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salam. banjak: 

. buatan 
an, maka hal tsb. merupakan sua- | 

“tu pelanggaran hukum jg harus di 
| selesaikan setjara hukum pula. 
  

  

  

     

      

      

  

    

    

  

    

  

H7954 telah tiba dilapangan terbang 
Kemajoran di Djakarta, duta besar (Afganistan jang baru di Indonesia, 
Abdul Hadi Dawi, jang dalam gambar ini kelihatan duta-besar tersebut 

disambut oleh Mr. Utojo, kepala protokol dari kementerian luar negeri. 

  

  Fatmawati 
Akan Diperkenalkan Presiden Sbg Ister, 

PENGUMUMAN JANG DISAMPAIKAN kepada ,,Antara” 
| menjatakan, bahwa organisasi2 wanita terdiri dari : P, B. Gerwani, 
P. B. Perwari, P. B. Muslimat, P. B. Bhayangkari, P. B. Persit, 
P. B. Wanita Indonesia, P. B. Pertiwi, P. B. Parkiwa, P. B. Budi 

Istri Bandung, P. B. Isteri Sedar, P, B. Perwamu, P. B. Wanita Ka- 
tholik, Sahati, Bakti, PIKT, Persatuan Wanita Auri, Kumpulan Ari- 
san Wanita, Ikatan Perawat Indonesia dan Isteri Buruh, telah me- 

ri Presiden Republik Indonesia njonja Fatmawati Sukarno pada 

“Soal 
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“Presiden, 
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Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

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

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

N KE-IX No. 183. 2 Monata “0 - MENMaMaA EDISI POS. : 
  

Amerika Masih Harapkan Kerdja 
Sama D an Rusia 

Untuk Masalah Perlutjutan Sendjata— 
Dulles Bentangk an Politik Luar 

Negeri Amerika 
DALAM SIDANG Madielis 

kemaren dulu, menteri luar negeri Amerika Serikat John 

Umum P.B.B. pzda hari Kemis 
Foster 

Dulles selama 30 menit telah memberikan uraian tentang politik 
luar negeri Amerika Serikat. Pokok pidato Dulles berkisar pada 
rentjana pembentukan pool atom 
mai, dan situasi dunia dewasa ini. 

internasional untuk usaha2 da- 
Tentang rentjana atom Eisenho- 

wer, jang pernah dikemukakan oleh presiden Amerika itu dalam 
s'dang Madjelis Umum P.B.B. tahun jang lalu, Dulles mengatakan, 
“bahwa ia ingin mendielaskan, | 
jang tak akan diperbolehkan ikut 

Dikatakannja, bahwa usaha? itu 
akan ditudjukan kearah: 

1. Pembentukan suatu badan in- 
ternasional, jg anggauta?nja akan 
meliputi semua negara didunia ini. 
Diharapkan, bahwa badan  sema- 
tjam itu akan dapat mulai bekerdja 
pada permulaan tahun depan. | 

2. Menjelenggarakan suatu konpe 
rensi ilmu pengetahuan jg bersifat 
internasional, untuk mempertimbang 
kan seluruh persoalan itu, dan di 
harapkan konperensi itu akan da- 
pat diadakan pada permulaan ta- 
hun 1955 dibawah penilikan PBB. 

3. Pembukaan sekolahan latihan 
reakton di Amerika Serikat pada 
permulaap tahun depan. Dalam se- 
kolahan ini para peladjar dari luar 
negeri dapat mempeladjari prinsip? 
dari tenaga atom, terutama dipan- 
dang dari sudut pemakaiannja utk. 

usaha? damai. 
4. Mengundang sedjumlah besar 

ahli2 kesehatan dari luar negerj un 
tuk ikut serta mempeladjari tehnik? 
tenaga atom untuk kesehatan.   

derita Tjatjat Indonesia, jang mak 
swudnja menjarakan, berhubung dgn. 

bsrita2 jang telah ramai diperbin fa Ot : : 
|pai 13.00 dengan isteri Fresiden njo jangkan oleh mas'arakat, mengenai | 

perkawinan Presiden dengan 
nionja Hartini, Pimpinan Ikatan Pen 

derita Tjatjat Indonesia mendo'akan 
keluarga Istana serta pribadi 

selalu dalam keadaan se 
hat waPafiat, mendapat perlindung 
an dari Jang Maha Esa, dan supaja 
dapat terus langsung mengabdikan 
diri untuk kepentingan rakjat dan ne 
cara Republik Indonesia. (Antara) 

aftar 

Dulles mengatakan, bahwa peme- 
rintah Sovjet telah menundjukkan 
tidak sedianja untuk ikut serta da- 
lam melaksanakan rentjana Eisen- 
hower itu, terketjuali dengan sjarat 
jg sama sekali tak dapat diterima, 
jakni, supaja terlebih dulu diadakan 
larangan terhadap sendjata? nuc- 

lear. Pada hari Rebo, sewaktu di ke 
tahui, bahwa ia (Dulles) akan me. 
ngemukakan masaalah itu pada ha- 
ri Kemis, Sovjet Uni jg sedjak 5 

bulan jg achir2 ini tak menjebut2 
soal tsb., telah menjampaikan se- 
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Tapi Bahaja Usaha2 Menggulingkan” Kabinet 
Masih Tetap Ada—PIR Peroah Mendjandjikan 
( Pada Masjumi Bahwa Kabinet Tgl 15? Sept., 
Djam 1 ,Teng” Tengah Malam Akan Bubar? 

ae Oo Oleh Wartawan Kita) 

Pemerintah dan jang telah dibitjarakan dalam kabinet sudah tidak lagi merupakan  kechawatiran 
akan adanja krisis dalam kab et sebagaimana jang diduga semula. ' Demikian dikabarkan oleh koresponden ,,Suara Merdeka” dari Diakarta. Dalam sidang kabinet jang dilangsungkan pada tg. 16 September jang lalu, Pemerintzh telah meniadiau nota politik ita dan sebagai hasil telah dike- - : luarkan vernjataan, bahwa Pemerintah dapat menjetudjui maksud dan diiwa nota politik N.U., ' . 2 5 ksivaa « dalamnja —mengandu andiuran2 jg dapat memperbaiki kerdjasama dan memperkuat ke- Harj Rebo. malam tgl. 22 September 
dudukan Labinet dimasa jg akan datang. 

2 $ ai , 3 : : untuk. segera mengkrisiskan kabinet 
. Sebagaimana diketahui inota po lalu dikuasai oleh orang2 darj Dia- ini seperti PSI, Parkindo, Katholik 

litik itu berisi a.l. saran agar Pe- wa, j dsb.nja. Tentang ,,kemadjuan” dan 
merintah menindjau kembali be-  Kalangan2 politik itu seterusnja .kepertjajaan rakjat” kepada Masju , Leynga 
leidnja dilapangan politik, ekono- menerangkan, bahwa dikalangan mi sekarang menurut Kasman, ia- e .. mi dan keuangan, Bagaimana PIR sendiri sudah sedjak lama tera lah banjaknja sudah anggota PSII Ha a N : bentuk atau detail dari saran tsb. sa adanja ketidak beresan jg ditim- dan N.U. masuk kedalam ,,kau- ( nj / J- dan seberapa djauhnja Pemerintah bulkan oleh orang jg tsb. tadi. PIR dang” Masjumi. Dikalangan PSII : telah menerimanja dengan baik, sendirj sebagai salah satu partai po misalnja, demikian Kasman, banjak 
tidak dapat diketahui dng dielas. jitik jg besar harus berani dan te- ig tidak puas terhadap  pimpinan- Jang sudah dapat dipastikan ialah, gas mengambil tindakan terhadap! nja jg sekarang, sedang di Djawa Ti bahwa nota politik itu merupakan anasir2 jg dianggap tidak disipliner | mur ada 509 orang2 N.U. jg pin- kelandjutan sokongan jang diberi- itu. Demikian kalangan politik itu. | dah Masjumi. kan ajah N.U. dan akan memper- — Untuk djelasnja mengenai adanja|: Dilam pada itu dikemukakannja 

Ne kabinet sekarang Hana tak puas” dikalangan PIR | djuga, bahwa banjak golongan? In- 
as 2 LE Ini, lebih djauh wartawan kita di| do Belanda, Tionghoa dll. jg menga 

b Sa pa Ma “VjDjakarta telah mengutip verslas | nut kepertjajaan2 selain Islam jg 
Kaka Eu . ho an “ana. 8 ' harian »Marhaen” di Makasar jg| menaruh simpati kepada Masjumi, aan - ai pa «Itu 3 terbit tgl. 17 September, sekitar |sehingga dari kenjataan itu dikata- : Na apa NA NN atapan2. Mr: Kasman “dikota teb.| kalah oleh Kasman. bahwa dalam ngirimkan dua delegasi pada Presiden Republik Indonesia dan iste- akan SN 1 Pekan penari . Sebagaimana diketahui, sebagaj reuk | soal politik Masjumi katanja ditjin- 
Mn ga Tan ito nan : si atas verslag harian ,,Marhaen” | tai. Pada pokok2 keterangannja jg tanggal 20 September 1954, 

tidak ada sama sekali. Satu hal das 3 Kemudian oleh fihak” Masiumi |lain didjelaskan pendirian Masjumi, / : : : F3 81 Sulawesi Selata elz ikeluarkan | bz 2 g a sadia i Gi : Ko mk merpa Keha M aga Tapi hasilkan ahwa Bukan Soal angot, sda J8 Pembifaraan berlangsung, dari liran adanja krisis kabinet, jaitu ig Iaian ig teliti atas utjapan2 mr. Kas|pi djuga golongan? ka herelanaa? djam 10.00 sampai 11.30 dengan 
mengenai PIR. Seperti kita ketahti, man di Makasar itu: masjarakat di | ke aa Maan h “TTPAR | Presiden “dai dari Ajam 10.00 sants tempo hari sudah tersiar berita bah sifahka a “djuga membatja air “In: PA AN A3 
va peraga "ha terdapat an rian jg memuat verslag perihal tsb. Mr. Kasman- mengatakan Ba Aa Ka va da Pesat 
1g besar ajumuahnja je. penghendd- Adapun mengena: kedjadian sekitar | hahwa tentang pemilihak umum Hi ah , ik Hk Ta ki supaja PIR menarik menteri2nja mr. Kasman di Makasar, menurtt nari: partatnja” dapat mengeondok UNTAN Surat, “GAN 
dari kabinet dengan alasan tidak . penuturan koresponden. kita adalah| dari 40 sampai 6096 hasil2. Kas Mn aadakan pembitjaraan. Hasil dari 
dapat menjetudjui beleid ' Pemerin- sbb.: S3 wp baka Bea s5 Far (aan pena saga 23 delegust 
Kung, angan ekonomi dan keuc- 03 oonygehggapn rapat tertutup ber | gaimana rjara untuk menggulingkan Lg AI Iga rona dianaji aka 

“ar bekerja dar soongan ini kem Si yBalai Budala di Ma, | katine sekarang. Adalah, kui pagg Pesidon RI, bihws, Presiden ig dipelopori oleh Mr. Tadjuddin|giherikan suatu wedi MN an Na tab 2 tidak " akan memperkenalkan lain 
Noor ini telah dikenal oleh umum. | strnksi jang Bean Na Bana ta Yap BMA dana nana Berngwati Sukarno 

Dear, ab nga ea bagei- | masalah politik, pemilihan umum, | ngan Masjumi cs selalu kalah suara, " na “1g balai kexgani 
mana Tadjuddin- Noor “beberapa bu tentang bagaimana tjara untuk seperti sadja dengan "penolakan Mo- 2 aa aa Kb lan ig lalu mengantjam akan men-fmen ggulingkan kabinet Ali-Wonp- & Dibugs dir Kareka “aelouken Presiden, njonja Fatmawati Sukarnet 

Oiatnkan . Seung Gengia bejat: so dan tentang usaha2 pembentu- oposisi terbentur selalu dalam par- en EN pangan moreel. nannja untuk mendapat pindjamar 
dari Pemerintah untuk membeli ka 
pal INACO djika tidak diberikan. 

Rahasia kekuatan Tadjuddi, Noor 
jg mendjadi ketua fraksi PIR da- 
lam parlemen adalah terletak da- 
lam konstelasi perbandingan - suaraf 

Parlemen......Pengikut2nja. ke-f 
1 Ea " dani orang2 “dari 

  kan kabinet jang baru setelah 
bubarnja kabinet jang sekarang. 
Mr. Kasman memulai wedja- 

ngannia itu dengan mengemuka- 
kan dua pokok pikiran kepada 
rapat, jaitu (a) Apakah kita (Ma- 
siumi) akan beroposisi terus dan 
b) Kabinet lekas didjadikan kri-| 
sis.   luar Djawa day orang2 bekas pe- 

merintah federal. Jg tidak puas ter 
hadap PIR jg menurut katanja icr- 

3 Dikatakan, bahwa selain Masju: 
mi djuga dari beberapa partai js 
lain mempunjai pendapat jg sam: 

  

KMT Lantjarkan Serang-| 

an Besar2an Thd Amoy 
Laksamana! Muda P 

Pertahanan 
LEBIH DARI 100 buah pesawat pemburu dan pembom Kuo- 

'mintang pada hari Djum'at kemaren telah menijerang kedudukan2 
R.R.T. di dan sekitar Amoy. Komunike resmi dari Taipeh mena- 
makan serangan itu sebagai seraugan jang terbesar, sedjak perang 
Ouemoy dimulai tg. 3 September jang lalu. Komunike jang dike- 
luarkan oleh angkatan udara Kuomintang 
pesawat2 tsb. telah meninggalkan Formosa pada pagi hari, 

Chun. Dalam pada itu telah dilakukan serangan2 pula 
Lienho dan Tateng. 

Affair Smok- 
“kel Kopra 

Jg Dgn Izin Warrouw 
Akan Diselesaikan 
Setjara Hukum? 

DENGAN menumpang pesa- 
wat 1 AURI siang hari 
Djum'at kemaren Menteri Perta- 
hanan Iwa Kusumasumantri ber- | 
sama K.S.A.D. Djenderal Major 
Bambang Sugeng telah berangkat 
ke Makassar. Di Makassar Men- 
teri Pertahanan akan melakukan 
pelantikan pedjabat Panglima TT. 
VUH Letnan-Kolonei Warouw se- 
bagai Panglima TT. VII. Selan- 
djutnja menurut rentjana ig be- 
lum pasti . Menteri Pertahanan 
dan KSAD mungkin sesudah pe- 
lantikan tsb. akan mengadakan 
penindjauan routine ke Ambon 
dan daerah2 sekitarnja. Pada hari 
Senen jang akan datang rombo- 
ngan Menteri Pertahanan ditung- 
gu kembali di Djakarta. 

Menurut keterangan jg diperoleh 
,Antara”, kepergian Menteri ke 
Makassar» tsb. selainnja untuk  me- 
lantik pedjabat Panglima “FT. LI: 
mendjadi Panglima dengan kenai- 
kan pangkat dari Overste mendjadi 
Kolonel, djuga antaranja untuk 
mendapatkan  keterangan2 dari de- 
kat “disekitar peristiwa -penjelundu- 
pan kopra" jg pertanggungan  dja- 
wabnja terhadap hal tsb. dipikul 
oleh pedjabat Panglima TT. Vi! 
Warouw. 

Kalangan2 jg berdekatan dengan | 
pemerintah menjatakan pada ,,Anta 
ra” bahwa sampai saat ini pemerin 
tah pusat belum lagi menerima la- 

poran ig djelas disekitar peristiwa 
tsb. tetapi dengan perginja Menteri 
Pertahanan - kedaerah tsb. dapat di 
harapkan peristiwa itu akan men- 
djadi djelas dan akan diselesaikan 
sebagai mana mestinja. Menurut ka 

langan tsb., dalam hal ini pemerin 
tah menganggap, bahwa apabila per 

Warauw itu benar demiki- 

dengan selamat 

| kan manoevre diudara dan 

ride Merentjanakan 
Taiwan 

bahwa 

dan 
Shihmaouto dan Chien 

terhadap 

mengatakan, 

menjerang kedudukan2 RRT di Hechu, 

Dikatakan pula dalam komuni- 

ke tsb., bahwa semua pesawat jg 

mengadakan serangan itu kembali 

kepangkalannja, 

meskipun mereka telah mengha- 

dapi tembakan2 jang berat dari 

bawah. Semua objek2 jg ditudju 

telah dapat diserang. 

Angkatan laut k-7 akar 
adakan, manoeuvre. 

itu angkatan laut ke 
Serikat akan mengad' 

lau c 

selat Taiwan. Suatu laporan ig d 

terima pada tgl. 22 September me 
ngatakan, bahwa manoevre itu aka 

Sementara 

7 Amerika 

Ali-Wongso 
didjatuhkan 
anasir2 jg 

lemen, maka kabinet 

djadinja akan ditjoba 
dengan mempergunakan 
ada didalam kabinet. 

Masjumi telah minta - kepada, 
menteri2 jang beragama Islam da 
ant kabinet, supaja segera meng- 
undurkan diri dari kabinet jang 

| dikatakan Kasman, sebagai ,.ka- 
binet terkutuk.” Kasman mengu- 
raikan lebih djauh, bahwa Masju 
mi mendapat djawaban dari Men- 
teri2 Islam itu, bahwa duduknja 
mereka dalam kabinet itu adalah 
sebagai ,tijd bom.” 

Patut diberitakan, bahwa men- 
eri2 Islam jang duduk dalam 
Kabinet sekarang ini ialah Zainul 
Arifin (N.U.), Dr. Lie Kiat Teng 
'PSIH. Moh. Hassan (PSIDN dan 
Kiai H. Maskur (N.U.). Katanja 
Menteri2 itu telah memberikan 
liand i2-nja kepada Masjumi, te- 
tapi diketjewakan dan sampai se- 
karang belum memberikan kenja- 
taan. Harapan jang besar sekali 
dari Masjumi ialah hasil Kongres 
N.LU. di Surabaja dengan ,.nota 
solitiknia” jang diharapkan dapat 
liatuhkan kabinet. 

PIR djandji Masjumi se 
belum djam 1 malam 
neng! 

Menarik sekali dalam uraian 
Mr. Kasman itu, bahwa PIR dju- 
ga sudah memberikan djandii2nja 
untuk ikut gulingkan kabinet dari 
dalam. Dikatakan, bahwa  kala- 
ngan PIR sudah merundingkan 
dengan Masjumi untuk sedia be- 
kerdja sama dalam satu kabinet 
baru jang akan didirikan nanti. 

PIR akan memaksakan kepada 
Presiden, setelah kabinet Ali- 
Wongso nanti djatuh, supaia Ma- 
sjumi ditundjuk mendjadi forma- 
teur asalkan sadja sesudah itu 
PIR diberikan 3 kursi. : 

Menurut Mr. Kasman lebih 
ijauh, sesudah ia berunding dng. 
IR d.II. pihak, maka PIR akan 
lidiamin mendapat dua kursi 
nutlak dan satu kursi jang fakul- 
atif. Tetapi itupun  Masjumi 
ninta djaminan kabinet Ali- 
Nongso harus dibubarkan dulu.   berlangsung selama 3 minggu, dai 

dalam manoevre itu sekurang2nja 

akan dipergunakan 2 buah “kapal 
induk, San sedjumlah kapal2 pen- 
djeladjiah dan penggempur. Dengan 

manoevre2 jg provokatif itu Ameri 
ka hendak berusaha menakut-naku- 

|ti rakjat Tiongkok is hendak mem- 
bebaskan Taiwan dengan  ketegu- 
han hati, dan membesarkan hati 
Chiang Kai Shek jg kini dalam ke- 
adaan panik. 

Lebih landjut diwartakan, bahwa 
laksamana muda Alfred M. Pride, 
pada hari Rebo telah tiba di Tai- 
wan, untuk merentjanakan dengan 

"Chiang usaha2 untuk menghalang2i 
pembebasan Taiwan. Pride adalah 
komandan dari angkatan laut ke-7 

| Amerika, demikian “kantor berita 

RRT Hsin Hua. (Antara). 5 s 

BERHUBUNG dengan timbulnja 
persoalan orang2 Indonesia di dae- 
irah Filipina (Mindanao) jg oleh Pe 
merintah Filipina dianggap sebagai 
imigran2 selap, maka anggauta Par 
lemen GE. Dauhan ig baru sadia 

kembali dari Sulawesi Utara mene- 
rangkan kepada pers, bahwa dalam 
menghadapi masalah ini Pemerir- 
tah Indonesia musti memikirkan tja 
ra2 memberikan penerangan  kepa- 
Ida rakjat Indonesia jg kini berada   

(Antara) 

di Mindanao tentang perbatasan2 
daerah Filipina dan Indonesia, kare 
na umumnja rakjat disana tidak me   

Dikemukakannia lebih landjut. 
bahwa djandji PIR itu sudah dua 
bulan lalu, tetapi belum ditepati. 
Kalau ditagih kepadanja. maka 
lantas orang2 PIR buru2 minta 
maaf. Tetapi namun demikian 
"Mr. Kasman pertjaja kesanggu- 
pan PIR masih ada. 1 

Paling achir PIR berdjandji 
sbb.: Selambat2-nja tg. 15 Sep- 
tember 1954, tunggu sampai djam 
1 tengah malam neng, maka 
Kabinet Ali - Wongso bubarlah. 
(Tapi kabinet hingga saat ini ma- 
sih segar bugar). 

Pada penutup uraiannia ten- 
tang nasib kabinet, Mr. Kasman 
kemukakan bahwa kalau tg. 15 
September itu belum djuga ber- 
hasil, sebaiknia menunggu 'sadja 
sampai Kongres PIR bulan Okto- 
ber jad. 

Selandjutnja diterangkan 

kan, jang tidak termasuk dalam kom 
petensi daripada rapat2 organisasi 
wanita ini, “diantaranja mengenai 
soal protokol 

masing2. — Demikian 

itu. 
pengumuman 

Doa selamat Ikatan Pende 
rita tjatjat. 

Sementara itu Segretariat Pusat 
Ikatan Penderita Tjarjat Indonesia 
tslah mengirimkan surat: pada Pre 
siden sebagaj Pelindung Ikatan Pen 

  

Dari Kongres 
Kebudajaan 

Perumusan Pendidikan 
Kebudajaan Bagi 

Masjarakat 

SESUDAH 3 hari terus-menc- 
rus bersidang sedjak hari Senin jl. 
semalam kongres kebudajaan di 
Solo telah sampai pada perumus- 
an kesimpulan2 mengenai ketiga 
pokok atjara kongres itu, jalah 
pendidikan kebudajaan bagi ma- 
“sjarakat sekolah2,  masjarakat 
kota2 dan masiarakat buruh/tani. 
Kesimpulan2 jang dirumuskan 
oleh sidang seksi2 Kemis pagi di- 
sampaikan kepada sidang pleno 
kongres kebudajaan. ' Praeadvies 
mengenai ketiga masalah tersebut 
telah disampaikan kepada sidang 
pleno kongres malam Selasa dan 
Selasa paginja hingga Rabu ma- 
lam pembitjaraan dilandjutkan 
dengan perbintjangan dalam sek- 
si-seksi. 

Seperti diketahui 
bagj ketiga masalah itu 
1. Mangunsarkoro untuk masalah 
pendidikan kebudajaan bagi masija- 
rakat sekolah2 dengan pendebat uta- 
ma Bakri Siregar, 2. Rivai Apin 
untuk masalah pendidikan bagi ma- 
sjarakat kota2 Indonesia dengan 
pendebat utama Bujung Saleh dan 
M.A. Salmun, dan 3. Dharta urtuk 
masalah pendidikan kebudajaan ba- 
gi masjarakat buruh dan tani  de- 

ngan pendebat utama Sugardo dan 
Mr. Kusnapuradiredja. Mr. Kusna 
sendiri berhalangan datang dan ha- 
nja menjampaikan debatnja  setjara 
tertulis. 
Adapun rapat umum anggota2 Ba 

dan Musjawarat Kebudajaan Nasio- 
nal baru diadakan sekali ialah . Se- 
nen pagi j.l. untuk membitjarakan 
laporan pengurus pleno dari menge- 
mukakan usul2. 

- Atjara pemilihan pengurus baru 
jang sedianja akan dilakukan hari 
Senen itu diputuskan untuk menun- 
da sampai achir kongres. 
Kemis siang djam 14.00- diadakan 

lagi rapat umum anggota2 Badan 
Musjawarat  Kebudajaan Nasional, 

praeadviseu:s 

  (Antara). 
Rakjat Jang Masuk Mindanao 

Mendapat Penerangan 
ngerti daerah Mindanao itu bukan 
daerah Indonesia. Menurut Dauhan, 
sedjak djaman ,,Nederlands Indie” 
sampai djaman  Djepang rakjat di 

daerah Utara Indonesia jg tinggal 
diperbatasan2 “ Indonesia Filipina 
itu sudah biasa keluar masuk Mir- 
danao melalui perbatasan2 dengan 
tidak mempergunakan paspor mela- 
lui saluran2 jg semestinja, karena 

mereka itu menganggap  Mindanaa. 
pun daerah Indonesia, $ 

f 

tetas “eraheah 

| Selandjutnja 

    

        

    

  

kalau sudah diberi 
penerangan - seperlunja dan nanti 
ada diantara orang2 Indonesia itu 
ig mau kembali kedaerah Indonesia, 

maka diperlukan usaha2 penampu- 
ngan oleh Pemerintah Indonesia un 
tuk mendjamin hidup mereka, demi 
kian G.E. Dauhan. Tentang kebia- 

saan rakjat dari pulau2 Sulawesi 
Utara jg keluar masuk daerah Fili- 
ina.oleh Dauhan dikatakan, bahwa 

mereka 1 apat dinamakan 
" RP Isa ea , 

Tetaviagkeh 8. "nasih 
Papa Mn ON Ooh 

bahwa, 
hal2 jang timbul selama pembitjare-lis 
an2 dalam rapat2 jang telah diada-$ 

  

     

    

dan undang2 perka- 
: : 255 

winan,. diserahkan kepada organisasi 

  

adalah: : 

di Bojong 
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Suhartini bersama dengan 
serta Pak Hardjo Kepala Rumah 

kan kedatangannja di Semarang 

itu di restoran lapangan terbang 

Nj. Hartini. 

Begitu njonjah Suhartini tiba d' 
Kalibanteng, segera pandangar 
:rang sebanjak itu ditudjukan pads 
ajonjah Suhartini. Sehingga dia ke- 
thatan gugup. Kepada wartawan 

tuan, nj. Suhartini serenta melihat 
banjaknja pandangan mata jg ditu- 
Ijukan kepadanja, menjatakan: ,.Ik 
voel de grond onder mijn voeten 
wegzinken” (Saja rasa seolah-olah 
bumj dibawah kaki saja ini membe- 
lah). Untung sekali temponja tepat 

| :ekali, sehingga tidak usah terlalu 
'ama mendjadi pusat “perhatian 
orang. Pesawat Heron kali ini ser- 
vice menjimpang dari biasanja. An- 
'ara lain disediakan djuga seorang 
stewardess. 

Kutjing'an dng. orang 
koran. 

Jg satu bilang dengan mobiel, jg 

lain bilang dengan kereta api. Lain 
orang lagi mengatakan rombongan 
njonjah Hartini terpaksa kembali ke 
Salatiga. Betapapun  djuga adanja 
kedjadian ig menjebabkap kelamba- 
tan datangnja njonjah Suhartini di 
Semarang, namun menjebabkan  ter- 
djadinja ,,kutjing-kutjingan” antara 
wartawan dengan rombongan njo- 
njah Suhartini. Baik dilapangan te 
bang, distasion kereta api dan di 
lain2 tempat lagi terdapat: warta- 
wan jg mengintai kedatangan njo- 
njah Suhartini. 

Achirnja dapat diketemukan 
pada djam 11.55 siang hari Ke- 
mis, rombongan njonjah Suharti- 
ni berada di Grand-Hotel Plam- 
pitan Semarang, kemudian pada 
diam 4 sore pindah tempat -lagi 
dan kali ini tinggal di Hotel Bel- 
leveu Tjandibaru Semarang. 

... Ketika berdjumpa dengan pak 
Hardjo ditempat penginapan itu 
wartawan tuan mendapat ketera- 
ngan bahwa urungnia perdialanan 
ke Diakarta hari Kemis itu di 
sebabkan terganggunjai perhubu- 
ngan Salatiga—Semarang. 

Perlu 
penjelundupan2, oleh karena keper- 
gian mereka itu kepulau2  Minda- 
nao semata2 untuk menukarkan ko 
pra dli. hasil buminja dengan ba- 
rang2 keperluan hidup sehari2 a.l. 
beras, minjak dan pakaian jg lebih 
mudah didapat dari Mindanao dari 
pada menunggu  datangnja dengan 
kapal2 dari  Djawa, dan selain itu 
kebiasaan keluar masuk jg sudah 

  

emaren Nj. Suhartini Dja- 
Ke Djakarta 

'Berangkat Dgn Plane Siang Djam 3.55 Dari 
“Kalibanteng -Mengaso Sebentar Di Grandf 
Hotel Plampitan Dan Malamnja Menginap 

#Di Hotel Bellevue—Krn 
#Rentjana Keberangkatan Hari Kemis Diu- 
Srungkan — Tidak Benar Nj. Suhartini Akan, 
8 Tinggal Di Istana—la Akan Menempati: 

Rumah Pak Hardjo Di Dj. Paledang Bogor 
PADA HARI DJUM'AT djam 3.55 sore dengan pesawat 

Heron dari Kalibanteng ke Djakarta telah berangkat 
ajah-ibunja dan 5 orang anaknja 

ngan manten” ini sedianja berangkat pada hari Kemis 

plane pagi dari Kalibanteng, tetapi diustru adanja gerakan pem- 
bersihan antara Tuntang—Merakmati (dekat Ungaran), menjebab- 

djam. Pada waktu berangkatnja Njonjah Suhartini kemaren 

lelaki maupun wanita jang kesemuanja 

3 
se 

.Masuk Angin” ff 

njonjah 

»Bojo- 

dengan 

Tangga Istana Presiden. 

pada hari Kemis terlambat 312 
siang 

Kalibanteng penuh orang, baik 
ingin melihat wadjah 

Atas pertanjaan kita pak Hardjo 
menjangkal berita2 sementara pers 
iang mengatakan, bahwa  njonjah 
Suhartini Soekarno akan tinggal di 
istana Bogor. ,Itu sama sekali tidak 

benar. Selain darj fihak jg. mengatur 
"umah tangga Presiden tidak meren 

anakan untuk menempatkan njo 
ajah Suhartini disesuatu istana, dju 

ga njonjah Suhartini sendiri memang 

tidak ada niat untuk tinggal disesua 
'u istana. Ini sudah didjelaskan se 
tjak perkawinan itu belum berlang 

sung”, Demikian keterangan pak 
Hardjo. 

Dikatakan selandjutnja,. bahwa se 
tibanja njonjah Suhartini dilapanga: 
terbang Kemajoran, akan terus me: 
audju ke Bogor dirumah jang akar 
didiami: jakni rumah kepunjaan pal 
Hardjo didjalan Paledang Bogor: 

Rentjana semula akan tinggal di 
3andung — ditempat kediaman ajah 
ya — telah diurungkan, 

Keberangkatannja ditunda 

Sedianja rombongan ,,pembojo 
ngan” njonjah Suhartini, sesudah ti: 
dak bisa berlangsung pada hari Ke- 
mis akan mempergunakan pesawat 
terbang — Kalibanteng-Kemajoran jg 
pertama, tetapi karena kesehatannja 
masih perlu dipulihkan, maka ditun- 
da.hingga hari Djum'at djam 3.55 
sore. Djika tidak ada halangan, se- 
"banja di Kemajoran, sore itu djuga 
ikan terus ke Bogor. . 
Aapun sakitnja mungkin sekal 

hanja ,,masuk angin” jang tertunda 
Antara lain menjebabkan pada har 
Djum'at pagi njonjah Suhartini tidal 
berani mandi pagi, hanja tjutji muka 
itupun sesudah matahari agak tinggi. 

Njonjah Suhartini sakit. 
Selandjutnja wartawan tuan mem- 

beritakan, bahwa beberapa hari sebe- 
lum berangkat dari Salatiga, njonjah 
Suhartini memang agak terganggu 
kesehatannja. Atas nasehat dokter jg 
merawatnja, njonjah Suhartini diha- 
ruskan beristirahat. 

Djuga pada waktu tiba di Sema- 
rang, kesehatannja . sangat tergang- 
gu, sehingga tidak dapat meninggal- 
kan kamar. Berhubung dengan itu, 
pada hari itu djuga (Kemis) djam 4 
sore rombongan  njonjah Soekarno 
pindah ke hotel ,,Bellevue” di Tian- 
dibaru Semarang Nj. Suhartini me- 
nempati kamar 17. 
Dalam hubungan ini dapat diberi- 

takan, rombongan njonjah Suhartini   berlangsung puluhan bahkan ratu- 
san tahun itu disebabkap karena ba 
injak diantara mereka jg menetap di 
Mindanao dengan tidak sedar. 

(Antara). 
| 
! 

selain terdiri dari jang bersangkutan, 
ditambah Pak Hardjo, Osman dgn. 
isteri (orang tua nj. Suhartini) dan 
5 orang anaknja, 

-annja untuk mengadakan 

hwa tak ada suatu negarapun 
serta dalam usaha jang besar itu. 

buah nota, jg kesedia- 
pembitia- 

raan lebih landjut. Demikian Dul- 
les, jg menambahkannja, bahwa na 
ta itu tetap tak memberikan petun 
djuk, bahwa Sovjet Uni telah me'e 
paskan sikapnja jg negatif. Di katu 
kannja pula, bahwa usul2 Amerika 
Serikat membolehkan semua negara 
jg ingin ikut serta dan bersedia me- 
mikul tanggung djawab dari ksang 
gautaannja untuk memasuki badan 
internasional itu, dan akan disam- 
but dengan gembira dalam merentia 
nakan serta melaksanakan program 
tersebut. 

menegaskan 

Tentang situasi dunia dewasa ini, 

Dulles mengemukakan hal2 sebagai 
berikut: 

Bahaja Peperangan: Selama ta- 
hun jg sudah, banjak negara setjara 

aktif bekerdja sama untuk kepenti- 
ngan perdamaian jg adil dan abadi. 

Ada saat2, dimana imbangan2 an- 
tara peperangan umum dan perda- 

maiap agak membahajakan. Imba- 
ngan jg membahajakan itu masih 
terdapat. Tetapi achirnja dapat di 

lihat bahaja itu, dan diusahakan 
untuk merubah neratja hingga me- 
nguntungkan perdamaian. 

Guatemala: Di Guatemala telah 

terdjadi suatu peristiwa, jg meng- 
antjam perdamaian serta keamanan   dari dunia ini. Negara2 Amerika te 
lah mengadakan pertukaran 

pat tentang bahaja ini, dan telah 
bersiap2 untuk menjelesaikan masa- 
alah itu setjara kolektif, tetapi pa- 
da waktu itu rakjat Guatemala sen 
diri telah menghilangkan antjaman 
tersebut. 

Djerman:. Disebabkan oleh ,.in- 

trise Sovjet”, demikia, Dulles, pe- 
misahan Djerman jg membahajakan 

masih tetap terdapat. Tetapi masih 
terdapat suatu hal lagi, jakni ,.pe- 

njelesaian kita dalam semangat per 
damaian, untuk. mengachirj ketidak 
adilan jg diperlakukan terhadap 
Djerman. 

Austria: Dengan tetap berpe- 
angan pada semangat damai, 
regara2 3-Besar Barat beberapa 
vaktu jang lalu ini telah mende- 
ak kepada Sovjet Uni supaja 
nenanda-tangani Perdjandjian 
Austria. 
E.D.C.: Dengan tak menjebut2 

ama Perantjis, Dulles mengata- 
tan, bahwa mereka jg menentang 
1DC menghendaki perpetjahan 
3ropa. 

Korea: Amerika Serikat tidak 
sertjaja, bahwa unifikasi dari 
Korea harus menunggukan tim- 
yulnja suatu peperangan lagi. Ke- 
sertjaiaan penjelesaian masalah 
tu setjara damai masih tetap ada. 
Asa Tenggara: ,,Kita tak dapat 

nemedjamkan mata, melihat ke- 
ajataan, bahwa beberapa ratus 
ribu orang di Vietnam Utara atas 
keinginannja telah dipindahkan 
ke daerah2 non-komunis. dan 
bahwa masih terdapat djutaan 

penda- | 

  
orang jang menderita despotisme 
dari luar.” 
SEATO: Pakt Manila merupakan 

tindakan jg berarti berdasarkan Pia 
sam PBB, jg mengakuj hak perse- 

orangan serta pertahanan sendiri se 

tiara kolektif jg tak dapat dipisah- 
pisahkan. 

Perlutjutan Sendjatas  Dulles me- 
narik kesimpulan, bahwa  Sovist 
Uni dewasa ini tidak membunjai ke 
ipginan jg sungguh? untuk merir- 
dingkan masaalah  perlutintan 

djata. Tetapi Amerika 'akan tetsp 
berharap, bahwa pada "achirnja Sc- 

vjet akan bersedia bekerdia sama 
atas dasar suatu progrm jg dapa 
mengachirj situasi ig merugikan ke 
sedjahteraan ekonomi. 

Penindjauan Piagam PBB: Terke- 
tjuali djika dapat diketemukan tia- 

ra2 untuk memasukkan negara? ig 
tjinta akan damai serta menghorma 
ti perundang2an, dalam organisasi 
PBB, maka tak dapat dielakkan !a 

gi, bahwa kekuasaan dan pengaruh 
dari organisasi ini dengan tjepat 
akan berkurang. (Antara—UP). 

ser- 

  

apakah 3 anaknja perempuan betul 
akan ikut ajahnja (tuan Suwondo) 
seperti jang diterangkan oleh tuan 
Suwondo kepada pers di Djakarta, 
lihak jang bersangkutan mengatakan 
bahwa ketika pertjeraian itu terdja- 
di tidak ada sesuatu  perdjandjian 
mengenai urusan anak. 

Pak Hardjo menggut. 
manggut, 

Begitu pemberita tuan ini bertemu 
pak Hardjo kepala rumah tangga 
istana, segera dia  ,,manggut2” 
(meng-anggok2an kepala) sambil 
berkata: Lantas kapan saja dihadap- 
kan dimuka pengadilan? Katanja 
sambil tertawa. Dikatakan, bahwa 
katanja dia harus bertanggung dja- 
wab atas peristiwa ini. 

Ketika ditanja, apakah pak Har- 
djo sudah menerima surat atau per- 
njataan protes jang langsung kepadi 
pak Hardjo? 

,Sampai hari ini saja belum mene- 
rima, Sajapun hanja batja dari pers”, 
djawabnja pula. ,,Apa masih  perh 

ada jang ditulis lagi?” 'Tanja pak 
Hardjo selandjutnja, ,,kan tulisan! 
dalam surat kabar itu sudah tjukup 
ba-njak” 

Ketika ditanja, apakah benar bah 
wa njonjah Fatmawati minta tjerai, 
maka pak Hardjo mengatakan bahwa 
itu tidak benar. Djuga dari fihak 
njonjah Suhartini tiada dikehendaki 
pertjeraian antara Bung Karno de-   Ketika ditanja pada keluarganja, ngan Fatmawati. 

v 

  

'Ada Hara- 
pan Baru 

Reaksi Thd Pidato 
Dulles 

USUL Amerika Serikat untuk 
mengadakan suatu  konperensi 
ilmu pengetahuan pada ' tingkat 
internasional tentang tenaga atom 
telah menimbulkan hanjak hara- 
pan diantara delegasi2 PBB, bah 
wa masih mungkin akan tertjapai 
persetudjuan Timur-Barat tentang 
rentjana Amerika Serikat untuk 
mempergunakan tenaga atom bagi 
usaha2 damai. Tetapi mereka je 
mengikuti debat dalam Dewan 
Keamanan tentang masalah tsb. 
selama 8 tahun berpendapat, bah 
wa masih banjak alasan2 politik 
jang akan dihadapi, sebelum kon- 
berensi sematjam itu dapat dise- 
lenggarakan. 

Sumber2 jg mengetahui .di New 
York sementara itu mengatakan, 

bahwa kata2 darj usul Amerika Se 

rikat itu tampaknja memberikan ke 
bebasan kepada PBB untuk menga 
dakan persiapan2, seperti menentu- 
kan tempat konperensi serta ting- 

kat daripada wakil2 jg akan meng- 

hadliri konperensi tsb. Dikatakan- 
nia, bahwa usul supaja konperensi 
diadakan musim semi jg akan da- 

tang dibawah penilikan PBB masih 
membutuhkan pendjelasan lebih Ian 

djut mengenaj banjak hal ig berta- 
lian dengan politik Amerika terha- 

dap konperensi sematjam itu. Demi 
kian UP. (Antara). 

Undang? Ke- 
8 6 
polisian 

Diharapkan” Dapat Disu- 
sun Tahun Depan 

GUBERNUR jg diperbantukan 
pada Kementerian Luar Negeri 
R. D. Dianu-ismadi jang djuga 
duduk dalam panitia perantjang 
undang2 Kepolisian Negara atas 
pertanjaan ,,Antara”  menerang- 
kan, bahwa batas waktu jang di 
berikan oleh Pemerintah kepada 
panitia selama 6 bulan ternjata 
masihstidak tjukup untuk menju- 
sun renfiana undang2 Kepolisian 
Negara. Menurut  Djanu-ismadi 
diharapkan panitia baru akan se- 
lesai dengan pekerdjaannja tahun 
denan. Diterangkan selandjutnja, 
bahwa selama 6 bulan itu panitia 
telah mengadakan beberapa kali 
pertemuan dan rapat2 dengan 
berbagai instansi js bersangkutan, 
umpamania dengan Kedjaksaan 
Agung, Kepolisian Negara dil. 
Oleh instansi2 tsb. dikemukakan 
berbagai saran tentang rantiangan 
undang2 itu, terutama mengenai 
status Kepolisian Negara jang 
hingga kini masih ditempatkan 
langsung dibawah Perdana Men- 
teri. 

Menurut Djanu Ismadj dalam me 
njusun undang? itu panit terben- 
tur pada kesulitan2 antara. Jain de- 

ngan adanja instansi2 jg tetap mem 

pertahankan pendiriannja dalam me 
ngemukakan saran2. Untuk menju- 
sun undang? kepolisian dengan tjon 

toh luar negeri sukar sekali dapat 

ditjiptakan, karena adanja perbeda- 
an keadaan. Indonesia jg telah 
membentuk kepolisian negara mela- 

lui suatu revolusi akan menjeleng- 
garakan undang? kepolisian jg baru 
dengan menjesuaikan hasil2 revolu- 

  

  

  

si dan keadaan di Indonesia sendiri. 
Panitya jg dibentuk oleh pemerin- 

tah untuk menjusun undang2: kepo- 
lisian negara itu sebagaimana dj ke 

“tuai oleh wakil PM Wongsonegoro. 
(Antara). 

Segala 
Masalah 

Dapat ViselesaikanDgn 
Perundingan: Kata Ma- 
lenkov Kpd Bevan 

ANEURIN BEVAN, pemimpin 
buruh Inggeris sajap kiri, dalam 
karangan jang dimuat mingguan 
”Tribunes hari Kamis menulis, 
perdana menteri Sovjet Uni, 
Georgi Malenkov, pernah menja- 
takan kepadanj, di Moskou, bah- 
wa Lada masalah antara Sovjet 
Un! dan negara2 lainnja jang ti- 
Gak bisa diselesaikan dengan dja- 
Ian berunding. 

Szperti diketahui, Bevan baru-baru 
ini telah berkundjung ke Moskou. 

Menurut Bevan, tentang persendja 

taan kembali Djerman, Malenkov te 

lah mengemukakan kekuatiran, bah 
wa bi ngkitnja kembalj Djerman Ba 

rat -akan memperbesar kegentingan 
"diplomatik di Eropa. (Antara). 

  

Diselubungi rahasia. 
Bermalamnja rombengan njonjah 

Suhartini di Semarang, sekalipun ada 
beberapa pers jang ketelandjur keliru 
memberitakan dengan mengatakan 
bahwa pada hari Kemis itu njonjah 
Suhartini kembali ke Salatiga atau 
melandjutkan  perdjalanan dengan 
mobiel ke Bandung, tetapi pedagang2 
sate lebih mengetahui dengan men- 
tjeritakan kepada kawan2nja bahwa 
sampai pada djam 4 sore hari Kemis 
njonjah  Suhartini mengasau di 

Grandhotel Plampitan. Dan didalam 
kalangan jang terbatas sekali jg me- 
ngetahui bahwa sedjak waktu itu 
pindah kehotel Bellevue. Walaupun 
demikian, banjak sekali orang men- 
tjari2, dengan alasah ingin mengeta- 
hui wadjahnja- isteri kedua Bung 
Karno: 

Kesemuanja itu adalah akibat ter- 
lalu banjak disembunji2kan, sehingga 
soal2 jang sengadja diselubungi raha- 
sia itu lebih menarik perhatian, 
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peran pers p 
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nian, terutama 
jang tak ada 
ra2 menjelen 
mengemukakan 

  

   
ara Dokter Hewan dan Penju- 
uh2 Kehewanan dari Djawa Te- 
ngah. 5 

Dituturkan setjara singkat. bahwa 
pameran dari pada hasil2 pertanian 
«1 Rusia tadi adalah jang ketiga ke - Iinja diselenggrakan oleh Pemerintah 
Rusia jang luasnja 200 ha, dimana 
“0 ha anteranja dipergunakan untuk 
pameran perternakan dengan Japang 
en-lapangan rumput jang dibutuhkan 
nja (weixden). Darj seluruh nsgar: 
| gian dari Rusia jang berd umblak 
Li 9 Op. setiap bagian negar: 
tadi telah pamerkan hasil? jang di 
peroleh dalam — Tetek" perte 
nian, kehutanan dil.nja dengan hz 
sil2 penjelidikan masimal,. Maksud 
darj pada pameran tadi ditekankan. 
agar rakjat dapat menjaksikan usaha 
usaha dari Pemerintah, pula dapat 

- Citiontoh untuk dapat dipergunakan 
. @alam penghidupan sehari-hari oleh 

rakjat dalam menghadapi masazlah 
pertanian dis. Dalam pameran tadi 
terdapat 1500 buah paviljun jang 
bentuknja menurut keadaan didaerah 
masing2 dengan adat-istiadat jan: 
berlaitan pa 2 3 3 

| Sapi dari Danmark leb:h 

- Pertan/aan tentang ikur sertanja se 
orang Danmark Nilson- tadi, ditegas 
Fan oleh dr. Hutamadi, bahwa bs 
Kau telah datang di Indonesia un 
tuk melihat dari dekat tentang sapi2 
jang diimport dari Danmark jang 
harganja lebih murah darj pada sa 
pi2 jang didatangkan dari negeri Be 
janda. Kesennja. Nilson mengatakan, 
bahwa sapi2 dari Danmark' itu da 
pat hidup baik di Indonesia. Mung 

  

. donesia akan mengimport sapi2 Ie 
bih banjak lagi dari Danmark. De 
mikianlah keterangan? jang didapat 
wartawan kita dalam — pertjakapan 
singkat dengan Dr. Hutamadi di Ka 
libantengg Car 

D kin dengan pendapat tadi, maka In 

  

  

    

  

    

     

      

    

tember. PA 
Sebagaimana umum telah mak- 

lum, mulai tgl. 5 Agustus jg | 
telah diadakan peratu lintas 
dengan satu djurusan -bagi - semua 
kendaraan bermotor di djalan2 Ma 
taram, Karangtempel dan Mlaten jg 
dimulai pada d .00—20.06 
waktu mana k an “men     
djadi djam 6.00—18. 
hak Kepolisian 

ran tersebut dapat diperpendek lagi 
mulai djam 6.00. — Ag 

Selain daripada itu untuk 

8.00. Sete     

   
   

      bah lantjarnja lalu lir 
da djalan2 jang Bean 

        

   

ari sampin2 
(zijwegen) jang terdapat antara dja 
lan Mataram dan dja Karangteri 
pel diadakan perobahan dan tam- 
bahan peraturan lalu lintas sebagci 
berikut. AGOnaA Bana 
..Selain kendaraan2 bermotor, dila 
rang djuga betjak dan dokar. mela 
lui djalan Karangtempel Selatan da 
ri Barat ke Timur. Bat. 
tuk betjak aa “dokar mula 

   

13.00 — 15.00 
dja, ketjuali hart 
Aa 

   

da: "ai dan di 
larang semua ken 8 “Ber motor 
melalui djalan bj ri 1 ' 

Dilarang semua ken 
tor melalui 
ke Timur... 

Selandjutnja 
kar jg datang” 
Tengah menu 
sudahnja "mel ui 
kan membelok 
wodinatan 

    

Barat I dan , TN) 
r Tag tah sbb. : c 
wl|Emas Beirut tiap ounce 35.25 

(al Emas Macao tiap ounce 37.71 
d | Emas Hongkong tiap ounce 38.— 

aturan2 tsb, 

h berdasarkan — atas visi sendiri2, 
0, Kepala R.R.i. Semarang dalam kon- 
“Ibh, , peri mpat disalah satu ruangan 

   

   

dengan tugas untuk menje 
dapat diselenggarakan, sedangkan 

tentukan untuk dapat mengikat pen 
A- dengar. X 

Peringatan hari Radio 1955. 
Perualran bari Radio 1955 

1 “jad, tepat RRI berdiri 10 tahun, 
“maka direntjanakan untuk meng- 
adakan Festival Radio di Djakar- 

Ita. Tetapi semua 
kepada masing2 rombongan dari 
|daerah jang akan dikirim oleh tja 
-oang2 dengan biaja jang dipikul 

'Fsendiri2. Dituturkan pula usaha2 
- Puntuk Ona menarik perhatian pe 

/minat dalam perlombaan Bintang 
Radio. Dalam hubungan ini dika 
Iiakan, bahwa untuk perlombaan 
ih. 1954, ternjata para peladjar 

“anak2 tertarik dengan lagu2 semi 
'xlasik dan tidak pada.lagu2 kron- 
tjong. Di Festival nanti pun dia- 

dakan perlombaan fluitorkes jg. 

|duk di Indonesia Tenggara. Se- 

'wa kader2 pesinden kini tidak 
ada. Untuk. mentjegah ,,kehabi- 
san” pesinden, maka dalam Festi- 
val nanti djuga 

(terdiri dari kanak2. Tetapi, demi- 
|kian sdr. Soeprapto- selandjutnja, 
Isemua itu tergantung kepada per- 
hatian didaerah masing2. 

Dalam perlombaan bintang Ra- 
|dia th. 1955 lagu?nja akan disa- 
jembarakan untuk mendapatkan 
lain2 motief. Seleksi pertama un- 
tuk maksud tsb. akan dilakukan 

demikian seleksi seterusnja- sam: 
»ai seleksi terachir dilakukan da 
lam bulan Djuli 
dio. Finale perlombaan Bintang 

| Radio tetap dilangsungkan di Dia 

sahkan satu saia lain, artinja un 
tuk seni krontjong, langgam dan 
semi klasik sendiri2. Karena per- 
fombaan Bintang Radio tetap 
ikan diselenggarakan setia» ta- 
1un sekali, maka dimaksud pula 
untuk membentuk sebuah panitia 
permanent. : 
Mengenai piringan hitam jang 

diprodusir a.l. di Solo ditegaskan. 
sahwa piringan hitam itu dpierlu- 
san untuk perwakilan2 kita di- 
luar negeri sebagai .afwisseling”. 
terutama lagu krontjong dimana 
skendangan” dalam: melagukan 
krontjong tadi hania dimiliki oleh 
orang- Indonesia. 

Didjelaskan seterusnja, bahwa 
djumblah pegawai RRI jang mem 
dunmai 22 Studio ada 1500 orans. 

segawai 10.000 orang dengan 

esting dis:, hingga siarannja ber: 
angsung serba lengkap. 3 
Achirnja dituturkan tentang si: 

ran Radio untuk kepulauan jang 
ada di Jogja dengan kekuatan 22 
SW. Maksud dari pada siaran ra 
dio itu, jalah terutama untuk 

| memperkenaikan satu dan lain 
daerah mengenai masing2 -kese- 

iasan2. Siaran 
tadi pun 
dan Sulawesi. 
beberapa waktu ' Amerika 
mempergunakan zender radio jg 1 
verada diatas kapal dan mondar- 

radio kepulauan 

mempergunakan antenne jang di- 
lepaskannja dengan ballon dan 

si. pers jg kemudian dilandjutkan 
|dgn tukar menukar pikiran me- 
ngenai siaran RRI Semarang. 

KEMANA ? 

|rektur perusahaan N.V. ,,Negara 
Mas” tjabang Semarang 

galkan “alamatnja kepada 

membawa mobil milik orang fain   Jiang belum 

. harganja (d'duga 1 
11 30.000,—) pun lenjap. Polisi jang 

| diberi-tahukan kini sedang meng- 
. usut perkara tersebut. Diduga jg 

|| pendjahat 

dibajar 
Rp. 105.000.— djuga pindjaman 

Main kepada pihak ketiga sebesar 
Lk. Rp 150.000.— (Antara) 

PENTJURIAN BESAR. 
Pentjurian besar telah ter- 

djadi Kemis malam jg baru lalu di 
Toko "Indra", djl. Mataram Se- 
marang jang mendjual terutama 
imesin2 djahit dengan alat2nja. 
Dengan mempergunakan  kuntji 
palsu, maka rumah tadi dapat di 
buka. Pendjahat jang belum dike- 
tahui berhasil pula menggondol 
uang tunai sedjumlah puluhan 
rbu rupiah, sedangkan sedjamlah 
alat2 mesin jang belum diketahui 

berharga Rp. 

telah masuk kedalam 
rumah tadi jang rupa2nja tidak 

AAA NAN ANA LRAK 

— HARGA EMAS. 

“Semarang, 24 Sept. 1954. 
24 'karat: djual Rp. 52.— 

beli Rp. 49,50 
22 karat: djual Rp. 47,50 

beli 
| Diakarta, 23 Sept. '54: 
124 karat tiap gr. Rp. 50.50 nom, 
22 karat tiap gr. Rp. 49.50 mom. 
Surabaja, 23 Sept. '54 : 
Pan tiap gr. Rp. 47.— nom, 

igapore, 23 Sept. '54: 
“Emas lantakan tiap tael : 

Stir. $ 157.50 beli 
Str. $ 163.50 djual 

London, 23 Sent. "54: 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dollar, Amerika ada 

     pada tgl. 24 Sep 1954, 
“diadakannja 
umum maklum « mn sr 
bantuannja, Ne Be An aa # 

   
TOKO MAS 

, 4, Tiap « “Buda 
ea aa " Telp 328 
KRANGGAN — WEYAN RP SEMARANG    

Amami 

8 

Radio 1955 | 
Di Djakarta 

Perlu Ditambah 

'banjak diperhatikan oleh pendu- 

imentara itu dinjatakan pula, bah 

dimasing2 Stu- 

Sebuah Studio BBC  mempunjai 

| nempunjai bahagian2 spesialisasi, 

nian dis. dengan disertai pendje- 

diadakan di Sumatera 
Dikatakan sedjak 

telah 

ada orangnja djustru pada waktu 
| hudjan turun, 

Rp. 45— 

- Kader): 

  

    

epala2 Djawatan Radio RI setu | n pada tg. 11 September 1954 a.l. | Dewan Pertinibangan Siaran di | 
  

    
   

akan diadakan 
perlombaan2 untuk pesinden jang: 

i hdalam bulan Pebruari/Maret dan: 

karta, Bintang2 Radio akan dipi-4 

mempunjai kekuatan Ik. 100 KW. 
Demikian aJ. ketr. dim konperen- 

DIREKTUR ,.NEGARA MAS” ' 

| sudah: 
seminggu ini disinjaleer tidak ada | 

Iditempatnja dengan tiada mening 

sedjumlah $ 

    yasi 

  

| Berhubung “dei 
sesulitan2 untuk 

  

2 ini, oleh kepa Lie idikan Batik 
'awat 

rian di Jogjakarta 
S 

dadisoemarto 
 dikir 

    

sertjobaan ,,Soga— Di 
Kilat” kepada G.K 
agan. Ko B 

itu tergantung | 24 

ja
m     

lebih tiepat dan mudah, resep 
-malam-kombinasi” itu memberi 
hasil jang lebih baik pula. Oleh 
G.K.B.I. dua resep tsb sedang disiarkan kepada 20 ko-operasi 
batik  primairaja jang "meliputi 
7000 perusahaan - dan keradjinan 
Satik di seluruh Djawa.. 

Sa me anna 2 3 Sa aa 
| DIBUNUH  GEROMBOLAN 

Diterima berita, bahwa pada'tg 
20. September jl. kira2 djam 22.00 
Lurah desa ' Gonohardjo Ketj 
Limbangan, Bodja, bernama - S. 
telah dibunuh oleh gerombolan 
dengan menggunakan sendjata 
api. Pembunuhan dilakukan diru 
mahnja korban. Peristiwa 
menjedihkan itu kini sudah dalam 
pengusutan fihak jang berwadjib. 

BLORA 
ae enam 

MENGADAKAN PENIN- 
DJAUAN 

: Tiga orang dari DPR Blora ke- 

untuk mengadakan penindjauan - me 
ngenai industri, otonomisering dan 
demokratisering pemerintah. desa. 

- Dalam pada itu dari Jogja arberi 
takan, bahwa ketiga tamu “dari 
DPR Blora telah tiba di Jogja dan 
sudah mengadakan 'penindjauan vi 
kabupaten Koelonprogo. : 

KLATEN 
PEMERIKSAAN LEPRA 

Belum lama ini Dr. Aminuddin 
dari Semarang telah melakukan pe- 
meriksaan jg kesekian kalinja terha 
dap penjakit lepra jg terdapat di 
daerah Kawedanar, Pedan. , 
'Sesudah selesai mengadakan kun- 

djungannja “didaerah 'tsb., maka: Dr. 
Aminuddin mengadakan konperensi 
kerdjanja dj Klaten. . 

KEBUMEN 
DJEMBATAN KEDUNGWUNI 

  

  
nja diantara Kebumen 

Lardjo pada tgl. 24 September dj bu- 
mandir di Lautan Tengah sampai ika resmi dengan mendapat kundiu- di perairan Korea. Zender tadi: ngan para pembesar. Setelah upa- 

tiara pembukaan selesai, maka di 
Karangbalong diadakan  djamuan 
untuk tetamu. , 

PURWOKERTO 
SUDAH DIGANTI. 

“Menurut keterangan peraturan Ia 

  

NA .. ma jg Gitjiptakan oleh Regentschap 
L Kepada ,,Antara” Semarang di 
kabarkan, bahwa K. seorang di- 

dulu sekarang ini sebagian besar te 
lah diganti dengan peraturan baru 
jg selaras dengan sifat-sifat nasional. 

paten Benjumas tergolong salah sa 
tu daerah jg dengan tjepat menjing 

. Jang # kirkan peraturan-peraturan— warisan berkepentingan. K. kabur dengan Na zaman kolonial, 

  

TJIREBON 
MALAM KESENIAN. 

Fihak Panitya Malam - Kesenian 

  

nal Tjeribon menerangkan bahwa 
pada tgl. I, 2 dan 3 Oktober La.d., 
bertempat digedung Bioskop Murni 
Lama akan dilangsungkan malam 
Kesenian Amal jg hasilnja “diperun- 
tukan bagi pembangunan. Gedung 
Nasional Kota Tjirebon, jg kini tiga 
perempatnja sudah selesai. Kekura- 
ngan biaja sebesar Rp 15.000.— di 
harapkan dapat ditutup dari hasil 
malam kesenian tsb. Pada Malam 

kan njanjian2 merdu oleh Ade Ti- 
coalu, sRatna,. Mien Sondakh, Bing 
Slamet, Sam Saimun' dan Bintang2 
Radio Tjirebon  Nurijah dan Lati- 
fah, djuga akan dihidangkan berba 
gai tarian Andalas dan Lelutjon2 is 
timewa jg diselenggarakan. oleh 
Bing Slamet dan Tjepot. ., 1 

Harga kartjis Rp 20, Rp 15.— 
|dan-Rp 10.— mulaj sekarang dapat 
dibeli pada Notorahardjo djl. Ka- 
ranggetas 166 Tjirebon. : 

AKAN PUNJA PABRIK 
SINGLET NASIONAL 

Sebuah pabrik Singlet jg diusaha- 
kan oleh NV ,,Asli” dan di pelopori 
oleh sdr. Munawir tidak lama lagi 
akan berdiri di Sindanglaut (Kab. 

merupakan modal nasional 
asli. Djumlah pemegang saham hing 
ga kini sudah tertjatat 20 orang de 
ngan djumlah uang jg terkumpul 
Rp 125.000-— dan dalam waktu jg 
singkat diharapkan 'modal' nasional 
asli sebesar Rp 250.000 terwudjud, 
mengingat besarnja perhatian dari 
pengusaha2 nasional. Dewasa ini 
sedang dipesan 3 buah mesin jg di. 
perlukannja jg dapat menghasilkan 
(mart  offerie) 600 lusin setiap 
minggunja. Pabrik akan mulai be- 
kerdja setelah mesin? ig dipesan da 
lang. Usaha ini merupakan permu- 
laan daripada rentjana industri ali-   sasi didaerah karesidenan Tjirebon, 

CAT 

tt: Berita  terlamba , 
mengabarkan, bahwa pada tgl. 20-97 

      

jang 

maren dulu telah berangkat ke Jogja 

Djembatan Kedungbener jg letak | 

dan Koeto- ' 

Dengan langkah ini, maka kabu- 

2 am 
| 17:55 Frank Cerdell: 18.00 Olah ra . 

Tjirebon) dengan modal sebesar Rp” 
| 250.000:— dan akan diusahakan su' 
Lpaja 

at dari Djuwana 

sekira djam 15.00 pemimpin gala- 
Ilagan kapal ,,TAAT” di Djuwan 
AJ. De Ridder telah dikrojok dan: 

Idipukuli oleh sedjumlah buruh dar 
|galangan kapal tsb. Dan karena 1 
'ka2nja AJ. De Ridder dirawat di 

(2 

waktu AJ. De Ridder mendjumosi 

patnja dan menurut keterangan ke- 
tiga mereka itu sedang dikamar ke- 

  
tjil (berak di WC). Jg sekeluar me Fs 
reka darj kamar kefjil tsb. ditegor ar 
-oleh de 'Ridder dengan kata2 jg olen 
Buruh dianggap tidak enak di de- 
ngarnja, Dan pengrojokan tsb. ter- 
djadj setjara mendadak waktu 'se- 
orang dari mereka itu dipanggil di 
kantornja de Ridder. 

| Kini peristiwa tsb. berada di ba- 
wah pengusutan pihak jg berwadjib. 

(Antara). 

KENDAL 
ANGIN TAUFAN ME- 

NGAMUK. 
Baru2 ini pada Lk. djam 20.00 di 

Kendal telah utrun hudjan jang sa: 
ngat lebatnja jang disertai “dengan 
angin taufan. Akibat darj pada ke- 
djadian itu 8 buah rumah dari nsn- 
duduk Bandengan Ketj. Kota Ken:' 
dal mendjadi rusak dan roboh, dan 
ada sementara perahu lajar jang pe- 
tjah. Kerugian jang diderita karena 
kerusakan ditaksir Ik. Rp. 2050,— 

“belum terhitung “ rusaknja perahu2.' 
Korban manusia tidak ada. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. 

  

Semarang, 26 Sept. 1954: e 
Diam 07.10 Tjipt. Bing Slamet: » 

08.10. Rajuan | seorang peng 
orgel: 09.30 Orkes Melati: 10-00... Saksi: Me 
-Wajang Gedog, 12.30 Pekan dnbene ng serc -gerika 

Ka 2 

07.25 Dicso Varia, 

13.15 Piano Louis: 13.40 Minggu, 
gembira: 17.05 Taman Kepanduan: 
17.45 Orkes Studio Djakarta: 18.00 1 

18.15 Lagu? ta” Tjahaja Kemala: ta 
“bersjair, 18.30 - Peladjaran  njanjisy 
19.30 Merdu meraju, 

Diawab: 
21.15 Dunia Olah Raga, 21.30 Hi- 
buran malam, 22.15 Sandiwara Ra- 
dio, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 26 Sept. 1954: 
Djam 07.15. Indonesia gembira: 

07.45 Orgel Tunggal: 08.30 Taman, 
Indrija, 09.00 Rempah2 Akad pagi: ” 
09.15 Rajuan pagi: 10.00 Overture: 
10.15 Lagu2 Indonesia: 10.45 Irama 
gembira: 11.00 Klenengan Minggon: 

1 13:00 Suara Astana: 13.45 Dari Wa- jang terletak 8 km. dari kota 
inita untuk Wanita: 14.15 Njanjian sebagai kepala bagian 

. bersama, 17.05 Disco Varia, 17.45! 
 Rajuan Pemudi: 18.15 Mimbar Ke- 

| sehatan: 18.30 Njanjian Sutji: 19.30 
Pengasah fikiran 20.15 Irama In: 
donesia: 20.45 Santapan Rochani: 
21.20 Rhapsody: 21.30 Irama Serio- 

sa: 22.15 Gema Malam, 23.00 Tu- 
tup. Ny 

  

         
   

    

    
     

     

  

(rumah sakit Pati. F 
Peristiwa tsb. mula2 terdjadi se- 

3 erang buruh jg tidak. ada ditem- | 

dagaan 4 kemud'an d'pakai atau 

   

   
    

20.20 Konsert populer: 

" maga”? 

  

         
   
     

| pakan suatu tambah 

  

emang 1 

    

  

     
   
   
    

  

         
       

   

      

    

    

“d psungkan pembukaan sebuah sekolah b'- 
y Pada gambar sekolahan tadi jang meru- 

baikan bagi keindahan kota Tjirebon. 

Penjaksian Tomasva 
Benar ,,Nederland-e Guerilla 

Organisatie” Akan Mendjatuhkan R.1— 
Djawa Barat Dibagi Atas 3 Daerah 

| K Operasi 
K UNTUK MEMPERLENGK 4P verslag mengenai pemeriksa- 
an kapten $ ja kita muat kemaren dan berhu- 
bungan pula tingnja keterangan) jang memberatkan 

     

mi dengan seijara ' 
dilakukan oleh hakim nga 
adalah sbb» 

kan tetap pada keter 
cmer.ksaan lalu, k 

lah 

kami 
saksi 

anja jan 
" mud.an 

“Yomasoa, telah mendjawab 
ta Hibibian Nam Per ban . sak : AE 1 

Saksi atas pertanjaan Hakim 
terangkan, bahwa ia memasuki 

(nat ket" KNIL sejama tel 
(rang 2 tahun, darj tahun 1946 
"dan keluar sebelum aksi miktir 

  

     

' xsecua olkh Belanda dalam tahun 
1948. Dalam tentara KNIL per- 

'tama2 saksi mendjadi serdadu 
basa, kemudian san dengan 
“berhenti mendjadi sersan ttv er. 
(Pada waktu mulai masuk KN L 
Saksi psrtima2 d'tempatkan di- 
bagan inianteri, tapi kemudian do ndeh kebagian peniehaih bada 
djawatan .,Militaire Inlichtingen 
Denst" (MID). Sesudah berhenti 

“dari KNIL, saksi menurut kcts- 

  

idim'nta bantuannia sebagai se- 
joran” penghubung 'o'eh Letnan 

Ri DC Pns 'ana bekerdi'- 

gan staf D'v, ”7 Desember“ 

akim: Apa kerdi 
ada diawatan 

rang penghubu 

   
     

tuan sebagai 

.pheteranga A8 7 In. ten- 

ria Ti terutama se- 
jang bermaksud mengadakan 

infiltrasi dari gunung2 kedalom Lo. 
te: PE 

      

  

    

  

Hakim: Apa waktu itu Ga: kon- 
20.05 Tanja, tak dengan terdakwa Schmidt? 

Saksi: Waktu saja djadj milit KNIL tidak, tapi “kemaluan adas 
n: Kapan tuan - mulai lihat 

5 terdakwa dan dimana? 
Saksi: Dalam bulan Maret tahun 1950,. pertama2 dj onderneming »Dramaga” di Bogor. 3 
Hakim: Apa sebab tuan ada" di- 

sana? : 
Saksi: Sebab mulai Dianuari 1950 Saja bekerdia pada ondery ing itu 

Bogor, i teknik. 
Hakim: Siapa jang mendjadi ad- ministratur dari perkebunan sira 

Saksi: Seorang Belanda bern 
'A: Mottman. , NN 

2 Kemudian 
kim saksi ba akan 

  

   
   

  

   
    

   

2 terangkan 
Jogjakarta, 26 Sept. 1954: . Sampai ia b'sa bekerdja diperke- | Djam 07.15 Tjeritera Minggu pa- buman tsb., jang menurut saksi | £iy 07.30 Gadon pagi: 08.15 Missa ditolong oleh: Seorang Belanda 

. Sutjis 0915 Concerto buah tjipt. jang mendjadi kawanpis” ogrse- 
| Rachmaninoff, 09,30 Rajuan Ha-, laar. Oleh saksi nja Sau 

| wali: 10.00 Rahman dan Momo: terangkan, bahwa “ waktn 
| 10.15 Hiburan Minggu siang: 11.00” itu ia That banjak sekali ada ser- 
(Ludruk Surobojo: 13.15 Moeljono dadu2 KNIL 5 diperkebu- 

| dengan pianonja: 13.40 Lagu? ane-. ram ”Dra Pt anjak 
kawarna, 14.15 Zainab menghias: 309 orang, jang berada bawah 
17.00 Taman Ksatria: 17.40 Warna-, nmo'nan Kapten Frap ng asa 
warni, 18.05 Sam Saimun dll.: 18.15 Major van Buren. Ne PN 
Klasik dikala sendja: 18.30 Njanjian $ na 
Kristen: 19.40 Panggung Radio Jo-  Stksi L.J. Tomasoa selandjutnja 

Amal dari Jajasan Gedung Nasio- gjakarta: 20.00 Panggung Radio Jo: ' 
gjakarta (landjutan), 21.15 Djawa- 
ban surat2, 21.39 Siteran: 22.10 Ba- 
tjaan buku, 23.30 Tutup. 
Semarang, 27 Sept. 1954: cudtatur perkebunan. , 
Djam 06.10 Orkes Victor Silvseter: 

06.40 Njanjian Corijati Rozano dll.: 
07.10 Dendang Malaya: 07.45 Sua- 
ra/ Samsidi, 12.05 — 13.15-— 13.40 

Klenengan dakar siang: 17.05 Suara 
Kelana: 17.40 Orkes Marek Weber: 
18.00 Ruang DPLAD: 18.15 Seruan 

Kesenian itu selain akan disampai— Maluku: 18.30 Krontjong Asli: 19.39 
Merdu meraju, 20.30 Rudjak Uleg 
Semarangan: 21.15 Podjok Studio: 
21.30 Pentilan oleh Karwitan Studio: 
22,20 Pentilan (landjutan): 23.00 Tu- 
tup. : 

Surakarta, 27 Sept. 1954: , 
Djam 06.03 “Indonesia populer: 

06.45 Waltz da, Tango, 07.15 Sun-. 
da, 07.45 Accordeon Tunggal: 12.03 
— 12.45 — 13.45 Klenengan dari 
Kraton: 17.05 Gelanggang Kepandu- 

17.45 Varia  Djawa Tengah: 

“ga barkuda, 18.15 Lagu2 Sumatera: 
19.30  Lagu2 Indonesia populer: 
20.30 Kwartet Teruna: 21.20 Kle- 
nengan Manasuka: 22.15 Klenengan 
Manasuka: (andjutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 27 Sept. 1954: | 
Djam 06.10 Orkes Promenade Bos 

ton: 06.30 Varia Senen Kemis: 06.40 
Barisan biduan Indonesia: 07.15 Nja 
njian Donald Peers: 07,30 Kleneng- 
an njamleng: 12.05 Suara alt Negro: 
12.15 Beberapa njanjian Timur 
12.30 Pelbagai tjipt. untuk Orkes: 
13.10 Bahana. Malaya: 13.59 Hida- 
ngani siang: 17.05 Rajuan sore: 17.40 
Serba serbi dari discothsek: 18.00 
Musik Seriosas 18.15 Ruangan Dja- 
pen Kotapradja Jogja: 18.50 Nja- 
njian Tionghoa, 19.40 Terkenal dan 

digemari: 20.05 Terkenal dan dige- 

mari (landjutan): 21.39 Lagu2 Indo- 
nesia waru, 2210” “Puspa Rapath: 
22.45 Renungan Malam, 23.06 Tu- 
tup, 

8 osn nuka las sbid “betul demikian: 

:APRA bergerak di Bandung L du ad tanggal 23 Djanuari 1950, dana 
Mott- “Man pada malam hari 

Djanuari itu telah me 
"rapat rahasia dirumahnja 
letak didalam daerah perkebunan »Dramaga?” -itu, dimana saksi telah “dipanggil dan diminta data 8. Jang hadlir dalam rapat rahasig itu ialah 'Mottmap sendiri, Moorselaar Pe- | "ters  (keduanja “orang kepertjajaan dari Mottman), Kapten Franken dan saksi: sendiri. Dalam pertemuan itu menurut saksi, Mottman “katakan bahwa Westerling telah menduduki "Bandung, tetapi gagal. Berhuburg dengan itu kita orang harus beker- dja dengan djangka-pandjang. Dowmu. kian kata Mottman menurut saksi, 
Hakim: Apa maksud Mottman de ngan perkataan kita harus bekerdja 

   

dengan djangka-pandjang”? 

Saksi: 

paja kita (orang2 jg. hadlir dlm. ra: jpat tsb) .bersiap? untik “ps 
kerdja dibawah tanah, ja 
itu mengadakan | aksi-iflegal atau gerakan “eri 
terhadap Pemerintah R.I, 

Ketjuali itu: Mottman d'uga ada 
katakan, bahwa .kita harus bekerdja 
sama dng. .NIGO”  (Neder 
landsch Guerilla” Organisatie) ' dan 
kataka, djuga dlm. bahasa Belanda: 
«Dit land is niet capabel' om zelf. standig te staan.” Demikian saksi, 

Tiga hari sesudah gagalnja Wester 
ling merebut Bandung, menurut sak- 
si, Oleh Mottman kembali tetah di 
adakan rapat rahasia jang dihadiri 
oleh orang2 jang menghadiri rapat 
rahasia pertama, Kepada saksi da 
lam rapat tsb. Mottman mengeluar 

an oleh saksi Tomasoa, 

Pada waktu itu Motiman | 
djuga terangkan maksudija, jaitu su! b 

perlawanan ada 

maka d bawah 
paparkan tjara tanja djawab jg 
Yomasoa. Djalannja pepereksaan 

atas pertanjaan Hak'm menjata- 
g teiah diber,kan dalam s dang 
dihadapkan saksi Lodewijk Jan 
pertanjaan2 disekitar dirinja ser- 

s1 dengan terdakwa. 

»Tomasoa harus mengerti bahw: 
saja pertjaja penuh kepadamu seba 

gai seorang Ambon jang selalu setia 
pada Pemerintah Belanda. Sekarang 
saja perlu terangkan pada kamu bah- 
wa tak ada djalan lagi jang “harus 
kita tempuh melainkan bekerdja se 
tjara mengadakan gerakan dibawal 
tanah tetapi dengan satu perdjandji- 
an, djika hal ini sampai botjor, tah 
ada ampun lagi bagi hidupmu dibe 
lakang hari”. 
Hakim: Apa sebab Mottman adjak 

tuan dalam rapat rahasia itu serta te 
rangkan rentjana aksinja, padahal ic 
fidak/belum banjak kontak dengar 
tuan? : 

Saksi: Saja tidak tahu. 'Menuru 
hemat saja, mungkin karena saja di 
anggap sebagai seorarg putera Am- 
bon jang pada umumnja mendiad! 
kepertjajaan Belanda. 

Kita tidak usah takut 
Menurut saksi 'Yomasoa selangjut 

aja, djuga Mottman waktu itu adz 
mengatakan: ,,kita tidak usah takut 
sebab disebelah timur dari kita adi: 
yan Kleef, Bosch dan Schmidt leng 
kap dengan pasukan2 serta sendjata 

nja. : 
Hakim: Apa tugas jang diberikar 

Mottman pada tuan? 
Saksi: Saja bersama Moorselaar d 

tugaskan mendjaga kamar diruang 
tengah rumah Mottman jang penul 
berisi sendjata2 dan peluru2, sepert 
sendjata2 jungle-rifles. mauser, sten 
gun, pistol2 dan lain.2. 

Hakim: Kenapa tuan jang Jitugas 
kan mendjaga - kamar-sendjata dar 
bukan KNIL? - . 

Saksi: Sebab sendjata2 itu bukar 
milik mil ter KNIL: punja siapa sak 
Si tidak tahu. 

datang. 
Selandjuinja oleh saksi diterang 

kan, bahwa pada suatu waktu da- 
lam bulan Maret 1950 jang tangga! 
dan harinja ia telah lupa, kira2 djam 
il siang telah datang keperkebunan 
»Dramaga” sebuah mobil  Pontias 
Warna hitam dan berhenti. didepan 
rumah  administratur perkebunan 
“Dramaga”, Mottman. Sewaktu sak- 
si bersama Moorselaar liwat didepan 
rumah itu, saksi dan Moorselaar di- 
panggil masuk kerumah oleh Mott- 
man, jang menurut saksi, kemudian 
memperkenalkannja dengan tamu2 
jang “baru datang terdiri dari dua 
orang, jang dari perkenalan itu saja 
ketahui masing2 bernama Jungslae- 
ger dan Schmidt. Sambil memberikan 
“keterangan ini saksi Tomasoa mene- 
ngok kebelakang tempat” terdakwa 
Schmidt duduk dan katakan benar 
dengan Schm'dt inilah ia ketemu dar 
berkenalan dirumah Mottman pade 
waktu itu. 

. Daerah Djawa Barat diba- 
gi dalam 3 bagean. 

Hakim: Apa jang kemudian dibi- 
tjarakan dalam pertemuan itu? 

Saksi: Dalam pertemuan itu saja 
dengar dengan betul dan djelas 
Tungslaeger mengeluarkan perkataar 
perkataan begini: 

»Saja datang kemari atas perm'n- 
taan Schmidt, jang mempunjai ren- 
tjana urtuk membagi daerah Djawa 

| Barat mendjadi 3 bagian. Bagian ke 
1 akan dipegang oleh Bataljon 178 
ig dipimpin oleh van Kleef dan Zai- 
nal Abidin, bagian ke-2 oleh Batal- 
jon 181 jang dipimpin oleh Katarnsi 
dan bekas Kolonel Thomson dan ba- 
Gian ke-3 akan merupakan form: s! 
»S-IP”", jaita jang dipimpin.  olsh 
"Schmidt, Subrata dan Sungkawa”. 
Demikian utjapan2 Jungslaeger me- 
nurut saksi Tomasoa. P 

Sesudah  bitjara begitu, menurut 
saksi, Jungslaeger kemudian mengam 

il dan mengeluarkan  setjarik kar- 
tjis-pama (naam-kaart) jang “diperli- 
hatkan pada hadirin.  Kartjis nama 
ita bertulisan- ,,M.R. “Muller”, jang 
menurut Jungslaeger artinja kalau 

a orang jang membawa kartjis se- 
rupa itu, tandanja orang itu adalah: 
kawan kita dan boleh diperva'a. 

| Demikian saksi jang selandjutnja tam 
'bahkan, bahwa sesudah pertemuan 
itu selesai baru datang kerumah 
Mottman Kapten Franken jang oleh 
Mottman kemudian diberitahukan 
tentang hasil rapat-rahasia “dengan 
keluarkan utjapan: ,,alles is in orde”. 

Hakim: Apakah tuan tahu apa se- 
bab Jungslaeger dan Schmidt jang 
waktu 'itu belum begitu kenal dan be-' 
lam pernah bitjara dengan tuan telah ' 
berbitjara tentang masalah jang be- 
gitu besar dan penting — dihadapan   kan perkataan2 jang masih ia ingat 

v 

tuan? . 

Saksi: Sebabnja sebelum Jungslae- | 

Tjara Uang Pemeren- 

tah Di-Hambur? 
Sebuah Rumah'Jang” Harganja Hanja Rp 100.000 
Ditjatutkan Kepada Pemerentah Dgn Harga Rp. 
300.000, — Sebuah Tjontoh pari Jogja Jang Baru? 

Ini Ketahuan Dengaa Setjara Kebetulan « 

Dari Warta wan sendiri. : 
APA JANG KITA TULIS ini, sebenarnja sudah lama terdja 

di, dan kita rasa tefao terpendam dalam-dalam, hingga selamanja 
akan tetap mendjadi rahasia, kalau tidak dengan tiara kebetulan 
telah terdjadi suatu hal jang sama sekali memang tidak terdusa. 
Perkara basi, tetapi tetap sangat menarik hati, karena dengan ke- 
djadian ini, jang kita rasa tidak hanja satu-satunjay, kita dapat 
membajangkan bagaimana crang .,menghargai” uang Pemerentah. 
Apakah kedjadain ini menjelib suatu korupsi jang diatur dengan 
tehnik demikian rupa, atau disebabkan karena suatu .ketololan”, 
kita tidak dapat mengatakan deng an vasti, tetapi jang njata, bahwa 
karena kedjadian itu, uang Peme rentah telah dihambur-hamburkan 
demikian rupa. : 

  Djawatan perlengkapan dari 1 
Kementerian P.P. dna K. meingin | 
kan membeli sebuah gedung, utk : 
sedung sekolahan didalam kota 
Jogjakarta. Gedung itu milik bang 
sa asing. Ia memanggil seorang jz 
rupanja  mempunjai ketjakapan 
untuk urusan demikian. Kepada- 
nja diberinja instruksi,  supaja 
mentjari tahu, siapakah pemilik 
redung itu, dimana sekarang tem- 
bat tinggalnia, dan untuk gedung 
tu akan didjual “dengan ' harga 
berapa. 

Hardjo, begitulah ' mudahnja 
kita beri nama pada makelar ini, | 
mempunjai kenalan, jang kita se- 
but sadja dengan nama Sastro, jg : 
Jalam perkara djual beli sedung 
Ian tanah, lebih ulung daripada 
Hardjo sendiri, sebab itu maka in- f 
struksi dari Djawatan perlengkap : SI GRUNDEL. 
an itu, dserahkan kepada Sastro. ' 

Demikian setelah Sastro bekerdja 

beberapa hari, ia berhasil bisa men ' 
liumpai pemiliknia gedung tsb. ada | 
dikota Malang, dengan hasil, bahwa ! 

pemilik itu memberj machtiging ke'! 
sada Sastro untuk  mendjual ge) 
dungnja dengan harga minimum Rp: 
10.000. 

  

Ap aa HARI INI diantara 
80.060.000 warganegara Indo- 

nesia  setidak-tidaknja pasti 
ada SATU warganegara jang 

dengan penuh lega-dada meng- 
utjapkan: »,,Alhamdulillah?”.....     

  

AA AA 

SOON 
n 

Dengan machtigins itu, Sastro 
kembali ke Jogjakarta, memberikan | 
laporan pada Hardjo, bahwa ia men 

dapat kekuasaan untuk  mendjual 
gedung itu dengan. harga Rp 150. 
000 (seratus limapuluh ribu rupiah). 

  

Dengan keterangan ini, Hardjo 
tidak langsung '” memberi laporan PERENANG? INDONESIA 
dan keterangan kepada Djawatan RD 5 , MEMPUNJAI BAKAT? BAIK: perlengkapan P.P. dan K., tetap: ia KATA SAMMY LEE. 
datang kepada suatu kantor urusan 
perumahan, miliknja seorang jurist 
terkenal, dikampung Sajidan, Jogja 
karta,- dengan - permintaan  supaja 

kantor itu menolong  mendjualkan 
gedung tsb. diatas dengan harga Pp 

200.000 (dua "ratus ribu ' rupiah): 

Dengan penjerahap itu, maka kan- 
tor tadi membuat hubungan dengan 
Djawatan Perlengkapan Kementeri- 
an P.P, dan K., untuk menawarkan 

gedung jg di butuhkan itu dengan 

Dengan dihantar “oleh Kepa'a 
Usis, dan- ketua Persatuan Perenang 
Seluruh Indonesia daerah Djawa Ti 
mur Gadio Atmosantoso Rebo pagi 

Dr. Sammy Lee telah menjelengga- 

takan suatu pertemuan dengan- para 
wartawan kota Surabaja. . 

Dalam pertemuan tsb. diantaranja 
B:. Sammy Lee mengemukakan ke 

banggaannja terhadap bakat? jg di 
miliki oleh tizsp2 perenang dan pe- 

harga Rp 300.000 (Tiga ratus ribu 
rupijah)!!! 

Dengan penawaran itu, Djawa- 
tan Perlengkapan Kementerian P. 
P. dan K. minta adviesnja orang 
jang dipandangnja mempunjai ke 
ahlian, jalah dari Pekerdjaan 
Umum. Menurut taksiran dari 
penasehat itu, harga itu sudah 
patut, : 
Demikianlah alasan untuk me- 

nawar tidak ada, hingga djual beli 
dilakukan. : 

lontjat indah dari bangsa Indonesia. 
Bakat2 tsb. kalau dibandingkan de- 

ngan kemampuan perenang2 berba- 
gai negara lainnia ig pernah di kun 
djunginja adalah lebih baik. Sajang 
nja pada umumnja kesungguhan da 
ri (perenang2 serta pelontjat indah 
Indonesia kurang sekali. 

Artinja, bahwa mereka itu masih 
terlalu terburu nafsu dalam menge- 
djar2 kedjuaraan sadja tanpa memi- 

kirkan soal2 latihan jg lebih inten- 
sif. Dengan sifat jg demikian ini, 
maka 'sekiranja sukar akan dapat 

  

Jungslaeger dan Schmidt | 

Semua berdjaian dengan beres! 
Jang memipunjai gedung menda 

:pat Rp. 100.000, Sastro mendapat ! 
bagian Rp. 50.000, Hardio merda 
bat Rp. 50.000, dan kantornja | 
'furist tadi mendapat Rp. 100.000. ' 

Diadinja, gedung jg berharga Rp 
100.000 itu telah dibajar oleh Kepa 
Ia Djawatan perlengkapan dari Ke- 

diperoleh hasil gemilang. 

KEDUDUKAN KOMPETISI 
PELTI. 

Keadaan susuna, kedudukan kom 
petisi P.E.L.T.I. - Semarang sampai 
dengan tgl. 1 September 1954 ada- 
lah sbb.: 

imenterian P.P. dan K. Rp 309.000. A 
Siapakah jg harus Jebakan dan SC. AI 2 39 13 2 

"lam pemborosan ini? aa : : 5 5 1 £ : 2 
Dilihat sepintas lalu, semua ber- PI: Tag 2 

laku sebagai biasa, sebab Sastro, s0 CHL.CS. PRA "a01 3 12 
bagai makelar, ia mempunjai  heki B 
akan mendaputkan keuntungan itu," 2 
demikian djuga Hardin aa Kantor S.T.C. H Goal 9622 8 
Perumahan 'dan jurist tadi. Djuga' CH-T.C.S ME 04-2417 13 
Djawatan Perlengkapan dari Ke- R.A.S. IT “ee 9 
imenterian P.P. dan K., ia memba- PLS: M 62132 15/95 145 
jari harganja sebuah gedung, tidak O.T.H.C.I Map o0 1S 

| mahai, sebab dari seorang ahli, har Union TAN SA 1012 2412 
"ga itu dipandang sudah lajak. LC 

Tetapi kalau kita menjelidiki per P.T.C. s6 a22 “18 
kembangannja djual beli? gedung S.L.C. HI Na 15 5 
itu dari permulaan, kita dapat meli R.A.S. II nee ala 15 
hat kedjadian2 jg berharga untuk ' Kendal 32243211 14 dipikirkan”. “Tepi Or 901613 2017 

Peka Gea 91 
Pertama: orang jg pertama di su-! b 

ruh oleh Kepala Djawata Perleng- : 
kapan, adalah Hardijo, Erab: apa- ! S.T.C IV 2) V1 23 2 kah  sebabnja hasil2 pekerdjaan' P-I-K-B.S. am edaA Ii 
Hardjo bukan diserahkan langsung j LH, Y a33 13 12 
kepada Djawatan Perlengkapan,  te-! -P.M. 52.4 210 520 tapi sebaliknja Hardjo memperguna | Polisi Ar RI Ou ng 
kan perantaraan Kantornja  jurist?! 1 1 Kedua: Djawatan Perlengkapan ' S.T.C. V Gali 9 
adalah badan resmi, hingga Orang ti | P.G.R.I. ten agan 
dak mengerti, apakah sebabnja da-' K-P. Per. Sae AI “10 
lam keniatannja akan membeli ge-| P-N.P. HI Sako OMG 
dung milik orang asing itu, merasa! R-A.S. II Aha De 0 
perlu. mendapat pertolongan orang : 
luaran? Sangat mustail sekali, ia ti! “ dak mengetahui, bahwa ' di. Jogja: : hubungan dengan semua orang2 karta diwaktu itu ada Kantor ig mel asing jg mempunjaj harta benda jg lulu mengurus harta benda milik ada di Jogjakarta, 
orang asing, hingga kalzu'ia datang! Kalau Djawatan Perlengkapan da kepada kantor ini, tentu dapat me- ri Kementeriay PP, dan K. diwak- 
ngetahuj alamat pemiliknja, hingga j tu itu mau membuang tempo sedi- ia bisa berhubungan langsung, ti-' Kit, membuat ' hubungan langsung dak perlu dengan pertolongan tu: dengan salah satu kantor itu. atau kang2 tjatut. Andai kata kantor itu j kedua-duanja, sedikitnja uang Peme tidak dapat memberikan keterangan 'rintah bisa dihematkan Rp 200.000. dengan sempurna, di Jogjakarta dju! “Tetapi beleid ini Jidak didjalan- ga ada kantor padjak, jg setaiu bsr- "kan, hingga meskipun pembelia, ge 

dugg itu Juridis bisa dipertanggung 
djawabkan, tetapi dalam - kalangan 

ger berbitjara, dia terlebih. dahriu' Shalajak ramai tifhbul  berbagai2 telah tanjakan pada Mottman, aras | Pertanjaan, jg diharap Kabinet ig kah orang2 ini (maksudnja saksi dan | Sekarang bisa membongkar ab Moorselaar jg baru masuk dim ru- | 412 demikian, dan selandjutnja me- 
mah tempat rapat itu diadakan) ho: Ngambil tindakan2 jg tegas, sebab leh dipertjaja, jang menurut sakej Kita akan merasa bersukur kalau ke 
oleh - Mottnan didjawab boleh" djadian2 Sematjam ini.hanja sekali dan mereka adalah orang2 saja. itu sadja, meskipun kita . Chawatir 

Hakim: Apa dalam Bertarmian “Sudah mendjadi kebiasaan” Pa 
Schmidt ada djuga berbitjara? Sebagai diatas sudah kita kata- 

|kan, kedjadian ini akan tinggal Saksi: Tidiki | tertutup selamanja, kalau tidak 

Pen aa Eau Maa memmmsaa “1G beton senin UNS ap Hayo ace masma 

  

itu   Hakim: Apa tuan tahu sebab2nja Sengan setjara kebetulan, pemilik Schmidt tidak berbitiara Pada" tar Dia gedung tersebut. ketika men- 
toch segala renfjana aksi itu menurut 
Jungslaeger berasal dari Schmidt? 

Saksi: Sebab pasti saja tidak tah, 
tapi mungkin karena Jungslaeger le- 
bih tinggi pangkat dan keduduksn 
nja dari Schmidt, 

Sampai disini “pemeriksaan o'ah 
Hakim Mr. GIK. Lim ditunda dan 
disudahi pada djam 1115 untuk di- 

| Jandjutkan pada tg. 30 September jg" 
akan datang, 

3 

dengar gedungnia didjual lipat tiga 
(kali, dengan setjara damai ia men 
| tioba memadjukan permintaan, 
.Supaja bsa mendapat sebagian dari 

| kelebihannja harga itu, tetapi ka- 
| rena ditolak, ia lalu memadjukan 
tuntutan itu pada  Kediaksaan. 

| Apakah tuntutan itu kelak berha 
Isil atau tidak sekarang belum dike 
(tahui, tetapi karena tuntutan itu, 
,perkara jang berliku2 ini mendja' 

di terbongkar, demkian wartawan 
& kita di Jogjakarta, 

2 
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Botwinnik tidak dapat 

  

    

  

   

  

   

  

   

   

  

    

    

   

   
    
      

    

(orang pendjudi se 
“didjalankan Hitler, adalah t 

erhitu:   | biasaan untuk mempertaruhkan 
| Djerman sekarang 

» EDC itu berhasil     

tentara daa naa $ ena 
djuara, lontjat indah Olszmpiade “di & normy uk W ht (ane- London 1948 dan Helokt 1932 si normal untuk Wehrmacht (ang 

pada hari Minggu jbl. telah m 
adakan demonstrasi di So 

gambar tampak dr. Sa 
“in acti 

Ta 

         
     “.nja, djika MPE ditolak, kemudi: 
LG an disertai dengan inspeksi2 da- my Les (ri Empat Besar, maka Dierman 

S1 telah berdjudi, dan kalah. 
—-.m , Tetapi sementara ini di Ham- 

20 burg ada suatu pabrik, jang mem- 
buat .pasir maut” radio-aktif de- 
ngan mempergunakan suatu tu- 
gu-atom gelap, Keberangkatan 
wakil mereka Schmidt-Wittmack 
ke Timur rupanja bersangkutan 
dengan ini. 

   
   
   
        

    

  

Otto Rondonuwi 
Pudji Sikap Blang- 

ko Amerika 
KETUA SEKSI Luar Negeri 

Parlemen Otto Pena Na 
rangkan kepada "Antara", bahwa 
keputusan jang telah diambil oleh 
Panitia Atjara Madjels Umum 
PBB untuk menes : 
Irian Barat kedalam a 
dang Umum tjukup m 
ortmsme. dalam - mengh i 
pemb Uaraan . al ngasi 
dalam Sdang Umum PBB. 

Orta RoWlinewa "mengMukin 

TJATUR Olympiade 
NDONESIA Ti 5 
AA jatur 4 Dn 
Botwiansik Menawarkan Remis Pada Euwo 
PADA WAKTU INI di Am terdam telah diadakan tournoi 

tistur Fnternasional jang diikuti oleh 48 negara. Perhatian penon 
ton jang memuntjak jalah waktu Sovjet Uni bertemu melawan Ne- 
deriand jang berachir dengan 2—2. Gedung Apollo-hal jang be- 

  

hihwa ia gembira terhadap sikap 
Amerka Serkat jang telah mie- 
nja'akan abstain taikala diadakan 
pemungutan suara mengenaj ma- 
salah Irian Barat ita didalam 
Port Atjara. Dia mengharapkan 
agar Amerika djuga akan bersi- 
kop demikian apabila kelak si- 
dang p'eno Madje's Umum PBB 
memb fiarakan masalah2 agenda 
(Antara). 

      
      

  

       

    

  

  gitu besa ih sesak dengan Ik. 3000 orang penonton. Memang 
diika d! n dengan kundjangan penonton pada gedung Tjai 
kofsky di “atau perhatian jang besar di Argentinia djum- 
lah penonton sebanjak itu belum apa-apa. Sampai anak2 belum 
mau tidur pada malam hari, sebe um mendengar hasil dari pertan 
dingan dari radio jang biasanja di Moskou tiap2 malam disiarkan 
oleh grand master Salo Flohr. 

Partai dibawah ini- dimainkan terima baik oleh Dr. Euwe. Atas 
pada papan pertama. Dr. Euwe pertanjaan wartawan ,,Antara” 

£ ta 3 7 : Amsterdam mengapa Dr. Euwe 
telah. mengorbankan Senk POM menerima remis, didjawab oleh 
dengan hasil membuat stellirgnja Pr. M. Euwe: ,,Djika seorang 

djuara dunia menawarkan remis 
dalam keadaan jang seperti itu. 

Achirnja pada zet ke-30 Botwir- haruslah saja terima, biarpun-po- 
nik mengandjurkan remis jang di sisi saja ada lebih baik.” 

PENDJAGAAN NIMZO — INDIA 
“Putih: M. Botwinnik — Hitam: Dr. M. Euwe (Keterangan singka- 

tan R — Radja, P-— Permaisuri, B — Benteng, M — Menteri, K — 

Kuda dan pion). 2 : 
1 d2—d4, Kg8—$6 2. 2504, eI-eb 3. Kb1—c3, Mf3—b4 4. e2 

—e3 (Putih memilih dijalan jdng tenang, lain tjara seperti Capablanca 
pelat Odi) nm teta » €7—c5 5. Mf1—43, d7—d5 6. Kgl—#f3, 0—9 

7. 0—0, Kb8—c6, 8. a2 
—4a3, Mb4xc3 9. b2xc3, 
d5xc4, 10. Md3xc4, Pd3 

kuat sekali sehingga 'opsir2 dari 
bergerak. 

GAMBAR SESUDAH 22. ..., Pc7Xc5 

    

     

  

      

  

Hitam: Dr. M. EUWE (Nederland) —7 (Hitam bermaksud 

aan asap Ganga aa untuk kemudia memadiu- 
- KT kan pion e6—e5, sambil 
— 2 2 Yu memberj tempat. Benteng 

di d8) 11. Pdi—c2 (Sedia 
pajung sebelum hudjan, 
teh madjunja pion e6—e5 

tak dapat ditahan) e6—e5 
Ta Mp4 da Pep er A3 
d4xe5, Kc6xes 14. Kf3 

“xe5, Pe7xe5 15. ft2—f3, 
Mc3—e6 16. 34, c5 
—€4 17. Md3—e2, Pe5— 
c54 18. Rgl—hl, Kf6e— 
d7 (Untuk membuka pion 
—f bila perlu) 19. a3—a4 
(Antjama, Ma3) Pc5—c7 
20x Mcl—a3, Kd7—c5 
21. Bal—bl, Bf8—d3 22. 
Ma3xec5, Pc7xc5 (Inilah 
Euwe mau mengorbankan 

f pionnja b7 jang diterima 

oleh Botwinnik) 23. Bb1xXb7 (Banjzk Pa 3 Pn bra Pata 

atas pengorbanan pion dari Euwe ini, tapi Euwe bukan Euwe kalau 

tidak Dekat djuara- dunia) Pc5—e3! 24. Bb7—b2, Ba8—b8 25 Bb2xb8, 

     
   

   

aw Bimo 
Putih: BOTWINNIK (Sovjet Uni) 
BP 

Bd8xb8 26. t3—#4, f7—f6 27. f4—f5, Me6—f7 28. Bfl—di, g7—85 kk 

29. f5xg6 e.p., h7xg6 30. Remis atas andjuran Botwinnik dan diterima | 

oleh Euwe., 

No. 4 ,,DILANDA DUKA" (Walujo — Solo) 
| Putih: Rf3, Pf3, Mf4 
1... Md7, Kh4 (5 buah) 

      

(3 buah) 

Putih djalan dulu dan hi- 
tam mat 2 (dua) zet. Dja- 

“waban jang betul diberi 
nilaj 2. 

Djawabar ditunggu selam- 
bat2nia tgl. 4 Okt. 1954 
dan dialamatkan kepada 

P Harian ,,Suara Merdeka” 
If” Semarang dengan - diberi 

5 tanda ,.tjatur” pada sam- 
pul surat. ae 

' Minggu ini kami sampai: 
ban kan. sekedar: hadiah - dar! 

: LN hasil nilai tahun LL: 
to, Modjolaban Bekonang Solo (nilai 44). 

  

'Sebuah Paberik Membik 
.Jg Radio-Aktip—Paberik Krupp 

| — Bikin Meriam2 Atoom 
: MENGRUE ah Nanne Aa Nations”, Dierman adalah se- 

ngkan lebih dulu, dan j BNN wa akibatnja adalah suatu keruntuhan sama 

jeri berdjudi jang paling b 
| oxja, Sebelum ada ratifikasi Masjarakat Pertahanan Eropa 
-sedikitpun, Djerman sudah mulai membuat sendjata2 

ern. : 

# Na umpamanja MPE “atau dang dibuc 
3DC mendjadi ke- 

njataan, maka sendjata2 itu de- 
ngan -sendirinja sedikit demi se- 
dikit ditampung didalam fabrika- 

? katan perang Djerman). Sebalik- 

        

    

   

ionto h2 besar tentang2 risiko? Ig sudah 
ang dung kemungkinan 

| sekali, Adalah ke- Aa Ma ul, Sa 
ultra-mo- 

Di Danar Constance sekarang se 

Ruhrchemie di Oberhausen-Holten. 

di pabrik2 jg dulu 

  

   

' menghantjurkan urat saraf. 
Firma  Lehfeld “di Hoppenheim | 

membuat alat2 untuk memberitahu 
kan dimana ada -kapal “selam, menu 
rut sistem ,,Asdic” terbaru. 

Main membuat ' alat2 potret jg be 
kerdja dengan sinar 
dan jg besar sekali 

  

gunanja pada 

tu malam. “Dengan 
djarak djauh sekali dapat di bom 
dengan tepat kapal2, kota2 dan pa 
brik2 dengan ” mempergunakan ra- 

ket. Pabrik lokomotif di Borsig kini 
membuat alat2 pembom raket jg pa 
ling modern,” 

Firma Ferdinand Rhode di Han-     
untuk menjeberangi sungai2. 

Dan di Djerman Barat sudah mu 
lai timbul. bangunan besar sangat 
ig dapat tahan terhadap serangan 
atom, bangunan itu mempunjar rua 
ngan 100 buah dan bertingkat 13. 

Pabrik Volkswa-gen dengan setja 
ra gelap membuat tank2 dari 120 
ton, jg oleh para ahli dianggap ter 
baik didunia. 

  
dang diadakan penjelidikan2 me- 
ngenai perang kuman. 

Krupp sudah menjelesaikan 
meriam atom. Pembuatan setjara 
ber-turut2 akan dimulai achir ta- 
hun jni. 

Penjaring2 minjak di Djerman 

ledak djen's RDX. f 
Be-ratus2 ton napalm dibuat 

oleh pabrik2 firma Rhein-Preus- 
sen. : 

apa ,,German Lobby” dan ,,Ger- 
man Desk” di Washington meng- 
adakan tekanan terus-menerus 
kepada Paris untuk mendiadikan 
kenjataan persendiataan kembali 
Djerman sebelum 1 Djanuari '55, 

9 

Krupp Sudah 

buat onderdiltitan untuk ra- 
.ket2 oleh pabrik2 Degussa. Bahan 
"bakar untuk raket dibuat di pabrik2. 

im. dan Ludwigshafen 
e dipergunakan 

oleh IG. Farben dibuat gas2 jg 

Firma Schmitz di Frankfurt am 

merah-infra 

pertempuran dap pemboman diwak 
alat2 itu. dari 

nover membuat djembatan2. Bailey 

Oleh Bayer di Hoochst kini se- 

Barat terus membuat bahan2 pe- | 

Segala ini menerangkan meng- |. 

   

    

  

| Anti Amerika 
Di Djepang 

  

  

P4 

| 

Kuboyama, korban ledakan Bom-H 
annja dikabarkan hari ini (beritanja 

Sikap Djepang 
Ke Keras 

. PADA NE KEMIS 
Sakit Nasional ke-1 di Tokio seba 
bom zat-air A. S. di Bikini pada 
ehi Kuboyama, Operator radio da 
yu Maru” jang telah kena debu 
tersebut. Kuboyama, jang berum 

2nja 
Gjantungnja dan menim 

Keadaan penjakit Kuboyama wmen- 
djadi kritik tak lama sesudah djam 
6 petang waktu setempat dan ia me- 
ninggal dalam waktu kurang dari 1 
djam sesudah itu. 

Perlu dikemukakan bahwa pada 
permulaan bulan ini Kuboyama te-   didalam bentuk apapun djuga. 

  

Soal Daftar ,. PKI 

lah sembuh dari gedjala2 jang ber- 
talian dengan penjakit kuning dan 
ketika itu pers Djepang menjebut 
hal itu sebagai suatu kemenangan 
bagi kedokteran Djepang. Menurut   . Dan Orang? Jg 

| Tidak Berpartai” 
— BERHUBUNG DENGAN di 
|bentuknja panitia ad' hoc oleh ! 
pemerintah untuk menjelidiki daf- 
jar "PKI dap orang tak berpar- 

keterangan tertulisnja kepada : 
menjatakan, batras. Herba an 
pada daftar "PKI dan orang tak 
berpartai“ tidak bisa berarti lain, 
keijuali djuga harus mengadakan | 
perobahan pada dafiar2 lain jg 

sematjam itu. Hal ini pasti akan 

  

memakan banjak waktu dan ba- 
njak ongkos. Padahal, aima- 
na sudah ber-ulang2 
dilihat dari sudut hukum maupun 
poltk sedikitpun tdak ada alasan 
untuk mengadakan perobahan. 
PKI menganggap nama daftar 

«PKI dan orang tak berpartai” bu- 
kanlah soal @nteng, karena ini ada- 
lah salah satu putusan Kongres Na- , 
sional ke-V PKI bulan Maret jang ' 

|ta'$ Sekretariat CC PKI dalam | 

pang sebagai a 
nja seorang nelajan Djepang sebagai 

dinz t k 1 3 

jalu. Selain daripada itu sedjak na-! 

AFP “dengan kematian  Kuboyama 
pemerintah Djepang “akan terpaksa 
mengambil sikap jang lebih keras 
dalam soal tuntutan ganti kerugian 
kepada A.S. guna memuaskan pen- 
dapat umum di Djepang. . 

Mungkin “akan n 
kan krisis dalam perhubu. 
ngan Amerika/Djepang. 

Pembesar2 diplomatik di Tokyo 
pada hari Kem's menjatakan keku- 
watirannja akan kemungkinan tim- 
bulnja krisis baru delam perhubung- 
an antara Amegika Serikat dan Dje- 

Kapat dari meninggal- 

akibat pertjobaan2 bom zat air Ame- 
rika di Bikini baru2 ihi. Sene-ti telah 
kita “kabarkan, Aikichi Kuboyama, 
operator radio kanal nelajan Dye- 
pang ,Fukuryu Maru” jang kena 
debu radioaktif jang berasal dari pcr- 

fjobaan2 bom-H itu, pada hari Ke- 
mis telah meninggal dunia disalah se- 
buah rumah sakit di Tokyo. 

  

dirawat di hospitaal Tokyo. Sebagaj diketahui, 
: njebabkan mentjetusnja sentimen anti-Amerika lagi di Djepang. 

jang disebabkan oleh pe'njinaran 

akan menimbul. | 

bagai orang jang tidak berpartai. 

Hitam: Rh3, Bg3, Mh2 

“rang (ailaj 43 
3. Sdr. Wisnu B 

Djawaban No. 1 (Tak berdaja tgl. 
3-9-254-jalahs Nicasun pKeb—h4 
2. Radja mana suka, Pb5 x b2 “ 
dan hitam menang, : 

  

(Perhatian, djika Pb5 xb2 dulu, Lu 
Be3   c8 -- dan remis) 
Djawaban No. 2 (Tergelintjir) tgl. | 
10-9-54 jalah: 

4. h3xg4?, Pg3 — h4 mat atau 
NB Bg36 — 83!!, 2. Bgl — hi, 

rno Socriol-oesoemo, Djl. Wungkal 14 Sema- 

Bg6.— 23!!, 2. 2x03? | 
Kf6 — 4-3. Rh2 — hl, Ph4 x 53 

'Danukusuman 12/a Solo (nilai 43). 

Tjan Khing Tjiauw, PURWORE- 
DJO: R. Ristanto. 
— Untuk Probl. No. 2: SEMA- | 

IRANG: R. Soebardjo, BLORA: | 
Tjhie “Eng Siang, PEKALO-| 

LANG: M. Sosrowigoeno. 
Surat2 kepada/dari Redalsi: 

Sdr2: A. Njaman, Semg., E.S. fla- 
diwasana Kartasura: “ Djika I::... 

TPb5 X d5--, didjawab dengan 2. 
Mp2, 83, Pd3 ce b137 Beda 

€8--, Rh8 — h7 4. Pb2 — cl! dan 

'Sastroamidjojo itu. 

NGAN: Thio Oei Siang, MAGEI 

|. RANG: Soetahit, MAGELANG: 
.R,  Soerosewoko, 

Bg3 xh3-- 3. g2xh3, Ph4xh3- 
4. Rh2 — gl, Ph3 — g44# 5. Rgi —| kemenangan untuk “hitam  belam 
h2, Pg4 — h44 & Rh2 — gl, Fh4 |.njata. 
— 85 7. Rgl — h2, Kf6 — 844) Sdr2 R, Koesnijo, Salatiga: Djika 
8. R2 — gl, K4 Xe3u, 9. Rei — Task | Be2X, 2, Bp2X, “Phi3Xak 
h2, PBS “32 tata 3. Rgl, Bd6 lalu putih ' mendjawab 

Kiriman diawaban dalam ming | dengan 4. K56 — c4! dan bukan 
gu ini banjak jang salah,” tapi | Bg2 — g3? 
djanganlah putus asa. Jg. betul j Sdr. R. Moh. Saleh, - Tjirebon: 
kami terima dari: Gn AN juka “Lena Kf6 — gd 2 Rh2 

Untuk Probl. No. 1: SEMA- P— hl, Bg6 — g5 putih mendjawab   dengan Kce5 X e4 dan keadaan ria- 
sih sulit, PARAKAN: 

ma daftar ini diumumkan oleh Pa- merintah berpegang teguh pada pu- 
nitia Pemilihan Indonesia, sampai tusan PPI, dan tidak diretjoki oleh 
karang sudah berpuluh2 orang ter -tuntutan2 jang subjektif dan 'ang di- 
semuka pemimpin berbagai 'gclo- dasarkan pada purbasangka2 jang 
|agan rakjat dan demikian djuga keterlaluan, dan mengharapkan fi- 
|akademisi2 jang sudah menjediakan hak pemerintah bersikap objektif 
diri untuk ditjalonkan dalam daftar dan waspada djangan sampai pel ik- 
sPKI dan orang tak berpartai” se- sanaan pemilihan, umum terhambat. 

    

    

   

      

   

   

  

   
      

  

   
   
    

    

   

    

    

   

  

    
   

   
     

   

        

   
   

  

“1 3 

1 Maret jl. di 
termuat dibawah ini), waktu sedang 

Pasifik, jang kemati- 

kematiannja jadi me- 

gai korban pertjobaan perledakan 
tanggal 1 Maret tahun ini Aiki- 

:. mengan 

| makan daun mangga atau arang ha 
1 Ius, jg dengan djari 

'$ Memakai sapu tangan adalah sua 

: lantas dimasukkan 

ba . : . 20 | 0. Iitari dengan “air jg dinginnja seper- 
Kuboyama Korban Bom| 
“Zat Air Meninggal4 

Terhadap Amerika Akan Lebih 
Karenanja ? 

petang tih meninggal dunia di Rumah 

Iga djam “sehari untuk  membersih- 

. 

KEBANJAKAN ORANG 

per 

habis sekali dipakai   “Di India Selatan orang mempergu 

di-gosok2kan 
- pada gigi. Sesudah makan apa sa- 
| dja, mereka kemur. Mereka heran 
djuga bahwa kebiasaan ini tidak ter 
dapat di Barat. 

tu kebiasaan Barat lagi jg mereka 
anggap djorok (slordig). Mereka me 
rasa kotor sangat, bahwa selembar 
sapu tangan jg baru sadja dipakai 

kembali keda- 
lam kantong, 

Djuga tjara orang Barat man- 
di mendapat kritikan dari orang 
India. Orang India mandi tiga 
kali lebih 'banjak dari kebanjakan 
orang Barat, jang menganggap 
Haa sekali sehari sudah lebih 
(dari tjukup. Orang Barat mandi 
dengan merendam diri didalam 
'air jang itu- djuga. Ini diang- 

ap Kurang baik, orang India man 
di dengan air mengalir, baik de- 
ngan menjiramkan badan, baik 
'dibawah douche,, ataupun diba- 
wah pantjuran dan didalam kali. 
| Kebersihan adalah suata ritus 
di India. ? Al “ 
| 3 Djam sehari untuk 
| mandi. 
| Tentang mandi tiga kali sehari 
itentu sadja' ada  ketjualinja. Orang? 
'didaerah pegunungan dengan sendi- 
rinja tidak bisa mandj tiga kali se- 

ti es: buat mereka, sekali sehari su 
dah tjukup. 

Tetapi pada umumnja,  kebanja- 
kan orang India mempergunakay ti 

kan badan. Terutama kasta Brahma 
ig menduduki tempat2 tertinggi di 
India, memegang teguh kebiasaan 
membersihkan badar ini. 
“Seorang wartawan India keturu- 

nan kasta Brahma menerangkan ba 
gaimana tjaranja ia melalui hzri- 
nja. Sesudah bangun, - hampir dua 
djam lamanja dipergunakan un'uk   ri kapal nelajan Djepang ,,Fukur- 

radioaktif asal dari pertjobaan 
ur 40 tahun, dan sedjak tanggal 

28 Maret jl. bersama 15 orang lainnja djuga anak-buah kapal n | an tsb. dirawat dalam rumah sakit Madi " sa telah meninggal karena 
radioaktif sangat mem- 

bulkan komplikasi2 di hatinja. 

Situasi dalam-negeri mung 
kin berobah. 

Dalam hubungan ini pembesar2 di- 
plomatk tersebut berpendapat, bah- 
wa peristiwa ini pasti akan meng- 
bambat tertjapainja — persetudjuan 
mengenai djumlah pengganti keru- 
gian jang harus dibajar oleh. Ame-j 
“ika Serikat luka2 jang diderita oleh' 
Kuboyama - dan:..22. orang nelajan 

Djepang lainnja itu. Suatu hal jang 
menarik perhatian lagi ialah kenja- 
taan, bahwa peristiwa meninggalnja 

perdana menteri Shigeru Yochida 
sedang bersiap-siap untuk memulai 
berdjalanannja keliling dunia, dian- 
taranja ke Amerika, 

Pembesar2 tersebut tidak memus-' 
|tahilkan kemungkinan meninggalnja 
'korban pertjobaan2 bom-H itu akan 
mendorong pendapat umum di' Dje- 
isang untuk menimbulkan perobahan 
'falam situasi politik didalam negeri 

"ang tidak akam menguntungkan bagi 
Yoshida, lebih2 karena Yoshida kini 
sedang mendjadi sasaran kritik 'be- 

'HoChi Minh Ten- 

Xuboyama 'itu terdjadi pada saat): 

Oa yg kaum imperialis Ame- 
ia 

mandi dan melakukan kebiasaan? 
menurut agamanja, Djika mungkin 
tengah hari ia mandi lagi, dan ke- 
mudian sekali lagi" diwaktu sendja 
petang, masing2 satu djam lamanja. 
  

tang Tugas' Jang 
Dihadapi RDV 
Rakjat Vietnam akan menerus 

ikan gerakan kemerdekaan maa 
nalnja dalam keadaan jang baru 
ini, Haa diterangkan oleh 
presiden Ho Chi Minh dlm suatu 
pertjakapan dengan wartawan 
”Hsih Hua". Dikatakan, bahwa 
dipulihkannja perdamaian di In- 
do China adalah suatu kemena- 
ngan besar bagi rakjat Vietnam, 
Laos dah Kambodja. Kemena- 
ngan ini telah menghantjurkan 

  

rika dan disamping itu telah me- 
redakan kegendiiaha duma. 
Menurut Ho €hi Minh, gerakan 
kemerdekaan nasional Vietnam kini 
telah memasuki suatu babak baru 
jang menuntut perobahan besar da- 
lam tugas 'dan politik. 
Tugas umum jang kini dihadapi   berapa. golongan berkenaan dengan 

. Mengapa Yoshida tak teri- 
ma tawaran A.S. 

Menurut pendapat pembesar2 itu, ' 
keadaan didalam negeri selama ini | 
telah merupakan alasan jang azasi, ' 
mengapa Yoshida tidak mau .mene- : 
rima tawaran pembajaran pengganti | 
kerugian dari pihak Amerika Serikat | 
ilang meliputi djumlah sebesar 1 diu- 
ta dollar. kata pembesar2 itu, Yoshi- 
da takut dituduh mendjual nasib. in-. 
dustri perikanan Djepang hanja de- 
ngan djumlah jang tidak berarti itu 

Selandjutnja pembesar2 diplomatik 
itu mengakui, bahwa peristiwa me 

mempertadjam - tuntutan2  Djepang 
terhadap - Amerika: Serikat, .sehing-   aga " Demikian keterangan CC PKI. (An- 

| PKI tetap menjarankan supaja pe- tara). 

  

Me 

(Menunggu Hasil Pertemuan Ali-Neh 
'PEDJABAT-PEDJABAT Amerika 

Serikat di Washington mengatakan 
'hari Rebo malam, bahwa mereka 
|dengan penuh perhatian ' menunggu 
hasil pertemuan di New Delhi an- 
tara Perdana Menterj India, Pandit 

| Jawaharlal Nehru dengan Perdana 
| Menteri Indonesia, Mr. Ali Sastro- 
amidjojo, apakah dari perundingan 
mereka itu keluar satu pernjataan 

| politik bersama tentang urusan Asia 
Tenggara. Sebagaimana diketahui, 
India dan Indonesia adalah dua ne- 
gerj jang tidak "memihak kepada 
blok mana sadja, kata kalangan “itu 
jang menambahkan, bahwa sebegitu uraikan kepada Nehru detail dari 
'djauh belum diterima keterangan jg. rantjangannja ' mengenai konperensi 
(tegas tentang soal apakah jang akan Afro-Asia jang akan diadakan. Di- 
'dirundingkan oleh Nehru dan Ali duga, bahwa ia akan mengingatkan 

Nehru kepada konperensi Arab-Asia 
Kalangan diplomatik di Washing- dari 18 bangsa, jang diadakan di 

|ton. menduga, bahwa mungkin Per- New Delhi dalam bulan Pjanuari 
|dana Menteri Ali ingin mengetahui 1949, jang memberikan dorongap be 
(pendapat Nehru tentang dua saran sar kepada pendapat umum didunia, 

jang dikemukakannja dalam bulan- 
bulan belakangan ini. 

Satu dari sarap jang dua itu ialah 
konperensi Afro-Asia dari negeri2 
jang merdeka di - Timur Tengah, 
Afrika dan Asia Tengara jang ba- 
kal diadakan di Djakarta, untuk 
membentuk satu organisasi jang ber- 
tugas mendjaga keamanan didaerah- 
nja, dan untuk mendapat sokongan 
lebih banjak dari Perserikatan Bang 
sa-bangsa dan konperensi internasio- 
nal lain2dnja jang sangat diperlukan 
oleh negeri2 tersebut. 
Perdana Menteri Ali aka, meng- 

  

  

Menjambung berita tentang diro- Abdul Djalil bersama 12 anak buah 
bahnja hukuman mati mendjadi hu- nja waktu mengadakan pesta ma- 

. kuman pendjara seumur hidup oleh kan di desa Tolo dekat Djeneponto 
| Pengadilan Tinggi di Djakarta atas selatan Makasar telah ditangkap 
diri Hamzah pembunuh  Badjened, oleh fihak jang berwadjib. Sebelum 

"Panitera Pengadilan Tinggi di Dja djadi pemimpin grombolan — Abdul 
karta menerangkan, bahwa bagi ter Djalil adalah peladjar Sekolah Ke- 
hukum masih ada kesempatan untuk hakiman Menengah Atas di Maka- 
memadjukan permohonan kasasi ke' sar — Nn. Suitinah dari PP & K ki 
pada Mahkamah Agung Indonesia (ni sedang mengadakan perdjalanan 
atau minta ampun kepada presiden. | keliling untuk memeriksa keadaan 
Ini apabila ia tidak merasa puas' Sekolah2 Taman Kanak2 dan Seko 

atas keputusan jang didjatuhkan ke |lah2 Guru Tama, Kanak2. Maksud 
padanja — Pemimpin — gerombolan “nja ialah untuk menjampaikan bebe 

“ 

  
sekali. (Antara) 

   

sehingga Belanda tidak kuat lagi ' 
mempertahankan kedudukannja di, 
Indonesia. " : | 

Diduga, bahwa Perdana Menteri 
jan “3 Ali pertjaja, aksi serupa g dila- 

kukan dahulu itu “dapat pula didja- 
lankan dalam menghadapi soal2. HN 
jang mengenai kepentingan bangsa 
jang baru sadja merdeka atau bang- 
sa-bangsa jang terdjadjah.. i 

kan Perdana Menteri Ali Kk 
Nehru ialah 'soal perdjandjian tidak 

' serang-menjerang jang akan ditanda- TA 
tangani oleh India, Birma, Sailan, 
Indonesia dan Republik Rakjat Ti- 
ongkok.. Dikatakan, bahwa sukses- 
nja pelaksanaan rentjana jang di- 
usulkannja ini bergantung kepada tu 

soal skandal perkapalan. t 

| bahan agraria, memperbesar produk 

    

“ninggalnja Kuboyama pasti akar| 

ga keadaannja akan mendjadi sulit . 

aa berdiri dengan teguh disamping Vashington Dgn Penuh Perhatian 
ru Demikian Ho Chi Minh. (Antara) 

Saran kedua jang 'akan Pa » 
ker aj 

rakjat Vietnam, kata Ho seterusnja, 
adalah sebagai berikut: ' 

1. Mengonsolidir perdamaian dan 
memberantas segala muslihat jang 

bertudjuan menghanjturkan persetu- 
djuapn perletakan sendjata. 

2. Berusaha melaksanakan pero- 

si dan memperkuat pertahanan 
sional. 

3. Melaksanakan persatuan nasio- 
nal, kemerdekaa, 'dan demokrasi. 
Disamping itu Ho Chi Minh mene 

na- 

lah ada beberapa matjam jang mereka anggap djidjik. 
p suatu kebiasaan kurang baik untuk men 

gunakan tiap2 hari sikat jang itu-itu djuga, 
binatang. Mereka mempergunakan ranting pohon neem, jang 

lantas dibuang. Udjung ranting mere 
ketok2 sehingga merupakan suatu sikat. 

'bisa 

  'gaskan, bhw. RDV akan mengadakan 
kan, bahwa RDV akan mengadakan 
perhubungan dengan Laos dan Kam 
bodja berdasarkan 5 prinsip tentang 
saling hormat-menghormati wilajah 
dan kedaulatan masing2, non-agres 
si, tidak menjampurj urusan dalam 
negeri masing2, persamaan dan hi 
.dup berdampingan setjara — damai. 
Pun RDV akan memperkuat persa 
'tuannja dengan negera? Asia lainnja 

'perdamaian dan demokrasi terhadzp 
politik perang Amerika. 

'DEWAN EROPA ANDJUR- 
'KAN PERDAGANGAN ANTA- 

TIMUR DAN BARAT. 
jelis konsultatif Dewan 

ari Rebo menjarankan 
iandjurkan perdagangan 

dan Barat dalam 
itik Barat jg umum 

a2 blok Soviet. 
jelis tadi, sjarat2 
angan itu harus di 
suatu panitia ahli. 

A SERIKAT akan 
Korea Selatan karena 

1 n tuduhan2 jg tidak 
ik terhadap Amerika, demikian 

'hari Rebo dikatakan oleh kala- 

        

  

    

    

  

     

          

ngan jang mengetahui di Wash- 

. Disanip Amerika mung- 
1 djiga (apem ban- 

ja kepada Korea Selatan 

rutnja India. Karena itulah maka 
Perdana Menteri Ali ingin sekali 
mendengarkan pendapat pihak India, Syngman R i £ 
Demikian U.P. dari Washingten, Saat Tana Aan Ta 
(Antara). 4 Amerika Mu autian jang ber- 

    

dju juta dollar itu, 

  

  

  

   
|rapa petundjuk2 jang dianggap per- mengarang dalam bahasa Inggris js. 
|lu untuk penjelenggaraan Taman diadakan oleh harian tadi — 5 
| Kakan Ta Keno Guru Ta- Orang jang mendjadi komplotan pen 

an Pe On PA ta | Yuri 248 arlodji dari toko arlodji 

ni hukuman di Surabaja telah cipu aan hari aa 2 Aa 

langkan ke negerinja. Mereka :tclah 1 an pendjara antara 5 ta 
ditangkap bersama 16 orang terian sampai 144 tahun, Pemimpinja sen- 
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INDIA tidak begitu 

Gayatri Mantram, 

Sebetulnja, sewaktu mandi ia ha 
rus mengutjapkan doa2 kepada de- 
wa2 sungai besar di India. Tetap. 
biasanja ia tidak melakukannja, ke 
tjuali djika ia mandi disungai, utk. 
memenuhi suatu sjarat agama. Pada 
waktu ini ia mengutjapkan doa2 is 
terkenal, jaitu  ,gayatri mantram, 
ig disampaikan kehadlirat Jang Ma 
ha Kuasa. Do@2 ini harus diulangi 
nja 108 kali dihari itu dengan swara 
ig hampir tidak terdengar, sambil 
mendjaga “djangan sampai perbua- 
tan ini terdengar oleh seorang wa- 
nita. 

Pakaian jg dikenakannja sebelum 
mandi, harus diganti semua. Sesu- 
dah mandi ia tidak boleh  melang- 
garnja sedikitpun sebelum pakaian 
itu “dibersihkan. Djika dengan kesa- 
lahan ia menjentuhnja, segala upa- 
tjara pembersihan badan itu harus 
diulanginja lagi. 

Sedjam bersembahjang. 

Sesudah ' mandi, satu djam la- 
manja “ia bersembahjang. Dua 
buah lampu jang dinjalakan de- 
ngan minjak  samin  dipasangnja 
dihadapan patung2 dewa, Dewa? 
jang ada dirumahnja adalah Ga- 
aesha, Krishna dan Parwati, ja- 
tu isteri Shiwa, 

Ja mengutjapkan doa2 jang se 
djak abad-berabad tidak pernah 
diubah. Djika segala mi sudah se 
lesai, barulah ia makan sarap, ke 
mudian pergi kekantor. 

Wartawan ini adalah apa jang 
disebut seorang Brahman 

ortodoks jang modern. Sebanjak 
mungkin upatjara keagamaan di- 
lakukannja, sepandjang ini dapat 
dilakukan berhubung dengan pe- 
kerdjaan didalam suatu kota mo 
dern. 

Ia sama sekali tidak makan da 
ving dag tidak minum mipuman 
keras. Pakaiannja setiara Rarat. 
'bahasa Inggerisnja lantjar. Tetapi 
ia merasa lebih betah djika se- 
dang berbitjara Tamil, atau djika 
dirumah mengenakan pakaian as 
linja. 

Ia mempergunakan sikat gigi, 
tetapi tidak memakai tapal gigi 
tjara Barat. Sebagai pengganti di 
sergunakan bubuk pohon neem. 
'a mengantongi selembar sapu ta- 
ngan tetapi ini hanja diperguna- 
kan untuk menjeka djidatnia dji 
ka penuh keringat. Ja tidak me- 
makainja untuk membersihkan hi 
dungnja. 

Ia mempuniai perasaan keaga 
maan jang dalam dan ' berusaha 
keras untuk melakukan segala 
Upatjara dan - kebiasaan kasta 
Brahma. 

Kebanjakan kawan sedjawat- 
nia tidak lagi seperti dia. Banjak 
sudah jang makan daging, ada 
pula jang minum alkohol. Pakai- 
an Barat dan kebiasaan Barat 
sudah masuk diantara mereka. 
Namun begitu adat dan tradisi 
Hindu jang terhitung salah satu 
valing kolot didunia. masih davbat 
bertahan. Diuga di-kota2 modern 
dengan segala gerak dan per-- 
bahannja, adat dan tradisi itu ti- 
dak mati. 

Mesin Paberik 
Good Year Rusak 
“Kerugian Rp 750.000: 
Adakah Hubungan Soal 
Kerusakan Dan Pemo- 

gokan? 

PADA KIRA2 djam 6 Senen 
pagi waktu mesin diesel di Po- 
werhouse Goodyear Bogor mulai 
d hidupkan, terdengar suara 
”"menggrogok“ pada mesin terse- 
but jang ternjata membawa keru- 
sakan berat. Kemudian mesin die- 
sel jang kedua diperiksa dan ter- 
bukti pula dalam keadaan sama 
seperti jang kesatu, jaitu terdapat 
sekrup2 didalamnja terlepas. Me- 
sin jang kedua ini tidak langsung 
dihidupkan. Berhubung “dengan 

| Kerusakan ini sampai berita ini 
tertulis paberik Goodyear tidak 
menghasilkan ban, 

Selandjutn'a  diwartakan, bahwa 
beberapa hari jang Jalu 3 ketel un 

tuk membikin bunga2 ban mengala 
mi kerusakan karena tekanan jang 
terlalu tinggi lebih dari jang sudah2. 

Kerugian karera Harusakan2 -itu 
meliputi djumlah jg. ditaksir setjara 
kasar Rp. 750.000,—. Pihak 'kepo 
lisian telah mengusut perkara itu 

ngar keterangannja. 

  nja dekat Tarakan. — 2 peladjar da diri digandjar hukuman 11 tahun — 
ri SMA dan SGA Surabaja . ta'vun ' Hari Rebo dibawah gedung parle- 
ini akan pergi ke Amerika atas un men Inggris telah terdjadi ledakan 
dangan ,,N.V. Herald Tribune”. Me 
reka ini telah dipilih dari pengikut2 .tung waktu itu parlemen sedang re 

|jang mengikuti perlombaan karang ses, hingga tak lagi banjak korban, 

  

I | Y Pp | ) : 1 Ti Le £ Orang? India Gemar Mandi 
|Tiap Hari 3 Djam Digunakan Untuk ,,Ritueel” Mandi — Habis Mandi Satu 
'Djam Utk Mendoa—,,Gayatri Mantram“ Jg Tidak Boleh Didengarkan Oleh 

|Wanita—Sikat Gigi Model Barat Dianggap Djidjik Dan Sapu-Tangan Djorok 

suka kepada artikel2 toilet buatan Barat: ma- 
Umpamanja sikat gigi. 

menggosok gigi dengan sikat 
diliputi oleh ludah dan boleh djadi dibuat dari bulu 

Me mpunjai bau harum, dan i»rg se- 
ka Junakkan dengan air, kemudian di- 

Kebanjakan mereka 
gigi, dengan mem- 

2 

  

NJONJA FRANCISSCA MA- 
BUNGA de Fontanos: dari Bau- 
ang, Filipina, dilahirkan pada bu 
lan Desember 1822. Ia kawin pa 
da umur 22 tahun. Anaknja 7 
orang, semua masih hidup. Turu- 
nannja kira2 300 orang......... 

Ditanja apa sebab umurnja be 
gitu pandjang, ia mendjawab: Ka 
rena tiap2 hari saja mandi dua 
at1u tiga kali dan banjak makan 
sajur2an. 

KARENA PERSELISIHAN 
ketjil mengenai selembar pajung, 
seorang ' dihantami sampai mati, 
4 orang luka2 berat dan 51 orang 
ditahan polisi. Ini terdjadi di 
Bombay Utara. 

Seorang India Selatan, Chel- 
layya Pillay, dengan tidak senga- 
dja melanggar dengan pajungnja 
Muddaswamy Tevar, djuga dari 
India Selatan, tetapi dari keper- 
tjajaan (geloof) lain. 

Soal ketjil ini lalu melar men- 
djadi soal kepertjaan,  mendjadi 
besar, dengan akibat sebagai dika 
takan diatas. 

ANTHONY SANTANGELO, 
umur 12 tahun, tempat tinggal di 
Boston, tidak pulang empat hari 
lamanja. Orang tuanja bingung ti 
dak karuan. 

Waktu ia pulang kerumah, de- 
ngan bangga ia berkata: ,,Aku 
nonton bioskom ,,A girl for you” 
aku lihat 7 kalis ,,Living it up” 3 
kalis ,,Garden of evil” 4 kali: 
,Gone with the wind” 3 kali dan 
sDual in the sun” 7 kali 

Siapa Mau 
Ijoba ? 

SEORANG WARTAWAN 
Denmarka mengenakan sebuah 
pakaian sedienis dengan pakaian 
seragam militer, Maksudnja, men 
tjoba2 apakah orang akan men- 
fjurigainja dan menegurnja. Ia 
mulai me-lihat2 dipelabuhan Ged 
sor di Denmarka Selatan. Polisi, 
duane dan pegawa2 kereta api 
ber-desak2 untuk memberikan per 
tolongan kepada orang militer 
asing ini, jang katanja hanja ber- 
bitjara bahasa Djerman. 
Kemudian ia mengadakan ,.opera 

si” di Vordingborg”. Disana ia ber 
tania2 mengenaj segala apa sadja jg 

berhubungan dengan djembatan ig 
Dandjangnja 2/45 mil.  Djembatan 

ini menghubungkan Denmarka Sela 
tan dengan pulau Seeland, dan arti 
strateginja besar sekali. 

Di Kopenhagen ia mengundjungi 
markas besar Denmarka. Ketika ja 
masuk, pengawal memberi hormat 

sebagaimana mustinja, dan ia diper 
bolehkan masuk dengan tiada suatu 
pertanjaanpun. Djuga opsir2 mem- 

perlakukan dia sebagai orang. sedja 
wat. 

Pernah terdjadi djuga, bahwa se- 
orang wartawan lain di Denmarka 

mengenakan pakaian orang taha- 
nan. Ia mendekati seorang ' polisi 

dan menanjakan suatu djalan. Poli- 
si tadi menundjukkannja dengan tia 
da bertanya apa2... di. 

MATI OLEH LEDAKAN BOM. 
Seorang nama Ngadiman, baru” 

'ni telah meninggal dunia di 
Tarakan, karena kena petjahan 
sebuah bom iang meledak. Bom 
tsb. diketemukan disebuah tanah 
kosong dan disangka sudah mati. 
Tapi ketika dibuka, bom. tadi me- 
letus dan petjahannia meriebab- 
kan luka2 berat pada Ngadiman, 
hingga ia meninggal dunia pada 
waktu itu djuga. 

  

Peristiwa tersebut dalam pemerik- 
saan polisi ataupun laporan ' pinak 
madjikan rupanja dihubungkan  de- 
ngan peristiwa pemogokan liar jang 
terdjadi pada tanggal 16 Sepiembes 
djam 11 siang sampai tanggal 17 
September djam 11 siang oleh ku- 
rang lebih 100 buruh bagian beng- 
kel untuk membela 2 orang buruh 

jang dipetjat karena dituduh men- 
tjuri sabun tjutji. 

Pihak SBG mengenai soal peme- 
tjatar 2 orang buruh tersebut tslah   menjatakan, bahwa apabila telah 
sampai tgl. 20 September 2 orang 

lan memanggil buruh jang bekerdja buruh itu tidak dipekerdjakan' kem- 
pada waktu itu, maupun pengurus , bali, SBG akan mengambil sikap jg. 
Sarikat. Buruh Goodyear untuk dide njata. (Antara). 

  

Villa Isola, jang terletak antara Bandung dan Lembang dan jang dalam 
'gas. 4. orang mendapat luka2. Un-' perang kemerdekaan jang lalu mendjadi rusak, sekarang telah dibeli oleh Kementerian P.P. dan K. Villa tersebut sekarang sedang diperbaiki dani 

akan dipergunakan untuk Perguruan Tinggi. 
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sahaan Negara" Tambang Ti 
0. . Kan . 
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| LELANG    : djam 9 pagi. 
Hari SENEN 27-9-'54 di Dj. DIOCJA No. 14 (Gergadji. 

#Prabot rumah tangga dari Nj. C, V, GUEREN, ada zitje — Pi- 
gora2 — medjatulis — TYPEMACHINE 9595 BARU — RADIO sama P.U. — tempat tidur ,,auping” — BROMFIETS — DRES- 

  

| 

— 2 orang sembuh dan 2 orang lainnja 
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MEMBUTUHKAN 

2. Sek 

Lamaran2 d 
kepada Kepala 
kalpinang. 

  

     
   

Sidang pleno | S: . Prop. 
Djawa Tengah jang berlangsung 
pada tgl. 23 Sept. t nenjetu 
djui dan menerima baik mosi ang 
gauta Kasah cs untuk membentuk 
Panitya istimewa guna menindjau 
kembali peraturan tata tertib DPR 
Propinsi. Panitya itu La San 
7 orang jang anggauta2nja ditun 
djuk datam sidang tsb, dan dibe 
ri tugas untuk merobah, menam- 
bah atau mengurangi tata tertib 
tersebut. Seperti diketahui, tata 
tertib itu ng dari 43 fasal jang 

    

oleh mosi tadi dianggap “belum | 
lengkap. Keputusan jang lain, ia 
lah sidang telah menjetudjui sa- 
ran DPD Propinsi untuk menam 
bah tenaga Sekretaris DPRDS Pro 
p.nsi jang ke IF- . “5 

Dapat ditambahkan, bahwa pa 
da tgl. 22 Sept. malam sidang dju 
ga mendengarkan tjsramah oleh? | 
dari perlawatan keluar negeri da 
ri anggauta Mr. Gouw Soe Tji 
ang sek tar perekonomian dan ke 
negaraan serta soal2 asuransi di 
luar negeri. Mr. Gouw pergi ke 
luar negeri selama I-k. 4 bulan 
atas beaja sendiri dan a.l. mengun 
djungi Europa. , 

KEADAAN PENJAKIT 
MENULAR. 

Laporan dari Djwt. Kesehatan Ko 
ta mengenai daftar penjakit menular 
dari tgl. 5.s/d 11 Sept. 1954 dapat 
dituturkan - sbb.: Penjakit . Typhus 
abd. dari sisa minggu jang Tampau 
35 orang mendjadi 45 orang, dima 
na 7 orang antaranja sembuh. Dari 
tambahan 10 orang penderita tadi, 
seorang antaranja datang darj Bo- 
dja dan seorang lainnja dari Rem- 
bang. Penjakit Paratyphus B dari si 

sa 16 orang penderita mendjadi 18 
orang, dimana “4 orang antaranja 

meninggal. Seorang penderita ber- 
“asal dari Rembang: Penjakit lumpuh 

dari sisa 2 orang mendjadi 7: orang. 

meninggal. Tambahan 3 orang -pe- 
njakit tadj seorang dari Demak dan 
2 orang dari Kendal. Lain2 penja- 
Kit nihil: , “ Td 

ROP. 

eka, Pangkalpinang 
Maneryan Beridjazah : : cra o ah Teknik Menengah (S.T.M)3 1 

lah Menengah Ekonomi Atas 

is rtai keterangan2 dan riwajat hidup singkat diadjukan ' 
Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka di Pang- 

Kepala Tambang Timah Bangka 
Ir. R. Ukar 

tanggal 28 SEPTEMBER 1954. 

DJALAN BETENG 

SEMARANG, 24 September 

mn ma banana 

Mau didjual atau ditukar 
- dengan 
Betjak Lk. 4 Bau Sawah 

Letaknja disekitar Bulu. 
Keterangan2 : Harian ini Adver- 
tensi no. 5/3005. 

  

EYE LOTION 
MU - CHI - LING 

  

OBAT MATA MUSTADJAB 
UNTUK SEGALA PENJAKIT 

MATA. 

Muchiling Putih: Bermanfaat me- 
njembuhkan penjakit mata 
mendjalar, mata gatal, mata 
bergetah, air mata merembes, 
dsb. 

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

Muchiling Hitam : Mandjur me- 
njembuhkan mata trachoom, 
mata berasa panas, mata me- 
rah berasa pedih, ngeri me-   

Menghitamkan Rambut Putih. 
Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 
Tapi hanja Pomade biasa. Gam- 
pang dipakai. Dapat beli dimana2. 
IIS LELAKI bee AA Ah 

Kalau sudah memakai 3 matjam 

membawa hasil, uang dapat di- 

lihat tjahaja, mata kena ter- 
pukul, kulit mata merah dan 
sakit, kulit mata sakit kare- 
na luka-luka ketjil, dsb. 

obat mata tsb. diatas dan tidak 

minta kembali. 
Terdapat vada tiap Toko Obat. 

PERUSAHAAN OBAT 

» Ren Ay & Co.” 
Djakarta — Surabaja. 
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The Sereon's Supreme AL-cutire in SUSPENSE: 
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New Mystery drama ! — Adventure 
—.. smashing Climax ! 

ra Der ennna MMA caraan 

in Blackmail and "Murder with a 
— GEMPAR ! 

R - 

| PENGUMUMAN |#4 
Bank Gadjah Mada N.V. (— 
Dibuka Dengan Resmi Aka Pe unga Se Harap umum mendjadikan 

INN rs 

PA dan SEA VAN GALEN — Yan ESCH. 
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UI 
(ISOIR — stofzuiger — broedmachine — eettafel — boekoe motor2 !| 

z . 
| 

| — Hari meliat: MINGGU djam 4— 6 sore: 
: BALAI LELANG F. VAN LOO.. 

  

    

  

   
    

    

    

  

  

  

Bratakusumah 

  

Mudah dipakai. 

Bisa dapat beli di rumah? 
bisa lihat teks dari     

No. 23 - SEMARANG 

  

| Lebih tjepat dari Suara 
Ie Dalam /, djam 

) Aa | : maba naa mendjadi hitam. 

| Black Hair Dream 
Po Yjap Potret Bintang'Empat. 

RI — Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
. Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 

Buktikan sendiri. Tidak 

Harga Rp. 25.— Tambah ongkos kirim 151. 
Obat diseluruh Indonesia. on biss Amirosol & Amiro Pomade. 

PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN: 

Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 

. 

Oil | 
perlu tjampur air dil. 

AMIRODIN     
  

: Panai : P. M L 

periksa adanja. — 
1954.   DIREKSI 

  

Paberik Gula ,SRAGI” 
PEKALONGAN 

' MENTJARI : 
| untuk dipekerdjakan dengan segera : 

    

Seorang: 

Djuru-tulis kantor, 
jang dapat mengetik, dan faham bahasa Belanda.     

  

  
  
  

  

        

Pernjataan Terima Kasih 

pernikahannja : 
kedua penganten : 

antum 
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RADIUM VIRANOL TONIC PILL 
Tanggung 100 pCt. Sembuhkan 
penjakit Jirian (mati angin) Le- 
mah Badan Lemah Urat2 Sjaraf 
Djantung Berdebar-debar — Buah 
Pinggang otak (Brain) Linu2 Pu- 
sing Kepala lekas tjapai Muka 
putjat, . Kentjing manis Kaki 
tangan dingin, Makanan tidak 
hantjur, Sering mimpi, suka ma- 
rah-marah d.L.I. 
harga 1 Botgcl isi 20 Pill Rp 30,— 

BLOSSOM FACE CREAM Soften Your 

face and skin, Removes pimples, Wrinkles 
and other skin blemishes. 
USE : Twice daily after bath as foundation 
for Your make-up 
Sempurnakanlah kulit muka, 
Menghilangkan hitam2, kukul kekolotan, 
Panu, Djerawat dan wiru kulit muka. Mu- 
ka kelihatan muda seperti gadis dan tjantik 
Kulit djadi litjin dan halus. 

Baik sekali untuk dipakai sesudah mandi 
sebagai foundation dari Njonja punja 
make-up, djikalau ingin bepergian ke un- 
dangan Harga 1 Pot Rp. 15— 

SULTANA BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 
Develops and swelis a flat bust. 
Tightens and lifts sagging and flabby bust 
to perfection as a maiden form. - 
USE : Twice daily, when you go to bad 
and morning-time, 
Membikin badan njonja tetap hagus se-” 
perti gadis. Buah dada jang surut, men- 
djadi baik sehat lagi, djikalan pake ini 
Cream. Buah dada jang tidak tumbuh, | 
mendjadi tumbuh semustinja. 

Harga 1 Pot Rp. 30,— 
Bisa dapat beli di Toko Obat Tiong Hoa di seluruh Indonesia | 

Pusat Pendjual: TABB MAWN 
Djalan Tamblong 40 — Telefoon 4941 — Bandung 

Agen - agen lama masih tetap : | 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, 
Pekodjan 101, Semarang: Toko Obat Shanghai & Singapore, Pasar 
Djohar, Semarang Zindabad House, Nonongan no. 77, Solos Toko 

    

  

Pelamar datang hanja setelah ada panggilan. i 
Gadjih dirundingkan kelak kemu diannja. | 

Hi Ben 

Dengan ini kami serta orang tua dan keluarga kedua fihak : menghaturkan terima kasih atas bantuan dan penghargaan waktu :£ 
rn 

  Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Tek An Tong, Petjinan 81, 
Djokjas Toko Obat Eng Njan Hoo, Petjinan 75 Djokja. 

t Te LL LL LL LL AL AL AL Ae EA —   Royal | 
, South-Americap 

  

   
   

5.30-7.30-9.30 11 

  

Breath-taking #4 
Excitement on a |      

    

— Color vy TECHNICOLOR 
an EDMUND GRAINGER production 

INI MALAM D.M.B. Yu. 17 tah) 
: ABDUL HADI — Dj. EFFENDI 

PIR ISTIMEWA? 
Akan datang: 'DENNIS OKEEFE — COLEEN GRAY dim.: 

The real story behind the 
Tya world's most startling racket ! 

Races you trough the Underworlds of two Continents ! 
| Pemalsuan dari gambar lukisan Leonardo da Vinci ! 

ROXY. 500700900 INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah) 
S. ROOMAI NOOR — SIPUT SERAWAK — NENG YATIMAH 

B Ek R DOS A? Penuh Njanjian2 dan 
! Tarian2 jang merdu dar menarik! 

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

    

  

Mountain-Peak !      
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Merah 
“Hitam 
.Biru 

  

Ditunggu2 Baru Sekarang Masu k: 
”RIVERINA” - Haircords Kembang 
”"RADOX”-BATH SALTS 
Obat tjutji kulit, jang sudah terkenal untuk 
muka, d.l.I. Originit dari Engeland. 

Doos A 286 gram dan 560 

perbaeki paras- 

gram. 
Pembelian banjak dapat korting. 

TOKO .ROSINE” 
Bodjong 30 — Semarang. 

  

  

  (( 

  

    

(pagi 

    
  

  

Pendapatan 

  

Baru »AMIRO POMADE? 

'“Tjap potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai, seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 
Mentjegah runtuh ja rambut d.II. penjakit jang ada dilalamnja. 
Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pakai 
sehari dua kali. sel 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 
0 

Rambut 5 gram Rp. 25.— 
  

AE ANAK Sen eka Ja 
KASIM DADA 
HOK AN 
ENG TAY HO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
UNIVERSAL STORES 
Toko RADJA BALI 
Rumah Obat KARUHUN 

3 gram Rp. 15.— 
Ngupasan 12 Jogjakarta 

Kp. Melaju 30 Semarang 
Patjinan Magelang 
Pekodjan 101 Semarang 
Djl. Nanking 17 Madiun 
Bodjong 6B Semarang 
Djl. Kaju Tangan, Malang. 

Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9 Salatiga 
Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 

    

  

j-a.d. Toko kami DIBUKA 
Baru terima: e 

hari-hari. 

TOKO   
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PIP MR 

FATHER GET 
SHOT, MSSZ 

  
23 PLAT 

, 

— Bagaimana ajahmu sampai dapat tembakan, nona? . 
— Beginilah keadaannja............. saja tidak mengerti. Kita tidak 

tahu, siapa jang berbuat demikian! 

ROY ROGERS — No. 3. 

DIBUKA SE'ENGAH HARI 
Besok tg. 26 September 1954 hari Minggu 

SETENGAH HARI 

Lystav dan StoffePs Linnen polos warna lengkap. 
Maxfactor komplit — Bleach mask bikin hilang 
djerawat — Oorringen/Armbanden/ Halskettingen 
jang serba istimewa — Heren Sport Shirts "PON- 
TIAC” warna lengkap — Segala matjam Koper2 
dari kulit dan Sepatu 
lain2 barang untuk keperluan rumah tangga se- 

Wanita Istimewa — Serta 

Harga-harganja TetapJBersaingan ! 

»HIEN“B& Co. 
BODJONG 25 — TILP. 1577 / —SEMARANG— 
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Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kele- 
mahan Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Yangan merasa dingin, Semut-se- mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal mendjadi Kurang d.l.I. Sekali tjobalah akan berbukti segera, 

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

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

APHRODIN untuk laki-laki 
Sebotol Rp. 10.— 

DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE-   

      
   

I REMOVED 
THE BULLET, 
BUT HE SEEMS 
TO BE GETTING 
WoR 

    

   

  

IM PEGGY SANFOKD... DAD AND 1 A2e 
"KOCKHOUNDS', COLLECTORS OF RARE 
STONES AND MINERALS. WE Weke on A FIELD TRIP WHEN 
IT HAPPENED/ 

    

    

  

    

  

  
— Saja Peggy Sanford....i.... 

Ajah dan saja adalah penjelidik nja, tetapi dia kelihatannja 

— Saja telah keluarkan  peluru- 

sangat 
batu berlian dan bidji besi. Kita 
dalam perdjalanan — di ladang, 

waktu terdjadi peristiwa itu, 

menderita! 
— Dia mendapat panas-tiss dan 

hcrus dipindah ke kota, dimana dia 
dapat memperoleh rawatan lebih 
baik, 

    

  

YAHYA SHAHIN 2 p 5 MU D A DES A'? 

KAN dan BERTJAHAJA) 
- Sebotol Rp. 15.— 

tuk un 
Sebotol 

....oKoooc”owo.. 

hilangkar — rambut. 
Rp. 10.— 

ATOM HAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotoi Rp. 10.— dan Xp. 15— 
Harus tambah 1575 ongkos kirim. 

D.C. PHARMA Dialan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 
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AGEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN"” 
Djokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Pefjinan 75, Diogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat, Tiirebon 
“AA AL AL IL AL LN AL AA EL LM R2 

,VACATION From 
MARRIAGEs 

dengan DEBORAH KERR 

INI MALAM PREMIERE 5.00-7.00-9.00 (u. 13 th) 

Perpisahan jang menginsjafkan. 

PEPERANGAN TELAH MEMISAHKAN MEREKA SERTA MEM- 
BAWA PERUBAHAN KEDJAM DALAM KEPRIBADIAN MEREKA: 

SANG SUAMI : SANG ISTERI : 

Seorang baik, tetapi pegawai Kantor #Njonjah rumah jang 9 ap 
6 He ap AD ik #selalu menderita pilek, ambil dinas 
Pn Jan Den naen, Tan di Women's Royal Naval Service, 
Royal Navy dan mendjadi' seorang 5 3 TN dan mendjadi seorang wanita jang 
pelaut jang tjakap, dan pertjaja akan Itidak lagi segan memakai Rouge atau 
diri sendiri, (Lipstick. 

APAKAH JG. AKAN TERDJADI DARI PERNIKAHANNJA? 

  

REX (INI DAN BESOK PAGI dam 1000” 1 7 th) 
SPECIAL ISTI 29 Eleonora Rossi D »SENSU ALI i A conora Rossi Drago 
EXTRA: Amedeo Nazzari 
  

Kenang ap 
NA PLN aa 

INI MALAM D.M.B. (17 th) 
ORION 5.00 - 7.00 - 9.00 

"FEXTRA: INI DAN 
(BESOK SORE djam 3.001 

MERBERT 4. YATES 

Sebuah film pembunuhan jang men- f 
dirikan bulu roma ! 

    

   
    

  

TONY ” JANET 
CURTIS » LEIGH    Cotor By TECHNICOLOR 

win TORIN THATOHER « producea by GEOROE PAL 
Directed by BEORGE MARSHALL » Sereenplay by PHILIP YORDAN 

Based on'a book by Harold Kellock « A PARAMDUNT PICTURE 

Keberanian — Keadjaiban dan Keanehan jang mengagumkan ! 
DJAGALAN INI MALAM PREMIERE 5.00 -7.00 - 9.09 (u. 17 th) 
FATEN HAMAMA Film Mesir dlm, 

Bahasa Indonesia, 

Tanggal 22 September 1954 s/d 24 Sept. 

JUNGLE ADVENTURE 
JUNGLE ROMANCE 
JUNGLE ACTION 

dalam 

» PULAU ENGKANTO” 
dengan 

Sebuah film Philipina berbahasa Indonesia   
  

LILIA DIZON : 

jang dapat didjadjarkan dengan Jungle Jim. 
aa ma na 
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