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bongan Maha v 

djoang telah lama 
persiapan  berdir: 
Revolasioner 

   
      
nssia, sesuai | dengan pengertiannja 
sebagai partai, untuk kesedjahteraan 
jang merata bagi seluruh rakjat In- 
dones'a,. meaksanakan hubungan2 

    

dengan luar negeri jang tidak mene 
kankan penghidupan. rakjat Indone 
Sia, KE « 

Kepada umum diberikan kesempa 
tan untuk memberikan saran2, usul- 
usul, krtik2, dan kesediaan2 untuk 
pembentukan tjabang2 GRI disege- 
nap pelosok Indonesia setjara tertu 
lis sampai achir tahun 1954 kepada 
Panitya GRI. Salemba 1/10 Dja- 
karta. : F 3 : 

Demik'an berita jang disampaikan 
Oeh panitia tsb. kepada ,,Antara”. 

  

     Daerah Saar 
Menghendaki Status In- 
ternasional Dgn Otonomi 

Kedalam 
PERDANA MENTERI Saar, 

Johannes Hoffman, pada hari 
Rebo mengadakan pertemuan de- | 
ngan menteri negara urusaf luar 
negeri Perantjis, Roland de Mous- 
tier, untuk mengemukakan pendi- 
riannja mengenai soal2 k, 
ekonomi dan sosial berkenaan ' 
dengan per bemnNan jang ditim- 
bulkan oleh hasil2 konperensi 9 
negara di London. : 

Pemerintah Saar kabarnja meng 
hendaki di-Eropanisasikannja dae- 
rah Saar, jg telah bertahun-tahun 

    

   

   

    

cItut Adanja Peroba 
— Ketiga Kementerian Tersebut 
PIMPINAN HARIAN I.T. P.S.LI, hari Kemis mengeluarkan 

Ba statement sbb.: Berhubung dengan keadaan suasana politik masa 
ini, dimana chalajak ramai meng 
Wai Sjarikat Islam Indonesia, 

  

untuk mengadakan perundingan dengan Belanda mengenai pemba- 

|kabinet Ali Sastroamidioio. 
disebabkan adanja gedjala2 
'barobah sifat koalisinja dan 

mengenai mutasi luar negeri, 
Iihan umum dan terutama sekali j 
dan keuangan. : 

" 

: Segala hasil penindjauan itu kemu 
(dian dimadjukax kedalam sidang 
Liga Muslimin Indonesia, sehingga 
menghasilkan adanja. instruksi  ber- 
sama kepada. menteri2 dari Liga 
Muslimin untuk menuntut adanja 
sidang ' istimewa diperuntukkan ke- 
perluan ini. Sidang kabinet istime- 
wa itu terhalang oleh tidak adanja 
beberapa orang menteri jg bersang 
kutan berhubung adanja perundi- 
ngan dinegerj Belanda itu. 

Sementara. itu oleh sidang pleno 
putjuk pimpinan PSII tgl-21 Sep- 
tember 1954 telah dibentuk kern 
(inti) daripada putjuk pimpinan ha- 
rian dewan partai, pimpinan harian 

jig terdiri dari beberapa saudara? 
Ketua2 departementen “dan fraksi   lamanja senantiasa mendjadi po- 

kok pertikaian antara Perantjis 
dan Djerman. 

sertai dengan otonomi kedalam. 
(Antara) nentukan pendiriannja: 

  
Nehru Terlalu Banjak 
Tanggung-Djawabnja 

Merasa Tjapai: Baik Physiek 
Maupun Mentaal 

DALAM PIDATONJA DIHADAPAN anggota? Partai Kongres 
jang duduk di parlemgn, perdana menteri India Shri Jawaharlal 
Nehru pada hari Kemis kemaren menjinggung beratnja tanggung 

djawab jang harus dipikulnja dan dalam“pada itu bertanja kepada 
diri sendiri, mengapa beban itu tidak harus diperingan agar “ia 
dapat mengabdi dengan lebih baik kevada India. Nehru mendje- 
laskan, bahwa keadaan kesehatannja adalah baik, akan tetapi dalam 
pada itu ia mengakui, bahwa ia merasa tjapai, baik physik maupun 

la 

mental. 

Pengertian Thd 
Kesenian Indon. 

Kesan Pemimpin Rom- 
bongan Kesenian Indo- 

nesia Ke RRT 

  

Jang dikehendaki Kern putjuk pimpinan jg memper- 
oleh pemerintah Saar itu ialah Oleh mandaat penuh ini telah -meru 
suatu status internasional jang di muskan sikap partai 

   
Rapat umum Perbepbsi jang diadakay Rebo sore didepan Stadion Se- 
marang. Sajang akibat hudjan, rapat ini terpaksa dipertjepat. Pada inzer | 
adalah sdr. Supardi “dari Perbepbsi jang mendjelaskan tentang hasil2 
Kongres Perbepbsi. Lebih djauh harap pembatja mengikuti verslagnja 

jang kita muat hari ini di halaman 2. 

PEMIMPIN rombongan kese- 
nian Indonesia jang baru mengun 

djungi Tiongkok, Mangatas Na- 
sution, menerangkan kepada pers 
di Hongkong, bahwa kundjungan 
nja telah membantu memperkuat 
tali persahabatan dan melantjar- 
kan pertukaran kebudajaan antara 
Tiongkok dan Indonesia, demik- 
an harian ,,Wen Wei Pao” tg. 12 
Oktober jang dikutip oleh ,,Hsin 
Hua.” Heran Oa Mon, 

Dikatakan oleh Mangatas, bah 
wa pertundjukan2 jg diberikannja 
diberbagai tempat di Tiongkok 
telah memberikan pengertian ke 

  

pada rakjat Tongkok tentang 
kesenian Indonesia. 

Sebaliknja anggota2 rombongan | 
mendapat kesempatan untuk me- 
ngerti sepenuhnja kesenian rakjat 
Tiongkok. Pertundjukan - rombo- 
ngan kesenian Indonesia menda- 
pat penghargaan tinggi dari rakjat 
Tiongkok, kata Mangatas. . 

Ditanja tentang kesan-kesannja 
selama di Tiongkok,  Mangatas 
mengatakan, bahwa pendidikan 
dalam kesenian mendapat tempat 
jang tinggi di Tiongkok, dan usa- 
ha konstruktif dari Tiongkok di 
lapangan kebudajaan dan penga- 
djaran telah besar kemadjuannja. | 

(Antara) | 

PSII dalam parlemen. Maka sidang 

tertanggal 24 
September 1954 jg antara-lain me- 

2 

(Foto: ,Suara Merdeka”) 

Selandjutnja “ia  menjatakan, 
bahwa ia telah memikirkan hai 
ini sedjak beberapa waktu jang 
lampau, akan tetapi dalam pada 
tu .a mejak.nkan rekan2nja, bah- 
wa ia tidak akan tergesa-gesa am- 
bil keputusan dalam hal ini. 

Keterangan Nehru ini oleh. ka- 
| langan2 politik di New Delhi di- 
tafsirkan sebagai mengandung 
art, bahwa ia ingin melepaskan 

maka pimpinan harian Ladjnah Tanfidzijah PSII dengan persetudjuan pimpinan harian Dewan Partai merasa pcclu mengeluarkan keterangan2 sbb.: Sudah semen jak sebelum bertolaknja delegasi Indonesia ke negeri Belanda 

talan Unie Statuut dan perubahan2 perdjandjian KMB, PSII dng. isetjara sungguh2 dan setjara mendalam menindjau seluruh beleid 
Penindjauan setjara mendalam itu jalah 
se-akan2 kabinet jang sekarang ini 

1 berbalik kepada kabinet inti, sedang jang mengingini itu sebenarnja pun tidak dalam kerdjasama jang (erat, tapi berlomba2 untuk keunggulan sendiri2. Dalam pada itu ditindjau pula semua kebidjaksanaan jang mengenai keamanan, jg. 
mengenai penjusunan2 panitia2 pemi- 

   

   
                 
   
   

          
(Thd Beleid Menteri2 Perekonomi- 1 
: .an-Keuan: an Dan Dlm-Negeri | 
Dgn Saluran Liga-Muslimin PSII Tun- 

han Menteri Untuk 

harapkan adanja sikap dari Par- 

g mengenai beleid perekonomian 

a. Bahwa PSII tidak dapat ber- 
tanggung djawab terhadap beleid 
menteri2 perekonomian, keua- 
aa Ta dalam negeri: b. PSII 
tda dapat bertanggu dja- 
wab duduknja lagi ketiga wanteri 
jang tersebut dalam sub a-, c. De- 
ngan saluran Liga Muslimin In- 
donesia PSII menuntut adanja 
Pen menteri Ta ketiga 
ementerjan jang rsangkutan, 

baik perobahan personalia mau- 
pun perobahan komposisi. Dalam 
menentukan s'kap ini kern pimpi- 
nan partai pun menindjau seda- 
lam2nja tentang segala akibat 
yang sudah mendjadi keharusan 
aa perlu aan j 
alfan tanggung djawab jang di: 
baikan olehnja. 

Sikap PSII tsb. mengingat akan 
per'unja didjaga kompactheid dari 
Liga Muslimin Indonesia, dibawalah 
kedalam sidang pleno Liga- Musii- 
min Indonesia dan setelah  mem- 

Ie ANGGAUTA S. P.' 
D
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EKA      "Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

' Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. 

: Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

  

  

  

  

  

    
Menindjau 
» Dramaga 

  

Sebagaimana dikaharkan, pada hari. Selasa rombongan dari pengadilan 
negeri Djakarta disertai beberapa orang wartawan telah mengadakan 
penindjauan ke perkebunan ,,Dranviea” — bekas tempat markas besar 
,NIGO” tntuk mengetahui lebih dielas tentang keterangan2 iang di- 
berikan oleh saksi Tomasea.  Tanipak pada gambar saksi Tomasoa 
(pakai tanda X) jang berdjalan paling depan sedang memberikan kete- 

rangan2 tentang keadaan disekitar ,,Dramaga”. 
Y 

Bidjaksanalah Terhadap 
“ £ 

»Peristiwa Warrouw” 
Agar Djangan Terdjadi Ekses2 Jg Merugikan 
—Pengikut Dan Pendukung Warrouw Luas — 

Perimnna Residen Sulawesi Utara 

MENDJAWAB PERTANJA AN wartawan ” Antara”, residen 
Sulawesi Utara Tangk:lisang jang Rebo malam tiba di Djakarta me- 
ngatakan, bahwa kedatangannja @-bv kota ini untuk mengurus 4 

| soal penting dengan p mah pussi, jakni pertama untuk mem- 
berikan dan mendengarkan ketera #an2 mengenai akan diadakannja 
rentjana perdjandjian perbatasan 2rvara Indonesia dan Pilipina, ke. 
dua soal penggantian 'kerugian perang, ketiga tentang pembukaan 
sawah Domoga dan ke-empat ren jana pembangunan kota Bitung, 
Mengenai soal gant-kerugian perarv. resden Tangkilisang mene- 
saskan, bahwa dalam peperangan ji. daerah M,nahasa mengalami 
Merusakan besar sekali akibat dari pergehoman2 jang dahsjat diko- 
ta2 penting. 

  

sepenuhnja | 
Kota? seperti Menado, Amurang, 

Bitung, Kakas, Tondano dan Lango- 
an menderita kerusakan 80 4 904, 
bahkam ada jang seluruh kota rate 
lengan tanah. Kerugian jane ditak- 
sir pada tahun 1950 ada Rp. 400 

    peladjari pula sikap daripada lain2 
partai jang mendjadi anggauta Liga 
jang ternjata tidak ada perselisihan 

nja pendapat mengenai beleid: dari 
pada menteri2 tersebut diatas. Ma 
ka berdasar keputusan sidang Liga 
inilah sikap PSH pun kemudian di 
trangkan kedatam “sikap Liga Mus 

Himin Indonesia tg! 29 September 
1954, jig pokoknja harus dibawa ke 
dalam sidang kabinet jg akan me- 
rundingkan soal 'ini. 

Diharapkan kepada seluruh “bang 
sa Indonesia supaja berlaku tenang 
dan masing2 terutama  partai2, se- 

nanfiasa turut bekerdja kearah. me- 
mudahkan segala penjelesaian2 ke- 
sulitan jg dialami oleh bangsa kita 
pada masa ini terutama sekali utk. 
hari2 depan. (Antara). 

Kata Dr. Ong: 
Ada Gedjala2 Baik Di 
Amerika Thd: Politik, 
Keuangin Uan Eko- 

nomi Kita 
MENTERI Keuangan Ong Eng 

Die jang baru kembali di Dja- 
karta memberikan statement seki 
tar hasil2 perdjalanannja menjata 
kan, bahwa dalam perdjalanannja 
ke Washington untuk menghadiiri 
»annual meeting” International 
Monetary Fund dan International 
Bank for Reconstruction and De- 
velopment jang dihadliri tidak 
kurang dari wakil2 58 negara, 
Menteri telah mampir di Italia, 
Djerman Barat dan Perantjis. Di 
italia ia bertemu dengan J. M. 
Vanoni Menteri Keuangan dan 
Budget Italia untuk membitjara- 
kan tentang kerdja sama dalam 
IMF dan Worldbank, dimana ke- 
dua negeri bersama akan menun 
djuk wakil2 kita dalam IMF 
(untuk Italia) dan Worldbank 
(untuk Indonesia), sedang Mr. Su 
tiksno Slamet, esaurier Djen- 
deral di Kementerian Keuangan 
kita mendjadi Executief Director 
untuk 2 tahun. 

Di Perantjis Menteri bertemu de 
ngan Menteri Keuangan a.i. dan 
lain Menteri guna berunding  ten- 

tang impelementasi dari kredit 12 
miljard francs jg kita peroleh dari 
Perantjis. Telah didapat persetudju 
an, bahwa Perantjis akan  mengi- 

rim technical mission ke Indonesia 
untuk turut mengatur impelemen- 

tasi itu. Dengan Djerman Barat pun 

didapat persetudjuan dan telah di 
tanda tangani suatu agreement, bah   |kedudukannja sebagai ketua Par- 

tai Kongres Nasional dan menje- 
rahkarnja kepada orang lain jang 
akan dapat mingerahkan sagala 
iwaktunia untuk usaha ' memberi 
daia hidup baru kepada partai- 
aja gina menghadapi ,krisis dari 
zaman kta” ini. 5 

Nebru kini mendjabai perdana 
menteri.” menteri luar negeri, 
menteri pertahanan dan ketua ko- 
mis! perantjang negara, disamping 
djabatann'a didalam partai. Se- 
djak beberapa waktu jang lalu 
sudah terdengar perkiraan2, bah- 
wa ia mungkin akan menjerah- 

pada orang lain. Jang sangat 
memberatkan bagi Nehru kabar- 
nja 'alah, bahwa disamping men- 
idjalankan tugasnja jang sed'ati 
didalam diabatan2nja 'tu, ia ma- 
sh pula harus mendjalankan tu- 

Igas2nja 'ang bersifat formil, se- 
sperti menghadliri upat'ara2 dan 
kegiatan2 lain jang bersifat po- 
itik. 

Nehru kini berus'a 65 tahun. 
(Antara).   

kan kursi menteri pertahanan ke- j 

'wa Djerman sanggup memberi kre- 

| dit djangka pandjang kepada Inde- 
| nesia. Kredit2 tsb. akan dipakai un 
tuk capital goods guna mendirikan 
industri2 ketjil, menengah dan be- 
sar di Indonesia,” dengan 

"menghemat pemakaian. devisen utk. 
import barang2 konsumsi jg dapat 

“dibikin di Indonesia sendiri. 
Datim rapat2 formil dan infor- 

m:| dari IMF dan Worldbank di 
Washington d'njatakan oleh Men- 
teri. bahwa ada kehendak besar 
dan tegas di Indonesia untuk mem- 

. perbesar kapasiteit produksi In- 
donesia jang akan mengakibat- 
kan tambahnja koopkracht rakjat 
Indonesia. Maksud Indonesia tu- 
rut ikut dalam organisasi2 inter- 

| nasional seperti IMF dan World- 
bank ini semua dimengert' oleh 
negara2 di Europa Barat, dimana 
rehabilitasi dar" kerusakan2 aki- 
bat perang dunia kedua telah di- 
atasi. Pun ada gedjala2 baik dari 
Amer ka Serikat terhadap politik 
ekonomi dan keuangan kita seka- 
rang, 'akni bahwa usaha kita jg. 
sekeras2nja dan setegas2nja un- 
tuk membangun ekonomi kita jg- 

(te 
$ 
: 
& 

maksud 

Penjelundupan 
Kain Ke Arabia 
Dgn Melalui , Titip” - 

“— Djemaah Hadji 
DIAWATAN PENERANGAN 

Kementerian Agama” memberita- 
kan, bahwa. berhubung dengan ada- 
nja laporan jg diterima Bagian Uru 
san Hadji Kementerian Agama ten 
tang adanja penjelundupa, barang2 
kain jg. semendjak beberapa “waktu 
ig lalu dilakukan oleh Sjech3. Hadji 
dengan tjara mengirimkan atau me 
nitipkan 1 atau 2 lembar kain pada 
para djemaah  hadji masing2 dari 
Indonesia ke Djeddah kemudian di 

perdagangkan di Arabia dengan per 
antaraan orang2 . tertentu  difma, 

maka perlu sekali Bahagian Urusan 
Hadji Kementerian Agama  meng- 

umumkan, bahwa tindakan ' sema- 

Tjam itu oleh Kementerian Agama 
sama sekali. tidak di-izinkan. Djika 
lau hal itu diketahui, maka selain- 
nja jg bersalah akan dituntut, djuga 
surat izin untuk naik hadji jg ber- 
sangkutan akan ditjabut kembali. 
' Demikian Djawatan Penerangan 

Agama mengabarkan. (Antara). 

Simpati Perikatan 
Pemuda Malaya 
Thd Perdjoangan “ 
Rakjat Serawak 

DEWAN UMUM ,,Perserika- 
tan Pemuda Malaya Diluar Tanah 
Air” dalam statementnja menjata 
kan simpati dan kebanggaannja, 
bahwa rakjat seperdjuangan di: 
Serawak telah memulai pemberon 
takan melawan pendjadjah Ingge- 
ris. Dalam statement tsb. diseru- 
kan semoga rakjat meneruskan 

tudjuan terachir jakni kemerdeka- 
- lepas dari belenggu pendiadja 
an. 

Kepada dunia inesrnasional diha- 
“apkan perhatian dan pandangan 
jang njata atas kezaliman, Inggeris 
jang tidak segan2 mendjalankan rol 
venint'as, memeras dan membunuh 
rakjat jang tidak berdosa dengan ti 
lak m:imiih bulu, baik orang dewa 
'a maupun kanak? di Serawak, Ma 
'aya dan tempat2 lain dibawah dja 
liahannja. Selandjutnja  dinjatakan, 
sebagai kedok, Inggris pasti“ tidak 
akan segan2 mengumumkan kepada 
dunia, bahwa apa jang terdiadj- di 
Serawak itu bukanlah suatu panggi 
lan nasional, tapi hanjalah satu akti 
its: Gan hasutan komunis jang diu 
anakan oleh bangsa lain dari luar. 
Sebaga? benutup diserukan dalam 

statement itu supaja rakjat terus ma 
ju dan berdjuang sehingga tertja- 
yaj tuntutan nasiona', jakni kemerde 
“nan penuh begi Malaya, Serawak, 
Salimentan Utara dan Bruna't 

(Antara). 

  

"ers fat nasional untuk " kemakr 
muran rakjat dan tanah air kita, 
dapat d'pahami djuga oleh pem- 
besar2 maupun oleh kalangan fi- 
nancial dan business di Amerika. 

Dengan kalangan. IMF dan 
Worldbank telah ada persetudju- 
an, bahwa dalam permulaan tahun 
1955 akan ke Indonesia suatu sur- 
yeying mission untuk developmeni 
'oan dan la'n2. Menteri mengha- 
rap hendaknja Indonesia dengan 
seluruh rakjatnja dapat meneri- 
ma dan memakai kesempatan2 jg. 
tersebut diatas dengan baik dan 
lekas: Demikian statement Men- 
icri Keuangan, (Antara).., 

ae ebaasaaaeseAp 1 3 
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sagenai 

“dengan pihak Djepang. Pembukaan 

perdjoangannja sehingga tertjapai, 

000.600. Untuk pembangunan kem- 
bali sekarang dibutuhkan keuangar 
dari pusat dan soal itu sekarang per- 

»Walaupun demikian”, Mukarto 

menambahkan, ',ada sebab2 jg nja- 

ta jg menimbulkan  kekuatiran ja- 

itu kenjataan, bahwa perbaikan eko 
nomi dunia umumnja itu tidak me- 

liputi, dalam tingkat jg berarti, ne- 
geri2 terbelakang di Asia, sedang 
djustru daerah2 itulah ig sangat ur- 

gent membutuhkan perluasan pasar 
nja dengan segera”.  Mukarto me- 

ngatakan, bahwa telah banjak kon- 
perensi2 jg diadakap dalam tingkat 
internasional maupun regional utk. 
mempertimbangkan — tindakan2 

ningkat “dalam pertumbuhan itu. 
Akan tetapi, demikian Mukarto, ha 
nja sedikit kemadjuan jg ditjapai «un 
tuk memperoleh — persetudjuan me- 
ngenai tindakan chusus dalam lapa 
ngan jg praktis dan jg mungkin. 

' Selandjutnja Mukarto menjata- 
kan, bahwa karenania maka tim- 
bul kekuatiran besar didunia Ba- 
rat terhadap kemampuan dan 
kemauan ba'k dari pemerintah2 
jang baru merdeka di Asia dalam 
usaha2-nja untuk  menstabilisasi 
perekonomian dalam negerinja 
masing2, dan hal ini sebaliknja 
mempengaruhi hubungan2-nja de- 
ngan luar negeri, 

: Kekuatiran didunia Barat jang 
demikian ita, menurut Mukarto, 
adalah terutama sekali berhubung 
dengan adanja gedjala2 tertentu 
jang bersifat melulu ekonomis,   tu dimadjukan untuk menambah ba- 

Han2 dalam perundingan nanti me- 
soal ganti kerugian perang 

    

awah di Domoga jang 20 ha luas- 
sia akan memakan biaja Rp. 30.000. 

900 dan dapat menampung 5—6.000 
orang. Pembangunan kota Bitung jg 
ditentjanakan selesai dalam waktu 5 
tahun, dalam menjelenggarakan poli- 
ik-tanahnja sadja akan menelan bia- 
sebanjak. Rp, 30.000.000. 

dapat keputusan jang tegas dari pe 
merintah. Begitulah dengan singka 
residen mengemukakan  pentingnj: 
pembitjaraan? “jang akar dilakukar 
olehnja nanti dengan instansi? pusat 

4 Sealnja Kol. Warouw sa. 
ngat hangat di daerah 

Terhadap soa! penjelundupan ko- 
pra jang tanggung-djawabnja penul 

diakui sendiri oleh Kolonel Warauu 
sebagai panglima, residen Tangkili 
sang memaparkan pendapatnja ' de 

ngan tjara jang hati2 dan ernstig 
»Saja berikan pendapat saja ini de 
ngan penuh rasa tanggung-djawab 
baik sebagai seorang putera Indone 
sia jang memperdjuangkan kesatuar 
dan kebesaran tanah-air, maupun se 
bagai wakil pemerintah jang ber 
tanggung-djawab didaerah”, demi- 
kian Tangkilisang, 

Selandjutnja ia mengatakan bahwi 
didalam menindjau soal itu harus di 

lihat dari segala sudut. ,,Saja dapa 
menginsjafi dan mengerti akan tin 
dakan Kolonel Warouw sebaga 
panglima jang besar ' tanggung-dja- 
wabnja terhadap keselamatan daerah 
dan. ketenangan anak-buahnja. Oleh 
karena itu kedjudjuran batin” saji 
mengatakar dapat menerima tindakan 
pangl'ma itu, dan memang dapat di- 
terima oleh akal sehat. Adapun sudut 
juridisnja dan segala akibatnja past 
telah diperhitungkan masak2 olel 
panglima. Dan ternjata  tindakar 
panglima Warouw tersebut sama se- 
kali tidak menggontjangkan masjara 
kat daerah seperti apa jang diheboh 
kan dipusat ini”. Demikian resider 
Tangkilisang dengan tegas mendja 
ypab pertanjaan ,,Antara”. 

Simpati rakjat daerah te. 

tap besar, 

Simpati rakjat daerah terha- 
dap Worouw tetap besar dan 'n 

dibuktikan oleh residen Tangkili- 
sang dengan adanja demonstrasi 
jang meluap-luap pada hari Sap. 

tu jl. oleh organisasi2 bekas pe 

djuang, baik bekas, pedjuang ber. 
sendjata maupun pedjuang biasa, 

termasuk organisasi pemuda. 

Demonstrasi jang menggelora 
Semangatnja itu hampir2 tak da. 

“Semua soal diatas ita perin meh | 

pat dikendalikan lagi. Seterusnja 
ia menjangkal adanja berita jang 
mula2 disiarkan bahwa organisa 
Si bekas pedjuang menghukum 
tindakan kolonel Warouw. Menu- 
rut penjelidikan pemerintah dae 
rah jang teiah dilakukan, sipe- 
ngirim berita itu ternjata tidak 
ada dan semua organisasi, pedju 
ang menjangkal kebenarannja bc 
rita tersebut. , 

Menurut Tangkilisang sebab2 
jang mendorong simpati rakjat 
itu mudah dipahami, ialah dian. 
taranja karena panglima njata? 
dengan kesungguhan hati mer. 
berdjuangkan kepentingan dan 
keselamatan daerah dengan ms 
naruhkan kedudukan dirinja mens 
hadapi risiko. 

Pemerintah harus bi. 
djaksana 

Sekali lagi ditegaskan oleh resider 
Tangkilisang, bahwa dalam menjele- 
saikan soalnja kolonel Warouw itu 
pemerintah harus benar2 bidjaksana 
kalau tidak, mungkin akan timbul ex- 
cessen jang tidak. diharapkan jang   tiukup memberi kesulitan pada pusat. 
Demikian residen Tangkilisang. 

(Antara) 
  

tapi jang tidak dipahami akan 
okok2 keadaan jang mendaseri 

gedjala2 itu. Saia sama sekali 
tidak hendak meremehkan sifat 
jang menguatirkan dari gedjala2 
itu, akan tetapi adalah jang men- 
djadi kejakinan saia, bahwa ke- 
adaan2 jg mendjadi dasarnja itu, 
apabila dipahami sepenuhnja, 
akan merupakan sumber kekuatan 
jang niata dan bukan kelemahan, 
demikian Mukarto. 

Selandjutnja  dinjatakan, bahwa 
ketidak seimbangan dalam  hubu- 

ngan2 ekonomi dupia dewasa ini 
adalah suatu hal jg sering sekali ki 
ta lupakan, terutama ' semendjak 
hal ini tidaklah semuanja bersifat 
ekonomis — hal ini merupakan fak 
tor kekuatan pendorong bagi sesua- 
tu revolusi sosial dalam waktu per 

kembangan teknologi dan kemadju- 

nia. Mukarto mengatakan, 
negeri2 Asia dihadapkan pada suatu 
keadaan jg sukar apabila pemerin- 

tah2nja terpaksa harus. memenuhi 
tuntutan2 jg urgent den 'sah “dari 
rakjat2nja untuk perbaikan2 sosia!- 
2konomis sebagai kelangsungan da- 

ri suatu demokrasi jg modern. Tun- 
tutan ini merupakan tekanan luar 

biasa kedalam atas perkembangan 
ekonomi nasional. 

mikian Mukarto, akan kebutuhan 
menambah simpanan untuk pena- 
naman modal dan pertumbuhan 
ekonomi dan bersamaan dengan 
itu kita menghadapi kebutuhan 
akan perbaikan sistim pendidikan 
kita pada semua tingkatan dari 
kursus2 pemberantasan buta hu- 
ruf sampai pada pendidikan uni- 
versiter dalam kedjuruan dan 
teknik, dan begitu djuga kebutu- 

luas perbaikan kesehatan umum 
dan perba'kan tingkat hidup. 

Mukarto mengatakan. bahwa ke- 
kuatan Indonesia terletak pertama- 

  

Benar Presiden 
Akan Naik Hadji 

Th 1955 

BERHUBUNG dengan berita 
(antara lain jg dibawa oleh Hadji 
Siradjudin Abbas, bahwa di Mek- 
kah telah diadakan  persiapan2 
untuk menerima Presiden Sukar- 
10 naik hadji tahun muka, maka 
atas pertanjaan ,,Antara”, pihak 
istana membenarkan bahwa Pre- 
“den Sukarno memang berniat 
a'k hadji tahun 1955. Sebenar- 
ja miat itu telah ada pula pada 
tahun 1954, akan tetapi oleh 
karena hari Hadj hampir bersa- 
maan dengan perajaan 17 Agus- 
fus, maka niat itu ditunda sampai 
tahun muka. Niat na'k hadji 
Presiden Sukarno itu telah diber' 
tahukan pula kepada pemerintah 
Saudi Arabia. (Antara) 

mie- 
ngatasi kepintjangan2 ig makin me- | 

BN maba a ana Lana —nisr pos. 

  

    

bahwa ! 

an materi berlangsung diseluruh du | 

Kita mengakui sepenuhnja, de- 

han untuk merentianakan setjara | 

| Hapuskan Embargo! 
Embargo Mengakibatkan ,Beban JgTak Sepadan' 
Chusus Bagi ,Negara2 Jo T erbelakang”— Menim: 

bulkan Kerugian Je Menguatirkan Kpd 
Perekonomian Indonesia | 

MUKARTO NOTOWIDIG DO, Dutabesar Indonesia di Amerika Serikat menerangkan kema- ren, bahwa embargo atas perdagangan dengan RRT telah mengaki batkan »kerugian jang menguatir- kan” pada perekonomian di Indonesia dan menuntut kepada PBB untuk mempertimbangkan peng hapusan embargo tsb. dalam s'dang2-nja jang sedang berlangsung dewasa Ini. 
kan hal ita dalam piddtonja depan i 
di New York, Mukarto Notow' dig do 
»Suatu tindakan konstruktif dalam usaha mengembalikan perhubu ngan2 perdagangan internasional kedalam keadaannja ig. tidak berat sebelah.” Mukarto menjatakan penghargaannja kepada peranan . Amerika Serikat dalam menielenggarakan stabilitet ekonomi : 

. mentjapa! tingkat jang, dalam banjak hal, melebihi 

Dalam mengemuka 
utusan2 pada komperensi Timur Djauh ig dibuka kemaren 

mengatakan, bahwa pentjabutan embargo tsb. akan merupakan 

di Eropa Barat jang produksinja kini 
produksi sebelum perang. 

  

  

tamanja pada kemampuannja untuk 
memenuhi tuntutan? itu bagi kema 
djuan sosial dap materieel. 

»Hanja apabila sesuatu bangsa 
itu mampu menundjukkan perhati- 
annja dalam memenuhi sedjauh 
mungkin keinginan dan kebutuhan 
rakjatnja, dapatlah bangsa itu. mem- 
bangunkan dasar2 demokratis ig me 
ngandung ketaatan dan kepertjaja- 
an akan hari depannja jg baik”, de- 
mikian kata Mukarto. 

Dalam membitjarakan soal perda 
gangan Timur-Barat ” Mukarto me- 
njatakap bahwa embargo atas per- 
dagangan dengan RRT telah meng 
akibatkan  ,,heban ig tak sepadan, 
chususnja bagi negeri? terbelakang, 
ig sangat urgent membutuhkan per- 
luasan pasarnja diluar negeri. Peng 
hapusan — penghalang perdasangan 
itu akan langsung berpengaruh bsik 
pada perhubungan perda ong In 
donesia dengan Am Serikat 
Wan negeri2 lainnja de hertam- 
bahnja sumber2 1 hagi 

     

    
    

penohasi! 

dal. maupun 
konsumsi. Berdasarkan alasan2 ini- 
lah makavdidesaknja supaja penoha 
pusan @nbargo dipertimbangkan da 
lam sidang madielis mmum PPR se 
bagai suatu tindakan konstrukt't da 
lam usaha mengembalikan perhubu 

  

Negara2 Arab 
Dan Israel 

Spj Bersama Mengusa- 
hakan Perdamaian Di 

Timur Tengah 

BEKAS menteri luar negeri 
Inggris dari Partai Buruh, Her- 
bert Morrison, pada malam Kem's 
berseru, supaja Israel dan negara? 
Arab duduk bersama dalam suatu 
perundingan untuk mengusahakan 
perdamaian jg sedjati bagi Timur 
Tengah. Selandjutnja  Morrison 
menjarankan pula dibentuknja se 
buah badan chusus, dimana wakiP 
israel, negara2 Arab dan bebera- 
pa negara Barat jg berkepentingan 
dapat bekerdja bersama bagi ke- 
ventingan perkembangan pereko- 
nomian di Timur Tengah. 

Morrison mengemukakan saran 
sarannja itu dalam p'datonja pada 
suztu perdjamuan makan jang di 
selenggarakan oleh organisasi pe- 
njokong negara Israel di Amerika. 

BALAI UMUM DI BINDJEI. 
Pada hari Minggu jl. di Bin- 

  

diei telah dilakukan pembukaan 
esmj Balai Umum Bindjei oleh 

bupat: Langkat, TT. Ubaidullah. 
Pembangunan gedung ini dilaku- 

ngan perdaganga, internasional ke- 
dalam keadaannja jg tak berat sebe 
lah, kata Mukarto. 

  

kan dengan hasil pasar malam 
Demikian UP kabarkan dari dalam ” tahun 1951. - sebesar 

New York. (Antara). 1: 728209.000.— 

NN Li 

Sovjei Unie Akan Sam- 

but Dengan Gembira 
Kemungkinan Utk Adakan Pembitjara- 

an2 Tingkat Tinggi Den Amerika 
Dan Inggeriss Keterangan Attlee 
PEMIMPIN PARTAI BURUH Inggris, Clement Attlee, me- 

njatakan pada malam Kemis, bahwa menurut pendapatnja Sovjet 
Uni akan menjambut dengan gembira dibukanja kemungkinan 
untuk mengadakan pembitjaraan2 tingkat tinggi mengenai masalah? - 
dunia dengan Inggris dan Amerika Serikat. Selandjutnia Attlee 
menjatakan svmpatinja kepada usaha2 Republik Rakiat Tiongkok 
untuk menguasai Tawan. Attlee mengemukakan pendapatnja itu 
dalam suatu program televisi, dimana ia mendjawab pertanjaan2 
mengenai berbagai-bagai masalah dun'a selama 15 menit. 

Dikatakannja, bahwa Sovjet Uni akan menjambut dengan gembi- 
ra kemungkinan diadakannja pembitjaraan2 tingkat tinggi dengan Ing- 
gris dan Amerika Serikat, akan tetapi Attlee dalam pada itu  mene- 
gaskan, bahwa ia tidak mendesakkan hal ini kepada perdana - menteri 
Georgi Malenkov sewaktu ia mengundjungi Moskow baru2 ini. Tentang 
RRT, Attlee menjatakan sympatinja kepada keberatan2 pihak RRT ter- 
hadap perlindungan Amerika Serikat atas Taiwan. Bagaimanapun dju- 
ga kaum komunis toh sudah menang dalam perang saudara di Tiong- 
kok, demikian Atille. (Antara). 

tt 

Perluasan Kampanje Ter. 
hadap Pasukan2 j Amerika 

Di Djepang Dan Korea 
'Diramalkan Oleh Pembesar2 Amerika — Sekitar 

Pengumuman Bersama Sovjet-RRT 
PEMBESAR2 AMERIKA meramalkan pada hari Rabu, bah- 

wa persetudjuan Sovjet Uni untuk menarik kembali pasukan2nja 
dari Port Arfhur di Mantjuria akan menudju kearah memperluas 
kampanje terhadap pasukan2 Am rika Ser.kat di Djepang dan Ko- 
rea. Akan tetapi pembesar2 tersebut ingin sekali mengetahui, apa- 
Mah persetudjuan baru Sovjet-RRT arc diumumkan pada hari 
Senin ita menundjukkan suatu perpetjahan antara Soviet dan RRT 
mengenai soal pembebasan Formosa. Dinjatakannja, bahwa soal 
pembebasan itu tak disebut2 dalam komunike bersama jang dike- 
luarkan pada hari Senin itu, mes kipun RRT hampir setiap hari 
mengatakan akan melakukan long kah sematjam itu. 

Pembesar2 Amerika itu selandjut- ngalirkan perhatian kepada pasukan? 
nja mengatakan, bahwa Rusia tam- Amerika Serikat jang kini masih di- 
paknja terpaksa memberikan  kon- tempatkan di Korea day Djepang. 
sessi2 jang penting kepada RRT,i Seperti teleh EKabarkan, dalam 
berdasarka, dua hal: (pengumuman bersama jang dikeluar 

1. Untuk membereskan semua per! kan pada hari Senin, Sovjet Unj dan 

  

  

tersebut. 
2. Berusaha menundjukkan kepa- 

da dunia tentang maksud2 damai 
dari Sovjet. 

Sementara itu para ekspert Ame- 
rika menduga, bahwa dari penari- 

kan pasukan2nja dari Port Arthur 
itu Sovjet Uni akan  mendjadikan 
suatu propaganda jang hesar. Mung-   kin Sovjet akan berusaha untuk me- 

  

Bi 
(Antara). 

selisihan2 antara kedua pemerintah RRT menjatakan. bahwa pasukan? 
Sovjet akan ditarik kembali dari 
Port Arthur dalam tahun 1955. Di 
ajatakan pula, bahwa akan diadakan 
suatu rentjana bersama untuk men 
dirikan suatu djalan kereta-apj jang 
baru di Asia Tengah, dan dalam 
pada itu Rusia akan memberikan sua 
tu bantuan keuangan jang besar ba 

pembangunan industri Tiongkok. 

. 

Soedjarwo Sinjalir Organisasi2 
Tionghoa Jg 
MR. SUDIARWO TIONDRONE 

3ORO, wakil tetap Indonesia di 
'BR, menerangkan didepan Panitia 
“Cidk ad hoc dar" Madjelis Umum, 
sahwa masalah adalah pasukan? Ku 
.mintang diwilajah Birma adalah 
zenting. Dikatakannja, bahwa psms 
“ntah Indonesia ikut merasakan ke 
“uatiran jang dirasai olsh pemerin 
“ah Birma. Diwiajah Birma 'tu ma 
sih ada lima atau enam ribu serda 
lu Kuomintang jang  bersendjata 
Iengkap, jang bers'kap memusuhi pe 
merintah Birma. Malahan lebih 
menggelisahkan cagi kabar2, bahwa 

  

pasukan2  bermusuh inj mendapat 
sokongan dari perkumpulan2 T'ong 

hoa diluar negeri, jang berkerdja di 
balik organisasi jang dinamakan or 
gan'sasi antikomunis, kata Mr. Su 
diarwo jang selandjutnja mengata- 
kan, bahwa organisasi2 ini tidak se 
gan meakukan tindakan bermusuh 

an terhadap pemerintah berdaulat 
jang sah, dan dengan berbuat begi 
n' mereka menggunakan dan  me- 
langgar keutuhan wilajah pemerin- 
tah itu. 

Mr. Sudjarwo memperkuat penda-   pat wakil Birma, jang mengatakan, 
  

Berkedok Anti:Kominis 
bahwa djika- pemerintah Birma d'be 
ri kans untuk menjelesaikan, masa- 
'ah ini, maka perlu sekali tap salu 
ran jang mungkin dilalui oleh ban 
tuan2 kepada pasukan2 Kuomintang 
harus dihentikan. Pemerintah Indo 
nesia menjokong sepenuhnja kedudu 
kan pemerintah Birma, dan selalu 
bersedia menjokong resolusi apa sa 
dja jang akan memberikan sokong 
an moree| kepada pemerintah Bir 
ma, dan 'akan menggampangkan da 
ja-upaja supaja pemerintah Birma 
dan semua jang bersangkutan men 
tjapai penjelesaian dengan tjepat, 

   



  

“— ditambahkan bahwa 

Mendjadi 
Tapi login Menga 
Nama .Rekso 1egc 

  

  

Ta jat     

3 maag Ke 

SEBAGAI RESIDEN 
sama2 artai 

   
   

  

    

   

pula mem 
Kang Semar 

at dengan w: 
akan memilih 
dapat mengerd truksis 
didjalankan, karena beliau ad 

  

   

    
   

orang j 
partainja untuk ber 
karena orang itu 
nundjukkan surat mandaat part 
nja. Ditekankan sc an, 
wa dalam hubungan itu Residen 
Semarang tak ingin ' mendjadi 
Gubernur, tetapi hanja ingin me- 

9     
— Residen Semarang Muritno Rek: 

sonegoro. — | 

ngabdi kepada Negara dan beker- 
dja untuk nusa dan bangsa. Kalau 
Pemerintah tidak menghendaki 
tenaga saja lagi, baru saja akan 
mundur, demikian Pak Muritno 
jang selandjutnja menegaskan, 
ahwa dengan tiada berpangkat 

mungkin keadaan  keuangannja 
lebih baik. : 

Nama gerilja Rexsonegoro. 
Pertanjaan mengenaj asal-mulanja 

nama Reksonegoro didjawab, bahwa 
nama tersebut adalah pemberian da 
M pada rakjat pada zaman clash 
dan 'gerilja, dimana pada waktu itu 
beliau masih mendjabat Bupati Pur 
woredjo. Semula  rakjat hendak 

memberikan — nama - Tjokronegoro, 
tetapi ditolaknja dengan saran, bah- 
wa embahnja mempunjai nama Rek 
s0.. Dengan demikian, maka beliau 
diberi nama Reksonegoro. Dalam hu 
bungan nama tadi selandjutnja Pak 
Muritno menegaskan, bahwa pada 
zaman gerilja nama Muritno telah 
ditjari Belanda. Untuk mentjegah di 
ketahuinja nama tadi oleh. patroli 
Belanda, maka didalam surat-me- 
njurat dengan 'fihak  Kementeri 
an Dalam Negeri RI. dil. instansi, 
maka nama Reksonegoro kemudian 

dipakainja sampai ketelandjur -seka- 
rang dan dipakai terus. Demikian 
mengenai nama tadi jang achirnja 

lain. pendjabat 
Pun ada jang diberi nama rakjat, se 
perti Padmonegoro jang “diberikan 

“oleh Lurah2. 
Atas pertanjaan mengenai ren- 

tjana Residen Semarang, Pak 
Muritno mengemukakan hendak 
mempeladjari lebih dahulu keada 
an rakjat didalam lingkungannja, 
karena beliau baru kali ini me- 
masuki Karesidenan Semarang. 
Achirnja dengan tersenjum Resi- 
den Semarang mengatakan, saja 
tidak akan berdjandji apa2 asal- 
kan dapat menolong dan mema-: 
djukan keadaan rakjat ! Demikian 
Residen Semarang. 3 

Menurut keterangan dari semen 
tara orang jg berdekatan didapat 
kabar bahwa pelantikan Residen 
Semarang akan dilangsungkan 
pada permulaan bulan Nopember 
jad. Mungkin oleh Gubernur Dia- 
wa-Tengah atas nama Menteri 
Dalam Negeri. : 

GAPEROS AKAN DAPAT 1200 
ZAK TEPUNG TERIGU? | 
Dari kalangan jang mengetahui 

didapat kabar, berkenaan kesuli- 
tan2 jang kini dihadapi oleh fihak 
Gaperos, maka pada hari Rebo 
jbl. beberapa Mangnata pengurus 
telah dipanggil oleh Kepala bag. 
Sosial/ Ekonomi  Djateng jang 
memperhatikan keluh kesah pe- 
ngusaha2 roti. Dalam pembitjara 
an jang diadakan oleh fihak Ke- 
pala bag. Sosia!/ Ekonomi dan pe 
ngurus Gaperos achirnja didapat 
kata sepakat, dimana fihak Kepa 
la bag. Sosial/Ekonomi mengusul 

  

' kan kepada Inspeksi Djwt Perda- 

.ros, satu dan lain untu 

- oleh 

gangan supaja persediaan tepung 
trigu jang ada berdjumlah 1200 
zak diberikan kepada angg. Gape 

in dapat 
mengatasi kesulitan jang dihadapi 

fihak Gaperos. Karena Kepa 
la Inspeksi Diwt. Perdagangan 
masih berada diluar kota, maka 
belum didapat kabar selandjutnja, 
apakah usul jang baik tadi dapat 
diterima oleh fihak Inspeksi. Da 
lam hubungan ini  selandjutnja 
warta" . Na AL “ketera- 
ngan, bahwa fihak Gaperos meng 
hargai usaha2 dari Data. Kepala 
bag. Sosial/Ekonomi itu. 

MEMBIKIN MOBIT, SANDIWA 
RA DGN BEAJA RP.100.000,— 

  Oleh djawatan Penerangan Pro 
pinsi Djawa Tengah, kini telah 
selesai .membangun sebuah mobil 
sandiwara jang beajanja Ik. sebe- 
sar Rp.100.000,-. Menurut kete- 
rangan, mobil sandiwara tsb. me- 
rupakan satu2nja mobil Penerang 
an2 Propinsi jang dibikin dalam 

bentuk jang besar jang tjukup un ULANG TAHUN KE-1 Ne Ana terdjadi ketjelakaan. utk toneel dan ruangan berhias 
Santap mobil2 Unit jang telah 
a ha. 

Kini mobil tsb, telah dikerah- 
kan tenaganja untuk mengadakan 
penerangan keliling sekitar Pemi- 
lihan Umum dan situasi negara de 

  

2 dari pada 

darif Djeng Nurnaningsih, 
n, film ,,Krisis” waktu ditanja menga- 

  

    

  

di Kepada Rak jat— 
Adalah Nama Pem- 
Dimasa Gerilja 

saja ingin dapat bekerdja 
Uu ada partai jang bertindak 

n partai tadi, demikian 
ak benar, demikian a.l. 
dalam pertjakapan sing- 

kan seterusnja, bahwa beliau baru 
jang ditjondongi, asalkan beliau 

   

   

an d alam menunaikan tugasnja. 

    

ANTI KOLOT. 
itu bintang 

pa ia mau digambar dengan adegan? 
i- seolah-olah ia baru mengalami krisis 
h jpakaian, mendjawab ” dengan galak- 

nja: ,,Saja mau merombak faham? 
Ijang masih kolot”. : 

Dengar djawaban ini, Sir-pong jg. 
djuga emoh segala kekolotan, lantas 
dapat inspirasi bertekad mau lekas2 
'tinggalkan hemd dan tjelana Napole 
|onnja, dan terus memandjat pohon 
tinggi, untuk kemudian mau peringas 
peringis sambil. menggaruk-garuk 
punggungnja disana. ............. 
Hajoooo, siapa mau ikuti djedjak 

modern dari Sir-pong jg. anti kolot 
ini ? 

PALING @). 
Miturut Al Hadj Siradjudin Ab- 

bas, para djemaah Hadji dari Indo- 
| nesia adalah jang paling ber-disiplin. 
Tidak ada jang bergelandangan: ti- 
dak ada jang ngemis: tidak ada jang 
melakukan kedjahatan ets€tera ets£te 
ra. Sir-pong turut gembira dengar 
laporan pak  hadji Siradjudin ini. 
Konklusi Sir-pong: Memang Hadji2 
kita itu ,.Hadji Prijaji”. Malahan Pa 
Ing Prijaji......... 

PALING @D. 
Dulu sekembalinja dari perdjala- 

nan keliling Eropah, Mr. Sartono le 
bih kurang bertjeritera: ,,Parlemen 
kita adalah salah satu parlemen jg. 
paling baik di dunia!” 

Baru baru ini Drs. Ong Eng Die 
dinegara Djengkiee, lebih kurang 
mengutjapkan: ,,Indonesia ekonomi- 
nja sekarang paling baik. Hutang ne 
gara paling ringan: tidak seberapa. 
Kemungkinan menanam modal pa- 
ling baik, ensopor ensopor! EL 
Dengan keterangan2 para djam- 

hur2 tadi, Sir-pong kok terpikat un 
tuk ngomentari: ,,Memang: orang2 

Indonesia itu orang jang paling ge- 
mar membohongi diri?”...... 

Sir-pong. 

# “ 

Kongres Per- 
bepbsi Berachir 

 Menjetudjui Adanja 
sKonggres Keamanan 
#Rakjat - Spj Schmidt | 

  

Ikuda 96 ekor, lembu 24 ekor, dan 

   

   

  

    

  

PAMERAN PEMELIHARAAN 
KAMBING ETAWA 

Baru? ini didesa Binangun (Ketja | 
matan Watumalang) diadakan pa- 
mera, pemeliharaan kambing Eta- 
wa. Jang turut pameran ada 137 
ekor kambing. Pameran tsb. menda- 
pat kundjungan memuaskan. Perlu 5 
ditambahkan disini, bahwa desa Bi-| 

nangun adalah desa jang terbanjak| 
mempunjai kambing Etawa, jaitu se- | 
banjak 167 ekor, diantaranja 8 ekor 

   
  

na) 50 ekor jang baik, : 

| banjak 2978 ekor dengan perintjian: |' 

kambing 2858 ekor. : 

PANITIA HARI PAHLAWAN | 
Dengan bertempat 

telah berhasil mengadakan pertemu- 
an diantara organisasi2 pemuda, gu- 

nitya Hari Pahlawan. Diantara 13 
organisasi pemuda” jang diundang, 
8 organisasi mengirimkan wakilnja, | 
sedangkan dari instansi Pemerintah | 
tampak hadlir wakil2 dari P.D.M., 
Sosial dan Penerangan. Oleh pim- 
pinan rapat jang dipegang oleh wa- 
kil dari Pemuda Demokrat dan Pe- 
muda Rakjat diutarakan arti 

nja dari Front Pemuda mengadakan 
Panitya guna menjambut hari 10 

Nopember, sebagai Hari Pahlawan. 
Setelah mendengarkan saran2 - dan 

andjuran2, maka rapat berhasil mem 

PERTEMUAN PERKENALAN. 
|. Dengan bertempat dipendapa 
Kabupaten pada tg. 13 Oktober 
j-L residen Kedu jang baru tlh 
mengadakan pertemuan perkena- 
lan dengan kepala-kepala djawa 
tan serta para pendjabat pamong 
pradja. Esok harinja tanggal 14 

| Oktober bapak residen mengada- 
kan penindjauan didaerah kabu- 
paten Wonosobo. 
  

Pertemuan Dul-| 
R . « 

les— Sunario': 
Mungkin Singgung Soal 

Irian barat 
LEBIH DJAUH mengenai per- 

.temuan Menteri Sunarjo dan Men- 
teri Luar Negeri Amerika Serikat 
John Foster Dulles, jang sebagai 
teiah dkabarkan berlangsung Se- 
nin jbl., wartawan Antara dari 
New York mengabarkan bahwa 
pertemuan itu, ketjuali Mukarto, 
djuga dhadliri duta besar A.S. 

(untuk Indonesia Cumming, jang 
kini sedang bertjuti di A.S- untuk 
2 bulan lamanja. Pertemuan de- 

| ngan Dulles itu berlangsung sete- 
lah Menteri Sunarjo mengadakan 
pembitjaraan2 “dengan Richard: 

traYa di New York. 
Mengenai 'pertemuan2 Sunarjo- 

Dulles dan Sunarjo-Casey itu tidak 

akan tetapi dengan mengingat akan 

berlangsungnja perdebatan  menge- 
pai soal Irian Barat di Panitia Po-   a Didjatuhi Huku- 

man Mati 
- KARENA mendung tebaj jang 
mengantjam akan turunnja hudjan 
lebat pada Rebo sore jg baru lalu, 
maka rapat umum jg diadakan di 
depan Stad'on Smg sebagai atjara ' 
penutup Konggres  PERBEPBSI 
telah dilangsungkan dalam waktu 

lah pula disinggung dalam pembi- 
tjaraan2 pada pertemuan2 tsb. 

Sebagai diketahui, atjara pembitja- 
raan soal Irian Barat djatuh pada 
no. 5 dalam agenda sidang Panitiz 

Pelitik, jaitu jang dikirakan akan 
.djatuh pada pertengahan Nopember jk 

ja.d. Demikian wartawan Antara 
dari New York. (Antara). 

pematjek jang baik dan bibit (beti- | Pa 
e sedangkan |' 

djumlah binatang seluruhnja ada se-f| “ 

FRONT PEMUDA BENTUK |? 

di Panti Pe- | waki 
muda atas inisiatip Front Pemuda | nistrati 

na merentjanakan pembentukan Pa- | 6 

dan |: 
maksud hari Pahlawan serta perlu-| 

litik PBB, pada umumnja orang men i T . duga bahwa soal Irian Barat itu te- 'jobaan pembunuhan tsb. dilakukan 

"terdiri dari 

jang singkat. Pembitjara dim ra- 
(pat umum itu sdr. Supardi dari 
DPP PERBEPBSI jang berpidato 
kurang dari 10 menit lamanja, 

| menjatakan a.l. bahwa Konggres 
PERBEPBSI ke II telah mengam- 
bl keputusan menjetudjui sepe- 
nuhnja atas adanja Konggres Ke- 
|amanan Rakjat jang akan berlang 
sung mulai 1gl. 24 Oktober j.a.d, 
.Sesudah itu, sekalipun hudjan su- 
dah mulai tarun, terus dilangsung- 
kan pawai jang terdiri dari bari- 
isan2 para peserta konggres, di 
tambah barisan2 dari SBPP, 

K.B. Semg. jang merupakan ba- 
risan jang terpandjang sendiri. 
dan lain2 barisan. 

Pawai tadi didahului dgn mu- 
s'k dari D'v. Diponegoro. Selain 

| bendera2-Merah Putih dan bende- 
ra2 organisasi mereka masing2, 
|dalam pawai tsb. terdapat "pula 
posier2. jang a.l. berbunji sbb: 
T'abutlah PP No. 6 dan 16 th. 
1954, Bersatu untuk  menudju 
Korggres Keamanan Rakjat untuk 
pemil han umum, Bebaskan Irian 
Barat, Basmi DI/TM, dan lain2 
noster. Pawai iang pandjangnja 
Lkl 1 km berdjalan dalam keada- 
an hudjan dari Stadion melalui 
D'l. Mataram. Sajangan, Bodjong 
dan bubaran di.Tugu Muda. 

Hasil Konggres,   Adapun Kongeres PERBEFBSI| Penutupan Sekolah Ti- 
jang berlangsung sedjak tgl. 3 on: 
tober j.l. telah menelorkan resolusi2 onghoa J Yg Dipan da ng 
jang meliputi soal2 keamanan, kon: Djadi Inti Kominis 
solidasi organisasi, “sosial ekonomi, MENURUT keterangan? ig di- 
tuntutan hak2 dan undang2 penjele- 

'saian bekas pedjoang hersendjata, 
“tuntutan — supaja Schmidt didjatuhi 
hukuman mati dan lain2. Konggres 
pun mengetok kawat pada delegasi 

|RJI, di PBB dan Pemerintah Pusat 
'agar dalam memperdjoangkan Irian 
| Barat delegasi. dapat mentjapai ha- 

“'silnja. Disamping itu telah dibentuk 
Dewan Pleno baru jang terdiri dari 
25 orang, dan Dewan Harian' baru 

orang dengan susunan 
shb.: Ketua Umum Supardi (Djawa 
Timur). Wakil Ketua I dan II: K. 
Utomo (Djakarta) dan Mustaman 
(Djawa Barat). Organisasi: Hadiwa- 
sisto (Jogja). Ekonomi: Susalid (Dia 
wa Tengah). Sosial: Utarjo (Diawa 
Tengah). Pendidikan/ Penerangan 
dan Kebudajaan: Moh Amin (Nusa 
Tenggara). 

“ Berkenaan dengan genap 1 ta- 
hun berdirinja Penggalang Olah- 
raga Mertodjojo (P.O.M.), maka 
besok hari Sabtu/ Minggu tgl. 16/ 
17-10-'54 akan diadakan  ma- 
lam gembira jang akan diramai- 
kan dgn Harmonie Orkes “Peng- 

wasa ini jang digambarkan dalam hibur Hati dibawah asuhan sdr. 
pertundjukan sandiwara, (Abdullah di Kp. Mertodjojo, 

“ 

RRT Bukan 
BegundalSovjet 
yjet Un! — RRT jang diumum- 
kan di Peking telah ibitjarakan 
djuga oleh Yoshida dan Mendes: 

lasa. Sementara itu reaksi Peran- 
tis atas komunike 'tu 2dalah sa- 
ma sadja dengan London, jakni 
menegaskan makin penfingnja ne- 
ranan Tiongkok. (RRT) dalam 
per Tiongkok — Soviet 

Ns 

Kebebasan Peking terhadap Mos 
kou memang sudah diperlihatkan se 

lama konperensi Djenewa tentang 
Indotjina. Kebebasan ini sekarang te 
Jah djelas, RRT tidak suka mendja 
di gundal Sovjet:. 
Walaupun demikian para  penin   

| Tito jang telah memutuskan hubung 

  

| peroleh dari kalangan jang patut , 

' Sekolah 'ini ditutup karena — ka- 

i 

nanja orang. berharap, bahwa Mao 
Tse Tung akan mendjadj sematjam 

annja dengan Moskou. Demikian pa 
ra penindjau di Paris. (Antara) 

Insiden 
Serawak 

  

KOMUNIKE BERSAMA So-| 

France dalam pertemuan hari Se- |: 

diau Perantjis berpendapat tidak gu |' 

  

     

KARENA INSTRUKTUUR DI 
PUKUL BURUH. 

Dikabarkan, hingga tgl. 13/10 
Perusahaan Perkapalan Taat” di 
Djuana masih tutup sehingga se- 
djumlah 250 orang buruhnja  ter- 
lantar k bekerdia te 

tapi di    

    

  

   
       

   
    

    

ip karena AJ. 

  

ah sakit 
erojok : 

ru2 ini. Patut'di 
bagian dari perusahan 

( sionalisasi oleh 
ngkin karena 

anggap bisa me- 
instruktur/admi- 

   
  

e . pekerdjaan mendjadi 
ngkelai. Seperti ” dikabarkan 

. de Ridd “dikeroii k buruh ka 
   

jg dianggap tidak 
dan berhubung de- 

a tsb. 7-o0rang buruh 
uduhan  penganiajaan 

pa . ahan . Ag berat. (Antara) 

PARA KAN 
  

KONPERENSI 
(.... MUHAMMADIJAH. 
- Kjai Ashuri konsulat Muham- 
madijah daerah Kedu menerang- 
kan bahwa Muhammadijah mulai 
pada tanggal 6 sampai $ Nopem- 
ber jang akan datang, akan meng 

bentuk Panitya Hari Pahlawan jang padakan konperensi seluruh daerah 
diketuai oleh Pemuda Rak'ar. Danke bertempat di Parakan. Atja 

a. konperensi akan ditetapkan di 
emudian hari, tetapi sudah da- 

pat ditentukan, bahwa  bahan2 
konperensi adalah hasil penindjau 
an Kiai Ashuri mulai tanggal 12 
sampai dengan 10 Oktober pada 
Kk 
tjabang2 Muhammadijah seluruh 

edu. : 

KEBUMEN 
BANK SWATANTRA 

DIBEKUKAN 
: Bank Swatantra. dikabupaten 
Kebumen jang telah bekerdja se- 
tahun dan dapat keuntungan ku- 
rang-lebih Rp. 19.000,— telah di 
ekukan pada bulan Agustus j.l. 
Pembekuan: ini kabarnja didasar- 
ps atas putusan D.P.D. Propinsi 
jawa Tengah jang tidak menjetu 

djui berdirinja bank tsb., karena 
Status bank tersebut tidak djelas. 

Keuntungan Rp. 19.000,— itu 
kabarnia akan dipergunakan utk. 
mendirikan “gedung pertemuan 
umum: Karena uang tersebut ma 
sih kurang, maka djumlah Rp. 

lah jang disetorkan untuk perta- 
ma kalinja. 

KUDUS 
an 

“Casey. Menteri Luar Negeri Aus- 1 TYAHUN KARENA MEN- 
TJOBA MEMBUNUH. 

| Seorang mprid Sekolah ' Rendah: 
'H Kudus Sutar jang belum lama: 

dikeluarkan sesuatu statement resmi, |Perselang dikabarkan mentjoba mem. Dunuh arah-angkatnja dengan djaan 
imeluntjurkan batu dari sudut lain, 
-oleh Pengadilan Negeri teah didjatu 
ii hukuman pendjara. Peristiwa per 

didekat makam Sunan Murjo di Gu 
:yung Muria pada tahun 1953. Atas 
seputusan Hakim tg. 13/10-53 itu 
ierdakwa menjatakan minta grasi te 
tapi jang ternjata ditolak sehingga 
“lengan demikian ia tetap mendjalan 
ikan keputusan jang sudah diberikan 
jitu. (Antara). 

  

1 SIARAN R. R. I. 

| Semarang, 16 Oktober 1954: 

Rajuan Herijati dan Sal Saulius: 
07.10 Piano (Tennor): 07.30 Orkes 
Progressip: 12.05 — 13.15 — 13.40 
Kienenga, djangkep: 17.05 Hiburan 
sore 17.40 Permainah Hammond 
Organ: 18.00 Obrolan pak Patrol: 
18.15 Hidangan Irama A.P.: 18:45 
'O.K. Mustika, 19.30 Atjara Sabtu 
malam: 20.30 Tionghoa modern: 

1.15 @uintet Harry, 21.45 Suara 
ersama, 22.20 Suara Siti Nurroch- 

mah dan Benny, 23.00 Tutup. 

' Surakarta, 16 Oktober 1954: 
Djam 06.03 Darnoto dan teman2- 

nja, 06.45 Regionald Dixon: 07.15 
Victor Silvester: 07.45 Njanjian gem 
bira: 12.03 — 12.45 Klenengan Dja 
wa Timur, 13.45 Rajuan siang: 17:05 

Rajuan Putri: 17.45 Varia Djawa 
Tengah: 17.55  Claude  Thornhill: 
18.15 Sendja mendatang, 18.30 Ira- 

ma Indonesia, 19.30 Piano. Tunggal: 
19.45 Kontak denga, Pendengar: 
20.30 Wajang Kulit Madyo  sema- 
Jam suntuk: 22.15 Wajang Kulit (lan 
'djutan): 05.00 Tutup. 

: Jogjakarta, 16 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Kesenian Indonesia Su-   

dipertjaja di London hari Rabu 
bahwa satu2nja insiden jang ter- 
djadi ach.r2 ini di Serawak, ialah | 
perutupan sebuah sekolah landju- ' 
tan Tionghoa didekat Kuching. 

ta kalangan tadi — mendjadi ”sa- 
rong Komun'sme” dan sentimen 
@ kalangan peladjar mendjadi ha- 
ngat. 

rabaja, 06.30 Pelbagai njaniia Pe- 
rantjis: 06.45 Aneka warna Ketimu- 
ran, 07.15. Bing Slamet menjanji: 
07.30 Suita ringan: 07.45 Dari Hin- 
dustani: 12.05 Boggie  diangkasa: 
12.15 Dari Pasundan: 12.30 Patti 
Page berlagu, 12.45 O.K. Semenan- 

djung Malaju: 13.10 Concerto untuk 
cello, 13.50 Rajuan bersama: 14.09 
Rajuan Winata dkk.: 17.00 Njanjian 
sore, 17.40 Musik sore: 18.00 Nja- 

njian Tionghoa: 18.15 Bingkisan ma 
lam Minggu: 18.30 Krontjong di-   Diterangkan seterusnja bhw se- 

diak sekolah ini ditutup, tidak ter 
djadi ins'den2j tidak terdjadi per- 
buatan2 kekerasan dan didaerah 
ini tidak terdiadi kerusuhan-keru- 
suhan (Antara). 

  

KETJELAKAAN DILAUT 
Disebabkan suatu gelombang air 

Jaut jang besar, maka pada tgl, 12 

Okt. jbl. di Laut daerah Pelabuhan 
Se- 

buah perahu nelajan jang dinaiki 
oleh 3 orang telah terbalik. Tetapi 
mereka berhasil pula mentjapai di- 
daratan dengan selamat. Tiga orang ! 
tadi berasal dari daerah Djepara. 
Kerugian barang2 dan uang jang di- 
alami karena ketjelakaan tadi 
Rp.. 857,—, 

waktu sendja: 19.40 Rajuan malam: 
20.15 Dari dan untuk Pendengar: 
21.15 Aneka warna: 22.10 Batjaan 

Buku, 23.30 Tutup. 

Djakarta, 16 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Lima Serangkai: 07.10 

orkes Bambu Sangihe: 07.30 Orkes 
Horas: ' 12.00 Lembaran Wanita: 
1240 Lembaran Wanita (landjuntan): 
13.00 Orkes Radio Djakarta: 13.40 
Njanjian Herijati dll: 14.00 Bahasa 
Singapura: 17.00 The Merry Brown 

Sisters, 17.15 Orkes Krontjong: 18.00 
Varia Nusantara, 18.15 Orkes Me- 
lajus 18.30 Dwi Gitar: 18.50 Tjipt. 
Tjoh Sinsu: 19.30 Orkes Melati: 
20.40 Dwi Gitar, 21.00 Wajang Go-| 

I.k. (lek: 22.15 Wajang Golek (landjutan): tup berhubung 

06,00 Tutup, 

ima gadji Sef 

adi pemimpin | 
kapal maupun uru | 
lainnja ' kini ma- | 

Sema.- | 

oleh | 

19.000,— akan merupakan djum | H 

#dari gerombolan D.I. sai 

Djam 06.10 Piano medley's: 16.401 

  

ag 

Naa anta YA 

  

ik 

  

Di TU. wu 

telah dibawa lambang2 

    
adakan suatu arak2an jang agak aneh dimana 
naga, untuk memperingati beberapa pemain? 
sport "jang kenamaan. 

  

  

Penggedor 
dai Dekso 

tang baru lalu sekira djam 04.00 
terhadap mereka jang ditjurigai 

Progo Jogja. 

Rp. 300.000,— 

'Daerah2 D.1 Sula- 
wesi Selatan 

Dikuasai Kembali 
Oleh Alat2 | Negara: 
80 Orang Keristen 
Telah Dibunuh D.I 
BEBERAPA DAERAH dikabu- 

paten Luwu Sulawesi Selatan jang 
sedjak tahun 1951 dikuasai oleh 
D.L kini sudah diduduki kembali 
oleh alat2 negara. Daerah2 jang 
telah diduduki kembali itu ialah, 
a.l. daerah Sekko dan Rongkong. 
Demian laporan jang diterima 
Antara dari Masamba baru2 jini. 
Dalam laporan itu tidak dinjata- 
kan apakah dalam pengembalian 
kekuasaan 'tu oleh alat2 negara 
dan rakjat disana terdjadi tembak- 
menembak dengan D.I. stau tidak. 
    

  

    
    

og n. ini oleh pemuda, Ta 
an alat2 negara telah dapat disi- 

'ta sediumlah dokumen2 penting 
antara ap 

a ruksi untuk mengumpul- 
' bijbel2 dan membakarnja ser- 
daftar nama2 orang Kristen jg 

elah dibunuh gerombolan sedjak 

« Menurut daftar tsb. orang2 Kris 
ten jang telah dibunuh oleh D.I. se 
lama itu tertjatat 80' orang. Dianta 
ranja terdapat beberapa anak ber 
(umur antara 3 sampai 4 tahun. 
Pemibunuhan2, jang telah dilakukan 
gerombolan terhadap 80 orang Kris 
ten itu diantaranja dengan  djalan 
memotong dan mentiintjang. — Ada 
pula jang ditembak. Dalam hubung 
an inj oleh rakjatidaerah2 Sekko dan 
'Rongkong belum Jama berselang te 

lah dikeluarkan pernjataan2 jang 
antara lain menjatakan terima kasih 
'kepada alat2 negara, karena dikua 
|sainia kembali daerah2 tsb. jang te 

lah lama berada dalam kekuasaan 
gerombolan. 

Untuk. mendjaga keamonan serem 
pat disamping menunggu bantuan 
alat2 negara, di Sekko sekarang ini 

' Folsh pemuda2 Kristen telah dibentuk 
'sebuah organisasi pertahanan rakjat. 
'Seperti diketahui didaerah “Sekko 
dan Rongkong itu, penduduknja se 
Dagian 'besar terdiri dari umat Kris 
ten. ra 

: Perlu diberitakan, bahwa - surat? 
instruksi jang dapat disita dari 'ta 
ngan D.I. itu diantaran'a ditanda-ta 
ngani oleh komandan sektor .I. jang 
menamakan diri Machdjaja. Demiki 
an Iasporan jang diterima ,,Antara” 
dari Masamba. (Antara). 

TJIREBON 

    

b PATEN TJIREBON. 
| Pembelian padi untuk Pemerintah 
diwilajah kabupaten Tjirebon tahun 
jai jang tertjatat sampai tanggal 5 
Oktober jl. berdjumlah 5.258.077 kg 
terdiri “dari padi tjere, bulu, benga- 
wan dan gabah. Djumlah ini hanja 
merupakan kl. 5399 sadja dari dja- 
tah jang ditetapkan bagi kabupaten 
Tjirebon jaitu 10.000 ton. Bila di- 
bandingkan dengan tahun jl pro- 
'tentagenja sama, hanja djatah jang 
ditetapkan pada tahun 1953 lebih 
ketjil jaitu 8.000 ton. Dalam pada 
itu djumlah uang jang dikeluarkan 
untuk keperluan pembelian padi itu 
sampai tanggal 10 September ji. ters 
tjatat Rp. 3.782.809.61, sedangkan 

oleh tengkulak dan organisasi2 pem 
belian padi berdjumlah Rp. 340.386. 
68.- Menurut keterangan selandjut- 
nja mengapa pembelian padi untuk 
Pemerintah dalam tahun ini, dikabu- 
paten Tjirebon tidak berhasil men- 
tiapai djatah jang ditentukan bila 
dibanding dengan daerah2 lainnja, 
karena hal itu adalah disebabkan 
adanja perbedaan harga jang lebih 
tinggi dengan harga pasaran biasa. 
Perbedaannja rata2 meliputi 2004 
untuk berbagai djenis padi dari pa- 
da harga pembelia, Pemerintah se- 
hingga karenanja penduduk lebih 
suka. mendjual padinja ke pasaran 
biasa, 

SEKOLAH RAKJAT TJILEBAK 
DAN LEGOKHERANG DI 

BUKA KEMBALI 
Sedjak  achir bulan September fl. 

Sekolah Rakjat 6 tahun Tjilebak dan 
Legokherang (ketj. Subang Kab. Ku- 
ningan) telah dibuka kembali dan 
tempatnja dipersatukan masing2 de: 
ngan sekolah Rakjat 6 tahun desa 
Pamulihan dan desa Djalatrang. Se-   perti pernah dikabarkan sedjak tang- 
jat Tiilebak dan Legokherang ditu- 

terganggunja  ke- 
amanan, 5 

| dio, kawedanan “Tegalredjo. 
idua tempat ini, alat2 negara dapa' 

dinjatakan bahwa dim hu- | 

PEMBELIAN PADI DI KABU- 

Sisa uang jang kini masih dipegang |   
gal 15 September jl. sekolah Rak- k 

Rumah Ga: 
Ditangkap 

30pCt. Dari Barang2 Mas Intan Tju- 
riau Disita Kembali — Ada Tanda2 

MMC Giat Kembali 
(Oleh : Wartawan Kita) 

POLISI TENTARA dan pamong pradja jang tergabung dalam 
gerakan Tritunggal kabupaten Magelang, Sabtu tanggal 9 Oktober 

telah mengadakan penggrebegan 
elakukan penggedoran dirumah 

gadai negeri di Dekso, kepanewon Kalibawang, kabupaten Kulon 
Seperti pernah diberitakan penggedoran itu terdjadi 

tanggal 3/4 Oktober, berupa barang2 gadai jang sebagian besar ter- 

diri dari emas intan sebanjak Lk, 2.250 potong dengan taksiran 
harga gadai I.k. Rp. 100.000,— atau dengan taksiran harga umum 

Penangkapan itu dilakukan terha 
dap “dirinja Dargo dari desa Soroju 
dan dan Muharj dari desa Purwore 

Dike 

mensita barang2 bukti dari hasil 
penggedoran pada rumah gadai nege 
rj di Dekso. 

Pihak resmi di Magelang berkens 
an dengan soaj ini menerangkan ke 
pada wartawan kita," bahwa tindak 
an untuk mengetahui dimana barang 
barang :perhiasan lainnja disimpan 
masih terus diadakan. Ketjualj dua 
Orang isb. telah tertangkap pula 
dua orang bernama W dan H. pen 
duduk desa Sorojudan. Jang dapat 
disita dianiaranja berupa barang 
perhiasan emas: intan 503 potong, 

70 potong subang blong darj emas, 
50: subang blong bermata berlian, 

112.tusuk konde dan 98 potong su 
bang bros bermata intan. 

Dargo menjerahkan sen- 
diata pistol. 

Dargo dalam melakukan pengge 
doran itu selaku pemimpinnja, hari 
Minggu malam telah menjerahkan 
sendjata 'pistoj. Colt kepada alat2 ne 

gara. Pistol itu tadinja sudah dita 
nam dibelakang rumah kediaman 

nja. Ketjuali itu barang2- perhiasan 
-asal dari penggedoran “ditaruh: dalam 
stopples ada pula jang dibungkus de 
ngan kain. Sementara diperoleh ke 
terangan selandjutnja, bahwa pengge 

doran itu dilakukan oleh 6 orang de 

ngan mempergunakan 1 sendjata 
pistol, 

Menurut pihak resmi,  penggedor 

bernama D. waktu diadakan peperik 
saan dirumahnia, masih berhasil me 
larikan diri, Pihak resmj berkejaki 

nan bahwa dalam tempo jang tidak 
lama lagi tentu dapat ditangkap. 

Ada tanda2 MMC aktif 
kembak. 

Kalangan resmi tsb selandiutnja 
menerangkan, bahwa sekitar Mer- 
babu Merapi Compleks, pada be- 
lakangan "ni tampak meningkatnia 
gerakan MMC, sehingga menje- 
babkan adania korban djiwa dan 
harta benda penduduk. 

Melam Selasa tanggal 11 Okto- 
ber, MMC terd'ri lebih kurang 7 | 
or”ng semua  bersendjata p'stol, 
sekira djam 03.00 mendatangi 
tumah Martoatmod:o tjarik desa. 
Kedungpring, katiamatan Munt:- 
lan. Setelah dimasuki. rumahnja, 
Martoatimod'o ditembak hingga 
men nggaj seket ka. Diumlah har- 
ta benda jang digarong masih da- | 
lam pencusutan. 

Hari Sabtu malam M'ngeu ig 
lalu remahnia Kartoredio desa 
Kedii Muntilan diramvok| keru- 
oian dari pada barang2 jang d'ba- 
'wa sebesar Rp. 6125.— 

Pembunuhan 
Krn Anti Dansa 
HARI2 BELAKANGAN ini di 

Makassar sering kali terdjadi ke- 
katjauan dirumah2 orang jg me- 
ngadakan pesta2 dansa. Kekatjau- 
an2 tersebut ada jang telah meng- 
'akibaikan korban manusia. Pemu- 
da2 jang anti dansa dikota ini se- 
ring kali datang mengatjaukan 
(pest22 dansa itu dengan membawa 
sendjata2 tadjam. Baru2 ini d'- 
kampung Dadi Makassar telah 
terdjadi pembunuhan akibat pesta 
Garsa, 
Dalam memberikan keterangannja 

kepada ,,Antara”, Inspektur Polisi 
Ramli katakan, bahwa oleh pihak 

polisi kini sedang diadakan penjeli 
dikan?2 jang seksama terhadap peris 
tiwa2 tsb. Sementara itu kini sedang 
diselidiki siapa2 anggota2 dan ketua 
cari Gerakan Antj Dansa Indonesia 
Sulawesi (GADIS) jang tejah terben 
tuk dikota ini sedjak beberapa bu 
lan lampau. Menurut Ramli, jang se 

ring mengatjaukan pesta2 dansa itu 
pemuda2 jang kebanjakan terdiri da 
Ti peladjar. Ramli dalam hubungan 
ini menjatakan djuga penjesalan ter 
“hadap orang2 jang seringkali menga 
dakan pesta2 dansa dengan tidak 
memberitahukan dahulu kepada pi 
'hak “polisi. (Antara) 

MENGUNDURKAN DIRI. 
Dari kalangan Gaperos didapat 

kabar, bahwa pada nanti tgl. 15 
Oktober j.a.d., djam 17.00 bertem 
pat di R. M. LIDO akan diadakan 
rapat anggauta  Gaperos untuk 
membitjarakan soal2 tepung trigu 
dan kesulitan jang dihadapi oleh 
para anggauta dewasa ini. Dalam 
hubungan ini selandjutnja- didapat 
kabar, bahwa ketua Gaperos sdr. 
Tjoa Siong Kie telah mengadju- 
an surat permintaan berhenti 

.dari Gaperos karena -tidak dapat 
bekerdja actief didalam melaku- 
kan kewadjiban itu ' disebabkan 

beban2 kewadjiban lainnja, 

  

MAAN EDAN s3” 

Tjampuran 

ANTI-POLITIK dan vitamin 

hari Selasa di New York. Prof. 

karta, sewaktu mengundjungi La 
menjatakan, bahwa penjakit kura 
djadi pokok masalah kesehatan 

Ketika mengundjungi Laborz- 
toria Lederle, Prof. Sudjono te- 
lah berbitjara dengan ahli? Le- 
Jerle, jartu dr. H. R. Cox, direk- 
Ur Penjelidikan Klinik Manusia, 
Jan dr. F. E. Fontaine, pemim- 
2In produksi, tentang tjara mem- 
perbaiki kesehatan rakjat Indo- 
nesia dan melantjarkan kampa- 
aje pentjukupan makanan rakjat. 
Meskipun telah banjak kemadju- 
AN tertjapai semendjak Indonesia 
diakui kemerdekaannja ditahun 
1949, kata Prof. Sudjono, banjak 
kanak2 Indonesia jang masih ke- 
kurangan protein, gemuk dan vi- 
tamin penting2 didalam makanan- 
nja, dan sebagai akibatnja mere- 
ka gampang mendapat infeksi. 

Keadaan jang buruk ini mulai 
baik sedikit, kata Prof. Sudjono, 
setelah ibu2 dan murid2 sekolah 
diberi - peladjaran tentang apa 
ang harus dimakannja, bagaima- 
1a memasaknja, dan setelah. pe- 
merintah menjuruh suvaja: pro- 
I"ksi. daging dan telur ditam- 
bah. 

Diterangkannja lagi, bahwa para 
penanam bahan makanan dan peter 
nak selalu diandjurkan oleh Kemen 
terian. Pertanian: Indonesia untuk 
menambah hasil buminia, dengan 
menanam  katjang, kedele, djagung 
dan memelihara ikan, untuk me- 
nambah protein didalam rakjat. Di 
sini, katanja lagi,  anti-biotik biki- 
nan Amerika boleh memegang pera 
nan penting. Makanan tambahan 
anti-biotik, seperti Aureofac, gabu- 
ngan. ,,obat adjaib” dengan vitamin 

- telah menambah produksi da- 
ging sebanjak 2096 

Prof. Sudjono diutus ke Amerika 
Serikat oleh pemerintah Indonesia 
dan dengan diselenggarakan oleh 
badan2 PBB ia mempeladjari  per- 
kembangan dalam ilmu pengobatan 
di Amerika, terutama di lapangan 
perawatan ibu da, kanak2. Sebelum 
kembali di Indonesia, Prof. Sudjo- 
no akan melandjutkan penindjauan 
studinja ditanah Inggris dap India, 
sedang di Amerika Serikat ia akan 
mengutjapkan pidato didepap Uni- 
versitet Pennsylvania tentang penja 
kit kanak2 didaerah tropis. 

Achromycin obat patek. 
Penjakit tropis, seperti patek dan 

disentri amoeba, adalah dua ma- 
tiam penjakit jg banjak  didjumpai 
pada kanak2 Indonesia. Achromy- 
cin, satu anti-biotik baru bikinan 
Laboratoria Lederle telah ternjata 
effektif untuk memberantas penja- 
kit jg dua ini, dan telah ditjobakan 
kepada penjakit jg sama dengan jg 
didapati di Indonesia. 
& DixSan. Francisco,. dalam :perdja- 
lanan ke New York, Prof. Sudjono 
telah berbitjara dengan dr. Fracis 
A. Smith, Dekkan 

ngan tiga tahun untuk bertukar dok 
ter dan guru- dengan Universitet In 
donesia, jg dalam bulan Djuli 1954 
telah disetudjui oleh kedua perguru 
an tsb: , 

Prof. Sudjono menerangkan pula,   bahwa Universitet Kalifornia telah 
mengirimkan tiga orang dokter ke 
Indonesia untuk mengadjar pada 
Fakultet Kedokteran Indonesia, dan 
tudjuh orang lagi akan menjusul, 

Sebaliknja kira2 20 orang dokter 
dan studen Indonesia akan beladjar 
selandjutnja pada Universitet Kali- 
fornia. Demikian dikabarkan oleh 

nakan untuk melawan penjakit dan kelemahan djasmani TG 
kekurangan makan, telah banjak memperbaiki keadaan kesehatan 
rakjat Indonesia, demikian  kataseorang ahli kesehatan Indonesia 

ro, Dekkan Fakultet Kedokteran d 

Universitet Ke- 
dokteran Kalifornia, tentang rantja- 

  

Aureofac - ,Obat Adjaib” 
Vitamin B.S' 

Prof. DjunedSudjono Pudji Obat2an Anti Biotik 
Dan VitaminfAmerika Jg Banjak Menolong Ibu 

Dan Anak Indonesia 
bikinan Amerika, jang dipergu- 

mn | karena 

. Sudjono Djuned Pusponego- 
ari Universitet Indonesia di Dja 

boratoria Lederle di New York, 
op makan jang chronis selalu men 
Indonesia. 

  

Lelutjon Pi- 
ring-Terbang 

. KEGEMPARAN mengenai be- 
rita2 adanja ”piring2 terbang” 
jang katanja telah mendarat dipel 
bagai tempat di Perantjis, menda- 
“dak telah mempunjai klimax jang 
menggelikan. Terbukti kemudian, 
bahwa apa jang disangka ”benda2 
dari planit” itu tak Jain hanjalah 
buah tjiptaan seorang tua jg ru- 
parja gemar lelutjon. Jang mem- 
bikin lelutjon2 jang dapat meng- 
gemparkan dunia ini adalah se- 
orang bekas buruh pertambangan 

      

Perantjis bernama Victor d'Olivei- 
ra Umurnja sudah 60 tahun. 
Mungkin karena terpengaruh oleh 
berita2 tentang rahasia2 piring 
terbang, ja lalu memutuskan hen- 
dak membuka sendiri tabir raha- 
sia masalah ini, 
Bukan ia lalu ingin mengadakan 

penjelidikan atmosfir, ingin terbang 
mendjulang ke p!anit Mars dis., te 
tapi ia tjarj pemetjahan jang lebih 
sederhana. Ia membuat sendirj ben 
da2jang menjerupai ,piring2 “ter 
bang” itu. Tampak pada gambar 
atas, bagaimana ia dibantu oleh ke 
luarganja, membuat sematjam ba 
lon dari kertas plastiek. Balon ini 
bulat gepeng dan dalamnja diisi de 
ngan gas pembakar dari tjampuran 
pelbagai ramuan jg. dapat memberi- 
kan warna merah kuning den men 
djadi daja penggerak balon tadi se 
tjara tjepat. Akibat balon ..Diring 
terbang” Olivieira ini Sungguh diluar 
dugaan. Seluruh pers Peranijis men 
djadj gempar. Bahkan kegemparan 
ini lalu meluas keseluruh dunia. 

Malahan ada jang mengabarkan, 
bahwa di Perantjis Utara telah tu- 
run sebuah ,piring terbang” jang di- 
kemudikan ' oleh machluk2 adjaih, 
tingginja tak “lebih dari 1.20 meter 

Laboratoria Lederle di New York. 
(Antara). 

   
ATJARA KOMPETISI PSIS. 
Arara kompetisi PSIS dalam p2 

Ikan minggu ini sb.: Sabtu, tgl. 16: 
Romeo I — Garnizoen I, Stadion: Po 
ris II — Tjahaja Smg. TI, Kalisari 
(Pol): Tridjaja I — TCS II, Panda 
naran, Garnizun II — Romeo HI, 
Kaisari “Garn): TCS IV — Poris 
IV, Seteran. Minggu, tgl. 17: Poris 
JT — TCS IL Stadion: Union II — 
Polisi II, Kalisari (Pol): Romeo II 
pa TOR I, Kaisari (Garn:): Tjahaja 
Smg, H — Poris III, Seteran: TCS 
NI — SSS III, Pandanaran. ' 

ATJARA PERTANDINGAN 
SEPAKBOLA S. L. A. 

Inspeksi Pendidikan Djasmani 
| K.B.S. mengabarkan, bahwa atjara 
'pertandingan2 sepakbola  kesebefa 
san Sekoah Landjutan Atas dilim 
kota Semarang sbb.: Rondes kesini: 
(A) SMEA — T. Madya tgl. 16— 16 
dilap. SMAB, (B) tgl. 16: SMA Ass. 
— SMAK, diapangan Krakatau: 
(C) tgl. 17—10: SGA IT — SMA/C 
Neg., dilap. Krakatau: (D) SMAy/C 
II — SMA Tjokroaminoto dil p. 
SMAB tg. 17.: (E) tgl. 23-10: SMA/ 
BII — SMAPGRI, dilap. Krakatau: 
(F) SGAK bebas. 

Ronde kedua: tgl. 2310: B -”» 
di'ap. SMAB dan tgl. 24 F—E dilan. 
Krakatau. 

  

  

  

dan badannja berbulu. Tentu sadja 
waktu Oliveira membatja akan ,,be- 
rita2 sensasioni?” ini, ia tertawa ter- 
bahak-bhahak (gambar bawah). Geli 
ia bahwa seluruh pers dapat digem- 
parkan gara2 balon2 plastik biasa. 
Tapi ketawanja Oliveira ini tak ber- 
langsung lama, karena kemudian ru- 
mahnja digrebeg polisi. Ia sendiri di- 

kenakan denda atas pelanggaran 
»membuat lelutjon jang berbahu- 
Ng ka Te pa MO AT ana 

Leena 

HARGA EMAS. 
Chusus Suara Merdeka” 
“Semarang, 14 Oktober 54: 
24 karat: djual ...... Rp. 

22 karat: 

Paud Rp. 42, b 
Diakarta, 13 Oktober '5: 22 karat tiap gr. Rp. 48,— beli 

.24 karat tiap gr. Rp. 47,25 beli 
Medan, . 13 Oktober ?54 : 
Ka ini tidak diterima tjatatan 

Singapore, 13 Oktober ?54 : 

beli 
djual 

PUTRA MAHKOTA CHARLES Emas lantakan tiap tael : AKAN MELAKUKAN OLAH- 
RAGA TINDJU. 

Putera Mahkota Inggeris, Charjes 
baru sadia kembali di London dar 
»vacantie”, demikian UP, Menurut 
keterangan, tidak lama lagi Char'e 
akan mendapat latihan2 tindju berse 
ma2 anak2 seumur dengan ia, Seba 
gaimana diketahui, bulan jang alang 
datang usia Charles akan mendiadi 
6. tahun. Maksud dari Charles untuk | 

melakukan olahraga tindju itu dien 
nakan oleh pembuat2 karikatur un: 
tuk membuat Tukisan2 daripadania, 
Surat-kabar ,,The Sundhy PictorisI” 
melukiskan promotor Jack Salomons 
sedang bitjara dengan Putera Mah: 
kota tentang kontrak pertandingan 
tindju. ..The Sunday Chronicle” 
menggambarkan seorang polisi jang 
memberitahukan kawannja, — bahwa 
dimuka. istana Buchigham ada dua 
anak jang sedang berolahraga tindju. 
Dikatakan kepada kawannja itu: Lc 
bih baik lihat betul? siapa mereka   itu, sebelum memerintahkan Supaja 
berhenti bertindju”, (Antara), 

- : Ta beli dan 
. 56,50 djual Londen, 13 Oktober 545 

Harga emas internasional menu- 
rt htungan dollar Amerika. 
“mas Beirut tiap ounce 35.25 
Emas Macao tiap ounce 37.63 
Emas Hongkong tiap ounce 38.01 

Telp 33e 
SEMADANG 

  

am 

4 
Alamat jang terkenal 
Toko Kembang 

Chung Hua 
Pandanaran 155 — Tilp. 1556 

Semaran g 

    

Ii 
pa
di
 

   



  

   Ber- Radius 
nia Dan Tje 

lebihi su 
MENTERI ANGK: 

Amerika Serikat | 
Rabu jl. mengumum 
tama kalinja, bahwa 
punja pembom2 jang 
ngangkut bom2 atom tiepatan tang melebihi 
suara. Sebelum 
mi A.S. hanja 
pembom?2 URS 
wat2 pembom j 
d-pakai dalam 

enua, seperti 
47 atau B2, 
Menurut Thomas, 

URSS punja 20.000 
diantaranja pesawat2 
paling baru. An 
adalah jang ke-2 besar 
dunia, dan dengan tjepa 
ha setjara diam2 untu! 
keunggulan Amerika Serik 
dera”, Diterangkannja, bahwa angka tan laut URSS mempunjai kapal si lam jang merupakan angka rekord. 
(Antara). : Sea 

)   

  

  

    

  
  

   

  

   

     

  

   

    
    

    

5 SEORANG 1 :N demikian sulitnja perhubungan, se- | 
Korea Selatan 4 hingga berita2 jg dikirimkan oleh 
sebuy namanja |kantor2 berita internasional tidak 

lah satu pos pertahanannja 
terdepan urtuk mentest 
Amer ka Seriltat.-Dikatakan, bah- 
wa apabila Taiwan tidak mentjo- 
ba menghentikan serangan: je 
ringan jitu maka phak RR 

ngan suatu serbuan lengkap ke 
Taiwan. Menurut pendapat pem- 
besar itu, usujy bersama So 

rensi tentang Korea | ada 
hanja suatu siasat Sa 
lokkan perhatian orang dari mak- 
sudinja . 
Taiwan. SAN Tana 
Pembesar jang dekat dengan presi 

den Syngman Rhee itu selandjutnja 
menjaiakan. bahwa menurut penda 
patnja, Armada ke-VII Amerika be 
lum menerima sesuatu instruksi jg. 

Ta 

  

   

definitif tentang tindakan jang barus | 
diambil apabila terdjadi suatu sera 
ngan terhadap salah satu pos terde 
pan dari pertahanan Taiwan. 

Achirnja pembesar tsb. memperi 
ngatkan, bahwa RRT akan sungguh 
sungguh memuku Taiwan apabila 
Amerika Serikat tidak dengan tegas) 
menundjukkan maksudnja untuk | 

mempertahankan rangkaian pulau2 
Kuomi NN Oa Ea 

  

Narriman Mempu-| 
nja ,,Surprises £ 

Terbang Ke Lausanne | 
Utk Bersalin 

NJONJA Adham Nagib dari 
Mesir, ialah tak lain tak bukan ' 
bekas ratu Mesir Narriman mem 
punja) “surprise” minja. 
Ia terbang dari Kairo dengan 
konjong2 ke Paris, dari sana 
Lausanne (Swis). Ia disertai ibu- 
nia, njonia Sadek. Untuk keper- 
Juan apa? Di Lousanne Njon 
Adham Nag:b masuk rumah: 
hersain jang exklusif, utk meme- 
Ta ai de ang Gaara 
ilahrkan Yasmin, anak 
Khan & Rita Hayworth jang seka- 
rang sudah fjerai “ 

Diibukota Swis, pembesar2 “depar 
temen visa Swiss menerangkan, bah 

    

   

lan dj Swis. 

Kebar2 lainnja. tentang Narri 
man? Suaminja, Adham. Nagib, ada | 

3“ Tai      & lah seorang dokter. nja dari 
Farouk, sekarang sudah berumur 3 
tahun, ada di Roma dengan ajahnja. 
Waktu tiba di Djenewa dari Paris, 
Narriman pakai mantel bulu mink, 

    

    

    

pakai kerjaan Hn | persendjataan kembali Djerman Barat, jaitu 4 tahun jang lalu, 
. dikemukakan. Ketjuali soal2 dalam negeri maka mereka itu mem- 
bitjarakan pula soal mentjari persetudjuan dengan URSS. jang se- 
Gjalan dengan rentjana pertahanan Konferensi London baru2 ini. 

    

   

   

wartawan menanjainja terlalu - ba 
njak,” Narriman mendjawab: ,, 
lelah”. Ia membawa seekor an 
hitam ketjil. 3 ena 

    

   

  

   

  

   

     

    

     

    

   
    

  

   

  

   

  

   

  

   
   

  

   
          

   

SA yng 

t 

| Sebagaimana diketahui de Gaulle Gaulle. Dalam perang dunia 

  

  

  

, 

           
inja masih 
menebus. 

— Didalam tulisan jg. terdahulu sudah 
Isaja sebutkan, bahwa Kohima meru 
pakan pusat daripada kediaman su 
ku Naga. Dalam hal ini bisa didje- 

Kan bahwa letak antara satu de- 
n lain desa didaerah tsb., hanja 

  

» Idihubungkan dengan djalan kaki. 
disebab-: 

hudjan jg turun dij 
Itupun atiapkali hilang, 
kan banjaknja 
sana. Tuan nistjaja sudah bisa mem 
bajangkan, bahwa hilangnja djalan2 
ig menghubungkan satu dengan 
'lain desa, sangat menjulitkan. Peta- 
bumi bisa berobah setiap saat. Ke- 
banjakan rakjatnja sangat sederha- 
jaa hidupnja. Tetapi dalam pembe- 
ront'kan sekarang ini, pemimpin- 
laja pernah mendapat pendidikan di 
|luar negeri. Djuga beberapa orang 
'menteri jg sudah diangkatnja. Se- 

(belum)  menjebutkan, apa alasan 

'ratisme. 
ha 

: Suku ban Khasia, 
| Dalam beri Ke ta jg sudah diumum- 

tjari2 dalam tjatatan 
mukan. Jg ada, 

Djika karena mempertjajai tjatatan 
'ini saja tidak berbuat salah, alang- 

senangnja hati saja. Itulah se- 
'babnja, kepada tuan saja mentjoba 
antuk mengketengahkan apa dan 
bagaimana keadaan suku Khasia 
itu. 

g diantara 15 menteri 
1 kaum serilja Burma, 

Pa Tania 2 Kala aga inja Djuga Gemar Bercolek — Penghidupannja Dari Berburu — Ruma naungan Gunung 

mengadakan gerakan sepa-| ka, bergunung2, 

| 
' 

kan Gisebut, bahwa selain suku Na 'nja dengan berdjalan kaki. Dalam 
ga, ikut memberontak djuga suku hal mengusahakan sawah dan la- 
Khasi. Nama suku Khasi ini saja |dangnja, mereka tidak ' mempergu- 

tidak dikete- j nakan tenggala (luku atau ploeg), 
suku Khasia. melainkan tanah2 jg hendak di ta- 

Mungkin, suku ini jg dimaksudkan. ' nami itu dihantjurkan 

   
—$ Inilah gambar wanita2 Khasia jang akan mengadakan tari2an. Perhati- 

| kan pakaiannja jang ,,glombroh” tebal seperti orang ,,kemulan”. Djuga 
| kalungnja jang bermalaika. Seperti dikabarkan, suku Khasia ikut mem- 

- berontak bersama-sama suku Naga. 

    

       
5x 

hnja Lazim Di 

»NAGA” di India. Nb 

js agar memberi bantuan. Soal adanja perhubungan g merupakan suatu kemungkinan. Ra etak daerahnja cuba 
empat mana memang merupakan sarang 
samar2 itu tidak saja bitjarakan a djandji menulis masalah suku2 jang sedang memberontak itu. 

Suku Khasia itu tinggal dibagian 
(tengah tanah aliran sungai Brahma-| 

Suku ini sebenarnja  masih| 
bersanak dengan orang2 Mon di 
putra. 

Burma, orang2 ' Moenda di Nagh- 
poer dan orang Kmer di Kambodja. 

Berbeda dengan suku Naga jg ku 
lit badannja merah tembaga, maka 
kulit suku Khasia adalah berwarna 
merah tua agak kekuning-kuningan. 
Matanja agak serong. Tulang pipi- 
nja dan tulang rabangnja - menon- 
djol keluar. Hidungnja pipih dan le 
bar dan bibir mereka tebal: Kalau 
suku Naga saja sebutkan suka men- 
tjabuti rambutnja jg tumbuh di mu- 
kanja, maka suku Khasia jg lelaki 
banjak jg suka piara kumis. Tetapi 
djapggut mereka tumbuhnja tidak 
subur. $ 

Tubuhnja sangat kuat. 

Pengaruh alam jg didiami mere- 
menjebabkan tu- 

buh mereka kuat. Perdjalanan jg 
djauh dengan melalui gunung dan 
djurang jg tjuram biasa ditempuh- 

dengan pa- 
jul. Kebanjakan diantara mereka 
menanam padi dan djelai. (gerst). 
Sendirinja sudah dapat diketahui 
bahwa mereka mempergunakan be- 
ras sebagai makanan pokok. Kesu- 

limau kaan makanan jg lain ialah 
manis dan air madu. 

  

    

E 

  

  
                

   

    

   

  

   

  

   
    

SEORANG 
tahun terdjerum 
didesa Caceres, Spa 
laki2 segera melomp: 
nja dan dengan susah 
dapat menolong si-anak 
tapi ketika ja melihat | 
orang mendatangi dia untuk 
ngutjapkan terima. kas 
dan memberikan se 
perbuatannja itu, ia 
bali pg seiman air. Dan 
mau ar, sampai polis 
maksa dia. Sebabnja 
ja pertama kali terc 
tergesa-gesanja ia tel 
kan semua pakaiannja, 
telandjang bulat. 

  

PPh 

, & Prantjis mengenai hasil2 Konferensi 
t Pondon, Aa bani s-France me hun 1944. Kemudian. Mendes-Fran 

ni setjara chusus, bahwa .se' ce mengundurkan diri karena dia ti 
man Barat dipersendja | dak s 

tidaklah ada alasan untuk | penghematan pemerintah setelah pe 

menandatangani pakt 

Perantjis Akan Adakan Pe- 
'a Njonja Adham -Nagib meme wow wa A0 m3 . 6 

sang, YAN tundntisad gotik 9 srandingan Dengan Sovjet 3 
| x- (Pertemuan Antara Mendes-France Dan De Gaulle 

: PERDANA MENTERI Perantjis, Pierre Mendes-France, hari 
50 mengadakan pertemuan dengan Djendral Charles de Gaulle. 

Pertemuan ini adalah pertemuan jang pertama kali semendjak Men- 
- des-France mendjabat Perdana Menteri. Pertemuan ini merup 
usaha baru dari Mendes-France, jaitu untuk memperbaiki kembali 

etjahan2 dalam masjarakat Perpetjahan2 itu timbul semendjak : 

   
    
   
enari Pakaiannja ,, 

    

   
jang sudah diangkat oleh Hongkin sudah mengadakan 

r Ke pa nba ma. Biarlah, semua. 
dalam tulisan ini. 

    

x 

Ramai“ — 

     

    

  

  
  

: dja Jaka ana. 

@ an  gerilja 
Naga berigngan 

  

Keturunan susur galur 
ibu. 

Tjuatja didaerah orang suku Kha-| 
sia. ini atjapkali sangat dingin meng 
“gigi. Anginpun atjapkali meniup sa 
ngat kentjangnja. Sesuai dengan ik-| 

Ilim dan ,,bersobat” dengan angin | 
itu, menjebabkan tjara orang2 Kha- 

| sia dalam hal membikin rumah di 
atur sedemikian rupa. Jakni, ru- 
mah2 dibuat di lereng2 gunung jg 
merupakan naungan dari hembusan 
angin. Dindingnja dibuat daripada 

papan kaju ataupun batu, sedang-'! 
kan atapnja dibuat dari rumput ke- | 
ring. Lobang2 jg terdapat .pada din ' 
ding itu  di-otomatiskan  mendjadi 
idjendela. Tjara menghitung keturu- 
nan keluarga, didasarkan pada susur 
"galur ibu. Djadi, suku ini termasuk 
pada suku jg beraturan menurut hu 
.kum. nisbah ibu. Anak perempuan 
ig bersuami, sedjak dia menikah 
“oleh adat jg berlaku diharuskan 
tinggal tetap dengan orang — tuanja. 
-Lamanja sampai dia mempunjai 2 
'orang anak. Sesudah itu, baru bo- 
leh memisah dalam rumah  tersen- 

diri. NN . 

  
Memuliakan ular berbisa. : 

Selain bertani, suku Khasia 
|djuga suka berburu binatang jang 
banjak terdapat didalam rimba 
raja sekitar tempat kediaman me- 
reka. Sekalipun suka berburu, 
tetapi tidak tertjatat bahwa mere- , 
ka suka penggal kepala orang se- 
perti suku Naga. Ada satu kebia 
saan jang chas bagi mereka. Di 
kala musim hudjan, orang Khasia 
gemar sekali memakai topi. Topi- 
nja tidak model ,.kukusan” seperti 
topinja suku Naga, melainkan 
bentuk topinja seperti topinja: 
vpenggembala2 kerbau di Djawa: 
Tengah. Te 

Seperti halnja dengan daerah2 
lain di India, maka didalam rim- 
ba-rimba itu masih banjak sekali | 
ular jang berbisa. Atjapkali ular 
itu membinasakan manusia jang 
mendjadi korbannja. Orang suku: 
Khasia meng ap, bahwa ular 
jang berbisa itu harus dimuliakan. 
Djadi sikap dan memuliakannja 
terhadap ular berbisa itu Tn 
dengan sikap suku Tamil. $ 
itu, suku Khasia djuga berkejaki 
nan, bahwa sekalian alam ini 
nenuh dengan djin dan hantu dan 
kebanjakan bertabiat djahat. Oleh 
sebab tu, suku Khasia seringkali 
memudja2 diin dan hantu itu 
agar tidak berbuat djahat. 

Gadisnja banjak jang 
tjantik. 

Adakalanja kalau orang  #jerita 
mengenai suku2 bangsa, selalu ada 
ig bertanja: Bagaimana soal gadis- 
gadisnja? Djuga barangkali dalam 
soal suku Khasia ini. Memang, ba- 
njak diantara gadis2 dari suku Kha- 
sia ini jg wadjahnja- tjantik. Ia te- 
gap badannja. Keistimewaan dalam 
kalangan gadis2 suku Khasia ada- 
lah, bahwa mereka itu kebanjakan 

suka sekali menari, diiringi oleh te- 
tabuhan jg sederhana. Liuk leng- 

gangnja, lentik2 udjung djarinja me 
nambah ketjantikan paras mukanja. 
Dikala gadis2 itu menari, banjak be 
nar pakaian jg dipakainja.  Badju 
luar jg tidak berlenga, menggantung 
dari bahu sampai kemata kaki. Dja 
di seperti orang ,,kemulan”. Ditepi 

badjunja dihias  berumbai-rumbai. 
Dibawah badju luar itu dipakainja 
sehelai badju djuga dan kain pang- 
kal paha. Pakaian orang lelaki ba- 
njak jg menjerupai pakaiay wanita 
bedanja kain pangkal paha diganti 
dengan sehelai kain jg sempit dan 
suatu ikatan jg lebar diantara paha 
papat $ 

Pada waktu gadis2 itu menari, ke 
palanja dihias dengan benda jg me 

  
    
    

...... 

  
ke-2 

enanc kt persahabatan Mendes-France adalah kapten udara 
hana URSS. pada tg. 10 Desem darj pasukan2 merdeka 

ber: 
Prantjis. 

944. Semendjak saat ini pakt Djenderal de Gaulle memanggil dia 

Barat dan Timur. 

na 

Djerman 

    

  

     

     

   kan hilang harapan menga 

  

  
8 | dakan perundingan “Sovjet Uni. 

Dalam perang dunia ke-II 
| sudah ada h an. 

         

     

    

  

| segera memenuhi keinginan 
eman lamanja dan pertemuan anta 
3 mereka atu dilangsungkan diru 
mah pengarang Andre Malreux di 
“Paris, teman sefaham politik dari de 

  

    

         
Sebuah pesawat Amphibi RAF 

RN. 273 type Sunderland, bermo 
tor empat, berasal dari Singapu. 
ra, djam 12.05 tengah hari Se 
jL, telah mendarat disungai di. 
pinggir kota Pemangkat, 180 
sebelah utara Pontianak, dengan 
11 anak buahnja dan  seorat 
dokter, Ketika diperiksa oleh w 
dana, sahbandar 

tempat, ternjata mereka tidak 
punja surat2 jang sah, sedangkan 

  kaptennja menerangkan, bahwa 
pendaratan mereka itu telah Jila 
kukan dengan seizin pemerintah kan 
Djakarta, Menurut 

kedatangan mereka ialah akan 

PR, 

dan polisi se. 

keterangan, kan 

  

'mendjemput seorang pendeta 
bangsa Inggeris, jang sedang di- 
rawat dirumah sakit Singkawang. 

Untuk itu markonis dan dokter 
dari pesawat tadi turun kedarat, 

tetapi ketika mereka telah meng- 

hampiri pesawat dengan mengu- 

“sung pendeta, kapal tadi dengan 
tjepat naik keudara. 

| Pemerintah sipil dan militer Pon- 
tianak, atas pertanjaan ,,Antara” me- 
ngenai peristiwa tersebut menjatakan 
tidak tahu menahu tentang keda- 
tangan pesawat RAF tadi, sedang- 

pihak kepolisian telah mengirim- 
seorang komisaris untuk melaku- 

"kan pemeriksaan dari dekat. Mar- 

  

'de Gaulle menjatakan pen dian dalam bulan April 1947 
| ingin bertemu dengan Men, membentuk RPF akan tetapi 

e, maka jang tsb. belakang na perpetjahan2 dalam: partai, 

“persahabatan tsb. dipergunakan unjke Aldjazer untuk mendjadi Komisa 
|tuk mengachirji ketegangan antara! ris Keuangan dalam pemerintahan 

Perantjis merdeka. Dalam pemerin 
: Dalam minta dukungan Parlemen tahan de Gaulle dia mendjadi Men 

"teri Pendidikan Nasional dalam ta 

dapat melaksakan program 

rang dunia ke-2. Dalam tahun 1946, 
tanggal 26 Dyjanuari de Gaulle me 

ngundurkan diri sebagai presiden se 
mentara Republik Perantjis. ena 

ia 
kare 
maka 

dalam bulan Mej 1954 de Gaulle 
memutuskan membubarkan gerakan 
itu dengan ketjewa dan selandjutnia 

' dia mementjilkan diri untuk menulis 
memoirsnja. (Antara). 

cap Aneh Di Pemangkat 
konis dan dokter jang ditinggalkan 
pesawat tadi, kini tetap ditahan. 

Xiengenai peristiwa diatas kalang- 
an Angkatan Udara R.I. jang ber- 
sangkutan di Djakarta, atas perta- 
njaan ,,Antara”, menerangkan hanja 
mendapat laporan singkat bahwa 
pengambilan pendeta jang dimaksud- 
kan oleh pesawat R.A.F. itu tidak 
berhasil. Izin tehnis kepada pesawat 
R.A.F. untuk maksud itu memang 
telah diberikan oleh pihak Angkatan 
Udara. Mengenai djalannja peristiwa 
sebagai jang digambarkan dalam be- 
rita diatas itu belum diketahui dan 
kini sedang ditunggukan laporan   lengkapnja. Demikian kalangan Ang- 
katan Udara R.I, di Djakarta. 

njerupai mahkota jg terbuat daripa 
da djala2 benang perak atau ber- 
warna ke-emas-emasan. Lehernja di 
lingkari oleh kalung perak jg lebar 
dan tipis atau rantai jg digantung- 
kan manik2 dari batang2 emas ke- 
tjil jg tjara memasangnja berseling- 
selingan. Tambahar pula banjak di 
hias dengan rantai leher, tidak ke- 
tinggalan . anting2 dan . gelang ta- 
ngan. Tjoba tuan bajangkan dalam 
chajal, alangkah ,,ramainja” hiasan 
gadis penari suku Khasia“jg djen- 
djang lehernja dihias dengan ma- 
tijam2 perhiasan itu. Asal tuan dja- 
ngan menjebutkan seperti kebiasa- 
an dipasar ,,klewer”, 

Djuga kaum lelaki. 
Memang, benar2 banjak gadis2- 

nja jg rupawan. Pipinja agak keme- 
rah-merahan, sebagai akibat iklim 
dingin jg menguasai daerah mereka. 

| Dalam pada itu, penari lelakinja 
tidak mau kalah dalam menghias 
diri djika mereka hendak memper- 
tontonkan kepandaiannja. Pada 
ikat kepalanja disisipkan - djambak 
bulu jg besar. Pada tangan kanan- 

inja memegang tongkat jg dipasangi 
djambak bulu djuga. Ditengah2nja 
mereka menari, tongkatnja dilam- 
bai-lambaikan - kedepan dengan si- 
kap jg tjantik dan dimain2kan djuga 
mengitari kepalanja. Nah, sampai 
disini dulu mengenai suku2 jg se- 
dang memberontak di India,  sam- 
bil kita ikuti perkembangannja pa- 
da hari2 mendatang ini, 

8 HARIAN BESAR DI INGGE- 
RIS BERENTI TERBIT 

UNTUK 1 HARI. 
Harian2 nasional jang terbesar 

di Inggeris pada malam Selasa 
mulai diterbitkan kembali sesu- 
dah terhenti selama 1 hari kare- 
na adanja pemogokan dalam pe- 
nerbitan harian konservatif 
»Daily Skeetch” jang telah me- 
Ha bahkan bahwa hampir 20 dju- 
ta orang di Inggeris tidak mene-   

|hngenai diri perempuan. Kitab 

Irupakan suatu penghinaan terha- 

ai mempunjai ,,simpanan raha- 

“nitor 

   

    

  

   
Dan ini adalah kaum lelaki suku Khasia jang berpakaian p”rang. Pakaian 

perang demikian ini digunakan dalam upatjara2 adat atau kalau hendak 

menjambut kedatanga, tamu agung. 
menteri Nehru waktu mengundjungi 

kehormatan 

. Mulai Ber-Keluh? 
Bisa Dihukum Karena Mempunjai Hu- 
bungan Dengan Wanita LaingDaripada 
Isterinja — Banjak Lelaki Jg ,Mengang: 

ntah Ke-7” ,,Hanja'Mengenai 
Kaum Wanita Sadja 

LAKI2 ITALIA KINI meng hadapi kemungkinan bahwa ia 

akan mendapat hukuman mengenai suatu perbuatan 
sedjak ber-aba d2 dianggap bukan s 

gap » Pere 

adat dan ena 
harus terlalu di-berat2kan dan 
ngan2 dari kesetiaan didalam hid u 
orang Italia menganggap Perintah 
(de tien Geboden)”... dan djangan 

pula sokongan pada pendapat de 
perempuan jang melakukan zina 
djara,dan laki-nja mempunjai tju 
ra legal dengan dia (di Italia tidak 

Sebaliknja si-laki setjara legal 
tidak dapat dihukum karena ber- 
zina, dan bininja hanja mempu- 
njai alasan sah untuk berpisah 
dengan dia, djika ,,keadaan me- 

ap dirinja”, umpamanja djika 
apat dibuktikan bahwa sang su- 

ia” sudah sedjak lama. 

“Belum selang lama seorang se- 
yator Gussoppe Salari dari partai 
Kristen Demokrat memadjukan 
suatu usul undang? kepada par- 
lemen jang pokoknja adalah: : 

1. Djuga laki2 harus bisa dihukum 
setahun pendjara karena berzina : 

2. Perzinaan, baik dilakukan oleh 

sang/suami maupun oleh sang isteri, 
harus merupakan alasan sah untuk 
perpisaha, setjara resmi. 

Djika usul undang2  dibitjarakan 
didalam pariemen tidak lama lagi, 
dikira bahwa akan terdjadi perdeba 
tan jang ramai. Djuga sekarang su- 

Laki? Italia Boleh 

jang olek 
uatu apa jang 

disebut dengan istilah ”penjimpa- 
p  berlaki-bini”, Kebanjakan 

lah engkau berzina” terutama ms 
n dang2 Perdata Italia memberikan 

mikian itu. Ia mengatakan bahwa 

kup alasan untuk berpisah setja- 

keluarganja, betapa . 

  dah terlihat bahwa pendapat dianta 
ra anggota2 parlemen dap rakiat sa 

ngat ter-bagi2. Anggota Parlemen 
terkemuka dan ahli2  hukum- telah 
mengetjam setjara umum usul Sala 
ri dan mentjapai  kesimpulan2 jang 
bertentangan. 

Alasan terpenting dari mereka 
jang menentang usul itu — dian- 
tara mereka banjak terdapat wa- 
nita2 pedjuang hak - perempu- 
an — adalah bahwa usul Salari 
akan menambah djumlah perpi- 
sahan di Italia, dan menghantjur- 
kan perkawinan2 j didalam 
keadaan sekarang tidak terantjam 
karena perbuatan sang suami jang 
hanja bersifat ,,penjimpangan2 
sementara waktu”, » : 

Orang2 jang setudju dengan 
usul itu mengemukakan: ,,Adalah 
djudjur, logis dan adil bahwa sang 
isteri mempunjai hak jang sama 
dengan suami mereka didalam 
peristiwa vital ini. Karena per- 
buatan zina dilakukan oleh se- 
orang perempuan dan seorang la- 
ki2, adalah tidak masuk akal bah- 
1 hanja jang perempuan dihu- 
um . 

Senator Salari, seorang ahli hukum 
dari Italia Tengah mengatakan bah 
wa ja sendiri bahagia didalam perka 
winannja dan mempunjai 5 orang   anak. Ia adalah salah seorang sena- 
tor jang baru dan pengangkatannja 
baru terdjadi satu tahu lalu. Ia se 
orang pemimpip dari Gerakan Aksi 
Katolik di Italia dan menamakan di 
rinja ,,musuh dari segala ketidak-adi 
lan sosial” Diskriminasi mengenai Ia 
ki2 dan perempuap jang berzina di 
katakannja suatu ,,ketidak-adilan jg. 
besar sekali”, 

»Saja tahu”, demikian ia berkata: 
»bahwa laki2 Italia dan laki bangsa 
Latin selalu mendapat idjin luar bia 
sa didalam kedjadian2 diluar hidup 
perkawinan. Adat dan undang2 mem 
benarkan perbuatan mereka itu jang 
dianggap hanja pelanggaran2 jang ti 
dak penting belaka. Selama mereka 
sering bertukar ,.simpanan rahasia”, 
mereka tidak akan terantjam oleh 
suatu tuntutan. Tetapi keadaan ini 
tidak boleh lebih Jama berlangsung. 

Banjak ahli hukum tidak setu- 

Didaerah Asembagus dilereng Gn. 
Iden teah diadakan pertjobaan me 
naman appel. Ternjata kini hasilnja 
memuaskan, Kiri jg ditanam ada 
1300 pohon, buahnja tjukup besar 

kan utk menambah tanaman itu — 
Pembagunan djalan terus di Diawa 

Timur. Menurut tjatatan — terachir, 
katanja tiap tahun disana dapat di- 
selesaikan 150 buah djembatan. Le   rima korannja masing2. bih dapat dipudji lagi kemauan be- 

dju dgn alasan senator Salari bhw . 

dan rasanja enak, Kini direntjana- 

  

Tampak sebelah k nan perdana 
suku Khasia ini disimbut setjara 
demikian, 

ke7 dari Perintah 10 dari indjil 

dapat dihukum satu tahun pen- 

ada pertjeraian). 

perzinaan harus ditimbang sama 
berat mengenai laki2 dan menge- 
nai perempuan. ,,Itu betul, di- 
pandang dari sudut susila, tetapi 
salah, dipandang dari sudut so- 
sial”, demikian tata seorang ahli 
hukum. ,.Hanja didalam bebera- 
pa hal jang djarang sekali ter- 
diadi, perbuatan seorang laki2 
diluar hidup perkawinannja tidak 
membawa akibat buruk kepada 

seringpun 
perbuatan itu dilakukan. Tetapi 
satu perbuatan mer' mpang sadja 
dari pihak isteri sudih tjukup un- 
tuk mengakibatkan kedjadian bu- 
ruk jang tidak dapat diperbaiki 
lagi. Lahirnja seorang anak ka- 
rena zina umpamanja, akan me- 
runtuhkan suatu rumah tangga 
didalam 9 dari 10 kedjadian.” 
Penjokong usul Salari mengakui 

bahwa alasan diatas itu tepat sangat 

nanin 
Akan Merombak Faham 

DIfJERITAKANLAH oleh 
gtr telandjang Nurnaningsih”. Se 
udara j ut sibuk mentiari pe 
mumkan pendapatnja. Gambar ia 
sudah beredar agak luas. Dan ses 

peladjar3, Jang sudah tentu tidak 
sudah usia landjut. Tentang gam 

Prada m ut pendapat mang G 

ring melihat kumpulan2 lukisan2 
rumah orang jang suka pada seni 
itu, sering Kita temui. Matjam m 

Bisa djadi JANG TJABUL itu jg 
melihatnja, pikiran2 orang?nja sen- 
diri, jg lantas membikin fantasi, cha 
jalan sendiri , Sesudah nonton 
gambar itu Sekarang soal orangnja, 
siapa Nurnaningsih itu? 

Saudari Nurnaningsih ini, djanda, 
anaknja sijdah ada. Ia memang bisa 
termasuk pelukis. Ia gemar bernja- 
nji. Ia gemar bermain piano. Ja pan 
dai bermaia di lajar putih.  Bulat- 
nja, ja adalah SENIWATI. Putri 
ini pernah di Solo bersama suami- 
nja, jg dulu, djuga seorang pelukis 

hebat. 
Waktu di Solo saudari Nur bersa 

ma suami dan kawan2nja berumah 
di Pasar Pon, disebelah Barat ge- 

dung ,,Sehoonan”, kini gedung bios- 
kop, jg didepannja selalu ada orang 
djualan ,/obat kuat telor mentah”. 
Dar djika tidak keliru saudari Nur 
djuga beladiar ilmu sihir, se- 
perti ,(Mandrake the 
Dan keberaniannja...... luar biasa. 
Maka total djendralnja, saudari 

Nur memang djiwanja selalu bebas 
mendjulang-djulang, peribahasa Dja 
wanja: ,.kaja ngundjara-ngundjaraa 
langit”... apa tumon? 

Sekarang siapa jang memotret? 
£ 3 djuru potiet ini, seorang 

Panda Saru sadja naik pangkat, 
sudah beristeri dan beranak. Te- 
tapi saudara kita ini ' memang 
djuga man, gemar sport, ge- 
mar memburu. Djiwa seninja 
mulai ketil memang  terpupuk 
dan diperluas pengalamannja di 
Eropa. a dia tinggal disana. 
Maksud @djahat disini tidak ada. 
Djuga tidak berniat memperda- 
gangkan foto tadi. Dan memang 
bukan din jang mendjual afdruk- 

! ken itu! . : 5 
Itulah feiten jang kita dapati. 

Memang pihak Kedjaksaan, sete- 
lah memeriksa. menania dan me- 
lihat sendiri gambar2-nja, rupanja 
djuga lantas membebaskan 
kedua saudara tsb. dari tuntutan. 
Achirnja boleh ditjatat pendirian 
Nur, katanja: Rombaklah panda- 
ngan jang KOLOT terhadzp soal 
seni Tak aa 

Dan kelau kita boleh bertanja 
dengan djudjur ig mengharapkan 
diawaban dengan djudjur pula 
diancan pura-pura suftji, semufji- 

Se Siapakah iang tidak ingin 
nonton bar itu? Malah siapa 
tidak ingin mempbunjainja? Tjuma 
kalau alik bertanja kepada 
kami, kami djawab: Sungguh mati 
saia tidak punja gambar itu. En- 
tah kalau archief dari redaksi 

Magician”, 

  Satu hal lagi jang menguntungkan 
kaum penentang usul Salari adalah 

pendapat umum di Italia. Sophia 
Loren, bintang film Italia jang tisn- 
tik dan terkenal, mengemukakan pen 

dapatnja sbb.: ,,Diika: laki2 kedapa- 

tan berbuat. demikian, ini suatu per 
istiwa lutju: djika perempuan ig. ke- 
tahuan, ini merupakan kedjadian ig 
harus disesali — atau jang menimbul 
kan tjemburu.” 

Djika taksiran tidak meleset, mes 
.kipun usul Salari ditentang “dengan 
keras, rupa2nja ia akan goal djuga 
didalam parlemen. Seorang anggota 
berkata: ,,Ini adalah salah satu usul 

/harian ini jang terkenal serba leng 
kan dan up to date itu punja!!! 
Itulah sekedar laporan untuk di 
renungkan setjara adil dan dju- 
djur. 

maa” 

jang dirasa Oleh senator dan anggota 
parlemen bahwa mereka harus mem 
berikan suara setudju — terutama 
djika pemungutan suara dilakukan 
dengan terbuka. Djika menjatakan 
tidak setudju, mereka akan mengha 
dapi risike mendapat — pertanjaan: 

Apakah saudara mempuniai lanta- 
ran istimewa untuk menentang un- 

dang? itu?” 

  

Utk Pertahankan Dan Men- 
djamin Perdamaian Asia 

Salah Satu Maksud Kundjun Nehru Ke Pe- 
king—Nehru Akan Bertolak 16 Oktober J.a.d. 
3 NN aa MENTERI India 
jungi alam bagian pengh 
Maksud kundjungan itu ialah me 
perkuat hubungan persahabatan a 
Kundjungan tersebut mempunjai 2 

1) dengan pemimpin2 RRT 
pertahankan dan mendjamin per 

2) dari, tangan pertama mem 
tiara2 memetjahkan soal2 d:lapa 

Politik L. N. Nehru didasar- 
kan atas anggapan bahwa hidup 
berdampingan dengan negeri2 ko- 
munis adalah mungkin sekalipun 
Nehru bertindak keras terhadap 
orang2 Komunis di India. 

Hubungan2 persahabatan de- 
ngan negeri2 komunis harus di- 
vertahankan seperti djuga- halnja 
dengan negeri2. Barat. Mengenai 
politik jang demikian ini Nehru 
beranggapan bahwa ia mendjalan 
kan poltik dialan tengah jg akan 
mendjauhkan India, Asia dan 
mungkin seluruh ' umat manusia 
dari perang dunia ke-3. 

Nehru akan bertolak dari India 
menudiu RRT tgl. 16 Oktober 
dan dia akan tinggal sebagai ta- 
mu resmi RRT selama 10 hari. 
Dalam perdjalanannja ia singgah 
di Hanot untuk bertemu dengan 
presiden Ho Chi Minh dari Re- 
publik Demokrasi Vietnam. 

kerdja rakjat Besuki dan Madura, 
Kalau disuruh bekerdja mulai diam 
07.00 hingga 16.00 perintah ini dila 
kukan dengan penuh disiplin — Se- 
orang penduduk desa Djedjongtjang 
kring, ketjamatan Prambon (Sidohar 
djo) telah menemukan 4 buah benda 
berupa kempul gamelan dan rantai 
besi sepandjang 1 meter, Menurut 

| dugaan benda2 ini ada'ah barang ku 
NO — Kesulitan2 benang terasa be 

| midjojo, kemudian sebelumnja 

. Jawaharlal Nehru, akan mengun 
abisan dari bulan Oktober jas. 
ngadakan Move baru guna mcm- 
ntara New Delhi dan Peking. 

tudjuan: $ 
mempersoalkan fjara2 untuk mem 
damaian 2 tai 

peladjari adjuan2 RRT dan 
ngan ekonomi dan sosial. 

Setelah bertemu dgn 3 PM 
Nehru akan tiba di Peking setelLh 

dia bertemu dengan 3 PM Asia 
Tenggara, jaitu dia telah bertemu 
dengan PM Indonesia, Ali Sastroa 

be 
rangkat Nebru akan bertemu dengan 

PM Ceyien. Kotelawala, dan dajam 
perdjalanan ke Peking dia akan 
mampir di Rangoon dan bertemu 
dengan PM Birma, U Nu. 

Meningkatnja persahabatan dengan 
RRT timbul dari anggapan  Nehru 
jang pertjaia, bahwa komunisme jg. 
kini sedang berkembang ci RRT ti 

(dak harus merupakan anijaman atau 
bahaja terbadap negeri2 Asia Isin 
nja. Djuga Nehru tidak jakin, bah 
wa Peking ditundukkan clesh  Mos 
kou, Aan ma Peking tidak dapat 

bertindak setjara bebas. “ Menurut 

t 

Nehru, RRT pertama2 dap"t mendja 
di negeri Asia dan kemudian nige 

ri komunis, (Antara). 
Maan AA   

Bandung. Kini ada 38 pabrik jang 
sudah mematakan kekuatiran mere 
ka, bahwa mereka akan terpiksa me 
nutup usihanja karena kehabisan be 
nang — Ir. Sakirman dari Politbiro 
PKI hari Selasa berkata di Bandung, 
bahwa #semuda harus memilih se 
suatu partai atau golongan. Sembo- 
jang pemuda tak boleh berpilitik 
adalah tpusens”, kata Ie. Sakirman 
'-. Bentrokan hebat telah terdjadi pa 

  

.Gagar Gombel“ Djakarta Mengenai Gambar Nur- 
ih Jang Telandjang — Kata Nurnaningsih 

Kolot —Ia Mahir Meng- 
ambar Dan Beladjar.... ,,Sihir“&— Ada Importir2 

Kain Tjita Jang Akan ,,mBrebes Milis — Suatu 

Kongsi Besar Dengan Uang' Djutaan Radjin Tjari 

Orang2 Indonesia Jg Mau Dipergunakan.... 

orang ramai Djakarta soal "Ge- 
perti biasa, tentu » Wartawan” sa- 
njelidikan dan kalau perlu mengu 
ng disebut ”Tjabul” itu katanja 
nita kita selidiki ternjata jang pa 

'ling demen beli dan menjimpan gambar2 ni adalah pemuda2 kita, 
berarti tidak menarik bagi jang 

bar2nja sendiri, jah, sebenarnja... 
anda ini, biasa sadja. Bila kita se- 
di rumah2nja ahli seni lukis, atau 
lukis, sebenarnja lukisan seperti 

atjam. 

  

— NURNANINGSIH — 
anti kolot? 

SEKARANG SOAL TJITA. 
Bukan tjita-tjita. Ada aturan jg 
konkrit lagi dari Pemerintah. Mu- 
lai tg. 8 Oktober ini, semua tjita 
jang di-import oleh semua impor- 
tir, tidak boleh didjual sendiri2 
langsung kepada grossir2, dll., te- 
tapi tjita jg datang harus disetor- 
'kan kepada Kantor Pusat Pen- 
djualan Tekstil (Pemerintah) dan 
nanti Pemerintah jang membagi 
bagikan kepada grossir2 dengan 
harga jg ditentukan djuga. Bagus, 
bagus. Semoga ini tidak akan 
berarti menelorkan kesempatan 
berkorupsi baru lagi, k 

Tetapi kalau prakteknja nanti 
djuga seperti jang berdjalan di 
kantor2 tertentu (dunia dagang) 
ini berarti: importir akan ,,brebes 
mili”, sebab keuntungan sudah di 
tentukan sedang biaja jang sudah 
dikeluarkan melebihi keuntungan, 
rakjat bisa djadi akan beli barang 
mahal djuga. : 
Memang semua peraturan ada- & 

lah baik tentunja. Tjuma jg men- . 
djalankan tugasnja, ini lain soal 
lagi. Btn kita menunggu tje- 
rita landjutnja nanti. Siapa jang 
akan ketawa. TN "51 
GANTI SOAL- DONGENG: Ada 

lah suatu ,,kongsi” kuat, atau kata- 
kanlah sadja kuatnja seperti suatu 

pemerintahan (jg tidak resmi di- 
akui). Ini kongsi kini ' mempunjai 
kapital mati sampai sedikitnja bers 
djumlah berpuluh djuta rupiah. Sen 
dirinja butuh badan2, orang2 jg su 
ka mendjalankan uang alias kapital 
breriti tadi. Lebih2 bangsanja Simin, 
Kromo, jg asli: sangat diminta su 

paja suka berdiri didepan menggu- 
nakan modal tadi. Gadjih tjukup, 
rumah didjamin, kendaraan sedia, 
kalau perlu ada......... sekertares- 
nja. 
Mau apa lagi? Sendirinja jg tidak 

kuat djiwanja, mudah tergiur, ngi- 
ler melihat kemewahan2 jg dilukis- 
kan. Tetapi siapa jg sekali masuk 
disitu, berarti membikin rugi rumah 
sendiri, kampung halaman sendiri, 
Nah, begitulah sang kongsi kian ke 
mari mentjari mangsanja, orang2 jg 
lemah. Tetapi dasar tidak djudjur, 
Bagaimanapun rapatnja menutup ke 

tidak djudjuran itu, sekali saat tiba 
waktunja terbuka kedoknja. Dan 
achirnja, biang-keladi atau hoprol- 
nja bisa ketahuar oleh jg berwadjib 
dan segera diambil tindakan jg te- 
pat. Diusir keluar negeri!!! 

Sudah tentu ada orang jg ingin 
memutar balik kenjataan dan 
membela ,,kebenaran jang tidak 
benar” itu. , 

Tetapi dasar rumah halaman 
Simin masih dilindungi oleh 
Tuhan, djadi barang jang kotor2 
itu bisa djuga dihilangkan. 

Semoga lain2 kekotoran bisa 
djuga dibersihkan." Dan kotoran 
jang paling kotor, tetapi jg sukar 
dibersihkan itu, ialah jg melekat 
pada diri sendiri. 

Kalau sembojannja ,,bersihkan- 
lah diri sendiri” ini sudah terlalu 
amat populer dan setiap-hari di 
utjapkan, tjuma prakteknja jarg 
belum bisa. Mudah-mudahan kia 
bisa meneruskan dongeng ini, di ' 
lain waktu, ditempat jang sam 

  
dengan ruangan jg sama djua. 21 

Selamat  membatja, saudara2 
budiman. 

  

AFRIKA SELATAN TOLAK 
AMBIL BAGIAN DALAM DE- 
BAT AFRIKA BARAT DAJA 
Afrika Selatan mengumumkan 

pada hari Selasa, akar menolak 
ikut serta dalam perdebatan me- 
ngenai masaalah Afrika Barat-Da 
ja, sebelum pemerintah Uni Afri- 
ka Selatan selesai 'mempeladjari 
resolusi jang telah diterima baik 
oleh Madjelis Umum PBB pada 
hari Senin. Seperti dik€tahui, reso 
lusi tersebut menempatkan wila- 
jah itu dibawah pengawasan PBB, 
Selama ini bekas djadjahan Djer- 
|man itu diperintah oleh Uni Afri 
ka Selatan.   

  

| Amerika di Tokio antara polisi mi- 
liter Amerika melawan, pemogok2 

| Djepang. Sebabnja ialah karena 
| kaum pemogok ini dianggap merin 
(tangi djaanan — Lalu lintas Ha 
noi — Haipong, jang menurut perse 
tudjuan antara Perarit'is dan Viet 

Iminh barus dipulihkan kembali pa 
da, tanggal 9 Oktober, ternjata sam 

|pai hari. Selasa masih matjet. Sebab2 

  

nar oleh kaliangan pabrik2 tenun di| da bari Minggu dekat kamp militer/nja belum diketahui, 
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Sudah Dapat Ratusan Surat Pudjian 

UNTUK WANITA: LAKI2 
AMIROSOL dan Impotin Tablet: Paling berharga dan tjepat untuk 
menolong mereka jang terganggu kesehatannja. : 2 
AMIROSOL dan Impotin Tablet: Paling mudjarab dan tjepat un- 
tuk kembalikan tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang 
sudah tua ataupun jang masih muda, jang menderita penjakit: Pe- 
njakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsalnja buah ping- 
gang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas marah, suka lupa, 
'kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti ber-haidh 
tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, dan lain-lain. 
Impotin Tablet buat orang Lelaki Harga ........... sa... Rp. 30— 

AMENESE 2 PB SAN Darren aa . Rp. 25.— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan : : 

5 orang lelaki ...... Ne ar aa Rp. 20,— 
TERANG BULAN obat hilangkan kuku 

(dierawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25-— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Harga ......... Rp. 20.— dan Rp. 10.— 
Ongkos kirim 1026 : 

Terbikin oleh 

Tabib Amirodin 
KUSUMOTUDAN 95 — SOLO 

ZONDER OPERATIE . 

Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki ,.mati 
angin”, kurang libido dan lain-lain, Kalau minta baik dengan ga- 
ransi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh berdamai. 

AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 

KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjiran, Magelang 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HFOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 
Toko ebat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
AL! SPORT X 
Toko Obat ENG NJAN RO 
Tako Ghat ENE TAY HO Petjinan 58 .. : 
POGRAN SPORTING COY Djl. Pontjol 40 Semarang 

PS TA SL LL SL LL LL LN TE EKA 

Pekedjan 101, Semaran 
Dj. Nanking 17, Madius? 
Klaten 
Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
Dj. Pulisi 30, Pontianak 
Petjinan 75 Jogja. 

Saja jang bertanda tangan dibawah in), saja punja penjakit 
rupa-rupa. Dari dua tahun, suka lekas marah, Kepala pusing, 
Hati berdebar-debar, Kurang makan kurang tidur, Muka putjat, 
Kesenangan tidak ada, Mata kabur, Malas kerdja. Saja sudah 
makan rupa-rupa obat, tapi tidak berhasil, sampai saja punja hati 
djengkel. Tambah lama tambah kurus. Saja punja tetangga sudah 
pernah makan Obat AMIROSOL. Dia suruh tjoba makan Obat 
Amirosol, tapi saja tidak pertjaja. Apa Obat Amirosol bisa tulung 
saja punja penjakit, terpaksa saja beli buat pertjobaan dari Agen 
Amirodin jang ada di Pasar Senen Djakarta satu pak. Mulai saja 
makan itu obat Amirosol, dalam satu minggu penjakit saja kentara 
kurang. Saja beli lagi dua pak Obat Amirosol.. Obat Amirosol 
belum habis, penjakit saja sudah sembuh sama sekali. Saja heran 
Obat Amirosol keluaran dari Tabib Amirodin Kusumojudan Solo, 
saja berani udji betul, dan saja membilang  beribu-ribu - terima 
kasih pada Tabib Amirodin, Jang maha Esa kasih sehat saja punja 
badan, terima kasih. 

Hormat kami, 
z Tuan ABBAS, Djakarta. 

# 
  

Me ta ar 

LUX 
5.00 - 7.00 - 9.00 
FILM TERBESAR 
JANG INDAH 

dim. BERWARNA 

  

INI MALAM DMB. 
Ka. 17 tah) — BERBARENG 

GRAND 
5.00 - 7.00 - 9.00       

  

     

Penuh TARIAN2 
jang. MENARIK 

dan MEMIKAT 

HATI! 

PASSIONS RULED: 
5 ANEMPIRE: 

| YHAT ROCKED 
Pe kelak 

X, 

    

  

KETANGKASAN 
VAGTOR MATURE 

ma MARI BLARICHARD 
KEBERANIAN 

jang : 
Menadjubkan! - 

Penuh SENSATIE 

PERTEMPURAN 
HEBAT dan 

Menggemparkan ! 
sooomsmss-obbbaabina 2 DP 

EXTRA MATINEFE| 
di LUNA 

| Besok pagi dan 
'Saban pagi dj. 10.- 

  

MEME SARA rana IRI LON encra KD Arcx renon An bad YA 

Kesempatap untuk pesan.tempat melingkan untuk 
klas I di GRAND saban pagi dari dj. 11 — 12. 

- Tidak terima dgn. telepon.     

  

INDRA INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah) 
0 - 7.00 - 9.00 R.A. TITIEN SUMARNI Kampiun Bintang film 1954 

2 10 ON dgn. A. HARRIS — MIEN SONDAKH — 
BERBARENG : | ARAMLI — dll, 

RO an »serkasa Alam" 
Besok malam 5.-7.-9.- Dengan Tjerita jang memikat dan Gempar ! 
  

BESOK MALAM ( 
PREMIERE (17 th)/ £ 

INDRA 
4.304 7.00 - 9.30 

  

   

   

        

Film India Terbesar 

.. Pembela 
Asmara" & 

Sebuah dongengan | 8 
penuh sensatie ! 
Menggemparkan ! 

#roendenn 

(WM rRarum       

  

ROX Y 5.007.009.00 Ini Malam dan Besok malam (u. 17 tah.) 
:OMAR ROJIK dim: N TT 6 Tjerita jang memikat 
KASMA BOOTY ,MANUSIA Penuh Tarian2, Njanjian2 

Akan datang: NUR HASANAH - NANA MAJO -- MOH. MOCHTAR 

29 DJAJA : MERAN Aa” Tjerita Malaya jang 
Menggemparkan! 

Akan da tang: "SOLO DIWAKTU MALAM" 

  

Il SUDAH TERIMA! | 3 

CITY CONCERN CINEMAS 

  

  

   
    

  

ang Tag Sange Aan Aa NA" | »SBEVRIJD-CHINA” 
D0 Oleh KWFE KEK BENG 

Ne (Dalam Bahasa Belanda) 
HANGAT! — GEMPAR! PEDAS! 

' Memberi pemandangan djelas tentang kemadjuan dan ke- 

if 

dan mengupas sampai pada akar-akarnja perbuatan Negara2 
IMPERIALIS di Timur-Djauh. 

- “HARGA .....Rp. 12— 
ongkos kirimnja...... Rp. 1,50 

TOKO BUKU ,LIONG" 
— PURWODINATAN 27 - SEMARANG” | 

La P F 

PEMBERIAN-TAHU 
Pimpinan Perserikatan Perusahaan? Semarang, (P.P.P.S.) 

kutika tgl. 12 Oktober 1954, telah menerima permintaan ber- 

henti dari Sdr. Tjoa Siong Kie, sebagai Ketua ,,GAPEROS” 

(Gabungan Perusahaan Roti Semarang) Ranting P.P.P.S. — 

Harap kalajak ramai mendapat maklum adanja. 

3 Semarang, 14 Oktober 1954, 

PERSERIKATAN PERUSAHAAN2 

: SEMARANG |       
  

  

      
  

  marmer 

Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta? ada, untuk itu kita bikin” PIL VIRANOL 
jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia: 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
KANE Ask Elina Rp. 30— Pil Gumbira ............ Rp. 15,— Minjak Tang- 
PIP arak .. Rp. 10,— Pil Viramin untuk penjakit keputihan ............ 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... 
Rp. 20,— No. 2 aa... .. Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- 

|kan noda2 hitam “co... Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan ............ Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak Tuntur 2. gram, soo. Rp. 10— dan 5 gram ......... Rp. 20,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10,—  Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ........ ... Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ........... & 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ..... Makan Rp. 10,— 

Pil Diabetes (sakit gula) .......... « Rp. 50,— Pil Entjok: Linu .......—o. 

  

TABIB MAWN Tamblong 49 Tilp. 4941 — Bandung. 
Jbai-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di. 
2Yoruh Indonesia. 
1GEN - AGEN: 5 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
ongan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja: 
karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
fogja, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl..Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Yhiar Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
“00, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Dl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Erng Djien Hoo”, Pekodjan 8£ 
Semarang. : 

djadian-kedjadian jang sebenarnja di Tiongkok BARU, “Ika 

, 

Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 15799. 

  

BARU TRIMA 
”WESTCLOX” — ”TELECHRON” 

Djalannja tjotjok — Ta repot memutar.     

  

. Polshorloges 

”OMEGA Seamaster? model ketjil 

“TITUS” model baru matjam-matjam. 
Vulpen 1 
PARKER PSI Electro Polished Points 

5 per stel...... Rp. 575,— 

SHEAFFERS - Snorkel model baru 

2 

5 B3 T 20 ketjil langsing per stel hanja......... Rp. 325,— 

25 
“Selamanja harga melawan — Murah!!! 

| MERA K7 Sen   
  

    

   
   

  

  
EL Ka EL 
rupa penjakit kerongkongan. 

  

  

      Pera 

  

Kebersihan diluar pada tubuh, adalah pokok pertama 
untuk mentjegah penjakit-penjakit jang menjerang 
seorang manusia dari luar. Untuk memelihara kesehatan, 
kebersihan didalam itulah jang lebih-lebih penting. 
Pil-pil Joodkali jang rupanja bulat-telur itu, merm- 
bersihkan darah dan 'mentjegah djuga: urat-urat 
mendjadi beku, penjakit urat-saraf, pegal dan intjok, 
sakit bronchitis kerongkongan dan asma. Djika obat itu 
diminum sehari-hari, penggantian zat-zat makin ber- 
tambah dan bahan-bahan jang kurang baik dihilangkan. 

1 

  

    

N. V.BANDOENGSCHE 
 KININEFABRIEK 

—      
  

  m00-nedo ne MOMMamaerunyenanayn 

5 Tanggal 13 s/d 18 Oktober 1954 
$ KH MOCHTAR 

dalam sebuah film   

  

MALAYA 

s»sIERANG BULAN” 
. DI MALAYA 

Dimeriahkan dan digembirakan dengan 
Tari2an ' 

OSMAN GUMANTI 
MALA RATINA | 

      

£ 
  PEGGY, THE DOCTOR SAYS THE 

DN pe Rae Ma 9 , PES M f OR WHOT AM! — 
WELIE YOU LOSE YOUR MEMORY! HE A55 
OLOOLEYS NY THINKS YON'LL BE Kiss , 

I HOUSE IN ND OKAY BETERA JA 
Lesienr.. | rew pais... 

I WISH.I COULU KEMEMBER          

      

    

    

  

    

     

$ 
   

  
Dalam rumah Willie O'Dooley dikota Gunsinght........... 
— Peggy, menurut keterangan dokter, akibat dari terkedjutmu jang 

sangat itu dipadang pasir, engkau telah lupa akan segala2nja. Tapi 
dokter mengira, bahwa kesehatanmu beberapa hari lagi akan pulih kem- 
Den eta nenen Mn : 

— Mudah2an saja dapat mengingatkan kembali apa jang telah ter- 
Ujadi, WAN ROBEK keenakan kaka Insan atau dapat tahu, siapa sebenarnja 
saja ini! u   TG 

WHAT HAPPENGD, MK. ROGERS-- 4: 

   

  

      
   

   
YOU'RE PEGGY SANFORD, AU 
KOCKHOUND--YOU COLLECT KINERALSI  FOIND” YOU 
WANVERING AKOUND FAR 
FROM YCUR CAMP ON TUE 
PESERT, S0 1 BROUGHT 
YO HERE er Aan TO NY 

       

  

      

SONEGODY SHOT A HOLE IN YOUR 
WATER STORAGE TANK ANU LEFT 

A YOU AND YOUR FATHER TO DIEJ 

     5 Ay 

FATHER2? 

          

— Engkau adalah Peggy — Ada orang jang telah menem- 
bak botjor tempat persediaan airmu 
dan meninggalkan engkau serta ajah 

mu agar mati kehausan! 

— Ajah saja? 

Sanford, seorang pengem- 
bara dan -penjelidik bidji2 
tambang. Saja telah mene- 
mukan engkau djauh dari 
perkemahanmu ditengah 
padang pasir. Itulah sebab- 
nja engkau lalu saja bawa 
kemari, kerumah kawan 
saja! : 

ROY ROGERS — No. 19 

  

  

Horloger,, Mi 

  

NG 
  

  

Memuat 29 karangan2 mengenai pokok2 soal jang” 
mendjadi titel buku itu. 
  

  

   AAU      

  

      
   

4 1 

  

    
    

olih.: 
Dr. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO. 

TEL,GBR.2653. 

ARU 37 DJAKARTA       
Potongan untuk Toko Buku : 

1' s/d: 25 Tuak TE RON 1. 20 Fo 

26: 1050 buah. hei 25 Fo 
S1 buatt keatas bana 3070 

Untuk Luar Kota, ongkos Kirim diperhitungkan dari jang           sebenarnja dibajar. 

  

  

  

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, Semui-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Rekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran. Kekuatan Penghafal 

mendjadi Kurang d.ll. Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan 
lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp.25.— SIXALIN untuk wani- 
ta jangmerasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25.— 

APHRODIN untuk laki-laki 
Sebotol Rp. 10.— 

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

Sebotol ............... Rp. 15.— 
NO HAIR CREAW untuk 
Wangkar — rambut  Sehaotol 

(Rp. 10,— 

ATOM HAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan xp. 15— 
Harus tambah 1579 ongkos kirim. 

D. €C. PHARMA Dialan Risu/ 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT T1ONGHOA 

  

AGEN: 
Semarang: Yoko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang: 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114) R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongars Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjiran 75, Djogjss Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Yong Pasuketan. Tiong Bie Karanggetas dan  Apotheek 
Selamat. Tiirebon 

  

Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kewan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berda- 
sarkan 'ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 

kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 
  

  

  

INI HARI D.B. (17 th) 

ORION 
5.00 - 7.00 - 9.00 

(Extra: Saban sore 3.-| 
Hanan 

  

REX  fmurat INI HARI SABAN PAGI djam 10.00 GA7ih) | 
  

SPECIAL Robert Taylor — Ava Gardner — Charles Laughton 

  

EXTRA: M.G.M:s THE BR I B Es (Suapan) 

REX INI MALAM PREMIERE 5.-7- 9. (u. 13 th) 
    

      

     
  

Tjerita seorang . 

wanita jang ber- MGM ) Tn 

AINI 
ENI 

An! KULI 

TJATIM PIA 

The company that 

gave the screen such ? 

great family pictures Bf 

as "Stars In My Crown” 

|. "Father Of The 3 
Bride” and many others, U 

now presents another 

Warm and wonderful 

semangat mela- 

          

     

  

    
     

  

wan pendapat 

   penduduk kota 

jg. masih kolot!        

    

   
Mesra ! 

Menadjubkan! 

| RN 

INI MALAM PREMIERE 5.007.009.090 (es. 4 th) 

THEY FOUGHT TO TEE FINISH! 
Aeand THE WOMAN... waited... 

  

GRIS 

   
7 Color by . 

Teehnicolor     SA CoLumBiA picture 

$ san RICHARD DENNING - MARTHA HVER 
Pertempuran jang tjuma kenal 2 kesudahan : Menang atau Mati ! 
Tiga watak jang digambarkan dengan tepat!  Scorang serdadu jang 
mambunuh demi perdamaian — Seorang kepala suku Indian jang mem- 
bunuh demi kehormatan bangsanja ! dan seorang jang membunuh untuk 
mendapatkan uang dan kekuasaan ! 

OJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5.7.9. (Seg. umur) 
LI LI HUA ilm “Ti 
LIU CH'ING »Hou F ong Huang“ aa Teraa 
Ini malam per LEX BARKER — LON CHANBY 

»BATTLES OF CHIEF PONTIAC'" 

  

Ini malam penghabisan: 

5. Ts 9 (17 th) 

Type Perti. SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171. 
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