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| Abikusno 
Belum Soal 

| Kabinet 
: Sc! aan 1 3 Sjah 

ng mb: n, ” bahw 

abinet nja sedang m ogu 
perkembangan2 lebih landjut Kai 
peristiwa pemetjatan | kedua m- 

teri dari partainja itu. 
Dipetjatnja untuk sementara 

Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo 

dari PSII, masing2 mendjabat Men- 
teri Perhubi igan dan Menteri Ke- 
sedjahteraan Negara dalam kabinet 
sekarang, tidak akan menggontjang- 
kan kedudukan kabinet. Demikian 
didapat - keterangan dari kalangan 
kabinet mengenai schorsing Abikus- 
mo dan Sudibjo.. 

Keterangan2 lain untuk sementara 
tidak diperdapat, 

Tidak sjah, kata Abi. 
Mengenai pengschorsan Abikusno 

Tjokrosujoso, Sudibjo dan Masruri 
oleh Dewan Partai dan Ladinah 
Tanfidzjah PSI lebih landjut dapat 
dikabarkan, bahwa Abikusno dan 
Achmad Masruri dalam suatu peng 
umuman jg ditanda tangani oleh 
mereka (tgl. 7 September siang) me- 
njatakan, bahwa schorsing atas diri 
mereka itu tidak sah. Mereka ber- 
pendapat, bahwa schorsing itu baru 
akan sah, apabila itu merupakan pu | 

. tusan rapat seluruh Putjuk “Pimpi- 
nan Partai Pleno (DP — LT Pleno). 
Demikian  Abikusno  Tjokrosujoso 
dan Achmad Masruri. 
Dalam pada itu, Anwar Tjokro 

aminoto dari Dewan Partai PSI! 
menerangkan, bahwa menurut angga 
ran rumah tangga PSII pasa! 9, De- 
wan Partai mempunjai kekuasaan 
melakukan pemetjatan atas orang 
PSII. Apalagi katanja, keputusan 
Dewan Partai itu disetudjui dan di 
taati oleh anggota? DP dan LT, 

sebagaimana ternjata dalam keputu- 
san bulat jg ditjapai dalam - rapat 

7 Sept. malam. Demikian Anwar 
1 Sab ada aan 

Sementara itu dapat, dikabarkan, 
telah 

mengirimkan surat pemberitahuan 
resmi tentang schorsing tsb kepada 
PM Ali Sastroamidjojo. (Antara). 

: Ge akan Sub- 
versief Di Kairo? 
MENURUT REUTER, pem- 

besar2 Mesir Senin pagi telah me 
nangkap sedjumlah orang di 
Cairo. Tentang penangkapan2 ini 
tidak dikeluarkan sesuatu pengu- 
muman, akan tetapi menurut du- 
gaan penangkapan2 ini ada hu- 
bungannja dengan jang oleh Let- 
nan Kolonel Zakaria Mohjiddin, 
Direktur dinas rahasia militer 
Ta aa keterangannja pada 

nin pagi dinamakan kegiatan2 
“subversif kiri, an 

Kolonel Mohjiddin, jang diuga 
mendjadi anggota Dewan Revolusi- 
oner, mengatakan, bahwa ”semen- 
tara kaum politisi bajaran serta ana 
sir” kiri sedang mengadakan kam- 
panje dibawah tanah setjara sijstem2 
tis untuk menimbulkan  kekatjauan | 

- dan meruntuhkan pemerintah jang 
sekarang”. Dikatakan, bahwa atas 
kegiatan2 orang2 itu telah disiarkan 

  

kabar2 bohong dan surat? selebaran | 
jang bersifat mengatjau. 

  

dimuka) 

a..kol.Harga etjeran 60 sen per lembar. 

Ham 

“0. Tg 

a Idian Anwar Tjokroaminoto 

? rasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
10.— arm kota, 

Pp. 0.30 . utk. meterai).   

Sikap PSIT Thd Kabinet) 

pat SUATU STATEM 
kepada pers, 

PSII menerangkan, bahwa sidang 

Sudibjo dan Achmad Masruri. 
mengenai sikap partai terhadap 

kepada beleid fraksi PSII dalam 

Atas pertanjaan ,,Antara”  kemu- 
mene- 

rangkan, bahwa kini soalnja terse- 
rah kepada pemerintah bagaimana 

kemudian sikapnja — terhadap kedua 
anggota PSII 
schors oleh partainja. Dalam rapat 

tersebut tidak dibitjarakan sama se- 
kali kemungkinan2 tentang adanja 
reshuffle jang sebagai konsekwensi- 

nja, misalnja memerlukan pentjalon- 
an baru dari PSII sebagai ganti ke- 
dua orang tadi. Tentang soal ini ka- 

  

Setudju Soal | 
Sterilisasi 

PAUS PIUS KE-XII hari Sela 
sa membenarkan lagi bahwa 
zeredja Kaholik menolak sterili- 
sasi (sematjam mengebiri) jang 
dipandangnja melanggar tata mo 
ral Kristen. Perniataan iri  di- 
utjapkan dalam sebuah pidato di 
muka International Congress of 
Medica! Geneties jang pertama- 
tama. Paus menjatakan bahwa 
sterilisasi bukanlah suatu  tjara 
jang ethis untuk mentjegah ge- 
netik (evolusi menurut kehendak 
alam) atau eugenik (memperbaiki 
keturunan dengan menjaring per 
kawinan), baik dalam prinsip 
maupun praktek. (AFP) 

  

Lokanathan: 
Asia “Harus Bersandar 
Atas Kekajaan Alamnja| 
Dan Keuangannja Sendiri 

PANITYA kerdja ECAFE jg 
terdiri dari 36 orang Rebo pagi 
mengadakan sidang di Bangkok, 
uantuk mendengarkan keterangan2 
ketua ECAFE dr. Lokanathan jg 
dalam kata sambutannja menegas 
&an pentingnja bantuan negara2 
“sing dan pemasukan kapital bagi 
Asia. Sidang jang djuga dihadiri 
leh 6 orang penindjau dari tja 
sang PBB istimewa, termasuk 
ahli2 keuangan dari 16 negara 
Asia, memperbintjangkan aspek2 
keuangan dalam perkembangan2 
ekonomi di Asia. 

Dalam kata sambutannja, - dr. 
Lokanathan mengeluarkan peri- 
agatannja agar negara2 Asia jang 
mendjadi anggauta ECAFE dja 
ngan mengharapkan tambahan 
bantuan luar negeri dan investasi2 
pada dewasa ini. Oleh karena itu, 
demikian katanja, Asia harus ter 
gantung daripada sumber2 alam 
dan persediaan keuangannja sen 
diri, dan oleh karena itu masalah 
padjak akan mendjadi masalah 
jang sangat penting. Dr. Lokana- 
than mengachiri pidatonja dgn. 
menjatakan, bahwa sumber2 pa-   djak harus diperbanjak. (AFP) 
    

Bid Harus Tjari Kawan 
Di Barat,/Mengenai Irian 

Andjuran 
MENGH, DAPI TUNTUTAN -e me $ hendak Tri Ka Me dng loka Indonesia 

e nesia, 

»Elsevier“ 

jang berulang2 
Ingkan kewilajah Republik Indo- 

sokongan 15 negeri didalam blok Arab- Asia-Afrika jang berdiri dibelaka ng Indonesia, maka pihak Belan 
da harus teguh pada pendiriannja dah meminta djaminan 
Bebe Ek Tenda 

      jang oleh Pe 
gelang pernah 

  

3 bulan, karena dipersalahkan 
mengadakan rapat zonder idzin, 
belakangan ini dikabarkan, bah 
wa ia pun ter im pe 
kara SOB. Ta pa Sa 
mah pendjara Magelar gerak- 
geriknja menundjukkan Kjai Sli- 
rodiwismo terganggu ingatannja. 

       

  

Oleh jang berwadjib ia diserah- 
kan kepada rumah sakit djiwa 

kemudian di Kramat Magelang, 
pindahkan ke Bog 
kit ingatan sa I sekarang. 

Dalam pada tiu, menurut kete 
rangan jang diperoleh dari kala 
ngan pemerintah setempat, baru? | 
ini seorang pengikut IIH telah 
datang di Djakarta untuk mene- 

dan wakil Perdana Menteri Wong | 
sonegoro dengan maksud minta 
pendjelasah dan supaja Kiai Sli- 
rodiwismo dibebaskan dari taha- 
nan. Dapat ditambahkan, bahwa 
Kjai Slirodiwismo telah ditahan 

kian madjajah 
nja tg. 4 September mengenai Irian Barat. 

Slirddindikito Tak, 

dari 
».Elsevier” menulis dalam 

Meskipun pihak Amerika Seri- 

kat telah menegaskan baru2 ini, 

bahwa dia akan bersikap netral” 

dalam persoalan Irian Barat, Neder- 

land harus mendapat kepastian dari 

'Amerika Serikat, Inggris, Australia 

dan New Zealand jg djuga takut 

kepada kekatjauan dan kekosongan 
strategis, bila Irian Barat djatuh ke 

tangan Indonesia,” kata madjalah 

itu lagi. 
»Bukan sadja Belanda harus men- 

dapat kepastian dalam soal ini, te- 
tapi Belanda djuga harus mendapat 

'djaminan dari negara2 Barat jg 

mempunjai kepentingan di Timur 

Djauh dan Pasifik. ) j 

“Perdjandjian politik sadja tidak 

mentjukupi, dan perbendaharaan Be 

landa sadja tidak tjukup untuk meng: 

ongkosi perkembangan di Irian Ba- 
rat, kata ,.Elsevier”. Disini terletak 

lapangan kerdja jg besar bagi ba- 

'dan2 internasional, seperti . didalam 
rangka Pasal Empat, Rentjana Ko- 

lombo, Bantuan Technik, dari Unes- 

2-5 Pp Ic n Perserikatan Bangsa2.” mui beberapa anggota parlemen |“ dat Perserika 8 Sesudah mengandjurkan Irian Ba- 
rat djangan dilepaskan, achirnja ma 
djalah itu mengatakan, bahwa djika 
pihak Indonesia ingin  menghapus- 
Ikan Uni dan Persetudjuan  Konpe- 
|rensi Medja Bundar, dapatlah Be- 
landa memenuhi keinginan ini. De- 

Selandjutnja diterangkan, 
': 1 kabinet berkenaan dengan kete- 

dise |rangan pemerintah, sidang semalam  mienjerahkan . soal tersebut 

jang baru sadja di-'! 

Katholik Tak 

(pula selandjutnja, bahwa tentang su- 

  

itentukan 
Putjuk Pimpinan Tunduk Pada De-| 

wan Partai Mengenai Schorsing 
- 0. Abikusno Cs. 

ENT jang dikeluarkannja sema- 
Anwar Tjokroaminoto dari Putjuk Pimpinan 

Putjuk Pimpinan PSII (Dewan 
dan Ladjnah Tanfidzijah) pada malam tanggal 7 September 
dengan suara bulat dapat mentaati ke : 
mengenai schorsing terhadap diri 

putusan Dewan Partai 
Abikusno Tjokrosujoso, 

bahwa 

DPR, jang akan menentukan si- 
.” 'kapnja setelah djawaban pemerintah jang terachir. 

tanja mungkin masih perlu dilihat 
perkembangan selandjutnja dan ter- 

utama perlu diketahui bagaimana si- 
kap kabinet dalam  keseluruhannja 
menghadapi soal ini. 
Mengenai 

kemudian PSII dalam menghadupi 
pemerintah dalam hubungannja de- 
ngan kedjadian - pengschorsarn dari 
dua orang menteri PSH dari parisi- 

nja, maka Anwar Tjokroaminoto 
mendjawab bahwa dalam hal -ini, 

PSII akan memisahkan soal sikap 
kepada pemerintah dari kedjadian 
schersing kedua menteri angectarji 
tadi. Djelasnja, dengan tidak meng- 
hubung?2kan soal schorsing tadi me- 

njokong atau ridak menjokongnja 
PSII terhadap kabinet sekarang akan 
melulu didasarkan kepada pertim- 
bangan mengenai ,,program-politik” 
kabinet, hal mana penglaksanaannja 
setjara procedueel masih akan di- 
nantikan kepada djawaban pemerin- 
tah jang terachir. Sesudahnja maka 

baru fraksi PSIL dapat menjatakan 
sikapnja. Lebih landjut oleh Anwar 

Tjokroaminoto digambarkan bahwa 
agaknja oleh fraksi PSII masih di- 
harapkan penegasan mengerai bebe- 
rapa soal dalam djawaban pemerin- 
tah babak kedua. 9 

Dewan partai lebih meng- 
utamakan demokrasi par- 

tai. : 
Dari kalangan jang berdekatan, 

P.I.-Aneta mendapat -pendjelasan, 
bahwa kedjadian “schorsing- en 
sekali-kali bukanlah soal perebutan | 
korsi, melainkan semata-mata akibat 
pelaksanaan demokrasi partai jang 
harus dita'ati terhadap dan oleh sia- 
papun djuga dalam PSILI. Diterang- ' 
kan pula, bahwa kedjadian itu .bu- 

kan pula disebabkan pertentangan 
antara Abikusno cs. peribadi dengan 
fihak lain. : i 5 
Dalam keterangannja kalangan jg. 

berdekatan tersebut disamping “me-! 
njatakan kemasjgulannja terhadap 
akibat jang harus dipikul oleh Abi- 
kusno, pun djuga berpendapat, bah- 
wa kedudukan Abikusno sebagai 
menteri perhubungan bukan tidak 
sesuai. : 

Alasan2 tindakan 
partai. 

Lebih djauh diterangkan oleh fi- 
hak jang berdekatan dengan PSIL 
tersebut kepada P.I.-Aneta, bahwa 
pada mulanja oleh karena sidang 
menganggap bahwa tindakan2 daru- 
rat jang dilakukan oleh ketua Ladij- 
nah Tanfidzijah -betul2  disengadja 
karena sebab2 teknis, jakni tidak ber 
hasil melakukan perhubungan tele- 
pon, maka sidang tersebut dengan 
suara 14 lawan 3 dan 1 blanko te 
lah menerima alasan darurat jang 
dikemukakan oleh ketua L.T., Abi- 
kusno. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
dari penjelidikan jang seksama dida- 
pat keterangan, , bahwa  formateur 
Wongsonegoro beranggapan, bahwa 

PSIl-lah jang tidak menjetudjui du- 
duknja — Arudji Kartawinata, jang 

pernah diminta oleh formateur un- 
tuk. menduduki korsi pertahanan dju- 
ga telah disetudjui oleh dewan par- 

tai. Keterangan ini, menurut fihak 
tersebut, menjatakan kepada dewan 
partai, bahwa ketua L.T. dengan te- 
gas2 membohongkan berita itu, sam- 
bil: menjataakn bahwa formateuridh 
jang memberi keputusan untuk tidak 
memberikan — portofolio pertahanan 
kepada PSII. 
Menurut 

tertulis dan 

dewan 

fihak tersebut dengan 
ditanda-tangani sendiri 

ketua L.T. tidak memperdjoangkan 

portofolio pertahanan seperti jang 

diputuskan oleh sidang dewan partai 
dan Ladjnah Tanfidzijah pada tang- 

gal 27 Djuli jang lalu. Diterangkan 

rat formateur jang terachir, bertang- 
gal 30 Djuli 1953, jang menjatakan 
tentang ditariknja kembali usul PSII 
dulu, ialah pentjalonan Arudji Kar- 
tawinata sebagai menteri pertahanan 
oleh ketua L.T. PSII dan dalam 
pada itu menawarkan portofolio per- 
hubungan dan kesedjahteraan negara 
jang disetudjui sendiri oleh ketua 
L.T., Abikusno setjara lisan pun ti- 
dak disampaikan kepada sidang de- 
wan partai dan Ladjnah tersebut pa- 

da tanggal 10 Agustus 1953. : 

Mengenai perkembangan 
dan akibat2-nja. 

Pertanjaan siapakah jang ditjalon- 
kan oleh dewan partai PSII bila 
Abikusno sampai meninggalkan ke- 

dudukannja pada kabinet, fihak tadi 
menerangkan, bahwa soal itu dalam 
sidang malam Senen tidak pernah 
dibitjarakan, karena jang diutama- 
kan adalah soal disiplin dan demo- 
krasi partai. Diterangkan pula, bah- 
wa memang ada kalangan2 jang me- 
rasa kuatir sebagai akibat schorsing 
kedua menteri tersebut oleh partai- 

nja. £ 
Fihak N.U. menganggap 
soal dalam. 

Atas pertanjaan bagaimana sikap 
atau pendapat N.U. tentang tinda- 
kan dewan partai PSII terhadap ke- 
dua anggotanja tersebut,  kijai ha- 

dji Maskur, menteri agama,  mene- 
rangkan, bahwa soal itu akan ditin- 
djau oleh partainja bila sudah njata 
nanti bahwa soal itu 'menjinggung 
lapangan pemerintahan. — Tindakan 
sekarang ini, menurut hadji Maskur 
ladalah soal intern PSII sendiri dan 
ia jakin, bahwa PSII dalam tinda- 

| kedua-puluh, di 

pertanjaan bagaimana | 

panuli Selatan, 
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Konsepsi Ne- 

| gara Islam | 
- & 

  

   

  

| #kan Dirundingkan 
Dim Muktamar Per- 

satuan Islam 

lam di Bandung mengabarkan, 
bahwa pada tg. 17 sampai 20 Sep 

| mar Besar Persatuan Islam P 

| akan hadir 

| Pengurus Besar Sera 

tember jg akan datang di Ban- 
(dung akan dilangsungkan Mukta 

ang 
pertama dizaman merdeka. Muk 

utusan2 dan para ulama Persatu 

  

an Islam dari seluruh Indonesia. 
Diantara persoalan2 jg. akan 

diperbintjangkan — dalam mukta- 
Mar itu tatan-t) konsepsi Negara 
Islam, 2) soal Mahkamah Is:am 
Tinggi dan 3) difinisi agama. 

Sebagai penutup -dari mukta- 
mar jni akan diadakan rapat ak- 
bar ummat Islam dilapang Tegal 
lega pada tg. 20 September di 
mana antara lain Moh. Natsir 
dan M. Isa Anshary akan berbi- 
tjara. (Antara) 

  

- . .. 5 29 

»Masjumi-Baru” 
- Lahir Di Minahasa 

Di Minahasa pada beberapa 
bari jg lalu telah didirikan partai 
»Masjumi Baru”, jang diketuai 
oleh UU. Niode dan. Achmad 
Rebo. Masjumi jang - lainnja se- 
perti diketahui diketuai oleh 
1. Bilondatu. Anggota2 partai 
»Masjumi Baru” ini telah ikut 
mentjalonkan diri untuk D.P.R. 
Minahasa, sedang anggota Masju 
mi tidak. 5 

GANGGUAN HARIMAU DI 
TAPANULI SELATAN. 

Menurut harian ,,Tangkas” Me 
dan sedjak tahun 1953 diketja- 
matan Lumut dan Anggoli di Ta- 

keganasan hari: 
mau mendjadi-djadi, Selama itu 
ada 30 orang dari penduduk ke- 
tjamatan itu jang mati mendjadi 
mangsa harimau. 2 

    

Pers RussiaMeng utuk Pemili- 
han Ojerman-barat 
Kemenangan Adenauer Akan Berakibai 

Penolakan Russia Atas Undangan 

Konperensi Lugano? 

PERS SOVJET UNI hari Selasa mengutuk pemilihan. jang 
hari Minggu j.!. dilangsungkan di 
ngan kemenangan Adenauer. Suara vers Soviet ini 
Cugaan kalangan diplomasi di Moskow, bahwa Sovjet Uni 
menolak undangan regara2. Barat, supaja diadakan 
4-Besar mengenai Djerman, di Lu gano, Swis. 
Sovjet muat kira-kira 1.000 perkataan mengenai 
Dijerman Barat itu, dalam mana 
analisa bahwa pemilihan tadi dilakukan 
pa'su.” 

Pena $ 

Sunario: 
Tak Ada Persetudjuan 
Antara Pihak Kominis 
Dan Pemerentah Me- 

ngenai Politik L. N. 
MENTERI Luar Negeri, Mr. 

Sunario, menerangkan kepada 
pers di Manila, bahwa pemerintah 
Indonesia akan mendesak  Dje- 
pang supaja membaiar ganti ke 
rugian perang, tetapi ia tidak da 
pat menjebutkan angka2 kerugi- 
an diderita oleh Indonesia jang 
disebabkan oleh musuhnja jang 
dulu itu. Menteri Sunario berbi 
tjara ini didevan wakil2 pers se 
belum naik pesawat udara jang 
akan membawanja ke New York, 
untuk mengepalai delegasi Indo- 
hesia pada Sidang Umum Perse 
rikatan Bangsa2. 

Dengan tiga orang” anggota 
stafnja Menteri Sunario telah 
singgah di Manila untuk menga 
dakan perundingan dengan pem- 
besar2 Filipina tentang masalah 
Indonesia-Filipina. 

Mr. Sunario mengatakan, bah 
wa tidak ada persetudjuan apa 
sadja antara kaum komunis “dan 
pemerintah Djakarta myngenai 
politik luar negeri Indonesia. De 
mikian UP dari Manila. (Antara) 

  

Sudah Diketahui 
Sumber 

Proklamasi, N1L” Di Su- 
lawesi-Selatan 

Akan Ada Gerombolan2 La 

Mau Menjerah 
PAGI HARI Selasa jl. Perwira Pers T.T. VI! kapten Raha- 

sia memberikan keterangan2 sekitar soal keemanan di territorium 
VI dan Sulawesi Selatan chususnja kepada pers Makassar. Men 
genai kesulitan2 jang dihadapi dalam 'perielesaian keamanan di 
daerah ini oleh kapten Rahasia dikatakan, bahwa hal ini disebab 
kan a.l. karena keadaan-dalam di T.T-. YI dan Sulawesi Selatan 
chususnja jang tidak menguntungkan kita, misainja sadja djaring2 
djalan jang kurang, luasnia daerah, di. Diserukan oleh kapten 
Rahasia supaja masjarakat dengan sungguh2 membantu alat2 ne 
gara dan didalam Angkatan Perang sendiri harus di-insjafi ten- 

pelindung rakjat. tang tugasnja selaku 

x 

Tentang desas-desus jg ditiup2 gu nan militer T.T. VI dan Markas 
na membangkitkan rasa kedaerahan 
dalam A.P., dikatakan, bahwa kita 
hanja punja satu A.P. jg mengabdi 
kepada kepentingan rakjat dan ne- 
gara. Kepada masjarakat ramai di 
serukan supaja menginsjafi hal ini 
dan sedapat mungkin membantu se 
gala usaha dalam pemulihan kea- 
manan.. 

Mengenai apa jg disebut Negara 
Islam Indonesia, oleh kapten Raha- 

sia diterangkan, bahwa oleh pimpi- 

  

Seluruh Gerora- 

bolan Murtala 

Menjerah 
Lengkap Dgn Semua Per- 
sendjataannja : Gerombo- 

lan Berdjumlah 500 
BERITA TERLAMBAT jang 

diterima dari Bone  menjatakan 
bahwa pada tanggal 31 Agustus 
ji-b.l. seluruh anggota gerombolan 
Murtala alias Musa jang berdjum 
lah 500 orang bersama 'keluarga- 
nja dan semua sendjata2nja telah 
menjerahkan diri pada tentara ba !. 
talion 720 didaerah Wadjo. Djum 
lah sendjata mereka 50 putjuk 
antaranja 1 mortir dan 2 brengun. 
Seperti pernah , diberitakan ge- 
rombolan Murtala dengan induk: 
pasukannja pada tanggal 16/17 
Agustus telah meninggalkan da- 
erah Batu (Soppeng) karena te- 
rus diuber-uber oleh tentara dan 
polisi kemudian masuk daerah 
Wadjo dimana terdapat tanda2 
ja akan mengadakan kontak dgn 
Angkatan Perang, sehingga ru- 
mahnja dibakar oleh kawan2nja 
sendiri (pasukan Usman Balo). 
Kedudukannja kemudian amat 
sulit karena baik Angkatan Pe- 
rang, Kahar Muzakar dan Us- 
man Balo sendiri mendjadi lawan 

'membelokkan- perhatian 

| Tentang keadaan diberbagai re 

PR ANA AI PENARI Bata 

gi Jang 

Besar Angkatan Darat sudah diper- 
oleh petundjuk2 jg lebih terang dan 
njata dari mana sumbernja prokla- 
masi N.LI. itu. Tetapi ia belum se- 
dia menjebut sumber itu. Tjuma di 
djelaskannja, sudah -tjukup  bukti2 
shidup” jg ditangkap: “dan sedikit 
waktu lagi oleh pimpinan militer 
akan diumumkan sumber jg dimak- 
sudkan. 

Tetapi, kata Rahasia  darimana- 
pun datangnja proklamasi itu, harus 
kita anggap hal ini suatu usaha utk 

masjarakat 
ig waktu itu hendak merajakan pro 
kklamasi 17 “Agustus 1953. 
: Tentang keadaan diber 

bagai resimen. 

simen diterangkan pada umum- 
nja, di -resimen2. 24, 25 dan 26 
keamanan baik. Tetapi mendjaga 
keamanan lebih sulit dari memu 
langkan keamanan. Djadi hal ini 
djuga djangan dipandang enteng. 
'Ditambahkannja bahwa ada ka 
bar2 tentang infiltrasi dari kaum 
pengatjau dari Mandar  kedjuru- 

Djerman Barat dan berachir de 
memperkusi 

akan 
konperensi 

Semua - suratkabar 
pemilihan di 

disebut hasil2-nja dan sebuah 
sdibawah terror dan di 

"Harian ,,Izvestia”, suratkabar res- 
mi pemerintah Sovjet, tulis: ,,Kekua 
tan2 reaksioner internasional, mulai 
Wall Street sampai ke Vatikan, te- 

lah mempergunakan segala tjara un 
tuk mentjekik protes rakjat terha- 

dap politik pendjahat Adenauer utk 
i merobah Djerman Barat mendjadi 

batulontjatan jg paling berbahaia ba 
gi peperangan baru, jg menguntung- 
kan tauke2 Amerika.” 
Wartawan UP di Moskow, Henry 

Shapiro, mengabarkan bahwa kores 
ponden ,,Izvestia” di Berlin memper 

kuat ramalan? para diplomat di 
Moskow, bahwa kemenangan . Ade- 
nauer akan ,,melenjapkan kemung- 

kinan dipersatukannja Djerman.” 
Koresponden “,Izvestia” tadi sete- 

rusnja tulis bahwa pemilihan  be- 

bas tadi ialah apa jg ingin dikena- 
kan oleh kaum militaris Djerman 
Barat bersama madjikan2 mereka jg 
ada. diseberang Lautan Atlantik atas 
seluruh Dienan” 
»Akan tetapi rakjat Djerman bu- 

kanlah telah dibebaskan untuk mem 
biarkan tjalon2  pendjadjah dunia 
menguasai mereka,” kata korespon- 
den tadi seterusnja.” 

Amerika, Inggris dan Perantjis te 

kan Djerman dan Austria: 
pada itu mereka menjatakan bahwa '! 
suatu pokok terpenting dalam ren- 

tjana2 Barat untuk mempersatukan 
kembali Djerman, ialah dilakukan 
nja pemilihan jg bebas. 

«Daily Express”: Hampir 
dengar deruan kaplaars. 

Berita AFP dari London sementa 
ra itu mengabarkan, bahwa harian 
Inggris ,,Daily Express” dalam ko- 

mentarnja tentang hasil pemilihan d' 
Djerman Barat tulis, bahwa para pe 
milih dinegeri tadi sekarang telah 
menjatakan —- dalam politik- — rea- 
lisme ulet jg telah memulihkan me- 

reka dari pada keruntuhan sehan- 
tjur2nja. Dengan sekali gus, mereka 
mendjadi anak emas Gedung Putih 

dan State Department. Kemenangan 
Adenauer dalam pemilihan ini, se- 
perti djuga pemulihan ekonomi ne- 
gerinja, dengan tjepat akan didjel- 
makan mendjadi ,,power politics.” 

Kalau Djerman masuk kembali 
dalam gelanggang, kata harian tadi, 
»kita hampir dapat mendengar de: 

ruan serdadu2 jg berkaplaars berba 
ris.” Harian tadi dengan rasa ber- 
tambah tjemas melihat betapa “Ing- 
gris mempunjai kewadjiban2 di Ero 
pa, jg mungkin akan berarti bahwa 
Inggris diseret oleh kaki Djerman 
kedalam kantjah peperangan balas 
dendam di Timur.” (Antara). 

PersediaanBom 

Atoom USA 
Dapat Dikatakan Telah 

Mentjapai Djumlah 
. Empat Angka 

HANFON BALDWIN, kores- 
ponden militer harian ,,New York 
Times” dalam karangan jang di 
muat olsh harian tsb. pada hari 
Minggu bahwa persediaan sendja: 
ta atom A.S. sekarang mungkin 
kini sudah dapat dikatakan 
moliputi djumlah dengan 4 angka 
artinja melebihi 1060 buah sen 
djata. Dalam pada itu, demikian 
Baldwin selandjutnja, hiagga kini 
bclum ada bukti bahwa Rusia 
telah dapat djuga membuat pel 
bagai matjam sendjata atom se 
perti jangotelah dapat dibikin di 
A.S., walaupun pada waktu ini 
pertjobaan2 di Sovjet menundjuk   san daerah Donggala dan . oleh 

karena itu bantuan militer diper 
ybatasan. itu masih terus diperlu 
kan oleh pemerintah sipil. 

Ada pasukan2 jang akan 
melaporkan diri lagi. 

Mengenai gerombolan Murtala jg 

telah melaporkan diri dengan anak 
buahnja, diterangkan bahwa djum- 
lah mereka sebenarnja 620 orang. 
Pelaporan diri ini mungkin disebab- 
kan karena pidato Presiden tempo 
hari, mungkin djuga karena mereka 
ditolak oleh T.I.I. Mereka diperlaku 
kan dengan. baik. 
Sementara itu oleh Rahasia di ka 

takan pelaporan sematjam ini akan 
di ikuti oleh satu pasukan 
tetapi ia belum sedia menjebut na- 
ma pasukan tsb. Tjuma dikatakan 
mereka memadjukan sjarat2 antara 

nja diberikan “satu daerah dimana 
mereka akan membuka tanah dan 
tidak akan hidup dari pengemisan. 

Demikian. antara lain Perwira 
Pers didalam konperensi dengan pa   nja. 

Fressinet : Buruh Djangan Tjampuri Soal? Politik 
DIDALAM RESEPSI kongres Per 

bum tanggal 6 jang lalu - digedung 
Pekan Raja Surabaja, Andre Fressi- 
net wakil dari Gerakan Sarekat Bu- 
ruh Sedunia mendapat kesempatan 
djuga untuk menjampaikan sambu- 
tannja dan menjatakan antara lain 
sebagai berikut:  Minjak adalah sa- 
lah satu bahan jang penting bagi   

kannja tidak akan menjulitkan pe-     sedjak tahun 1951, (Antara) mikian ,,Elsevier”. (Antara). merintah. (Pia), 
modal asing jang dibutuhkan untuk 

bahan perang. - Karena itu djangan 

   

  

   

Lamb 1 3 Keb 

nK an 
stasiansch Genootichap 

yan Kunstenen Wata
nschapden 

ra Wartawan Makassar. (Antara). 
Mba m1 sa AI 41 MAAN 

dikira bahwa modal asing suka me- 
lepaskan minjak di Indonesia begitu 
sadja kepada pemerintah atau rakjat 
Indonesia. Ketahuilah bahwa dari 
minjak ini, modal asing dapat ke- 
untungan jang sebesar2nja, tetapi 
rakjat Indonesia jang ketempatan ba- 
han minjak ini, sampai sekarang ma 
sih tetap miskin. 

Dalam memperdjdangkan supaja 

udaiaan tedanatia 

       

lainnja, | 

kan usaha2 kearah itu. 
Baldwin mengatakan bahwa me- 

nurut dugaan persediaan  sendjata 
atom di Rusia meliputi djumlah an 
tara 100 dan 300 buah. Tak dapat 
disangsikan, demikian Baldwin, bah 
wa A.S. masih tetap memegang pim 
pinan, jg njata. dalam hal djumlah 
persediaan sendjata. atom dan. da- 
lam hal alat2 ' pembawa  sendjata 

  

  

Nj. Marian Hart, nenek seorang 

seorang navigator. Nj. Hart terbang 

pada tg. 17 Agustus j.l. 

Shani 

  

mengarungi lautan Atlantika dengan pesawat-terbangnja bermoter satu 

jang ia kemudikan sendiri. Dalam penerbangan tadi, ia ditemani oleh 

di Shannon, Irlandia 13 diam kemudian. 
Pada. gambar: Nj. Hart, waktu mendarat di 

  

Nenek # 
Penerbang 

umur. 61 tahun, telah Berhasil 

dari Newfoundland dan mendarat 
Pen@rbangan tadi dilakukan 

1on.     

  
en INN en mera 

Pemerentah 

sementara pembesar2 kemiliteran 
dikenakan kepadanja, demikian d 
langan2 resmi di ibu-kota Iran. 

Mossadeg telah   
lah mengundang Sovjet supaja ber- | 
konperensi di. Lugano untuk bitjara- | 

dalam j 

| Australia. Tetapi menurut ketera 

waktu mana pembesar2 militer 

Mosaddegh 

Dim Suasana Rahasia 
la Muvgkin Dibadapkan Hakim 

Sipil Dan Tentara | 
PERDANA MENTERI Iran dr. Mohammad Mossadeg jang 

digulingkan kini sedang diperiksa dalam sebuah pendjara Teheran, 
menjusun tuduhan2 jang akan 
iterangkan hari Selasa oieh ka 
Nama pendjara itu sangat dira 

hasiakan, akan tetapi diduga di barak2 Djamsheediven jang letak 
nja dibagian barat-laut Teheran. Kabarnja kira-kira seminggu jl. 

dipindahkan kesana. Menurut prosedure normal 
di Iran, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan2 pendahuluan pada 

mengumpulkan bukti2 dan menju 
sun tuduhan2 sebelum perkara diadjukan kpd. pengadilan militer. 

Pemeriksaan2 atas Mossadeg akan 
dirahasiakan, sedang identitet djak- 

sa tentaranjapun belum diketahui. | 
Mossadeg mungkin akan mengha- 

dapi dua djenis pemeriksaan perta- | 

ma dimuka pengadilan tentara dan 

jg kedua dimuka mahkamah terting | 
gi Iran untuk tuduhan2 melakukan | 
kedjahatan selama ia mendjabat per | 
dana menteri. | 

Seorang pembesar tinggi mene- 
rangkan bahwa ,,mungkin .Mossadeg 
hanja akan dihadapkan kepada pe- 
ngadilan sipil, bila pengadilan tenta 
ra memutuskan tidak akan menun-: 
tutnja.” 

Pertanjaan2 sekarang atas Mossa- 
deg kabarnja hanja meliputi waktu 

selama Mossadeg mendjalankan pe 
kerdjaan perdana menteri, sesudah 

ia menerima keputusan Shah: Iran 
jang mengganti ia dengan djenderal 
Zahedi. 

Pan. Iran-Amerika bitjara 
kan bantuan dari Ameri- 
ka. 1 

Suatu panitya tjampuran, jg terdi 
ri dari wakil2 Iran dan Amerika Se 
rikat, hari Senen telah bersidang 
di. Teheran, guna' membitjarakan 
bantuan sebesar $ 45.000.000 jg di 

berikan Amerika kepada Iran. Se- 
perti diketahui, Amerika ambil ke- 
putusan untuk memberi bantuan, se 

sudah Shah Iran dan PM  Zahedi 
menjatakan keinginan supaja Iran 
mendapat bantuan dari luar negeri. 

2 pemimpin .,Gerakan 
Iran Anti imperialis” di- 
tangkap. 

Menurut keterangan jg diperoleh 
di Teheran pada malam Selasa, 2 
orang anggota terkemuka dari ,,Ge 
rakan Iran. anti Jmperialis”, pro- 
Tudeh, bernama Dr. Ahmad .Rah- 
man dan”'Dr. Ali Nami, telah di 

tangkap. Mereka terdapat diantara 
30 anggota Tudeh atau jg bersim- 
pati dengan Tudeh jg telah di tang 
kap selama 24 djam belakangan ini. 

: (Antara). 

  

Inggeris Akan Le- 
« 

dakkanBom-Cobalt? 
Kalangan resmi Inggris hari 

Selasa tidak mau membenarkan 
atau membantah berita2 jang me 
ngatakan, bahwa bom cobalt akan 
diledakkan dim pertjobaan. atom 
jang akan datang di 'Woomera, 

ngan dari sumber Australia jg di 
peroleh harian ,,Evening News”, 
bom itu tidak akan  diledakkan 
dalam perijobaan2 di Woomera 
dalam bulan Oktober. (Antara) 

  

KembarEnam   atom ke sasaran. Tetapi Sovjet Uni 
dengan bantuan 'ahli2 tehnik dan 
fasilitet2 Djerman dapat menjamai 
bahkan melanggar A.S. dalam per- 
kembangan perbuatan peluru, demi- 
kian Baldwin. (Antara). 

— Pada hari Selasa pagi da- 
lam pameran pesawat terbang di 
“Farnborough  (Inggeris) sebuah 
pesawat helikopter — Angkatan 
Udara Inggeris telah djatuh dan 
2 orang penumpangnja  menda- 
pat luka2 parah. Helikopter itu 
telah djatuh diatas sebuah ha- 
nger. 

tambang minjak di Indonesia 
"kuasai oleh negara, maka organisasi 
| Pertumn harus diperkuat bersama- 
sama dengan Sobsi, serta- harus 
menginsjafkan serikat2 buruh minjak 
lainnja disamping Perbum jang meng 

akibatkan tidak kuatnja organisasi, 

Organisasi buruh hendaknja djangan 
sekali2 mentjampuri politik atau 
mengikuti sesuatu idiologie, dan me 
njerahkan sadja soal2 itu kepada 

di- partai2 politik, karena djika organi- 

Di Mexico 
| 
|. ENAM ANAK BAJI KEM- 
BAR telah dilahirkan oleh se- 

torang petani Indian dipegunung- 
lan negara Mexico, demikian ka- 
(bar jang diterima hari Senen, 
| Tiga dari ke-enam baji itu, 2 pe- 
trempuan dan seorang laki2 telah 
meninggal beberapa djam sesudah 
dilahirkan, dan ketiga baji lain- 

|nja, seorang laki2 dan 2 perems 
puan sampai sekarang masih 
hidup Ibu anak2 itu, Maria Gar- 

|cia de Deaz, berada dalam kea- 
daan sehat waPafiat, 

sasi buruh mengikuti sesuatu idio- 

logie, maka perdjoangannja untuk 
mentjapai perbaikan nasib akan Ie- 
mah. Dalam perdjoangan melawan 

modal asing jang kuat itu, buruh 

harus menggalang persatuan jang 
kuat bersama-sama dengan Sobsi 
dan Gerakan Sarekat Buruh Sedw 
nia akan ikut menjokongnja. Demi- 
kian Andre Fressinet, (Antara),   

z 

Ra ne Njatakan 

“Terima-Kasih 
Atas Penghentian Penrak- 
toran: Boneka2 Imperialis 
Dan Traktor Dibakar 

BERTEMPAT di Tanah La- 
pang Merdeka di Medan pada 
Selasa pagi telah dilangsungkan 
rapat raksasa jang dihadiri oleh 
beribu-ribu anggauta2 persatuan2 
tani dan perserikatan2 buruh. Ra 

ipaf ini diselenggarakan oleh Pani 
tia Penjambutan Penghentian 
Traktor Maut dan Pembongkaran 
Rumah2 Rakjat. Didalam rapat 
banjak dibawa poster2 jg antara 
lain berbunji: ,,Hidup para tani”, 
»Hidup demokrasi”, ,,Hidup per 
satuan nasionaP”, ,,Hidup kabinet 
Ali-Wongso” dan sebagainia. Bz- 
berapa poster jang menuntut di 
petjatnja gubernur Sumatra Utara 
Ahdul Hakim disingkirkan  olch 
polisi. 

Dalam rapat raksasa ini telah 
berpidato S.M. Tarigan dari Barisan 

Tani Indonesia, seorang. wakil PNI, 

seorang wakil golongan wanita, Ju- 
suf Adjitorop dari PKI, wakil2 
SOBSI dan Sarbupri,. J. Phan dari 
Dewan Ekonomi Indonesia, seorang 

wakil pemuda dan seorang domine 

Panitia Pembelaan Perdamaian 
Dunia”. 

Achirnja) dalana rapat tersebut 
dibatjakan pernjataan bersama jang 

mengatakan, bahwa ke 60.000 

orang jang hadir “dalam rapat ini 
mengutjapkan terima kasih atas ka 
binet Ali-Wongso, mendesak pem 

bebasan pemimpin2 rakjat jang te 
lah ditangkap oleh jang berwadjib 
berkenaan dengan soal pembagian 
tanah di Sumatera” Uutara, penjele 

saian masalah pembagian tanah 
atas dasar rantjangan konkrit jang 
telah disusun pada tgl. 25 April 
jang lalu dan jang oleh” menteri” 
dalam negeri prof. Hazairin telah 
dianggap baik, ketika ia baru2 ini 
mengundjungi Sumatera Utara, 
menghendaki  dibentuknja — dewan 
perwakilan rakjat sementara seba 
gai Suatu tjara untuk  mengachiri 
.seenhoofdig  bestuur” di Sumatera 
Utara, - menghendaki - pembajaran 
ganti kerugian kepada para petani, 
jang mendjadi korban beleid dalam 
soal tanah, menjokong kabinet da 
lam usaha “ mendjalankan politik 
bebas, menjerukan diadakannja per 
satuan dan memutuskan — untuk 
mengirimkan sebuah delegasi ke 
Djakarta untuk memberi  pendje 
lasan2 , lebih landjut tentang apa 
jang telah dinjatakan tadi kepada 
presiden Soekarno, kabinet dan par- 
lemen. 

Sebagai penutup rapat raksasa 
ini jang dimulai pukul 10 pagi, pa 
da djam 12.30 sebuah boneka se 
tinggi 242 meter: jang menggambar 
kan seorang imperialis dan sebuah 
straktor maut” dibakar. (Pia). 

  

Drs Hartono 
Ditangk ap 

ATAS PERINTAH  djaksa 
tinggi, Sunarje, pada hari Sabtu 
jang baru lalu kepala dja- 
watan Pharmasi (kementerian ke- 
sehatan), drs. Hartono, telah di- 
tahan oleh polisi. Tindakan ter- 
sebut berhubung dengan tuduhan 
bahwa pada djawatan Pharmasi 
telah dilakukan ketjurangan2 me 
ngenai obat-obatan seharga ber- 
puluh-pulah djuta rupiah. Seba- 
gai diketahui sedjak tuduhan ter- 
sebut diberatkan kepada drs. 
Hartono beberapa waktu jang 
lalu, ia telah seringkali diperiksa 
oleh djaksa tinggi, Sunarjo, (Pia), 

--
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| SIA, Pabean Utara 38, Suraba 
Sg MOU Anna? 

     
   

E IGoppri Diserahi K 
| djiban Untuk Djawa 

$ Tengah 
  

  

LATIHAN PERANG | DARI KALANGAN jang 
ARGO” DIBUKA |berdekatan didapat kabar, menu: 

TEMPAT 

  

ARG 
| RES |rut Instruksi 

'Djawatan Perindustrian setempat 
Tgl. 7-9-53.di Sumowono, 40 

km selatan Semarang telah dibu- 
ka tempat latihan perang “Sapto 
Argo” jang diselenggarakan oleh 
T.LIV dengan biaja seluruhnja 
Ik. Rp. 750.000.—.x 

Panglima Divisi ' Diponegoro 
Let Kolonel Bachrun jang mem- 
buka dan memberi ndma tempat 
itu Sapto Argo, mengharap agar 
peserta2 latihan itu sekeluarnja 
nanti dapat mendjadi ksatria jg. 
sanggup membasmi anasir2 jang 
buruk bagi negara dan bangsa. 

Bea & Tjukai, GAPPRI telah di 
tundjuk mendjadi dealer tjengkeh 
erangan untuk daerah Djawa 
Tengah. ESA 
Sekar diketahui, pembagian tjeng 

keh diantara para anggauta jg. ter- 
gabung kepada GAPPRI dilakukan 
dengan djalan memberi angka2 pe- 
makaian tjengkeh dengan disertai 

Jangka2 pembelian pita tjukai. Pem- 
berian tjengkeh untuk para anggau- 
tanja terlebih dahulu disahkan oleh 
fihaknja Perindustrian dan Bea & 
Tjukai. Untuk Paberik2 rokok kre- 
€ tidak tergabun kepada kans snare Oka” Ka Menurut keterangan, sekarang 'GAPPRI, angka? seperti tersebut di 

  

Tjukai. 
Berhubung dengan penundjukkan 

tsb., kini di Semarang diadakan kan- 
tor Pusat oleh GAPPRI jang chusus 

  

diseluruh T.T.IV telah selesai pe 
njusunan kesatuan? ha re- | 
organisasi jang direntjanakan dan | 
latihan di Sumowono itu diperun | 
tukkan bagi kesatuan2 jang baru 
itu. Untuk pertama kali ini lati- |m urus 1g Tea han dibuka untuk sedjumlah pra | kilnja persatuan? jang ada di Djawa 
djurit, bintara dan perwira Batal- | Tengah. Kantor ini dipimpin oleh jon 432 dan-kemudian akan disu |sdr. J. Ong Tjien Liong. Di Djawa sul oleh peserta2 dari kesatuan? | Timur kantor tsb. diserahkan kepa- jang Tai Mesnpa selima € ming | da sdr. Gouw Loe Liong. Ada ke- jang Ia Pa (0 S mungkinan pekerdjaan2 mengenai gu. un $ tjengkeh dari luar negeri akan di- Lebih djauh ”Antara” menda- | mulai 
pat kabar, bahwa tidak lama lagi | Dalam instruksi tsb. a.l. dikemuka- "latihan pertama taktik penera- |kan, bahwa pembagian tjengkeh di- 
ngan seluruh Resimen” di Solo jg Imanapun harus sama dan dasarnja 
dibuka 4 bulan jang Jalus akan (pembelian pita tjukai 6 bulan. 
ditutup Djum'at ini. Latihan tsb. | Lebih djauh didapat keterangan, diikuti 25 orang bagian penera- bahwa pendirian Pemerintah  me- 
ngan dari Residen itu dan ber- |ngenai tjengkeh dalam negeri ialah, 
maksud akan dibuka pula untuk Pig aya an Tana naga 

an 1 1: yr1 masi terdapat, selama itu tida Resimen2 jang lain. k akan dikeluarkan devisen untuk pem 8470 DJANDA DI DJAWA belian tjengkeh luar negeri. Tjeng- 
TENGAH. Ikeh dalam negeri selama musim v»a- 

nen ini ditaksir Lk. 3000 ton, suatu 
Selama triwulan ke-II tahun ini (basil jang tinggi. Tiap tahunnja pe- di Djawa Tengah - mentjatat angka makaian tjengkeh di Indonesia : mu- nikah 95.500 kali. dan tierai lai th. 1949 sampai 1953 ditaksir ber 

10.070. Dari jg tjerai ini terdapat Pan 4000 ton sampai 12.000 
2.400 ig ,damai kembal?” sehingga 2 
demaa MAMA pada achir triwu-| TSING SHEN KESANDUNG. 
lan tersebut terdapat djanda Lk.| Pada hari Minggu jbl. Kes. Tsing 8.470 orang. Dari angka nikah tsb. | Shen Semarang telah mengukur te- 
daerah Brebes tertjatat jg paling ha| Naganja dengan Kes. Sukoredjo. Ha: njak jaitu 2.720, sedang daerah Te- | Silnja pertandingan sepakbola tadi gal mentjatat angka tjerai jg terting ialah 2— |. antuk Kes. Sukoredjo. 
gi. Dari 2.670 orang kawin di dae- Dua goal jang Tsing Shen kemasuk- rah Tegal jg tjerai ada 1.360 atau Kan disebabkan karena buhuh diri. 
Lk. 5096. KEPUTUSAN KONPERENSI Di Tjilatjap dari angka  tjerai PERWARI DJATENG. 1.090 ada 115 jg rudjuk kembali. Perwari  Djawa-Tengah jang 

mengadakan  konperensinja di RALLY PASSAR MATAM | Rembang tg. 3 — tg. 6 Sept. jg. 
baru lalu memutuskan: 

Oleh P.P.S.S. (Persatuan Peng- Membuat siaran tuntunan un- gemar Sepedamotor Semarang) | tuk keperluan tjabang2 dan ang- akan diselenggarakan Raliy un- | gauta2nja mengenai - pekerdjaan tuk sepedamotor, jang maksud- | dan kehidupan sehari-hari. nja membantu usaha Pasar Ma- Mengadakan Badan Pemusatan lam Semarang, dengan mengada- | Pendidikan untuk Sekolahan? ke- kan Sweepstake. Raliy tersebut punjaan Perwari. 
akan diadakan pada tanggal 25 Dalam Pemilihan Umum j.a.d. Oktober 1953 oleh Ik. 150 sepe- | Perwari tidak akan mentjalonkan damotor, dengan hadiah peme-j orang2nja sendiri. Perwari akan nang Rally: satu sepedamotor ba | aktief didalam pemilihan Umum ru dil. hadiah jang berharga Pen |dan akan memberikan suaranja daftaran mulai hari ini sampai kepada Partai jang dapat meneri paling lambat tanggal 20 Septem | ma dan sanggup memperdjoang- ber 1953 dengan disertai uang jkan program Perwari. 
pendaftaran sebesar. 40-—.  ter- Memilih kembali Nj. Surya-: masuk embleem Rally jang indah | Hadi sebagai ketua. Kommissari- dan makanan dalam periombaan. | aat Djawa-Tengah dengan vol Untuk duorijder (copilot) uang mandaat menambah atau mengu- pendaftaran tambah  Rp.15.—. | rangi anggauta2 Kommissariaat. Alamat pendaftaran : So Ing Hie, Selandjutnja — 'mengandjurkan Bodjong 10 Semarang. kepada tjabang2nja, supaja pada 

: RD ig. 22 Desember -j.a.d. sebagai 
sumbangan kepada Panitya Peri: 
ngatan Seperempat ahad Perdjo- 

  

       AAN NN 
Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
akan terdjadi dikemudian hari, 
tentulah banjak ' Halangan2 dan kan jang berhubungan dengan 

sultasibiro Perkawinan, tempat 
penerangan dan menerima  pela- 
poran2 disekitar perkawinan. Me 
laksanakan pembentukan Perkum 
pulan orang tua murid, untuk be 

Kesukaran2 bisa dapat disingkir- | P-B.H. Tjabang2 membuka Kon- | kan. Periksakanlah djika kau hen 
dak memetjah kesulitan? penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan. 

M, S. Rahat 
fiira £ kerdja kearah pendidikan moraal 

Er pa Ocu Na terhadap pemuda pemudi. “Men- 
Seteran 109. — Semarang. desak kepada Kepala2 Daerah 
Djam bitjara:  9—12 pagi Jadanja Panitya Pengawas Film. 

J 5—7 sore | Mengadakan Penampungan Anak- 
SN NAN NA - anak jang terlantar sekolahnja. 

Ta MANILA IM ALAN AL AL LE Tn 

Pe yaaa & ' Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
... ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing?, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 

berdebar-debar, eselalu 'mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan: 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”. 
Special Buat Laki2 harga per botol .........ooooooooioi.i.. Rp. 20.—- 
-OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol pe 2S Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki? ........................ an la 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10075 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. . 
Zalf Face Cream ,/TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dll. Rp. 5— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.-—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR" Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1096. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk, Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit. Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar?nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat oran Jaga Mena punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.-— 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ S3 AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ............ s3 TOOL 
SUN aa Na NN Mi Dn iban Sa 

SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... Koe 
. NOHAIR, Obat hilangkan rambut ..................o.ooooi.i. 10,— . Obat an Tr e 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
2 agan ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
Tp. On : 

WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 

1 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
PORE 8. Ne Si 

Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 —.Tilp. 4177 Gbr: Djakarta Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabajas Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang: Toko 
DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang: Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 
jur, Balikpapan: Te Oo FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar:  Tabib 

GASITA, PLAN 24, Surabajas ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, 
  

         

Solo, Toko MURAH, Dj . Margao Genung, Ambarawa: M. A. MIRZA, 
Pontjol No. 40, Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung): 
A. LATIF PAK: TANI, 'Tangabatu Muaradua (Palembang): Perusahaan 
Masin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta: MOHAMED AMIN & CO., Sa- 
marindas Toko PAKISTAN, Alon? Selatan 3, Madiun: Toko INDONE- 

as B. H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, 
apraban Wetan 23, Solo: Ne tan an 

untur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Dil. taya 
No. 203B, Sukabumi: INGH STORE, Gang C, No. 21-23, Tandjong 
Priok, Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: M. ALI 
SPORTS, Djl, Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Dil. Djawa - Pa- 
dang. M, Toko PE ANTAN, Dj, Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh:Flores: Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 
SN EN ALA ALA 

    

    & SONS, Djalan Guntur 30-3: 

  

2 Dealer Tjengkeh 4 
ewa- 

dari Pusat kepada | 

dengan disetudjui oleh fihaknja 

berikan kepada Perindustrian dan|: 

mengurus soal tjengkeh, sebagai wa-| 

dalam bulan Oktober 1953. | 

  

POLISI PALSU DITANGKAP, 
— Dari pihak jang berwadjib di So 

'lo diperoleh keterangan bahwa poli- 
si telah menangkap Mardjito alias 
(Suprapto alias Subadi jang de 
pakaian seragam polisi dan memakai 
tanda pangkat ,,komandan polisi” te 
lah melakukan beberapa kali pemera 
san terhadap para penghisap tjandu 
gelap. Para korban tadi jang kese- 
muanja orang2 Tionghoa, masing? 
|telah memberi ,.uang makan” Rp. 
'150.— kepada Mardjito tersebut. 

“Polisi palsu ini achirnja telah di- 
tangkap waktu sedang mentjoba me 
meras penduduk kp. Nusukan jang 
menjelenggarakan penjabungan ajam. 

  

BUNUH DIRI. 
'Hari Senen djam 4 sore jbl. da- 

lam kamar mandi Kantor B.R.N. 
Djl. Purwodinatan Smg. telah keda- 
patan majatnja seorang jang bunuh 
diri dengan  djalan menggantung. 
Orang jang berputus asa ini berna- 
ma Karnadi, penduduk Kp. Nadri 
Kradjan Smg. - Adapun sebab2nja 
masih belum diketahui. Korban se- 
ketika itu diangkut ke RSUP. 

MILIK SIAPA ? 
“ Oleh Kepolisian seksi I telah di- 
sita sebuah sepeda asal dari pentju- 
rian, jang belum diketahui siapa pe- 
miliknja. Sepeda ini adalah lelaki, 
merk Rijwiel, bertjat hitam dan no- 
mer asli no. 652882. Siapa jang me- 
rasa kehilangan sepeda tsb. dapat 
berhubungan dengan Seksi I, 
Purwodinatan Smg. 

TERTANGKAP. , 
Belum lama berselang telah kita 

kabarkan tentang serobotan pada se- 
buah kalung emas jang dipakai oleh 
seorang wanita, di Djl. Pedamaran 
Smg., maka kini berkat kegesitannja 
fihak Polisi seksi I, telah dapat ter- 
tangkap orang jang menjerobot itu: 
Untuk membikin perhitungan lebih 
landjut orang tsb. tlh. didjebloskan 
dalam tahanan. . 

MINTA GEDUNG 
SEKOLAHAN. 

Rapat anggauta Ikatan Peladjar 
Sekolah Ekonomi Atas di Semarang 
baru2 ini telah mengambil sebuah 
keputusan dan mendesak kepada 
Pemerintah sbb.: 

Selekasnja memberi Gedung Se- 
kolah bagi Sekolah Menengah Eko- 
nomie..atas Negeri Semarang jang 
tjukup dapat digunakan seluruh pe- 
ladjar S.M.E.A. Negeri Semarang. 
Melengkapi guru2 - (djumlah guru?) 
jang tetap dan setimbang dengan 
djumlah murid. Mengusahakan dan 
menetapkan buku2 jang tertentu ba- 
ci tiap mata peladjaran. Menjedia- 
kan bagi peladjar S.M.E.A. guna 
object sosial economie pada tiap2 
waktu jang tertentu. 

Keputusan tadi disampaikan kepa- 
da Inspeksi Pendidikan Ekonomi Pu- 
sat. 

Seorang penduduk , Ngemplak Si- 
mongan Smg. bernama B. baru2 ini 
pada petang hari telah didatangi 
oleh seorang berpakaian drill kuning 
dan membawa.revolver. Orang ini 
minta uang sedjumlah Rp. 3000.— 
jang akan diambil pada besok pagi- 

    

|..Dewan Perekonomian Rakjat dae- 

Djl. 

      

DR. ISA AKAN MENINDJAU 
$ KEDU. 
Gubernur Sumatera Selatan dokter 

Isa tidak lama lagi dengan rombo- 

daerah karesidenan Kedu. Surat pem 
berian tahu ini oleh" Gubernur Bu-j 
|diono telah disampaikan kepada re-: 
|siden Kedu di Magelang. Dalam hu- 
bungan ini residen Kedu R. Murit- 
no, dengan diikuti oleh anggauta 

'rah Kedu” selama empat hari telah 
menindjau daerahnja. Maksud pe- 
nindjauan Gubernur Isa djuga untuk 
menjaksikan dengan mata sendiri 
sampai dimana andjuran peringatan ' 
bari proklamasi didjadikan hari ker- 
dja buat membangun daerah, baik 
dalam - lapangan " pertanian,  ke- 
amanan, kemakmuran serta pemba- 
ngunan desa. 
MENINDJAU KE R. R. T. 
“Oei Tjing Kiem, ketua perkumpu 

lan Tionghoa C.H.T.H. Magelang pa 

bertolak ke Djakarta, bersama-sama 
14 orang golongan Tionghoa lainnja 
di Djawa Tengah akan menindjau ke 

IR.R.T. selama 3 bulan untuk mem- 
Ipeladjari keadaan R.R.T. sekarang 
terutama dalam lapangan pembangu 
nan. . 

S.G.K.P. KATOLIK DIBUKA. 
Dengan didahului upatjara berkah 

oleh apostolis “vicaris Semarang, 
mgr. Sugiopranoto, baru-baru ini 
di Magelang telah dilakukan 
pembukaan Sekolah Guru Kepan- 
daian puteri Katolik dengan disaksi 
kan oleh residen Kedu, bupati Ma- 

Igelang dan pembesar2 setempat lain 
nja. Sekolah tersebut adalah hasil 
usaha kongregasi zuster2 St. Caro- 
'lus Borromeus dan menempati seba 
gian daripada gedung klooster jg ki 
ni sedang dibangunkan dengan ren- 
tjana beaja Rp 1.200.000. Sekolah 
tersebut mempunjai dua kelas dgn, 
djumlah murid 50 orang dari ting- 
Katan pertama serta diperlengkapi 

djuga dengan sebuah asrama pela- 
djar jg diatur setjara modern. 

JAJASAN BOUWKAS AKAN 
DIDIRIKAN. 

Dalam suatu pertjakapan dengan 
koresponden- kita, walikota Hadisu- 
beno menerangkan, bahwa rentjana 
pembangunan rumah2 besar dan ke 
tjil jang sudah didjalankan dibagian 
tengah kota tidak - dapat berdjalan 
lantjar, karena bekas tanah2 partike 
lir ini meskipun sudah dibeli oleh pe 
merintah belum ' diserahkan kepada 
kotabesar karena beberapa kesukaran 
juridis. Soal ini harus diselesaikan 
lebih dulu sebelum fihak partikelir 
diperbolehkan mefnbuat bangunan2 
disana, jg. pada hakekatnja telah ba- 
njak masuk permintaan2 izin. Diseki 
tar simpang djalan Seteran — Pan-' 

P3 
akan di 1 
antara lain kantor propinsi ' Djawa 
Tengah, tetapi pembangunan gedung 
ini terpisah daripada rentjana pem- 
bangunan kotabesar Semarang. 

Walikota Subeno bermaksud untuk 
dalam waktu singkat mendirikan sua 
tu jajasan Bouwkas, sebagaimana dju 

gian jang belum ada bangunan? 
di   

  

njngannja akan datang dan mengada-! 
ilkan penindjauan pembangunan di- 

  

— SI GRUNDEL — 
Daan belum-belum kok su- 
dah “ada jang 'njindir: sltu 
Menteri Sudibyo jang bertu- 
gas berantas korupsi, dia sen- 
diri kok sudah mulai mengo-     

da hari Sabtu tanggal 5 September! 

danaran, jang terletak ditengah? bal 

1 itu 
rikan gedung2 Deer Pot 5 

i'“imengatakan djuga bahwa ia - mem-: kepada fihak jang menaruh perhati 

  

nja, dan mengantjam, kalau tidak di | ga telah didirikan dipelbagai kota be 
penuhi B. akan dibunuh. Orang ini sar lainnja guna memberi kesempatan 

punjai anak buah 60 orang jang da-'an membangun rumah sendiri dgn 

angan Wanita mengadakan gera-h 
tang dari Gn. Lawu. Kemudian 
Orang ini terus pergi dengan mem: 
bunjikan revolvernja. Kedjadian ini 
dengan segera telah dilaporkan ke- 
-pada fihak jang berwadjib. 

RACES SEPEDAMOTOR 
KUMBANG. 

Atas permintaan Panitya Pasar 
Malam Semarang, tidak lama lagi 
oleh PPSS - akan diadakan perlom- 
baan sepedamotor kumbang (races) 
dari segala merk di Stadion Sema- 
rang dengan diberi hadiah2 jang 
berharga. Pendaftaran dapat dilaku- 
kan di Sekretariat PPSS, Bodjong 
10, Semarang. Ta 

TAMAN PUSTAKA 
RAKJAT/C. 

Diumumkan, bahwa mulai hari 
Kemis tgl. 10 ini Taman Pustaka 

|Rakjat/C di Bodjong 116 hanja di- 
buka pada sore hari untuk para ang) 
gauta jang menukarkan kitab. Me- 
reka jang tidak menukarkan kitab 
tidak diperkenankan mengundjungi 
ruangan-batjaan. Peraturan ini ber- 
laku sampai ada pengumuman lagi. 

BULUTANGKIS. 
Pertandingan Bulutangkis jang di- 

langsungkan pada tgl. 6 Sept. antara 
regu Bulutangkis PP dan K Prop. 
Djateng dan Inspeksi Pengadjaran 
Prop. Djawa Tengah, bertempat di 
lapangan dibelakang gedung Papak 
berachir 2—7 untuk jang tersebut 
belakangan ini. 

Pertandingan Bulutangkis jang ba- 
ru-baru ini diadakan antara Regu 
PB Santoso Bulu-lor dan PB POM 
Bulu Magersari berkesudahan 7—4 
untuk kemenangannja Santoso. 

-Ibernur, Wakil Walikota, Kepala Kan 

sistim huurkoop. 

| MEMPELADJARI., SOAL 
| LALU-LINTAS 
“Pada tg. 1 September jg baru 

lalu wakil kepala polisi lalu-lin- 
tas kotabesar Semarang, jakni 
sdr. Karim, inspektur polisi ke- 
las I dengan 20 orang pegawai 
polisi lainnja terdiri atas koman 
dan2 dan komandan? muda dari 
beberapa daerah Djawa Tengah, 
telah berangkat ke Djakarta utk. 
mempeladjari soal lalu lintas di 
ibu-kota. Sebagai diketahui di 
Djakarta kini sedang diadakan 
Pekan Raya Nasional dan mere 
ka jang dikirimkan ke Djakarta 
itu dapat mempeladjari soal2 Jalu 
lintas selama Pekan Raya Nasio 
nal itu. 

MALAM PERPISAHAN. 
Para peladjar dari Kursus Pendi- 

dikan Pegawai Perbendaharaan dan 
Kas2 Negeri jang baru2 ini telah 
menjelesaikan kursusnja, pada Sabtu 
malam jbl. telah mengadakan malam 
perpisahan dihadliri oleh Wakil Gu- 

tor Pusat Perbendaharaan Djateng, 
dan lain2 para undangan, jang pada 
malam itu memberikan petuah2nja. 
Sebagian dari pengikut kursus itu 
berasal dari daerah luar Djawa. 
BANTUAN UTK MADRASAH. 

Bantuan untuk madrasah2 diwila- 
jah Djawa-Tengah dalam kw. III 

| dan IV th. 1953 oleh fihak Kantor 
Pendidikan Agama Propinsi Djawa- 
Tengah diterangkan, bahwa bantuan 
ini akan dikeluarkan sekali gus. Ka- 
pan keluarnja dan berapa djumlah- 
nja. belum diketahui. Tetapi diduga 
kira2 pada bulan Oktober 1953, 

  
  

BARU TERIMA: 

& 450.W, 110/130 V. 

  Tjb. Semarang: 

Idam-idaman Wanita 
“ Mesin djahit ,,!MERDEKA”, model cabinet 5 latji, dapat 
madju-mundur, kuat din menarik. Harga MURAH! 

“ Setrika listrik ,,KALTS CHMID” (Djerman) dari 250 W 

Super Radio Company N. V. 

  

SETERAN (Duwet) 5. 

  

2 seperti:  Bronchitis, 
leher, suara serak, asthma 

Pusat pendjual: 
1 Toko Obat 

 NGO HOK TONG 
#4 Gang Pinggir 1 Semarang. 
1 Telp. 1658,   
  

4 Obat Batuk Caterine Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan 

| sakit batuk panas dan dingin, sakit 

Harga per botol Kp. 5.— 

   

penjakit batuk 

dan sakit tenggorokan &.LI. 

Terbikin oleh: 

SENLO C0 
HONGKONG. 

pa   

  

perlu. 

(| dikerdjakan di R.C. Surakarta, jang 

rupsi putusan partainjal 

Paberik Susu 
Kedele Di 

Djakarta 
: BANTUAN KEPADA 14 nege 

ri dan daerah Asia untuk kepen 
tingan kesedjahteraan kaum ' ibu 
dan anak2, jaitu untuk menegah, 
mereka mudah terserang penjakit, 
dengan mengadakan program pro 
duksi susu, akan dikemukakan di 

  

dalam sidang badan eksekutif Uni 
cef (United Nations International 
Childrens Emergency Fund) jang 
akan dimulai hari Selasa tanggal 
8/9 di New York. Demikian Tika 
barkan oleh Reuter. 

Maurice Pate, direktur badan ek- 
sekutif tsb, akan mengusulkan ren- 
tjana bantuan kepada Asia sebesar 
2.500.000 dollar. Diantara projek2 
ini adalah projek mendirikan pa- 
brik susu kedele/katjang di dekat 
Djakarta dengan biaja 190.000 dol- 
lar. Susu kedele/katjang itu ditjam- 
puri dengan beberapa matjam ba- 
han mineral jg diperlukan tidak 
akan kalah mutunja dengan susu 
sapi bubuk." (Antara). 

pertjajaan 

PADA HARI SENEN pagi 
parlemen telah mengadakan rapat 
jang ketiga kalinja mengenai pe 
mandangan umum babak kedua 
atas keterangan pemerintah. Da 
lam sidang itu sampai djam 12.00 
siang telah berbitjara anggota2 
Subadio Sastrosatomo (PSI), Si- 
dik Kertapati (Persatuan Progres 

:sip), mr. Jusuf Wibisono (Masju 
mi) dan Kobarsih (Murba). , 

Sidang pleno terbuka ini dipim 
pin oleh ketua mr. Sartono dan 
dihadliri oleh 116 orang anggota. 

Dari fihak kabinet hadir wakil 
perdana menteri II, Zainul Arifin, 
menteri penerangan dan keseha- 
tan ai. dr. Tobing, menteri nega   
jang  ditudjukan kepada 

ra urusan agraria, Mochamad 
Hanafiah dan menteri agama 
K.H. Masjkur. 

Subadio Sastrosaimoko. 
(PSI) menganggap djawaban pe 
merintah bersifat apriori dan su 
bjectief. Djawaban pemerintah 

fihak 
opposisi bersifat keras, tetapi 
jang ditudjukan kepada vpartai2 
pemerintah sifatnja ' lunak dan 
menarik.Menurut pembitjara ke 
simpulannja ialah, bahwa dja 
waban pemerintah tersebut hanja 
bermaksud hendak menarik suara 
kepertjajaan sebanjak2nja dan 
bukan merupakan  kebidjaksana 
an. 

Mengenai soal penjelesaian ke 
amanan ja sependapat dengan fi 
hak pemerintah, bahwa untuk 
menghadapi pengatjau2 keama- 
nan, alat2 negara sudah ' tjukup 
kuat dan karena itu tidak perlu 
mempersendjatai . barisan2 suka 
rela. 

Selandjutnja ditanjakan bagai: 
manakah sikap pemerintah terha 

  
  

tjajaan Pada 

Masarakst' — Film 

(Oleh. Warta 

SEBUAH FILM jang terbe 

pembikinan film itu adalah, kare 
lam film itu adalah suatu hal jg 
jangsung mengenai djiwa dan ala 
“sedangkan film itu harus dibuat 
suatu kekeliruan-psychologiesch 
fi akan mendapatkan reaksi dari 

derita tjatjad maupun kepada ma 
diterima dan 
Mengingat ,,beratnja” isi tjeritera 

itu, maka persiapan untuk pembiki- 
nan film itu membutuhkan waktu jg 
sangat lama. Tjeritera aseli jang di | 
karang oleh Darmo Ali, jang kemu | 
dian digubah untuk film oleh I. M. 
Kesuma, telah Ik. setahun jl. dikirim 
kan kepada Dr. Suharso Supervisor 
R:C. Surakarta untuk mendapatkan 
nasehat2 dan perubahan2 seperlunja. 
Djuga Dr. Padmonegoro telah dimin 
ta nasehat2nja, terutama jang berke 
naan dengan soal2 psychologisch jg 
terdapat didalam tjeritera tsb. Berka 
li2 pula Inu Perbatasari Kepala Ba- 
gian Produksi Film Tjeritera dari P. 
F.N. telah datang di Solo guna me- 
njempurnakan persiapan? pembikinan 
film tsb. Dan setelah mendapat pe- 
rubahan2 hingga tudjuh atau dela- 
pan kali, barulah tjeritera itu selesai 
dan siap untuk dibikin opnamenja. 

Regie dipegang oleh Inu 
Perbatasari. 

Dalam pembikinan film tsb. P.F. 
N. mendapat bantuan sepenuhnja da 
ri Dr. Suharso Supervisor R.C. Sura- 
karta serta Suroto Pemimpin Umum 
R.C. dengan seluruh stafnja. Bahkan 

peranan pula didalamnja. 
Peranan utama dari film itu akan 

dipegang oleh seorang penderita tja- 
tjad jang pernah mendapat didikan 
didalam R.C, sedang regie dipegang 
sendiri oleh Inu Perbatasari. 

Untuk pembikinan film itu, P.E.N. 
telah menemui pula Hasan Basri, 
Ketua D.P.P. Persatuan Invaliden 
Indonesia, untuk meminta nasehat2- 
nja. Hasan Basri telah menjetudjui 
sepenuhnja tentang isi tjeritera film 
itu, dan mempertjajakan sepenuhnja 
kepada Dr. Suharso untuk memberi 
kan. perubahan2 dimana dipandang 

Film ,,Kembali ke-masjarakat? tsb 
jang akan bersifat setengah tjeritera 
dan setengah dokumenter, sebagian 
besar pengambilan opname-nja akan 

diharapkan didalam tempo sebulan 
telah dapat selesai dikerdjakan, se 
dang sebagian lainnja akan dikerdja 
kan di Djakarta. Sebagian besar da 
ri para pemain, akan terdiri dari pa 
ra amateur, jang belum pernah mem 
punjai pengalaman dilapangan film. 

Maksud film tsb. 
Mengenai segala sesuatu jang 

berhubungan dengan pembikinan 
film tsb. Inu Perbatasari tidak/ 
belum mau memberikan ketera 
ngan apa2. Djuga ia tidak berse- 
dia memberi keterangan, berapa 
besar kiranja beaja jang diperlu- 
kan untuk pembikinan film itu. 

Akan tetapi dari pihak jang sa- 
ngat rapat hubungannja dengan 
pembikinan film tsb. Wartawan 
Suara Merdeka ' memperoleh ke- 
terangan, bahwa pembikinan film 
tsb. mempunjai 3 matjam .. mak- 
sud. 0. 

Ketiga matjam maksud itu 
adalah: 1. untuk mengembalikan 

kin oleh P.F.N. mulai Rebo jl. teiah dimulai 
P.E.N. di Solo. Film tersebut nantinja akan 

akan terbengkalai 

kabarnja Dr. Suharso ikut memegang | 

Mengembalikan Keper- 

Diri Sendiri 
Maksud Pembikinan Film ,,Kembali Ke 

Terberat Jane Per- 
nah Diusahakan Oleh P.E.N. 

wan Sendiri) 

rat jang hingga kini pernah dibi- 
pembikinannja oleh 
diberi nama ,,Kem- 

ke-masjarakat”, dan akan mengisahkan seorang penderita tja 
ng setelah mendapat didikan-vak didalam Rehabilitation | Centre di Solo kemudian kembali 

| warga masjarakat jang telah mendapat kembali 
1 dan dengan ketja kapan-vak jang 

dalam R.C. Surakarta dapat bekerdja dan hidup 
nja sendiri. Suatu hal jang sangat sulit, jang membikin 

kemasjarakat sebagai seorang 
kepertjajaan atas 
diperolehnja di-: 
dengan tenaga- 

»beratnja” 
na jang akan digambarkan dida- 
sangat ,,teer” (een tere kwestie) jg 
m fikiran pada penderita tjatjad, 
berdasarkan atas kenjataan2, Se 

didalam pembikinan film ita pas- 
pihak penderita-tjatjad, sedang- 

kan nilai-paedagogisch jang ditudiukan baik terhadap para pen- 
sjarakat. umumnja, “akan keliru 

karenanja. : 

memperbaiki pandangan masjara 
kat ferhadap para penderita tja- 
tjad, dan 3. agar sunaja usaha 
dan pengabdian diri Dr. Suharso 
bagi para penderita tjatjad itu di- 
ikuti oleh dokter2 Jainnja. 

    

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang 10 September 1953. 

Djam 06.10-06.45 -07.15 gende- 
ran pagi: 12.05 Puspa Ragam Indone 
siaj 12.30 Untuk Kaum Wanita: 13. 
15 The Tanner Sisters: 13.40 Orkes 
Malando,: 14.00 Krontjong Aseli 17. 
05 Lagu kanak2: 17.10 Dongengan 
kanak2, 17.45 Irama krontjong: 18. 
15 Hiasan Sendja: 19.30 Peladjaran 
Gending, 20.45 Orkes Harmonium: 
21.15 Wajang Orang oleh Keluarga 
Karawitan Studio Surakarta: 22.20 
Wajang Orang (landj) 24.00 Tutup. 

"Surakarta 10 September 1953. 
Djam 06.30-06.45 - 07.15 - 07.45 

genderan pagi, 12.03 Oscar Rabin 
dgn orkesnja: 12.15 Maria Zamora 
'dgn orkesnjas 12.45 Rajuan siang 
oleh Tossemaj 13.45 Overture: 14.00 
'Andre Kostelanetz dgn ork. 14.15Sua 
ra Sal Saulius dan Bing Slamet: 17. 
05 Dunia kanak2 17.40 Kamus ha- 
rian, 18.15 Rajuan putri oleh Uda 
jas 18.45 Sendja mendatang: 19.30 
Panggung kesenian guna menjambut 
Hari Radio ke VII: 20.30 Panggung 
kesenian, 21.30 Panggung kesenian: 
22.15 Panggung kesenian bg. IV: 23. 
30 Tutup. 

Jogjakarta 10 September 1953. 
06.10 Irama Trio menjongsong sang 
Surya, 06.40 Orkes Alfredo, New 
Light: 07.15 O.K. Sagi: 07.30 Piano 
tunggal, 07.45 Hidangan The Luton 
Girls, 10.00 Ujon2 dari Puro Paku 
Alaman: 12.00 Timur sebabagai: 12. 
30 Lambaian pulai Hawai: 13.15 Den 
dan Malaja: 13.45 Gita gembala 14. 
15 14 djam Boogie Woogie: 17.00 
Gelanggang Podomoro RRI Jogja- 
kartas 17.45 Musik salon: 18.10 Pe 
ngisi waktu: 18.15 Mendjelang PON 
III: 18.30 Lagu2 Indonesia terkenal 
oleh ORJ: 19.40 Seni Suara Djawa: 

"20.15 Alunan angin sedjuk: 20.30 Se 
kali diudara tetap diudara: 21,30 Hi 
buran malam oleh O.K. Penghibur 
Hati: 22.15 O.G. Al Munir: 23.00 
Tutup. 

  

MALAM PERPISAHAN. 
“Berhubung dengan  kepergian- 

nja sdr. Go Khoen Liang pega- 
wai Internatio dan bendahara da 
Ti PSIS ke negeri Belanda (Stu- 
die-verlof), oleh PSIS pada nanti 
tgl. 18 Sept. jad. akan diadakan   kepertjajaan diri sendiri dari: pa-   

    

ra penderita tjatjad, 2, untuk 
malam perpisahan di R.M.Lido, 
Bodjong, pada djam 19.00.   

(IPSI Kurang Memberi Ke: 
Pd Beleid 

. Pemerentah 
| Wibisono : Masjumi Dlm Soal2 PDe- 

mokrasi Parlemep Tidak Berten. 
tangan Dengan UUD 

dap rantjangan anggaran belan 
dja negara tahun 1953 dan djuga 
mengenai amandemen Djaswadi 
dan mosi Tjikwan.  Ditanjakan 
apa sebab deficit negara bertam 
bah mendjadi 254 miljard rupiah. 
Menurut pendapatnja pembitjara 
an anggaran belandja tidak dila 
kukan tersendiri, akan tetapi ber 
hubungan rapat dengan politik 
pemerintah. 

Tentang perekonomian  Suba- 
dio menerangkan, bahwa penju 
sunan struktuur ekonomi - jang 
baru harus dilakukan tidak berda 
sarkan keturunan, karena ini me 
pimbulkan diskriminasi. 

Achirnja dikemukakannja, bah 
wa PSI tipis kepertjajaannia utk. 
menjerahkan pimpinan negara 
kepada kabinet Ali Sastroamidjo 
jo ini. 

Sidik Kertapati (Persatuan Pro 
gressip) pertama2 mengemuka- 
kan, bahwa dengan tulus ichlas 
ia telah: menarik kembali usul 
mosinja jang berhubungan dgn 
soal pembagian tanah di Sumatra 
Utara. 

Alasan2 jang dikemukakan itu 
jalah, bahwa ia telah merasa 
puas dengan keterangan pemerin 
tah, diantaranja mengenai ' pem 
bentukan panitya negara jang ber 
tanggung-djawab kepada pemerin 
tah pusat. Hal ini menurut pen 
dapatnja mengandung maksud 
lebih djauh lagi dari apa jang di 
maksud oleh usul mosinja. Pe- 
njelesaian soal tanah di Sumatra 
Timur oleh. pemerintah jang seka 
rang ini dianggap oleh gorongan 
tani suatu politik jang bidjaksana. 
Berhubung dengan itu ia njata- 
kan dapat menjokong kabinet Ali 
Sastroamidjojo ini. 

MR: JUSUF WIBISONO (Masju- 
mi) dalam pemandangannja - perta- 
ma2 mengemukakan statement jg 
memuat pendirian Masjumi terhadap 
gerakan D.I. 

Dalam statement itu dinjatakan, 
bahwa Masjumi hendak  mentjapai 
maksudnja dengan djalan demokratis 
parlementer, dengan tidak bertenta- 
ngan dengan “undang2 dasar “dan 
tidak memakai kekerasan sendjata. 

Selandjutnja ia menjesalkan 
sikap pemerintah jang menjata- 
kan, bahwa Masjumi ber-opposisi 

hanja untuk opposisi sadja. Ba- 
ginja sikap pemerintah ini me- 
nimbulkan kesan, seolah-olah ' pe- 

merintah telah putus asa dalam 
menghadapi permulaan opposisi 

jang dilakukan .oleh Masjumi. 
Dikatakan, bahwa opposisi jang 
didjalankan pada zaman kabinst 

Natsir dahulu lebih tepat dapat 
dikatakan suatu opposisi untuk 
opposisi dari pada jang didjalan- 
kan oleh fihak opposisi jang se- 
karang ini. 

Pembitjara terangkan, bahwa 
tidak ikut sertanja Masjumi 'da- 
lam kabinet jang sekgs'ang ini 
dengan alasan karena pembentu- 
kan kabinet jang sekarang" ini 
lebih mengutamakan  kemena- 
ngan politik daripada pentingnja 
pergaulan hidup. masjarakat jg. 
sehat. « 

Keadaan ini digambarkannja 
sebagai salah satu krisis jang 
dinamakan krisis pemimpin. 

Selandjutnja ia tanjakan -ba- 
gai mana Kebidjaksanaan peme- 
rintah. untuk memperbesar :ex- 
port dengan tidak merugikan 
kaum buruh. 

Mengenai perburuhan, dikata: 
kan, bahwa politik perburuhan 
tidak dapat dipisah-pisahkan de- 
ngan politik ekonomi “dan ke- 
uangan. Kalau dalam hal ini ti 
dak berhati2, maka dikuatirkan 
akibatnja akan menghantjurkan 
politik keuangan negara. 

Kemudian pembitjara memban 
tah tuduhan2 anggota Siauw 
Giok Tjhan mengenai soal tam- 
bang minjak di Sumatera Utara. 

Kobarsih. (Murba) katakan ti- 
dak puas terhadap djawaban pe- 
merintah, mengenai soal nasio- 
nalisasi terhadap perusahaan gas 
dan listrik. Pemerintah dan ma- 

sjarakat seumumnja mustinja ti- 
ak perlu sangsi lagi akan mak- 
d perdjuangan buruh gas dan 

listrik jang. menuntut pelaksa- 
naan nasionalisasi perusahaan? 
gas dan listrik itu. Dikatakan, 
bahwa partai2 jang ikut menan- 
datangani usul  mosi mengenai 
nasionalisasi jang dimaksudkan 
jang telah diterima baik. oleh 
parlemen beberapa tahun jang la- 
lu harus ikut bertanggung dja- 
wab atas pelaksanaan mosi ter. 
sebut. 

Serikat buruh gas dan listrik 
takan mengambil sikap jang te- 
gas terhadap persoalan ini dan 
akan memikul segala konsekwen- 
sinja apabila terniata dalam per: 

mulaan tahun. 1954 nasionalisasi 
itu belum dilaksanakan. 

€ Bersambun 9). 

PASAR HASIL BUMI. 

Pasar hasil bumi di Semarang jang 
tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada 
tgl. 7 Sept. sbb.: Kapok C kedjadian 
830 pemasukan bulan Okt. tidak pa- 
kai persekot dan pendjual 950 tgl. 
30 Sept.: kedjadian 925 pemasukan 
tgl. & Okt. dan pendjual 825 bulan 
Nop./Des.: Bidji kapok nom. 60 de- 
ngan zk. bulan Okt./Nop. Kopi 
Rob. Ond., WIB/I pendjual 915: Ex- 
celsa WIB/I pendjual 950:  Kedele 
pmi Djember 182.50 ready Semg.: 
Gendjah pendjual 205, Tepung ga- 
plek pendjual 47 pemasukan bulan 
Sept./Okt.: Gaplek pembeli 36.50 
Semg. z.z.: Djagung putih pendjual 
86: Katjang glondong terpilih pen- 
djual 175 dan 180: Katjang Osee ti- 
dak terpilih pembeli 210: Osee ter- 
pilih setjara kasar  pendjual 240: 
Beras tuton Weleri pembeli 160: Be- 
ras Kretek TC Tjeree pembeli 145: 
Widjen hitam pembeli 200, Karung 
HC Green per lembar 4.05: Tali 
goni per kg. pendjual 4.25, 

  

Persiapan 
PON Medan 

Lebih Sempurna: 2226 
Atiit Ikut Serta: Dianta- 

ranja 356 Wanita 

Djumlah para atlit dari selu- 
ruh Indonesia jang akan turut 
serta dalam pertandingan2  Pe- 
kan Olahraga Nasional ke-ITI jg. 
dilangsungkan di Medan dari 
tanggal 20 hingga 27 September 
menurut fjatatan panitia besar “ 
PON HI berdjumlah 2226 orang. 
Diantaranja terdapat 356 orang 
puteri. 

Perintjiannja ialah: 
Sumatera Utara 155 atlit, Su- 

matera Tengah 153 atlit, Suma- 
tera Selatan 139 atlit, Diakarta 
Raya 215 atlit, Djawa Barat 347 
atlit, Djawa Timur 300 atlit, Ka- 
limantan Barat 68 atlit, Kaliman- 
tan Selatan/Timur 70 atlit, Sula- 
wesi Utara 108 atlit, Sulawesi 
Selatan 152 atlit, Djawa Tengah 
350 atlit, Sunda Ketjil 53 atlit, 
Maluku 116 atlit. 

Dalam pada itu dari Overste Sa- 
leh dari KOI jg kini diperbantukan 
pada panitya besar PON II, di da- 
pat keterangan, bahwa dibanding- 
kan "dengan “persiapan untuk meng- 
adakan “PON II di Djakarta : dulu 
dengan persiapan2 ig dilakukan utk 
PON, III, maka persiapan2 itu kini 
adalah lebih baik. Djuga persiapan2 
jg dilakukan oleh daerah2 untuk 
PON jg akan datang adalah lebih 
lantjar dari pada PON II jg lalu. 

Nan-Hua Tamu 
Jg Belum Per- 

nah Kalah 
KESEBELASAN Nan Hua, 

djuara Hongkong, jang setelah 
lakukan 11 kali pertandingan de- 
ngan kesudahan 8 kali nicnang 
dan 3 kali seri, pada hari Rabu 
dan Kemis tanggal 9 dan 10 Sep- 
tember mulai djam 5 sore dengan 
melawan UMS dan Persidja akan 
lakukan dua pertandingan paling 
achir dilapangan stadion Ikada, 
Djakarta. 

Apa mereka akan pulang de- 
ngan membawa djulukan kesebe- 
lasan tamu jang tidak pernah di- 
kalahkan?. Umum akan menjaksi 
kan dan dapat kepastian setelah 
peftandingar2 paling achir tang- 
gal 9 dan 10 nanti di Ibu Kota. 
Angka2 kesudahan dari 11 kali 

pertandingan ada sebagai berikut : 
Di Djakarta: 
Nan Hua — B.B.S.A. 2 —0 

— Chung Hua 4—0 
53. —PON Djak.. Raya 2"— 2 

Di Semarang: 
Nan Hua — PSIS th 

3g — PON Djateng 3 — 09 
5 — PSSI Djawa Te- 

ngah kombinasi 1 — 0 
Di Jogjakarta: 
Nan Hua — PSSI Djateng 5 —9 
Di Bandung: 
Nan Hua — Persib 4—2 

— PON Djawa Ba- 

rat 4—0 
Di Surabaja 
Nan Hua — Persibaja 3 —-2 

sg — Tionghoa 0—0 

  

ATJARA KOMPETISI PSKS, 
Atjara kompetisi PSKS untuk bulan 
September 1953 sbb.: 

Tgl. 9-9:- Per, Bank — CKC IT, 
16-9 de Locomotief — K.H.S, tgl. 
23-9: Polisi Ib Sy. Paketvaart: 
tgl. 30-9: Polisi Ila — Mac, Watson 
& Co. Semua pertandingan? tadi di lakukan dilapangan Sportlaan dan di mulai pada djam 16.45. 

Grombolan Didae- 
rah Tjilatjap 

Mengganas Lagi 
Penduduk Diikat Han 

Ditembk 
(oleh: Korr. Sendiri) 

Belum lama berselang, grom- 
bolan jang ditaksir berdiumlah 150 orang telah masuk grambul Nangkaplantjar desa Limbangan 
ketjamatan Wanaredja. Dengan ganasnja mereka menggedor 'ru mah2 penduduk. Mereka tidak 
puas dengan perbuatannja, tetapi mereka membakar rumah2 sam pai habis “mendjadi abu. Oleh TNI Bat. 442 segera dilakukan pengedjaran hingga terdjadi per tempuran beberapa djam Jlama- nja. Pihak grombolan achirnja melarikan diri .dengan meninggal kan teman2-nja jang mati ter- tembak, sedang dari fihak kita gugur seorang pradjurit d - Orang ang sita pu Rn Diwartakan lebih landjut, . bah wa pada hari Kemis tg. 3:9253 jbl., sekira djam 9.00 pagi TNI pos Kawunganten jang sedang patroli didesa Kalidjeruk tiba) berdjumpa . dengan grombolan hingga terdjadi Vuurcontact jang 2 1 Te grombolah me ariKan diri kedjurus: suk, Ria j an utara ma 

ada siang hatinja ik. djam 12.30 serombongan orang2 Sa njak 35 orang dari Kawunganten La desa Kalidjeruk dengan maksu memindah rumah2 ke- daerah jang lebih aman. Tetapi pada waktu mereka kembali, di tengah djalan ditjegat grombolan dan beberapa orang jang tertang kap di-ikat tangannja keblakang dan achirnja ditembak satu per Satu. Menurut berita resmi, jang mati Seketika itu 2 orang, 9 orang lainnja luka parah hingga diang kut ke RSU Tjilatjap. 
Karena luka2-nja itu, 2 orang 

pada malam harinja meninggal 
dunia. 
. Mendengar suara tembakan? ini, TNI Pos Kawunganten sege ra melakukan pengedjaran dan terdjadi pertempuran sengit jang   achitnja grombolan melarikan diri, : 

       



   

  

    
Pam 

Djatuhnja d 
DK Clan Pasal 

  

Sen GAG 
nampaknja berachirlah 
merupakan, suatu jawa 
sjah jang dengan terge 
ia diberi tahu dalam hc 
pat didjatuhkan, mal 
mungkin”, Rupanja d 
robahan di. menenta an 

    

berda 
bahwa dia melanggar undang2 

| ia dipetiat dasar, djuga setelah 
oleh radja. Dengan demikian dia 
mendjadi seorang ,,pembergntak”. Fokoh: Minesdeki: 

Sulit sekali untuk "memperoleh 
suatu gambaran mengenai tokoh 
Mossadeg.- Pada permulaan ia 
merupakan seorang patriot ja: 
d:udjur, salah senrsag “peda! 
Iran jang sangat kaja dan tidak 
korrup, hendak mengabdi jang hendak mei 
kepada rakjatnja. Iran sangat me 

      

   
    

   
    
    

      

        

(Oleh: Dr. 

        

  

   

hah, 
Jrakjat Iran mendjadi semakin 

: Pegat dibawah pemerin 

& jang lebih penting: gu- | merebut kekuasaan 
. 1 Dia minta bantuan dari pelbagai 

- pihak. Kadang2 dia menjandarkan 
“Idirinja pada golongan agama jg fa- 

dek dengan Oawam. Sultaneh. Teta 

  

| 

hb Kirena Sati 

Moskii 
    

an pula pendapat 
negerinja, Lalu ketika 

ta, bahwa Mossadog toh: di, 
jaja akan 1 terdjadinja pe- 

“Mossadeg tidak dapat | 
tu Sjah dalam .tindakan 

“itu? Mossadeg  nampaknja 
pihak pada golongan tuan ta- 
“bukan pada Sjah. Keadaan    

ossadeg Nam    
pan aa riaga Mama Uma 

  

Jnatik, Kasjani, kemudian“Tudeh, jg 
dipengaruhi pihak komunis. Pernah 
Sjah berhasil il menggantikan Mosad- 

    

  

pi Mossadek minta bantuan rakjat 
djelata. Dan Sjah tidak berani me 
lawan kekuatan jg demikian itu. 

: Lambat laun partai Tudeh men 
djadi 'alatnja. Suatu permainan jg 
berbahaja bagi Mossadek jg dabat 
menjebabkan  hilangnja  sympath. 
“Amerika. Sedangkan Mossadek me- 
aaruh harapan besar pada Amerika, 
Italia dan Djepang. Akan tetapi 
main matanja ngan pihak Tudeh 
itelah menghilangkan segala sympa- 
“thi-dari Washington. 

Mossadek telah merusak pelbagai 
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    « 

osial, teru | 
     

“Sjah berbuat lebih dari pada 
dia. Tuan2 tanah marah benar 
kepada Sjah" ketika dia itu mem 
bagi miliknja diantara para ype- 
tani. Tindakan Sjah itu bermik 
sud baik, akan tetapi para ahli 
menerangkan kepada saja bahwa 
petani tidak menarik. untung 
dari pada tindakan tsb. Mereka 
tidak. mempunjai uang « untuk 
membeli ternak, bibit dan lain 
keperluan pertanian. 

Akibat F 
  

  

tap memegang teguh pe 

mempunjai hak atas daer: 
gala pertikaian antara ket 
te tersebut diawasi oleh D 
mikian diwartakan | 

    

    

    

   

   
    

sebagai dinjatakan oleh | 
250 ribu bekas parti: 

ana SN 
Minggu jl. 

  

Rumania Tu- 
runkan Pa- 
djak Pe 

  

Terutama Petani2 Kol 
tip Dapat Keringan 

1 Ban 

RADIO B 

bat Pernjataan Tito 
Perundingan Yugo — Italia Mengenai 

Trieste Sudah Tidak Mungkin ? 

BAIK ITALIA MAUPUN Jugoslavia hari Senin masih te- 
ian mereka masing2, bahwa mereka 

  3g 
negara tersebut sedjak daerah Tries- 

3 Ia menghendaki agar. Trieste dan 

(perbatasan. Sesudah 

  sARY 

kesempatan? bagus, sedangkan Ru- 
siapun tidak pertiaja akan kedudu- 

kan Mossadek itu. Pada tgl. 17 
Agustus pada pesta taman perwaki- 
lan Indonesia di Wassenaar hadir 
pula orang kedua dari kedutaan 

Iran. 
Apakah duta Tuan hadir pula?" 

demikian pertanjaan jg diadjukan 
kepadanja. 2 

»Tidak”, djawab “ sekretaris 
dia sedang gelisah, karena kedjadi- 
an2 di Teheran.” 
Tapi disitu keadaannja beres b 

Kan.” 
u- | 

| Trieste — jaitu sebab dari se- 

anan PBB 7 tahun jl. De- 
n Jugoslavia ialah jang 

Tito dalam pedatonja dimuka 
Gekat perbatasan Italia hari 

  

'pelabuhannja di internasionalisasikan 
dan lain dari pada itu agar daerah 
sekitarnja diserahkan kepada Jugo- 
slavi: si 

    

    

        

    
   
   

    
    
        

      

  

     

| Tito minta agar Italia 
mua pasukan2nja dari 

ar itulah maka 
| diadakan konperensi medja 
ea pan Tito. 
1 tetapi dalam pada itu se- 
komentator politik Kalia me- 

hwa kata2 Tito itu  ti- 
1 dapat mendjadi dasar2 

urut sumbei2 lain di 
jataan Tito itu dianggap- 
i sebab bahwa segala 

   

     

  

   
terhitung mulai 

Diterangkan 'seterusu 
untuk menjuburkan 
sil pertanian dan . 

padjak ini aka 
padjak2 jang dij 
ternakan sapi, peme 
bah, produksi buah2 
pengerdjaan tanah 
djualan hasil2 ag 
sar bebas.” Pengu 
lainnja, akan dil: e 
tani2 dan anggota2 perusahaa 
tani kolektif jang sanak-keluar 
nja sedang melakukan dinas. 
liter, atau bekerdja s 
tambang dan pada ,,tjabar 
duksi penting sematjam iti 

  

  DUTABESAR BARU INGGRIS: 
- UNTUK RUSSIA. 

— Sir William  Hayter, dutabesar 
Inggris jang baru untuk Rusia di- 
tunggu  kedatangannja di Moskow 

ngumuman kedutaan Inggeris di-ibu 
kota Rusia hari, Djum'at. Ia ditung. 
gu kedatangannja tg. 2 Oktober akan 
tetapi tgl. pasti belum ada, Sir Wil- 
liam Hayter sebelumnja mendjabat 
duta Inggeris di Paris. 

an 

  

   
   
    

  

   

    

   

  

   
    

  

“konaes P.W.I. di Ba 

  

   

n2 antara Tito dan Italia 
elah mendjadi tidak mungkin 

    
          

   
   

GUIRINO KEMBALI KE 
Sa MANILA. 

iden Philipina Elpidio Ouirino 
btu-malam telah bertolak 

li ke Manila dari Honolulu un 
Ijutkan kampanje pemili- 
en-j.a.d. Sebagai diketa- 
untuk beberapa waktu 

Pe 

   
    
   
   
        

| Irantiis Sebab hidupnja 
“Jmereka adalah berkat kekuasaan Pe 

4 dapat. mempertahankan -: dirinja da- 

itu.” 

Isahabatan dengan El Glawi. Me 

rokko 
Ambitie Kekuasaan| 

ntu Peranjjis Jg Setia Dimandja-| 
Bagus, Perempuan2 Dan Kuda 

M.v. Blankensteljn) 

Ragu2 proklamirkan repu 
blik NN 

.»Belum tentu”, demikian “djawab- 
nja. Duta itu mempunjai pandangan 
jg benar. Tu 1 

|lah menghabiskan sumber2nja, kare 
na tindakan2nja jg  mendjauhkan 
pelbagai golongan dari dirinja. Bah 

nja. Achirnja dia hanja - bersandar 
pada partai Tudeh. Dia sadar akan 
ini. Dia ragu2 untuk  memprokla- 

daki Tudeh. Mossadek — nampaknja 

|berlawanan dengan Tudeh. Waktu 
golongan royalis, mengadakan pere- 
butan kekuasaan jg kedua, dan seka 
li ini setelah: mengumpulkan kekua- 
tan2 jg tjukup besarnja, maka sege- 

dek. Baik polisi maupun tentara ti 
dak membantu dia. 

Partai Tudeh tidak bergerak. Ha- 
nja pasukan pribadinja jg bertem: 
pur. Tapi mereka itu tidak berdaya 
terhadap tank jg dikerahkan pasu 
kan2 royalis. NN ea 

Pihak Inggris tidak akan menghu 
rapkan banjak dari Zahedi. Sebab di 
masa perang mereka menangkap dia 
kareng, sikapnja jg pro-Djerman. Dr 
ngan fjara,jg demikian orang tidak 
membuat teman. Tapi Zahedi akan 
mempunjai kedudukan jg lebih Ie- 
mah dari pada Mossadek. 

Marokko: El Glawi pemim 
pin kaid Marokko. 

Sultan Marokko “telah terpaksa 

Dia menuntut supaja Perantjis me- 
lindungi dia dari serangan2 Kaid 
dari. selatan jg sepandjang abad- 
abad jg lampau mempunjai kekuatan 
untuk mematahkan dan membuat 
buat sultan2. ,,Baik”, kata  Peran- 
tiis,” tetapi sebelumnja tuan harus 
menandatangani perobahan2 jg disu 
sum kami dan jg ditentang tuan.” 
Sultan mengalah. Perantjis seka- 

rang dapat melaksanakan ,,peroba- 
han2” jg direntjanakan mereka se- 
suai dengan - kehendaknja sendiri, 

Jan” bukan selaras dengan apa jg 
digambarkan - golongan ' nasionalis. : 
Akan tetapi kedudukan Perantjis 
dengan. demikian mendjadi djelek. 
Sebab ',,tuan2 besar” dari Selatan, 
dan terutama pemimpinnja jg kuat 

El Glawi, Kaid Marrakesj seorang 
tuan-tanah jg paling kuat, telah 
mengumumkan - pemetjatan Sultan 
'ama dan penggantian Sultan baru. 
Dan rupanja mereka itu tidak ber- 

sedia merobah maksudnja itu. Da: 
Ibatkah pihak Perantjis menentang 
mereka. itu? 

EkGlawi memulai aksinja karena 
Isikapnja jg pro Perantjis. Sebagian 
besar-tuan2-tanah bersikap pro-Pe- 

'hak2 lama 

'rantjis. Pada tahun 1914 organisa- 
tor tapi djuga kolonisator "Marokko, 
Djenderal — kemudian marsekal 29 
Lyautey. terantjam -oleh suatu baha- 
ja. Karena petjahnja perang dunia 
dia harus mengirimkan induk pasu- 
kannja ke Perantjis. Bagaimana dia 

lam .daerah jg baru ditaklukkannja 

Men Ag EA Sh 
: Marsekal Lyautey dan 

Kaid. 
:Marsekat itu mentjeritakan ke 

sada saja sbb.: pada tahun 1925: 
Saja harus mentjari teman. Rak 
at tunduk kepada ,,tuan2-besar”. 

tuan-besar” itu, maka amanlah 
negeri itu. Marsekal 'itu pandai 
benar mentjari teman. Tuan2 
tanah segera pertjaja akan dia. 
Malahan mereka menjanggupkan | 
akan memberi 20.000. orang ser 
dadu kepada Perantjis. 

Tapi sementara itu rakjat se-| 
makin lama semakin diperas oleh 
kebiasaan feodal jang kuno. Ke 
adaan ini sampai sekarang masih 
berlaku. ,,Tuan2-tanah” hidup se 
nang, rakjat miskin. Inilah salah 
satu keberatan jang paling utama 
dari golongan nasionalis. 

Perantjis lebih mempererat per 

reka memberikan mobil2 kepada 
nja. Membawa dia ke Paris, di 
mana dia diberikan sebuah villa, 
perempuan dan kuda2. Itulah se 
bab dia menentang sultan dan 
golongan nasionalis. k 
Waktu pihak Perantjis sesuai dgn 

perdjandjian jg telah diadakan pada 
1912 bersedia menjelamatkan Sul- 
tan, djika dia mengalah, maka El 
Glawi merasa dirinja tersinggung. 
Djika sultan menang, maka hal ini 
akan berarti suatu pukulan besar 
bagi gengsinja (prestigenja). Dia ma- 
rah terhadap Perantjis, karena, me- 
reka bersikap kurang pro-Perantjis 
daripada dia sendiri: bahkan dia 
mengantjam akan mengadakan pem 
berontakan terhadap kekuasaan Pe- 
rantjis. : 

Perantjis tahu akan kekuatan El 
Glawi. Oleh kkarena itu residen 
djenderal Perantjis membuang Sul- 
tan dan dua orang anaknja ke Ma- 
dagaskar. El Glawi dapat menerus- 
kan usahanja untuk mengangkat se-' 
orang sultan baru. 

Kenjataannja ialah Mossadek te-| 

kan golongan nasionalis meninggal- | 
kan dia, karena tertolak oleh tjara2 | 

mir Republik sebagaimana dikehen-| 

mentjari pasukan2 bantuan baru, jg| 

Inap golongan membiarkan  Mossa-: 

mengalah terhadap sikap Peranjjis: |' 

Djika-saja dapat menemani ,,tuan | 

x 

ts Glauwi Dan 

. Kithani 

“El Gea dan El Etik 

| dan  mendjalankan peran. penting 

pembitjaraan dalam pers di New 

njatakan, bahwa kabinet baru itu 
batas dari parlemen, sehingga suara kaum kommunis bisa memu- 
|tuskan mati-hidupnja kabinet itu. 

Madjalah ,,The Nation” dalam pe- 
nindjauannja mengemukakan, bah- 
.wa hanja pemilihan umumlah jang 
bisa mengachiri deadlock politik jg. 
terdapat di Indonesia sekarang ini. 
Demikian wartawan Antara menga- 
barkan dari New York. 

Mengenai mingguan ,,Time” dida- 
pat keterangan, bahwa madjalah jg. 
dipimpin oleh Henry R. Luce itu di- 
anggap sangat erat perhubungannja 
dengan State Department Amerika 
Serikat. Sebagai diketahui istri Hen- 
ry R. Luce, jang besar djasanja da- 

lam pemilihan Presiden Eisenhower, 
sekarang telah mendjadi duta Ame- 
rika di Roma.  Djuga diterangkan, 
bhw. suara dalam mingguan ,.Time” 
itu .biasanja tidak begitu berbeda de- 
ngan. suara State Department. 
Dalam tulisannja jang berkepala 

Indonesia Anti-Westerners” madja- 
lah itu menge akan, bahwa dji- 
ka ditindjau lebih landjut maka ka: 
binet Ali Sastroamidjojo itu sesung- 
guhnja tidak menjenangkan kaum 
business Amerika Serikat. Kaum Ka- 
tholik, Demokrat dan Kristen berada 
diluar kabinet. Demikianpun kaum 
Sosialis dan kaum Muslimin (Masju- 

  

  

2 orang jang bersikap sangat pro Peranijis 

Sultan. Marokko. 

Hanja Pemilihan Umum 
Dapat Memetjahkan Deadlock Politik 

Di Indonesias Kata ., The Nations 
— Indonesia Dalam Pers Amerika 

KABINET INDONESIA jang baru dalam hari2 belakangan 
ini, setelah ada keterangan pemerintah, 

»Time” jang keluar tgl. 31 Agustus jbl menuduh Indonesia seba- 
(gai ,,Anti-Westeners” dan tidak menjenangkan i 
men (Pengusaha) Amerika. Harian ,,The New York Times” me- 

Atom.     
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dalam menggulingkan ben Yusuf, 

telah mendjadi bahan 
Madjalah mingguan York. 

kaum  business- 

mendapat sokongan begitu ter- 

«   
tion” tertanggal 29 Agustus jl. telah 
memuat sebuah ke&rangan berhubung 
dengan perajaan "ulang tahun ke 8 
dari Republik Indonesia. Pada achir 
pemandangannja jang . mengemuka- 

kan balans ekonomi dan politik itu, | 
mingguan tsb. menjatakan, bahwa 
»hanja suatu pemilihan umum. jang 
telah lama dinanti2kan itulah akan 
bisa mengachiri deadlock politik di 
Indonesia. ' Pemilihan umum bisa 
menghasilkan kristalisasi dari  pe- 
mandangan2 politik, hasilnja akan 
merupakan. suatu pemerintah jang 
bisa mendjalankan pemerintahan.” 
“ Demikianlah beberapa pendapat 
"dalam pers di New York mengenai 
pemerintah Indonesia dewasa ini, 

(Antara). 

| 

Honggaria Tu- 
runkan Harga 

Barang? Kon- 
wo BUMS 

  

  mi), jang telah menundjukkan sikap ! 
sympathie moderat terhadap barat. 'g 

Harian ,/The New York Times 
jang berha'inan independent  (Mer- 
deka) demokrat, menulis tentang ke- 
terangan pemerintah Indonesia jang 
baru didalam parlemen, bhw. ,,Per- 

dana Menteri jang baru djuga mene- 
rima baik garis kiri dalam urusan 
dalam negeri.” Keterangan pemerin- 
tah Indonesia itu, menurut New 
York Times, adalah penting dalam 
hal exposisinja jang lebih bersifat 
nasional dan setingka: lagi lebih ke- 
pihak garis kiri, sesuai dengan . pe- 
mandangan2 dari golongan2 politik 
jang 'terdapat dalam kabinet 
rang ini. 

Mengenai tidak turut-sertanja Ma- 
sjumi, dikemukakan, bahwa itu me- 
ngakibatkan kedudukan kaum  ko- 

munis dalam kedudukan ,,key role” 
(peranan jang penting) sehingga bisa 
menentukan nasib kabinet baru itu. 
Sokongan terhadap kabinet baru itu 
adalah demikian terbatasnja, sehing- 
ga suara kaum komunis didalam 
"parlemen bisa memutuskan mati-hi- 
dupnja kabinet baru ini. 

Lebih djauh harian jang berpenga- 
ruh .itau menjatakan, bahwa dalam 
keterangan pemerintah itu hanja di- 
sana-sini hal2 jang melukiskan  ke- 
adaan ekonomi umum jang sangat 
menguatirkan dan anggaran belan- 
dja jang deficit itu, selain dari pada 
itu soal kekurangan  produktiviteit 
kaum buruh dan pendeknja - waktu 
kerdja, sama sekali tidak disebut2. 

Ada djuga satu hal jang menun- 
djukkan keinginan supaja - menarik 
kapital asing dengan ,,sjarat2 jang 
lajak”. Demikian The New York Ti- 
mes. , 

Madjalah 

3 

seka- 

mingguan  ,,The Na- 

  

Paris. Ia merupakan suatu pelangga 
ran dari pada perdjandjian 1912, 
jakni suatu perdjandjian jg mendja- 
di sendi kedudukan Perantjis di Ma 
rokko. : 

Paris berusaha memperbaiki ke- 
adaan dengan mendjandjikan pero- 
bahan2 jg benar, dan dengan me- 
ngadjak pihak Marokko turut mem 
berikan suara2nja. 
Hal ini akan menjebabkan tergen- 

tjetnja kedudukan ,,tuan2 feodal”. 
Apakah kesetiaan El Glawi jg su- 

dah tua beserta kawan2nja mampu 
melawan ini? Ataukah mereka itu 
insaf bahwa keadaan jg demikian 
ini pasti datang, dan puaskah mere-   Pendapat umum di Paris dan ter- 

utama kalangan politik sangat kaget 
karena perkembangan di Marokko   

  
  

Guna mendengarkan pelaporan de 

asinja jang diutus mengundjungi 

3 li, maka pada 

tg. 6 September jl. P.W.I. kring Dja 

karta mengadakan rapat bertempat 
'di Balai Wartawan. Sewaktu rapat 

'membitjarakan laporan, maka tim- 

bul pembitjaraan dan perdebatan jg 

   

ta meletakkan djabatannja. — Lagi 

kebakaran di Tanah Tinggi Djakarta 
a2 50 rumah jang menghabiskan kir 

| pada hari Minggu sore 
“wa tak ada, tetapi kira2 25 orang   
'memakan waktu beberapa djam dan | da 

pada awal bulan depan, demikian pe, achirnja mengakibatkan seluruh ang, man sedjawat serta 

gauta pengurus P.W.I. kring Djakar | mengantarkan dje 

  

itu, dimana residen djenderal bertin 
dak tanpa berunding dulu dengan 

         

   
      

   

   

mendapat luka2. — Untuk melaku- 
kan penindjauan selandjutnja ' pada 
- Minggu pagi, missi perburuhan 
irma jang telah beberapa hari ini 

ada di Djakarta bertolak ke Palem 
bang. Sehabis penindjauan di Palem- 
bang mereka kembali lagi ke Djakar 
ta, — Sebagai penghormatan pengha 
bisan, maka pada hari Minggu jl te 

kawan-kawan 
zah almarhum 

Dr. Sagaf Jahja ta ditanam di Ka 
ret, Almarhum meninggal pada tg 6 
September antara Sabtu dan Minggu 

jl. Korban dji| dirumah sakit Djakarta. | — Kedua Seorang diplomat dari ,,belakang ti 
suami-isteri bekas perdana menteri 

  

ka dengan tindakannja memetjat se 
“orang sultan berlawanan dengan si- 
.kap golongan jg berkuasa, sebagai 
| suatu permintaan diri dari suatu ma perdamaian dan kerdjasama interna" 

sa silam jg menguntungkan mereka? sional,' demikian ,,Izvestia”. (Att). 

  

Mesir Mbstagha Nahds serta istrinja Minggd Hmendapatperlindarryan pd 
kabarnja dituduh mendjalankan ko- 
rupsi dalam tahun 1950 dan 1951. 
Tuduhan tsb meliputi spekulasi sa- 
ham-saham kapas dan dengan senga 
dja menurun-naikan harga 

Iran belakangan ini kelihatan dekat- berapa orang mendapat luka-luka. — kita”, 

|. Hak Veto 

KANTORBERITA resmi Hon 
ia MTP”, hari Minggu kabar 

kan, bahwa pemerin hari itu 
menurunkan harga2 lebih dari 
10.000 matjam makanan dan ba 
rang konsumen. Penurunan har- 
ga ini en aga “Ng ketika ma- 
lam Minggu jl. oleh sentral komi 
te Partai Buruh (Komunis) dan 
Dewan Menteri Hongaria. 

Menurut pengumuman, dengan 
.adanja perintah penurunan harga 
ini, maka para pembeli akan 
menghemat uang sebanjak 1.500 
djuta forint (kira2 £ 45.000.000 
pada koers resmi) tiap2 tahun, 
.dan dimaksudkan untuk memper 
tinggi taraf hidup rakjat. Dengan 
,demikian, maka harga roti tawar 
jakan turun 1296, roti tawar kwa: 
litet tjampuran 159c, roti pan- 
djang 2060, roti bundar ketjil 
2046, gula 1096, ikan kalengan 
dari luar negeri 30 sampai 356 
dan ' demikian seterusnja. 

Et? (Antara-Reuter) 

  

TUKAR-MENUKAR BINA- 
TANG . ANTARA SOVJET 
Hi & R.R.T. 

Achir2 ini di Moskow telah datang 
kereta api dari RRT dengan muatan 
matjan tutul, harimau Mantjuria, mo 
njet ,,daun hitam”, monjet makako, 
monjet Assam dll. jang” semuanja 
akan dibagi2kan antara kebun2 bina 
tang di Sovjet. Dari Sovjet, RRT 
akan terima beruang putih & merah, 
rendier, serigala kutub, marter bever- 
dil. 

  

: Russia Akan 
Pertahankan 

Sebuah  Tadjuk rentjana dalam: 
harian ,Izvestia” — menundjukkan, 
bahwa Sovjet Uni akan. memperta- 
hankan hak veto dalam Dewan Ke 
amanan bila nanti Piagam PBB di 
perbintjangkan.. Hak  veto . adalah 
pokok dasar PBB, tulis harian -So- 
vjet tadi dalam memberi komentar 
atas pidato menteri luar- negeri Ame 
rika John Foster Dulles minggu jg 
lalu jg mengatakan, bahwa Sidang 
Umim PBB mungkin akan tindjau' 
lagi-Piagam PBB jg memberi hak 
veto. kepada 5 Negara Besar.  Da- 
lam. mengusulkan  perobahan ' Pia: 
gam PBB, Dulles dan kementerian 
Juar negeri Amerika telah, memper- 
lihatkan dirinja sebagai musuh dari 

  
  

  

(litik dari pemerintah Canada. Ia se 
benarnja mendjadi konsol Polandia 

|dan duga2an. sadja. . Tahu2 

.Jagan suara keras perkataan? 
melukai hati, Lim mengatakan bah- 

' | wa pemimpin rombongan, mahasisw 1 

"“atn 
ana Le tak Dim 

. s 

geen- kobalt 
Woomera ?—Para Serdjana Ingger. Tetap Bung- 

g kem Mengenai Apa Jg Mereka Tjapai Dan sedang Kerdjakan 

BOM ATOM, BOM HYDROGEN, BOM KOBALT, dan entah alat penghantjur dan pembu- 
"Imnuh besar2an apa lagi kini sedang dibuat dan dipikirkan oleh manusia. Amerika Serikat, Uni So- 
“jet dan Britania Raja berlomba2. Sebagai biasa, didalam verlombaan ini 
adalah Amerika Serikat. Tiap2 kali berita besar2 muntjul di-surat2 kabar 

ig paling dergonsiratif 
tentang pertjobaang 

'dengan bom atom, Tanah gersang Nevada, Bikini dan lain2 tempat pertjobaan diketahui diseluruh 
dunia: sampai2 ada badju mandi perempuan dinamakan Bikini, jaitu jang hanja 
(perlindungan seperlunja sadja”. Apa hubun 
terserah sadja kepada ahli2nja. 

Sebagai biasa pula, jg senantiasa 
bersikap ke-rahasia2an adalah Uni 
'Sovjet. Tidak “pernah diumumkan 
'pertjobaan2nja: “hanja Berada 

ada 
pengumuman, seperti halnja dengan 
letupan Bom Hydrogen jg tentu sa- 
dja menggemparkan. 

Dan di-tengah2 sikap demonstra- 
tif dan ke-rahasia2an ini terdapat si 
kap Britania. Ia tidak terlalu diam2 
didalam tjara . bekerdjanja, tetapi 
djuga tidak terlalu ribut2. Nama 
Woomera “sudah terdengar di ma- 
na2: Woomera adalah tempat penje 
lidikan dan: pertjobaan bom atom 
|dan lain2 bom berchasiat . hebat di 
Australia. 

»The Establishment”. 
Kira2 25 kilometer sebelah uta 

ra Adelaide, - Australia Selatan, 
terdapat "kota. ketjil Salisbury: ki 
ra2 5 kilometer diluar kota terda 
pat suatu bangunan jang oleh 
orang2 disana disebut ,,The Es 
tablishment”. Marilah “kami ter 
djemahkan disini . dengan ,,Sang 
Badan”. Siapa sadja boleh pergi 
datang di Salisbury dengan lelua 
sa, tetapi siapa jang hendak me 
ngundjungi ,,Sang Badan” harus. 
memenuhi dengan teliti sekali se- 
gala peraturan2. Pegawai2 disitu 
jang bertugas - mengontrol. dan 
mengawasi2 orang2 jang berkun 
Gjung,. semua sopan santun, teta 
pi disamping itu dengan keteliti 
an jang persis sekali mereka me 
nuntut supaja semua peraturan? 
dipenuhi oleh tiap2 pengundjung. 

Di ,,Sang Badan” itu bekerdja 
otak2 luar biasa, jang melihat, 
mendengar dan mentjatat apa2, 
jang tidak tertangkap oleh pan 
tja-indra manusia! biasa. Disitu 
lah terdapat laboratorium2 jang 
mendjadi tulang punggung dari 

Woomera. o 

Itulah sebabnja mengapa tiap? 
orang jang datang, dikontrol dgn 
teliti: apa lagi pengundjung jang ti   

dak ada sangkut pautnja dengan peseratus 

njelidikan2 jang dilakukan disitu. 
dan hanja hendak mengetahui sadja 
apa jang.sedang berdjalan, 

Pertama terdapat pengawal? di 
tempat masuk. Sipengundjung "mem 
beri tahukan siapa jang ingin di- 
djumpainja dan apa maksud kundju 
ngannja. Djika kundjungan ini nja 

ta dapat dilakukan, ia diantar ke 
tempat jang harus ditudju: sesudah 
selesai dengan segera ia diantar ke 

luar. Apakah kundjungan itu beri 
sil "atau. tidak..menurut -pa 2 
sipengundjung, ,,Sang Badan” tidak 
mempunjai perhatian dan djuga ti- 
dak ambil pusing. 
Wartawan2 jang ingin mengetahui 

apa sedang terdjadi disana, menga 
takan bahwa meskipun mereka ti- 
Tak berhasil apa2 didalam kundjung 
an mereka, tetapi segala. penolakan 
lan, pengelakan dilakukan dengan 
semak” sekali. Lebih ,,enak” daripa 
da penolakan seorang tukang 'poli- 
tik, 

    
   

Para Sardjana diam. 
Para sardjana dan pegawai disitu 

fidak mengeluarkan statement: ini 
dan itu. Mereka hanja ' mempunjai 

perhatian kepada alat2 elektronik, 
lajar. sinar: kathode dengan ' gam- 
bar2nja jg. bergerak2,  camera2 jg. 
memotret segala gerak-gerik sesuatu 
apa jg sedang diselidiki, mesin2 jg 

bekerdja lebih lekas dari otak manu 
sia jg paling pandai, dsb. Mereka 
mempeladjari djalan jg dilalui oleh 

suatu: rocket pertjobaan, untuk me- 
netapkan perbedaan dan-persamaan- 
nja dengan rocket2 lain. Penjelidi- 

kan2 mereka dalam dan djauh sa- 
ngat serba beraneka warna sekali, 
sehingga tiap2 pekerdjaan "harus di- 
bagi2 pula antara specialis2 jg me- 
njelidiki .hanja satu bagian ketjil sa 
dja. 

Djuga ,,Sang Badan” 
bungkem. 

Mereka tidak mau memberi 
kan keterangan badan2 apa atau 
perusahaan2. mana turut mem 
bantu pekerdjaan mereka. Ada 
jang menerka bahwa lebih dari 

badan dan perusahaan 

  
  

Pertengkara 

ngan mahasiswa pro Tiongkok Na 
orang melawan sedjumlah lebih be 
|kapal ,,/Tjiluwah” jang ditumpangi 
Dinggalkan pelabuhan Tg. Priok 
hari Minggu. Lim Tan Nin, djaru-bitjara 
|bongan mahasiswa pro Tiongk 
hun itu menerangkan kepada Pre 
jang djumlahnja kira2 100 orang 
ran, segera setelah kapal tersebut 

Ke-14 orang mahasiswa pro Tiong 
kok Nasionalis itu jang bepergian 
klas”. dua - mengenakan uniform 
Chung San — Sun Yat Sen — de- 
ngan insinje2 jang menggambarkan 
bendera Tiongkok Nasionalis dan 
peta dari Asia Tenggara. 

Ketika mahasiswa2 jang pro RRT 
tadi melihatnja, mereka mulai me- 
-njanjikan lagu2 RRT dan sadjak2 
jang melukai hati. Tindakan ini di- 
balas oleh para mahasiswa pro 
Tiongkok Nasionalis dengan tjara 
jang sama dan suasana  mendjadi 
tegang ketika kedua belah fihak te-' 
rus-menerus mendjalankan tindakan2 
nja itu, akan tetapi tidak sampai me- 
nimbulkan perkelahian tindju, kare- 
na kedua rombongan itu berlainan 
kompartimennja — rombongan ma- 
'hasiswa pro RRT bepergian klas UI. 

Saling antjam-mengant jam. 
| Kedua rombongan itu kemudian 
menghentikan njanjian2 mereka dan 

a Malut An- 
tara Mahasiswa' Pro RRT 
& Mahasiswa" 

PERTENGKARAN MULUT telah terdjadi antara serombo- 

Pro Tawan 

sionalis “jang terdiri dari 14 
sar mahasiswa2 pro RRT, ketika 
para' mahasiswa tersebut me- 
dan sampai di Singapura pada 

dan pemimpin  rom- 
ok Nasionalis jang berumur 24 ta- 

ss, bahwa mahasiswa2 pro RRT 
itu, mulai menimbulkan keona- 
meninggalkan Tandjung Priok. 

para opsir kapal tersebut turun ta- 
ngan dan mengembalikan ketentera- 
man dikapal itu. 

Rombongan lainnja akan 
datang. 

Lim menerangkan  selandjutnja 
bahwa dari ke-14 orang “mahasiswa 
jang turut dalam rombongannja itu, 
ia akan menuntut peladjaran pada 
“Universitet di Taiwan. dalam mata 
peladjaran2 dalam ilmu perdagang- 
an, sedangkan ' ke-9 orang lainnja, 
diantaranja - seorang wanita, akan 

melandjutkan peladjaran mereka pa- 
da sekolah2 menengah disana. 

Lim menerangkan, bahwa rekan2- 
nja itu berasal dari Bandung, Dja- 
karta dan Kalimantan Barat dan te- 
lah dikumpulkan di Djakarta untuk 
naik ke kapal Tjiluwah itu.  Dite- 
rangkan selandjutnja bahwa rombo- 
ngan mahasiswa pro Nasionalis jang 
berikutnja akan terdiri dari 100 
orang dan mereka akan bertolak pa- 
da bulan depan untuk menuntut pe-   mulai saling menteriak-teriakan de- 

jang 

jang pro RRT itu memperingatkan | 
kepada lawan2nja, bahwa apabila 
Taiwan kelak dibebaskan ,,kita akan 
berusaha supaja kamu semua diusir”, 
'perkataan2 mana didjawab oleh Lim 
dengan mengatakan: ,,Djika kita ber 
hasil menduduki kembali tanah data-   di Winnipeg (Canada). — Junani dise 

kapas rang lagi oleh gempa bumi. Akibat ambil tindakan2 jang sama 
atas kerugian negara. — Rusia dan tsb beberapa gedung runtuh dan be jang 

ran Tiongkok, maka kita akan meng 
seperti 

akan kau lakukan terhadap 

ladjaran2 pada akademi militer di 
Taiwan, sedangkan rombong.u: ket:- 

ga akan menjusul beberapa lama ke- 
mudian. (P.I.-Aneta). 

PYONGYANG MULAI DIBA- 
NGUN KEMBALI. 

Madjalah Sovjet jang berbaha- 
sa Inggris "News” dalam berita 
dari korespondennja di Pyong- 
yang pada hari Sabtu mewarta- 
kan bahwa pekerdjaan2 untuk 
membangun kembali ibukota Ko- 
(rea Selatan jang telah rusak kare- 

mendekati. Dan ini dapat dibuktikan Putra “Mahkota Djepang jang seka-| Atas djawaban Lim ini para ma- Na pemboman2 Serikat itu kini te 
dengan lahirnja perdjandjian perda-| rang ini baru keliling Eropa pada ha hasiswa RRT tadi mendjadi sedemi- lah dimulai. Menurut madjalah 

Rusia 

ss memberikan 
gan bom atom dan badju mandi perempuan, entahlah: 

turut membantu. Tetapi pihak 
Sang Badan” tidak membenar 
kannja atau  menjangkalnja, se 
hingga sipenerka malah tambah 
bingung. Djuga tidak mungkin 
didapat keterangan apa  pekerdja- 

an si Anu atau tugas badan Y: 
ini rahasia keras. 5 

   

  

   

   

Hampir tiap2 minggu ahli2 
pengetahuan dan ahli2 tehnik 
berkundjung ke ,,Sang ' Badan” 
atau ke Woomera, kira2 500 km 
masuk padang pasir. Tidak per 
nah satu kata dikeluarkan apa 
jang mereka kerdjakan. 

Kini sedang dibuat sebuah tunnel 
angin di Salisbury untuk mentjoba 

pesawat? terbang terbaru, “peluru2 
jang dapat dikendalikan dan rocket2. 
Pertjobaan? akan dilakukan bagaima 
na keadaan pesawat2 dan peluru2 
itu djika sedang terbang dengan ke 
tjepatan kira2 3000 km sedjam. 

Di Salisbury orang dapat melihat | 
dibuat sebuah lapangan terbang. Ha ' 

    

sil2 .,,Sang Badan” akan diangkut 

dgn. segera dan: dengan langsung 
dari lapagan terbang itu ke Woome 

ra, Lapangan terbang inipun satu 

mata rantai didalam rentetan raha- 
sia2. Tidak ada satu orang ' dapat 

mengatakan apakah bom2 atom per 
tjobaan Inggeris sudah diangkut ke 
Woomera atau belum, apakah djika 

sudah diangkut, bom2 itu melalui Ia 
pangan terbang  Salisbury, apakah 
djika belum diangkut, bom2 itu akan 
melalui lapangan terbang Salisbury. 
Djuga tidak seorang dapat (atau 

mau) mengatakan dimana pertjoba- 

an akan dilakukan. Orang dengan mu 
dah mengatakan Woomera. Tetapi jg 
dimaksudkan adalah ' suatu daerah 

jang luasnja 80.000 mil persegi. Tjo 
balah tjari tempatnja didalam daerah 
jang seluas itu, apa lagi tiap2 orang 
menutup mulutnja. Ditambah lagi 
bahwa daerah itu adalah padang pa 
sir. Persiapan2 jang dilakukan oleh 
orang2 jang bersangkutan betul2 di 

lakukan dengan teliti dan saksama. 
Kabarnja letupan pertjobaan  diada   

gangan baru jang akan merupakan ri Sabtu tiba di Geneve dengan mo 
'penambalkran besar dalam penukaran bil. Setelah menindjau kota tsb. be- 
barang2 antara kedua negara tsb. — liau akan ke London dan menerus- 

| |kan perdjalanannja ke Amerika Seri 
gan dan kemudian pulang ke Dje- 

rai besi” Michael Krucyn pada hari | pang, 

ikian marahnja, sehingga - mereka tsb. R telah menjediakan 
memperingatkan kepada para maha- 1000 djuta rubel, sedangkan RRT 
siswa Tiongkok Nasionalis, bahwa dan negara2 Eropa Timur lainnja 
djika jang terachir ini tidak mau me- telah mendjandjikan tambahan 
nutup mulutnja, mereka akan dilem- fonds2 untuk pembangunan kem 
parkan kedalam laut, Pada saat ini bali kota, tersebut, 

1 

JA psi Oi 

kan dalam bulan Oktober jang akan 
datang. 

  
Para ahli atom Barat. "mengatakan 
bahwa pertjobaan2 bom atom Uni 
Sovjet membuktikan jang Uni So- 
vjet hanja mempunjai bom atom kla- 
sik. Serupa gambar jang kita tjan- 
tumkan itulah apa jang dinamakan 
letusan klasik dari bom. atom klasik 
Rusia. Disebelah kanan terlihat be- 
tapa silaunja tjahaja letusan "itu dan 
disebelah kiri tjahaja maut itu telah 
berubah. mendjadi gumpalan asap 
jang. besar dan mengepul tinggi ke- 

udara setelah bom meletus. 

» , 8 kalm India 
Tiap Tahun Studio? In- 
dia Hasilkan 250 Film: 
Gadji Bintang Film 'Sa- 

ma Dgn Hollywood 
PRODUKSI FILM India kini 

rafa2 setiap tahun menghasilkan 
250 film dalam 60 studio jang 
memberikan pekerdjaan kepada 
90.900 orang, demikian menurut 
harian Nederiand ,,Vrije Volk”, 
Dikatakan  selandjutnja bahwa 
film India jang pertama ja'ni ,,Ra 
ja Harishchandra” telah dibuat 
dalam tahun 1913 dan film berbi 
Ijara India, jang pertama, ja'ni 
»Alam Ara” telah mulai diper- 
edarkan dalam tahun 1931. Kini 
di India sudah dilakukan pembua 
tan film'berwarna. 

Film2 India sebagian besar mema 
kai bahasa Hindi, tetapi djuga ada jg 
menggunakan bahasa Bengali, Mara- 
thi, Gurajati, Tamil, Malayslam dan 
Kanara. Gedung bioskop jang perta 
ma di India telah dibuka dalam ta- 
hun 1904 di Bombay sedangkan se- 
karang di India terdapat 3000 gedung 
bioskop: dalam mana setiap hari 2 
djuta orang melihat film2 India dan 
dari negara2 lain, sebagian besar da 
ri A.S. dan Inggeris. Achirnja harian 
tsb, mengatakan bahwa bintang2 film 
India seperti Nargis, Madhubala, Su 
raiay, Raj Kapoor, Ashok Kumar, 
Dilip Kumar, Dev Anana, Gecta Ba 
li dan Nalini Yayan mendapat gadji 
jang sebesar gadji bintang2 film Hol 
Iywood. (Antara). 

  

Dalam pengumuman jang di- 
keluarkan Sabtu pagi oleh Partai 
Sjarikat Islam Indonesia diban-   tah kabar2 jang menjatakan, bah 
wa Sj. Latief minta keluar “dari 
PSI. Si. Latief menganggap 
anggauta2. PSII jang keluar dari 
partai sebagai pengchianatan ter 
hadap bar'atnja, 

aah  



   

  

— Djam bitjara : 

  

Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. | 
. Memeriksa wanita hamil : 
Menolong wanita bersalin dan | 
Praktek umum. ra 
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Sajembara - 
Turut serta meraiakan Hari Angkatan Perang kita, jang harus kita peringati, maka de- : 
ngan ini Badan Penerbitan ,,KELANA” Suronatan Ng 4/138 Jogjakarta, mengadakan Sa- 
jembara dengan hadiah uang sebesar Rp. 3510,— dibagi dalam 50 nomer, seperti jang 

“tersebut dibawah ini : TE ti TN Ma 
  

  

  

  

        
  

  

  

taka Tia alan 

    

2. tg 5 : 2 Le | AN £ ee Sat naat) Rumah: djam 7.00— 9.39 - | Hadiah ke | Hadiah Keterangan . djam 4.30— 6.30 sore PAN en, : R.S. Elisabeth 10.30—11.30 Lean An TAN 
PSO Semanan Ta ( Pa Juang tunai 

£ / NX 7 2 . .. 5 ” : 

3 C 5 . 3 3, ” 

Keuneeusan Son rta TA esa en 
« Lebih Sedap I4 AAN AA Pi Gen 

- N ? ng : 2 " - Pan tar "3 NN « Lebih Halus 4 3 Ta 
« Lebih Mustadjab | NE Mena 
Bimo 1 SAJEMBARA 

Kontak |) Tiarilah nama sebuah kota jang terdiri dari 6 huruf 
se PLAN ps “ Djika di batja huruf ke 1 -2- 6 3 4 — berarti mengerdjakan kebersihan : 

PR PN / ea » sin Kese3 205 34 berarti mama suatu tarian 
DAN SP: ha Ea Se in et 6 . berarti bagian tetumbuhan 

3 . SEMARANG ( An Pa KEK es Rt Tni k 3 berarti pertanjaan. 

TOKO Pedameran 29, Ten 900!“ “Peraturan Sajembara 
AGEN? DIOKIA: "1. Siapa sadja boleh menebak Sajembara ini. Pe 

Petjinan 78, Tugu Kidul 7, (2. Pengiriman Sajembara harus disertai pembelian 1 Album Nasional, sedikitnja sebuah 
Ketandan 4,  Lempujangan / jang Laga oleh Badan Penerbitan ,,Kelana” dengan harga Rp. 17,50 sebuah, ter 
w £ 80..K ti Kidul | s: masuk Ongkos xXirim. : 
an Pena 6 3. 5 orang djuri terpaksa mengadakan undian, djika ternjata jang betul menebaknja me- 

AGEN? SURAKARTA: “.... Jebihi djumlah hadiah jang kita sediakan. 5 z : Tjojudan 141, Ngapeman 15 ( 4. Keputusan2 dipegang djuri jang ditundjuk oleh Pemimpin dengan hak2 penuh. — Djil Slamat Rijadi 394, Pa- / 5.. Mengenai keputusan Sajembara tidak diadakan tanjak djawab. 
sar Nusukan 4, Pasar Kli-|s 6. Hasil Sajembara para penebak akan menerima surat putusan (trekkinglys). 
won 142, Widuran 67, Me- 4 7. Sajembara ini akan dibuka pada tgl. 5 Oktober 1953 (Hari Angkatan Perang). 
sen 177 "Gading Kidul 170. 1 5 8. Untuk meringankan perongkosan, djika mengirimkan wissel, sebaiknja, tebakannja tju- AGEN? MAGELANG: / kup ditulis di strookwissel (tempat berita). GEN? MAGELANG: 5 Ha “ “alan : app Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13. |? 9. Hadiah akan sigra dikirimkan kpd. para pemenang, sesudah 15 hari dari pengumuman, 

ses anna an Lang 0 EA TE Te f t 6 : : 
Djangan Tn Pengharapan. Ki “t Pp E N E B A : K 

Ae WAHID ( £ “yg | (ditulis di strookwissel tempat alamat) 5 
3 Astroloog / Dera MA na ee ana Alamak: an RO IN PK NE asas 
Njang sudah sepuluh tahun ber- / " . 
praktek di Indonesia. s , en N- | # 
Hal bisa menerangkan soal Peng- | / 3 E BA K ANN J A3 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, | ' 5 (ditulis di strookwissel tempat berita) 
Kesehatan dsb. ! TERI KAOS Sidda Fe EN Oi santan ca Kebaikan na SN Kan aka Td Tak 

Coment BEE 2. Rp. 15— / Bersama ini kami -kirimkan uang Rp. ......... «. agar dikirim ...... buah Album Nasional 
Plampitan 39 — Semarang. . dan turut mengikuti Sajembara ,,Kelanz”. 

Pagi, djam 9-12. Sore djam 5-7 TANDA TANGAN. 
LINI IA NA AH ILHAM LL IHM NN LL LAHAN EK, 

  

  aw maan 
        

| Dalam Serie Van Dorps Publikasi tentang Padjak Indonesia 13. € 
| hingga sekarang terbit dalam dua bahasa : Ch Pendj ual an j erba tas 

van VEEN/TOBING : Aturan Bea Meterai 1921 - | 
| (Dilengkapi sampai 1 Djuli 1953) Rp. 35.00 
| SCHOLTE/MADJID: Ordonansi Padjak Upah Rp. 16.00 
MOERAD/JANSSEN: Undang-undang 

: Padjak Pendjualan 

FAUBEL : Buku Tarip Tahunan 
.Padjak Peralihan 1952 — 1953 

VAN DORP 
BODJONG 21 — SEMARANG. 

Para pembeli Sweepstake JAVABODERIT- diberitahukan 
bahwa tempo untuk membeli, sudah tinggal beberapa hari 
sadja lagi pula persediaan tidak banjak. 6 
Pakailah kesempatan jang baik ini. 
Bagi para. Pembeli untuk luar kota, tjukup dengan mengi- 
rimkan postwissel Rp. 5,— ditambah Rp. 0.50. 
Dalam kota, dapat beli langsung di Kantor 

Harian ,,SUARA MERDEKA? 
Purwodinatan Utara 11 A' 

— SEMARANG — | 

Rp. 4250 | 

6:50. Bp 
2 

  

     
    

  

  

  

  

  
  

  

  

INI 2 Eye 5 TA MALAM | i Ti Premiere 
san : . KA »ORION“ - | TEBNITAR:! 5 1 LAH : 5.00 2 3g Tuo n C 

1 
6 

00 !OAJEMBARA SUPER RADIO COMPANY 
2 an se na Pada pembeli Sepeda Kumbang ,,AVROS” selama dibuka- berkintjir 1 ORE PA 3 nja. ,Pekan Raja Indonesia”, mendapat kutika baek untuk Kan Pa $ sa Sa AN dsngan harapan menangkan hadiah2 jang 
tangkan : . 2 kegembi- : : Keterangan bisa diminta pada: 

raan jang e 4 siang dari | SUPER RADIO COMPANY N. V. 
- zaman | DJAKARTA - SUKABUMI - BANDUNG - SEMARAN Showboat. Tapa SURABAJA Beraneka 

Ja 2 warpa dan 
muzik jg 

Pa Gen nan DE Aap San digemari. : : : : 
aa . HN LL LN ML mang   

BESOK MALAM PREMIERE 
ak BE Ke sat ha (Tab NO WOMAN LOVES A WEAKLING « Senantiasa segar bus 

   

  

   

   

    

   

  

   

2 bintang gar karena Puralip 
jg terbesar “aer, : 

dlm : dalam Lifebuoy de. 
»Kirg So- AA 
Temani ngan parfum harum 
Mines” F 

    
   

    
      

   

Be $ semerbak ! 
resa” jang Y”E Ha 4 : 
menggon- 5 
tjangkan £& 4 Holly: B 

(ak usah didjelaskan kesusahan hati' dan kesedihan laki-laki i 
: 

i 1 aki-laki i wan Pan Ls jang sudah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Ke arunyaka : Five 5 ka tahu sendiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mu- Naa - na LORCE : lai semakin kurang, tidak merasa puas. : Saman (oa # SANDERS aa Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak Hate Ps We Aa (urat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele- Kia (“uns J AF”) Eee Le mmmea | MAhaN sjahwat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari Te Ian 1 s zenuwen. (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, kaki-ta-       
agan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas k - rah. Semangat kerdja hilang, malas An Ka pikiran. Pe PIL SEXANOL Te buat menambahkan tenaga laki-laki un- uk selamanja, tinggal sehat, berani d $ 

Sebotol Rp. 20.— " ma ag ae 
untuk wanita jang merasa sakit bulanan (haid) “tidak tjotjok, kurang darah dan keputiha - 
botol Rp. 20.— 1 Na 

djingan jg tjakap dan seorang seni 
wati jg tjantik djatuh dim gelombang: | 
asmara jg mengbarubkan ! 1 tot: Rp-18-—-.32 Rp3 1I—3 

4 Rp 7.— Ttekkl. Porto VRIJ. 
SINAMON  (SCHOONHEIDS- 
PILLEN) Bikin badan sehat, sing 
set, perut kentjeng, tidak kendor, 
kulit muka “halus tidak lekas: 

  

Ini mlm pengab: 5.- 7.. 9.. (7 th) 
KATHRYN GRAYSON 

RED SKEI.TON 

LOVELY TO LooK 

SEXALIN 

    ” 3 9 
aan Bana Dan AT “Ikeruten, tangg. memuaskan 1 stel | APHRODIN untuk. lelaki. Obat pelesir Rp. 10,— 

Tadi radikar 051 IRp. 60.—.. 45 stel Rp. 35,— | PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak. Rp. 25.— 
dn hb. BUAH DADA LEMBEK ? BUS- | ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.— METROPOLE | Pn .g Tn sg Aa Tg ta Ka Rp. 25.— 

kira Pk entjeng, monto p 20— arus tamba 6 ongkos kirim,,D P » 4.30-6.40-9.- | TERIN EXTRA STERK Rp 75.1 : Aa Dada an TIA (17 th.) | Sakit gula, nier, eiwit??? SUI-| Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Ma- 
Me RINE PILL. tangg. lekas bikin | gelang Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat »KARU- 

NI Samson baik Rp: 20.— VITANOL : ba-J-HUN”Djokja dari Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petji- 
BIASA! 3 dan lembek, dingin Rp. 20-an 81, Djokja Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan: Tiong Bie Pesan tempat -| Delilah Nahbant KERAS Rp 50 UNA 'Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. 
| 5 Sh aka Odtekanonl nah Daten bulan ti a Cres p 8 MIL ML AL LA LN EL . . . . . 

PAN Te aan 0g PUISJERIN-PILL.: Obat Tn | NN. 

»DJAGALAN” Ini mlm pengab : 1 stel Rp 25— Porto Rp 3.— 
se 2 Fi (ab) Prijse. gratis. 
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: / Greatest Saving 
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“Ih Akan menikah | 

tg. 9 - Sept. - 1953. 

SUZANNAH WINARNI 
H. J. TENGKU UMAR : 

| Judonegaran, Jogja, 

Djl. Tepekong, Djakarta. 

Iklan ini kami tudjukan kepada semua handai dan taulan, 
sebagai undangan, dan kami mengharap kedatangan Sdr. 
pada hari tsb. ! “ R. PARTODIHARDJO:           Te — 

  

  

  

TIONG TJHIU- PIA 
ENAK — SEDAP — GURIH — EMPUK 

Sudah terkenal 35 tahun 

Bisa dapat pada : 

ak KIT WAN KIE 
GANG PINGGIR No. 23/25 — Telp. No. 1050 

SEMARANG. 
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KURSUS MENENGAH 
KEPENDJARA'AN : 

IL. Akan segera dibuka Kursus Menengah Kepenfjaraan 
di Jogjakarta dan Semarang. 

H. a.. Lama kursus 1 tahun. 

b. Setelah lulus diangkat mendjadi Penilik Pendjara 
(gol. HI/b P.G.P. 1948). 

.c. Tundjangan selama kursus Rp. 250,— (duaratus li- 
..mapuluh rph) sebulan. 

d. Pondokan berusaha sendiri. 

UI. Jang diterima : 
a. Pegawai Pendjara. 
b. Pemuda/Pemudi Indonesia dengan sjarat? : 

1. Beridjazah S.M.P. Negeri/sederadjat. 
2. Berumur 18 sampai 25 tahun. 
3. Sanggup ditempatkan dimana-mana. 
4. Sanggup mengadakan ikatan dinas selama ? th. 

IV. Penerimaan pelamaran ad. III sub b dilakukan pada : 

tgl. 19-9-1953 di Direktorat Kependjaraan di Sema- 
rang, Pekalongan, Magelang, Surakarta, Jogjakarta, 
djam 09.00. | 
tgl. 21-9-1953 di Direktorat Kependjaraan di Tjirebon, «| 
Pati, Purwokerto, Madiun, djam 09.00. 

V. Pelamar -harus membawa : 

a. Idjazah dan daftar nilai udjian (jang asli) dan 3 he- 
lai turunannja. 

b. Surat keterangan dokter tentang kesehatannja. 
c. Surat keterangan Polisi tentang kelakuan baik. 

. DIREKTUR KEPENDJARAAN | 
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TRUCK & BUS TYRES // 

       

    

     

  

    

B
a
 
b
h
n
 
M
b
a
 

Mi
 —
 

D, : 

7 Tn TN 
Mmupurpum? 202m, 

1 Y 

/ 

/ /) 
) Lee”: W 

Dunlop Rubber Co (Indonesia) Ltd. 

PN | 

Greatest Service 

  

     
  

  

  

/ UeRe, ROY, TAKE THESE 
NUGGETS FOR SAVING 
ME FROM FALLING INTO, 
THAT POOL! GA 

FILM TIONGKOK PALING (,THIO GIOK GIEM” 
WANG I - sHin Pa | Gang Tengah 22 — Semarang. 

Besok mim prewirre 1295 Md3itb.F 7 T CHEN CHIAN CHIAN - CHIANG || PASANGLAH ADPERTENSI HUA LUW LOAN —. KUNG cHro'| dalam Harian 
SHE TA Pn Merdeka" 

  

YOU'RE A NICE Y#p 
FELLER, ROY, 
BUT YOU CAN'T P4 
“5 ME OUT 

MIPAS, NOBOPY CAN 
RUIN THE WORLD WITH 
GOLD! BETTER STOP   

  

  

    STAR HEATRE 

S0L0 
Premiere Besar Tiap Hari 4 Kali 

5 »Ouo Vadis” (uz 17 th). 
P Harga kartjis djam 9 pagi dan 3 siang biasa. 

Buat djam 6: dan 9 malam Rp. 475 Rp. 3,20 
: . R». 110 seizin Kementerian Perekonomian Kantor 

| Ta Pengendalian! Harga No. 521-KP 13142/8511 
d.d. 20-2”53, 

        

   
— Midas, tak. ada seorangpun jg. 

.Mapat merusak dunia dengan emas. 
| “Lebih baik berhentilah  pertjobaan 

mu itu. p 

— Engkau adalah 

— Ini, Roy. 

emas lantakan''ini untuk 
»' menjelamatkan saja dari 
& pada saja djatuh kedalam 

kolam itu. 

Ambillah 

  

       

mann Pee TN aa Te ae PNPS anta 

Batjalah: 

  

| : seorang jang 
| “baik budi, Roy. Akan tetapi engkau 
| tidak dapat menerangkan tjara lain- 
| nja kepada saja.   G

i
a
a
       

FUNNY-LOOKING 
GOLD, MIDAS/ 
WERE DID IT 
COME FROM 2 

TUM SORRY You ASKED 
| THAT GUESTION, ROY/ 

GOOPBYE! 
HEY, MIDAS — 

4 WAIT/ YOU'LL 
DROWN 

  

— Kelihatan aneh emas 
ini, Midas. Dari mana 

engkau dapat? 

— Saja menjesal engkau bertanja 
demikian, Roy. Selamat tinggal. 

— Hee Midas — tunggu! Engkau 
8 akan mati tenggelam. 
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SPEDA BERMOTOR jang banjak disuka oleh Nona2 dan 
Tuan-Tuan. 
Jang terkenal kuat dan model jang paling baru. 

Dapat dilever tidak lama lagi oleh IMPORTERS : 

C.V. Toko KAUW 
DJL. DEMAK 5—7  TIELP. 1550 - 2176 SEMARANG, 

Ba Ten Ie      
  

BERSEDIA BUKU2 PENTING 

1 

  
untuk persiapan udjian masuk S.M.P., S.G.B., 
dan Sekolah-sekolah Landjutan lainnja. 

Pe 

3 

4. 

5 

Pesanan2 
muka atau per postwissel dengan ditambah porto 1070 se- 
dikitnja : 
Segera pesanlah persediaan sangat terbatas, djangan sampai 
kehabisan. Be 
Korting bagi para pedagang dan Toko Buku dapat diberi- 
kan dengan lajak dan memuaskan. 

   

     
    

     

      

   

     

  

SIAP” berhitung, oleh J.M.S. Hutagalung A Rp. 4,50. 
Kuntji ,.SIAP” berhitung, oleh JMS. 
Hutagalung 
LATIHAN BAHASA INDONESIA” oleh 

, Karwapi a Rp. 
Kuntji ,LATIHAN BAHASA INDONESIA” 
oleh Karwapi a Rp. 
sULANGAN SEDJARAH dan ILMU BUMI” 
beserta KAN En A2 AMS Ye Ga a Rp. 

hanja dapat dilajani dengan mengirimkan 

  
4 Rp. 2. — 

5,50. 

2,50. 

4 — 
uang 

  Rp. 1,50. 

Toko Buku 

JULIA H &' Go. 
Karet Gusuran 86. 

“ DIJIAKARTA. 

    Dr. ACHMAD 
Kalisari 10 Semarang 

Mulai tg. 8 — 12 September 1953     
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THE THIRD MAN” 

Danger walks the streets of Vienna! Who is the THIRD MAN? 
  Mena an aa Intngosi se in Mystery. 

Vienna 1949. Kota jang tjemas akan hari sekarang............... Bimbang 
akanuhari depah. »....o. Dahulu kota jang gembira, ramai — kiai 

tempat pelarian, lapangan pemburuan — Gempar! 

Suatu film luar biasa. Memikat dan Menggemparkan dari bermula 

Akan datang: FRANK SINATRA-SHELLEY WINTERS-ALEX NICOL3 

s» MEBI DANNY WILSON” 

GRAND 
5.—7 —9.— 

  

LA 

Dimana2 tempat film ini dapat sambutan hangat ! 

Keluar Kota 

  

  

    

CITY CONCERN CINEMAS t 
Ini. malam D.M.B. fa. 17th.) 

Joseph Cotten - Valli - Orson Welles 
ORANG 
KE TIGA" 

The Mytery Man who baffled the best Police Brains! 

       
   
    

     

    
    

   
   

     

  

   
   

    

  

sampai penghabisan. 4 

Djangan liwatkan ini kutika ! 

Wonderful 
Musical-Romance , 

Ini Malam Premiere (u. 17 th.) 

SON OF THE COUNT OF MONTE — CRISTO! 

WORD OF VENUS" 
Thrill packed Adventure-E. Romance 

Heibat dan Gempar! 

Ini Malam 

Premiere 
(u. 13 th.) 

INDRA 
5.—7.—9.— 

MALAY FM  PRODWCETTONS ID. S£ 8 

: ANI  P.RAMLEE- ROSENAN 
USALMAH (RN. 

  

       

      

Memikat dan: 
Menggem 
parkan ! 

  

ROYAL Ini Malam d.m.b. bat 17 th.) 
2 Ya Anthony Dexter—Judy Lawrance 

| »1THE. BRIGAN Po 
New World of Excitement/ Heibat— Gempar ! 

    
    

Gale Robbins—Anthony Ouinn 

penuh actie dan sensasi 
  

Akan datang: , MISKIN” djaga hari-maennj 

  

  

ROXY Ini Malam d.m.b. (u. 13 th.) 
1 Victor de Jory dalam Columbia 

» THE SHADOW 11” 

  

   

TUHEATER . “ 3 o 

oo” lure of the Wilderness?? 
(u. 13 tb) dgn JEAN PETERS — JEFFRY HUNTER 

FILM COLUMBIA 

V 

  

    

      

    

    

Super —Serial 

Bagian Ke 2 (Tamat) 
Lebih Heibat—Lebih Gempar ! 

mani ba na den et ON RP 

  

    
Mulai tanggal : 3 September 53 

Perguletan dengan buaja jang seru meng- 
ni : 

" Didjalin dengan Pertjintaan ig hangat di- 
dim sebuah JUNGLE Film ia Tedhatosior 

Teks INDONESIA Utk. 13th. 

  

Typ Pertjetakan “Semarang” 

   


