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devalueer Lagi? 
Kec na an2 

    

Semendjak beberapa lar 
Uadangan emas dan dollar mes 
nu & 1 - 

Pada achir bulan jg lalu tjada- 
ngan ini mentjapai tingkatan 1,256 
djuta rupiah — kurang lebih £ 40 
djuta — halmana berarti bahwa 
tingkatan itu berada dibawah ting 
katan minimum jg ditetapkan oleh 
Bank Indonesia. Walaupun Dewan 
Keuangan Indonesia berhak untuk 
menurunkan — tingkatan — minimum 
itu sampai dibawah 20 persen sela- 
ma tiga bulan, akan tetapi  djalan 

  

ini ti diambij karena djika penu 

.Tunan itu didjalankan maka ke- 
mungkina Tri engadakan “per 
baikan malahan akan mendjadi Hei 
tambah sukar. 

Sebagai langkah pertama kearah 
situ, maka pembesar2 di Indonesia 
mulai merobah peraturan2 impor 
Pembajaran muka atas barang2 
esensieel bagi industri jg hendak 
di-impor ' dirobah dari 50 persen 
mendjadi 75 persen dam bagi ba- 
rang2 lainnja pembajaran2 muka itu 
direbah dari 75. persen . mendjadi 
100 persen. - 5 

Sen aa pe! : gan 4 : - 

melakukan politik jang hampir 
serupa itu. Akan tetapi mereka 
pun tidak menjembunjikan kecha- 
watirannja terhadap satu hal. 
jaitu kem inan bahwa mung: 
kin sekali rupiah akan didevalueer 
lagi dalam waktu jang dekat, 
Dugaan ini di ikan dengan 

ka2 bahwa dalam waktu achir an 
achir ini diumlah rupiah ig 
bercdar makin bertambah banjak 

(Antara) 

Gempafehai 
Bumi—Kota2 Dan 
Menjerupai Kota2 

mi 

Menjambung berita: tentang gempa 
bumi hebat jang menimpa kota Or. 
leansville dan sekitarnja, jaitu di Al 

ya djazairah Utara, kira2 ditengah? ar 
tara Aldjazair dan Oran, lebih djauh 
diwartakan bahwa desa Vauba telak 
terhapus sama sekali dari peta bumi 
sedangkan desa? lain mendapat ke 
rusakan besar. Gempa bumi itu ter: 
djadi pada hari Kamis pagi selamz 
12 detik. Selain djumlah jang telal 
kami wartakan dari orang2 jang te 
was, kira2 800 orang masih tertimbu 
dibawah reruntuhan jang berasap d 
kota2 Orleansville. Selain itu tidak 
terhitung ribuan orang jang menda- 
pat luka2, banjak antara merek: 
menderita ...schedelbreuk”. 

Kehantjuran sejauh 166 

mil dari Orleansyille: 

hampir 1.900 orang te. 

was. 
Gempa bumi jang hari Kamis pag 

telah menjebabkan tewasnja hampu 
1.000- orang di Orleansville (Aldia 

  

Sunario Berang- 
-|kat ke New York 
-IKSPO. Bersatu Untuk 

' Bebaskan Irian pari 
Kolonialisme Bld 

. MENTERI Luar Negeri Sunar-   jo jang akan memimpin delegasi 
Indonesia dalam sidang umum 
PBB, Djum'at pagi dengan me- 
numpang pesawat terbang KLM 
telah berangkat ke New York 
bersama2 ketua Biro 'igi2n, Dr. 
D.S. Diapari dan Max Maramis. 
Sampa: dilapahgan terbarig Ke- 
majoran ketua delegasi Indonesia | 
Sunarjo dan rombongannja itu di 
antarkan antara lain oleh Menteri 
Perekonomian Iskag  Tjokroadi-: 
surjo, Menteri Penerangan  Ta- 
bing, Sekretaris Djenderal Kemen 
terian Luar Negeri Ruslan Abdui- 
gani, sementara corps diplomatik, 
pembesar2 tinggi pemerintahan 
dan delegasi besar Kerdja Sama 
Partai2/ Organisasi (KSPO) Dja- 
karta Raya. 

Untuk menghormat keberangka- 
tan Menteri Sunario oleh anggota? 
bekas pedjoang jg tergabung dalam 
KSPO telah diatur suatu ,,ere- 
wacht” dari pintu masuk lapangar 

terbang sampaj pesawat KLM jg di 

tumpangi oleh Menteri Sunario. Se 
| landjutnja KSPO menjampaikan kz 
rangan bunga dap sebuah pernjata- 
an ig menerangkan, bahwa KSPO 
Djakarta Raya menjokong dan men 
dukung usaha2 Pemerintah untuk 
memperdjuangkan pemasukan kem- 
bali Irian Barat kedalam wilajah 
Republik Indonesia lewat persida-   |agan umum PBB. Pernjataan KSP 
O itu ditutup dengan seruan kepa- 
da semua partai2, organisasi2, dan 
semua, golongan masjarakat, supaja 

bersatu untuk membebaskan Irian 
Barat dari kolonialisme Belanda. 

  

Kominisme Di RRT Lebih 
sBersifat Agama Dari Pa- 
da Ekonomi 'Atau Politik 

Pemimpin2 RRT Adalah Idealis2 Sedjati— Kaum 
Tani Diperlakukan Dgn Djudjur — Untuk Pertama 
Kalinja Tiongkok Dibersihkan Dari Korupsi— 
Clement Attlee Membuka Oleh2-nja Dari RRT tong 

“Di Australia 
CLEMENT ATTLEE, pemimpin oposisi 

Inggris jang achir2 ini in 
Sovjet 
dalam sebuah perdja 
Australi. Attlee selain 
patut dipudji Cgrga 

an ja memud     

dalam parlemen 
delegasi Partai Buruh Inggr:s ke 

Uni dan RRT, Kamis te'ih membuka oleh2nja dari RRT 
djamuan jang diselenggarakan » 

h:2 jang menurut pendapatnja 
akan kritik2nja, terhadap keadaan 

oleh parlemen 

di RRT: Atilee mengatakan bahya orang2 Tiinghoa di Tiongkok 
Darat pertjaja pada apa jang oleh Attlee dinamakan "doktrine jang 
aneh itu K Sampai ttik tertentu, Komunisme ”, karena 
di RRT lebih bersifat agama dari pada ekonomi atau politik. 

Para pemimpin RRT adalah ,idea 
lis2 sedjati”. Kaum tani diperlaku 
kan dengan dijudjur. Mereka besar 
usahanja dilapangan pendidikan dan 
kesehatan. ,,Tetapi orang boleh me 
nerka apakgh para pemimpin: tadi 
akan mendjadi imperialistis”. “Dika 
takannia, bahwa untuk pertama ka 
linja Tiongkok “dibersihkan dari ko | 

mengadjarkan rupsi. ,,Kita — harus 
konsep kehidupan kita, seluk-beluk 
kekuasaan hukum . didalam negara 
Demokrasi, kepada bangsa Asia”, 
kata Attlee. Seterusnja ia mengata 
kan, bahwa perkembangan Tiongkok 
#u adalah bagian daripada perkem 
hangan “besar, ialah perkembangan 

Asia jang sedang bangun, 

Mengapa Attlee kundjungi 
R. R.T.? 

kunajungannja ke 
Mengenai a 

Attlee mengatakan RR, itu 

keterusnja, 1 : 

sak diliputi polemik. Tetapi dim 

hda itu merupakan suatu tanda 
i Demokrasi, ialah:  djangan 
it untuk mengemukakan pen- 
st. Kita didunia ini harus hi- 

dengan orang2 jang tidak 

kotudjui, seperti djuga kalau 
opal disebuah gedung flat. 

api kita sangat menghen 

baja ada perdamajan di- 

bhw kundjungan tadi 

dunia Sampai kemanakah 
kita dapat bergaul dengan tetang 
ga-tetangga kita?” : 

: Diterangkannja bahwa ia telah 
mengundjungi RRT, karena. me- 

|ngakui sesuatu negara itu belum 
selalu berarti bahwa kita menga- 
kui pemerintahnja. 

Demokrasi bukan tradisi 
di Tiongkok. 

| Attlee seterusnja mengatakan bah 
wa di Tiongkok sendiri tidak ada 
pertentangan, dan diantaranja bah- 
wa ia memang tidak menjangka ada 

nja' pertentangan (kontroverse)  di- 

sana, .,karena di Tiongkok tidak ada 
tradisi Demokrasi”. Kita harus meng 

Ibadapi kenjataan2, kata Attlee. Sa- 

lahlah kalau kita berkata bahwa 

praktek2 Demokrasi — bila diban- 

dingkan dengan penerimaan, adopsi, 
bentuk2 Demokrasi — dapat tertja- 
pai dalam beberapa tahuh sadja, 

Demokrasi itu adalah ibaratnja se- 

buah tanaman jang tumbuhnja Tam- 

bat. Attlee seterusnja menerangkan 

Diterangkannja 
tadi telah membuka sesuatu   

  

inja, tetapi — tidak “keseluruhannja, 
(Antara). 
     

  

   

  

ta ebat jang telah mengakibatk 
Ulk'n lebih besar lagi, Pia Pakta Ana | masuk sebuah hotel jang didiamioleh 40 orang, dan kantor “pos | hantjur. Sebuah rumah sakit darurat telah didirikan guna merawat | imereka jang mendapat luka2, sedangkan antara Orleansville dan | |Aldjazar terus menerus diadakanhubungan 

CN |terguna mengangkut para korban ke Aldjazair. 

Ribuan orang luka2 

bahwa karena ingin melihat keada-/ 
an di RRT, maka ia (dan delegasi): 

mengundjungi RRT untuk menjaksi- | 

kannja dengan mata kepala sendiri. ' 
bahwa kundjungan | 

basi- oleh satuan2 Mobrig dikampung La 

  

           

    
    

  

   

     
   

        

000 Orang Menurut Tjatatan Resmij — 
'Tewas—Desa Vauba Hapus Dari Peta| | 

Dusuo2 Je Tertimpa| 
2 Jg Habis Dibom —| 

e| Bentjana Terbesar Di Afrika-Utara 
| KOTA ORLEANSVILLE (Akdjazairah) hari Kamis tampak 

sebagai baru mengalami serangan pemboman eri b karena tertimpa bu- 
tewas. j mung- 

Gedung2 gesar roboh, ter- . 

dengan pesawat2 mili- 

zairah) dan sekifarnja, adalah gem- 
pa jang paling hebar dalam sedjarah 
Afrika Utara. Getaran2 jang terasa 
setelah gempa bumi dahsjat tadi, te- 
lah menimbulkan tjelah2 besar dita- 

nah, meruntuhkan gedung2 dan me- 
'rusak suatu daerah jang pandjangnja 
100 mil, dari Orleansville sampai ke 
Tenes, dipesisir Aldjazairah, dan 75 
mil kabarat dari Orleansville serta 
50 mil kearah selatan dari sana. 

Menurut perkiraan2 tidak resmi, 
djumlah orang jang tewas ada ham- 
pir 1.000 orang, tetapi angka2 per- 
tama menurut: kepolisian — djuga 
tidak resmi — jang sudah terhitung 
»hanja” 139 orang tewas. Dikota 
Orleansville, jang luka2 kira2 ada 
1.000 orang. Didaerah Oued Fodda, 
djumlah majat jang sudah terhitung 
ada lebih dari 150 orang. Seorang 
penerbang angkatan udara Perantjis 
jang terbang diatas daerah bentjana 
tadi, mengatakan bahwa keadaan di- 
daerah tadi mengingatkannja kepada 
kota2 di Erapa waktu Perang Dunia 
II mengamuk. 

Musnah dalam beberapa 
detik sadja. 

Menurut saksi2, pada saat gempa 
dahsjat tadi terdjadi, seakan-akan 
mereka - mengalami '— pendahuluan 
»Apocalypse”. Gedung2 di Orleans- 
ville, diantaranja ada sebuah jang 
bertingkat 9, mula2 “gontjang, lalu 
miring, berderu-gemuruh,  achirnja 
runtuh hantjur. Ditengah2 reruntu- 
han ini, terdengarlah djeritan manu- 
sia. Seakan-akan gila semua mereka. 
Balabantuan penolong tidak dapat 
segera datang. Pos2 polisi dan pe- 
madam kebakaran serta rumahsakit2, 
sebagian telah hantjur. Diantara ge- 
dung2 besar jang hantjur terdapat 3 
buah hotel besar, sebuah gedung ig 
bertingkat 9, sebagian dari rumah- 

sakit, kantor besar polisi. setasisn2 
kereta api ,/Flatters le Barrage” dan 
Iles Attzafs hantjur. Segala ini han- 
tjur. dalam beberapa detik sadja. 1 

: (Antara). 

SEORANG PEGAWAI IMI- 
GRASI DITANGKAP 

Beberapa hari jang lalu fihak 
Kepolisian Bandjarmasin telah 
menangkap seorang Tionghoa ig 
bekerdja pada Djawatan Imigrasi, 
karena didakwa telah mengadakan 
pemerasan terhadap beberapa 
orang Tionghoa ig mendaftarkan 
dirinja pada djawatan itu. 

Hong Ki Khong 
“Mulai Bitjara 
€Beri Keterangan Ten- 
tang Pusat Spionase 
Kominis Di pjepang 

  
HONG KI KHONG, seorang 

warga negara Korea Selatan, jang 
belum lama berselang ditahan di 
Manila berdasarkan tuduhan me- 
lakrkan pekerdjaan mata2 terha 
dap kegiatan konperensi pemben- 
tukan SEATO di Manila, telah 
memberikan keterangan2 tentang 
bemimpin2 dari kring spionase 
komunis di Djepang, dimana ia 
mendjadi anggauta. Demikian di 
umumkan pada hari Djum'at oleh 
kapten Jose Guerrero, kepala ba- 
g'an informasi dari angkatan da- 
rat Pilipina. 

Dalam keterangan  selandjutnja, 
Ki Khong alias Kung Ki 

Chong jig kidi berusia 32 tahun me 
'ngatakan, bahwa Manila telah di 
djadikan salah satu daripada pusat2 
ig penting bagi hubungan? organi- 
sasi kring tsb. Khong telah mem- 
buat suatu daftar jg terperintji dari 
lingkaran spionase tsb., dan menja 
takan, bahwa sekurang2nja. terde- 

pat 5 buah pusat jg aktif dari orga 
nisasi itu di Asia Tenggara. 

1. Sementara itu, kepala  djawatan 
| rahasia angkatan darat Pilipina, kc- 

“Ionel Ismael Lapuz, pada hari Ke- 
mis telah mengumumkan, bahwa 
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Schmidt 
  airah 

Kah      
Hari Kamis tanggal 9 September 1954, di Djakarta telah dimulai peme- 
riksaan terhadap seorang Belanda jang bernama H.C.J.G. Schmidt, jang 

sebagai mana kita ketahui terkenal dengan inama bekas Kapten Schmidt, 
Wan dituduh telah turut serta membantu grombolan- pengatjau. Kelihatan 
dalam gambar ini terdakwa sedang duduk waktu pemeriksaannja akan 

k dimulai. 

AS. Terus Membuat Sendja- 
ta2 Atoom Dgn Taraf Ketje- 

43 “ae £ & : . . patan Jg:Terus Dipertinggi 
Tahun Depan Mungkin Pertjobaan2 Ledakan 
Lagi-—Pengaruh Ledakan Atoom Atas Iklim 
Tidak Ada?—Harapan A.S. Utk Konperensi 

Serdjana2 Atoom Dlm Mana Ikut Serta 
Anu Pula Russia 

AMERIKA SERIKAT dalam tahun ini membuat sendjata2 ' 
atom lebih banjak dari pada dalam tahun jang lewat, dan taraf 

ketjepatan pembuatan itu terus-menerus dipertinggi. Demikian di 
katakan oleh Lewis Strauss, ketua komisi tenaga atom A.S. dalam 
suatu konperensi pers hari Kemis. Selandjutnja Strauss menjatakan' 
pengharapannja agar dalam permulaan tahun depan dapat dilang- 
sungkan sebuah konperensi keilmuan tentang penggunaan tenaga 
atom untuk maksud2 damai. Ditambahkannia bahwa konperensi 

  

anna 4 se 

Kalau Kita Hanja Me- 
1 v9 & 9 | Miru-niru Sadja ' 

| (Kita Tak Akan Hidup: Kata P.M. Ali —Kerdja-Sama! 
| N.U, Aman—Menurut Kjahi Abd. Wahab: Islam Tak 

Dapat Dipisah kan Dari Politik Dan Kenegaraan 
PERDANA MENTERI Ali Sastroamid 

ma pemerintah dalam resepsi Muktamar N 
mengatakan, bahwa kedatangannja pada resepsi 
minst jang besar terhadap perkembangan NU, 
tnja didalam peridembangan poli:ik diliha 
maupun luar negeri. Dikatakan oleh Per 

—1 faktor2 persaudaraan itu djangan 
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dana Menteri, 

. Oleh karena itu, kata Perdana 
Menteri, kami harap hendaklah 

sampai kita abaikan. Lebih djauh 
mengenai soal pengertian demo- 
krasi atau kerakjatan jang berma- 
tjam-matjam penafsirannja, Per- 
dana Menteri menegaskan bahwa 
Kuan jang dimaksudkan ia- 
lah kerakjatan bangsa Indonesia. 
Oleh Perdana Menteri diserukan 
hkendaknja pengertian jini ditanam 
kan dalam2 pada sanubari bang- 
sa Indonesia. Kita boleh mempe 
ladjari ketata-negaraan negeri lain, 
tapi diika hanja meniru2 sadja 
kita tak akan hidup. Kita boleh 
meniru apa sadja dari bangsa lain, 
asal sadja kita tetap berpegangan 
pada djiwa kerakjatan bangsa In- 
donesia, kata Perdana Menteri. 

DA Maman MA SEN TOMAKA MESIN KAP aa: 

ialah karena selama satu tahun berd 
dalam pemerintahan sekarang ternjata bahwa NU telah 
bagi perkembangan politik dan pemerintahan atas dasar) 
pai sekarang ini sesuai dengan azas2 kerakjatan kita j 

  
Kerdjasama dengan NU : 

5 aman. F 
Seterusnja setelah mengemukakan | 

kegentingan dunia dewasa ini, Per- ! 
dana Menteri menegaskan bahwa | 
politik jang dianut memerintah ialah | 
politik bebas aktif, dan didalam 
menghadapi keadaan? jans sulit ber 
hubung simpang-siurnja politik de- 

wasa ini, Perdana Menteri menjata- 
kan merasa aman bekerdja-sama de- 
ngan N.U. dalam pemerintahan ka- 
rena dalam menghadapi gelombang 
politik dewasa ini sangatlah dibu- 
tuhkan adanja pendirian jang tegas 

    

  ini hendaknja terbuka seluas-luasnja bagi para sardjana seluruh 
dunia, termasuk pula para sardjana dari Sovjet Uni. 

  

Lebih djauh Strauss djuga me- 

dan kuat. Itulah sebabnja maka 
muktamar N.U. ini mendjadi sangat 

penting artinja, kata Perdana Men- 
teri. 

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp: 11-— dalam kota Sing, 
Rp. 12-— luar kota Smg: isemuanja sudah termasuk meterai). 

Adv. Rp: 0.80 per m.m. kol ” 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 
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an dan kerakjatan Indonesia jang 
udak sadja berguna bagi memper- 
kuat pekerdjaan2 kita, tetapi ber- 
manfaat pula bagi seluruh masjara- 
kat Indonesia, demikian Perdana 
Menteri mengachiri pidatonja. 

Islam tak dapat dip'sak 
kan dari po'itik dan kene 
garaan. 

K.H. Abdul Wahab atas name 
P.B. N.U. ketika menguraikan garis 
perdjuangan partainja serta sebab? 
nja memisahkan diri dengan Masju- 
mi dan berdiri sendiri sebagai parta' 
politik mengatakan, bahwa Islam ti- 
dak dapat dipisahkan dengan politik 
dan kenegaraan, sebagaimana tidak 
dapat dipisahkannja gula dengan ma- 
nisnja. Berkenaan dengan pemiliha: 
umum jang oleh pembitjara dikata- 
kan terpenting, ditegaskan bahwa 
95Yc dari bangsa Indonesia beraga 
ma Islam. ,,(Kedua badan pemerin- 
tahan jang akan kita pilih anggota? 
nja dan akan kita bentuk nanti, akar 
sungguh2 merupakan badan2 
mentjerminkan keadaan2 rakjat dc 
ngan arti jang seluas2nja apabila ! 

lak ternjata bahwa 9546 dari anaxc 
ta2nja jang terpilih itu beragama I: 
lam dan bersedia berusaha memper- 
djuangkan nasib ummat Islam untuk 
keluhuran agama dan kebahagiaan 
ummat. 

,Dalam hal ini kita ummat Islar 
selalu berpedoman pada firman Al- 
lah”, kata K.H. Abdul Wahab. Per- 
lu dikemukakan, bahwa: Abd. Wa- 
hab menggunakan bahasa Arab. 

Sambutan? dilakukan  djuga olek 

jan 

Baperki Dan Peng- 
ugilingan Beras 
Andjurkan Spj Peme- 
rentah Mendjalankan 
“Kebidjaksanaan Dlm « 

Soal PP 42 

DALAM pengumumannja jang 
dikeluarkan berkenaan dng. ada- 
nja peraturan Pemerintah no. 42 
th. 1954 tentang penggilingan be- 
ras, Baperki Pusat mengandjur- 
kan kepada Pemerintah supaja 
mendjalankan kebidjaksanaan de 
ngan menindjau kembali materie 
jang diatur dalam P.P. 42 tsh. 
dan mendesak sitpaja. Pemerintah 
dalam waktu jang singkat mengu- 
sahakan adanja undang2 jang 
mengatur setjara tegas bentuk 
ekonomi nasional jang perlu pula 
disertai dengan undang2 tentang 
penanaman modal asing di Indo- 
nesia serta mengemukakan perlu 
nja mempertjepat penjelesaian 
undang2 kewargaan negara Indo- 
nesia jang akan mengatur tjara2 
Orang asing memperoleh kewar- 
ganegaraan Indonesia. 

Dalam  pengumumannja- jg pan- 
djang lebar itu, Baperki menyata- 
kan, bahwa PP 42 jg hendak mela- 
rang orang «jg tidak mempunjai ke 
warganegaraan lain dari pada ke- 
warganegaraan Indonesia” untuk 
mengusahakan terus” penggilingan 
beras (pasa! 10) “dalam arti sempit 
memang. hanja 'terbatas - kepada 
orang2 asing (warga negara lain), 
tapi dalam arti luas, istilah itu da- 
pat berartr warga negara Indonesia 
ig masih mempunjai  kewarganega- 

raan rangkap jg terdjadi diluar ke- 

mauannja sendiri dan akan “hanja 
dapat diselesaikan dengan adanja 
perdjandjian kewarganegaraan an- 
tara dua negara ig bersangkutan. 

Selandjutnja sesudah mengemuka- 
kan pasa 25 UUD: jig mendjamin 
adanja perlakuan? terhadap semua 

.nerangkan tentang ' pertjobaan2 
sendjata2 atom lebih landjut. Ia 
menerangkan bahwa hal ini mung 
kin akan dilakukan dalam tahun 
depan. Ia mengatakan bahwa ia 
tidak dapat mendjawab kepada 
umum sebuah pertanjaan apakah 
AS. kini sedang membuat sen- 
“djata2 atom jang dalam tahun jl. 
Selum ada, tapi bersama itu mem - 
seringatkan pada para pendengar 
1a bahwa pertiobaan2 dalam 
bulan Maret 1954 di Pasifik itu 
sangat memuaskan. 

Ditambahkan oleh Strauss bahwa 
A.S. kepada sekutu?nja telah mem 
berikan informasi2 tentang akibat? 
ledakan2. Mengenai  pengaruh?2nja 
terhadap iklim, Strauss mengataka" 
tidak ada. Menurut dia suatu gem 
pa bumi mengeluarkan enersi lebih 

besar dari pada sebuah bom atom 
Mengenai kemungkinap sebuah pesa 

wat terbang atom, Strauss mengata 
kan bahwa ini adalah suatu rahasia 
akan tetapi pesawat itu tidak akan 

dinaikkan keudara dalam satu atau 
dua hari. (Antara). 

DALAM SEHARI AUSTRALIA 
DAPAT  MENERBANGKAN 

5600 ORANG SERDADU 
KE SINGAPURA. 

Athole Townley, menteri ang- 
katan udara dan penerbangan 
sipil Australia kepada  Madjelis 
Rendah hari Kemis mengatakan 
bahwa Australia dapat mener- 
bangkan 5000 orang serdadu ke 
Singapura dalam waktu - sehari. 
Hal itu diterangkannja bertalian 
dengan peranan apa jang dapat 
dilakukan oleh negara ini dalam 
keadaan jang membutuhkan. 

(kibat Mem- 
ba'ja Komik 
Anak Lontjat Dari Djen- 

| dela Tingkat Pertama 
SETELAH - membatja sebuah 

tjeritera dalam buku komik (co-   warga negara dengan tidak beda2- 
kan keturunan, Agama maupun ke 
jakinan politik, maka Baperkj Pu- 
sat dalam pengumumannja itu me- 
ngemukakan, bahwa PP 42 itu da- 
pat menimbulkan keadaan? jg gan- 
djil, misalnja dua orang warga nega 

ra Indonesia keturunan - Tionghoa 
karena mempunjai persamaan hak 
politik dapat dianggap  mendiadi 

Menteri dan anggauta2- Dewan Per 
wakilan Rakjat, tapi akan dilarang   Khong telah” mengulangi lagi ke- 

inginannja untuk memperoleh per- 
lindungan politik di Pilipina. 

(Antara). 
- 

SEKITAR TUKAR-MENUKAR 
MAJAT DI KOREA. 

| Fihak Korea Utara/ Tiongkok 
hari Rebo menjerahkan 300 ma- 
iat serdadu fihak Amerika dan 
menerima 600 majat serdadu2 
Korca/ Tiongkok dari fihak Ame 
rika. Tukar-menukar majat2 ini 
jang, dimulai sedjak tg. 1 Sep- 
tember jl. sampai hari Rebo fihak 
Korea/Tiongkok telah menjerah- | warga-negara R.I.. maka 
kan 1600 majat dan telah mene- 
rima 4200. 

memiliki dan mengusahakan peng- 
gilingan beras. Ini oleh Baperki di 
anggap tidak logis. 

Baperki anggap adanja warga-ne- 
gara Indonesia ,ang memiliki status 
kewarga-negaraan rangkap itu” bu 

kanlah kesalahan warga-negara jang 

bersangkutan dan soal ini adalah di 

luar kesalahan atau kemauannja ser 

ta hanja dapat diselsnggarakan dgn. 
perdjandjian antara dua negara ne 
gara jang bersangkutan. Dan kalau 

dengan PP 42 itu warga-negara mo 

miliki -kewargaan rangkap jang be- 

lum diselesaikan oleh “Pemerintah, 
akan diperlakukan sebagai -bukan 

Baperki 
anggap bahwa hal ini adalah gandjil. 

Selandjutnja pengumuman Ba- 

|mics: seperti Superman dsb.) ten- 
itang bepergian diatas awang2, 
seorang anak laki2 di East Lon- 

,don melontjat keluar dari sebuah 
djendela tingkat pertama di Cam- 
bridge School, East London, dng. 
Tana »Orang awang2 berang- 

at. 5 
Anak tadi djatuh diatas lantai 

ig keras. Untung ia tidak sangsi 
menderita, tapi ia sangat” menseri. 

Kepala sekolah itu membes Las 

hati anak itu dengan - mengatakan 
memang berani dan tak mempunt 

rasa takut, tapi bersama. itu ditam- 

hahkannja bahwa itulah akibat. da- 
ri tjeritera2 sematjam itu terhadap 
anak2 muda. (Antara). 

   

Weda IA SA AA 

perki itu mengemukakan dengan 
undang2 darurat no.7 th. 1952, 
sebenarnja praktis Pemerintah te- 
lah menguasai penggilingan2 be- 
ras, karena penggilingan tadi 
hanja diperkenankan giling padi 
untuk Pemerintah sadja. Demiki 
an a.l. pengumuman Baperki jang 
achirnja ditutup dng.  andiuran 
supaja Pemerintah  menindiau 
kembali P.P. 42 itu. (Antara) 

Achirnja Perdana Menteri menja- Gubernur Djawa Timur Samadikun. 

rankan supaja didalam menghadapi P4. Panglima T.T. IV Divisi Brawi- 
sesuatu soal jang penting dan berat djaja Let, Kol. Sudirman dan Wali- 
dalam muktamar nanti, hati boleh kota Surabaja Mustadjab jang menja 

berkobar dar panas, tapi kepala ha- takan harapan supaja muktamar ter- 
cus tetap dingin dan djangan sam- sebut dapat menghasilkan putusan? 

paj terkena propokasi darj kanan jang bermanfaat “bagi” masjarakat. 
kiri, sesuai dengan pendirian N.U. Hadlir djuga dalam resepsi tersebut 

sebagai partai jang berdasar agama Menteri Pertahanan Iwa Kusumasu- 

Islam jang selalu menghendaki ke- mantri, Menteri P-P:K. Moh Yamin, 

tenangan dan ketenteraman. Oleh 

arena itu kamj harap muktamar 

ini dapat menghasilkan putusan? jg. 

dihasilkan dari suasana persaudara- 

Sekretaris  Djenderal Kementerian 

Agama Moh. Kafrawi dan sementars 

perwakilan2 asing di Surabaja. 
(Antara) 

  

KANTOR BERITA. ,,Tass” 

ment tsb. menambahkan, bahwa 

bagi kemerdekaannja. 

Dinjatakan selandjutnja, bahwa 

djika perdjandjian Paris itu diteri 
ma baik, maka Perantjis tak akan 

mempunjai suatu tentara nasional 
lagi, dap akan mempunjai penga- 
ruh pula terhadap negeri itu selaku 

,negara jg besar”. Dalam pada itu 
dikatakan, bahwa maksud jg utama 

dari koalisi militer itu jalah, mem- 

bentuk apa jg dinamakan Tentara 
Eropa, jg mempunjai pasukan peng 
gempur jg terdiri dari pasukan2 ber 

sendjata dari Djerman Barat jg di 
persendjatai kembali, dibawah pim 
pinan bekas2 djenderal Hitler. Di 
tambahkannja, bahwa situasi sema- 
tiam itu akan merupakan suatu an- 

tjaman jg sungguh2 bagi rakjat 

  

Intan 23 Krt. 
Diketemukan Oleh Se- 

orang Wanita Di 
Daerah Barito 

DITAMBANG intan »Lahung” 
kabupaten Barito, seorang wanita 
telah menemukan intan sebesar 
23 karat, jg harganja Rp 180.000. 
Sementara itu seorang wanita lain 
nja telah menemukan intan jang 
besarnja 132 karat, dng. harga 
Rp. 90.000.— Lebih landjut di 
dapat kabar, bahwa disebuah 
kampung di kabupaten Barito 
telah diketemukan pula sebuah   tambang intan jang lain. Pemerin 
tah setempat di Barito kini se- 
dang mengadakan - penjelidikan 
tentang benar atau tidaknya berita 
ini, (Pengharapan.) 

Serbuan 500 Angg. TII Kedjurusan Donggala Digagalkan 
PIHAK. POLISI menerangkan, 

bahwa persiapan 500 anggota TIT de 
ngan 13 putjuk sendjata bren jang 
hendak menjerbu ke Suramana, wi 
lajah kabupaten Donggala, telah di 
gagalkan. Persiapan mereka itu dike 
tahui seselah terdjadi  penjergapan 

lombi-Suramana dan berhasil me 
nangkap 2 orang anggota penjelidik 

TIL bernama Usman dan Lbide, Ke 
duanja sedang mempersiapkan gera 
kan penjerbuan tsb. Menurut ketera 
ngan Usman, mereka berasal dari sa 
tuan TII didaerah Palopo, Batusi 
tanduk, tetapi karena tekanan2 ang 
katan perang didaerah itu mereka 

terpaksa meninggalkan daerah Luwu 
melalui Rongkong-bawah, Rongkong 
atas dan Seko masuk kabupaten 

s 

Mandar pada achir 1953 dan menju 
sur sungai Lariang. 

Kekuatan gerombolan ada 500 
orang dengan bersendjatakan 13 
vuah bren dibawah pimpinan Andi 
Moh. Nur Rasjid, Usman jang telah 
kena tembak ketika disergap Mobrig 
mengaku, bahwa ia telah mengikuti 
gerakan Kahar sed'ak djaman Kesa 
tuap Gerilja Sulawesi Selatan (U&.G.5. 

5.) tahun 1950. Ja sekarang dirawat 
dirumah sakit. Demikian pihak. poli 
si kepada ,,Antara” di Palu. 

Saperfi sudah diberitakan baru2 
ini pihak ALRI telah menjhtakan 
perairan disekitar ' Suramana dan 
Sampaga sebagai daerah dimana tin 

dakan2 pengamanan dan pembasmi 
an penjelundupan kopra ke Tawao 
dilakukan. (Antara). 

Patriot2 Perantjis Tahu 
EDC Merupakan Suatu Antjaman Jang 
Memusnahkan Bagi Keamanan Dan 
Kemerdekaan Perantjis—Statement 

Kementerian L.N. Sovjet 

pada malam Djum'at telah me- 

niiarkan statement resmi jang d'keluarkan oleh kementerian Juar 

negeri Sovjet Uni, jang meniatakan, bahwa penolakan Masjarakat 

Pertahanan Eropa (E.D.C.) oleh parlemen Perantjis menundjukkan, 

bahwa Perantiis mengetahui benar2 akan bahaja iang ditimbulkan 

djika Djerman Barat diubah mendiadi suatu negara militer. State- 

anasir2 patriot di Perantiis me- 

ngerti benar2, bahwa E.D.C. adalah merupakan suatu antjaman 

jang memusnahkan bagi keamanan negara Perantfjis, dan djuga 

Eropa dan bagi tetangga2 Djerman. 
Statement kementerian luar nege- 

ri Sovjet. tentang EDC itu menjata 

kan pula, bahwa sedjarah telah me 
nundjukkan, bahwa  militerisme 
Djerman merupakan antjaman jg 
langsung terutama bagi Perantjis 

ig merupakan korban jg pokok da- 
ri agressi Djerman. Pengalaman te 
lah menundjukkan pula, bahwa mi 
literisme Djerman dapat mengabai 
kan semua persetudjuan2 jg mereka 
tanda-tangani,  diika persetudjuan2 
itu merupakan penghalang bagi ren 

tjana2 agressifnja. - Dikatakan sete- 

rusnja, bahwa bangkitnja kemba'i 
militerisme  Djerman, dan masuk- 

nja Djerman Barat dalam keadaan 
dipersendjatai kembali dalam suatu 

kesatuap militer akan memperbesar 
antjaman timbulnja suatu pepera 

ngan jg baru di Eropa dan dengan 
sendirinja djuga merupakan  antja- 

man timbulnja perang dunia jg 
baru. 

Statement Sovjet itu lebih djauh 
mengatakan, bahwa  penjelesaian 
masaalah  Djerman jg disandarkan 
pada pembentukan suatu negara 
Djerman jg bersatu, demokratis dan 
damai merupakan kepentingan bagi 
takjat Djerman dan keamanan Era 

pa. Dikatakannja, bahwa kemung 

kinan?2 untuk menjelesaikan masa 
alah Djerman tidaklah lenjap. 
Pemerintah Sovjet telah mengu- 

sulkan, supaja Sovjet Uni dan 3 Be 
sar Barat mengadakan  konperensi 

4 negara dalam bulan Agustus atau 
September tahun ini, untuk merun 
lingkan masaalah Djerman itu, te- 
tapi 3 Besar Barat belum mendja 
wab usul tsb. 
Kepentingan2 keamanan Eropa 

menghendaki, supaja pembentu- 
kan blok2 militer diganti dengan 
suatu sistim keamanan kolektif 
Eropa, dengan semua negara2 
Eropa ikut serta, tanpa mempe- 
dulikan susunan masjarakat dari 
negara2 itu. Ini adalah maksud 
jang spesifik dari usul2. Sovjet 
untuk mengadakan suatu persetu 
djuan keamanan kolektif Eropa. 

(Demikian statement kementeri- 
an luar negeri Sovjet jg disiarkan 
oleh kantor berita ,,Tass” pada 
malam Dium'at. (Antara)   
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jojo dalam kata sambutannja jang diutjapkan atas na- 
ahdlatui Ulama jang ke20 Rebo malam di Surabaje 

tersebut tidak sadja karena tertarik oleh adania 
£ tetapi karena muktamar jini adalah penting sekali ar- 

t dari sudut pemerintahan, baik dari sudut dalam negeri 
Tan : dana Menteri, bahwa berjangsungnja muktamar jang seka- 

rang ini adalah pada waktu jang tepat sekali. Dilihat dari sudut polAk dalam negeri Nita Per- 
ampingan dan kerdja-sama dengan NU di- 
memberikan manfaat jang besar sekali 

persaudaraan jang terus diwudjudkan sam- 
ang telah kita fahami. 

Menteri Hazai- 
rin Tergelin- 
Stjir Lidabnja 
Kata Wongsonegoro 
KETERANGAN Menteri Da- 

lam Negeri Hazairin jang menja- 
takan, bahwa ja akan memberikan 
,VOorrang kepada partainja dlm. 
keangkatan pamong”-pradja” ada- 
lah disebabkan oleh lidahnia ter 
gelintjir (slip op de tong), demi- 
kian Wakil Perdana Menteri I 
Wongsonegoro menerangkan ke- 
pada para wartawan di Gubernu- 
ran setibanja di Medan: djam 3 
sore Rebo ji. di Djakarta. Wakil 
Perdana Menteri berkundjung ke 
daerah ini dalam hubungan utk. 
menindjau kemadjuan keamanan, 
di Atjeh jang sepandjang ketera- 
ngannja, guna menjesuaikan Ja- 
poran2 ig diterimanja berkenaan 
dengan kemadjuan keamanar 
dzerah itu dengan keadaan jans 
sebenarnja. 

Berkenaan dengan utjap 
eri Dalam Negeri jang dikatakan 
1ia ,,slip” itu, ia tegaskan sikap 
yartainja (PIR), jang dikatakanni: 
etap “berpedoman kepada 
right man in the risht. place” 
Jalam hubungan ini ditamt 
aja, bahwa PIR tetap mer 
inggota2 dari partai lain aj 
inggota dari partai lain itu Ic 
sanggup daripada anggota PIR 
ada. 

Soal Atieh. 
Tentang keamanan di Atieh, V 

kil Perdana Menteri mengai 
bahwa sudah tentu Peme 
menindjau dan: mengai ega 
kemungkina, jg ada, diika kenuun 
kinan seperti itu tc 
bawa hasil jg lebih 

penjelesaian- soal- Lean 
ta Mr. Wangssosu 
lihnja keamanan itu aka 
AI an 
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ba nan Ih : 
daerah itu. Dalam 

njatakannja tentan 
pembangunan Per ta 
Atjeh, jaitu diantarani h 

nda industri kertas di Taken: 
akap dilakukan dalam masa sinoka 

Pemilihan umi 
Atas pertanjaan, - Waki 2 1 

Menteri terangkan, bahwa 
djalan persiapan pemi'it 
bukanlah karena soal 
tapi diustru adalah 
administrasi dan 
melgtiarkan - pemilih i 

7 
aka datang, menu 
negoro, maka b 1 
jg bersangkutan, dalam soal in 
itu Menteri Dalam Negeri di: 
hakiman diawasi o!leh 

binet lagi, jaitu Perdana 
Wakil Perdana Mentei i 

kil Perdana Menteri II: (Anta 

1 

  

M 

Sjanghai Dan 

Canton Dihu- 

djani Pamflet2 
GELOMBANG2 ig terdiri dari 

pesawat2 B-25 pada malam 
Djum'at pada waktu jg bersama- 
an telah mengadakan serangan2 
pamflet diatas kota2 Shanghai 
dan Canton, dan beribu2 ,,bom 
Mertas” telah didjatuhkan dikedua 
kota tsb. Demikian djenderal 
Wang Shu Ming, komandan ang- 
katan udara Kwomintang, meng- 
umumkan pada hari Djurd'at ini. 
Pengumuman tsb. dikeluarkan se- 
pera setelah pesawat2 jang mela- 
kukan serangan itu tiba kembali 
dipangkalannja. Serangan pamflet 
itu adalah merupakan serangan 
jang kedua kalinia bagi Shanghai 
dan jang pertama bagi Canton. 
Serangan pertama atas Shanghai 
terdjadi dalam bulan Pebruari '53 
pada hari ulang tahun jang ke-3 
penandatanganan perdjandjizm 
persaudaraan Tiongkok-Rusia. 

Pemflet2 jg disebarkan dal 
bentuk karikatur itu dimaksi 
untuk ,,mejakinkan rakjat dari 
ta2 tsb. kekedjaman2 serta pen 
san2 kaum komunis”, Pei 
jg tiba kembali dari 

menerangkan kepada 

mereka mendekati 
Potung, dan sewaktu mereka 

dikota tsb. penerangan kota n 
penuh menjala.. Dikatakannja ba 

mereka hanja mendjumpui 

   

  

    

   

    

Sh: 

perlawanan dari bawal 
tembakan2 jg tak tepat. Pensrban: 
jg kembali. dari Canton mengemu: 
kakan pula. keadaan  sematjam “di 
Shanghai. 

Sementara itu, berita lain dari 
Paris mengatakan, | 

siaran ,,Hsin ' Hua” 
Djum'at, dalam serangan js 

kan oleh Kwomintang 
Amoy, sebuah pesawat Kw: 
F-47 telah ditembak djatuh 
buah lagi menderita kerusakan. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa se 

buah pesawat pembom . Kwomins 
tang B-25 telah mendjatuhkan 2 

buah bom diatas Canton pada hari 
Kemis pagi, dan kemudian datang 
6 buah pesawat pemburu jg men- 
djatuhkan 4 buah bom, (Antara), 
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Semarang, fihak Kepolisi 

  

Airs Dapat 
aDiRw. Pening| 

. 

ok Untuk Perajaan 
Semarang Mengeluar| 

Jtk Pembangunan    

Bupati Semarang — Sumardjito, 
an, Pamong 

“wartawan di Semarang telah mengada- 

ndangan Rawa Pening dan Peman        

jang belakangan ini berhubung de- 
makin baik mendapat perhatian besar dari 

Magelang, Solo, Jogja dan Se- 
hhari2 Raya dan hari Minggu, dimana 2 

t penghibur dengan hawa udara dan 
umum tadi belakangan ini ditudjukan 

Rawa Pening jang dikitari oleh 
Ungaran jg tjukup memberi gam. 

. Taman pemandangan Rawa Pe- 
“ning itu terletak di Tjandi Dukuh jg. 
'letaknja tidak begitu djauh dari pc- 
mandian ,,Muntjul” Sekalipun pem 
bangunan untuk Taman tadi belum 

    

» | selesai, namun jang sudah dapat di 
|“ihat tjukup menggembirakan, teruta 

. 1 | ma apabila diketahui, bahwa keuang 
an untuk membangun tempat tadi 

- didapat dengan tjara ,,sedikit demi 
sedikit” dan kini uang jang sudah 

II dikeluarkan untuk exploitasie dan 
member 6 buah perahu bermotor, f. 

me membikin ,,kupel” dls. ada Rp. 65.1” 
000,—, berkat keuletan dan kemau 
an jang keras dari Bupati Semarang. 

Su- Kalau dilihat harga sebuah motor 

je G. 

IL.15 te-    
   

        

         
     

      

    
    

      

     

    

    

Ta 'Djum'at siang djam 
40 lah singgah dilapangan terbang Ka- 

be dibanteng Smg., 2 buah pesawat ter- 
bang Tjekoslowakia, 

S ,AE-45 dan Yet-126. Kedua pesawat 
(0. tu datang dari Djakarta, dan seba- 

jaitu pesawat 

.gaimana kita kabarkan, pesawat? 
tadi pada tgl. 5 Sept. j.l. telah meng 
“adakan demonstrasi penerbangan di 
lapangan terbang Tjililitan. Dari Se- 
marang kedua pesawat tersebut me-! 
nudju ke Jogja. Tgl. 13 Sept. dari 
“Jogja ke Den Paser: tanggal 16 sept. 
dari Den Paser ke Surabaja dan. tgl. 
18 darj Surabaja ke Smg. terus Dja- 
karta. 

SEBUAH PABRIK PLASTIK 
“LAGI DI SEMARANG. 

Oleh salah suatu perusahaan ka- ! 
ret di Semarang telah diadjukan per 

. mintaan kepada jg berwadjib untuk 
membuka perusahaan plastik di ko 
ta ini. Bagaimana hasilnja permin- 
taan tsb. belum Ba. Tetapi 
dengan akan berdirinja itu di Sema 

“., Tang terdapat 3 perusahaan plastik 
.ig kesemuanja seluruhnja perguna- 
kan bahan? dari luar negeri. 

sg 

  

untuk perahu Rp. 5000.— sampai 
(Rp. 10.000,— (tergantung dari be- 

sar dan ketjilnja PK), maka djum- 
lah uang untuk pembangunan ru- 
mah, djalan2 dis. belum besar. Ha- 
sil2 jang didapat dari terutama per 
sewaan perahu? selama bulan Ma- 
ret s/d Agustus Rp. -4.000—. De 
ngan angka tersebut maka Taman ta 
di ada harapan kelak jang pengun- 
djungnja makin hari makin bertam 
bah. Angka2 perbandingan jang ma 
kin naik itu, kelihatan pula, jalah 
kalau pada permulaan tempat tadi 
dibangun, tiap bulan hanja dapat 
Rp. 60,—, tetapi dalam bulan Agus 
tus jbl. mendapat Rp. 600,—. 

Dapat persiar ke mana2, 

Dgn. menumpang motorboot, dima 
na orang dapat memilih jang25 FK, 
1212 PK atau 5 PK den. tarip2 se- 
djam masing2 Rp. 75,—, Rp. 40,—, 
dan Rp: 25,—, maka setjara leluasa 
orung dapat persiar umpamanja ke 

li Muntjul sampai didukuh Rowogan 
djar jang terletak Ik. 

tiing ikan” di Rawa Pening dengan 
mempergunakan perahu2 tidak ber 
motor jang persewaannja lebih 
ngan. Setiap hari orang dapat me-   .2 Jg telah ada, setiap  bulannja 

rata2 menghasilkan 315.000 Deni | 
@lat2 rumahtangga atau perindustri- ' 

.. Ah Seperti tatakan gelas, sendok- 
“. bubur, tempat rokok, knop listrik. 

$ Da, .tempat gosok menthol 
San ak 

s Dalam pada itu diperoleh ketera- 
ngan, bahwa pasaran barang2 plas- 
tik nampak luas didaerah ini tetapi 

“kalau itu belum sampurna adalah 
|. 5 karena kurangnja deviezep ig di se 

diakan untuk matjam bahan ba- 
6 rang ,,Lux” tsb. oleh pemerintah. 

—. BATALJON 441 DIGEMBLENG 
an DLM »SAPTA ARGA”. 

Mulai tg. 4/9 jl. Bataljon 441 da 
Ti Terr IV Divisi Diponegoro ma- 
suk dalam penggemblengan pada 
latihan Battle Training Centre 
.Sapta Arga” di Purworedjo. Peng 

.gemblengan tsb. merupakan angka- 
tan jg ke V untuk lamanja 2 bu- 
lan. Jg berupa latihan2 untuk mem 

—  pertinggi nilai dan tehnik bertem- 
.. pur jg termasuk rangka usaha2 
“pembangunan Angkatan Darat. 
8 Peresmian dilakukan oleh Let. 

Kol. Saragih selaku wakil Panglima 
Terr. IV jg dihadiri pula oleh pem | 
besar2 Ketentaraan dan Sipil. 
MAN PANITYA 

| Dikabarkan, “bahwa perselisihan 
. mengenai buruh tanaman/tebangan 
di Modjo, Gondangwinangun, Ren- 

|. Geng dan Pakis jang telah dipusat- 
| kan oleh Dewan Daerah SBG Djawa 
| “Tengah, telah diputuskan “setjara 

. mengikat oleh P4 Pusat, jaitu di- 

agar dibentuk Panitya Angket. Dan 
| selama Angket kedua belah fihak 

tidak boleh mengadaka, sesuatu un-| |. dakan. Dalam keputusan itu Men- 
0000 deri Perburuhan menundjuk sebazai 

. Ketra Fanitya Angket jalah ker. 
“P4 Daerah Djawa Tengah, dan 2 

ye Otan2 angauta lainnja dari Perw,- 
aan Djwt. Perkebunan Djawa Fe- 

|. "gan dan Kantor Gubernur Dj v | 
Tengah. f 

| USAHA2 INASI 

  

     
   

    
    |. Setelah berusah 

hun, maka p 

aNg 
: oh jang diberikan 

. sKPM” itu akan dapat | 
selekas mungkin 3 Peru- 

aan2 Pelajaran Asing lainnja, se |: 
'telah lama didjandjikannja, Da 
ubungan ini, dapat dikemuka 
hwa oleh SMN, de  Rotter!: 
-Lloyd, Stoomyaart — Maat 
»Oceaan” (Maclain & Wat 

an de Holland Amerika (.Inf: 
io”) kepada ,,INASTEC” N.V. 
didfandjikan didalam — bulan 

kan kapal2nja jg. 
Java — New 

         

   
  

  

         
   

  

usulkan kepada Menteri Perburuhan disebabkan tergulingnja verahu2 

tempat pemandian ,,Muntjul” sudah 

| mempunjai sumber2 

'|dari pada sumber pemandian untuk 
i.jorang2 dewasa dan setiap detik Ja 

nan ini sebesar Rp. 7.000,— 

mang jang sempurna dengan beaja 

njaksikan kegiatan penduduk diseki 
tar Rawa Pening 

atau rumput dan pada musin padi 
mengangkut padinja ke tempat desa 
nja. Disebelah Selatan dari Taman 
ini. terdapat “ sebuah tempat 
agak tinggi jang dapat ditjapai dng. 
naik perahu atau motorboot, jaitu 

.Gumuk Browidjojo”. Dibawah gu 
nung ini kabarnja terdapat air -ha- 
ngat. 

Baik sekali untuk peraja- 
an Peh-Tjun. 

Melihat keadaan di Taman Ra- 
wa Pening jang luas tadi, maka 
tempat ini ada baik sekali untuk 
perajaan Peh-Tjun jang setiap tg. 
S bulan 5 Tionghoa (Go Gwee) 
oleh kalangan Tionghoa dirajakan 
dengan mengadakan pelbagai per 
mainan diatas air, seperti mengu 
ber ekor bebek diatas air, per- 
lombaan mendajung perahu dil, 

Mudah2an karena keamanan ie 
menurut keterangan makin baik 
tadi, tempat tersebut mendapat 
perhatiannja sementara kalangan 
penduduk Tionghoa untuk me- 
ngadakan 'perajaan Peh-Tjun. 

Disamping itu, fihak Pemerin- 
tah berniat pula memberi bantu- 
an2 jang berharga bagi kaum pe- 
tani dalam mengangkut padi pa- 
da waktu musim panen “dengan 
memakai motorboct dil. untuk 
mentjegah musnanja panen padi 

jang dipakainja di Rawa Pening. 

Pemandian ”Muntju?”. 

Untuk penduduk di Djawa Tengah 

dikenal sedjak djaman pendjadjahan. 
Pemandian ini mempunjai sumber2 
air ditengah2 pemandian jang setiap 
detik dapat mengeluarkan 80 liter 
alir dan kini sudah dibangun demi 
kian rupa, hingga keadaannja keli 
hatan bersih dan teratur dengan di 

tambah pula tempat untuk permai 
nun anak2, lapangan badminton dls. 
Dibelakang tempat pemandian ini 
kini lagi dibangun tempat pemandi 
an jang chusus untuk anak2 dengan 

air tersendiri. 
Sumber air ini ternjata lebih besar 

pat mengeluarkan air 230 L. De- 
ngan menempatkan perahu2 ketjil, 

maka bak mandi untuk anak2 ini 
kini sedang diselesaikan dengan di 
sediakan pula sebuah rumah. Fihak 
Kab. Semarang berniat pula bikin 
dalam kali ,,Muntju?”, agar perahu2 
jang datang dari Rawa Pening da- 
pat mentjapai tempat pemandian se 
tjara mudah. Biaja untuk Pe 

an 
menurut rentjana selandjutnja, Mun 
tjul akan didjadikan tempat bere- 

kira2 Rp. 15.000—— dan mempet-j 
baiki pula tempat . pemberhentian 
mobil2, membetulkan  djalan2 dls. 
jang masih belum sempurna. Menu- 

   
   SOLO | 
MGR: A: SUGBAPRANDTN. KE SOLO. | 

rah-daerab Vikariat Semarang, Mgr 
A. Sugijopranoto S.J. “pada permu- 

|laan bulan Oktober jad. ini akan me 

     

djungan itu Mgr. akan memberikan 

mat Katholik, 3" 
|. Menurut  rentjana — kundjungan 
Mgr. A. Sugijopranoto S.J. kedaerah 

dari tgl. 3 s/d 8-10. Kedat 
Mgr. Sugijopranoto itu ak 
Put dengan barisan kenda 
ni dan sepedamotor art 
dan selandjutnja mulai Kletjo akan 

  
  an mo-    

  

1molik. 

Mer. Sugijopranoto selama- kundju- | 

kan pertemuan pula dengan unurat 
Kakotik. M5 anne ana no 3 

Sebagai penutup kundjungan Mer. 
Sugijopranoto itu pada hari Djum 

adakan defile dan aubade — murid2 
SR dan peladjar2 Sekolah2. Landju 
tan Katholik seluruh Kota Surakar 
ta. : 3 : 

    

    
SIARAN R.R.I, TRITYUNGGAL 

Semarang, 12 Sept. 1954: 

Djam 07.25 Tjlempungan 08.10 
Tjiempungan (landjutang: “».00 Ge- 
ma Angasasas 09.30 Orkes , aul Wes- 
ton, 09.45 Taman Kanak2: - 10.15 
H.dangan ORJ: 11.00 Lagu? Tiong- 

“hoa: 11.30 Lagu? Melaju: 12.00 Ira 
ma Indonesia populer: 12.30 Pekan 

datang, 13.15 Orkes Freddy Martin: 
13.40 Petikan dari Discotik: 17.05 

|ngundjungi Surakarta. Dalam kun- | 

Sukraman Penguatan kepada Um- | 

Surakarta itu selama 6 hari, jalah F 

gang 
Lakan didjem | 218 

dik.wal dengan barisan Pandu Ki-| 

Disamping memberikan Sakraiman | : 
Penguatan baik di Geredja Purwusa 
ri, Purbajan, Baturetno dan Bojola:i, | 

Psannja di Solo, itu akan mengasa-| 2 

'at tgl. 8-10 pagi dihalaman SMA | 
Kanisius Putra Keprabon- akan Cl 

PELADJAR2 SMA-C- GELISAH. 
SEDIAK BEBERAPA hari ini ci 

dalam kota Jogja terdapat plakat? 
jang disiarkan oleh para ,,korban” 
SMA-C/juridis-ekonomis jang dim 
udjian penghabisan tahun ini tidak 
lulus. Mereka- itu kini dalam keada 

gelisah ber ng. dengan mak 
“untuk — mengganti 
ekonomis — mendjadi 

mis. Dengan pe 
djar2 jang. ti- 

jian penghabisan 
“tidak akan da 
jarannia lagi. 

  

    

    
    

    

   

   
   

  

   
   

   

    

  

  
  

  

knja nasib, para op'a 
: lulus udjian pengha 
tersebut — mendapat 

   o hari jang lalu para pela- 
2 tidak lulus dalam udiian 

n Hu telah mengirimkan 
egasi untuk memperdio- 

mereka dan menjar- 
esolusi kpd. Kemen- 

“ 

Hasil perundingan tersebut ia'ah 
bahwa: 1) Udjian ulangan bagi pa 
ra tjalon udjian penghabisan SMA- 
C/juridis-ekonomis jang tidak Tulus 
pada tahun ini akan diadaka, pada 
tahun 1954/1955 bersamaan dengan 
udjian penghabisan SMA lainnja. 2). 
Jang boleh turut udjiar tersebut ha 
nja mereka jang pada udjian jang 
lalu tidak lulus. 3). Udjian itu ada- 
lah udjian biasa. 4). Bekas murid2 
SMA-C/juridis-ekonomis negeri dan 
bersubsidi dapat ditampung diseko- 
lah2 jang dulu mempunjai bagia, C 
juridis, asal djumlah murid jang ti 
dak lulus itu tidak kurang dari 15 
orang. 

Berhubung dengan hasil pembitja 
raan dengan Kementerian P.P. dan 
K. itu belum meliputj seluruh reso 
lusi jang diadjukan oleh mereka, ma   

(ka sekali lagi mereka akan mengirim 
ikan delegasi kepada Kementerian P. 

P. dan K. untuk memperdjoangkan 

djalan Tuntang, Salatiga dan ke Ka' 

15 km. dari: 

Taman Kepanduan: 17.45 Buluh Pe! resolusi tersebut. 
La! # 18.00 Na jatt: 18.20 

ara a: 18.30 Peladjaran nj Uh ji. 2005 Pinale Pemilihan Bintang! TEMANGGUNG 
Radio 1954, 22.15 Malam Variasi: 
23.00 Tutup. 5 

f | PERINGATAN 59 TAHUN. 

    

Surakarta, 12 Sept. 1954: i , 2 
Djam 07.15 Permainan orgel: Pada tg. 17. September. j.a.d. 

07.45 Njanjian bersama: 08.30 Ta- kantor Sosial Kabupaten Temang 
man Indrija: 09.00 Rempah2 Akad gung akan memperingati 50 tahun 

' pagi: 09.15 Rajuan pagi: 10.00 Kla- perawatan anak2 dan orang? tja- 
sik ringan: 10.15 Kienengan leng- tjad '(Lembek Ingatan) dengan 

  
tempat pemandian ,,Muntjul”. Pula | 
orang dapat menjaksikan atau ,,man : 

Sk 

re, 

mengambil ikan. 

jang | 

kap: 12.15 Dari laiar putih: 12.30 
Trio Kirana: 13.00 Petikan dari dis- 

cotheek: 13.45 Dari Wanita untuk 
i Wanita: 14.15 Bing Crosby: 17.05 
Rajuap petang: 17.45 Ruangan Pe- 
muda Pemudi "2 15 s3iimbar Kese- 
|hatan, 1945 Mvs“k -uangan: 20.05 
Pemberian na..2p Pirienang2 Per- 
ombaan Bistar2 Raco, 22.15 Se- 
kar Galih Pantjawarna: 23.00 Tu- 
Lip 

  

| Jogjakarta, 12 Sept. 1954: 

| Djam 07.15 Puspa Suara: 09.15 
Konsert untuk biola: 09.30 Varia: 
Lagu2 Indonseia: 10.15 Wajang 
(irang, 13.10 Minggu gembira? 13.40 

| Dendang siang, 17.00 Taman Ksa- 
- tria: 17.40 Rajuan tak bersya:r: 18.15 
Perlude dan Fuga: 19.40 Krontjong 
Asli: 20.05 Pinale Pemilihan Bin- 
tang Radio 1954: 22.10 Fembatjaan 
Buku, 23.30 Tutup. 

Diakarta, 12 Sept. 1954: 
Djam 07.30 Minggu gembira: 

08.10 Pekan datang: 09.30 pilihan 
Pendengar: 09.10 Rajuan-dari Mina 
hasa: 09.30 Tjerita Minggu pagi: 
10.00 Dari Gedung Artja: 1115 
Musik klasik: 11.30 Musik Irigana: 

12.00 Orkes Pantja Ria, 12.40 O.4. 
Rajuan Angkasa: 13.00 Orkes Dupa 
:Nirmala, ” 13.40 Orkes Kronyons: 

17.00 Taman. Putra: 17.35. Orkes 
Bambu Sangihe: 18.00 Ruangan Kc- 
panduan 19.45 Musik - ruangan, 
20.05 Pinale Pemilihan Bintang Ka- 

tjawarna: 23.090 Tutup. 4 

Semarang, 13 Sept. 1954: 
Diam 06.10 Oumtet Harry. 05.49 

Bing Slamet dan Ratna: 57.19 Dari 
Tango Malando: 07.39 Dar' Amun 
Parahijangan, 12.05 Dendang Teru- 
na, 12.30 Gending2 Bali: 12.45 “Yr: 

kes Woody Herman 13.15 Suara Sal 
Saulius: 13.46 Orkes  Krontjong: 
14.15 Carroli Gibbons: 17.05 Pa- 
dier. Suara bersama: 17.40 Ssrda 
meraju: 18.30 Krontjong Asli: 19.30 
Langgam dan Krontjong Baru: 20.30 
Pemberian hadiah Pemenang  Bin- 
tang Radio, 22.15 Malam gembira: 
23.60 Tutup. 

Surakarta: 13 Sept. 1954. 
Djam 06.03 Pagi meraju, 06.15 

Pagi gembira: 06.45 Geraldos 07.15 
Dari Amerika Latin: 07.45 Gen- 
ditg2. DjaWas" "YAOS na "INA en 
13.45 Klenengan dari Kraton: 17.05 
Gelanggang Kepanduan: 17.45 Va- 
ria Djawa Tengah, 17.55 Jrama Te- 
nang: 18.30 Hiburan petang: 20.30 
Irama klasik: 21.20 Siteran njamleng 
22.15 Siteran njamleng (landjutan): 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 13 Sept. 1954: 
Djam 06.10. Lagu2 dari Okiaho- 

ma: 06.40 Rajuan Putri Maluku: 
07:15 Instrumentalia ringan: 07.45 
Njanjian Rubiah dll.: “12.05 Sedje- 
nak dengan Abdullah: 12.15 Irama 
wals: 12.30 Njanjian Batak: 12.45 

Orkes Primo Scala: 13.19 Musik 
sambil bekerdja: 13.50. Hidangan 
siang: 17.00 Rajuap sore: 17.40 War 
na warni sore: 18.30 Orkes Yang 
Kiem: 19.40 Dibawah Sinar Bulan: 
20.30 Pemberian Hadiah Pemenang 

| Bintang Radio 1954: 22.15: Pembe- 
rian Hadiah Pemenang Bintang Ra- 

dio 1954 (landjutan): 23.00. Tutup. 

Diakarta,. 13 Sept. 1954:   rut keterangan selama bulan Djanua | 
ri — Agustus 1954 Muntjul dapat 
menghatsilkan Rp. 3:000,—. Dahu, 
lu pemandiap ini diusahakan oleh 
dukuh Rowoboni, : tetapi belakangan 
ini diusahakan oleh Kabupaten Se- 
marang, sedangkan dukuh tadi men 
dapat pembagian untung. Djurttlah 
pengundjung di Muntjul pada hari 
Minggu pernah tertjatat 85 orang 
dan sedikitnja 25 orang, Demikian 

"Jah setjara singkat mengenai Rawa   
  

Kontrak mengenai hal ter 
sedang didalam  pembitjaraan, k 

      

Pening dan pemandian Muptjul jg. 
ini masih dibangun, 

5 

Kerdja: 18,30 Tunas Mekar: 

Djan 06.10 Seni Sunda Studio 
Djakarta: 07.10 Lima  Serangkai: 
07.30 O-K. Pantjawarna: 12.00 Di- 
sekitar Danau Singkarak: 12.40 Dwi 
gitar, 13.00 Orkes Melati: 13.40 Ta 
panuli modern: 14.00 Genderan dan 
Tjlempungan: 17.00 Seni Djawa Stu 
dio Djakarta, 18.15 Keselamatan 

19.30 
Mutu Ilmu dan Seni: 20.30 Pembe- 
rian hadiah Pemenang2 Bintang Ra- 
Gio dengan Malam “gembira: 22.15 
Malam gembira (landjutan): 23.00 
Tutup. 

“dio Bag. Il: 22.15 Sekar Galih Pan-' 

pembukaan itu, 
tersebut dilangsungkan  pertandi- 
ngan sepakbola 
Kes. bond Purwokerto, bond dari 

' Solo dan kes. bond dari Djakarta, - 

pembukaan sebuah tugu peringa- 
tan. Pembukaan tugu tsb. akan 
dilakukan pada djam 11.00 siang'| 
Jang akan diundang “dalam hari 
peringatan tsb. a.l. Menteri2 So- 
sial, Dalam Negeri, Kesehatan. 
P.P. dan K., Gubernrr Diawa 
Tengah d.I.I. pembesar. 

MAGELANG 
“"DJAWATAN PURBAKALA PU, 

- SAT MENJELIDIKI PEMANDI- 
AN AIR PANAS. 

Djawatan Purbakala Pusat ba- 
ru2 ini telah mengadakan penje- 
lidikan ditempat pemandian di 
Air Panas didukuh Tjandiumbhi 
desa  Kartohardjo,  katjamatan 
Grabag, Magelang. Dalam penje- 
lidikan ini beberapa bangunan 
kuno jang terletak disekitar pe- 
mandian tersebut telah diambil 
gambarnja. 

  

-Setdtah selesai mereka mene- 
rangkan bahwa bangunan2 terse- 
but didirikan Ik. 800 tahun jang 
lalu. . Penjelid kan . selandjutnja 
masih akan didjalankan oleh dja- 
watan tsb. 

TAILATJAP 

  

S.G.B. BARU DI KROJA. 

Baru2 ini di Kroja dibuka dgn. 
"resmi sebuah sekolah SGB Partiku- 

lir jg diusahakan oleh PGRI Tib. 
Kioja. Untuk sementara SGB tsb. 
telah menerima 96 peladjar, terdiri 
dari 47 peladjar puteri dan 49 pela 
djar putera. Bagi peladjar jg bertem 

pat tinggal djauh disediakan asramr 
dengan dipungut biaja. Usaha ini 
adalah utama sekali, berhubung de- 
ngan banjaknja murid2 dari SR. jg 
terlantar tidak mendapat tempat un 

tuk meneruskan peladjarannja. 

PURWOKERTO 
PELANTIKAN RESIDEN DAN 

“BUPATI. ' 

  

  

Hari Djum'at tgl. 10 September 
1954, Bupati Banjumas R, Budi- 
man telah dilantik oleh Gupernur 
Djawa Tengah Mangunnegoro, 
Upatjara pelantikan bertempat di 
Pendapa Kabupaten Baniumas 
dan dihadliri oleh para undangan. 

Selandjutnja pada nanti tgl. 13 
September djuga akan dilakukan 
pelantikan pada R. Joedodibroto 
sebagai Residen Banjumas oleh 
Gubernur Djawa Tengah jang me 
wakili Menteri Dalam Negeri. 
Upatjara pelantikan bertempat di 
rumah Karesidenan  Banjumas 
dan dimulai djam 11 siang. 

STADION ”WIDODO” 
DIRESMIKAN. 

Hari Saptu tg. 10 September 
djam 15.00 Stadion “Widodo” di 
Purwokerto telah dibuka dengan 
resmi. Peresmian dilakukan dgn 
upatjara pengguntingan pita jang 
dilakukan oleh njonjah Residen 
Banjumas, dengan dihadliri oleh 
para undangan, Stadion itu dibi- 
kin sedjak bl: Djuni 1953 dengan 
biaja Rp. 510.000,—, jang dibi- 
ajai oleh rakjat dengan mendapat 
bantuan dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten. Panitya pembikinan 
Stadion itu diketuai oleh Komisa- 
ris Polisi Rachmad (jang kini tlh 
dipindahkan ke Semg), Patih Su- 
bagyo dan Ketua DPRDS Kab. 
Noto Suwirjo. Berkenaan. dengan 

kini di stadion 

.Ssegi tiga antara 

Fsat2 pr 

  

     

  

     

    

    

  

    
       

  

     
    

       
    

  

       

   

  

   
   

  

pembangunan Rawa Pening kini 
Rp. 65.000-—. Gambar atas waktu rombogan bupati Semarang hari 
Kemis kemaren menindjau Rawa Pening. Jang diberi tanda panah ada- 
lah tempat ,,Gumuk Browidjojo”, suatu puntjak “tinggi darimana kita 
dapat menikmati pemandangan pegunungan jang asri. Pada tempat titik 
hitam itu terdapat sumber air panas. Gambar bawah: pamerap ,,water- 
ski” (peluntjur air) suatu tjabang olahraga air jang masih baru di In- 
aonesia. sini, jang kemaren dengan sukses baik ditjoba di Rawa Pening. 

   
    

    

    

RAWA -PENING MADJU! Demikian sembojan jang kini dilantjarkan 
oleh pemerintahan kabupaten Semarang, untuk menarik perhatian cha- 
lajak ramai akan keindahan alam disekitar Rawa Pening. Untuk beaja 

»
 

telah dikeluarkan uang sebanjak 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

Indon. Ingin 
dagangan Internasional 

Keterangan Sulaimansjah Di 
»Leipziger Messe” 

Soeleimanshah, direktur DE P untuk Eropa, mengatakan hari 
Kamis di "”Leipziger Messe” (Pekan Raya Ekonomi di 
Djerman Timur), bahwa Indonesia ingin 
baik dengan segala ba la bangsa, dan bahwa Indones'a tidak akan ikut 
serta dalam sesuatu pakt militer. Dikatakan seterusnja bahwa In- 
donesia berusaha Rp35. Yara persetudjuan2 untuk memperluas per- 

setjara damai. dagangan internasiona' 
Dan walaupun tidak ada persetu- 

djuan dagang antara Indonesia dan 
Repubiik Demokrasi Djerman (Djer 

man Timur), namun. perdagangan 
langsung . antara kedua negeri ini 
dapat diperkuat. Soeleimanshah se- 
terusnja mengatakan bahwa persetu- 
djuan jang telah tertjapai antara 
DEIP dan balai dagang Rep. Dem. 
Djeiman itu ,,djauh dari memuas- 

kan”, : 

Dengan perantaraan firma 
firma Indonesia. 

Selandjutnja Soeleimanshah me- 
ngatakan bahwa dimasa jang akan 
datang, perdagangan luar negeri 
Indonesia akan d:lakukan melalui 
perantaraan firma2 Indonesia, dan 
hukan lagi akan melalu! Amster- 
dam, S' ura, London dan pu- 

d n- asing . lainnja, 
dan dengan dem'kian mengachiri 
salah satu anachronsme  peme: 
rintahan zaman kolonial. : 

.. Achirnja ia mengandjurkan su- 
paia setjara timbal-bal'k frma2 
Indonesia dan Rep. Dem. Dier- 
man menempatkan tjabang2nja 
masing di Leipzg dan di Djakar- 
ta. Diharapkannia supaja pen- 
tingnja "Le'pz ger Messe” ini 
akan diperlihatkan dengan film? 
jang akan, diputar dipusat2 per- 
dagangan jang penting2 di Indo- 
nesia dan supaja di Indonesia 
didirikan stand jang tetan dimana 
akan dipamerkan hasil2 Ren. 
Dem. Djerman. (Antara): 

    
       

TJAP DAN TANDA TANGAN 
PALAU. : 

Senrang dari Sukabumj bernama 
A.H.M PB. baru? ini untuk semen- 
tara telah ditahan oleh jang berwa- 
djib, sebab ketika ia datang di Kan- 
tor J.U.B.M. Smg. telah terdapat 
membawa tjap stemnel dan tenda 
tangan palsu dari Kontrolir Kantor 
tsb. Kedatangannia dj Kantor JUBM 
itu. ALH.M.B. akan meminta surat 
idzin pengangkutan beras ke Suka- 
bumi. Pengusutan lebih landjut se- 
dano. dilakukan. 

MAORAA   

HARGA EMAS. 
Semarang, 10 September. 

24 karat: Rn Rp. 42.50 
eli » p— 

22 karat: dual » 38,50 
beli ». 37,50 

Diakarta 9 September- 
24 krt tiap gr. Rp. 43.25 nom. 
22 krt tap gr. Rp: 42.25 nom. 
Surabaja 9 September. 

London 9 September, 5 
Harga emas internasional menurut 
h'tungan dollar Amerika adalah 

sbb: $ 
Emas Macao tap ounce 37.78 

35.26 Emas Beirut tap ounce 
Emas Hongkong tiap ounce 38-09 
PSEBEKIAALKEL KBK LS aeeibele bed e X 

TJIREBON 
TJERAMAH JUSUF 

  

WIBISONO 
Senen petang 'jl. bertempat di pa- 

berik - penggergadjian Indonesia 

Teak. Coy” Tjirebon telah di lang- 
sungkan tjeramah jg dihadliri Ik. 
500 orang para anggauta SBII. Pem 
bitjara dalam  tjeramah  jalah Mr. 
Jusuf Wibisono dan anggauta Par- 
lemen S. Narto. Mr, Jusuf Wibiso- 
no membentangkan tentang  beleid 
Pemerintah mengenai soal ekonomi 

dak disetudjuinja.  Pembitjara “'S. 
Narto membentangkan soal2 jg me 
ngenaj pemilihan umum. Sesudah 
dari. Tjirebon Mr. Jusuf Wibisono   
meneruskan  perdjalanan ke Peka- 
longan. 

PEMBANGUNAN AIR 
SEPANDJANG 500 M. 

Atas inisiatip pamongdesa Kreng 
seng, Ketj. Krangkeng Kab. Indra- 
ntaju baru2 ini telah berhasil me- 
njelesaikan saluran air sepandjang 
500 meter setjara gotong rojong. 
Saluran itu dapat mengairi tanah 
kering seluas 70 ha, dan sebelum 
ada saluran itu tanah tsb. tak da- 
pat ditanami karena kekurangan 
air. Kini direntianakan pula untuk 
membikin talang air diblok Weng- 
ku sampai keblok Kolok sepan- 
djang 150 "meter jg akan dapat ric- 
ngairi sawah seluas 95 ha, 

dan keuangan jg oleh Masjumi ti-' 

Perluas Per- 

Leipzig, 
mempunjai hubungan 

| Andjuran N. U. 
Kpd Pemerentah 

ACTING KETUA fraksi NU 
(dalam parlemen H- A. S. Bach- 
mid jang pada waktu ini sedang 
menghaaliri konggres NU ke-29 
di Surabaia, mendjawab pertanja- 
an ”Antara” menerangkan, bah- 
wa sampai pada saat sekarang 
ini NU masih pertjaja bahwa ka- 
binit akan dapat terus bekerdja 
sampai pada pem han umum jg 
akan datang. Tetapi untuk selan- 
djutnja adalah tergantung pada 
p-hak lain dan #indakan2 kabinet 
pada masa jang akan datang. Da- 
lam pada ita nota politk jang di- 
sampaikan kepada Menteri2 NU 
dalam kabinet baru2 ini, bukan 
berarti suatu tuntutan melainkan 
lebih bersifat memberi sumbang- 
an berupa andjuran guna perbai- 
kan beleid kabinet pada masa 1s 
akan datang. Demikian H. A. S. 
Bachmid. 

Sebagaimana diketahui nota "poli 
tik itu adalah sebagai hasil konpe 
rensi antara P.B. dan kosul2 N.U. 
jang dilangsungkan di Djakarta pa 

.Ia tg. 1 DjuH HI. terdiri dari 3 po 
kok, jakni pertama menghargai ke 

| Mataan2, bahwa walaupun mengha 
Gapi kesukaran2 kabinet telah da 
pat melaksanakan sebagian dari pro 
gramaja, kedua menjatakan keketies 
waan N.U. terhadap bsleid kabins: 
mengenai soal2 kepegawaian, ja'tu 

  

'Rakjat Sovjet Uni 
Madju Pe 

« 

sat Dalam 
Segala Lapangan 

Tak Ada Pengangguran — Upah Naik. Harga2 
Turun 7 - Kali—Wanita Jg Lahirkan 10 Anak" Da- 
pat Gelar Pahlawan Ibu — Kesan2 Rombongan 

Wanita Dlm Penindjauan Ke Sovjet Unie 

SETELAH LEBIH DARI sebulan berada diluar negeri, rom- 
bongan wanita Indonesia jang diundang menindjau Sovjet Unie 
Kemis sore telah berada di Indonesia kembali. Seperti diketahui 
rombongan itu terdiri dari 10 orang jang keberangkatannja diusa- 
hakan oleh Gerwanj atas undangin dari Komiic anita Anti Fa- 
sis Soviet Unie. Rombongan tsb. selain terdiri dari 3 utusan Ger- 
wani djuga dari perseorangan2. 

achjuni masih tinggal di Inggeris dan Nederland untuk dan R. 
Dua orang, jaitu Nj- Soetarman 

keperluan masing2. Selain menindjau Sovjet Unie, dalam perdja- 
lanan kembali ke Indonesia rombongan djuga menlapat undangan 
untuk menindjau Republik Tjechoslowakia dari - Komite Wanita 
Tjechosiowakia dari Komite Wanita Tjpchosiowakia. Kargna me- 
nunggu kapal terbang rombongan tinggal di Nederland 6 hari. 

Adapun kesan? perdjalanan pe- 
nindjauap rombongan tersebut me- 
nurut keterangan jang diberikan 
rombongan pada pers pokok2nja 

adalah sebagai berikut: 

I. Di Sovjet Unie dalam waktu se- 
lama tiga minggu rombongan telah 

menindjau berbagai objek2 pemba- 
ngunan dikota Moskow, Republik 

Usbekistan, Republik Georgia dan 
kota Leningrad. Disamping itu rom- 
bongan djuga mendapat kesempatan 
untuk bertemu dan mengadakan per 
tjakapan . dengan berbagai instansi2 
pemerintah a.l. Kementerian Pendi- 
dikan, Kementerian Sosial, Kemen- 

terian Kehakiman dan  organisasi2 
kebudajaan serta gabungan Serikat 
Buruh Seluruh Sovjet Unie. Tiga 
minggu tidak tjukup untuk. bisa 

mengadakan penindjauan jang' luas 
dan mendalam, tetapi dari perdja- 

lanan itu, rombongan telah bisa me- 
narik beberapa kesimpulan, jang 
berkisar atas tiga pokok jaitu: 

1. Pada umumnja rombongan 
merasa, bahwa di-mana2 rombo- 
ngan berada, rakjat Sovjet Unie 
baik laki2, maupun wanita dan 
anak2 menjambut rombongan de 
ngan penuh persaudaraan, sehing- 
ga rombongan merasa seperti di 

jo) seorang pemuda Belanda jang 
.baru sadja kelusr dari pendjara ka 
rena dia memihak perdjoangan rak 

.jat Indonesia, 

Rombongan djuga mendapat ke 
sempatan untuk melihat beberapa 
Objak sosial di. Negeri Belanda dan 
melihat daerah bekas  kebandjiran 
di Zeeland, 

Demikian pokok2 dari kesan ten 
'tang perdjalanan rombongan, jg. me 

nurut keterangan rombongan dinja 
takan dengan objektif. 
Rombongan wanita Indonesia jang 

.kembali dari penindjauan ke Soviet 
Unis itu adalah: 1. Nj. Andreas, 2, 

Nj. Soepardjo, 3. N. Srijati Sastro 
amidjojo, 4. Ni. Soeharti Soewarto, 
5. Nj. Sritohir, 6. Nj. Effendi, 7, 
Nj. Samsudin, 8. Nj. Hanafi. 

(Antara) 

  

PEMAIN2 AUSTRALIA WOR- 
THINGTON DAN DON CAN- 
DY TIDAK DJADI DATANG 

KE INDONESIA. 
Menjambung berita tentang mak   rumah sendiri. Rasa persahabatan 

itu meresap dan nampak di-mana 
|sud kundjungan pemain2 tennis Aus 

| tralia, Worthington dan Don Candy 
mana dan tidak hanja ditudjukan | ke Indonesia lebih diauh Pengurus 
kepada kaum wanita Indonesia | Besar Pelti di Djakarta mengabar 
sadja tetapi djuga kepada semua ' kan, bahwa rentjana kundjungan itu 
bangsa2. . | terpaksa. dibatalkan.  Diterangkan 

(oleh Pengurus Besar Pelti,. bahwa 
2. Rakjat Sovjetr Unie telah ma-' berhubungan dengan beberapa hal 

dju dengan pesat dalam semua la-i mendadak dinjatakan oleh Don Can 

pangan, Pembangunan2 telah diada- dv, ia tak dapat turut datang ke In 
kan dengan rentjana tertentu  dan' donesia. Karena itu o'eh Pelri diang 

meliputi kepentingan seluruh rakjat. gap, bahwa kundjungan seorang pe 
Persamaan "hak antara laki2 dan! main sadia ke Indonesia kurang fae 

| dahnja. Lagi pula penjusunan atja wanita dilaksanakan dalam undang2 

dan praktek. Teristimewa mengenai 

kesedjahteraan kaum ibu dan anak2 | 
pemerintah telah melindunginja de- 

ngan adanja Undang2 keluarga, ba- 
njaknja kliniek2 bersalin, penu'pan 
kanak2 dsb. dengan tidak usah mem 
bajar. Harga barang2 telah turun 
7 kali dan upah pekerdja terus naik, 
disamping adanja djaminan2 sosial 
jang luas. Nampak bahwa disana 
tidak. ada pengangguran dan oleh 
karena itu tidak ada wanita jang 
terpaksa 'mendjual dirinja (peiatjur- 

ira pertandingan2 mendjadi sukar ka 
renanja. Iacnurut kabar lebih ajauh, 

sebagai ' pengganti pemain-pemain 
' Australia itu, oleh Pelti sedang di 

usahakan kedatangan regu  Davis- 
Cup Selandia-Baru ke Indonesia. Se 
bagaimana diketahui, regu  Davis- 
Cup Selandia-Baru itu kini masih 
berada di Italia: Dalam perdjalanan 

pulang dari Italia itu Pelti akan me 
ngusahakan supaja rombongan pe 

main tennis Selandia-Baru itu sing 

gah beberapa hari di Indonesia. 
an). Kemadjuan2 produksi diusaha- 
kan dengan mechanisasi dan 

pekerdja jang dapat melaksanakan 

pekerdjaan menurut rentjana  men- 
dapat premie dan tanda2 penghar- 
gaan. 

Kaum ibu jang melahirkan 5 anak 
dan selebihnja - mendapat 
dan kaum ibu jang mendapat andai 

kaum : P.S.S.I. AKAN KIRIM KESE- 
BELASAN NASIONAL KE 

WARSAWA. 

Hari Rebo telah diadakan perte 
muan antara pengurus harian PSSI 

dan utusan GPDS D. Lobo. Lobo 
mendjelaskan tentang Festival Pemu 

bintang da jang akan diadakan di Warsawa 
besuk 1955 dan mengharapkan, agar 

lebih dari 10 orang anak mendapat PSSI dapat mengirimkan suatu team 
gelar pahlawan ibu. Kewadjiban be 
ladjar dilaksanakan — untuk dikora2 
sampai sekolah menengah. aan. di- 
desa2 sampai sekolah rendah dengan 
tidak usah membajar (gratis). Maha- 
siswa2 pada umumnja mendaput bea 

siswa. bula huruf sudah tidak ada 
dan kematian baji2 dan anak2 tidul   antaran,a mutasi, dan ketiga soal ke 

amanan dalam negzri. 
Bachmid tidak bersedia memberi 

kan djawabin atas pertanjaan, tind: 
kan2 apa jang ditempuh oleh NU. 
diika nota politik itu tidak dipenu 
hi oleh kabinet, melainkan hanja me 
nerangkan, bahwa N.U. -mengharap 
supaja soal2 diatas dapat diperdju 
angkan olch menteri2 N,U. dalam 

“kabinet sehingoa keket'ewaan jang 
ada sekarang ini dapat hilang. dan 
kabinet akan lebih memperoleh ke 
madjuan2 seperti jang diharapkan. i 

Pemilihan Umum. 
Men',awab pertanjaan mengenai 

soal pemilihan umum, Bachmid te 
rangkan, bahwa N.U. telah mempu 
njai satu pegangan supaja pemilihan 
umum itu dapat dilaksanakan  sele 

“kas mungkin. Dalam pada itu ia ja 
22 krt tiap gr. Rp: 42-— nom- kin, bahwa kemungkinan timbulnja | 

“kesulitan2 akan dapat diatasi sehing | 
ga djangka waktu jang Pan 
oleh pemerintah dapat ditiapai dan! 
andaikata sampai terlambat hanja | 
terhitung beberapa bulan, artinja ti | 
dak sampai tahunan. Demikian H-A. 
S. Bachmid. Keterangan ini diberi 

'kan didepan Menterj Agama K.H.! 

Masjkur jang djuga menghadiri kon | 
gres N.U. Kjai H. Masjkur sendiri 
tidak. bersedia memberi d,awaban ! 
atas. pertanjaan-,.Antara”, karena ia 
baru sadja kembali dari: Mekkah dan ' 

' menjerahkan pertanjaan kira kepada : 

“fraksi N.U, dalam parlemen H.A.S, | 
Bachmid. (Antara). 4 

EKONOMI 
HARGA KARET SINTETIS DI 

AMERIKA SERIKAT. 
Kalangan Pemerintah di Amerika ' 

Serikat menjatakan, bahwa Amerika 
tidak. bermaksud untuk Ine GARA 
perobahan terhadap harga karet sin 
tetis dalam. waktu jang dekat inii 
Ditanjakan pendapatnja mengenai 
berita dari Singapura jang menjata 

(kan, bahwa ,,Pemerintah Amerika 
Serikat sedang mempertimbangkan 
Lntuk menurunkan harga karet sin- 
tetis” djurubitjara dari Federal Fa- 
cilities Corporation mengatakan, ban 
wa harga karet sintetis dan butil 
akan dipertahankan dengan 23 $ sen | 
tiap poundnja untuk pendjualan | 
umum. Ia peringatkan kembali, oah | 
wa kenaikan harga karet sintetis daj 

rj 22 $ sen mendjadi 23 dollar sen 
terdjadi sedjak tanggal 30 Diuni jg. | 
Ialu. Perlu diketahui, bahwa Fede- 
ral Facilities Corporation (FFC) ada | 
lah. pengganti — dari Reconstruction 
Finance Corporation, J 

  

ada 19o. Banjak sekali kaum warta 
menduduki funksi2 jang pentung ui 

seluruh negeri. Gedung2 universtei' 
dibangun dimana2 disamping se 
dung2 dan istana2 untuk kebudaja 

ari. Dari apa jang rombongan bias 
dengan mata sendiri mengenai hasi!2 
pembangunan2 itu, rombongan @a: 

pat mengerti, bahwa pemerintah dan 
rakjat Sovjet Unie telah bersasu Iii 
bei dalam melaksanakan sezala ia 
ha-usaha pembangunan guna keren 
Engap seluruh rakjat. 

3. Tjita2 perdamaian di Sovjet 
Unie dimiliki segenap rakjat. Dari 
hal itu rombongan mendapat ke- 
san, bahwa rakjat dan pemerintah 
Sovgzt Unie berusaha sungguh2 
untuk mempertahankan tjita2 
perdamaian. 

II. Selama berada di Tjechoslo 
wakia 5 hari rombongan tetak 
mendjadi tamu2 dari K mit& wa- 
nita Tjechoslok'a dan diadjak me- 
Iihat berbagai pembangunan? d'- 
kota dan desa2. Dari penindiauar 
itu rombongan menarik kesimpu- 
lan, bhw sekalipun  Reppubl'k 
Tjechoslowakia baru berumur se- 
puluh tohun, negeri ini djuga ma- 
dju dgn pesat. Sepert" halnja d' 
Soo'et Unie hak2 wanita dlindu- 
ngi dlm undang2 dan di'laksana- 
kan dim praktek. Buta huruf dan 
pengangguran tidak ada laci dan 
semua pembangunan dtudjukan 
guna kepentingan seluruh rak'at. 

IN. Waktu berada di Nederland 
rombengan mendjadi tamu2 dari Ko 
misariat Agung R.I. di Den Haag. 
Atas usaha Ibu Susanto dan Ibu Ju 
supadi rombongan bisa bertemu de 
ngan semua isteri2 dari psgawai In 
donesia jang berada di Negeri Be 
landa dan pula dapat undangan da 
ri Perkumpulan Kaum Ibu Indone 
Sia (jaitu perkumpulan dari wanita 
wanita pekerdia jang telah lama se 
kali tinggal di Negeri Belanda). Di 
samping itu rombongan diuga men 
dapat undangan dari N.V.B. (Neder 

sepakbola nasional ke Warsawa (Po 

landia). 
Pertandingan2 dalam Festival Pe 

muda ini nanti akan d'langsungkan 
lalam bulan2 -Djuli dan Agustus ta 
hun depan memakai peraturan 
Olympiade. 

Undangan2 untuk mendatangi Pe 
kan Pemuda di Warsawa ini nanti 

nja akan dikirim langsung diri Po 
'ardia kepada pusat? olahraga. 

Kesan2 jang didapat dlm: pertemu- 
1 itu dalah bahwa kini telah dapat 
diimbu'kan sling mengerti antara 
PSSI dan GPDS, sehingga dlm. pe- 
ngiriman rombongan olahraga Indo 
nesia ke Festival itu nanti dapat di 

atur dengan baik. 

PERTANDINGAN POLO - AIR 
MEREBUT DJUARA DJAWA 

TENGAH. 
Atas usaha Brothers Swimming 

Club Solo, pada tgl. 19-9 jad. di- 
pemandian Tirtomojo Solo akan 
diadakan Pertandingan Polo-air 
untuk merebut Djuara  Djawa 
Tengah. 

Selain pertandingan itu, oleh 
Djuara ' Schoonspringen pada 
Olympiade di  Helsinky 1953 
Sammy Lee, akan diadakan de- 
monstrasi dan schoonspringen. 

Seperti diketahui, Sammy Lee 
adalah soerang warganegara Ame- 
tika keturunan Korea. 

   
PPMI TIDAK DJADI KIRIM 

UTUSAN KE PEKING. 
Perhimpunan Persatuan Maha- 

siswa Indonesia (PPMI) tidak 
djadi mengirimkan wakilnja ke 
Council meeting”. W.F.D.Y. 'di 
Peking baru2 ini. Berhubung dng 
itu, wakil ketua PPMI Dulmanat 
di Bandung menjatakan penjesa- 
lannja, lebih2 karena PPMI sudah 
mendapat undangan. 

KE NEW ZEALAN, 
Pada tgl. 12 September 

akandatang akan berangkat de- 
ngan pesawat terbang ke New 
Zealand. R. Atik Romlie, Kon- 
trolir Kepala pada Kantor Inspek- 
si Sosial Propinsi Djawa Barat di 

jang   an'se Vrouwen Beweging) dan atas 

urahinja dapat mengadakan pertemu | 
an dengan beberapa pemimpin E.V.j 
GC. (Benhsid Vaksentrale) dan dju' 
ga dengan Piet van Staveren (Pito 

Bandung, untuk mengikuti trai- 
ning course dinegara tersebut da- 
lam lapangan kesedjahteraa 
anak2, selama 6 bulan - dala 
rangka Colombo Plan Techniff 
Cooperation Scheme, : 

  

  

DIBUTUHKAN 

Satu Tena 

Pelamar 
datang di : Pertj..,, Ha 

ga Pemuda 
Tamatan Sekolah Dagang, 

, Faham Administrasi Perusaihaan/Pembukuan. 
2? Djl, Mg Imahera Bai 
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DENGAN 1 APAT at besar sekali dari kan kampanje upaja 0 publik, antaranja dari pihak pers g wakil dari pe Tenggara Taloda an Razgia 
pihak Komisariat Tinggi Belanda 2 mendjadi penanda 
polisi, Djaksa2, dan Ba 

hadap pemerintah sjah Repubiil 
serta persediaan2 untuk mereka 
18 December 1953. 3 

Djaksa menuntut dia berdasar- 
kan pasal 124 KUHP (dengan 
sengadja membantu musuh dima- 
sa pera emberor 
tak atau bermaksud memberontak 
dengan menggabungkan diri pada 
gerombolan). si 
' Selama per Ka berang 
sung, tampak pendjagaan sana 
kuat sekah ana pihak Mobiele 
Brigade, jang ketjuali bersendja- 
ta lengkap, djuga ' memperguna- 
kan Tani skop-telefoon” — dan 
ber-djaga2 baik didalam ruangan 
sidang maupun diluar dan dise- 
kitar Pengadilan Negeri. 
Terdakwa Sehmidt dibela oleh 2 
pembela, jakni Mr. 1 
van Bouman, pada djam 8.45 de 
ngan -dikawal oleh Mobrig can 
Resersur2, memasuki ruangan si- 
dang dengan berpakaian badju 
putih, tjelana abu2 serta berdxsi: 
dia tampak tenang2 sadja bahkan 
sebentar-sebentar tersenjum:  ke- 
dua-belah tangannja tidak dibor- 
gol, pada pemeriksaan perkaranja 
ini terdakwa pada umumnja meng 
gunakan-bahasa Belanda dalam 
mendjawab perunyaang Hakim 

-  Menjangkal ala fu- 

Dalam - pemeriksaan perkaranja 
ini, Schmidt menjangkal segala tu 
duhan jang dilantjarkan atas dirinja 
baik mengenai tuduhan primair, sub 
sidair dan lebih subsidair lagi. Me 
nurut terdakwa, dia sama sekali ti 
dak pernah .mendjadi anggota atar 
memimpin gerombolin jang berge 
rak dibawah tanah untuk memberi 
kan perlawanan kepada pemerintah 
R.I., bahkan menurut pengakuannja 
dia pernah beberapa kali memberi 
kan pertolongan kepada opsir TNI: 
antara Jain memberi-tahukan tentang 
bahaianj Wsesterling, konsentrasi ge 
rombolin D.I. di Bekasi, dan lain? 

Sudah djadi tradisi bagi. 
nja utk djadi militer, 

Atas pertanjaan dan - permintaan 
Hakim terdakwa telah mentjeritera- 
kan riwajat-hidupnja dari negeri Be- 
landa sampai kepada masa pengaku- 
an kedaulatan. Sesudah menerangkan 
bahwa ia lahir pada 12 Maretstahur 
1903 serta menerangkan tentang ri 
wajat hidup ajahnja jang djuga rber 
djadi seorang opsir militer Belanda 
terdakwa. Schmidt katakan, habwa 

-karena sudah mendjadi tradisi bag 
familinja untuk mendjadi militer, ma- 
ka diapun ber-tjita2 untuk mendjad 
seorang militer. Sementara ita me- 
nurut terdakwa, ia banjak membatja 
dalam buku2 tentang keadaan di In- 
donesia, jang menjebabkan ia ber- 
hasrat pula untuk datang ke. Indo- 
nesia. : 

Sesudah keluar dari sekolah militer 
di Breda dan sesudah mendapat pang 
kat Letnan II di Nederland dalam bu 
lan Agustus 1925, menurut terdakwa 
dalam bulan Pebruari 1926 ia datane 
ke Indonesia. Di Indonesia - mula? 
katanja ia ditempatkan di Bogor, ke 
mudian di-lain2 daerah, — antaranjz 
Atjeh, Sumatera Selatan, Djawa Te 
ngah dan Timur, dan lain2. Waktt 
berada di. Atjeh dalam. tahun 1928. 
menurut terdakwa, ia dinaikkan panc 
katnja mendiadi Letnan I. Kemudian 
ditahun 1937 naik lagi mendjadi Kap 
ten sewaktu ia ditempatkan di Solo 

Tidak kenaj sama Karto- 
suwirjo. 

Hakim : Apakah terdakwa kenal FI 
sama seorang jang bernama Karto- | 
suwirjo ? Tan 3 

Terdakwa : Saja tahu nama Kar- 
tosuwirjo dari surat? kabar, jang di- 
katakan adalah 
D.I. di Djawa Barat, tetapi saja tak | 
pernah bertemu dan bitjara dengar | 
dia. 4 : 

Hakim: Apa kenal seorang ber- 
nama Achamd Sungkawa ? 

Terdakwa: Tak pernah. Nama ini 
saja" dengar waktu saja diperiksa. 

Hakim: Apakah sebab2nja sesu- 
dah tentera Belanda pulang ke .Ne- 
derland dan KNIL dibubarkan, tuan 
masih tinggal di Indonesia ? 

Terdakwa: Sebabnja karena saja 
tak diperlakukan baik oleh tentera 
Belanda dan karena saja suka sama 
negeri ini (Indonesia, Red.). Selan- 
djutnja terdakwa terangkan, bahwa 
maksud untuk tinggal di Indonesia, 
sudah Jama terkandung didalam ha- 
tinja, dan karena itu ia telah minta 
supaja anaknja djuga datang kemari. 
dan kemudian bekerdja pada salah 
satu perusahaan di Surabaja. Tetapi 
wa saja ditangkap, anak buah 
saja dilepas dan kini berada di Aus- 
tralia. EN Ne 

Hakim : Apa pernah tuan berseli- 

K emadjuan . Pen- didikan” Di" Viet: 
nam Utara 

  

DIWARTAKAN oleh Hsin Hua 
dari Vietnam Utara bahwa  daiim 
propinsi Thai Nguyen 
arak sekolah pada “waktu ini me- 

   ala | 
Tidak Kenal Kartosuwirjo Atau Achmad| lai Masuk basil” AP 

TAN | Mahligai Sa 
Anaknja Dip 

— agar supaja Ronggo' Djati 

endjagaanMobrig Didepan| 
gadilan Sangat 

      

   

), pasal 108 (memberon 

oegheim dan | 

n - Katakanl/' pi ST nga es sadasa 1 i: Negara2 Antri 

    

     PRESIDEN FILIPINA 
4 

| Magsaysay hari Kamis 2 me- 

  

         

Kuat | 

    

   

   

  

   

      

   

erkuat y 
: | la ik Barat- sih dengan salah satu pembesar In da : 5 ' donesia ? : |. Menurut Magsaysay, langkah2 Terdakwa : Saja tak pernah ber- (tadi falah: sanad 

selisih, sebaliknja saja 
kerdja-sama. $ & m Bentji pada Spoor karena | Serik 

pernah be-j 1. Persetudjuan jang tertjapai Jas 
erundingan ' Dewan Amerika 

pina pada tgl. 4 Sept. il,    

terdakwa, apakah  sebabnja Spoor 
membentji pada terdakwa dan terdak 
wa menganggap  Spoor musuhnja 
jang oleh terdakwa didjawab, bahwz 
sebabnja dialah karena kawan? di: 
tak senang pada  Djenderal Spoor 
jang dianggap selalu ber-laga2, 
'Djaksa: Apa 'sebab tuan dan te. 

man2 tuan tak senang pada Spoor? 
Terdakwa: Sebab  Spoor dipan- 

dang lebih banjak merupakan seo: 
rang politikus. daripada dan bukan 
seorang militer, serta selalu mendja- 
lankan kemauannja sendiri sadja. An 

Diuadurkan sampai 23 3 | 
September jad. MEMENTAN DJEPANG 

Sesudah dikemukakan beberapa MENS A ”SINGAPORA?”. 
pertanjaan lagi, atas permintaan Pemerintah Djepang pada hari Ka 
pembela Mr. Boegheim — jang da- | mis telah mensita kapal Inggeris ,,Si : 
lam hal ini katanja akan mempela- | ngapore” sebesar 9.236 ton, dan me! 
djari keterangan saksi2 jang: pernah | merintahkan, supaja kapal tersebut | didengar oleh polisi — Hakim C:K dilelang, terketjuali djika" pemiliknja ' 

membajar kerugian sebesar kira $ 10. ! Lim undurkan sidang sampai tang- K : Jjal 23 September jang akan-datang |000 dollar kepada sebuah firma Dje , 
(Antara). 

rikan reaksi setjara otomatis” apa-, 
bila Filipina diserang. | 

3. Konperensi SEATO Rebo j.l. 
telah menjetudjui ,,Perdjandjian Per 
tahanan Kolektif Asia Tenggara” 
dan ,,Piagam Pasifik”. 

Kata Magsaysay,  tindakan2: tsb. 
Jiatas tadi,- ditambah dengan tinda- 
kan2 PBB untuk mendjaga keaman- 
an, merupakan benteng jang kuat 
terhadap agresi Komunis atau agre- 
si dari sumber manapun djuga.” (An 
tara). 

Dart kalangan jang dapat di- 
pertjaja. disalah satu dua rari ini 
akan sampai di Tg. Priuk beribu? 
karung tepung terigu dari Austra- 

    kan pensitaan tersebut, setelah pemi i 
liknja tak mau membajar denda se- ! 
besar 3.500.000 yen ($ 9.777) jang ! 
telah didjatuhkan ikepadanja oleh se! 
buah pengadilan maritim, jg. meng ' 

  

  
'Ant). Kobe pada tanggal 11 Maret. 

  

  

   
CJATUR he 
NDonesia "jon Lawan 

Permaisuri ' 
Tjoa Ging Hwie Kalah ,,Gertak” 

8 1 . 

Dari Cholis Tag 
BABAK KEDUA telah dimulai dengan pembukaan Tjoa Ging 

Hwie lawan Cholis. Tjoa Ging Hwie sebagai anggota perkumpulan' 
"Kuda Hitam” (Panti Pemuda) tidak menjia-njiakan keahliannja 
dalam memainkan kuda. Dan kuda ini akan berdjasa pada zet ke 17 
bila Tjoa tidak takut menghadapi ,,gertak” pion hitam Cholis jang 
mengantjam Permaisuri putih. Tapi Permaisuri Tjoa ini seperti 
penganten baru, takut, malu dan lari menjembunjikan diri untuk | 
achirnja Cholis dengan enak sad'a menguasai seluruh partai tsb. 
Sungguh sajang bagi Tjoa Ging Hwie. , 1 

& 

: 

Putih: Tjoa Ging Hwie — Hitam: Cholis. :x 
(Keterangan singkat: R — Radja, P — Permaisuri, B — Benteng, 

M — Menteri, K — Kuda). : 
1. edb—e4, e7—e6 2. dd—d4, d7—d5 3. Kb1—c3, Mf3—b4 4. Pdi1 

—4, Kg8—f6 5. Pg4x8g7, Bh8—g8 6. Pg7—h6, Bg8—p6 7. Ph6—e3, 
Kfbxe4 8. Mf1—4d3, c7—c5 (Diika 8. ...... Kc3x 9. Mg6x, Ka2x- 

—h3, Mc8—4d7 14. Bhil 

ini saja 
   

ini adalah kantor 

n na 

Fat Ira 5 2 1 
halang?2i kenaikan pang- | hahwa (angkatan perang  Filipino PN ON aga seorang katnja. ' akan diperkuat dengan djalan ,,usa- dopo. Sebut sadjalah orang Sesudah terdjadi beberapa tanja-hha2 bersama” kedua negara tadi. ini sebasai kepal protokolnja. djawab lainnja antara Hakim dengan ): 2. Menterj luar negeri A.S. Dulles Karena dia djuga jg melaporkan terdakwa, Djaksa J.B. Siahaan ke- Vmenjatakan dalam sidang tadi, bah- p ( Pa Imam tentang ke- mudian memadjukan pertanjaan pade | wa Amerika Serikat ,.akan membe- datangan tamu. - 5 

"dah saja sebur2, 
sILH2 selalu bersembah djongkok 
dan tingkah lakunja seperti orang2 
didalam kraton, baik kraton 
rang maupun ,,kraton”  dipanggung 
ketoprak. Djika Ronggo Dijatikus 
mo menerima tamu, 
nja “duduk 
sampai achir pertemuan.- Segala per 
karsan Ronggo Djatikusumo itu di 
perhatikan baik2, 

. gauta2 staf itu turut mengangguk2. 
Lan kepala, adakalanja 
ketawa. Jg kesemuanja memberi ar 

"BE , meng-iju-kan” atau mgeng-amieni 
“segala kata2 jg diutjapkan. 

Pulles: A.S. Tak Mau 
      

pang. Pengadilan telah memerintah 1” 

Eter” 

jang diberikan kepad 
| Tungshan, Taipeh, d 

bila terdjadi r 
. Tiongkok Merdeka” tidak akan ber 
diri sendiri, Armada Amerika Seri 
kat kinj sedang dibawah perintah un 

.tuk melindungi Taiwan, 
i Dulles. Du 1 
ikan, bahwa Amerika Serikat merasa ! 
| bangga berdiri disamping 
|jang meskipun telah banjak melalui 
Ipertjobaan dan udjian, dengan gagah 
tberani masih tetap bersandar kepa 
Ida kejakinan, bahwa mereka tidak 
takan dapat ditundukkan. Seland/ut 
nja ia menegaskan sekali lagi, bah 

: wa pemerintah Eisenhower akan te 
rus berpegang teguh kepada politik 

"mempertahankan Taiwan 
j agressi komunis. 

nitia urusan luar: negeri « xe 
ajertai Dultes dalam kundjungannja 
ke Taiwan ini. : 

iO. c3 putih lebih baik). 9. Md3xe4, dsxe4 10. d4XCS, Kb8—a6 Ne na sep TN 
—)5? 11. a2—a3, Mb4xc5 12. | Serikat, John Foster Dulles. 

Seung TENUN BN ana eka Pe3xe4, Pd8—b6 (antja- | sekali lagi densan resmi berdian- 
Hitam : Cholis -man b2 dan f2) 13. Ket | dji, bahwa Amerika Serikat akan 

  

& 

. Mengundjungi Rum 

  

     
g Guru Memberi Wedjangan Tampak Serem — Isteri (Dan 

Diperlakukan Seperti ,,Permaisuri” 'Dan  ,,Sekar Kedaton? Fe 
kusumo Pernah Dituduh Djadiyagen”.,Nica” pan Djadi Kor- 
Agustus—Mr. Djody Dan Suprapto Pernah Berkundjung na 

ahnja Bagaikan Dibawa Kealam Mimpi 
— Oleh: Agus Sujudi — 

          

  

AKAN SAJA TJOBA menebus djandji dalam tulisan kemarin bahwa dalam uraian jg sekarang 
akan mentjeritakan keada a 

ditepi djalan raja. Besar 
tengah dan bagian b 

. Sedangkan d 

   
     

     umah itu agak 

' Apakah disebabkan adanja pe- 
'rasaan tidak enak, ataukah me- 

anut I.I.H., orang2 jg 
kalau liwat didepan 

mesti djalan kaki. Dan 
mu jang datang, ter- 

   

    

   

   

  

Da tulisan saja jg pertama su 

para penganut 

seka- 

seluruh staf- 
bersila . dibelakangnja 

adakalanja ang-   djuga turut 

skeratonnja” kil Imam IL. H. Ronggo Djatikusumo. 
b Pad Ke ie dirangkai Basa Jakni untuk pen- bentuknja, 
elakang: Disamping kiri 
ibagian depan disebelah kanan, terdapat rumal 

dimana staf I.I.H. pusat itu bekerdja. Kira-kira 20 meter dari halaman ' 
kebarat, terdapat sebatang pohon djati jang dilingkari oleh tembok setinggi satu 

meter. Sehingga pohon djati itu memberi pandangan ig keramat, angker, : 
Ruangan jg paling serem. 

Ruangan tengah daripada ke- 
diaman Ronggo Djatikusumo ini 
terbentang Ekar untuk duduk 
para makmumnja (pengikut2-nja) 
dikala mereka menerima ..wedja- 
agan”. Tempat Ronggo Djatiku- 
sumo memberi wedjangan adalah 
sebuah divan, didekatnja terdapat 
medja pendek jang dipergunakan 
menempatkan ,,teko” (tempat air 
teh) dan beberapa kuwih2 untuk 
hidangannja. : 

Disamping divannja, terdapat 
sebuah rak untuk menempatkan 

3 benda jang dianggap penting 
dan keramat. Tiga buah benda itu 
kesemuanja berwarna putih, jakni 
pajung putih, bendera putih dan 
tongkat jang bagian atasnja ber 
warna putih perak. Didinding 
agak djauh sedikit dari divannja 
kelihatan menempel keris2. Apa- 
kah ini kerisrja Ronggo Diati- 
kusumo semua, ataukah  djuga 
keris2-nja para Makmum, setjara 
terus terang sadja saja tidak sam- 
pai hati untuk menanjakan. : 

. Mahligai” dimana sang guru 
memberi wedjangan itu memang 

  

   iintimid 

  

2 . 

Bila Pilipin 
le ai anggap kapal tersebut bertanggung MENTERI LUAR NEGERI Pb Ma en ena djawab terhadap tenggelamnja 3 bu Dulles, pada hari Kemis mener a tangkan oleh importir Tionghoa ah kapal pengangkut  dipelabuhan ka y : 

Seland,utnja dikatakan, bahwa apa 
agressi baru, maka 

demikian 

Dulles kemudian  menjata 

mereka, 

terhadap 

Sena:or Alenxander Smith dari pa 
senat me 

Dulles ulangi djandjinja 
dengan resmi, bahwa Ame 
rika akan otomatis bertin- 
dak bila Filipina diserang: 

nenganggap suatu serangan terha 

Otomatis A.S. Akan Bantu Pilipina 

kat Jdak akan dapat ditakut-takuti oleh »propaganda mi 
bi kini dilakukan oleh RRT terhadap Taiwan. 

memberikan keterangan tersebut dalam sebuah statement tertulis 
j : " a pers sefibanja dilapangan terbang militer 

ari Manila pada hari Kemis. 

Dewap Pertahanan 

—g1, 0—0—0 (Hingga di 

sini hitam dapat memper- 

seorang pemimpin 

Putih : Tjoa Ging Hwie 
(Kesalahan kedua), f7xe6 21. Pe3xeb-, Pc/--4d7! i 
salah menghitung) 22. Pe3xd7--, Bd8xd7 dan tidak lama kemudian 
putih menjerah kalah. 

Djawaban Probl. No. 17 ada- 
lah: 

rn Pea asi Pc7 X8 
2. Rd XKae Re8 xXd8 
3. Md2X25---- Rd8—e7 
4. Mg5—d8—- Rc7—b7 
5. Mfl—a6-- mat. 
Djawaban jang betul kami teri- 

ma dari: : 
SEMARANG: Soetandar, Liem 

Boen Kwan, Achmad Noer, 
KARTASURA: E.S. Hadiwasana, 
TJIREBON: R. Goembara Soe- 
brata, KUTOARDJO: Notopawi- 
ro, S.M. Soepadmo, PURWORE 
DJO: R. Ristanto, K. Hardjopa- 
wiro, BLORA: Tjhie Eng Siang, 
PEKALONGAN: Thio Oei Siang, 
PARAKAN: Tjan Khing Tjiauw, 
SOLO: Halim Husin, Moh. Cham 

  

ini adalah ,,gertakan” Cho 
lis jang sebetulnja kosong 
belaka. Dan kuda. putih 
Tjoa disini-dapat berdjasa 
untuk menolong Permaisu- 
ri j/dengan djalan: 17. 

Kb5x!, Mb4- 18. ab4x, 
Pc4x 19. Kde4 dan pu- 
tih lebih baik. Tapi sajang, 
prakteknja lain) 17. Pc4 
e2?, Mc5xe3 18. Pe2xe3, 

Md7—e6! 19. Kh3—-44, 
Bg6—g4 20. . Kf4xe6?! 

(Dipaksa, putih 

penghabisan setjara undian, kami 
sampaikan sekedar hadiah kepada 
sdr. Achmad Noer, Lampertengah 
no. 561 a di Semarang. 
SEBAGAI PENUTUP untuk 

problim no. 17 ini, jalah penutup 
menurut tjara undian, kami sam- 
pa'kan pula hadiah2 kepada pe- 
nebak2 jang setia mengirim 
djawaban dan betul jalah: 5 

1. Sdr. R. RISTANTO (417 kali 
mengirim), 2. sdr. GOENADHI 
(14 kali mengirim), 3. sdr. THIO 
OEI SIANG (13 kali mengirim), 
4. sdr. R. SOEPARMAN (12 kali 
mengirim). 
- Hadiah akan kami kirimkan ke 
Purworedjo, Magelang,” Pekalo- 
ngan dan Semarang. Kami utjap- 

baiki kedudukannja) 15. Tani ekatark 
: pi dengan bantuan arekatan 

Pet—cd!, Pb6—c7! 16. | ut, udara dan Iogistis - kepada 
Mc1—e3, ,b7—b5? (Zet Jangkatan perang Filipina. 

dap Filipina sebagai suatu sera- 
agan terhadap kesatuan2 militer 
Amerika Serikat, jang akan 'diha- 

Ulangan djandji Dul'es, “jang di 
kemukakan pada pembukaan sidang 

Major Saleh 
Salim Exit 
Terlalu Ambitieus 

  

MAJOR SALEH SALIM, mer- 
teri pembimbing nasional Mesir, 
hari Kamis telah diberhentikan 
dari segala funksinja uniuk wak! 
tu jang tak terbatas, oleh Dewan 
Revolusioner - Mesir. Kalangan2 
jang patut dipertjaja ' menerangs 
an, bahwa tndakan Dewan Re: 

volusioner tadi @lakukannja se: 

Injelenggarakan konperensi perta: 

Nguyen  djum'ah! 

Idi,. Soekamto. BOJOLALI: Saidi.   
  

ningkat dengan 4 kali 

Djumlah anak sekolah dalam ta- 
un ini ialah 17.338 orang sedang 
an dalam tahun 1945 ialah hanja 

20 orang. 7696 dari djumlah ta- 
Wp ini ialah anak2 dari para peta 
(dan lebih dari 3.700 orang jia'ah 

dari golongan minoritet. Pio 

| Thai Nguyen pada waktu ini 

angkan dalam tahu 1945 
kdapat 143 kelas. 

  

“djika di ban ' 
ding dengan dalam tahun 1945. | 

angka2 resmi hingga 1 

tjatat | 

  

    

  

     

  

    

  
Untuk probleem no. 17 ini jg 

kan selamat dan banjak 
kasih. “ 

No. 2 ..TERGELINTJIR? 
(Sumbangan R. Margono — Semarang) 
  

         

      

    
    

    

   Bunjai 76 sekolah rakjat dan| N 
tah dengan lebih dari 600 

  

    
    
    
     

  

Probl. No. 2 diambil dari 
korespondensi — partai 
Claussen — Leobsciitzer. 

Putih: Rh2, Pc2, Bf1, Bgi, 
Kc5, Kb6, pion a2, 
b2, d4, e3, f2, g2, h3 
(J3 buah). 

Hitam: Rg8, Ph4, Bd8, Bg6, 
MfS, Kf6, pion .ab, 
b7, c6, e4, f7, g7, h6 
(13 buah). 

Hitam djalan dulu dan pu 
tih mat dalam 9 (sembilan 
zet). Djawabap jang betul 
diberi nilai 3 dan ditunggu 
selambat2nja tgl. 20 “Sept. 
gr 
Peta 

terima 

  

  
telah bersengketa dengan Saleh 
Sal m, jang ingn mendjadi men-| 
teri luar negeri dan mengoper 
pimpinan atas politik luar nege- 

“ri Mesir. 
Perlu diterangkan, bahwa  disam 

ping mendjadi menteri pembimbing 
nasional Mesir, Saleh Salim djuga 
mendjadi menteri urusan soal2 Su 

asi RRT 

a Diserang 
Amerika Serikat, John Foster 

ngkan di Taipeh, bahwa Ameri- 

Dulles 

Amerika/Filipi- 

na pada hari Sabtu j.l. ini, termak- 
tub- dalam seputjuk surat jang di- 

sampaikan kepada wakil presiden! 
merangkap menteri luar negeri Fi-! 
lpina, Carlos Garcia, dan jang di- ! 

umumkan oleh kementerian luar ne- 

dak  menjonto 

sa mendapatkan   geri Filipina pada hari Kemis. 
Surat. ini mengingatkan kembali 

kepada pernjataan Dulles pada tang 
gal 4 September jl., bahwa kesatuan? 
angkatan perang Amerika Serikat 
jakan bertindak setjara otomatis, apa 
bila Filipina mendjadi korban agres- 
si. (Antara). Mega 

Konperensi 9- 

Negara Akan 
Ditunda 

MENGINGAT kemungkinan2 
tentang saran untuk mengadakan 
konperensi 9 negara di London 
pada tg. 14 September jg akan: 
datang, kabinet Inggris dalam 
sidangnja pada hari Rebo telah 
memutuskan, untuk menunda kon 
perensi itu pada achir bulan ini. 
Demikian sumber2 jg berwadjib 
di London mewartakan. Kabinet 
berpendapat, bahwa tanggal jang 
diusulkan semula tak dapat di- 
laksanakan, tetapi pemerintah 
inggris tetap merasa, bahwa kon- 
perensi sematjam itu akan ber- 
guna, es ba Dgn membantu 
mempersi n keputusan jang 
akan diambil oleh Dewan NATO 
tentang bantuan Djerman Barat 
kepada pertahanan Eropa. Kare- 
nanja pemerintah Inggris akan 
tetap berusaha untuk mendapat- 
kan ketentuan tentang tanggal 
konperensi 9 negara tsb. 

Sumber2 jang berwadjib itu 
selandjutnja mengatakan, bahwa 
ada 2 faktor jang menjebabkan 
diundurnja konperensi itu. Perta 
ma, permintaan penundaan dari 
Djerman Barat, dan kedua kenja- 
taan, bahwa pada tanggal jang 
diusulkan semula itu menteri Juar 
negeri Amerika Serikat, John 
Foster Dulles, akan mengundjungi 
Formosa dan. Djepang. 3 

Dikatakan dalam pada itu, bah 
wa nenundaan dari konperensi 
London tsb. akan memberikan 
waktu lebih banjak bagi usaha? 
persiapan, dan untuk mempela- 
djari situasi dengan lebih siem- 
purna. 

Pendapat Bonn. 
Sementara itu, djurubitjara per 

dana menteri Djerman Barat, 
Konrad Adenauer, mengumum- 
kan di Bonn pada hari Rebo, bah 
wa tidaklah mungkin untuk me- 

hanan Barat di London sebelum 
tg. 20 September. Ditambahkan- 
nja, bahwa kabinet Djerman Ba: 
rat dalam sidangnja pada hari 
Rebo pagi dengan unanim menje tudjui laporan $ situasi dunia dewasa ini. Dinjata 
kannja, bahwa laporan tersebut 
memuat pula permintaan Aden- 

Adenauer tentang | B 

Letak 

jg membudjur, 
ang ketjil dan 

depan 
dapat rumah 

'benar2 tampak serem. Sajangnja, 
dalam soal. kebersihan tampak 
tidak terpikir sama sekali. Saja 
tidak sanggup mengatakan bahwa 
pakaian para pengikutnja itu ber- 
sih. Kalau saja berdekatan dng. 
pengikutnja segera menjintuh 
bahu puntung tjerutu. Tetapi te- 
rang, bagi Ronggo Djatikusumo 
sendiri selain  kaimnja kwaliteit 
nomer satu, djuga saputangannja 
kelihatan bersih. Tjuma tidak bau 
wangi. £ 

Didalam ruangan, dimana sang 
guru memberi wedjangan, selain 
tampak benda2 seperti jc sudah 
saja sebutkan, disana terdapat 
empat buah pelita (,.tintir” atau 
»sentir” dalam bahasa Djawa) is 
siang malam terus menerus me- 
njala, Melihat njala api jang tak 
kundjung padam itu, saja lantas 
ingat bahwa didalam kraton Jogis 
djuga ada pelita jang tak kwn- 

  

|djung padam. Dus, segala sesuatu 
itu memang tampak tanda2 hen: 

suasana dalam 
kraton. 

Perasaan ketimuran terlalu me 
nguasai diri saja. Sehingga saja ti- 
dak menanjakan apakah disitu dju: 
ga ada tempat jg dinamakan ,.kepu 
tren” jakni tempat wanita2, malah 
djuga tidak sampai hati  menania- 
kan. keadaan, keluarganja  setjara 
mendalam. Hanja sambij lalu biss 
mendapat djawaban, bahwa Rong- 

go Djatikusumo mempunjai 2 orng 
anak, Jg ketjil turut bergamoar Ie: 
sma, kira? berumur S tahun. Xc 
tika hendak bergambar bersama, ss 
orang kawan bertanja sambil me: 
(mundjuk anak ketjil itu, apakan itu 
'tjutjunja? Segera didjawab: ,,Suntes 
puniko anak kulo” (Bukan, ini arek 

Sekalipun tidak setjara langsing 
saja bertanja mengenai ,,dunia wa- 
nita” “dalam - kalangan — keluarga 
Ronggo Djatikusumo itu, namun bi 

keterangan2 dari 
lain fihak, jg fihak inipun bisa di 
pertjajai kebenaran keterangannja. 

Isterinja  djuga diperlakukan se- 
perti ,,Ratu Mas”, tiap2 dia berdja 

lan selalu disampingi oleh dua 
orang  pengikutnja. Dan djika ber- 

ada didalam ruangan jg ,serem” 
itu, wanita2 hanja memakai ,,kem- 
ben”, tidak. berkebaja. Kalau tuan 

pernah masuk kraton, melihat wa: 
nita2 'jg hanja pakai kemben, itulah 
keadaan jg sama dengan keadaan 

dirumah Ronggo  Djatikusumo. 
Anaknja perempuan jg besar di 

perlakukan "seperti ,,Sekar Keda: 
ton”, selalu ada pengiringnja djika 
berpergian. Apakah disini djuga di 

adakan ,,pingitan”, saja tidak tahu 

  

  

Rumahnja besar, 

bambu dengan atap daun rumbia. 
itu dianggap mempunjaj keramat jang besar, dan karenanja lantas di- 
anggap sebagai ,,kraton”. Penganut2 IL. jang memasuki rumah itu 
selalu mendahuiui dengan sembah 

ilmu2 ,,Hidup Bener” diwedjangkan. 

Kramat, Magelang. 
Djuga pada djaman pendudu- 

kan Djepang, Slirodiwismo  di- 
tangkap lagi. Dan sedjarah ter- 
ulang, lagi dituduh sakit gila dan 
dimasukkan dalam rumah sakit 
gila Magelang. Sesudah Indone- 
sia memproklamirkan kemerdeka- 
an, ditangkap lagi. Tuduhan per 
tama sadalah agen Nica. Nama 
LI.H. disangka singkatan dari 
katan)  ndonesia) H(antjur). 
Djuga dimasukkan Kramat lagi 
dengan tuduhan gila. 

Ketika Belanda melakukan aksi 
militernja kedua, Slirodiwismo ke 
luar sendiri dari rumah sakit gila 
dan kembali kerumahnja di Kadi- 
rodjo (Muntilan). 

Selandjutnja pada waktu kabinet 
Sukiman mengadakan razzia Asgus- 
tus, Slirodiwismo dan Ronggo Dja- 
tikusumo turut ditangkap lagi, ma- 
lah sampai dikirim ke Nusakamba- 
ngan. Tetapi kemudian Ronggo Dj: 
tikusumo dibebaskan, sedang Slirc- 
diwismo dianggap. sakit gila. Diki 
rimkan kerumah sakit gila di Bo: 
gor dan sekarang dikirimkan ke 
Menado. Apakah di Menado in 
berarti di-externir, tidak  diketahu! 
dengan djelas oleh penganut? L.i.H 

Melihat 'relaasnja itu, kelihatar 
dengan djelas bahwa dari  djamar   

dengan pasti. Ig terang, selama he- 
berapa djam saja mendjadi tamunja 
itu, tidak melihat wanita 
berseliweran. 

Kalau saja sudah tjerita- sampai 
sedemikian, mungkin ada “diariara 
pembatja jg menanja: Apakah disi: 

tu ada selir ataupun tjethi? Soal ini 

muda 18 

  

| 

kedjaman dirinja Slirodiwismo me- 
ngalami penangkapan dengan di 
sambung tuduhan dihinggapi penja- 
kit gila. Mentjurigakan gila. 
mentjurigakan — gila, demikian te 
rus menerus.” Apakah tjara2 tudu- 
han demikian itu memang dianggap 
suatu hal ig djamak, bagi saja bu- 
kan kewadjibannja untuk memba- 
has setjara mendalam. 

Dari agen polisi men- 
djadi orang kramat. 

Tuan sudah mengetahui ten- 
tang Slirodiwismo. Barang 
kali ingin tahu djuga siapa orang 
kedua jg terpenting dalam I.I.H. 
ini. Ronggo Djatikusumo pada 
mulanja adalah bernama Sang- 
kat, pernah bekerdja sebagai 
agen polisi klas II. Dia berhenti 
dari pekerdjaannja itu pada tahun 
945. 
Menurut keterangannja sendiri 

sampai sekarang sudah: berumur 
50 tahun (Slirodiwismo sudah ber 
umur 90 tahun). Dia mulai men 
diadi penganut L.I.H. pada tahun 
1939, dimulai dengan isjarat2 jg 
ghaib, kemudian dia mentjari 
tempat tinggal Slirodiwismo. Ber- 
temu muka dengan Slirodiwismo 
baru pada tahun 1941. Diapun 
berulang2 mengalami ditangkap. 
seperti halnja dengan Slirodiwis- 
mo... Bedanja, terhadap dirinja 
belum (tidak) dituduh sakit gila. 

40.000 pengikut 1.1.9. 
Ditanja berapa djumlah pengikut- 

nja didjawah sampai sekarang lebih 
kurang 40.000 orang tersebar dipzl- 

Teen 

Sebatang pohon djati jang tumbuh didepan rumah Ronggo Djatikusumo 
didesa Dawuhan Ajam Alas daerah Kroja (Banjumas) didjadikan alasan 
bagi wakil Imam LILH. itu untuk memberi nama desa itu mendjadi 
Djatisewit. Pohon djati itu diberi pagar tembok dan sekarang kelihatan 

sangat keramat. 

saja tidak tanja dan belum menge- 
tahui. Baiklah soal ,,kratonnja” im 
sampai disini sadja dan tuan  dja- 

ngan tanja jg lain2. 

Kapan ,,.L.H.” itu timbul? 
Keterangan2 mengenai waktu 

timbulnja L.I.H. jang lazimnja se 
karang ini dianggap sebagai aliran 
agama baru, saja tjoba mengoper 
keterangan2 dari Ronggo Djati- 
kusumo sendiri jang diterangkan 
dimuka saja. 

Seorang bernama Slirodi- 
wismo-dalam tahun 1926 men 
dapat ,,ghaib” dan achirnja dia 
mendjadi Imam” daripada 
Iman Igama Hak”. Ghaib itu 
diperoleh dirumahnja sendiri, jak- 
ni didesa Kadiredjo daerah Mun 
tilan (Kedu). Makin lama kian 
banjak penganutnja. Pemerintah 
"Belanda achirnja menangkap Sli- 
rodiwismo itu (tahun 1938/1939). 
Alasan2 untuk menghukum tidak 
ada, kemudian dia lantas diang-   auer supaja Konperensi London ditunda dulu. (Antara) : 

Harian ,,Ta Kung Pao” jang ter- 
bit di Tiensin dalam komentarnja 
pada hari Selasa telah menjambut '   dan. 

Searang durubitjara "Dewan (Re 
volusioner Mesir mengumumkan, ' 
bahwa Letnan-Kolonel Hussein Sha 
ci untuk sementara akan menggan 

tikan Saleh Salim sebagai menteri 
pembimbino nasironal dan menteri 

| 'Wuseli sonlZ Sudan, (Antara) 

  

dengan gembira tertjapainja persztu ' 
djuan dagang antara RRT — Indone! 
sia. Dikatakan, bahwa perdagangan ' 
adalah usaha perdamaian — Selaria 
beberapa hari dalam minggu depan, 
sdr.- Amin Singgih, Inspektur Buha 
sa Indonesia pada Kem, PPK akuu 

  

gap sakit gila. Selandjutnja di 
masukkan dalam rumah sakit gila 

mengadakan inspeksi pada sekolah? 

bagai tempat. Diluar. Djawa antara 
lain “didapati didaerah Sumatera 
dan Menado. Anggauta jg tersebar 
luas itu, dipelbagai daerah “ diada- 
kan. wakilnja, diadi  sematjam Zja- 
bangnja. Dikatakan, bahwa dari da 
lam kraton Jogja dan Solo sudah 
ada djuga makmumnja. 

Ronggo Djatikusumo sendiri be- 
lum pernah pergi  kelain2 tempat, 
terketjuali ke Menado, jakni ketika 
menengok Slirodiwismo. 

Dikalangan penganut2nja, tidak 
diadakan kontribusi ataupun pemu- 
ngutan uang lainnja. Melainkan pa- 
ra anggauta datang ketempat ting- 

bali lagi kedesanja untuk mengam- 
bil perbekalan lagi. 

Singkatnja, para pemimpinnja 
(Ronggo Djatikusumo dan staf- 
nja) hidup dari upeti para pengi-, 
kutnja.   

SGA, SGB dan SMA di Djawa Ba: ' 
rat — Hari Rebo dari djam 9.30 
hingga 11.00 sebanjak 4041 buruh 
KPM dibagian werkplaats, buiten- 
dienst dan prauwenveer di Tg. Priuk 
telah melakukan mogok duduk sebal batu jang permanen — Djuga 
gai aksi protes. Ini adalah | 
mendesak penjelesaian soal gratifi- 

kasi tahun 1953.— Duta besar Ita- | 
iv A6vO sudu Mengadakan 1 50pa 

Mana 

Tjara menempuh kehidupan ig 

di paviljun Italia di Pekan Raya 
Ekonomi Internasional. Dalam kata ' 
sambutannja, duta Italia mengharap | 

agar PREI berbentur perma- | $ 
. jang turut memipin grombolan ber 

kar 

n'r dan negara “pesertanya diharap 
kan suka membuat paviljur2 dari 

di 
untuk | Bandung timbul suara jang meminta 

kan hukuman mati buat Senmidt, 
Dewan Pimpinan Serekat Buruh 
ksndtkd UUD OR BII Djawa 5 Ld eh 

sekalipun hanja terbikin dari kaju dan berdinding 

gal Ronggo - Djatikusumo dengan 
membawa “ perbekalan2 “makanan. 
Djika kelak perbekalannja itu su 
dah habis, maka pengikut2 itu kem      

  

   

    

Tea Ai 

Tetapi oleh penganut ILILH, rumah   dan djongkok. Dari rumah itulah 

demikian itulah sebenarnja jang 
banjak ditjela, Sebab, hanja dng. 
mengambil perbekalan didesa dan 
dihabiskan sama sekali ditempat 
Ronggo Djatikusumo mengakibat 
kan orang malas bekerdja. Sekali 
pun sendi2 peladjaran J.I.H. itu 
baik, tetapi dari segi perekonomi- 
annja tidak bisa dipudji. Pengikut 
pengikutnja tidak segan2  men- 
djual milik2-nja untuk perbekalan 
menerima wedjangan dan untuk 
upeti Ronggo Djatikusumo. 

Sabtu Pahing hari Roh 
Sutji. 

Hari2 jang dimuliakan oleh 
pengikut2 L.ILH. dan ditempat 
Ronggo Djatikusumo biasanja di 
lakukan dengan pesta besar2-an, 
ialah tiap2 hari Sabtu Pahing, ini 
disebut hari roh sutji. Hari Rebo 
Pon, jakni hari kelahiran Slirodi- 
wismo dan 1 Asjura hari tahun 
baru. Melihat hari jang dirajakan 
sadja sudah kelihatan bahwa pa- 
ling sedikit tiap bulan dilakukan 

kali pesta. Jang kesemuanja di 
pikul oleh pengikut2-nja. 

. Kefanatikan 'pengikut2-nja ke- 
lihatan djelas sekali. Jakni apa 
jang diperintahkan oleh Ronggo 
Djatikusumo selalu diturut. Lebih 
lebih djika mengatakan bahwa 
apa adalah jang dikatakan itu 
pesanan dari Slirodiwismo. 

Mr. Djody dan Mr. Sus 
prapto mertamu. 

biody Gondokusumo dan mr. Su 
prapto, masing2 Menteri Kehaki- 
man dan Djaksa Agung, pernah 
datang kerumah Ronggo Djatiku- 
sumo. Saja sendiri sebenarnja 
tidak mengetahui, apakah keda 
tangannja itu selaku keperluan 
priv€ ataukah kepentingan djaba- 
tannja: sebab di-alam hidup kita 
sekarang ini sukar sekali dibeda- 

kkan kepentingan djabatan dan 
prive. 

Tetapi oleh Ronggo Djatikusu- 
mo sendiri dianggap kedatarfvan 
itu sebagai kehormatan dan di 
anggap selaku kundjungan se- 
orang Menteri dan Djaksa Agung. 

Atas pertanjaan saja, Ronggo Dja 
tikusumo mengatakan, bahwa kedua 
pendapat itu akan. memerintahkan 
menindjau kembali mengenai nasib- 
nja Imam LH. Slirodiwismo. Djan 
dji jg demikian itu dipegang teguh 
dan akan ditunggu hasilnja. 

Lepas dari pertjakapan saja dgn, 
Ronggo Djatikusumo, maka kala- 
ngan penganut2 I.LH. menganggap 
bahwa kundjungan kedua pendja- 
bat tinggi itu sebagai kebutuha, pe 
merintah pusat terhadap I.LH. Ma 
lah ada jg mengatakan, biarpun ke 
pala2 didaerah pura2 bersikap ma- 
sa bodoh, toh njatanja pemerintah 
pusat membutuhkan. Tandanja me- 
ngirimkan dua orang pendjabat 
tinggi, 

Berita2 jg pernah disiarkan da- 
lam pers bahwa kalangan LI-H. me 

lakukan peraturan mengawinkan di 
kalangan - anggautanja sendiri: me- 
mang tidak disangkal. Kalangan 

LI.H. menganggap bahwa tjara me 

nikah ke penghulu itu adalah bagi 
pemeluk Islam. Sedang bagi peme- 
luk LILH. sendirinja tjukup di kala- 
ngan LI.H. 

Tetapi, meski berbeda  igamanja 
terhadap sesama manusia jg me- 

ninggal misalnja, pengikut2 IL. 
selelu turut lajat. 

Dalam hal ini soal "kerukunan 
mereka, memang sangat erat. Sem- 
bojannja memang rukun, tekad 
dan tidak takut  dihinakan ' orang 

lain”. Melihat kerukunan jg demiki 
an, sampai saja tanjakan apakah da 
lam kalangan L.I.H.. sama dengan 
orang Badui di Banten? '— Ronggo 

Djatikusumo hanja  mendjawab, 

orang  Badui kan tidak  punja 
Tnainee ea. 

Demikianlah satu dan lain me- 
ngenai LI.H. Pertjakapan saja de 
ngan Ronggo Djatikusumo orang 
kedua dalam putjuk pimpinan 
LH. jang selalu dibawa oleh 
alunan suara gamelan jang enak 
didengar, seolah2 saja dan kawan 
Kawan dibawa kealam chajal, jg 
biasanja hanja saja djumpai di 
dalam alam mimpi. Masih terpaku 
didalam hati saja, penganut jang 
fanatik sebanjak 40.000 orang 
daripada I.I.H. ini, sekurang2-nja 
tentu mendjadi selera bagi pe- 
mimpin2 partai jang ingin mens 
dapatkan suara sebanjak2-nja da- 
Tam pemilihan umum nanti. Apa- 
kah dengan adanja selera jang 
demikian itu para pembatja lantas 
akan memperhatikan siapa2  pe- 
mimpin jang mendekati Ronggo 
Djatikusumo, itu terserah kepada 
pembatja sendiri. Jang “terang, 
40.000 suara itu sekarang: ini 
adalah bagaikan gadis jg sedang 
sdi-gandrungi” oleh djedjaka2, 

Saja habisf tulisan ini dengan 
mentjatat, bahwa I.I.H. mengang 
'gap alirannja itu adalah utusan 
(Ratu Adil, Pa mana tidak 
idiseluabungi rahasia, — tidak “ditu- 
'tup2. melainkan kepada Siapapun 
'dinjatakan tidak dengan — t8deng 
aling-aling, 

(HABIS) 

  
  

telah mengeluarkan surat? pernjata 
an jang ditudjukan kepada pembe- 
sar2 di Djawa Barat, agar Schmidt 

sendjata digandjar ' hukuman: mati, 
— 17 Orang pegawai perikanan Siam 
hari Rebo telah “tiba di Djakarta, 
Maksudnja untuk mempeladjarj tja 
ta pemeliharaan Perikanan darat di 
Indonesia, 

ag
at

am
am
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      Dengan hormat, SN | 
: Bersama ini kami hundjuk bertahu kepada 'Tuan2, 

# Nijonjah2, Nonah2 dan sekalian famili bahwa pada nanti 
.$ tanggal 12 September 1954 atau tgl. 16 Pek-Gwee 2505, 

A djatuh hari Minggu-Wage djam 12 siang, kami hendak me- | 
8 tajakan pernikahannja putera ke 3 dan puteri pertama: 

1... Ong Gien Hien 
ai TE angan 

000000 Djie Kiem Hwa Ta 
Maka pada hari dan tanggal tersebut diatas di Gedung 

Perkumpulan ,,SHIN SHENG SHEH” Djl. Beskalan No. 13- 
15-17 Jogjakarta, kami mohon kedatangan Tuan2, Njonjah2, 
Nonah2 sekalian untuk menjaksikan pernikahan tersebut. SI aa 

Atas kedatangan Tuan2, Njonjah2, Nonah2 sekalian : 

7 

4 
2 

          

       

  

     
   
    

  

  

  terlebih dahulu kami menghaturkan diperbanjak terima kasih. 

Bi 

  

2 . Kiongtjhiu dan hormat kami, 

2. ONG KIE SWIE) , dgn. Njonjah 
    

    

TYPE 
: P . IG TOKAYER 

  
  

    

        
    

   

  

    

        
   

  

    
    

    

   

   

  

     

   

e Kuning ah! 

: : 1 Pe Kundjungilah ! 

PATJUAN KUDA 
0. BESAR 

DILAPANGAN NGEBOOL — SALATIGA, 
PADA TANGGAL 9 dan 10 OKTOBER 1954. 

| PENGIKUT2 DARI PELBAGAI TEMPAT DI DJAWA. 
5 aa Gempar dan Heibat !!! 3 

PENDAPATAN BERSIH UNTUK : 

Jajasan Gedung Nasional Salatiga 

Jajasan Stadion Salatiga 

  

Bagi kaartjis penonton : 

DISEDIAKAN MATJAM2 HADIAH.   
        

“CITY CONCERN CINEUAS 
5 L UX 500700900 INI MALAM PREMIERE (u. 13 tah) 

GREGORY PECK Bintang film jang digemari seluruh Dunia 
pe dalam filmnja baru jang luar biasa dan istimewa ! 

- : e Ni , 

0.0. »The MILLION POUND NOTE” 
| dgn. RONALD SOUIRE — ALE. MATHEWS — JANE GRIFEF (den JIRE —'A.E. M, — JANE GRIFFITHS 

sHARTAWAN TETAPI TIDA BERUANG” (Coler by Technicolor) 

. Saksikan GREGORY dengan £ 1.000.000-— dan akibatnja ! 
MEMIKAT ! LUTJU! dan MENGGEMPARKAN ! 

EXTRA MATINEE SABTU PAGI djam 10. 

    

$ INI MALAM 

Premiere (17 tah.) THEY RE OFF 
ON-AN OUTER-SPACE 

EE...ina runaway! 
— rocket-ship 1 

5.00 - 7.00 - 9.00 

  

- DUA SEKAWAN 
— PERGI KE PLA- 
NIT MARS ! 

4 

  

Et . Penuh Sensatie ! 

KOTJAK! LUTIU! 
Menggembirakan!”- 

2 EXTRA MATINEE 
- SABTU PAGI 

djam 10.    Ba AN ON has Pam 

ROBERT PAICE - HORACE MeMAHON sa MISS UNIVERSE CONTEST BEAUTIES (4. 
De Ay Dat ai em KA MI SA - Pa WA CSI   

INDRA 4307.15945 INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah) 
—.. .Aladdm dengan Lampu Wasiatnja 
D0 Tisrita 1001 Malam dengan DJIN RAKSASA jang ISTIMEWA |! 

  

    

    
       

INI MALAM 
Premiere (17 tah) 

' 5.00-7:00-9.00 

KERIS FILM 1 S 
Tnempersembahkan..       

MALAYA 
HO AH LOKE 

Pengarang lagu. 
M MBRUTI 

Pengarah 

8 5. RAJNANS 

  

radjaan Malaya ! 
Dihiburi dengan . 
TARIAN2 Permai 
dari OSMAN GU- 
IANTI dengan 
MALA RATINA, 

      

       

  

   

    

Tae h 
Be ki 

(Bes k malam ,,ROXY” OM KALSUM dim, ,D AN AN IR” film Mesir 

1500-7100 -9.00 

  

Pool's Product 

Pembikinan 

    

    

  

KARTA — SEMARANG          

  

(luncur Sekitar Nee an 
|| AMBARAWA 

Bila ingin Jengganan Suara Merdeka” harap berhubungan 

langsung dengan: 

Sdr. Siauw Thiam Hoe 
| TOKO "AWET” — Dil. Lodojong 32 — Ambarawa.       

  

EA ARI | 

PANGGILAN | 
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah memang-f 

gil pelamar-pelamar untuk djabatan 

Sekretaris ke II : 

Propinsi Djawa-Tengah 
“digadji setinggi-tingginja menurut golongan VI/c P.G.P. 

Sjarat-sjarat bagi para pelamar : 

a.9 Warga Negara Indonesia : 

b. Berpendidikan sekurang-kurangnja sekolah menengah atas 

atau jang sederadjad dengan itu dan ditambah dengan penga- 

laman pekerdjaan pada pemerintahan sekurang-kurangnja io) 

tahun. $ 

Surat lamaran disertai dengan daftar riwajat pekerdjaan 

dan riwajat hidup dan diperkuat dengan salinan2 surat2 keterangan 

dan salinan beslit2, diperlengkapi pula dengan ”misbaarheidsverkla- 

ring” bagi mereka jang bekerdja pada Pemerintah, harus sudah di- 

terima oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah di 
Semarang paling lambat pada tanggal 30 September 1954 : 

Mereka jang dalam tahun 1952 pernah melamar untuk 

djabatan Sekretaris Propinsi Djawa-Tengah dan masih mengingini 
djabatan itu, diharap supaja suka memasukkan surat lamaran baru 

seperti termaksud pada ajat diatas. 

Semarang, 8 September 1954. 

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi 
Djawa - Tengah 
Ketua, 

2 ttd 
(R.M.T.P. MANGOENNAGORO ) 

TENUN MN 
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(GREAT NEWS INI . MALAM 

  

PREM IERE! ALL 2 SS AA 

cew PA NEW 
FTI 4 P3 . . 

USIC, 

ME HIM MIN 
—. KEENAN WYNN 

A METRO -GOLDWYN- MAYER PICTURE £ 

("LAGU2 JANG MENJERAMKAN" 
Kenapa biduan meratap hilang? Siapa pembunuh pemimpin Orkes? 

(au. 17 th) 

Sebuah film 
M.G.M. - jang 

Ssungat seram 
dan ngerikan! 

  

  

RE Xx INI MALAM D.M.B: 5.007.009.00 - (u. 17 th.) 
EXTRA: “(MATINEE: MINGGU PAGI djam 9.- - 11--) 

BESOK 

PAGI 

djam : A £ 

10.00 s “GARY: 5 BARBARA 

KUAT 
3. . Pn Da huhlah 

an Tan | am raaE 5 

Hum Roman Anm0nY UM 
STJINTA BERAHI 

4 Bintang .Raksusa dalam sebuah filim drama penuh aksi ! 

ORION BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.009.00 (u. 17 th) 

DAVID O. SELZNICK'S 

INGRID BERGMAN 
LESLIE HOWARD 

Directed by GREGORY KATORP 
An ERO Loleana 

    
   

- 
. 

Adalah satu fiim bermutu tinggi dari DAVID O'SELZNICK ! Meng- 
gambarkan bagaimana satu gadis jang djatuh tjinta berani bertentangan 

terhadap dunia umum, biarpun ia mengetahui jang ia. tidak patut mem- 
punjaj. itu perasaan. Dalam sanubarinja ia merasakan itu segala perasa- 
an: tjinta jang begitu meresap, kebentjian, penasaran dan kemaluan, 
jang mana tjuma INGRID BERGMAN bisa memperlihatkan ke- 
sandaiannja ! (Extra: LAUREL-HARDY in ,ME AND MY PAL”) 

ORION INI MALAM PENGHABISAN 2.45 6.00 8.30 (Seg. um.) 

,THE GREATEST SHOW ON EARTH" 
-0JAGALAN 1NI MALAM PREMIERE 5.007.009.00 (17th) 

Cho Man Hua — Huang He — Wang Yuan Long — Lo Wie 

.SHEH CHIU CHEN TI Y1” (WU YANG LE) 
Sebuah film Tiongkok jang paling baru. 

  

  

Chroomnikkel atu Duco Staalbuis 

TEMPAT TIDUR 

(NA 
"Lai LAI IRIE 

TERDAFTAR 48972 

|2 buah TRUCK merk DODGE 

Satu-satunja alamat jang terbaik di massa ini, | 
— untuk atur pesenan, aneka matjam : | 

bernilai klas satu 

    SURABAJA 
  

IIS eihebebahheelhhaaha 

     4 Ona 
Menghitamkan Rambut Putih. 

Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 
api hanja Pomade biasa. Gam- 

pang dipakai. Dapat beli dimana2. 
TAEAELALSSILKELIL3 ALS ES bebaskan 

DIDJUAL: 
» tahun 1945. . 
Dapat dilihat di 

DJL. MATARAM 870 
SEMARANG     

  

  dk N 

for Greatest Mileage 

| and Greatest Safety 

aa 

   

    

Na 

AND   
  

Dunlop'/Rubber Co (Indonesia) Ltd. 

  
        

MPTWP Tip Top 
(Made in Germany) | 

Bahan MEMVULKANISEER se- | 
: gala band dalam, lobang ketjil j 

. maupun besar. 

   

  

Sangat gampang tjaranja mema- 

' kai: 

1. Bikin kasar tempat jang pe- 
si tjah 

2. Lym TIP TOP dismeerkan 
tunggu kering 3— 5 menit. 

3. Tembelan TIP TOP ditem- 
velkan dan band 
bisa dipakai. 

TIP TOP meyulcaniseer otomatis 
Klem - Api - Pres TIDA perlu 

digunakan. 

TIP TOP bahan vulcaniseer bikin 
kagum band jang di vulcaniseer. 
TIP TOP bisa dibeli di tiap2 toko 
onderdi! di seluruh Indonesia. 

Untuk keterangan lebih Iandjut 
dipersilahkan berhubungan dgn.: 

serentak 

Lijm 

MADE IN GERMANY 
Wakil Tunggal 

P. T. MARONG 
.20, Sawah Besar 

DJAKARTA 

Agen Tunggal untuk seluruh 

Indonesia " 

M.A. Alatas & Co Ltd 
Dijalan Hayam Wuruk No. 76 J 

Tiipon Kota 778 | 
Djakarta — Indonesia. |       

MAA aa aan XennaNna? 

Anggur Obat Kolesom Merk ,,FJE MIN” 
(Atawa tjap TUAN dan NJONJA) 

2. Untuk orang Lelaki, Wanita Tua dan Muda. 
ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” jg terbuat 

    
dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 

segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

pat-gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 

Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

pun muda jang kurang sehat, terutama bagi 

orang muda jang belum menikah, dapat mentje- 

gah rupa2 penjakit seperti: tak napsu makan, 

zenuw lemah, muka putjat, badan kurus, sering2 

kentjing, pinggang pegal, sakit nier,” mata ber- 

kunang2, ,kuping berbunji, badan selalu tjapai, 

kurang darah, sakit rheumatiek dan lain-lainnja. 

Untuk wanita jang badannja selalu kurang segar, tak suka 

nakan, datang bulan tidak tentu, Jama tidak dapat hamil, perana 

«an dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 

pala pusing, darah kurang, badan lemah dan sebagainja. 

PUSAT PENDJUAL : 

Toko Obat ,,F1E MIN YOK FONG” 
GANG WARUNG No. 10 — Telp. 2183 — SEMARANG 

Agen Djawa-Timur : N, V. TJIE MIN Songojudan No, 1 Surabaja. 

'Agen Djakarta : TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini No. 1K 

Agen Depok : TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2. 

SWEKEKAS KN 

  

  

SORRY, VUSTY! LOCKWOOP FIGIRES ROY 
KOGEKS POUBLES FER YOU AS TH" MASKEV 
RIVER! HE CAN'T PROVE ga mm 

IT UNLESS 1 KEEP 

  

YOU'YE GOT 
TO LET ME GO 
BACK TO TH! 
KOPEO, TEX! 

    
— Karii harus membiarkan saja pulang ke Rodeo, Tex! 
— Sajang, Dusty! Lockwood. berpendapat bahwa Roy Rogers me- 

njaru kamu sebagai penunggang bertopeng! Lockwood tidak dapat mem 
buktikan itu, ketjuali djika saja menahan engkau sampai selesai pertun-   djukan selendjutnya! 

  

     DON'T TRY NOTHIN FUNNY WITH 
MET HOT COFFEE, KIP! JUST 
POUR IT BASY-LIKE   

       Ih 
— Djangan mentjoba ber- — ,Heeeeee!” (sekonjong2 Dusty 

buat sesuatu jang lutju dengan — membalikkan medja hingga Tex dia- 

kopi panas itu, nak! Tuangkan tuh terbalik), 
sadja, djangan. main2. 

  

ROY ROGERS — 63 

  

Segera dibuka 

Taman KANAK' Islam 
DI SOMPOK 17 — SEMARANG 

Pendaftaran mulai sekarang dapat diadjukan kepada: 

SOMPOK 17 SEMARANG dari djam 09.00 — 12.00 
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Pendapatan 
Baru »AMIRO POMADE” 

Tjap .potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 
Mentjegah runtuhnja rambut d.IJ. penjakit jang ada dlalamnja. 
Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pakai 
sehari dua kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai selamanja 
ini Pomade, makin lama makin hitam. Tidak luntur dan tidak 
merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, 

akan tetapi sabar, tentu memuaskan. 
HARGA per pot Rp. 50.— dan Rp. 25.— 
Tambah ongkos kirim 1096. Harga di Agen sama. 

  

DJUGA SEDIA : Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25.— 
o 3 gram Rp. 15.— 

AG LI Get he tan Ia Walah 3 Ngupasan 12 Jogjakarta 
KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 
HOK AN Patjinan Magelang 
ENG TAY HO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
UNIVERSAL STORES 
Toko RADJA BALI 
Rumah Obat KARUHUN : 
Toko Obat PONING TONG Dj. Pemotongan 9 Salatiga 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 

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

KREK NENEK KEK KAKEK ANE KEKE KA KEKE EKA E 

Lebih tjepat dari Suara 

Dalam '/, djam  : 
Rambut putih mendjadi hitam. 

Black Hair Dream Oil: 
Tjap Potret Bintang Empat. 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 
Buktikan sendiri, Tidak perlu tjampur air dll, 

Mudah dipakai. 
Harga Rp. 25.-— Tambah ongkos kirim 1576, 

Bisa dapat beli di rumah? Obat diseluruh Indonesia. 
Agen'?: bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 

£ PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN: 

: AMIRODIN | 

Depan Kusumojudan 95 A — Solo. | 

BEKKKEKKK EKA KAKEK KK 

  

  

    
Tanggal 8 s/d 12 September 1954 

Arabian Nights 
Arabian Dances 

Harem Girls 
in 

'Prisoners of Casba 
dengan 

TURHAN BEY — GLORIA GRAHA 
—« CESAR ROMERO 

in technicolor 
EXTRA: ,THE THREE STOOGES” — 

KETAWA TERUUSS 

  

  

| 
| 
| SAAT 

Type Fertis SEMARANG” Idzin No. 1628/ 

js! Na TN Ta Ka TN SAT Sa An DTG EN NN, PMA PEN 3D SO Kan Se ANE Peak SO Bh 
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