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Pembom'? 
Baru Russia 

2 Pembom Russia djarak djauh, 
kan pembesar2 "angkatan udara 
kut bom2 atom dan hvdrogen ke 
bang kembali ke pangkalannja di R 
bahan-pembakar ' diudara. 
bermotor enam. Gambar hawah: 
tandingan dari pembom Amerika : , INI 
Tjepatan 450 Mil sedjam. 

Gambar atas: 

    
tj'ptaan terbaru, jang sangat mentjemas- 

Amerika. Pembom2 tadi dapat mengang- 
sasarannja di Amerika: kemudian ter- 

ussia dengan tidak perlu menambah 
Pembom jang disebut TUG-75, 

sebuah pembom Russia jang merupakan 

 B-29. Pembom ini mempunjai ke- 

    

  

Djerman-Barat: 1 
 mokrat—Tulis 

Mengikuti       

oleh kekuatan2 diktatoris jang 

  

. kannja, bahwa antjaman ter 

muannja dibawah. pimpinan 
1 a 

Reuter' di. London  selandjutnja 
mengutip harian Partai Komunis So- 
vjet ,,Pravda”, jg menjatakan, bahwa 
Konrad Adenauer, perdana menteri 
Djerman Barat, mengikuti . djedjak 
orang jg digantikannja, Hitler. War- 
tawan -harian tsb, Naumov, ig menga 
'barkannja dari Berlin dan dikutip 
oleh Tass, kantor berita resmi So- 
vjet, katakan, sehari setelah pemili- 
han, kliek Adenauer membuat sua 
|tu manifestasi militan, jg dengan te 
rang2an memproklamirkan program 
dari golongan jg hendak membalas 
dendam, dimana  dinjatakan lebih 

baik diam selama kampanje pemili- 

.Akan Bebas- 

!. 

Djedjak Hitler | 
PANITIA EKSEKUTIF Partai Sosial Demokrat dalam ko- 

munjkenja jang dikeluarkan, setelah sidangnja hari Rebo, mera- 
malkan, bahwa susunan demokrasi di Djerman akan dibahajakan ' 

i ang, mengadakan 
Partai Kristen Demokrat darj P.M. Konrad Adenauer. Diperingat 

tambah besar. Panitia Eksekw@f tersebut telah mengadakan perte- 
etu rja, Erich Ollenhauer, : | 
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LOL ok 
at hn Nata CI. Klein - (O fei telan 

aa TN) 23 Semarang “Dhone 2038 

    

    

  

Demonstrasi 
Pro Ben Yusuf 

  

fan- Timur 

      
Adenauer 

operasinja — dalam 

p hak2 azazi demokrssi akan ber 

pemilihan itu guna memperbesar se 
mangat ' militerisme  serta- memper- 
kosa hak2 demokrasi rakjat. Seba- 
gai diketahui, di Djerman th. 1933 
P.M. Hitler mulai membentuk ke- 
diktatorannja dengan " membangun- 
.kan kembali angkatan perang serta 
mempersiapkan rentjana untuk me- 

nguasat dunia.. Dan kenjataan2 itu 
membuktikan, bahwa '  Adenauer 
mengikuti djedjak orang jg diganti- 
kannja, tulis Prayda. 

  
| Adenauer -akan paksa- 

kan Tentara Eropa 
Naumov selandjutnja katakan, 

| Ali Diberi 
  

  

|tentang program politiknja. 

    sc 
. 

Kesempa- 

tan Kerdja 
$gn Suara 122 Lawan 343 
Vasjumi-Katholik Tolak, 

Murba-PSI Abstain 

SETELAH SIDANG Parlemen 
pleno terbuka hari Kemis kema- 

ren mendengarkan  djawaban 

P.M. Ali Sastroamidjojo terhadap 

pemandangan umum babak ke- 

dua, ketua Sartono mengusulkan 

kepada sidang supaja sidang di 

tunda 1 djam lamanja utk. mem 

berikan kesempatan kepada fraksi 

fraksi guna menentukan sikapnja 
terhadap keterangan ' pemerintah 

Ter 
hadap usul ketua itu Kasimo, 
ketua fraksi Katholik, berkebera 
tan dan fraksinja mengusulkan 
supaja sidang ditunda sampai 
Kemis malam, karena masih ada 
pelbagai soal dari djawaban pe- 
merintah itu jg akan dipeladjari 
dulu. 

Atas dua usul ini, sidang menga- 
dakan pemungutan suara, maka usul 

  

  han itu. : 

Dalam, pidatonja' di lapangan pu- 
sat di Bonn, disuatu rapat jg meng: 
ingatkan pada rapat2. didjaman Hit 

ketua Sartono diterima dengan sua- 
ra 106 lawan 57, dan sidang lalu di 
tunda satu djam lamanja. Selama si 
dang ditunda itu, para fraksi ber- 

harian Djermar Barat ,,Der 
Tagesspiegei” tg. 7 jl. dalam tu- 
lisannja njatakan, bahwa Aden- 
auer akan dengan keras mendo 

Juin Akan Adakan Goup Di Prantjis? 
— “Tidak Adanja Peperentahan Jg Kuat Jg Djadi Sebab2-nja 

  

Penduduk bangsa Morokko di New York, mendjelang dirundingkannja 
soal Marokko di PBB telah mengadakan demonstrasi didepan gedung 

| PBB. Mereka membawa poster2 jang menuntut dikembalikannja Sultan KORESPONDEN HARIAN Kaiholik 
wartakan bahwa pada waktu ini tersiar ,,kabar2 angin jang kuai” Ijaman coup d'ttat jang katanja akan dilakukan oleh djenderal At Serikat di Eropa Tengah, ,,dalam waktu jang tidak begitu djauh | 

Belanda ,,De. Volkskrant” di Paris pada hari Rebo me- 
di Perantjis tentang adanja an- 
phonse Juin, panglima pasukan2 
agi.” Berita dari Paris itu dimu 

ler, Adenauer dengan 'setjara mentje 
moohkan menolak sembojan - mem- 
persatukan Djerman kembali, jg di 
adakannja dekat sebelum pemilihan 
di mulai, tulis ,,Pravda.” 4 

rongkan supaja parlemen? Eropa 
Barat menjetudjui '” pembentukan 
Tentara Eropa. Dan sementara 
itu madjikan2 Adenauer di Wash 

"Marokko, ben Yusuf (jang kini dibuang oleh Perantijis) ke kedudukannja 
"jang lama: Pada gambar nj. Imaah Ili, salah seorang demonstran, mondar 
mandir didepan gedung PBB dengan poster-nja. 

  

kumpul. 
Sidang hari itu mendapat kundju- 

ngan jg agak istimewa dari para 
anggauta. Pada ketika sidang dibu- 
ka, tertjatat 154 anggauta, kemudi- at dalam harian tersebut sebagai berita terpenting jang memenu hi empat kolom. Menurut kores- ington minta supaja angkatan 

  

- 2 E 2 : : Nana Ia : TE : i | Ha Seterusnja dapat dikabarkan : Rebo itu telah menjatakan ngan prestige-nja karena sikapnja jg. nurut perwakilan evenredig. mengadakan persetudjuan militer dengan Australia dan New Zea J p 
“pendapatnja, bahwa aa iberobah dalam pemogokan2 di Pe- karan2 A3 Berdjoang terus. | land untuk pertahanan Pasifik, diluar perdjandjian ANZUS. dengan suara 122 lawan 34. Par- Dulles kepada RRT sup : dia |rantjis baru2 ini, dan jang .menje- C3 Sekalipun - demikian, kata Nau- : : Sa Pesan lemen kemaren memberikan ke- ngan mengirim nat yan - ,babkan bertambah aktiknja antjam- , He mov seterusnja, kekuatan? patriotis Telah diumumkan dengan resmi, sempatan bekerdja kepada kabi- 
do China, adalak ay r can sesuatu coup ialah tidak .adania Mendjelang hari besar 1 Asju- | di Djerman insjaf akan bahaja fa- bahwa marsekal Sir John Harding, net.  Ali-Wongso-Zainul. - Fraksi ,. j 

Kn MEDO Ka politik jang kuat dan bertudjuan te- | ra jang lalu, jakni pada h sisme dan perang 'jg makin mengan W b h Ti ti: | (kepala staf umum Inggris, bulan fraksi Masjumi dan Katholik ti “Ya 3 | Tea yee ee jutnj Ta, prgkti (gas: dipihak  pemerintah2 Perantis | Selasa batam egg I “jam: terhadap- rakjat Djerman. Me-/ aba : ja jar depan akan — mengadakan #kundju- Jak “memberikan. kesempatan bes:. 3 Tee aa ate Ba ..Gal pertemuan | hingga sekarang, - demikian menurut didalam kota -i terdjadi reka insjaf pula, bahwa rakjat Djer| 7x - RE Pp 5 baba “. kerdja sedang fraksi2 PSI. Par-” ar negeri Amerika, | koresponden .,De Volkskrant”. : an, iakni di | mandi Djerman Barat dan Timur Di Buru Selatan ngan di Melbourne. Pembesar2 mi- (5: Murba dan beberapa 'angga- John Foster Dulies, menjatakan 4 peristiwa kebakaran, jakni di an ln beng Te liter Inggris, Australia . dan New , dak “berbak kaka Dad bahwa pembentukan MEDO (Or | : : ino |Gjalan Antjo!, Petamburan, Tg. |SCoagai semula berdjoang untuk me "p : z 07 Zealand kini sedang menjusun agen "4 UG2 TE ena Pot 
wa Pp n ME Siapa djenderal besar Juin? Priok dan Tanah Tingei Se njelesaikan masalah Djerman dan| Telah Minta Korban 107 sa Ten pan : “.. Waktu pemberian suara hadir 182 ganisasi pertahanan Timur . Te- Marsekal Juin jang sekarang ber-| "Tx, (an Sanah Tinggi, Senen. mempersatukan serta kemerdekaan da untuk perundingan tentang per- "sai ngah) adalah tidak praktis oleh usia 65 tahun i Bnggmmenans “011 0 se ua ii  Urerg ja. seti djandjian pertahanan “baru tadi, de- SNGSAUN, Pen ida ialah kepala staf umum | 3. 3: : 2 ekonomi bagi negaranja setjara da- KEPALA DAERAH Maluku an SENIN mk kare 2 d gian i ik djadi pada tempat pembuangan : -. . mikian diberitakan dengan resmi di : | Karena negaraz di bagian dunia ketika antara tahun 1920/30  ter- h kinukira Ta 13.00 dju | Ti: Mereka pertjaja akan kekuatan T BN dunia d : k : Su Na - Pemungutan suara dilakukan : itu belum bersedia atau tidak mau Man djadi coup tentara dalam perang Pe- naga” rakira djam 15.00 dju | rakjat pekerdja di Djerman Barat | Tengah, A. Sou issa dan inspek- | London. Apakah pendanaan pi setelah 'frakso “mebentaa dar : mengambil bagian dalam organi , F rantjis-Marokko, “dan pada tahun a pada waktu jg sama terdjadi | ban sembojan semua kekuatan? pajtur kesehatan propinsi Maluku, | nantinja dihubungkan dengan idak motiveringnja. Setelah kabinet da sasi tsb., demikian ” diberitakan | maupun seti ii 1929 ia diangkat di Marokko seba-| kebakaran besar rumput alang2 | sistis itu jalah: Terus berdjoang,”| Dr. D.P. Tahitu beserta rombo |ZUS setjara langsung atau tidah PAKAN Hanna : : 5 Pp jara sembunji. Walau 3 E Ni did-alan Petudikak dek : langsung, akan ditentukan di hari pat kesempatan bekerdja PM Ali oleh kalangan jang ” menghadliri Ipun Juin baru2 ini telah diangkat | gai ketua . kabinet militer marsekal | didjalan Petamburan, dekat ru- | kata NOBAR ia, j lah dak God. Tetapi sementara itu ka Sastosombom uns : sidang ANZUS tadi. (Antara) — sebagai panglima pasukan2 NA- Lyn Menaga Nenng an Sean - 2 og an Tn Pa ta Mens tangan nd PR AA Pn aa PN anon nja ea terima kasih ke . : Aa 2 ia dipanggil dari Marokko utk. me-| M. urut pula habis terbakar | man Barat di silatu djalan.jg berba|penindjauan  kebeberapa daerah |langan resmi di London jataka 3 1 6 5 : Mn Sana 5 - . 218 : ja perdjandjia tah: a- pada Parlemen dan mengharap- / 7 San - mimpin divisi bermotor ke-15 Pe- | pada kebakaran alang2 itu sebuah haja dan kekuatan2 reaksi interna-| gi Maluk ah jang diseran bahwa perdjandjian pertahayan: bas pa Naa : : 

0 me rantjis, dan ia baru menjerah kepada j rumah rakjat. sional, jg mentjoba untuk mengor- £ 1” an - me jang 8 Iru jg hendak. diadakan ito fidas kan untuk selandjutnja kerdja 3 : Tidak Di 3 3 e Dierman setelah divisinja kehabisan| Sebuah truck penuh dengan mua-|bankan perang lagi di Eropa, kini (penjakit tjatjar, tg. 5 September | akan merupakan saingan bagi per- sama atas dasar saling mengerti H 3 B masa &« samnmnyja Om | mesiu. Karena ia dipandang sebagai tan jg diduga terdiri dari pekerdja2| memperhitungkan pada  Djerman. | kembali di Ambon. setudjuan 'ANZUS. (Antara). Gan harga menghargai. 3 3 : : salah seorang djenderal Perantjis jg. ' pelabuhan Tg. Priok, telah masuk (Bila Adenauer serta klieknja dan 5 a , si al Marokko Dima At ara paling tjakap, Juin dipilih “oleh Ei- kedalam na sewaktu. liwat pada pelindung2nja diseberang lautan ber pen A. St ngua Ci 2 BLN . senhower pada tahun 1951 untuk tempat terdjadinja kebakaran di An| hasil memasukkan  Djerman Barat rangkan, bahwa negeriZ jang di . M k J memimpin pasukan? Serikat di me 1” menurut keterangan, di| dalam Tentara Eropa, dalam blok Haa pe tjatjar te. ialah Negara2 Arab Akan Ben- 3 enuru tip 3 2 pa Barat. sebabkan karena supir truck tidak Atlantik ' Utara, “maka persatuan ' uru elatan, seperti aisisi, 5 : 3 3 , nul in NN Prestige PBB , Sikap “Sifat jang menentang dari pidato?-j dapat melihat djalan raja jg tertutup |kembali bagi Djerman Barat dan Suiri, Lena, Waisila, dan Waito- tuk Persatuan Kk omandeo 4 ' Amerika Disesalkan nja baru2 ini telah beberapa kali di- oleh -asap-tebal dari tempat kebaka| Timur tak akan mungkin. wa. Diantara penduduknja jang 1 WARTAWAN Nana inan : SLS djadikan persoalan dalam parlemen - Pa aan napak 2 Puan Demikian ',,Pravda:” berdjumlah 1.647 orang, sampai Bila Terdjadi Agressi Dari Luar : Pi ain 3 
£ 1 AN awatkan: Sebagai diketahui, | Perantjis. Pada tahun j.l, perdana rut tertjebur dikali Antjol, menda- sekarang tertjatat 286 orang jang , 2 : tg. 3/9 jang lalu Dewan Keamanan setelah 6 kali bersidang, me | menteri Rene Pleven kabarnja telah pat luka2 dan kemudian diangkut : Kata2 Ad i : jakit tiati : Lembaga- Arab 2 

ang 3 5 , me . ja tela Fe g a enauer jang berpenjakit tjatjar, 93 orang me ka 2 1 nolak supaja soal Maroko dimasukkan dalam agenda DK Hal | menjerukan kepada Juin supaja ia kerumah sakit. 2 . liar, kata D. Herald. asus dunia. DEWAN PERTAHANAN Bersama Lembaga Arab jang ha 2 ini oleh observers PBB dianggap sebagai hal jang membahajakan | menghilangkan bagian2 jang menge-|. Pada petang harinja . oleh sebab Selandjutnja harian buruh Ing ri Rabu telah mengachiri nersidangannja jang memakan tempo 1 prestige PBB, karena penolakan itu berarti opposisi terhadap ki | Nai politik dalam pidato2nja, jakni ig belum diketahui terbit pula keba | gris ,,Daily Herald” — mengeritik | Dipulau  Ambalau dalam ke | minggu lamanja di Kairo mengeluarkan sebuah komunike jang ra2 tigaperempat dari djumlah ummat manusia didunia ini. Se |setelah Juin mendesak supaja Pe- karan pada salah satu gudang ke- statement Adenauer baru? ini tjamatan Buru, negeri2 jang dise | menjatakan, bahwa sidang telah ambil keputusan untuk memben bagai diketahui, soal Maroko itu diusulkan oleh 15 negara Asia " | 'antjis mengundurkan diri dari PBB Punjaan maskapai ..Droogdok” Te. ' gan menjebut pernjataan Aden-'rang tjatjar adalah Masawowi, |tuk komando persatuan tentara2 Arab, apabila terdjadi agresi. Ber dan Afrika, termasuk ndonesia dan didalam Bekitebntamla HN djika badan ini mengadakan yampur : Priok, belum MAA berapa be” 'auer sebagai ,,kata2 Adenauer jg Selasi dan Siwar. Diantara pen|hubung dengan itu, menteri peperangan Mesir Wing Commander la oleh Pakistan dan Lebanon de xgan dibantu oleh Soviet, Chili tangan di Marokok. (Antara-Reuter). en 3 SA “2 ka liar.” Dikatakan, bhw Adenauer |duduknja jang 1.200 banjaknja | Abdul Latif Baghdady malam Ka mis menerangkan, bahwa kepu ma Tiongkok, djadi oleh 5 anggota D.K.. sedangkan sesuatu Perantjis petjat ben Jusuf itu terdjadi Per Babas . atm merajakan kemenangannja dalam. terdapat 48 orang jang kedjang | tusan ini tidak ada sangkut pautnja sama sekali dengan soal pe usul hanja bisa goal kalau disetujui 7 negara anggota. atas nasehat Juin ? sebuah sekolah Tionghoa di Tanah Pemilihan dengan menggunakan |kitan tjatjar dan 14 orang jang |narikan kembali pasukan2 Inggr's dari Daerah Terusan Suez. Lena “1 Putusan demikian menimbul-| — Salah seorang anggota staf | Tinggi, Senen, oleh orang2 jg tak Hata ae mempersatu- mati. Dewan et diatas tadi esa aan 
Pp 1 da kan kesan, bahwa PBB bukan | Dienderalbesar Perantiis Alphonse | diketahui. Le an kembali Djerman. Adenauer. : . (pertimbangkan sebuah laporan jg 
1 ci a.. lagi merupakan tempat — wakil2 |Juin hari Rebo menjatakan, bahwa| Perlu diterangkan, “bahwa dua ha dalam pada itu njatakan: ,,dari “Pamongpradja setempat dildisusun oleh kepala2 staf tentara , 1 : Se KLT 2 negara2 merundingkan soal2 in. Isaran seakan2» Juin bermaksud Meri sebelumnja, jakni pada waktu ter pada . mempersatukan kembali, Namloa telah memberikan bantu negara2 Arab, mengenai pelaksana- Reshuffle Ka- Pernjataan Tito “Lenjap- | ternasionai tapi hanja badan ig rebut kekuasaan di Arga - » ferse djadinja — kebakaran “ besar “dikam- na -. lebih Ne ga an berupa bahan Pama sehar Jan pakt keamanan bersama antara bi £ 

kan Kemungkinan Utk |diperalat beberapa negara besar. lalu tidak masuk akal untuk diberi pung Rawa, Galur, sekolah Tiong- rakan. tentang pembebasan,- pem iga Rp. 500.-. Bantuan  lainnja |anggota2, Lembaga Arab. Seterus- mn t VI 2 . Pa MOU SKIN En Pantat ar AI hkomentar”. Se | telah diwerta Ynoa di Tanah Tinggi itwu-telah ada bebasan dari saudara2 kita jan ib bat2 kaian. Pega Inja para kepala staf tadi telah beri Cc CSLP $ 
Ost | : Sebagai diketahui. jang anti Ing komentar Seperti te laoa | na nggi itu an ada | jang | berupa OobatZan,. pakatan. ga Inja para kepala staf tadi tela eri Perundingan Langsun ( : e 2 TA Ah :” Ikan, koresponden s.k. Belanda ,.De jg tjoba pula membakarija' - tetapi berada. dalam . perbudakan di wai2 - kesehatan tg. 10 Septem | tapor: cnai koordinasi lati- G : $ f $ Tis, c £ x Be Taha . sp . sehat: . aporan mengenai oordinasi lati 5 HA 8 8 3 Panah aa aat Volkskrant” di Paris Rebo mengd- .gagal. ANN PEN Timur. Dan maksud tsb. akan di ber dibawa oleh sebuah kapal Ihan militer, uniformitet istilah2 mi- Kol Nasser Mungkin PERDANA...  MENTERI Italia PENA ini sad! - dige ikan barkan, bahwa di ibukota Perantiis |. L.k. 3000 “djiwa korban'daksanakan dengan tiada bantuan (jang dicharter oleh pemerintah Iliter dan taktik, serta tukar-menu- Djadi P.M, Giuseppe Pella, hari Rebo mulai NN apa or pn ai kini ,,tersiar kabar2 angin jang bu” kebakaran Galur. dari luar.” : 5 daerah dari Maluku Tengah. kar. missi militer. antara  negara2 dengan kampanje ig bertudjuan su | Istiglal Ahmed Pal ar nu bahwa Juin, jang sekarang djadi| Tentang kebakaran besar di ,Daily Herald” bertanja, apakah anggota. KALANGAN2 PEMERINTAH di s paja Amerika,.. Inggris dan Peran- Hn at aing it an ta Lan "ebeg smemsa Kang Sa di kampung Rawa-Bedeng, Galur dengan demikian Adenauer menja-' Selandjutnja kepala daerah Kairo jang biasanja lajak dipertjaja tjis menjokong Italia dalam peveali wa - sidang 4 N, ira Lan an | Eropa Tengah itu ,,dalam waktu jg. pada Minggu malam jg baru lalu, yrankan, bahwa kekerasan akan di Maluku Tengah itu menerangkan, Tentang pakt pertahanan bersama kari. Mela Cena k sin sihan-tentang Trieste. Pella telah KN Paga pers, bahwa cadaan de tak lama lagi akan melakukan coup jebih djauh dapat dikabarkan, Igunakan — untuk — mempersatukan bahwa berdjangkitnja wabah tja- |negara2 Arab tsb, Baghdady seterus : erangkan bahwa 

mengadakan pertemuan dengan du: mikian mendorong Perantjis un d'etat”. : .. bahwa korban2 kebakaran tsb. | Djierman kembali? Itu tentu tak me tjar itu antara lain disebabkan nja menerangkan bahwa pakt tadi di mungkin kabinet Mesir akan menga- ta2 besar Amerika, Inggris Tan Dp tuk melandjutkan politik pendja Tapi saran2 Jang pertama kalinja berdjumlah Ik. 3000 djiwa: seba rupakan politik, jg di ikuti oleh ne oleh kurang mendalamnja vaksi bentuk sebagai kerdjasama jg tersu lami perobahan2 jang memungkin- rantjis di Roma dan kabarnja ia me djahannja berdasarkan peninda- bahwa Juin mungkin akan mentjoba gian besar korban2 itu tidak "per geri2 Barat bersama2 dalam rentja hasi dan oleh beberapa kesuka Isun, antara negara2 “Arab, untuk kan diangkatnja wakil perdana Men- njatakan kepada mereka, bahwa pi- | San dan pemakaian kekerasan, jg |rebut kekuasaan, berasal dari ming- lu ditampung. Kepada mereka |na pertahanan bersama, Tapi, apa- 5 | ng dihadapi oleh pevawai2 | menghadapi agresi dari luar. , (teri Gamal Abdel Nasser mendjadi dato Tito hari Minggu jg lalu telah |9Shirnja memaksa rakjat Marok | guan netralis sajap kiri Perantijs oleh Diawasi Soal telah mulai (Pun djuga jg dimaksudnja, berbitja- Pa Mn Fa Bk aa menteri, Pada waktu ini melenjapkan harapan ar Sira ko memberontak dan djengkel”. »Observaterus”, jang dengan pedas- dibasi bagikan “imibkhvak 2 sekei ra sematjam itu membahajakan ke- kut Pen $ k J 12 Menu Komunike. tadi seterusnja menjata djenderal Nadjib mendjabat presiden kannja perundingan langsung antara! Didapat keterangan lebih (nia mempersalahkan Juin, ketika pe- bina Stan ak d2 beras. |(Sempatan baik untuk . mengadakan yr Kn ea un s kan bahwa Dewan tsb telah setudjui republik merangkap perdana menteri Halia dan Yugoslavia mengenai mo | djauh, bahwa tanah2 djadjahan | merintah Perantjis — ambil kepistusan | area SD mdat den 5 di rundingan2 dengan Soviet Uni me- in en aa PA aa ak k Sbaas beberapa resolusi jg ,,ditudjukan dengan letnan kolonel Nasser seba. salah Tringg Sebelumnja 2 Hurubi. dan setengah djadjahan jg ingin Ba Mn an ra Kadborn Asas Nag Pama persatuan kembali Mn an Aa aa Ea untuk mempersatukan usaha2 Arab bagai wakilnja. tjara pemerintah Italia -|merdeka akan menghadapi per| 191 Muhammad bin Yussut dari “ 4 L emikian tulis harian tsb. kas Menur ? 2 "“" Idan mengkoordinasi rentjana2 me kan, bahwa Italia ak djoangan lebih berat dik diban | tachta. . Djurubitjara staf Juin tadi rintah Harian Kotapradja telah | Selain itu harian? De Waar- | diangkitnja wabah  tjatjar disa | reka guna memperkukuh perdamai: | Pemerintah militer Mesir kabarnja 3g . timbangkan tawaran mersekal Tito dingkan dengan tiga tahun j.l. Pa Lau na Jl. Juin Pn an Tega heid” dan | Hanna Rotterdamse Na, 2ujan Tar ml Hen - : an dan keamanan serta pertahanan akan segera mengeluarkan sebuah Te ba aP— untuk mendjadikan Triest kota ih : h JSA: dalam pada menjata an bahwa 1a tiada mempu- jadinja ebakaran itu an |Courant” di Nederland mengkritik | umumkan ter Uka, Karena keada. Timur Tengah Arab. ernjataan penting Mengenai Bat E ternasional. (Antara). Mn " engna Bea Bat 31 njai ambisi2 politik. | Itelah pula memerintahkan pada pula statement Adenauer. De Waar- an disana mulai baik. Pada wak  Anggota2 Dewan Pertahanan Ber dn ka desa Maman sn An t aa Man gr 5 E " 1g Na Aan Seperti diketahui, Juin pernah dja-| Djawatan Sosial mengatur lang | heid menjebutnja sebagai: ,,andju- tu ini hanja seorang ibu dan ba sama ialah: Mesir, Syria, Irag, Li- dengan mem rker Na pena berusaha supaja negara2 sekutu | ,. : 2 ap 7 1 Pena : Na) : , a denga perkeras pengawasan 5 ea “rak Maan meuana di residen-djenderal Perantjis di Ma|kah2 pertolongan bagi para kor ran untuk adakan perang agresi.” |jinja jang menderitagpenjakit itu. banon, Saudi Arabia, Jordania dan militer atas pemerintahan eksekutif. 3 Akibat Kemena- Batan Msadjah tidak “eta rokko. (Antara-Reuter). . ban kebakaran. (Antara) F (Antara). (Antara). Yaman. (Antara). Ber Denata S|a 2 djah, 2 
Aa mana - 

Regime militer itu tjenderun : 2 : wa. Bahwa sikap pemerintah, . . 2 8 mi j ing 
ngan Adenauer USA terhadap soal Marokko I LA Pembela Demokrasi | untut P b b k n k abinet | kepada sistim partai politik : . KUCNAUk - a we £ , , y ' tunggal. Partai ini akan meru- Ft PE Pa 3 MAS 2 tidak selalu sesuai dengan penda 2 em Uu ara | 1 Politik R , “rh $ " SE ni Ta , : 

(pakan Kesatuan Pembebasan dan t Ak 5. Thd Djer- nat sebagian ane TP ak ,DEMI KEPENTINGAN demo- antara lain dikatakan, bahwa se- dan “kalau dipihak. Rusia kita | gu sampai dimana kita dapat Meskipun mereka sekarang pu- dibentuk atas resolusi partai2 | , man, an Diperkeras? dari pernjataan A. F. L. Kia krasi, negara dan rakjat maka mendjak  datangnja ' Muso dari adalah benar”. melihat bahwa Indonesia adalah |r42 menundjang kabinet, tetapi politik dahulu dengan pimpinan Pan ngan Serikat Buruh A.S.) tg. 2-9 Liga Pembela Demokrasi berpen- Moskow ke Indonesia, diwaktu | : | suatu negara hukum. hanja — untuk. 'menghantjurkan partai Wafd. Dalam pada itu, KOMISARIS. AGUNG Sovjet di | ang sangat menjesali sikap pemej Liga Pe “ai Pn | mana rakjat sedang: melakukan, Dalam statement itu dikata-| Sesuai dengan ratap tangis | rakjat jang terbanjak, ialah Is- regime baru semangkin chawatir ' » Berlin Vladimir Semyonov telah me-| “Wntahnja. Tapi, demikian sumber | dapat, agar kabinet sekarang J8 | revolusi menuntut kemerdekaan, | kan, bahwa sebagai geestelijke Indonesia jang digelimangi de-llara dan seluruh agama. Dan tentang berita2 palsu jang ter- ramalkan akan diperkerasnja politik “Antara”, amat sajang pernjata | mendapat perlindungan P.K.I. | maka dengan serangan2nja kaum voorbereiding” terhadap pembe- |ngan darah manusia jang tidak | djika kekuatan kaum agama su- sebar dikalangan luas jang ka- Sovjet terhadap Djerman akibat ke-| an AFL itu datangnja terlambat | dan tidak mendapat tempat diha- | komunis mulai membelokkan dja- | rontakan Madiun, kaum komunis | berdosa, maka Liga Pembela De-| dah lemah, disaat klimaks kehan- karnja mau merusak  regime menangan? jg. telah ditjapai oleh kan- | (an sebaiknja Foster Dulles harus ti rakjat serta membingungkan lan revolusi itu, karena kaum ko- mentjertja dan menghasut serta | mokrasi menjambut seruan bekas|tjuran tiba, maka mereka akan djenderal Nadjib. selir Konrad Adenauer, selama pe- didesak supaja sikap USA menJaparatz negara, dibubarkan sa- | munis hendak membawa Indone- | menanamkan - bibit kebentjian | pedjuang Islam Indonesia di Jog- | memukul kaum nasionalis dan. milihan2 di Djerman Barat padi hari|djadi progressif lagi seperti tiga |dja”, demikian Liga Pembela | sia kebawah djadjahan Moskow. | terhadap Sukarno-Hatta. Dalam | jakarta, jang menjatakan bahwa | menjatakan dirinja berkuasa. Kalangan2 pemerintah mendu- Minggu jang lalu, demikian diwar- | tahun jang lalu. Demokrasi dalam statement jang | Hal ini terang dalam pedato2 | statement itu selandjutnja diurai- | hari 18 September adalah hari Dalam statement itu achirnja (ga bahwa berita? ini dilansirkan takan oleh kalangan2 jan Hi R diumumkan bertepatan dengan | Muso dalam rapat2 umum, dalam | kan tentang pembersihan2 jang | berkabun nasional”, demikian| dinjatakan, bahwa Liga Pembela |oleh para anggaut , "tai 
ai gan jang mengeta: | i 5 Dania NUN : : 5 | & p ggauta bekas partai bui di Berlin hari Kemis, SemyonovlSemyonov telah menghadiri suatu | peringatan 1 Muharram. State- rapat PKI di Madiun 8 Djuli di- | dilakukan PKI di Madium setelah antara lain statement tersebut, | Demokrasi tidak akan melupa- | Wafd. Selama dua hari terachir mengumumkan tehtang politik Sovjet sidang kabinet daerah Soviet dan| ment itu jang ditanda-tangani | mana ia mengatakan, bahwa menguasai daerah tersebut, dan jang seterusnja — mengatakan, | kan salut hormat kepada anggo- jini, Ik. 80 orang jang namanja dikemudian hari ini dalam swatu si- politburcau Partai Komunis Dierman| oleh sekretaris djenderal - Liga | ,,Sovjet Rusia adalah pemimpin | menambahkan, bahwa sajang pe-| bahwa kaum komunis kini ber- |ta divisi Siliwangi jang semasa tertjatat dalam ,daftar hitam” dang "untuk menentukan politik -So- Timur, jang diadakan untuk memper- |Pembela Demokrasi, M. Mochtar | revolusi dunia dan revolusi Indo- | merintah Indonesia belum bisa | maksud melandjutkan  usahanja | pembrontakan Madiun tegak se-|telah ditangkap, sedang sedjum- vjet didaerahnja di Berlin dalam ka- bintjangkan situasi setelah adanja ke- Na dalam an pangan | 5. Maa Sa Tae TA Pan ga pg Dep Aga jang |dengan membentuk pasukan su-| bagai pedjuang negara bersamaliah bekas orang2 terkemuka di uannja mengingatkan akan - | dunia. di- : mM itu, se- 

   
   
    

   

luar negeri 
Zealand, dalam pertemuan hari 

ponden ,,De Volkskrant” 
tidak disebut-sebut. 

—— 

Sikap Anzus: 
Dim Keadaan Sekarang 

| RRT Tidak Akan Diakui 

sepintas lalu jang menjolok mata ialah 

Tetapi sesungguhnja ini tidak 
mengherankan djiKa diingat bah- 
wa de Gaulle sekarang semakin 
terpentjil dalam dunia politik Pe 
rantjis, sedangkan nama djende- 
ral besar Juin sekarang semakin '! 

bahwa nama djenderal de Gaulle 

TO di Eropa Tengah, namun ia 
| tetap mempunjai banjak pengaruh 
dikalangan2 - tentara  Perantjis, 

.dan ia dianggap sebagai satu2nja 
|serdadu Perantjis jang dapat di- 
pandang pula sebagai seorang to 

Adenauer mau bebaskan 
Djerman Timur. 

Dalam pada itu Adenauer minta 
kepada  pengikut2nja supaja  dja- 
ngan memikirkan 'tentang mempersa 
tukan Djerman kembali, tapi mem: 
bebaskan Djerman Timur. Untuk te 
patnja, kata ,,Pravda” selandjutnja 

perang Hitler dihidupkan kembali 
di Djerman Barat. 

Tentu sadja- radja2 industri di 
daerah Ruhr, jang telah menjebab 
kan Adenauer dapat pegang ke 
kuasaan, akan diberi tahu sedje 
lasnja mengenai rentjana Aden- 
auer dan pula 'rentjana2 dari 

Karena Tak Diterima 

Dalam ANZUS 
Inggeris Mau Bentuk Sendiri Suatu Ren- 

an bertambah dengan beberapa ang 
gauta lagi, sehingga djumlahnja di 
atas 160 orang. 

Djawaban pemerintah terhadap pe 

mandangan umum babak kedua itu 
pandjangnja 63 halaman dan diba- 
tja dalam waktu 100 menit. Pada 

penutup keterangan pemerintah tsb aka banjak disebut, baik terang?an ' koh politik, demikian menurut banar sa la Pe Pe Las ag ! p 5 2. T Mn han, KENA Lo ba uar : : Pa : mumka : | me- nantikan ke gan2 dari Pa ji Mena Oo rahkan kepada F 
dari 3 negara ANZUS, Maba | faresengdan Lan: nguasai wilajah2 Djerman Timur. rang baru.. Disamping itu telah tjana ertahanan U tk Asia enggara Parlemen memberikan kesempatan 
kabar, hari Rebo telah 'mengam 

bil keputusan untuk tidak menga 
kui RRT dan tidak membitjara 
kan soal masuknja kedalam PBB 

Australia dan New 
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langan2 tertinggi pada Rebo malam, menangan dari kanselir Adenauer jg. 
Kalangan2 tadi mengatakan, bahwapro dg. politik negara2 Barat, (UP), berontakan Madiun, dalam mana | 

      

Peranan ,,dibelakang lajar” 
Selandjutnja dikemukakan oleh 

koresponden itu bahwa djenderal- 
besar Juin telah memainkan peranan 

! Marokko. Dikemukakan pula bahwa 
kabinet Laniel telah banjak kehila- 

Kaum reaksi ' Bonn kini langsung 
mentjoba untuk menggunakan hasii 

  

(Djakarta Tegak 
Diganggu Keba- 

     

mendjadi kenjataan pula, bahwa 
sedjumlah -pengikut Hitler jang 
setia dimasukkan dalam parle- 
men, walaupun mereka kalah da 

  
lahan dalam pemilihan, dapat ter | 
pilih bagi anggota parlemdn me 

    

  

  

  

SUATU RENTJANA pertahanan baru untuk Asia Tenggara, 
“menurut kabar kini sedang dirundingkan diantara 
tralia dan New Zealand. Kalangan resmi Inggeris 

langsung di Washington oieh karena usahanja jang sudah2 sangat 
ditentang oleh Amerika. Tetapi sementara 

    

Inggeris, Aus- 
menerangkan, 

itu Inggeris berusaha   bekerdja. Dapat ditambahkan, bhw 
pada sidang Parlemen tsb para ang: 
gauta kabinet hadir, sedang perha- 
tian umum besar, sehingga banjak 2 : 8 aga Hg 5 22 : Kh : is. # cak api ik i 3 jg tidi dapat tempat. dalam keadaan rti sekaran jang penting ,,dibelakang lajar” da- lam pemilihan. Beberapa dianta bahwa Inggeris. tidak mengemukakan lagi soal ikut sertanja Ingge jg tidak mendap p ini. Casev dan Webb, sidik lam perkembangan2 baru2 ini di ranja, walaupun menderita keka r's dalam ANZUS dalam vertemuan ANZUS jang sekarang ber- 

Dapat kesempatan kerdja. 

  

    
bawah - pimpinan  Sovjet Rusia | 

i |karela untuk menambah keka- 
dang rakjat senantiasa menung- tjauan di Indonesia, 

  

»Kon Batasis 
vanK yastan e 

Lamb »9a K ebud ainon Iadanesia 

h Genootschap 

ateneehanpen
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Si 

Ara   

petjinta agama dan negara. (P.I.-   Aneta), 
  

taruh dibawah pengawasan polisi, 
(Reuter-Pia), 

  

   

  

    



   
   

  

    

      

              

  

  

| serta PON-IIL jang 
| gauta Ta Chung Sa 

— kan oleh t 

— diketuai oleh T.H.H.K. 

| nindjau RRT, tetapi karena satu 

| pertemuan lagi untuk menentu- | 

     

  

   
nacher, setelah matinja 
Demokrat dibawah pi 

  

ngan kemenangin gemilang achir ini dari Aden 
maka halangan bagi Adenauer untuk membelokkan arah-politiknja ke 

berkah oposisi sengit dari Partai So- 

  

jang terkenal bersikap pro Ba- 
cin tjondongnja Djerman-Barat ke 

:., tendens-tendens ke arah Ba- ma
g 

abli dan dinamis dari Kurt Schu- 
jang meninggalkan Partai Sosial 
ri Ollenhauer, ditambah lagi de- 

partai-partai koalisi Adenauer, 

  

  

pihak Barat sudahlah sangat berkur 
    
   

“bhajak! sekali Hotel issues 
meng 3 An aa» a, ak 
ahwa soal ikut-sertanja mn 
tahanan Eropah), soal Tjita-Tjita 
dsb. akan segera dilaksanakan. 

  

  

— — LL. — 

'ke-arah Barat ini akan berarti,” bahwa 
- Adenauer jang sampai sekarang masih 
an segera diwudjudkan. Ini berarti pula, 

t dalam EDC (Masjarakat Per-    
Federasi Eropah, soal Sehuman-Plan 

tentu tindakan-tindakan Adenauer nanti 
akan menimbulkan repercussie sengit dari pihak Russia. Jang terang, 
tindakan Adenauer tadi pasti akan dibalas dengan tindakan jang akan 
berakibat lebih erat ter 
Russia. Jang demikian ini past 
tjepat terwudjudnja . 
tjita nasional jang d 

  

  

     

     

  

  
oleh 

nangan Adenauer ini, sud 3 
besar bagi rakjat Djerman sendiri. 
salahnja sebuah 

   

   

terikatnja hubungan 
pastilah 

jang sekarang sudah luas didengar diseluruh 

an Djerman-Timur dengan blok 
akan menambah kemungkinan    

usaha mempersatukan seluruh Djermafi, suatu tjita- 
seluruh rakjat Djerman, baik oleh me- 

-Barat maupun di Timur. Bahkan boleh di- 
an dipersatukannja Djerman tadi setelah keme- 

, Sudahlah lenjap. Ini merupakan suatu kerugian 
aka kiranja djuga tidak djauh-djauh 

Djerman setelah tadi menang, jang menanjakan: ,,Benar 
Adenauer menang: : apakah ini djuga berarti rakjat Djerman ikut 
menang?” Si a39 1 NESA $ 

  

  

SEMARANG SINGKAT." — |— 15 Orang siswa Kursus Penilik 

  

Wingit? 
Seorang Lelaki Mening- 

gal Sesudah........ 
- 

/Seorang lelaki bernama Rk. 
berumur Ik. 40 tahun dan pendu- 
duk dalam sebuah kampung di 

mengadakan 
dengan seorang wanita bukan is- 
terinja. Peristiwa ini terdjadi da- 
lam petamanan di Bergota jang 
terletak dibelakang Rumah Sakit 
Umum Pusat, pada hari Selasa 
malam jbl. antara djam 8. Semu- 
la sang wanita jang diadjak ber- 
hubungan kelamin itu belum per- 
tjaja, bahwa Rk. telah meninggal 
ketika itu, tetapi setelah digon- 
tjang-gontjangkan dan ditunggu 

hingga beberapa djam  lamanja, 
barulah wanita itu jakin bahwa 
Rk. telah meninggal dan dengan 
penuh ketakutan dan malu sang 
anita lapor kepada fihak jang 

berwadjib. Dan korban segera di 
angkut ke RSUP untuk pemerik- 
saan selandjutnja. : 

Sementara itu kedjadian tsb. lalu 
mendjadi buah bibir penduduk Ber- 
gota dan sekitarnja dan bermatjam2 
tafsiran jang mereka njataka Se- 
mentara kalangan ada jang menaf- 
sirkan bahwa ditamanan tsb. adalah 
angker” (wingit), djustru Ietakrja 
dekat kuburan, maka tidak boleh di 
gunakan untuk tempat perbuatan jg. 
melanggar kesopanan. Lain kalangan | 
penduduk menjatakan, bahwa Rk. te- 
lah mendjadi korban karena ,,kuwa- 
lat”, djustru pada malam pergantian 
tahun Djawa (1 Asjura) diperguna- 
kan untuk berbuat serong dengan 
wanita bukan isterinja dalam alam 
terbuka. Dan kalangan? jang me- 
mandang kedjadian tsb. dari sudut 
ilmu. pengetahuan menjatakan, bah- 
wa Rk. jang telah mendjadi korban 
itu, mungkin dalam saat ia meiaku- 
aa ena kelamin diserang oleh 
penjakit djantung. an EN 

5 Baru pertama kali ini 

Tamanan jang terletak di Bergota 
tsb. diatas memang letaknja istime- 
wa dan diperlengkapi dengan bang- 
ku2. Menurut keterangan penduduk | 

jang berdekatan dengan tamanun itu, 
tiap2 petang hari setelah matahari 
terbenam,  ramailah orang berkun- 
djung ketempat itu, 
orang2 muda dan umumnja berpa- 

tjumbuan, dan mereka memilih tem- 
pat disini karena memang keadaan 
disekitarnja adalah sunji senjap dan 
tenang, hingga tidak dapat tergang- 
gu oleh suatu apapun djuga. Dan 

bagi mereka jang tidak dapat mena- 
han nafsu birahinja, tidak djarang 
terdjadi hal2 diluar batas kesopanan. 

Diterangkan selandjutnja oleh kala- 
ngan penduduk, bahwa selama ada-' 
nja tamanan itu baru pertama kali 

.ini terdjadi peristiwa sematjam ter- 
sebut diatas. Dan bagaimana terke- 
Gjut dan masjgulnja keluarga Rk. 
jang telah mendjadi korban itu, pa- 
ra pembatja dapat membajangkan 
sendiri. Konon kabarnja, ketjuali is- | 

galkan oleh Rk. 

MENGHORMAT PESERTA 
Na PON NI. , 

Berte i 

teri, djuga-2 orang anak jang diting- 

    

.malam jbl., para pe- 
mendjadi ang- 
Semarang jang 

pada tgl. 13 September j.a.d. hen- 
dak meninggalkan kota Semarang 
untuk menudju ke Medan telah di- 
hormati : 
Chung Sze. Dalam pertemuan tadi 
diandjurkan untuk mempertahankan 
nama Ta Chung Sze chususnja dan 
dunia Olahraga pada umumnja. Per- 
temuan ramah-tamah-tadi diramai- 

oleh tip. muziek dari Ta Chung 
Sze dan berlangsung dalam suasana | 
meriah. Menurut keterangan, djum- 
lahnja para peserta PON-III jg men- 
djadi anggauta Ta Chung Sze ialah 
33 orang, tetapi kemungkinan besar 
9 orang tidak dapat ikut, karena ber- 
hubung dengan kewadjibannja. 

PANITYA PERAJAAN HARI 
— 1 OKTOBER 1953. 

— Dalam rapat Kok Shia Thoan 
jang diadakan oleh CHTH Sema- 

at dig sendiri, 
pada hari Rebo 

  

  

   

  

g Gg. Tengah 73, 
jungi oleh wakil2 dari 
pulan di Semarang te 

lah hg m2 keputusan mem- 
-bentuk Panitya Perajaan 1 Okto- 

' ber (Hari Kemerdekaan RRT) jg 
sdr. Tan 

nja sdr. Tan me- 

   
   perk 

. Soe Ooen. |    
. dan lainnja, epergian tadi “dibatalkan. S hari lagi, Pa 
nitya Perajaan akan mengadakan 

  

itu, terutama paraj 

f 
sang2. Mereka disini bertjumbu-f 

oleh Pengurus Pusat Tal 

MAKAM RADEN SALEH DI 

rang pada tgl. 8 September ma- | 

— (Pendidikan Masjarakat dari seluruh 
“ HIndonesia jang kini mengikuti kur-| 

sus itu di Jogjakarta mulai tanggal 
15-9 jad. untuk selama 10-hari akan 
disebar di- Rembang, Tjilatjap, Ba- 
njumas, — Purwodadi-Grobogan dan 
Wonogiri untuk mendjalankan pela- 
idjaran praktek didaerah-daerah tsb. 
— Kantor Penjuluh Perburuhan Se- 
marang mengandjurkan kepada sege 
nap pengusaha diseluruh Djawa Te 
ngah untuk memberikan .perlop dgn 
upah penuh kepada buruh?nja jang 
oleh organisasi ditundjuk utk meng- 
ikuti perlombaan? dalam PON ke 
NII pada tanggal 20 s/d 27 Septem 
ber jad. di Medan. 
— Tanggal 6 September jang lalu, 
GPPI (Gabungan Penerangan Penga | 
djian Islam) Semarang telah melang 
sungkan pertemuan jang dihadiri oleh 
beberapa organisasi Islam didaerah 
Kota: Besar Semarang. Dalam perte 
muan tersebut dibitjarakan usaha? 
organisasi jang lalu dan rentjana2 jg 
mendatang. Diantaranja pengurus2- 
nja ditambah jang terdiri dari orga- 
nisasi2 jang diundang. 
— Tepat pada hari ulang tahunnja 
jang ke VIII pada tanggal 17 Septem 
ber jang akan datang, sebagai salah 
satu atjara dalam rangka upatjara 
memperingati hari tersebut, Palang 
Merah . Indonesia Semarang akan 
membagikan darah kepada mereka 
jang membutuhkan dengan tjuma2. 
Sementara itu didaerah2 ketjamatan 
dalam kota Besar Semarang diada- 
kan pula pengobatan dengan tjuma2. 
Kepada anak2 ketjil jang lemah ba- 
dannja akan diberikan levertran: Le 

bih djauh P.M.I. mengabarkan, bah 
wa pembangunan Sanatorium di Sala 
tiga jang sedianja akan dimulai hari 
itu diundur pada bulan Oktober jang!' 
akan datang, berhubung dengan kesu 

karan2 dilapangan tenaga pembangu 
nan. Seperti diketahui, pendirian sa 
natorium tersebut direntjanakan dgn 

bgaja Rp. 300.000.—. ..diantaranja 
'Rp. 50.000,— untuk alat? perlengka-! 
pan Si x 
— Oleh Djawatan Pekerdjaan Umum 
Djawa Tengah diadjukan - rentjana 
beaja Rp. 2.800.000.— kepada peme 
rintah “pusat, untuk. menggali dan 
memperbaiki kali Gatel 
Bengawan Didaerah Sumpjuh (Banju 
mas). Penggalian dan perbaikan tsb 
meliputi djarak sepandjang 10 km, 
jang kemudian akan ditempatkan 5 
buah pintu air. Karena dangkalnja 
kali Gatel dan kali Bengawan didae 
rah itu, tiap2 tahun terus-menerus 
timbulkan bandjir jang merusak ri- 
buan tanah ladang dan sawah. Diada) 

kannja 5 pintu air tsb, adalah djuga 
karena air laut jang tiap2 saat me-| 
luap didaratan dan melintasi kedua 
sungai tsb. 
PRAKTYK SISWA K.P.7.M. 
Mulai tgl. 15 — 25 September 

1953 para Siswa K.P.P.M. (Kursus 
Penilik Pend. Masja) di Jogjakarta 
akan mendjalankan peladjaran prak- 
tijk di daerah2 jaitu: 

Didaerah- Rembang: sdr. Zikri 
(Bengkulen), sdr. M. Arif Zakaria 
(Makasar), sdr. A. Razak Junus (Ma- 

kasar). : 
Didaerah Tjilatjap: sdr. Hutahaean 

(Medan), sdr. B. H. Sianipar (Me- 
dan), sdr. E. Sastrawidjaja (Ban- 
dung). $ : 
Didaerah Banjumas: sdr. Hadisoe- 

prapto (Klaten), sdr. Sri Wahjo (Pe- 
kalongan), sdr. Djamarun Rasjid (Pa 
dang). 

Didaerah Grobogan: sdr. . Imam 
Sjahid (Pemalang), sdr. Sahen Solar 
(Makasar), sdr. H. Juwono (Jogja). 
Didaerah Wonogiri: sdr. Kundjo- 

no (Jogja), sdr. Wuysang (Pare2), 
sdr... Anum Mochtar (Kedjanglebong). 

PERLUASAN LANDASAN 
: PENERBANGAN .KALI- 

BANTENG. 
Tuan Iskandar, kepala “penerbang 

an sipil Semarang, menerangkan bah 

Isoar, TANAH DI TAWANG- 

ID.L, Gerakan Rakjat Tani, 

dan Kali| 

| Pati, Kedu dan Semarang. 

  

Ka 

P.P. 
dan 

| SSKDN, telah mengadjukan per- 
| mohonan2 kepada pemerintahan2 
kabupaten  Karanganjar, karesi- | 
|denan Surakarta, propinsi Djawa 
| Tengah, dan pusat, jang bunjinja 
seperti berikut: PN 

1. 'Tanah2 bekas  pasanggra- 
han2 swapradja 'Mangkunegaran 
|di Tawangmangu, jang ternjata 
hingga sekarang tidak . dipakai, | 
agar diberikan kepada rakjat. 

| 2. Karena “tanah2 itu sudah 
ada dibawah kekuasaan djawatan 
urusan tanah Tawangmangu, rak 

ngu, Surakarta, Masjumi, 

   

|jat sanggup  membajar sewa ta- 
Inah tiap2 tahun, “menurut peratu 
ran? djawatan itu. ng 

3. Bagi rakjat jang mengerdja- 
kan tanah2 erfpacht mulai tahun 
11942 jang sudah , dan atau akan 
diminta. kembali “oleh pengusaha 
(perceel bezitters), supaja. diberi/ 
diganti tanah lain. 

F HUDJAN ES. 
Pada hari Djum'at sore tanggal 

4 September j.l. ketika hudjan turun | 
sangat lebatnja di Salatiga Jan seki- 
tarnja, orang telah dapat menjaksi- 
kan, bahwa dalam air hudjan itu ter- 
dapat pringkilan es. Dapat dime- 
ngerti, bahwa kedjadian in: terutama 
bagi anak2 ketjil menimbulkan ke- 
gembiraan dan dengan giat mereka 
mengumpulkan prinkilan2 es jang 
djatuh dari langit itu. Menurut tja- 
'tatan banjaknja hudjan turun selama 
'k.l. 14 djam ada 27 m.m. Selandjut- 
nja hampir setiap sore hudjan turun 
dengan agak lebat. 
BROEDERAN MENDAPAT 
“TAMU JG TAK DI- 

INGINKAN. 
Pada hari malam,Pjumvat i.i. kira2 

djam 7.30 Broederin di Djalan Tun- 
tang Salatiga (bekas villa Kwik/ 
Djon Eng) telah didatangi oleh 3 
orang berpakaian preman dan ber- 
sendjata stengun. Kedatangan mere- 
ka dengan terus terang hendak me-: 
minta uang. Ketika tamu jang tidak 
diinginkan itu sedang bertjakap-tja- 
kap, salah seorang Broeder dengan 
diam2 telah memberi tahu hal ter- 
sebut pada jang berwadjib. Segera 
berangkat satu truck dengan militer 
|dan polisi. Ketika didengar suara 
truck, dengan tergesa-gesa tiga orang 

|itu melarikan diri, dengan mening- 
galkan pesanan, bahwa mereka akan 
datang lagi. Oleh alat2 kekuasaan 
Negara segera dilakukan penjelidi- 
kan, akan tetapi belum berhasil. 
PAK. SUMARDJITO MEME- 

RIKSA. 5 
Mulai tgl. 7 September Pak Soe- 

mardjito, Bupati Semarang, - meng- 
adakan perdjalanan keliling . -didae- 
'rah kawedanan - Tengaran. Untuk 
menindjau dari dekat perkembangan 
didaerah tersebut dalam lapangan 
keamanan dan pembangunan penin- 
djauan tsb. dilakukan selama 3 hari. 

  

BERKELILING. 
Selaras dengan  rentjana Kantor 

Penerangan Agama Propinsi Djawa- 
Tengah untuk selalu mengikuti dari 
dekat perkembangan2 staf Penera- 
ngan Agama didaerah2, maka nanti 
pada tg. 11 sampai 30 September 
1953, R. Nurjachman wakil kepala 
Kantor Penerangan Agama Propinsi 
Djawa Tengah akan ' mengadakan 
penindjauannja keliling “ke daerah2 
dan dimulai dengan Karesidenan2 

Seperti 
diketahui, ' Penerangan Agama . di 

Kabupaten2 hanja terdiri dari. 2 
orang tenaga, dan karenanja dapat di 
anggap sebagai mobiele ploeg dari 
Kantor Penerangan Agama Propinsi 
Djawa Tengah. Mobiele ploeg mana 
setiap waktu membutuhkan bimbi- 
ngan dan tuntunan . jang seksama. 
Dengan demikian, maka pekerdjaan 
tiap Penerangan Agama. di. Kabupa- 
ten2 dapat dikonsolideer dan disele- 
raskan antara jang satu dengan jang 
lain. - ES 2 

PANIIYA BALAI DESA 
Mengingat betapa pentingnja un- 

tuk mendirikan sebuah Balai Desa 
di Kp. Randusari, maka dalam ra- 
pat antara Ketua2 blok R.T. dan 
penduduk tjerdik pandai jang baru? 
ini dilangsungkan, telah membentuk 
sebuah panitya untuk menjelenggara 

tsb. Susunan pengurus panitya ada- 
lah sbb.: Ketua I, II dan ILI: Abd. 
Mochtar, Anwar Hadisudjito- dan 
Wagiman. Penulis I dan II: Mochtar 
Hidajat dan Wasito. Bendahara I dan 
II: Dimjati dan Kasman Asmoro. 
Bag. Perentjana: Supardan dna Ka- 
jun. Bag. Usaha: Moch. Chusin dan   wa mengingat akan bertambahnja pe 

nerbangan dikemudian hari maka Ia 

ter lagi. Pada waktu ini luas lapang- 
an terbang Kalibanteng ada 1.500 me | 
ter dan“untuk perluasan ini disedia- 
kan uang lebih kurang Rp. 300.000. 

SIAPA PUNJA ? 
Lebih kurang sebulan jang lalu, 

oleh Polisi seksi I telah disita sebuah 
standaard untuk fototoestel jang ke- 
tinggalan dalam sebuah betjak di 
Djl. Plampitan Smg. Siapa jang me- 
rasa kehilangan standaard tsb. dapat 
'mengurusnja di. Polisi Seksi I,- Djl. 
Ni: Purwodinatan Smg. 

. BOGOR DIPERBAIKI. 
Berkenaan dengan selesainja pe- 

kerdjaan perbaikan makam pelukis 
Indonesia Raden Saleh pada pagi ha 

'ri Senen dengan bertempat di Bon- perti diketahui, beajanja 
dongan di Bogor telah dilangsungkan | 
upatjara resmi, dalam mana antara, 
lain diutjapkan pedato2 oleh presiden 
Soekarno dan menteri. PPK, mr. Mu 
hammad Yamin. Setelah penghulu 
mengutjapkan doanja, walikota Bo- 

gor, S.A. Kartadjumena sebagai ke 
tua panitya pembangunan makam 
dalam kata2 singkat memberikan ke 
terangan tentang pekerdjaan pemba 
ngunan itu. Diterangkan oleh wali 
kota, bahwa rentjana pekerdjaan. itu 
dibuat oleh Silaban, direktur peker- 
djaan umum kotabesar Bogor dan di 
buat dengan menggunakan  schok-' 

betonconstructie, jang lebih tahan da 
ripada beton biasa. Pekerdjaan itu di 

|   
kan garis2 perajaan. makan biaja Rp. 44.000.—, 

pangan terbang Kalibanteng Sema- : B3 S3 : 
Lewngngka diperluas dengan 300 Nala glagi. Pelindung terdiri dari Ba 

' bahwa 

Moch. Said. Pembantu2 terdiri dari 
Ketua2 blok R.T. dan beberapa 

pak Tjamat Smg. Selatan dan Lu- 
rah Randusari, sedangkan Penasehat 
nja jalah: Ruslani Hadisubroto. 
KEBERANGKATAN PARA 

ATLIT KE PON III 
Dari kalangan panitya PON 

HI Djawa Tengah didapat kabar, 
keberangkatannja para 

Atlit di Djawa Tengah ke PON 
III di Medan sedjumlah Ik. 350 ' 
orang akan terdjadi pada tanggal | 
13 September j.a.d. djam 9 pagi. 
Mereka harus berkumpul dige- 
dung Papak Semarang pada tang 

| gal tersebut djam 8 pagi dan ke- 
( mudian dengan 5 Bis Kota menu 
dju ke Pelabuhan Semarang. De 
ngan Kapal ,,Plancius”, rombong 
an tadi menudju ke Medan. Se- 

untuk 
mengirim para atlit tadi Lk. Rp. 
160.000,—. Mereka tidak akan 
dapat uang saku, tetapi segala 
penginapan, makan dan sebagai- 
nja dipertanggung  djawabkan. 
Ikut serta untuk mengawasi "kese- | 
hatannja para atlit2 dan mendja- 
ga makanan mereka, ialah Dr. 
Wirjo dari Solo, Drs. Hudiono 
dan Drs. Sulastri dari Jogja, 1 
djururawat, 2 tukang urat, 6 tu- 
kang masak. Lauk pauk pun di- 
bawanja. 

Selandjutnja diserukan, supaja 
PON Daerah2 harus memperhati 
kan soal keuangan jang mestinja 

Pusat. net dik 

     

  

Empat organisasi Tawangma- | 

kan pendirian Balai Desa dikampung | 

    

PEMBUATAN - BENDUNGAN 
|. DI SUNGAI PAPAH. 

Didesa Sukoreno kab. Wates baru2 
ini telah dimulai Sepgan pembuatan 
“bendungan di sungai Papah jang me- 
nurut rentjana djuga akan dipakai 
untuk menerima air jang dipompa 

  

dari pemerintah. ' Hingga kini kira2 
sudah memakan beaja Lk. Rp. 25. 
1 000.—, Jang mengerdjakannja hanja 
orang2 disekitar desa tsb. '” Dengan 
'demikian tanah jg. sudah berpuluh2 
tahun kering karena kurang hudjan 

: 

rakjat akan bertambah baik. 

WOELang 
| PEMBEBASAN TAHANAN 

  

nan SOB atas keputusan Panglima 
Divisi Diponegoro T.T. IV (Djawa 

masing2 akan dibebaskan dari ru- 
mah pendjara Nusakambangan Tji- 
latjap. Kesemuanja mereka asal da- 
ri daerah Kedu, ditahan sedjak 2 
|tahun jl. tersangkut dalam peristiwa 
pemberontakan bekas bataljon 426 
di Magelang dan - Merbabu-Merapi 
Kompleks. : 

telah dibebaskan.163 orang, di anta 
ranja 25 orang dari tahanan di 
kamp tawanan Ambarawa, 138 
orang lainnja. dari rumah pendjara 
Magelang. . 
Menurut keterangan jang diper- 

'oleh ,.Antara”, sedjak — berlakunja 
'SOB didaerah Kedu dari Ik 3.500 
orang jang ditangkap, kini sisanja 
537 orang. Lainnja atas perintah 
Panglima Divisi Diponegoro T.T. IV 
(Djawa Tengah) berangsur-angsur su 
dah dibebaskan kembali. 

PENERANGAN2 KELILING. 
Diterima kabar bahwa atas 

usaha bersama antara Kantor 
Urusan Agama, Pamongpradja, 
|Djawatan Penerangan, Polisi dan 
Militer jang telah mengadakan 
penerangan2 keliling didaerah Ke 
bumen, kini banjak diantara me 
reka jg tadinja memeluk paham 
K.W.N. (Kawula Warga Naluri) 
'telah ..murtad” masuk agama 
Islam. Usaha2 pembrantasan tsb. 
mendjadi njata hasilnja, setelah 
para anggauta KWN mengada- 
kan perajaan perkawinan dan 
lain2-nja tidak mendapat kundju 
agan dari tetangganja dan sewak 
tu beberapa anggauta KWN me 
(ninggal dunia tidak mendapat 
pelajanan dari Modin. 

TUILATJAP 
10.990 GRANG PENGUNGSI. 

Sebagai akibat  mengganasnja ge- 

#4 

pihak Inspeksi Djawatan Sosial Dja 
watan Sosial Djawa Tengah belaka- 
ngan ini terdapat Ik. 10.000 orang 
penduduk dari desa2 jang terpaksa 
diungsikan ke Tjilatjap. Oleh pihak 
inspeksi tersebut kabarnja telah di- 
mintakan bantuan 
000.000.— kepada pihak atasan guna 
mendjamin hidup mereka didaerah 
itu. 
. Sementara itu dikabarkan, bahwa 
selama bulan2 jang lalu untuk keper 
luan pengungsi2 jang lain telah dike 
luarkan biaja Rp. 220.000.—. Lebih 
landjut didapat kabar, bahwa sebagai 
akibat tindakan pihak militer didae 
rah Banjumas itu telah dapat dibe 
slah 15 ton padi, 104 ekor sapi, 38 
ekor kerbau dan 75 kambing dari pi 
hak gerombolan jang tadinja dira 
pas dari tangan penduduk. $ 
(Tidak dikabarkan adanja anggo- 
ta2 gerombolan jang tertangkap. 

KUDUS 

  
  

— DR. ISA MENINDJAU. 
Gubernur Sumatra Selatan, dr. 

Moh. Isa, pada pertengahan ke- 
|dua bulan ini akan mengundjungi 
Djawa Tengah, terutama daerah 
Kudus. Maksud kundjungan gu- 
bernur itu ialah untuk memper- 
kenalkan Sumatera Selatan kepa- 
da penduduk Djawa Tengah, ter- 
utama daerah Kudus, berhubung 
dengan transmigrasi dari daerah 

!ini ke Sumatra Selatan. 

KE PEKAN INTERNASIONAL 
DI DJAKARTA. 

# A5 

Semarang pada tgl. 16 Septa j.a.d. 
akan mengundjungi 
tional di Djakarta. | 

Serikat Sport: Sepedamotor   
djungi Pekan International. PPSS 

adakan sekedar djaminan. : 

'djalanannja ke Pekan International 
pada tgl. 12 September 1953 akan 
didjemput kedatangannja 

muan di R.M. Kiet Wan Kie. 

SEKOLAH  PERTUKANGAN 
BARU DI SEMARANG. : 

Pada hari Selasa pagi dirumah 
jatim piatu katholik di Karang- 
panas Semarang telah dilakukan 
upatjara pembukaan sekolah per 
tukangan, suatu projek baru di 
lapangan pengadjaran Belanda di 
Indonesia, seperti telah digambar 
kan oleh direktur sekolah tsb., 
broeder Alexander. 

' Sekolah ini, jang memperguna 
kan bahasa Belanda sebagai baha 
sa pengantar, mempunjai tiga 
bagian, jakni bagian elektro-tek- 
nik, pertukangan kaju dan pertu 
kangan besi. Tidak sadja anak 
bangsa Belanda, tetapi djuga dari 
'lain2 bangsa dapat diterima di 
sekolah ini, jang kini sudah mem 
punjai 80 murid dan berhubung 
dengan tempatnja kemudian ter 

  
mulai dalam bulan Djanuari dan me sudah distorkan kepada Panitya | paksa menolak permintaan2 men 

djadi murid, 

  

'dari Kalibawang. Adapun beaja2nja: 

itu akan dapat diairi, sehingga hidup 

Tengah), pada tgl. 14 dan 16 Sept. 

Pada tgl. 1 dan 8 September j.l.| 

rombolan D.I. didaerah Banjumas, 
menurut kabar2 jang diterima dari 

sebebsar Rp. 1.| 

Persatuan Penggemar Sepedamotor 

Pekan Interaa- 

Solo 
dan Per. Sport Sepedamotor Jogia- 
karta akan mampir di Semarang pa- 
da tgl. 19 Sept. dalam perdjalanan- 
nja ke Djawa Barat untuk mengun- 

akan mendjemput kedatangan mere- 
ka di Ungaran dan kemudian meng- 

Motor Club Surabaja dalam per- 

di Sema- 
rang oleh PPSS di Kudus. Pada ma- 
lam harinja akan diadakan perdja- 

      

   

5 

th 

  

Pada hari Sabtu siang wakil presiden Mohamad Hatta telah mengundju- 
ngi Pusat Latihan Mekanisasi Pertanian di Pasar. Minggu — Djakarta. 
Dalam kundjungannja ini diperlihatkan antara lain mekanisasi alar2 trak- 
tor, jang baru2 ini didatangkan dari Australia. Gambar: Wakil presiden 
menindjau bengkel pertanian dengan diantar oleh pemimpin Pusat La- 

Sedjumlah 197 an 99 orang taha tihan Pertanian, Tuan Sudijanto. 

     

  

Dim Perkara 

djaksaan Agung, jg berlanssung 

Pemeriksaan tsb. dilakukan se- 
tjara mendalam dan mempunjai 
sifat jang luas, demikian Abdul 
Muthalib Moro, jang sementara 
itu tidak bersedia menerangkan 
atau mendjelaskan apa jang di- 
'maksudkan dengan perkataan 
| mendalam” dan ,,luas” itu. Oleh 
nja ditambahkan, bahwa pemerik 
saan tsb. masih akan dilandjut- 
kan lagi dihari2 jg akan datang. 

Atas  pertanjaan. atas dasar 
apakah penangkapan terhadap 
Drs. Hartono itu dilakukan, dju 
rubitjara Kedjaksaan Agung sa 
|ma sekali belum bersedia mene- 
rangkannjay satu?nja keterangan 
jang diperoleh tentang soal ini 
seperti telah kita kabarkan ialah 
Iketerangan Djaksa Tinggi Sunar 
jo, bahwa penangkapan tsb dila 

kan atas tuduhan karena Drs. 
Hartono - ,,melanggar undang2 
negara”. Drs. Hartono kini dita 
|han dirumah pendjara Gg. Te 
ingah, Dkt. 

Seperti telah dikabarkan, ka 
|langan jang mengetahui mempu 
njai anggapan jang kuat, bahwa 
penangkapan tersebut ' mempu 
njai sangkut-paut . dengan tudu 
han. adanja ' ketjurangan menge 
nai djumlah besar obai2an dalam 
Djawatan Pharmasi jang berada 

dibawah pimpinan Drs. Hartono. 

Mempunjai latar belakang 
jang dalam? 

Sementara itu dari beberapa kala 
ngan lain: ,,Antara” mendapat kete 
rangan, “bahwa: soal Drs: Hartono 
itu mempunjai latar-belakang jg 
agak mendalam, dimana kemungki- 
nan pula tersangkut lain2 orang. 
Sampai sebegitu djauh, kalangan tsb 
belum bersedia: memberikan ketega- 
san siapa kira2 orang2 jg tersang- 
kut itu atau dari pihak mana, tetapi 
diterangkan, bahwa persoalan ini ti 
dak lepas: daripada ' persoalan me- 
ngenai djumlah besar obat2an, de- 
mikian kalangan tsb. (Antara). 

  

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang, Djum'at 11 Sept. 1953: 
06.10 Lagu2 Mesir: 06.45 Den- 

dang Rubiah: 07.15 Serbaneka lagu 
ketimuran: 07.45 Lagu2 Bali, 13.15 
Njanjian 'S. Albar: 13.40 Irama 
Trio, 14.00 Hiburan Siang oleh OK 
Sinar Barus 17.05 Taman  Peladja- 

Selingan, 18.15 Tjahaja Kemala: 
18.30 Hidangan  Kwartet Koch, 
19.30 Irama dan tjeritera daerah2, 
23.00 Langensuara, 23.30  Njanjian 
bersama dengan iringan Orkes Ge- 
sek: 24.00 Lontjeng — pidato Kepa 
la Djawatan R.R.I., 24.30 Tutup. . 
atau tidak oleh Gubernur Djawa Te 
ngah, belum diketahui. 

Surakarta, Djum'at 11 Sept. 1953: 
07.15 Suara Hanafi dll.: 07.45 

Njla Kusuma dan Kartini, 08.30 Ke- 
liling tanah air: 09.00 Malando' de- 
ngan Orkesnja, 09.15. Riang gembira 
dengan Teruna Kwartet: 09.45 Ira- 
ma tenang, 10.00: Klenengan pa- 

hargyan Hari Radio: 12.00 Hidang- 
an Asiah dan Ramlee: 13.45 Pena- 
war lelah oleh O.K. Irama Sehat: 
17.05 Panggung kanak2 guna mera- 
jakan Hari Radio: 18.00 Ruang Teh- 
nik: 18.15 Pilihan pendengar guna 
merajakan Hari Radio: 19.30 Luki- 
san sedjarah R.R.I.: 20.05 Sewindhu 
R.R.I. Pidato sambutan Menteri Pe- 
nerangan Dr. F.L. Tobing: 
Finale pemilihan bintang Radio 1953 
dengan Orkes Studio Djakarta d.b.p. 
Saiful Bahri, 22.00 Warta Berita: 
22.15 Finale pemilihan bintang Ra- 
dio (landj.): 23.00 Atjara R.R.I. satu 
windu, 24.00 Lontjieng memperingati 
detik berdirinja RRI delapan tahun. 
Sesudah itu tutup. 

Jogjakarta, Djum'at 11 Sept. 1953: 
06.40 Pusparagam Timur: 07.10 

Pilihan Discotheek pada hari Radio: 
12.05 Instrumentalia: 13.15 Diseki- 
tar Rumah tangga: 13.45 Orkes Ma- 
rek Weber, 14.00 Suara siang oleh 
Trijogas 17.00 Taman Putera: 17.45 
Hiburan petang oleh O.K. Seni Mu- 
da: 18.15 Soal2 pendidikan, 18.36 
Podjok Radio, 19.45 Pantjaran sas- 
tera, 20.05 Sewindu R.R.I. Pidato 
sambutan Menteri Penerangan Dr. 
F.L. Tobing: 20.30 Finale pemilihan 

Studio Djakarta d.bip, Saiful Bahvi: 
22.00 Warta Berita: 22.15 Finale 
pemilihan bintang Radio (Iandjutan): 
23.00. Ujon2  Monosuko  (landj.): 
24.00 Tutup.   

Banjak Orang 

Pemereksaan Terhadapnja Dilakukan Luas Dan 
| Mendalam: Sekarang Drs. Hartono Ditahan 

Dipendjara Gang Tengah 

TENTANG PENAHANAN jang dilakukan pihak berwadjib 
atas diri Kepala Djawatan Pharmasi 1 
Drs. Hartono sedjak hari Sabtu j.b.L, lebih djauh atas pertanjaan, 
djurubitjara Kedjaksaan Agung. Abdul Muthalib Moro menerang 
kan kepada ,,Antara”, bahwa penahanan tsb dilakukan atas perin 
tah Djaksa Agung. Segera setelah penangkapan dilakukan, 
rut djurubitjara Kedjaksaan Agung 

: Drs. Hartono oleh Djaksa Agung sendiri dan Kepala 
Reserse Pusat, dilakukan pemeriksaan pendahuluan dikantor 

ran: 17.45 Rajuan Sal Saulius: 18.00 

20.30 

: . berita mengenai pemeriksaan 
bintang Radio 1953 dengan Orkes ' 

AkanTerseret 
Drs. Hartono 

Kementerian " Kesehatan, 

menu- 

terhadap diri 
Djawatan 

Ke- 
sampai petang dan malam hari. 

selandjutnja, 

Orang” Indonesia 
Di Malaya 

Diadjak Bantu Perdjo- 
angan Rakjat Malaya 

Menuntut Kemerdekaan 

ORANG2 INDONESIA jg lahir 
di Malaya diadjak supaja menjertai 
perdjoangan kemerdekaan Malaya, 
demikian suara - jg diperdengarkan 

didalam rapat dari tjabang Organi- 
sasi - Persatuan Nasional — Malaya 
(UMNO) di Singapura. Ustaz Ab- 

dul Manaf, anggota panitya dari Or 
ganisasi Persatuan Nasional Malaya 
mMengadjak semua orang. Indonesia 

jg lahir dan diam di Malaya akan 
menjokong perdjoangan kemerdeka- 
an Malaya dengan  menjertainja. 

h 
la Tidak Mengakui 

   

rang Saudara Dibawah 

wa Madiun itu. Pan pembitjara 
merupakan bo!werk parlementer 

Setelah memadjukan pelbagai 
saran2 untuk kepentingan djami 

-Ioan2 bagi buruh pada umumnja, 
pembitjara ' membalas keritikan 
Moeis dengan menerangkan, bah 
wa memang betul -partai2 di 
RRT hanja bersumber satu, ja 
itu untuk kepentingan  rakjat, 
dan ia tanjakan, mengapa kalau 
Moeis menjetudjui ' pentjabutan 
UUD Darurat no. 16 baru seka 
rang dikemukakan.  Achirnja ia 
mengharapkan  hendaknja peme 
rintah waspada terhadap usaha2 
memetjah belah persatuan rakiat. 
Mohammad Isa Anshary Masiu- 

mi) setelah mengeritik  tjara. peme- 
rintah, memberikan djawaban. terha- 

dap oposisi, berpendapat, bahwa ke 
terangan pemerintah jg paling sa- 
mar2 ialah jg mengenai usaha ke- 
amanan. Menurut pembitjara, di sa 
tu pihak pemerintah menerangkan 
tidak akan mempersendjatai barisan 
sukarela, tetapi dilain pihak pem- 
bentukan barisan tsb berdjalan te- 
rus. Ja bertanja kepada pemerintah. 
bagaimana  pendapatnja terhadap 
pembentukan itu an sich, dan ia 
berpendapat bahwa seolah-olah pe- 
merintah memberi  persetudjuannja 
kepada pembentukan itu. 

Atas pertanjaan PKI jg didjawab 
tegas oleh pemerintah, bahwa terha 
dap mereka jg melindungi gerombo 
lan akan diambil tindakan, maka 
pembitjara bertanja, tindakan apa- 
kah jg akan diambil oleh pemerin- 
tah terhadap mereka jg terang2an 

telah menghina wakil kepala negara. 

S. Hadikusumo (PNI) berpenda- 
pat, bahwa serangan? jg hebat dari 
pihak opposisi terhadap  djawaban 
pemerintah adalah tjetusan isi hati 
ig ketjewa dan karena rasa tjemas, 

mungkin karena kesadaran tentang 
kesalahan ' perhitungan  politiknja. 
Djawaban pemerintah menurut pem 
bitjara' telah "mendapat penghargaan 
dari umum. 

Hasikusumo  menjatakan terima 
kasih fraksinja kepada pemerintah 
ig telah menjetudjui saran2nja jg te   

,Orang2 Indonesia sudah “tahu apa : 

artinja kemerdekaan nasional dan te. | 
lah mengetjap: kelezatannja dan ka- 
reng.itu “dapat. membantu Malaya 
berkelahi dan merebut pemerintahan 
sendiri,” kata. Ustaz: Abdul. Madjid. 
Demikian UP “dari Singapura. 

Mutasi2 Di 

Kem Perin- 

dusirian 

Menjambung berita tentang 
mutasi mengenai bekas Kepala 
Direktorat Perdagangan dan Per 
industrian, Dr. Saroso, maka da- 
pat dikabarkan bahwa djuga dim 
kedudukannja sebagai ketua dari 
berbagai Dewan Pengurus, ia itu 
diganti o'eh pedjabat2  lainnja 
atas keputusan Menteri Perekono 
mian. Jang menggantikannja se 
bagai | Ketua Dewan Pengawas 
dan - Pembantu ' Jajasan - Kopra 
ialah Kepala Direktorat Pereko- 
nomian Rakjat, Suryaatmadja. 

Demikian djuga mengenai ke 
dudukan ketua dari Dewan Pe- 
ngurus Jajasan Persediaan Bahan 
Perindustrian. 

Sebagai ketua dari Dewan2 
Pengurus Jajasan Administrasi 
dan Organisasi, dan Jajasan Orga 
nisasi Stockpiling, Dr. Saroso di 
ganti oleh Sardju  Ismunandar, 
Kepala Djawatan Perdagangan. 

Ir, Ibrahim, pegawai tinggi pa 
da Direktorat Perdagangan dan 
Perindustrian menggantikan Dr. 
Saroso sebagai Ketua Dewan Pe 
ngurus Fonds Karet Rakjat Indo 
nesia. 

Li 

  

LANA TURNER KAWIN 
DENGAN TARZAN. 

Bintang film Amerika Lana Tur- 
ner hari Senin telah menikah dgn 
Lex Barker, jang biasa main ,,Tar- 
zan” dalam film2 Amerika. Dengan 
demikian maka Lana kawin untuk 
ke-4 kalinja, ,,Tarzan” kedua kalinja. 
Upatjara dilakukan di balaikota To- 
rino, Iatlia. 
RITA HAYWORTH AKAN KA 
WIN DGN DICK HAYMES. 
Bintang film Rita Hayworth, 

bekas isteri Aly Khan, hari Senen 
menerangkan di Las Vegas (Ne- 
yada) bahwa ia bermaksud kawin 
selekas mungkin dengan ' Dick 
Haymes, seorang penjanji kelahi 
ran Argentina, suami Nora Ed- 
'dington, bekas isteri Errol Flynn. 

KES. NAN HUA — UMS 2—1. 
“Pada hari Rabu sore jbl. dila- 

pangan Ikada Djakarta telah di- 

  

lah diadjukan, sebab hanjalah  per- 
buatan suatu - pemerintah jg tidak 
bertanggung  djawab. membiarkan 
status Irian Barat terapung2, mem- 
bekukan soal Uni Indonesia Belan- 
day” memperlambat ketegangan ten- 
ting politik “'perhubungan-penerba: 
ngan, memperlambat pemilihan 
umum dan soal2 otonomi daerah, 

demikian S. Hadikusumo. 
Ir. Sakirman (PKI) sebagai pem- 

bitjara terachir dalam pemandangan 
umum babak kedua membalas keri- 
tik2 terhadap fraksinja, dengan me 
nerangkan,: bahwa apa jg dulu dika 

takan oleh Hitler kini diutjapkan 
oleh Isa Anshary, jg dikatakan oleh 
Van Mook, kini oleh Subadio dan 
jg dikatakan USIS kini oleh Jusuf 
Wibisono. 

Selandjutnja pembitjara menerang 
kan, bahwa karena Sovjet Uni dan 
Negara2 Demokrasi Rakjat merupa 
kan penghalang bagi kaum .,impe- 
rialis penghasut perang”, maka me- 
nurut perhitungan kaum imperialis, 
Sovjet Uni dan Negara2 Demokrat 
Rakjat harus dihantjurkan. Usaha 
Amerika untuk mempersiapkan pe- 
rang, menurut pembitjara tidak ter- 
batas kepada pemberian2 bantuan 
militer, tehnis dan ekonomis  sadja 
kepada pelbagai negara, tetapi dju- 
ga hendak memusnakan kaum ko- 
munis jg-terdapat dimana2 jg ,,ber- 
diri difront depan dalam barisan de 
mokrasi dan perdarnaian dunia,” de 
mikian antara lain pembitjara, jg 
mengatakan pula, bahwa tuduhan2 
jg mengatakan PKI anti nasional 

atau tidak sadar mewakili kepenti- 
ngan kaum ,imperialis. 
Mengenai pertanjaan siapa 'jg se- 

benarnja. mendjalankan politik anti- 
nasional dinegeri “ini, pembitjara 
melantjarkan pertanjaan pula, siapa 
kah jg menghidupkan kembali un- 

undang2 anti-mogok, razzia Agus- 
tus, peristiwa 17/10, dan siapa ig se 
lalu menolak dalam aksi2 bersama 
jg sifatnja nasional? ' Pembitjara 
mendjawab Isa Anshary, bhw Nat- 
sir dan Anshary-lah jg mengobar2- 
kan perang saudara dibawah kedok 
perang djihat”, 

Kemudian - pembitjara memadju- 
kan saran2 kepada pemerintah, an- 
tara lain supaja dibentuk sebuah ko 
misi jg bertugas membikin rentjana 
Konstitusi atas dasar prinsip jg de- 
mokratis, serta “saran2 jg mendja- 
min hak dan kebebasan kaum bu- 
ruh, memperbaiki keadaan kaum 
tani, mendemokrasikan pemerintah 
desa dan daerah, usaha2 perbaikan 
ekonomi, usaha2 pendidikan dan 
membitjarakan dalam parlemen se- 
mua perdjandjian2 dengan luar ne- 
geri jg belum diratifisir. (Antara). 

  

Proklamasi” 
Kabar Muzakkar 
Djuga Tersiar Di Djambi   langsungkan pertandingan sepak- 

bola antara Kes. Nan Hua dan 
UMS. Kesudahannja ialah 2—1 
untuk kemenangannja Nan Hua. 
Angka pada waktu beristirahat 
menundjuk 1—0 untuk Nan Hua. 

RALAT. : 
Dim. sebagian dari penerbitan ka- 

mi kemaren pada hal: I terselip sua- 
tu kesalahan pada kepalaan diatas 

bekas 
P.M. Iran. Kalimah tadi sebetulnja 
harus demikian: ,,PEMERIKSAAN 
MOSSADEO DLM. SUASANA" RA-! 
HASIA", 
Dengan ini kesalahan tadi kami   betulkan. KEPALA polisi kabupaten Ba- 

tanghari, komisaris Mahjudin me 

nerangkan kepada PI-Aneta, bah 

wa di Djambi kini oleh beberapa 
instansi pemerintah telah diteri- 
ma teks proklamasi ,,Negara 
Islam Indonesia Kahar  Muzak- 
kar”. Teks proklamasi ini dikirim 
kan dengan- perantaraan pos se- 
bagai barang tjetakan dan sesu 
dah diperiksa oleh pihak kepolisi 
an ternjata stempel pos jang me 
nundjukkan nama tempat asalnja 

|tidak terang. Oleh pihak kepolisi 
an kini diusahakan mengumpul- 
kan- teks proklamasi tsb. (Pia) 

Li a13 : 

erdojo Sangsi 
Masjumi Sbg Bol- 

werk Parlementer Dari Kaum Muslimien 
Anshary: Apa Tindakan Pemerentah Terhadap 
lOrang2 Jg: Menghina Wakil Kepala Negara? 

NN em Natsir-Anshary Kobarkan Pe- 

an nasional dengan menggugat2 peristiwa Madiun, « 
pakan provokasi dan pentjulikan2 di Solo sebelum 

hanja didapat dari orang2 jg sadari dian dilandjutkan oleh Maharadja 

dang2 kolonial SOB, mendjalankan | 

Kedok ,Perang-Djihad” 
K. WERDOJO (Sobsi) dalam sidang terachir pemandangan 

umum babak II berpendapat, bahwa djawaban pemerintah adalah 
,suatu meesterstuk” dan tjara membatjanja ,,meesterlijk”, paka 
ia mengharapkan supaja pelaksanaan programnja pun ,,meester- 

lijk? doi: Pembitjara membalas pidato anggota Moh. Natsir de 

ngan menerangkan, bahwa Natsir hendak memetjah belah persatu 
dengan melu- 

terdjadi peristi- 
tidak mengakui, bahwa Masjumi 
dari kaum muslimin. 

    

ATJARA KOMPETISI 'PSIS. 
Atjara kompetisi PSIS dalam 

pekan minggu ini sbb: 
Sabtu, tgi. 12 Sept. : Romeo I 

— Union I, Stadion : Garnizoen 
INI — Polisi HI, Kalisari : Union 
HI — Romeo III, Seteran. 

Minggu, tgl. 13 Sept.: Garni- 
zoen 1 — Polisi I, Stadion: Poris 
II — Romeo II, Kalisari: Ta 

H, Pandanaran. 

NEVILL DUKE PETJAHKAN 
REKCORD DUNIA - TERBANG 

| TJEPAT RATA-RATA 726.6 
DALAM 1 DJAM. 

Sguadron leader  angk. udara 
Inggris Neville Duke hari Senen 
setjara tidak resmi telah meme- 
tjahkan rekord dunia terbang tje 
pat, dan dengan demikian mem 
persingkat lagi waktu terbang jg 
sebelumnja ada ditangan seorang 
Amerika. ! 

Duke hari Senen menerbang- 
kan 4 ,,run” dengan sebuah pesa 
wat terbang djet ,,Hawker Hun- 
ter” baru, dengan ' ketjepatan2 
sbb.: ,,run” pertama 716.7 mil 
sedjam, ke-2 739.8 mil sedjam, 
ke-3 716.5 mil sedjam, 
738.6 mil sedjam: dengan demiki 
an maka ketjepatan rata2. ialah 
126.6 mil sedjam. Tgl. 31 Agus 
tus jl. pun ja telah tjoba patah- 
kan rekord dunia, djuga dengan 
pesawat tadi. 1 
PRESTASIRIT ISTIMEWA. 
Berkenaan dengan hari Angk. 

Perang pada tg. 5 Oktober jad., 
maka oleh Ikatan Motor ' Sema 
rang akan diselenggarakan suatu 
,prestasirit istimewa” untuk para 
anggauta Angk. Perang "TT IV, 
dan untuk para anggauta kepoli 
sian Djawa Tengah. 

Belakangan ini telah banjak di 
elenggarakan perlombaan? ken 
daraan bermotor untuk umum jg 
mendapat bantuan - sepenuh2-nja 
dari pihak Angkatan Perang, ma 
ka oleh IMS dianggap pantas 
untuk menjelenggarakan prestasi 
rit istimewa itu bertepatan dgn 

rit tsb. akan merupakan udjian 
jang agak berat, dan akan melipu 
ti udjian ketangkasan dan perlom 
baan padang. Kedua-dua bagian 
itu-akan diselesaikan dalam satu 
hari. 

Tanggal dan waktu jang sete 
patnja masih akan diumumkan. 
HASIL2 PERTANDINGAN 
PING-PONG SE-ASIA. 

Dari gelanggang pertandingan ping 
pong-se Asia Reuter dari Tokyo mem 
beritakan, bahwa- dalam 2 pertan- 
dingan hari permulaan India telah 
keluar sebagai fihak jang kalah. Ang 
ka2 kekalahan itu masing 15 baik 
dengan Singapura maupun dengan 
Viet Nam. . 

Hasil2 pertandingan seterusnja ada 
lah sebagai berikut: Japan telah 
mengalahkan Viet.Nam dengan S1, 

Hongkong mentjatat kekalahan dari 
Formosa dengan angka S2, Japan 
"kalahkan Formosa dengan angka ke 
menangan 51, Hongkong kalahkan 
Singapura dengan angka kemenang- 
an 53. 

Selandjutnja dikabarkan, bahwa 
pertandingan kedjuaraan ini dibuka 
oleh ketua dari Perhimpunan Ping- 
pong Djepang Saburo Riyoso, kemu   Baroda Ketua Perhimpunan  Ping- 

pong se Asia. Sekali lagi Baroda 
mengatakan, bahwa persahabatan se 
dunia dapat diperluas melalui sport. 
BOLEH TJOBA RENANGI SE- 
LAT DARDANELLA, GIBRAL- 

TAR,  BOSPORUS. 
Perenang wanita California Chad- 

wich Florence jang telah berhasil me 
njeberangi selat Kanal dengan waktu 
14 menit 43 detik, kini akan berusa 
ha lagi untuk menjeberangi selat2, 
Gibraltar, Dardanella dan Bosporous. 

Hari Selasa ia berangkat dari Ing 
geris menudju Spanjol untuk mendja 
lankan latihan2 disana dan pada tgl 
19 September akan menjeberangi se 
lat Gibraltar. Ia mengatakan, bahwa 
kesempatan berenang .setjara besar2 
an ini adalah kesempatannja jang ter 
achir. 

  

Dr. SUMITRO KE P.B.B. 
Dr. Sumitro Djojohadikusumo, 

bekas Menteri Keuangan “dalam 
kabinet Wilopo,"hari Selasa be- 
rangkat ke New York untuk be 
kerdja di Markas Besar PBB utk, 
beberapa bulan. Seperti pernah 
dikabarkan, Dr. Sumitro telah 
diangkat mendjadi anggota dari 
panitia ahli ekonomi dan keua- 
aa pada Dewan Ekonomi dari 

4 DOKTER INDONESIA KE 
NEW-ZEALAND. 

Dari Gantas Empire Airways di 
dapat kabar, bahwa dengan pesa- 
wat Oantas hari Rebo berangkat ke 
New Zealand dokter2 Sumantri, Sur 
jono, Gusti Rizali Noor dan Tan 
Hong Piauw. Para dokter itu ber- 
kundjung kenegeri tsb untuk meme- 
nuhi undangan pemesintah New Zea 
land dalam rangkaian Colombo 
Plan, dimana mereka akan tinggal 
lebih kurang 4 minggu untuk me-   nindjau soal pemeliharaan  keseha- 
tan gigi, , 

Chung Sze INI — Tjahaja Semg. . 

ke-4. 

Hari Angkatan Perang. Prestasi-- 
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Arti dan  tudjuan 
cambrics dalam organisasi 
rasi batik keliha 
pat pengertian pe 
Sjarakat kita pada 
Pada asasnja pemusatan 
sangkutan dengan perubahz 
tuk - bentuk — organisasi 
siructuur ekonomi dinegara perubahan mana mendjadi 
pertama dari 
nal, sesudal 

    

    

  

   
   

Soal jan 
an ekonom 
oleh car 1 

sib ekono: gara kita 1 

sebagian | ar tergantung Ie- 
pada hu | perdagangan In- 

onesia dengan luar negeri berku- 
bung dengan ,eenzijdige agrari- 

|. Dengan Seodirtaja factor perda 
gangan memegarig peranan pen- 

“ting dalam structuur ini jang se- 
be.ulnja tidak usah demikian. Hal 
ini tidak dapat dipertanggung- 
djawabkan lagi, karena dalum 
struc'uur ekonomi jang sehat di- 
bawah pimpinan Pemerintah na- 
s'onal, functie perdagangan harus | 
disesuaikan dengan perkembarg- 
an imbangan produksi, antara per 
tenian dan industrie. Pada saat 
sekarang sektor perdagangan mie- 
njediakan masjarakat dgn barang 
barang industrie luar negeri 
pada azasnja bisa dihasilkan oleh 
sektor produksi dalam negeri. 

Batik adalah . monopoli 
Indonesia. : 

n batik, Dalam hal cambrics da 
maka teranglah- bahwa bahan2 ma- 
sih sebagian terbesar harus diper- 
oleh dari luar negeri, Inti dari per- 
soalan ini ialah, bagaimana produk 
si batik dapat berkembang sesuai 
dengan kedudukannja dimasjarakat 
kita, baik ditindjau dari sudut in-: 
dustrie (keradjinan) maupun dari 
sudut sociaal-economisch  (pemberi- 
an pekerdjaan kepada jg bersangku 
tan) serta kedudukan batik sebagai 
unsur kulturil “dan perindusterian ' 
jg bersifat nasional. Pembikinan ba! 
tik boleh dikatakan suatu monopoli 
Indonesia dalam dunia dan milik 
pembikinan barang jg. chusus ocrsi- 
fat Indonesia ini adalah ditaryanj 
bangsa kita. 1 £ 
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   Suara2 jang 
        

    

grossier tsb dapat mengikat  tiap2 
pengusaha. batik dengan systeem 
5 ot”, sehingga pengusaha ba 

            

   

    

   

  

    

  

   r. tsb. Dengan -adanja  sys- 

oorschot jg mempunjai na- 
catau ,lebetan” itu, ma 

a bahan batik dapat sebagi- 
an terbesar ditetapkan oleh impor- 

r da | grossier. Soal harga ini ber- 
hubungan erat dengan djumlah per- 
sediaan cambrics jg akan didistribu- 
sikan. Djika harga ada tendens tu- 
run, maka djumlah cambries jg di 
sediakan buat distribusi akan berku 
tang dan dengan “demikian “ tidak 

« hal continui- 
ari kebutuhan “para 

  

   
ng 

Oleh pengusaha batik, ialah ten- 
tang soal kwaliteit cambrics jang 
sampai sekarang tidak dapat di- 
tentukan oleh pengusaha batik 
sendiri, karena kedudukan pengu- 
saha batik de tjara import 
Pan Naa ternjata 
emah adanja. p pengusaha 

batik dalam menentukan That. 
teit cambrics adalah passief. Dgn 
'passief diartikan, mereka mem- 

Cambi 
igan organisasibatik jang sedjak pertengahan 

perlengkapan cambrics sebagai bahan teruta- 
“menggambarkan dasar? dalam soal cambrics 

cambrics oleh dan buat: pen: 

k dapat “melepaskan diri dari 

. 

  

   
timbul tagi dibeberapa kalangan ' 

Iha2 batik 
dan 10 merk2 dari Djepang dan 

PA LL 

  

  harapan, bahwa djumlah  merk2 
ini masih dapat diperketjil lagi. 

|. Persetudjuan antara G.K.B.I 
:dan segenap pabrik textiel di ne 

pemerintah Indonesia sudah meng 

jang datang dari negeri Belanda 
memp : 
an ,MANEX” dengan 
|pabrik dan nomor2 kwaliteit jg 
bersangkutan, sehingga tanggung 
djawab kontrole dinegeri Belanda 

jaitu  MANEX “ (Manufacturen 
Export Centrale). 

keperluan Indonesia untuk men 
tjegah pendjualan cambrics dipa 
sar gelap (pasar bebas). 

Sekarang tehnik pemba 
tikan djadi dasar. 

Usaha soal tsb. diatas membuk 
tikan, bahwa didalam proses ba- 
tik telah diadakan perubahan 
dalam dasarnja mengenai kwali- 
teit. Djika kwaliteit dapat terten   Heru barang jang ada, se 

kalipun kwaliteit tidak baik. 
— Dengan gambaran ini ternjata | 
lah, betapa kuatnja “kedudukan : 
para importir dan grossier dalam : 
lapangan batik ini, sedangkan 
produksi jang harus dipandang 
terpenting dimasjarakat kita tidak 
dapat menentukan nasibnja sen- 
diri. 

Tugas pemerintah nasional 
Mengingat peranan penting tsb. 

diatas jg menentukan - nasib perin- ! 
dusterian batik dan para pengusaha ' 
dan buruh batik, maka sudah se-' 
'mestinja Pemerintah Nasional am- 
bil tindakan untuk mengganti keada 
an ini guna kepentingan produksi 
batik. 
“a) harga cambrics jg. stabiel dan 
tidak boleh banjak naik turun, bj 
kwaliteit jg. tertentu dan gestandaar- 
diseerd, c) djaminan continuitet da- 
lam perlengkapan bahan batik,  d) 
stabiliteit harga dalam pasar batik, 

dari perusahaan 
batik dengan sjarat2 jang tertentu, f) 
hubungan politiek pembelian bahkan 
batik terhadap-suppliers di luar ne- 
geri. 

| 

Harga2 Cambrics. 
Djika menindjau satu per satu da   

Jg menjedihkan dalam hal ini ia- 
iah, bahwa dizaman kolonial nasib 
dari jg berkepentingan dalam pem- 
bikinan batik sebagian “ terbesar 

“tetapkan. oleh - apparaat  perdaga- : 
ngari jg dipegang oleh bangsa asing. |! 
Alangkah baiknja, djika kita meug- 
gambarkan hubungan antara peria- 
'gangan dan perindustrian dalam hal 
“ini. & 

—.'mport dan distribusi Cam ' 
An, bri 

Pada waktu zaman kolonial im- 
port cambrics dan greys terutama 
dipegang oleh importir2 besar bang 
sa Asing. Penjaluran kepada peng- 
usaha batik didjalankan ' melalui 

— grossier2 dari importir2 “besar. Im- 
“portir2 besar ini menggabungkan di 

ri dalam .,,cambric  convenant”, jg 
menetapkan: import djumlah bahan2 
batik dengan memperhatikan kepen 

tingan industrie textiel negeri Belan 
da berhubung dengan persaingan 
dari Djepang, asal sadja keuntungan 
perdagangan di Indonesia dan con- 
tinuteit pembikinan textiel (cam- 
brics) di negeri Belanda terdjamin. 
Mereka didalam pelaksanaan ini ti- 
dak begitu memperhatikan kepenti- 
ngan perindusterian batik di Indone 

sia. AT ana 

  

Djuga import sesudah perang ma 
sih diatur sedemikian rupa, sehing | 
ga dalam djumlah import: perusaha-| 
an2 besar (asing) mendapatkan per- 

. sentase terbesar dalam “importnja 
ini berdasar atas" ,,historische “ 
langen percentage”. Distribusi di 
kukan oleh para importir (melalui 
grossier2 jg ditundjuk oleh para im 
portir tadi). Boleh dikatakan," bhw 
pada waktu itu hubungan langsung 
antara importir dan organisasi peng 
usaha batik tidak ada, oleh karena 
kepentingan. pengusaha batik dan 
kepentingan importir pada" azasnja" 
berlawanan, sedangkan kepentingan 
importir dan grossier bersamaan. 

pa da selalu butuhkan 
er , 

Sikap dari pihak importir jg sela- 
lu mempertahankan distribusi mela-j 
Jui grossier2 jg ditundjuk olehnja da 
pat dimengerti karena djika permin 
taan dari segenap pengusaha batik 
dapat dipegang oleh satu tangan or- | 
ganisasi, maka kedudukan penawa- 

ran dari pihak importir . mendjadi 
  

lemah. Oleh sebab itu para impor-| 
tir selalu memerlukan grossier2 jg. 
mempunjai kepentingan bersama ag 
ngan pihak importir, antara lain ber” 

di na pembikinan batik dapat dipasti- 
kan. Harga pendjualan G.K.B.I. 
(Gabungan Koperasi Batik Indone- 
sia) bersama-sama dengan Pemerin- 

“tah pada bulan Oktober 1952 di. te-| 
'tapkam buat. PRIMA -Rp 90-— per: 
“piece dan buat BIRU Rp-240.— per 
piece. Harga ini dapat berlangsung 

lini terbuktilah. betapa  sulitnja 
# membimbing . kostprijs-calculatie    

       

'sar2 tsb diatas, maka ternjata bhw 
"sedjak pemuatan cambrics, 
cambrics distribusi boleh dikatakan 

.stabiel, sehingga dasar2 kostprijs gu 

harga 

sampai bulan Maret. 1953, pada 
waktu mana Pemerintah menetap- 
kan harga baru untuk PRIMA Rp 
120.— per piece dan untuk BIRU 
Rp 285.— per piece, berhubung de- 
ngan manipulaties dari para peda- 
gang dipasaran bebas. Sampai seka 
rang harga ini masih dapat diperta- 

hankan dan dapat dikatakan pasa- 
ran cambrics mendjadi tenang. Di 
dalam. waktu peralihan maka masih 
jada persediaan cambrics di pasar be 
bas. Berlainan dengan stabiliteit har 
ga G.K.B.I. ini, maka terbuktilah 
gontjangnja harga cambrics dari pa 
ra pedagang. Fluctuaties dipasar be 
bas hebat sekali, mitsalnja harga 
buat PRIMA cambrics pada: 

per pieces bulan Desember 1952 Rp 
85— per pieces “bulan Djanuari 
1953 Rp 160.— per piece: bulan 
Pebruari 1953 Rp 175.— per piece: 
'bulan Mei. 1953 Rp 125— per 
“piece. 

Ns Kesulitan  calculatie 
3 Kostprijs Batik. 

Dengan angka2 dipasar bebas 

buat pembikinan batik, djika har 
Kegaaan batik selalu menaik 
turun dengan berlontjat-lontjat. 

| Disinilah terbukti betapa 'pen 
tingnja hasil pemusatan pendjua 
lan cambrics oleh para pengusaha 
batik sebagai jg berkepentingan 
sendiri melalui  organisatievorm 
koperasi. ££ 

Usaha pemusatan cambrics dju 
ga berhasil dalam standaardisatie 
dalam. Kwaliteit. Sebelum ada 
pemusatan maka oleh para impor 
tir dimasukkan 40 djenis jap 
(merken) dari negeri Belanda dan 
14 djenis Tjap dari Djepang. 
Merk2 tsb. sebagian dimiliki oleh | 
pabrik textiel sendiri, sedangkan 
bagian lain kepunjaan importir2 
jang bersangkutan, dimana sipem 
beli di Indonesia harus membajar 
,Foyalty” buat merk tsb., jaitu: 
suatu djumlah uang diatas pem 
bikinan chusus buat merk tsb.   sangkutan dengan aspek2 commer- 

cieel-dan erediet. Ban 

Djika pengusaha2 batik tidak da- 

BrOS-- 

   
pat menggabungkan diri, maka 
sier. dapat hubungan g dgn. 
masing2 pengusaha b ' dimana 

z 

Lain 
Ukuran Kesusilaan W 

    K 

orang, mengatakan 

dengan kaum 
taan tadi terdapat 
gelar Doktor-nja. Njonja 
terview 315 “orang “ 

   

  

rangkan, bahwa Baal ci 
aneka warna kalangan, dari 
pada :isteri petani jang taat ke 

lama: 2   
tadi, dengan alasan kesusila an, 

  

— Lain Ladang 

| Menurut Njonja Dokter Kirsten Auken, seorang wanita 
Denmark jang mendjadi dokter dan  mempunjai 

bahwa ,,984 dari suatu golongan jang 
representatif dari kaum wanita Denmark mengaku, bahwa | 
sebelum mereka kawin, mereka telah mempunjai hubungan 

laki -Taki seperti suami dan isteri”. Pernja- 
dalam dissertasi Njonja dr. Auken untuk 

|Auken tulis, bahwa ia telah mengin- 
1g wanita Denmark berumur antara 20 dan 

35 tahun, antara tahun 1944 dan 1947, ketika orang2 tadi 
mendjadi pasien dalam rumahsakit2. Njonja “Aaken mene- 

'ditanjainja tadi berasal dari ber 
perempuan djalang sampai ke- 
kepada agama, dan tiap2 inter- 

| view beruang ma. 2 djam. 8270 dari orang2 jang di- 
tanjainja tdi mengaku merasa menjesal atas perbuatannja 

,MANEX” dari Ne- 
: derland. 

- Hasil dari pemusatan organisa 
tie pembelian adalah djumlah 
merk dapat diturunkan sampai 
10 merk2 ' dari negeri Belanda 

Ha ae 

  

anita Denmark A pa? 

anak 5 

pun. (Antara) 

Bulan Nopember 1952 Rp 100.— | 

Idari Singapura, tetapi dari kota 

Belalang | 

| Singapura dikirimkan sedjumlah 
Ikapal pemadam : kebakaran dan 

| Singapura 
dan permit dari: konsulat Indone- 

tu dengan sjarat2 standaardisatie 
dan normalisatie,  sjarat2 mana 
ditetapkan oleh para pengusaha 
batik melalui pusat organisasi, 
maka persaingan antara pengusa 
ha batik didasarkan atas keahlian | 
pembikinan batik. Diwaktu jang 
lampau, pada waktu mana impor 
tir dengan merknja dapat menen 
tukan pasar bahan batik, maka 
persaingan antara pengusaha ba- 
tik sebagian terbesar ditentukan 
oleh hubungannja dengan - para 
importir beserta faciliteiten dan 
atai! pengikatannja melalui finan 
ciering (crediet) dari importir 
atau grossier. 

Bukan tehnik pembikinan jang 
mendjadi dasar persaingan, me- 
lainkan financiering dan aspek2 
komersiil dari pihak importir me 
pentukan persaingan 
perindustrian batik. 

dipertanggung-djawabkan, sehing | 
ga terbuktilah dengan pemusatan 
cambrics dasar2 sehat dapat di ! 
peroleh, berkat tindakan pemerin | 
tah melalui organisatievorm ko- 
perasi mengenai kwaliteit- cam- 

brics. | 

PENERBANGAN PESAWAT2 taraf hidup dan memperbesar per 
DJET TERBESAR. 

90 Buah pesawat pembom Ame | 

terj 

mereka | 

ford terbang ke Macdill (Amerika 
Serikat). Dalam penerbangan itu 
tidak terdjadi suatu kefjilakaan- 

— Ketua Mahkamah Agung 
A.S., Fred M. Vinson, telah me- 
ninggal dunia pada hari Selasa 
pagi di Washington karena sera- 
Ingan penjakit djantung, jang 
mendadak. 

geri Belanda dengan perantaraan | 

hasilkan, bahwa semua cambrics | 

unjai suatu merk kepunja | 
“.nomor2 |. 

dipikul oleh organisasi pusat dari | 
pabrik2 textiel dinegeri 'Belanda, 

Di Djepang | 
telah didapat persetudjuan untuk | 
memberi tanda GKBI diatas cam | 
brics jang dibikin chusus buat 
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ERICH RASMUSSEN, dari “Kop enhagen, Denmark, memeluk beberapa 
bendera negara2 jang mendjadi anggauta dari gerakan ,,Assosiasi Interna- 

sional Dari Pemuda2 Jang Tjatjad Akibat Perang”. Assosiasi- tadi baru 

sadja didirikan di Roma sebagai hasil andjuran seorang paderi Katholik. 

Sembojan gerakan tadi ialah: ,.Kita semuanja saudara” Erick tadi meru- 

pakan suatu simbol hidup:dari gerakan tsb. Erick telah kehilangan kaki 
serta tangannja, akibat perang dunia jang lalu. 

(PRT Akan     

PAN 

    
hun ini. 

Menurut Stassen terutama Ing- 
geris dan Djerman Barat selama 
$ bulan ini telah mentjapai kema 
djuan besar dengan meninggikan 

sediaan emas dan hasil industri 
mereka masing2. Stassen kemu- 

rika Serikat B-47 telah mengada |dian menjatakan bahwa menurut 
kan penerbangan Diet jang 
besar disedizrah melalui samudra | akan mentjapai 
Atlantik. 45 Buah dari 
berangkat dari lapangan udara di- 
Macdill menudju kelapangan ter 
bang Fairford di Inggris. Jang 45 
buah lainnja jang berada di Fair- 

pendapatnja Eropa Barat segera 
keadaan dalam 

mana tidak dibutuhkan lagi ban- 
tuan ekonomi, djika kemadjuan 
sekarang ini terus berlangsung. 

Pendjelasan tentang ban- 
tuan untuk Iran. 

Selandjutnja Stassen - mengumum- 
kan bahwa djumlah 45 djuta dollar 
jang baru2 ini diberikan kepada 
Iran, terutama akan dipakai oleh 
Iran untuk kebutuhan barang2, janz 
djika bantuan itu tidak ada tidak 
akan dapat dibeli oleh Iran. Dari 
djumlah bantuan tadi $ 25.690.000 
diberikan kepada Iran dengan meng- 
ambil dari djumlah $ 135.000.060 
jang disediakan bagi negara2 Timur 

  

pulau Sambu, empat mil sebelah 
jang disewa oleh seorang pedaga" 
berlajar satu setengah mil dari P 
api mengamuk diatas perahu, jg. 
itu. & 

Berita2 pertama jang diteri 
ma tidak menjebutkan sebab ke 
bakaran itu, tetapi dikatakan, 
bahwa letaknja djonk itu tjukup 
djauh dari pulau Sambu, tempat 
instalasi minjak Indonesia, hing 
ga malapetaka — seandai api 
dari djonk itu dapat mendjilat 
salah sebuah dari lebih dari sera 
tus tanki minjak jang ada dipu 
lau tersebut — dapat  dihindar 
kan. Barisan ' pemadam bahaja 
kebakaran dari Shell Company 

dipulau tersebut siap sedia untuk 
segala ' kemungkinan dan terus 
berdjaga2 sampai djonk tadi ha 
bis terbakar dan tenggelam. 

U.P. mengabarkan lebih Ian 
djut, bahwa - akibat jang menje 
dihkan dari birokrasi pemerintah 
dapat dilihat dengan tegas pada 
hari Selasa itu, jakni' ketika 
djonk tersebut diatas sedang ter 
bakar dan api serta asap keba 
karan itu tampak dengan njata 

ini tidak dikirimkap -bantuan da 
lam bentuk apapun untuk mem 
berantas bahaja tu, 
“Ketika dipulau  Sambu terbit 

kebakaran jang terachir — wak 
tu pulau tersebut masih diba 
Wah: kekuasaan Belanda — dari 

djuga lain2 kapal untuk "mem 
bantu "mengatasi bahaja itu. Te 
tapi pada hari Selasa itu tidak 
ada sebuah kapal pun dari Singa 
pura jang dapat. memberikan 
bantuannja, karena untuk meru 
djiu kepulau ' Sambu, jang letak 
nja amat dekat dari ' pelabuhan 

itu, dibutuhkan visa     si   Dari suatu sumber U.P. men 
a di Singapura. 

»Super-Burokrasi”.... 
Djonk Muatan Beosin Habis Terbakar 
— Krn Burokrasi Pemadam Api Tidak 

Bisa Datang. Menolong—Persediaan Mi- 
injak Di Pulau Sambu Dibiarkan 

0. Sadja Dalam Bahaja 

UNITED PRESS mengabarkah dari Singapura, bahwa pada 
hari Selasa siang sebuah djonk Tionghoa jang memuat 2004 drum 
bensin seharga 59.000 dollar Aim €rika telah terbakar habis didekat 

selatan Singapura. Djonk itu, 
g dari Tandjong Pinang, sedan 
antai pulau Sambu ketika bahaja. 
muat bahan jg mudah. terbakar 

dapat keterangan, bahwa pada 
hari Selasa itu tidak ada sebuah 
kapal pun jang menudju ketem 
pat kebakaran dilaut itu, karena 
orang2 Indonesia amat rewel 
mengenai visa dan permit”. 

(UP-Aneta) 

Kertjing Manis? 
-ak Usah Chawatir: 

AdaObat Baru 
.  Mandjur 

Dalam konperensi pharmasi Ing- 
gris, dr. R. Boyes, telah ' memberi- 
kan. keterangan ' mengenai obat in- 
suline jg baru dan: jg telah  disem- 
purnakan untuk “mengobati penjakit 
kentjing manis.“ Obat 'ini, jg dibuat 
oleh salah satu perusahaan di Ko- 
penhagen, tjukup dengan sekali sun 

tikan dalam satu hari guna membe 
rantas penjakit jg belum mendalam. 

Obat ini bekerdja tjepat dan mem 
punjai' pengaruh jg lama. Dalam 
waktu pendek obat ini mungkin da- 
pat dibeli dimana-mana. 5 

Buruh Inggeris Mentjela Kilm2 
Dalam sidang permulaan pada ha- 

ri Selasa dari konperensi Partai Bu- 
ruh Inggris banjak  membitjarakan 
soal. pengaruh buruk terhadap 
umum jg timbul dari pertundjuk- 
kan2 film2. ,,kasar”. Para utusan 
menjetudjui sebuah mosi ,,jg menje- 
salkan semangkin banjaknja exploi- 
tasi film2 ig mengandung thema per 
buatan2 kasar atau kedjam ' untuk 
'kepentingar sensasi.” 

Akan tetapi sebuah usul supaja 

film2 serupa itu dilarang, telah di 

Usa Obral 
- Bantuan 450 Djuta Utk Luar Negeri 

: Sampai Djuli 1954 F 
BANTUAN A. S. KEPADA Eropa Barat dalam tahun pa- 

djak, jang akan berachir bulan Djuli 1954 akan berdjumlah kira 
FA kira $ 450.060.000, demikian diumumkan pada hari Selasa di 

dilapangan Washington oleh Haro'd Stassen, direktur 
$ ' Administration”, Kepada pers Stassen : 

Keadaan demikian tidak dapat hahwa Eropa Barat telah mentjayai tingkat produksi jang berle- 
bih-lebihan, jang paling tinggi, sedjak. Eisenhower mulai. memang- 
ku djabatannja selaku presiden -A. S. dalam bulan Djanuari ta- 

Dollar-nja 

mengadakan 

perdamaian. 

Tungnj 
Kalangan Inggeri 
Hongkong Perlu 

Tara Bagi 

KEMUNGKINAN BAHWA 
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perdagangannja dengan neg: 
sebagai djalan masuk dan keluar 

  

. Kongres Nasional 
Vietnam Ke Paris 

— PERDANA MENTERI Viet- 
nam, Nguyen Van Tam, dalam 
konperensi pers hari Selasa me 
nerangkan, bahwa ia segera akan 
terbang kembali ke Indo China 
untuk. mengatur supaja wakil 
Kongres Nasionalis Vietnam ikut 
serta dalam delegasi Vietnam utk. 

rundingan “dengan 
Perantjis mengenai soal kemerde 
kaan, Dikatakan, bahwa hal itu 
adalah. atas instruksi Bao Dai. 

Selandjutnja untuk jang per 
tama kali dinjatakan - oleh: Van 
Tam, bahwa ia mengharapkan 
suatu parlemen jang representa 
tif untuk seluruh Vietnam sudah 
dipilih ,,pada achir tahun ini.” 

Dalam konperensi pers itu 
Van Tam membantah berita? 
'jang mengatakan, bahwa Ho Chi 
Minh telah mengirim utusan ke 
Vietnam untuk - merundingkan 

Dikatakan, bahwa 
ia tidak tahu-menahu tentang 
itu. 

Pertemuan Laniel — Yan 
Tam. , 

Perdana menteri Perantjis, Jo- 
seph Laniel, hari Selasa mene 
rangkan kepada " perdana mente 
ri Vietnam Nguyen Van Tam,   

Foreign  Operatiors 
selandjutnja — mengatakan 

"Tengah, sedangkan sisanja djadi 
:$ 20.000.000 diambil dari dana isti- 
imewa, j 
'siden A.S. menganggap “bahwa pe- 
makaian itu dapat dipertanggung- 
djawabkan mengingat keamanan A.S. 

Keterangan sekitar FOA. 
Stassen lalu mendjelaskan bahwa 

Foreign Operation Administration”, 
ja'ni organisasi baru urusan bantuan 
A:S, dan jang dipimpin olehnja, akan 
selesai dengam reorganisasinja pada 
permulaan bulan depan. FOA jang 
mengganti MSA - (Mutual Security 
Agency”) itu dibagi berdasarkan 4 
daerah ja'ni Timur Djauh, Timur 
Tengah, Asia Selatan & Afrika dan 
Eropa & Amerika Latin. Stassen me- 
negaskan  pentingnja desentralisasi 
dari program bantuan dan  mene- 
rangkan bahwa wakil2 organisasi 
tsb. didaerah2 akan mendapat lebih 
banjak kebebasan dalam mengambil 
keputusan2. : 

Stassen achirnja ' mengumumkan 
pengangkatan M.D.A. Fitzgerald, jg. 
dulu mempunjai djabatan tinggi da- 
lam urusan Rentjana Marshall, men- 
djadi. wakil presiden FOA, dan Ray- 
mond. Meyer, ahli urusan negara2 
Timur, mendjadi administratur FOA 
bagi Indo Tjina dan Korea. (Antara-| 
AFP). 

— Di Sovjet Uni dalam tahun 
ini akan didirikan hampir 200 
buah gedung bioskop baru. Dja- 
la2 instalasi bioskop  didesa2 
akan sangat diperluas, hingga pa 
da achir tahun ini djumlah bios- 
kop didesa2 akan meningkat dja 
di 36.000 buah. ' 

Amerika Akan 
Tjoba Bom-H 
Jg Sempurn a?. 
,BALTIMORE SUN” dalam: se- 

buah karangan copyright pada hari 
Rebo mengatakan bahwa A.S. mung- 
kin akan ' mengadakan 'pertjobaan 
dengan sebuah ,,bom hydrogen jang. 
sempurna”. Dikatakan bahwa per- 
kembangan2 belakang ini telah me- 
nimbulkan perbaikan2 dalam ran: 
tjangan” pertjobaan bom-H, jang te- 
lah ditjoba oleh A.S. dalam bulan 
Nopember jang lalu dan ditambah: 
kannja bahwa mungkin dalam tahun 
1954 di Bikini akan ditjoba sebuah 
bom-H jang perbuatannja sempurna. 
Ini adalah djenis sendjdta didunia jg. 
pertama-tama. Panitya tenaga atom 
di Washington ' tidak memberi ko-' 
mentar atas berita tersebut. (Reuter), 

  

— Sobsi tjabang Bandung mu- 
lai hari Rebo mengadakan kong- 
resnja jang pertama jang antara 
lain2 dihadiri djuga - oleh Munir 
sekretaris umum IT Sentral Biro 
Sobsi. Persoalan jang didjadikan 
pokok atjara al. ialah soal2 me- 
ngenai perdjoangan Sobsi keluar,   

ang hanja dipakai djika pre-' 

bahwa Perantjis menghendaki 
segera diadakan perundingan me 
ngenai kemerdekaan Vietnam 
jang penuh. Pemerintah Peran 
tjis mengharap, bahwa  persetu 
djuan jang tertjapai dalam perun 
dingan itu akan mengakibatkan 
Vietnam. mengerahkan lebih ba 

itu, Yan Tam: sendiri 
kan, bahwa setelah - kembali di 

"Saigon, ia akan segera mengang 
ikat suatu delegasi. untuk perun 
dingan .dgn. .Perantjis itu. 

BADAI MENGAMUK DI 
| AMERIKA SERIKAT. 
4 orang tenggelam karena su 

atu badai, jang diberi nama ,.Ca 
Ioi” jang mengamuk 50 Mil sebe 
lah-Timurnja pulau Holiday, di 
Nantucket (Amerika Serikat pan 
tai timur) pada hari Senen. Ba 
dai itu menudju kearah laut. Pa 
ra pendjaga laut telah menjela 

ka kapal2 ketjil 
terbenam air. 

Dr. Urey 
. Menuduh 

Amerika Mempersukar 
Perkembangan Penge- 
| tahuan Atoom Untuk 

. Keperluan Damai 

mereka penuh 

SALAH seorang dari sardja- 
na2 atom Amerika jg terkemuka 
Harold C. Urey, hari Selasa me 
ngatakan ia. menjesal, bahwa pe 
merintah Amerika Serikat telah 
mempersukar perkembangan | pe 

damai dengan melaksanakan ,sua 
tu pengawasan jang keras sekali. 
Urey dalam tahun 1934 telah 
mendapat. hadiah Nobel untuk 
Umu kimia dan dewasa ini men 
djadi professor pada Balai Penje 
lidikan. Nuclear di. Universitet 
Chicago... Pernjataan. diatas di- 
utjapkannja dimuka  Perhimpu 
nan ahli2 kimia Amerika. 
“Ia mengatakan bahwa ia selama- 
nja selalu: heran mengapa. Konggres 
Amerika: telah menerima Undang? 
bersangkutan dengan tenaga atom 
dalam tahun 1946, jg- menetapkan 
bahwa pemerintah : harus. memegang 
.monopoli terhadap perkembangan2 

'“Urey membandingkan : situasi de- 
wasa ini dengan situasi sewaktu di 
ketemukan mesin jg didjalankan de- 
ngan bensin dalam permulaan abad 
|ini. Ia menjatakan . pengharapannja 
agar dapat timbullah - orang2 baru 
sebagai Henry Ford jg akan mem- 
|pergunakan -penemuan2 dalam lapa 
ngan atom. untuk penggunaan? jg 
praktis — dan agar: orang2 itu di 
beri hak patent. | 
Sardjana- tsb ' mengatakan bahwa 

memang ada persoalan tentang ke- 
amanan nasional, ia dapat menjetu- 
djui tenaga atom itu dipergunakan 
untuk angkatan laut. Akan tetapi 
hal ini sama sekali tidak berarti bah 

: 

Amerika Serikat harus tunduk kepa   terhadap pemerintah - jang: baru 
dan terhadap persoalan interna- 
sional. 

tolak oleh konperensi.. Ralpli" Bond 
seorang utusan jg mewakili techni- 
si2 film mengatakan bahwa “pukul 

sukan pisau, penembakan dalam pe. 
rut, 'meransel perempuan dll.” me- 
rupakan kiasan terlalu biasa dalam 
apa jg disebut hiburan dalam film2 
dewasa ini, Ig sedemikian itu dise- 
lipkan untuk menarik naluri2 renda 
han” menurut sensur, adegan2 seru 
pa ini banjak jg dibuang itu, -agak- 

Inja orang akan kaget berapa ba- 
njak kerugian jg ditimbulkan kepa- 

da pengawasan. pemerintah. 
Demikian Prof... Urey menurut 

AFP. (Antara). 
Saat siak lia n 

Kasar 
“da fektn -bembittn “films Ralph 
Bond tidak mau  menjebut nama 

tah (sesuatu negara, akan tetapi ia. me- 
pukulan, membikin tak berdaja, tu- rasa gembira bahwa studio2 Ing- 

gris termasuk golongan pelanggar 
dari ukuran ketjil. Para utusan me 
nolak usul supaja film2 serupa itu 
dikenakan ' larangan, sesudah se- 
Orang pembitjara dari dewan politik 
kongres menerangkan bahwa akan 
sangat sulit untuk melukiskan dgn 
injata apa jg harus dilarang dalam 
hal ini, (Reuter), 

angka 

1 ongkong Dlm 
ensi Politik ? 

s Kurang Pertjaja — 

terhadap kota Hongkong dalam konperensi politik jang mungkin 
| diadakan dikemudian bari menge nai Timur Djauh oleh kalangan2 
resmi di London diduga tidak m ungkin terdjadi. 
didasarkan atas kejakinan, bahwa RRT 

ara2 Barat, 

hun berselang setelah berhasil m engadakan 
gangan antara RRT -dan Sovjet, Mao Tse Tung telah mengatakan, 
bahwa RRT hendak menghapuskan segala perdjandjian2 jang. te- 
lah diadakan dengan negara2 im perialis. 

Sebagai Entreport 
RRT 

RRT mengemukakan tuntutan 

Kesimpulan ini 
menghendaki - perluasan 

dan mengakui Hongkong 
bagi perdagangan RRT. Tiga ta- 

perdjandjian perda-   
tidak2nja ia mengingini 
kembali 

kan kepada Inggris daerah seluas 
360 mil pesegi: didaratan Tiongkok 
untuk setidak2nja selama 99 tahun. 

Harapan2 bahwa RRT mungkin me- | 
ngadakan tindakan2 terhadap Hong- 

| kong menjebabkan Inggris dalam ta-, 

hun 1950 memperkuat pertahanan 
Hongkong dengan menambah pasu- 

ikan2 disana hingga kurang lebih 
mendjadi 40.000 orang. 

Dewasa ini di Hongkong diketa- 
hui, bahwa djumlah itu telah diku- 

rangi dengan separuhnja jang meniz- 
babkan adanja dugaan2, bahwa RKT 
tidak mungkin mengadakan 

kan2 terhadap Hongkong. Djuga di 
ketahui, bahwa meskipun adanya tu- 
duhan dari pihak pers dan radio So 
vjet, Mao Tse Tung tidak mau rse- 
narngkis tuduhan? bahwa ia bisa be-- 

sabar sadja dengan adanja 1mperisl- 
isme “didaerah RRT. 

UHO 

: t Ors 
Pada waktu itu diduga, bahwa se- " 

ditindjaunja 
ditanda- '? 

tinda: | 

  

  

al2 .. a 

Njonja Mau 
rm 
Tiru? 

Puntjak No8 Himalaya: 
Djuga Ditaklukkan, Di- 
antara Penakluk Seo- 

rang Wanita. 
EXPEDISI PENDAKI gunung 

jang dipimpin oleh seorang  Pe- 
ranijis bernama Bernard Pierre 
ketika hari tanggal 28 Agustus jl. 
telah berhasil mentjapai punfjak 
gunung Nun Kun jang tingginja 
23.500 kaki, terletak . dipegunu- 
ngan Himalaya di Kashmir, Jang 
berhasil mentjapai puutjak “jang 
nomor 8 tingginja diseluruh 

ai
ni
 

a
n
a
k
a
n
 

Bi
an
 

  

2 

du- 
nia tadi ialah seorang wanita Pe- 

ijis bernama Njonja  Claude 
,. berumur 34 tahun, se- 
Sherpa (perdaduk Mimala- 
razama Pamba Nurbu dan: 

og bangsa Perantjis bernama 

     

    

  

konvensi jang 2 
tangani di Peking dalam tahun 1898, “1102. 
dengan mana Tiongkok memindjam-| Expedisi jang terdiri dari 7 orang 

tadi hari Rebo telah kembali di Sri- 
nagar, ibukota "Kashmir. 

Njonja Kogan dalam kehidupan 
sehari?2nja mendjadi pentjipta mode 
pakaian wanita, “berasal dari Nice. 
Tapi. disamping itu ia terkenal seba- 
gai Wanita pendaki gunung, dan ia 
sudah berhasil mentjapai puntjak gu- . 
nung Huitaraju (19.700 kaki)" dan 
Scal Cantay | jang tingginja 20.600 
kaki, di Peru, dipegunungan Andes. 
Suaminja meninggal dunia tahun j.L, 

setelah mengalami ketjelakaan ketika 
mendaki gunung. (Antara-Reuter). 

  Ke. ng 

Menurut kenjataan, perdasengan 
entrepot Hongkong semeadtak tahun 
1950 dengan RRT telan bertambah 
meningkat, meskipun , adanja lara- 
ngan2 terhadap barang? strategis di- 
import kenegara2 blok Soviet. (UP). 

   

  

Sikap 3-Besa   
njak pasukan guna melawan Ho. !: 

"€hi Minh... Setelah. pertemuan 
i mengata | 

matkan lebih dari 40 orang keti 

njelidikan atom untuk maksud2 | 

wa semua - pembuatan 'mesin2 dil 

AMERIKA SERIKAT, INGG 
jakinkan Italia, bahwa mereka 
segi tiga tahun 1948, bahwa me 
nja seluruh. Triesta. kepada Italia, 
menterian luar mmegeri.di Roma hari Selasa. 

pThd Trieste 
| Fetap Akan Diseralikan' Kepada Italia ? 

RIS.DAN PERANTIJIS telah me 
tidak akan merobah  perrjataan 
reka menjarankan dikembalikan- 
demikian diterangkan oleh  ke- 

Sebuah keterangan 
resmi. jang, disiarkan, kepada pers mengatakan bahwa ,,dalam pekan 
ini: pemerintah. pasti akan memeriksa kembali dengan teliti 
tang keadaan di Triesta. bersama- 
ngan pernjataan Tiga Besar tsb.” 
sepenuhnja prinsip2 jang mere 

tahukan kepada Roma beberapa 
ngan tadi. 

  

  

  

- Gn EKA KEln 

sama dengan 

   

      

   

ten- 
para penanda-ta- 

Sikap Tiga Besar jang menaati 
ka sendiri umumkan telah diberi 
hari jang lalu,” demikian ketera 
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Tidak. diterangkan bagai mana! 
tjara sikap Tiga Besar Barat itu di 
sampaikan kepada Italia, akan teta 
pi dutabesar A.S. Clare Boothe Lu- 
ce serta pembesar2 dari. perwakilan 
diplomatik Inggris dan Perantjis pa 
da pekan jg lalu masing2 telah meng 
adakan pembitjaraan2 dengan perda 
na menteri merangkap menteri luar 
negeri Italia Gyiseppe Pella. 

Dalam pidatonja di Okroglika pa- 
da hari Minggu, Marsekal Tito me- 
njatakan bahwa Jugoslavia meng- 
anggap pernjataan segi tiga itu tidak 
berlaku Iagi. Kementerian luar 'nege 
ri lebih lJandjut menerangkan bhw 
perdana menteri Pella akan mendja 
wab pidato Tito pada hari Minggu 
jg akan datang dalam sebuah perte 
muan kaum Veteran perang jg akan 
dilangsungkan dibalai kota Roma. | 

  
(UP). 

Saran Russia 
Tarik Kembali Semua 
Pasukan2 Pendudukan 

Dari Austria 

Kantor berita Austria LF.A. 
mewartakan pada hari Selasa bah 
wa dari sumber2 Austria dan ne 
gara2 Sekutu Barat telah didapat 
kabar bahwa Rusia dalam ming 
gu ini akan mengusulkan supaja 
4-Besar menarik kembali pasu- 
kan2 pendudukan mereka masing 
masing dari Austria. 

Menurut berita jang belum 
mendapat pembenaran 'itu, ma 
ka Rusia akan menarik kembali : 
asukan2-nja dalam bulan Okto 
er jad. dan akan meninggalkan' 

di. Austria hanja satu  bataljon 
sadja. Pada hari Sabtu jl. Ingge 

  
ris telah mengumumkan akan 
menarik ' kembali mulai bulan 
Djanuari 'jad. 2 bataljon dari   Austria sehingga — tinggal hanja ' 
satu bataljon, jang bertugas se | 
bagai tentara pendudukan, j 

EA 5 Fpanis/ 25Voled 
SgSa/erig ag Pt 

y : Mo 
1 & - mann 

£ Sa PE Ma : 

aa (7 

  

jada dipekarangfn rumah 

Dean Acheson 

    
Sudah semendjak . habisnja perang 
dunia kedua, daerah  Trieste tetap 
mendjadi daerah sengketa antara Ita 

lia dan Yugoslavia: Daerah itu seka 
rang dibawah pengawasan internasio 
nal. Luasnja 830 km2 dan penduduk 
nja kurang lebih 400.000 dan baha- 
sanja untuk 909o bahasa Italia... 

Lap 
Hari Minggu pagi, penduduk 

djalan Anggrek. Bandung ' telah 
dikagetkan dengan ' djketahuinja 
seorang laki2 jang sedang enak2 
tidur dipohon kenari, kira-kira 
S meter tingginja. Peristiwa itu 
baru diketahui kira-kira . djam 
09.00, sedang menurut  ketera- 
ngan, orang itu mungkin sekali 
sudah sedjak djam 01.00 malam 
tidur dipohon tsb., jaitu sedjak ia 
meninggalkan rumahnja didjalan 

  

(Riau. 
Ketika orang2 berkerumun di 

bawah pohon kenari tsb,” orang ' 
jang sedang tidur itu tidak mera 
sa terganggu apa-apa, terus tidur 
dengan njenjaknja dan baru ja 
bangun ketika oleh orang2 dipak 
sa turun. Menurut keterangan, 
orang tsb. sudah agak lama ter 
ganggu ingatannja, tetapi ja tidak 
memberi keterangan, apa sebab- 
nja sekonjong2 harus pindah dari 
tempat tidur dirumahnja ke ,,tem 
pat tidur” dipohon kenari jang 
6 orang 
jang agak djauh dari letaknja 
rumahnja sendiri. 

— Tanda djasa . Wooddrow 
Wilson? jang diberikan untuk 
djasa2 luar biasa akan diberikan 
kepada bekas menteri luar negeri 

1 dalam  djamuan 
makan | jang diadakan untuk 
menghormatinja pada tanggal 1 
Oktober ja.d, 2 

      

       

        
        

            

   

  

   

   

  

   

   

    

                          

   

    

   
   

   

   

      
    

   

          

   

    

                    

   

                

    

   

    

   

  



   

    

. lam tempo 5 hari sesudah penang-| 

-Chung Hua Djakarta, Union dan 

“nan pengurusnja terdiri 

| rapat anggauta Serikat Buruh Bank 

  

Pengurus Jajasan 

kini diseleng: jarakan 
DJANUARI 1954 akan     

hadiah mulai bulan 

X 
h   

BESAR JAJASAN      
NGGARAAN UNDIAN UANG 

,DANA BANTUAN” 
wa UNDIAN UANG BESAR tiap-tiap bulan di 

jakarta mema'lumkan, bah- 
: adakan dan sampai 

oleh ESCOMPTOBANK N. V. mulai bulan 
diselenggarakan oleh Bank Rakjat Indonesia. 

Tempat-tempat pendjualan surat undian dan pembajaran hadiah- 
Djanuari 1954 akan diatur oleh Bank Rakjat 

   

Indonesia. Pesanan-pesanan surat undian mengena' lotre bulan 
tersebut supaja disampaikan kepada Bank Rakjat Indonesia. 

DJAKARTA, 22 Augustus 1953. 

x 

  

KabarKota 
PERSELISIHAN S.B.K.B. DAN 

N. V. ADAM. 1 en 
Menurut P4D di Semarang dalam 

sidangnja pada tgl. 5 Sept. 1953 
mengenai perselisihan antara Pimpi- 
nan Daerah SBKB Djateng dan 
NV. Adam diambil keputusan sbb.: 
Mewadjibkan kepada Buruh. dan 

Madjikan untuk mentjabut siaran2- 
nja didalam tempo 2 x 24 djam se- 
sudah penanggalan putusan ini de- 
ngan tjara2 sbb.: Buruh dan Madji- 
kan mengirimkan surat kepada Pa- 
nitya Daerah jang berisi pernjataan 
mentjabut masing2 siaran?nja dan 
tindasannja dikirimkan kepada ma- 
sing2 Jawannja. Mewadjibkan ke- 
pada Madjikan dan Buruh untuk se- 
gera mengadakan perundingan me- 
ngenai pokok2 perselisihan dan da- 

galan putusan ini memberikan lapo- 
ran hasil perundingan tsb. kepada 
panitya daerah. Untuk - mendjaga, 
agar suasana tidak mendjadi keruh 
kembali, selama perundingan? di- 
adakan dan perselisihan belum se- 
lesai, Madjikn dan Buruh tidak di- 
perbolehkan mengadakan siaran? jg. 
bertalian dengan perselisihan ini. 

45 TAHUN “”TIONGHOA” 
: SURABAJA. 

Ulang tahun ke-45 dari perhim 
peran olahraga "Tiong Hda” te- 

ah diperingati dengan pertundju 
kan sandiwara dan Pekan Olah- 
raga, ditutup dengan sebuah re- 
sepsi jang meriah, jang dilang- 
sungkan pada Minggu malam 
tanggal 6 September bertempat 
digedung perkumpulannja sendiri. 

Resepsi tersebut “antara -lain 
dihadiri oleh Utomo selaku wakil 
Gubernur Djawa Timur, Koman 
dan K.D.M.S. Kol. Nazir, Kepa- 
la Polisi Lalu Lintas Kom. Sajid 
Rachmad, wakil2 perhimpunan2 
olahraga setempat dan dari 

TCS Semarang. 

PANITIA PERSIAPAN »SAM - 
KAUW HWEE. 

Pada tgl. 5 Sept. 1953 di Sema- 
rang telah dibentuk panitia persia- 
pan ,,Sam Kauw Hwee” jang susu- 

dari sdr.2: 
Kwee Gwan Ging, ketua, Tan Khik 
Liang, Kauw Ing Siok, penulis I, II: 
Tan Bing Oe, bendahara: Lie Ping 
Lien, Liem Gwan Bie, Tan Kong 
Yie, Kho Siong Hoey, Tjoa Giok 
Kiem, Tan Hoo Thay, angg. pena 
rus. Alamat sekretariat: Wotgandul- | 
dalam 52 Semarang. 

SERIKAT BURUH BANK 
INDONESIA. 

| Pada tgl. 6 Sept. jbl. bertempat di 
GRIS, Bodjong telah dilangsungkan 

Indonesia tib. Semarang jang mak- 
sudnja mengadakan pergantian su- 
sunan pengurus baru untuk tahun 
1953/”54. Sesudah laporan2 menge- 

nai kemadjuan dan kegagalan jang 
diperoleh di batjakan, kemudian Wk. 
P.B. dari Djakarta sdr. Hutagalung 
memberi pandangan mengenai per- 
djoangan SBBI seumumnja. Adapun 
hasilnja pembentukan susunan pe- 
ngurus sbb.: Ketua sdr. R. Sutopo 
((NHB): wk. ketua sdr. Lie Tik Bing 
(NHB): Penulis 1, H Diepenhorst, 

nj. Dwi Suwarno: Bendahari I, II 
sdr. Kwik Giok Djwan, Sri Krisna 
Pasid: Pelegasi sdr. Tjoa Kok Tie, 
Theng See Kie, Kwik Giok Djwan: 
Penerangan/pendidikan sdr. Duma- 
di: Sosial sdr: Tjukup: Olahraga sdr. 
Harsono: Usaha sdr. Theng See Kie, 

  

Rumah- Makan 
Djl. Mataram 830 

KEPUTUSAN KONGRES 
LP.T.L 

tjad Indonesia seluruh Djawa ' Te- 
ngah pada tanggal 30 Agustus 1953 
di Semarang, 
mempeladjari soal2 jang bertalian 
dengan masalah Penderita Tjatjad, 
maka konperensi mengambil keputu- 
san sebagai berikut: 

Supaja Pemerintah memperlakukan 

cas Angkatan Perang sesuai dengan 
Undang2 Darurat No. 19 tahun 1950, 
dan membatalkan segala peraturan? 

tersebut. Menjetudjui sepenuhnja ke- 
putusan rapat D.P.R.D.S. Prop. Dja- 

  

Sewengen dan Segaralebu dikaki. gu- 
nung Muria. Kundjungan tsb. meru- 

pakan kundjungan jang kedua sela- 
ma beberapa puluh tahun. 
— Untuk mentjegah penjaki: ty- 

phus, maka pihak jang berwadjib di- 
daerah Tjilatjap sudah mengirimkan 
rombongan kesehatan kedesa Klapa-   Organisasi sdr. Kwik Hong Liang. 

E- Ruang 
EKONOM 

' DAN UANG ASING. 
Harga emas No. 1 di Djakarta tg. 

8 Sept. Rp. 42.25, emas No. 2 Rp. 
41.80. Di Surabaja Rp. 41.75. Di 
Bangkok per baht weight 348 ticals. 
US Dollar di Hongkong cash HK 

$ 5.94875/tt. 5.975, Poundsterling 
sa emas lantakan per tail 260. 

3 HARGA KARET. 
Di Djakarta tg. 9 Sept. Sheets 1 

fob. kedjadian 5.05, sheets 2 pem- 
beli 4.95, sheets 3 pembeli 4.85, cre- 
pe 1 f/c ready Priok pemb. 4.85, 
sheet 1 idem pemb. 47712. . 
Di Amsterdam RSS 1 nom. 1.78, 

“RSS 3sidem 1.71, crepe 1 nom, 1.90, 
pasar sepi. Di Surabaja RSS 1 kedja- dian 4.75, RSS 2 kedjadian 4.624, 
RSS 3 nom. 4.55, crepe 1 nom. 4.80. 
. Di Colombo RSS spot 136, crepe 103 sampai 106. 

PASAR DJAKARTA 
Lada hitam Lampong nom. 1600, 

lada putih Muntok pendjual 1875. 
Di Singapura lada hitam pendj. 

Str. $ 300 per pic., lada putih 340. 
Minjak sereh di Djakarta contract 

A. pembeli 9,90. 
Kopra 9575 kering Banten 185, 

  

   

    

gada. guna memberi suntikan tcd. 
Menurut tjatatan jang disuntik ada 
450 orang...» ! 

— Oleh pemerintah Otonom Dja- 
wa Tengah kini dimulai mem- 
perbaiki waduk Krisak didaerah 
Wonogiri dan menurut rentjana 
disediakan beaja sebesar: Rp. 
100.000,- jang diharapkan dalam 
tahun ini sudah" selesai.  Perbai- 
kan tersebut meliputi. dibagian 
tanggul2nja jang ditinggikan dari 
semula . dan dengan perbaikan 
tersebut waduk Krisak jang tadi 
nja hanja dapat menjimpan air 
2.000.000 - m3 akan  mendjadi 
3.000.000 m3. Dan dengan itu 
tanah pertanian didaerah tersebut 
jang tadinja mendapat bagian air 
kurang dari semestinja dapat di 
penuhi menurut pembagian2 jang 
telah. ditentukan. , 

Di Singapura kopra fob. Str. $| 
34.75 pemb./35.25 pendj. per pic. 
Tepung tapioca nom. per pic. Str. | 

$.21,50: xi 
Kopi Bali tua nom. per pic. Str. 

$ 280. : , 

Kopi Rob. di Djakarta ready 690 
pendj./685 kedjadian, idem : Sept. 
pemb. 685/695 pendj. 
Tepung trigu Red Robin 

45 pendj./45 kedjadian. 
ready. 

O.K. Brand 44 pendj. Tapioca 3AI 
Spec. 150, 3A Known 130, 3A Ban- 
dung 115, 2A Bandung 105. 1A Ban   ata 175, bungkil 77.50, schilfers 

    

wetan, gelap Pen, pekerdjaan/ perdagangan tida ada 

Z 

“ tinan bisa menjingkirkan diri 

2 kemadjuan d.Ll: 

— Datanglah kepada Nj. TAN 
Dja m 8 — 2 hari kerdja. 

ANUNYA ARTA 

LN MEME 

Djangan menjerah kepada nasib, 

dung 95, semua franco gudang 'Dja- 
karta/Priok. 

kalo dengan djalan keba- 
dari segala kegelapan, keru- 

Purwodinatan Barat 1/46/ 

——- HARI INI - 

IKADIPOLO 
Masakan Djawa” 

(Karan 
SEMARANG 

Konperensi Ikatan Penderita Tja- | 

setelah  menindjau/ || 

kepada angauta Penderita Tjatjad be | 

jang bertentangan “dengan U.U.D.I 

Sudah Dapat 
Advertensi permintaan TUKAR RUMAH dimuat di- 

harian ini tg. 26 Aug. '53, advertensi no. 4/2620 sudah dapat. 
| Bersama ini disampaikan banjak terima kasih kepada mereka jang 
memberikan perhatian terhadap advertensi tersebut. 

Semarang, 10 September 1953. 
2 S5. SOEROSO 

Alamat lama: Pontjol 132 : : 

Alamat baru : Bodjong 113 
ONANNNNNAANNNN KEKE nan pn nnrkrrkerkna 

  Semarang. 

  

RADJA OAT KAT VIRANOL 

  

Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuecel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 

Ihantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
ngan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 

Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10096 berhasil. Harga 

| Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 

  

Ru" gembira istimewa. buat Jakt CON ES nak ana Rp, 15.— 
Pil Viramin buat perempuan ....... Pe UU Ouugan Pe Tebu 
Minjak Fanekuradjaib buat TAK Aa SAN 10.— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
djerawat No. 1 Rp: 20-— No. 2 ....... HPA 11 EA GEA Pam ni — 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... aa 

$ Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp exzeem .............: Ken ana KA na Aa aO— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ..... SN san MENU 10.— 

  

— Tel. Smg 2203 
gsari)   

  

  

| Telah lahir dengan selamat pada 
bari Minggu pagi tg. 6/9-1453 djam 
8,45 Anak kami jang ke 6: 

Rr. Roomtari Adfati 

Kami mengutjapkan terima kasih 
kepada Tuban dan Bidan R. Ngt. 
S. Partosudarmo. 

  

Kami orang tua berdua 

» S. Adipranoto 
6 : di Srage, 

PPA 

  

Ini Malam Indonesia Premiere 

ORION 5.—7.—9— (43 th.) 

   

  

     
    

   

  

  
   
   

  

  

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1099.” 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : z f 
Universal Stores — Bodjong 6B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus, 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sastrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. : 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

- » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
23 » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
£ » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
S » Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

SNN EK KEKE KK 

odevaksehool ,SIEN” 
Lodojong 34 Ambarawa. 

Telah lulus dari Udjian jang diadakan pada tg. 4—5-Sep- 
tember 1953 di Ambarawa. 
di bawah pengawasan Nj. Siauw Tjing Siet dari Semarang. 

  

    

        

   

   

  

  
  

Cecil B. De Mille's Masterpiece 

,SAMSON AND DELI AH" 

Djagalan 7.—9.— (13th.) 
Chen Chean Chean— Chiang Hua 

»SHENG KUi MONG LI REN“ 

  

PERSADAR GEMBIRA. 
Pada tgl. 8 September 1953, Per- 

satuan Darmawisata Semarang te- 
lah mengadakan malam ramah-ta- 
mah di Karang-tempel Subuh dian- 
tara para anggautanja. Selainnja di- 
maksudkan mempererat tali keke- 
luargaan, djuga sekedar .merajakan 
hari 1 Sjura 1885 jang diuraikan 
oleh sdr. Toerhadi, ketua Parsadar. 
Pertemuan tadi berlangsung dalam 
suasana meriah. Lebih djauh dapat 
dikabarkan, bahwa lambang ,,PER- 
SADAR” tjiptaan sdr. Sugih dari 
Kantor- Prop. Djateng telah diakui 
sjah sebagai lambang resmi PERSA- 
DAR. Pertmeuan tsb. diramaikan 
dengan orkes dibawah asuhan sdr. 
Moh. Kusno dan baru diachiri pada 
djam 22.00 malam. 

r 
  

i 
    Roy Rogers 7| 

     
  

        

    

      
      

   

   

wa Tengah pada tanggal 22 Djuli | Didalam" “mewcesn eN Pp ! , 3 : | an agar Pemerintah mengadakan | perang du- THE, Coupeuse Kn, bm Sa (onar BA | ndang-Undang jang mengatur pe-| ma ke II, “Ng “2 aa . Bana tangan | nampungan tenaga Penderita Tjatjad. | serombo- HIM NN Costuum. Nj. Soetjipto. Nn. Soekarti. Nj. Hendro. | Supaja Pemerintah memperhatikan | ngan me- ADVENTURES Nj. Moch Arief. Nj. Djilan. Nj. Slamet. | terhadap Penderita Tjatjad jang bu- en al eeg aa, an - Nj. Soejoto. tetu NA | ita untuk menerima pendidikan jang| dapat tu- OF UNCLE "3 5 Pemimpin. | sesuai dan “memperhatikan nasib | gas untuk moves Nj. Ting Oen Hiang. | Penderita Tjatjad jang ringan (2579 | menjelidi- SAM'$ : 
kebawah), djika tidak termasuk tja-|ki hawa menannnNnan : SMA fjad, supaja mendapatkan tempat jg. Judara di” “SAILORS on Pe 
lajak. padangpa- “ te baka mana j MENINDJAU KEADAAN . Isir Gobi. CAMELS!”. #1 Ne eta 3 £ KESEHATAN. Pengebon Lea Tidak Mungkin Diperpandjang 

Pada tgl. 10 September 1953, Ang| man jang : 33 5 2 gauta2 DPD Kota Besar Semarang beast dari Bean LN yg Bar “22 mi Ngenag JAVABODE RIT 
bersama-sama dengan Kepala Dja-| Djepang: # Ne Re Thea . watan Kesehatan Kota Sinntadi te Peng : Mudah-mudahan seruhan ini tidak sia-sia hendaknja. nindjau keadaan kesehatan dalam |uatan dari 2 : 5 dinas» kaka dana Alamat jang gampang ditjari : 

: aa 
1k Harian ,,SUARA MERDEKA”? . ' sea 5 ai t 

SINGKAT DJATENG, 2 en an Purwodinatan Utara 11 A 
2 3 ha susah EPA ons 1. — SEMARANG — — Baru? ini. sdr. Sontotaroeno| "? Ag Luar kota Bg SA” 

dari desa: Ngampanan 'kalurahan Ke- ah Nan Riciiard WIOMARK -Don an na bad 
bonrame ketjamatan Ngrampil (Sra- NE Ka - ambah Rp. 0, - 
gen) waktu menggali tanah dipeka-| "7 2 AE 
rangannja telah menemukan mendak| 8 weut- 5 $ Pa EN Sen NA dari emas jang beratnja 50.7 gram. 8 
Barang tsb. kini disimpan di ketja-| 2 
matan tsb. 2 TN NE AA RS EU TAG 2 
— Menurut keterangan belum lIa- INI Yng SANA Pan Sa Ea ea 

ma berselang S.B.K.B. ranting Rem-| MALAM Didjual : - | 
bang mengadakan rapat digedung| p. M. B. 1 Rumah kotangan besar Sajembara 3 D.A.M.R.I. Maksud rapat tsb. ialah : dengan pekarangan luas di 
merobah kedudukan ranting menjja- 5 Tan : 1 : : di tjabang, karena sjarat?nja telah RE Xx 1 Be naga ba dapet se- Pada para pembeli. dari 

Nan lama ini pihak seba 5.00 Berhubungan dengan : 5 s 
tah daerah Kotabesar Pekalongan "2001 5 SOELAMET hadiah2 tersebut dibawah mengadakan pertemuan ramah-tamah 00 Dj. Kartisono No. 19 5 
bertmepat diruangan sidang D.P.R. 9.00 SOLO. Hadiah pertama : D.S. dengan pimpinan semua djawa-|117 th.) Me MN 3 kedua : 
tan, partai dan organisasi. Maksud : » kotak” » itu ialah menghimpun “usul2 jang j KEKKKKKEKKKKK KEKE KKNI » ga : 
perlu guna kemadjuan daerah. Il “ye Pn ke-empat: 
— Guna mendekati serta memberi i Didjual 

Neneranaan pada rakjat um La « aa Bat data n 
idaerah pegunungan, maka rombo-| “ : I-isi, serta ngan asisten-wedana Batcait daerah M 1 1 INI MALAM DMB. " 1Bromfiets Cyclemaster S R di 

Djepara telah mengundjungi. desa e ropo ce 4.30-6.45-9 (17 th) t $ 2 SI er Al ahun 1953 m ad10 
Dalam keadaan baik 

Dapat dilihat djam 9—1 siang 
Sore djam 4—6 

KRANGGAN TIMUR 60 

  

mulai tg. 29 -8-1953 (pembukaan PEKAN RAYA INDO. NESIA) diberi kesempatan untuk turut SAJEMBARA dgn 

Radi o ,GRAETZ” Super 15SWT: 
Mesi ndjahit »Merdeka”: 
»Gar rard” Recordplayer: 
Sepeda wanita ,,Philips” 

(TJB. SEMARANG : 

      

Km La anang an mi 

Beng 5 MOBIL: 
Berangkat pada tanggal 19 September j. a. d. untuk 

JAVABODERIT 1953 
(Dibawah Pimpinan I. M. C.) - 

SWEEPSTAKE 
Pe Dibawah Pengawasan Notaris Rd. Kadiman untuk : 

— Palang Merah Indonesia, Jajasan Rumah 
| Sakit T.B.C. Anak-anak, P. O.N. III 

. Hadiah Pertama: 
NEW 1100 

  Ie eren aan 

  

   
    

     

      

        

    

     
   
   

      

    

    

    

   
   

FTAT 
£     

4 deurs Sedan 

Harga Rp. 54.900,— 

HADIAH KEDUA: Lemari Es Luxe Westinghouse 
10 cb feet dengan Autom. ontdooier 

DIHADIAHKAN OLEH: Anker Brouwerij       
TAMBAH: 2 Scooter ..Lambretta” 

2 Sepeda bermotor ,Cyclemaster" 

dan lagi banjak hadiah-hadiah 

Djumlah dari hadiah? lebih dari Rp. 125:000— “| 
Harga Sebuah LOT Rp. 5,— | | | 

Undian? bisa dapat beli di: 

HARIAN ..SUARA MERDEKA”, Purwodinatan Utara 114 Semarang 

RATNA Jeweller Bodjong 66 Semarang 

Atau: Kirimlah weselpos kepada: 

Adm. Sweepstake Javabode - Uniegebouw 

Djalan Hajam Wuruk 8 — Djakarta. 
: : yee lan alamat Tuan, serta nomor berangkat (nomor Tulis'ah dengan djelas pada segi weselpos nama « 5 raOg 1 

€ : Tuan akso menang hadiah pertama dalam ,,Javaboderit 1953” 

    
  

start) dari mobil jang menurut pendapat 

pada tanggal 19 September 103? iang akan datang. 

Jang akan berangkat adalah sedjumlah 175 mobil. 5 $ 

Karena itu pilihlah salah satu nomor dari | sampai dengan 175. Dag 

Djika Tuan menghendaki Jebih dari sebuah lot tambahlah djumlah weselpos dengan Rp. 5.— 

untuk setiap lot dan tulislah «segi weselpos nomor-nomor berangK8t jang tuan pilih. Tambah 50 sen 

ongkos kirim. : s1 

| Sesudah kami terima weselpos Tuan, an lian-undian 

| alamat Tuan. 2 3 Pn aga GEN 
      dikirimkan dengan perantarain pos kepada     

  ARENA 

Suatu penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu akan menerang- 
kan kehidupanmu, tjara bagaima 
na kau dapat memperbaiki kedu- 
dukan persoonlijk dan penghidu- 
pan seluruhnja. Segala hal diraha 
siakan. 

M. S. RAHAT 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 

Djam bitjara: ' 9—12 Pagi 
5—7J Sore 

NAME 

  

-s CITY CONCERN CINEMAS - 

PUKa Tinggal ini mlm d.,besokmalam (17 th.) 

Ba 0 Joseph Cotten - Valli - Orson Welles 

ORANG THE THIRD MAN” & oa 
FERILLS 3... INTAGBEI S0. 5 MYSTERIA 2... 
Vienna 1949. — 

The Mytery Man who baffled the best Police Brains! 
Danger walks the streets of Vienna! Who is the THIRD MAN? 

Mystery. 
Vienna 1949. Kota jang tjemas akan hari sekarang............... Bimbang 
akan hari depan naa Dahulu kota jang gembira, ramai — kim 

| tempat pelarian, lapangan pemburuan — Gempar! 
b 

! 

  
  

  

  

Sajembara ! 
sAVROS CLAEYS” 

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

Djangan liwatkan ini kutika ! 

Akan datang: FRANK SINATRA-SHELLEY WINTERS-ALEX NICOL 

.MEEL DANNY WILSON” 
WONDERFUL MUSICAL-ROMANCE WITH 9 FAVORITE SONGHITS! 

  

bromfiets 

ini : 
    Ini malom 

d. m. b. 

GRAND 
5.-7.-9.-tu17th.) 

ALL-NEW, THRILLING ADVENTURES OF THE 

dan lain2 hadiah hiburan 

  

Sjarat2nja dapat diminta pada: -' Thrillpacked C 1 P P | Adventure & 
| I Ompany N. V, | Romance! Pp Y. 2 , Heibat - 

SETERAN (Duwet) No. 5 | Gempar. 

     
  

— SEMARANG — 
(EXEKKKKEKK: 

  

        

Didjual dengan segera 

FIAT 500 
Cabriolet Tahun 1938 

Keadaan masih baik. 

Dapat dilihat di Kantor 

No No Toko, 0, 
. Djl. Slamet Riadi 236 Solo 

: Telf. 286 

  

PASANGLAH ADPERTENSI 
dalam Harian 

Suara Merdeka" 

  

»PERHATIAN” 
surat2 disertai prangko 

atau wissel Rp. 3,— buat balasan. : PENA NA NA A  AAA A ALL 

Harap 

    

  

  

     

       

    

    

SOMETHING UNTIL 
Mipas 

I Yones HAS 
DELIBERATELY 

Mi LEAPED INTo b 
THE WHIRLPOOL 

| BENEATH 
ROARING 
FALLS... 

  

     

  

MIDAS, HANG ONTO $ 

CAN GET YOU OUT! 

  

    
      

   

  

Ta AKA AA NASA AA 

Ini Malam D. M. B. (u. 13 th) INDRA 
Ipar Fltg peonterions To $ NAN 8.7.9 — 

EE-ROSENANI 55 (3 
H «HARUN OM 3, Berbareng!) 

ROYAL 
5.30—7.30—9.30: 

Memikat dan 
Menggem: 
parkan ! 

   
     

    

    

    

       

»Pernjata'an Sembuh" 
Kami memberitahukan bahwa ' 
penjakit saja: buang kotoran ber- 
tjampur darah setelah dapat pe- 
ngobatan dari DJAUH oleh Sdr. 
DJOCO OCCULTIST di Dj: 
Grogolan 21/SM Solo, sekarang. 
telah. SEMBUH seperti sedia ka- 2 NG, mrearum 
la. Na aa 
Kemudian atas pertolongan sdr, 
tersebut diatas kami utjapkan te- 
rima kasih. 

Dimana2 tempat film ini dapat sambutan hangat ! 

ROXY Ini Malam Premiere (u. 17 th.) 
Segan Ya T. DJUNAIDI—T. SUMARNI dim. 

»SPAHIT-PAHIT MANIS” 
Satu tjerita jang menarik dan merawankan hati! 

Hormat kami 
Sr: SOEKARNO 

Dji: Tamansari 
M.D. 1/77 

DJOGJAKARTA. 

  

  

   
   

       

I | STAY AWAY, 
ROGERS! DON'T   

    

  

  

STAR THEATRE 
SOLO 

ILL GET YOU OUT OR DE £ 2 $ . TRYINY, YOU LOCO ——— Premiere Besar Tiap Hari 4 Kali 

»Ouo Vadis” tu. 17 thh 
Harga kartjis djam 9 pagi dan 3 siang biasa. 

Buat djam 6 dan 9 malam Rp. 4.715 Rp. 3,20 
Rp. 110 seizin Kementerian Perekonomian Kantor 
Pengendalian Harga No. 521:KP 13142/8511 
d.d. 20-2.53. ' 

  

   

    

  

  

  

Tanggal: 9 dan 10 September 
  

kau. 
:— Tidak usah, Rogers. Djangan   S

E
M
I
N
A
R
 

    

Midas Jones dengan sengadja telah melontjat kedalam kolam jang 
vairnja beputar2 dibawah grodjogan besar... 

— Midas, peganglah sesuatu, sampai saja dapat mengeluarkan eng- 

  

Dalam pada itu Roy 
lari untuk menolong 
Midas Jones, tetapi spur 
sepatunja terdjepit pada 
batuan ki 

atau 

toba menolong saja. 

  

— Saja hendak menolong engkau 

tenggelam, gila engkau — Aduuhh 
(kepala Roy terbentur batu besar). 

GENE TIERNEY — RICHARD CONTE 
JOSE PERRER 

dalam 

.WHIRLPOOL" 
Sebuah Mystery-Drama dari 20th Cent Fox. 

Utk, 17 th. keatas 

engkau mentjoba akan mati THEATER 
SOLO     

  

  

Typ Pertjetakan ,,Semarang”    


