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pada tg. 8-10 memutuskan: 

Dewan Partai baru pelaksanaan 

    

djatzaan2. Iolotov sendiri sela- I I rt 

setenga ' K3 Pp sh £ —3 3 

akan tetapi an buruh . ex 1e 
mendapat luka: orang anfara- KN 
nja luka-luka parah. (Antara-UP) | j) Langsung Diurus 

Panen | Pemerentah 

Belasungk
a: 
   

  

UNTUK melenjapkan kemung- 
kinan manipulasi2 dalam import 

tekstil jang sangat merugikan bagi 

Kongres Terima Tanggung Djawab 
Mengenai Beleid Dewan Partai 

“Kini Tinggal Bitjarakan Soal Pemilihan Umum 

““Shizuoka menjanjikan lagu jang 

waTerhadap 
Kuboyama 

Korban Ledakan Bom-H 

SEORANG wakil dari keduta- 
anbesar Amerika Serikat di Tokyo 
dan seorang wakil dari pemerin- 
tah Djepang terdapat diantara 
3.000 orang jang menghadiri pe- 
makaman korban pertama jang 
diketahui dari ledakan bom zat 
air dalam tahun ini. Pemakaman 
itu dilangsungkan di Yaizu, tem- 
pat kelahirannja, sana meluk di 
sebelah Selatan Tokyo. Korban 
tsb. ialah Aichi Kuboyama, salah 
seorang dari 23 nelaian dari ka- 

| nelajan ,,Fukuryu Maru”. 
ebagaimana telah diberitakan 
Kuboyama menderita dari debu 
radioaktif setelah terdjadi ledakan 
atom di Bikini Atoll pada tgl. 
1 Maret 1954. naa EPA 

Jang mewakili pemerintah Dje- 
pang ialah Menteri Negara Masa- 
gumi Ando serta wakilnja Kedu- 
taanbesar USA ialah Duta Gra- 
ham Parsons. Ketika pemakaman | 
itu para berkabung jang terdiri 
dari wanita2, nelajan2 dan ang-/ 
gauta2 perhimpunan Universitas 

d 

perkembangan aparat import na- 

sional dan merugikan pula bagi 

rakjat konsumen, maka oleh Ke- 

menterian Perekonomian ditetap- 

kan bahwa tekstil-import jang di 

'masukkan mulai tg. 8 Oktober 
1954 akan diatur dan diawasi se- 
'baiknja oleh Pemerintah. Para 
| importir tekstil menurut peraturan 
ini hanja diperbolehkan untuk 
mendjual tekstil-import kepada 
Jajasan Persediaan Bahan2 Perin- 
dustrian dengan harga jang dite- 
tapkan oleh Kantor Pusat Urusan 
Harga, ketjuali djika ditetapkan 
lain oleh Menteri Perekonomian. 

Kepada Jajasan Persediaan Ba- 
han' Perindustrian diberikan idzin 
untuk mendjual dan menjerahkan 
"tekstil tsb. menurut petundjuk2 
dari Djawatan Perdagangan. Ba- 
rang itu harus diserahkan oleh 
#mportir atas nama J.P.B.P. ke- 
mada pedagang besar menurut 
setundjuk2" dari Jajasan tsb. Se- 
belum -penjerahan barang itu 

maka importir bersangkutan ber- 
tanggung djawab tentang keadaan 
barang. Pembajaran dilakukan 
dengan segera sesudah barang2 
ita didiual kepada J.P.B.P., ke- 
tiuali keuntungan. importir jang   mengutuk bom? atom, sedangkan lesai, demikian pengumuman Ke- | 

1S ekor burung merpati dilepas- 
kan. (Antara-AFP) 

menterian Perekonomian. 
: £ (Antara) 

Pe eng 

|krasi Vietnam, 

gara dalam keadaan ig baru ini. 

orang2 pedagang dan orang2 in- 

Dalam landjutan pemeriksaan perkera bekas kapten Schmidt pada hari 
Kemis jbl. di pengadilan negeri Djakarta, hakim mr. Liem memperguna- 

dan mobil2 untuk mereconstrueer keterangan kan beberapa model truck2 
2 saksi Tomasoa.   
  

Tjong H. N. Bahajakan 
Keselamatan Negara 

Ia Membawa Pengaruh2 Politik Jang 
Tak Diinginkan - Keterangan Menteri 

| ! Kehakiman 
MENTERI KEHAKIMAN DJODY Gondokusumo hari Sabtu 

menerangkan, bahwa keputusannja untuk mengeluarkan pemimpin 
Kuomintang, Tjong Hoen Nji, dari wilaiah Indonesia seperti apa 

jang sudah ber-kali2 dikabarkan, didasarkan pada pertimbangan, 
bahwa perbuatan2 Tjong Hoen Nji dilapangan politik membahaja- 
kan keselamatan negara. Hal ini sudah disebutkan dalam besluit 
Menteri. Tindakan untuk mengeluarkan Tjong Hoen Nji dari 
Indonesia itu, menurut Menteri, disesuaikan dengan pasal 5 Un- 

  

dang-Undang Darurat No, 9/1953, jaitu Undang2 Pengawasan 
Bangsa Asing. 

Atas .pertanjaan tentang aktivitet2 
Tjiong Hoen Nji jg dianggap mem- 
bahajakan keselamatan negara cleh 
Menteri dikatakan, bahwa aktivi- 
tet2 politik dari pemimpin Kuomin 
tang itu sudah sangat luas dan hu- 
bungannja dengan beberapa orang 
Indonesia demikian rapatnja, sehing 
ga membawa pengaruh2 politik jg 
tidak di-inginkan. 1 

Tentang keputusan Menteri utk. 
mengirimkan Hn Hoen Nji ke 
RRT dikatakan oleh Menteri, bhw 
hal ini dilakukan dengan mengingat 
kebangsaan Tjong Hoen Nji jg me- 
ngaku dirinja sebagai ,,warganegara 
Tionghoa”, sehingga dalam hal ini 
pemerintah Indonesia harus mengi- 
rimkan pemimpin Kuomintang 
kenegara asalnja, jaitu iongkok 
RRT jg merupakan satu2nja peme- 
rintahan Tiongkok jg diakui oleh ' 
Indonesia. 2 

Boleh pilih. 
Tetapi, kata Menteri lebih djauh, 

walaupun demiktan, sesuat dengan 

itu 

.,hak2 — kemanusiaan”, 

maka kepada Tjong Hoen Nji di 
berikan hak dan kebebasan untuk 
memilih lain jg bersedia menerima 
dirinja. Ini sesuai dengan pasal 5 
ajat 4 Undang2 Pengawasan Bang- 
sa Asing. Menterj menerangkan se- 
landjutnja, bahwa dalam memberi- 

kan kebebasan kepada ' pemimpin 

Kuomintang itu untuk memilih ne- 
gara lain atas beaja sendiri, maka 
sudah tentu harus diberikan waktu 
terbatas, dan djika waktu itu le- 
wat, sedangkan Tjong Hoen Nji be 

ketentuan2 

lum djuga menjebutkan nama nega 
ra lain ig akan ditudju, maka pengi 
riman ke RRT akan dilakukan. dju- 
ga. 

1 Pelanggaran politis. 
Dalam hal ini Menteri  menjata- 

tan, bshwa pembela Tjong Hoen 
“ji, jaitu Mr. Tan Po Gwan, Sabtu 
pagi telah menjatakan pada Men- 
teri, bahwa Mr. Tan Po Gwan 

|akan menemui Tjong Hoen Nji un- 
tuk minta ketentuan, negara mana 
kah jg dipilih -olehnja, karena Tjong 

ana Naa Kapan ANAa PPPA 

     

— KONGRES PARTAI P.I.R. ke-4 dalam sidangnia di Solo | 
pada hari Sabtu ig. 9-10 menghasilkan keputusan sbb.: 
ke-4 Partai PIR setelah mendengar uraian Mr. Wongsonegoro ten- 
tang keb'djaksanaan Dewan Partai Partai PIR dimasa jg. lampau, | 

1, 
djawab mengenai kebidjaksanaan ig telah didjalankan oleh Dewan 

an | Partai, termasuk keputusan Dewan Partai bersama fraksi, a.l. dim. 
| rangka atjara untuk memperbaiki keadaan pemerintahan, terutama 

dilapangan keuangan dan perekonomian. 2 | 

Kongres 

menerima baik segala tanggung 

2. menjerahkan kepada 
dari pada putusan tersebut. 

tsb. telah diterima dengan aklama- 

si, sedang pembitjaraan2 disekitar 
pertanggungan djawab Dewap Par- 

tai itu telah berlangsung dengan 

bersemangat, tetapi dengan pikiran 

dan perasaan jg tenang. Atas perta- 

djadi perpetjahan atau memang per 
nah “terdjadj ada keretakan dalam 

| PIR, oleh Mr. A.W. Surjoadining- 
rat didjawab, bahwa PIR tetap akan 
bersatu, tidak ada kemungkinan ter 
djadj perpetjahan dan tidak pernah 
ada. perpetjahan dalam PIR. 

Tinggal bitjarakan soal 
pemilihan umum. 

Pembitjaraan pertanggungan dja- 
wab Dewan Partaj itu, jg menurut 
rentjana akan diselesaikan pada si- 
dang hari pertama, ialah hari Djum 
'at, ternjata baru dapat diselesai- 
kan pada harj Sabtu siang djam 
13.00. Waktu sehabis sidang tsb. pa 
ra wartawan mengutjapkan selamat 

pada Mr. Wongsonegoro,  berhu- 
bung dengan terhindarnja PIR dari 
perpetjahan, Mr. Wongsonegoro me 
njatakan, bahwa P.M. Ali Sastro- 
amidiojo djuga menunggu? keputu- : 
san kongres PIR -itu. Dalam sidang 

selandjutnja kongres tinggal akan 
membitjarakan soal2 pemilihan 
umum, pemilihan Dewan Partai ba 
ru dan menerima usul2 dari tja- 
bang2 dap daerah. Kongres akan 

ditutup dengan resepsi Senen ma- 
lam dipendopo Kusumojudan. Menu 
rut rentjana P.M. mr. Alisastroami- 

djojo akan hadlir pula dalam resep- 

sj itu. ! 
: (Antara). 

Hanoi Ibu 

Kota RDV 
Pasukan-pasukan Viet- 

minh Hari Sabtu 
Mulai Memasukinja 

PRESIDEN Republik Demo- 
Ho Chi Minh, 

berseru kepada penduduk kota 
Hanoi, demikianlah disiarkan oleh 
Radio Vietnam hari Sabtu, supaja 
penduduk Hanoi menjelamatkan 
milik2 perseorangan maupun ne- 

Selandjutnja diserukan supaja 

dustrialis meneruskan pekerdjaan- 
nja dan ,,kami akan menentukan 
dan memperbaiki norm2 produksi 
dalam kota Hanoi. 

Seruanitu ditudjukan pula ke- 
pada pedagang? dari negeri2 
asing, pemilik2. toko dan para 
tjendekiawan jang hidup diantara 
rakjat Vietnam. Pemerintah RDV 
hari “Sabtu  memproklamasikan 
Hanoi sebagai ibukota RDV. Se- 
bagaimana telah diberitakan hari 
Sabtu pasukan2 TRV mengambil 
oper kota Hanoi dari pasukan2 
Perantjis. 

Segala lambang2 kekua- 
saan  Perantjis lenjap 
dari Hanoi. 

Pasukan2 Tentara Rakjat Viet- 
nam hari Sabtu telah mulai masuk 
kota Hanoi dan menduduki setiap 
distrik menurut rentjana jg telah 
disetudjui oleh kedua belah fihak. 
Mereka menudju kepusat kota 
dari 6 djurusan. Bersama itu sisa2 
terachir pasukan” Perantjis ditarik 
mundur pada waktu pasukan2 
TRV masuk. Pasukan2 Perantjis 
ini menudju ke Haiphong. Sampai 
kedatangan pasukan2 TRV, Pe- 
rantjis melaksanakan undang2 da- 
rurat dengan keras sekali. 

£ (Antara-AFP) 

      

., SENEN 11 OKT, 1954. | 

Menurut keterangan — Sekretaris 
Djenderal Partai PIR Mr. Abdul 
Wahab Surjoadiningrat, keputusan 

njaan apakah ada kemungkinan ter- 

£    — ANGGAUTA 5. P. S. 
Nana 

  

    
   

      

4 

"Pada hari “Djumahat - H. Agus Salim merajakan hari "ulang tahu - 

    
Lnja- jang ke-70. Diantara peres teta mu tampak ' presiden Sukarno, jang 
| bersama2 ibu presiden Fatmawati mengundjungi H. Agus Salim dirumah 

kediaman beliau di djl. There: 
untuk merajakan hari ulang ke: 

| diketuai oleh mr“ Moh. Roem. 
kan sebuah buku riwajat 

t 

Tabir Rahasia Dise- 
kitar Pemimpin? D. I. 
Kabar2 Bahwa Kartosuwirjo Ke Wash- 
ington Adalah Siasat Lama — Keka- 

120, Djakarta. Sebagaimana dikabarkan 
ini telah didirikan sebuah panitia jang 

1. Bertepatan dengan perajaan ini dikeluar- 
hidup, H . Agus Salim dan buah pikirannja. 

      

   

     

  

     

Ba NAN NANMEN AMAN PAKAN 

Soal Irtan Barat Masuk 

|maian dan keamanan 

| sendjata 

“4 Djuga Sanusi Partawidjaja menggu- 

tjauan Dikalangan D 

bola 
bolan) untuk menjerahkan diri 
botjor. Demikian keterangan Per 
rium INI. Diteranglgan lebih landj 

geromboolan Utji sendiri dilutjuti 

Sumarno dan Godfjin,   Tentang niat Utji untuk menjerah, 
ditegaskan, bahwa miat ku adalah 
akibat tindakan territorial tentara jg. 
membersihkan tenaga2 terpendam 
dari gerombolan jang biasanja me 

ngumpulkan perbekalan dan berlin 
dung djika terdesak oleh sesuatu .pe 
nged,aran 'tentara. Dikabarkan, bah 
wa Suherman jaitu anggota gerombo 
lan jg. sangat ditakuti rakjat didae- 
rah Pamaritjan, dan seorang ,,teman 
sedjawatnja” dideerah Bandjar, te 
lah tiwas. Oleh karena itu, maka 
sedjumlah kaki-tangan mereka telah 
meminta dibebaskan darj tugas. 

Mereka merahasiakan tem- 
pat sembunji. 3. 

  

Perwira Pers selandjutnj 
rangkan, bahwa Kkufena 

m 
5 name Nana 

“dak tenteram dikalangan gerombo-| buahnja ja 
lan itu maka para pemimpinnja su- 
dah mulai pula menjelamatkan diri- 
nja masing2 dengan merahasiakan! 
tempat persembunjian mereka,  se- 
hingga misalnja Zainal Abidin sen- 
diri, ketika kedatangan ,kurir untuk 

Kartosuwirjo, tidak mengetahui di- 

.1. Makin Mendjadi2 
DALAM WAKTU bulan? b elakangan ini telah timbul perpe- 

tjahan dan Pa an tara kepala2 bawahan dari an 
bersendjata D.I., ketika nia Uiji (pemimpin bawahan gerom- 

ke pada tentara didaerah Tasikmalaja 
wira Pers Tentara dan Territo- 
ut 

Utji itu, maka gerombolan Palil dilutjuti oleh Godjin, 
bahwa akibat botjornja niat 

oleh Sumarno. Kadar Solihat, ja- . 
itu pemimpin atasan dari gerom bolan2 jang dipimpin oleh Utji, 

dita han oleh pimpinan atasannja lagi, 

Keluar Negeri”, siasat 
lama. 

Menurut pendapat Perwira Pers 
T. & T. III, maka sebagai siasat 
untuk menjembunjikan para pe- 
mimpin itu, pihak gerombolan 
menjiarkan surat pembagian tugas 
tertanggal 1 April 1954 dimana di 
katakan, bahwa Kartosuwirjo 
shingga, kini masih tinggal berde- 
katan di W.D.C. (Amerika Seri- 
kat)” dari mana ja dikatakan me 
ngirimkan perintah harian no. 
6465/K.U./'54 tanggal 7 Pebru- 
ari 1954. 

Siasat D.I. demikian telah ber- 
kali-kali dilakukan, djika mereka 
berada dalam bahaja. Selain dari 
pada i ereka bermaksud pa 

ari    

ng mulai terdjepit 
dan bingung itu. 

| Tentang orang jang dalam ,,pe- 
rintah harian”. tersebut disebut 
H. Achmad Djamaluddin belum 
diketahui dengan pasti, tapi menu 
rut Perwira Pers T. & T. III, 
mungkin Ojuga Kartosuwirio sen- 
diri mamakai nama baru itu utk   mana ,imamnja” itu berada. 

Kartosuwirjo sendiri memakai be- 

berapa nama untuk menjembunjikan. 
diri dalam. hubungan dengan anak- 
buahnja. Ia sebagai imam memakai 
ncma S.M. Kartosuwirjo. . Dalam 

hubungan dengan anak-buahnja ia 
menggunakan I.H. atau I. Huda atau 
Idarul Huda, seolah-olah ia mem- 

punjai suatu Staf Kuasa Usaha jang 
lengkap. Selain dari pada itu Karto- 
suwirjo memakai nama Atih, atau 
A. Tachmid,  jaitu singkatay, dari 
Abu Tacmhid Idharul Huda dalam 
hubungan pribadi. 

Van Kleef, jaitu- jang disetudjui 
untuk memakai nama Salman Par- 
sy dalam kewadjibannja  mendjadi 
.Kepala Peneranga, dan Penasehat 
Folitik, masih belum diperkenankan 
menggabungkan diri dengan stafnja. 

nakan bermatjam-matjam nama un- 

tuk mengamankan tempat keduduk- 
anja, jaitu dengan nama ,,BB”, Bin- 
tang Bulan B. Bulan atau H. M, Ri- 
dlo atau HMR dalam kedudukannja 
sebagai .,Kuasa Usaha Komande- 
men Tertinggi” (KUKT). 

ag Engkar memisahkan 
ri. 

Tentang keadaan gerombolan di- 

mengendalikan kekatjauan itu. 

Demikian djuga  halnja dengan 
Sanusi Partawidjaja jang hendak 
menghapuskan — djedjaknja — dengan 

pengumuman seolah-olah ia ada di 
Singapura. 5 

Dalam “usaha hendak mengaman- 
kan dirj mereka dengan  berbelit- 

belit, mereka tidak menduga bahwa 
rahasia mereka — akan terbongkar 

djusteru karena hendak terlalu ber- 
rahasia, sehingga Zainal Abidin sen- 
drj tidak sadar membukakan raha- 

sia karena rupanja terlalu banjak 
mendengar nasehat atau  terpenga- 
-ruh oleh batjaan jang dikirimkan 
orang kepada Vap Kleef. 

Bahwa siasat ,,pergi keluar nege- 

ri” bukan pertama kali ini -didjalan- 
kan oleh para pemimpin DA. ter- 

njata dari surat Kartosuwirjo jang 
dikirimkan kepada “ Kamil Hazza 
(Zainal Abidin) tertanggal 30 April 
1953 dengan me€makai nama 1. Hu- 
da. Dalam surat itu dikatakan, bah- 
wa ,S.M.K./Imam” berada di 
Washington D.C. 

   A 
TAHUN KE-IX No, 195, 

Pasal Ke-5 
PANITIA olitik — Madjelis 

Umum PBB dalam sidangnja pa- 
da hari Djum'at telah memutus- 
kan untuk membitjarakan pasal2 
jang termaktub dalam agenda 
Madjelis dalam urutan sbb.: 1. 
perlutjutan sendjata, 2. perkem- 
bangan tenaga atom, 3. laporan 
panitia tindakan2 kolektif menge- 
nai tjara2 memperkokoh  perda- 

internasio- 
perkembangan na, 4. tenaga 

|atom untuk keperluan damai, 5. 
Irian Barat, 6. Korea, 7. Tunisia, 
8. Marokko dan 9. Cyprus. 

Keputusan untuk  mendahulu- 
kan pembitjaraan2 mengenai ma- 
salah2 pengurangan persendjataan 
dan perkembangan tenaga atom 
diambil dengan suara bulat, dan 
pembitjaraan2 ini akan dimulai 
minggu depan dengan memper- 
soalkan soal2 chusus, seperti 'usa- 
ha-usaha mengatur, membatasi 
|dan mendjaga keseimbangan dari 
semua angkatan perang, pengawa- 
san atas kekuatan pasukan? ber- 

dan persendjataannja, 
dan usul Sovjet untuk . melarang 
pemakaian bom zat-air dan sen- 
djata2 lainja jg bersifat merusak 
setjara besar-besaran. 

Dua soal ini, meskipun dalam 
agenda panitya politik merupakan 
2 pasal jg terpisah satu sama lain, 
akan dibitjarakan bersama-sama. 

Pasal ke-4, jaitu perkembangan 
tenaga atom. untuk keperluan da- 
maj adalah usul Amerika Serikat 
berdasarkan rentjana Eisenhower. 

Usaha untuk menempatka, masa- 
lah Marokko sebagai pasal ke-3 da 

rj agenda telah gagal, demikian dju 
ga usaha delegasi Irag untuk me- 
nempatkan masalah itu sebagai pa- 
sal ke-4, kemudian ke-5, kemudian 
lagi ke-6 dan ke-7. Setelzh usaha 
Irag ini gagal terus dalam tiap2 ka 
li diadakan pemunguta, suara, ma- 
ka achirnja masalah Marokko men 
djadi pasal ke-8 dari agenda. 

(Antara—UP). 

Perkara ,,9mok- 
kel“ Warouw 

terangan-keterangannja 

s» ANTARA” mendapat kabar, 
bahwa Panglima Territorium VII 
Kolonel Warouw, hari Sabtu pagi 
kemaren dulu telah menghadap 
pihak Kediaksaan Agung didjalan 
Lapangan Banteng dan mengada- 
kan pembitjaraan2 beberapa saat 
lamanja dengan Djaksa Agung 
Muda Abdul. Muthalib Moro. 
Pembitjaraan jang terdjadi antara 
Djaksa Agung Muda dengan 
Panglima T.T. VII itu, menurut 
keterangan selandjutnja, hanja 
bersifat pembitjaraan biasa. 

Sesudah pembitjaraan dengan 
Djaksa Agung Muda itu selesai jg 

rang 30 menit, Kolonel 
tampak naik mobil bersama dengan 

djang keterangan? jg didapat ,,An- 

tara”, keduanja dengan mengenda- 

rai mobil pergi ke Tjipajung untuk 

menemur Djaksa Agung Supraptb 
ig sebagaimana diketahui sampai 
kini masih terus beristirahat disana. 

Dikabarkan, bahwa di Tjipajung 

terhadap Warouw leh Djaksa 

      

    

AWAKLEIN Pes Ja 
  

“EDISI POS. 

     

| Duta Afganistan 
Di Indonesia 

  

  
Hari Kemis jbl. duta besar Afganistan jang pertama, Abdul Hadi Dawi, 
telah menjerahkan surat2 kepertjajaannja kepada presiden Sukarno di 

Istana.   
  amat ama 5 

  

pemifhpinbesar gerakan Ichwanul 

tetap didjaga oleh polisi, sampai   
Kini Mulai Didengar Ke- 

(iman ini datangnja sesudah kabar 

Gudang Sendjata Ichwa- 
pul Muslimin Disita 

Perang Diagin Antara Pem. Mesir 
Dengan Gerakan Ichwanu! Muslimin 

Memuntjak 
DENGAN RESMI diumumkan di Kairo hari Djum'at, bahwa 

Muslimin Sheikh Hassan al Ho- 
deiby telah ditahan disalah satu rumahnja didaerah delta Nil dan 

perintah selandiutnja. Pengumu- 

tentang penangkapan al Hodeiby 

(dibenarkan dan dibantah beberapa kali selama 24 djam belakangan 

i 

Serangan2 al Hodeibv ter- 
hadap Dewan Revolusi. 

Al Hodeiby pulang ke Mesir 
dalam permulaan buian j.l. dari 
Damaskus, dimana ia melalui 
radio dan suratkabar melakukan 
serangan2 terhadap perdana men- 
teri Mesir Kol. Djamal Abdul 
Nassir dan terhadap Dewan Re- 
volusi Mesir. Serangan? ini me- 
rupakan ulangan daripada apa jg 
berkali-kali — telah -dikatakannja 
waktu ia selama 2 bulan mengun- 

  

beserta stafnja 
keterangan2- 

Agung Suprapto 
akan mulai didengar 
nja disekitar peristiwa  penjelundu- 
pan kopra dengan kapal Birma 
.sMuangbama” jg terdjadi baru2 ini 
didaerah T.T. VII.   hanja berlangsung selama lebih ku-! 

Warouw ! 

Djaksa Mr. Suhartono, dan sepan- | 

Djuga Djaksa Agung Muda Ab- 
dul Muthalib Moro turut pergi ke 

Tjipajung dengan lain mobil. 
Sementara itu Jebih djauh diper- 

oleh keterangan, bahwa sebelum itu 
Panglima T.T.. VII Kolonel - Wa- 
rouw telah pula menghadap KSAD 

' Djenderal Major Bambang Sugeng. 
Dalam pertemuan itu djuga kabar- 

nja telah dibitjarakan segala sesua- 
tu- mengenai peristiwa penjelundu- 

pan kopra tsb. (Antara). 

  

Plakat ,PUGIDA“ Mau 

Disebar Di Palembang 
2 Utusan Gerakan Anti Negara Jang 
|Berpusat Di Djakarta Ditangkap Polisi 

OLEH KEPOLISIAN kota Palembang pada tg. 7-10 ig. lalu 

telah disita sedjumlah 500 lembar plakat2 dari organisasi jang 

namakan dirinja ,,PUGIDA” . (Pusi Gerakan Indonesia Dalam).   Selain dari pada itu isi surat 
tersebut berupa ketjaman terhadap 
pidato Presiden Sukarno tertang- 
gal 19 Nopember 1953. Dalam su- 
rat atsu "statement I, Huda” itu   daerah Bogor dan Tjiandjur,  dite- 

rangkan, bahwa disitu pun terdjadi 
bentrokan2 antara mereka masing2, 

al. dikatakan: “Instruksi Plm. T. 
APNII — S. M. Kartosuwirjo ke- 

Menurut keterangan jang didapat, organisasi itu berpusat di Dja- 

karta, dan mempunjai tjabang di Bukit Tinggi (Sumatra Tengah). 

Plakat2 tsb. disita dari dua orang utusannja jang masingZ bernama 

Djamaludin gelar Datuk Bungsu dan Polong gelar Datuk Sutan 

Hakim. $ 
Isi plakat2 itu, demikian dikatakan 

pada KUKT-I. Huda bertarich 9 
Apr1 1952, djam 10.00, beberapa 
hari sebelum beliau meninggalkan 
Indonesia, melawat keluar nege- 

hingga anak-buahnja mendjadi bi- 

ngung dan seorang demi seorang me. 
njerah kepada alat2 kekuasaan ne- 
gara.     Pemimpin besar gerakan ”Ich- 

wanul Muslimin” Hassan aj Ho- 
deby malam Djum'at j.l. telah di 
tangkap, waktu ia sedang mengun- 
djungi salah seorang temannja di- 
bagian luar kota Kairo.  Sebab2 
venargkapan ini hingga k'ni be- 

mi tak hendak memberikan kete- 
rangan2 mengenai peristiwa ini 
dan penangkapan dilakukan oleh 

' polisi militer Mesir, 

    Hcep Nji sudah minta waktu utk. 

lum diumumEan. Kalangan? res- : 

r.”. Menurut Perwira Pers T. & 
akan T- I rupa2nja Kartosuwirjo ter- 
ma- belit-bel't dalam tabir-asapnja sen- 

d'ri, sebab pada tgl. 22 April 1953 

Karena merasa tidak puas 
kedudukan dan kekuasaannja, 
ka Hadji Engkar membentuk gerom “ 129 
bolan sendiri denga, nama ,.Sunnah '4 Memperkenalkan stempelnja jg 
Waldjama'ah”. Ini disebabkan ka- Paru kepada kepala2 gerombolan- 

“rena tindakan Achmad Sungkawa, Wa dengan mempergunakan tan- 
jang mengganti Hadji. Engkar - de- da-tangannja sendiri. Begitupun 
ngan Utji. Sebaliknja Hadji Engkar dlam meniambut pemberontakan 
sendirj tidak disukai oleh Zainal 
Abidin. Tapi Kartosuwirjonja me- 
lindungi Achmad Sungkawa, sehing- 
ga Zainal Abidin harus menerima 
Achmad Sungkawa dalam keduduk- 
annja sekarang. Kebingungan dika- 

  

Daud Beureueh pada tgl. 23 
tmber 1953 dengan ar Nb 
rahas'a/, Kartosuwirjo mengguna- 
kan tanda-tangann'a dar namanja 
jang aseli. Biasanja dalam state- 

| men? jane dikeluarkan oleh I. Hu- 
memikirkan . hal ini. Mengenai tu: jangan anak-buah menjebabkan ters' da dan diperbaniak dengan tjara 
duhan beberapa pihak jg nampak- 
aja akan membela Tjong Hoen Nji 
dengan mengatakan, bahwa Tjong 
Hoen Njji tidak diberi hak membe- 

ta diri, Menteri mengatakan, bhw 
hak membela diri itu sudah diberi 
kan dalam pemeriksaan selama li- , 

Procedure ini ' ma hari berturut2. 
berlainan dengar procedure biasa, 
karena perkaranja tidak merupakan 
perkara pelanggaran kriminil, tapi 
politis. Achirnja, sesudah menerang 
kan, bahwa tindakan pengusiran 
Tjong Hoen Njj ini sesuai dengan 
Undang2. Pengawasan Bangsa 
Asing, maka berkatalah Menteri 
Kehakiman, bahwa pemerintah In- 
donesia jg merdeka dan berdaulat 

| berhak mengeluarkan orang asing 
ig membahajakan keselamatan ne- 
gara dari wilajah Indonesia, 

: (Antara). 

tangkapnja Memen Hamzah jang 
dulu leluasa mengganas didaerah 
Tjiandjur, sedangkan Sanusi Partas 

| widjaja memandang perlu untuk tes 
tap merahasiakan ' tempat keduduk- 
annja. 

kaki-beranting, ia membantah se- 
mua kebenaran berita jang disiar- 
kan oleh pers dengan mengatakan 
pemberitaan pers itu bohong, kes 
tjuali djika pers memberitakan ha- 
s1) gerombolan (Antara). 

Kabarnja mereka mendapat pe- 
rintah dari organisasi itu untuk 
menempelkan plakat” itu di Djam- 
bi dan Palembang. Usaha mereka 
menempelkan plakat2 tersebut di 
Djambi belum terlaksana, karena 
fihak kepolisian disana masih 
menanjakan pada fihak atasannja. 
Dengan demikian mereka tit#p- 
kan o»lakat2 PUGIDA itu pada 
temsn mereka di Diimbi. Dan 
mereka terus ke Palembang dng. 
maksud jang sama. Sesampainja 
di Pn'embang dan sewaktu mere- 
ka minta izin untuk menempelkan 
plakat2 itu disekitar kota Palem- 
bang, oleh pihak polisi diadakan 
pemeriksaan lebih djauh atas isi 
dari plakat2 itu. 

Isi plakat2 itu memba- 
hajakan ketenteraman. 

Menurut jg mengetahui, isi dari 
plakat2 itu membahajakan 'ketente- 
raman umum. Karenanja oleh fihak 
polisi plakat2 tadi disita dan dua 
orang utusan ,PUGIDA” itu di ta 
han untuk diperiksa lebih djauh. 

seterusnja, njata “adalah merupakan 
kesatuan2 dari suatu golongan, utk. 

merobohkan negara dan menentang 

Pemerintahan, jg sjah. Dan berusa 
ha untuk mengadakan gerakan jg 
dapat merobohkan Pemerintahan 

dewasa ini. Umumnja isi dari pla- 
kat2 itu, tidak menjetudfut dasar 
Negara jg sekarang ini, dan meng 

hendaki berdirinja Negara Islam. 

Hanja diutus tidak tahu 
maksudnja ? 

Atas pertanjaan jang diadjukan 
kepolisian pada kedua orang 
utusan ,,PUGIDA” itu, mereka 
menjatakan tidak tahu apa mak- 
sudnja. plakat itu, dan mereka 
tidak mengetahui apa tudjuan dari 
»PUGIDA". 

Mereka katakan diutus dan di- 
,ongkosi oleh PUGIDA untuk per- 
"gi ke Djambi dan Palembang 
guna maksud diatas. Siapa pemim 
pin ,,PUGIDA” merekapun dim. 
djawabannja katakan tidak tahu. 

(Antara) 

  
  

“ DALAM konperensj tahunan Par 
tai Konservatif Inggris, perdana 
menteri Winston  Churchill, hari 
Sabtu mengutjapkan sebuah pidato. 
Ia menjatakan bahwa konperensi 9 
negara dj London untuk  memper- 

sendjatai kembali Djerman itu akan 
merupakan monumen dan tanda 
penting dalam apa jg disebutnja 
sberbaris kita kearah hidup berdam 

| pingan setjara damai”. Ia menjam- 
bung bahwa tanpa Amerika Seri- 

Churchill : Ta 
Ditjaplok ,,Komunis” 

kat dalam bantuannja untuk ,,me- 
lindungi Eropa, maka madjunja ko- 
munisme tak akan dapat ditahan, 

| Ditambahkannja bahwa  pengundu- 
ran dirj Amerika ke ,,isolasi” akan 
menjerahkan 
pada apa jg disebutnja ,,kaum ko- 
munis Rusia”, 

Eropa seluruhnja ke- 

|. Mengenai Perantjis, Churchill ber 
kata bahwa tidak mungkinlah mem 
berikan lebih banjak konsesi pada 
negara ini selain dari pada persetu 
djuan konperensi 9 negara di Lon- 
don mengenai persendjataan kemba 
li Djerman, Ia berkata bahwa Pe- 
rantjis telah mentjoba agar perur- 

npa Bantuan Amerika Eropa Sudah 
dingan2 diteruskan di- Paris agar 
Perantjis dapat memperoleh konse- 
si2 lagi. Tapi ini tidak boleh djadi, 
kata Churchill. 
Menjambung berita tentang Win- 

ston Churchill, lebih djauh di war- 
takan bahwa pada hari Sabtu me- 

njatakan ia bermaksud untuk mene 
ruskan djabatannja sebagai perdana 
menteri meskipun dalam bulan de- 
pan ia berusia 80 tahun. 

(Antara—UP), 

djungi ibukota2 negara Arab lain 
nja. Setibanja di Mesir lagi, al 
Hodeiby tampaknja menduga bah 
wa ia akan ditangkap, tetapipe- 
merintah ternjata membiarkannja 
sadja. Kemudian -petjahlah sema 
tjam perang dingin antara Ichwa- 
ag Muslimin dan Dewan Revo- 
usi. 

Tuduh-menuduh antara 
kedua belah pihak. 

|. Ichwanul Muslimin dalam tuli- 
isan2-nja dan kadang2 dng. lisan 
menuduh bahwa P.M. - Djamal 
ji Abdul Nassir telah ,.mendjual” 
Mesir kepada kaum imperialis 
dan bersekongkol dng. Inggris. 

Pemerintah Mesir membalasnja 
dengan  djalan mengemukakan 
bahwa al Hodeiby sendiri telah 
mentjoba mentjapai persetudjuan 
dengan Ingoris dan  mendakwa 
bahwa al Hodeiby menguntung- 
kan bangsa Jahudi Israel dan 
kaum Komunis. 

Ichwanul Muslimin petjah. 
Akan “tetapi sementara itu telah 

timbul perperjahan dikalangan Ich- 
wanul Muslimin. “ Muhammad al 

Banna, ialah saudara penegak Ich- 
wanul Muslimin Hassap al Banna, 

mengutuk politik jg dilakukan 
Hodeiby. Seorang ' pemimpin  lain- 

nja, Salam  Ashmagi,- mengusulkan 
supaja segala orang jg djudjur hati 
nja meninggalkan Iehwanul  Musli- 

min Hodeiby, . supaja mereka -“da- 
pat memperbaiki diry kembali ..da- 

lam suasana Islam sedjati”. 
wdktu madijlis konstituante  Ichwa- 

nul Muslimin  bersidang dj Kairo 

dalam bulan jl., sudah tampak ber 
bagai ketjenderungan, - akap tetapi 
perdebatan2 tadi bubar tanpa ke- 
Tentuan. 

al 

Pada 

Pemerintah lakukan of- 
fensif. 

Sekonjong2 pada hari. Djum'at jl. 
pemerintah Mesir. mengambil ini- 
siatif 'kembali al Hndeiby ditawan 
dirumahnja didelta Nil. 

Sementara itu kolonel Hussein 

ash-Shafi'j berchotbah dimasdjid Is- 
mailia didaerah terusan Suez, ie di 

pandang sebagai salah satu ,,ben- 
teng” Ichwanul Muslimin. ash-Sha- 
fi'j mendakwa bahwa Iehwanul Mus 

limin adalah budak2 - imperialisme 
dan kaum reaksioner, dan memper 
gunakan rapat2 jg katanja bersifat 

keagamaan itu untuk  berkomplot 
terhadap pemerintah. 

ash-Shafi'i menjatakan bahwa pe- 
merintah tidak ragu2 bertindak ter 

hadap apa jg disebutnja  pengchia- 
nat? tadi. 

Sementara 'itu “polisi di Kairo 
Djum'at telah menemukan gudang 
sendjata rahasia, jg menurut duga- 

an adalah kepunjaan Ichwanul Mus 
limin. Alat2 sendjata ig diketemu- 
kan disana itu adalah barang2 bua- 
tan Italia, diantaranja terdapat 29 
buah granat. 

Dan peristiwa2 ini terdjadinja be 
berapa hari sadja sebelum pemerin 
tah Mesir dan pemerintah Inggris 
menandatangani  persetudjuan me- 
ngenaj daerah Terusan Suez. 

(Antara—AFP). 

JUGOSLAVIA TAK AKAN 
KEMBALI MASUK 
$ KOMINFORM. 

Djuru bitjara kementerian luar 
negeri Jugoslavia menjatakan di 
Belorado pada hari Djum'at bah- 
wa Jugoslavia tidak akan mengga- 
bungkan diri kembafi dengan Ko- 
m'nform. Djuru bitjara memberi 
perUnjataan ini sebagai djawaban 
terhadap pertanjaan scorang war- 
tawan mengenai statement presiden 
Jugoslavia, marsekal Josip Tito, 
baru2 nj tentang kemungkinan 
'kerdja-sama — politik” dengan 
Sovjet Uni, mengingat alasan2 isti- 
mewa jang tertentu, 

  

  
     



  

    

    

    
   

  

   

   

        

   
   

  

tudjukan Harih n 

  

si desa. (Antara) | 

   
kan keliling kedaerah2: Djepara, Ku 
dus, Blora, Demak, Semarang, Bre 
bes dan Banjumas, maka mulai tgl. 
9 s/d 22 Okt, ja.d, isi, sandiwara 
Djawatan Penerangan Propinsi Dja 
wa Tengah akan mengadakan pene-| 
rangan dengan sandiwara kedaerah 

ang, Tegal dan Bandjar 
ndjutnja rombongan ini. 

akan mengadakan perdjalanan keli- 
ih daerah. Djawa Te- 

  

ling keseluruh 

“GURL LRU R T. 

Pada hari Minggu tgl. 3 Okt. jl. 
oleh RT .Karangsoko telah dilang- 
sungkan rapat tahunan “bertempat 
dirumah Sdr. Samino. Dalam rapat 

“tsb. telah ditetapkan susunan pengu 

aru untuk masa th. 1954/'55 

Ketua: Sdr. Soerarno: 
Sdr. Moestadjab: Penulis: Sdr. Ami- 

no: Bendahara: Sdr. Slamet. 

am Indonesia ran- 
n di Semarang te- 

pengurus sbb. i 
achjana dan Chamim. Se- 

etaris: M.A. Hananta dan Su- 
Bendahara: Sri 

  joko Muljono. 
A TERHADAP ORANG2 

leh Kantor Sosial: 
pradjasSalatiga, dengan dibantu olsh 

k Kepolisan setempat. kini ti- 
dakan razzia ter 

Djalaluddin dan D 

Dasrah Kota 

  

2p2 5 heri sekai- 

hadap orang2 ber 
basa tidur ditepi2 djalan umum. 

Menurut keterangan h'ngga 
asil menangkap sebenjak ! 

28 orang, jang kesem 

dian dikirimkan ke 
ru di Semarang, dai 
Tindakan2 sematiam 
kukan terusm 
tsb. bersih dari 

n-dj Banjub'ru. 
ini akan dila 

nerus, hingga orang2 
pandan, 
    

  

   

        

   

    

   

  

   

    

     

      

   

  

   

      

   

  

   

  

   

        

   

      

   

   

      

   
   

      

   

  

   

   

    

  

   
2 

3x 

3 
ap —  Idan 6 pemai, Union 

m'at sore j.l. di Djakarta tela « 

  
  

aknja  penjakit 
| mata lain 

     

biasa 1376, mu- 
-45. Djumlah 1421. Di 
dapat sebuah polikliniek 

intuk- pengobatan | penjak:t 

» 

  

? UTK. MALAYA, 
AN PAKISTAN 

€ “lagi pospaket2 untuk di k' 
5 £ kan kenegerj2 tudjuan 

|| keterangan pabean 

   
    dan Telegrap setempat. 

SEMARANG SINGKAT. 

  

tjb. Semg. I (PT. SBIM). 

puti 9 perusahaan2: 
perusahaan Kiem Hwan 
IM tib. V. 3 perusahaan2: SBIM 
tjb. VI 3 perusahaan2. 
— Reformatie pengurus SBPU 

Moeljohartono,  Katidjo: 

ngan bantuan lain2 orang. 

Tengah telah dapat 
kan susunan pengurus dan berhasil 
pula membentuk anak2 

pen Tengah 309 Semg. 

jang di mulai pada 
pagi, Kuo Min. Tang 

mengadakan perlombaan2, 
|kan pada malam harinja 

tempat 

djl. Mataram Semarang. 

Smg. Selatan,  sepertinja 

| 1951 untuk perluasan   penjelesaian persoalan 

“mengenai 
tang dalam kotapradja. 

sendang tadi diputuskan, 

.nuk-Perbalan dan 

menganggap 
-| dianggap dilanggar. Rentjiana untuk 
membuat “leiding umum sebagai 

| pengantinja sendang itu disangsikan 

|jat. Sedangkan kebutuhan? air ur- 
|tuk keperluan kebon binatang bisa 
diusahakan djalap lain 
merugikan rakjat. Berdasarkan atas 
alasan? tsb., 

“|jang didukung beberapa organisasi. 

- 

  

tp , | KES. INDONESIA SINGAPURA 
KALAH 4—2. : 

Kes. Indonesia penduduk Singa- 
sa pura telah dikalahkan oleh kes. Ti- 
a.honghoa Singapura dengan 

4—2 dalam kompetisi Community 
League SAFA jang diadakan hari 
'Rebo jbl. di Singapura. 

YOUNG SHATAR PERTAHAN- 
2005. KAN GELARNJA. 

: Young Shatar (berat 73 kg.). djua- 
ra tindju kelas berat  se-Sumatera 
  

"Inamanja sediak lima belas tahun 
Iterachir ini, telah berhasil pula Re- 
'Ibo- malam mempertahankan nama 

baiknja dengan memukul knock out 
Jonathan Silitonga (75 kg.) dalam 
babak ke-5. t 
nantang Young Shatar itu, berasal 
dari Pematang Siantar. Pertandingan 
adu-djotos tersebu' berlangsung di 

2 selangcang Shu Tung di Medan. 
  
KES, CHUNG HUA/UNION 
(3 3 KALAH 4—9. 1 
Kes. Chunghua/Union jang terdi- 
dari 'S orang pemain Chunghua 

s j pada “har 

Bkehaliraa dengan kes: PERSIDI/ 
dan achirnja menjerah kalah denga 
angka 4—0. Angka pada waktu ist 
hat menundjuk 1—0 untuk PER 

SIDJA. Kans untuk membikin dael 
punt telah disia?kan oleh fihak Kom 

biansi, ketika Boelaard membuat pe- 
langgaran “dalam babak kedua. 

rtandingan tjatur antara Pertja 
it” Lamperlor melawan Pertja 

Tajamwuruk” Sukolilo Semarang 
“ Iiang diselenggarakan baru2 inj telah 

Iberachir dengan angka 452-214 
dan 5v4-—1Y2 unutk kemenangan 

1 Pertja ,,Kilat”, , 

i-| telah mengadakan r 
yg | lengkap untuk membe 

i. ketua: sdr. RIS. Radijo, wk. ketua 

| ko, penulis Ik s 
| bendahara TI: sdr. R.D. - 
bendahara II: sdr. krok 

triwulan ke-Il 
tan Kabtpa- 

enderita: tra- 

rid2 , sekolah 
Penderita pc- PEKALONGAN 

IT. menjatakan, 
1/11-1954 dapat 

Malaya, 
In an Pakistan. Keterangan2. ke 
bih landjut mengenaj tarip2, banjak 

jg diperlukan 
'Idan sjarat2 pengirimannia dapat di 

5 K3 »0 peroleh dari Kepala2 Kantor Pos 
emuan dan tjeramah2 tsb. di 

mpergia 
dalam lingkung | 

“ore ang antara” as 
udjukan untuk 

— Baru2 ini bertempat digedung 
Sin You She, SBIM Semarang I te- 
lah mengadakan rapat angg. jg. mes 
mutuskan al. membubarkan SBIM 

Tjabang 
inj bertanggung djawab dan memim 

pin semua kaum buruh angg. SBIM 
jang bekerdja pada perusahaan? De 

| Arbeid, C.A.V. SBIM tib. III meli- 

SBIM tjb. IV 

Swie: SB 

tjb. Semg. jang baru terbentuk seker 
taris umum 1, -II dipegang sdr2 Sri 

organisasi 
IL, H sdr2. Moeljoredjo, Masigit de- 

— Baru2 ini PNI ranting Semg. 
menjempurna- 

ranting I/ 
IV. Adapun susunan pengurus ran- 
ting ialah ketua sdr. Soemarto, wk. 
ketua sdr. R. Iskandar Soemoatmo- 
djo dengan dibantu beberapa orang ' 
lagi. Sekertariat ranting d/a Petem 

  
— Tepat pada harj Ulang Tahun 

ke 43, maka pada tgl. 10 Okt. jbl. 

orang. wakil2 dari 

SOAL KEBON BINATANG. ! 
- Berhubung dengan adanja perso:- 

#lan2 jang mengenaj kebon binatang 
dengan rakjat kelurahan Genuksari 

masaalah 
pergantia, tanaman rakjat pada th. 

kebon bina- 
“tang, pembongkaran rumah jang te-f 
lah lama diperdjoangkan oleh-BTI 
tib. Smg., penutupan sendang .,Min- 
tolojo”, maka baru2 ini dj kelura- 
han Genuksari dibentuk panitia aksi 

kebon bina- 
tang. Dalam rapatnja jang -belaka- 
ngan panitia memutuskan sbb.:.mem 

anja itu kemu perkuat perdioangan BTI tib. Smg. 
1 jiwa penjelesaian kebon -bina- 

Mengenai 
berdasar- 

kan kebutuhan? air bagi rakjat Ge- 
Genukkradjan, 

maka rentjana tsb, sangat merugi: 
Kan rakjat. Kepertjajaan rakjat jang 

sendang tadi keramat 

“Tangsungkan tjeramahnia 

| bisanja .mentjukupi kebutuhan2 rak- | 

TJIREBON jang tidak | 

maka rakjat menoiak 
e- | rentjana penutupan sendang itu. De- 

mikian a.l. resolusi dari panitia aks:| 

Sport| 

angka 

|ni mengungsi 

jang memegang “kedjuaraan itu atas. 

Jonathan Silitonga pe- 

TJA ,KILAT” MENANG. |   
    

jil- Surya-Wirawan t 

   
   
entuk 

baru. Susunan pengurus ter i 

  ulis IR sdr. Djo- sdr, Soeratman, ,penuli Ono , H.Nj. &. Wijono 
   j 

   pembantu2 terdiri dari seksi ea! 

dikan: sdr. Soepito, dan s 
    

  

| handojo, seksi perlengkapan: sdr. : 
| Soemedj Joewono dan sdr. 
soewignjo, seksi Usaha: sdr. " 
koesminto- Kepala F 
Sukardi. 2 

       

  

  

ALHILAL PEKALONGAN 
'AKAN DIUNDANG KE 

BANDJARMASIN. 

   
     
   

      

     

  

    

   
   

     

     
      

      

   
    
   

   

     

  
    

      

  

   Oktober mulai di 
oon-aloon kepatihan diadakan 

apat 

: AM KEHU- 
N, :    

h tiba di Salatiga 
1 Faculteit Pertani- 

untuk beladjar praktek 
igan kehutanan.  Sebe- 
enempuh udjian seba- 
.maka mereka harus 
ngalaman terlebih da- 

praktek jang harus 
ahagian ,,Bosinrich- 

empat bulan, dan pa- 
dua bulan. Selama di 

  

       

      

   

    

Salatiga mereka berdiam dalam sa- 
Itu asrama jang disediakan oleh Dja- 

   Kes. Alhilal dari Pekalongan, jg. Watan Planologie Kehutanan. 
baru2 ini mengadakan" kundjungan ' 

| ke Medan, akan diundang pula un- 
tuk bermain dj Bandjarmasin. 

Menurut kabar, hasil bersih dari 
| P € keuntungan perlawatan kes. Alhi- 

lal Pekalongan ke Bandjarmasin itu, 
akan dipergunakan untuk  usaha2 
sosial di Kalimantan Selatan.  Un- 
tuk menghadapi kedatangan kes. Al 
hilal tadi, kini kes.2 di Kalimantan 
Selatan sedang giat 
tihan2nja. - 

TJILATJAP 
an MA AM Naa 

RAHASIA PEMBUNUHAN 
TERBONGKAR 

Atas keuletan dan kerdja-sama an : 
tara polisi2 Tjilatjap,. Sidaredja, Ma 

| dienang dan Bandjarpateman, maka . 
tabir hitam ig selama ini menutupi . 
rahasia pembunuhan jg terdjadi da- 
lam bulan 10 th. 1953 jL, dapat ter 
singkap dengan tahanan 
orang jg dituduh ada sangkut paut- 

nja dengan peristiwa jg amat -ngeri 
itu. : 

19 Orang jg dibunuh didesa Sida- 
hardja itu adalah pedagang2 dari de 
sa Salem (Brebes) jg datang di 
desa tsb. untuk mentjari dagangan, 
tetapi kemudian didakwa sebagri 
mata2 D.I. jg achirnja zonder di Ia 
kukan penjelidikan dan pemeriksa- 
an seksama, orang 19 itu di bunuh- 
nja dan ditanam dalam 2 lobang 
sadja. 5 

Untuk bukti dalam  peperiksaan 
maka kuburan digali dengan di sak 
sikan oleh djaksa dan dokter dari 
Bandiar dan disertai polisi dari Ma 
djenang, Tjilatjap dan Bandjar. 
Mereka jg tertuduh ikut tjampur 

dalam .peristiwa pembunuhar ini se 
diam 8.30 karang berada .dalam tahanan jg 
Semarang berwadjib. 

telah mengadakan upatiara dengan : 

sedang PENERANGAN. 
diadakan e 

| perdjamuan, demonstrasi »dls- beri. 
digedung Kuo Min Tang, 

  

:A SEKITAR PRO 
TOKOL UNI INDONESIA- 
. BELANDA... “ 
engan - dikundjungi “oleh 160 

Ibagai - organi- 
sasi, party2 dan djawatan2  baru2 
ini. Djapen .Kab. Tjilatjap telah me 

mengenri 
protokol pembatalan “Uni Indonesia 
Belanda - bertempat di Balai Pra- 
djurit. 2 : 

| Sebagai pembitjara ialah Sdr. Rus 
man dari Djapen Prop. Djateng ig 
dengan pandjang lebar serta menda 
Tam telah mengupas atjara tsb. dgn. 

WONOSOBO 
BRIDGE DRIVE. 

Pada hari 
Wonosobo. telah diadakan bridge 
drive bertempat di Panti Pemuda, 
dan hasilnja sebagai berikut: 
. Djuara ke-l Sdr. Sukirman, Sdr. 
Suwandi. Djuara ke-II Sdr. Zaeni 
Sukri, Sdr. Musigit. Djuara ke-III 
Sdr. Sutjipto, Sdr. Djojosukarto. 

Pada hari itu' djuga di- Wonosobo 
delah dibentuk perkumpulan bridge 
dengan diketuai Sdr. Kardjo. 

Png 

  

  1 
t 

SUMBANGAN BAGI PARA 
 PENGUNGISI. 

Oleh Panitya Korban Kekatjauan 
Kawedanap Tjiawigebang  Kabupa- 
ten Kuningan baru2 inj telah di ba 

gi2kan sumbangan berupa 50 kg. 
beras, 1500 potong pakaian bekas 
dan bahan makanan lainnja kepada 
para pengungsi jg berasal dari ketj. 
Tjiwaru jg kini mengungsi didesa 
Lebakwangi ketj. Lebakwangi (Kaw 
Tjiawigebang). Sementara itu oleh 
panitya jg serupa dari ketj. Lebak- 
wangi sendiri telah diserahkan pula 
kepada para pengungsi itu sumba- 
ngan berupa 89 kg. beras dan 195 

| potong pakaian bekas. Seperti dike- 
tahui penduduk Ketj. Tjiwaru jg ki 

didesa - Lebakwangi 
itu berdjumlah 139 kepala keluarga 
terdiri dari 695 djiwa. 

9 RANGKA DJENAZAH DI 
MAKAMKAN KEMBALI 

- Baru2 ini-oleh PDM 1II/9 Madia 
lengka telah dilangsungkan kembali 
pemakaian 9 rangka djenazah pahla 
wan jg sebelumnja tersebar di wila 
jah kabupaten tsb., di Taman Pah- 
lawan SAWALA Kadipaten. Pema: 
kamap dilakukan dengan suatu upa 
tjara militer jg dihadiri oleh sege- 
nap keluarganja dan wakil2 dari in- 
stansi2 sipil maupun militer setem- 
bat. £ 73 7 

SEBUAH DESA PERTJOBAAN 
' DIBUKA . 

Desa Lohbener ketjamatan  Loh- 
bener Kab. Indramaju dewasa ini 
telah didjadikan desa pertjobaan is 
mendapat  sokongan tetap dari pe: 
merintah sebesar Rp. 2500.:— se: 
tiap kwartalnia. Achirnja bulan S-n 
tember jl. didesa itu telah dimulai 
pembuatan tempat pemberhentian 
bis, selokan2 air, deretan2 warung2 
kopi dan empang2 jg pandjangnja 
60 meter. Pembuatan tempat pem- 
berhentian kendaraan dianggap pen 
ting karena desa Lohbener adalah 
tempat pertemuap djalan dari Diati 
barang dan Indramaju menudju Dja 

4 karta, 

mengadakan Ja : 

| nja 
t Tionghoa 

beberapa : 

BLORA 

| alang ai 

Angkatan Perang di 

PURWOKERTO 
"4 k 

  

BUKAAN GEDUNG PERTEMUAN 
| Pada tgl. 8 Oktober jl. di Purwo 
kerto telah dibuka dengan resmi se 
dung ,Hua Chiao Tze Yu She”. Pe 
'resmian “tsb. dikundjungi oleh wa- 
kil2 djawatan dan “organisasi serta 

i undangan lainnja. Pembanguann tsb 
telah memakan biaja sebanjak Rp. 

: 150.000.— 
Berhubung dengan telah berdiri- 

perkumpulan wanita Kristen 
' s€hung Hua -Chi Tu 

Chiao Fu Ni Hui”, maka pada gtl. 
15- Oktober. 1954 j.a.d. dengan ber- 
tempat digredja  Djalan Puteran 
Purwokerto akan diadakan peresmi 
an berdirinja perkumpulsn Wanita 
Kristen . Tionghoa tsb. jg diketuai 
coleh nj. Tan Tjoe Djan. 

baja Bung Tomo memberikan 
atu" maba terhadap. suatu 
reni 

dek hendak “dilaksanakan dengan | 
bantuan kira2 25.000 tukang be- | 
tjak dalam kota Surabz 
pokoknja hendak “dikump pulkan 
uang dari tiap orang tukang betjak 
Bang ang seminggnaja. 

5 bulan Oktober 

pabrik lagi dan buruhrja-pun di- 
ambilkan dari tukang betjak, dan 
demikian seterusnja, 

adalah, bahwa sudah mendjadi prin 
sip, bhw. pekerdjaan mengendarakan 
be'jal 
terus-menerus, dan tindak dapat di 
pertanggung-djawabkan. Kini 
gaj salah satu usaha untuk melen/ap 
kan penjupiran “betjak itu diantara 
nia adalah idee bung Tomo tsb: Se 
mentara itu sudah tentu ada djalan 
djalan Iain jang patut pula dipikir 
kan, umpamanja melaksanakan mc 
torisasi betjak: tetapj djelas. pengen 
daraan bet/ak separti sekarang ini 
sudah tidak patut didjalankan, de 
mikian Bung Tomo.-Ia menjerukan, 
agar hal inj jang merupakan suatu 
usaha sosiar ekonomis itu djangan 
sekali-kali ditjampurj politik. 

KUDUS 
(aa anoman uan 

satu regu 
dibawa t 
A. Halatu, telah dapat menang-   .G.N.I. DIRESMIKAN. 

Bertepatan dengan hari ulang ta- 
hun ke IX Angkatan Perang Rep. 
Indonesia, pada tgl. 5 Oktober jl. 
telah diresmikan “pembukaan GNI 
Blora. Pengguntingan pita pada upa 
fjara pembukaan gedung tsb. dj la-' 
kukan oleh Ibu Bupati. Bersama de 
ngan itu diadakan pula resepsi hari 

ke IX Angkatan Pe- 
rang Rep. Ifdonesia, jg diramaikan 
dengan pertundjukan petikan Wa- 
"jang Orang. 

Perlu diketahui bahwa beaja pem 
buatan gedung tsb. sampai kini te- 
lah menelan uang sebanjak Rp. 
21.500. : 

kap dua orang penggedor 
membekal sebuah pistol. Penang- 
kapan tsb. terdjadi sewaktu kedua 
penggedor tsb. sedang akan naik 
betjak, dimuka sarang pelatiuran 
didesa Mlati Kidul Kudus. 

lir mereka itu sedjak sore harinja, 
karena sesuatu 
mereka itu jang berpakaian sera- 

dengan antjaman pistolnja mere- 
ka minta uang sebesar Rp 100.— 
Tetapi hania diberi Rp 5.— dan 
pemberian tsb. 
(Antara). 

A 

  

— Sedikit? 

Bung Tomo Tjita?kan 
“Dirikan Pubrik2 Dgn |    Dari Abang2 Betjak 
: DIMUKA para wartawan Sura- 

  

  

     

        

  

ngga, Sapat Lidisikan 

Dasar pikiran untuk rentjana ini 

itu tidak dapat dipertahankan 

seba 

(Antara) 

  

DUA PENGGEDOR TER- 
TANGKAP. 

Tg. 7-10 sekira djam - 23.30 
Polisi Perintis di Kudus 
pimpinan Komandan 

jang 

Pihak berwadjib telah menjina- 

laporan, bahwa | 

am telah mendatangi rumah 
eluarga Tionghoa setempat, jang 

ditolak. . 

  IBanitia Perbaikan M 
kanan Rakjat Dilantik 
Kita Harus Mengangkat Taraf Hidup 
»Dengan Sebenggol” Djadi Jang Lebih 

— Tinggi Lagi — Kata "Dr. Marzuki 

  

ModalGotongRojong || 

000. 

ril berani berkata: .,Identifikasi 
dengan tjap djari adalah satu2nia 
didunia ini jang tidak. mungkin 
disangkal.” 

dokter -wanita di London 

'kerdja. Sangat menarik perhatian 

-ajai tjap djari jang kelihatannja 
"sama. - 

jang baik sangat, karena tiga kem 
bar itu sama seluruhnja. Cherrill 
pergi kerumah sakit itu dan me- 
ngambil tjap djari 
tadi. 

| Dibelakang 
|.,Seotland Yards 
Fred Cberrill — Djago,'Tjap Djari2 Meu- 

tjeritakan Pengalaman2nja Dalam | 
Mengusut Kedjahatan2. 

BANJAK PENDJAHAT diseret kemuka hakim, karena se- '! : 
polisi, jang tjuriga berkata kepada diri sendiri: Muka itu 12.30 O.K.. Irama Masa & Irama 4 Fat 

“Or ang 

“kenal?” Fred Cherrill, bekas 

  

    
. perbuat: 
“kena   

  

Oopsir polisi Scotland Yard, mem- 

“punjai sistem jang lebih djitu. Djika ia sedang memeriksa bekas2 
uatan kedjahatan, kadang2 dengan tiba2 ia berkata: ,,Aku 

tjap djari itu "Dan segala rahasia dengan tjepat terbongkar, 
' Iebih tjepat lagi daripada tierita2 detektif didalam buku2, bahkan Nila Kirana: 
lebih tjepat dari Sherlock Holmes sendiri. 

: @berrilt 5 barud ini mengundur- 
kam diri dari Scotland Yard sesu- 
dah bekerdja. disitu 40 tahun la- 
manja. Diantara orang2 polisi dan 
kaum pendjahat ia terkenal seba- 
gai ,,Djago tjap djari”. 5 

'Sebagai kepala dari ,,Biro Tjap 
Djari” jang terkenal dari Scotland 
Yord, ia disegani sangat oleh tiap 
tiap pendjahat. Banjak pendjahat 
jang sudah memberi selamat ke- 
pada diri sendiri 'karena kira me- 
reka tidak meninggalkan bekas2 
perbuatan mereka, tjukup mem- | 
punjai lantaran untuk me-maki2 
dan me-njumpah2 terhadap Cher- 
rill, djika tiba2 ia ditangkap oleh 
polisi. Pembunuh2 jang sebetul- 
nja akan lenjap tidak ketahuan, 
“ditarik ketiang gantungan, hanja 
karena meninggalkan  tjap djari 
sadja. $ 

Bukti2 tjap djari. 
Cherrill ini mentjeritakan pe- 

agalaman2nja didalam — bukunja 
»Cherrill of the: Yard”- (Cherrill 
Jarj Scotland Yard). 

Dia djuga mentjeritakan, bagai- 
mana ja mempergunakan tjap 
djari sebagai bukti2 jang tidak 
bisa disangkal, djika ia sedang 
dtanggung oleh pokrol  sipendja- 
hat untuk membuktikan tuduhan2 
nja. 
Ti berkejakinan bahwa tidak 

ada dua orang diseluruh dunia ini 
mempunjai tjap2 djari jang sama. 
Setjara . ilmu pasti - ia- menaksir 
bahwa kemungkinan terdjadinja 
hal itu adalah satu didalam sesep- 
ilup. Dan satu septitun dida- 
lam bahasa Perantjis atau Ameri 
ka Serikat adalah : 

1.000.000.000.000.090.000.000. 

Di Inggeris satu septiliun ber- 
arti : 

1.000.000.000.000.000.000.000. 
209.9090.090.090.000.000.000. 

Inilah sebabnja mengapa Cher- 

Melawan teori Cherrill. 

Didalam tahun 1944, seorang 
telah 

berusaha merobohkan teori Cher- 
rill. Seperangkap kembar tiga, se 
mua perempuan, telah lahir diru- 
mah sakit dimana dokter itu be- 

nja bahwa ketiga anak itu mempu 

Ini adalah suatu test case” 

  
-mengambil 

  
dari kanak2 

. Eksperiment penting.   
GUBERNUR DJAWA TENGAH, hari Sabtu telah melantik 

Panitia Perbaikan Makanan Rakiat Djawa Tengah. Seperti diketa- 
hui panitia tsb. beranggauta 9 orang jang terdiri dari wakil-wakil 
D.P.D., Diawatan Pertanian, Perikanan Darat, Kehewanan dan 
Kesehatan Provinsi Djawa Tengah jang diketuai oleh Dr. Marzuki 
dari D.P.D. Provinsi. 

Pelantikan jang disaksikan oleh 
Residen, Walikota, Bupati2 
Kepala2 Djawatan Provinsi Dja- 
wa Tengah itu, selain mendengar- 
kan seruan Gubernur jg ditudju- 
kan kepada panitia untuk dapat 
mengatasi tugasnja, djuga mende 
ngarkan keterangan ketua panitia, 
1g antara lain menjatakan, bahwa 
didaerah Djawa Tengah jg. hasil 
pertanian dan perikanan daratnja 
mentjapai kemadjuan itu hendak- 
nja djangan terulan lagi per- 
istiwa2 adanja penjakit kelaparan 
seperti jang 'terdjadi pada tahun 
1951 dan 1952. 

Menurut Dr. Marzuki kalau di 
zaman pendjadjahan rakjat kita 
dibatasi hidup dengan ..sebeng- 
ol”, kini harus hidup dalam taraf 
erlipatganda dan harus mengenal 

bahan2 makanan ig berguna bagi | 
tubuhnja. ' Selandjutnja — kepada 
para pamongpradja jg hadir 
minta bantuannja untuk pelaksa- 
naan panitia terutama dalam 
usaha2 ' memperkembang dan 
membiasakan masjarakat tentang 
pengertian .zat2 makanan. Patut 
ditambahkan, bahwa panitia telah 
pula menerima kesanggupan ban- 
tuan2 moril antara lain dari Dr. 
Yap. Kie Tiong, Dr. Tonn, Dr. 
Heubner dan Prof. Ohmen dari: 
Jogja. Dan untuk biaja pertama 
telah diterima uang dari pemerin- 
tah sebesar Rp. 500.000.— 

Keadaan kesehatan di 
2 Djateng. 

' Sementara itu dibanding dengan 
waktu sebelum perang dunia il. dan 
dalam masa pendudukan  Djepang, 
kesehatan di Djawa Tengah kini 
ada lebih baik. Meskipun tidak se- 
tjara  tjepat kebaikan itu nampak 
njata, misalnja epidemi2 pes ig pa- 
da tahun 1946—1949 - masih tam- 
pak, kinj telah lenjip. Demikian ke 

terangkan anggota DPD Prop. Dja- 
wa Tengah bagian kesehatan kepa- 
da Antara”. Selandjutnja diterang 
kan, bahwa berbeda sekali dengan 
zaman jl, kini para dokter jg heker 

|dja pada dinas pemerintahan dapat 
lebih “leluasa bekerdia untuk mem- 
pergunakan inisiatif?nja kearah usa 
ha2. mempertinggi kesehatan  rakjati 
Tetapi kebanjakan rentjana' itu men 
djadi kandas karena “ terbentur da- 

lam soal kenangan. Dalam pada itu 
karena bantuan2 dari WHO sedik.t 
demi sedikit wabah penjakit fram- 
bosia dapat diberantas. 

-Kurangnja tenaga dokter. 
Tentang kurangnja 

ter jg dirasakan diseluruh  Indone- 
sia, untuk sementara Djawa Tengah 
menutup kekurangan itu dengan dia 
lan memperbanjak  tenaga2 medis 
misalnja mantri2 djururawat dll.nja, 
jg dalam hal ini mendjadi perhati-   an Pemerintah Djawa Tengah utk, 282729 

dan. 

ia 

| 170268 
193799 

.409858 

130897   
ut 

tenaga2 dok- | 

  

lebih banjak mengadakan  tjalon2- 
nja. Dalam pada itu diterangkan, 
bahwa dari tenaga dokter di Inde- 
nesia jg djumlahnja Ik. 560 orang, 
untuk Djawa Tengah ada Ik. 90 
orang jg harus melajani 15 djuta 
djiwa. Selandjutnja mengenai usaha 
memperbaiki makanan rakjat dj te- 

rangkan, bahwa pertjobaan jg di Ia 
kukan oleh Dr. Suparno pada ling- 
kungan anak2 sekolah rakjat di So 
lo berhasil baik. Tetapi memakan 
biaja jg tidak sedikit, karena setiap 
anak memerlukan ongkos 85 sen se 
hari. (Antara). 

Ia menulis: Ini“ adalah suatu 
eksperiment jg penting sangat di 
pandang dari sudut apa sadja. Se- 

bab djika tiap djarj anak2 ita santa 
— ataupun hania dari dua enak sa 

aja — maka sistem identifikasi de- 
ngan tjap djari digontjangkan pada 
dasarnja.” 

Tetapi ketika mempeladiar'  tjer 
djari anak2 itu ig sudah diperbesar 
setjara fotografis, ia lega - hatinja, 
karena sistem: itu tidak mengalami 

bahaja. Memang dipandang dengan 
begitu sadja oleh. orang jg bukan 
ahli, tjap2 djari itu sama, tetapi dii 
ka dipeladjari betul2 oleh ahlinja, 
barulah kelihatan perbedaan2nia. 

Tiap2 harj beratus2 tjap djari da 
ri orang2 jg sedang ditahan di teri- 
ma oleh Biro Tjap Djari dari selu- 
ruh pendjuru Britania. Banjak dju- 
ga datang dari seberang lautan. Ma 

sing2 situ “kemudian . diatur didalam 
kelas dan sub-kelasnja. Dengan de- 

mikian mudahlah bagi polisi untuk 

mentjari suatu tjap djari: didalam 
beberapa menit sadja “dapat dikete- 
mukan tjap jg ditjari. Cherrill su- 
dah hafal sekalj tentang tjap2 dijari, 
sehingga seringkali ia tidak perlu 
memakaj dokumentasi itu untuk me 
ngenal suatu tjap djari. YDiika ia 
memeriksa tempat dimana kediah: 

tan dilakukan, . ia  mempeladiari 
tiap2 tiap djarj jg terdapat disitu. 
Seringkah ia mengenalnja, dan se- 
gerapun ia memberi perintah untuk 
menangkap sj Anu atau Sj it: 

      

Tiintjin sebagai bukti. 

Tetapi. tidak kurang pula kedjad: 
an2 bahwa ia lebih mendapat kepua 
san dengan membuktikan bahwa 
orang jg dituduh bukan jg melaku- 

kan: suatu -kedjahatan. Satu perist'- 
wa terdjadi ditahun 1931. Seorang 
laki2 dituduh menganiaja seorang 

perempuan.  Pembelanja — mengata- 

kan. bahwa perempuan 'itu adalah 
seorang djahat. 

Meskipun perempuan ini menjang 
kalnja mati2an, pembela tadi berke 
ras bahwa beberapa tahun jg lalu ia 
telah mentjurj sebentuk tjintjin. Pe 
rempuan tadi berseru: ,,Belum per-, 
nah saja dihukum “karena mentiuri, ' 

dan belum pernah djuga saja dipen 
djarakan”. 

Tetapi pembela tadi memanggil 

seorang polisi sebagai - saksi dan 
bertanja kepadanja: .Kenalkah 
tuan orang perempuan ini?” Polisi 
mendjawab: Saja kenal, saja me- 
nangkap dia ditahun 1927 dan ha- 
dir. djuga ketika hakim memutus hu 
kumannja”. Polisi menjebut nama 
perempuan. Nama itu sangat dja- 
rang terdapat — dan nama itu sa- 
ma dengan nama perempuan jg se-i 
karang .ini katanja telah dianiaja. 

Seorang saksj lain pemilik tjin ! 
tjin jg ditjuri — djuga mengatakan 
bahwa perempuan inilah jg men- 
tjuri. 

  

Kemudian Cherrill dipanggil. Ia! 

tjap djari perempuan 
ini, dan. dipersamakannja dengan 
tjap diari perempuan jg dulu per- 
nah dihukum karena mentjuri tjin- 
tjin. Kedua tjap itu tidak sama. 

Demikianlah kehormata, orang 
dapat “dibela. Kebetulan sadja na- 
manja sama, djuga potongannja sa 
ma. Hanja tjap diarinja berlainan, 
dan inj tidak berdjusta. 

Buku Chertiill itu tidak kalah he- 

batnja dengan buku detektif isapan 
djempol karangan siapapun. Banjak 
kedjadian2 jg ditjeritakannja, diwak 
tunja telah muntjul sebagai berita 
hebat dihalaman muka surat2 ka- 
bar. 

  
Peristiwa ,,French Marie” 

Umpamanja peristiwa French 
Marie”, seorang wanita tukang nge- 
loior ig ditjekik mati dikamarnja di 
London. 17 bulan lamanja kedjadi- 
an ini tidak dapat diselesaikan po- 
lisi, sampai sipembunuh membunuh 
lagi seorang perempuan lai, di Ing 
gris Utara. Tjap djarj membuktikan 
bahwa -ada. hubungan antara kedua 
peristiwa itu. 

Ada pula peristiwa ,.Ripper”. jg 
mendialankan teror di lorong2 Lon 
don jg harus digelapkan karena ba- 

haja serangan udara - didjaman pe- 
rang tahun 1942. 4 orang perempu- 
an telah diredjangnja dan kemudi- 
an dibunuhnja. Tjap djari membuk 
tikan bahwa ia kebot (orang ig me- 
makaj tangan kiri), dan pengetahu- 
an ini banjak membantu  dida'am 
mentjari dan kemudian  menghu- ! 
kum siperndjahat itu, — seorang dju' 
ru. terbang berumur 28 tahun ber- 
nama Gordon Frederick Commins. 

. Cherrili sudah. mengundurkan di- 
ri dari Scotland Yardj :tetapi: dunia 
pendjahat dj London tidak “akan lu- 
pa siapa dia. 

  

Eialtan Uang Besar 
Rp. 500,— . 
48690 222770 

218212 188248 
140533 251648 
248873 86024 
338172 228448 
386462 227381 
18893 3528349 

179099 323765 
336104 160187 
143260 311139 
71536 206322 

188777 316637 
134973 180686 
29866 372851 

389253 “ 92832 | 
“73436 150651 
169654. 179877 
48542 297322 

235358 45599 
36191 325108 

220993 94531 
327812 67459 
69523 218187 

140205 224374 
188566 166036 
335436 214176 
361004 244113 

Hadah dari 
285361 217317 
22282 383345 

254126 351762 
715798 139193 

310297 . 65196 
33327. 216334 
71304 200531 

219677 257313 
334586 284943 
71360 88834 

145553 121586 
356681 129382 
239896 147172 

46760 
163412 
205632 
400099 
42250 

105422 
369016 
324837 
266602 
193694 
297187 
176635 
169568 
43085 

30084 
126266 
227637! 
330726 
43271 
60729 

218283 
347826 
248160 
392213 
103550 
10080   263335 

398357 
253548 
54480 

93752 
20569 

400523 
77628 

299531 
30725 
52344 
192839 
114369 
303973 
284883 
270938 
136448 
25854 

269965 
91907 

255072 
327440 
377412 
238302 
237581 
182816 
139435 

327679 240188 
57617 368622 

101140 51600 
37306 267976 
129406 197198 
159167 
86499 204087 
23850 240832 

221055" 324330 
12509 382147 

395341 282620 
141583 100387 

142025 259139 
390500 100032 
171751 118240 
26339 315254 

368277 161034 
29981 220939 
68222 213116 
57093 213589 

338805: 107691 
57939 362207 

292949 238888 

(30767 

60656 

138334 
307646 
163244 
331084 
324346 
383682 
301173 
83099 

358461 
228709 
115608 
211939 
147587 

  

227169 80305 208930 81364 125768 298381 192721 55748 
276559 256981 193379 267206 146986 386419 252865 397811 
107507 27601 18084 169166 68572 171766 24643 113979 
378611 205605 166475 257048 363258 94475 381862 85835 
160128 208535 223640 126619 408401 90776 70662 . 20186 
317310 344667 125710 249742: 234414 128265. 117833: 294367 
300405 262091 95677. 3785211 72089 113612 108728 124334 
354774 357710 180844 879931350732 393822 136259 336424: 
286731 166011 157968 3119871359199 406746 206849 2017211 
144947 395876 284613 687531276264 292490 359220 99338 
261258403605 278645 346796 1307960” 51734 375933 98366 
59112 197780 144370 117645 1264912 134135 399818 166767 

207897 252447 128763 106871286443 198675 139150 27956 
379005 233468 - 87456 251372 279704 . 394630 138082 947848 
192862 286418 361776 1767261156515 286407 91091 162104 
159960 96566 367173 2582341 84308 371267 316997 406349: 
252099 140164 227495 185197. 282835. 219057 354IM - 198233 

5 da : 347641 56903 194262" 19NOGI 
Hadiah dari, Rp: 250,— 1153821 146313 251971 03138 
294729 154451 176851 406498 302984 94441 269981 295760 
35483 106352 268963 79728 37096 17028 86515 177329 
46771. 212019 123848 341877 225994 45534 318487 164454 

161923 391469 242025 309735 385854 73869 120462 262217 
308791 187299 - 362890 301127 177195 234421 167297 221809 | 
368461 59187 408691 172884 206766 398909 110924 154264 | 
189767 262548 " 21790 289574 316007 383110 291849 304484 
171866 42685 . 26764 75155 69480 295047 329550 “81376 
281096 171553 322565 371748 117163 261865 111464 321293! 
406718 368540 375432 137747 196707 68068 83271 184828! 
329471 16531: 21745 364879 311351 - 99268 250616 353634 
150959 29807 377977 116043 281857 284878 209381 73087 | 
180758 “137523 102903 ' 87154 367715 233203 272721 10899 
375303. 324736 121901 141620 ' 64317 212075 42865 90743 
96768 10225 159326 292621 292388 109002 167656 175572 

163728 246929 241325 215621 289820 367140 353395 29678 
255328 268977 175436 236170 59364 401464 351194 232560 
136866 213791 236711 154971 95416 168208 213280 113050 
247704 324695 117940 34991 209302 109191 187268 27377 
249576 335249 49881 100758 46614 231956 160454 310594 
308906 116807 297014 12918 131160 42668 270752244521912 k 
322761 376112 373077 363918 131123 42668 270752 131160 
322761 376112 373077 363978 11010 378318 ” 137445 12830 
25144 57441 ” 366386 10428 205945 149040 163230 58371 
56475 90613 - 349793. 122146 320880 362886 56343 208817 
711118 85501 204426 30082 12787 285173 400790 112793 

188937 293701 359364 318119 213872 54018 390293 365200 
293388 326957 - 27515 397039: 82668 301174 193699 106304 
119426 192452 - 355665 284162 169819 321118 166400 204597 
244312 . 203712 60379 402591 217380 343354 217380 343354 
366496 336105. 288152 64649. (Bersambung), 

"Orkes Percy 

  
1 

temukan dan 

korban 
tadi, 

    

SIARAN R.R.I, 

Semarang, 12 Okt. 1954: 

Djam 06.10 Instrumentalia: 06.40 
Faith: 0210 Piano 

Tunggal: 07.30 Gending2 Surabaig: 

12.05 Orkes Haw Pemuda Maluku, 

Baru: 13.15 Che” Edah berlagu: 
13.40 .Konsert Siang: 17.05. Gen- 
ding? Semarangan: 17.40 Gending2 

Semarangan (landjutan): 18.15 Les 

Paul. dan Mary Ford» 18.30 Trio 

19.30 The Moon Is- 

land @uintets 20.30 Siaran Penera- 
ngan: 20.45  Rajuan Bing Slamet, 

21.15 Santiswaran: | 22.20 Hiburan 
Malam, 23.00 Tutup. 

Sarakarta, 12 Okt. 1954: 

Djam 06.03 Aneka warna Indone- 
sia: 06.45 Dari Malaya: 07.15. Or- 

kes Kulintang, 07.45 Krontjong As- 
li: 12,03 Disco Varia, 12:45 Kon- 
sert Siang: 13.15 Musik Swing, 

13.45 Instrumentalia Ringan: 14.00 

Sekedar Penawan Lelah: 17.05 Du- 
nia kanak2: 17.45 Varia Djawa 'Te- 
ngah: 18.00 Tjeritera kanak2: 18:15 
Paul Weston dil: -18.30 Irama In- 

donesia: 19.30 Pilihan Pendengar: 
20.30 Wajang Orang: 22.15 Wajang 

Orang (landjutan): 24.00 “Tutup. 

Jogjakarta, 12, Okt. 1954: 

Djam 06.10 Paduan Suara bersa- 

ma Barat: 06.30 Gelanggang Podo- 

moro, 07.15 Rajuan Andalas: 07.30 
Albert Sandler: 07.45 Empat Seka- . 

wan:: 12.05 -— 1245 — 13:10 — 
13.40 Ujon2 Madyo, 17.00 Donge- 
ngan kanak2: 17.15 Polka gembira, 
17.40 Trio Nina Kirana: 18.00 Mars 
Indonesia: 18.15 Siaran untuk AP, 

19.40 Seni Suara Djawa: 20.15 Se- 
buah Suita: 20.30 Suara Malam, 
21.15 Obrolan pak Besut: 21.30 Ke- 
tjapi Seruling: 22.10 Bingkisan" Ma- 

lam, 23.00 Tutup. 

Djakarta, 12 Okt. 1954: 

Djam 06:10 Orkes Studio Ban- 

dung: 06.30  Tapian Na Uli mo- 
dern, 07.10. Orkes Seling: 07.30 Ga- 
melan Djawa: “12.00 Lagu2 Mi- 

nangkabau: 13.40 Musik Kulintang, 
13.00 Dari film Meratjun Sukma, 

1340 Gitar dan Suling: 14.00 Or- 
kes “Samudera: 17.00 Trio Irama, 
17.30 Orkes Hawaiian. Rame Den- 
dang: 18.00 Varia Nusantara: 18.15 

Sekar. Galih Pantjawarna: 19.309 Or- 
kes. Chandra. Kirana: 20.40 Game- 
lan Lampung: 21.15 Ketjapi Seling, 
21.30 Pilihan Pendengar: 22.15 La- 

gu2 Krontjong, 23.00 Tutup. 

cg 

Sampai Bertemu 
10 Th. Lagi... 

Lawalata Berangkat Ke- 
liling Dunia Dgn Dja- 

lan Kaki 

DJUM?AT djam 14,30 Lawala- 
ta. dengan diantar oleh serombo- 
ngan wartawan Makassar 
menudju Surabaja dengan 
wat terbang untuk memulai per- 
djalanan keliling dunia seperti su 
dah berkali-kali diberitakan. I: 
tjuma membawa 3 pasang pakai- 
an dan barang2 enteng jang diper 
lukan dalam perdjalanannia serta 
sepasang sepatu kulit serep. 
waannja itu diisi dalam ransel tua 
militer. Ia memakai 
tanpa krag bertopi PON .ig me- 

| makai lambang negara R.I. 
tjelana khaki kuning. Ketika hen 
dak masuk pintu pesawat terbang 
Lawalata mengajunkan tanganrja 
dan berkata : ,,Sammai ketemu 10 

telah 
pesa- 

Ia 

Ba- 

badju kaos 

dan 

tahun j.a.d”...... (Antara), 

Kalau Ada 
Antjaman 

Antjaman Itu Dari Kuo- 
mintang—Kata Krishna 

Menon 

MENDJAWAB pertanjaan war- 
tawan2 Amerika apakah ada ”an- 
ijoman komunis di Asia Tengga- 
ra”, ketua delegasi India Krishna 
Menon menjatakan dalam kompe- 
rersi pers digedung P.B.B. hari 
Kemis, bahwa, apabila ian dita- 
njalian itu ada, tidaklah seharus- 
nia fjara menghadapinja itu de- 
ngan mendirikan Seato. Waktu di 
desak supaja memberikan penda- 
patnja, Krishna Menon menegas- 
kan bahwa, apabila ada antjaman, 
maka antjaman itu tidak datang 
dari pihak komunis, tetapi dari 
Kuomintang. 

Mengenaj persoalan  mempersatu- 
Dierman, Krishna Menon menjata- 
kan bahwa kedua belah pihak telah « 
sama2 menjatakan keinginannja un- 

tuk “mempersatukan “Djermap itu 

dam tidak satu jang ingin pemisahan. 
Maka adalah sudah. sewadjarnja apa, 
Kila kedua belah pihak (Djerman Ba- 
rat dan Timur) berkumpul dan be- 
runding — untuk melaksanakan  ke- 
Inginan “bersama 'itu. Demikian " ke- 
tua' delegasi India itu. (Antara). 

Y 

   

POLISI Tokio pada hari Djum' 
at menahan nachoda dari sebuah 
kapal jang terbalik pada hari itu 
diuga di danau Sagami kira2 40 
mil Barat Laut Tokio ketika se- 
dang Spa untuk darmawisata 
oleh 270 orang anak sekolah, Na- 
choda tsb, ditahan berdasarkan 
tuduhan bahwa ia telah mengang 
ut ap er “mp jang djumlahnja 

lebih dari 2 kali Tipat daripada 
diumlah, jang diizinkan, untuk 
kanainja jang besarnja 314 ton. 
Hingga malam Sabtu masih ada 20 
Orang anak sekolah penumpang 
kapal tsb, belum lagi dapat dike 

sanget dichawatir- 
kan bahwa mereka tewas sebagai 

ketjerobohan — nachoda 
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dan ketawa berseri”, : 

berkat PRODENT 

tapal gigi jang - 
paling baik! 

  

m sangat hesa 

    
   

   
Tata Sa 

R. FAN 

  

   
   

  

  

  

      

lekas 

  

  

     

  
   

        

   

        

AN TAY 
can MAS 

  

  

pudjian dari Tuan2 jan tanah 
Ba PUTRA 2 SUL 

a sembuh # PAN aan A1 

Kalau Tuan suka batja 4 
mana dapat diperiksa tanda tangan 
rim adres Tuan jang terang (blok 

   

    

    

   
   

    

     
   

: ur 

Dag Ba SPRUW PILL: lu- 

LENG digosokkan (dipidj 
     

sembuh karena: BAN L 

    

    
   

3 

  

   

Ba ang an 

AN, Pegawai tinggi" 

"surat2 “pudjian tersebut di | 
|SIPEMUDII, -silahkan ki- |. 

let er) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN. LENG 
TJENG.. : 

»Minjak Obat BAN LENG”, Obat 
»BALSI "LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 

p 250 1 buat 1 botol Ban Leng Rp 1 
p 3.— buat 1 blek Balsem Ban 

ai 13 Li Bantan Na tertjatat 

  

        

  

   
  
  

  

Semua Ad itu 
banjak sekali surat |. 

'BADUKA RADIA2, |. 
dll, jang su |. 

dari matjam2 'penjakit. n 

  

    BAN LNG TJENG” 

     
     Tuan jang memakai Brylcreem tiap pagi 

mengalami. bahwa rambut Tuan tetap rapi 

sepandjang hari. Tuan melihat tjahaja indah, 

jang diberikan Brylcreem pada rambut. 

'Tuan merasa bagaimana Bryltreem 'mem- 
bersihkan serta mentjegah keringnja kulit 

kepala. Dan Tuan ingat mengurut rambut 

  

pada tuan, ongkos kirim 

      baik? dengan Brylcreem. Dengan begini 

PN ac nag Tuan menikmati kesenangan berganda ram- 
  

Rp. 2 2 Rp. 9.—, 
3 — Trekkl. & porto vrij. 

5 tanggung. baik: sakit 
la nier, eiwit, RINALS 

ur: batu2 dalam djala- 

  

selamanja. Pakailah selalu Brylcreem    untuk rambut rapi dan sehat 
BB saj3a P.T. : 

      
    

    

   

  

       

  

    

    

    

  

   

    

BRYVLCREEM, 
obat rambut jang sampurna | 

but selalu rapi dan rambut sehat untuk ” 

  

  

  

  

      

ka2 Gom, Keenan, petja2 di- 
mulut en bibir: Rp. 20.—. BORA- Pena 5 

TT ia aa Pinta tidur Rp Atri, 2 
sakit maag, makan “sakit, rasa Ilmu Gaib dan . SUTJIHATI 
lapar Rp. 20.— URUNOL: sakit Sanggup mengobati penjakit 
kentjing darah, nanah, luka, pe- hingga sembuh: Perobatan dari 
rih. EPRALIN: sembuhkan sa-! djauh. Sedia Obat2 Indonesia tju- 

3 kit taeko (lepra), rata2 & Rp. 20.—: kup. Ongkos damai. 
: per doos. MONGORIA, PHI: 

Rp. 30.— GI - ACHLI FALAK - ACHLI NASIB 
5 p Pa aa ba Ben ena 5 as SNN el BA an 

' , Ae ANN E aambeien (titjang) R ea : e 

| Reampuan Jeng Jogi || pki ka es aa pa Pa Jp ga 
, bunting muda of tua ZALF Rp. “.N BUAH DADA) akan menemui (mendjalani) dan 

: ada perlu sekali mi- SUSUT ? ? BUSTERIN lekasi/ lain2. 
: (lnum anggur ini buat “bikin segar, kentjang dan per-j Kalau tidak tempo datang tju- 
4, a! djaga kandungan dja- baiki “bentuk “Rp. 20.— EX-| kup surat menjurat 1 orang diser- 
mp 5 TRA KERAS Rp. 75—' BEH , — ae tai uang Rp. 10—. Kalau bisa 

? kal ngan sampe GUGUT .....i pAK TELOR Rp: 5:—. CHRIS- : 2 AE “ Alamat | d4 & datang ongkos Rp- 7,50-. 
f :  (keruron) menamba- TANOL bikin kurus,  ketjilkan Pa 1 R HADINARTONO Ko PENASEHAT, 

|ken kekuatan bagi Pa Pa Rp. 20— Portof MULIA Gl ai Ga (R- GUNAR) Pagi djam 9—12. 
vc £ . TA s KARANGTEMPEL N2 14 1 ibunja dan djau dari THIO CIOK GIEM - “naga An Hotel Islam kamar 124 on» pala rapi Dans, .30. 

Be kepala ma- Gang Tengah 22 — Semarang ! sn Main Sao Dijayaat ia, ari ar Prij. 

ok, sakit bepOde: ping- 1 Papan Kai Mela 1 Sar 

    

   

  

   

   
     

4 ini 

  

Distributors : 5 

Harmsen Verwey Dunlop N. V. 
| Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA   

gang sakit d.LI. minum - 
anggur 1 

bisa menangken obat 
| antay 5 tiap (bungkus) 
Anggur obat ini musti 

#) diminum sampe tjukup 
5 kulangta- 

    botol   

      , fif
a 

Hundjuk 
Pada sekalian Saudara-saudara dan sekalian Kiauw Pao 

: Bahua pada hari Minggu tg. 
Min Kuo ke 43 taun). 

Bersama ini kita mengundang 
tersebut suka memperlukan dateng untuk menjambut hari jang mulia itu. 

'Perajaan ini aken dimulai djam 8.30 pagi, 
murid sekolah. Terutama perlombaan Olah Raga 

Dengan ini kita banjak harep Saudara-saudara dan sekalian Kiauw Pao nanti suka merluken dateng, serta sablonnja kita Mengan banjak terima kasih. 

Banana Aan Bo aa 

  

  

Perusahaan Megara Tambang Tima 
Bangka, Pangkalpinang. 

(4EMBUTUHKAN TENAGA2 BERIDJAZAH: 

Ll. Sekolah Teknik Menengah (S.T.M) , 

2 Sekolah: Meugah Ekonomi, Atas 
SS 

« 

iLamaran2 disertai Mba dan riwajat hidup singkat diadjukan an Kepala Peru- 

sahaan Negara Fatiang Timah Bangka di Pangkalpinang. 

Kepala “palhbatik Timah Bangka, 
21 “Ih. R. UKAR BRATAKUSUMAH., 

    

(SMEA): 

        

  

  Manan nasa   Far 

  

Pn aa din dadlam ES s Pan Ha 1 Na 8 " 

ag ang Pu ea 

  

10.   

MARILAH! BELANDJA DISINI : 

TOKO ENG 
Djurnatan No. 36 — Telepon 2027 — Semarang Nan 

Segala ada — Harga melawan — Tanggung 
Horloge lelaki dan perempuan mulai 
Vulpen Sheaffers, Parker gs 

Katja Mata Sun 
Alat Pemotrek mulai 
Lontjeng Tembok mulai 
Lampu Stormking mulai 
Topi laken paling halus 
Wesky, Brandy, Jenever 

| Automatic Record Changer model R.C. 70B a 3 
Sepatu ,,Bata”, ,,Hana”, komplit, Harga di- 
tetapkan oleh Pemerintah. 

N. B. Ditjari: 5 JUFFROUW untuk pelajan Toko, 

  

  
memuaskan - , 

Rp. 165,— 

5. 100,— 
43 7,50 

165,— 

2. 350, — 

3». 400,— 

” 52,50 

» 15, — 
2250, — 

Untuk 

pasvorm 
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Kaum Wanita 

LESS, BUSTEHOUDERS, COR- 
SETTEN, BADCOSTUUMS dng. 

Datanglah di : 

Maison ,,WILLY” 
Randusari 21 — Semarang. 
TANGGUNG MEMUASKAN. 

Raman 

Beri Dean Hormat 
10 October 1954, djustru “pada hari peringetan “HARI Pe aa (Chung Hua 

pada sekalian saudara-saudara dan pada sekalian Kiauw Pao, supaja pada hari jang 

untuk upatjara peringetan ini djuga diadakan Gerak badan oleh murid 
dan untuk hiburan malem diadaken pertundjukan Tarie-tarian. 

HORMAT KITA, 

Panitya Perajaan Peringetan Hari National 
1 Ne Hua Min Kuo) ke 43 taun 

Haa J. MATARAM san 405 — SEMARANG,   
f 

  
  

      

      

    

        
    

  

  

  

  

DIDJUAL: 

PABERIK ES 
Berikut Gedongnja, sekalian dengan rumahnja kuasa : 

dan rumahnja Masinis, terletak di djalan besar di Djawa Tengah 

Gedung dan Tanah besarnja Lk, 5800 M? 

Penawaran dengan surat harap dialamatkan 

S. k. ini adv. No. 5/3140 

JAPONNEN, STRAP- 

jang bagus. 

  

  

  

    

  

Kes antam Lebih! iBerharga 
Pada Harta Berida Ng 

“Guras mas 
AJA 

piaRp3 K' RBA Apa — MAA 

er Bah en Sa semi 

    

      Erriaoaji ay Jeng 

Z|    Kunjita-Piraram 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 10090. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP ”GELAS MAS” DAPAT 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

3 
ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” ' TERDIRI DARI 

4 MATJAM: 

Kuat Lelaki — Kuat Wanita 

Hamil dan Branak 

Harga: 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

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

SELURUH INDONESIA. 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

Tjap,,Gelas Mas" 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP. No. 1472. 

——. 

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

SEMARANG. 
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N.V. BINTANG ToOrDIOE”             Krekot No. & — Telp. 2073 Gbr, ANN 

BR Ian Ie RAL BAK ATA 
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KAN aa TOR AA TN Te te BEAN PNG ME SPA Rs NA TEA NN AN 0 uu ONGa ea SAR, L3 £ An aa “ Ik Wah Sh GA Aoa ah ad : SE At 5 o : 
Ss : & 

: . 8 “ 

» 

Tuan Memerlukan Djaminan: wnt | Rumah Es” Il Doa Uno” 
—— Mena CE 2 MI (Depannja ,ORION” : — untuk isteri dan anak2 Tuan, djika mereka MG Bemarang”” ) 

, | :t a27. MMI Senantiasa menjediaka jarns 
" 

: Tuan Gagalkan sebelana masanja?. aa ag ani Aakan Warna | 

Saptu dan Minggu extra : 
ES LEE CHIE” 

AA TEE 25 

     
   

   

  Polis DWI GUNA ,,DHARMA NASIONAL” 
| dapat mendjamin kesedjahteraan hari tua Tuan        

Is 

ILelaki Lelah |   £ s 4 Fa 

uRat au N an 
serta keluarga Tuan. : ) : Tp A “ Na Dir tenaga tidak bisa 

.| Tuan hendak Mendjamin: (ee MIDjamu Kuat 
Mt "mean bilhaiae Siaka Ti dksbwbitan bar, sie MIN "etetkmpa berakpiot fitur, aji |esoknja Tuan akan berasa lebih || 

|segar, kuat dan gembira. 8 

1 Pak Rp.0.501 
tjita-tjitanja dapat tertjapai? 

Polis BEA SISWA ,,DHARMA NASIONAL” | 
adalah djaminan jang terbaik untuk beaja bela- 

djar anak2 Tuan dikemudian bari. 

  
   

    

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

AA 
JL. DEMAK 129 TILP. cit 

SENIN 
Mintalah Keterangan kepada 

P.T. Pertanggungan Djiwa ,,Dharma Nasional ,.,, Pn man 
Djalan TIANG BENDERA 90 — Tilpon Kota 807 — DIAKARTA-KOTA. Nenulanu 

dan agen-agen diseluruh tempat. 

—             
  

2 
Me mma 

  

mn Ma AE aah mama mann t 
-eg — e 
PERIIASAN MAS, INTEN, | INA 

— BERLIAN. 
Pembikinan Halus—Model Terbaru 

senantiasa direntjanakan dan dibikin 
oleh: 

DK AING won.ocro 
Bodjong 64 — Semarang — Telp. 646 
Petjinan 30 — Jogjakarta — Telp. 533 

Pembikinan didjamin amat memuaskan serta 
HARGA MELAWAN. 

Me LL LN AN EK . 

Pilek Baji | | Bk ek aj Ditjari di Solo: PAngin Djahat Banjak nelan obat,, mengganggu - " perut. Gosokkanlah. salep nikmat 
ini malam hari dileher, dada dan 
punggung. Tapal,dan uapnja bia- 
sanja menjembuhkan semalaman. 

  
    

BARU TRIMA LAGI: 
matjem2 werna: biru, idjo, TR 3 » 

Ce Imitatieleer tjoklat, merah, abu2, d.LI, 

& 5 x . - . . 

SATU PEMUDA TIONGHOA Djang an Dibiarkan! 
beridjazah Boekh. A. serta jang 

berpengalaman. 

Surat2 di-alamatkan pada 

5/3139 ini surat kabar. 

    Nylon Plastic dan Plastic: 
matjem2 Kembang dan werna 

Dekkleed (ain terpa: No. 10 & No. 8 

Pergantian musim selalu memba- 
wak bentjana. Banjak orang ma- 

No. # suk angin jg mendjadi bertambah 
berat, achirnja mendjadi sangat 
pajah dan sakit keras. Maka 

—— apabila terserang angin djahat 
lekaslah minum: 

AKAN SAMPAI DALAM SEDIKIT HARI: 

Aceu G. S. luar negeri 6 dan 12 V. 

PERSEDIAAN TERBATAS. 

Toko ,,EXCELSIOR?” N. V. 
Purwodinatan No. 36 — Telf. 1997 

JUWELIER   

        

  

“Sehoonbeids en Kapsalon Maison 
MARIN As 
RANDUSARI 21 — SEMARANG. 

Moderne gelaatsverzorging: Menghilangkan djerawat, vlek? dengan bestraling d.Ll. PERMANENT WAVE dengan model? jang "paling 

      Djamu 

Tolak Angin   1) POORAN SPORTING GOY 
DJL. PONTJOL 40 SEMARANG 

  

    

  

    

  

bafu dengan krul' besar. . 3 
5 w Sa 

SEMARANG. 
Specialiteit untuk short-wave ((ongenskop model) dan long-wave | Sangat mustadjab untuk menjem- Kabar Gembira untuk Pemain SPORT hi ma M aa Maa memanas am Kan | buat rambut pandjang dengan ombak? besar. buhkan atau menolak masuk Baru terima: 

BER REK EN NN NN 
Terpimpin oleh: Med. Gedpl. Schoonheidsspecialiste dan .Kapster | angin. Penjakit2 jang disebabkan 

M. S. RAHAT KN 
: karena angin akan segera lenjap, 

apabila minum Djamu ini habis cai 
bebrapa bungkus sadja. 

Dapat beli pada: 

e 

TELAH DATANG JANG SUDAH LAMA DITUNGGU? 

CYCLEMASTER 
Model Th. 1954 
(Schokbrekers muka/belakang ) 

1 r 

| Rupa-rupa ALAT SPORT 
Aa Dari ENGLAND, PAKISTAN, JAPAN dan INDIA. 

| Tentang harga PASTI LEBIH MURAH dari jang lain, 
dengan sembojan ANTI MAHAL, RADJA MURAH! 
Silahkan datang untuk menjaksikan sendiri. 

SEKALI TJOBA, TETAP BERLANGGANAN ! 

UNIVERSAL STORES 
' Sports Specialists 

CHIA LAN HWA. 
Tabib 

Lg 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 
Jan lain-lain Peniakit. Obati WA- 

SIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
ikar-akarnja. 

ZONDER OPERATIE 

Berhubung dengan kepindahan kami-ke Palembang dan sem- pitnja waktu untuk minta diri, maka dengan djalan ini kami se- keluarga berpamitan dari sekalian handai taulan. 
Atas segala kesalahan jang mungkin kami berbuat harap di 

maafkan pula hendaknja. 

R. M. Soeseno Tjokrosendjojo 
      

  

  
          

  

  
      

  

          

  
  

  

- dengan Keluarga BODIONG 6B — SEMARANG. Sangga Man 2 : Pe an : : 
I Salatiga, 8 Oktober 1054 Pn Lana ee Pa nga ——| IN. V. Prawira-Mulja | N. V.. Prawira-Mulja mna TN : Pa 2 Malioboro 43 — Telp. 668 | - Dil. Overste Slamet Rijadi 
man - ——— — LP — Pe Ba aa meng ea | JOGJAKARTA. | 255-257 — SOLO Toy — OACRRN CINEMAS | Anggur Obat Kolesom Tjap LIMA KUDA LEX 5.00-7.00-9.00 TINGGAL INI MALAM dan 8 Ann $ j Pp : GRIS BESOK MALAM PREMIERE 5.007.009.00 (u. 17 th) “wan Nan PLOREITA YOUNG OA SO Wan —.. ANGGUR KOLESOM UNTUK LELAKI | ANGGUR KOLESOM UNTUK WANITA d 40000400 TJAP LIMA KUDA | Tjap Lima Kuda sthes 5 TR ANG.E-R? 

The Most deceitful man a woman ever loved ! 
Seorang Penipu muslihat jang ditjintai oleh Wanita djelita ! Dia terima 
tjinta budi itu, tetapi balasannja mengetjewakan ! Serta akan membunuh 

Wanita itu djuga ! Thriller jang menggemparkan ! 

Senen malam Premiere SEAT 5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 
. YOLANDE DONLAN — DIRK BOGARDE — 

nPENNY PRINCESS 00rb 
Technicolor 

A Dekghtful, Gay Tight-hearted musical Comedy! KOTJAK! LUTJU! - An 3 Pa Ah ai a ABBAS 

17 tah.) 
dim.: 

  

  

Be LG 
INI MALAM 
D. M.B. (17tah) 

  

    
5.00 - 7.00 -9.00 

Penuh sensatie ! 3 
Pertarungan jang maha hebat! Serem dan Gempar ! 

Lakap ROBERT STERLING RAY COLLINS ond introducino PALMER LEE -A UNIVERSAL JNTERNATCMA PESING 

  

INI MALAM D.M.B. (13 tah YINI MALAM & BESOK MALAM 
5.00-7.00-9.00IR O Y A L 5-7.-—-9.- (17 tah) INDRA 

R.A. TITIEN SUMARNI 
Kampiun Bintang Film 1954 dalam    

   
Film Rimbu Hindustan 

»SI MB As 

  

Anggur ini baik sekali untuk membikin kuat tubuh jg lemah, 
bikin segar badan, teguhkan semangat dan tambahkan napsu ber- 
santap. Dengan demikian sendirinja anggur ini djadi mendjamin 
kesehatan, muka jang putjat djadi merah, tenaga bertambah, hati 
senantiasa riang gembira, ingatan terang, tidak ada lagi merasa 
pegal linu di kaki tangan, atau lain-lain penjakit jang biasa meng- 
ganggu. Orang jang kurang kuat akan merasa djadi kuat kombali, 
sementara orang jang masih muda akan djadi semingkin baik 
kewarasannja. Rasanja anggur ini jang enak, manis dan sedap, 
tjotjok amat untuk tiap-tiap orang. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
ANGGUR OBAT TJONG YANG 
Untuk Lelaki Tambah Tenaga 

2 Tjap Lima Kuda 
Anggur ini dibikin dari berbagai bahan jang mahal dan 

memberi faedah menambah tenaga. Kasiatannja ini Anggur bisa 
dibuktikan dalam tempo tidak lama. Mereka jang telah - kehila- 

. ngan tenaga, akan merasa kuat kombali setelah minum ini 'ang- 
| gur. Tubuhnja djadi segar, tampangnja bertjahaja, napsu makan 
bertambah, urat-urat kentjang lagi, kaki tangan djadi gesit, sedang 

| semangat pun djadi tambah. Sakit Punggung, pegal linu, kesemu- 
: tan, atau mata berkunang dan sebagainja akan hilang sama sekali 
| setelah minum ini anggur. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
E ANGGUR RHEUMATIEK 2 

Untuk Entjok dan Linu 4 
Tjap Lima Kuda 

| Anggur ini baik amat untuk kaum wanita jang biasa dihing- 
| gapi berbagai penjakit, badan lemah, kurang tenaga, tidak napsu 
| makan, semangat lesu, datang bulan tidak tjotjok, dan sebagainja, 
dalam tempo tidak lama itu semua gangguan akan hilang djika 
minum ini anggur. Tenaga akan kembali pula sebagai sediakala, 
muka djadi bertjahaja dan terang, napsu makan bertambah. piki- 
ran senang, hati gembira, tidak ada kesukaran lagi. Terlebih pula 
rasanja ini anggur dibikin enak sekali dan manis. tjotjok untuk 
para wanita. Tua dan Muda tdak ada pantangan untuk meminum- 
nja. Baik sekali bila ditjampur dengan telur ajam diaduk sampai rata. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

ANGGUR KOLESON AN THAY 
Tjap Lima Kuda 

Untuk Wanita Hamil. 
Ini anggur dibikin istimewa untuk wanita hamil, terutama di 

perantikan agar supaja sang baji'jang berada didalam kandungan 
.djadi sehat, sedang ibunja senantiasa tinggal segar tubuhnja. De- 
ngan minum ini anggur, wanita jang sedang hamil akan dapat tidur 

senang setiap malam, bersantap enak, semangat djadi gembira, 
| hingga didjauhkan dari segala gangguan penjakit. “Muka  djadi 
terang, gerak geriknja gesit, tidak kenal pula pegal linu, lesu, 
kepala sering pusing dan sebagainja lagi. Rasanja ini anggur pun 
dibikin tjotjok untuk wanita, enak, manis dan sedap, 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

ANGGUR BERANAK (SAFRAN ) 
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Seorang laki2 disewa saingannja untuk merampas kekajaan kekasit 
sendiri ! 
Tipu daja, pembunuhan, perkelahian dan pemalsuan dokumen 
terdjadi disekitar Jamaica jang romantis ! 

  

Ini malam pengabisan: RED SKELTON — VIRGINIA O'BRU 
5.00-7.00-9.00 (au. 17 th.) .Merton of the Mo: 

TINGGAL SEDIKIT MALAM! 
5.-7-9.- 07 hJIR E X Magpa IR 

M PUMMEL ROMMEL!!! 

  

ORION 

WATCH " 

  

film Indonesia baru. 

            

  

     

    
    
   

  

   
      
   

Tjap Lima Kuda 

Anggur ini dibikinnja istimewa untuk wanita sesudah bersalin, Lagar supaja dapatkan kembali dengan lekas kekuatannja, membi- 

TARZAN RIMBU HINDUSTAN | 
Penuh Perkelahian Seru : Gempar ! 

Anggur ini mandjur sekali untuk sembuhkan penjakit entjok 
(rheumatiek), dibikin menurut ratjikan dari satu achli penjakit jang 

k | sudah berpengalaman. Penjakit entjok (rheumatiek), kebanjakan 

Minggu Ke 
guys and an 

M3 tank ! 2 

Ke 5 Light blood-and-guts 

      

  

   

  

       
    

   

  

   

          

           
ae e : 1 berasal dari kenakalan diwaktu orang masih berusia muda. Djika | kin lebih deras keluarnja air-susu, hingga ibu itu dapatlah penuh : l 5 M 4 1 tidak lekas diberantas akibatnja akan bertambah heibat, tulang2 | kan kewadjibannja sebagai pengasuh dengan riang-gembira. De- 3 mcin ILYANA ANGAN 

INI MALAM & BESOK MALAM akan lebih sakit, antaranja ada jang lantas djadi bengkak dan se- jngan minum ini anggur ibu itu akan merasa kesehatannja baik ce GNI BRADY Setan asi si h ROXY 5-7-9.- (17tah) | bagainja pula. Anggur ini dapat menindas itu rasa sakit dan bas- ' sekali, gesit, muka bertjahaja, napsu makan bertambah, semangat 3 NgITTER miCe” “       

   

mi sehingga akarnja. Djuga orang jang sering kesemutan kaki 
tangannja, merasa lemas tubuhnia, dapat disembuhkan oleh gi 

ai 

OSMAN -Gumanti - NORMADIAH 

»DIAN' 
Penuh Tarian2 dan Njanjian2. 

Menarik — Merdu ! 

terang, dapat tidur njenjak, hingga djauh dari gangguan segala penjakit. Lantaran dapat air susu tjukup sudah tentu anak itu pun akan segar dan gemuk. Rasanja anggur ini enak sekali, manis dan sedap, tjotjok bagai wanita. 

   
anggur. Mereka jang pernah dihinggapi penjakit kotor, pula b 
sekali minum ini anggur guna mentjegah lain penjakit. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. : Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
: Harga per botol besar Rp. 12,50 — botol ketjil Rp. 7,50. 

Terbikia oleh: Toko Obat NGO HOK TONG 
GANG PINGGIR No. 1 —' SEMARANG — TELPON 1638. 

Dapat dibeli disegala Toko2 dan Warung2, 

    VITTORIO 
GASSMAN 
RELEASING       KEL 

- 
EXTRA: INI SORE djam 3.001 

  

Akan datang: Film Terbesar 

VICTOR MATURE — MARIE 
BLANCHARD 

'VEILS of 
BAGDAD" 

Color by Technicolor 

     Extra : Tjaranja maipy Tennis. ' 

DJAGALAN INI MALAM PREMIERE 5.007.009.017 th) 
Auyang Safi — Lo Wie — Wang Po — Yu Kuang0 

Him Dengkak 1-0 YAN NU COMING Bab" 
paling baru 

  
              

"LOOKS LIKE THE CAMP'S BEEN 3 
RANSACKEP ANO EVERYTAING 

| heg OF VALUE STOLEN/ | 

I HOPE I CAN MAKE 
PEGGY'S FATHER SWALLOW 

SOME OF THIS WATER --- 
HE'S UINCONSCIONS 1 

PEGOVIS STILLN PRETTY Bap, WiLtig! But NOW KNOW SLEEPIN/ IN |) WWY PEcoy WANoeREO CE donseapv 
BACK, ROY! | SHOT A FOLE IN THEIR WATEK TANK - -- HOW!S HER am AND LEFT THEM 70 IA 

DIE OF THIRETI Tk 

    
       

  

      
   

      

        

  

   
  

THE SmRACASE OF VICKI 
  

SEGERA DATANG : 
  

  

   M4G-M presents 

Aca GARSON 
| Tanggal 9 s/d 12 Oktober 1954 

Peka AAA , JEANNE CRAIN 
jae JEAN PETERS   

    

    

      

  

  

" ag dim. RA 4 s8 
Dana 43 ye 

an 5 KOTO UA 
An 0000 VICKkI KEK 

"9 : 
TP : Tn Si-Do Do akan mempersembahkan 

Bi sat 1. h ketega- Di perkemahan Sanford dipadang ——  Agaknja perkemahan — Peggy masih tidur dibelakang, Roy! Bagaimana dengan ajahnja! : ha Mo Terang EN 5 ag Dan je rana amng msad rguddaBN NN DAR ot ini telah kedatangan rampok — Susah betul, Willie! Tetapi sekarang saja tahu menyapa Peggy | pula sebuah film Musical-Techni- 3 Na ” ra Gonna ag — Semoga saja dapat menolong dan barang2nja tertjuri! sampai, pergi merantau! Ada orang menembak tong persediaan airnja |” color jang gilang-gemilang ! ! ! NN UT DA RUT th keatas) ajah Peggy dengan setitik air ini — hingga berlobang.... » dan membiarkan mereka mati kehausan! 1 dia dalam keadaan tidak sadar! u   ROY ROGERS — No, 18 AKAN DATANG !   
  

“Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171. 

| 

 


