
    

.dalam Dewan Federal dilakukan 

— Anju Nanda bisa didiad 

  

  

   
       

Penerbit Et N.V, »Suara . Merdeka”, en : 
Alamat t vodinatan Utara No. 11 A. ” | Tilpon : Ran AAA Mang: : ii pedisi 2087 Smg. | 

arga Lengganan (bajar 11.— dalam kota Smg. Rp. 12.— luar kota-S a | termasuk meterai), Adv. Rp. 0.80 per mm, | 1 60 sen p. len 

    

   
    

  

      

   

PRESIDEN UMNO| 
si Persatuan Kebangsaan 
United Malays Nz 
sation”), Tungku 
Sabtu jl. menjatakan bah 
njokong idee supaja kaum 
Malaya ikut serta 
gang politik. Diserul 
kaum wanita Melaju di 

nan di Padma ari2-nja di nesia. du 
rahman mengutjapkav kata2 i 

   

  

dimuka pe n K P 
muda UMNO seluruh Malaya ig 
dilan» zkan di Pinang. 

Seb "ia, angkat bitjara se- 
orang : dari ,,Kaum Ibu”, 
ialah seasi Aga UMNO, jang 
berseru. supaya kaum wanita 
UMNO supaja melakukan pera- 
nan jang lebih aktif dalam ge- 
langgang politik Malaya. Dikemu- 
kakannja- bahwa kaum pria 
UMNO telah berseru kepada ka- 
um wanita, supaja mereka beker- 
djasama dengan eratnja dengan 
kaum pria, untuk mentjapai ke- 
merdekaan bagi tanah-air Mala- 
ya. 

UMNO tidak merah”, 
kata presidennja. 

Tungku Abdurrahman dalam pi-| 
datonja membantah  sangkaan? se- 
akan-akas UMNO adalah ,,Merah”. 
Dikatakannja bahwa pemerintah Ma 
laya telah minta supaja ia mendje- 
laskan sikap UMNO, berhubung de 
ngan diketemukannja urat? selebar 
an Komunis jg muat sembojan UM- 
NO pula, ialah pekik :,Merdeka!”, 
di Bahau (di Negeri Sembilan) 
achir2 ini. Abdurrahman menerang 
kan bahwa banjak anggota UMNO 
jg berdjoang dalam angkatan ber- 
sendjata jg mendjaga keamanan 
Malaya”. 

Kata Abdurrahman, walaupun 
sembojan kita adalah Merdeka”, 
namun kegiatan2 UMNO adalah 
.Sangat berlainan” dengan kegia- 
tan2 Komunis. Diterangkannja bhw 
UMNO sekarang memperdjoangkan 
kemerdekaan Malaya dengan tjara2 
jg sesuai dengan konstitusi. 

Wanita Malaju harus pan-! 
dai bahasa Inggris. 

Dalam bagian pidatonja jang 
ditudjukan kepada kaum wanita 
Melaju, Abdurrahman mengata- 
kan seterusnja bahwa tjalon2 Wa- 
nita dalam pemilihan federal 
Malaya (-a.d. harus pandai baha- 
sa Inogris, ,,karena perbintiangan2 

dalam bahasa itu”. Menurut ke- 
tua umum UMNO, abang Me- | 

ajar 'Kan bahasa) 
resmi Malaya, apabila sudah ter- 

  

Il rang Han 
Il hanfj 

mi. |Alternatip i 
|Kpd Dunia—la Tak Punja Maksud Ter-| 

e |tentu Dim Kundjungannja Ke Feking?| 
y(—Di Rangoon Nebru Main Pukul 

SEBELUM PERDANA ME NTERI India Jawarharlaj Nehru 
bertolak dalam perdjalanannja ke Peking Djum'at pagi j- Yberita- 

Jang Ui 

inja dihalaman'1I) ia beberapa w 
rakan perdjalanannja ini dengan 
Indonesia dan Birma, dan ketika 
|djaminan2 jang pasti supaja RRT 
hidup berdampingan setjara dam 

| ted Press dj New Deihi hari Sab 
Ondlenagentam, di Calcutta, wak 
mengatakan bahwa ja dalam kun- 
mempunjai maksud jang tertentu, 
las perkundjungan persahabatan 
tjaraan” jang sudah diadakannja 

Dibantahnja bahwa -kundju- 
ngannja ke RRT ini mempunjai 
arti tertentu, ialah berhubung dng 
terbentuknja SEATO. Tidak be- 

  

Tjeleng Masuk 
Kantor Sarbu- 
.pri Djember 

:- DJUMAT PAGi jl. dikota 
Diember sebelah barat telah djadi 
ribut dan orang2 berdjualan di 
tepi2 djalan Rambupudji dan 
Gebang pada berlarian tunggang 
lan g jaitu disebabkan mun- 
tjulnja dengan tiba2 seekor tje- 
leng besar ditempat tersebut. De- 
ngan kedjadian itu oleh orang2 
dilakukan pengedjaran dengan 
sendjata2 pentung dan batu, dan 
entah karena apa dalam penge- 
djaran itu sang fjeleng terus sa- 
dja masuk dikantor tjabang Sar- 
bupri Djember didjalan “Gebang 
no. 29. : 3 

Orang2 jg. berada dalam kan- 
tor tsb. mulanja. tidak menghirau 
kannja dikiranja babi biasa jang 
lari dari kandangnja. Karena ra- 
mainja Merana orang? jg 
mengedjarnja tadi, achirnja tidak 
lama 9eag, itu ae lagi dan 
menudju tempat penjimpanan mi- 
njak BPM, dan disanalah kehidu- 
pannja disudahi dengan tak men- 
datangkan akibat apa-apa.   tjapai. kemerdekaan. (Antara) — 
ini adalah jg kedua kalinja dalam 
minggu ini. (Antara) 

  

Taiwan | . Bermain Api” 

Amerika Kuwatir 

Akan Mentjetusk 
PEMBANTU MENTERI Luar 

son, hari Djunvat datang kembali 
kan perkundjungan jg diliputi 
hari di Taiwan. Robertson telah 
Sabtu jg lala akan tetapi Kemen 
beritakan keberangkatannja samp 
tahuan itu dinjatakan bahwa Pem 
itu pergi ke Taiwan guna menga 
pin? Kuo Min Tang, mengenai 
baik dewasa ini maupun di kelak 

Sebenarnja Robertson hanja ting- 
gal sehari sadja di Taiwan dan se- 
lama itu dia melakukan perundingan2 
dengan Tjiang Kai Shek 3 kali. Me- 
nurut penindjau2 politik di 'Washing- 
ton maksud kundjungan “ Robertson 
itu ialah untuk menjatakan apakah 
permusuhan antara Kuo Min Tang 
dan RRT dapat didjalankan setjara 
minimum. Dalam pada itu dapat di- 
berangkat dari Taiwan ia telah me- 
ingatkan bahwa ketika Robertson 
ngatakan bahwa ia telah mempela- 
djari kcadaan diseluruh Timur Dja- 
uh dan pula telah mengadakan tukar 
menukar pendapat mengenai tjara2 
jang sesuai dengan masalah2 jang 
bermatjam2 itu diberbagai2 tempat 
di Timur Djauh. 

Amerika chawatir 
Selandjutnja United Press mendu- 

ga bahwa perundingan2 rahasia an- 
tara Robertson dan Tjiang Kai Shek 
itu berkisar pada serangan2 Kuo min 
Tang terhadap RRT. Berita2 dari 
Taiwan mengatakan bahwa Robert- 
son membawa djandji dari Tjiang 
Kai Shek jang menjatakan bahwa 
Kuo Min Tang “untuk sememtara 
waktu sedikit2nja menghentikan se- 
mua serangan2& terhadap RRT ke 
tjuali djika RRT melantjarkan pro 

vokasi2. Selandjutnja UP memberi: 

Philips Surabaja 
Toh Akan Menu- 
tup Paberiknja? 
HARI Djum'at il. p 

si pabrik. Philips di Surabaja 
memberikan keterangan dimuka 
125 orang pabrik radionja, bahwa 
mereka mulai tg. 18-10 akan di 
beri uang tunggu sebanjak 4076. 
Saban hari buruh itu harus da- 
tang dan menanda-tangani daftar 
absensi. Barang siapa dalam dua 
hari berturut-turut tidak datang 
dianggap telah mempunjai peker- 
djaan ditempat lain Atas perta- 
njaan .,Antara” pihak madjikan 
tidak sedia member'kan komen- 
tar, : 

Seperti diketahui, dari Djakarta 
ada disiarkan kabar, bahwa Ph 
lips tidak djadi menutup pabrik 
radionja, tetapi di'ka ditilik putu- 
san tadi, maka rupanja pabrik itu 
akan mengalami - penutupan dju- 
ga. (Antara) : : 

aa 

Yindakan2 KMT 
an Perang Besar 
Negeri USA, Walter S. Robert 

di Washington setelah mengada. 

berangkat dari Washington hari 
terian Luar Negeri AS baru mem. 
ai hari Senen jl. Dalam pemberi. 
bantu Menteri Luar Negeri AS 
dakan pembitjaraan? dgn pemim- 
rentjana bantuan Amerika Serikat 
kemudian hari. sj 

takan bahwa pembesar2 Amerika 
Serikat dalam minggu2 belakangan 
ini sangat gelisah Kuo Min Tang 

mikian rupa sehingga dapat mentje- 
tuskan peperangan umum. Pemerin- 
tah Amerika Serikat tidak melihat 
artinja pasukan2 Kuo Min Tang 
mendjalankan tindakan2 jang begitu 
mengandung risiko dan jang dapat 
memprovokasikan suatu peperangan 
jang besar. Amerika Serikat telah 
memberitahukan - kepada ' Kuo Min 
Tang bahwa pemerintah AS sangat 
kuatir akan serangan2 pesawat2 uda- 

ra Kuo Min Tang terhadap pelabuh- 
an Amoy kepunjaan RRT-.setelah 
RRT melantjarkan  serangan2 atas 
pulau @uemoy jang dikuasai oleh 
Kuo Min Tang. 

Sebagaimana diketahui menurut 
perintah pemerintahan  Eisenhower 
dewasa ini armada AS ke-7 mempu- 
njai tugas. untuk membela Taiwan 
terhadap serangan2 RRT. Tugas jg 
semula dari armada tsb jang diberi- 
kan oleh bekas Presiden “Truman ia- 
lah untuk mentjegah Kuo Min Tang 
melantjarkan “ serangan2 terhadap 
RRT akan tetapi Eisenhower menia- 
takan bagian dari tugas ini pada 
gl. 2 Februari 1953. Selandjutnja 
berita2 dari Taiwan mengatakan 
sahwa Robertson telah dengan tegas 
mendjelaskan kepada Tjiang Kai 
Shek bantuan Amerika Serikat jang 
bagaimana dapat diberikan kepada 
Tjiang apabila RRT melantjarkan 
serangannja terhadap Taiwan. 

(Antara-UP) 

PBB harus edarkan tudu- 
han RRT. 

Sementara itu Sek. Djen. PBB 
'Dag Hammarskjoeld hari Djum'at 
menerangkan bahwa tiada alasan 
untuk mengalah — terhadap tuntutan 
Amerika Serikat bahwa komunikasi2 
dari RRT tidak harus diedarkan oleh 
PBB. Sebagai akibat tindakan dele- 
gasi Amerika jang mengembalikan 
kepada Sek. Djen. PBB tuduhan2 
|RRT tentang agressi Amerika  ter- 
hadap Tiongkok di Taiwan, Dag 
Hammarskjocld telah mengumum- 

kan sebuah statement. 
Djurnbitjara delegasi Amerika me 

herangkan ' bahwa surat tuduhan 
RRT itu telah dikembalikan kepada 
Hammarskjoeld karena dikeluarkan 
oleh suatu pemerintah jang tidak di- 
'akui oleh PBB dan jang pernah di- 
hukum melakukan agressi oleh Ma- 

  
Bdjelis"Umum PBB. (Antara). 

dapat mengambil tindakan2 jang de-| 

  

   

  

     
   

  

tjur Meng- 

berikan Oleh Melisa 

akiu sebelumnja telah membitja- 
para perdana menteri Ceylon 
perdana menteri ini telah minta 
berpegang teguh pada pofitik 
a Demikkan tuf's martawan Uni- 
tu. Dalam 
tu Nehru singg 
d'ungennja ke RRT ini tidak 
melainkan hanja untuk memba- 

sadja, dan melandjutkan . 
dengan PM RRT Chox En Lai. 

narlah, kata Nehru, bahwa India 
dan RRT hendak membitjarakan 
suatu alternatif bagi SEATO. 

Nehru menandaskan lagi bahwa 
ia berkejakinan hidup berdampi- 
ngan setjara damai, dan satu2-nja 
alternatif bagi ini ialah peperz- 
ng — dan hantjur-menghantjur- 
an. 

Nehru mengkritik poli- 
tik ,,kombinasi2 militer” 

Nehru seterusnja mengkritik poli- 
tik jg didasarkan atas .,kombinasi? 
kekuatan militer”. — Ditandaskanniz 
bahwa setiap politik itu harus d' 
pertimbangkan atas dasar perdamai 
an. Dikatakannja bahwa ia tidak da 
pat mengerti mengapa beberapa ne- 
gara jg tertentu tidak menjukai $ 
azas dalam hubungan internasiona! 
(Seperti tertjantum - dalam mukadi- 

mah perdjandjian " India-RRT  ten- 
tang Tibet), jg memustahilkan agre- 
si dan pertjampuran tangan. 

Nehru mengatakan bahwa nega- 
ra2 ig tertentu tadi tidak suka meli 
hat adanja saling mengerti dar ker- 
djasama antara India dan RRT. Sz 
ling mengerti antara India dan RRT 
ini adalah sjarat mutlak, bukan sa- 
dja untuk perdamaian di Asia, me 
lainkan bagi seluruh dunia, kat: 
Nehru. 

Nehru bukannja tunduk 
kepada RRT. 

Wartawan U.P. tulis, bahwa de- 
ngaj tindakan2-nja Nehru telah 
membuktikan bahwa ia tidak tun- 
duk begitu sadia kepada keingi- 
nan RRT. Belum lama berselang 

Perbs Obat Sat ini India telah memperbesar djum . Perlu diketahui, bahwa masuk- jamin Saka Taken 4d 
“aja “ting “dalam kota” Dember p dn tempat per ! 5 

mf “intel f batas antara India dan daerah 
Tibet, dan diangkatnja seorang 
opsir kesedjahteraan untuk bagian 
Kn jang berbatasan dengan 

Nepal ikuti djedjak India 
dalam hubungan. dengan 
RRT. 

Sementara itu diwartakan dari 
Caltutta hari Sabtu, bahwa menu- 
rut keterangan jang diperoleh di 
sana, keradjaan Nepal menjesuai- 
kan politiknja dng politik India: 
dalam langkah untuk mengadakan 
hubungan normal dengan RRT. 
Perdana menteri Nepal Koirala 
telah tiba di Calcutta untuk ber- 
temu dengan Nehru, waktu Neh- 
ru singgah disana dalam perdja- 
lanannja ke RRT. Diperoleh kete 
gyangan, bahwa Koirala  d'duga 
memberitahukan kepada  Nehru, 
hahwa Nepal ingin mengadakan 
persetudjuan dengan RRT, atas 
dasar2 iang sama seperti persetu- 
djuan India-RRT. 

Di Rangoon: Nehru ter- 
paksa beri pukulan. 

Berita ' ,,Reuter” - dari Rangoon 
mengatakan, bahwa setibanja di la- 
pangan terbang Mingaladon dekat 
Rangoon, pintu pesawat terbang jg 
dinaiki Nehru dikerumuni  penuh- 
sesak oleh ribuan orang, terutama 
anggota2 masjarakat India disana, 
ig telah mendobrak pendjagaan po- 
lisi. Keadaan demikian sesaknja, 
hingga perdana menteri Birma U 
Nu jg datang mendjemputnja djuga 
terdesak-desak. Waktu  Nehru ke- 
luar dari pesawat terbang, chalajak 
sorak-sorai lebih dari gembira. Ta- 
pi Nehru, ig sebetulnja sedang sa- 
kit, rupa2nja tidak terlalu gembira 
didesak2. Ia berteriak: Minggir! 
Minggir!” Orang2 terus  berdesak2. 
Achirnja Nehru  diengkel dan ter- 

Gara-Gara 

DIDEPAN KANTOR PUSAT 
Urusan Import didjalan Gadjah Ma 
da, Djakarta, pada hari Sabtu pagi 
telah terdiadi suatu perkelahian se- 
ru antara 2 orang dimana telah ter 
dengar pula suara2 tembakan. sen- 
djata api. Akibat. daripada perkeia- 
hian itu, seorang bernama Junus, jg 
.menurut keterangan mendjadi pen- 
djaga dikantor KPUI itu, mendapat 
luka2 dibagian muka dan tangangija 
dan diangkut kerumah sakit umum 
pusat. Pihak polisi sampai berita 
ini ditulis masih terus melandjutkan 
pengusutannja terhadap  terdjadinja 
insiden tsb. day sepandjang jg di ke 
tahui, belum dilakukan sesuatu tin 
dakan penahanan terhadap diri 
orang2 jg dituduh tersangkut - da- 
lam peristiwa ini. 

Tentang soal ini lebih djauh ..An 
tara” mendapat kabar, bahwa per- 
kelahian seru itu telah terdjadi an- 
tara seorang jg ditugaskan oleh sa- 
lah satu kantor import untuk  me- 
ngurus soal2 lisensi dikantor KPUI, 
dengan seorang pendjaga kanter 
tsb. bernama Junus. Sebab2 pasti 

karang belum diketahui, djuga dari 
pihak polisi jg ditanjakan tentang   soal ini masih Peraga se- 

er | sa 

Bu 

  

urkan Ka 

konperensi pers jang | 
ah disana, Nehru 

sengketa tentang Irian Barat ing bu 

  

abang 

dikabarkan diamuk oleh gelombang 

Akibat pemogokan ini ada sebanjak 

   
ANGGAUTA S. P. S. 

Menara Mere ata npatar payu mangani 

Pemogokan Fen| Dewan Parta 
  

  

  

Pemandangan jang sunji “sepi “dipelabuhan London, jang sebagaimana 
pemogokan buruh. Sebagaimana di- 

kabarkan jang ikut mogok pada hari Kemis ada 21.640 orang buruh. 
82 buah kapal jang sedang berlabuh 

di London djadi ,,terlantar”. 

  

Njokong 

Dalam Soal 
MENTERI LUAR NEGERI 

lia akan gigih menjokong 

kumpulan negeri”. 

»Belanda mengakui tanggung 
djawabnja atas rakjat Irian Barat 
itu,” kata Casey lagi, ,,dibawah 
ym 11 dari Piagam PBB, dan 
engan teratur tiap tahun dia 

memberi laporan kepada PBB me 
ngenai kemadjuannja dilapangan 
ekonomi, sosial dan kebudajaan. 
Dan Australia bergirang hati me- 
Iihat kemadjuan jg telah ditjapai 
oleh Belanda di Irian Barat da 
membatja laporannja jg. di 
jang diserahkan kepada Panitia 

Diterangkan oleh Casey, bahwa. 

      
   

kanlah satu sox” pendjadjahan. Be 
tul wilajah itu belum  mempunjai 
pemerintahan sendiri, tetapj berbeda 
dengan jang dinamakan orang »seng 
keta kolonizi,” rak/at Irian Barat 
tidak 'bergembar-gembor: untuk me 
yuntut pemerintahan sendiri, dan 
djuga mereka tidak menjatakan ingin 
Giperintah oleh Indonesia. Sebagian 
terbesar darj penduduk Irian Barat 
belu menjedarj soal kedaviatan.” 
kata Menteri Luar Negeri Australia 
itu. 
Kami pertjaja, bahwa pemerintah 

2n Banda di-Irian Barat memberi   
,an sendiri, dan kearah kesanggupan 

ken ala:2 jang baik utk memadju- 

kan -rakjatn'a menudju pemerintah- 

Australia Akan Gigih 
Belanda 

Irian Barat 
Australia, Richard G. Casey, 

dalam satu pernjataan MONeNaRE kan kepada pers, bahwa ,,Austra- 
| da 

Indonesia terhadap Irian Barat, bi Ia soal itu dibawa kedepan Pani- 
ba Politik dari PBB dua-tiga ming gu lagi”, 
oleh UP dari New York. ,,Perlu diingat”, kata Casey, ,,bahwa me- 
nurut piagam PBB kami mempu nja: tanggung djawab atas pendu- 
duk Irian Barat. Piagam terse but mengandung suruhan bahwa 
rakjat wilajah itu harus dipelihara dan diberi kesempatan untuk 
merentuflan nasibnja, sesuai den gan waktu, dan bukan harus di- 
djadikan barang jang diperdagang kan oleh dua negeri atau oleh sc- 

dalam menentang tuntutan 

demikian dikabaran 

nesia itu 

Cidalam bunji  persetudjuan 
tsb. Tetapi tuntutan ini tidak meja- 
kinkan”, kata Casey, .,walaupun di 

panjang dari segi hukum. Dan ini 

akan ternjata nanti, bila tuntutan In 
lonesia Miperdebatkan didalam Pa 

nia “Politik tidak lama lagi.” 

sirat 

Australia itu menjatakan, bahwa 
Irian Barat itu satu negeri jang 
sangat banjak gunung dan rimba- 
nja, dan akan sangat besar ongkos 
membukanja. Untuk memadjukan 
Irian Barat sebaik2-nja buat ke- 
pentingan penduduk aslinja, di 
perlukan biaja jang banjak, ilmu 
dan kepanda'an modern dan pa- 
mongpradja ig tjakap. Peraturan 
Gan tindakan jang diambil oleh 
ahli2 Belanda disana, ig mengakui 
perhatian PBB terhadap kemadju 
an penduduk asli Irian Barat, 
rupanja dalam hal ini lebih ba- 
njak memberi harapan. (Antara) 

25 Oktober 
Perundingan Den Pilipi- 

na Akan Dimulai   mereka utk menentukan nasib sen 

diri diwaktu kemudian jang tepat.” 
kera Casey dan diketiam Indonesia 
«telah mendesakkan kemauannja hen 
dak mentjaplok Irian Barat, dengan 

tidak memperditikan kehendak2 da 
ri penduduk wilajah itu sendiri.” 

.Diika tuntutan Indonesia kita ka 

buikan,” udjar Casey selandjutnja, 
.taporan2 tentang keadaan diwilajah 

itu akan terhenti sama sekali, dan 
PBB tidak akan diberi kesempatan 
lagi untuk mempergunakan pengaruh 

duk asli disitu.” 
. Menurut : Indonesia, 

ig sah ini berdasarkan 
tuntutannja 
tafsirannja 

ngan Belanda, dar tuntutan 

  

Paket roti mengajun2kan tongkat 
ketjil ig dipegangnja untuk usir me 
reka, Tuan rumahnja, U Nu, dgn. 

segala susah pajah dengan bantuan 
polisi militer dapat menjelamatkan   

daripada perkelahian ini sampai se 

tamu agung. (Antara). 

nja jg pantas atas kemadjuan pendu: 

atas sebagian dari sed'adjaran pers? 
tudjuan,.jg dibuat oseh Indonesia de 

Indoj 

INDONESIA telah memberitahu- 

kan kepada Filipina hari Sabtu jl. 
bahwa dia. telah membentuk satu 

panitya jg akan berunding dengan 
panitya jg dibentuk di Filipina ten 
tang soal orang2 Indonesia jg me- 

masuki daerah  Mindanao  setjara 
gelap, demikian dikabarkan UP da- 
ri Manila. 2 

Dalam satu “nota ig diserahkan 
kepada Kementerian Luar Negeri 
Filipina, Kedutaa, Indonesia di Ma 
nila mengatakan bahwa panitya In- 
donesia jg bakal diketuai oleh Mr. 
Tjokroadisumarto, Kuasa Usaha In 
donesia di Filipina, ditunggu keda- 
tangannja di Manila tgl. 24 Okto- 
ber ini, meskipun Kedutaan Indone 
sia telah memberitahukan lebih me 
njukai perundingan itu tidak akar 
dimulai sebelum tgl. 25 Oktober. 

Diterangkan pula, bahwa sebagai 
wakil ketua telah  ditundjuk “ Mr. 
Nugroho, .pedjabat pada Kemente- 
rian Luar Negeri, dan sebagai ang- 
gota Marzuki, Mr. Jusuf  Ranawi- 
djaja, Abdul - Malik, Mr. Notosu- 
santo dan Hisar Pulungan. (Antara). 

Lisensi?— Perkelahian 

suatu keterangan. Dalam perkelahi- 
an seru itu, pendjaga KPUI Junus 
telah dikedjar oleh orang jg menu- 
rut keterangan mempunjai urusan 
'dengan soal2 lisensi itu dan jg se- 
mentara itu telah diikuti pula oleh 
orang2 lainnja jg tiap2 hari me- 

mang sangat banjak berkumpul di 
, depan kantor tsb. Perkelahian ig 
| pertama-tama terdjadi didepan kan 
ttor KPUI, telah meluas masuk ke- 
(dalam kantor itu karena larinja Ju- 
'nus kedalam kantor itu jg terus di 
kedjar oleh sedjumlah orang, sehing 
ga suasana tampak semakin panik 
dan ribut. 

Sewaktu terdjadi pengedjaran ter- 
hadap diri pendjaga KPUI itu, te- 
lah terdengar bunji suara2 temba- 
kan sendjata api ig dilepaskan ke- 
udara. Siapa jg melepaskan temba- 
kan sendjata api itu, hingga kini 
masih terus diselidiki oleh polisi. 

Insiden tsb. baru dapat diatasi 

sesudah datangnja balabantuan po- 
lisi Seksi III. 

Lain keterangan lagi menjatakan, 
bahwa perkelahian tsb. mempunjai 
hubungan dengan hal2 dan keada- 
an2 ig mempunjai sifat lebih men- 
dalam lagi disekitar keadaan dikan 

tor KPUI, Sebagaimana diketahui, 

  

Seru Disertai Lepasan Tembakan 
Di Depan Kantor KPUI Djakarta 

didepan kantor KPUI Djalan Ga- 

djah Mada, setiap hari sangat ba- 
njak sekali orang jg mempunjai ke 
pentingan dalam urusan lisensi ber- 
kerumun ditempat tsb. 
Berhubung dengan terdjadinja in- 

siden ini, menurut keterangan, pi- 
hak KPUI telah memadjukan per- 

'mintaan kepada polisi untuk menga 
dakan pendjagaan tetap didepan 
kantor tsb. 
Dalam hubungap ini lebih djauh 

diperoleh keterangan, bahwa perke- 
lahian jg terdjadi pada hari Sabtu 
pagi itu adalah kelandjutan dari pa 
da insiden2 jg terlebih dahulu te- 
lah terdjadi didepan kantor tsb., 
dan jg menurut keterangan, berki- 
sar pada soal urusan lisensi. Di ka- 
barkan, bahwa untuk mengurus ke 

pentingan dalam soal2 lisensi, ba- 
njak orang2/pengusaha2 jg merasa 

perlu menempatkan orang2nja atau 
apa ig disebut ,,djago2” . disekitar 
kantor itu, jg sewaktu2 dapat ber- 
tindak kalau terdjadi sesuatu hal. 
Sementara itu djuga dari pihak 
KPUIL sendiri, kabarnja ada pula 
ditempatkan orang2 jg dikatakan 
sebagai pendjaga2 untuk menghada 

pi orang2 jg tiap hari banjak berke 
rumun didepan kantor itu untuk ke 
perluan soal2 lisensi, (Antara), 

  
      

Pa MENPAN me marat 

: Pagoda Terbang 

harus dipandang ada tc: 

Achirnja Menteri Luar Negeri 

       
   'TAHUN KE-IX No. 201, 

iBaruPartai 

Diri Dari 

tjarakan berbagai masalah politik 

lagi diketahui. 

Habis Piring 
Terbang Kini, 

Machluk Piring Terbang 
Takut Pd Andjing: Bang- 
kok Dapat ,,Porsi'" Pi- 

ring Terbangnja 
SEORANG pensiunan pegawai 

djawatan pebian Perantjis berna- 
ma D. Sigueres, jang bertempat 
tinggal dibagian luar kota Per- 
pignan (Perantjis Selatan), Djum 
'at jl. katanja telah melihat pi- 
ning terbang mendarat diluar ko- 
ta. Malahan ,machluk”njapun 
melihat dia. Menurut Sigueres, 
smachluk” imi djangkung, berpa- 
kajan sematjam pakaian djurusi- 
lam. ,Piring” tadi bentuknja bun- 
dar, besar, berwarna merah. Te- 
tapi sajang sekali, waktu Sigueres 
sampai djarak kira2 10 meter 
dari ,piring” ini smachluk”nja 
mejihat 2 ekor andjing Sigueres. 
Rupa2nja ia mendjadi takut, Jalu 
lekas2 masuk kedalam piring”, 
jang dengan tjepatnja naik ke- 
a'as, dengan mengeluarkan bu- 
nyi. Demikianlah 'kata Sigueres. 

Observatorium saksikan 
spagoda terbang”. 

Sementara itu observatorium di 
Marignane, Perantjis Selatan, me 
laporkan bahw2 djuru peneropong 
nja hari Sabtu ". telah melihat 
sebuah ,,pagoda icrbang” diudara. 
Menurut laporan in', benda tadi 
berbentuk telur dan  diatasnja 
tampak 2 buah benda berbentuk 
kerutjut (,,kege?”), jg dihubung- 
kan dengan sedjenis antenne. 
Benda jg tak dikenal ini tampak 
terbang kearah Orange. 

Ribuan. penduduk Bang- 
kok lihat ,,piring setan”. 

Berita UP dari Bangkok .me- 
ngatakan, bahwa beribu-ribu" 
penduduk kota Bangkok dan 
Thonburi, jang letaknja seberang 
menjeberang sungai Chao Phraya 
dengan Bangkok, Djum'at j.l. te- 
lah melihat sebuah benda meng- 
kilap, jang sedang bergerak de- 
ngan lambat2 berpuluh-ribu kaki 
diatas muka bumi, dari tengah 
hari sampai djam 6 petang. Su- 
ratkabar2 pasi di Bangkok Sab- 
tu jl. dengan huruf2 besar me- 
ngabarkan bahwa seluruh kota 
Bangkok ,,gempar melihat piring 
setan” itu. 

Koresponden UP di Bangkok, 
Vincent Gardiner, mengatakan. 
bahwa setengah djam lamanja ia 
memperhatikan. benda itu. Kata 
Gardiner, benda tadi bersinar se- 
verti planet, dan tidak bergemer- 
japan seperti bintang. Laksamana 
MI Charoon V. Bunag, kepala 
djawatan meteorologi angkatan 
laut Thai, menduga bahwa ben- 
da tadi mungkin adalah sebuah 
olanet jang bergerak dari timur 
'kearah barat.  Diterangkannja 
bahwa djawatannja 10 hari j.l. 
menerima laporan dari Korat 
(Thai timur-laut) mengenai ben- 
da jang diduganja adalah sebuah 
planet itu. (Antara) 

Pemogokan Lon- 
don Meluas 

132 Kapal Terkatung- 
Katung: Tentara Akan 
Dikerahkan Utk Ganti- 

kan Tenaga Buruh? 
TIDAK KURANG dari 132 

buah kapal hari Sabtu jl. terka- 
turg“katung diperairan pelabuhan 
London sebagai akibat pemogok- 
an kaum buruh dok dipelabuhan 
tersebut. 'Sampai Sabtu sore 
'djumlah kaum pemogok telah 
meningkat mendjadi 22-300 orang 
dan apabila 4.500 orang peker- 
dja kapal-penarik pada hari 
Minggu esoknja djadi turut mo- 
gok, maka seiuruh  pekerdjaan 
d pelabuhan London akan terhen- 
fi sama sekali. Sementara itu ke- 

“71 pengangkutan dikota Lon- 
don sendiri mengalami kelumpuh- 
an p ia berkenaan dengan pemo- 
gokan kaum buruh bis. 

Pada hari Sabtu 42 buah garage 
lagi tidak dibuka, sehingga  menje- 
babkan lumpuhnja tidak kurang da 
ri 206 trajek. Dengan ini maka 
djumlah lin2 jg terkena oleh pemo- 
gokan ini mendjadi tidak kurang da 
ri 243 dan dari djumlah ini, 166 
lin tidak mendapat pelajanan sama 
sekali, dan 77 lin lumpuh untuk se 
bagian. . 
Djumlah kaum buruh bis (kon- 

dektur dan pengemudi) jg mogok 
sampai hari Sabtu adalah sebesar 
20.313 orang. 

Akan Perentahkan Men- 
— teri2-nja Undurkan 

DARI KALANGAN D. P. PIR ,,Antara” mendapat 
bahwa hari Minggu Dewan Pimpinan Partai 
rapat gabungan dengan fraksinja didalam parlemen guna membi- 

- binet dalam hubungan dengan keputusan2 kongres 
sudah dikabarkan, pelaksanaannja diserahkan pada 
nja jg baru, Menurut keterangan kalangan D.P. PIR itu dikatakan, 
bahwa segala sesuatu jang diputuskan oleh rapat gabungan itu akan 
dibawa kesidang pleno Dewan Partai jang waktunja masih belum 
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EDISI POS. 

  

  PIR Diduga 

Kabinet? 
kabar, 

tsb. ' mengadakan 

jang menjangkut kedudukan ka- 
PIR jg seperti 
Dewan Partai- 

Thai Mata 
Gelap Thd 

“Segala2 Je 
Merah 

Semua Warna Merah 
Harus Dihapus: Garu- 
da Merah Djadi Hitam: 
Tinta Merah Harus Hi- 

tam: Atap Rumah 
Harus Hidjau Dst     

Menurut. keterangan2 jg diper- 

oleh dari kalangar jg boleh dipertja 
ja, dewan partai baru dari PIR da- 
lam waktu jg singkat ini akan me- 
ngadakan rapat untuk menentukan 

sikapnja terhadap kabinet seka- 

rang ini. PIR telah sedjak bulan 
Djuli jg lalu menjatakan ketidak 
puasannja akan beleid keuangan 
dan perekonomian dari kabinet ini, 
dan pada tgl. 21 Djuli dalam ra- 
pat bersama antara dewan partai 

dan fraksi telah diputuskan untuk 
mentjabut sokongannja kepada ka- 
binet ini, karena tidak dapat turut 

bertanggung djawab akan beleid jg 
didjalankan oleh menteri2  pereko- 
nomian dan keuangan. Keputusan 
bersama ini telah diperkuat pula da 
lam rapat jg diadakan oleh - dewan 
partai dan fraksi PIR pada tgl. 4 
Oktober jg lalu. Dalam kongres 
PIR di Surakarta baru2 ini, kong- 
res dengan aklamasi telah menjetu- 
djui keputusan dewan partai dan 
fraksi itu, dan menjerahkan pelak- 
sanaan keputusan ini kepada dewan 
partai baru. 

Dewan partai baru PIR dalam 
rapatnja jg akan datang itu akan 
membitjarakan pelaksanaan dari 
pada putusan tsb. Menurut kala- 
ngan2 jang berdekatan dng PIR, 
sudah dapat diduga, bahwa dewan 
partai baru itu akan memutuskan 
untuk memberikan instruksi ke- 
pada menter'2-nja (Mr. Wongso- 
negoro, prof. Roosseno dan prof. : 
Hazairin) supaja mengundurkan | 
diri dari kabinet. 

Menurut kalangan” tsb. instruk- 
si ini akan diberikan dalam waktu 
yingkat dalam minggu jang akan 
datang, demikian berita jang kita 
kutip dari P.I.-Aneta. 

  
Bukan Sadja Menjelam 

PAGI HARI SABTU Guber 

wartawan Antara jg. mengikuti ro 

lang. 

Seperti djuga penindjauan. kedae 
rah2 tertutup di Luwu dan Sulawe 

si Tenggara, maksud kund'ungan Gu 

bernur dengan rombongannja itu un 
tuk mengetahui dari dekat suka-duka 
rakjat daerah2 terpentjil jg tidak per 
nah didatangi oleh orang2 dari pu 
Sat. Baik da am rapat2 umum, mau 

pun dalam pertjakapan biasa, fak 
tor pokok jang mendjadi perhatian 
Gubernur dan Wk. Panglima TT 
VM, ialah persoaan keamanan, ke 
lantjaran roda pemerintahan, pem- 
bangunan didesa2, pemilihan umum 
tan semangat kerd'asama serta per 
satuan dika:angan masjarakat umum. 

Dan segala persoalan ditekankan de 

ngan kuat pada setiap kalimat jang 
diutjapkan -oteh Gubernur Sulawesi, 
Wakil Panglima dan  Wk. Kepala 
Djawatan Penerangan, dimana2 sa- 

dja tempat didatangi. 

Pidato Gubernur. 
Gubernur dalam pidato2 me- 

ngingatkan seluruh rakjat bahwa 
pemulihan keamanan jang diidam 
idamkan telah berdjialan begitu 
lama tapi belum memuaskan. Pe- 
ngatjauan telah merugikan harta 
benda. perekonomian,  djalannja 
pemerintahan, bahkan djiwabun 
terantjam. Djanganlah bebankan 
penjelesaian keamanan pada alat2 
negara bersendjata semata-mata, 
tetapi rakjat dan pemerintah ha- 
rus bahu membahu turut beru- 
saha, kata Gubernur. 

Rakjat diadjak ' merenungkan 
pengorbanan pahlawan2 dan rak- 
jat jang begitu besar telah mene- 
gakkan kemerdekaan. 

Antaranja Gubernur ' menjebut2 
nama pah awan didaerah seperti 
Bau Massepe, Ibu Depu dan lain2. 
Saja jakin, bahwa diantara anggota2 

  

mogokan ini dalam sidang kabi- 
net pada hari Djum'at jl. 

Sementara itu perdana  men- 
teri Sir Winston Churchili pada 
hari Sabtu mengundang, 'stdang 
kabinet lagi untuk membitjara-   Pada hari Sabtu menteri perburu 

han Sir Walter Monckton memper- 
temukan wakil2 pihak madjikan de 
ngan wakil2 pihak buruh  pelabu- 
han, dimana ia dalam  kedudukan- 
nja sebagai djuru-pendamai mentjo- 

ba mengachiri pemogokan buruh 
dok jg telah berdjalan 11 hari lama 
nja itu. .   Kabinet bersidang lagi. | 

Monckton diangkat sebagai dju- 
ru-pendamai dalam peristiwa pe- 

Bee 
bea Pelan anak DU uu 

kan soal2 pemogokan ini. Ini 
adalah sidang jang ke-4 jang di- 
adakan oleh kabinet berkenaan 
dengan soal pemogokan ini sadja, 
dja. 

Dalam hubungan ini orang 
masih menjangsikan, apakah per- 
dana menteri Churchill djadi 
mengambil. keputusan untuk me- 
ngerahkan pasukan2 tentara gu- 
na  mendjalankan  pekerdjaan2 
pelabuhan jang terpenting. 

“ (Antara), 

  
“ 

    dat ine 

LAMBANG nasional Muang 

Thai adalah seekor burung garu- 

da, berwarna merah, sudah semen 

djak terbentuk dynasti keradjaan 

Thai, karena merah adalah warna 

tradisionil bagi keluarga | radja 

Muang Thai. Akan tetapi, Sabtu 

jl. diperoleh keterangan bahwa 

pemerintah Thai telah ambil ke- 
putusan untuk merobah warna 
merah ini mendjadi hitam, sebab- 
nja, kata djurubitjira pemerintah 
Thai, ialah supaja rakjat Muang 
Tha: djangan sampai mendjadi 
Komunis, dan perobahan warna 
merah diadi hitam ini merupakan 
slangkah jang menentukan.” 

Warna merah dihapus 
dari mana-mana. 

Tindakan pemerintah Thai bukan 
terbatas sampai garuda sadja. Sega 
la gedung pemerintahan sudah teri 
ma perintah supaja genteng warna 
merah pada atap gedung2 tadi di 
ganti dgn. genteng warna hidjau..... 
Stempel2 pemerintah jg tadinja ber- 
warna merah, harus diganti dgn. 
warna hitam, Pangeran2 Thai, jg pa 
kaian resminja berwarna merah, ha 
rus ganti badju. Benteng kuno di 
Bangkok jg warnanja merah djuga, 
akan disamaratakan dengan tanah!! 

Kata harian konservatif Siam 
Rath”, untung sekali patung  Bud- 
dha jg dipandang paling keramat 
oleh rakjat Thai, ialah jg ada da- 
lam kuil istana Thai, tidak dibuat 

dari zamrud (warnanja merah), me 
lainkan dari emerald (warnanja hi- 

djau). Djuga warna merah pada 
benda2 lainnja di Bangkok. harus 
diganti. (Antara). 

TKR-TII Diserukan Keni- 
bali Ke Masjarakat 

Iditihad-Dan Perhitungan Djangan. Ditinggalkan 
Dalam Menegakkan Djihad—Kewadjiban Kita 

  

atkan Islam Tetapi Se- - 
luruh Bangsa Dan Tanah Air: Kata Gubernur 

Lanto Daeng Pasewang 

nur Sulawesi Lanto Dg-Pase- 
wang, Wakil Panglima TT VII serta rombongannja jang telah 
mengadakan penindjauan diselur uh daerah2 bagian pantai Barat 
Sulawesi Selatan sudah tiba kem ba di Makasar. Kota2 
datangi ialah Maros, Pangkadjen e-Maros, Berru, 
djene Sindenreng, Rappang, Pin rang, Polewali, Tinambung, Ma- 
djene, Pambauang, Somba, Mamu dju dan Tappalang. Demikian tulis ' 

jang di- 
Pare2, . Pangka- 

mbongan itu. 5009 Kilometer per- 
djalanan tsb. dilakukan dengan melalui daratan dan Lk. 200 mil 
dengan mepggunakan kapal propi nsj ,, Permata”. 
jang dikundjungi terdapat daerah 2 jang baru dibebaskan dari ta- 
ngan gerombolan seperti Somba (swapradja Tjenrana) dan Tappa- 

iantara tempat2 

upa jang disebut TUI/DI - maupun 
TKR dll. masih djuga beberapa di 
anteranja ig pernah bersama2 dgn. 
kita berdjuang mempertahankan Re 
pub'ik Kesatuan kita. Tapi tidak da 
pat disangkal diantara gerombolan2 
itu telah tertjampur orang2 jg tadi 
nia tidak menginginy kemerdekaan 
kita, bahkan menentang. Demikian 
Lanto. 

Tentang ideo'ogi Islam, dikatakan, 
Oitindjau dari persatuan kaum mus 
limin sbg. potensi nasional jg pen 
ting — karena saja djuga seorang 
Islam — sebenarnja kita tidak se- 
djalan pikiran lagi dalam menetap- 
kan arah perdjuangan mentjapaj ti 
ta2 Isam. 

Idjtihad dan perhitungan djangan 
ditinggalkan dalam menegakkan dji 
had. Kewadjiban kita bukan  sadja 
menjelamatkan kedudukan ummat Is 
'am ditanah air kita sadja, tetapi dju 
ga menjelamatkan seluruh bangsa 
dam tanah air kita. 

Achirnja Gubernur menjerukan 
sebuah panggilan supaja mereka 
jang menamakan diri DI/TII dan 
TKR kembali dalam masjarakat. 
Masih banjak tjara dan djalan 
'ang dapa: ditempuh untuk men- 
tjapai tudjuan dengan meninggal. 
kan pedoman abnormal jang di- 
alami sekarang. Dalam hubu- 
ngan ini Gubernur menjinggung 
sek'tar pelaporan diri dari lebih 
400 anggota TII disekitar Djene- 
ponto- 

Pun Gubernur menekankan 
bahwa walaupun 'kesehatannja be- 
lum pulih seluruhnja didorong 
oleh rasa tjinta dan tanggung dja- 
wab selaku pemegang kekuasaan 
sipil tertinggi didaerah ia menda- 
tangi rakjat di-pelosok2. (Antara) 

  

” 
“ 

Baji Jang Perut- 
nja Tak Berkulit 
Menarut berita telgram dari 

Indramaju jang diterima di Ban- 
dung seorang penduduk desa 
Pangurugan-wetan, distrik Ardja- 
winangan baru2 ini telah mela- 
hirkan seorang -baji perempuan 
jang tidak mempunjai kulit diba- 
gian perutnjas sehingga usus, 

jantung, ati dan bagian2 lainnja 
si perut itu kelihatan. 

Peristiwa ini telah menarik per- 
hatian jang berwadjib jang mela- 
kukan pemeriksaan dan memotret 
baji tersebut, Tapi 24 djam se- 
telah dilahirkan, baji itu mening- 
gal. (Antara) 
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Kabar Kota : 
F1
 

  

ru—AkanDiadakan Peraturan? Sema- 
    

          

    
   

   

PERATURAN Pemerintal 
laku pada tgl. 8 O' Tr jbk 

Sen     
     

    

Dalam  menindjau 
Pemerintah tadi a. 1. dik 
bahwa jang paling mendapat pu- 
kulan2 hebat jalah mereka jang : 

1. 3 an 

katakan, 

lisensi dari |       
   

  

seringkali membeli 

harga2 jang melebihi, hingga dgn 
sendirinja apabila harga istimewa 
itu dimasukkan kedalam kalkulasi, 
harga barang tadi naik demikian 
rupa, hingga mau atau tidak sen- 
dirinja nean textiel jang diberi 
antjer2 oleh Pemerintah dilanggar 
setjara ,,geruisloos”. 

Resiko pembeli lisensi. 

Jang mendjadi buah pembitjaraan 
pada umumnja dikalangan kaum pe- 
dagang, jalah soal pembelian lisensi 
gelap. 1 j 

Pembelian lisensi tadi pada umum- 
nja dikatakan dari 5096. sampai 
1507 dan tidak dapat dipertang- 
gung djawabkan, artinja saluran se- 
matjam itu adalah berdasarkan ,,ta- 
hu sama tahu”. Dengan adanja per- 
aturan Pemerintah tadi, maka ada 
kemungkinan jang uang ,t.s.t.” hi- 
lang dan tidak akan dikembalikan 

Textiel Djadi Thele? 
A kibat ?Adanja Peraturan Textiel! Ba- 

Pee bg 

eme mengenai textiel jang mulai ber- 
jok ternj: Pa anna San, penuh Kan 

ara pedagang textiel umumnja, hing- 
ut, maka perda el aga 

i katakan ada perobahan2 penting 
4 mereka hanja mengambil sikap 

jang bersangkutan. 

Semarang. 

Xx 

  

dagangan text: 

ta Bagaimana 
 selandjutnja pun 

nja dapat diraba. Demikian | 
“oleh wartawan kita dari se- 

    

  

KEPRIUJEE? (9). 
“Tgl. 14 Agustus jl., ,,Suara Mer- 

deka” muat berita chusus mengenai 
P.S.LI. dan Liga Muslimien jg ti- 
dak mau ikut menanggung dijawab: 
beleid Menteri Keuangan:  Pereko- 
nomian dan Dalam Negeri. Selan- 
djutnja bahwa Liga Muslimien ka- 
renanja mungkin akan - menarik 
Menteri2-nja. Kontan esok harinja, 
berita primeur ,,Suara Merdeka” ta 
di dibantah oleh Harsono  Tjokro- 
aminoto, salah seorang gembong 
gedeee PSII. 
Kemaren, tgl, 14 Oktober, 2 bu- 

lan sesudah berita ,,Suara  Merde- 
ka”, PSIT sendiri setjara resmi me- 
njatakan presies apa jg. diberitakan 

oleh .,,Suara Merdeka” dua bulan 
jl itu, 

Sir-pong tjuming maw tanja: Iki 
pijeeeece???? 

KEPRIJEE (11. 
Bertepatan Hari Angkatan  Pe- 

ensi| 

. 2 Bra | mau ber- Tang kira2 dua minggu jl. di Solo 
Ta Tn aa Na Keokta diadakan ' gerak-djalan, - wandel- 
ngan-keuntungan untuk  mendjual mars. Banjak kumpulan? sport ikut 

KE EA 
INA Aa en WI MEN TR 

  

   

dikantor Gupernur Sumatra Selatan | 
terhitung mulai tgl. 1 Oktober ini 
dipindahkan ke Wonosobo  meng- 

gantikan Bupati Umar. 
Menurut keterangan, bupati Umar 

pindah kekantor karesidenan Banju 
| mas di Purwokerto. 

PURWOREDIO 
BERGOTONG-ROJONG MEM- 

BUAT SEKOLAHA at 
Dengan disaksikan oleh - wa- 

sekolah, pada tgl. 14 Oktober jl. 
bapak Bupati Purworedjo telah 
mehtakkan batu pertama pem- 
bikinan sebuah sekolah S.R. dide- 
sa Somongari, Ketjamatan Kali- 
sesing, Kawedanan | Purwodadi, 
"Kabupaten Purworedjo.. | 
| Pembuatan sekolah tsb. diker- 
|djakan setiara gotong-rojong se- 
dang biaja seluruhnja Rp. 46.000,- 
dipikul oleh penduduk desa terse- 
but. Sekolah jang pandjang 48 
meter, lebar 9 meter dan terdiri 
dari 6 kelas. i 
Perlu ditambahkan bahwa desa 

Permana Somongari (10 km 
ari 

Itu sendiri sudah ada 8 kelas mu- 
rid2 S.R. (rumah sewaan) sedang 
gurunja hanja ada 4 orang. 

TJILATJAP | 
PEMBERANTASAN MALARIA 

— DIPERGIAT., 
Seorang ahli malaria dari Dje- 

newa baru2 ini selama sepekan 
telah mengadakan penindjauan 

  

Dalam pada itu dapat  dikabar- 
kan, bahwa hingga kini pembe- 
rantasan terhadap penjakit mala- 
ria terus dipergiat. - Disamping 
diadakan penjemprotan dengan 
DDT djuga dilakukan dng. obat   : ta e » tas Diantaranja ada satu kumpu- textiel, setelah peraturan tadi ber- S“Ttas Vian : : 

laku tidak seperti jang biasanja di- lan jg orisineel. Untuk memberi 23 hadapi setjara bebas”, maka kalau mangat kepada para anggautanja jg 

“ beralih tangan. Kini 

ND Bana lelah ber-gerak-djalan itu, serta un- en nsi.tadi hendak me- En : 
toh pembeli lisensi tadi hend tuk memberi irama langkah mereka neruskan pembelian tadi, ini berarti - 
bahwa mereka akan mengalami ke- 
rugian jang makin besar pula de- 
ngan hilangnja tempo/tenaga dan 
uang istimewa. : ! : 

Disamping ini, fihak importir 
sendiri jang sudah menerima uang 
sebagian dari pendjualan lisensi 
tadi dapat ,,ketawa”, karena se- 
olah-olah peraturan Pemerintah 
itu memaksa - mereka bertindak 
untuk tidak ,,mengakui” pendjua- 
lan lisensi itu, hingga sendirinja 
textiel jang akan masuk dipelabu 

jg ber-wandel-mars tadi: kumpulan 
tsb. selama bergerak-djalan menja- 
njikan lagu: Yippeeee 

pi kalimah-kalimahnja diganti de- 
ngan: Iki pijeee, iki pijeee, iki pijece. 

Karena pada waktu itu orang2 
baru rame-ramenja njatoer bab 
»Peristiwa. Salatiga”, maka ada li- 
dah djahil jg usil mengatakan: Aah, 
apa ini bukannja perotes serta kebi- 
ngungan pemuda? ,,ngrasakke” bab 

Yippeece, 
Yaaaay: Yippeeee Yeeee. Itu 1000, 
lagu cowboy jg banjak dikenal. Ta-| 

baru jang dinamakan Gammexa- 
ne. Dengan “obat baru ini tiap 
harinja bisa disemprot rata-rata 
40 buah rumah. Diluar kota Tji- 
latjap diadakan pula penjelidikan 

. terhadap b'natang' seperti kerbau, 
kambing dil. Pada tiap2 bulan di 
lakukan penjelidikan darah dan 

  

   
   DIPINDAH KE PURWOKERTO | KEPUTUSAN KONPERENSI 

' Bupati Sangidi jg diperbantukan | aa U ISLAM INDONESIA 

nesia i 

'langsungkan di Purbolnggo baru? 
ini selama 2 “hari antara lain telah 
mengambil keputusan sbb.: 

ngangkat R. Moh. Suparmo se- 
14 bana Ketua Komisars Daerah 

Pune 
| anggauta2' Panitya Penasehat/ Pe- 

21 inci iduk dan anak2 (mas. Mengutus 2 orang kil2 instansi, penduduk dan ana naa Ela panaa Telam 

Indonesia di Tjirebon pada tgl. 

  

     

  

Purworedjo) berpenduduk | 
padat, sehingga kini didesa tsb.| 

127 kooperasi telah berhasil memben 

keadaan malaria dikota Tjilatjap. | 

    

  

Konperensi Pandu Islam Indo: 
v Aa erat Banjumas jang di 

Me- 

Banjumas dan mengangkat   

ngusaha Daerah dan  Kwartier 
Daerah untuk tiap2 Tjabang da- 
am .Kabupaten2 seluruh Banju- 

untuk 

dan $ Nov. jad. dan mengada- 
kan latihan pemimpin kepanduan 
itu basi” Daerah Banjumas di 
Purwokerto. Dalam pada itu akan 
d'adakan peringatan hari ulang 
tahun ke-IV berdirinia Pandu Is- 
lam Indonesia pada besok tgl. 22 
Oktober 1954. 

PEMALANG 
"PUSAT KOOPERASI 

& KABUPATEN 
bila rapatnja di pendopo Kabu 

en pada tgl. 12 Oktober jl. di 
undjungi oleh 80 orang wakil dari 

tuk Pusat Kooperasi Kabupaten jg 
diketuai oleh sdr, Soedjatno. 

Dalam rapat tsb. hadlir djuga sdr. 
Tjokrokoesoemo dan sdr. Sosrowar- 
dojo dari Inspeksi Kooeperasi Pro- 
pinsi. Djawa ' Tengah di Semarang 
dan Kepala Tjabang Inspeksi Koo- 
perasi Kabupaten Pemalang. 
Dalam pada itu perlu ditegaskan, 

bahwa rapat tsb. pihak pamong- 
pradia tidak kelihatan hadir, walau 
pun telah mendapat undangan. 

KLATEN 

    

r 
» 

  

  

  

Sebagaimana dikabarkan, pada hari Sabtu dan Minggu pagi jbl. di Salc- 

tiga telah dilangsungkan patjuan kuda jang mendapat sambutan hangat 

dari chalajak ramai. Tampak pada gambar kuda »Black Diamond milik 

sdr. Sujadi djuara pertama untuk djarak 1200 meter jang ditempuhnja 

: dalam waktu 1 menit 35 detik, 

Ada 49 Aliran Keper- 
tjajaan Di Djawa Igh. 
Peladjaran2 Keagawaan Perlu Dipergiat 
- Pondok2!Dan Pesantren2 Perlu Di- 

beri Subsidi Dan Dipermodern — Per- 

temuan Dengan PAKEM 

ALIRAN2 KEPERTJAJAAN jang tmbul dalam masjarakat 

achir2 ini dalam 'perkembangannja memperlihatkan adanja ge- 

djala2 jang mengandung suatu bahaja terhadap ketertiban dan 

keamanan umum. Ada djuga ge djala” jang menandakan timbulnja 

  

.smlempem” hingga dapat meng- 

  

segolongan manusia jg mendjadi 
hambat usaha2 pembangunan st 
bernur Djawa Tengah dalam kata 
Panitya Penindjau Kepertjajaan 
tgl. 15 Okt. diruangan sidang Ka 
ini tidak sadja mendjadi perhatian   KONGGRES GERWANI. 

Gerwani. tjabang Klaten akan 
melaksanakan Kongeresnja jang : 
ke-I besok. pada tgl. 6 s/d 8 | 
Nopember. 1954 bertempat dige- |   mungkin pada mereka masih ter- 

dapat kuman2 malaria. 

  

  

TJIREBON 
|. BURUH D.K.A. TJIREBON | 
| GELISAH s1 

Menurut keterangan panitya 'aksi 

  

han achirnja nanti mesti diserah (perkawinan Bung Besar jg meng- perumahan buruh K.A. Tjirebon, 
kan kepada Jajasan Persediaan 
Bahan2 Perindustrian untuk selan 
djutnja harganja ditetapkan. 
9Keadaan jang demikian tadi 
menjebabkan pula harga lisensi 
textiel merosot demikian hebat- 
nja, hingga tidak berarti pula utk. 
diperdagangkan. : 

Soal jang urgen mengenai lisensi 
textiel ini, jaitu bagi importir jang 
belum dapat mendjualnja. Karena 
dengan diterimanja lisensi tersebut, 
berarti pula. importir nasional itu 
mengeluarkan banjak uang jang pa- 
da umumnja dapat dikatakan masih 
lemah dan pada umumnja pula ada 
,Orang2” jg berada dibelakang la-| 
jar.- Karena "keuntungan jg didapat- 
kan nanti dengan pendjualan tex- 
tiel sudah ditetapkan, maka ada ke 
mungkinan pula orang jg berada di 
belakang ajar tadi tidak dapat 
mengeluarkan uang untuk membia- 
jai pemasukkan textiel tsb. disebab | 
kan keuntungan? jg akan didapat 
dianggap tidak seimbang dengan pej 
ngeluaran uang. 

Keinginan Pemerintah ter- : 
tjapai. 

Selandjutnja dalam hubungan 
tadi ditegaskan pula, djustru Per- 
aturan Pemerintah tadi, maka ke 
inginan Pemerintah untuk mem- 
basmi pendjualan lisensi telah ter 
tjapai. Tetapi dalam melaksana- 
kannja peraturan itu, para peda- 
gang pada umumnja mendapat 
kesimpulan, bahwa grossier akan 

dikatakan 
sudah ada tanda2, bahwa impor- 
tr textiel hendak mentjeburkan 
diri dalam kalangan grossier dan 
tidak pula mendjadi importir tex- 
tie. Kalau peraturan textiel itu 
d'djalankan betul2 menurut mak- 
sud Pemerintah, maka pembelian 
textiel akan berlangsung dengan 
distribusi. 5 : 

Tetapi kalau nantinja pendjualan 
setjara distribusi ' memungkinkan 
orang berlaku ,,t.s.t.”, maka sendi- 
tinja rentjana Pemerintah untuk 
mengatur pendjualan textiel akan 
kosong belaka. Hal demikian ini mu 
dah dimengerti, kalau dapat ditin- 
djau mengenai persediaan.  Djika 
persediaan barang jg banjak di bu- 
tuhkan rakjat tidak mentjukupi ke- 
butuhan, maka ,,selundupan”  da- 
lam pendjualan langsung kepada 
rakjat pun menimbulkan hal2 jg 
perlu mendapat perhatian oleh fi- 
hak jang berwadjib. : 

Lain2 Barang akan kena 
1 peraturan Gaga st 
Selandjutnja dari kalangan pe- 

dagang didapat kesimpulan, bah- 
wa ada kemungkinan pula jang 
peraturan sematjam textiel akan 
dikenakan pula pada lain2 barang, 
hingga untuk menghindari adanja 
peraturan2 jang mungkin ada, ma 
ka beberapa fihak jang merasa 
akan kena sudah mulai djaga2 
dan tidak mau menerima resi 
nja. 

&    

gemparkan itu???? 

KRANDJANG. 
Sebuah krandjang adjaib di Jogja 

telah meramalkan, katanja dalam 
pemilihan umum besuk PNI akan 
mendapat kemenangan besar.- 

Dengar adanja ramalan krandjang 
adjaib ini Sir-pong andjurkan kepa- 
da pak Sidik, presiden direktur 
PNI, supaja tjepat2 pergi Jogja un- 
tuk beli krandjang itu. Kalau sudah 
dibeli terus dibakar habis, supaja 
tidak bisa bikin ramalan2 lainnja, 
jg barangkali seperti mulut diplo- 
mat lalu gampang berobah2. 

Kan ja tidak enak, kalau sudah 
diramalkan oleh krandjang adjaib 
itu bakal dapat suara terbanjak, Ja- 
lu nanti timbul ramalan baru Jagak 
'diplomat: ,,Itu kemenangan relatif”. 
'Eeee, keliru2 relatif malah masuk 
krandjang sendiri!!!!! 2 

Amit, amit Ihooo pak Sidik!!! 
Sirpong. 

Semarang, 19 Okt. 1954: 
Djam 06.10 Tri Irama: 06.40 Nja 

njian duet: 07.10 Lagu2 Tionghoa: 
07.30 Orkes Dupa Nurmala, 07.45 
Charlie Kunz, 12.05 Kwartet 
ma, 12.30 Krontjong ' Asli: 13.15 
Kenangan S. Abdullah: 13.40 Kon- 
sert Siang, 17.05 Orxes Hawaiian 
Rame Dendang, 17.490 Kwentet. 
Carroll Gibbons, 18.00 Serba-serbi 
AP 18.15 Njanjian Didi: 18.30 
Hidanga, O.K. Massa: 19.30 Indo: 
nesia Menjanji: 20.30 Siaran Pene- 
rangan: 20.45 Djenaka Sunda, 21.15 
Irama Malaya: 22.20 Hiburan Ma: 
lam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 19 Okt. 1954: 
Djam 06.03 Sal Saulius dan Bing 

    
Ira: ! 

pada waktu achir2 ini dikalangan 
(para buruh rendahap, Kereta Api di 
'Tjirebon telah timbul suatu kegeli- 
sahan, akibat kurang diperhatikan- 
nja masalah perumahan mereka jg 
merupakan satu segi dalam lapa- 
ngan sosial. Dalam hubungan ini di 
kemukakar adanja peristiwa2 jg me 
njedihkan, dimana baru2 ini sebuah 

djembatan disebelah selatan stasiun 
Tjirebon telah roboh, sehingga me- 
ngakibatkan luka2nja anak ketjil. 
Hal ini disebabkan karena Bedengj 
tsb. telah tua dan kurang terpstiha 
ra sebagaimana mestinja. , 
Dalam pada itu. hampir semua be 

deng buruh rendahan Kereta Ani di | 
'kota Tjirebon sangat menjedihkan ' 
“sekali dan tidak mentjukupi sjarat2 ' 
kesehatan disamping sudah tua 
umurnja. Ditambahkan bahwa sua-! 

"tu hal jg menjolok sekali adalah: 
adanja perumahan buruh jg didiri- 
Kan di tempat bekas Depot (loods) ' 
locomotief jg keadaannja demikian : 
rupa sehingga tidak lajak lagi di 
diami. Berhubung dengan itu Seri-! 
kat Buruh Kereta Api Tjabang Tji- 
rebon pada tgl. 11 Oktober jbl. te- 
lah menjampaikan surat pernjata- , 
annja kepada Kepala DKA di Ban- 
dung dan Kepala Exploitasi Barat 
DKA di Djakarta. 5 

: USAHA. MEMBUNUH DAN . 
MEMBUNUH DIRI JANG 

, GAGAL. 
Pada tgl. 10 Oktober jbl. pukul 

.06.00 pagi penduduk Desa Karang: 
' anjar Ketjamatan Indramaju (Kab. ' 
“Indramaju) telah digemparkan oleh 
| perbuatan nekad seorang tukang be 

tjak bernama K. umur 25 tahun, jg 
mentjoba menghabiskan  djiwanja 
sendiri dengan pisau lipat setelah 
ia melukai bekas isterinja. Kedua? 

| nja mendapat luka2 parah akibat 
itusukan pisau lipat tsb. dibagian le 
hernja, Berkat pertolongan dokter 

  

  

“his tepat datangnja, luka2 mereka di 
(harapkan akan sembuh kembali dan 

dan tidak ketinggalan instansi2 Pe 

draiIhd. Ka- 
he, 

gedong pegawai2 dinas “konstruksi | 2 yes | binet 

' tusan 

rapat jang akan datang situasi seki- 

“tar kabinet akan mendjadi baik dan 

Slamet: 06.15 Langgam Krontjong, kini mereka dirawat dirumah sakit 
06.45 Dari Malaya, 07.15 Suara | Indramaju. Sebab2nja ia melakukan 
Eve Boswell: 07.45 Permainan Pia: perbuatan nekat itu masih dalam 

| terdjadinja mutasi 

“tergantung dari pembitjaraan dalam 
no, 12.03 Disco Varia, 12.45 Dari 
Djawa Timur, 13.00 Orkes Tjakibaj 
13.15 Konser Biola: 14.00 Sekedar 

17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
“Sydney Thompson orch, 18.00 Tje- 
ritera kanak2, 18.15 Seni Karawi- 
tan: 19.30 Pilihan Pendengar, 20.30 
Kwartet Koch: 21.20 Gema  Ma- 
lam, 22.15 Irama Padang Pasir, 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 19 Okt. 1954: 

06.30 Taman Putra: 07.15 Njanjian 
Kulintang, 07.30 Jack Hylton, 07.45 

Irama Ouartet: 12.05 Orkes May 
Fair, 12.15 Suara Djanad day Mu- 
djiwartis 12.30 Wals Vocalia, 12.45 
Julia berdendang, 13.10 Konsert 
Siang: 13.50  Krontjong ' merdu, 

hada, 17.00 Dongengan ' untuk. ka- 
nak2, 17.15 Ratina berlagu, 17.40 
Merdu meraju: 18.00 Mars Indone- 
|sia: 18.15 Siaran untuk A.P.: 19.40 

Importir asing umumnja | Puspa Ria: 20:15 Buah tjipt Mozart: 
tidak kena. , LN 

Dalam hubungan peraturan textiel 
tadi, lebih landjut didapat ketera- 
ngan2, bahwa tanda2 akan adanja 
perobahan mengenai peraturan tex-k 
tiel itu sudah diketahui lebih dahulu 
oleh kalangan importir a    

hadapi peraturan tersebut jang se- 
dang dikasi berlaku mulai pada tgl. 
8 Oktober 1954, umumnja mereka 
tidak kena, sedang jang mendjadi 
korban ialah pedagang jang umum: | 
nja dengan tiada perhitungan  me-| 
ngedjar keuntungan2 jang didapat | 
dalam perdagangan textiel. 

ani ing mulai (Suling Hutumuri: 
bulan Djuli jbl., hingga dalam meng | Jogjakarta: 12.00: Alam Minangka 

bau: 12.40 Thio 

20.30 Terkenal dan digemari: 21.30 
Ketoprak Mataram: 22.10 Ketoprak 
Mataram (landjutan): 24.00 Tutup. 

Djakarta, 19 Okt. 1954: 
Djam 06.10 Kwartet M. Gaaren- 

stroom: 06.30. Orkes Melati, 07.10 
07.30. Gamelan 

Niek  Mamahit: 
13.00 Suara Zaenal Suprapto Sam- 
bas. dil.: 13.40. Sesando Timor: 
14.00 Orkes Puspa Kemala: 17.00 
Orkes Haw Teruna, 17.30 Orkes 
Pemuda: 17.50 Tjipt Tjo  Sinsu, 
18.00 Varia Nusantara, 18.15 Nja- 

'njian bersama: 18.30 Orkes Ketjapi:   Demikianlah sepintas lalu raenga- | 
nai textiel jang dewasa ini mendapat 

19.30 Orkes Studio Djakarta: 20.40 
Mien Sondakh Pello Jenny dil.: 

penawar lelah: 17.05 Rajuan Putri, | 

Djam 06.10 Rajuan Ringan Barat: 

14.00 Musik Siang: 14.15 Suara Su- 

| pengusutan. 
'PEMETJATAN 6 ORANG BU- 

— RUH B.P.M. TJIREBON. 
Kepada kita disampaikan berita ' 

oleh PP Perbum, bahwa 6 orang bu 
'ruh BPM Instalasi Tjirebon telah 
'dipetjat oleh madjikannja dengan 
alasan ' afgekeurd. Selandjutnja di 
njatakan, bahwa pemetjatan itu ber 
sifat sewenang2 walaupun disertai 
dengan pemberian uang pesangon 
'menurut peraturan  afkeur, karena 
didalam peraturan afkeur ig telah 
merupakan - perdjandjian perburu- 
'han itu antara lain dinjatakan bhw 
BPM diwadjibkan merawat 
orang buruh sebelum ia. dinjatakan 
afgekeurd, sedang terhadap 6 orang 
tsb. BPM sama sekali belum mem- 
berikan perawatannja. Maksud dari 
pada perawatan jg harus diberikan 
oleh BPM kepada seseorang jg hen 
dak diafkeur itu ialah sebagai per- 
tanggungan djawab BPM terhadap 
kesehatan kaum buruh jg selama itu 
ia pakai tenaganja. 

Pelanggaran 'terhadap perdjandji- 
an perburuhan itu oleh Perbum sek 

tor Tjirebon .telah didjadikan perse 
lisian dan telah diadjukan . kepada 
Kantor Pembantu Penjuluh Perbu- 
ruhan Tjirebon. Sementara itu KP3 
Tjirebon telah memberikan reko- 
mendasinja jg mengandjurkan supa 
ja BPM memberikan perawatan le- 
bih dahulu selama 3 bular dan sela 
ma mana hubungan kerdjanja tidak 
terputus. 

| Terhadap andjuran itu Perbum 

menjatakan menerima.  Bagaimanad 
kalau BPM menolak andjuran itu, 
Perbum mendjawab bahwa sebagai 
kebiasaan akan ditempuh prosedur 
fUndang2 Darurat No. 16/1951 de- 

f   
perhatian besar dari sementara kala- 21.30 Pilihan Pendengar, 22.15 Or- i ngan segala konsekwensinja. Demi- 
ngan pedagang pada. umumnja, — kes Malaju, 23.00 Tutup. 4 ? 

2 

kian Perbum, 

sese- | 

:11/12 Oktober 1954 jang lalu 

| jang berdekatan dengan Kali Tju- 

|baji2 dari desa2 jg sudah dipilih, |dung Zesbiara untuk penutupan 'itu mendjelaskan 
konggres akan diadakan ' malam 
resepsi. dengan mengundang se- 
mua organisasi jang ada di Klaten 

merintahan setempat. Tanggal 8 
Nopember 1954 diadakan rapat 
umum bertempat digedung bios- 
koop Zesb ara. Dim. rapat umum 
tsb. berbitjara sdr. Suharti dari 
D.P.P. Gerwani Djakarta. 

  

Sik ap Parin-   
Memang Beleid Menteri2 

Perlu Dibahas 

ATAS PERTANJAAN, Ketua 

Tn Parindra, Suroso, me- 
nerangkan, bahwa me u 
bele'd kabinet, baik sate 98 pkl 
lurehnja, maupun mengenai beleid 
tiap2 Menteri, dibahas se-dalam2- 
nja oleh partai2 pendukung kabi- 
net, untuk memperbaikinja. Kira- 
nja tdak PIR, N.U., atau PSII 
sadja jang berpendapat sedemikian 
itu, tetapi adalah semua partai2 
pendukung pemerintah. Ini telah 
ternjata dari adanja pertemuan di 
antara wakil2 dari semua partai 
pendukung pemerintah tersebut 
Djum'at siang dirumah saja de- 
ngan maksud tersebut. 

Pertemuan itu akan dilandjutkan 
lagi pada waktu jang tidak lama un- 
tuk dapat mengambil sesuatu kepu- 

untuk perbaikan kebidjaksa- 
naan pemerintah. Pada pertemuan 
itu wakil2 P.S.LI. ikut menjetudjui- 
nja dan oleh karenanja saja berpen- 
dapat, bahwa statement P.S.LI. ten- 
tang kabinet, jang telah diumumkan 
itu, akan merupakan salah satu ba- 
han dalam rapat wakil2 partai2 pen 
dukung pemerintah jang akan da- 
tang. Saja pertjaja, bahwa dengan 

suasana politik dalam negeri 
mendjadi reda. - Demikian 
Ditanja apakah ada 

akan 
Suroso. 

kemungkinan 
dalam kabinet, 

Suroso mendajwab, bahwa hal itu 

rapat jang akan datang. (Antara). 
Sementara itu Dewan Partai PNI 

Djum'at malam telah mengadakan 
rapat jang djuga dihadliri oleh Men- 
teri2nja dalam kabinet. Menurut ke- 
terangan kalangan ' Dewan Partai 
PNI, dalam rapat bersama itu telah 
dibitjarakan terutama perkembangan2 
politik dalam negeri diwaktu jang 
rerachir. Rapat Dewap Partai PNI 
itu tidak mengambil sesuatu kepu- 
tusan. (Antara). 

Semeru Giat 
20 Keluarga' Diperintah- 

kan Ngungsi 

MENURUT berita terlambat j 
diperoleh ''Antira”, pada teng 

djam 21.05 gunung Semeru telah 
bekerdja giat dan mengeluarkan 
gloedwolk menudju  kedjurusan 
Kali Tjurahlengkong. Pada waktu 
itu djuga pos pertama dari Dja- 
watan Gunung Berapi-jang ditem- 
patkan digunung tersebut telah ' 
memberi perintah kepada penghu- 
ni kurang lebih "20 buah rumah 

rahlengkong untuk mengungsi ke 
Gumuk Mas. Tapi kemudian gu- 
nung Semeru walaupun masih te- 

rintah Daerah pun harus memper 

tjara integral. Demikian a.l. Gu- 
pembukaan pada pertemuan dng 

dalam Masjarakat (PAKEM) pada 
ntor Gubernuran Semarang. Hal 
Pemerintah Pusat, tetapi Peme- 

hatikan pula, kata Gubernur lebih 
kabarkan, pertemuan itu dihadliri 

: Injak aliran2 kepertjajaan itu, pembi 

landjut. Sebagaimana telah kita 
oleh Djawatan2 dan instansi di 

i jajaan, : $ : 
dengan, Tetann dgg keperdialan nai letak geografis dan sedjarahnja 
Sosrodanukusumo dalam pertemuan Djawa Tengah sedjak dahulu kala 

tugas Panitya jg dengan pengaruh2nja kehidupan ke 

anggauta2nja terdiri wakil2 pelba:- Pudajaan pada aan Hindu aa 
gai Kementerian, jaitu: mempeladja Sjaman keradjaan2. Dalam pada 
ri dan menjelidiki bentuk, tjorak Itu sebagai penutup pracadviesnja, 
dan tudjuan dari aliran? kepertjaja- Sikemukakan saran?nja jg al. ja- 
an dalam masjarakat. Kedua PA: Itu, agar segenap Pamong Pradja 

KEM jg selandjutnja meniatakan, Ian alat2 pemerintahan lainnja se- 
bahwa batas waktu jg diberikan ke lalu aktif memberikan tjontoh da- 
pada Panitya untuk menjelidiki dan lam melajani kebatinannja. ' Misal- 
mempeladjari itu lamanja 6 bulan. Mia: bagi pemeluk agama Katolik 

“Kep. Polisi Prop. berikan PErgi ke Geredja dan bagi pemeluk 
sarannja : agama Islam pergi ke Mesdjid pa: 
Mu - , da waktu2 jg tertentu. 

Sat y Na Kan na son Tabligh2 “keagamaan dari Kantor 

ae Mg Naah racadi | Urusan Agama perlu makin di per- 
Petani ta 1 diratakan Ka “giat kedaerah2. Kalau. perlu penjiar2 

MN an aa Enak Kevolisiaf Lagama 'itu tidak bekerdja sebagai pe 
di Djaw jati Be amat D9 ca gawai jg waktunja telah. ditentukan, 

en Dagang Nama Baki 3 tetapi sebagai penjiar agama setja- 
2 Sa u Ira Lillahi Taala. Pesantren2 dan 

mendjelaskan sebab2nja timbul ba: pondok2 supaja . dimodernisir dan 
diberi subsidi. ' Dalam. pada itu di 
bentuk suatu koordinasi diantara 
Djawatan2 jg bersangkutan dengan 
rentjana bekerdja jg tertentu, untuk 
menjalurkan kebutuhan 
batin (innerlijke vrede) dari mereka 
kearah Ketuhanan Jang Maha Esa. 
Demikian al. saran dari Kepala Po 
lisi Prop. Djawa Tengah. Patut di 
tambahkan bahwa dalam  pertemu- 
an tadi, PAKEM telah menerima 
pula praeadvies2 tertulis dari bebe- 
rapa instansi di Djawa Tengah. 
Achirnja sebagaimana telah kita ka 
barkan, mulai tgl. 16 s/d 20 Okto- 
ber PAKEM mengadakan penindinu 
dn pada Ik. 47 aliran kepertjajaan 

di Djawa Tengah. 

Djawa Tengah jang bersangkutan 

tjara mengemukakan soal2 menge- 
  

Seminggu 
Kawin 2X 
Pengantin Buta Di 

— Bandung 
PADA tanggal 2 Oktober jang 

Jalu dikalangan orang2 buta 
Bandung telah terdjadi selamatan 
perkawinan dalam lingkungan 
orang2 buta di Bandung, jaitu an- 
tara Abdul Malik Udin, seorang 
guru jang buta dam berasa) dari 
Medan (33 tahun) dan seorang ga 

  ketenangan ! 

Mack boa” KESUlitan' TehnisDlmPe- 

milihan Umum 
Terutama Karena Kesulitan2 Perhu- “ 

  

bungan — Keterangan Resmi' Menteri 
Hazairin Valam Parlemen : 

DALAM KETERANGANNJA d'depap sidang Parlemen ple- 
no terbuka Djum'at malam Menteri Dalam Negeri Prof. Hazairin 
memberi gambaran tentang usaha pemerintah mengadakan pers'a- 
pan2 pem.lihan umum jang sudah dimulai dengan pendaftaran pen- 
duduk pada tanggal 3 Mei jang la'u- Kesuktan2 jang dihadapi oleh 
badan2 penjelenggara di daerah2, menurut Menteri, ialah terutama 
karena sulitnja perhubungan didarat maupun dia!r, belum tukup- 
nja alai2 perhubungan, dan disam $:ng itu masih belum amannja be- 
berapa daerah, misalnja sebagian 
dan Sulawesi Selatan. 

Berhubung dengan kesulitan? ititah, para penjelenggara 

dari Djawa Barat, Atj sh. Utara 

berkat kerd'a sama antara pemer. 
pemilihan 

terdjadilah kelambatan dm. pelak umum dan partai2 serta organisasi 
sangan persiapan pemilihan umum, massa. , 
sehingga djangka waktu tidak dapat Olzh Menteri pun diuraikan pan 
ditepati dan. pemerintah terpaksa MS djang lebar tentang djumlah2 formu 
ngubah beberapa “tanggal djangka 
waktu tsb., tetapj dasarnja ialah bah 
wa achir pentjalonan harus djatuh 

pada tahun ini (31 Desember), se 

hingga dengan begitu, sesuai dengan 
undang2nja, maka ' 
tetap tahun 1954. 

Oleh Menteri diterangkan, bah- 
wa pendaftaran penduduk telah di 
laksanakan oleh sebagian besar 
tari 16 daerah pemilihan. Jang 
keadaannja aman dan “perhubu- 
ngannja tidak sul.t, usaha tersebut 
berdjalan lantjar, misaln'a Dja- 
karta Raya, sebagian Djawa Ba- 
rat, Djawa Tengah, Djawa Timur 
dan Nusa Tenggara sebelah Ba- 
rat. Selain sultnia perhubungan, 
di Kal mantan terdapat pula ke- 
lambatan pendaftaran, berhubung 
dengan kenjataan, bahwa kadang2 
seluruh desa tidak ada orang jg 
dapat menulis serta membatija, se- 
hingya pendaftar2 harus diambil 
dar ,desa2 lain. 
Diterangkan diuga, bahwa di-dae 

rah2 jang tidak aman terdapat pula 
penjelenggara2 pemilihan umum jg. 
tewas karena gangguan gerombolan. 
Menurut Menteri phase pertama da 
ripada us'ha pem'lihan umum ini 
disambut dengan baik oleh  rakjat, 
  

  

PEMETJAHAN REKORD DU- 
NIA KETJEPATAN SEPEDA 

MOTOR. 

Menurut berita A.F.P. dari Paris, 
djago balap sepeda-motor Italia Pie- 
re Taruffi, hari Djum'at telah me- 
numbangkan rekord 100 km. untuk 

sepeda-motor dalam catagori 350 
sampai 500 cc, dengan waktu 30 me 
nit 39 84/100 detik: Ketjepatan jang 
ditjapainja Ik. 195.670 km. per djam 
dan ini merupakan rekord dunia ba- 

ru jang ditjiptakan, di gelanggang ba 
lap Monthlery. Rekord jang terdahu 

lu dipegang oleh djago balap sepe- 
da-motor dari Inggeris John Brise 
dengan ketjepatan 190.020 km. per 
djam. 

ROCKY MARCIANO MENA- 
WARKAN GARANSI SEBESAR 

$ 300.000.— 
Al Weill, manager dari petindju 

Rocky Marciano. — djuara dunia 
kelas-Berat — menjatakan, bahwa 

Marciano telah memberikan tawa- 
ran garansi sebesar 300.000 dollar 
untuk pertandingan '— mempertahan- 
kan titelnja melawan Nino- Valdes 
dari Cuba, atau ,.ig lainnja” di -Ma 
nila pada bulan Pebruari tahun jg 
akan datang. 

Selandjutnja diterangkan oleh Al 
Weill, bahwa garansi ini telah di ta 
warkan oleh Jes Cortes sebagai wa 
kil dari pemerintah Pilipina. 

tahun-pemilihan 

ter jang dibutuhkan, tentang perbe 
'fandjaan pegawai, perbelandjaan 
alat2 dan sebagainja” 

Sszhabis pidato Menteri, sidang Par 
lemen mendengarkan laporan dari 
beberapa anggota jang selama reses 
menindjau usaha2 persiapan pemilih 

in umum didaerah-diderah. (Antara) 

Nebru Berangkat 
Ke RRT 

Pertemuannja Dgn Mao 
Akan Merupakan Peris- 
tiwa Besar Ditahun ini 

PERDANA menteri India Ja- 
waharla| Nehru hari Djum'at pa- 
gi telah berangkat dengan pesawat 
terbang dari New Delhi menudju 
ke Peking, dan singgah di Calcut- 
ta, Rangoon, Vientiane dan Ha- 
noi- Sebelum: berangkat dari New 
Delhi, Nehru menerangkan bahwa 
di Calcutta ja akan mengadakan 
pembitjaraan dengan Radja Tri- 
bhuyana dari Nepal, tetapi pokok2 
lainnja dalam atjara terpaksa di- 
hapus, karena Nehru sedang men- 

derita selesma keras. 
Dalam perdjalanan pulang dari Pe 

king, Nehru akan singgah beberapa 
djam lamanja dj Saigon,: sebelum 
melandjuikan  perdjalanannja ke 
Pnompenh, ibukota Kambodia. 

Nehru mengatakan sebelum berto- 
lak dari ibukota India, bahwa. ke 
mungkinan tipis bahwa sesulah pe 
rundingan2nja dengan para pemim 
pin RRT akan dikeluarkan pernjata 
an bersama. 
PM Nehru disertai anaknja, ialah 

Njonja Indira Ghandi, dan Ragha 
vanwPillai, sek. djen. kementsrian 
luar negerj India. Sedjumlah diplo 
mat mengantarkann/a sampai lapang 

an terbang. 

Seterusnja di Calcutta Nehru me- 
njatakan hari Djum'at bahwa per- 
temuannja jang akap datang, jaitu 

dengan Presiden Mao Tse Tung dari 
Republik Rakjat Tiongkok dan Per- 

dana: Menteri RRT” Chow Em Lai di 
Peking akap merupakan kedjadian 
jang terbesar dari tahun ini 
mungkin pula dari masa ini. Nehru 
menjatakan bahwa pertemuan itu sa-   ngat mengandung arti sedjarah. Se- 
landjutnja dalam konferensi pers di 
Calcutta P.M. India itu menjatakan 
bahwa dalam kedjadian2 dunia  se- 
mua peristiwa2 lainnja ini, merupa- 
kan kedjadian-kedjadian jang tidak 
berarti, kedjadian2 mana telah ada 
semendjak berpuluh ribu tahun. De- 
mikianlah  utjapan2 Nehru dalam 
konferensi pers 'sebelumnja dia me- 
ninggalkan Calcutta pada hari Sabtu 
dalam perdjalanannja- ke Republik   Rakjat Tiongkok. (Antara-AFP). 

  
  ds buta bernama Tieneke (umur 

16 tahun) murid kelas VI S.R. 
bagi orang2 buta. Peristiwa ini | 
dirajakan dengan keramaian jaltu 
dengan pertundjukan sandiwara, 
orkes Braille, permainan piano, 
njanjan2, tari2an jang diselengga- 
rakan oleh orang2 buta pula. 

  

    

    

sehalus ini. 
Akan xetapi seminggu kemudian, 

jaitu tanggal 9 Oktober, dikalangan 
masjarakat orang buta itu  terdjadi 
lagi peralatan perkawinan. Pengantin 
lelakinja ialah Abdul Malik Udin 

itu djuga, tapi isterinja jang kedua 
ini adalah Muslikah, seorang gadis | 
buta berumur 16 tahun pula dar 
mendjadi murid dalam kelas V pada 
Sekolah Rakjat untuk anak2 buta 
itu. Djuga daldm pesta perkawinan 
kedua kali ini keramaian tidak ka- 
lah meriahnja djika dibandingkan |. 
dengan pesta perkawinar, tanggal 2 
Oktober itu. Menurut berita, perka- 
winan Abdul Malik Udin kedua kal: 
ini adalah atas persetudjuan isteri- 
nja jang pertama. Kedua isteri jang 

masih muda dan buta itu sekarang 
masih hidup rukun dalam satu ru- 
mah di Gang Jusuf, Bandung, jaitu 
ditempat tinggal Abdul Malik Udin 
Demikian dikabarkan oleh ,,Pikiran 
Rakjat”. : 

  

  'Chusus ,,Suara Merdeka” 

Semarang, 16 Oktober 1954: 
24 karat: djual ...... Rp. 48,50 

beli ...... Rp. 48,— 
22 karat: djual ...... Rp. 44,50 

Deli Virisan Rp. 43,— 

Djakarta, 15 Oktober '54 : 
24 karat tiap gr. Rp. 48,75 djual 
22 karat f'ap gr. Rp. 48,— djual 
Medan, 15 Oktober ”54: 

Hari ini tidak diterima tjatatan 
harga. 3 

Surabaja, 15 Oktober ?54 : 
Hari ini tidak diterima tjatatan 
harga. 1 

Singapore, 15 Oktober '54 : 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 150.— beli dan 
Str. $ 156.— djual 

London, 15 Oktober 54: 
Hari ini (dak diterima tjatatan 
harga. 

    tap bekerdja memperlihatkan ke- 
sebtin biasa kembali. Dalam hu- 
'bungan ini pihak resmi pada Kan- ' 
tor Gubernur Djawa Timur mem- | 
benarkan adanja kegiatan gunung 
Semeru itu, tetapi bagaimana per- | 
kembangan selandjutnja masih bc- 
lum diterima laporan (Antara).. 

  

     Telp 336 

SEMARANG 
    KRANGGAN  UETAN 27   

  

Silahkan tjoba bung Aa 

kertas sigaret LG. jang 
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Stan et ki . favourite-ku djuga! 

Ca heran kian hari kian populer, dari sebab : 
-tjotjok sekali untuk segala matjem tembakau ohag, 
pun bangat menambah rasa aromanja sedangkan 

harganja......ringan, hingga betul-betul ekonomis ! 

  

   
    

  

   
   

a 

DIMANA £ TEMPAT TERSEDIA 
UNTUK TUAN DJUGA. 
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sanam   

Menma wong ne cam tsc 

2 (Kesehatan bebih Berharga. 
— | Pada Harta Benda Mu!! 

' Sedjarah” Ouemovy 
—wwemwn | Pulau Pelarian Jg Digunakan Utk Me-| "| JantjarkanSerangan Kedaratan Tiongkok daa 

Tiongkok:RAT 2 Menihok Keunlntang dan bangsa : KI you fit : KAL 

    

   
    

    

Ksokgtban an mendengarkan ”suara sedjarah” Ouemoy : 
i 
|    

   

    

        

3 5 5 ' 
HN PA ag dan daerah Amoy, dimana sekarang terdjadi penggempuran jang nd P 4 ao dahsjat, Sebagaimana telah dilnsa baik oleh ya Repubik Kak” | “1 Belas MAS 

Ouemoy adalah tempat pelarian, jang  bersedjarah bagi bag Phat : | 2 
Ba Ea ( melantjarkan vertjobaan2 merebut kembali | " 
tanah Tiongkok. Pun sedjarah Amerika mempunjai hubungan de- : 

    

  

ngan bandar Amoy jang berdekatan letaknja dari Guemoy.. Dari bandar inilah kira) 180 tahun ja"2 lampau, sebuah kap: | jang pe 
nuh berisi muatan bertolak ke Amerika untuk menebarka 
repolusi di Amerika sendiri. 

Bangsa Amerika, dengan berpa- 
kaian seperti orang2 Indian, mem- 

   
Ka TIK BA Ay peng 

    

    

hutjira Jiraran      Vitamins: 
opsir penasehat Amerika telah me- 
nemui adjalnja. u : 

| Tentara Tiongkok K.M.T. telah   
      

Djalan2 besar. d 
bombardir ol 
walaupun demikian 

  

      Dengan peta. 

    langsung berhada, 

    

      

situasi pantai 1 | 
Formosa (Taiwan) ini, dapat pembatja ikuti lebih 
nja penuturan disamping ini. Tampak letak. kota, Amoy (R.R.T ) jang bagai 

L rhc an.seberang menjeberang dengan Taiwan. . 

RRT telah mendindi 

YACHT Mean OF 
ISLAND MARCH 21, 1953. 

SAM EBICAN, AAN INS AND 
CORRESPONDENT AND A 

SEA CAPTAIN, HELD 18 

    

    jan ngan £ 
djelas lagi akan dj 

achir2 ini telah beberapa kali di 

   "#Tiongkok KM.T. jg berbentuk se- 
      

  

    
      

        
alan- 

bongkar muatan teh dari kapal jg 
bertolak. dari Guemoy itu kearah 

    
    

    

   

  

| 
| 

1773. 
| Sebagaimana. diketahui, peristiwa 
Boston” — jaitu peristiwa penglem 
paran muatan teh dari kapal jg be- 

gai perotes dari Amerika (jg pada 
waktu itu mendjadi daerah djadja- 
han Inggris) terhadap peraturan pa 
djak jg semena-mena dari pihak 
Inggris. Peristiwa Boston tadi, meru 
pakan saat permulaan pemberonta- 
kan Amerika terhadap kekuasaan 
koloniaal Inggris, jg: dalam sedja- 
rah dikenal sebagai ,,Repolusi Ame 
rika”, jg kemudian berachir dengan 
menjerahnja djenderal Inggris Corn- 
wallis kepada pasukan? sukarela 
pemberontak2 Amerika: jg kemudi- 
an melahirkan Amerika jg merdeka 
Itu. Pulau Guemoy jg dimiliki oleh 

perti glas djam dan sedemikian de- 
kat Jetaknja kedarat seolah-olah me   

       

« “ 1“. 

MeskipunSudaht Meng- 

  

gedorkp 300.600 Masih' | 

1g Putih Isi Emas 
-|Rahasia Terbongkarnja Smokkel Emas 
Sebanjak575 Kg — Hasil Bagus Fihak 

: Dowane Tandjung Priok S 

Amerika Serikat dan melemparkan- 
nja kelaut pada ,,Peristiwa Teh” dilmelakukan serangan 

sepi, tetapi pelabuhan Boston di Amerika Seri- el “dibuka djuga untuk melajani para kat. jg bersedjarah - ditahun |. anggauta2 tentara. . 

rangkat dari Ouemoy dan tiba di 
pelabuhan Boston. di Amerika Seri-|nan dipulau Ouemoy. kat tadi — adalah dimaksud seba- 

"beri hasil. 

mengambil tekad untuk mengusir 
'setiap serangan terhadap batu Ion- 

launja jg lebih besar, jaitu, Formo- 
sa. Putjuk pimpinan tentara Ame- 
rika, jg telah berdjandji akan turut 
mempertahankan  Formosa, menim 
|bulkan. kebingungan dikalangan pi- 
hak RRT tentang kekuatan pertaha 

Konflik dan kekerasan, demikian 
dilaporkan oleh National Geogra- 
phic Society, adalah tamu2 lama da 
ri daerah Ouemoy-Amoy. 

ida perairan jg berdekatan dengan 
'pantainja. 1 
I Dalam abad ke-13 dynasty Sung 
jang melarikan diri dari serangan 

| Monggol dari djurusan utara — se- 
bagaimana pula kaum Kuomintang 
melarikan diri dari serangan ,,Ten- 
tara Pembebas” dari Utara — men- 
djadikan Amoy sebagai tempat lari- 
nja jang terachir. 
Daerah itu lalu didjadikan pang- 

kalan markas besar — sebagaimana 
daerah itu dan Formosa merupakan 

triot”, merebut Amoy dan Ouemoy, ' 
dan mengumpulkan kira2 8.000 
orang perang dan 800.000 tentara. ' 
Tapi pertempurannja jang gagah be 
rani untuk mengembalikan kekuasa- 
an Ming dari tangan kaum Manchu 
jang menaklukkannja tidak  mem- 

Ouemoy 
rah 50 mil persegi dan pulau 
Ouemoy jang mendjadi tetangganja 
tetap berada dalam kekuasaan kaum 
Kuomintang semendjak pihak RRT) 
menduduki Tiongkok Selatan dita- 

tjatan jg bisa dipergunakan untuk | 
terhadap pu-j' 

. Badjak2 laut sering bersarang pa-! 

pangkalan markas besar untuk ka-| 

jang meliputi luas dae-| 

Dapat dibeli dimana2 Toko, 

JA: Chem.   
. MAGELANG: Thian Seng Ho, 
Hoo Tong, Toko City, 

  

ANO "IE PHARMA" 
lekat kelihatannja “keperut daratan |um Tiongkok Kuomintang — guna ' asa 5 
Tiongkok — telah digempur dgn. Ipertjobaan untuk merebut kembali Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, hebat semendjak dua minggu bela-| daratan Tiongkok setelah dynasti  mahan Otak, Urat Sjaraf, kangan ini oleh meriam2 RRT. Se-| Ming djatuh ditahun-tahun 1600. | bar-debar, Perut, Pujang, akibat penembakan ini tigal Djenderal Koxinga, sbadjak pa- mutan, Lekas Tjapai dan 

te TANGGUNG SEMBUH 
ANSCO Doctor obat anti kukul jang amat mustadjab. 
ANSCO Doctor obat anti panu jang amat mandjur. 
ANSCO Doctor kemiri haarolie utk bikin rambut pandjang/hitam, 

HARGA Per Botol Rp. 2.50 
Importeur: HAGEMEYER & Co's 

Depot Obat dan Agen-agen : 
DJAKARTA: N.V. Hoo Tjhiang, Petak Sembilan 14 — SURABA 

Handel Eng Bie, Songojudan 26, Tong, Djagalan 18. — SEMARANG: 
Warung 35 Toko Eng Aan, Djurnatan 36, ENG TAY HO Pekodjan 101: Toko Singapore & Shanghai, I 
An Ho, Ketandan 41. — DJOKJA: 

Petjinan 117, — TJ! REBON: 
. Pasuketan 89. — PEKALONGAN: Thay | Tjoen Ho, Keplekan 218. — TJILATJAP: 

  

Buah Pinggang, 
Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se Leka Djengkel, Pusing suka Marah, Semangai Bekerdja Hilang, Malas dan Knsut Pikiran, Kekuatan Penghafa! mendjadi Kurang d.lI. Sekali 

akan merasa lain dari pada lain, Sebotol Rp. 20.— 
POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, 

lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25:— SIXALIN untuk wani- ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol 

HANDEL MY N. V. 

. Toko Obat Ban Seng 
R. O. Hway An Tong, Gg. 

Pasar Djohar. — SOLO: Tay 
Eng Tay Ho, Petjinan 58. — 

Eng 

En Sioe Teng. — 

f 

1 

Kelemahan-kele- 

Djantung Berde- 

Ba bean 
MEEMA gAa Tukar 

fjobalah akan berbukti segera, 

(keterangan 

Rp. 25.— 
APHRODIN untuk laki-laki 

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

  

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 
NJA. DITANGGUNG: 10049. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. ? 
ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAT 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

, 
ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATIAM: 

Kuat Lelaki — Kuat Wanita 

Hamil dan Branak 

Harga: 

Sebotol Besar Rp: 12.50 

Botol Ketjil Rp. 4.50 
PAR Ma : 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 5 it 3 | OLEH PIHAK Douane Tg. Pri ok hari Rebo telah disita lebih ku- Minta Makan—Achirnja'| ag 75 kg mas jang diselundup kan dari Hongkong dengan kapal 

Pen ggedor Ket angkap ' ”Tiwangi”, Lebih djauh dari pi hak douane di Tg. Priok ”Antara” 
ayaa 3 3 —. 5 H mendapat kabar, bahwa mas2 jan g dimaksud akan diselundupkan Semuay Hit diketemukan sewaktu dilakuk an pemeriksaan  dipelabuhan Til 

Tg. Priok, ditaruh didalam 4 dari 154 krandjang jang semuanja 
penuh terisi dengan barang putih. Djumlah besar mas selundupan 
'tu jang ditaksir mempunjai harga sedikitnja Rp. 3:000.000:— di- 
bungkus dengan rapi Sekali den gan kain2 putih dan d:ketemu- 
kan d bagian tengah dalam 4 dari 154 krandjang jang penuh de- 
ngan bawang puth. 

hun 1949. Suatu serangan Tiongkok i 
R.R.T. terhadap pulau Guemoy — 

Sebotol. ............... Rp. 15.— 
HAIR daerah. Tiongkok K.M.T. jang al 

NO A. antuk 
hilangkar Seboto! 

Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk ram 

but putih djadi hitam (TJELOP). 
. Sebotol Rp, 10.— dan .2p. 15— 
Harus tambah 1575 ongkos kirim. 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 

SELURUH INDONESIA. ea 

i rambut. dekat letaknja ketanah daratannjak 
— telah gagal ditahu, 1949 setelah? 
pihak R.R.T. mengalami kerugian? 
besar. : 
Ouemoy sebelum didjadikan ben- 

teng oleh Tiongkok K.M.T., mem-j 
punjai 50.000 djiwa penduduk. Pe-? Ft 
.tani2 menanam katjang, tales, ane 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

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

  Penggedor-2 — rumah gadai 
negeii Dekso kapanewon iba- | 
wang, kabupaten Kulonprogo Jog- 
ja. sebagai pernah diberitakan ter- 
djadi tanggal 3/4 Oktober. jang 
baru lalu dapat menggondol ba- 

  
    

serta gandum. Pulau Kaolih meng-f 

  

rang2 emas intan sebanjak Ik.| Barang? mas itu diperuntukkar y sembeslahan djumlah besar mas jang hasilkan tanah liat putih jang dipa-f TOKO OBAT TIONGHOA 2.250 potong d taksiran har- | kealimat ,,S.T.C.” — salah seorang | dilakukan oleh douane Tg. Priok |kai untuk membuat porselin. Ad : On 5 AGEN: KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.101 £ ga, umum Rp. 300-000.— Usaha pedagang — dikota Surabaja. Apr Jitu, mempunjai hubungan erat sekali | | Bandar Amoy adalah bandar | 3 Teng Ong Bos Tay Ho Pekodjan 101: Magelang . TELP.1881 p-hak kepolsian Magelang, dalam fsebabnja djumlah besar emas ini di| dengan penjelundupan obat? bius jg | Tiongkok jang pertama mengada-| Toko Obat HOK Dj. Raya 114: R. Obat ,ARUHUN” SEMARANG. terlebih. dahulu telah berhasil di- 
bongkar dan dibeslah oleh pihak 
douane Tg. Perak dikota Surabaja: 
obat2 bius mana djuga diketemukan 
dalam krandjang2 jang penuh terisi 
Iengan bawang2 putih. 
Berdasarkan bahan? jang ada pa- 

da douane Tg. Perak di Surabaja 
tu dan jang kemudian dikawatkan 
kepada douane di Tg. Priok, Dja- 
(Karta, oleh douane Tg. Priok segera 
dilakukan pemeriksaan terhadap 154 
krandjang ,.bawang putih” jang pa- 

penangkapan penggedor2 ternjata|runkan di Tg. Priok, belum diper- 
mendapat hasil jang gilang gemi- Foleh sesuatu keterangan. Mas selun- 
lang. Dengan tenaga 5 orang ang-Fdupan jang diketemukan terbungkus 
gota kepolisian ilam mentjari|rapi dalam kain2 putih itu, berben- 
penggedor jang belum tert: » Ftuk batangan. Sementara itu, lebih 
Rabu tg. 13 Oktober jang lalu te-fdjauh diperoleh keterangan, bahwa 
lah berhasil menangkap seorang 
bernama Dullah Samsuri, ketika f 
ia sedang melepaskan barang? ha- | 8 . £ 4 Si pengsedoran itu dikota Sua-| Lagi Kebakaran 
baja. Pada waktu itu djuga 1 dumlah barang? dapat dsta| Besar Di Djakarta 
Dullah Samsuri asalnja dari des: 

kan perdagangan dengan Ingpris 
dan Belanda, demikian dinjatakan 
oleh National Geographic Society 
seterusnja.- Kota kuna Amoy di 
djadikan salah satu dari lima 
»bandar perdjandjian” jg terbuka 
bagi perdagangan luar negeri dan 
tempat tinggal menurut Perdjan- 
djian Nanking jang mengachiri 
Lana Inggris-Tiongkok ditahun 

| Djokja dan Pekalongars Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Hc 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 

Eng Ho T' Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheel 
t, Tjirebon. a 

      
    

Satu Tepuk, Tiga Lalat 
SATU PENGOBATAN, MELE- 
NJAPKAN BEBERAPA PENJA- 
KIT. Berkah pertolongan Tuhan 
J.M.E. Satu-satunja TABIB jan 
ULUNG, sebagai bangsa awa 
dewek, jg. sanggup mengobati se- 
gala penjakit, baik dekat maupun 
djauh, dari Ilmu Ga'ib - Batin dan 

  

ata AS” 
Tailor & Shoemaker 

Kakek Jg Ber- 
semangatMuda 

    

      

   

  

P : j . : N : y Tjipta. Sepesial buat penjakit: Suruhan kewedanan Ten (250 Buah Rumah Dima- | kendiang bawa jang baru lalu t-| — DIDJATUH! HUKUMAN |:115 Hari Dgn (Perahu 2 Na aa ZENUW - OWAH INGATAN « & . ge ae ea ae - 5 5 $ . x £ s Ai : 1 
it: & 

kabupaten Magelang. Pen sedor f kan Api Hi diturunkan Hi an papa! Mahkamah. Agung ” Muang Thai (ybajar Menjeberangi Sa- Kap Tep, Hoke peklesuting SB0e3A Ka mani Seken Pa 
lainnia jang sudah ditangkap ja-| £ Aa jang Tags Na pada hari Rebo sore telah mendja- “'modra Pasifik Seorang -auto.  'Tjepat melawan, dengan Sanggup mendatangkan Roch ig 
lah: Dargo penduduk desa Soro " UNTUK KESEKIAN kalinja, | (O19. Can ternjata bahwa didalam 4 tohkan hukuman mati atas dri 31” Diri Garantie, halus menurut perlunja. Sanggup judan, Muhari “deg mongkang, di Djakarta pada hari Djam'at | Van 15? krandjang tersebut benar forang, jang: terlibat dalam peristiwa I$ Ta , menerima pertanjaan tentang NA Wadi dan Hardjosukar asal dari ang kembali telah terbit keba-| diketemukan barang? selundupan | pembunuhan — ahmarhum Radja A-| | KEDJANTANAN untung be- | xxx xxxx woo SIB, baik dari dekat, maupun 
daerah kawedanan Tegalredio.  Fyaran besar jang Wali ini memus- | Perupa lebih kurang 75 kg. mas se- | nanda Mahidol: lum Jenjap dari muka dunia ini, : dari djauh : 

Djalannja peng -Inahkan leb.h kurang 250 rumah berti diterangkan diatas. Sampai se- Haj ini telah dibuktikan oleh se- : 5 

Ea EA      

  

  

5 Orang penggedor tidak berke-  pendisdak dikampung 12 Sen- bagitu djauh, menurut keterangan 

  

Diantara Bumi Orang boleh menanjakan Nasib-nja, 1—4 pertanjaan, dng. diser   i jutnj i Dj i orang kakek bernama William tai uang Rp. 15 nanti akan dapat di b 1 iotiok 
dok apa-apa, memakai : biasa long B Gang Dwi-warna, Djem- | “Clandjutnja, di Djakarta belum di-| - cy bh je | Willis jang sudah berumur 61 ta- . Mia nn Kraton ed torat hi. Arak waban 3 Ton mendata 2 orang malam | daa Merali” feri ada Kelira. kekanan Sean penahanan sana 12 Opsir Di- hun, tetapi: semangatnja h Dan Langit $ Tanah Dag abi Meradang disertai uang pranko Rp. 2,50 — j sedang bertugas g , tp 2 Te . a engan peristi enje- V Ki , - SAN f 3 : 4 “1 Tibad Ciskak dari belakang dan di- -han Pasar Baru, tidak berapa lundupan besar mas itu, tetapi diko- h k . VI ti £ aah Pa Kan dalan 15 Menit Menantang R.M. DARMOTJARITO-HASTO HADI KAWARNO 

ia Kana na, 1 "djaah dari- rumah sakit Jang |» Surabai tas adi dladi £ uUukum ati jauh . Wi a todongi pistol. Kepala rumah gadai Seng Ie”. Akibat daripada Wek urabaja telah ada terdjadi pena 
Dekso Pontjo: 

   

    

  

dibangunkan dan diminta kuntji2 r 
besar itu, maka I.k. 2.000 

           

    

     

    

  

| Dengan kunti mn ne. | diwa kehilangan tempat tinggal-| : : . liter Ira SEORANG parachutist muda, | 5: 
mah gadai. Dengan kuntji in | w Kn A5 3 ».fistiwa penjelundupan besar dari ba- Iter an fi ' 5 2 Ce kemudian” Na nggondol | | sedangkan kerugian ditaksir rang2 mas serta obat? bius itu. , Dn Ten TN anna 2. sersan Perantjis Jean Weinachter, Mi 1 k Ob t B L 2? Ob 1 barang2 jang harganja menurut tak- FP AKA'PUu djumlah I-k. Rp- 1.000. Pengusutan  selandjutnja terhadap  SEBUAH pengadilan tentara bear Lana bara - ln telah mengalami satu hal jang « inja 2 3 “ an eng ? at an Pp siran umum Rp. 300.000.—... 18 — Api jang mulai Dera peristiwa ini kini masih terus dila- Iran Djum'at telah mendjatuhkan dengan... ps sebuah dab Pa mungkin tidak akan pernah dilu- . 3 Hanja barang2 milik pe- pada kira2 djam 15.00, baru ber- | kan oleh pihak berwadjib, baik di hukuman mati atas diri 12 orang | sar Tano dibua pakannja selama hidup. Hari Ka-     pihak Djaw. 

hanan terhadap orang2 jang dituduh 
mempunjai sangkut-paut dengan per- Putusan Pengadilan Mi-   
penjelundupan besar mas ini 

seorang penduduk kota New 
York. Ia hari Djum'at telah tiba 

“di Pago Pago dipulau Samoa, di- 

jar jang dibuatnja dari kaju balsa. 

Maut Diudara Yabib Occulfst — Widuran — Solo.   .... (Muka Ged. Bioskop: ,STAR”) 
  

Leng Tjeng” dan ,,Balsem Ban Leng” 

     
iB Ta dikuasai oleh San £ i Di ba : : is jl. ja mendapat giliran ter- 2 

meri 5 Hn ni £ Surabaja maupun di Djakarta. fran, jang dfipersalahkan Dan lebih2 las, i 2S Fa 3 2 Obat Me an Min 
MA RAN ERA Kebakara segera , 3 1 an | agi, ia merupakan sa 2 EF jak Obat . Kenka penggedor akan meninggal: datang Kitesnyat itu “kira2 adi Djuga pernah dibeslah Meakukan SA aa dag Dena tuZnja manusia diatas perahu ta- aa aa Dalan alah 2 BAN LENG | Sr. BAN LENG aa Manna Pa aa Da .djam 16-30, . mas selundupan se. Neni 1 Ka Ne NEAN, e di, kawan2nja ialah seekor ku- juannja sedang melakukan Iati- TJENG Bungkusan PA ate Logo sen Mono san harga Rp. 70.000.000,— | rapakan rombongan adan das (ling dan' sedkor burung kakatua. | (uannja se melompat. Tjelaka! Bungkusan pa- kaf tin ka 

men Barangnja Partod int Asa mulania api jang menjebab Dalam hubungan dengan Pa djumlah Se eOna ag opsir 2! William Willis bertolak dari Cal Parachutenja menjangkut pada | kai tinta merah. berupa djam tangan jang tadi 
dah turut diambil,  dikembalik 
Kalau ada nasi saja minta nasi, k 
penggedor kepada kepala rumah ga- 
dai. Nasi tidak dikasi, karena kebe- 
tulan sudah habis akan, PN 

Untuk pengusutan lebih Tandjut, 
pihak kepolisian kabupaten Kulon- 
progo telah datang di Mag 
Menurut keterangan sela 
bak kepolisian M 
kini masih bekerdja, 

         

  

    

    

     
   

   
   

   

      
   
   

   

  

   

: ng 1: , 5 e ' : di berhasil mentjapai tanah. Lama, Sakit Tenggorokan, D kukan peperiksaan terhad: ka |Sitinggali oleh penduduk Indonesia, |orang jang dituduh tersangkut dar Ig ini dapat dilaksanakan, terlebih - Sh Kg Lg AAA ne Ta Oa 5 Ta try, Sakit Perut di Bagi Bisul, 4 jang telah ditangkap. IMiantaranja terdapat sebuah langgar | termasuk dalam komplotan penjelun- dahulu surat perintahnja harus di- (Paya apa jang ditempuh oleh perahu Digigit «Nja- ba Nyngkt Oa Ba : tanda-tangani oleh Shah Iran. p SRS Ana Sa 5 i Seri Lg Tea ».. Ih Korban djiwa tidak ada, ketiuali |da waktu itu telah ditangkap oleh Tn " Ben an na Pe Sa KABINET FINLANDIA Kia bani da Tana Mei. Bar PEGAWAI TA | Iseorang wanita bernama  Mardiah, (pihak berwadjib baik di Surabaja Kelima-ratus. opsir dan orang si- WMinggaikan pantai, Amerika Sela MINTA BERHENTI KSHE ronG SURS L.N. DIS 
Pada hari Djum 

1954. pagi, di Kem 
Negeri telah diadakan | 
njumpahan terhadap . a 
matan Akademi Dinas Luar 
jg akan dikirim untuk | 
Peranan an 
luar negeri. Penjumpal 
kukan oleh Sekretaris L 
menterian Luar Negeri 1 
dulgani dan seorang p 

  

1 kan bahaja “kebakaran besar itu, se 
: pandjang keterangan jang 

' Antara” dari Lurah Pasar Baru, ia 

    

Idangkan sebab2nfa sampai kini ma 

.|tah dibawa kekantor polisi guna dide 
i-lagar keterangan2nja. 
sil Sebagian besar rumah jang terba 
-Ikar, terdiri dari rumah2 atap jang 

. Nang turut mustah dimakan api. 

ai |rumah sakit umum pusat. 
- | Kebakaran besar itu menurut tak 

Ikan 

y Iri kali Diembatan Merah dan - kali 

didapat 

lah rumah-atap jang ditinggali oleh 
seorang bernama Kwa A. Kauw, se 

sih belum diketahui: Kwa A. Kauw 
sesudah peristiwa kebakaran tsb., te 

berumur 17 tahun, mendapat luka2 
dibagian tangannja dan diangkut ke 

siran meliputi kompleks seluas 214 
hektare. Dalam usahanja memidam 

api, pihak Djawatan Pemadam 
akaran telah mengambij air da 

  

    
    
       

2 njar, jang terletak kira2 300 
M darj tempat berkobarnja api. Dju 
ga telah dipergunakan alat pemadam 

'hak berwadjib di Surabaja dan Dja- 

'tjara besar2an dari Hongkong ke 

djauh dapat dikabarkan, bahwa dju- 
ga kira2 5 bulan jang lalu oleh pi- 

karta telah berhasil dibongkar raha- 
sid komplotan penjelundup mas se- 

Indonesia dimana telah dapat pula 
dibeslah sebagian dari mas selun- 
dupan itu jang mempunjai harga le- 
bih kurang Rp. 70.000.000, —. 

Dalam “hal ini lebih kurang 15 

dupan mas setjara besar2an itu, pa- 

maupun. di Djakarta, sebagian dian- 
taranja terdiri dari pedagang2 mas. 

Djuga hasil pertama jang menje- 
babkan terbongkarnja rahasia kom- 
plotan penjelundup mas setjara be- 
sar2an itu, didapat oleh pihak ber- 
wadjib di. Surabaja. Dikabarkan, | 
bahwa pembeslahan 75 kg mas jang 
dilakukan beberapa hari jang lalv 
itu adalah merupakan hasil terbesar 
ke-2 jang selama ini pernah dilaku- 
kan terhadap penjelundupan mas da-     ta dihadiri oleh Kepala2 

rat. 3 

     

tjanakan Konstitusi Negara Islam 
KONPERENSI Ulama dan Zua 

ma jang diadakan oleh Madjelis Sju 
ro Masjumi wilajah Djawa Timur pa 
da tanggay 9 dari 10 Oktober di 
rabaja antara — lain  memutuskar 
membentuk panitia ad hoc jang dise- 
rahj tugas menjelidiki Islamijah, Pa 
nitia itik terdiri dari 7'orang dan 
dipimpin tangsung oleh Maditis Sju' 

  

    

  
    
a.Igerakkan dakwah uchuwah 

na jang ada dikantor kelurah 
Yan Pasar Baru. (Antara). 

Ad Hoc Masjumi Untuk Meren. 

“tia itu akan didjadikan bahan untuk 
| merant/ang Konstitusi Negara Is 
|lam jang panitianja telah dibentuk    

  Islami 
iah ditengah:tengah masjarakat, gu 
na mentjapai kemenangan golongan 
Islam dalam menghadapi pemilihan 

(oleh Pimpinan Partai Masjumi, meng | 

ci luar negeri ke Indonesia, 
(Antara)   

nan Partai dengan melalui Dewan . 
Pimpinan wilajah untuk mendesak 

kepada pemerintah supa'a hukum 

waris bagi ummat Islam dikembali 

kan kepada Pengadilan Agama, me 
ngusulkan kepada Pimpinan Partai 
dengan melalui Dewan Pimpinan 
wilajah untuk mendesak kepada pe 

ro wilajah. Hasil penjelidikan pani umum, mengusulkan kepada Pimpi Imerintah supaja tiap2 keputusan Pe 

  

"kepada Dewan wilajah Masjumj Dja 

ment Mas/umi tanggay 29 Septem 

telah ditangkap achir2 ini. Kedua 
belas orang tadi mengadjukan ap- 
pel terhadap keputusan pengadi- 
lan. 

Seminggu j.l., 10 opsir tentara dan 
2 orang sipil Iran telah didjatuhi hu- 
kuman mati pula, dengan dakwaan 
bahwa mereka telah memimpin. kom 
plotan Komunis untuk menguasai 
tentara Iran. ' 'Djuga mereka. telah 
naik appel. Sebelum hukuman2 ma- 

lao (Peru) pada tgl. 22 Djuni jl. 
dengan perahu-lajar jang dibuat da 
ri kaju balsa, sedjenis kaju jang sa 
ngat rignan. Perahu ini pandjangnja 
'hanja 34 kaki. 

Dan inilah permulaan perdjalanan 
'pahlawan kita. 115 hari lamanja ia 
#€rapung-apung dilauatan Pasifik, me 
'ngikut: arus Hamboldt, seperti dju 
ga telah dilakukan beberapa tahun 
jl. oleh expedisi ,,Kontiki”. Hanja 
sadja, djarak jang ditempuh Willis 

baisa ,,Kontiki”,   
pil jang akan atau telah diadili ini, 
sertuanja ditangkap dalam bulan j:l., 
waktu dilakukan penangkapan2 di- 
seluruh Iran. Diantara mereka ter- 
dapat beberapa ahli tehnik pada pa- 
brik penjaring minjak di Abadan. 
Menurut dakwaan,  djala2 spionase 
jang dibongkar tadi bekerdja untuk 
URSS. Brigadir-djenderal - Hossein 
Azmudeh, djaksa tentara, menerang- 
kan bahwa untuk mengadili terdak- 
Wwa-terdakwa lainnja itu akan dibu- 
tuhkan tempo dua bulan. (Antara- 
RPe 3 

ngadilan Agama dapat mempunjai 
kekuatan jang sama dengan keputu 
san Pengadilan Negeri, mengusulkan 

wa Timur untuk memperkuat state 

ber 1954 tentang penjetopan pendaf 
iaran pemilih dari rumah kerumah 
pada tanggaj 15 September 1954 

tan beserta seekor kutjing dan se 
ekor burung kakatua, 
mendengar bagaimana nasibnja. Ba 
njak pembesar2 jang menduga bah 
wa kakek ini sudah tewas ditengah 
samudera. ) 

Tetapi ternjata ia dalam keadaan 
sehat walafiat segar-bugar, waktu ka 
pai pemer:ntah Samoa ,,Manuatele” 
mendjumpainja pada d/arak kira2 30 
mil timur-laut Pago Pago, sesudah 
mengarungi samudera kira2 6.000 
mij seorang diri. 

Bagaimana nasib kawan2 seperdja | 
lanannja (kutjing & kakatua)? Nasib 
sang kakatua belum diketahui, kare 
na Willis belum mau  mendjawab. 
Tapi ia mengatakan, bahwa ,,2 ha 
ri jl. kuting makan burung kena 
ri”. Darj mana datangnja burung ke 
narj ini, ja tidak mengatakan. 

(Antara) 

P.M. NEHRU SAKIT. 
Perdana menteri India Jawahar 

laj Nehru hari Kamis tidak me- 
ningga!kan tempat tidurnja karena 
menderita selesma keras, Menurut 
rentjanas Nehru Djum'at ini akan 
berangkat dengan pesawat terbang 

manja ia melajang-lajang diantara 

tak seorangh 

pesawat terbang. Jean dengan de- 
m kian ”terseret” diawang-awang. 
Tapi ia tidak kehilangan akkl, ti- 
dak putus asa. 
Dengan sabar tetap dengan tekad 

kukuh, setelah seperempat djam !a- 

bumi dan langit, Jean Weinachter 
“berhasil melepaskan  parachutenja 
dari pesawat terbang jang sementara 
itu terus terbang, dan dengan sela- 

Perdana menteri Finlandia Ralf 
| Torngren serta kabinetnja hari 
Kams telah mengadjukan per- 
mntian berhenti kepada presiden 
| Yuuho, Paasikivi. Presiden minta 
“kepada Torngren supaja ja terus 
“melakukan tugasnya sampai ter- 
bentuk kabinet baru. 

:tjon, teka-teki dan sebagainja. 

PEMOGOKAN2 BURUH TEKS 
TIL DI PAKISTAN. 

Setelah mengadakan ' pemogo- 
kan selama 17 hari, 7596 dari se 
djumlah 3.800 orang buruh pabe 
rik tekstil Adamjee, dekat Kara- 
chi, telah mulai bekerdja kembali 
hari Selasa. Mereka itu bekerdja 
kembali setelah tertjapai ,,perse- 
tudjuan” pada hari Senen malam 
antara pemilik paberik dan ketua 
federasi S.B.? Pakistan. Menurut 
spersetudjuan” ini komisaris per- 
buruhan pemerintah akan ikut 
tjampur dalam pengawasan pabe- 
rik. Ada dikandung maksud bah- 
wa 22 orang dari para pemimpin 
pemogokan akan dipetjat dari 
pekerdjaan mereka berdasarkan 
alasan bahwa mereka itu adalah   menudju ke RRT, dan akan sing-   oleh pemerintah, (Antara). gah di Hanoi, £ 
orang2 ,,komunis,”   

Apabila merasa lelah atau salah 
lah BAN LENG, BAN LENG 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti 

dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, 

tim adres Tuan 

    

            

  

Mu Semua dapat diminum AGE me- 
BAN LENG 11 njembuhkan Batuk Baru atau $ w 

PAUR DAN MUSI 

Gatal), Kena Api,   bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

  

Djuga dapat menjembuhkan AMBFIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. : 

urat dari sport atau djatuh dapat- 
TJENG dan BALSEM BAN 

Semua penjakit itu 

PADUKA RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang Sus 

1 BA dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut “di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 

jang terang (blok jetter) kami, nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
IJENG. 

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

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG. 
Dil. Bawean No. 22 — Telp. . No. 2267 — Surabaja 
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SEGENAP ORGANISASI MASSA. 

PARA GURU DAN PELADJAR. 

SEGENAP LAPISAN RA'YAT. 
5 ts 

jang pada/sesudah hilri2 peringatan ,,Hari Angkatan Perang” ke 9 di Garnizoen Sema- 
rang, telah menjumbangkan baik tenaga, moreel maupun materigel, guna menjambut dan - 

» PANITYA HARI ANGKATAN PERANG KE IX” 

meriahkan perajaan Hari Angkatan Perang tsb. 

Semarang, 16 Okinber 1954. 

  

SURAT KABAR DALAM KOTA SEMARANG. 

i Ba GARNIZOEN SEMARANG. 
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Pilek pada Anak 
Gosokkanlah Vicks VapoRub di: 
leher, dada dan punggung. Tjara 
ini perut ta' terganggu, karena 
tidak menelan obat. Salep ini 

  

|. WOTGANDUL DALEM 170n SEMARANG 
AFDRUK AMATEUR dalam 
24 djam selesai. 

Djuga sedia matjam2 films de- 
| ngan tjutji Gratis. 

lebih yepat meringankan: karena . 
langsung menjambDaaN 

(3 0 MBK. 
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DJUGA TERIMA RESEP DR.!!! 
MR. Ata Sh va.» Mena ammngana 

  

  

Kabar Gembira untuk Pemain SPORT!!! 
Baru terima: 

Rupa-rupa ALAT SPORT 
Dari ENGLAND, PAKISTAN, JAPAN dan INDIA. 
Tentang harga PASTI LEBIH MURAH dari jang lain, 
dengan semboian ANTI MAHAL, RADJA MURAH! 
Silahkan datang untuk menjaksikan sendiri. 

SEKALI TJOBA, TETAP BERLANGGANAN ! 

UNIVERSAL STORES 
Sports Specialist 

BODJONG 6B — SEMARANG. 

  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 

00-70 00 Too. 900 
JANG INDAH 

dim. BERWARNA 

Penuh TARIAN2 
jang MENARIK 
dan MEMIKAT 

HATI! 

KETANGKASAN 

jang . : 
Mengagumkan ! 

KEBERANIAN 

jang 
. Menadjubkan ! 

Penuh “SENSATIE 2 
PERTEMPURAN S 

HEBAT dan - 
Menggemparkan ! 
ai 

  

INI MALAM D.M.B. 

(8. 17 tah.) — BERBARENG 

  

       

  
  

1 FOR COLD! FOR GLO2V! SOP YVID PAGAN LIPSI 

rena | 

  GUY ROLFE 
JAMES ARKESS 

Pesay tempat untuk klas I di ,,G RA N D” saban 
pa ban ana pagi dari dj. 11 — 12. (Tidak terima dgn. telepon) 

ml Re Extra 
Extra News di ,,L UX” Harlem Globetrotters 

Matinee djam 10.-- Vs. David Club. 

  

Pres 
USHA KIRAN ARTI: MAHIPAL aa 
EP te On 

INI MALAM D.M:-B. (17 tah) rai: “Ag $ 
INDRA 

4.30 - 7.00 - 9.30 

   
        

Film India Terbesar 
Sebuah dongenga, penuh sensatie ! 

Menggemparkan ! 

tak 4 

ROYAL  5007.009.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
NUR HASSANAH — NANA MAYO — MOH. MOCHTAR 

»DJAJA- MERANA”?  Tierita Malaya jang 
Menggemparkan! 

Penuh Tarian2 dan Njanjian2. Menarik dan Merdu - perkelahian hebat! 

  

  

: Y 
INI MALAM PREMIERE (17 tah.) 

R O Xx 1g 5.00 - 7.00 - 9.00 

,Solo Diwaktu 
Malams 

  

Penuh Sensatie Memikat 
dan Gempar ! 

  

  

  

/ 

Tanggal 13 s/d 18 Oktober 1954 
5 R. MOCHTAR 

dalam sebuah film 

MALAYA 
TKI 1 99 "TERANG BULAN” 

DI MALAYA 
“ Dimeriahkan dan digembirakan dengan 

Tari2an 
OSMAN GUMANTI 
MALA RATINA 

    

Ma    

Batjalai 
»Suara Merdeka" 

Type Pertj. »SSEMARANG” Idzin No, 1882/111/4/171. 
8 

| madju. 

| 
| 

      

Baru Terima: 

STANDARD 
untuk Dynamo mesin diahit. 
KAKI KABINET Rp. 350.— 
SINGER TANGAN. : 

TOKO MESIN DJAHIT 

Petudungan 34 — Semarang. 
Minggu: TUTUP. 

  

  

M. S5 RAHMAT 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang. 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Peniakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar-akarnja. 

- ZONDER OPERATIE 
Dj bitjara: Pagi 9—132 
PN : Sore 5—7 
  

    
KK KEKE EA KK EK KAKEK 

1 LOT Rp: 16—- 2 Rp. 9—: 
4 Rp. 5— Trekkl. & porto wrij. 
RENAPILL.: Rp. 30— Rp 58.— 
Dateng bulan tidak beres. BUS- 
TERINPILL.: Rp. 20— EXTRA 
KERAS Rp. 75—,  SUIRINE- 
PILL.: Tangg. lekas baek kentjing | 
Gula, Nier, Eiwit Rp: 20—. 3 
Rp. 57.— Sedikit tida tulung 
uwang kombalr Rp. 20— 3 
Rp 57.— Porto-Rp. 3.— Priisc. 
gratis, 1: # 
THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 - Semarang. 

KEKEK 

  

KIKI   
Lelaki Lelah 
dan kurang tenaga tidak bisa 

Mimomnlati 

: Djamu Kuat 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 

esoknja Tuan akan berasa lebih 
segar, kuat dan gembira. 

1 Pak Rp. 0.50 

   
MEN OALTN ANU uap 

AA al 
AR ra NA | 
SEMARANG: 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang 

dan agen-agen diseluruh tempat. 

  

  

          

Dr. Med. 
KERNBACH 
- Dokter Ahli Penjakit Mata. 

mulai tgl. 25 Oktober 1954 
PINDAH PRAKTEK 

Djl. BE BIAUW TJOAN 84 
SEMARANG. 

Djam bitjara: 4— 6 sore. 

  
  

  

St 

Dengan ini ,,PANITYA HARI ANGKATAN PERANG” Garnizoen Semarang me-# | 
njampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi2-nja kepada: "2g 

SEGENAP INSTANSI CIVIEL/MILITER. 

MESIN DJAHIT| 

CONDENSATOR (anti-storing) || 

».9 R Iss : 

  

Djaminan : 

   
   

d8 & 

$ Tuan hendak Mendjamin : 

Mintalah Keterangan kepada   
    

untuk hari tua Tuan dan isteri Tuan? 

untuk isteri dan anak2 Tuan, djika mereka 

Tuan tinggalkan sebelum mas anja ? 

Polis DWI GUNA ,,DHARMA NASIONAL” 

- dapat mendjamin kesedjahteraan hari tua Tuan 

serta keluarga Tuan. # 

beaja beladjar anak2 Tuan dikemudian hari, agar 

tjita-tjitanja dapat tertjapai ? 

Polis BEA SISWA ,,DHARMA NASIONAL” 

adalah djaminan jang terbaik untuk beaja bela- 

djar anak2 Tuan dikemudian hari. 

P.T. Pertanggungan Djiwa ,,Dharma Nasional“ 
: : Djalan TTANG BENDERA 90 — Tilpon Kota 807 — DJAKAR TA-KOTA. 

  

. 

  
  Sh -ta 

3 
xi 

Enjoy Super Service all the way! 

(8 FLY TO 
« 

| AMSTERDAM 

      
       

    

   

colourful pageantry — on 
your way to-Amsterdam. 
Enjoy famous OANTAS 

-B.O.A.C. Service. Choice 
of routes across India, the 

Mediterranean and Europe. 
First-class and Tourist 
Services. 

GANTAS EMPIRE AIRWAYS LTD. in parallel with B.O.A.C. 

Information from all leading Travel Agents, and OANTAS 
EMPIRE AIRWAYS LTD., Djalan Segara Satu 34/35. 
Telephones : GAMBIR 6010, 6030, 6050, 6070. DJAKARTA. 

  

  

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 

  
  pa Aan 

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 10076 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—, Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
rah Rp. 30,— Pil Gumbira Rp. 15,— Minjak Tang- 

Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihay ............ 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1 
Rp. 20,— No. 2 
kan noda2 hitam ............ 

s..ccococ.c.o IAPA JUyM— KI KJUTIDIIA s.cocococo.. 

sococomoc.&. 

mapan ata - Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- 
Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 

bagus badan .......::... Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak luntur 2 gram, Rp. 10,— dan 5 gram 
No Hair Powder, menghilangkan rambut 
pandjangkan rambut, tahan rontok ............ “Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ............ 
Pil Diabetes (sakit gula) ............ Rp. 50,— Pil Entjok Linu ........... 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 154. 

TABIB MAWN T: 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Obai-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di: 
seluruh Indonesia. $ 2 
4GEN - AGEN : - : : 5 2 
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- 
longan, Zindabad fiouse, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. Sos 
sowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogjas Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja Toko Obat Yok An, 
Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thiar Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 

cocorercnaaa MP, LU— OA 9 OTAN coco. 

Rp. 10,— Minjak "non... 

s.oicoco.. 

| tos, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong, 

Rp. 20,— | 

dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) | 

  

KURSUS-KURSUS TERTULIS. 
Seni Potret, Ilmu Sihir, Bahasa 
Inggeris, Mesin Tulis, Gerak Ba- 
dan, Papan hitung. Keterangan 
dikirim  pertjuma.  Prospektus | 
lengkap Rp. 1,— 

HERMES INSTITUTE 
(MR/210) — Bandung 
  

  

Sakit Apa ? 
Kami?Selalu Sedia : 

Djamu BERAK INGUS: 

Sangat mandjur untuk menjem- 
buhkan sakit buang2 air, berak 
tjampur ingus (umbel), perut sa- 
kit, kembung, keliru makan ba- 
rang beratjun (udang, kepiting). 

Djamu BATUK ANGIN:   Mengusir segala matjam batuk, 
kering, biasa atau jg disebabkan 
karena angin djahat. 

Madu MUDJIDJAT: 

Menjembuhkan sakit perut, mules 
dan segala jang disebabkan masuk 
angin. Batuk dan pilek. 

Obat Mata ,,SENOR”: 

' 

| 
Menjembuhkan sakit mata, luka ' 
mengeluarkan  banjak kotoran 
mata (belobok), merah dan seba- 
gainja. 

Bubuk MANDJUR: 

Mandjur dan tjepat untuk: Sakit 
kepala, Panas, Sakit gigi, Rema- 
tik, Linu, Influenza, Greges2, 
Masuk angin dan lain2 rasa sakit. |   

Dapat beli pada: 

  

  

  
DAN KEKUATAN BAGI LAKI2.)jE—- 
HARGA PERBOTOL Rp. 9. £ 

| BISA DAPAT BELI DI MANAT AT 
TOKO OBAT TIONG HOA. 

TERBIKIN OLEH: 

TIONG KOK YOK PONG 
KARANGTEMPEL N2 14     

    
  

    

   
   

  

   
    

    

       

SNACK, BUTTERBALLZ ERTHA! 
IM HUNGRY! “ Dn    

  

                     

SO'5 I CAN TAKE TH! 
ade ON Tan 

SANFORDU TILL SHE LEMME PO it! 
GETS KER STRENGTH 
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E
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T             

— Apa sekarang belum waktunja 
makan? Saja lapar. 
— Engkau dapat makap bersama2 

saja di rumah Poorhouse, Bertha. 
— Hey, Willie, 

  

— Ada apa, Roy? — Tetapi, Roy,  Bertha sedang 
— Apa si gendut Bertha berlatih gulat dengan beruang,  de- 

dapat ' memelihara Peggy ngan demikian saja dapat membiasa- 

Sanford, “sampai dia sehat kan pada pertundjukan keliling j.a.d. 
kembali? — Saja dapat mengangkat si Hec- 

tor tua sekarang djuga. Biarkan saja 
tjobanja. 

Uyl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 88 SEMARANG. 
San, bana —— | Semarang. 1 : 

Ao NougE Cam Y wes, (wiars Yow Asout terang Y | Bur, Roy, Beras KI can manpyE NI (Tu Aw enonen FOOD Temon bag ta ME INTO TH" WILLIE! P, BIG BERTHA TAKE GOTTA GET IN SHAPE | OL' HECTOR IN GUrSiGuT 10 FEED | Oh 
AIN'T IT TIME FOR A, N PoORHOLSE, CARE OF PEGGY T KASSLE TH' BEAR | Ricut Now! BERTHA FOR A WEEK 

     

   

  

   

| | yoy HE 
A BEAL! 

  

   

    

   
IF YOU AGREE, WiLLIs!   

- ) 

  ap 
PA 

PERAN 

— Saja akan beli tjukup maka- 
nan di kota Gunsight untuk Ber- 
tha buat seminggu lamanja, djika 
engkau setudju, Willie. 
— Engkau benar2 turut memi- 

kirkan, 

  

ROY ROGERS — No. 21   
  

  

Perhiasan MAS, INTEN, BERLIAN 
Pembikinan HALUS — MODEL TERBARU 

senantiasa | 

direntjanakan dan dibikin 
oleh: 

Juwelier 

  

Bodjong 64 Semarang Telp. 646 
Petjinan 30 Jogjakarta “Telp. 533 

Pembikinan didjamin amat memuaskan serta 

YANA Pan SAE Or Lg 

y 

  HARGA MELAWAN 

  

» e Njonjah TAN 
PURWODINATAN BARAT II/46 — SEMARANG 

Menulung dengan djalan kebathinan segala kesusahan keru- 
wetan kegelapan dalam perdagangan pekerdjaan perusahaan dan 
perdjodoan. — Terima tetamu djam 8 s/d 2 siang. Hari Saptu, 
Minggu dan Hari Besar bisa dipanggil luar kota sesudah berdamai 
satu minggu dimuka. :   

  

      
  

      

Rambut Putih Djadi Hitam 
100 pCt. Garantie Tidak Luntur 

KING of Hairdye “. 
P Fr RADJA GBAT 

NN HITAM. RAMBUT 

  

  

   

          
  

  

      

Daftar No. 44379 Daftar No. 44378 
Manufactured by G. M. SCEYK SAHIB-Kebon Djati 114 Bandung 
Agen - Agen : HARGA SAMA! 
A.A.A. 3 gr. Rp. 20.—, 5 gr. Rp. 30—, 10 gr. Rp. 50.—. 

A.A. 3 gr. Rp. 12.50, 8 gr. Rp. 20.—. 
Dapat dibeli pada: Toko Europa Bodjong 17, Toko Singapore 
Ps. Djohar 1—2, Toko Shanghai Ps. Djohar 42, Toko Eng Tay 
Ho Gg. Warung 1 dan Dj. Pekodjan 101, American Salon Peko- 
djan 83, Salon Aurila Pekodjan 6, Eng An Kongsi Djurnatan 36 
Nego Hok Tong Gg. Pinggir 1, Kasim Dada Kp. Melaju 30. 
DJOCJA : Tek An Tong, Petjinan 81. Apotik Sanitas Petjinan 64, 

Apotik Malioboro, Toko Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko 
Djamu tjap Djago Petjinan 38, Toko Tay An Ho Petji- 
nan 2, Eng Njan Ho Petjinan 75. 

SOLO : Tan An Ho Ketandan 41, Toko Junon Timuran 162, Mop. 
Din Dj. Singgosaren 73, Toko Sehat Dj. Bromatakan 69. 
Toko Obral Tjojudan. 

MAGELANG : Apotik Sumbing Petjinan 83, Toko Eng Tay Ho 
Petjinan 121—125, Djamu tjap Djago Petjinan 46. 

REMBANG: Toko Djamu tjap Diago, Pasar Rembang. 
PATI : Toko Saerah, Djalan Raya No. 221. 
KUDUS: Drogistery Dollar, Dj. Sleko 42. 
SALATIGA: Toko Djamu tjap Djago, Djl. Solo 128. 
KLATEN: Toko Djamu tjap Djago, Dji. Raya 99. 
  

  

TINGGAL SEDIKIT 
MALAM! (17 th) 

ORION 5.-7.-9,. 

EXTRA: Ini sore dj. 3.-- 

REX | “EXTRA: BESOK PAGI djam 1100 ) G7 th) Beam mabmaaak Gap RA TON 2, TAS : 

ROBERT TAKLOR "TE KN Temat 
AVA GARDNER 

TJUMA TINGGAL SEDIKIT MALAM ! 
5-79. 13th)IG RIS 3.-7.9.— (17 th.) 

EVERY TRAIL A WARPATH! 
EVERY HOUSE A FORT! 

  

  

  

REX 

      

Scourie”e 
MA ara A COLUMBIA PIcTuRE TESANGULOR 

« RICHARD DENNING » MARTHA-HYER » Ano 

  

  
  DJAGALAN INI dan BESOK MALAM 5.007.00900 (Ser, umun) 
LI LI HUA 66 Film Tiongkok Lu cunc sHuo F ong Huang bata Memudi 1 
  

AKAN DATANG: AKAN DATANG : 

   

  

    

    
    

5 SUPERMAN 
UNWASKS 
SABOTEUR! 

  

  

AKAN DATANG: David O'Seiz- 
nicks Present (Technicolor) 

(GARDEN of the DESERT' 
Marlene Dietrich -—- Charles Boyer 

featuring, 

ROEL NEILL « JACK LARSOM 
JOHN HAMILTON « ROBERT SHAYNE 

Directed vy GEORGE BLAIR and THOMAS CARR 
4 Pradvcad tp WHITNEY ELLSWORTH 

Eelemiad by 1019 Canturp Pon 
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