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masalah Marokko itu 
an Bangsa2 je. 

  

   
   
    

'anitia tsb. selandjutnja memu 
| pula untuk mengambil 
tindakan2 jg perlu untuk 

mengadakan hubungan2 dengan 
sahabat mereka guna 

memperoleh sokongan  negara2 
ini mengenai pendirian negara? 
Arab supaja masalah  Marokko 
itu dibitjarakan dalam sidang ma 

-@ lis umum jang akan datang. 
Ka 

(AFP) 

Peri tjipta Tuduhan2 
Perang Kuman 

Seorang ja Tinggi 

Sesudah “ dilaku i F 
Amerika dan Korea 
dinas 

oleh  opsir2 
Selatan dari 

penjelidik tentara terhadap 

  

tawanan2 perang sekutu jang telah 

“Utara mengenai tuduhan 
“kuman diselenggarakan oleh seorang 

- mikian 

« 

likan- 
', bahwa 

oleh fihak Utara, 

propaganda pihak 
perang 

5 Ma an     

   

  

kolonel Rusia di Korea Utara, de 
kabar jang didapat oleh 

AFP di Tokio. 
- Laporan jang lengkap 
penjelidikan itu akan diumumkan 
beberapa hari lagi. Sementara ita 
dikabarkan, bahwa kolonel tersebut 

de ah pemimpin missi Rusia dan 
penasehat militer” dalam angkatan 

tentang 

perang Korea Utara. (AF P-Pia) 

  

Pada hari Senin tg. 7 Septem- 
ber ini Presiden Sukarno akan 
menghadiri upatjara peresmian 

    

Seperti diketahui, Raden Saleh 
PAN dupaja adalah seorang 

Gs Indonesia jang kenama- 
an. : 

  

Raden Saleh di Bogor. | 

2 

  

Dari 

kusno Tjokrosujoso dari partai. 
sanggup melaksanakan hukuman ka P.S... tjabang | 

Menurut sumber2 tersebut sikap 
PSII tjabang Diakarta ini telah di- 
sokong pula oleh sebahagian besar 
dari-tjabang2 PSIL di Djawa, Suma- 
tera Selatan dan Sulawesi. Selainnja 
daripada “itu PSII tiabang Djakarta 
telah  mengandjurkan pula kepada 
fraksi PSII didalam parlemen, su- 
paja menjatakan tidak pertjaja ter- 
hadap kabinet A li-Wongso, atau me- 
ninggalkan rapat. 

Menurut keterangan? jang @iper- 
oleh P.I.-Aneta, sikap daripada PSI 
tjabang Djakarta Raya itu antara 
lain didasarkan atas kenjataaan, bah 
wa ketua Ladjnah T anfidzijah, Abi- 
kusno Tjokrosujoso, dalam mengha- 
dapi formateur Wongsonegoro  da- 
lam pembentukan kabinet baru2 ini, 
telah melakukan pelanggaran terha- 
dap angaran dasar partai, 

Pada masa pembentukan kabinet, 
formateur Wongsonegoro' telah me. 
ngadjak PSH ikut serta dan mena: 
warkan kursi pertahanan, dan orangs 
nja jang diminta ialah Arudji Kar- 
tawinata. Tawaran ini telah diterima 
baik oleh putjuk pimpinan PSU. 

Tetapi pada pertemuan terachir 
dengan formateur Wongsenegaro, 
ketua L.T., Abikusno, telah meno- 
lak tawaran kursi pertahanan itu dan 
meminta perhubungan, dengan men- 
tjalonkan dirinja sendiri. Sudibjo, di- 
tjalonkan olehnja untuk kursi kese- 
djahteraan negara. 
Menurut pendapat PSII tjabang 

Djakarta, dengan ini ketua L.T. te- 
lah meninggalkan permusjawaratan, 

| sebagai dasar partai. Sesudah itu tja- 
bang Djakarta menuntut kepada de- 
wan partai PSII supaja menjclesai- 
kan persoalan itu dengan tegas. Dja- 
waban dewan partai terhadap tuntu- 
tan tjabang Djakarta itu tidak mem- 
berikan kepuasan. ' 
Dan berhubung dengan itu, maka 

pada tanggal 30 Agustus jang lalu 

  
ra Amerika Terus Adakan 
(Tekanan Pada Djepang 

Ea Lebih Pertjepat Usaha 
ersendjataannja Kembali 

KEMENTERIAN LUAR NEGERI Amerika Serikat | fidak puas dengan persendjataan Diepang, — semsngaa ada pernjata pemiimpin2 Gi 
bahwa Pemerintah Amerika Serikat terus 
kuat terhadap Pemerintah Yoshida ehi 
memutuskan menambah pasukan2 keamanan dalam 

.an2 djaminan berulang2 dari 

dan dengan ini membuktikan 
geri Dulles — bahwa Djepang 
nan dalam negeri jang betul2 dan 
hebat lagi” untuk membela diri sendiri. 

Komentar jang diutjapkan oleh 
Dulles pada konperensi pers hari 
Kemis membikin banjak penin 
Gjau terperandjat jang tidak men 
duga utjapan Dulles jg demikian 
itu jang dapat diartikan sebagai 
tjampurtangan dalam urusan Dje 
pang atau sebagai ketjaman ter 
adap pemerintah Yoshida jang 

pro Amerika Serikat. Kalangan 
jang berkuasa di Washington.me 1 
ngatakan artinja pernjataan Dul | 
les itu dapat dipertimbangkan de ' 
ngan kenjataan bahwa pesnjata | 
an itu tidak disiapkan sebagai 
pernjataan resmi, akan tetapi se 

1 djawaban sadja kepada per 
tanjaan djuruwarta2 dan kepada” 
mereka ia dapat sebetulnja beri 
kan djawaban jang samar2 dan ' 

| tidak-turut-ijampur seandainja ia 
ingin menghindarkan diri dari 
pertentangan dan terseretrnia da- 
lam soal politik Djepang 
“hangat. 
2 Dulles bertentangan de 
Tt ngan Menteri2 Djepang 

| Karena itu sudah  teranglah 
tampak bahwa Dulles dengan se 
ngadja membuang politik .,lunak 
nja” tentang semata2 mereko- 
mandasikan supaja Djepang lebih 
banjak mengeluarkan ongkos utk. 
pertahanannja dan mengambil 

jang ,,keras”, jaitu menge- 
-an bahwa pemerintah 

      

   
   

   

     

    

idak iap-siap ' menghadapi 
bahaj 4 mengantjam negeri. 
Kalangan kementerian Luar-Ne- 
geri sepakat pernjataan Dulles 
dalam ensi pers langsung 
bertent dengan pernjataan2 
menteri2 Djepang jang dalam bu 
lan jbl. mengatakan bahwa Dje 
pang telah sepakat dengan mem 

tetap 

jepang. Dapat diharap 
mengadakan tekanan jg 

pemerintah Djepang 
nan negerinja - 

dengan kata2 Menteri Luar Ne 
bersedia menerima program keama 

mengambil ,,tindakan2 jg lebih 

gu oleh laporan2 baru tentang 
terbelakangnja pertahanan  Dje- 
pang, tidak menarik kembali kata 
katanja. Biasanja, orang berbitja 
ra hati2, tetapi Dulles dengan se 
ngadja berselisih faham di Tokio 
tentang sikap bahwa Djepang ha 
rus tergantung dari Amerika Seri 
kat dalam pemberian dana2 jang 
dibutuhkan untuk persendjataah 
dengan tidak ambil pusing terha 
dap anggaran belandja jang se- 
imbang. 

la mengatakan bahwa pemerin 
tah Djepang tidak mempunjai 
hak mengharap tiap pembajar 
padjak di Amerika Serikat memi- 
kul bebannja dan ia menjatakan 
bahwa Djepang jang. berpendu- 
duk 85 djuta orang harus mem 
berikan sumbangan jg lebih besar 
lagi daripada jang sudah2 untuk 

5 . keamanannja sendiri. 
jang | Sedangkan ia mengakui kesu 

karan2 ekonomi Djepang, Dulles 
| mengetahui bahwa Djepang tidak 
membikin program pertahanan jg 
listimewa dan hebat. Sekalipun 
| Djepang takut akan anggaran be 
|landja jang tidak seimbang ,,Dje 
.pang rupanja sanggup mendapat- 
,kan uang jang dipergunakan utk. 
| hal-hal lain jang barangkali tidak 
begitu penting bagi keamanan.” 

Knowland mengeluh: ,,Dje 
pang kurang berusaha”. 

Harian ,,Washington Post” hari 
Sabtu mengetjam pula program 
pertahanan Djepang. Hal ini di 
katakan oleh Senator Knowland 
dari California — pemimpin ka 
um Republik dalam Senat — 
ketika ia berkundjung ke Tokio 
tak lama berselang. Seperti Dul- 
les, Knowland mengeluh bahwa 
Djepang tidak tjukup berusaha.   perbanjak “pasukan2 — keamanan- 

nja. Ea 

»Djepang harus ' 
dari Ameri- 

  

Dulles jang terang2-an digang 

Listrik Atoom 

     
kepala tehnik p atom di 
Harwell (Inggris), 'mengumum- 

. kan, bahwa para sardjana atom 
Inggris disana telah membuat 
stasion tenaga listrik-atom, jang 
akan dapat menghasilkan tenaga 
listrik dengan manga 1 penny (Ik. 
122 sen) tiap kwh. Tapi, dinjata 
kan selandjutnja, bahwa hal tsb. 
akan dapat mendjadi kemungki- 
nan dalam lapangan - ekonomi, 
asal sadja pembesar2 militer mau 
membeli plutonium dari pada 
uranium, jang digunakan dalam 
htasion tsb, (Antara) 

Harian ,,Washington Post” me- 
ngatakan bahwa orang harus 
kembali mengenangkan kenjata- 

lan bahwa kita hanja 8 'tahun 
djauhnja dari 1945... ketika 
kita lutjuti persendjataan  Dje- 
pang. ' 

Kesalahan jang besar. 
Terlebih2 lagi kami menjuruh 

orang Djepang membikin Undang 
Undang Dasar baru jg mendjan 
djikan supaja orang2 Djepang 
turun temurun tidak lagi membi 
kin angkatan darat maupun laut. 
«Itu adalah kesalahan besar, teta 
bi kesalahan jang lebih  djelek 
lagi adalah berkelakuan bahwa 
Undang2 Dasar Djepang ' tidak 
ada. 

Orang Djepang akan tertawa 
kepada senator, tetapi mereka 
harus merasakan  bermatjam2 
emosi, ketika mereka mendengar 
usahanja senator itu bertindak 
sebagai guru sekolah, tetani dgn 
tiada keuntungan sedjarah.” 

(Antara) 

: ikusno SupaiaDirojeer || 

Atau Putjuk Pimpinan PSII 
—Tuntutan PSI Tjabang 
Tanfizijah — Soal Kedudukan Menteri 

“Sebab Tuntutan? | P.S.LI. TJABANG Djakarta dim rapatnja baru2 ini telah me- |“ mutuskan untuk menuntut kepada Dewan Partai dan Ladjnah Tan- fidzijah P.S.LL, Supaja meroyeer ketua Ladjnah Ta i 
Kalau putjuk pimpinan partai tidak (4 

Djakarta menuntut supai 
takkan Kaban en an kamis 2 dari sumber2 jang sangat boleh dipertjaja. 

pembentukan kabinet baru2 ini 

dewan partai dan tjabang2 PSII 
seturuhnja. Atas pertanjaan “apa 

  

   

  

       

         
  

Letakkan Djabatannja | : 
Djakarta Kpd Ladjnah|| 

Jg Djadikan|! 

    

    
        
    
    

    
    
    
         Ladinah Tanfidzijah, Abi- 

  

   
     

    

    

   

   

  

         

   
       

    

disi in na : . PN 2 era : as & £ d mn. a : HT ugaja putjok pimpinan Me. Maan San #ranchco, ) demikian jang diperoleh P.I.-Aneta Keterangan anggota Diet Djer 
T3 aa ap aan pena 

PSI tjabang Djakarta mengadakan! Rn Pena. Da 
rapat lagi untuk membitjarakan soal ngan: Djepano, 

  

  Pra Bg rapat itu diputus-! Na 
an untuk mengadjukan pernjatzan Singapura Ooo Aha kepada putjuk pimpinan partai PSI (kundjungan ke Indonesia, dimana dalam mana diadjukan tuntutan2 Ia telah bermusjawarat 2 

seperti jang telah disebutkan diatas. Para pembesar. . ( (Pia). | Indonesia ingin sekali meng 
dakan suatu perdjandjian perda 

GL. ' ee 3 wa maian bilateral dengan Diepan: A bikusno Akan pas Sena 2 aa 
Oa 1 dagang dan politik dengan Dje Bersikap Diam pare jang letih permanca”, dani 

Put 5 | kian kata Kogane. Kogane adalah Da iga empang La Teng dagang 
i TI ani n-' dari Diet Djepang jang 

djing2 Ma Ksingaaeini” dari enam orang anggota, jang 
saia 

  

terdiri 

sedang mengadakan perdjalanan 
mengelilingi Asia Tenggara. Pa 
da hari Minggu missi tsb. mene 
ruskan perdjalanannja ke Ceylon. 

Dilapangan terbang di Singapu 
ra Kogane menerangkan, bahwa 
missinja telah mengadakan pem 
bitjaraan2 dengan pemerintah 
Indonesia mengenai suatu  per- 
djandjian perdamaian tersendiri 

ja 
PADA HARI Sabtu tengah 

hari menteri perhubungan Abi- 
kusno Tjokrosujoso telah meng 
hadap perdana menteri Ali Sastro 
amidjojo dikabinetnja. Kalangan 
jang berdekatan dengan kabinet 
menerangkan, bahwa pertemuan 
ita adalah suatu pertemuan ,,rou-   
fine”. sedia. Tn h jang sangat di-ingini oleh peme 
sg mn aa Ka rintah Indonesia.  Diterangkan 

oleh Kogane, bahwa Indonesia 
telah menandatangani perdjandji 
an San Francisco, tetapi perdjan 

paut dengan kabar2, bahwa PSII ' 
tjabang Djakarta dalam rapatnja : 
baru2 ini telah memutuskan utk. 21 San Fr n Pn menuntut kepada dewan partai Wian itu tidak pernah diratifikasi 
dan ladjuah tanfidzijah PSII su- Oleh parlemen Indonesia. Menu 
peja meroyeer ketua ladjnah, ' "ut Kogane, Indonesia lebih meng Abikusno Tjokrosujoso, dari par ingini suatu perdjandjian perda- 

  

  

      

  

tai ,maian bilateral. — (UP) # 

Atas pertanjaan tentang kabar In 1. £ “kabar royement itu menteri Abi- Ir an. mandjakan kusno menerangkan kepada PI- 
Aneta, bahwa suara itu ,,blaffen- 
de honden” belaka. Suara itu se 

. Oleh Uncle Sam . 

SHAPE jang merantjang perta- 

  | Bantuan ,Spoed” 45 
Djuta Dollar - 

benarnja hanja suara perseora- 
ngan sadja, sementara jg berhak 
melakukan royement itu adalah | PRESIDEN Amerika Serikat, 
dia sendiri. Diterangkan selandjut | Dwight Eisenhower, pada 
nja bahwa dalam menghadapi :Sabtu telah me 

an pindjaman sebanjak : u 
dollar kepada Iran sebagai 
tuan ekonomi darurat untuk me 
menuhi seruan jang mendesak 
dari pemerintah Iran jang bara: 
|Pindjaman ini diberikan . disam- 
ping bantuan tehnik sebanjak 23 
djuta dollar, jang memang sudah 
diperuntukkan bagi negeri tsb. 

Seperti diketahui, 10 hari jang 
lalu Presiden EBisenhower me- 
njampaikan utjapan selamat ke 
pada Shah Iran atas pulihnja kem 
“bali kekuasaannja dan memberi 
djaminan,- bahwa Amerika Seri- 
kat akan berusaha sekuat tenaga 
untuk menjokong pemerintah jg 
baru. Minggu jang lalu Perdana 
Menteri Iran, Djendral Fazlollah 
Zahedi, kirim pesan kepada Eisen 
hower, minta - supaja - Amerika 
Serikat segera memberi bantuan 
bagi kepentingan kestabilan per 
jekonomian Iran. 

Khalil Maleki pemimpin 
tentara Iran ke-3 ditang- 

formateur Wongsonegoro. dalam 

Ia dipertjajar dan dikuasai oleh 

kah sikapnja terhadap putusan 
tjabang Djakarta itu, Abikusno 
mendjawab bahwa ia akan me- 
ngambil sikap diam sadja, karena 
keputusan demikian itu datangnja 
hanja dari tjabang Djakarta. 

(Pia.) 

Mosi .Tidak- 
Pertjaja" 

Prematuur Dan Provoka- 

tief: Kata Subadio 
TENTANG BERITA2 jang tersiar 

diibukota seolah-olah P.S. bersa- 
ma-sama dengan Masjumi “akan 
memadjukan  mosi tidak  pertjaja 
terhadap kabinet Ali Sastroamidjo- 

io, Subadio Sastrosatono, djurubitja- 
ra dewan partai PSI, aa 
kepada PI.Aneta, bahwa berita itu # . 
sidak mengandung — kebenaran. Di-/ | Pemimpin tentara Iran ke-3, 

kan selandjutnja, bahwa sua- Khalil Maleki telah ditangkap, 
Ka aka Da .prema- demikian diumumkan oleh radio 
tuur” dan ,,provocatief” dan dilan “Teheran. Maliki adalah seorang 
tjarkan oleh “orang2 jang hendak penganut benteng dari bekas per 
memantjing ikan dalam air keruh. dana menteri Mossadegh. 

Tak Ada Bukti Persiapan 
RRT UtkSerbu Indo-China 

KANTORBERITA Perantjis mengabarkan dari Saigon pada ha- 
ri Dium'at, bahwa menurut sumb er2  ,.politik dan militer Tiong- 
kok (Kuomintang?)”, tidak ada bukti2 jang menundjukkan bahwa 
R.R.T. sedang bersiap2 untuk bertjampur tangan di Indo-China, 
ataupun bukti2 jang menundjukkan bahwa R.R.T. sedang memper- 
giat pemberian bantuannja kepada Vietnam Ho Chi Minh. Perlu di- 
kemukakan, bahwa menteri luar negeri Amerika Dulles hari Kamis 
i-. mengatakan dalam konperensi pers, bahwa ada bahaja R.R.T. 
akan mengulangi pula Korea di Indo-China, ialah menerdjunkan diri: 
dalam kantjah peperangan sesudah pihak Utara ,,hampir dimusnakan 
sama sekali angkatan perangnja”. 

      

Sumber2 tsb. diatas tadi mengemu- 109 yo 
Sama Didi kakan 3 sebab untuk memperkuat 

» 1 NN 5 dugaan mereka: 
”Coup D'Etat” DiMaldive:| .1. Kechawatiran RRT  kalan2. 

"nia | Amerika Serikat akan ,,bertjampur- 
kurang Makanan Sebabnja tangan” di Tiongkok Selatan, dima 
MENURUT BERITA2 jang Ina pemerintah RRT tampaknja pa 

diterima dari Republik Maldive, | ting lemah kedudukannja”. 
ialah sekelompok pulau2 ketjill 2, Apabila RRT dengan langsuns 
dilautan India disebelah barat | bertjampur-tangan, maka akan me: 
Lanka, disana telah terdjadi coup 

  

ian SA MK 
  

IINegara? Blok Sovjet Sem 
Kata Gruenther: Barat Djangan Menghu- 

. 'irapkan Perdamaian Den Tiada Kekuatan | ma Masa 
KOMANDAN SHAPE djen deral Alfred M. Gruenther hari 

Djum'at menjatakan bahwa laporan2 penjelidik ' menundjukkan 
hahwa negara2 blok Sovjet mendjadi semangkin kuat dan bahwa 
Barat ,,tidak mungkin mencharapkan adanja damai dengan tiada 
mempunjai kekuatan jg tjakup.” Komandan pasukan2 NATO di . 
Eropa itu berbitjara dalam sebuah konperensi pers dilapangan 
terbang Roma. Atas pertanjaan ia menerangkan bahwa dalam per 
tiakapannja dengan perdana menteri Italia Guiseppe Pella ia tidak 
menjinggung-njinggung sengketa antara Italia dengan - Jugoslavia 
mengenai daerah Triesta. 

j » 

,Ada kalanja orang bilang bah: Hari 13 Sep- 
wa arti Italia dalam pertahanan : i 

Ika ia pada hari Djum'at &ba di |. Eropa berkurang,” kata Gruen- tember | 
ther, akan tetapi kam! dari : AN NetaN 3 

Supaia Didjadikan Hari 
hanan itu tidak sempat - waktu Berkabung Nasional : 
untuk menjokon endirian -se-' «, "3 an rupa itu. Pan Komentar PKI: ,,PKI T-- 

Kekuatan militer Sovjet tidak. Jah Mendahului Idee nja" | | mendjadi semakin lemah. Meski 
pun- kita membuat  kemadjuan2 
jang menggembirakan, tetapi ma 
sih perlu usaha2 kita diteruskan, 
sehingga kita tidak akan, kehila- 
ngan hasil2 jang telah ditjapai 
dengan pengorbanan rakjat. 

Sungguh menjedihkan kalau 
kita melukiskan keadaan dunia, 
bahwa kita tidak bisa mengharap 
kan perdamaian bila tenava mili 
ter kita tidak tjukup kuat, kata 
djendral Gruenther, jang selan 
djutnja menegaskan bahwa ,,usa- 
ha kita untuk berunding karena 
terdorong oleh hati lemah hanja 
berhasil dengan lenjapnja sebagi 
an besar dari dunia kedalam blok 
Sovjet. 

PERSATUAN BEKAS Pedjuang 
Islam Jogja dalam rapat angg. te- 
lzh mengambil keputusan akan 
mengusulkan dan mendesak peme 
rintah supaja menetapkan hari 
pemberontakan kaum kommunis 
di Madiun, jakni tanggal 18 Sep- 
lember, mendjadi hari berkabung 
nasional. Diusulkan dan didesak 
pula kepada pemerintah supaja se- 
mua kantor djawatan serta seko- 
lah pemerintah dan partikelir ditu- 
tup dan seluruh rakjat diperintah- 
kan menaikkan bendera setengah 
tiang sebagai tanda berkabung. 
Kepada seluruh rakjat djuga di- 

andjurkan supaja pada tanggal ter- 
sebut menaikkan bendera setengah 
tiang sebagai ,.tanda turut berduka- 

Dari itu kita perlu kuat dila- |tjita dengan patriot dan pahlawan 
pang kemiliteran, tidak sadja utk. | Indonesia jang mendjadi korban 
kepentingan keamanan sendiri, | pemberontakan PKI”. 
melainkan djuga untuk memberi | Dan achirnja diandjurkan kepada 

spartai-partai dan organisasi jang 

memang tjinta kepada rakjat, nega- 
ra, kemerdekaan ' dan demokrasi” 
hendaknja menjokong resolusi terse 
but. (Antara). 
Tentang usul dan desakan Persa- 

tuan Bekas Pedjuang Islam Jogja ke- 
pada Pemerintah supaja hari tangga! 
18 September didjadikan ,.hari ber- 
kabung nasional”, Sekretaris CC 
PKI D.N. Aidit memberi keterangan 

sokongan kepada ahli2 negara 
kita supaja mereka: mentjapai 
modus vivendi (live and let live 
poliey-hidup dan memberi hidup 
politik) dengan blok Sovjet.” 

(UP-Pia) 

  

DUTA INDONESIA “UNTUK 
SYRIA MENJERAHKAN 

SURAT KEPERTJA- 
JAANNJA antara lain bahwa pikiran untuk Duta Indonesia jang pertama mendjadikan 18 September sebagai 

untuk Syria, Djenderal Major |..Hari Berkabung Nasional” bukan- 
lah fikiran jang orisinil lagi. Sedjak 
tahun 19595, PKI sudah mendjadikar 
hari 18 September sebagai hari ber- 
kabung dan diperingati oleh penti'p- : ta2 PKI dengan chidmat. Sedjak 18 3 Ni ea September 1950, tiap2 18 September Terror Dalam |simani2 diadakan papat PKI an 

aa en aan Pe Pe Na se meta ena rapat2-imum: Das PN M R :|lam rapat2 ini diperingati. djasa2 
Pasar alam Ore jang gugur, seperti 

Man - r. Amir Sjarifuddin, Sar : 
Mortir $ Dan Granat Di Suripto, Dr. Wiroreno, Dr. Rustam. lemparkan Di Sengkang 

Abdul Kadir, hari Kemis jl telah 
menjerahkan surat kepertjajaan- 
nja kepada Presiden Syria Ah- 

  

  

   
   

BODJONG 23 SMG, PHONE 2038 

  

  

Sjah Dan akin Kuat | 
Zahedi 

  

t 

Siah waktu tiba di Teheran, sekembalinja dari Roma, djuga: didjemput 

oleh djenderal Zahedi, P.M. baru Iran. 

   

      

  

  
  

Yugoslavia Antjam 
:Den Pembalasan 
Gerakan Militer Italia Akan Dibalas Dgn 
Gerakan Militer Djuga: Tito Akan Kemu- 
kakan Sarannja MengenaiMasalah Trieste, 

Kaum Partisan Akan Berkumpul 
RIBUAN KAUM PARTISAN Yugoslavia, jang dalam pepe! 

rangan jang lampau berdjuang melawan pasukan2 pendudukan 
Nazi Djerman dibawah pimpinan Marsekal Tito, pada hari Sabtu 
tiba di Akroglica sebuah kota didekat perbatasan Italia, (untuk 
mendengarkan pidato jang diutjapkgn oleh Presiden Tito didepan 
200.000 orang pada hari Minggu (kemaren). Menurut perhitu- 
ngan, 14 brigade kaum Partisan jang terdiri dari kira-kira 15.000 
orang, pada hari Sabtu sudah tiba dikota tsb. dengan memperguna 
kan kereta-api2 istimewa dan segala matjan” kendaraan 3 dapat 
mereka pakai.Rapat raksasa ini. diadakan untuk memperingati ter 
bentuknja pasukan2 Partisan dalam peperangan jang lampau. 

Tito akan -kundjungi 
zone ,,B” 

Sementara itu dikabarkan di Tries- 
te, bahwa setelah mengutjapkan pi- 

datonja di. Akroglica itu, Presiden 
Tito diduga akan — mengundjungi 
zone ,,B” dari daerah merdeka 
Trieste. - Dikatakan,” bahwa  kota2 
didalam zone tersebut telah dihias 

Didalam pidatonjai itu ' Tito 

iGiduga akan mendjelaskan sikap 

Yugoslavia — terhadap masalah 
Trieste. Kalangan Italia di Tries-   
te berpendapat, bahwa Tito mung 

kin akan mengingkari berlakunja 

  

Oey Gee Hwat, Drs. Maruto Darus- DARI PIHAK resmi diperoleh | man dan beribu2 lagi pahlawar:? 
kabar, bahwa malam. Sabtu tgl. 
21/22 Agustus jg lalu ditengah2 
pasar malam di Sgngkang - (Ma: 
kassar) telah djatuh dua buah 
mortir jang untungssekali 

  
sedang asjik menonton pertundju 
kan2, 6 orang diantaranja men 
derita luka parah jang lainnja 
luka2 ringan. : 

Korban2 semuanja dengan se 
gera dibawa kerumah sakit, teta 
»i pada malam itu djuga 7 orang 
diantaranja meninggal dunia. 

Berhubung dengan peristiwa 
itu, maka pasar malam jang-tadi 
nja akan diteruskan beberapa 
malam lagi terpaksa ditutup» pa' 
da malam itu. Pihak resmi tsb. F 
menerangkan lebih. djauh, bahwa 
kini belum dapat dipastikan siapa: 
ang melemparkan mortir '— dan 
mranat tangan “itu, akan tetapi. di 
duga mungkin sekali perbuatan 
tu dilakukan oleh anggota2.. ge 
-rombolan pengatjau. He Kah 

Beberana malam sebelum per, 
istiwa diatas ini terdjadi, jakni 
nada malam Rebo tg. 18/19 Agus 
tus seorang jang tidak” dikenat 
telah melemparkan sebuah - mor 
tir ditengah2 kota Sengkang. Mor 
fir itu meledak, dan mengakibat 
kan 2 orang penduduk preman 
menderita luka2. (Pia) 

  

'mintang di Indotjina sesudah achir 
Perang Dunia II “dan jang padz 
umumnja bersikap anti-Tionghoa”, 

3. Politik jang pada waktu ini di 
djalankan RRT adalah jang paling 
kurang berbahaja dan dimata Pe. 
king paling menguntungkan, karena 
dapat membantu Vietnam Ho Chi   rosotlah deradjat ,,Vietminh” dimata 

d'€tat dan pemerintahan Presiden | rakjat Vietnam, ,,jang masih ingat 
Amin Didi telah digulingkan. |akan pendudukan Tiongkok  Kuo 
Berita2 ini diterima pada hari 

Minh tanpa menimbulkan motif nr: 
tuk berperang. (Antara). 

  

Djum'at ini di Colombo. Amin 
Didi hari Rabu j.!. terbang pu- 
lang ke Maldive, sesudah menga- 
dakan kundjungan singkat ke Co- 
lombo. Menurut berita2 tadi, 
biang keladi coup d'etat ini ialah 
wakil presiden Ibrahim Moham- 
mad Didi dan Ibrahim Ali Didi, 
bekas wakil Maldive di Lanka 
(sebelum pulau2 tadi didjadikan 
republik dalam Commonwealth 
Inggris ketika tgl. 1 Januari j..) 
Sementara itu wakil Maldive jang 

sekarang, Ahmad Hilmy Didi, telah 
mengundurkan diri dari kedudukan- 
nja. Dikatakannja bahwa selama ia 
ada di Lanka, ia tidak diberitahu 
sama sekali tentang kedjadian2 di p 
tanah-airnja, tetapi dikatakan bah- 
wa semendjak beberapa waktu ini 
penduduk Maldive kekurangan ba- 
han makanan. Diperoleh keterangan 
bahwa Amin Didi telah ditangkap. 
Komisaris agung Inggris di Lanka, 
Sir Cecil Syers, mengatakan bahwa 
sseuai dengan perdjandjian, Inggris 
tidak akan tjampur tangan dalam 
urusan dalam negeri Maldive ini, 

eperiksaan itu masih ,,mentah”, 

derzoek djuga akan diadakan di 
Sementara itu grasi Andi Azis di- 

katakan, bahwa 
Tentara sudah diserahkan  kepada- 
nja, dari sesudahnja diberikan djuga 
pertimbangan2nja dan disertai 
kas2nja, maka surat permohonan 
grasi dari Andi Azis itu akan dikirim 
ke Djakarta, mungkin sekali pada 

    
Bekas ,,Menteri' RMSs« 
Akan Dipriksa- Oleh Pengadilan 

Tentara Di Jogja 
(Oleh: Wartawan Sendiri) 

» MENURUT KEPUTUSAN Presiden Rep. In 
periksaan pada bekas ,,Menteri-2” R.M.S.” akan di kan 
Pengadilan Tentara di Jogjakarta”, han 
Imam Bardjo dalam pertjakapan dengan  kita.- Selang, Caja 
pertanjaan dinjatakan bahwa tahanan dari kaki-tangan Andi 
jang kini berada di Jogja ada 6 orang, tetapi karena penjerahan 

an jang lengkap, maka besar ke mungkinannja, 

“tgl. 7 September hari Senen j.a.d. 
oleh Pengadilan | 

.rombolan D.I. dan T.I-I., Mr. Imam 
Bardjo tidak mau memberikan kete- 

bar- 

  

      
esia, pe- 

an oleh 
— demikian Mr. 

atas 
Azis 

belum ada bahan-ba- 
bahwa voor-on- 

tegasnja 

Jogjakarta. 

Mengenai gerakan gelap dari ge- 

rangan, ia hanja mengatakan, bahwa 
di Wates telah diketemukan siaran 
gelap dari proklamasi Khahar Mu- 
zakar, 

  
» 

  

based a 

pKon kat. 
| van Kusstan 
t 

berdaisan Indoansaa 

kasch Genootichap 
& » Watanschsnnea” 

  
  

Rakjat ,,jang mendjadi korban pro- 
vokasi pemerintah Hatta”. Demikian 
Aidit 
bahwa 

tidak ge terdjadi satu tragedi, bagi bangsa 

Agreement dan selandjutnja 
persetudjuan KMB”. Demikian Aidit. 
(Antara). 

Sarbupri 

mengadakan perundingan dengan 
PPN sehingga dalam tingkatan 
pertama 

pemogokan terhadap PPN 

sat Perkebunan Negara). Dalam 
pertemuan jg. terachir dng. PPN, 
DPP Sarbupri telah mengandjur 

kan, supaja PPN lebih bertindak 
Iprogresif. daripada 
perkebunan asing 

BEBTO dsb. dan sebagai perusa- 
haan negara diharapkan lebih 
mendasarkan usaha2nja atas ke- 
pentingan2 rakjat. Dalam hal ini 
PPN mendjawab, bahwa ha! iti 
akan dilaksanakannja, kalau ada 
(persetudjuan Menteri Pertanian. 

Pusat, dikatakan, 

perdjandjian perdamaian  Halia, 

jang. merietapkan  terbentuknja 

daerah merdeka 'Trieste, jz kini 
terbagi didalam zone ,,A”, jaitu 

bagian jang diduduki oleh Inggris 

jang menjatakan selandjutnja 
pada tanggal 18 September 

ndonesia, karena pada hari ini" ledak ingga tidak im- 3 : 5 a merik: in zone ,,B”, b: buih en tid Na kaum pengchianat nasional jang ta- dan #smerika, Kan Da ag 3 ng Ma nan na apa. Aa “arnia membontjeng revolusi, berhasi, Wan jang diduduki oleh  Yugo Ba 2 meal . memprovokasi - sehingga ' berhasil , Slavia. bah ditengah-tengah pasar mal aM | menghantjurkan potensi2 nasional jg. f 5 1 2 : itu pada panggung sandiwara dja revolusioner dan dengan demikian! Harian Italia ,,Giornals di tuh sebuah granat tangan, ini | membukakan dijalan jang lebar un-' Trieste” pada hari Sabtu menga kali meledak dan menimbulkan f suk masuknja tentara Belanda. ke- barkan, bahwa kira-kira 6000 42 orang luka2 jang ketika itu | daerah Republik, untuk Roem-Royen Orang Slavenia jang berdiam di 
zone Inggris/Amerika sudah ber 
Siap-siap untuk menghadiri rapat 

|raksasa itu. 

untuk 

  aa 

Sarbupri Antjam Mogok 
Dua Setengah Djuta Orang Akan Terlibat 

D'dalamnja 
DALAM. KONPERENSI pers hari Kemis jl. D.P.P, Sarbupri me- 

nerangkan, bahwa rapat DPP pleno baru2 ini telah. memutuskan akan 
mengadakan aksi besar bertingkat sampai ' kepada pemogokan besar, 
kalau Sampai pertengahan September ini dari pihak pemerintah tidak ada 
perobahan mengenai keputusan P4 Pusat terhadap tuntutan umum Sar- 
bupri jang telah diadjukan sedjak bulan April jl, Aksi besar ini akan 
meliputi 700.000 kaum buruh perkebunan atau 2V4 djuta djiwa beserta 
keluarga, dan besar kemungkinan ikut serta pula Perbupri di Sumatera 
Utara jang meliputi Lk. 50.000 buruh. ea 
Diterangkan pula, bahwa DPP 

masih berusaha akan Undangan Kpd 

RRT 
Untuk Kundjungi Kon- 

perensi Politik 
AMERIKA TELAH minta kepa- 

pa pemerintah “ Swedia. untuk me- 
nanjakan kepada RRT, apakah ne- 
gara ini mau ikut serta dalam kon- 

perenst' soal Korea pada tg. 15 Ok- 

tober jang akan datang. Demikian 
diperoleh kabar dari kalangan diplo- 
matik di Washington, pada hari 

Sabtu. Swedia oleh karena mempu- 
njai duta-besarnja di Peking dimin- 
ta untuk. memberitahukan kepada 
pemerintah RRT, untuk memilih 
tiga tempat dimana  konperensi itu 
akan diadakan,  jakni di Djeneva, 
San Francisco atau Honolulu. 

diadakan 

(Pu 

tidak akan 

perusahaan? 
seperti AL5, 

Dalam mengupas keputusan P4 
bahwa pendi- 

rian. madjikan dari dahulu sam- 
pai sekarang tak berobah. Pihak 
madjikan tetap tak menjetudjui 

kenaikan upah berupa apapun 
djuga, bahkan berpendirian "se 
baliknja menuntut efficiency ker- 
dja daripada kaum buruh. Demi- 

kian pula P4 Pusat mengatakan, 
bahwa kelangsungan perusahaan 
perlu dipertimbangkan. Hal ini 
menggambarkan, bahwa seakan 
tak ada perkembangan perusa 

haan, selama ini di Indonesia, 
padahal angka2 mengenai pro- 
duksi dan penghasilan menun- 
djukan keadaan jang sebaliknja 
Djumlah produksi dalam tahun2 
1950, 1951 dan 1952 menundjuk- 

kan kenaikan sbb: (dalam dju- 
taan kg.) 1780 (1950), 218,7 

(1951), 297,8 (1952). Djumlah 
penghasilan karet jang dikirim- 
kan keluar negeri (dalam dju- 
taan rupiah) adalah sbb: 355,1 
(1950), 817,0 (1951) dan 2.257,7 
(1952). Angka2 tsb. menundjuk- 

kan keuntungan jang besar ter- 
utama dari 

  

harus pertama2 dipertimbangkan. 
Dikatakan, bahwa alasansala- 

san jang “ diadjukan DPP. Sar- 
bupri mengenai tuntutan umum 

perbaikan nasib adalah kuat dan 
selajaknja berdasarkan keadaan 
Objektif. Dikatakan pula, bahwa 
menurut keterangan P4 Pusat 
keputusannja mengenai tuntutan 
umum ' Sarbupri diambil dalam 
rapat jang dihadiri oleh para 
Menteri anggota P4 Pusat, tapi 
terbukti kemudian, bahwa a.l. 

1 Menteri ' Pertanian dan Menteri 
Kehakiman tidak tahu-menahu 
tentang keputusan P4 Pusat ini. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa 
kalau undang2 kolonial mengenai 
perkebunan dan perekonomian 

| jang mendjamin keuntungan be- 
sar bagi perusahaan2 asing ma- 
sih tetap dipertahankan peme- 

. rintah, maka akan selalu terte- 
perusahaan2 perke-, kan standard hidup kaum buruh 

bunan asing, Maka itu djustru dan rakjat pada umumnja, demi: 
kelangsungan hidup dari kaum kian keterangan DPP Sarbupri. 
buruh beserta keluarganja jang (Antara), 

  
  

  

sedangkan disana sini terdapat pos- 
ter2 dan pandji2 jang antara lain 
berbunji: ,,Rakjat: pantai "Adriatik 
menjambut Tito”, “Tidak sekali? 
dibawah pemerintahan" Italia lagi” 
dan sebagainja. 

Pada malam Sabtu Italia telah 
mendjawab lagi sebuah nota pro- 
tes Yugoslavia - mengenai pelang- 
garan2 perbatasan, sehingga djumlah 
nota jang dipertukarkan selama 4 
hari jang terachir ini sudah ada 4 
buah,  semuanja bertalian dengan 
masalah Trieste. Sementara itu ka- 
langan politik di Roma berpenda- 
pat, bahwa djika didalam pidato- 
nja pada hari Minggu itu Tito be- 
nar mengingkari  perdjandjian per- 
damaian Italia jang menetapkan 
terbentukna “daerah merdeka Tries- 
te, maka ini berarti kembalinja ke- 
adaan sebelum perang, dimana Tta- 
lia tidak hanja menguasai ' seluruh 
daerah Trieste, melainkan djuga se- 
luruh daerah semenandjung Istria. 

Keterangan Dulles  me- 
ngutungkan Yuge: 

. 

Baik pers Italia maupun pers Yu- 
goslavia menaruh perhatian besar 
kepada keterangan Menteri Luar 
Negeri Amerika Serikat John Fos- 
ter Dulles, jang mengatakan, bah- 
wa pernjataan 3 negara tahun 1948 
(dimana Amerika, Inggeris dan Pe- 
ranijis tjondong kepada dikembali- 
kannja Trieste kepada Italia), bisa 
dirobah, 5 

Kantor berita Italia ,Ansa” da- 
lam hubungan ini menjatakan, bah- 
wa Roma tetap menganggap per- 
njataan itu ,sjah dan mengandung 
kesungguhan”, sedangkan pers. Yu- 
goslavia pada umumnja menjambut 

  

s
4
 

keterangan Dulles itu dengan gembi- 
ra dan mengingkari sjahnja pernja 
taan 3 negara tersebut. (Antara) 

YugosMivia akan ambil 
findakan2 militer untuk 
balas kegiatan2 pasukan 
pasukan Italia? 

Sementara itu “Menteri Luar 
Negeri  Yugoslavia, Kotcha Popo 
viteh, pada hari Sabtu mengada 
kan pertemuan dem duta-besar2 
Amerika Serikat, Inggris dan Pe 
rantjis di Belgrado. 

Kalangan jg mengetahui ber- 
pendapat, bahwa dalam pertemu 
an itu Popovitch mungkin tetah 
memperingatkan kepada wakil? 
Tiga Barat itu akan maksud2 pe 
merintahnja untuk mengambil tin 
dakan2 militer guna membalas 
gerakan2 jang dilakukan oleh pa 
sukan Italia disepandjang perba 
tasan Yugoslavia. 

. Pada hari Rebo jang lalu peme 
rintah Yugoslavia telah ' minta 
kepada Amerika, Inggris dan Pe 
rantjis. supaja ' mempergunakan 
pengaruh mereka untuk menghen 
tikan manoeuvre2 Italia diperba 
lasan itu. Permintaan ini kemu 
dian disusul dengan sebuah nota 
ke Roma jang memperingatkan, 
bahwa djika pemerintah Italia 
meneruskan. kegiatan2-nja jang 
tidak normal itu, maka Yugosla 
via akan mengambil tindakan2 
jang serupa itu djuga, (Antara) 
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dingan Tindju 
Semarang 
en Dipuk 

  

en Dipukul K.O, Oleh 
em Kee Chan 

"Pada hari Sabtu malam jbl. dihalaman 'sebelah Selatan dari 
Stadion $ Uangsungkan pertandingan tindju, dima- 

partij | Oleh Max Schmeling, bekas djuara tin 
nemukul Joe Luis k.o. Pertandingan ter- 
(lumajan djuga, . tetapi dapat dikatakan 

a diharapkan oleh Panitya pe- 

   

  

   

     

   

Dalam babak ketiga, Sukirman da- 
spat pukulan dibagian hidungnja, se- 
hingga mengeluarkan darah, tetapi 
walaupun ia menerima banjak puku 
lan2, tetapi kebanjakan ia difihak me 
njerang. Tetapi serangannja jang ti- 
dak begitu taktis itu, menjebabkan 
ia rugi, hingga suatu tempo Moeljo 
no telah menghudjani pukulan2, hing 
ga dalam babak ke-4 Sukirman dja- 
tuh. Ketika baru dihitung 2 kali, ia 
dapat berdiri kembali, sedang achir- 
nja gong menolong Pauj, Babak 
ke-4 itu rupa2nja pukulan2 jang di- 

' terima Sukirman sangat terasa, hing 
ga dalam babak ke Sia kelihatan te 
gas kehabisan napas. Tetapi dalam 
babak terachir Sukirman masih da 
pat mempertahankan kedudukannja, 
sekalipun ia djatuh lagi dan ketika 

“dihitung 3 kali, ia dapat bangun kem 
bali. Pertandingan ini dimenangkan 
oleh Moeljono dengan angka. Antara 
Thio Kim San (56 kg.) Malang dan 

Philip Ong (55 kg.) Surabaja dime- 
nangkan oleh Philip Ong dengan ang 
'ka. Pertandingan ini berlangsung de 

| ngan banjak clinch (satu sama lain ti 
dak mau melepaskan diri dari lawan 
nja. Teknis kedua pemain tadi ada 

- baik dan kelak ada harapan madju. 
Pun mereka punja napas pandjang. 

Asa ag Partij Utama. 

Jang keluar pertama dalam partij 
“utama ini, ialah petindju jang sudah 
terkenal di Semarang, jaitu- Ong A 

. Kwien dan Lim Kee Chan. Lim Kee 
— Chan adalah petindju-dari Singapu- 

ra dan mendjadi djuara Fly-Bantam- 
weight th. 1953.  Biasanja Ong A 
Kwien dapat melawan dengan ulat 
musuhnja, tetapi dalam pertandingan 
ini jang mestinja berlangsung dalam 
8 babak, telah diachiri dalam babak 
ketiga, karena Ong A Kwien dipukul 

“k.o: oleh Lim. Djikalau orang meli- 
. hat djalannja pertandingan, nistjaja 

— dalam babak pertama dan kedua. Ong 
|. kelihatan unggul dan senantiasa difi 

— hak menjerang. Tetapi begitu babak 
.ketiga dimulai, Lim menjerang dan 
menghudjani pukulan2 pada lawan 
nja dengan keras. Tetapi Ong pun ti 
“dak tinggal diam. Achirnja Ong tak 
“dapat menolak hudjan pukulan tadi, 

| hingga ia djatuh 2 kali dan ketika 
| dihitung 9 kali dan 8 kali, ia dapat 

- mempertahankan diri lagi. Tetapi be 

jang akan pergi Honolulu,  atawa 
Djeneva atawa Frisco untuk mengun 
djungi Konperensi politik tadi, apa 
terus akan diberitakan oleh ,, Antara” 
begini umpamanja: Para delegasi 
lengkap pergi ke Honolulu un- 
OA au ngom-pol 2??? 

SELIP LIDAH. 
Pertandingan Nan Hua — PSSI- 

combinatie. tg. 2 jl. sedang ramai- 
ramainja. 
Sekonjong-konjong para pendengar 

radio jang mengikuti perslah pan- 
dangan mata via radionja masing- 
masing dibikin sedikit thenger-the- 
nger. Sebab djelas terdengar suara 
DANA abi an Match bukan main 
ramainja. Bola ditendang ketengah, 
terus kebelakang, terus ditudjukan ke 
Tahi-Sapi, eh, keliru, Sahetapy... 

Ini bukan bikin-bikinan Sir-pong. 
Tapi sungguh? terdjadi. 

De, 
TA SL AL AN AL AL 

TOTALISATOR AMAL 
Hasil dari pada undian Totatisator 

Amal jang diselenggarakan dalam 
pertandingan sepakbola antara, Kes. 

Jugoslavia — Kes. PSSI Komb. ig. 
berkesudahan 7—0 dan Nan Hua 
— PSSI Komb. I1—0 di Semarang 
sbb.: 

Jang tebak djitu pertandingan per- 
tama 7—0 ada 195- orang. Undian 
totalisator ini jang dilakukan dengan 
disaksikan oleh Notaris Tan A Sioe 
di PMI Bodjong djatuh pada nomer 

5298. Pemegang nomer ini akan me- 
nerima uang sebesar separo “dari 
Rp. 11.460.— di Bank Timur. Per- 

  

Y 

tu 1I—0 ada IS orang.  Undiarnja 
djatuh pada nomer 8684. Pemegang 

nomer tadi akan menerima uang se- 
paro dari Rp. 4140.— di Bank Ti- 
mur, Semarang. : 

LAM LA AK 

PENGURUS S.B.P.P. 
S.B.P.P. tjb. Smg. dalam rapat ple- 

no tgl. 3 Sept. jbl. telah membentuk 
susunan pengurus baru. sbb.: Secre- 
taris Umum I dan Il» Djiran dan 

   

nawar dan Wiratmo, Sos./ Ekonomi 

    
    
    

      

     

     

      

     

  

               
     

       

    

"|Gt. Djohan ini, telah dapat dise- 

erlang- | 
ronde. Karena kehabi | | san napas, achirnja dalam ronde ke KON-POL 4 Kosti dapat memukul lawannja k.o. Antara” bikin singkatan baru. Partij ekstra jang kedua adalah Su- Konperensi Politik mengenai Korea kirman (56 ke.) dan Mufjono (57 kg) sekarang disingkatkan dengan kali- 

Kedua petindju tadi mempunjai pu mah: Kon-pol. kkulan2 jang keras. Teknis Moeljono  Sir-pong lantas tanjakan pada ada lebih ul dari pada lawamnja. diri sendiri: itu nanti para delegasi 

tandingan jang kedua jang tebak dji- 

Amin: Bag. Organisasi I dan II: Mu-: 

SOLO 
GT. DJOHAN MENGGANTI | 

MR. MULJADI. 
Didapat kabar, bahwa untuk | 

mengganti kedudukan ' Mr. Mul- 
jadi sebagai Notaris Bandjarma- 
sin, jang beberapa waktu jang 
lalu telah meletakkan djabatan- 
nja, Pemerintah Pusat telah meng- 

di Solo, dan kini mendjabat ang- 
gota parlemen sebagai wakil Ma- 
sjumi. Kabar  selandjutnja me- | 
njatakan, bahwa pengangkatan 

tudjui oleh Pemerintah Daerah | 
Kalimantan. : 

PEKALONGAN | 
PEMBUKAAN PINTU AIR 

Besuk pada tgl. 9-9-53 j.a.d, Pe-| 
merintah daerah kota besar Pekalo-| 
ngan akan melangsungkan peresmi- 
an pembukaan pintu-air Kali Pu- 
tjung. Dalam upatjara diundang pa 

nisasi. Pintu-air kali Putjung tsb 
menghabiskan beaja Ik. Rp 50000, 
guna menahan air laut, agar dja- 
ngan sampai naik. Kalenan lainnja 

mendjadi sarang njamuk. 
Kanan-kirinja pintu tsb, rawa?nja 

akan ditutup pula dan akan diper- 
gunakan untuk pertanian dll. pem- 
bangunan Ik. 200 hectare. Penutu- 
pan rawa memakan beaja Rp 
15000,—. $ 

  

HASIL PEMERIKSAAN TJON- 
TOH2 AIR SUSU. 

Pemeriksaan tjontoh2 air susu da- 
ri Pemerahan Air Susu dalam K.B.| 
Semarang selama bl. Maret s/d 
Agustus 1953 jg dilakukar» oleh -Dja 
watan. Kehewanan, hasilnja adalah 
sbb: Dari nek Djatingaleh, 
Henriette, Leyting, ei. Djie Sien, 
Tan Ping Sien, Kwik Yong Tjay, ke 
simpulannja baik. Dari perusahaan: 
Sumbing,  Mlaten, oria, - Hco 
Kwik, Siem Kian Nio, Tan Ing 
Liang, Liem, Ang, Stella, Be Tjien 
Kian, Sidoredjo, Leger des Heils, | 
De Zegen, Oei Teng Tjoe dan Sin- 

doro kesimpulannja tjukup. Dan da 
ri perusahaan Srondol kesimpulan- 
aja kurang. 5 : 

PUTUS ASA. 
Seorang pemuda Tionghoa - telah 

mentjoba bunuh diri dengan meng- 
gantungkan badannja pada tiang lis- 
trik ditepi Djl. Oei Tiong Ham muka 
gedung SMA Negeri Smg. pada hari 
Kemis malam jbl. antara djam 7.30. 
Maksud. “perbuatan jang nekad ini 
telah gagal, karena ketika ia akan 
menggantung telah djatuh ketanah 
dalam keadaan pingsan dan-kemudi- 
an diketahui oleh orang jang sedang 
lewat ditempat tsb. Diatas tiang ma- 
sih ketinggalkan ikat pinggang dan 
saputangan. Korban segera diangkut 
ke RSUP. Dalam saku korban ter- 
dapat seputjuk surat jang menjata- 
kan bahwa ia bernama Moe Kwie 
Siang dari: Medan dan akan men- 
tjari ajahnja di Madura. Tetapi se- 
sampainja di Smg. karena kehabisan 
uang dan pakaian, maka ia kermu- 

Kemis. siang jbl-. antara djam 12 
di Purwodinatan Barat I Smg. telah 
terdjadi ketjelakaan, dalam mana 
seorang anak umur 15 tahun telah 
terdjepit diantara truck dengan 'ger 
bong kereta api. Anak tsb tidak 

        
   
   

    

     

     
    

    

    
   
    

       
     

   
    

  

   

  

   

       

  

  
  

     
   
    

   
   

  

        
     

   
      

  

  
   

    
  

PERTJOBAAN PENANAMAN 
. BOEHM. 

telah mengadakan p 
'haman Boehmeria Nivea suatu dje- 
Inis tanaman rami diatas tanah se- 

angkat Gt. Djohan, bekas Notaris gelang). 

(sudah mulai ditanam dan 2 kali di 
'adakan pemangkasan, tanaman 

Isa ini ada disekitarnja Rp 5.—. Di 
“bandingkan dengan kapok, serat da- 

KALI PUTJUNG. Tentang -tjara — pemeliharaan 

ra kep. Djawatan, wk. Party/Orga- |tahunnja. 

akan di keringkan, agar djangan lagif 

ladjar Kewadjiban Beladjar) di Bri- 

| (lokaliteit) 

mah tsb. sebuahnja Rp. 13.060.—. 

Dalam malam peringatan itu hadlir 

dengan kurangnja tempat, maka un- 
tuk tahun pengadjaran ini tidak bisa 
menerima murid sebanjak seperti jg. 
dimaksudkan. 

hammadijah Solo 
kan melakukan upatjara pembukaan. NS : ena Es 
sebuah Sekolah Guru Kepandaian ' yan Tionghoa tjukup kuat untuk 

seni rupa dan seni menghias rumah ' 

tgl. 2 dan 5 September, maka..,Him 
punan Budaja Surakarta” telah me-! 
ngirimkan sumbangsih berupa hasil 
pemahatan dari pemahat' Mardi dan |: 
lukisan? dari pelukis2 di Solo. 

dian mengambil putusan untuk bu-| — Universitgt Islam Indonesia di G.K. Lim menerangkan,” bahwa 
nuh diri dengan djalan menggantung. |Solo pada tgl. 7 September akan baru2 ini ia menerima surat dari Menurut keterangan, sdr. Moe akan | membuka kuliah umum untuk tahun seorang mahasiswa hukum pada 
diserahkan lebih landjut kepada |peladjaran 1953/1954. Universitet Gadjah Mada, jang sekarang 
C.H.T.H. Semarang. Islam Indonesia jg seharusnja dipin ! ditahan berhubung dengan tudu- , |... KETJELAKAAN. dah ke Djakarta, kabarnja terlebih ' han2, bahwa ia telah melakukan 

dahulu akan dipindah ke Semarang. | penipuan2 hap: 

Sedono, kini 
membantu pemerintahan daerah ko: anna i 2 (dak suka diperiksa oleh hakim ta besar Surakarta dalam mengada i ang tidak ,,mengerti akan arti | 

  

  

    
    

NIVEA 
Daerah ' Kedu 

ertjobaan pena- 
Djawatan pert 

we 

luas 5 ha didesa Tanggulredjo ter- 
masuk ketjamatan Tempuran (Ma- 

Menurut keterangan, 8 bulan se- 

a itu 
dapat diambil hasilnja. Hasil didesa 
Tanggulredja tertjatat ada Ik. 6 a 7 
kwintal serat per ha. Harga per ki- 
logramnja dari serat tsb pada dewa 

ri Boehmeria Nivea S5 kali lipat le- 
bih kuat. Setelah dimasak dan diber 
sihkan setjara chemisch serat itu da 
pat dipintal hingga mendjadi bahan. 

tana- 

man “tsb, fihak Djawatan Pertanian 
Daerah Kedu menerangkan, bahwa 
untuk setiap ha tanaman  dibutuh- 
kan. pemupukan dengan rabuk kan- 
dang (stalmest) sebanjak 30 ton se- 

  
Nadjib waktu melakukan ibadat Ha- 
dii. Sehabis tawaf, Nadjib merasa 
kakinja sangat kepanasan. Dengan 
mengutjurkan air dari sebuah ketel 
teh, ia mentjoba menjedjukken ka- 

kinja itu. 

S.G.B. BEKAS KP. KP KB. 
Didapat: keterangan, bahwa pe- 

njelenggaraan S.G.B. bekas Kp.Kp. 
Kb. (Kurusus Pengantar: Kursus Pe- F 

  

ingin dan Tingkir kini masih menga- 
lami beberapa kesulitan technisch, 
terutama jang mengenai perumahan 

untuk peladjaran itu. 
Maka untuk sementara peladjaran 
tetap diberikan pada tempat lama. 
begitu pula guru-gurunja masih te- 
tap sediakala. 

KES. NAN HUA DI 
SURABAJA. 

- Dalam pekan minggu jang lam 
pau, Kes. Nan Hua telah meng- 
adakan 2 pertandingan sepakbola 
di Surabaja. Pada hari Sabtu jbl. 
Kes. Nan Hua berhadapan de- 
ngan Kes. Persibaja jang achir- 
nja dapat kemenangan 3—2. 
Angka pada waktu istirahat me- 
nundjuk 1—0 untuk Persibaja. 
Mestinja angka tersebut mendja- 
di 3—3, kalau keeper Kin Yin 
tidak menolong  bentengnja Nan 
Hua dengan menangkap tenda- 
angan bebas dari 12 djangka jang 

— Brebes sekarang ini baru mem- dilakukan oleh Saderan dalam ba 
bangun enam buah perumahan rak- bak terachir. : 
jat. Menurut keterangan harga ru-| - Pertandingan sepakbola antara 

' Kes. Nan Hua dan Tionghoa Su- 
— Belum lama berselang S.M.P.' rabaja jang berlangsung pada ha- 

Banjudono (Bojolali) diperingati, ka- rj Minggu sore dilapangan Tam- 
rena telah genap setahun berdirinja. baksari Surabaja - berachir 0—0. 

Dalam pertandingan tadi Sian 
Liong mendjadi  bintangnja la- 

'pangan, karena serangan2 gen- 
tjar dari Nan Hua dapat dihirau- 
kan olehnja. Pada umumnja da- 

- at dikata, bahwa Kes. Nan Hua 
(lebih banjak - melakukan sera- 
|ngan2. Tetapi benteng pertaha- 

DJAWA TENGAH SINGKAT. 
— Selama enam hari lamanja (da- 

ri tg. 7 sampai dengan 12 Septem- 
ber) Kespenmob Pekalongan akan 
memutar 'pilm Gelora Indonesia no. 
74 dan Sajap Memanggil diketjama- 
tan Tulis, Limpung, Bawang, Talun 
dan Petungkriono. 

  
para pembesar setempat. Berhubung 

Pada tgl. 1 September 
tjabang pendidi- 

  

    

      

      

— Untuk meramaikan pameran | '    
ig diadakan di Semarang antara 

Kepada PI.-Aneta hakim Mr. 

terhadap Uni- 
Dalam surat- 

nja itu terdakwa menjatakan, ti- 

— Ahli keuangan dari Surabaja, lever dan B.P.M. 
berada di Solo guna 

kan persiapan2 sentralisasi kas pe- 

  

kan perusahaan, 

|tang perantaraan, pendamaian 

'kuasaan2 Residen 

Si Perburuhan. 
Diterangkan, bahwa pemerintah 

sekali-kali tidak mengadakan diskri- 
minasi dikalangan serikat2 buruh. se- 
perti jang- dichawatirkan Moeis. Te- 
lah selajaknja pemerintah mengan- 

I'djurkan supaja disatu perusahaan se- 
baiknja ada satu serikat buruh sadja 

Idan tidak dapat disangkal bahwa de- 
ngan adanja beberapa serikat buruh 
disatu perusahaan, melemahkan ke- 
dudukan buruh sendiri. Telah ternja- 
ta bahwa dimana disatu perusahaan 
lada lebih “dari satu serikat buruh, 
ketenteraman bekerdja dikalangan 
buruh sendiri berkurang, ketenangan 
'bekerdja difihak pengusaha pun ku- 
rang karena sering2 harus melajani 
tuntutan2 jang berlainan dan -ber- 
turut2, sehingga" produktivitet ber- 
kurang. Jang dimaksud pemerintah 
dengan serikat buruh jang tidak bo- 
nafide jalah serikat buruh jang meng 
andjurkan  anggota2nja melakukan 
tindakan2 jang tidak ada sangkut- 
pautnja dengan hubungan kerdja dan 
melakukan tindakan2 jang menjakit- 
kan hati atau merugikan pengusaha, 
tetapi tidak dapat dituntut menurut 

Phaukum. Kl 

| f uu. no, 16 akan di 
'tjabut. : 

Pemerintah akan segera men 
tjabut Undang2 Darurat no. 16 
tahun 1951 itu dan akan mema 
djukan suatu rantjangan Undang 
Undang jg akan menetapkan ke 
tentuan2 baru tentang penjelesai- 
an perselisihan perburuhan dgn 
dasar2 baru, antara Jain mewa- 
djibkan buruh dan pengusaha 
merundingkan masak2 perselisi- 
han mereka lebih dahulu sebelum 
memadjukan perselisihan itu ke 
pada instansi pemerintahan. 

Melihat lemahnja kedudukan 
setengah serikat buruh dibanding 
kan dengan kedudukan jg kuat 
dari para pengusaha besar, per- 
tjampuran tangan pemerintah da 
lam penjelesaian perselisihan per 
buruhan kiranja masih diperlu- 
kan, meskipun pertjampuran ta- 
ngan itu tidak lagi mendalam 
seperti jang dikerdjakan oleh P4 
sekarang. : 

Rantjangan2 Undang2 jang telah 
diterima oleh kabinet jang lalu jaitu 
tentang perdjandjian perburuhan an- 
tara serikat buruh dan madjikan, 
tentang kewadjiban untuk melapor- 

tentang pembuba- 
ran komisi urusan perburuhan, ten- 

dan 
pemisahan dalam perselisihan perbu- 
ruhan, tentang pendaftaran serikat 
buruh dan tentang peraturan putus- 
nja hubungan kerdja “akan selekas 

Puteri, sebuah asrama peladjar pu- Men akan @sesuata serangan mungkin diadjukan pada Dewan 
tera, sebuah asrama . peladjar Pa ! Hua. Sampai $ Susi tera Perwakilan Rakjat. ... Diterangkan, 
dan sebuah Taman Kanake. ? S1. Mn Mi en Aap Po 

'merintah mengadakan peraturan ten- 
tang penglaksanaan bahagian2 - dari 
Undang? Kerdja tahun 1948 - jang 
telah dinjatakan berlaku, akan di- 
usahakan oleh pemerintah. 

Organisasi negara. 
Perbaikan politik desentralisasi di 

anggap amat perlu, karena pengala- 

man telah membuktikan bahwa Un- 
dang2 (R.I) No. 2 tahun 1948 dan 
Undang2 (N.LT.) No. 44 tahun.1950 
tidak dapat menampung kesulitan2 
jang timbul. 
“Karenanja perlu disusun suatu 
Undang2 Pokok Pemerintah daerah 
jang berlaku untuk seluruh daerah 
negara, jang benar2 merupakan pen- 
djelmaan pemberian otonomi - jang 
sehat kepada daerah dalam rangka 
negara kesatuan. 
Dengan demikian politik desentra- 

lisasi hendak diperbaharui dan pe- 
laksanaannja hendak dipertjepat. 
Tentang isi otonomi, pemerintah 

pun berpendapat harus rieel, sung- 
'guh dan penuh, sesuai dengan sjarat 
“praktis dalam rangka dasar negara 
sebagai negara kesatuan. 

Pemerintah dapat memberitahu- 
kan, bahwa pekerdjaan " panitia 
Wongsonegoro jang harus menindjau 
hak2 kekuasaan Residen chususnja, 
sudah selesai dan sebagai hasilnja 
maka sebagian besar daripada  ke- 

sudah dapat di- 
serahkan kepada instansi lain. 
Untuk mengatasi sesuatu masa 

dan DPD jang dasarnja sesuai 
jigan Undang2 No. 7 tahun 1953, 
pemerintah sedang menjiapkan Ran- 
tjangan Undang2 Pemilihan DPRD 
sebagai pengganti Peraturan Peme- 
rintiah No. 39 tahun 1950, dimana 
perwakilan rakjat daerah tadi hen- 
dak disusun sehinga mewakili seba- 
njak mungkin aliran2 jang ada da- 
lam masjarakat. 
Pemerintah menegaskan bahwa pe- 

nindjauan masalah Swapradja itu   mempunjai maksud  menjelaraskan 
kedudukan Swapradja kepada pasal 

  

  

Ne MANEANS 17 Gan IL Sabila dan Cakar! Bak I mtingupiu an merintah, sehingga kelak dj yi revotagia na kena From Tn En 2 akaria, Bag. punjai tempat tinggal jg tetap) Werintah, ingga kelak djawatan2 : 2 aing Ya Ouaipar Bahtknja, Ta terpu- Pen./Pendidikan: — Dardjono  dan|dan ketika itu sedang Pa tidak diperbolenkan memegang uang ” pain. Maa Ne Tee 1 Achmad: Bag. Keuangan 1 dan “Il:|kan ikan asin jg sedang dibongkar |!ebih dari Rp 250.— Sentralisasi Aa Ka k i laa Kalah meriok TN Safa Padernal — Tan |Kasidi dan Harjono, serta seorang |dari-gerbong kereta api, serta berdj | menurut keterangan walikota Surat an. di Aa Na ski kmi Ric Pader Oiabantu "har Penjkka ri dibelakang truck jg akan memuat | karta akan selesai dalam bulan Ok- ana Mi Ma : 
, 6 : PENGGADAIAN Hn Sa : jas, ang agak Ser gnaka AR tover. bijasa tts Oak n sa Aa Dela 

2 3 SNN Bika € Pada bulan Djuni 195 'anjaknja | berdjalan mundur, hingga  terdjadi- an a . 
Orang dapat melihat pertandi- barang2 jang dirasakan dirumah2jlah hal jg sebagaimana” tsb diatasi Ti ti kk h N hubungan ini mr. Lim sambil ter | 

“DB " 2 sara Rie GS kg) dan gadai dikota Semarang ada sebanjak | Korban mendapat. luka2 berat dan jo Jo xa Om» tawa mengatakan, bahwa yupa- 
Gwat Tek (59 kg) dalam nilai | 43 s6 potong dengan uangnja se-| dengan. segera diangkut ke RSUP. 9 nja ada djuga orang jang mengi- 
tinggi. Kedua petindju tadi me- | besar Rp. 1.085.982,50 dan dalam| Pemeriksaan lebih djauh sedang di mer Tuan: : ra, bahwa hakim itu hanja men- 

&: rang Na nana Me- bulan Djuli penggadaian barnga Men - tetap. Bs : : : dea NN opa 
reka mempunjai pukulan2 keras. | telah meningkat mendjadi 193.95: (T. : $ ap terdakwa, p | hakim 
Pertandingan ini berlangsung da- Ipctong dengan uangnja Rp. 1.242.| — Bertalian dengan akan dibuka- RP. 250.— 'lah penimbang benar atau tidak- lam 10 babak. Baru di am babak ng. 2 2. 'Inja Perpustakan Negara didaerah 253 nja tuntutan jang diberatkan ke- 
terachir, kedua petindjus mentjo- | Penebusan barang? dalam  bulan/ Tegal, maka baru-baru ini telah di Ml 34889 247580 68716 pada terdakwa. . ! ba mengumpulkan angka2 untuk | Djuli sedikit sekali, jaitu hanja ada bentuk suatu panitya jang diketuai|267093 259813 156305 308857 merebut kemenangan. Mereka |sebanjak 28.550 potong dengan/cleh walikota... Dikandung maksud |261377 243337 236033 99356 | Na | gesit, tangkas, tjepat dan seim- |uangnia sedjumlah Rp. 758.884.50.|untuk mendatangkan buku2 jang/1619i4 39333 48694 217737 KEDJUARAAN GERAK | | bang tenaganja. Pertandingan ini | Adapun jang menjebabkan banjak-| berisi pengetahuan umum  dsb.nja|121310 128368 208981 95880 DJALAN. berachir dengan 'kemenangannja |nja pemasukan barang2: dirumah|jang berguna bagi masjarakat. ..|286726 40608 173372 161067 |  Hasit kedjuaran gerak djalan jang 
Ric atas angka pada Gwat Tek | gadai dalam bulan Djuli itu, ialah| - — Pada "tgl: 9 September. ja. 117120 231938 244072 203488 diselenggarakan “oleh Panitia 17 
jang napasnja pandjang. — Fantaranja karena banjak keramaian. | atas usahanja sdr. Moh. Sidik dari 21719 120154 193812 29145 Agustus Kota Besar Semarang pada Se na ank Pa firma Srirahaju di Djenar (Kedu Se-181745- 288101 303915 190929 tgl. 16 Agustus sbb.: Pemenang ke-I| ah Ro Men on Ta latan) akan diresmikan pembukaan| 32248 158819 165099 169277 |S.R. Tiong Hoa Kong Hak menda- 55, Ieb 19 pabrik penggilingan “beras. Peresmi-| 24367 66981 194551 64931 pat piala: 2. S.R, Pendrikan Tengah | 

an tsb. akan dhiadliri oleh residen|277098 85646 12537 201159 |1II dapat medali. Selandjutnja pe- 
Kedu R. Muritno. Lain daripada itu| 4199687 125915 15347 84348 | menang2 jang mendapat piagam ia- 

di Kedu Selatan kabarnja akah di- 724681 281881 93788 145986 |lah S.R. Peterongan I, S.R. Pendri- 
tjoba untuk pertama kalinja perana-|232945 180033 223252 174627 Ikan Utara I, S.R. Peterongan MN," 
man tebu rakjat jang bibitnja dida-| 92217 74060” 306943 150853 :R. Redjosari JI, S.R. Pendrikan 

| tangkan dari Solo. 117135 55659 252037 '218702 jutara 11 (piala), S.R. Katholiek Ko- : 
nh mm 1116879 101701 110131 90711 | bong, SR, Karanganjar Gunung| : | e Aa Ng 117972 279091 211187 117639 dan S.R. Widosari 1. 

F3 i 5 i 12660 24335 171167 70281 berkundiun g Hi kambut utih 238694 188713 247533 58513 $ l. najung Sa in Tora . 1205737 72080 242318 298208 
api djadi Hitam 209076 149478 34642 281069 

Kb — 1090 garansi tidak luntur aa Na Ka NN "3 0 1 3299 2807 Lanal mdh 4 G $ 1193278 10042 29859 265936 oleh kapal induk tadi. Pada gambar 

"1232838 15040 238255 233150 

129635 64830 113426 219334 | atoom. Kapal terbang pembom ini da 
62582 90885 117123 100783 | sampai 4000 mil dari pangkalannja, 

135442 101681 79883, 285525 'zang dengan ketjepatan jang tak mu 
210222 105576 129077 49962 c 
247103 98657 208136 277023 
171282 302885 223414 222105 

om 80637 156585 130434 241968 
page ne 292895 73994 174937 169003 

1 4, j ae Hanan 234575 218896 
3 | , JOHRI 05664 2142 265957 1387367 

: Pe ra MN entha | 171458 262224 263983 54598. 
buat masaka 5 155185 84729 216749 105867 EN seng an daa Sem It tah pendapatan bu | 112018 SONG TT 200 
(Sate, Gule, Soto, Rawon, Daan Lebar Muna Pat 159149 202454 171387 270599 
Sa na La : terasa dingin. Smeer ini mempu- 111302 GOJET  heg80. TA2044 Lontong T p Go Me dsb. njai beberapa sifat2 istimewa, ane | 12933 216308 262582 73704 
: " i Y 1 1 # : taranja sama sekali tidak. berba- sasa Au Ne WE! Sa Men ee BUM La , | haja bagi kesehatan otak, maupun | "V£S Bap : 4 

I IL Tg. 5 Sept. '53, djam 17.20 dibuka resmi. kulit, dan pakai berasa dingin, Dane Ba ann TOOL Lane 
0 II. Selandjutnja setiap hari dibuka mulai djam 9.00—22.00. La 100007 374966 256653 170325 

| MI. Djuga menerim eri ka pesanan? untuk berlangganan,  kong- Harga Rp. 1,50 89159 131128 150330 tani Pa aa pan er pa Pesan Wat Kirin x- 119601 Ita 2140 TN Batak da Sus : en Ba" 5 seluruh Indonesia. Semua Agen2 63125 23137 307734 306162 
TV. Menjediakat kamar-makan 'untuk. perdjamuan kekeluar- TA AN AN Ib2is56 50907 116872 51767 

kaan Babu 0 :|, Mentjari Agen" baru setaruh | 1011 164521 286355 32758 
Me TA ? Indonesia. 151221 ' 40415 

KAA AAA (Habis)       

    

Pada tgl. 25 Agustus angkatan udara Amerika mengumumkan, bahwa 
raksasa jang terbang, B-36, sebuah pesawat pembom telah dirubah men- 
djadi pesawat-induk, jang dapat mengangkut pesawat pemburu. Pesawat 
pemburu ini dapat dilepaskan diudara dan begitu pula diangkat kembali 

tampak pesawat pembom dengan. 
kapal udara penempur, F-48F, sebuah pesawat pemburu ketika diadakan 
pertjobaan intensip. Pesawat udara penempur ini dapat membawa bom2 

pat membawa pesawat pemburu ini 
setelah mana pemburu tadi menje- 
ngkin dapat ditjapai oleh pesawat- 

induknja pada djarak 850 mil. Sementara itu kapal induk menunggu 
ditempat jg. aman untuk-membawa pemburunja kembali kepangkalannja. 

  

peralihan sampai terbentuknja DPRD | 
menurut Undang? Pemilihan DPRD . 

de- 

- 

(IL — HABIS) 

132 Undang? Dasar dan menjusun| 
bentuk dan isinja sesuai dengan da- 
sar2 jang diletakkan dalam Undang2 
jang  mendjadi pengganti Undang2 
(R.I) No. 22/1948 dan  Undang2: 
(N.LT.) No. 44/1950). 

Adat sebagai dasar peme- 
rintahan. 

Terhadap pernjataan Andi Gappa 
jang menegaskan. tidak menjetudjui 
adat didjadikan dasar pemerintahan 
negara karena bertentangan dengan 
demokrasi, pemerintah menerangkan 
bhw maksudnja ialah bukannja adat 
semata2 hendak didjadikan dasar pe- 
merintahan negara, tetapi dalam me 
njusun daerah2 otonom tingkat ter- 
bawah pemerintah wadjib menindjau 
hukum adat, karena — walaupun ti- 
dak tertulis — adat jang sehat ada- 
lah hukum jang hidup dalam masja- 
rakat jang bersangkutan dan wadjib 
diperhatikan bilamana susunan dan 
isi daerah otonom tingkat terbawah 
itu hendak di inginkan harus sehat 
pula, 

Menteri 
negara, 

Tentang pekerdjaan Menteri Uru- 
san Kesedjahteraan Negara diterang- 
kan bahwa hal itu ' tidak mengan- 
dung unsur2 usaha baru, selain pe- 
musatan daripada segala usaha jang 
menudju kepada penjempuraaan ke- 
adaan mengenai organisasi, tjara be- 
kerdja dan sebagainja dari aulat2 ne- 
gara, sehingga tidak sadja usaha? 

itu mendapat koordinasi, akan te- 
tapi dengan itu djuga bertambah be- 
sarlah kemungkinan tertjapainja ha- 
sil segala usaha itu. 

Pekerdjaan Panitia Gadji Pezawai 
Negeri dan: Panitia Negara untuk 
menjelidiki organisasi Kementerian2 
(PANOK) tetap langsung dibawah 
tanggung-djawab . Perdana Menteri, 
sedang kepada Menteri Kesedjahte- 
raan Negara dalam mendjalankan tu- 
gasnja diberi kesempatan untuk 
mempergunakan hasil2 pekerdjaan 
kedua. panitia negara itu. 
Dengan adanja Menteri Kesedjah- 

teraan Negara jang diberi tugas un- 
tuk mengawasi atas hasil pekerdjaan 
PANOK situ dapat diharapkan bah- 
wa usul2 panitia itu dapat perhatian 
jang sebesar2nja. Panitia tersebut 
menjusun' pendapat dan usul2 tidak 
sadja “setelah mendapat bahan ter- 
tulis .darivmasing2 Kementerian, te- 
tapi djuga. mengadakan penjelidikan 
setempat:dan tanja djawab dengan 
pegawai2 didaerah dan dengan pim- 
pinan Kementerian itu dipusat. 

kesedjahteraan 

“Kedudukan hukum pe- 
gawai, 

Diterangkan, bahwa pemerin- 
tah .mempunjai rentjana untuk 
memperlengkapkan  perundang2 
an tentang kedudukan hukum 
(para pegawai dan untuk mening 
gikan tingkat ketjerdasan dan ke 
tjakapan para pegawai dalam ma 
sing2 vaknja. Tentang adanja pe 
'ngangkatan pegawai dimasa lam 
pau, jang dirasakan oleh bebera 
pa fihak sebagai keadaan jang 
gandjil akan mendjadi “object pe 
njelidikan jang seksama didalam 
rangkat tugas Menteri Kesedjah 
teraan Negara. 

Pemberantasan korupsi. 
Pemberantasan korupsi ig akan 

dilaksanakan oleh pemerintah ja- 
lah #ndakan2 untuk raemberantas 
semua perbuatan serong dan tju 
rang didalam segenap lapangan, 
jang didalam prakteknja bersifat 
hanja menguntungkan diri sen- 
diri ataw golongan tertentu hing 
ga negara dan bangsa dirugikan. 

Pemberantasas birokrasi oleh 
pemerintah ditudjukan kepada 
tindakan2 para pedjabat negeri 
jang dengan sengadja mengham- 
bat djalannja pekerdjaan atau 
mengatjaukan djalannja pemerin 
tahan. 

»sPenghapusan”-  Kem.- 
” Pen. 

Terhadap - keinginan 
Said dan Ibrahim Sedar untuk 
menghapuskan Kementerian Pe 
inerangan, pemerintah  menegas- 
kan, bahwa usaha2 penerangan 
dengan segala matjam -alat salu- 

irannja sementara masih dipan 
dang perlu dan mempunjai funk- 
si jang tjukup penting. 

Tindakan2 pemerintah  misal- 
nja dilapangan keamanan, dilapa 

Rasuna   
ngan pembangunan, dilapangan 
ekonomi, dilapangan ' pemilihan 
umum. dan  sebagainja, sangat 
perlu disertai, “bahkan didahului 
dengan penerangan2 jg menanam 
pengertian2 dan membangkitkan 
rakjat untuk melaksanakan tin 
dakan2 tsb. untuk mentjapai ha- 
sil-hasil jang sebaik2-nja. Demiki 
an pemerintah, 

: , Irian Barat. 
Djalan2 jang akan ditempuh 

Oleh pemerintah supaja tjita2 taun 
tutan nasional jaitu mengembali 
kan Irian Barat kewilajah Indo- 
nesia itu tertjapai jalah dengan 
djalan perundingan dan dengan 
memakai saluran2 diplomatik 
lainnja. Diterangkan, bahwa ba- 
gaimana pun djuga besarnja ha- 
srat rakjat Indonesia hendak me 
njelesaikan soal Irian Barat jitu   selekas2-nja, tetapi pemerintah 
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Inilah Djawaban Pemerintah 
lou No. 16 Akan Di Tjabut— Persiapan? Sedang Dilakukan Untuk Vak- 
Isanakan Mosi Rondonuwu — Untuk Merebut Irian Tidak pitjapai Djalan 

«Van De Minste Weerstand” — Unie-Statuut Akan Dihapus 

dalam mentjari tjara pelaksanaan 
penjelesaian itu tidak merasa ber 
diri didepan suatu alternatif: da- 
mai atau perang. ' Kemungkinan 
jang ketiga masih kelihatan, jaitu 
melakukan perundingan disegala 
matjam. forum dan dengan mema 
kai saluran2 diplomatik, sekaliZ 
dengan tidak menempuh djalan 
sde weg van de minste  weer- 
stand.” 

   

  

Politik luar negeri. 
Tentang pelaksanaan “ mosi Ron- 

donuwu mengenai pembukaan per- 
wakilan di Moskow, didjelaskan bah 
wa pemerintah pada dewasa ini se- 
dang mengadakan  persiapan2, agar 
supaja pelaksanaannja dapat sesuai 
dengan penetapan waktu jg tertjan- 
tum dalam mosi tersebut, jakni sebe 
lum achir tahun ini. 

Pemerintah berpendapat, bahwa 
sampai saat ini garis2 kebidjaksana- 
an politik “luar negeri tetap didja- 
lankan dengan tidak memilih fihak 
blok manapun djuga. 

Mengenai pembukaan suatu per- 
wakilan di Saigon, diterangkan bah 
wa soalnja. baru dalam taraf pe- 
ngumpulan ' keterangan2, dengan 
berpedoman pada politik bebas dan 
aktif negara kita, serta dasar2 hu- 
kum internasional, djuga tentang pe 
nempatan perwakilan kita itu. 

Colombo-plan dan TCA 
Tentang  Colombo-plan  dite- 

rangkan, bahwa pemerintah jang 
lalu telah memutuskan untuk ma 
suk dalam Colombo-plan, karena 
berpendapat bahwa rentjana tsb. 
menguntungkan rakjat kita, dan 
tidak mengandung ikatan politik 
suatupun. Pemerintah sekarang 
bermaksud melandjutkan politik 
mengenai Colombo-plan itu. 

Mengenai TCA diterangkan, 
bahwa pada prinsipnja tidak ba- 
njak bedanja dengan  Colombo- 
plan tidak mengikat setjara poli- 
tis), dan kalau dibandingkan dgn 
bantuan2 jang telah diberikan 
dalam rentjana TCA kepada ne 
gara2 sahabat India, Pakistan dan 
Birma, terlihatlah bahwa bantuan 
kepada Indonesia sangat sedikit. 
(Indonesia menerima. kira-kira 4 
djuta, dan Birma 24 djuta US 
dollar). 

Penghapusan Unie Statuut 
Pentang hal penghapusan Unie 

Statut dengan tidak diganti dgn 
suatu. perdjandjian . pokok lain 
pemerintah ingin berusaha lebih 
dahulu untuk mentjapainja mela 
lui suatu perundingan setiepat2- 
nja dengan keradjaan Belanda. 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa pemerintah bermaksud untuk 
menindjau kembali, sedapat 

tudjuan2 tentang  ekonomi-ke- 
uangan dan sebagainja jang me 
rupakan lampiran dari persetu- 
djuan2 Uni-statut tsb., dan supa 
ja dihapuskan persetudjuan jang 
merugikan negara Republik Indo 
nesia. 

Andjuran jang diadjukan oleh 
S. Hadikusumo untuk mengada 
kan persetudjuan persahabatan 
dengan negara2 gabungan Arab- 
Asia, dapat disetudjui oleh peme 
rintah dan akan diusahakan pe- 
'aksanaannja pada waktu jg tepat. 
Pun mengenai perhubungan Indo 
nesia dan Australia didalam rang 
ka ,.good-neighbour policy”, pe 
merintah sependapat dgn anggota 
tsb. 4 

Tambang minisk Sumatera 
Utara. 

Pemerintah — menegaskan, bahwa 
persoalan mengenai “ dikembalikan- 

inja tambang minjak Sumatera Uta- 
ra ditangguhkan jg berarti ' hahwa 
persoalan "nasionalisasi pun di tang- 
guhkan. Pemerintah "akan menitik- 
beratkan perhatiannja terhadap usa 
ha2 produksi pada sumber2 minjak 
di. Sumatera “Utara, menurut tjara2 
jg lebih teratur daripada sekarang. 

Tjara2  menjelamatkan' produksi 
meliputi usaha2 mengadakan pim- 
pinan jg tegas dan pertanggungan 
djawab atas usaha2 produksi pada 
sumber2 minjak, sehingga besarnja 
dan djalannja produksi setiap wak- 
tu dapat diawasi. Djika dalam dja- 
lannja produksi terbukti" masih da- 
pat diadakan perbaikan, maka per- 
baikan itu akan dilaksanakan. 

Pembagian tanah di Su 
matra Timur. 

Pemerintah tidak sependapat 
dengan Mohamad Natsir, jg me 
njatakan, bahwa usaha pemerin 
tah dalam soal penjelesaian tanah 
di Sumatra Timur itu akan mem 
beri hasil jang amat sedikit dan 
bagi mereka jg masih ketinggalan 
belum dipindahkan, “usaha tsb. 
tidak ada artinja.. Diterangkan 
oleh pemerintah, bahwa menurut 
angka2 terachir adanja penanda 
han orang2 didaerah perkebunan 
tembakau DPV sebagai berikut:. 

Djumlah penduduk jang harus 
pindah: 35.425, jang . bersedia 
pindah: 28.744, jg sudah pindah: 
21.215, jg bersedia pindah akan 
tetapi belum pindah: 7.529. 

Berhubung dengan pelaksanaan 
pemindahan orang2 jang telah di 
perintahkan kepada daerah, ma 
ka 7.529 orang jang belum pin- 
dah itu, besar 'kemungkinannja 
tetap belum atau tidak pindah 
dari tempatnja semula, sedang 
banjaknja orang' jang tetap tidak 
mau pindah ada 7.326. 

Apa jang tersebut diatas itu 
menurut pemerintah barulah me 
ngenai persengketaan jang ada di 
atas tanah tembakau DPV sadja, 
belum termasuk persengketaan jg 
harus diselesaikan diatas — tanah 
AVROS, seluas I.k. 600.000 ha 
— diantara mana Ik. 200.000 ha 
harus diserahkan kembali kepada 
pemerintah -— dimana 'ada oku- 
pan2 ,tidak sah” sedjumlah tidak 
kurang dari 60.000 orang. 

Teranglah kiranja bahwa usaha 
pemerintah dalam hal ini bukan 
nja usaha jang tak ada artinja. 
Dengan dibentukaja panitia tu 
diharapkan akan didapat peroba 

han2 dan perbaikan2 dalam tjara 
penjelesaian sengketa itu, 3 

  
   

"mungkin dan dimana perlu bersa 
ma dengan fihak Belanda, perse 
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Sarang ,G.G: Diubrak 
2 Bandar Dan 16 g Tampbangan Tertangkap — 

Tenurut keterangan, tindakan tersebut diambil, ber- 
adanja surat kaleog jg dialamatkan kepada Guber- 

dengan itu maka fihak kepolisian men, . tinda 
nembanta pemibemaanin PON aMn 
djalela dikata Semarang. , 

Keterangan selandjutnja dari fi- EMAS DAN UANG ASING. 
haknja Kepolisian jang bersangkutanj Di Djakarta tg. 4 Sept. emas No. 1 
mengatakan, bahwa untuk mendo-| Rp. 42.20, No. 2 Rp. 41.90. Di Mc- 
brak sarang ,.G-G” tadi telah digu-|dan No. 1 Rp. 41.75, No. 2 Rp. 
nakan orang2 jang ulung dan jang|41.50, No. 3 Rp. 39.75. Di Singa- 

pura emas lantakan per tail Str. $ tidak dikenal oleh kalangan djudi | pu 
dan ikut serta dalam tombokan. Ke-|157 pemb./163 pendj. Di Bangkok 
tika semua sudah disiapkan, dengan (per baht weight 348 ticals. 
memberi tanda 3 tembakan ke-udara,| US Dollar di Hongkong cash HK 
maka sarang djudi di. Djagalan-Batu|$ 5.940/tt. 5.9585,  Poundsterling 
lalu diserbu. Pergulatan terdjadi an-|15.90, emas Jantakan per tail 
tara orang2 jang hendak membersih- | 256.625. 
kan sarang djudi tadi dengan kawa-| . PASAR 'DJAKARTA. 
nan djudi, dimana achirnja alat2 dan|” Kopi Lampong Rob. 685 pemb./ 
uang sedjumlah tersebut dapat di: |690 pendj., iderm Sept. 697.50 pendj., 
sita. Dua, bandar S.S.H. dan T.Dj.S. lidem Okt. 710 pendj. 
alias B. berikut 16 orang tambangan| 'Trigu Red Robin 46 pengdj., 

|Brand 44. terdiri dari Indonesia dan Tiongkc An 
tertangkap. Mereka dengan sebuah|  Tapioca 3A Spec. 150, 3A Known 

125, 3A Bandung 110, 2A Bandung truck lalu diangkut ke Seksi II, 
Djomblang untuk diusut lebih djauh |100, 1A Bandung 90, semua harga 
perkaranja. pendjual. , 

Ce 'Kopra Banten 185, Padang 175, 
Patut dihargai. | bungkil 80, schilfers 65. : 

Tindakan demikian tadi patut | K i 7 
diharga!. Seksi II telah mendjadi 
pelopor dalam mengubrak-abri 

Pa 
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KARET DAN TJENGKEH. 
Lada hitam Lampong pemb. 1625, 

j @DTIK | jada putih Muntok nom. 1875. 
sarang djudi jang sud .berakar| Karet di Djak. harga tetap seperti 

tadi. Korban2 G.G. bukan sadja | kemaren. Surabaja tidak ada tjata- 
tang A Sa Semaran L01yp 3 tan nngiak, semai Sian masih tetap. 

uar Semarang seperti Colombo RSS spot 136, cr 162 
desa Genuk, Mranggen dan lain2- (sampai 107. Medan RSS LET, 
nja hingga - mpenjakit” | RSS 2 4.6754, RSS 3 4.57/2, semua 

   

  

   

        

   

   

tadi kalau tidak ,,di-operasi” akan | harga pembeli. 
merupakan penjakit masjarakat ig | Tjengkeh Zanzibar di London per 
hebat. Mudah2an dengan tio-|hundred pounds weight £ 18.15 
dakan tadi, permainan ,,G.-G.” ini sampai £ 19.6. ! j 
dlain2 tempat didalam kota Se- PASAR SINGAPURA 
marang dapat ti, sehingga| Lada hitam Lampong per pic. Str. 
sampai di-akar-akarnja, agar ma-| $ 305, lada putih 350. 
sjarakat ramai “dari | Kopra pemb. 34.50/pendj. 34.75 

stjengkremannja” setan djudi ig | per pic. 
merusak itu! cjat mengatakan | Tapioca nom. per pic. Str. $ 21.59.   masih ada 2 tempat jang dipergu-| Kopi Bali tua nom. per pic. Str. $ 
nakan utk ,/Gadjah-Gemblek. ”— 280. 

    

INNA LILLAHI WAINNA 
ILLAIHI ROD:YUN 

g Telah berpulang kerachmatuilah dalam menunaikan rukun 
Islam kelima di Medina, Saudi Arabia, suami, anak, kakak, 
ajah kami jang tertjinta : 

Mas Mohamad Ali 
Pendrikan Ten gah 60 Semarang, 

pada tanggal 2 September 1953 
Rebo Wage 23 Besar 1372 H: 

DIMAKAMKAN DI MEDINA, SAUDI ARABIA. 
| Semoga arwah beliau mendapat tempat sesuai dengan amal- 

| kebadjikaonja dan diterima oleh ALLAH S.W.T. 

Kepada saudara-saudara hanrdai taulan diharap “memberi 

maaf lahir dan bathin atas segala kesalahan/kechilafan se- 
masa hidup beliau. 

| | Semarang, 5 September 1953 
26 Besar 1372 H. 

Jang berduka tjita, 

Njonjah Mohamad Ali 

S Turut berduka ffita: 

Nj. Boehari, Semarang 

Kel. Moch. Fadjari, Djakarta 
Mustapha, Semarang 

Soedardiri, Semarang. 
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| Bank Indonesia 

| Nederlandsehe Handel-Maatschap- 

Ha : biji AN. V3 | 
| Nationale Handelsbank N. V. | 

' Escomptobank N. V. | 

De Spaarbank te Semarang | 

Bank Timur N. V. | 

: | | 

Il Moskbor tahukan babwa kantor mereka akan 

ditutup pada hari : 
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Rebo, 9 Sept. 1953 (1 Mubarram) 
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Alat2 Djudi Disita— If 

ska tahu sendiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari 

SEXALIN untuk wanita 

  mama 

  

  

  

Ditjari Dengan Segera Untuk Semarang : 
SEORANG TENAGA ADMINISTRATIE jang mempunjai diplo- 
ma A-Boekhouder (atau berpengetahuan sederadjat) dan dapat 

mengetik. 
Lamaran harap dialamatkan kepada surat kabar 

No. 4/2/1Z1 disertai keterangan2 jang lengkap. 

MANIA MAAUAAAN NAYANTARA TEA 

ini dengan 
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Peta PULAU D: / LWA 

           
  

PIEN tjap 
   

Te DE AJA 

Minuman jang dapat menambah kekuatan istimewa bagi kaum 

an rei supaja tetap bertenaga serta bersemangat muda laksana 
janaka. | 

Sekali ditjinta tetap selamanja mendjadi kekasih. 
PUSAT PENDJUAL: (3 

SKONG DIIN TONG” 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 — Semarang. 
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UNTUK MENJEMBUH- 
KAN PENJAKIT: 

e BATUK 
. PARU -PARU 

e PERUT 
a. LV HATE 

» MASUK ANGIN 
e PILEK 

e TENGGOROKAN 
e ENEK dan sebagainja. 

    

ML AL TE TE EL AL TE AL AL AL AL LL LL 

Pendidikan ,,S. Mochamad” 
Karangtempel (Mlaten Tiangwi) 1 Semarang. 

MENGETIK & STENOG RAFIE A Rp. 10.— sebulan. 

Masih menerima murid baru. 
TM TI ET Ta LL ML LL ML ML LN 

Hari SELASA 8-9-'53. djam 9 pagi 

di KARANGASEM No. 11. 

PRABOT RUMAH TANGGA BAGUS, ada KOELKAST : 

4 cft - IISKIST - GASFORNUIS BAGUS -- RADIO'S - 

TEMPAT TIDUR - SERVIES - VLOERKLEED - MARI- 

NEKABEL - BROMFIEIS, TR. SINGER N.-MACHINE, 

D.L.L.: djual bawah tangan BRANDKAST BAGUS. 2 

Hari meliat: SENEN djam 4— 6 sore. 

BALAI LELANG F. VAN LOO. 
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NO WOMAN LOVYES A WEAKLING 
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Yak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu 
jang sudah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mere- 

mu- 
lai semakin kurang, tidak merasa puas. A 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak 
(urat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele- 

“ Imahan sjahwat atjapkali menimbulkan rupa2. penjakit lain dari 
| Jzenuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, 
'lagan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas suka ma- 
'Irah. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki un- 

kaki-ta- 

tuk selamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. 
Sebotol Rp. 20.— 

jang merasa sakit bulanan (haid) 
tidak tjotjok, kurang darah dan keputihan. Se- 
botol Rp. 20.— 

APHRODIN untuk, lelaki. Obat pelesir Rp. 10.— 
| PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak. Rp. 25.— 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.— 

“Rp. 15— dan Rp. 25— 
Harus tambah 1570 ongkos kirim,,DC PHARMA” PRODUCTS 

EN BANDUNG 
Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodian 101: Ma 
gelang Toko Obat. HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARU: 
HUN” Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petji- 
nan 81, Djokja Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie 
Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. 
See TS LM MM MM JM LH LM HH AN. 
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Sudah Terbit Lc Ti ag . 

   

  

   

                                        

    

  

   

alat-alat, 

BADAN PENERBIT: 

Djalan Kramat No. 2 - 4, 

Bea anna 

      
  

MA NN Natan 

  

    

Kantor Habang « N, Va "" MIRANDA” 

Bodjong 113 Tilp. 1301 — Semarang. 

  

MMR EL ML AL RL LIL LL EL 

EZ RADJA OBAT KUAT 

€VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat 

(In-potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan 

tidak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki 

tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran 

(zenuw). : 4 

Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 

debar? buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 berhasil. 

Harga Botol Rp. 20.—.-Djuga ada sedia lain? Obat jang mandjur. 

    

Pil gembira istimewa buat laki2 “oo Rp. Ape 

Pil Viramin buat pereMpUuAN .....otea 2. 25.— 

Minjak Tangkur adjaib buat Jake On uk keamanan sa” 10.— 

Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu 

kukul djerawat No. 1 Rp. 20-— NO. 2 “oo... » 10.— 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 2 10— 

Minjak Gatal Rp. 5.—j Zalp EXZECM ......W oom 10.— 

Minjak bikin rambut pandjang dan gEMUK .....oo .. 10.— 

  

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1096. 

TABIB WAHID MAWN, famblong 40 Bandung 

AGEN-AGEN: 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 

Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan.101, Semarang. 

Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 

Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 

Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 

Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo. : 

Toko Solo, Djl. Sastrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 

Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 

Tabib G.M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 

Toko Seth. 16 Hir lurung Elite, Palembang. 

Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. : 6 

Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 

Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 

Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 

Toko Obat: Eng Tay Hoo Petjinan 58 Jogja. 
Tek .An Tong Petjinan 81 ,, 

. 4 Thay An Tjon Petjinan 66 ,, 

2 » Eng Njan Ho Petjinan 75 

ss Hok An Djl. Raya 114 Magelang. 

Tu AA —.0 mu ML LL AL LL EN .. 

  

PERIYETAKAN & PENERBIT 
,N.V. HARAPAN MASA” 

(PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA) 

Djalan Karet Tengsin 20 — Djakarta. 

BUKU PENTING dan BARU TERBIT. 

Oleh. Mr. Sunario. 
Masalah-masalah disekitar 

sWARGANEGARA DAN ORANG ASING”. 

e Harga a Rp 6,50. 

didalamnja dibentangkan dengan djelas lagi tegas tentang: 
1. Soal Warganegara dan Orang Asing. 
2. Hak mengatur kewarga negaraan, 

3. Peraturan2 untuk Orang Asing. : 
4. Warganegara dan Orang Asing didalam Hukum Interna- 

sional. 
5. Politik, Pers dan Orang Asing. 
6. Indonesia dan Orang Asing. 
7. Tentang penjerahan (uitlevering) Orang Asing. 

Buku ini sungguh penting untuk dimiliki oleh para   Mahasiswa, Pemimpin2 Organisasi, Instansi2 Pemerintah 

dan partikulir, terutama Djawatan2 U.P.B.A. didaerah-dae- 

rah seluruh Indonesia. 4 

Pesanlah segera, djangan sampai kehabisan, karena per 
sediaan sangat terbatas. AT : 

Pesanan2 harap disertai uangnja dengan ditambah ong 

“kos kirim 159 sedikitnja Rp. 1.50. Pembelian dalam djum- 

lah besar, ongkos kirim dapat dirundingkan dan rabat dapat 
diberikan dengan lajak dan memuaskan. 
Keterangan2 lebih landjut dapat diperoleh pada Penerbit.   

    

  

Sexual Problem 
Bahasa Indonesia. oleh: Sapphire, 

?. Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA, 

" Rasianja SORGA. PERTJINTAAN, 
£ Pemimpir SORGA. PERKAWINAN, 
# Rasianja supaja BISA HAMIL, 

# Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat atau 

“ Kuntji Rasianja MEMILIH anak, ig. bibitnja ,, SEDANG: 
| DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM- 

PUAN, — menurut suka sendiri, — ig. 10075 TJAKAP 

atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU- 
HUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jang MAHA | 
HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 
Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok: 
ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunia, 

PERHATIAN : Buku ini telah diperiksa oleh KedjaksaanAgung di Djakarta dan berdasar. 
kan Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, masa di-izinkan pula, ' 
dengan sama sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja- | 
ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohon 
bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih 
belum dewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini !! 
(Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja !) 

1 buku tebal, complete, dihias dan diterangkan dengan gambar2 Rp. 25.— 
, (Luar kota tambah ongkos kirim 1076) Haha Obat TAY AN HOO Tenun Licung Gus @ 

Persediaan terbatas, 3 orang hanja dapat membeli 1 buku! K DIKANTAROTA tah MM 

KWA GIOK DJING 
Go 

  

  

5 

     

  

     
        

  

KESEHATAN 

KEKUATAN 
dan 

IL KEGEMBIRAAN 
ai 22 

TI KEMADJUAN 
terdapat pada, ' 

  

Distributors : 

Harmsen Verwey 
Dunlop N.V. 

Djuga dapat beli diantero 

    

« 
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LELANG KETJIL 
PATI 

Pada hari DJUWAT, tanggal 11 SEPTEMBER 1953, di 
mulai pada djam 10 pagi. 

Tempat lelang: Tempat. Penimbunan Kaju Djepara. 

Jang dilelangkan ialah berupa Kejudjati pertukangan terletak 
di Penimbunan2 : Djepara dan Bajuran, 

Dari Daerah Hutan: 

TJEPU 
Pada hari SENEN, tanggal 14 SEPTEMBER 1953, 

dimulai pada djam 10 pagi. 

Tempat lelang: Kantor Tempat 
(Sorogo No. 32). 
Jang dilelangkan ialah berupa Kajudjati pertukangan terletak 

di Penimbunan2: Batokan dan Tjabak. 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor Daerah Hutan 
jang bersangkutan. 

Dari Daerah Hutan: 

Penimbunan Kaju Umum 

  
DSA SSS SSS ENI 

Si 1. F 3 4 

Penting Untuk Luar Kota 
Kesempatan untuk membeli ,,SWEEPSTAKE 4, 
RIT” sudah tinggal beberapa hari lagi. KAA APN 
Pergunakanlah kesempatan jang bagus ini, 

Kota Rp. 5,— s 

Luar kota tambah Rp. 0,50 , 

Tata Usaha Harian 

»SUARA MERDEKA? 
Purwodinatan Utara 11 A 
TI Semarang sal 

K
E
K
E
K
A
K
N
I
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dpt PENLING:! 
1 x 1 2, ' Y Cursus Radio Monteur »O BE” 
Trima murid2 baru : 2 October 1953. 
Peladjaran lamanja 1 tahun. 
Peladjaran bulan 1—9, Radio Theorie, Rradio Praktijk 

dan Protocollen. 

Philips, Erres dan 
li « Amerikaans, 

ara murid jang suda mengikuti peladjaran . 
Da an microfoon versterker compleet ng en an 

mah dan sasudah 9 bulan dapat stencil dictaten isi ii 
an Radio-monteur. Tn Dana 
Cursus tiap2 minggu : 2X a 2 djam. 
Pendaftaran dan keterangan2 : Djagalan 10 (sebelah Bios- 

koop). — 

. 

Bulan 10—12 Radio reparaties   

|... PEMIMPIN 
Dir. Radio Service ,,Oei” 

  

Rambut Putih djadi hitam | 
100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR | 

KING of Hairdye 
  

RADJA OBAT 

    

HITAM RAMBUT 

  

  
3 

TI 3 
. 3 9 

Seeyk       

Daftar No: 44379 Daft 
Manufactured by ar No. 44378 

G. M. SCEYK SAHIB Kebon Djati 114 Bandung 
Ne bisa dikirim keseluruh Indonesia. 
A.A.LA. 3 gr. Rp. 20,—, 5. gr. Rp. 30,— 10 gr, R, 
A.A. 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 cc. Rp. 2 Rp. 50, 

Semua Agen2 Harga sama, 
Mentjari Agen2 Baru diseluruh Indonesia 
  

  

  
LELANG 

SENEN 7 Sept. 19 
Pagi djam 9.30 93 : 
di Dji. KEDUNG 

8 karena brengkatoja TAAT Nai 
5 A. G. Dom : 

     

  

Prabot bagus terd.: Meubilair km. tidur/ km. 1 
toilet katja bunder, Mainan anak, AUTI LN Na 
kan/minum baru, Lampu2 vaas terlukis, Katisi ebi 35 
tembok, gordiin belanda, BIGURA OLIKVERF BAGUS, 
MODEPOP ukuran 38 & 44, KIPAS LISTR., BERINI 
BROMFIETS, SPEDA L., DYNAMO MESIN” DJAHIT 
GASFORNUIS Bekakas dapur, ember2 dan masih bani TK 
lain: barang-barang. : AN 
WAKTU LIHAT: MINGGU 6 SEPT. 4mp SORE, 

“ 

PIMPINAN BALAI LELANG ,$ 
SETERAN 87 TLP, 1150 5 en A PR 
    

  

  

   
AGEN? SURAKARTA: 

AGEN? MAGELANG: 

Da mm saban MoSI dlupt 

Na en Pn . nana 1 j 
3 & f Daan aka 

KEUNGGULAN (M1 8. RAHAT 
& TA j 8S t 5 a 

« Lebih Halus beien), ASTHMA, KEPUTIAN 

Lebih Mustadjab SIR “dengan, “niakit, Obati WA $ : WN garanti buh 
: didalam 12 hari sampa Tokek 

akar2-nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bi Pagi 9—12 

Kn an 
PA IA Lan 

(Le 
AN BUt IL 
AN lha 

   

  

Ma 

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 | ANGLO ISTIMEwA Tyap JEHA 
Semarang. HEMAT 

AGEN” DJOKJA: 5 SEpeRTi 

Petjinan 78, Tugu Kidul 7, Tyepari!OW, SAS 

Ketandan 4,  Lempujangan “Ar DAPAT 

ADI KIPAS! 

DAPA: 5 
TOKO BUKU Dk 

TOKO SA N pim NG Ke 
Bodjong 57 

TOKO PA NA PESAR 
6 intelan-Lama 29 TOKO TONG HIEN 

Tjandi-Baru 55 
Agen” Baru, 

Wangi 80, Kemetiran Kidul 

18a, Kintelan 94. 

Tjojudan 141, Ngapeman 15 

Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 

sar Nusukan 4, Pasar Kli- 

won 142, Widuran 67, Me- 

sen 177, Gading Kidul 170. 

Djl Tidar 2, Petjinan 96, Tai 

Distributeurs 
N. NACTivuMm 

     Yoko2 di INDONESIA 
Pa ia -   

PHENG -YANGER 
Bulu 2 - Semarang - Telf. 1232. 

it .— 

NI BN aan 

UPAH MURArg 
Potongan modet PALING BARU 

Radjin dan memuaskan 
Pekerdjaan TJEPAT selesai, 

2 Kleermaker ,,KIM BIE” 
Kauman 538 - Semarang Ambengan TP oa Semarang 

ea Ba 

  

   AHLI GIGL   
   



      

    

Djumlah dari hadiah? lebih dari Rp. 125:000— 

Berangkat ai Pala 19 

DIHADIAHKAN OLEH: Anker Brouwerij ! ag An : 

  

' (P 
3 September Iga 

  

September ai ad untuk | 3 2 | 

— JAVABODERIT 1953 
“(Dibawah Pimpinan I. M. C.) 

EEPSTAKE 
Dibawah” Pengawasan Notaris Rd. Kadiman untuk : 1 
Palang Merah Indonesia, Jajasan Rumah 

       13 Seifbaker 253 

"Kek 
14 September 533 

KM 
16 September '53: 

Dak, T.B.C. Anak-anak, P. O.N. III 
e Hadiah Pertama: 

FIAT NEW 1100 

Menerima muatan. 

:I- Indonesia. 

  

pe” FA. 
4 deurs Sedan : t 

Harga Rp. 54.900,— : 
HADIAH KEDUA: Lemari Es Luxe Westinghouse 

10 cb feet dengan Autom. ontdooier 

  

TAMBAH : 2 Scooter .,Lambretta" 
2 Sepeda bermotor ,Cyclemaster" 

dan lagi banjak hadiah-hadiah   

SKM, RIA NN 
“Ke Tegal, 

Melakukan djuga pelajaran? extra ke pelabuhan” 

!$ Keterangan? pada Agen: 

" 

Teu. Pelajaran Nasional Indonesia 

LN) 
Tjirebon, Tg. Priok, 

T. Betong, Padang, Sibolga. 

KM. ,KALIMANTA Ns 
Ke Tegal, Tjirebon, Tg. Priok, 

. Singapore dan Belawan Deli. 

PRAMBANAN" 
Ke Tg. Priok, Tg. Pandan 

iidan Pontianak. 

.CERAW 
Ke Tg. Priok, Palembang 
dan Singapore. 

Tanggal? diatas dapat berobah. 

lain di 

PERUSAHAAN 
»PISOK” 

Semarang: 

Purwodinatan Utara III/4 
Telpon 372 - 2041. 

Tegal: 

Djl. Marpangat No. 15 
' Telpon 379. 

  

  

  

  
Undian? bisa dapat beli di: | 

HARIAN ..SUARA MERDEKA”, 

Adm. 

Tulis'ah dengan djelas pada segi weselpos nama dan alamat Tuan, serta nomor berangkat (nomor 

Harga Sebuah LOT Rp. 5,— 
  

Purwodinatan Utara 11A Semarang 
Toko EUROPA — Bodjong 17 Semarang 
RATNA Jeweller Bodjong 66 Semarang 
Atau : Kirimlah weselpos kepada: 

Sweepstake Javabode - Uniegebouw 

Djalan Hajam Wuruk 8 — Djakarta. 

g 

Minjak Obat Ban Leng 
Dapat diminum untuk menjem- 
buhkan: batuk baru atau lama: 
sakit tenggorokan, sakit perut dll. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat 
lekas hilang dengan digosokkan- 
nja. Apabila merasa lelah atau 
salah urat, dari sport atau djatuh 
dapatlah Ban Leng digosokkan 
(dipidjet) dan diminum, semua itu 
penjakit lekas sembuh. Karna: 
Ban Leng telah dapat banjak se- 
kali surat pudjian dari Tuan2 jg 
terkenal, jang sudah disembuhkan 
oleh Ban Leng ini, dari matjam2 
penjakit. Kalau Tuan suka batja 

| start) dari mobil jang menurut pendapat Tuan akan menang hadiah pertam 
| pada tanggal 19 September 1953 jang akan datang. 

1 Jang akan berangkat adalah sedjumlah 175 mobil. 
Karena itu pilihlah salah satu nomor dari 1 sampai dengan 175. 
Djika Tuan menghendaki lebih dari sebuah lot tambahlah djumlah 

: sake setiap lot dan tulislah disegi 
| ongkos kirim. 

Sesudah kami terima wencipas Tuan, undian-undian dikirimkan dengan perantaraiin pos kepada 
alamat Tuan. 

weselpos nomor-nomor berangkat jang tuan pilih. Tambah 50 sen 

a dalam »Javabaderit 1953” 

  

weselpos dengan Rp. 5,—             

  

DJL. BAWEAN No. 2   
  

  

am NamunamMONNa 

  

  

  

Mengerdjakan dari WGLI 

mm 

    

M. ABDULLAH TAJIB 
K LEERMAKERIJ 

DJ. MATARAM (Kp.GUTITAN 21) SEMARANG : 

, SHARKSKIN dan Dea, dan lain-lain 

Sma MAA came mn 

Tailor TERBIT” 
Kp. Karsanah 183 “ 

(Djl. Bodjong) Semarang 

IBNU 
Bekas bas Savelkoul-Smg.     

  

  

   

     

  

Sehat, 

UMLAH 
selalu : 

MIN 

(Siapakah ) ingin hidup 

asi kjat seluruhnja di INDONESIA ! 
PR UNTUK: 9 TELAKI —- “WANITA 

2 Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

.LAS MAS” badan lemah, 

lesom tjap ,,GELAS 

badan mulai 

    

kurang se i ba- ang sehat, potongan ba ngan badan    dan kurang tjantik. 
dan gagah. 

  

$ 

Bisa d 
“SkBOn IL BESAR Rp. 12,50 

sa 

sang Warung No. IL 

  

  

STAR THEATRE 
soto 

“Prtanisre Besar Tiap Hari 4 Kali 

Guo Vadis” bal TE Uji 

Harga kartjis djam 9 pagi dan 3 siang biasa. 
Buat djam 6 an 9 malam Rp. 4,75 Rp. 3,20 
Rp. 1,10 seizin Kementerian Perekonomian Kantor 

— Pengendalian Harga No. 521-KP 13142/8511 
d.d. ag 2 Tn Hi 

  

ai 

  

. Mulai tanggal : 3 September 53 
Ta dengan bugja jang seru meng- 

ebat 
“ Didjalin dengan Pertjintaan jg hangat di- 

dim sebuah JONGLE Film in Technicolory       TMEATER lure of the Wilderness' 
W 13 th) JEAN: RS — JEFFRY Ne 

es Haa mn AN . 13th. 
  

wp “Perijetakan “Semarang” 

Tani dan Tetap 

Setelah minum Anggur Ko- 

sehat. 

kuat, tambah darah, 

tambah baek 

Toko Obat. Eng Tay Ho 
Perusahaan Na Kolesom No. 1 tja 
Ma Karangtempel No. 200 Telp. 

Pu pa Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 

    

Muda ? 
SELALU 

Anggur Obat Kolesom No: 1 
'Tjap Gelas Mas 

DI ggur telah dibiki dengan akar2 dari Tiongkok. KOLESOM Na. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 
| ani Sebut untuk In dengan, darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 
Hlemah “dan jang terserang penjakit ,,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tiap »GELAS MAS 

jang 

HAMIL Tg 
RANAK 

MAS” Selalu minum terus Anggur 

dan Kolesom No. 1 tjan ,GE- 

poto- LAS MAS” badan mendja- 

di sehat dan kuat. Poto- 

ngan badan wrn tjantik 

  

dan gembira. 
beli di antero Toko2 dan Na Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. 

SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

GELAS MAS” 
No. 1472 

Semarang 

WE DON'T GNE out. 
THAT KIND OF negfi 

ROC 
UNETHICAL / PP 

DUSTY AS AN ASSAYER, CAN'T YOU TELL 
WHAT PART. OF THE COUNTRY MIDAS JONES 
GETS THEM NUGGETS HE BRINGS INF 

  

Dusty, sebagai pengudji bahan logam, apakah ae Hidak 
dapat menerangkan dibagian negara mana Midas Jones telah men- 
dapat emas lantakan? 

— Kita tidak dapat memberikan keterangan, Rock Vine. Itu 
bukannja suatu kebiasaan. 

surat2 pudjian tsb., 
kirim sama Tuan. 

- Ban Leng dapat dibeli pada se- 
mua toko2 Obat dil.: kalau tidak, 
boleh kirim Rp. 8, 50. Kami nanti 

. kirim 1 botol sama Tuan dengan 
tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong. 
22 Sabar" 2207 — - SUKABAJA. 

  

II RIGASTA:   

kami bisa   
5 SLALU 
  

  

Madjalah RIA 
: sn Pe akan 

. Dunia 
LILIN HAM 

  
  

— Djangan Putus Pengharapan. 

A. WAHID 
Astroloog 

'Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 

Consuit ........ fa. Rp. 15.-— 
Plampitan 39 "— Semarang. 

Pagi, Sae 9-12. Sore djam 5-7 

anna Meat era 

Buah dada lembek? ? BUSTERIN 
dapat bikin segar, kentjang dan 
montok Rp. 20.— EXTRA KE- 
RAS Rp. 75—  CRISTANOL 
PILL. bikin kurus, ketjilkan pe- 
rut besar, Rp. 20— SUIRINE 
tanggung bisa lekas bikin baik 

sakit Hening nier eiwit Rp 20.— 
VITANOL: badan lembek, dingin 
Rp 20.- EXTRA KERAS Rp 60.- 

Jaki? nikmat tahan 
lama. SORGA ISTRI PILL. 
a Rp 20.— RENA PILL. datang 

  

    

bulan tidak beres Rp 58.— SA- 
NATORIN: lekas tulung sakit 
bloeddruk Rp 20.-—. HONORION 
laki-laki bongsiat Rp 20.- AAM- 
BEIEN POEDER Rp. 30— 
ZALF Rp. 10.- BEDAK TELOR 
a Rp. 5,— Porto Rp. 3.— 
Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Te 
Agen Sem. Plampitan 22, 

» Solo: Toko ,,Djodo” 

Tjojudan 70A. 
Kudus: Bitingan Lana 78.1 ”, 

B
m
 

  
LINAgNEEt Macan 

    

sjarat utama dalam rumah tangga! 

   

  

ebiifakuana. 

  

  

  

  
INI MALAM PREMIERE 
.ORIONS 5.—7.—0.— (11th) 

“KOBERT TAYOK TOR Ss 
SANA GARDNER 
Among pemueotwa: 

€mapues LAUckTon 
VINCENT PRICE 
JOHN HODIAK, 

Tag BR 
DOLAR AAN 
Berbahaja tetapi menggijurkan 
matanja bolak mengandung besi 

hampirtah gagal tu- 
gasnja seorang lelaki untuk mem- 
buka kedok komplotan! 
Tipu daja — Romantiek — Kelitjinan 
MATINEE: MINGGU PAGI dj. 10. 

INI MALAM PREMIERE 

»METROPOLE”  5.-7.-9.- (17 th.) 

Gino Cervi — Elisa Cegani 

ETTORE FIERaMoscA "THE THIRD MAN" 
(Film Itali Tekst Ind./Bld.) 

Tjerita terdjadi th. 1500 waktu pa- 
sukan Perantjis dan Spanjol sedang 
berguletan untuk menduduki daerah 
sekitarnja Astana Morreale. Perang 
dasjat — Romantiek jang meresap. 
MATINEE: MINGGU PAGI dj. 10: 

»REX” Ini malam d.m.b. 
PR TAN 34 F4 — 9.- (47 th) 

Kathryn Grayson — Red Skelton 
: Howard Keel — Ann Miller 

dim. 

sLOVELY TO LOOK AT" 
M-G-M's Musical Technicolor 

MATINEE: MINGGU PAGI dj. 10, 

»DJAGALAN” 7. —9.- (17th) 
Film Tiongkok paling baru 

Sik Fei — Pu Chih 

»MI YIAH" (BULAN MADU) 

  

“Ta LL TR LL 

Bantulah 

ui 
"Ta TM LL RA it Rt Rt ia 

  

Roy Rogers 4 1 
  

/ wovup TEN THOUSAND DOLLARS 
BUY YOUR ETHICS, DUSTY? 1 
WANT TO KNOW WHERE HE 
GETS THEM NUGGETS/ 

  / » 
T Gor 1989, KING PEATUWES AN NDICATE, "aa WORLD R 

— Saja suka memberi sepuluh ri- 
bu dollar untuk membeli keterangan 
keteranganmu Dusty? Saja ingin me- 

dimana dia mendapat emas ngerti 
lantakan. 

    

        
       

    

     
I-I DON'T KNOW.. 

bel TLL THINK IT OVER) 

— Safararanconanan saja tidak 
MENGENKA da ira saja akan 

memikirkan tentang soal itu. 

        

Badju jang ditjutji beberapa | 
kali dengan sabun biasa... 

Sabun jang terkenal. 

Pa oa Pama 

  

     

      

     

     

     

  

       

  

. Badju dalam waktu jang aa 
“ dengan Tjap Tangan! 

Berhematlah setjara bidjak- 
sana, pakailah Tjap Tangan 

buat segala barang, 
Air busahnja menanggung 

tahan lamanja tjutjian Njonja 

  

untuk 
S3221-150-B 

mma MANA aa. 
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CLICHE: LLJN, RASTEB dan ETIKET BERWARNA 
  

  

2 CITY CONCERN CINEMAS ka 
LUX Ini malam D.M.B. (a.17 th.) ROYAL 

1.09... BERBARENG DENGAN 5.30-7.30— 9.30 
Joseph Cotten - Valli - Orson Welles 

Trevor Howard 

  

Alexander 
Korda and 

(ORANG TIGA) David O'Selznick production. 
The Mytery Man who baffled the best Police Brains! 

Danger walks the streets of Vienna! Who is the THIRD MAN? 
    Tape nara IntrigneP Sak Mystery. - 

Vienna 1949. Kota jang tjemas akan hari sekarang sebisa HI Ba an Bimbang 
akan hari depan, Ji... Dahulu kota jang gembira, ramai — kiai 

tempat pelarian, lapangan pemburuan — Gempar! 

Suatu film luar. biasa. Memikat dan Menggemparkan dari bermula 
sampai penghabisan. 

Matinee: Minggu Pagi ROYAL 9.45 — LUX 10.15 
Minggu-malam LUX/ROYAL 3 pertundj. 5.00 — 7.00 — 9.00 

Ini malam d. m. b. tu. 13. th) GRAND "ing! 1 
sSHIA WATHA? Kebran Oi ine 

in all its Natural Beauty and Color. 
Film terbesar — penuh actie dan sensatie — Penghidupan dan pertarungan 

dari suku2 Indian. 
Matinee Minggu pagi dj. 10.00. Minggu malam 3-pert. 5.00 - 7.00 - 9.00 

  

Akan datang: ROBERT CLARKE — CATHERINE MC, Hop — 
DAN O' HERLIY 

11 Su ful 
,Sword Of Venus'" Surti 

Ini malam d. m. b. fu. 17 th. INDRA en 
EVA de VILLA — SALLY RAMAS 

dalam Philipina Film berbahasa Indonesia 

.TIMBU MATA? 
Satu tjeritera jang terdjadi di pulau Timbu Mata! 

Tari-tarian jang sangat menarik. — Perkelaian heibat! 
Pertjintaan jang tak dapat di halang-halangi! 
Matinee Minggu pagi dj. 10.00. Minggu malam 3 pert. 5.00 -7.00 - 9.00 

Ia O— 
VIGTOR JORY dim Columbia Super Serial 

THE SHADOW" 1 penuh actie dan 
sensatie-gcmpar | 

Matinee Minggu pagi dj. 10.00 

  

  

Ini malam d. m. b. (u. 13 th.) 

  

Djaga hari mainnja: ,,BAGIAN ke-II” lebih gempar! 
  

M3 TS ML NAN AA 

  

| “Batjalah:   2 Suara Merdeka" Bal 

     


