: 21.30 Djuga Mnsik kenal Se- 
djarah: 22.15 Irama Krontjong:, 
23.00 Tutup. 

"NG 
Seni 

Seni, 

Jogjakarta, 11 Oktober 1954: 
Djam 06:10 Pusparia pagi: 06.41 

Hidangar perbagai alat Musik: 07.15 

Reiog Asli, 07.30 Merdu meraju: 

12.05 Suara Sutinah: 12.15 Petikan 
Piano Tunggal: 12.45 Njarjian Peng 
gembala sapi: 13:10 Serba-serbi si- 

ang, - 13.50 Hidangan OSS: 17.00 
Dwi Gitar Bagong dkk.: 17.49 Ke- 
senian Daerah: 18.00 Musik ringan: 
18.15 Ruangan Djapen, 18.30 Hida- 
ngan sendja: 19.40 Njanjian Seriosa: 
20.15 Irama Trio, 20.30 Orkes Jang 

'Kiem: 21.15 Untuk Kesedjahteraan 
Keluarga Kita, 21.30 Dagela, Mata- 
ram: 22.10 Dagelan Mataram (lar- 
djutan), 23.30 Tutup. 

  

Diakarta, 11 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Seni Sunda 

Diakarta: 07.10 Lima Serangkai: 
07.39 Orkes Kr. Kesuma: 12.00 Ga- 
melan Tjirebonan, 12.40 Lagu2 da- 

Iri Makasar, 13.00: Irama Djogst: 
13.40. Rajuan dari Minahasa: 14.00 
Njanjian Momo dap Sutinah: 17.00 
Yeni Djawa Studio Djakarta: 18.00 
Varia Nusantarar 18.15 Keselama- 
tan Kerdjas 18.30 Tunas Mekar: 
1930 Mutu Ilmu dan Seni: 20.49 
Orkes Sasando Timur: 21.00 Pendi- 
dikan Budi Pekerti: 21.15 Musik Se- 
luruh Dunia: 21.30 Orkes Studio 
Djakarta, 22.15 Musik Tsigana, 

Studio 

22.45 Orkes Gumarang: 23.00 Tu- 
tiup. 

  

7 OPSIR KE LUAR NEGERI. 
Untuk pembangunan ' Angkatan 

31! Darat chususnja dan Angkatan Pe- 
rang umumnja, dalam bulan ini 

1 akan diberangkatkan beberapa Per- 
2 | Wira keluar negeri untuk  beladjar 
Idi Fort Bening Amerika Serikat un 
(-tuk mengikuti Course Associate In- 
fantry Officer Advanced, 

Mereka itu dalah: Major Soewar- 
ta Kepala Bagian IT Terr. III, Ma- 
jior Nawawi bin Abdul Manaf guru 
SSKAD, Kapten Huta Berat guru 
mt AD, Kapten Soegandi Perwira 
Seksi II SUAD dan Kapten Fffen- 
dy Komandan Bataljon dari Terr. 
VI. 

Selandjutnja Kapten Hasan Ko- 
mandan Eskadron  Cavalerie Terr. 
IV dan Letnan II Soetomo anpgota 

Pongkel Induk Terr. UT telah be- 
rangkat ke Perantjis untuk mengu-   196097 

38230 
362985 

372507 
264938 
65730 

207112 361413 
352697 
98385. 340879   (Bersambung),      rus pembelian pantserwagens di pa 

berik ,,Pharhard” disana, Demikian 
kabar dari Penerangan Angkatan 
Darat,  
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persatukan. kembali Djerman, terke 
| juali dengan sjarat2 jang akan men 
  

   
PELANDUK MATI TERDJEPIT DIANTARA DUA GADJAH. Akibat 

“mobil ketjil telah ringsek terdjevit oleh dua buah bis raksasa. Ketjelakaan ini terdjadi dipusat kota Limoges, 
ji aan 1 |. Perantfjis. " 

kesalahan lalu-lintas, sebuah 

  

TJATUR 
NDONESIA 

Djuara verijasi 1 
Djag o. 

     

    

DIDAPAT KETERANGAN bahwa djuara Pertjasi akan di- 
undang untuk bermain melawan djago2 tjatur dari Singapura. Da | bagi Baris Hutagalung, djuara Pertjasi 1954 sekarang, ' 

ng Pama ah untuk membela nama negaranja. Dan ' 
lebih menggembirakan lagi bahwa nanti akan timbul 

lam hal ini 
sungguh suatu 

954 Akan Melawan ' 
2 Tjatur Siogapura ? 

Di-undang Ke 
Singapura 

  

| masa damaj ini bukanlah untuk me 

p “tp dika pn $ gt , " KA 
Dikatakannja, bahwa Sovjet Uni djamin minoritet “komunis - untuk 

selalu menolak usul2 untuk mem, mendapatkan kekuasaan, 
| gulingkan “seluruh "negara. Eden te 
lam pada itu- menurut Sovjet Uni te 
lah lama ment/iptakan pasukan2 ber 
sendjata dizone-nja sendiri di Djer 
man Timur. UP. selandjutnja mewar 
takan, bahwa peringatan Eden itu de 

Ingan djelas ditudjukan terhadap Par 
lemen Peranyis, jang 38 hari jl. te 
lah menolak meratifisir perdjandji 
an Mesjarakat Pertahanan  Eropah 

| (EDC). Eden mengatakan, bahwa 
| Konperensi London telah memperko 
koh persatuan Inggris-Amerika, dan | 

Lia seierusnja memudjj menteri luar 
negeri Amerika John Foster Dulles, 

jang membantu tertjapain, a “persetu | 
djuan London. Neha Ina 

Sererusnja dalam pidato me- 
ngenai politik luar negeri Partai 
Konservat:f Inggris Eden membi- 
tjarakan pula masalah2 Indo Chi- 
0, daerah Terusan Suez, hubu- 
ngan dgn Iran, Trieste, ditolaknja 
usu: Soviet Uni 'ang paling baru 
menganai masalah Djerman. Pa- 
da waktu ini diseluruh dunia ti- 
dak ada perang, kata Eden, 

Divisi2 Inggris didarat Ero 
pa ,pentjegah perang”. 

Dalam kenperensi 9- negara, Ing 
gris berdjandji akan menempatkan 4 
buah divisi “didaratan Eropa. Eden 
mengatakan, bahwa ini bukannja per 

tama “kalinja,. bahwa. pasukan2 Ing 
gris ditempatkan didaratan Eropa. 
Sudah 2 kali pasukan2 Inggris ber 

cempur dalam peperangan2 jang ba 
njak menumpahkan darah, didaratan 

'Eropa. Tetapj sekarang ini, penem 
patan pasukan? Inggris di Eropa di 

menangkan pirang, melainkam un 
tuxs mentjegahn/a, kata Eden. 

Penjelesaian Trieste tjon- 
toh kerdja sama dgn A.S, 

Mengenai -penjelesaian masalah   
bibit2 djago : 

tjatur di Asia jang kemudian di harapkan dapat mengimbangi pe 
main2 Eropa dalam gelangg 
kannja mustahil bila di-ingat seka 
orang bermain tjatur. Bahkan di 
permainan rakjat (volkspel). J 
kopi banjak orang bermain tjatur. 

Tinggal ,,tangan bimbingan” jg 
masih diharapkan oleh mereka. 
Semoga  Pertjasi (Persatuan Tja- 
tur Seluruh Indonesia) dapat me- 
lebarkan sajapnja, agar -pada per- 
tandingan Pertjasi 1955 jad. di 
Djakarta sudah dapat di-isi oleh 
wakil2 dari seluruh Indonesia. Ke' 
mudian diharapkan oleh masjara 
kat tjatur chususnja agar Pertjasi 
lekas2 masuk “—mendjadi ancgota 
F.L.D.E. (Persatuan Tjatur Dunia) 
supaja perkembangan  tjatur 
Indonesia dapat diharapkan seba- 
gaimana mestinja. 5 

Kembali kepada undangan dju- 
ara Pertjasi ke Singapura, kami 
ingin mengusulkan agar jang di- 
undang itu sebaiknja dua orang 
jalah: Baris Hutagalung  (djuara 
1954) dan Bachtiar Arovah (diu- 
ara 1953). Kami usulkan Bachti- 
ar Arovah turut serfa, - karena 
alasan jang njatar bahwa dalam 
kedjuaraan jbl. dalam ronde per- 
mulaan maupun dalam finale 
Hutagalung  didjatuhkan oleh 
Arovah. Dan lagi dalam pertan- 
dingan kedjuaraan tjatur Djakar- 
ta 1954 baru2 ini  Hutagalune 
telah tergelintjir hingga diatuh 

No. 6 ,,SETIA DJANDJI” 
.. (Dr. L. N. de Jong) 

ng Juternasional. Memang hal ini bu 

Dilo rong - lorong, 

di: 
1 

i 
t 

ang dimana-mana telah banjak 
Sumatera tjatur sudah merupakan 

diwarung - warung 

pada nomor 5/6 dan jang keluar 
sebagai djuara D'akarta A: Huta- 
gaol. Sungguh lutju.. Bukannja ka- 
lung tapi demi untuk kebaikan 
Tadonesia seba'knja dikirim dua 
wakil ke Singapura. Dalam hat ini 
dapat kita melihat - ke lapangan 
lain seperti badminton baru2 ini 
jang mengirimkan djuga dua orang 
jalah Ferry Sonnevilis dan Eddy 
Jusuf ke Singapura. $ 

Pertandingan revanche 
“Atas inisiatip dari pemain? sendi- 

ri dan sebagai latihan,” maka pe- 
main? jg tempo hari bertanding un 
tuk merebut kedjuaraan Semarang 
1954 akan bertanding sekali dagi. 
Pertandingan inj tidak untuk kedjua 
raan hanja merupakan pertandingan 
besar sadja. Dimainkan “pada tiap2 
hari Senen, Rebo dan Djum'at ma- 
lam djam 19.00 tepat dan aka, di 
mulai pada tgl. 11 Oktober j.ad. 
dengan mengambil tempat di Penas, 
ton no. 95 Semarang, Jg pasti akan 
turut jalah: 1. Cholis, 2. Hariandja, 
3. Abdulkadir, 4, Ong Khwat Siang, 
5. Tjoa Ging Hwie, 6. Darmadi dan 
7. Husin. Pertandingan tsb. akan di 
mainkan dalam ,.dubbele' ronden”. 

Banjak djandji jang. tidak 
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Ralat: Problem No. 3 jang 

betul “adalah gambarnja, -djadi 
letak benteng betul di- kotak d4. | 

Oleh karena ini, maka djawa- 
ban tjatur -kami ' mulai dengan 
nomor 4 dulu. 5 

Djawaban Problem No. 4 (Di- 
landa Duka oleh Waloejo Solo): ! 

1. Pf3—e3 (kuntji-zetnja), Bg3 
X3. 2 Rf3s-83 "mat, “atau JI 
tas , Rh3Xh4 2. Pc3—h8 mat. 

Djawaban jang betul kami teri- 
ma dari: SEMARANG: A. Nja- 
man,  Soetandar, Liem  Boen 
Kwan, R. Soebardjo, Tjoa Ging 
Hwie, Sarsono M.S., Njoo Kok 
Lam, R.M. Soekarno, S. Roes- 
dianto, MAGELANG: R. Soero- | 
sewoko, Goenadhi, Sunardi, M. 
Sosrowigceno, $. B. Rahardjo, 
DJUANA: Soejoso Tjokropramo- 
no, BATANG: Jum Pitt Giam, 
Liem Piet Sioe: ' GUBUG: Soe- 
narto, PURWOREDJO:  R. Ris:t 
tanto, K. Hardioprawiro, SALA- 
TIGA: S. Soehardjo, SOLO: Wa 
loejo, Na S. Pagi an Srijoso, 
BLORA: Tiliie Eng Siang, PE 
KALONGAN: Thio Oei Siang, 
KARTASURA: E. S. Hadiwasa- 
na, TJIREBON: Rd. Moh. Saleh, 
Masduki, — TAWANGMANGU: 
Kadarisman, JOGJA: Djoko Wa 
dono: BOJOLALI: Sukardjo, KU- 
TOA AG opawiro, TJI mat. tiukup kuntji-zetnja sadja. Ti-f ni dengan bea masuk import untuk 
PON Aa Aa ga zet-mat tjukup satu variant sa-Ybarang2 lux dengan 2075, demikian LATJAP: R. Somodjatmiko. 
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| tanto. 

 mopranoto, 

ditepati, tapi sekali ini 
pembatja akan turut me- 

rasakan, biarpun sampaj 

djandji. 
Putih: Re2, Bal, Bg3 pion 

— b6, C3, cb, s6 (7 buah) 
Hitam: Rb8, pion b7, bs, 

d6, e7, f6, 27, h6 (8 
buah) 

Putih djalan dulu dan -hi- 
tam- mat dalam 3 (tiga) 
zet. Djawaban jang betul 
nilai 2. $ 

«  Djawaban ditunggu selam 
bat2nja tgl. 18/10-54 dan 
dialamatkan kepada Hari- 
an ,Suara Merdeka”  de- 

ngan diberi tanda ,,tjatut” 

pada sampul surat. 

sulkan: K. Hardjopawiro, S. Noto- 
pawiro, R. Soerosewoko, Tjoa Ging 
'Hwie, Goenadhi, Sunardi, R. Ris- 

““Dalam minggu ini kami sampai- 
kan sekedar hadiah darj hasil nilai 

"tahun jl. kepada: 1. R.S. Padmodi-f 
peero, Gendingan 11 Semarang (ai-f. 
lai 41):-2. M.A. Ghoni, Kauman 
H/15 Pekalongan (nilai 41): 3. Pad 

Wedono  Sukohardjo 

mati ja tidak mengingkari" 

Trieste, Eden menamakannja tjon- 
toh daripada kerdjasama jang sangat 
erat antara Inggris dan Amerika, 
tjontoh daripada penjelesaian seng- 
keta2 setjara damai. 

  

   

Roman Holiday” Hebrup 
suaminja Mel ,,Moulin 
Ferrer, sesaat setelah per 
mereka. Kini Audry benar2 1" 
mati tamasja dikota Roma, ti 
untuk membuat film, 

  

Uan 

ti Gunung Ragil, &dak djauh da- 

bupaten Kuningan) seorang pen- 
duduk bernama Hana jang 
sedang mengumpulkan  kaju 
kar, tiba2 telah menemukan se- 
djumlah besar benda logam, jang 
semuanja. beratnja LX. 12 kg. 
Benda2 tsb ketika diperiksa ter- 

dengan garis tengah 14 mm. Di- 
tengah2nja ada bolongan pesegi 
u4iran 6 X 6 mm. Pada mata 
uang itu terdapat tulisan2 huruf 
Tionghoa. Menurut keterangan 
seorang guru Tionghoa dari Se- 
ko'lah Chung Hwa, uang logam | 
itu adalah uang petjahan senan 
dan beredar di Tiongkok kira2 
dalam tahun 1271-1367 diwaktu 
keradjaan Juen. Benda7 tsb. se- 

     

  

   Mnilah potret jang serbarik dari pe-1k 
utk. mengf ngantin baru  bintang2 film 2 

   
         

    
    

   

   

  

      

ri kampung Tisampih termasuk | 
daerah ketjamatan Tj-bingbin (ka- 

'njata adalah uang logam bundar | 

— Oleh: Karl Heinemann3 

2 SEORANG AHLI BINTAN 
|| Hans Haffner, telah mengemuka 

ring terbang” — diluar apa jg 
Pa, atau refleksi Lea aan an 

ng sangat tinggi. Dalam sebu 
Sijalah Mingenhn Djerman Ba 

wa teorinja itu tjotjok dengan 
arang mengenai piring2 terbang. 

hosis piring terbang”, tulisnj 
aja gedjala2 biasa dalam lapi 
2. 

   

  

   

    

     

   

     
Herr Haffner, guru besar pada 
erguruan Tinggi Hamburg dan ke 
ala seksi Observatory Hamburg — 

Alan padong mengatakan 

  

ampai sekarang dapat dibagi dalam 
      

            

madu: , hemapat golongan Gaiti : 

La z Tiong-| 

"'kok Kuno 
Diketemukan Sebanjak 
”12 Kg. Dalam Hutan | 
DALAM hutan Tjipeundeuj da- 

1. chalajan- jang lebih sering tam 
"pak daripada jang dijakini orang. 

“2. ilusi jang dapat dilihat dalam 
| potret sekalipun. Potret2 jang dika 
takan tentang piring terbang adalah 
refleksi jang sering dilihat bila meng 
“ambil potret2 terhadap matahari. 
“3. balon2 tjuatja jang dianggap pi 
.ring terbang. 

4. ,bendua2 terbang” jang betul2 
"tidak diketahui asal usulnja. 5 
—. Semua benda2 dalam golongan 
empat dapat didjelaskan oleh apa jg. 
dikenal sampai kini sebagai bola2 
halilintar. Bola2 ini, katanja, dia- 

Irang terdjadi "dan dalam potret ha- 

nja pernah dilihat satu atau dua 

bahwa se-| 

ua .,,piring2 terbang” jang terlihat ! 

  

|-Apa Sebenarnja .,Pi- 
ring Terbang“ Itu 
'Hanja ,,Bola2 Kilat Sadja Menurut” 

Keterangan | 

Pi 
» t 

ag 

Hans Haffner 
Ghas ,,Suara Merdeka” — 

G bangsa Djerman JA terkemuka, 
kan pula teori baru tentang 
. dapat disebutkan Lag chaja- 
jalah bola2 halilintar pada tempat 
karangannja jang dimuat oleh 

rat ,,Die Zeit”, dikatakannja bah 
berita2 jang diterima sampai se- 
»Marilahr kita mengachiri tentang 

a. »Piring2 terbang sudah pasti 
san udara jang melingkungi bumi 

| Achirnja bola2  halilintar selalu 
.berpentjar2” dengan tiba?2, kadang? 
setjara diam2, kadang2 dengan sua 

|ra keras. Inilah jang mungkin menje 
babkannja hilang dengan tiba2 dan 
kedjatuhan dari djuru terbang pesa 

“wat pemburu Amerika, Kapten T. 
Mantell, pada tanggal 7 Djanuari 
1948, sesudah dia mengedjar sebuah 
piring terbang”. 

Prof. Haffner berpendapat, bahwa 
Kapten Mantell mungkin -berlang 
gar” dgn. ledakan bclah halilintar. 

Pabrik Uang 
Logam 

Didirikan Ljuga Di 
Kebajoran 

MENURUT ketcrangan ig di 
dapat, Pemerintah kini sedang me 
njelesaikan sebuah pabrik uang   (kali sadja. 

Keterangan2 tentang besar, ben 
tuk, tjepat dan tjara berputarnja, 
“pertukaran warna, Jamanja, kora- 
posisi listrik dan tjara menghilang 
nja dari bola2 ini ,,sangat ber- 
samaan” dengan berita2 tentang 
“piring” terbang, demikian menurut 
“Prof. Haffner. 

3 Kebanjakan bola2 halilintar ter 
djadi pada tinggi kurang dari 200 
'meter dan mempunjai garis te-   karang ada dikantor ketjamatan 

Trbngbin. Jang mendjadi perta- 
njaan orang jalah apa sebabnj 
uang itu sampai ada @2fam hu- 
tan (Antara). gt 

FILM INGGERIS "HAPPY 
LOVERS” DI TJELA 

DI A.S. 1 
Legiun Nasional Pembela Kesusi 

laa  A.S. jang berkedudukan di$   Seperti diketahui, Zone A Trieste, 
tadinja diduduki oleh pa-ukan2 Ing-j 
gris dan Amerika, dan menurut sja-! 
rat2 persetudjua, sekarang pasukan2 : 
tadi akan ditarik kembali darj sana.: 

Perihal Iran, Eden mengatakan 
bahwa keadaan jang menjedihkan 
jang terdapat dj Iran. 3 tahun j.l.. 
sekarang sudah berobah dan antara 
Iran dan Inggris sekarang terdapat 

hubungan jang baik. 
Penjelesaian masalah Suez 

—.. memuaskan. 3S, 
Didaerah Terusan Suez, Mesir, F 

Inggris berhasil tetap memelihara 
kebutuhan2nja jang paling perlu 
guna memelihara — keamanannja. 
xial ini adalah lebih baik daripada 
menempatkan satu garnisun dari 
$0.000 serdadu didaerah Terusan 
Suez, ditengah-tengah penduduk 
jang bersikap permusuhan terha- 
dap mereka. » 

Di Korea, keadaan sekarang 
lebih baik daripada 1 tahun jl. 

Perihal Indotjina, Eden menga- 
takan bahwa Inggris telah melaku 
kan peranan djuga untuk meng- 
hentikan peperangan di Indotjina 
jang berkobar selama 7 tahun itu. 
Penjelesaian masalah Indotjina jg 
tertjapai dalam konperensi Dje- 
newa itu adil dan patut, kata 
Eden. Sebuah kompromi telah di 
setudjui, sesudah berkobar pepe- 
rangan jang menelan korban bu- 
nga tentara Perantjis. Persetudju- 
an ini tertjapai pada satu saat 
pemerintah Inggris chawatir, bah 
wa persengketaan ini akan men- 
djalar, akibat-akibat jang sungguh 
sungguh merupakan  bentjana. 
Tetapi tertjapainja penjelesaian 
ini belum berarti bahwa kekeru- 
han2 di Indotjina sekarang sudah 
lampau: penjelesaian ini hanja 
akan kekal apabila segala pihak 
jang bersangkutan bertahan nafsu, 
apabila persetudjuan tadi dihor- 
mati. (Antara—UP). $ 

  

MESIR MELARANG KE TE- 
RUSAN SUEZ SETIAP 

KAPAL. 
Djurubitjara. pemerintah Mesir 

Major Amin Shaker, menjatakan ke 
pada surat2 kabar pada harj Rebo 
bahwa Mesir mempunjai hak mela 
rang masuk ke Terusan Suez setiap 
kapal jang membahajakan  keama- 
nan Mesir, Selandjutnja ditambah- 
kan bahwa setiap negeri mempunjai 
hak untuk mendjamin  pertahanan- 
nja dan hal 'ini diakui dalam Pia- 
gam PBB jang dalam fasal 5 mene 
rangkan bahwa tidak ada sesuatu 
apa jang melarang setiap  anggauta 
PBB mengambil tindakan2 untuk 
kepentingan pertahanannja "sendiri. 

SEBUAH ” FLYING BOXCAR” 
DJATUH DIPANGKALAN 
UDARA POPE 4 ORANG 

TEWAS. L 
Sebuah pesawat C-119 Flying 

Boxcar” dengan sebuah mesin terba 
kar pada hari Rebo telah djatuh pa 
da waktu hendak meninggalkan 
pangkalan udara Pope jang terletak   vnilai 41). 

Kami utjapkan selamat. 

KORESPONDENSI: Sdr. Thio 

Oei Siang, Pekalongan: Terima ka- 
sih, harap . dikirim  djawabannja: 

Sdr. Hadhi Mochtarom,  Kebon- 
arum Klaten: Djawaban Sdr. itu dja 
dinja 3 zet mat, sedangkan jg di 

minta adalah dalam 2 zet mat. 

Sdr.2 lainnja: — Pengirim - djawa- 
ban jg merasa betul menebaknja di 
harap sabar, karena nilai akan di 
susulkan.. Adapun nama mereka be-. 
lum turut dimuat, sebab surat2 be- 
lum sampaj ditangan redaksi. 

Sdr. S. Soehardjo Salatiga: 
belum perlu memakai nomor daftar | 
bagi penebak2 sebab untuk meng-: 
hindarkan kekeliruan - dan kurang ' 
sedap dipandang 
paksa nanti, apa boleh buat. 

Sdr. Koesnijo Salatiga: Dua zet 

Nilai untuk probl. no. 2 jg di su- dja, 

' dekat Fort Bragg( North Carolina — 

| aa Komisi Tetap untuk ,,dae- | 

Kami tinggi, demikian. harian Vrije Volk 

mata. Kalau ter-y asal dari import. 

A.S.). : 

Menurut pengumuman Tentara 
A.S. di Washington ketjelakaan pe 
sawat raksasa jang bermesin 2 itu te 
lah meminta korban 2orang pener- 
bang. seorang anak buah dan se- 
orang lagi didarat tewas. 

VRIJE VOLK KETJAM KE- 
HIDUPAN DI IRIAN. 

rah2 djadjahan” di  Twede Kamer 
Nederland beberapa anggotanja ber- 
pendapat, bahwa idjin barang2 ma 
suk ke Irian Barat adalah terlampau 

dari Nederland. Untuk penduduk bu 
kan bumiputera di Irian Barat seba 
gian besar — menggunakan barang2 

Dikatakan selandjutnia, bahwa ba 
njak kebutuhan se-hari2 jang dibeba 

sekali tidak menghargai 
sutji, demikian perhimpunan tsb.” A 

:sir2 Djerman 

New York menempatkan film Ingge 
Iris ,,Happy Lovers” dalam daftar- 
nja mengenai film2 jang tidak pan- 
tas dipertundjukkan mengingat bah 
wa baik themanja maupup, tjara me! 
ngemukakannja sungguh2 
gar ukuran2 tradisionil tentang mo, 
ralitet dan kesusilaan. Dalam pada 
tu film tersebut menundjukkan sama ' 

kehidupan 

  

Dalam pemeriksaan perkara Da 
g Hitler di Paris pada, 

hari Rabu, djaksa memintakan huku 
man mati bagi bekas djenderal Karl 
Oberg dan adjudannja, kolonel Hel- 

muth Knochen. Dizamap penduduk 
an, Oberg terkenal sebagai ,,algo- 
djo Paris”. Kedua bekas opsir Dijer 
man tadi mengatakan sebagai pembe 
laan, bahwa mereka hanja melaku- 
kan perintah pihak atasan sadja, wak 
tu memerintahkaph  pembunuhan2 
dan kekedjaman2. 

'besar, maka bola2 jg timbul pada 

melang- ! 

“Ada djuga jg mengatakan ,.Arus 

ngah antara 20 sampai 100 cm. 
Akan tetapi karena lebih banjak 
tenaga dilepaskan dika #erdjadi 
kilat pada djarak tinggi lebih 

tinggi itu sudah tentu pula Jebih 
besar. Bola2 dengan garis tengah 
260 meter telah perrvsh dilihat 
pada tinggi 10 km. 

Prof. Haffner mengatakan, bah 
wa karena berputar, maka bola2 
halilintar itupun tampaknja men- 
djadi tjeper. Berita? tentang piring 
terbang ' mentjeritakan tentang 
benda menjerupai tierutu atau 
berbentuk piring. BeritaZ itu me- 
ngabarkan djuga, bahwa ,,piring2 
terbang berputar”. 

Bola2 'halilintar sering? mem- 
berikan sinar jg berkilau-kilauan. 

pelor” kelihatan keluar dari piring 
piring terbang. 

Bola2 halilintar mungkin bisa 
berobah bentuk dan arah dalam 
waktu kurang dari situ detik — 
sebagaimana halnja dng. ,.piring2 
terbang.” 

Perobahan? dalam djurusan bo- 
la2 itu dapat didjelaskan dengan mu 
dah, jaitu karena pengaruh lapangan 
listrik dan oleh akibat satu belah 
dari bola2 itu mendjadi dingin lebih 
tjepat daripada jang lainnja. “ 

  

Ada Jan 

(Oleh: Sidney Weiland 
San am aga 

mengepung kota i 3 vi 
dana pemb: an kembali kota 
sudah sangat ar kemadjuannia 
pir lenjap sama sekali. Demikian 
lama berselang ini mengundjungi 

Disuatu negeri seperti Sovjet 
| Uni jang berpenduduk 200 djuta 
djiwa itu, penegakan perumahan 
jang lajak adalah suatu tugas 
raksasa. Hal ini lebih sulit lagi, 
djika mengingat bahwa bertahun 
tahun lamanja sudah pemerintah 
Sovjet mengutamakan pembuatan 
pabrik2,  setasiun2 pembangkit 
tenaga dil. Tanpa: pabrik2 dan 
setasiun2 pembangkit tenaga, kata 
warga  Sovjet, negara mereka 
mungkin akan kalah dalam pepe- 
tangan j.l. Dalam program ini, 
pembangunan perumahan menem 
pati tempat dibawah. 

: Di Moskow dan Leningrad ma- 
sih ada keluarga2 jang bersama2 
dengan keluarga lain menghuni 
Flat2 ketjil jang terdiri dari 2 
kamar sadja. Bagi banjak: orang, 
kamar tidur djuga mendjadi ka- 
mar. makan, kamar menerima 
tamu dan . beristirahat sesudah 
bekerdja. 

Keadaan demikian “ini, lambat- 
laun diperbaiki, tetapi hingga kini 
masih. terus ada. Di Leningrad dan 
Moskow, djalan2 ketjil dan rumah2 
ig ada dikanan-kirinja tampaknja ti 
dak terpelihara, lain halnja ,,pros- 

'pekt2”. 2 
Misalnja di Leningrad ada sebuah 

djalan raja jg dinamakan  Stalin 
Prospekt: gedung2 dikanan  kirinja 
besar2 dan | tinggi, semuanja ge- 
.dung2 flat, sungguh berlainan dgn. 
kamar2 sewaan ig ketjil2 dan kotor 
1g tadinja berdiri ditempat tadi. 

Sekarang Stalin Prospekt mendja- 
di tempat pameran Leningrad, dele 
gasi2 jg datang dari Inar negeri se- 
lalu diantar kesana. Memang sudah 
sepatutnja  gedung2 itu dipamerkan 

kepada orang2 asing. ' 
Tetapi, ketjuali itu masih ada dja- 

lan2 sempit dimana terdapat. gu- 
buk2 ketjil dan penuh-sesak: gang2 
ini adanja dibelakang avenue2 jg le 
bar, bersih dan baru ditjat itu. Te- 
'tapi orang2 asing djarang melihat 
djalan2 jg letaknja dibelakang 
sprospekt2”,/ 
Pemerintah Sovjet memang benar 

berusaha keras mendirikan peruma 
han2 jg baik bagi rakjatnja, tetapi 
dalam pada itu mereka merasa pula 
kekurangan2 mereka, dan hal ini se 
ring dinjatakan dalam propaganda   »Antara” Amsterdam, .. 5 
ig mengutuk sistim kapitalis di Pa- 

“is inisalnja jg» memberikan adanja 

 Leningrad- Kota Ke- 
banggaan Rakjat Rusia 

g Patut Dipudji Tapi Ada 
Djuga Jang Buruk 

— Wartawan Reuter) 
h pasukan2 Djerman Mer tang 
et Rusia, diusir dari sana, peker- 

jang menderita pemboman2 ini 
- Bekas2 peperangan sudah ham- 
lah kesan penulis jang belum 

Sovjet Uni. 
kampung2 jg buruk2 dikota2 besar. 
'Banjak warga Sovjet jg tinggal di 

kamar2 sempit, tetapi bagi mereka 
adalah satu hal jg mudah sadja utk. 
mengundjungi Istana  Kebudajaan, 
dimana mereka dapat duduk se- 
nang2 mendengarkan tjeramah2 ten 
tang Shakespeare misalnja. Di So- 
vjet Uni, kata Weiland, ,,penegakan 
istana kebudajaan itu lebih dipen- 
tingkan daripada pembongkaran per 
kampungan2 jg buruk2”. , 

Beberapa angka tentang 
MN... sekolah2, elab2 di, 

Para djuru petundjuk  djalan 
.Intourist” (organisasi — tourisme 
Sovjet) dengan bangganja menge- 
mukakan bahwa ada 20.000 maha 
siswa menuntut peladjaran pada 
13 fakultet dari Universitet Zhda- 

-   nov, 100.000 siswa beladjar pada 
53 lembaga tehnik dan kedjuruan: | 
di Leningrad ada 13 gedung san. 
diwara: 4 gedung concert: 1. sir- 
kus: 1719 perpustakaan dengan 
12 djuta djilid buku diperpustaka-. 
an pusat. | 

Warganegara URSS 
bangga akan hal-hal tsb. tadi, dan 
mereka tidak merasa djanggal bahwa Leningrad telah mendiri- 
kan 89 gedung pertemuan " na 

memang   
istana kebudajaan, walaupun ,.,be- ribu-ribu orang masih membutuh 
kan perumahan baru.” i 1 

S0”Orang pegawai dari Djawatan 
Penempatan Tenaga Propinsi  Dja- 
wa Barat telah ditundjuk utk. meng 
ikuti peladjaran2 untuk didjadikan 
instruktur pada Pusat Latihan Ker- 
dja di Bandung. Ditegaskan selan- 
djutnja, bahwa pegawai2 tersebut 
akan menerima peladjaran dari 4 
orang expert jang dipindjamkan oleh 
International Labour Organisastion 
jakni Kliby, Lane, Schmidt dan Stan 
sall — Daerah Somba  swapradja 
Tjenrana (Mandar — Sulawesj Se- 
latan) setelah Ik. 3 tahun dikuasai 
gerombolan, kini sudah diduduki 
oleh TNI Bn, 720. Demikian Pedo 
man Rakjat. Untuk memulihkan pe 
merintahan -sipil. kembali - ditempat   laporan2 jang telah diterima oleh 

logam jang diharapkan selesai da- 
lam setahun. Pabrik uang logam 
ini akan didirikan di Kebajoran 
Baru dan pembuatannja akan 
menelan biaja tidak kurang dari 
Rp. 50.000.000.— Pabrik uang 
logam ini disamping menghasil- 
kan uang logam retjehan dimak- 
sudkan djuga untuk membuat 
uang sampai satu rupiah. Perala- 
tan untuk pabrik uang ini seluruh 
nja akan didatangkan dari negeri 
Belanda, 

. Selama ini Pemerintah selalu 
memesan uang2 logam itu dari 
luar negeri, diantaranja dari Ing- 
gris dan Belanda. Dan untuk itu 
berdjuta2 devisen dikeluarkan se- 
hingga uang logam retjehan jang 
beredar dinegeri.ini tentu sudah 
mempunjai nilai lebih. Pervama, 
ongkos pembuatannja dan kedua, 
ongkos pengangkutannja. Achir- 
aja diharapkan, agar dng. dapat 
dibuatnja uang retjehan. logam di 
dalam negeri, kebutuhan - uang 
retjehan pada umumnja dan uang 
retjehan logam pada chususnja 
akan dapat dipenuhi. 

Pabrik uang kertas selesai. 
Menjambung berita beberapa wak 

tu jg lalu mengenai rentjana Peme- 
rintah membuat pabrik uang kertas 
di Kebajoran, didapat keterangan 
bahwa pabrik uang kertas ini telah 
selesai seluruhnja. Pada beberap2 
hari lagi diharapkan pabrik ini akar 
dapat dibuka dengan resmi. 

Seperti diketahui, pabrik ini didi. 
rikan dengan modal gabunga, anta 
ra Pemerintah Indoresia dan Jok 
Enschede & Zonen dari negeri Be 
landa jg semuanja berdjumlah Rp 
50.000.000.—. 1 
Dengan adanja kedua pabrik 

uang ini, maka kebutuhan akar 
uang kertas dan logam kiranja da- 
pat dipenuhi seluruhnja dari hasi 
kedua pabrik jg berdampingan dan' 
terletak dj Kebajoran Baru. 

(Sulindo) 

MENTERI PERDAGANGAN 
PAKISTAN MINTA 

BERHENTI. 
Menteri Perdagangan Pakistan 

Tafzaal Ali, jg. memimpin delegasi 
Pakistan dalam Konferensi Common 
wealth mengenai Perdjandjian 
Umum Bea-tjukai dan Perdagangan 
(GATT) hari Rebo menjatakan min: 
ta berhenti dari Kabinet Pakistan. 

Tafzaal Ali telah gagal memper- 
oleh kursi dalam Parlemen Pakistan 
dan permintaan berhentinja itu ada 
lah sesuai dengan UUD Pakistan. 
Dalam pada itu Tafzaal Ali telah di 
angkat mendjadi Duta-Besar dan 
akan melandjutkan mengetuai delega 
si tersebut. 

    

Bandjir Besar 
Di Honduras 
1000 Dichawatirkan 

Telah Tewas 
LEBIH dari 1.000 orang diku- 

watirkan telah tewas sebagai aki- 
bat bentjana bandjir jang kini se- 
dang menimpa Honduras, Menu- 
rut keferangan2 terachir jg dite- 
rima dari daerah2 bandjir, dae- 
rah2 pantai Novorn adalah jang 
paling berat penderitaannja. Di- 
Pras bahwa arus air telah me- 
mutuskan segala perhubungan, 
baik: perhubungan melalui djalan, 
maupun perhubungan kawat dan 
telepon, schingga susah sekali un- 
tuk mendapat Japoran2 jang leng- 
kap mengenai keadaan jang sebe- 
narnja. Empat belas buah pesawat 
helikopter jang berpangkalan di- 
kapal induk ”Monterrey” keni se- 
dang sibuk mengadakan Operasi2 
penolongan, akan tetapi usaha 
ini djuga terhambat karena ter- 
putusnja alat2 komunikasi (An- 

| tara), 

itu telah datang berkundjung kesa- 
na pembesar2 sipil setempat, pega- 
wai swapradja Tjenrana untuk me- 
mulihkan roda pemerintahan didae- 
rah itn — Pada harj Minggu ibl. ka' 
pal patroli polisi jang sedang bertu 
gas disekitar perairan Toli-Toli te- 
lah menahap sebuah kapal asing jg. 
berlajar 'dibawah “bendera Kuomin- 
tang. Dalam pemeriksaan kapal tsb. 
tidak punja surat2 jang diperlukan 
untuk . memasuki perairan  Indinesia 
danskini ia berada dipelabuhan Dong 
gala untuk pemeriksaan selandjut- 
nja. -— Dati Dajawatan P.P.K. Pro- 
pinsi Djawa Timur ,,Antara” mem- 
peroleh keterangan, bhw. menurut 

  

2 

. 

: »Flying 

jet baru Inggris jang sangat men 
lukan ,,tempat tidur terbang” 

dilakukan belum lama berselang 
djuga oleh Mr. Duncan Sandy 

ke-udara setjara tegak-lurus, dan 

lihatkan mesin tsb. sebagai suatu 

djaksana dan suka lelutjon. Pada k 
punjai 4 buah 

tu seperti dihubungkap 
pada gambar kelihatannja seperti 

duduk ditempat tidur. 
dengan pantjaran2 udara, 
dan belakang, kedua2nja dengan 
tidur terbang” itu diperlengkapi 

pantjaran2 motor dan gerak-gerik 

adakan pertjobaan2 pendahuluan , 
dinaikkan sampai beberapa kaki 

djutnja pesawat itu terbang bebas 

melajang ,,tempat tidur terbang” itu 

untuk naik dan turun dilapangan2 

menjatakan, bahwa 
dan enak sekali”.   

Bedsteads 
» Tempat Tidur Terbang“— Pesawat 
Terbang Inggris Jg Mungkin Mem- 

bawa Perobahan Dalam Dunia 
Penerbangan 

  

KETIKA MELIHAT. gambar resmi jang pertama dari mesin 
ggemparkan dan mendapat dju- 

(fiying bedstead), achli2 penerbangan 
sungguh merasa terkedjut dan kagum. Pameran penerbangan itu 

4Achli2 penerbangan umumnia menduga, bahwa benda pertjobaan 
itu jang tidak mempunjai rotor maupun sajap akan menimbulkan revolusi dalam dunia penerbangan. Sebab benda” 

butuhkan landasan2 jang pandjang lagi. Gambar resmi, jang per- 
tama2 disiarkan oleh Menteri Perbekalan Inggris tadi, 

pada segala matjam bahan tjampur-aduk oleh seorang jang bi- 

kaki jang pandjang dan tipis dengan roda2 ketjil, 
hingga serupa dengan kaki tempat tidur besi model kuno. Kaki2 

begitu sadja dengan palang2. Benda2 jang 

dang merupakan badan dari mesin terbang” itu. 
duduk diatas sebuah ,,balkon” diatas sekali, 

Untuk memelihara keseimbangan mesin 
ada dua buah pipa terpentjang dimuka 

Royce Nene jang diletakkan setjara mendatar dan saling berhadap- 
hadapan dikedua udjung badannja. Kedua motor ini , membuang 
asap tekanan” tegak-lurus kebawah. Penerbangnja dapat mengatur 

sebuah tongkat karet dan alat pengontrol jang biasa. Ketika di- 

pada gel. 3 Agustus j.L semua kawat2 pengikat diputuskan, dan 
mesin itu naik ke-udara di Huckall, Notginghamshire dalam pe 
nerbangan “bebas selama 10 menit. Dalam penerhangan2 selan- 

Ramalan dari ahli2 penerbang Inggris, jalah bahwa idee tjara 

bahwa pesawat2 terbang jet raksasa 

kalinja mengemudikan pesawat itu, jaitu test-pilot Rolls Royce 
»pesawat itu dapat didaratkan dengan pelan2 

—. 

    

di Farnborough jang disaksikan 
». Menteri Perbekalan Inggris. 

itu dapap naik 
dengan demikian tidak mem- 

memper- 
benda jang seolah2 dibuat dari- 

eempat sudutnja mesin itu mem- 

peti2 kaju dan tong2 ikan pin- 
Penerbangnja 

seperti orang jang 

mulut jang lengkung. ,,Tempat 
dengan dua buah motor Rolls 

mesin jang diperlukan, dengan 

tempat tidur terbang” itu hanja 
sadja. Tetapi dalam pertjobaan 

sampai setinggi 25 kaki. 

achirnja akan memungkinkan 
akan dapat seperti lift” 

ketjil. Penerbang jang pertama   
  

darat Di 

(re Marey melaporkan, bahwa ia 
bang” diatas tanah: disampingnja 

hatnja ? 

Disamping benda tadi berdiri se- 
orang machluk ketjil, tersebut tadi. 

Marey memanyggilnja. Sang machluk 
jang mula2 berdiri dengan mukanja 
membelakangi Marey, menengok, la- 
lu lekas masuk kedalam ,.piring”: 
benda aneh tadi naik kelangit, tegak- 
lurus, dan pada waktu melepaskan 
diri dari tanah, benda tadi menjem- 
burkan api, Menurut Marey, Pi 
ring” tadi bukannja gepeng, melain- 
kan bundar seperti bola, diameternja 
kira2 10 meter. Dibawah benda tadi 
tampak sematjam kelos, dan dianta- 
ra kelos dan pesawat berbentuk bola 
ada lobang “bundar, - pintu masuf 
machluk tadi. Marey segera mendie- 
riterakan hal-ihwal tadi kepada ka- 
wan2 sekerdjanja: 2 orang diantara 
mereka kembali ketempat tsb bersa 
ma2 Marey. Ketiga-tiga orang tadi 
melihat bahwa rumput jang kenz sen 
buran api dari ,,piring terbang” itw 
berwarna agak keputih-putihan: me 
reka lihat pula bekas? ketiga kak 
piring terbang”. 

Djuga ,,Piring terbang” di 
atas dunia ? 

Sementara itu beberapa orang men 
duduk pulau Junani Mytilene, dian- 
taranja lurah desa Vryssa, menerang- 
kan hari Kamis bahwa mereka telah 
melihat sebuah benda adjaib diatas 
pulau tadi, pada siang hari. 

Benda jang mengagumkan pendu- 
duk2 pulau ini bersinar-sinar, dar' 
tanah kelihatannja sebesar bintang 
ketjil, melajang-lajang berk-!ling di 
atas pulau. Polisi dipulau todi segera 
kirim laporan kepada kementerian 
dalam negeri Junani. Di Athene di   

  

kemukakan beberapa teori. salah sa- 
tu diantaranja ialah: bends aneh ta- 
di mungkin adalah sebuah pesawat 
terbang Sovjet Uni jang sedang me- 
ngintai-intai diatas Mvtilene. 

(Antara-AFP).'   
djawatan tersebut dari kebupsten2 

dalam propinsi Djawa Timur, seba 
gai hasil dari pada andjuran Guher- 
nur Djawa Timur dan  Djawatan 
P.P.K. Propinsi, hingga sekarang su 
dah ada 106 buah gedung 5.8. tang 
telah dibangunkan sendiri oleh rak 
jat dengan gotong-rojong jang kemu 
dian diserahkan atau disewakan ke 
pada pemerintah. — Pihak polisi te 
lah menahan seorang anak laki2 ig. 
mengaku mendjadi peladjar pada sa 
lah satu sekolah menengah di Me- 
dan, atas tuduhan telah memalsukan 
'kartjis Sheum's “Cirous. Kartjis jang   

Residen Atjeh A. Razak telah 
gah di Tjotgirek — 16 km dari ko- 
ta Lhoksukon' — untuk menindjan 
usaha penanama,, padi Jang dikerdja 
kan dengan mesin, 

»Machluk? Adjaib“ Men-: 
Perantjis ? 

Beberapa Penumpang ,,Piring Terbang” 
Muntjul—Tinggi Tjuma 1.20 Meter 

Dan Pakaiannja Berbulu 
RIWAJAT ,PIRING TERBANG” belum djuga berachir, Seo- 

rang pekerdja djawatan pekerdjaan umum Perantjis bernama An. 
telah melihat sebuah ,,piring ter. 

berdiri machluk ketjil, tingginja 
kira? hanja 1 meter 209 sentis pakaiarnnja berbulu. Marye, seorang 
penduduk desa Mertrus didepartemen Haute Marne, mengisahkan 
bahwa hari Rabu jl. ia sedang berd jalan kaki. Pada suatu tempat 
Gilihatnja sebuah benda jang mula? disangkanja adalah 
pohon jang daun?nja berwarna kuning kemerah.merahan, 
warna daun dimusim rontok. Dide katnja benda tadi. Apa jang dili. 

sebuah 

ialah 

BAGIAN dari film ,,The 
French Line” dalam mana bin- 
tang film Jane Russel menari dgn 
berpakaian jang tak mungkin da 
pat Pa lagi, telah ditjuri 
dari X ah gedung bioskop di 
New « itle (Australia), Bagian'itu 
jang pandjangnja 900 kaki, di A. 
S. sudah menimbulkan keributan 
sensur. Tari Jane Russel itu di- 
iringi dengan njanjian »Looking 
for Trouble”, Pihak polisi di New 
Castle sementara itu menjatakan 
bahwa mereka jang mentjuri ba- 
gian dari film tsb. tak. akan da- 
pat mempertundjukkan dengan 
sempurna film itu tanpa menggu 
nakan alat projektor jang sebenar 
nja dan lajar bioskop jang beruku 
ran normal. Dikatakan bahwa dgn 
alat projektor jang biasanja dip»r 
gunakan untuk pertundjukan2 di 
rumah hanja akan terlihat seba si 
an sadja dari film tsb. (Antara) 

  

PEMOGOKAN DI MONTE- 
VIDEO, 

Suatu gerakan untuk mogok telah 
meningkat di Uruguay. Mereka mc- 
nuntut kenaikkap upah dan sjarat2 
perburuhan jang lebih baik. Kaum 
buruh dipertjetakan2 dan dipabrik2 
tembakau dan kaju telah menghenti 
kan pekerdjaannja pada tgl..5 Okto- 
ber jl, demikian diberitakan oleh 
harian Weusticia. Dalam pada itu 
pemogokan umum. buruh rotj jang 
menuntut kenaikkan upah masih te- 
rus berlangsung untuk minggu jang 
ke-2 di. Montevideo, 

  

singN 

1 Dalam . fahun 
1953 telah diadakan pertjobaan pe 
nanaman padj dengan mesin untuk 
pertama kalinja dan kinj untuk ke- 
kedua kalinja. — Kira2 7074 perusa 
haan penggilingan dan penggosokan 
beras di Djawa Timur jang terdiri 
dari milik a 
peraturan pemerintah no, 42 tahun 
1954 tentang pembatasan perusaha 
an penggilingan padi 

asing, berhubung adanja 

dan penjosohan dikatakan dipalsuikannia situ dalah| beras. akan mendjap!  paberiknja kartjis kelas I. “5 Dalam perdjala atam, menjewakannia kepada peng: nan mengelilingi daerahnja - makAl ushA n4sional, : 

KELAS  



    

  

    

  

  

MTA TA. (IN, KAT TAN Tea SIN MP6 TEA au NUN TA Ne DA TP AA eh nge Pa PAN Can TEE AE TP 
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DISAMPAIKAN » 
: ! SDR: KUASA USAHA RUMAH OBAT 

U TAY AN Hoo" 
: (ANGGUR TJAP IKAN MAS). 

5 : MEDAN GLODOK No.10 

Sa DIAKARTA - RAYA, 

5 gaan 
| TK 

2 
4. 

jg. ke 
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Dengan ini kami menjampaikan terima kasih serta penghar- | 
kami jang setinggi-tingginja kepada Aan 

jang pada hari? untuk memperingati ,.Hari Angkatan Perang” II. 

guna menjambut dan meriahkan perajaan kita. 

Hari SENEN 11-10-'54 di Di. 

(jang terpenting: ada 

. , 
Terima Kasih 

Segenap instansi? Civiel dan Militer. 
Segenap: organisasi massa. — $ 
Para Guru dan peladjar? sekolah landjutan keatas ! 
Segenap lapisan Rakjat, : 

IX di Salatiga, telah menjumbangkan tenaga dan fikirannja 
l Salatiga, .6-10-1954. 

PANITYA HARI ANGKATAN PERANG 

  

JANG KE IX. —TELANG 
djam 9.30 pagi : 

( BERGOTA No.3: (GERGADTI) 
dari prabot rumah tangga kepunjaannja 

DOKTER M. HOESIN 
ZITJES — VLEUGEL PIANO KEADAAN 

  

      

      

    

ki tiap botol terjamin, asal segel tidak rusak. 

BARU 
Tiada suatu pulpen jang ta” membutuhkannja 

Pental CC tjotjok untuk TIAP? pena. Pena 

modern mempunjai pipa tinta jang halus. Ini 
meminta sifat? istimewa dari tinta. Pental CC 
sanggup sekali memenuhinja. Tinta ini adalah 
tinta terbaik jang pernah dibuat. Mengalirnja 
dari pena pada setiap waktu tanpa rintangan, 
tanpa "kebotjoran””. Terdjadinja endakkan 

| baik dalam pulpen maupun pada penanja ada- 
lah tidak mungkin. Pental CC memelihara 
pena TUAN: PENA TUAN JANG MAHAL 
TETAP TINGGAL BARU. Kini DJUGA didapat- 
kan di Indonesia. 
Pental CC 

  

     

    

  

         
     
     

    

THE BEST INK FOR “LC” PENS 

    

    

    

hasil Talens. 

    

senssanasuerurnsaakaan 

  

    

  

  

      

  

—... MESIN DJAHIT 
— SINGER 

LINDA 

SAMUDRA (Tangan) 

Silahkan datang, 

5 

    

Toko Mesin Djahit 

Petudungan 34 — Semarang 

  

Eye Lotion 
(EA-EC dll)” yu - CR LUNG 
(Salon-Kaki)    

Harga memuaskan |   KMVEKILING 
OBAT MATA MUSTADJAB 
UNTUK BE AA PENJAKIT 

MATA. 
Muchiling Putih: Bermanfaat me- 

njembuhkan. penjakit mata 
mendjalar, mata gatal, mata 
bergetah, air mata merembes, 
dsb. 

SRI 
  

  

Muchiling Kuning : Menjembuh- 
kan mata berasa panas atau 
berasa sakit, mata bergetah, 
air mata merembes, mata 
berasa berpasir, mata merah 
serta bengkak, mata berasa 
pedih, d.L.I. : 

|| Muchiling Hitam : Mandjur me- 
njembuhkan mata trachoom, 
mata berasa- panas, mata me- 
rah berasa pedih, ngeri me- 
lihat tjahaja, mata kena ter- 
pukul, kulit mata merah dan 
sakit, kulit mata sakit kare- 
na luka-luka ketjil, dsb. 

Kalau sudah memakai 3 matjam 
obat mata tsb. diatas dan tidak 
membawa hasil, uang dapat di- 
minta kembali. 

rkanifjapik 
SNN elajanta 2 

  

  

  
    

  

Terdapat pada tiap Toko Obat. 
PERUSAHAAN OBAT 

1 

»Ren Ay & Co. 
Djakarta — Surabaja. 

3 Tanggal 6 s/d 8 Oktober 1954 

BOMBARDEMENT 

dahsjat 
hebat 
nekat 

dari angkatan udara NAZI atas pulau 

BAL TA 
dng. 

JACK HAWKINS — ANTHONY STEEL 

  

  

  

  

  

CIFY CONCERN CI 
L 
EDWARD G. ROBINSON -- LORETTA YOUNG -- ORSON WELLES 

Seorang Penipu muslihat jang ditjintai oleh Wanita djelita ! Dia terima 
tjinta budi itu, tetapi balasannja mengetjewakan ! Serta akan membunuh 

MemnemeETAN 

NEMAS 
UX 500700900 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 

The Most deceitful man a woman ever loved ! 

Wanita itu djuga! ' Thriller jang menggemparkan ! 
  

INP MALAM: ya 
PR 

5.00 - 7.00 -9.00 

Penuh sensatie ! 

Per 

maha hebat ! 

dan Gempar ! 

   

  

   

  

EMIERE (17th) Pt 

. &. 43 

tarungan jang | 
i 

4   

  

    

  

  

Maman res 
mrinenea ma 
  

  

i Nai yi1I Tor” BAGUS — boekenkast —- MEDIA TULIS — radio m/pu. Il 
e 

Djakarta 7 D juli 1953 t || AuTom.) — almarie2 — mena toilet — bedden — Ba 
. B : ANDA Ac |— SASFORNUIS .,Sengking” &— PINGPONGTAFEL — wind- | “ N PEN Un : 

buks 4!8 m.m. — muurversieringen — DRESSOIR dll. : un ne Dengan "ini. saja S.Hendromartojo KU AURI,. PF Hari melihat: Minggu 4—6. Tan D.Adm.Personil Pst Markas Besar Angkatan Udara Mt Balai Lelang F. YAN LOO Karangasem 11 T Djakarta,menjatakan dengan bangga, bahwa setelah berhat- | man en ME mann nya, mana sil mempergunakan Obat Anggur untuk wanita Tjap Ikan Mas || 1 e an dari Rumah Obat TAY AN HOO,Medan Glodok No 10 Djakarta, | ) b Kk A 1 untuk istri saja, jang telah lama menderita sa kit sbb, BP e . £ datang bulan tidak tjotjok,rasa Sakit kesemuten,nafsu : 3 1 AG makan kurang,rasa tjape dll,setelah minum Obat Anggur Mulai tanggal 1 OKTOBER 1954 mendjalankan kereta2 penumpang baru ,,Air-Conditioning” 
Er untuk wanita Tjap Ikan Mas stelah njata kelihatan pero- Kereta2 Air-Conditioning ini ' memberi : kesempatan kepada Saudara untuk bepergian dengan memuaskan dan menikmati hawa sedjuk 
uc bahan kesehatannja,karena Anggur tsb. | seperti di Priangan. | : $ Selain dari pada itu, semoga pemeriksaan dan pembi- Disediakan didalam : 8 kinan Anggur tsb jang telah njata keehi jatanja,dapat di- £ P d jaga lebih land jut, agar nilai dani ma anggur Tj ap Kereta-Api Expres, antara a. Gambir — Tjirebon —  Surabaja Pasarturie, f Ikan Mas tetap di atas,dan dige eh segala Lapisan sa Ta b., Gatabir  —— . Kroja ea Bap dabegfaya : Masjarakat.' Mereta-Api Tjepat, antara a. Gambir .— Purwokerto — Jogjakarta: b Seki jan. 

Ph 5 | b. Gambir — Tjirebon — Semarang Tawang: 
3 2 | 

Cc. Bandung — Djakarta-kota. e 
omartojo) HARGA KARTIJIS, TERMASUK TUSLAH : 5 

. 
: K.a. Expres. Fi 

i 
Kelas 1. Kelas 2. E P 

Gambir — Tjirebon Rp. 8850. Rp3 78m Rp. 
PE : 

3 — Semarang Tawang Ss  TA05 BEN A1 
B S.Hendromartojo KU.176082 

Sh —  Surabaja Pasarturi Tan 2 Jaka 3 ” D.Adm.Personil Pst. »....  Surabaja - kota S5 Bapa Eu ena 3. f MARKAS BESAR ANGK.UDARA R.I, MA per Mann an Da P GAMBIR BARAT No.8 Surabaja -— Madiun Dea ee U Na 
. DJAKART . 

Semarang Tawang — Surabaja Pasgrturi Ta Ina " 90.— " 
“3 I e 

9 
Bandung — Djakarta PAN pa Op -g 

et 
EX 

Bandung — Pasarsenen . ya | san : B3 
aa MLM NN B. K. 

(dengan alat2 penjedjuk hawa). 

| Rambut Putih 
| djadi Hitam 
100”/, Garansi tidak luntur 

Sa Rap 

MMO TAM , 

    
   
      

  

   

  

    

  

ATAS SEGALA 
KEISYIMEWAAN 

DX mmnfastatog G, 
MOHAMED SADIK DJOHRI 

KEPRABON-KULON -15/D- SOLA 

(DD 
   

    

Semir 

      
  

INI MALAM D.M.B. 

Orioo 
5.007.009.007 th) 

  

“Extra: Saban sore 3.00: 

. Djagalan 
SAS SAS 9.15 

(Ini malam pengabisan) 

D nnmmmmamnaa. 

sa EDMIARD ASHLEY 
#oanang ROBIN HUGHES - RITA MORENO -Serean Pt by MERBERT PUROUS 

" Producad Uy WALLACI MacOORALD « Orscise by FIEO f, SEARS 

  

ta MA LA TNI RM EA EK 

— KANG 

  

"CE PHARMA" 

- Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kele- mahan Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se-   mutan, Lekas Tjapai dan 

  

  
       

  

  

  

  

  

    

    

     
  

  

: 
. 

Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat REX TINGGAL SEDIKIT MALAM ! 5.--7.-9.-- (u. 17 th) Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pee Kekuatan Penghatal mendjadi Kurang d.l.1. Sekali fjobalah akan berbukti segera, vINGGU se akan merasa lain dari pada lain, Sebotol Rp. 20.— SILVANA MANGANO ViTTORia CaSs wan  POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan 
KE la her In Amencen langvage hu MR lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- "TT oh Ita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— ti! Pr 1 PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp.. 25.— 2 ne £ 

APHRODIN untuk laki-laki : 2 3 Sebotol Rp. 10.— I EXTRA: SAPTU PAGI djam 10.00 | DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE- SEGERA DANG” KAN dan BERTJAHAJA) 

BenokOk es ina Rp. 15.— TINGGAL 
NO HAIR CREAM untuk INI dan 
hilangkar - rambut. Sebotol BESOK Rp. 10.— 

MALAM! ATOM HAIR DYE untuk ram , but putih djadi hitam (TJELOP). Gris 1 Sebotol Rp. 10.— dan xp. 15— 3) " Harus tambah 157 ongkos kirim. 5-9. sa v D.C. NN Aa an Tea 
x ernate — B 1 Tah Ly @ DAPAT BELI DISEMUA M.G.M, 

TOKO OBAT TIONGHOA punja pe- 
AGEN: lawak jg. : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 10i: Magelang ulung ! toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat »KARUHUN” Obat Djokja dan Pekalongars Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, diib Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Pena Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat utk. hi- Eng Ho Yong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek langkan k $ Selamat. Tiirel : Sui Sebuah film terbesar digambarkan 

. : Jamaica jang romantis ! 1 s 
DJAGALAN — BESOK MALAM PREMIERE 5-7.-9- tu 17 th) Dibuka Setengah Hari 

Film Tiongkok 
paling baru 

AKAN 

DATANG ! 

        

   
   

      

   

   

RATITIEN SUMARNI “Y 
ALMARRIS- 

MIEN ZONDAKH 

Auyang Safi — Lo Wie — Wang Po — Yu Kuang Chao 

»YAN NU CHING CHE” 
Untuk memenuhi permintaan para langganan maka besok 

tanggal 10 OKTOBER, hari MINGGU j.a.d. toko kami DI- 
BUKA SETENGAH HARI. 

  

  

   

  

il 2 "Scandal At Scourie” Njonja dan anak2 — Taplak medja Damast pakai atau Tn meamaa "TECHNICOLOR tanpa Seryetten — ,,Spider” Shirts — Sepatu ,,Samson” 

  

 M-G-M'« bold romantic drama of « woman mho defied a whole townt |) 

GREER GARSON - WALTER PIDGEON 

  

Ng oongmah persediaan kami : 
Zijdelinnen ,,GADJAH MADA" bagus untuk Kemedia 
dan Rok model jang paling baru ! Kain TETRA — Kain 
kasur Damast, dan lain2nja. Djashudjan untuk Tuan 

  

     
    

    — ("“JATIM 

INI MALAM PREMIERE 
INDRA 5-7-9.- U7tahJIR O Y A L 5579 7 tah) 

INI 

-AF 

  

1 7 

ag, I M B As : 
TARZAN  RIMBU- HINDUSTAN 5 Ta 
Penuh Perkelahian Seru : Gempar ! 

— Dasi2 ,,New look” — ,,Pontiac” Sport Shirts — Se- 
gala matjam pakaian anak2, dan barang2 untuk keper- 
luan rumah tangga sehari2 ! 

HARGA-HARGANJA TETAF BERLAWANAN ! 

Toko ,HIEN” & Co 
BODJONG 25 — TILP. 1577 

SEMARANG 

PIATU”) 

  

MALAM PREMIERE 

ilm Rimbu Hindustan         

  

  
  

  

  

ini adalah pendapatan baru 
Istimewa ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung Ka. Tjepat terasa dingin. Smeer ini mempu- 

3 njai beberapa sifat2 istimewa, an- Kelas 1. Kelas 2. taranja sama sekali tidak berba- Sa KAN TP AU haja bagi kesehatan otak, maupun La Rp 38 — kulit, dan pakai berasa dingin. at 99 — Ditanggung tidak ada bandingan- 
1 1 nja dalam seluruh dunia. 

“3 Na Harga Rp. 4,50 
Ea 117. — per pak. Pesanan bisa kirim ke- 1 2 ? selurub Indonesia. Semua Agen2 Ez 2 1 nata harga sama. 
na 3 ena Mentjari Agen" baru seluruh 
AS Et an indonesia. 

43,50 Pe manga Toko Obat Shanghai dan Toko 
Obat Singapore Pasar Djohar, 
Universal Stores Bodjong 6 B 
Semarang. 

Kp. Kelengan-ketjil No. 686 — Semarang 
“ Berdiri sedjak tahun 1940. 
# Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijik Umum. 
“ Systeem: Frans - Amerikaans. 
“ Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan tahun berpengalaman. dalam usaha kleermaker besar dan .ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan. 

  

  

            Ore & 
Oa ea see) 

Pendapatan atan 'AMIRO POMADE? 
Ijap potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. Mentjegah runtuhnja rambut d.l.I. penjakit jang ada didalamnja. Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pakai 
sehari dua kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama makin hitam. Tidak luntur dan tidak merusakkan pakaian. Harum bahunja, Boleh mandi, tidak luntur, akan tetapi sabar, tentu memuaskan. 

HARGA per pot Rp. 50.— dan Rp. 25.— 
AMIRO HAIR CREAM Rp.30.— sama seperti Pomade, 
Tambah ongkos kirim 1099. Harga di Agen sama. 

DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25,— 
oo 

3 gram Rp. 15.— 

    

  

PA PO AN Ta San ea OA ana Ngupasan 12 Jogjakarta KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang HOK AN Patjinan Magelang 
ENG TAY HO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
UNIVERSAL STORES 
Toko RADJA BALI 
Rumah Obat KARUHUN 
Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9 Salatiga 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo, 
5 

Pekodjan 101 Semarang 
Djl. Nanking 17 Madiun 
Bodjong 6B Semarang 
Djl. Kaju Tangan, Malang. 

      MISS SANFOKP'S IL CANT FIGURE WHY SHE LEFT HEK CAN 
  

INI 

Penuh 

KD. 
OSMAN Gumanti - NORMADIAH 

»DIAN” 
Menarik — Merdu ! 

     

  

MIGHTY LUCKY WE 
FOUND HER BEFORE 

N SHE viEP or 
THIRST, ROY! 

    

MWILLIE! I TOLO HER TO BE BACK WITH AA 
WAGON TO PRE 
HER WO!INDEP 5 

MALAM PREMIERE 5 
5. I- 9.-- (1T tah.) H3     

   
     
   

    

   

  

Tarian2 dan  Njanjian2, 

  

DEDKASA 
ALAM (VE! 
Dibantu.oleh : A.RAMLI, NAZAR DOLLAR 

CHAIDIR SAKTI dll 
j mm 

Akan datang : 

VICTOR MATURE — MARIE 

Color by Technicolor 

Film Terbesar   
BLANCHARD., 

La Or H 
BAGDAD', |“ — Saja tidak dapat memikirkan mengapa dia sampai meninggalkan 

kemahnja, Willie! Saja sudah katakan padanja bahwa saja akan segera 
datang, membawa kereta untuk mengangkut ajahnja jang luka kekota! 

  NP senat SN LM La Se AP 

nar Nona Sanford kami temukan belum mati kehausan,    Untung   
“ 

    
     

   

  

   

RES TKE SANFORO- CAMP 3 
TY @WEr! G3     

  

  

  

FOLLOW ME, WILLIE! YLL RIPE ON 
AHEAP ae Dn OUT WHAT HAPPENED 
TO PEGGY'S DAP! . 

ta 

N 1) 
SI) 

  

    — Ikuti saja, Williet Saja akan 
mengendarai kuda dimuka dan me- 
lihat-lihat apa jang telah terdjadi de- 
ngan ajahnja Peggy! 

ERA A Na an en 
— WItulah kemahnja  Sanford! 

Kelihatannja tidak terdjadi apa2”, 
pikir Roy dari djauh. 
ROY ROGERS — No. 14 

men mna 
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