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.» Ii: 'entang penahanan 
tsb., pihak Ke 

| atas pertanjaan belum bersedia 
“Yl memberikan sesuatu keterangan, 

“baik mengenai tuduhan  kesala- 
han, nama, maupun kedudukan | 

| Merta dari kalangan mana orang 
itu. 

— Sementara itu diketahui, bah 
wa Djaksa Agung Suprapto ber 
sama Kepala Djawatan Reserse | 
Pusat Sosrodanukusumo, sampai 
sekarang ini masih terus melaku 

| kan pemeriksaan serta mende- 
ngarkan keterangan2 dari Drs. 
Hartono, jang seperti- diketahui, 

— kini ditahan dirumah pendjara 
g. Tengah, Djakarta. 

:“ Dalam hubungan ini lebih 
| 'djauh diperoleh keterangan, bah.| 

| wa persoalan jang mengenai diri | 
| Drs. Hartono itu mempunjai sang 
| kut-paut jang pandjang jang me 
merlukan penjelidikan teliti dan 
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Motif : Utk Djaga 

, PSIT Sedia M 
Abikusno Setj 

Pada tanggal 5 September 1953 dihalaman muka Kelenteng Bandung, te- 
lah diadakan perajaan, ,,rebutan” jang menurut adar istiadat orang Tiong- 
hoa, penting sekali untuk memperingati orang-orang jang telah mening- 
gal. Tepat pada djam empat sore dimulai dengan membagi sadji-sadjian 
seperti, beras kuwe2, ikan ajam dan babi kepada fakir miskin. Tampak 

pada gambar saat dibagikannja bungkusan2 kepada rakjat. 

Menteri Negara Sudibjo 
Letakkan Djabatannja 

Nama Baik Partai 
Dan Nama Pribadi 

beri Gantinja Kalau Diminta: 
ara ,Vrijwillig” Tidak Mau 
Undurkan Diri 

Jafvloeiing, 

saksgma guna dapat mengetahui 
seluruh persoalannja. 

Mengenai tuduhan sesungguh- 
nja atas diri Kepala Djawatan 
Pharmasi itu, pihak Kedjaksaan 
Agung sampai sekarang masih 

PADA HARI DJUM'AT pagi menteri negara urusan kese 
djahteraan negara, Sudibyo, telah mengadjukan permintaan kepa- 
da perdana menteri Ali Sastroamidjojo untuk meletakkan djabatan 
nja selaku menteri. Kepada wartawan kita Sudibyo menjatakan, 
bahwa permintaannja itu telah diterima baik oleh perdana men- 
teri. Ia menambahkan, bahwa permintaan berhentinja kepada PM 

tetap belum bersedia memberikan | 
sesuatu keterangan. 

Dikabarkan, ' bahwa orang 
partikelir” jang baru ditahan itu 
adalah seorang dari kalangan 
dunia perdagangan, dan menurut 
dugaan pihak jang mengetahui, 
masih akan ada lagi penahanan2 
Painan jang nan pihak Ke 

“ Gjaksaan terhadap orang2 jang | 
dituduh mempunjai sangkut-paut 
dengan tuduhan peristiwa Drs. 
Hartono. (Antara) 5 

surat— 

Sudibyo menjatakan pula, bahwa 
ia menunggu permintaannja itu sam 
pai parlemen memberikan 
jaan kepada pemerintah, ialah agar 
supaja djangan sampai ada golo 
ngan2 tertentu dapat mengganggu 
pekerdjaan kabinet. 

Tindakan saja ini, demikian Su: 
dibyo, saja ambil untuk  mendjage 
nama partai dan diri saja, djika se- 
kiranja masjarakat menganggap sa- 

'ja sebagai ,,kambing hitam.” 

Surat kepada partai. 

Pada hari Djum'at i itu djuga 
Sudibyo -telah- menjuampaikan — sepu- 
tjuk surat kepada pimpinan PSII da 
lam mana ia membentangkan sikap 
nja. Dalam surat itu a.l. ia menjata 
kan, bahwa ia sebagai seorang ang- 
gota PSII jg patuh dan senantiasa 
berusaha untuk meninggikan partai 
lebih dari apa jg dapat difikirkan, 
maka ia dengan hati dan niat jg se 
bulat2nja, patuh dan sedia men- 
taati keputusan dewan partai tentang 
schorsing atas dirinja dan mentaati 
pula segala instruksi jg termaktub 
didalamnja. 

Komentar,P rav-| 
““da' Atas “Pittata 

0... Dulles 
Usaha Untuk Tjiptakan 

Sjarat2 Bagi Perdjudian 
Militer Baru DiTimur Dja- 
uh Dan Asia Tenggara 

DJURUWARTA diplomatik 
harian Sovjet ,,Pravda”, V. Korio 
nov, dalam komentarnja atas pi- 
dato Menteri Luar Negeri Ame- 
rika Serikat, John Foster Dulles, | 
di St. Louis baru2 ini, mengata- 
kan, bahwa Dulles berusaha utk 
mentjiptakan sjarat2 bagi ,,per- 
djudian militer” baru di Timur 

gaimana diketahui, dalam pidato 
nja itu Dulles antara lain meng- 
antjam, bahwa djika RRT me- 

Ino CMitan Meta PeNTNAA 
di Korea tidak hanja akan ber- 

ga akan meluas sampai disebelah 
utara sungai Yalu. 

an 

Diterangkannja pula dalam surat 

ita, bahwa pada waktu ia meneri- 
ma djabatan menteri, seperti diten- 

tukan oleh formateur Wongsonego- 
ro atas permintaan Abikusno Tjo- 

krosujoso, ia tidak mengetahui ter- 
lebih dahulu sehingga ia menghada- 

  

untuk mengachiri perang Indo Chi- 
na, akan tetapi dilain pihak ia de- 
agan terang2an menjatakan, bahwa 

Amerika Serikat akan memperbesar 

|bantuan militernja kepada Perantjis 
dengan sjarat, bahwa bantuan ini 
akan memperhebat aksi militer Pe- 

Irantjis di Indo China. Kenjataan ini 
Korionov selandjutnja menjatakan|tak dapat diartikan lain dari pada 

keheranannja atas djalan fikiran | memperluas dan memperhebat pepe-   Dulles. Dikatakan, bahwa disatu pi-' rangan di Indo China, demikian Ko- 
hak Dulles menjatakan keinginannja - rionov. (Antara). 

  

N.U. Serukan Ummat Islam 
Spj Bantu Pemerentah Dim 
Laksanakan Program-nja 

- Tudjuan N. U. Perdamaian Dan 
2000 Kemakmuran Dunia 

   

   

   
   

PARTAI NAHDLATUL ULAMA jang pada tg. 5/9 sampai 
tg. 9 September: jang baru lalu telah melangsungkan konperensi 

konsul, dalam sebuah statementnja mengumumkan konperensi 

tersebut ngambil keputusan2 dengan suara bulat, dianta- 
penuh ra udju kebidjaksanaan Pengurus Besar Nahdia- 

tul UI 1 menghadapi pembentukan kabinet, semendjak 

formateurs ' Rum-Mangunsarkoro sehingga 'Wongsonegoro dan 
sampai masuknja Nahdlatul Ulama dim. kabinet Ali sekarang ini. 

Partai Nahdlatul . Ulama berpenda 
pat, bahwa bentuk pemerintahan jg 

—. sesuai & musjawaroh 

(demokrasi) “pemerintahan 
cabinet) parlementer, sesuai dgn. 

-  bunji UUD kita. Program pemerin- 
. tah jg ada sekarang ini memberikan 
— harapan atas tertjapainja tjita2 um 
mat Islam, menurut kemungkinan? 

0 ig ada pada waktu dan keadaan se 
: karang, diantaranja soal2 pemilihan 

umum, tindakan keamanan jg tidak 
merugikan ummat Islam chususnja, 

: ketegasan dalam melajani  perkem- 
|. bangan agama dan demokratisering 

| pemerintahan daerah. Demikian an- 
| Tara lain dalam statementnja. 

(0 NU, untuk perdamaian 
La dan kemakmuran. 
—.. Tentang sikap partai Nahdlatul 

'Ulama keluar dan kedalam dinja 
| takan, bahwa partai N.U. ber- 
“pendirian menudju kepada per 

». damaian dan kemakmuran dunia 
menurut adjaran2 agama Islam 

. dengan mengindahkan kenjataan 
| kenjataan jg ada disekeliling ne- 

2 gara kita. Stabiliteit politik dalam 
. negara kita adalah merupakan 
. sjarat mutlak 

penting jang tidak dapat diting 

galkan dalam menentukan tinda- 

kan2 pemerintah. Oleh karenanja 

maka pemerintah sekarang ini ha 

rus betui2 memperhatikan dan 

menghargai pada kehidupan aga 

ma2 terutama agama Islam. 

Partai Nahdlatul Ulama mengan- 

djurkan agar pemerintah dalam usa 

hanja memulihkan keamanan itu 

mempergunakan tjara2 jg tidak 

mengakibatkan kerugian dan teka- 

nan moril dan materieel pada um- 

mat Islam dan hendaknja alat ig d: 

pergunakan untuk itu betul2 bersih 

dari anasir jg merugikan. ,WKepintja- 

ngan dalam pemerintahan daerah di 

sebabkan belum adanja dewan2 per 

wakilan rakjat adalah merupakan 

kegandjilan dalam negara demokra- 

si. Oleh .karenanja djandji pemerin- 

tah untuk memperlengkapi pemerin 

tahan daerah dengan dewan2 perwa 

kilan rakjat hendaklah dilaksana- 

kan dalam waktu jg sesingkat2nja. 

Demikian a.l. statement partai 

N.U. jg ditutup dengan seruannja ke 

pada ummat Islam agar memberi- 

kan bantuan kepada pemerintah da 

     
       

        

      

   

    
  

  

    

arat mutlak untuk  mentjapai |jam usaha melaksanakan program- 

semua fjit kita, dan satu2-nja |nja, serta selalu bersikap awas dan 
  | djalan untuk mentjapai stabiliteit 

| politik tsb. adalah terlaksananja 
Sa at umum. Agama di Indo 

|. pesia adalah merupakan faktor 

waspada terhadap propokasi2 jg se- 

Ingadja dilantjarkan orang untuk 

menghantjurkan potensi ummat Is- 

lam. (Antara).   

jang dilakukan setjara lisan, hari Sabtu ini akan disusul 

kepertja- | 

dengan 

pi suatu kenjataan 
(fait accompli). 

.Dan demi Allah hanja untuk 
mentjegah supaja orang luaran 
djangan menjangka ada retak 
dalam partailah, maka saja, teri- 
ma djabatan tsb. Maka oleh ka 
rena hal demikian itu diputuskan 
oleh dewan partai PSII sebagai | 
kesalahan, kemudian dikuatkan 
oleh sidang dewan partai dan 
L.T. pada tgl. 7. September jl. 
maka dengan im sambil tunduk 
takluk kepada kehendak - Allah 
jang maha kuasa, dengan tulus 
dan achlas hati saja. memohon : 
maaf kepada Allah S.W.T., kepa 
da seluruh PSII dan kepada se 
mua saudara dalam L.T. dan 
dewan partai Sjarikat Islam Indo 
nesia,” demikian Sudibyo dalam 
suratnja itu, jang selandjutnja 
menjatakan pula, bahwa ia pada 
hari Djum'at pagi itu memadju 
kan pernjataan kepada P.M. Ali 
Sastroamidjojo, bahwa ia mulai 
hari itu meletakkan  portofolio- 
nja. T 

Demikian antara lain isi surat 
nja kepada putjuk pimpinan PSII. 

semata-mata 

Ada djalan keluar? 

Atas pertanjaan Sudibyo mene 
rangkan pula kepada Pl-Aneta, 
bahwa ada djalan keluar daripa 
da kesukaran jang timbul antara 
PSII dan kabinet. Dalam  hubu 
agan ini ia mengingatkan kepada 
»ernjataan PSII dalam parlemen, 
jang memberikan kesempatan be 
kerdja kepada kabinet. 

Sudibyo tidak mau menjatakan 
apa djalan keluar itu, tetapi di 
dapat kesan, bahwa PSII akan 
bersedia memberikan wakil2-nja 
untuk menggantikan anggota2- 
nja jang di-schors itu, dalam ka 
binet. 

Sudibyo 'menjatakan pula, bah 
wa dalam pertjakanan dengan 

perdana menteri ia mendapat ke 

san, bahwa berhubung” dengan 
berhentinja selaku menteri nega 

ra urusan kesedjahteraan negara 

itu, rentjana semula mengenai 

soal tsb. tetap tidak diubah dan 

ortofolio kesedjahteraan negara 

'tu dengan demikian tetap akan 

dipertahankan. Sudibyo tidak da 

bat mengatakan siapa jang akan 
menggantikannja. 

Keterangan Anwar 
Tjokroaminoto. 

Anwar Tjokroaminoto atas perta- 

njaan menerangkan kepada P.I.. Ane 

ta, bahwa PSII pada hari Kemis te 

lah menjampaikan seputjuk surat ke 

pada perdana menteri, dalam mana 

antara lain dinjatakan, bahwa Abi- 

dah tidak lagi mewakili PSII dalam 

kabinet, karena kedua orang itu te 

lah dischors dari partai. 

Atas pertanjaan, Anwar  mene- 

rangkan pula, bahwa partainja akan 

menunggu sikap kabinet terhadap 

soal ini. : 

Kalau kabinet meminta kepada 

PSI supaja memberikan wakil2nja 

untuk duduk dalam kabinet sebagai 

pengganti kedua orang jg telah di 

'schors itu, maka PSII mungkin 

akan memberikannja. 
Tetapi dengan disertai beberapa 

sjarat tertentu, diantaranja ialah me 
ngenai soal keamanan dan peristi- 

wa 17 Oktober,” demikian Anwar 

Tjokroaminoto, jg pada achirnja 
menerangkan, bahwa keterangan pe 

.Isvestia”, harian resmi pemerin- 

tah Sovjet, jang diterima di London, 

hari Kemis mengatakan bahwa per- 

dagangan, antara R.R.T, dan 'ne- 

gara-negara Demokrasi Rakjat lain- 
nja telah meningkat S5 kali, se- 
djak negara-negara Barat -meng- 

adakan blokade perdagangan terha- 
dap RRT. Setelah menjatakan bah- 
wa blokade jang lamanja sudah 2   tahun itu kini ternjata sia-sia, harian 

jialah karena 

     
        

       

  

     

  
           

  

Timbul Karena Pc 
perangan: Buruh: 

nar Dan .Karer 
0 Kati 
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Kk 

Api di Manggarai Djakarta di 
'api sebagai sambutan terhadap” 
'7 September jang lalu. Hadir « 

  

   
  

Sobsi dalam parlemen, An 
rikat Buruh Sedunia dan 

  

volusioner dikalangan SBKA jai 
dibitjarakan perbaikan nasib b 

Kemudian tampil kemuka Sing- 
| gih, Sekretaris Umum I dari DP 
SBKA menerangkan tentang su 
sunan pengurus baru SBKA dar 
|soal2 jang berhubungan denganj 
nasib buruh kereta api dewasa, 

jini. Antara lain pembitjara The 
njatakan, bahwa politik kepega 
Iwajan pemerintah sekarang jang 
| merugikan kaum buruh harus se- 

|lekasnja dihapuskan. 
Inja pembitjara menegaskan, bah- 

Selandjut- 

wa dalam menghadapi masalahZ 
massa-ontslag dan 

lain2 jang penting ialah menga: 
dakan kesatuan aksi dalam ba- 
sis organisasi. Perlu djuga diper- 
hatikan konsolidasi dalam orga- 
nisasi dan selandjutnja dikata- 
kan, bahwa keadaan perburuhan 

Indonesia tak bisa lepas dari kes 
adaan internasional. 5 

Sesudah itu Djokosoedjono, be: 

kas ketua SBKA menerangkan 
hal sesuatu mengapa dia tak la- 
gi duduk dalam pimpinan -ba 

berhubungan de- 
ngan pekerdjaannja dalam CC 
PKI, parlemen dan SB Sobsi dia 
tak ada waktu lagi, sehingga ta 

dapat memberikan pimpinan 

pada SBKA sebagaimana mu 
nja. : n 

Sekretaris Djenderal . Sentral 
Biro Sobsi Njono kemudian.ber, 
pidato, mengatakan, bahwa na- 
sib buruh kereta api kini makin, 
lama makin djelek, karena DKA 
hanja merupakan ,,badju” sadja. 
sedangkan didalam djawatan2 
|K.A. masih bertjokol modal Be 

Janda jang menggaruk keuniti- 
ngan jang besar sekali. Pembitja- 
ra mengandjurkan supaja kaum: 
buruh membantu pemerintah se- 

karang membasmi DI jang se- 
sungguhhnja. merupakan .kakita- 
ngan modal Belanda. : 

Pembitjara jang ke-4 ialah K.: 
Werdojo, anggota fraksi Sobsi 
dalam parlemen jang setjara lu- 
tju mentjeritakan kepada hadi- 
rin apa jang sudah dikerdjakan- 
nja dalam parlemen untuk ke- 
pentingan kaum buruh. Kemu- 

dian didjelaskan sebab2nja me- 
Ingapa Sobsi menjokong pemerin- 

tah sekarang, ialah karena pro- 
gram dan komposisi kabinet se- 

karang sesuai dengan kehendak: 
Sobsi. Sokongan tersebut, demi- 
kian Werdojo, berdasarkan sja- 
rat, bahwa pemerintah akan me- 

  

merintah dalam parlemen mengenai 
kedua soal tsb masih . samar2 dan 
belum djelas. 5 

gn Zainul Arifin. 
Wakil P.M. II, Zainul Arifin atas 

pertanjaan menerangkan kepada 
pers, bahwa ia sebagai seorang wa- 
kil N.U. berpendapat, bahwa .kares 
na Abikusno dan Sudibyo itu 'seka- 

Irang tidak lagi mewakili PSII, ke- 
dua orang itu sudah “ sepatutnja di 
ganti oleh orang lain jg "memang 
mewakili partai. Kalau" mereka itu 
tidak diganti, maka berarti, bahwa 

dasar koalisi dari kabinet ini' sudah 
dilanggar. ' Menurut pendapatannja, 
sebaiknja mereka itu diganti ' oleh 
wakil golongan Islam, jaitu: sebaik- 
nja PSII sendiri. : 2g! 

Zainul Arifin menjatakan, bahwa 
djika andai kata PSII tidak bersedia 
duduk dalam kabinet, maka timbul- 
lah situasi baru jg memerlukan per 
timbangan lebih dalam. Tetapi sung 
guhpun demikian ia berpendapat, 
bahwa soal itu tidak akan menjukar 
kan kedudukan kabinet. 

& 

kusno? 
Baik dari kalangan pemerintah: 

maupun dari kalangan PSII 'sens:   
kusno Tjokrosujoso dan Sudibyo su. diri pada hari Djum'at pagi tidak: 

didapat keterangan, apakah dju: 
ga Abikusno Tjokrosujoso -akan: 
meletakkan djabatannja. . Tetapi: 
menurut keterangan2  terachir, 
Abikusno sendiri berpendirian, 
bahwa keputusan putjuk pimpi- 
nan PSII untuk men-schors- diri 
nja itu dianggapnja tidak 
dan karena itu ia tidak akan me 
ngundurkan diri dari kabinet se 
tjara ,,vrijwillig”. i 

Baik dalam kalangan2 pemerin 
tah maupun dalam  kalangan2 
PSII orang berpendapat, bahwa 
berhubung dengan berhentinja Su 
dibyo itu, Abikusno Tjokrosujoso 

anja Akan Menang: 
1 .Fressinet 

KEMIS MALAM BERTEMPAT digedung Sarikat Buruh Kereta 
angsuagkan rapat umum buruh kereta 

pinan SBKA baru, Sekretaris Djencral SB Sobsi Njono, anggota? fraksi 
Andre Fress'net. Sekretaris Umum Gabungan Sa- 

N Ik. 11000 buruh kereta api. 
Soekiran menjatakan dalam  pedatopembukaannja, bahwa dalam kongres 
SBKA jang dimaksudkan untuk mengadakan koreksi terhadap tradisi re- 

“belakangan ini terlihat menurun, telah 
uh KA, anggaran dasar baru, tuntutan? 

serta aksi2 untuk melaksanakannja dan lain2 soal jang dihadapi kaum 
| buruh kereta api chususaja dan buruh negeri pada umumnja. 

   
    (|tjahan2 jang terdapat dikalangan 

|Jugoslavia Akan 

Bagaimana sikap, Abi- 

sjah,: 

TAHUN KE VIII No. 172. 

  

    
  

  

   
    

  

  

Pemimpin rapat 

ngambil tindakan2 jang mengun- 

tungkan rakjat. 

Solidariteit Internasional. 
Pembitjara terachir ialah An- 

dre Fressinet Sekretaris Umum 

Gabungan Sarikat Buruh Sedunia: 
(GSH) jang menerangkan se- 
djarah terbentuknja GSS. . Dika- 
takan, bahwa memang sudah la- 
ma dirasakan adanja solidariteit 
internasional. Kemadjuan jang 

sesar ialah didapat didalam pe- 
rang dunia, dimana kaum buruh 

mengalami penderitaan jang ma- 
ha hebat. Sesudah perang selesai, 
maka kaum buruh berusaha de- 
ngan keras untuk menjelamatkan 
hasil2 kemenangan peperangan 
terhadap fascisme. Dan dengan 
terbentuknja GSS maka dapatlah 
ditjegah kembalinja fascisme, de- 
mikian Fressinet. Selandjutnja 

dia mengatakan, bahwa kaum 
imperialis dimana2 mendjalan- 
kan siasat memetjah-belah dian- 
tara kaum buruh dengen mem- 
pergunakan tenaga2 jang dapat 

membela kepentingan kaum ko- 
Ionialis dan kaum feodaal. 

Sesudah mentjeritakan perpe- 

kaum buruh di Eropah, maka di- 
egaskannja bahwa baik dalam 
hubungan internasional maupun 
nasional kaum buruh dapat mem- 
Sela hak2 kaum buruh dan de- 
mokrasi. Tetapi sajangnja, de- 
|mikian Fressinet, bahwa kegia- 
tan2 GSS tak begitu ' dikenal, 
Ikarena kaum buruh dipelbagai 
|negeri sama2 menghadapi kesu-| 
itan2nja sendiri2 . GSS menjo- 
kong organisasi2 kaum buruh 
untuk .mentjapai kemenangan 
dan saja jakin, demikian Fressi- 
net, bahwa kaum buruh Indone- 
sia tahu apa jang harus diperha- 

tikannja. 
Kemudian dibentangkannja tja- 

ranja organisasi sarikte2 bu- 

ruh. Pada achir pedatonja dite- 
gaskan, bahwa kebenaran ada di- 
pihak kaum buruh dan bahwa 

tiita2 kaum buruh adalah benar 
dan semua tjita2 jang benar pas- 
tlah menang. Demikian Fressi- 
net. 

Rapat ditutup pada djam 20.30 
dengan seruan - Hidup Republik 
Indonesia. (Antara). 3 

Adjukan Soal 

Trieste Ke PBB? 

AFP MEWARTAKAN bahwa 
ada kemungkinan bahwa masalah 
Trieste jang mendjadi masalah 
pertikaian antara Jugoslavia dan 
Ytalia oleh Jugoslavia akan dima 
djukan kepada PBB. Hal ini di 
kabarkan telah dikatakan oleh 
sumber2 politik di Jugoslavia 
pada hari Kemis. 

Dalam hubungan ini sumber2 
tsb. memperingatkan kepada nota 
nota Jugoslavia kepada negara2 
3-Besar Barat dan kepada Italia 
dan pedato Tito jang diutjapkan 
baru2 ini. 

Dikatakan bahwa nota? kpd. 
pemerintah Italia telah menjing- 
gung-njinggung bahwa ada - ke 
mungkinan bahwa  Jugoslavia 
akan membawa masalah Trieste 
ke ,.suatu forum internasional jg 
kompeten.” Demikian AFP. 

$ “« Tuduhan2 Jugoslavia 
D0 baru thd. Halia. 

K-:b. Jugoslavia ,,Tanjug” hari 
Kemis: mengatakan bahwa pasu 
kan2 “Italia jang diangkut keper 
batasan ' Italia-Jugo, “kini telah 
berdjumlah kira2 35.000 orang. 
Kira-kira 90 buah pesawat pem 
buru Sabre Jet jang didapat dari 
“bantuan - militer Amerika kini 
telah ditempatkan di Avian, se 
dangkan pekerdjaan2  perbente- 
ngan djuga sedang dilaksanakan 

“Tedakkan Di Woomera 

  

  

Diperbata- 
san RRT 

SPEMBELAHAN” DALAM TIRAI 

perbatasan dengan RRT. Pos ini b 

djalan kereta api lalu. Suatu kereta 

pada perbatasan Tiongkok, dari m 

perdjalanannja dengan berdjalan kaki, membawa bagasinja jang tidak 

seberapa banjaknja. Tampak digamb 

pulau Hongkong, basis Inggeris jang terbesar di Timur, 

Theophanus menunggu didjembatan, dengan pengharapan mungkin ada 

padri2 atau zuster2 jang datang kembali dari RRT. 
x 

Peristiwa Abikusno 
Sudah Dlm Kabingk Ti- 
dak Akan Menggontjang- 
kan Kedudukan Kabinet 

SOAL SCHORSING ABIKUS- 
NO Tjokrosujoso dan Sudibjo 
dari PSII, jg didalam kabinet. se- 
karang masing2 mendjabat Men- 
teri Perhubungan dan Menteri- 
Kesedjahteraan Negara, kini su- 
dah ada ditangan kabinet, sete- 
lah pihak putjuk pimpinan PSII 
dengan resmi menjampaikan per- 
sealan itu kepada kabinet. Demi- 
kian menurut keterangan2 dari 
kalangan jang mengetahui. 

  
  

Setelah kabinet dengan suara ter- 

banjak mendapat kesempatan beker- 
dja dari Parlemen, tampaknja dian- 
tara kabinet dan. putjuk pimpinan 
PSII terdapat understanding jang 
baik untuk menjelesaikan soal tsb. 
diatas sehingga tidak usah menggon- 
tjangkan kedudukan kabinet. Seperti 
diketahui, dalam pemungutan suara 
kemaren di Parlemen untuk membe- 
ri kesempatan bekerdja atau tidak 
kepada pemerintah berdasarkan  ke- 
terangannja atas program kabinet, 
fraksi PSII, . dengan memisahkan 
soal schorsing tsb. diatas dari sikap- 
nja terhadap pemerintah, termasuk 
jang setudju - memberikan kesempa- 

BAMBU. Kurang lebih 30 mil dari 
terdapat pos 

erada pada djembatan besi, dimana 
api berhenti didepan djembatan 'ini 
ana para penumpang melandjutkan 

ar zuster2 dari St. Olivier dan St. 

  

Mossadeg Mogok Lapar 
,Bunuhlah Aku Sekarang“ Perotes OT OREVOLUSP” 

? 5 o Di Bandung kini didirikan 

3 Mossadeg a-nngyan Pemhejgpan ga Eko- 
£ : 2 2 nomi Wani ndonesia” jang me 

la Berniat Siapkan Surat Wasiatnja — Fatemi nurut pengumumannja na ber- 

Di 
DESAS-DESUS JANG 

keras oleh kalangan2 pemerintah 

baik dan ia tetap makan sebagai 
pengadilan ketika ditania menerangkan, bahwa mungkin 

perdana menteri Mossadea menolak makanan. Semendjak Mossa- 

deg dipindahkan dari club para opsir ke barak Sultanadabad 
belum di-izinokan untuk menerima 

Bukan Bom 

Cobalt 
Tetapi Bom Atoom Ma- 
tjam Baru Jang Akan Di- 

DALAM SIARAN, jang ter- 
tangkap di Paris pada hari Ke- 
mis, radio Australia mengumum- 
kan bahwa PM Australia, Robert 
Menzies dalam sidang parlemen 
Australia menegaskan bahwa ka- 
bar2 tentang akan diledakkan 
bom kobalt oleh Inggris di Woo- 
mera adalah tak berdasar sama 
sekali. Radio tsb. selandjutnja me 
ngemukakan bahwa menteri per- 
bekalan Inggris, Duncan Sandys, 
telah menjatakan di Canberra 
bahwa dalam pertjobaan di Woo- 
mera pada bulan Oktober jad 
akan diadakan 2 perledakkan be- 
sar dan sedjumlah  perledakan 

ketjil. : 

Perledakan, jang pertama dan jg. 
terbesar akan disebabkan olch sebu- 
ah sendjata atom dari type baru, se- 
dangkan perledakan2 lainnja akan 
diadakan untuk mendapatkan  kete- 
rangan2 bertalian dengan program 
pembuatan sendjata. Pertjobaan2 di 

Woomera itu akan diadakan pada 
tanggal2, jang baru akan diumum- 
kan tak lama sebelum perledakan2 
tadi diselengarakan karena pertjoba- 
an2 tsb. sangat bergantung dari ke- 

adaan udara. Demikian pernjataan 
Sandys. Sementara itu menurut UP 
maka Sandys djuga mengatakan bah 
wa tidak diadakan persiapan? supaja 
wakil2 A.S. djuga menjaksikan per- 
tjobaan2 di Woomera. Diduga bah- 
wa hal ini disebabkan karena belum 
ada pertukaran keterangan jang sem 
purna tentang pertjobaan2 atom an- 

tara A.S. dan Inggeris. (Antara). 

LURAH DAN DJURUTULIS 
DITANGKAP 

Turut dengan gerombolan? 
Polisi Kramatdjati Djakarta, ha 

ri Rebo telah menahan Lurah de- 
sa Tjilangkap. Kramatdjati, ber- 
nama S. dan djurutulis NS. Kedua 
orang itu dituduh telah turut mem 
bantu gerombolan  bersendjata 
Bambu Runtjing dan menjembunji 
kan seorang pelarian jang berka 
1i2 telah melakukan pemerasan d: 
daerah Kramatdjati. Orang pela- 
rian itu jang diketemukan diru- 
mah Lurah desa Tjilangkap, di- 
tangkap kembali oleh polisi. 

20 TII MATI, 1 STEN DAN 1 
BREN DIRAMPAS. 

Pada tg. 8-9 kira2 djam 16.30 te 
lah terdjadi vuur-contact antara TNI   disepandjang garis perbatasan. 

:Lain itu ditambahkan bahwa per 
bentengan ,,Mussolini” jang me | 
murut perdjandjian perdamaian 
semestinja sudah dirusakkan, kini   mungkin akan menindjau kembali 

pendiriannja semula, Pia) : 

Blokkade Perdagangan 
itu lalu mengatakan bahwa tindakan 
itu sama sekali tidak merintangi ter- 
hadap pembangunan perekonomian 
nasional Tiongkok, akan tetapi se- 
baliknja malahan memukul kepada 
negara2 pembuatnja. Lebih djauh di 

katakan bahwa Tiongkok makin la- 

ma makin erat hubungannja dengan 

negara2 lain dari benteng demokra- 

si, akan tetapi negara2 kapitalis te- 

lah putus hubungannja dengan pa- 

saran Tiongkok. 

telah dipergunakan kembali. 
Demikian tuduhan2 »Tanjug”. 

Thd RRT Sia? Belaka 
Seterusnja dikatakan bahwa dipu- 

tuskannja hubungan dengan  Tiong- 
kok itu telah mengakibatkan makin 
meruntjingnja persaingan dalam pa- 
saran dunia kapitalis, terutama di 
Asia Tenggara, dimana kaum mono- 
polis Djepang telah berhasil untuk 
mendesak pesaing2nja dari fihak Ing- 
gris. Blokade itu djuga telah mem- 
punjai akibat jang sangat merugikan 
bagi perekonomian di Indonesia, Ma 
laya dan Langka, kata ,,Isvestia”, 

  ma mma NN 

   

   

  

sa or Bata sisasch 

War 

Lembaga Kebudaisan Indnnasis 

saran an Wetan LANDE 9 
aa Ma mena NY 

      
Gersnitchan 

Bn. 322 dengan gerombolan TI jg 
kekuatannja I.k. 155 peleton di Tjibu 
ngur (Sukabumi).  Tembak-menem- 
bak jang terdjadi itu mengakibatkan 
20 orang gerombolan TII mati, 1 

sten dan 1 bren dirampas. Pihak tes 
tara tidak mendapat kerugian apa2. 

Dan achirnja dituliskan: Inggris 

mengalami kesulitan2 jang sangat be 
sar untuk mengembangkan perdaga- 
ngan luar negerinja. Hilangnja pasa- 
ran Tiongkok dan makin kuatnja 

tan bekerdja kepada pemerintah. 
(Antara). 

ORGANISASI ,,DJANDA2 

Bagdad ? 
tersiar di Teheran, bahwa bekas per 

dana menteri Mossadeg melakukan mogok lapar di barak Sultan- 

'adabad, dimana ia dipindahkan pada hari Selasa disangkal dengan 

usaha mengurus kepentingan na- 
sib ,,djanda2 revolusi” jang sela- 
ma ini masih banjak jang terlan- 
tar dan tidak mendapat perhati- 
an. Organisasi tersebut berpusat 

Kalangan2 tadi menerangkan, bahwa kesehatan./Mossadeg adalah 
di Teheran hari Kemis malam. di Jogjakarta jang dalam tudjuan 

nja djuga akan turut ,,memper- 
kuat persatuan nasional dengan 
membangun ekonomi wanita chu 
susnja”. 

mana biasa. Tetapi pembesar2 
bekas 

ia 

tamu. 

Russia Mau 

Terima Unda- 

ngan 3-Besar ? “ 

DARI KALANGAN2 jang la 
jak mengetahui di Berlin Timur ' 
hari Rebo diperoleh -kabar, bah- 
wa. Sovjet Rusia berniat utk me- 
nerima undangan ketiga negara 
Barat guna mengadakan konpe- 
rensi menteri2- luar negeri Ampat 
Besar. Tetapi diterangkan oleh 
sumber. tersebut, bahwa - Sovjet 
Rusia tidak bersedia mengadakan 

Ikonperensi itu di Lugano. dan le- 
bih menjukai apabila konperensi 
itu diadakan di Berlin atau Post- 
dam supaja selalu berdekatan de- 
ngan ahli2 Djerman. : 

Diterangkan - selandjutnja, bahwa 
Sovjet Rusia bersedia membitjarakan 
segala soal2 jang bersangkutan dgn 
masalah Djerman dan terutama. me 
ngenai soal pemilihan2 diseluruh Die 

man dan soal status pemerintah Djer 
man jang baru. Tetapi Sovjet Uni ti 
dak setudju, bahwa ' empat Besar 
membitjarakan sendiri prosedur pe- 
milihan, karena soal tersebut menu 
rut Sovjet Uni harus  dibitjarakan 
oleh wakil2 Djerman Timur dan Djer 
man Barat (AFP). 6 

Dalam pada itu Direktur Pahlavi 

Hospital di Teheran dan 15 orang 
staf djururawat hari Kemis telah di 

tangkap, demikian menurut kabar 
jg diterima belakangan. Mereka di 
tuduh turut serta memberantas sta- 
tus anggota2 keluarga radja pada 
tgl..17 dan 18 Agustus tahun ini. 

Diberitakan lebih landjut, bahwa 
pembitjaraan selama dua djam anta 

ra dutabesar  A.S., Loy Henderson 
Jengan perdana menteri Fazlolah 
Zahedi mungkin bertalian dengan 

tulisan dalam harian Rusia, Pravda 
ig mengatakan, “bahwa ,,Amerika 
Serikat menghendaki dapat turut 

mengawasi pemakaian bantuan Ame 
rika kepada Iran, namun tuduhan2 
fihak Sovjet itu tidaklah benar. 

Kedua fihak pada waktu ini se- 

dang mentjari- djalan jg sebaik2nja 
untuk mengelakkan tuduhan Rusia 
itu dalam soal pemakaian bantuan 

Amerika kepada Iran. 

Desas-desus tentang 
Mossadeg. 

Desas desus tentang Mossadeg jg 
mengatakannja mengadakan mogok 

lapar disiarkan ' oleh harian " New 
York Times hari Kemis, demikian 
Reuter lebih landjut. Menurut kores 

ponden harian itu di “Teheran, Ro- 
bert Doty Mossadeg dalam pendja- 
ra sekarang ini telah minta didatang 
kan seorang advokat guna memper 

siapkan surat wasiatnja. 
Robert Doty mendapat berita tsb 

dari ,,kalangan pemerintah jg sangat 

dipertjaja.” 
Doty menerangkan, bahwa Mos- 

sadeg memperotes keras atas pemin 
dahannja ke barak militer Sultana- 
dabad dekat Teheran dan 'ia kata- 
nja berkata: ,,Bunuh aku sekarang”, 
lalu menolak makanan. (AFP). 

Fatemi di Bagdad? 
Kalangan2 jang lajak. dipertja” 

ja di Bagdad seperti orang2 jang 

aman 

bertanggung djawab hari Kemis 
menjangkal, bahwa bekas mente 
ri luar negeri Iran, Hussein Fate- 
mi dewasa ini berada di Bagdad. 
Diantara para wartawan ig tiga 
hari berselang tiba di Bagdad 
dari Teheran terdapat Jaladi Na 
yeli, pemimpin redaksi harian 
Bakhar Emroug jang “tergolong 
pengikut Fatemi. (AFP)   

. 3 po Waarheid: Pemilihan Ade- 
s 2 @ . , 

nauer Menjerupai Hitler 
Telah Terdengar Derap Bataljon2 Djerman: 

Kata Morgen Tidningen 
HARIAN PARTAI KOMUNIS Belanda ,,De Waarheid” da 

lam tadjuk rentjananja mengenai pemilihan di Djerman Barat 
baru2 ini katakan, bahwa dalam banjak hal pemilihan tsb. seru 
dengan pemilihan tg. 15 Maret 1933, ketika Hitler terpilih. Hg 
ler dan Adenauer kedua2-nja, kata harian tsb., mempunjai, fonds 
fonds tak terbatas bagi kampanje pemilihannja, jang diberi oleh 

Tan Brg Pa pn Disamping itu Adenauer mendapat 
sokongan terang2-an dalam kampanje . ili Har 
pendudukan "Amerika. an 

Selandjutnja  ,,De Waarheid” 
njatakan, bahwa partainja Ade- 
nauer telah menggunakan sistim 
pemilihan jang bertentangan dgn 
demokrasi dan merampas begitu 
sadja suara partai2 jang menda 
pat suara kurang dari 5$Y6 dari 
djumlah swara untuk mendapat 
kan kursi dalam “parlemen. Inti- 
midasi, terror, menghasut, bantu 
an pihak pendudukan Amerika 
dan uang dari pengusaha2 besar 
pabrik mesiu — itulah semuanja 
tjara2 jang digunakan untuk me 
njokong Adenauer dalam pemi- 
lihan. 

Jet Russia 
2000 KM Sedjam 

MENURUT PERNJATAAN2 da 
ri para ahli angkatan udar& Serekat, 
Sovjet Uni telah berhasil membuat 
pesawat djet jg dapat mentjapai ke 
tjepatan 2.000 km. sedjam dan da- 
pat mengadakan operasi setinggi 30 
km., demikian tulis harian De 
Volkskrant baru2 ini. Para ahli ta- 
di selain itu mengakui pula, bahwa 
Sovjet Uni dalam beberapa hal lebih 
madju dari pada Barat. Tapi sebalik 
njgg kata para ahli tadi achirnja, bah 
wti pendidikan  penerbang2  Sovjet 
Uni masih pada tingkat djauh terbe 
lakang dari pada &i Amerika dan 
Inggris. (Antara). 

»Terdengar kembali de- 
rab bataljon2 Djerman. 

Harian Swedia ,,Morgen Tidnin- 
gen” sementara itu menjatakan ada- 
nja bahaja berkenaan dengan pida- 
tonja Adenauer, setelah Pad 
dalam mana ia mengantjam aa 3 
blik Derfokras Djerman. Dafim pi MENTERI PERBURUHAN   : , MERNA : in AMERIKA, MARTIN datonja Jadi, tulis harian tadi achjr- ? 
nja, kita mendengar lagi derak ba- DURKIN, LETAKKAN 
ris dari bataljon2 Djerman. DJABATAN, 

Selain itu wartawan dari harian — Menteri perburuhan Ame-   saingan Amerika dan Djepang me- 
rupakan 2 faktor jang terutama 
jang mengakibatkan kemerosotan be 
sar bagi eksport barang2 tekstil dantah Bonn, Hans Seehohn, telah tiba 
barang2 logam Inggris”. 
Demikian ,,Isvestia” menurut Reu 

ter. (Antara), 

—— 

  

rika, Martin P. Durkin hari Ke- 
mis meletakkan djabatan dengan 
keterangan, bahwa pemerintah 
Eisenhower tidak memenuhi djan 

di London untuk adakan rundingan' dji guna menjokong  rentjananja 
- mengenai pembelian pesawat2 djet untuk menindjau kembali un- 
dari Inggris. (Antara). dang2 Taft Hartley, 

tsb di London katakan, bahwa dele- 
gasi  Djerman ' Barat jg dikepalai 

oleh menteri perhubungan pemerin 

         



    
    

   

  

  

    
     
      

     
        

— Wali Kota Semarang 

— dan apabila tidak dipenuhi akan di- 

.K.B. Smg. tiap2 hari malam Minggu 

  

DONESIA TIBA 

  

” Kapal Sana" kepunjaan Diantara penduduk Semarang jang 
KPM jang mengangkut 1067 dje 

' Indopesia rombongan 
pertama dari tanah sutji, Djum- 
'at siang tiba kembali dipelabu- 
han Tg. Priok. Kedatangan kapal 
jang membawa rombongan perta 
ma djemaah hadji itu disambut | 

maah hadji 

oleh  pembesar2 Kementerian 
Agama, Panitia Hadji Indonesia 
Pusat, dan sebagainja. 7 

Djemaah2 hadji jang diangkut 
pulang kembali 

orang dari Djawa Barat dan 655 

dengan kapal ,,Langkuas” dari 
maskapai pelajaran Kongsi Tiga. 
Menurut keterangan, — kapal 
»Kamphuis” jang berangkat ke- 
tanah sutji untuk mengangkut pa 
ra diemaah hadji jang tidak djadi 
berangkat dengan kapal ,,Seven 
Seas” karena terbakarnja kapal 
tersebut, harus berada kembali 

tg. 15/9, di Tg. Priok sebelum 
dan - karenanja mendjadi 

air. 

rombongan djemaah hadji seba- 
njak .Ik. 1000, orang, ditunggu 
kedatangannja - dipelabuhan Tg. 
Priok pada tg. 15/9 jang akan 
datang. Sampai berita ini ditulis, 
pihak Kementerian Agama atas 
pertanjaan belum mengetahui be 
rapa djumlah pasti djemaah ha- 
dii Indonesia jang meninggal du- 
nia ditanah sutji dan dalam per- 
djalanan pulang-pergi ke Mek- 
kah 1 P 

HAN AA AAA 
PERHATIAN. 

Diserukan kepada chalajak ra- 
mai supaja segera melaporkan 
kepada Polisi, atau Djawatan Ke- 
hewanan Kota Besar Semarang 
di Kabluk, apabila mendjumpai 
orang jang digigit andjing, ku- 
tjing, kera, la dan sapi utk. 
mentjegah mendjalarnja penjakit 
andjing gila dalam wilajah Kota 
Besar Semarang. 
TAN LA MT 

SIDIK DJOJOSUKARTO 
DATANG DI SEMARANG. 
Menurut kabar, “pada hari Sabtu 

tgl. 12 Sept. ditunggu kedatangannja 
di Semarang ketua umum DP PN. 
dari Djakarta. “Pada sore harinja 
akan mengadakan tjeramah dirumah 

chusus untuk 
warga negara turunan Tionghoa js. 
diundang. 

TENGKORAK HIDUP 
MENGANTIJAM, 

Seorang penduduk di Kauman Se- 
marang telah menerima surat dengan 
warkat pos, jang ditanda-tangani 
ole Tengkorak Hidup dan ditjap de- 
ngan gambar Tengkorak. Isi surat 
bermaksud meminta uang Rp. 2000, 

bunuh. Hal ini kini telah dilaporkan 
kepada fihak jang berwadjib. 
TAMMAT AL OUR'AN DA- 
LAM TEMPO 30 MENIT. 
Djam'ijjatul @urra” Wal Huffadz 

bertempat dirumahnja S. Mochdlor/ 
S. Soleh Kauman atau dilain? tem- 
pat jang telah ditentukan telah meng 
adakan madjelis chatmil-Our'an, jang 

MA DIEMAAH 

: | dengan kapal 
.,Kamphuis” itu, terdiri dari 566 

Kapal kedua, jaitu kapal ,Dja. karta Raya” dari ,,Inaco” dengan 

  

SELAMAT. 

Orang jang pantes diberi selamat. 
|. Pertama: pak Kadji Mr. Soejoedi 

di Hadji barus 

umur 8 kali 8 tahun. 

kan suhu Ik. 41 grad Celeius 

4 

beladjar rahasia awet-mudanja!! 

LAGI SELAMAT. 

Tamat, 

di-wartawan, habis djadi scribent ko- 

tinta, sdr. Liong Thay ini sekarang 
letterlijk dan figuurlijk  ketjimpung 
dalam gule dan satee. Ja buka res- 
|toran ,,Kadipolo”!!! 

Agaknja sembojan Liong Thay se- 
karang: Dari tinta ke keerjap. 

tunja hija sedep banget. 
. Maka itu: - Selamat usaha, bung 
Oei, tentu berhasil! 

  

SEORANG  GEROMBOLAN 
" TERTEMBAK MATI, 

Tembak-menembak dide 
5 katAmbarawa. 

Dari kalangan jang berdekatan di 
Semarang didapat kabar, bahwa pa- 

|da tgl. 8/9 Sept. jbl., di Kp. Ke- 
dungupit, Ambarawa terdjadi tem- 
bak-menembak antara Polisi  Perin- 
tis dan sedjumlah gerombolan jang 
belum diketahui djumlahnja. Gerom- 
bolan tersebut diketahui oleh Polisi 
Perintis pada waktu 'mana diadakan 
ronda. Akibat dari pada tembak-me- 
nembak tadi jang berlangsung bebe- 
rapa menit, seorang anggauta ge- 
rombolan “bernama M. tertembak 
mati. Satu sendjata merk ..Tomson” 
dan 42 peluru dapat disita. Dalam 
pengusutan  selandjutnja  ternjata, 
bahwa M. ada' bekas anggauta CTN. 
Untuk diperiksa selandjutnja, korban 
tadi segera diangkut ke rumah sakit 
Ambarawa. 
Gerombolan tersebut kemudian 

menghilang ke djurusan Selatan. 
DISERANG ANGIN, 

Angin kentjang jang timbul dise- 
kitar “Dil. Atmodirono Smg. pada 
hari Kemis siang djam 1.30 job. te- 
lah menjebabkan robohnja sebuah 
doorloop dari Sekolah Pelajarar Se- 
marang, jang pandjangnja 30 meter. 
(Akibat dari kerobohan ini. 3 orang 
pekerdja jang berada ditempat ter- 
sebut mendapat luka? jang kemudi- 

dialami SPS ditaksir ada Rp. 2000.-. 

BATU METEOR DJATUH   dihadliri oleh rata2 30 orang. Tiap? 
seorang diberi tugas membatja ber- , 
sama masing2 1 djuz sebagian dari ' 
kitab Al Guran. Dengan demikian 
maka dalam tempo 30 menit sejessi- 
lah batjaan Al Our'an itu, jang ter-' 
diri dari 30 djuz. Kemudian diberi- 
kan “peladjaran dari tadjwid2ria ! 
Imam Chafas dan giroah Sab'ah oleh 
Kjai Mansur, dan tafsiran diberikan 
oleh Ustadz Mochammad. Bagi fi- 

   

'hak2 jang berkepentingan dapat hu- 
bungan dengan sekretariaatnja di 
Djl. Balu 18 Smg. 

Surat Kiriman 

  

Kudus, 5 September 1953. 
Maa berita dalam Suara meteor” telah berada di tangan jang 

Merdeka tgi. 2 September 1953, be- berwadjib. 
rita Kudus tentang ,,Kepala Kam-  Ketjuali penduduk, Nglarangan 
pung memeras” dengan ini saja jang 
bersangkutan menjatakan bahwa — 
kabar itu Bohong semata-mata” 
jang mana kabar itif sengadja akan 
memburukkan nama saja dan malah- 
an akan menggemparkan keadaan. 

Sebagai seorang jang bersangkutan 
dalam berita itu, saja menjangkal 
pada saudara pembuat berita, hen- 
daklah sebelum memberitakan se- 
suatu mengenai hal tsb. diatas. Sdr. 
suka berhubungan langsung kepada 
saja atau kepada jang berwadjib, un- 
tuk mendapatkan Tn jang benar. 

Lurah Demakan, | 
(SASTROWIDIOTO). 

Tjatatan Redaksi. | 
Menurut keterangan fihak resmi di 

Kudus kepada Pembantu ,,S.M.” di- 
sana”, mengenai Kepala Desa De- 
makan Kudus tsb. dinjatakan, bah- 
wa. mulai bulan Agustus 1953 ini 
ia sudah dischors dari djabatannja, 
dan tidak lama lagi akan diperiksa 
oleh Pengadilan Negeri di 

Ky 3 

Kudus. 

    

Dengan hormat, 

1g Kami memberitahukan kep 
| ganan bahwa pada tanggal 

  

SEMAR 

'Nglarangan ketjamatan Susukan de: 

— ada diluar rumah menjatakan 

13 SEPTEMBER 1953, hari MINGGU malam j.a.d. 
bo mulai djam 18.00 

berhubung dengan adanja PESANAN TEMPAT UNTUK 
PERDJAMUAN oleh suatu Instansi, maka Rumah - Makan | 

MUM., | 
| SELANDIUTNJA KADIPOLO DIBUKA UNTUK 
| UMUM SETIAP HARI SEBAGAI MANA BIASA. | 3 | 

| Harap Saudara2 langganan machlum adanja. 

| HORMAT 

KADIPOLO 
DJALAN MATARAM 830 — TEL. SEMARANG 2203 

DIDAERAH SALATIGA. 
Berita terlambat jang disampaikan 

pada ,,Antara” Semarang mewarta- 
kan, pada tgl. 3 Sept. j.l. didukub 

kat Salatiga (Semarang) telah dike- 

temukan dikaras seorang penduduk 
sebuah batu berwarna hitam ke- 
merah2an sebesar ,,buah njiur” (ke- 
lapa gading. Red.). : 
Menurut keterangan. penduduk de- 

sa tsb. pada waktu itu sekira djiam| 
20.00 telah disaksikan tjuatja jang 
luar biasa terangnja dan kemudian 
terdengar ledakan jang menggelegar 
dan ketika beramai2 disaksikan di- 
tempat suara tadi, diketemukanlah 
batu diatas. 

Kini batu tsb. jang diduga ,,batu 

djuga, penduduk didesa Pungkursari 
dan lain2 jang djustru waktu itu ber- 

me- 
lihat tjuatja terang itu dan achirnja- 
pun mendengar ledakan sedahsjat 
bunji bom. : 

PASAR HASIL BUMI. 
Pasar hasil burrii Semarang menu- 

rut tjatatan Dunlo & Kolff tgl. 10 
September 1953 adalah sbb.: Kapok 
C kedjadian 820 Nop./Des. zv.: 
Kopi Rob. Kampong pendjual 650/ 
700, Ond. WIB/I kedjadian 915: Ke- 
dele pmi. Djember pendjual "182.50 
ready Smg.: Tepung gaplek nom. 45: 
Gaplek pendjual 40 Okt./Nop. z/z.: 
Djagung putih pembeli 85 ready 
Smg.: Katjang glondong pilihan pen- 
djual 180: Katjang osee tidak ter- 
pilih nom. 220 Sept. lev.: Beras tu- 
ton Weleri BC pembeli 160: Beras 
Kretek TC Tjeree pembeli 145: Ka- 
rung hidjau HC pendjual«4.05 pcr 
lembar: Tali goni pendjual 4.25 per 
BE 

   

  

ada segenap Sdr.2 para lang- 

KADIPOLO mulai pada djam, hari dan tanggal terse- but akan DITUTUP bagi UV 

KAMI, 

ANG, 

  

CNN KN KANKER KANAK 

terkenal sekarang EA kiranja ada 2 

|jang sekarang ini kinjis-kinjis habis 
djadi temanten baru, eh keliru, dja- 

. dan lagi baru-baru | 
ini rajakan ,,tumbuk windu” genap | 

Dua peristiwa tadi, tumbuk windu 
dan pertjobaan penderitaan bertawaf 
'badat Hadji di padang pasir diba- 
|vah terik matahari jang menundjuk- 

jang didjalankan pak Judi dengan| 
gemilang itu, membuktikan bahwa 

orang dari Djawa Timur, mereka |pak Sujudi biarpun sudah agak lan- dahulu berangkat ketanah sutji |djut usia tetapi tetap kuat, tetap se- imangat otot kawat balung wesi, dan 
tetap ,,master of his Arts” tidak mau 
|kalah dengan pemuda2 jang masih 
»hlola hlolok” (term Solo) itu......... 

Maka itu: Selamat, pak Judi! Dan 
kaluk boleh Sir-pong mau nderek 

.Nomor dua jang pantes diberi se- 
jaitu sahabat kenthel Sir- s gi kapal | pong, sdr. Oei Liong Thay. Habis dja pertama jang mengangkut djema 

ah hadji pulang kembali ketanah Iran, dus habis ketjimpung dengan 

Dan karena keetjap wartawan, ten 

     

  

A 
| Femerentah 

njerahkan kepada parlemen apa- 

bekerdja selandjutnja kepada ka- 
binet ini. Teks Mt 
rintah ini terdiri dari 63 halaman 
dan diutjapkan oleh PM mr. Ali 
Sastroamidjojo didalam 

  

ri Kemis pagi. 2 

ngundang rakjat Indonesia dan 
para wakilnja untuk mentjurah- 
kan segala 

gara Republik Indonesia. Berda- 

lah didjelaskan kepada sidang 
dan dengan mengingat, 
sebagian terbesar dari para ang- 
gota dalam pemandangan2nja da 
pat menjetudjui program serta 
'pendjelasan2 pemerintah, maka 
pemerintah akan mengusahakan 

dengan sekuat tenaga pelaksana- 
an program itu dan meneruskan 
mendjalankan pemerintahan se- 
baik2nja. 

Sidang parlemen ini dipimpin 
oleh ketua mr. Sartono dan di- 
hadiri oleh 151 anggota. Dari fi- 
hak pemerintah tampak hadir 
anggota kabinet seluruhnja. Si- 
dang Kemis pagi itu mendapat 
perhatian besar dari fihak umum. 

. Djawaban pemerintah tadi da- 
lam pokoknja adalah sebagai ber 
ikut: : 

»Saudara ketua Dewan Perwa- 
kilan Rakjat, : 

Atas nama pemerintah lebih 
dahulu saja mengutjapkan terima 
kasih atas kesabaran para anggo- 
ta Dewan Perwakilan Rakjat 
jang terhormat untuk mengada- 
kan pemandangan umum dalam 
babak kedua ini atas djawaban 
pemerintah dalam babak perta- 
ma. Demikian pula kami menja- 
takan penghargaan kami pada 
35 saudara2 anggota jang terhor- 
mat jang telah mengemukakan 
pemandangan2nja dan pertanja- 
an2nja dalam babak kedua terse- 
but. Kepada para anggota jang 
dalam pidatonja dalam babak ke 
dua mempermudah pemerintah da 
lam menghadapi kritik2 terhadap 
program kabinet dan pendjelasan 
nja, pemerintah lebih2 menjata- 
kan terima kasih. 

0.0.0. Tak ada-aspek2 baru. 
Dalam pemandangan2 jang 

bersifat umum dari saudara2 ang 
gota jang terhormat dalam babak 
kedua itu jang mengenai susunan 
dan program kabinet serta kete- 
rangan2 pemerintah atasnia, pe- 
'merintah tidak dapat menemu- 
kan aspek2 baru jang perlu dibi- 
tjarakan lebih landjut dan men- 
dalam dalam sidang pada hari 
ini... : 
“Dalam pada itu pemerintah 
hendak menjatakan kegembiraan 

an diangkut ke RSUP. Kerugian jg /nja bahwa dalam pemandangan 
umum itu ternjata bahwa dalam 
"melakukan perundingan tentang 
hal2 jang begitu sulitnja telah 
dapat disimpulkan bahwa telah 
ada persesuaian faham tentang 
dasar demokrasi parlementer, ja- 
jitu bahwa pemerintah dan parle- 
men sama2 berkeinginan men- 
djundjung tinggi pelaksanaan per 
musjawaratan mentjari kata mu- 
fakat. - 2 

Tak perlu  pertadjam 
selisih. 

semula pemerintah mengakui bahwa 
dalam seloka lentjana negara ,Bhin 
'neka Tungggl Ika” terkandung pula 
prinsip demokrasi jang menjatakan 
bahwa ,,dari bentrokan 
timbullah kebenaran”. 

Pemerintahpun telah mengadjukan 
bahwa ,,choc'. des opinions” (berten 
tangan pendapat) itu tidak perlu ber 
arti -pertadjaman atau peruntjingan 
perselisihan diantara kita sama kita. 
Maka oleh sebab itu pemerintah 

menganggap bahwa kata2 keras dan 
bersemangat” ataupun ,,lemah lem- 
but tetapi tadjam” adalah terbawa 
dari kesungguhan. ,,weer en tegen- 
weer” didalam perundingan ini. Da 

tjukup rasa sportivitet, sebab dalam 
perundingan politik hal tangkis me 
nangkis adalah keadaan biasa sadja. 
Sebelumnja pemerintah memberi 

djawaban kepada uraian jang diutjap 

kan oleh para anggota jang terhor- 
mat dalam babak kedua- maka kami 
mengutjapkan terima kasih kepada 
sumbangan fikiran jang telah kami 
dengarkan dengan saksama dan sung 
guh2 banjak meringankan pekerdja 
an kami untuk menjusun djawaban 

babak kedua ini dan membulatkan tu 
djuan pekerdjaan dan kebidjaksanaan 
pemerintahan jg akan dilaksanakan. 

Dalam negeri: Keamanan. 
Kepada saudara2 anggota jang 

terhormat. jang dalam pemanda- 
ngan umum babak kedua menja-. 
takan kehendaknja supaja peme- 
rintah memberi keterangan lebih 
djauh tentang  rentjana penjele- 
sajian gangguan keamanan, sekali 
lagi pemerintah menerangkan, 
bahwa salah satu faktor penting 
untuk mentjapai tudjuan dalam 
hal ini adalah faktor security. 
Maka dari itu pemerintah meng- 
anggap sudah tjukup adanja ke- 

kan 

Dalam djawabannja kepada 4 
parlemen pemerintah telah me-f 

kah akan memberi kesempatan | 

an|xan2 Sukarela, 

sidang | 
pleno terbuka parlemen pada ha- | 

“Lebih Iandjut pemerintah me- 

tenaga dan bekerdja | 
bersama2 dengan pemerintah ne- | 

sarkan program kabinet jang te- | 

bahwa | 

Pemerintah girang karena sedjak- 

pendapat? | 

lam hal ini pemerintah mempunjai ' 

   
    

      
     
   

    

Ben ig 

   

   

  

       
Kecam 

' Djawaban Pemerentah “Babak Cerachir 

Anggota jang terhormat . sau- 
Jara Mohammad Isa Anshary 
minta perhatian djuga atas pem- 
punuhan besar2an disekitar Ban- 
djar dan Tjilatjap, jang menurut 
saudara itu dilakukan oleh pasu- 

) badan2 rakjat 
1 enak 

'Soal ini akan mendjadi buah 
jang seksama dan 

semerintah tidak akan segan2 
'mengambil tindakan jang tegas 
|terhadap mereka jang terbukti 
bersaiah. 

— Rakjat 
dalam keamanan. 

Mengenai tudjuan untuk me- 
ngembalikan keamanan umum di 
masjarakat dapat dipastikan, bah 
wa terutama rakjat didaerah2 jg. 
menderita karena gangguan ke- 
amanan harus didjamin kesela- 

Imatannja. 
Bahwa djuga dengan pemuli- 

han keamanan umum modal 
asing akan merasa lebih aman. 
Tanah tidak berarti bahwa peme- 
rintah mengutamakan  kepenti- 
ngan modal asing. Politik peme- 
rintah memang dititik-beratkan 
pada kepentingan  rakjat umum, 
Apabila jang diandjurkan - oleh 
|anggota jang terhormat saudara 
Kasimo tentang keamanan diper- 
kebunan2 dapat diartikan seba- 
gai uraian pemerintah diatas, ma 
ka pemerintah dapat menjetudjui 
nja. 3 

penjelidikan 

jang diutamakan 

Pernjataan Natsir 
gap samar2. 

Pemerintah terpaksa masih meng 
anggap perkataan serta sikap sauda 
ra anggauta jang terhormat - Moh. 
Natsir terhadap pemulihan keaman 
an samar2, oleh karena disatu bagi 
an menjetudjui sikap dan rentjana pe 
merintah memberantas tegas segala 
anasir pengganggu keamanan, na- 
mun dilain pihak mengatakan, bhw 
rentjana pemerintah sekarang sama 

diang- 

jang dahulu2. 

Oleh anggauta jang terhormat itu 
dinjatakan adanja ,.operasi merde 
ka” serta ,,Operasi Halilintar” seba- 
gai bukti bahwa tindakan? dulu su 
dah tjukup tegas dan sama dengan 
jang direntjanakan pemerintah seka 
rang. 
Terhadap pernjataan saudara Moh 

Natsir itu pemerintah dapat mene- 
cangkan, pertama bahwa permintaan 
'pernjataan D.I, Bambu Ruatjing 
dan lain2 sebagai musuh negaraesu 
dah diadjukan dan diusulkan oleh 
alat2 kekuasaan negara kita lama se 
-belum kabinet ini terbentuk, oleh 

harapkan itu, : 
Pernjataan out-law (diluar hukum) 

gerombolan2 bersendjata men- 
djadi musuh negara baru pertama 
kali inilah diutjapkan dimuka. si- 
dang .D.P.R.. Kedua kalinja kenjata 
an menundjukkan, bahwa tanpa me 
ngurangi nilai tindakan? jang diam 
bil oleh pemerintah jg. dulu, ternja- 
talah bahwa gangguan keamanan jitu 
tidak berkurang, tetapi bahkan meng 
hebat. Oleh karena itu pemerintah 
tidak hanja mentjantumkan masalah 
keamanan sebagai program peme 
rintah jang pertama, tetapi pula me 
njiapkan serta menjempurnakan se- 
gala usaha dan tindakan untuk mem 
berantas gangguan keamanan itu se 
tjara radikal. 

Pemilihan umum. 
Pada hakekatnja tidak banjak 

jang perlu dikemukakan oleh pe- 
merintah sebagai tambahan dari 
'keterangan2 jang telah diberikan. 

Mengenai usaha mempertjepat 
pelaksanaan pemilihan umum ti- 
daklah ada perbedaan faham an- 
tara para anggota Dewan Perwa- 
kilan Rakjat dan pemerintah. 

|. Kemakmuran & Keuangan. 
Sependapat dengan sdr. jth. 

Achsien - pemerintah mengakui 

  
.bahwa. kemakmuran sukar diwu- | rang 
|djudkan, kalau tidak ada keama- 
nan dan keamanan sukar terdjel- 
ma, bilamana tidak ada kemak- 
muran, sekali lagi diulangi, bah- 

' wa politik pemerintah ditudjukan 
kearah. tertjapainja kemakmuran 
dan keamanan. 

Tentang perlakuan jang dina- 
makan ,,diskriminasi” jang tetap 
|dituduhkan oleh sdr.2 jth. Tan 
Po Goan dan Subadio Sastrosa- 
tomo dapat ditegaskan lagi, bah- 
wa pemerintah tetap maksud un- 
tuk mewudjudkan suatu  peda- 
gang menengah “atau midden- 
stand. jang harmonis dan untuk 
mentjapai maksud tersebut perlu 
dalam beleidnja untuk sementara 
diadakan perlakuan sendiri2 da- 
lam arti kata guna mempersama- 
kan semua golongan. 

7590 untuk import tidak 
untuk anggaran belandja. 

Saudara jang terhormat 'Mo- 
hammad Natsir mengemukakan 
bahwa uang 7596 untuk import 
itu dipakai pemerintah guna ang 
garan belandja. Pendapat 'itu ti- 
dak benar. 

Uang muka jang diterima dari 
importir itu tidak dipergunakan 
untuk pengeluaran anggaran, te- 
tapi untuk mengurangi hutang pe 
merintah pada Bank Indonesia, 
sebagai terdjadi umpamanja pa- 
da pengeluaran surat2 perbenda- 
haraan.   

tah. 

sadja dengan tindakan2 pemerintah j 

|akan diadjukan dengan 

karena itu pemerintah segera meni: 
berikan apa jang mereka telah Tama ' 

ran 1951 sedjumlah Rp. 700 djuta 

1 agan demikian defisit 1952 se 

: 

dio Sastrosatomo menanjakan la- 
gi bagaimanakah pendirian peme 
rintah jang sebenarnja tentang 
anggaran belandja 
bung dengan politik jang didja- 
lankan pemerintah. Tentang hal 
itu pemerintah merasa perlu 
memberikan  pendjelasan seperti 
berikut. 

Dalam menghadapi anggaran 
belandja 1953 hanja ada dua dja 
lan jang dapat dilalui pemerintah 
menarik kembali rantjangan ang- 
garan belandja jang telah diadju- 
kan kepada dewan perwakilan 
rakjat atau meneruskan  rantja- 
ngan tersebut. Menarik kembali 
berarti bahwa pemerintah dida- 
lam waktu jang sangat singkat 
Ini, dimana pemerintah mengha- 
dapi soal penjusunan anggaran 
belandja 1954, berkewadjiban 
pula mengadjukan rantjangan ba 
ru anggaran belandja 1953. . 

Pemerintah berpendapat, — bahwa 
waktu jang masih ada dari tahun 
1953 ini harus dipergunakan sebaik- 
baiknja untuk menjusun . anggaran 
belandja 1954 sehingga rantjangan 
anggaran itu dapat diadjukan kepa- 
da Dewan Perwakilan Rakjat tepat 
pada waktunja. Itu sadja akan min 
ta dan perhatiah pemerintah sedemi 
kian banjaknja, hingga tak ada ke- 
mungkinan lagi bagi pemerintah utk 
menjusun rantjangan baru anggaran | 
belandja 1953. 

“Lagi pula tidak boleh dilupakan, 
'bahwa karena tahun 1953 ini telah 
lama berdjalan, maka "sebagian be- 
sar dari rantjangan anggaran itu te 
lah dalam pelaksanaan. 

Semua itu mendjadi alasan bagi 
pemerintah untuk mengambil djalan 
kedua, jaitu meneruskan rantjangan 
anggaran belanda 1953. 
berarti bahwa pemerintah tidak akan 
berbuat sesuatu apa untuk menje- 
swaikan anggaran belanda 1953 de- 
ngan politik jang hendak didjalan- 
kannja. : 

Apa jang dirasanja perlu untuk di 
tambah atau dikurangi berhubung 
dengan politik pemerintah selama tri 
wulan terachir ini, selekas mungkin 

rentjangan 
anggaran tambahan. 

Defisit negara. 
. Mengenai defisit anggaran 1953 se 
djumlah 2,5 miljard jang menjebab 
kan beberapa pertanjaan dari sauda- 
ra2 jang terhormat Soebadio Sastro 
satomo dan Jusuf Wibisono dapat di 
djelaskan sebagai berikut: Sebagai 
telah diterangkan defisit 2,5 miljard 
1953 itu disebabkan sebagian oleh 
»Overheveling” dari tahun 1952 se- 
djumlah Rp. 700 djuta. Pendapat sau 
data jang terhormat Jusuf Wibisono 
bahwa djika demikian defisit untuk 
1953 seharusnja akan  berdjumlah 
Rp. 700 djuta lebih ketjil akan be- 
nar djuga, djika dalam 1952 tidak 
djuga ada ,,overheveling” dari angga 

'besar. Rp. 3,6 miljard “dan djuga 
»Overheveling” anggaran 1951 sebe 
sar Rp. 700 djuta, semuanja djadi 
Rp. 4,3 miljard. 
Demikian pula defisit tahun 1953 

akan terdiri atas ,,overheveling” 
1952 sebesar Rp. 700 djuta dan de 
fisit mengenai anggaran 1953 sebe- 
sar Rp. 1,8 miljard semuanja djadi 
Rp. 2.5 miljard. 2 

Mengenai defisit anggaran 
1953 sebesar Rp. 1,8 miljard da- 
pat diterangkan, bahwa menurut 
djalannja financiering sampai se- 
karang pemerintah ' mempunjai 
harapan bahwa djuga dengan 
memperhitungkan adanja bebe- 
rapa tambahan pada anggaran 
1953, defisit tersebut pada achir 
tahun 1953 ini tidak akan mele- 
bihi djumlah jang telah diperki- 
rakan itu. 

Adapun tjara bagaimana pe- 
merintah hendak menutup keku- 

an itu, sebagaimana ditanja- 
kan oleh beberapa anggota jang 
terhormat, ' diterangkan disini, 
bahwa pemerintah pertama-tama 
akan memindjam dari Bank Indo 
nesia dalam batas2 jang telah di- 
tentukan dalam undang2. 

ti Perumahan rakjat. 
Anggota jang terhormat saudara 

Sosroatmodjo jg. menanjakan 
tentang pembangunan — perumahan 
rakjat, pemerintah mengetahui bah- 
wa ,,pembangunan perumahan rak- 
jat jang sedang dan sudah diselengga 
rakan pada prakteknja hanja djatuk 
pada kaum pertengahan belaka”. 
Djawatan perumahan rakjat dari 

kementerian pekerdjaan umum dan 
tenaga karena itu selalu mentjari dja 
lan, agar biaja pembuatan rumah?" 
rakjat dapat dipikul oleh rakjat jg, 
lemah perekonomiannja. 
Usaha kearah itu jalah: normalisa 

si bagian2 rumah, standardisasi uku- 
ban jang baik tapi murah dan seba 
ran2, membikin sendiri beberapa ba 
gainja sedang dikerijakan oleh Pe- 
merintah. : 

Pengluasan D.K.A. 
Sedjak semula Pemerintah meman 

  

    
“” Buat Selarah 

1953. berhu- 

Itu tidak | 

Cc E # $ y 

Pegawai Negeri 

lebih berat daripada jg. dahulu dan 
untuk memperbesar ketjepatan djalan 
'nja kereta api maka di lin Djakarta 
— Surabaja perlu dilakukan bebera 
pa perbaikan pada lin dan djemba- 
tan-djembatannja. 

Itulah jang menjebabkan kelambat 
an, jang dinjatakan oleh Saudara jg 
terhormat Saroso Harsono. Apabila 
pekerdjaan itu telah selesai, maka 
diharapkan kelambatan tersebut akan 
terhindar dengan sendirinja. 

Ziekenfonds bagi seluruh 
. Pegawai Pemerintah. 

Terhadap saran Saudara jang ter- 
hormat Wedojo Pemerintah dapat 
menerangkan, bahwa Peraturan-pera 
turan waktu sakit, jang kini berlaku, 
memang dibagi atas 2 bagian jaitu: 
1. Peraturan-peraturan tentang ,,orang 
orang jang berhak” (,,rechthebben 
de”), ialah pegawai-pegawai jang 
gadjinja sampai sedjumlah Rp. 
340— (P.G.P.) 
Kepada golongan itu diberikan per 
tolongan dokter dari dokter-dokter 
»jang berhak”  (,,rechthebbende 
arts”) seluas-luasnja dan dengan 
pertjuma. 

2. Peraturan2 bagi ,,Restitutie — ge- 
rechtigden”, ialah pegawai2 jang 
gadjinja lebih dari Rp. 340,— (P. 
G.P.). Mereka berhak atas perto- 
longan dokter dan sebahagian da 
ripada perongkosan dokter jang di 
keluarkannja (jaitu selebihnja dari 
pada 2096 dari pada 3 kali gadji 
sebulan) dikembalikan oleh Peme 
rintah kepadanja. 
Sesuai dengan saran Saudara jang 

terhormat Werdojo untuk meniada- 
kan perbedaan tersebut, maka Peme 
rintah sedang menjelidiki kemungki 

|nan apakah suatu dana sakit (zeiken- 
'fonds) bagi seluruh Pegawai Pemerin 
|tah dapat diadakan. 

Re 

PN Pnb METER 

Jang dimaksud dgn cul- 
tuurzedelijke. 

Djawaban Pemerintah dalam Ba- 
bak. pertama jang berhubungan dgn 
pendidikan, pengadjaran dan kebuda 

|jaan telah mendapat sambutan jang 
menggirangkan, karena umumnja dja 
vaban itu boleh dikatakan memuas- 
kan para anggota Parlemen jang ter 
hormat jang berbitjara dalam babak 
pertama. 
Anggota jang terhormat Nj. Soe- 

narjo Mangunpuspito bertanja apa- 
kah maksud perkataan ,.cultureel ze- 
'delijk”, seperti djuga ditanjakan oleh 
Anggota jang terhormat Zainal -Abi- 
din Ahmad. 
Pemerintah berpendapat, bhw pen 

didikan diantaranja harus berdasar- 
kan kesusilaan menurut sjarat2 pera 
daban Indonesia. 

Kemadjuan dalam pen- 
didikan. 

Kepada Anggota jang terhormat 
Saudara Zainul Baharuddin,, Peme- 
rintah memberi penghargaan tentang 
uraian dan saran-saran jang dimadju 
kannja dengan pandjang lebar terha 
dap pendidikan, pengadjaran dan ke 
budajaan. g 

Angka-angka menundjukkan . pula 
kepada kita bahwa dilapangan peng 
adjaran kedjuruan (vak), djikalau se 
kiranja dibandingkan dengan peng- | 
adjaran dalam zaman kolonial Be- 
landa dahulu, menjatakan bahwa di 
lapangan tersebut adalah terdapat ke 
madjuan jang besar, walaupun belum 
sesuai dengan jang diharapkan oleh 
Pemerintah sendiri. 

Perlu pula Pemerintah memadju- 
kan, bahwa sekolah-sekolah kedjuru 
an jang tersebut diatas adalah per- 
kembangan baru dalam Republik In 
donesia, sesuai dengan pedoman me 
nurut Undan-undang Pokok No. 4 ta 
hun 1950 fasal 7 ajat 3. Kemudian 
dimadjukan saran supaja Pemerintah 
berani merombak sistim pendidikan 

SOLO 
PERLU ADANJA UNDANG2 
REHABILITASI PENDERITA 

TJATJAD. 

  

Dari pihak jg mengetahui di da- 
pat kabar, bahwa di dalam kongres 
Persatuan Penderita Tjatjad Indone- 
sia jg akan berlangsung di. Medan 
dalam permulaan bulan Oktober 
ja.d. diantaranja akan dibahas. ber 
bagai undang2 dan peraturan? jg 
mengenai nasib para penderita tja- 
tjad, jg oleh para penderita tjatjad 
dipandang masih kurang memuas- 
kan. f 
Kepada Dr. Suharso, Supervisor 

dari Rehabilitation Centre Surakar- 
ta, telah diminta pula untuk mem- 
berikan prae-advies mengenai ke- 
mungkinan diadakannja undang? re- 
habilitasi penderita tjatjad oleh pe- 
merintah. Djika prae-advies tsb da- 
pat diterima oleh kongres, maka sa 
ran2 jg termaktub dalam prae-ad- 
vies tsb kemudian, akan disampai- 
kan kepada pemerintah, agar peme- 
rintah seterusnja ' mengadakan un- 
dang2 rehabilitasi penderita  tjatjad. 

Prae-advies tsb kini telah selesai 
dibuat, tetapi Dr. Suharso masih be 
lum bersedia memberi keterangan 
mengenai isi prae-adviesnja itu,. se- 
belum prae-advies tsb dikemukakan 
dalam kongres j.a.d. itu. 

TJEGATAN BIS DI KEBAK- 
KRAMAT. 

Suatu peristiwa jang agak menge- 
djutkan telah terdjadi Rebo pagi j.l. 
sekira djam 11.00 di Kebakkramat 
jang terletak diantara Sragen dan 
Solo. 
Didaerah jang biasanja aman dan 

tenteram itu, pagi itu telah terdjadi 
pentjegatan bis jang dilakukan oleh 
tiga orang bersendjata stengun, mi- 
trailleur dan pistol, sedang jang di- 
tjegat adalah bis dari perusahaan-bis 
»Liem” jang datang dari djurusan 
Madiun menudju Solo. 

Setelah bis berhenti, segala ba- 
rang2 serta uang dari para penum 
pang dirampas habis2an oleh ketiga 
orang itu, jang dalam melakukan 
pembegalan “itu menutupi mukanja 
dengan sapu-tangan. Kepada para 
penumpang diperingatkan azar dja- 
ngan melaporkan kedjadian itu ke- 
pada polisi, dengan disertai antjaman 
akan ditembak, djika toch berani 
melaporkannja, Sesudah mengeluar- 
kan antjaman itu, mereka melepas- 

kan beberapa kali tembakan, jang 
mungkin dimaksudkan untuk me- 
nakut2i para penumpang. Seterusnja 
mereka melarikan diri kedjurusan 
desa Modjotelu. 

Kedjadian tsb. kemudian telah di- 
laporkan kepada polisi jang terde- 
kat, jang segera melakukan penge- 
djaran kepada ketiga orang pendja- 
hat itu. 

Berkat bantuan rakjat serta 
mongpradja, ketiga orang pembega! 
itu dapat dikepung didesa Modjo- 
telu, dan kemudian ditangkap  se- 
muanja. Karena mereka mengada- 
kan perlawanan, oleh pihak polisi 

telah dilepaskan beberapa kali tem- 
bakan jang mengenai kaki seorang 
diantara mereka itu, hingga terpak- 
sa diangkut ke rumah sakit. Ketiga 
orang itu kini telah ditangan jang 
berwadjib. untuk diusut perkaranja 
lebih. landjut. 

SALATIGA 
  

PENINDJAUAN DIDAERAH 
TENGARAN. 

Sebagai telah dikabarkan, pada 
tgl. 7 dan 8 September 1953 Bapak 
Bupati Semarang dengan rombo- 
ngannja terdiri dari 16 orang antara 
lain kepala polisi Salatiga, wedono 
Tengaran dan beberapa kepala dja- 
watan telah mengadakan penindjau-   dan pengadjaran dan mengganti dgn 

jang baru. Perlu Pemerintah peringat | 
kan kepada Anggota jang terhormat 
itu, bahwa dalam. sistim pendidikan 
dan pengadjaran jang berlaku seka- 
rang sudah mulai ada garis-garis jg 
dahulu ta” ada. Untuk membuangkan 
dengan tidak mengadakan penejelidi, 
kan jang dalam terhadap sistim pen ' 
didikan dan pengadjaran jang waktu 
ini sedang berdjalan, sukarlah untuk | 
dipertanggung-djawabkan. Tetapi Pe 
merintah bersiap untuk membaharui | 
sistim itu sehingga dapat sepadan de ' 
ngan tuntutan masjarakat Indonesia. 

Teliti. dalam pengtuasan. 
Selandjutnja pula Pemerintah tis: 

dak akan berlaku gagabah dalam me 
luaskan S.M.A. dan S.M.P. didaerah- 
daerah, 
Malahan segala tindakan dilapang 

an pengluasan itu akan didjalankan 
dengan sangat teliti. 'Umumnja ke- 
inginan rakjat Indonesia untuk. me- 
nuntut peladjaran dipelbagai sekolah 
adalah keras sekali. 

Yuntutan-tuntutan daerah akan ki 
ta dengarkan sebagai Vox Populi atau 
Suara Rakjat. 
Memang Pemerintah djuga dapat 

melihat bahwa tamatan sekolah2 ki 
ta tidak sedikit jang mendjadi korban 
dalam masjarakat, tetapi masalah pe 
kerdjaan2 jang harus dikerdjakan 
oleh tamatan pelbagai Sekolah di In 
donesia adalah sangat luas dan mus 
kil sekali. 
Walaupun bagaimana djuga Peme 

rintah akan memperhatikan sungguh2 
supaja antara perkembangan  seko- 

    dang perlu melakukan tindjauan da 
lam seluruh lapangan pekerdjaan D. 
K.A., terutama oleh karena adanja 
defisit jang dideritanja saban tahun. 

Selain daripada itu diterangkan le 
bih landjut, bahwa Pemerintah me- 
mang telah merentjanakan perluasan 
dan perbaikan kereta api chusus di 

  lah-sekolah dengan kemadjuan ma- 
-sjarakat ada perimbangan jang: meng 
untungkan Tanah Air dan Bangsa. 
Pemerintah tidaklah sedikit menda, 

pat dorongan dari “andjuran-andjuran 
P.G.R.I. jang mendesak supaja pen- 

i didikan kedjuruan diperluas. Dorong 
an-dorongan jang konstruktif itu sa 

  

Berkenaan dengan genap satu win 
du usia . Djawatan Radio Republik 
Indonesia pada nanti tgl. Ii Sept, 
maka studio RRI Semarang akan 
mengadakan peringatan dengan ma- 
lam resepsi, jang akan diadakan pa- 
da tgl. 12 September j.a.d. Malam 
resepsi bertempat digedung Gris, Bo- 
djong Smg. dan dimulai djain 19.30. 
— Mulai 1 September oleh Dja- 

watan Kereta Api Eksploitasi Tengah 
telah dikeluarkan peraturan pembe- 
lian kartjis ,,pulang-pergi” dengan 
tiada potongan, tetapi jang hanja 
terbatas antara djurusan2 Semarang: 

Tegal, Semarang-Pekalongan untuk   Kartjis ini berlaku untuk 24 djam 
lamanja ketjuali kalau  .kepangkal” 
hari Minggu misalnja,  kartjis jang 
dibeli pada hari Sabtu, hari Senen- 
nja masih bebrlaku. 
— Didapat kabar, oleh Dinas So- 

sial dari Adjudan Djenderal 
Djawa Tengah di Semarang kini se- 
dang direntjanakan untuk 
mendirikan perumahan  chusus 

Kini di Semarang terdapat 179 orang | 

kan penderita tjatjad   klas III dan Semarang-Jogja, Sema- 

T.T. tinggal beberapa hari didaerah Dja- 

segera penjakit tanaman dan 
di- berikan petundjuk2 tentang 

peruntukkan para penderita tjatjad.' pemberantasannja. 

penderita tjatjad jang dirawat dalam ditunggu kedatangannja di 
suatu asrama jang ,,disewa” dan ka-, Tengah Parvin dari TCA dan 
lau usaha tsb. berwudjud, dimaksud- ' orang ahli pertanian India. Menurut! 

sebanjak 83 atjara, 
Orang jang kini dirawat di Jogja objek2 pertanian di, Djawa Tengah, 

f Tr 

— Tgl. 11 Sept. ditunggu keda- 
tangannja di Semarang Dressner ahli 
pemberantasan penjakit tanam2an 
dari T.C,A. Ia akan diantarkan oleh 
Sukotjo dari Balai Penjakit Tumbuh- 
tumbuhan di Bogor. Dressner akan 

wa Tengah untuk menjelidiki hama2 
akan imem- 

tjara2 

— Dalam beberapa hari 'ini djuga 
Djawa 

se: 

mereka itu akan merindjau" 

   

Djakarta 10 Sept. 
R 

terangan2 jang diberikan dalam Begroting 1953 akan di- | daerah luar Djawa, t i ba 'djawaban pertama dari pemerin- teruskan. Berhubung dengan dipergunakan- eng lah dihargakan oleh Pemerin $ | Saudara jang terhormat Soeba- 'nja lokomotip-lokomotip baru jang i (Disambung) 

SEMARANG SINGKAT !rang-Solo untuk klas IE dan klas III, akan dipersatukan. : HARGA EMAS, 

emas No. 1 
p. 42.25, emas No. 2 Rp. 41.85. 

Di Surabaja Rp. 41.80. Di Bangkok 
per baht weight 34754 ticals. Di Si- 
ingapura emas lantakan per tail Str. 

$159 pemb./164 pendj, 

PASAR DJAKARTA. 

Kopi Lampong Rob. Sept./ Okt. 
kedjadian 690, idem Okt./Nop. pen- 
djual 710, idem Nop. pendj. 730 ke- 
djadian 725, 

Kopra Banten 185, Padang 175, 
bungkil 75, schilfers 62.50. 

| Lada hitam Lampong pendj. 1600, Nopember dan untuk hadiah ke-I di 
lada putih Muntok pendj. 1850, 

an didaerah sebelah Selatan kawe- 
danan Tengaran. Dengan naik kuda 
berturut-turut telah dikundjungi .de- 
sa Pajungan, Siwal, Pager, Papri- 
ngan, Kradenan, Rogomuljo, Suru- 
han dan Susukan. Desa2 tsb jg tadi 
nja kerapkali mendapat gangguan 
gerombolan, berkat keuletan dan ke 
tabahan hati penduduk dapat me- 
laksanakan usaha2nja dalam lapa-| 
ngan pembangunan, sehingga mere- 
ika tidak selalu menggantungkan na- 
sib pada pertolongan lain orang. Se 
bagai diketahui desa Pajungan, Si- 
wal, Pager dsb. adalah daerah jg ba 
njak ditanami dengan juncea (bhs. 
Djawa orok-orok), “jig merupakan 
djuga sumber penghasilan jg terpen- 
ting bagi rakjat, karena juncea ba- 
njak dan bermanfaat sekali untuk 
.groenbemesting” (rabuk hidjarn 

DJEPARA 
JAJASAN. S.G.B. DJATENG 
Dalam rapat pleno pengurus Jaja 

san S.G.B. Djawa-Tengah jg baru? 
ini diadakan dan dipimpin oleh sdr. 
Amrih, kepala S.G.B. Negeri-di Sa- 
latiga, antara lain telah diambil ke- 
putusan untuk meleksanakan rentja- 
na pembikinan model-asrama SGB 
'di-ibu-kota kabupaten Djepara dgn. 
'beaja Rp 350.000.—. Dapat diterang 
Ikan, bahwa fihak Jajasan dalam 
'penjelesaian so'al ini dapat bantuan 
ig sebanjak-banjaknja dari Pemerin- 
itah Daerah Kabupaten Djepara. As- 
rama jg didirikan di Djepara itu 
'akan didjadikan tjontoh (modal) un 
Ituk seluruh Djawa-Tengah. : 

Sebagai diketahui keuangan Jaja- 
san SGB Djawa-Tengah didapat da 
Iri uang tabungan murid2, setiap bu- 
ilannja masing2 Rp 5.— Banjaknja 
Imurid SGB di. Djawa-Tengah kini 
lada & 10.000. 

l 

| RALLY JAJASAN 17 AUG. 

  

ILM.S. akan mengadakan Rally Jaja- 
san 17 Agustus dengan sweepstake 

liang hasil pendapatannja untuk Ja- 
'jasan 17 Agustus dan lain? badan 
sosial. Rally diselenggarkan pada tg. 
29 Nopember j.a.d., diikuti oleh 100” 
Imobil dan menempuh perdjalanan 
dari Semarang — Djokja — Purwo- 
redjo — Magelang — Semarang. 
Pendaftaran dimulai tgl. 1 s/d 1s 
Oktober di Djl. Pontjol 188, Djt. Se- 
teran 56 dan di Toko Larees Bodjong 
21B Semarang dengan uang pendaf- 
taran Rp. 75.— termasuk emblecm 
peringatan, Adapun   sweepstake dihentikan pada tgl. 25 

sediakan sebuah mobil Hillman, 

pai 

“ ! 
pendjualan 
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PEKALONGAN 
RAPAT B.P.U.R, 

Pada tgl. 7 September 195 
pendopo Kabupaten Pekalonga 
lah dilangsungkan rapat Badan 
njelenggara Urusan 
dipimpin oleh Bupati 

diambil. keputusan, selain menjusun 
seksi2nja, jaitu seksi kemakmuran, 
sosial, pendidikan dan penerangan, 
djuga akan mengadjukan perminta- 

rakan undian (lotery), jg hasilnja 
sebagian “akan diserahkan kepada 
B.P.U.R. Karesidenan. Disamping” 
itu diharapkan supaja BPUR Kabu 
paten mendapat bagian djuga dari 
hasil Pasar Malam Amal ig sedjak 
tgl. 19 Agustus s/d tgl. 17 Septemy 
ber 1953 diadakan dialun? Pekalos 
ngan. 23 

PENANTANG BOTVINIK? 

Tentang turnament tjatur jg. ber- 
langsung sedjak bulan jang lalu 
tuk menentukan penentang  djua 
|dunia Botvinik, lebih djauh UP me 
ngabarkan, bahwa seorang Amerika 

dan seorang Sovjet ialah Samuel: 
Reshevsky Vassily Smylov kini s 
dah meninggalkan 16 pemain lai “1 
nja setelah mengachiri pertandingan 
babak ke-5. Kedua pemain tsb jang” 
telah mengalahkan pemain? Sovjet, 
Swedia, Argentina, Yugoslavia, Hon' 
garia dan Nederland, kini mentjapat ' 
312 bidji kemenangan dan akan ma 
dju dalam babak ke-16 untuk me- 
nentukan siapa diantara kedua -pes 

djuara dunia Botvinik. 

  

SIARAN R.R.I, TRITUNGGAL, 

Semarang, 12 September ”53. 

06.10 Count Basie d.o.: 06.45 Se- 
ruan Maluku, 07.15 Ella Fitzgerald 
dan The. Brothers: 07.30 Aneka 'pus 
pa irama, 12.05 Klenengan Djang- 
kep: 13.15 Klenengan  Djangkap: 
13.40 Klenengan Djangkap: (landj.): 

17.05 Taman Kusuma: 17.45 Peng- 
hantar minum teh: 18.15 Hidangan 
O.K. Bajangkari: 18.00 Obrolan 
Pak Patrol, 19.30 Suasana Ria di 
Studio Semarang, 22.30 Penghantar 
keperaduan, 23.00 Tutup.   Surakarta, 12 September '53. 

06.03 Frankie Yancovic & Jimmy 
iLeach: 06.454 Adi, Abdulgani & 
Hadi Tjilik, 07.15 Lagu2 Tionghoa 
modern, 07.45 Piano dan orgel tung 
gal: 12.03 Riang gembira dengan 

Suara Putri: 12.45 Dari Texas: 13.15 
The Melachrino Strings: 13.45 Ra- 
juan siang oleh O.K. Sederhana: 
17.05 Dari dan untuk anak2 oleh 
Bunga Melati: 17.45 Pengasah fiki- 
ran: 18.15 Soal2 Sosiologie: 18.30 
Ruangan pemuda pemudi: 19.15 
Kontak dengan pendengar: 19.30 
Rudhy dengan guitarnja: 19.45 Nong 
krong dipinggir djalan: 22.15 Klene 
ngan lengkap oleh P. A.K.A.D. dbp. 
Warsopangrawit:. 23.30 Tutup, 

Jogjakarta, 12 September "53. 

06.10 Embusan pawana pagi: 
06.40 Imbauan Nat King Cole dil.: 
07.15 Barisan biduan Indonesia: 
07.45 Orkes Joe Hajos dan Joe Loss: 
12.05 Genderan siang: 13.15 Gende 
ran siang: 13.45 Genderan siang 
(landj.): 17.00 Pembukaan: Sarang 
burung Kutilang) 17.45 Sambil mi- 
num teh: 18.10 Dikala matahari ter 
benam: 19.15 Bingkisan Penjiat: 
19.40 Ke Pulau Impian oleh The 
Moon Islanders: 20.15 Malam Ma- 
nasuka oleh ORI: 22.15 Sebelum ti- 
nba ae RE 3 23.30 Tutup. 

.Semarang, 13 September '53. 

07.10  Itama  Ouick-step: 07.30 
Aneka warna Minggu pagi: 08.15 
Seriosas 08.45 Orkes Puspa Kentja- 
na: 09.00 Gema Angkasa: 09.30. Or- 
kes Peter Yoke: 10.00 Ketoprak oleh 
Sri Widjajay 12.50 Espana-Rhapsodie 
(Chabrier): 13.15 Petti Page: “13.49 
Hiburan siang oleh O.K. Irama Mer- 
dekaj 17.05 Taman Kepanduan: 17.45 
Sendja . Meraju: 18.00 Kenalkan 
R.R.I. Studio Semarang: 18.15 Vera 
Lynn, 18.30 Peladjaran Menjanji, 
19.15 Lembaran Budaja: 20.05 Po- 
djok Studio, 20.25 Serenade: 20.30 
Lagu2 Bali: 21.30 Gending2 Beksan 
oleh Karawitan Studio: 22.15 Gen- 
ding Beksan (landjutan): 23.00 Tu- 
tup. 

Surakarta, 13 September '53. 

07.15 Imbauan pagi: 07.45 Per- 
mainan orgel: 08,30 Taman Indrija 
asuhan Bu Nati: 09.00 Rempah2 
Akad pagi: 09.15 Hiburan pagi oleh 
O.K.  Ksatrija: 10.00 Rhapsody, 
10.15 'Rajuan pemudi: 10.45 Be- 
guine: 11.00 Setengah djam' dengan 
The Hula Swingers: 11.30. Klerie- 
ngan lengkap: “13:15 Dari” wanita 
untuk wanita: 1705 Dunia kanak2: 
17.45 Irama Maluku oleh Geraa' 
Saparua, 19.15 Ruangan A.P.: 20.95 
Beginilah Tanah Airku: 20:15 La- 
gu2 Tionghoa aseli: 21.20 Malam 
Manasuka gembira oleh RS.» 
2215 Malam  Manasuka (landj.): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 13 September '53, 

07.10. Musik Minggu pagi: 07.30 bKeluarga ' Meraju diwaktu pagi: 09,15 Largo tjiptaan Handel: 09.20 
Ketoprak Mataram oleh Kel. Kes. 
Djawa studio: 12.15 Irama jg kita 
kenal: 12.30 Suara Siang oleh Ork. 
Segar Djelitas 13,15 Les Baxter de- 
ngan orkesnja: 13.45 Permainan gi- 
tar tunggal: 14.00 Krontjong dan 
Langgam, 17.00. Taman  Wasita: 
17.45 Mendjelang sendja dengan Wa 
nita, 19.15 Aneka warna oleh O.K. 

Mustika Warna, 19.40 Aneka War- 
na (landj.): 20.05 Bingkisan angin, 
malam: 20.15 Seni suara Remadjaj.   Wo, 22.15 Wajang Orang (landj.)4 
24,00 Tutup, 

rekonstruksi jg 
Pe 

selaku Ketua. Dalam rapat itu telah 

an mendapatkan idzin menjelenggas 

TJATUR : SIAPA MENYJADI ' 

main itu achirnjia berhak menantang! 

21.30 Wajang Orang Ngesti Pando-/ 
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sa India bernama P. Machava-| HUBUNGAN IMPORT uh NN su unta ta en | selalu me Ae hai Maha biar ae. HOBUNGA RT dengan industrie dilapangan batik diwaktu2 jang lampau selalu me 
jam hari Rebo didjatuhi huku- | ngetjewakan perlengkapan kekutusen perlmhustolai batik” Dulkali semata) ealanan kebutuhan . in Ann man mati oleh ni lan daerah | cambrics Nara Na Nano, Misalnja per seizoen sat bandara import, Nan Kesebelasan Yugos!avia Gemar en L an 

Ni ungkinan untung mendjadi dasar bagi para importir untuk mendatangkan cambrics di Indonesia. an. Katiar 'oreno — Diakarta Terlalu Sering Di- 
BE aha tama Satoe fee Mor Ba uan didjalankan, maka Pemerintah dapat | menentukan Dan. Katjang. Goreng « Ujakarta ' kertas 8 Aan aa (djumlah cambrics jang di-alokeer buat '1' tahun. Selandjutnja diserahkan kepada para, importir rong-rong kebakaran — “Sekarang Sedang se) 

untuk mendatangkan alokasi tsb. dalam 3 tranches setahun, akan tetapi tidak dapat ditentukan Idjiran | Bintang? Radio —,,Pasar S:mggot” Valam 
berapa harus dimasukkan tiap2 bulan atau tiap2 tranche, Maka oleh sebab itu pasar | cambrics Pakam Kami PK ai 2 Mendiadi . Mode Jang (selalu membuktikan kekurangan (kosongnja) atau kebanjakan cambrics dipasar, sehingga pelaksana ekan aya — Kain Batik Mengjagi (5 £ 

"jan import dengan penjalurannja mempengaruhi harga berhubung dengan perubahan dalam imba- Digemari. 
ngan penawaran dan permintaan. Continuiteit perlengkapan dgn demikian tidak dapat didjamin, 

   

      

   

' walaupun distribusi di-administr 

rgi Dengan tidak adanja continui- 
— Iteit, maka selalu timbal kemung 

nan manipulaties dalam  pen- 
'djualan cambrics mengenai wak- 

| tu penjerahan dari tangan impor 
tir ketangan pengusaha batik. 
|. Djika produksi dalam hal Ka h : ini 
harus diutamakan, maka terang 

   
     

    

   
     

berdiri dan 
orang bergigi 
an ada disitu 

  

  

   

  

cer oleh ,,Cambric Convenant.” 

.ngenai fluctuaties harga cambrics 
“serta tidak terdjaminnja continu 
teit perlengka Sa 

“kata pendjualan kepada 
ngusaha batik sesuai dengan k 
perluan produksi batik per perio. 
de. Akibat dari 2 kesulitan ini 
amat terasa dalam pasar batik 

  

   
   

   

        

i Ibangan produksi 
» | batik selandjutnja. 

Koperasi Batik Indonesia). mendjadi 
skern” dari organisasi jg diserahi 
|bertanggung-djawab dalam perkem- 

i dan perdagangan 

Soal2 dalam pelaksanaan ini.jg ma 
sih dihadapi olehnja adalah  per-: 
kembangan dari perusahaan? batik 
dengan sjarat2 jg tertentu. . Dalam kepala teknik TI. Ciastula, 

taris Tuan Cidsrula, Patricia 

  

Bertempat di »Seunders Roe-werken” di Eastleigh, bergemuruh diatas 
tempat pertjobaan mesin, jet helikopter Inggeris jang pertama, sedang 

pengarang mesin. C.E, Tharratt dan sekre- 

DALAM BULAN 

tjara dan. bekerdja sewadjarnja. 
sudah “eling”, 

tja tertjinta sudah tahu. Tetapi 

AGUSTUS September ini ! 
tenggelam dalam alam pesta2 dan olahraga. Karena tenggelam dja 

dinja sukar bikin “obrolan”. Seperti orang jang sedang tenggelam 

dalam. asmara, mesti sukar untuk bekerdja, adanja kanja ketawaZ 

sendiri, tangan seperti merangkul- 
Gatutkatja gandrung, Kalau sudah 

Mang Ganda 

rangkul sendiri. Ja, Hulah, seperti 

"eling” baru bisa orang itu bis 
Nah, sekarang ini 'Mang Ganda 

Pertama ingin ditjeritakan soal itu pemain2 

Jugoslavia. Bagaimana serem hebainja periandingan tentu pemba- 

tentu belam tahu bahwa itu tamu 
NN Bea : ol Ta 1S “ Ihal ini masih ditjari suatu. systeem 5 Spencer, memakai penutup telinga untuk | -tamu sangat, tergila? pada katjang-goreng dan kopi tubruk. Ya, 

an me Bangeetoga kaan ae (finished product) Pakan das | memuaskan para pengusaha ba-| "enrjegah suara Yibut, menjelidiki bagaimana dijalan mesin tadi. Motor katanja dana kopi Kat sama dengan orang beli intan. Ma- 
J djualan b ida) pat diper pada pertengahan tahun T Itik, akan tetapi adalah suatu sjarat | “u dipasangkannijt pada udjung2 lapisan2 motor dan berasal dari V-1 1 p 

mengetahui, han: rena     
    

   

aejurag Wawabkan, oleh ka 

    

dan selandjutnja ditahun 1952. 

    kanja disini mereka kalau minum kopi seperti minum bier sadja. 
: “3 ii Na . : ag ben te, ha. Imutlak, bahwa segenap pengusaha 5. Djerman. jak "se ot” Apa ? benua? Sa NN at penangkapan Pakan Da aa TAN Se. oat. Dop Dcamaja beat dalam oreo | —nnonm Ba an : P » Ta H 3 2 UCI an : Ya | tur ni 3 (bedriifseroep Ng rta , Malah ketika diadakan pes rs daeran. alat menari 

hui kemudian, ia findustrie. Sedjak Sanata cam Kansu harga cambrics diluar Tere Medriaeeni:| JP HN Ea . pisahan dirumah Walikota Sjamsu-| Djakarta nanti, baru bisa disebut 
ada dalam ebuah: brics dibentuk, maka terbuktilah negeri) mika Ni ahoftir “terpaksa .. Selain dari pada ha timbullah Gena Sewind Uu ridzal, itu pemimpinnja tidak suka | Bintang Besar. Nah,  bintang2 

lisi. Mendjawab Se bahwa bagaimanapun djuga con menjesuaikan diri dengan 'pen- Senen Gelenn paungan ET b minum jg aneh2, seperti bier, wisky-| ketjil. ini djumlahnja antara 3 
kim, terdakwa h- |tinuiteit tsb. telah dapat- didja- djualan cambrics. dipasar Indone. litik pembelian bahan batik anta soda, dll., tetapi trima minta  Korilorang wanita-prija. Tetapi ketjil2, 

  

      

    

wa | 
orang India jang b 
atau dimana iia tit 
nurut pengatjara 

min, walaupun dalam pel 
tu jannja didalam zaman 

e- jini belum sempurna. 

aksana 
peralihan 

“sia, sehingga para pembatik me 
nanggung kerugian jg luar biasa 

| dari stock | batiknja jang pada 

ira organisasi pusat ini | dengan 
pabrik2 textiel diluar negeri. Un 
tuk mendjamin sjarat2 kwaliteit, 
continuiteit perlengkapan dan 

Dlm Masa Gerilja Tak Sedikit Djasa 
»RIPRESS” Menghubungkan Republik 

sadja. Lebih banjak lebih baik. Dju 
|ga segala matjam roti-rotian ditanw- 
' . - - “ . 

Ipik. Katjang goreng kemremjes itu 

namanja Bintang, djadi' memang 

ja istimewa sekali. Dari. latihan2 

nja jg didengar Mang Ganda, 

nja bagus, mutunja baik dan si- 

2 1 : ta i 4 1 .. ig dihabiskan. Maka “djuga tepat se 3 sbat kemadjuan . seni- e waktu itu berada ditangan mere : Bean N 3 : La Aihakk an | sungguh hebat kemadjuz 
diberikan padanja sedj ,| Dengan systeem ,,Cambric Con ka. Kyi 2 Dana SN De Sa Jg Sedang Terpentjil Dgn Dunia Luar 211 La Mani Kan Man suara Indonesia-ini. Rata2 suara 

Machavallatm Sa venant” dan selandjutnja systeem Perlu stabilisasi harga. dirilah harus berhubungan lang : 'ke Jugoslavia, pemimpin: rombc 
pendapat bah Ii 1 (Ifreelist” diwaktu2 jang lampau 

#terbuktilah kesulitan2 jg dialami 
oleh para pengusaha batik me   

  

    

tis. Machavallam (kabarnja 
naik appek ken 

2TJA 

  

w 

TUR 

  

  

       
       

  

Partai ber- 

  

       
    

    

  

: at. Paksaan” 

  

     

Pandangan bagai bajangan penghidupan, ada- 

        

(Benteng f8), setelah diketahui bahwa wanita idamannja itu tidak 

3 0 ngorbankan dirinja kawin dengan 
Tapi apa mau dikata, kalahkan lain orang (zet 26) sekedar untuk 

“pendirian” seseorang melawan memenuhi kewadjiban hidup. Ta 
"paksaan” dari fihak lain? Kem- (pi apa djadinja? Kissah ditutup: 
bali pulakah djaman Siti Nurba- dua rumah tangga mendjadi “se- 
ja? Demikian pikir pemuda jang |pi” dan orang tua jang gigit ”dja- 
sedang menghadapi krisis itu dan ri” (Zet terachir 36 hitam menje- 

  

    

Satu2nja djalan untuk menente- 
ramkan harga dan pasar batik di pa 
sar ialah mengstabiliseer harga cam- 
brics dan ' mengatur. ' perlengkapan 
djumlah cambrics sesuai dengan per 
mintaan dipasar batik. Dengan. sys- 

Dengan tindakan Pemerintah "utk. 
memusatkan cambrics ditangan peng 
usaha batik melalui organisatievorm 

pasar bebas Rp 160.— per piece: 
Pada waktu itu harga batik per ko- 
di. adalah Rp 750.—. Walaupun har 
ga GKBI sedjak Maret dinaikkan 
mendjadi Rp 120.— per piece PRI- 
MA (mendjadi Rp 30.— lebih ma- 
hal), akan tetapi harga batik per ko 
di dapat diturunkan mendjadi pada 
bulan April 1953 Rp 725.—, pada 

sung dengan pabrik2 textiel diluar 
negeri. Djika .importir2 masih 
mempengaruhi permintaan cam 
brics diluar negeri, maka dapat 
dibajangkan, bhw pihak pabrik2 
atau suppliers diluar negeri dapat 

teem ,,dumping” untuk melemah 
kan persaingan dari negeri2 lain 
serta untuk menguasai apparaat 

luar negeri harus berada disatu. 
tangan, dimana cambrics jang di 
pesan diluar negeri, chusus dibi 

Kia untuk Indonesia dengan tjap 
jang tertentu dan dengan stand- 
aardkwaliteit dalam  weefselcon- 
structie dan finish. 

Mengenai harga, maka Peme- 
sk 

|lainnja didunia. 

sung tidak lewat Aden tadi. 

. Berdirilah sesudah perang du- 
nia I berachir, - stasion MALA- 

sudah ada para amatir jang men- 
tjari hubungan dengan luar ne- 
geri. Radio2 Amatir itu seperti 
tertera dalam  peraturannja, sa- 
ngat terbatas. Gelombang2 diba- 

|tasi dan siaran djuga dibatasi ha- 
nja mengenai pembitjaraan2 teh- 
nis radio sadja. dengan amatir2 

Mereka pada 

     

DI INDONESIA SEDJARAH Radio ini baru ada sesudah 
perang dunia I. Semula oleh pemerintah Hindia Belanda diusaha 
kan adanja hubungan. radio-telegrafis-telefonis dengan negeri ibu 
nja, Nederland, sebab sedjak perang dunia itu dan Belanda ber 
diri netral, terasa benar kebutuhannja. Gelombang2 jang menghu 
bungkan Hindia-Belanda dengan Nederland tidak ada, dan satu2- 

Delapan stasion di Djawa itu- 
lah jang mula2 menggerakkan 

kartia R.R.I. di Djawa sadja per- 
nah mempunjai 22 buah stasion, 
tetapi sesudah clash kesatu ba- 
njak kurangan dan stasion2 jang 
tempatnja djatuh ditangan Belan 
da, sama menggabungkan diri 
dengan R.R.I. jang masih berdiri. 
Sedang Belanda ditempat2 
mereka kuasai itu djuga lalu men 

Lahirlah. R.R.I. | 

jang , 

ngan mendapat idin. istimewa boleh 
bawa kopi barang 25 kg. bebas bea. 
PSSI sendiri beri tanda-mata — ma- 

tiam2 jg bagus2 “hatsil keradjinan 

(Bali, Silungkang dan Djawa. 
tamu tadi, 

menang, hidupnja disini senang, 

mainnja 

ITU PASAR MALAM  'NA- 
'SIONAL. jang paling menarik 
adalah. papalijun RRT. Menarik 

kapnja manis. Bintang Solo jang 

dulu, Samsidi, sudah kejok.. Mun 
tjul bintang. jang bernama, Hadi, 

itu suaminja: Prapti. Prapti sen 

diri tidak dapat ikut berlomba, 
sebab... ,,baru-.m.t.” kata orang 

Djadi para 

NA nda diwaktu jg Lk dimana | mendjalankan manipulaties offer- | ».. 4. ae : : 5 | : PA So Hamil sudah “kesekian kali Mn alat leem. diwaktu . J8 tampau,. dimana tes jane tidak memenuhi sjarat2 nja djalan hubungan tjepat hanja melalui saluran tilgrap laut le-. | Jang hawa barang. Keuntungan kita Solo. Hamil sudah eseKlan di 

NDONESI A baik harga cambrics, .maup ab pa ka Ba Ai Ina Dr an wat daerah kekuasaan Inggris, jaitu Aden. Padahal Inggris sen Malah bahwa mereka pasti mendjadi nja. Djadi bintang putrinja Gi 
Bg Na TN Heo 3 Asi lah perlengkapan cambrics An 9 jan PI sap at 1 ni diri ikut perang, sehingga kebutuhan2 Belanda ini tidak dapat ter | perganda tjuma-tiuma jg djempol baladjeng Marijati. Djakarta mun 

: na am ki ssah e kan oleh besla: Menjak  Imborsiri4 Terang Tan SO PPA | jamin kerahasiaannja. Maka sesudah perang berhenti segera di | si Indonesia di Eropa nanti. tjul dengan bintang jang dahulu. 
“-. E "ie Fe maka mustahil tudjuan ' stabilisasi Na bahwa Djepang | rautai dengan usaha2 mengadakan hub diri d l nj ni Ad& Totoalu den Ping, Astono, 

: harga batik dapat didjamin. misalnja dapat mendjalankan sys , £ n hubungan sendiri dengan lang : 
dil. Jogja datang. dgn rombongan 

baru, diantaranja puteri siswa 
SMA. Alus. manis. suaranja em- 

»uk,- beschaafd. Kans. besar. Ma   
tonan jg paling baik, katanja dju 
ga hanja ,,orang” djua. 

TERNASIONAL” itu sematjam | 
lori ig berputar di Maleman Sri- | 
wedari dulu, disini rada-rada lu- | 
tju. Sebab. bukan lokomotip jang 

| 
Jang dinamakan ,,ESPRES IN- | 

| 

inja se i ii ie | koperasi, maka terbuktilah, bahwaimport di, Indonesia. Setelah ber BAR jang dapat menghubungkan |berdirinja R.RJ. pada te, 11 Sep nja bagi pemuda2 ada dua ma- ka pertandingan suara di Studio 
La Dan pub e 2 A3 enpat, aa ani "21 dapat diatur . demikian Pera Ea Tah Hindis Bolenda dan Nada tember "45, sang na Yan: | peta karena papalijun Djakarta ini akan ramai. Seleksi2 
lannja partai. Semoga dengan demikian pembatja dapat dibawa Pn Ba Matana Dakk Yan Pa Distjadaan Ujepang Hinata land. Inilah hubungan radio jg |kawan2 radio di Sumatra dan nja bagus sendiri, besar sendiri, Jakan dilangsungkan mulai tg. $ 
ke alam jang njata. Sesuatu kedjadian jang sama dengan pengala- beku” “Dakenei hat Tini bepd Ba Aa aa dengan meradjalCla. | pertamakalinja dan . .sedjak itu | Sulawesi masih terlepas sendiri2, isinja lengkap sendiri  dan...... ini dari finale akan langsung pada 
man pe j adalah soal kebetulan belaka. Partai dibawah 'ini ara Perbakit Duda Ba La Git hip nege saat pula Indonesia mengenal ra- (belum ada hubungan dengan Dja penontonnja banjak sendiri. Jang |tg. 11 September Hari Radio. 
menggambarkan peranan lipegan g oleh seorang wanita (Mf8) ie. Pp Padik bulk Nata 1951 harga #£ korek kiat 1 an dio, meskipun belum untuk |wa. Tetapi “djiwa tetap satu: kedua ini rupanja dipakai seba Jang lutju itu, diantaranja ada 

oleh keangkuhan orang tuanja telah dipaksakan kawin dengan GKBI buat satu aka PRIMA sn Maka oleh sebab ita Bl umum. | 2 : . #Republik Indonesia. gai kesempatan bermain seng- penjanji jang datang dengar anak 

, lain orang (zet 20). Betapavsedih hati pemuda bekas kekasihnja |lah Rp 90.—, sedangkan harga di mendjamin, bahwa pesanan di Disamping itu di. Indonesia |. Waktu djaman Republik Jogja | 301” gratis. Dasar orang. Ton- 'suami dan ibunja. Wah, jg rame. 
Kalau begini, tentu konsentrasi 
kepada perlombaannja akan ku- 
rang sehingga kans menang tipis 

| sekali. 

KEBAKARAN BESARLAGI di 

Tanah, Tinggi, letaknja — berdekatan 
| dengan rumah2 pegawai Pemerintah : : ! 

  

   

5 : rintah harus mendjaga, agar supa : 1 AN) : Pn aka s»mimbulkan kegaduhan lagi. 
dalam keadaan ta' sadar ia me-'rah kalah). bulan Mei Rp 700.—, pada . bulan ia mamol as Pa Tati at waktu itu belum... mengenal ada- | dirikan ,,RADIO RESMI INDO- | menariknja, tetapi......: traktor. | Jajar kemis 5 at an en 2 

2 . Djuni Rp 675.-— dan pada. bulan | 9. Mmamputan HO sean elam ban. dek k 2 : Sudah tentu tidak perlu. pakai | Gaduhnja orang2 ig rumahnja 
: H : N mengingat tendens2 harga textiel nja ge mbang pendek, mereka | NESIA jang potongannja sama udan tentu tidak PCcI pa AA ba dan. soduhna aan Aa 

mmm —— Djuli Rp 600—. - di dania Ti babu biasanja, memakai gelombang (dengan R.R.I. suatu 'siasat litjik |lontjeng atau peluit ,.montik”, "OP Gan Sel aonteluarkar ba: 
F : aa an ba ki . |dipasar dunia jang erat hubungan 5 Aan an sen '“'nokirkan yah sama siap2 . mengeluarkan ba: 

3 c mbar 1i . B I 1 Dengan, ting: demikian Naa nja dengan panen kapas dan 1000 meter keatas. 5 jang terkenal. Rana sudah Pe AN Ne na rang2nia dari runah masing2. Begi 
ni a Ni, PEP “$ A1 - Ch. dng ntah cr buat pa TAM kapas di dunia, : Stasion “radio untuk. siaran Disamping itu Belanda mengu ' orang sendirinja. Lagi pn tm 5 Tanot senen aan Nan 

2 atik, sedangkan dengan . stabiliteit Samba bana ya a umum jang spertama-kalinja ber- Isahakan siaran? Radio jang dise, lannja seperti temanten, perlahan , ai mental Sena Mekaran 
DIMA p INKAN DI SOLO TGL. 8/8 '53 harga. . cambrics kostprijs-calculatie PA Mai aa Pa Ba diri di Indonesia ialah Bataviase lenggarakan oleh kantin senfperlahan sekali, . Dan memang Baba aan dna NAN Tina 

Se | Hitam: A. STAR (Solo) Putih: » Darmadi  (Semg)- dari para TA pengusaha batik Lan Es! merintah telah diputuskan agar pemi| Radiovereniging” (B.R.V.) jang |diri atau oleh Welfare. - Tetapi |lebih baik. Pelan pelan asal ke | xv, cyjah sembilan kali. Dan menje 
$ “AT . — Hitam: Abdul Star menug aa 2. Na an res dihelian diluar negeri formeel di dja-| berdiri pada tg. 16 Djuni 1925 |kemudian “ini dipersatukan- dgn |djadian, kata wong Solo. ' an achir? ini: Terlalu banjak ke 

(Solo). Ton. Nbuteta au Tgk lankan oleh Jajasan Persediaan Ba- | dan mendapat aktenja untuk sela organisasi baru jang disebut | Diadakanlah disana | »Star-re- | pekaran di Ibu Kota. Ini bisa di ar 
hk 2d 13 2. Idi Le karenz ka j b ai ?Ihan Perindustrian (UPBP) denganj ma 29 tahun. : 6 R.O.LO. jang badannja berupa | view , itu sadjian penjanji2 | Let Isikan suatu desakan'alam kepada Pe 

2— f4 (75 Ke Ket3 baba Aa pe era sa ia bantuan .GKBI. “Sampai sekarang| ' Dalam pada itu di Djawa Tengah | badan partikelir tetapi “jg djiwa- | Kenal. Kabarnja seorang penjanji | rrerintah supaja memperhatikan be: " l : : A5 karang g dj 

   
Kb83—c6 4. e2—e3,.e7— 
e6 5. Id2—d4, .di—d$ 
(Putih mendapat kesempa- 
tan untuk melemahkan bi- 

sekarang akan kelemahan 

kan kostprijs-calculatie tsb atas har- 
ga cambrics di pasar bebas. 

Dengan pemusatan cambrics “di 

hampir tidak ada perbedaan antara 

GKBI mempergunakan N.V.. ,,BA- 
TIK” sebagai commercieele organi- 
satie jg dimiliknja sebelum status 
GKBI dapat memenuhi sjarat2 per- 

serta funksi pembelian cambrics da 

ada satu  radio-amatir jg memakai 
roepletter PK2 MN, jakni  peman- 
tjar kepunjaan' S.P., Mangkunagoro 
VH almarhum. Dan inilah bagi bang 

kegiatan S.R.V. ini berdirilah kring2 

nja tetap Belanda-bestuur. 
Perang Udara” Indone 
sia-Belanda. 

Perang udara ini diantara Indo 

Pak Ngotot (Surabaja), ,,Budi- 

terkenal, hanja sekian kali njanji 
dalam sebulan, honorariumnja 
10.099 rupiah. Beda banget dgn 

| penjanji krontjong baheula di Pa 

  
sebab ? Ja, sebab terlalu murah. 

tul2 perumahan rakjat di Ibu Kota- 
nja ig sangat. menjedihkan itu. 

Tjuma - kalau benar -kebakaran2 
itu dilakukan oleh orang2 jg ,,dipe- 

: GKBI harga cambrics di beb , 5 1 Ind ia, 4 t talini, . . p s aga aa ane bana enekla ah Sa Kita Se Sa Km Ka an SS Sr aa bejana, kena peta dah Belanda Tama! sekali, ae Malam, Semalam honorarium | inch sets elongar? Bae d 
g & tah an MPR ce cambrics di bulan Februari 1953 | dalam negeri. N.V. ,.BATIK” sebe-ljakni diusahakan  oleh.. ,,Javaanse 1. Banjak Men Na na Ya Td Nut kai Pe san harga ari : 

ian) MET b3, Kea mendjadi Rp 160.-— pada bulan|tulnja dalam pekerdjaannja - sudah Kunstkring” Solo je dipimpin oleh|Jang disiarkan oleh pihak Belan | ik dikalangan bintang suara 
- Pe 0. Kf3e5 Mesir | April 1953dan Rp 120/124-—' di|terbatas pada funksi sebagai veem | Mangkunegoro - VII sendiri, tahun|9a sering2 menggelikan pihak itu - 2 PENGHARGAAN . TERHA- 

$ 10 Kes xd7 Pas xd7 11 bulan2 Djuni/Agts 1953. didalam negeri 'dan surveyor diluar |1933. Sesudah ini mendapat kema- Indonesia, geli karena bohongnja. Teta i kalau Mang Ganda dja | DAP kain dan sarong sebagai 
1 Ta ap ag F Boleh dikatakan, bahwa 5 berkat 'negeri dan dapat diharapkan tidak djuan hingga melahirkan Solose Ra Djago2nja bitjara didepan tjo di Bintang ilir dikasi 10.000 bahan untuk rok, strapless, keme 

Bas au ““ifatta #idraki pemusatan cambrics pada masa ini|lama lagi funksi N.V. BATIK” |dio Vereniging (S.R.V.), maka atasytong pihak Belanda, diantaranja fidik akan suka bernjariji disitu, Fdja, dasi di Djakarta 'kini men 

djulang tinggi. Ini berkat kegiatan 
: harga stabiel dari GKBI dan harga|pat diserahkan sepenuhnja pada |SRV di Djakarta, Bogor, Semarang, |man” di Djakarta-Bandung, dll. : Nan NN kon LAN aa 
Ne tea Nas PA cambrics dipasar bebas. GKBI dibawah Danbanan Ba Surabaja, Bandung, Purwokerto, Mal Pihak Indonesia mempunjai ko | Palam segalanja. Djadi walhasil perusahaan?” Mela 

wap SAMA Pa7.e6 Per Mod aki, NAN Kesimpulan2. | rintah. Tn tempat lagi. Pada umum-| mentator2 dan wartawan-radio jg ea aga NE On aa. TN ijin ang 
Dg Peb—d6 (A | : 5 g Dengan angka2 dan bahan2 | Pad Tab asi nja kring2 tadi djuga lalu berusaha | mengimbanginja, dkaktarana MANA Ne To aa 2 GK Ni en temata bmu mengapa tidak Me7?) 16. Mc1—d2, Bf83—e8 tak “etaaa Bao faedahnja ada waktu ini hasil keuntungan eni ak MABA MeabAn “Se miOa g ginj J Lola. sadja. Tjuma | biasanja Dasar kulit kuning, strapless 

“-Kh7, bidak g3 (7 buah) . | 

Kh8, bidak b3, d7, e5, g4 (10 buah) 

dji, biarpun membawa mati) 17. Bal— 

  

    

   

  

    

    
   

    

   

  

26. Pb7xXc6, B & f4xes, .asa, apa jang diharapkan?) 

pemusatan  cambrics ditangan 

berhasil dengan pembentukan 

terdapat dari pembelian dan pen- 
djualan masuk dalam kas dan admi 

hal veem, survey dan distribusi. 

dan berdirilah V:O.R.O. di Djakar- 

VRO Jogjakarta (1934), S.R.L. Sura- 

Bung Slompret (Sudarso W.K.), 
Pak Besut (Wardojo - Wartawan) 

Djawa, dalam upatjara2 resmi di 

orapg dengar angka nol empat   
DJAKARTA KINI kebandji- 

  

parang-rusak . latar putih, leng- 
tapi nasibm dah digenggam oran : ( 1 : intiir. |gangnja mendat-mentul, djalannj 3 A63 C6. b7 66 20. bleh Bdg e3 GLKBI sehabsi Indak dari ko- Inistrasi 3PBP” Osjasan Pemerintah) Ka na di. Bandung keduanja di Jogjakarta dan di itu memang mudah tergelintjir Pan La alis diat Lo 

21. Md2—e3, Kte—ef 22. Me3—es, Pd6—-g6 23. Pb6—b7 (Dengan | perasiZ batik. ' Boleh dikatakan, |sesudah membajar ongkos2 je sela-| Aa Nam utaran (1934) Solo sdr. Darmo jang didalam Aka kung. Suaminja pakai” 'kemedja antjaman Bd5X) Pg6—g4 24. Bdi—d4, h7—h6 25. Bclx Bc8xc6 Ibahwa pemerintah nasional telah |jiaknja kepada oorganisasi2 dalam F3 eL “Iperdjalanan Presiden kepelosok2 2 2 Teri Darang tjuriga, putera2d-nja 2 Yyurig J 
aan an kas 7 : - Ik Be drh : : intang ikat in | kemedja truntum. Wah, sungeuh 

Haag 5 28, Pc6—ci 7 29. Pc8—f5--, Rh7—h8 30. Pf5s—c84-, |suatu ,,bedrijfsgroep” berwudjud apaan oa Ka Lan aa Ta : Pe aa ea aan R Rt aga tar Ta an tu Menata “aa Tadah hg A 33 st ai Pena aa : : | sini, — ie mega IU ang ik, at » Ri 1 ya Pe Bna 2 ta 

Tn San A 2 (eni, Ta ana ja) La Mba" oreapisntiexorna ' “koperasi "nd bayu Dapietilovabei Paket PP Men engan “Mengan naa baru djuara2 penjanji radio di j sermai. Banjak djuga orang asing 
ta an Bak tabaa —84 35. Pcl—el, Pf5—c4 36. Bd5s—d4 | jang ikut memikul tang Aa poni PT Pa pa aka Sampai pada kans |. Perkumpulan? Ketimuran itu Rena Batu Laporan pe | jane tmebyak ang. $ 

ea PA Dt Aa Sa Pee ann a  “htik (OKI D metsabuny |lalu mendirikan Perikutannja js | danganmata sdr. Darmo itu pad: —-| “Tuna sadja dikewatinkan ka 1 An TR peak Pem Peer Ih 1 kan 21 koperasi dengan djumlah Ik. bernama P.P, RK. :(1940) untuk Bea Aan an 8 dan 7/2 KW. Kira-kira ada 10|lau2 Amerika dan Eropa, 'djuga 
£ et -. ngak kak Kana “ PEN (B), Oetojo (16), WONOSOBO: Pra- P biika ita megindjau kembali 4000 anggauta pengusaha batik). mengimbangi kekuasaan NIROM | ““ i buah: Djuga.. pemantjar2 “dari | Djepang lantas bikin tjita tjorak 

|wirohardjo (Garung) (17). GUBUG: 
Soenarto (15), JOGJA: Fauzie An- 

Bana | |war (14), Machrus Samad (16), Sri 
Hitam: Rc4, Bb6, Bg8, Mf7, Ka7, Scedarjatmi (25), PATI: Moeksan 

| 29), Soemartono Adi (5), ? Sana 
ai 1 ST |Adiati (8), WIROSARI: S. Adisabroto 
Inna ditunggu selambat2nja isl. ' (96), PURWOREDIO: R. Ristanto 
Ken na PAP 5 (49), R. Soebagijo (27), Sri Hariadi- 
iDiawaban -probl. No. 20 Gri Su' ni (25), Djajoesman (3), KUDUS: 

NAN NO NO Ana |Njoo Hwat Siang (10). M. Soekadis 

Putih: Re2, Ba8, Bc2 Mb2, Ke3, 

Putih djalan dulu dan mat dua zet. 

perkembangan ini, maka ternjata 
bahwa perkembangan ini selalu 
menghadapi  kesulitan2 dilapa- 
ngan technisch dalam prinsip dan 
'pelaksanaannja. “Selain dari pada 
itu kesulitan2 terasa pula dilapa 
ngan politik, dimana beberapa 
laliran dan golongan belum atau 
tidak setudju dan insiaf dengan 

Sejogjanja kita harus  mendjaga, 
agar supaja perkembangan ini dja- 
nganlah sampai terganggu, oleh ka- 
rena tergantunglah dari hasil GKBI 
sebagai koperasi besar2an, apakah 
selandjutnja  djenis2 koperasi lain 
dapat berkembang pula. 

Pada pokoknja perkembangan ko- 
perasi tergantung pada kepertjajaan 
terhadap pimpinan dan kebidjaksa- 

(1934) jang mendapat perlindung 
an dari. pemerintah djadjahan. 
'Dengan kemenangan P.P.R.K. 
pada th. 1940.itu, maka siaran 
Ketimuran seluruhnja lalu diurus 
oleh P.P.R.K. sendiri, lepas dari 
NIROM. P.P.R.K. hanja menda- 
NIROM jang hanja mengurus 
siaran Barat. Tetapi tehnis masih 

Radio-Gerilja. 
Lebih hebat lagi sesudah Belanda 

melantjarkan perang kolonialnja jg 
kedua pada Desember 1948. Me- 
mang stasion2 RRI lenjap” dari ko- 
ta2, tetapi timbul digunung2 dan di- 
rimba-raja. “Demikianlah kita kenal 
Radio gerilja diseputar Gunung Wi- 
lis (Djawa-Timur “dan Mudiun), di 

| Jek. akan tiba untuk menggan 
14 pemantjar2 jang lebih ketjilan 
sebagai siaran2 lokal. 

Peran ,,Voice of Free 
Indonesia.” 

Disamping siaran2 untuk dlm. 
negeri, sangat pentinglah kedudu 
kan Siaran Luar Negeri, ,, Voice 

batik. Tentu ja kalah madju. Se 
bab memang kemedja -batik itu, 
meskipun . bagus, " masih sumuk ' 
sekali. Apalagi di Djakarta dini 
waktu. Panasnja katanja seperti 
panasnja neraka. (Padahal kalau 
menurut. wong Solo neraka. itu 
enak sekali). 

Di Tjilintjing djuga sudah ada 
Se Nb pad 2. Meja (IA aa 3 Dn Menara an : -Idikuasai penuh oleh NIROM. seputar Lawu  (Tawangmangu-Ba- |of Free Indonesia” jg mempunjai | pemudi pemuda mandi pakaj En es (12), KUTOARDJO: Notopowiro prinsip ini serta 'pelaksanaannja (naan Pemerintah, oleh karena dari 1: 3 M4 Tahta 2 Tag : Net d4 3. Bd6 — f6, 27 x f6 4. Ma3 — ag R Posooto AD. TAJU SIR Data meletula p ja ANA PAN peraga Dog ane ai P. P. R. K. hanja mendapat sub- long) tempat Pusat RRI selama ge- sedjarah tersendiri pula. tjelana en badju mandi “batik. 

f8 4 mat. Djawaban jang betul ka- /kotjo bin Samidi (10), SRAGEN: R. GKBI pantas djadi kern. 'mat untuk menggabungkan diri da- 
.sidi dari NIROM. Subsidi jang rilja 8 bulan, Radio-gerilja di Wono Didjaman Belanda siaran asing Kok ja bagus. Tapi kalau ',.tapi- . Mi terima dari s/d no. 20.: : tadi 00). DE, ) : intas Pe gai bentuk Koworesi: (pertama diterima oleh P.P.R.K, sari, Plajen, Srunggo (Jogjakarta), |ini tidak ada. Siaran luar negeri han” alias pakai kain mandi di 

Ta | Mate Rerata (2 DIEPARA: Soe an Muak Pe ana “1 (Dilarang kutip). | Sebanjak f 126-000, sisanja dari | Radio-gerilja diseputar Gunung Sum (baru ada sedjak djaman Djepang | Ijilintjing... rada rada SEREM 
tojo Mardjono (41), WELERI: Ong 
Tjien Liang (14), SURABAJA: Liem 

:#Djiet Kak (01). Untuk bulan ini ni- 
lai jang tertinggi djatuh kepada: 

SEMARANG: 

        

     

    

  

  

'karang diletakkan pada pemerintah 
dilapangan perekonomian harus di 
serahkan kepada golongan jg. berke-   

    

MOSSADEGH DIPINDAHKAN 
KE PENDJARA DI LUAR   

  

   
   
   

luisterbijdrage (kira-kira lipat dua 
nja) diterima oleh NIROM. Teta 
pi subsidi itu dimaksudkan untuk 
ditambah lagi pada tahun2 kemu' 

bing, satu lagi didekat LINGGA- 
DJATI (tidak lama), Radio 
'Barisan (Palembang), Radio Gerilja 
di Tanah Minang dan Radio Gerilja 

Bukit 
dan langsung diawasi oleh Ken- 

peitai. : 
Sedjak petjahnja Revolusi Agus 

tus 1945, Siaram luar negeri di 

BANGET. Sebab kalau djaritnja 
sudah basah, lalu tememplek be- 
2 Akibatnja? Ah, tahu sendiri 
deh. BN kia "hoen pentingan, berwudjud dalam suatu diannia, Ta di Rimba-Raja. Rimbaraja adalah ..nat, 1 " $ 2 : : tan D0, Dapaonione Un, Cal. 18: RISTANTO A/a Rumah $e|ongantn dihuwah pengamatan dai) yaa TEMERAN, an ak dapat hid Tang om Far dh kena |Pebakan dai Dandang RI Da HasnimanapOn dina unta s0 Tki IR NE kaga 1 kit Umum di Purworedjo (nilai pemerintah, : 5 na dengn! 5 iseput Tak , dekat d 5 : , Bb . : 0 

(13), Oen Khik Kon A9) Kena Jan 2. R. M. SOEKARNO SOERIO- par organisatievorm jg pada Mossadegh, malam Rebo telah Tn sebal. paka, Ta Hi Pa aan at NU Ikan siatam2 pa Na r djuga | Dan sukur “bahagia selaksa sejo- 
ri (17, Djazil (S), Sartiman (10), Soe | KOESOEMO, Dil. Wungkal 14 di tempatnja mengingat struktur eko- dipindahkan ke pendjara di Sul- | SEMUA an ara PN kai gerilia Hi Balong itu ig ke| dalam. Pahasn2 Belanda, Inggris, | sias Ja, toh. 
tandar (39), Nur Hidajat (3) 'Min | Semarang (nilai 49). Hadiah2 tsb. di|nomi di Indonesia. adalah bentuk tanabad, demikian diberitakan an un Tn tel 2 ai ai 1 Imudian djuga dapat menjelenggara- | VII Siaran NN La. Na 
Ken Ting (1 Na kirim lewat pos. Kami utjapkan se- koperasi, karena koperasi batik te- oleh kalangan jang mencetahui Peng Jane ag & Be bi JAWA | kan RIPRESS (Republik Pa esia tidak lama untuk pindah ke Sura 
winardi (17), , lamat dan surat2. akan akan kam:|lah berkembang sedjak tahun 1935. hari Rebo. Letak pendjara itu PA ea Osokyoku2-nja, . jak Press) jg setiap malam  menjiarkan | Karta. .Mula2 di. Yawangmangu, DI PASARAN POLITIK pada 
Soepradi (8). 'djawab minggu muka. Harap sabar. Imaka selajaknja GKBI “ (Gabungan adalah 6 mil di luar Teheran. |W 9i Djakarta, Bandung, Purwo | kahar-berita pertempuran dan peme | Kemudian ditambah siaran luar | waktu ini harga Kabinet Ali (Tb. Toe Tana Sh kerto, Jogjakarta, Surakarta, Su rinrahan keseluruh dunia dan setiap | negeri di Jogjakarta, dipimpin | masih tinggi. Biar ada taufan dan E 6 LM 2 Ba aka , - - Ka sh La Te i stasion diperbolehkan ' mengutip be-| Oleh sdr, Na Ketika sdr. | badai, masih terlalu banjak orang Gt 35), HP Rara : Tk , Ng $ kak “Pernetiak Bi ouik ai ntu aer Sumatra, ali Ibas, Perdjoangan RIPRESS ini ba- Surjodipuro pinda € Kemenie sukainja, malah andjurkan lekas2 
KEBON. Ma N Moe 0. Wi Isha Anshar x : Ketjam PKI ingin, ba je bolitik, Ka mantan, Sulawesi dan Maluku |njak mendapat bantuan dari Radio2|rian Luar Negeri,, siaran Iuarfsadja itu komando serachir” di 
genapradja Po Wan, a- BT 9 4 dek kata dikalangan rakjat Indonesia djuga. diadakan stasion2 Hoso- | Amatir Luar Negeri dan berkat ban| negeri ini, sampai sekarang, di |'aksanakan, : 
rata (8), Usma 5), Moha Den na « an sat Ped asn ya . Isendiri”, kyoku itu, mitsalnja Gi Kutaradja, | tuannja berita2 gerilja dan pemerin ppimpin oleh sdr. Hajji. Siarannja Sebab lepas darf matjam2 per 
med Sadik D 4 s : : Medan, Bukittinggi, Padang, Ma- |tahan Gerilja itu disiarkan oleh ra-|kini dalam bahasa2 Belanda, Yng |soalan, bagaimanapun djuga, pe-      

        

  

      

  

Seruan Bagi Kaum Muslimien Supaia Bersatu: 

sGEROMBOLAN PENGA TJAU terbesar di Indonesia pada 

Kemudian kijai Isa Anshary me- 
njerukan kepada segenap ummat Is- 
lan untuk mempersatukan diri da- 

kasar, Menado, sedang didjaman 
Belanda tidak begitu banjak di 
adakan stasiori2 siaran diluar 
pulau Djawa itu. : 

  

dio-dunia,  pers-dunia dan menda- 
patkanlah Bung Palar di PBB 
han2nja. 

ba- 
gris, Perantjis, Urdu, 
Arab, Hindi. 

Belum masania dita- 

Tionghoa, ngatjoo pengatjoo bakar rumah 
trakjat, bunuh rakjat, gulingkan 
sepur, itu merugikan rakjat. Dja 

espoatmodjo ri ayat Pn koi Jelang Hu ie rarootan naa lam satu partai sadja, jakni Masju- R.R.LS, : ngan partikelir. di harus dibrantas keras ganas, lim aga rdjimin (35), Sarjono (11) Pn utaran honda Tab tea Partai kelaui Patonoela “Partai | Mi. Menurut pembitjara partai ini Bin Sesudah Belanda mengakui kel Meskipun sebaiknja Siaran Ra | Pokoknja tjuma itu: 
Njonja Budimul: (20), Abdullah Haa berraduan mengatjaukan didacrah-daerah jang aman”, demi- semata-mata bertudjuan melaksana- 5 gas "Idaulatan kepada Indonesia, maka |dio itu berdiri sebagai Jajasan Soal programnja jg lain2. Ah, 

nu 110), 2 Fa Hang toto gi Binjufakkn Kiai M, Isa Anshary, anggota parlemen dan ke- (Af? pan Ih en Na 1 Arbani eta ADA: |RRI dan ROIO difusieckan men | Partikelir, namun pada  waktu2 |rakjat sih masa bodoh  sadja, 
21), F. Supriono | Tri Djo-| € aa 2 Naa si. Tata ngan demikian ..melaksanakan a Bagi AP Ba ja sit Nu si se ag tpi kata H3 Mekas Teo ko Santoso (20), SL i 30: tua Masjumi wilajah Djawa Barat, pada pagi hari Kamis didepan balntan Tang Maba Kamal p G DIPLOMA: | djadi RRIS. Umur RRIS ini tidak |sekarang ini untuk. sementara | Sukurlah kalau bisa Iekas pemi     

   

  

(20), PEKALONGAN: suatu rapat terbuka di Bandung. Rapat ini diadakan  digedung TIK LAGI DENGAN A.$. lama, jakni hanja sampai 15 Agus tahun Jamanja masih dirasa perlu ihan umum. Sukur kalau lekas 
: LONG: Gel ari tan kah oleh. Masibruf muting Kureon? Melia NAN aa Vylko  Cherveenko, perdana (tus 1950 dan, millai 17 Agustus | dikuasai langsung oleh Pemerin | 'ni dan itu. Tetapi jang perlu 

Sang (4 HA. Deni (MA RA Aa alam i-hae kedung” pun meraatahe, (pain, kl, dterapttan | mentor. Iulgaris data” kate (1950. cai. isaluruh Indones (tah sndiri ramts  pengatoo dulu, abi 
Sumarthayo (D0 "MAGELANG: | Hial orang, terutama “dari desaZ,j 

    

ang mengikuti pidato itu melalui gerombolan D.I. Tetapi ' meskipun 
rangannja di Sofia pada hari Se 
lasa menjatakan, bahwa negara 

sudah mendjadi ,,Radio Republik 
Indonesia lagi.   Alat ini begitu penting dan ta- 

djam, jg .gunanja” sama ampuh 
berkara. Begitulah suasana. rakjat 
iang sebagian besar tidak : O ai in : NG ikut- 

Goenadhi (25), R. Soerosewoko (45),| pesawat. pengeras suara. ah LN Peran 2 uga an nja ,selalu bersedia” untuk kel Pada waktu ini RRI mempu- (nja dengan ,,atom”, Kalau mau |ikutan folitik. 

SB: Rahardjo G0), MR. Soemtewol Menurut Kai Anahary, KI mg. manga Ma an ai Maman dangan. Bui  pentingan ” perdamaian” merta dai 21 stasion siaran sentral, e- |“ineratjun", Radiotah atatnja .it |. Sobaliknja 'neku Natir rada 
dutlah (3) S. Wahjana (20) KLA. publik”. karena partai tersebut de- gi jang sudah tak kuat, tentu ber-/iakin, bahwa alat2' pemerintahan In- aga AG Na Na di di |gional, lokal dan relay diseluruh | penting, An ak ,MEM- |rada turun harga, sebab Liga 

TEN: Goenowo 2 BATANG: Lim ngan sengadja hendak menghantjur- | tudjuan bendak mendjatuhkan Rc: |donesia tidak terpengaruh oleh pro- Tak eh as dai jang dihen Indonesia, Sedang segera menju BANGUN” Ra an alat jang di tegas pendiriannja. Dalam ial pitt Giam (16). REMBANG Parnos 'baa janu Be: tndonekin, "Walaupun | publik, Indonesia”, demikian ketua |paganda palsu dari beberapa kala: Toge Gs ai alam tahun |sul stasion2 relay di Kupang, |depan sendiri. | Djarang pembe- | brantas pengatjoo ioi. . Makanja 
dii Rahardjo (19. LASEM: Kesel Aa en tidak mempunjai wakil? | Masjumi wilajah Djawa Barat. ngan tertentu. Alat? negara itu sang- . Pa ju Naa mendesak, (Pangkal Pinang, Poso dll. sar2 memperhatikan 'alat ini. Di | bagian mas. dokter Sukiman cs. 

BD SUKOHARDIO: Padmo ra oto dalam kabinet jang sekarang ini, na-| | Selandjutnja dinjatakan: ,,Dewasa gup berpikir setjara. objektif dan kri- Supaja Bulgaria limasukkan da Kini RRI kira-kira ,mengguna dalam. memelihara djiwa nasio- | djuga tidak “begitu tjotjok lagi 
37 Kasdiopranoto 21), KEN . Ls mun tak dapat disangkal, bahwa lini P.K.I. merupakan gerombolan | tis dan karena itu mengetahui benar, — PBB dimana ia dapat meru ikan 14 buah pemantjar diseluruh nal, dan hubungan tjepat, hanja dengan pendirian Natzir €s, Ini 
A. K. Ni'am (42), Sunardi Tjarijohat | Masjumi merupakan - salah sebuah pengatjau.jang. terbesar, karena par-| bahwa Masjumi adalah lain daripa- | pakan. anasir jang aktif dari per | Indonesia, sedang jang achir bu- | Radio ini. jang. dapat membantu sajang. Tetapi apa mau. dibilang. «   tono (8), Kasijo (23), M. Soekojo'tiang terbesar dari Republik Indone- 

ak 87, PURWODADI: R. Moh, Herat, sia, Sesuatu partai, jang hend 
|tai ini semata-mata hendak menje-   barkan. perpetjahan dalam masjara 

da gerombolan D.I.”, demikian Ia 
Anshary. (P.I.-Aneta), 

damaian dan kerdja-sama diarta 
ra negara2, (Antara),   

  
!lan September akan datang ada 
beberapa pemantjar dari 50 KW 

  

  Indonesia dengan 3000 buah pu-   lau-pulau ini, 

  

Kita tunggu sadja bagaimana 
nanti kenjataannja. 
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| Kabar Kota 

    

PERTEMUAN UTK. MEMBE- 
RI PENERANGAN. 

. Didapat kabar, bahwa pada hari 
Sabtu pagi, digedung ,,Sriwrdjaja”, | 
Karangtempel akan diadakan perte-| 
muan oleh kalangan Polisi Seksi ILI 

ksudkan untuk || dan rakjat jang di 
memberi penerangan2 mengenai pem 
basmian gadjah gemblek perdjudian 
dan keamanan. 

NAN HUA — PERSIDJA tt 
Pertandingan terachir - dari Kes. 

Nan Hua di Indonesia telah berlang- 
sung pada hari Kemis sore. dilapa- 
ngan Ikada Djakarta. Nan Hua te- 
lah berhadapan dng. "Kes. Persidja. 
Pertandingan tadi  berachir 1—l1, 
angka mana tertjetak pada sebelum- 
nja istirahat dan dilakukan masing? | 
oleh Juk Tak dari Nan Hua dan/ 
Him Tjiang dari Persidja. 

Dengan kesudahan angka tadi, 
maka selama Kes.' Nan Hua “main 
di Indonesia 13 kali, ia belum per-|| 
nah kalah. Menurut tjatatan, Nan 
Hua telah menang 9 kali dan 4 kali 
main seri. Satu prestasi jang gilang- 
gemilang dan masih dapat dibangga- 
kan. Pada tgl. 11 Sept., rombongan | 
Nan Hua meninggalkan Indonesia. 

  

    

ACACIA 
GILINGAN/GLONDONGAN 

Djuwal partij Besar/Ketjil 
Surat-surat : 

DJL TEGALHARDJO No 10 

— SOLO. — 

    

  

  

  

  | (KARENA 
    

aja rambut. 
  

  

  
    

njak? 

menguatkan, 

  

  

at 

KARENA 
    

   
       

untuk Rambut Ba 

BRYLCREEM 
—— memberi tjahgja 

jang indah pada rambut 
dan mentjegah kering- 

BRYLCREEM 
mengandung mi. 
ang murni dan 

am dan bahan? jang 
jang me- 

melihara rambut tadi se- 

——3 BRYLCREEM 
memberi kesena- 

ngan berganda, sebab 
yambut sehari-hari rapi 

dan rambut sehat sela-" 
manja - ialah obat ram- ! 

  

Pa NB LABA ANE ARSA NAN OSN TSS E NN TN NE ML KENA LE MEME 
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orang, akan 

MA terbesar 
-. LESUM tjap S1 

8 djal, menambah 

S| kurang darah dan 
KOLESUM tjap     3 njak dokter2 dima 

| GUR KOLESUM 

daripada jang lain 

“AGEN SEMARANG : 

: GG. 

Pusat Pendjual TOKO   Na asn 
am. 

ANGGUR KOLESUM tjap 51. Roda djaman 
berputar terus banjak 

tetapi hanja 
SUM tjap 51 merupakan 

dalam tahun 1951. 

mulihkan kelemahan2 kaum laki?. 
H dapat memberi tenaga baru, menguatkan gin- 

j tubuh bagi orang jang kaki tangannja linu dan 
tak bertenaga bermuka putjat 

C ngembalikan kesehatannja kepadanja. Telah ba- 

nja dengan hasil-hasil jg gilang-gemilang mem- 
buktikan dengan djelas bahwa anggur ini lain 

TOKO HWAY AN TONG | 

Dji. Songojud an 14 Telp. 2028 U. Surabaja. 

anggur kuat didjual 
ANGGUR KOLE- 
suatu pendapatan 
ANGGUR KO- 

sangat mustadjab untuk me- 
Anggur ini 

semangat dan menjegarkan 

kurus kering | 
sebagainja. ''— ANGGUR | 
S1 dengan pasti akan me- 

na2 memperkenalkan ANG- 
tjap 51 kepada para pasien- 

WARUNG 3. 

OBAT SIN BAN SAN       

  

  

    3 Te -“”— 
| Satu persoon-auto Sedan Merk DODGE 
Tahun 1948. Dengan bekleeding dari Kulit warna sawo ma- 
teng dan duco warna hidjau tua (botol) 
Keadaan segalanja masih tjukup baik.. : 
Nan dapat diterima dari dan tawaran dapat dibe- 

'Tikan kepada alamat : 

speciaal de lux 

SOSROBOESONO, 

Djalan Raden Saleh No. 2 

MAGELANG. 

  

  
  

KRAKATAU RAN MMA RP 

GAGAHPERKASA 
Tetap muda tetap re- | 
'madja, karena. tiap 3 

@t hari sekali makan 2 
CS: tablet: 

(2 TONIK 2 

Obat kuat jang tak ada banding- 
annja, penolong lelaki atau pe- | 
rempuan jang ingin awet muda, 
selama hidup tidak bisa tua. 
Terdjual disemua toko ebat. 
1 KAN PU 

   

  

  

            

  

INI 
MALAM 

D. M. B. 

ORION 
BA 
(13 th.) 

Penge- Si 
boraan . “teganan 
dari Dje Se ON 
pang jg. 
edjam- 

Peng- 
chiana- 
tan dari 
orang2 
Mon- 

gool 
jg. litjin 
Padang 
pasir jg, 
berba- 
haja ! 

  
  
  

Ini Malam 

dan, bu 

  

SUDAH BISA DAPAT DI- 
MANA - MANA LAGI, 

ROKOK PUTIH: 

PANTJASILA 
« BIKINAN DENGAN MESIN 
- BERSIH, ENAK dan MURAH 
Distr. Per. Dag. DE EXPRESSE 

Gang Pinggir No. 82 

Telpon No. 1480 — 484 

— SEMARANG — 

An AP NAN   

Te LL LL EL EL LL AL AN TE TEE EA 

' " 

( DITJARI ( 
ta : ( / Se-orang Djuru-Rawat taun $ 
/ Beridjazah dan» berpengalaman bekerdja. / 
» Untuk memegang sebuah Balai-Pengobatan didalam : 
( kota Solo. . / 
/ Gadji menurut P.G.P. Negri jang berlaku. / 
« Surat lamaran disertai turunan idjazah dan lain-lain , 
/ keterangan harap” di-alamatkan kepada : ( 

/ PIMPINAN BALAI - PENGOBATAN ,BATARI” 
/ Ti Alamat :Djl. Baron 25 Solo. ? 
TM AL NN L AH AH MLM LIL ALAN AN LK 

  

Te LL LL ML LL LL AL LN AL TE 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

   aa . Fa HARM Yaa 

& 

Yak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu 
jang sudah hilang atau kurang tenaga laki-laki (Sjahwat)nja. Mere- 
ka tahu sendiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semikin hari mu 
lai semakin kurang, tidak merasa puas. Si 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan “kesehatan otak 
(urat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele-: 
mahan sjahwat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dan 
zenuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, kaki-ta- 
ngan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas suka ma: 
rah. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki un- 

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

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

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

Rp. 15.— dan- Rp. 25.— 
Harus tambah 1596. ongkos kirim,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG 
Agen2” Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Ma 
gelang Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARU. 
HUN” Djokja dan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petji- 
nan 81, Djokja Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan: - Tiong Bie 
Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. 
Se LL ME EM ML ML ML ML ILMIAH AL AL LN AA 

  

    

Bantulah IE Mo 

    

  

NN 
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Na 

      

“AMAL AL LL LL   REX 
B7 ia 

(17 th) 
    
DC INSJAF”) 

Metropole INI MALAM D.M-B. 
4.30-6-45-9.— (17 th.) 

Cecil B. De Mille's Masterpiece 
“SAMSON AND DELI: AH" | 

Nama BESOK MALAM 
Djagalan Ta ar (LE Mr) 

Auyang Safi - ANE He : 

.u1! FAN THIAN FUH” 
Ini Malam Pengh. 7.—9-— (13 th) 

Chen Chean Chean — Chiang Hua 
»SHENG KUI MONG LI RENY 

  

  

    
  

    

Buku Montro Joga 
Wedo Montro 

Sabdosasmojo 
BE   

Typ Pertjetakan Semarang” 
A 

  

   
Sg 

soMEBODY N F ROCK, THIS Y LETis GET A     

  

     

       

    
   

   

  

  

   

  

   

  

JONES' GOLD COMES FROM )S'PosE IT's 
AROUND, HERE — HEY! JONES 2 
WHAT'S THAT UP. 
wig AHEAD 2 

COWPOKE! 

  

  

    

— Itu pengudji bahan logam di 

  
  

   
    

    

    

  

1 STRETCHED AT TH! NLOOK AT HIS 
7 THAT ASSAYER BACK IN )OUT ON TH' /| I PRospecror! FACE! 7 
ORETOWN SAID MIBAS “Xx GROUND! HE'S A 2 

  

       
— Rock, orang itu bukan- 

  

Pe
 3
 

  

Kabar Baik 
MULAI TANGGAL 7 SEPTEMBER 1953 BERDIRI: 

SN C. V. ,NAMICO” 
(NATIONAL METAL INDUSTRY COMPANY) 
2 — 3 TAWANG — SEMARANG — PHONE 1043 
Satu2nja Usaha Nasional dalam lapangan TEKNIK. 
PUSAT PEMBIKINAN : MENGERDJAKAN : 
ALAT2 ( PERTANIAN 

(PERKEBUNAN LASWERK 
( PERTUKANGAN DRAAIWERK 
( PEMBANGUNAN SMEDERIJ 

PRO DUCTIE: 
EMBER2 — MOERBOUTEN — HARMONICAGAAS — 
dan barang-barang dari SE NG/BLIK. 
PEKERDJAAN : Selamanja ditanggung dan Tepat. 

Memudjikan dengan hormat: 
Directeur — : OEY LIANG PIN 
Wk. Directeur : SOEPRAT 
Bedrijfsleider : GIAM ING SIANG     
  

ALLEN 

  

  

          
      

Pendapatan Baru »AMIRO POMADE" .. 

TJAP POTREK BINTANG AMPAT 
Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- 
bali asal. Mentjegah runtuhnja rambut d.II. penjakit jang 
ada didalamnja. Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah 
berobah kleurnja asal pakai sehari dua kali. Gosok sampai 
akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama 
makin hitam. Tidak luntur dan tidak merusakkan pakaian. 
Harum bahunja. Boleh mandi, tidak Juntur, akan tetapi sa- 
bar, tentu memuaskan. 
HARGA per pot Rp 50.— dan Rp 25.— 
Tambah ongkos kirim 1046. Harga di' Agen sama. 
DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp 25,— 

3 gram Rp 15,— 
Ageg 5 oli seneng naenanna Ngupasan 12 Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 
HOK AN Patjinan Magelang 
ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 
Toko Obat ENG TJE HOO Dil. Nanking 17 Madiun. 
Universal Stores Bodjong 6B Semarang. 
Toko RADJA BALI. Djl. Kaju Tangan, Malang. 
Toko Tjap KENDI Klaten j 
Toko Obat Po Ning Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga. 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 

SAMA 

    
  

SANA AAA AAA AA, 

Kasehatan badan lebih dari pada harta maka dari itu boleh 

selalu minum ANGGUR KUAT KOLESOM jg istimewa Tjap 

Lontjeng terbikin oleh Pabriek Anggur Jannen Djakarta Ko- 

ta jang sudah termasohor seluruh Indonesia — dari kaman- 
djurannja dan kakuatannja telah terbukti mendjadiken kuat 

sehat dan timbul tjahaja tetap muda ini anggur terbikin de- 

ngan obat2 akar2 dari Tiongkok dan pake kolesom jg. No. 1. 

Anggur ini ada AMPAT matjem 

“LONTJENG 
ANGGUR 

ANTAIJ 

  
'ANGGUR KUAT 
| koLeEsom 

Buat prampuan 

jang lagi bunting 

supaja sehatken 

pianakan dan men 
djadi slamet bun- 

ting dan bisa me- 

nolak segala pe- 
njakit waktu lagi 

bunting dan gam- 
pang babar 

iBisa sehat badan 
.dan tambah darah 

tambah air manik 

' mendjadi kuat 

ANGGUR 

WANITA 

Buat orang pram- 

puan tjotjok da- 

:tang bulan dan bi- 

sa ilangken segala 

penjakit lantaran 

"datang bulan tidak 

tjotjok atawa dja- 

lan darah kurang 
deres mendjadi pe- 

gel linu boleh mi- 
num Anggur ini. . 
Harga sebotol besar. Rp. 12,50 ketjil Rp. 7,50. 
Bisa dapat beli di toko2 obat dan warung2 serta seantero to 
ko besar dan ketjil seluruh Indonesia pun bisa dapat beli harga 
menurut tersebut diatas (via ' Djawa). 3 
Pusat terbitken oleh PABRIEK ANGGUR OBAT 

TUkAN NEN 
Pinangsia II No. 39. Djakarta. 

  
ANGGUR 

BERANAK 

Buat prampuan 
abis beranak bisa 

bikin bersih darah 
kotor ilangken pe- 

njakit   mendjadi 
- sehat. 

  

  

  

| Roy Rogers 8 | 
OKAY, ROCK -— 
HEY, LOOK! 

HE'S KNOCKED OUT— 
MUST'VE HIT HIS HEAD 
ON THE ROCK! GET 
SOME WATER IN 

HIS HAT! 

  

THESE ARE GOLD NUGGETS, 
OR MY NAME AINIT JUG 

HANDEL/ 
    

     

  

   

     

      ae 

  

      

  

— Dia terpukul djatuh — dan ke- 
  

  

— Ini adalah emas mur- 

  

  
  

Tn Ta 0 LO TA 10 Ta LL TA TT 0 UN TA RK 

  
GOODYEAR »ALL- 

WEATHER" istimewa kuat konstruksinja : 
mempunjai daja-penahan jang ta' terhingga 
serta lebih awet dipakainja ! 
Hal ini telah dibuktikannja oleh pentjata- 
tan2 pada tiap2 tahun. 

Ban-ban truck 

V Lebu njak muatan? berat diangkut dengan 

memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

loin merek! 

GOODSYEAT 
Untuk SEMARANG: 

Toko EXCELSIOR, Toko AMERICAN, 
Toko SELECTA, Toko KAUW 
dan semua IMPORTIR? AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen” diselurgh Indonesia. 
  

2B-GY-5205 
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5 CITY CONCERN CINEMAS - 

LUX 
  

Ini Malam Penghabisan (au. 17 th.) 

5—-1.—9.— Joseph Cotten - Valli - Orson Welles 

ORANG THE THIRD MAN" RANG 
THRILLS! ... INTRIGUE!.... MYSTERY!... 

Djangan liwatkan ini kutika. 
  

Besok Malam FRANK SINATRA-SHELLEY WINTERS-ALEX NICOL 

Premiere .MEET DANNY WILSON” 
WONDERFUL MUSICAL-ROMANCE WITH 9 FAVORITE SONGHITS 

Penuh njanjian2 dan lagu2 jang sangat menarik dan merdu ! 

INI MALAM 
ALL-NEW, THRILLING ADVENTURES OF THE 

GRAND 
5.-7.-9.-.u17 th:) 

  

    

  

Thrillpacked 
Adventure & sn 
Romance ! Pal 

Heibat - MT 
Gempar. 

Akan dating: LUTHER /ADLER — PATRICIA KNIGHT— 

»The MAGIC FACES Tepasionrcama 
  

& MpLAY FILM PRODUCTION TO. aa 
“G F 

aa, P.RAMLEE ROSENAI f      
     

  

RUN musa ag : Berbareng 

5. —7.—9.— 

Berbareng 

5.30—7.30—9.30 
Satu tjerita jang memikat dan menggemparkan ! 
Dimana2 tempat film ini dapat sambutan hangat ! 
  

GEORGE MONTGOMERY—HELENA CASTER 

»sThe P A THFIN DER Cc Color 
Technicolor 

The Greates Indian-fighter of them all ! Heibat-Gempar ! 
Akan datang : MYRNA LOY -ROGER LIVESLY -RICHARD GREENE 

»That Dangerous Age“ 
A Triumph of screen entertainment! 'A Very great 
Picture ! 

Akan datang : 

men aaaa aa 

  

  

STAR THEATRE 
SOLO 

Premiere Besar Tiap Hari 4 Kali 
it 33 

»Guo Vadis (u. 17 th). 
Harga kartjis djam 9 pagi dan 3 siang biasa. 
Buat djam.6 dan 9 malam Rp. 475 Rp. 3,20 
Rp. 1,10 seizin Kementerian Perekonomian Kantor 
Pengendalian Harga No. 521-KP 13142/8511 
d.d, 20-2.53. 1 

  

  

  

Tanggal: 11 September d.m. h. 
CHARLES BOYER - £OUIS YOURDAN 

    

Oretown' berkata, bahwa emas Mi- nja  penjelidik bahan logam. palanja harus terbentur dengan batu ni, kalau tidak djanganlah MARSKA HUNT 
das Jones berasal dart' sekeliling ini Dia adalah seorang cowboy. padas itu. Ambilkanlah Gir didalam saja dipanggil Jug Handel, ia pa H A P 5 I M E" 
— Hee. Apa jang ada dimuka itu? — Mari kita lihat  muka- topinja. TUEATER ji P 
— Ada orang menggeletak di ta- . nja, — Okai, Rock — Hee, lihatlah. SOLO Flim bara" yang: dhan ebaanian aki Dafakatia 

nah, Mungkin itu Jones? 1 Hg ae Ra 

bat Sa Did PA Yaa 23 Lah ui 
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