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5 Westerling 
Dibiarkan Te- 
rus Ngatjau 
MENURUT SK. ,,Het Vader- 

land”, pada tg. 25/9 gang akan 
datang jajasan S.O.S. (Steun Ont- 
redderde Siaten) akan mengada- 
kan rapat di kebun binatang Am- 
sterdam, dimana Westerling akan 

— berbitjara. Baru2 ini ia diundang 
oleh beberapa sekolah guru 

Kristen di Friesland untuk berbi- 
tjara dimuka para murid dan me 
nerangkan kepada mereka, ,,ba- 
gaimana sesungguhnja keadaan 

. di Indonesia”. 

Menurut N.R.C. fapun telah 
berbitjara di Hengelo didepan pa 

ra bekas anggota2 KNIL (vete- ' 
ranenlegioen). Isi pembitjaraan- 
nja ialah serupa dengan apa jg 
telah dikatakannja dalam perte- 
muan veteranenlegioen di Am- 
sterdam baru2 ini, jaitu mentjela 
Indonesia, dan bahwa ia berdju- 
ang untuk kembalinja tebel: 
me di Indonesia. Presiden Sukar- 
no, dan boleh dikatakan semua 
pemimpin Indonesia, menurut 
Westerling adalah komunis, atau 
sekurang-kurangnja — kaki-tangan 

atau alat komunis. 

“Menurut Antara” Amsterdam, 
sampai sekarang tidak ada tanda2 
jang  menundjukkan dilakukannja 

tindakan2 untuk menghslangi Wes- 
terling cs. berbitjara dimuka umum pengadilan 

serta PFarouk wi dan menghina kepala Negara 
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an- Bekerdja 
apital Asing 
nghalang Kemadjuan Dan 
ngan Usaha Serta Kapital 

R. P. Suroso 
| ASING SUDAH tjukup banjak di Indonesia dan mendu- 

ang strategis, oleh karena itu dalam menghadapi 
pendirian, bahwa kemerdekaan bekerdja bagi kapital2 

kapital 

: aja bagi perkembangan perusahaan dan 
demikian diterangkan oleh menteri sosial R.P. Suroso 

tua Parindra dalam pidato pembukaan resepsi konperensi Pa- 
awa Tengah di Magelang jang diadakan pada hari Sabtu jang 

Diterangkan selandjutnja, bah- 
wa Parindra suka menerima ma- 

asing di Indone- 
dengan melalui 

pemerintah jang akan mengatur- 
de- 

ngan demikian akan didapat pe- 

suknja kapital 
Sia, asal sadja 

nja "lebih landjut, sehingga 

ngawasan jang se-baik2nja atas 
kapital - asing itu. 
menghendaki dilaksanakannja 

pakan suatu pindjaman kepada 
pemerintah, kata R. P. Suroso 
selandjutnja. 
Mengenai keadaan 

oleh Suroso dinjatakan, bahwa 
Parindra menghendaki pembe- 
rantasan gerombolan? pengatjau 
dan tidak berkeberatan pemerin- 
tah menggunakan biaja2 besar 
untuk memulihkan keamanan. 

keamanan, 

  Lebih landjut R.P. Suroso menja- 
stakan keberatannja atas adanja bari- 
“san? bersendjata sukarela — karena 
alat2 negara sudah tjukup kuat untuk 
memberantas kekatjauan itu. 

Dengan adanja suara2 jang menja- 
takan, bahwa hidup matinja kabinet 
Ali Sastroamidjojo tergantung kepada 
fraksi PKI dalam parlemen, R.P. Su- 
roso dalam achir pidatonja menegas- 
kan, bahwa sebagai salah satu par- 
tai jang mendukung kabinet itu, Pa- 
rindra berpendirian mati-hidupnja ka- 
binet tidak. tergantung pada fraksi 
tersebut. (P.I.-Aneta). 

Farouk Digu- 
gat Narriman 

| KEMENTERIAN LUAR negeri 
Mesir hari Saptu mengirimkan surat 

kepada bekas Radja 
menghadap pengadilan 

pemerintah dari suatu negara saha- untuk mendengar keputusan? menge- 

Kita hanja 

»geleide economie”, djikalau pe- 
masukan kapital asing itu meru- 

bat. nai tuntutan pertjeraian dan uang 
Dalam pada itu dapat dikabarkan bantuan jang telah diadjukan oleh 

bahwa sampai sekarang M. Pot, jang bekas permaisurinja Nariman Sadek, 
bersama F. Colson pada tg. 21 Me: akan tetapi panggilan itu diduga ha- 
1952 melakukan pertjobaan pembu- nja berupa suatu formaliteit sadja. 
muhan atas attach€ militer Indonesia” Kalangan? kementerian luar negeri 
Harjono, dan oleh pengadilan mma- mengatakan, bahwa panggilan itu 

n, tetap menghilang dan tidak 
temukan. 

pendjara. 

Sebagai diketahui, permintaan gra 
si kedua orang itu tidak dikabulkan. 
M.'Pot menghilang, ketika ia pada 
tg. 6 Djanuari j.l., setelah didjatuhi 
hukum oleh pengadilan dengan 
hukum pendjara 1 tahun tetapi te- 
ken apel, dilepaskan dari tahanan 
dalam menunggu putusan apelnja. 
Ternjata bahwa putusan mahkamah 

ah didjatuhi hukuman 4 dan 3 

Colson sudah dalam 

apel tidak ditunggu oleh M. Pot. 
(Antara). | 

  

GEROMBOLAN LARI 
KOTJAR-KATJIR 

Sumber jang biasanja mengeta 
hun menerangkan, bahwa bebera 
pa hari jg lalu, sepasukan Mobrig 
di hutan Pengaron, kabupaten 
Bandjar, telah mengedjar satu 
gerombolan bersendjata jang ba 
njaknja I.k. 100 orang. Diantara 
nja terdapat dua puluh wanita 
dan beberapa 
lah gerombolan mengadakan per 
lawanan, mereka lari kutjar-katjir 
dengan meninggalkan segala alat 
perbekalan mereka. 7 Rumah per 
sembunjian gerombolan di 
itu, begitu djuga perbekalan me 
reka dibakar habis oleh Mobrig. 

PRESIDEN AKAN KUNDJU- 
NGI PEKAN RAYA INDO- 

. 

Sekretaris Pekan Raya Indonesia 
dalam konperensi pers antara lain 
menerangkan, bahwa pukul 17.00 
tgl. 25-9 jang akan datang Presiden 
akan mengundjungi Pekan Raya In- 
donesia. Selama kundjungan Presiden 
ke Pekan Raya Indonesia jang menu 
rut rentjana akan memakan waktu 
4 djam itu Presiden antara lain akan 
mempersaksikan sandiwara Sangkuri 
ang, dan ruangan2 pameran sedang 
sebagai penghormatan atas kundju- 
ngan kepala negara itu oleh Pekan 
Raya pada tg. 25-9 malam akan di 
adakan atjara2 istimewa. 

Alangkah 
Bahagianja 

Kalau Isteri Saja Tidak 
Selalu Memukuli Saja.....: 

Keluh Liem 

SEORANG petani Tionghoa Lim 
Siah Hwee hari Sabtu menerangkan 
kepada polisi ke-VIII di Singapura, 
bahwa djikalau isterinja tidak tagi 

memukulinja, ia akan  mendjadi 

1g anak2. Sete | 

Djakarta Borong Kedjua- 
raan ,,Bintang 

akan disampaikan kepada: - bekas 
Radja Farouk melalui kedutaan besar 
Mesir di Roma sebagai pemberita- 
buan routine, djikalau Farouk hen- 

. dak mengirimkan pembelanja untuk 
menolak tuntutan sebanjak 5.000 
pound (14.000 dollar) setiap bulan- 
nja jang diadjukan oleh bekas ratu 
Nariman jang berusia 19 tahun dan 
kini terpisah itu. Panggilan itu. mes 
nentukan Farouk harus menghadap 
pengadilan pada tanggal 19 Desember 
untuk mendengarkan  keputusannja. 
Hari Rebo jang lalu Nariman telah 
mengadjukan tuntutan itu berdasar- 
kan alasan2 Farouk memperlakukan 
dengan buruk,  kedjam dan 'penga- 
singan selama2nja. (U.P.). 

4 

ANGGAUTA BIRO POLITIK 
NEO DESTOUR DIBUNUH. 
Hedi Chaker, seorang anggau: 

ta biro politik partai Neo Destour 
(partai nasional), pada hari Saptu 
malam telah dibunuh di Tunis, 
demikian diperoleh keterangan di 
kota ini pada hari Minggu. 

   
   

  

  

  

Djum'at pagi telah tiba di Tandjung Priok kapal ,,Camohuss" i 
kapal-hadji iang pertama kembali dari Djeddah. Karena kebakaran dalam 
kamar: mesin kapal Seven Seas” kemuniaan Kongsi Tiga, maka kesat 
tersebut tidak dapat dipakai lagi untuk pengangkutan. Setelah lama men 
tjari terdapat. bantuan dari kapal lain, jalah kapal“ Camphuvs tadi. Daxe 
lam waktu singkat kapal ini dipersiapkan untuk tudjuan ini dan pada 
malam 29 Djuli berangkat ke. Djeddah dengan tidak kurang suatusapa, 
Sehingga. dapat dipergunakan untuk mengangkut penumpang? hadji, ke 

Indonesia. : 
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buruh tanah. Pemimpin2 Buruh 

Para pemimpin dari ke-empat 
Serikat-buruh2 Nasional akan ber 
temu minggu jad. dan mereka 
akan merentjanakan pemogokan 
pemberitahuan selama 24 djam 
disemua industri2 dan oleh buruh 

buruh tanah. Pemogokan industri 

ini ditudjukan untuk memaksa 

para madjikan memenuhi tuntu- 
tan Serikatburuh jang sudah 2 
tahun umurnja, jaitu untuk me 
njederhanakan  tjara ' membajar 
buruh-jang.-- berbelit-belit “pada 
dewasa ini. 

Para pekerdja tanah akan mo 
gok untuk. mendapat - tambahan 
pembajaran tundjangan keluarga 
jg telah didjandjikan oleh tuan- 
tanah2 setahun jang lalu. 

Diberitahukan pula bahwa 6?-. 
000 pekerdjaan tekstil diseluruh ne- 
geri akan mogok selama 24 djam 
pada hari Kemis, sebagai ikut serta 
nja melakukan pemogokan pemberi 
tahuan tsb. 

Pemerintah Italia mengundang su 
paja mengadakan rapat bersama an 

tara kaum industrialis dan para pe- 
mimpin Buruh dan Pemerintah da- 
lam minggu j.a.d. untuk mentjegah 
terdjadinja bentrokan jg besar. Ra- 
pat tsb mentjoba mendapatkan kom 
promi antara madjikan2 dan buruh 
tentang masaalah gelombang peme- 
tjatan dalam: industri2 sesudahnja 
pemilihan umum dalam bulan Djuni 
ibl. Pemimpin2. Buruh  menjatakan 
k.l. 20.000 buruh telah dipetjat atau 
akan dipetjat karena dipergunakan 
tjara modernisasi setjara besar?an 
di industri2. (Antara).   

  

Sam Saimun Dan Ade 
Radio” 53 

Ticoalu Keluar Sbg Pe- 
menang : Nany Josodiningrat Dari Jogja 

Keluar Sbg Pemenang Kel 

PENJANJI SAM SAIMUN dari Bandung dan Ade Ticoalu 
dari Djakarta, masing2 telah berhasil keluar sebagai djuara umum 
ke-I ,,Bintang Radio 1953” bagian putra dan putri, dalam pemi 
lihan ,,Bintang Radio 1953” jang diselenggarakan oleh Radio Re- 
'publik/ Indonesia sebagai salah satu atjara peringatan sewindu usia 
nja. Djuara ke-IL. ,,Bintang Radio” bagian putra ialah Ping Asto 
no dari Djakarta dan djuara ke-!II adalah Andy Mulia dari Sura 
baja. Dibagian putri tampil kemuka sebagai djuara ,,Bintang Ra- 

“#dilakukan oleh Jusuf 

nan bangsawan Kraton) dari Jogj 
dari Menado. : 

Kepada Sam Saimun dan Ade Ti- 
coalu sebagai djuara ,,Bintang  Ra- 
dio 1953” bagian putra dan putri, 
diberikan hadiah piala2 besar,  me- 
dali2 dan sebagainja, demikian dju- 
ga telah diberikan piala2, medali2 

dan lain2 kepada pemenang? ke-ll 
dan ke-lIl. 

Upatjara pemberian hadiah sesu- 
“Idah terlebih dahulu diumumkan na 

ma dari pemenang2 pemilihan ,,Bin 
tang Radio 1953”, dilakukan Sabtu 
malam dalam. suatu ,,Malam Gem- 
bira” bertempat digedung Kesenian 

| Pasar Baru, jg mendapat perhatian 
besar sekali dari penonton. Pemba- 
gian hadiah kepada para pemenang, 

Ronodipuro, 

Kepala Studio R.R.I. Djakarta. Se- 
belum upatjara pembagian hadiah 
dilakukan oleh Panitya Djury terle- 
bih dahulu dibatjakan keputusan jg 
telah diambil oleh Panitya Djury 
tentang djuara ,,Bintang Radio '53”   orang jang paling bahagia didunia. 

Lim jang dituduh telah mengakibat 
kan isterinja menderita luka2  me- 
ngatakan, bahwa isterinjalah jang 
telah memukulnja jang kini hidup 
dengan ibunja. Kepada djaksa dite- 
rangkannja oleh Lim, bahwa pelba- 
er kali ia telah minta agar isterinja 
itu kembali padanja, akan tetapi per- 
mintaannja itu ditolaknja.  Isterinja 
sebaliknja menerangkan, bahwa Lim 
telah kawin dengan lain orang, dan 

karena itu ia tidak mau kembali la: 

ig djatuh pada nama2 seperti di se- 
butkan diatas. 

Selesai dengan upatjara pembagi- 
an hadiah itu, atjara ,,malam gem- 
bira”, dilandjutkan dengan memper 
dengarkan berbagai matjam lagu2 
jg dinjanjikan oleh para biduan dan 
'biduwati dari 14 daerah“kepulauan 

Indonesia jg datang ke Djakarta. -gu 
na mengikuti pemilihan  ,,Bintang 
Radio 1953”, di-iringi oleh Orkes 
Studio Djakarta dibawah pimpinan   &i kerumah suaminja, Saiful Bahri. Sebagai selingan ,,ma 

dio” ke-II Nany Josodiningrat (seorang murid SMA dan keturu 
akarta dan ke-II! Norma Sanger 

lam gembira” itu diramaikan pula 
oleh dagelan Mataram dan ,,si Tje- 
AN Udel.” 

ebagaimana telah dikabarkan, da 
ri 33 peserta laki2 dan wanita jg 
turut dalam perlombaan pemilihan 
sbintang Radio 1953” tsb, hanja 1i 
penjanji laki2 dan wanita -ig masuk 

kedalam perlombaan finale. Njanji- 
lan jg ditetapkan oleh Panitya Dju- 
ry untuk penjanji laki2 dalam per- 

lombaan tsb ialah ,,Dahaga”, sedang 
kan untuk wanita njanjian jg berti- 
tel.,,Wanita”, masing2  tjiptaan Is- 
kandar dan Ismail M.Z. 

Lagu pilihan Sam Saimun sen 
diri jang dinjanjikan pada malam 
finale tg. 11-9 malam, ialah ,.Ki- 
sah Mawar dimalam hari”, lagu 
mana djuga mendjadi pilihan 
djuara ,,Bintang Radio” bagian 
puteri, Ade Ticoalu. Perlu dite- 
rangkan, bahwa pada perlomba- 
an ,,Bintang Radio 1952”, Sam 
Saimun keluar sebagai  djuara 
ke-II langgam bagian laki2 dan 
djuara Krontjong ,,Bintang  Ra- 
dio” dengan lagunja waktu itu 
sRindu” dan ,,Moritsku”. Djuara 
ke-I Bintang Radio 1952 jl. ada 
lah Ping Astono dari Djakarta. 
Ade Ticoalu pada tahun 1952 jl. 
djuga telah keluar sebagai djuara 
daerah ,,Bintang Studio Djakar- 
ta” dengan pilihan lagunja ,,Ki- 
sah mawar dimalam hari,” 

  

Berdjata-Djuta Buruh 
Italia Mengantjam Mogok | 
Akibat Tuntutan2 Kpd Para Tuan Tanah 

Dan Industrieel Jang Sudah Lawa 
Tidak Dipenuhi 

HARI SABTU Serikatburuh' Italia jang dikuasai oleh kaum 
Kristen Demokrat daa kaum Komunis 
akan bersama2 mogok dalam 2 minggu jad. setjara besar-besaran, 
ketjuali djika dipenuhi tuntutan2 mercka oleh kaum u 
dan tuantanah2. Djuga dibantu oleh Serikatburuh2 ketjil jang di 
kuasai oleh kaum Sosial Demokrat dan Neo Facis, mereka me 
reutjanakan menjuruh mogok 4 djuta buruh industri dan 2 djuta 

mengumumkan mereka 

industrialis 

komunis dengan gembira menga 
takan tentang jang mereka sebut usaha bersama dari kaum Buruh 
Italia jang terbesar sedjak ,,perang dingin” memetjah belah mere 
ka dalam benteng2 jang sangat bertentangan. 

Mengapa Mosad- 
deg Mogok Makan 
SALAH SATU alasan Mossa- 

deg untuk melakukan mogok 
lapar jalah untuk “ memperkuat 
tuntutannja agar ia diperiksa oleh 
pengadilan umum, demikian did: 
pat kabar di Teheran, 
djam sesudah Mossadeg meng- 
hentikan mun gaaja. Suatu alasan 

diketahui dengan pasti apakah 
sebabnja Mossadeg menghentikan 
pemogokannja itu. 

. 5 , an” 
Kalangan? jang lajak mengeta 

hui menjebut dua kemungkinan. 
Jang pertama ialah bahwa Mos- 
sadeg akan menerima ,,djaminan2 
tertentu” dari pemerintah djende 
ral Zahedi dan kemungkinan ke- 
dua ialah, bahwa Mossadeg mem 
bahajakan djiwanja dengan me 
jandjutkan mogok lapar dan dgn 
demikian tidak dapat mentjapai 
maksudnja. 

Chin Fee Oi 
Gadis Umur 16 Th. Tja- 
lon DutaRRT Utk India 

   
AUTA S5. P. S. 

  

- 

lagi dan dikatakan, 

Het gaat nu om de knikkers en 

mainan) untuk membangun negara,” 
demikian menteri Abikusno menju- 
dahi pertjakapan ini. 

gi kepada perdana menteri di kabi- 
net diterangkan oleh Abikusno, bah 
wa soalnja tidak bersangkutan dgn. 
spersengketaan” — kedudukannja dan 
soal itu sampai sekarang masih be- 
lum “dirundingkan “antara perdane 
menteri danidia 

Kedua2-nja, kata Wong 
sonegoro. 

Dalam hubungan ini atas per 
tanjaan wakil perdana menteri 1, 
mr. Wongsonegoro, menerangkan 
kepada Pl-Aneta, bahwa kabinet 
belum lagi mengambil suatu kepu 
tusan terhadap kedudukan men- 
teri perhubungan Abikusno Tjo- 
krosujoso. 2 

Pertanjaan apakah akan ada 
kemungkinan, bahwa Abikusno 
akan dipertahankan mengingat ke 
pentingan negara, maka mr. 
Wongsonegoro , dengan he- 
ran menjatakan, “dimana akan 
adanja kemungkinan itu bila se 
seorang sudah tidak lagi duduk 
mewakili partainja, mr. Wongso 
negoro menjatakan “kepada PI- 
Aneta, bahwa kedua2-nja . pen- 
ling, baik kelerengnja maupun 
permainannja. - 

Abikusno menemui Aru 
dji Kartawinata. 

Sabtu pagi Menteri  Perhubu- 
ngan Abikusno Tjokrosujoso te- 
lah menemui Arudji Kartawinata 
|dikantornja digedung Parlemen. 
Apa jang dibitjarakan  Abikusno 
dengan Ketua LT. PSII pagi itu 
tidak diketahui, tetapi diduga 
bahwa pembitjaraan mereka itu 
terutama akan mengenai permin 

ng 

  

   

  

tain ialah wa ja memprotes Pa be ii Menteri Sudibjo senada kepenatan gado di ter. Tetapi sebegitu djauh belum horni 3 Arang Onir PSI 
seba 

gaimana jang telah diberitakan. 
Sementara itu kalangan jg ber 

tanggung djawab di ibukota ini 
menjatakan pendapatnja, bahwa 
dari Arudji dapat diharapkan bah 
wa penjelesaian jang akan didja 
lankan itu adalah terutama dida 
sarkan atas .,,tetap  kompaknja” 
PSI disatu pihak dan ..tidak ter 
ganggunja” pemerintah oleh per 
selisihan jang terdjadi disekitar 
partainja. ' Demikian kalangan 
tadi. 

Disek'jar schorsing  Abi- 
kusno cs. 5 

Sampai sekarang ini peristiwa Abi 

kusno dan Sudibjo dengan PSII itu 
masih belum akan didjadikam soal 
bagi kabinet, demikian menurut ka 
langan jg berdekatan dengan P.M. 
Didalam tarafnja sekarang ini penje 
lesaian soal ini akan diusahakan   

SEORANG gadis berumur 16 
tahun jang pemalu dan gemar 
beladjar di Singapura sedang 
mempersiapkan diri untuk men 
djadi duta besar Tiongkok di 
India.. Selama dua setengah ta- 
hun miss Chin Fee Oi telah 
mempeladjari bahasa Hindu pada 
sekolah Hindu menengah Netaji. 
Kemadjuannja sangat tjepat, dan 
kini dia sudah dapat membatja 
dan menulis dalam bahasa itu 
dengan lantjar. 

Disianghari tjalon  dutabesar 
itu mengikuti peladjaran2 seko- 
lah wanita Methodist di Singapu- 

las tudjuh. Ia katakan, bahwa 
menurut pendapatnja rakjat dari 
pelbagai. bangsa harus saling me- 
ngerti, dan hal ini hanja bisa di- 
tjapai dengan mempeladjari ba- 
hasa dan kebudajaan, dan me- 
nindjau ,,way of life” bangsa2 
lain. Ta sangat gemar olahraga 
dan pengumpulan  perangko-pe- 
rangko. (U.P.). 

Tuduhan 

»sPravda” 
Perantjis Lakukan Pe- 
rang Jg Tak Diumum- 

kan Di Marokko 
HARIAN Sovjet Uni ,,Pravda” 

hari Sabtu menuduh Perantjis me 
lakukan ,,perang jang tidak di- 
umumkan” terhadap rakjat Ma 
rokko, demikianlah menurut kb.. 
»Tass”. Kedjadian2 menundjuk- 
kan bahwa soal Marokko adalah 
djauh daripada persengketaan . se 

Perantjis dan Sultan jg menolak 
mendjadi alat jang taat untuk me 
nindas rakjatnja sendiri. 

»Pravda” mengatakan ,,inti- 
sari dari persengketaan tsb. ter 
letak pada kehendak rakjat Ma 
rokko untuk kemerdekaan, untuk 
pembebasan tanah airnja dari pe 
njerang2 asing. Para pendjadjah 
Perantjis jg disokong oleh kaum 
imperialis Amerika Serikat  hen 
dak membunuh tenaga2 "progresif 
rakjat Marokko jang  berdjuang 
untuk hak2-nja. Pendjadjah2 tsb. 
menembak orang2 jang tidak sa 
lah, memasukkan dalam pendjara 
banjak orang dan melakukan   

ra dimana dia duduk dalam ke-t 

mata2 antara kalangan berkuasa | 

oleh P.M. sendiri dengan  fihak 
PSII, terutama didalam rangka hu- 
bungan kepartaian jg mendukung 
pemerintah sekarang ini. Djika per- 
soalan ini dari fihak PSII  diletak- 
kan hanja dalam soal personalia, ti 
daklah hal ini akan menimbulkan 
sesuatu perkembangan baru terha- 
dap kabinet. sekarang . ini. Tetapi 
akan lain halnja,  sekiranja selain 
soal personalia ia akan meliputi pu 
la soal komposisi kabinet. 

Demikian kalangan tersebut. 

  

KABINET AKAN BERSIDANG 
HARI SENIN SORE. 

Didapat kabar bahwa kabinet 
pada hari Senin sore ini akan 
mengadakan sidangnja bertempat 
digedung Dewan Menteri. Atjara 
dari sidang tersebut a.l. jalah 
membitjarakan permintaan ber- 
henti dari Menteri Kesedjahtera- 
an Negara Sudibjo dan persoalan 
aa kedudukan Abikusno dan 
ain2. 

GRAAF VAN BIJLANDT 
MENEMUI SIDIK DJOJO- 

SUKARTO. ! 
Sabtu pagi Komisaris Agung Belan 

da Graaf van Bijlandt telah mengada 
kan kundjungan pada ketua Umum 
PNI Sidik Djojosukarto ditempat ke 
diamannja di Djalan Sumatera. Dida 
pat kabar, bahwa kundjungan van 
Bijlndt kerumah Sidik itu hanjalah 
bersifat suatu kundjungan perkenalan 
dan dalam pertemuan mereka itu ti 
dak dibitjarakan soal2 politik. Perte 
muan perkenalan itu berlangsung 34 
djam lamanja. , 

bupri telah dikeluarkan instruksi ak- 
si pertama jang memerintahkan ke- 
pada semua anggota dan seluruh bu- 
ruh perkebunan 
aksi protes gelombang pertama mu: 
lai tanggal 15 September 1953,  de- 
mikian kabar dari Dewan Pimpinan 
Pusat Sarbupri. Ditegaskan, bahwa 
pemogokan ini meliputi I.k. 700.000 
buruh. Sebagai telah dikabarkan, 
djuga Perbupri “di Sumatera Timur 
hari Sabtu tanggal 12 September jl. 
perintahkan I.k. 50.000 anggautanja 
untuk melakukan mogok total sela- 
ma 2 hari sebagai gelombang per- 
tama. Sebagai alasan pemogokan jg. 
akan dilakukan atas komando Sar-   

terror dan intimidasi.” (Antara) bupri diterangkannja sbb.: 

aa Ab aa NA 

an Gan 

sat 

wak 

1 
bukatash NG 

ta sasah Gene 

Ke atas hap PO aa 

sngsia 

sonar 

    

niet om het spel (jg penting seku-' 
rang adalah kelereng, bukan  per- 

Tentang kundjungannjd Sabtu pa- 

  

Oleh Presiden? 
. Kata Abikusno : ,,Het Gaat 

Koikkerss. ... 
5 ATAS PERTANJAAN ada hari Sabtu 

ngan Abikusno Tjokrosujoso menerangkan, 
| mengambil sikap apa2 terhadap »spersengketaan” 
“nja. Lebih landjut menteri Abikusno menolak akan 
.rangan2, karena berpendapat, bahwa ja 

bahwa persoalannja dengan partainja mengenai 
kedudukan dalam kabinet akan diselesaikan oleh presiden Sukarno. 
Disamping itu Abikusno Tjokrosujoso menambahkan, bahwa ke: 
menterjan perhubungan adalah suatu bagian vitaal jg sangat pen- 
ting artinja dalam pembangunan negara. 
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(Soal Abikusuo Akan Diselesaikan 
  

Om De 

pagi menteri perhubu- 
bhw ia masih belum 

mengenai diri- 
memberi kete- 

lebih baik tidak bitjara 

  

RRT Tak Akan 
Serang Hon g- 

kong 
Kejakinan Mac Donald 
MALCOLM  MACDONALD, 

Komisaris Inggris untuk Asia 
Tenggara, hari Sabtu menerang- 
kan kepada pers bahwa  djika 
Hongkong diserang oleh RRT, 
maka setjara berhasil Hongkong 
akan dipertahankan. Dikatakan, 
bahwa rentjana untuk pertahanan 
itu telah sedia. Tetapi achirnja 
MacDonald menjatakan, bahwa 
ia tidak pertjaja keadaan sema 
tjam itu akan timbul. (Antara) 

Perdagangan  Hongkong-- 
— RRT tetap sibuk. 
Kb Tiongkok-Tjiang Kai Shek ha 

ri Djum'at mengatakan bahwa dim 
bl. Agustus 24 buah kapal memuat 
10.461 ton barang2 dari Hongkong 
ke RRT. Kb #5b selandjutnja menja 
takan bahwa sebaliknja dalam bin. 
Agustus djuga 23 buah kapal . me- 
muat 11.680”ton barang? dari RRT 
ke Hongkong. Ditambahkan seterus 

nja oleh Kb itu bahwa diantara ka 

ketika 

  

Dua buah lokomotip: Diesel dari 27 
Amerika telah tiba di Priok dengan , 

rika, pada |hari Selasa siang. Lokomotip2 ini sangat beratnja, sehingga 

membongkar dari dalam kapal terpaksa diangkat sebagian demi 
sebagian," Bagian bawah lokomotip diangkat dulu keatas pangkalan, se- 

telah mana bagian atasnja, jang diamban terasing diatas geladag. Gam- 
bar: Bagian bawah salah satu lokomotip tergantung tepat diatas bagian 

atasnja, hendak dibawa kedarat. 

Steel Advocate”, sebuah kapal Ame: 

  

Loe Diesel: 
Untuk DKA 

  

  

  
  

buah jang dipesan oleh DKA di   
  pal2 itu jg berlajar 'antara Hong- 

kong dan RRT, 18 buah kapal ber 
labuh di Swatow dan 11 buah ka- 
pal berlabuh di Shanghai. Laporan 
Kb itu tidak memberikan kebangsa- 
annja Kapal2 itu, dan matjam2 bua 
tannja. (Antara). 

DJENDERAL CLARK AKAN 
DIGANTI OLEH DJENDERAL 

JOHN HULL. 
Presiden Eisenhower telah me- 

ngangkat djenderal John Hull un 
tuk — menggantikan djenderal 
Mark Clark selaku panglima ter 
tinggi AS di Timur Djauh, demi- 
kian umkar' 'hari ' Djun'at 
oleh Gedung Putih.  Djenderal 
Hull, berusia 58 tahun akan me- 
megang komando baru itu de- 

nan ,,Garuda” sama sekali pada 

dengan ,,Times of Indonesia”. 
ngan resmi tanggal 30 Oktober, | Wis demikian Djuanda, tidaklah 

jakai pada hari keberhentian 
djenderal Clark. 

Kontrak Garuda . berlaku untuk 
masa 30 tahun mulai tgl. 1 Djanua- 
ri 1950 dan sekalipun Republik In- 
donesia membeli semua, saham 'jg di 
pegang oleh KLM seperti-jg dimak 

sudkan, “tetapi pimpinan tidak akan 
pindah ketangan pihak Indonesia se 
belum tahun 1960. Selandjutnja Ir. 

Djuanda menerangkan, bahwa jg di 
butuhkan Indonesia ialah suatu per 

usahaan penerbangan jg baik jg pim 
pinannja sama sekali berada di ta- 

ngan kita dalam waktu jg sesingkat2 
nja. Kontrak Garuda tidak memberi 
kan harapan untuk itu dan kedjadi- 

Triesta pada hari Minggu. Pula | pn2 selama 4 tahun ig belakangan 
pasukan polisi dari zone di Tries- | ini tidaklah memberikan djaminan 
ta diberikan instruksi supaja ber jatau alasan untuk: mengharapkan 
ada dalam kekuatan jang sepenuh itu. 

na Aa | Ditanja apakah Garuda mem 
Tindakan? ini dilakukan untuk | perikan Pe NaN jang efficient, 

mentjegah dilangsungkannja de | maka Djuanda menerangkan bah 
monstrasi2 politik oleh - partai2 | banjak terdapat kekurangan 
politik jang pro-Italia setelah Per |dalam penjelenggaraan pimpinan 

dana Menteri Italia, Pella, berbi perusahaan, antaranja keseganan 
tjara di Roma baru2 ini. Tetapi melatih tenaga? tehnik dan jang 
didapat berita pemimpin2 partai berpengalaman. Memang, demiki 
politik telah mengirimkan in- (an Djuanda meneruskan  ketera 
struksi2 untuk menghindarkan se ngannja, tidak ada alasan suntuk 
tiap manifestasi jang dapat - me mengharapkan bhw. dalam achir 
nimbulkan huru-hara. masa 10 tahun seperti jang ter 

sebut dalam kontrak itu ada tju 
Lamunan Jz kup tenaga2 Indonesia jang ber 

# Berbahaja 

Trieste Tetap 

Gentin g 
DIDAPAT KABAR dari kala 

ngan jang dipertjaja di Triesta 
bahwa surat2 idjin untuk keluar 
kota Triesta pada achir minggu 
tidak diberikan kepada 8.000 ten 
tara Inggris dan Amerika Serikat. 
Pula pegawai2 tinggi dari peme 
rintahan pendudukan Inggris 
Amerika Serikat diberikan instruk 
Si djangan meninggalkan kota   

pengalaman untuk mengoper dja 
batan2 jang penting dilapangan 
snerbangan, servi didaratan Utk Membanggakan (an administrasi 

Sendjata USA: Perta- we Ki 
hanan Udara Amerika Na AN 

Bisa Diterobos 
KEUNGGULAN sendjata 

Amerika Serikat jang banjak se 

tidak ekonomis. 
Djuanda menjebutkan empat sebab 

mengapa penjelenggaraar perusaha- 
an tidak ekonomis. 

Pertama, tidak adania tenaga ase 
li jg tjukap dalam kedudukan2 ting 
katan atas dan pertengahan, jg da- 
pat digadji menurut ukuran dalan 

kali adalah ,,lamunan jang berba 
haja” dan pertahanan udara Ame 
rika Serikat adalah betul2 lemah, 
demikianlah dikatakan oleh se-   

untuk mengadakan 

700.000 Anggota 
HARI MINGGU oleh DPP Sar.” 

  

negeri dan dengan uang kita sendiri 
sehingga dapat membantu measada 
kan penghematan setjara  besar2ar 
terhadap gadji2 besar seperti jg di 
bajarkan kepada tenaga2 asing dari 
KLM sekarang ini. 1 

Kedua, Garuda . mempunjai susu- 
nan pegawai asing jg berat diatas, 
sehingga menelan sangat banjak de- 
viesen kita. 

Ketiga, Garuda sebagai perusaha- 

an setengah KLM jg pimpinannja 
sama sekali berada ditangannja, me 

orang ahli atom Amerika Seri 
kat dalam penerbitan jang baru2 
sadja dari Buletin ahli2 atom. 
Dr. Raiph Lapp jang mendjadi 
pengarang istimewa tentang hal2 
ini dari Buletin tsb. mengatakan 
bahwa pemimpin2 militer Ameri 
ka Serikat telah mengakui tameng 
pertahanan Amerika Serikat da- 
pat diterobos oleh ,,setiap gelom 
bang penerbangan penjerangan jg 
dilakukan oleh musuh.” (Antara) 

Sarbupri Besok Akan 
Mog ok 1953 di Djakarta, maka berdasar pa- 

sal 21. Undang2 Dasar Sementara 
R.I. tentang hak mogok bagi buruh, 

Setelah 6 bulan lamanja  sedjak 
tanggal 2 April 1953 tuntutan Sar- 

Sarbupri terpaksa mengadakar aksi 

bupri tentang kenaikan upah, pem- 

nja untuk membela tuntutarnji jang 

berian tjatu gratis dsb. tidak dipe- 

adil dan lajak. 

nuhi oleh madjikan, jang  ternjata 
“Lebih djauh diterangkan, bahwa 

achirnja dilindungi oleh P4 Pusat 
aksi ini hanja didjalankan oleh bu- 
ruh perkebunan jang tergabung da. 

dengan w keputusannja tanggal 18 
Agustus 1953, dan mengingat kemis- 

lam ALS/ZWSS/BEBTO dan AV- 
ROS, sedang terhadap perkebunan 

kinan jang diderita oleh kaum bu-|jang tergabung dalam PPN (Perusa- 
ruh perkebunan karena  rendahnja 
Upah jang diterima dan meningkat- 

haan Perkebunan Negara) dan per- 
kebunan2 nasional tidak “diadakan 

nja harga kebutuhan hidup sehari- : 
hari, disamping keuntungan madji 

aksi. 

Djuga buruh jang melajani kepen- 
kan jang berlimpah-limpah, serta ke- 
putusan sidang pleno ke-II DPP Sar- 

tingan umum seperti rumah sakit, 

bupri tanggal 23- s/d 30 Agustus 

  

  air minum, penerangan dsb. tidak 
diadakan aksi. (Antara), 

Djuanda: ,K LM Mengham- 
bat Kemadjuan Garuda" 
Perdjandjian Jg Menempatkan Garuda 

Dibawah Pimpinan KLM Sangat 
Merugikan : 

PASAL DARI PERDJANDJIAN Me an pimpi- 

KLM, sekalipun Republik Indo- 
nesia memiliki separoh perusahaan tsb. tidaklah menguntungkan 
negara dan dengan tegas haruslah diadakan perobahan su ja da- 

— pat “Tebih “ dipertanggang-djawab kan kepada: kebutuhan Gan isita? . 
Indonesia, demikian Ir. Djuanda dalam suatu interview istimewa 

Persetudjuan jang ada sekarang 
sesuai dengan kedudukan kita se 

bagai negara merdeka. Tidak memberi keleluasaan bagi orang2 
Indonesia dalam lapangan penerbangan dan merintangi pelaksana 
an politik penerbangan nasional. 

rusak efficiensi dan kemungkinan 
keuntungan dengan menghindarkan 

usaha2 jg menimbulkan saingan ba- 
gi KLM. Tg 

Ke-empat, Garuda tidak Iberu- 
saha menambah  penghasilannja 
dengan memakai 
exploitasi 'sebaik2-nja atau 
menurunkan ongkos2 pengusaha 
an jang besar, melainkan ' hanja 
mentjapai djalan jang mudah dgn 
menaikkan ongkos pengangkutan 
barang dan orang.  Selandjutnja 
diterangkan, bahwa djika ada 
kritik2 dari Kementerian Perhu 
bungan oleh pimpinan Garuda 
selalu didjawab, bahwa mereka 
adalah dari KLM dan tahu se- 
gala2-nja. Tidak ' mengherankan 
djika dalam suasana jg demikian 
itu tidak dapat timbul kerdjasa 
ma jang harmanis. : 
Diterangkan  selandjutnja bahwa 

Garuda tidak memberi pelajanan jg 
dapat mentjukupi seluruh keperluan 
dan keinginan Indonesia. Maka “utk 
menutup kekurangan itu, pemerin- 
tah telah memesan 14 Heron dan 8 
Convair lagi, tetaps dalam keadaan 
seperti sexarang “ini semuanja ini 
hanja berarti menambah susunan pe 
gawai KLM jg sudah berat diatas 
dan menambah pula pengeluaran 
uang asing kita dan sebagai kelan- 
djutannja jg konsekwent, menambah 
kerugian jg diderita oleh Garuda. 

Mengingat itu semua, maka me- 
nurut Djuanda, bagi Indonesia seka 
rang ini masih ada kemungkinan un 
tuk satu perusahaan ' penerbangan 
lagi. Melihat udjudnja perhubungan 
seperti jg ada antara Republik Indo 
nesia dan GIA sekarang, maka bagi 
Djuanda persoonlijk, adalah lebih 
baik bahwa contrak demikian itu di 
robah dengan persetudjuan — kedua 
pihak. Tetapi dia tidak suka kalau 
perobahan itu diadakan oleh satu 
pihak sadja dalam hal ini oleh Re- 
publik — karena pembatalan suatu 
kontrak jg sudah ditanda-tangani 
moreel tidak: dapat dipertanggung- 
djawabkan atan tidak baik kehorma 
tan negara. # 

»Adalah lebih baik kalau KLM 
mau mengerti pendirian kita dan 
dengan tulus-ichlas menjetudjui 
perobahan jang sangat perlu itu. 
Ketika menjudahf pem itizraan- 
nja maka Djuanda menerangkan 
pendapatnja jang berdasarkan pe 
ugalaman, bahwa djalan jang se- 
baik2-nja untuk  mendjalankan 
suatu pekerdjaan jalah dengan 
mempeladjari sendiri pekerdjaan 
tsb. dan bukan menjuruh orang 
lain mengerdjakannja. Demikian 
Ir. Djuanda kpd. harian ,,Times 
of Indonesia,” 

  

DUTA BESAR A.S. UNTUK 
INDONESIA TELAH Di- 

LANTIK. 
Hughs Cumming jang sebagai 

telah dikabarkan, oleh Presiden 
Eisenhower telah diangkat seba- 
gai duta besar Amerika Serikat 
untuk Indonesia, pada hari Djum 
'at telah diambil sumpahnja. 
Cumming, seorang veteran 26 ta- 
hun berdinas Juar negeri, menja-   takan ia merentjanakan akan tiba 
di Indonesia pada bulan muda 
Oktober jang akan datang, 

&- 

kemungkinan: 
dgn. 

. 

  
 



    

  

| Pakai Vifiersmotor dan  banjak chroomwerk. 

Baru Partma 2g : 

Sepedamotor 
EYSINK 125 cc Harga Rp. 7.500.-— 

R : E X5 ea Harga Rp. 5.600,— 
Tank berwarna, 

Djuga masih ada sedia La 
ert de Lux 175.ce 

  

Baster 

N.V, Kedundang Trading Com pany   

  

PURWODINATAN TENGAH 24 — SEMARANG. 

  

    

  H5 anta tmna 

Tjililn, 13-8-'53 
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 marinda, Toko P 
«SIA Pabean Otira 38, Surabaja: B. H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, 

Utjapan Trima Kasih 
Dengan perantaraan seputjuk surat ini, kami mengutjapkan 
Sjukur Alhamdulillah, kepada Tuhan Allah jang Maha Esa, 
Pemurah dan Penjajang, jang dengan perantaraan pertolong- 
an Tuan Tabib Wahid Mawn, penjakit saja jang derita 2 
bulan, telah sembuh sama sekali dalam tempo beberapa hari 
sadja, setelah berobat pada: 

Tuan Tabib WAHID MAWN 
TAMBLONG 40 — BANDUNG. | 

Atas Pelan Tuan Tabib Wahid Mawn jg telah meng- 
Obati penjakit kami itu, kami utjapkan diperbanjak terima 

R. B. PRAJOGO S. 

Staf Bataljon .,A” R.I. II | 
Tjililin (Batudjadjar ) |         
  

  

  

(Gambar: ,Suara Merdeka”) 

Utjapan Terima Kasih 

ADA 
.. 

Dokter Rustamadji 
Dokter Sardjono: Gynaecoloog 

dan para djururawat puteri, para bidan serta murid2 bidan 
di R.S.U.P. kami mengutjapkan terima kasih atas segala pe- 

rawatan baik jang diberikan kepada isteri saja, selama sakit- 
nja sampai sembuh. 

i Semarang, 14 September 1953. 

HETAMI   
Pada hari Minggu siang, tel. 13 Sept. rombongan para Atlit2 PON ke-ll 
Djawa Tengah dengan menumpang Kapal ,,Plancius” telah menudju ke, Mm : 1 

Djakarta" terus ke Medan. Pada gambar tsb. tampak kesibukan2 para di, tetapi sebagian dapat. meloloska 
Atlit2 jang mengatur barang2nja dipelabuhan Boom Ketjil di Semarang. 

“ . 

  da 

SEA NN IA AL LN Da 

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoca) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pc- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,,JARIANOL”. 

  

Special Buat Laki2 harga per botol .....................o...ii. Rp. 20.— 
.OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 0 25— 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 .............i...... 10.— 
.BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10076 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. sa : 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10-—, ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1076. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja. 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh. dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 

  

      

AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ ».30.— 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan... » 100.— 

Setengah dpS ..oocoice.om. He PE NON pati Ka ji SOE 
SALPWASIER, Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... 13 — 
NOHAIR. Obat hilangkan rambut... 1 Ope 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
dan ne ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
Rp. 1 2 : 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
ea Djl. Tepekong No. 3, Medan, 127 Seranggoon Road SINGA- ' 
PORE 8. 
Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
Pn 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang: Toko 
JAKARTA, Kajutangan 95, Malang: Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 

jur, Balikpapan, Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar,  Tabib 
GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, 
Solo: Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: M. A. MIRZA, 
Pontjol No. 40, Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung): 
'A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palembang): Perusahaan 
Masin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta: MOHAMED AMIN & CO., Sa- 

'AKISTAN, Alon2 Selatan 3, Madiun: Toko INDONE- 

Bali: S. H. HAMDULAZIZ, Kapraban Wetan 23, Solo: KHAIRUDDIN 
& SONS, Djalan 'Guntut 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya 

. No. 203B, Sukabumi: SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong 
Priok: Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: M. ALI 
SPORTS, Djl. Pofisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 
dang. Mj Toko KALIMANTAN, Djl, Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores: Dil. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung, 
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Kabar Kota 

oleh imperialis sebagai alat untuk 
tara golongan penduduk. Tetapi 

dojo pada Sabtu malam jbl. 

  

PARA ATLIT PON II. 
BERANGKAT. 

Pada hari Minggu, tgl. 13 Septem- 
ber 1953, rombongan PON Djawa 
Tengah jang terdiri I.k. 350 orang 
atlit dengan kapal Plancius telah me 
nudju ke Djakarta dan kemudian te- 

rus ke Medan. Kira2 djam 9 pagi, 
rombongan dari Semarang telah ber- 
kumpul di Gedung Papak dan ke- 
mudian dengan menggunakan 5 Bis 
Kota mereka menudju ke Boom Ke- 
tjil. Pada kira2 djam 10 "pagi, rom- 
bongan2 dari Kedu, Solo dan Jogja 
pun tiba dipelabuhan dan baru le- 
wat tengah hari rombongan terse- 
but jang dikatakan lengkap telah 
menudju ke Kapal Plancius. Ketua 
PON III Djawa Tengah dan pelba- 
gai instansi di Semarang pun tam- 

pak hadlir. Ketua PON III, Pange- 
ran Surjohamidjojo tidak ikut ber- 
sama-sama rombongan tadi, tetapi 
beliau akan berangkat pada tgi. 18 
Sept. j.a.d. dengan plane ke Medan. 

Banjak diantara para pengikut te- 
lah membawa ,,veldbed” untuk da- 
pat dipergunakan diatas Kapal, ka- 
rena pada umumnja mereka”berpen- 
dapat, lebih baik tidur diatas veld- 
bed dari pada tidur diriangan kelas 
dek. Mereka kelihatan riang gembi- 
ra dan membawa matjam2 alat (gui- 
tar dsb.-nja) untuk Lengan pada 
waktu mereka mengaso. Selamat ber 
djoanglah dalam gelanggang keolah- 
ragaan di Medan. 

APOTHEEK PETANG HARI 
Hari ini Apotheek .V. GORKOM, 
Bodjong 135 dan KOO HWIE, Pe- 
kodjan 99 dibuka hingga djam 20.00. 

4 PENDJAHAT TERTANGKAP 
Dari kalangan jang bersangkutan 

didapat kabar, bahwa pada hari 
Sabtu malam jbl., beberapa pendja- 
hat jang mentjoba untuk melakukan 
kedjahatan di Pelabuhan Semarang 
telah masuk perangkap Polisi jang 
mendjaga keamanan ditempat terse- 
but. Dengan memberi tanda temba- 
kan2 ke atas udara, fihak Polisi 

mentjoba menangkap pendjahat ta- 

diri. Empat orang antara mereka 
dapat ditangkap. Ternjata dalam pe- 
ngusutan  selandjutnja  kenjataan, 
bahwa 4 orang ini adalah orang2 ig. 

' sudah lama ditjari, hingga penangka- 
ipan tadi akan mendjadi bahan pe- 
ngusutan untuk perkara2 jang belum 
dapat keterangan. » 

  

Didjual Murah 
| Scooters autoped 

Merk CORGY  R1700 
Keterangan : 

GANG GAMBIRAN 42A 
— SEMARANG — 

sional, dan tidaklah pada tempat nja Smile: rere ng 
kepada golongan minoriteit sendiri, demikian al. Sidik 

« | karto ket. umum PNI dim keterangannja dihadapan beberapa war- 
ga negara turunan Tionghoa dirumah sdr.  Hadisubeno Sosrower- 

Sidik Djojosukarto 
empeaanraN ea 

Soal Minoriteit Adalah 
Soal Nasional! 

Majoriteit Dan Minoriteit Harus Ber- 
000. gandengan Tangan : 

(Oleh: Wartawan Sendiri) 

SOAL MINORITEIT di Indonesia dulu telah dipergunakan 
mengadakan perpetjahan dian- 
soal tadi kini mendjadi soal na- 

soal tsb. 
Djojosu- 

Diterangkan selandjutnja  ten- 
tang adanja excessen pada waktu 
Inggeris/Djepang masuk di Indo 
nesia. Excessen tadi keluar setja- 
ra spontaan dari rakjat dan me- 
nimbulkan pertengkaran, sehing- 
ga merugikan kedua belah fihak. 
Negara Indonesia sudah. "tua” 
terdjadjah, tetapi masih “muda” 
dalam kemerdekaan. Karena itu- 
lah, maka diandjurkan oleh Sidik, 
supaja fihak PNI waspada dan 
bertindak, dalam tjita2nja nasio- 
nalisme jang menudju ke warga 
negara Indonesia. Mungkin kris- 
talisasi warga negara Indonesia 
akan melalui proses pandjang. Di 
terangkan  selandjutnja, — bahwa 
azas dari pada PNI ialah sosio 
nasionalisme dan sosio demokra- 
si, sedangkan soal nasionalisme 
dipakai untuk  daja pendorong. 
Ditambahkan pula, bahwa sedjak 

'th. 1945, semua penduduk adalah 
warga negara baru, dimana anta- 
ranja jang dahulu dikatakan ”in- 
lander”. Mengenai aseli dan bu- 
Kan aseli, sebagai tjontoh Sidik 
mengemukakan Hitler, ” dimana 
achirnja menghadapi kegagalan. 

Dikatakan seterusnja, bahwa per- 
djoangan baru mulai setelah tertja- 
painja kemerdekaan. Perdjoangan ta- 
di didjalankan dgn. melihat tendenz 
jang ada dikalangan masjarakat. Ki- 
ni sudah tiba pada waktunja untuk 
bertindak, djadi tidak hanja bersan- 
darkan atas teori2 sadja, tetapi ha- 

rus bertindak jang njata. Golongan 
majoriteit dan minoriteit harus ber- 
gandengan tangan untuk - maksud 
dan tudjuan jg. sama, jaitu kepen- 
tingan nasional, karena kalau nanti 
ada petjah revolusi lagi, Sidik pei 
tjaja, bahwa kedua belah fihak akan 
tertimpa bentjana2 dengan meng- 
ingat adanja perpetjahan jang dila- 

kukan oleh golongan tertentu. Kalau 
orang tidak waspada, rasanja kepen- 

tingan nasional Indonesia pun tidak 
akan tertolong, demikian Sidik Djo- 
jarakanta. 

  

PPKA, IBKA DAN SBPUSI 
SETUDJU AKAN BERPUSI 
Perundingan antara wakil2 Persa- 

tuan Pegawai Kereta Api di Smg. 
Ikatan Buruh Kereta api di Djakar: 
ta dan Serekat Buruh Pengankutan 
Umum Seluruh Indonesia bagian Ke 
reta Api di Semarang telah “dilang- 
sungkan tgl. II September di Semc- 
rang. Mereka sama setudju untuk 

memusikan ketiga organisasi tsb de 
ngan nama jang dipilih ,Serekat Bu 
ruh Kereta Api Proklamasi”. 

Menurut keterangan, dipilihnja na 
ma itu karena tenaga jang duduk da 
lam organisasi tsb merupakan seba 
gian tenaga jang masih  ,,bersema- 

ngat proklamasi” dan tidak menjetu 

gardjati, Renville dsbnja. Kapan kon   

  

Sekali puas, tetap setiap 

Rumah 

SEMA 

—. TIONG TJHIU PIA — 
Enak - Sedap - Gurih - Empuk 

tahun memberi lipat ganda ke- 

puasan bagi keluarga Saud ara-saudara. 1 

,PHIEN TJWAN HIANG" 
GANG PINGGIR No. 88 — 90 TELF. No. 1095 

gres fusi diadakan belum dipastikan. 

Makan 

RANG. 
  

  

Akan datang 

RALLY PASAR MALAM 
  

SEMARANG 
  

Pendaftaran sampai tg. 25 -9 -   Diselenggarakan oleh P. P. S. S. 

Disertai SWEEPSTAKE. 

Untuk pemenang-pemenang disediakan hadiah2 istimewa : 

Piala2, Medailes2, SPEDA MOTOR, Radio dll. jg. berharga. 

Secretariaat P.P.S.S.. Sdr. SO ING HIE,  Bodjong 10, 

| — SEMARANG — 

1953 kepada :   
  

        

1 Berita jang 

| Untuk mentjegah keketjewaan 
| take, JAVABODE-RIT, maka 

beli hanja sampai tanggal 

IN B3. 
| Postwissel2 dari luar kota 
| jang kami terima sesudah 
|. tgl. 1S Sept. 1953 
| 

) 

akan 
dikembalikan.   untuk jang penghabisan kali, bahwa kesempatan utk. mem- 

15 SEPTEMBER 1953 di: | 

: Purwodinatan Utara 11 A 

  

tak asing 

bagi para pembeli Sweeps- 

dengan ini diberi. tahukan 

»SUARA MERDEKA” 

— SEMARANG, — 

  

  

    

Pada hari Kemis malam direstaurant King Chen di Djakarta telah di- 
langsungkan » Farewell "Dinner? oleh Panitia Penjelenggara Nan Hua 
Tour indonesia, berkenaan dengan akan kembalinja kesebelasan tersebut 

njerahan piala2 kepada pemenang2 dalam pertandingan menghadapi Nan 

ke Hongkong. Pada malam perpisahan ini djuga diadakan upatjara pe- | 

djui dasar2 perundingan seperti Ling 

Hua baru-baru ini. Gambar: Ketua 
memuerikan piala kepada Tuan 

panitia tersebut, Tuan Lim Eng Tjin, 
Sung Ling Sing, kapten Nan Hua. 

  

1 

SOL 

ASRAMA PENDJAGA KEA- 
MANAN DI RESMIKAN. 
Panglima Divisi Diponegoro, Bach 

run hari Sabtu telah meresmikan As 
rama ,,Pendjaga Keamanan di Am- 
pel, diatas Bojolali diperbatasan an 
tara daerah Solo dan Semarang. Over 
ste Suharto dari resimen XV jang 
menerima penjerahan itu dari Pangli 

ma Bachrun menjanggupkan diri 
akan mempergunakan tempat 
itu sebaik?2nja bagi anak buahnja se 
suai dengan tugasnja mendjaga kea- 
manan. Seperti diketahui Ampel ter 
letak didaki gunung Merapi dan me 
rupakan pusat gerakan gerombolan 
Merapi — Merbabu Kompleks jang 
pernah dioperasi. Asrama tsb jang 
berdiri diatas tanah seluas 3 ha me 
makan biaja Rp. 600.000,— lengkap 
dengan instalasi2 listrik dan aliran 
air minum sendiri. 

DO 

  

PERTUNDJUKAN PERTAMA 
FILM KEMBALI KEMASJA- 
RAKAT” SUPAJA DIPUTAR. 
Diperoleh kabar, bahwa sementara 

pengusaha bioskop di Solo, telah 
menjampaikan permintaan kepada 
Kem. Penerangan, agar film ,.Kem- 
bali ke-masjarakat” jg kini sedang 
dibikin di Solo, dapat diputar utk. 
pertama kalinja di Solo. Perminta- 
an tsb didasarkan pertimbangan, 
bahwa Rehabilitatie Centrum ada- 
lah jg pertama2 telah didirikan di 
Solo, sedang tjerita film .,Kembali 
ke-masjarakat” dititik-beratkan pa- 
da usaha2 rehabilitasi para penderi- 
ta tjatjad, dan sebagian besar dari 
tjeritera film itu diambil di Solo 
pula. f 

TJIREBON 
TRANSMIGRASI DARI TJIRE- 

BON KE SULAWESI. 
Tanggal 29 September, 11 Okto- 

ber, 1 Nopember dan 22 Nopember 
dan 13 Desember jang akan datang 
dari daerah Tjirebon akan diberang 
katkan rombongan? transmigran ke 
Sulawesi. Tiap rombongan akan ter 
diri atas 25 keluarga. Menurut ren 
tjana maka transmigrasi ke Sulawesi 
tersbut djuga akan mengirimkan tja 
lon2 transmigran dari daerah Kota 
besar Bandung. Pada tanggal 9 Sep 
tember jang lalu telah dikirim sedjum 
lah transmigran ke daerah Banten. 

  

AKAN BERDEMONSTRASI 
Sebagaimana pernah kita kabar 

kan, bahwa di Smg. telah ada pa- 
nitya aksi pemerotesan kenaikan 
harga buku2, dan panitya ini telah 
mengadakan rapat gabungan dengan 
seluruh sekolah landjutan dalam KB 
Smg., pada tgl. 12 Sept. jbl. dan ber 
hasil membentuk panitya aksi peme- 
rotesan bersama. Susunan Panitya 
Aksi Bersama ini sbb.: Ketua Bam- 
bang Susukarno (SMA B. Negeri): 
Wakil eKtua: Isnandar (SMA B. Ne- 
geri): Sekretaris I-dan Il: Husny Sun 
car (SMA A. Negeri) dan Sri We- 
dyowati (SMA PGRI), serta diban- 
tu oleh seluruh ketua umum dari 
sekolah2 landjutan. 

Selandjutnja dari fihak jang ber- 
dekatan didapat keterangan, bahwa 
pada waktu “jang akan ditentukan. 

Toleh peladjar2 dari seluruh sekolah2 
landjutan di Smg. baik jang telah 
bersubsidi maupun jang belum, akan 
diadakan demonstrasi bersama  un- 
tuk memperotes kenaikan harga 
buku-buku. 

RESEPSI WINDON. 
R.R.I. studio Semarang telah me- 

ngadakan malam resepsi peringatan 
1 windu usia RRI, pada hari Sabtu 
malam jbl. bertempat digedung Gris 
Bodjong Smg. Hadlir dalam malam 
resepsi ini para pembesar setempat. 
Kepala2 Djawatan dan. para un- 

dangan. Setelah dibentangkan sedja- 
rah RRI selama berusia 8 tahun oleh 
R. Suprapto, Kepala RIR Smg., ke- 
mudian para hadlirin dihibur dengan 
lagu2 Barat dan Timur serta dage- 
lan. 

TONG TJHIOE PIA. 
R.M, Phien Tjwan Hiang, di Gg. 

Pinggir Semg. telah mengirim bebe- 
rapa buah Tong Tjhioe Pia jang ra- 
sanja gurih empuh dan ledzat. Ini 
membuktikan, bahwa pembikinannja 
Phien Tjwan Hiang jang sudah ter- 
kenal sedjak beberapa tahun, tidak 
kalah enaknja. Atas pengiriman tsb., 
dengan ini kami mengutjap banjak 
terima kasih. 

HARGA EMAS 
Di Djakarta tg. 12 Sept.: emas 

No. 1 Rp. 42.50 pembeli, No. 2 Rp, 
42:—. Di Medan No. 1 Rp. 41.50, 
No. 2 Rp. 42.15, No. 3 Rp. 40.50. 

HARGA KARET. 

  
Djakarta 12 Sept. 1 fob. pemb. 5, | 

“sheets 2 idem 4.90, sheets 3 idem 
4.80, crepe 1 f/c ready Priok 4.80, 
sheets 1 idem 4.722. Di Medan RSS 
1 nom. 4.80, RSS 2 idem 4.70, RSS 
3 idem 4.60, crepe 1 nom. 4.80, 

PASAR SINGAPURA 
Lada hitam Lampung pendj. per 

pic. Str. $ 315, lada putih Muntok 
360. 

Kopra fob. pendj. per pie. 35,25/ 
pemb. 35,  Tapioca per pie. nom, 
21.50, 

  

LA Kopi Bali tua nom, 280, 

Ta Tar aa Dina engan 
FS E2 EA SEE asEsisaa Sea Heni Ana 

ASRAMA MURID BERASAL 
DARI DJAMBI DI DJAKARTA 

DAN JOGJA. 
Sjamsu Bahrun ketua  Jajasan 

Djambi IX Lurah menerangkan, 

bahwa hasil bersih pasar keramaian 
|selama 15 hari dan lotre2 jg diada- 
kan untuk jajasan tsb semuanja ber 
djumlah kira2 Rp 50.000.— Uang 
sedjumlah ini akan dipergunakan 
untuk mendirikan dua buah asrama 
murid2 sekolah di Djakarta dan 

Jogja jg berasal dari daerah karesi- 
denan Djambi, jg diharapkan pada 
permulaan tahun 1954 ini akan sele 
sai didirikan. 

Di Djakarta pada waktu ini terda 
pat 30 orang peladjar dari daerah 
Djambi dan di Jogja 25 orang. Pe- 
ladjar2 ini umumnja mempunjai tem 
pat penginapan jg sangat mengetje- 

wakan sekali, jg memberi pengaruh 
kurang baik bagi mereka dalam me 
nuntut peladjarannja. 

MAGELANG 
R. SAMSI SATU TAHUN DAN 
MAJOR GONO DUA TAHUN. 

Putusan hakim dim per- 
kara penggelapan beaja 
djembatan. 

Sidang Pengadilan Negeri Mage- 
lang jang kesepuluh dibawah pimpi 
nan Mr. Sumarno P. Wirjanto seba- 
gai Hakim dengan Djaksa Hernowo 
Kusno, hari Kamis tanggal 10 Sep- 
tember jl telah mendjatuhkan huku 
man atas diri R.Samsi insinjur prak 
tek kepala Djawatan  Pekerdjaan 
Umum Propinsi Djawa Tengah. utk. 
daerah Kedu 1 tahun pendjara dan 
Major Gono Sastrosumarto jang di 
non-aktipkan dari T.T. IV (Djawa- 
Tengah) dan mendjabat direktur Bi 
ro Gabungan Ahli Tehnik Indonesia 

  

duanja dopotong selama berada da 
lam tahanan masing 2sedjak tanggal 
12 Nopember dan 8 Desember 1952. 

Sebagai telah diberitakair, cleh 
Djaksa terdakwa R. Samsi dituduh 
melanggar fasal 415, 263 (1) dan (2): 

480 ke-1 dan 263 (1) dari Kitab Un- 
dang2 Hukum pidana jaitu menge- 
nai perkara penggelapan beaja djem 
batan Blondo sebesar Rp. 47.025.— 
diatas kali Elo djalan djurusan Ma- 
gelang — Jogja dalam tahun 1950. 
Sidang pemeriksaan dimulai djam 
10.15 pagi dan berachir djam 11.15 
dan dengan mendapat perhatian le- 

bih besar lagi dari pada jang sudah2. 

PATI 
»ARDJUNA” AKAN TURUN 

KE AIR. 
Upatjara penurunan kapal ,,Ardju 

na” akan dilakukan tanggal 22 Sep 
tember di Djuana (Pati). Menurut 
rentjana akan dihadliri oleh pembe- 
sar2 dari beberapa kementerian. 

»Ardjuna” adalah kapal pertama 
jang sudah djadi dari 10 buah jang 
dipesan oleh Djawatan Perikanan 
Laut pada perusahaan perkapalan 
Taat” Djuana, Besarnja 60 ton ke 
kuatan mesin 120 pk. dengan harga 
taksiran Rp. 700.000.—, 

  

Missi Dagang 

Malaya Ke 

Indonesia 
MENURUT REUTER, peda- 

gang2 Tionghoa di Singapura dan 
Malaya sedang mempertimbang- 
kan untuk mengusulkan dikirim- 
kannja sebuah misi dagang ti- 
dak-resmi ke Indonesia - sebagai 
akibat diadakannja restriksi2 im- 
port oleh Indonesia baru2 ini. Se 
orang pedagang Singapura me- 
njatakan, bahwa misi itu bermak 
sud untuk bertemu dengan im- 
portir2 Indonesia guna memadju- 
kan perdagangan dan mengada- 
kan pertukaran pikiran. Dalam 
pada itu sementara perusahaan2 
import asing di Singapura jang 
mempunjai tjabang2 di Indone- 
Sia sedang mendirikan perseroan2 
baru dalam usaha untuk menje- 
laraskan diri dengan politik da- 
gang Indonesia jang paling achir 

ni, 

  
Sebuah perusahaan  kabarnja 

telah  menjerahkan perusahaan- 
nja di Djakarta kepada perusaha- 
an baru dikota itu jang direktur? 
nja adalah orang2 Indonesia. Ka- 
ta seorang  djurubitjaranja, kita 
harus bersedia pajung sebelum 
hudjan. 

| Sekalipun tidak ada ketera- 
ngan resmi, para pengusaha di 
Singapura menduga, bahwa sikap 
Indonesia jang paling achir dila- 
pangan perdagangan ini dimak- 
sudkan untuk mendesak semua 
importir asing dari pasaran Indo- 
nesia, 

Demikian reaksi di Singapura 
mengenai peraturan import tg. 
8/9 jl. (ang sebagai diketahui te 
lah ditjabut kembali). 

  

Muang Thai Merupa- 
kan Lumbung Padi 

Tidak Hanja Indonesia Sadja Jang Mem- 

beli Beras—Djuga Djepang, India, Pi- 
lipina Membutuhkan Beras Muang Thai 

— Keterangan Pangeran Bintoro 
(Oleh: Wartawan Sendiri) 

DALAM PERTJAKAPAN dengan kita, Duta Rep, Indonesia 

di Muang Thai, Pangeran Bint oro jang kini sedang berada di 

Jogjakarta, antara lain menerangkan, bahwa kedatangannja di In- 

donesia adalah untuk memenuhi undangan Pemerintah Pusat dan 

untuk mengadakan pembitjaraan” setjara routine. Selandjutnja atas 

pertanjaan kita, dituturkan bahwa pada waktu sekarang perhubu 

ngan dagang antara Indonesia dan Muang Thai hanja mengenai 
beras disatu pihak dan minjak, karet, teh dan kopi dilain pihak. 

Tegasnja dari Mu: Thai kita membeli beras dan untuk tahun 

1953 telah dibeli 60.000 ton beras Muang Thai dengan harga 

pemerintah. Pihak Muang Thai membeli dari Indonesia, minjak, 
teh, kopi dan karet. Oleh Pangeran Bintoro selandjutnja ditutur 
kan, bahwa Muang Thai memang merupakan lumbung padi di 
daerah Asia, karena jang membelinja bukan sadja dari Indonesia, 
tetapi djuga lain-lain negeri seperti India, Pilipina, Djepang dsb.- 
nja.. Tetapi kwalitetnja, djika dibandingkan dengan beras Djawa, 

(GATI) 2 tahun. Hukuman hasi ke-| 

Gono Sastrosumarto melanggar fasal , 

  

Ditanja tentang keadaan warga 
negara Indonesia di Muang  Thai,4 
oleh Duta Pangeran Bintoro di ka- 
takan, bahwa djumlahnja ribuan. 
Mengenai asal-usul Warga negara In 
donesia di Muang Thai ditegaskan 
bahwa sudah mulai tahun 1893, ke 
tika untuk pertama kalinja Radja 
Chu La Long Kor Dai datang di In 
donesia dan kembalinja membawa 
100 keluarga bangsa Indonesia dari 
daerah Kendal. Belakangan banjak 
djuga perseorangan jg pindah ke 

Thailand untuk mentjari penghidu- 
pan disana. . Djumlah itu mendjadi 
bertambah besar, ketika Djepang 
mengadakan gerakan romusha. Pa- 
da waktu belakangan ini berhubung 
turunnja harga karet, maka banyak 
kaum buruh warga negara Indone- 
sia djadi menganggur dan karena- 
nja tidak sedikit jg sudah  madju- 
kan permintaan untuk dipulangkan 
ke Indonesia... Pada bulan April jl., 
Kedutaan Indonesia sudah mengid- 
zinkan 55 orang warga negara Indo 
nesia kembali ke Indonesia. Kesuka 
ran jg kini diderita oleh warga ne 

gara kita, jalah soal pendaftaran se 
bagai penduduk asing. Pada permu 
laan diadakan pendaftaran “itu, me- 
reka hanja dikenakan ongkos2 re- 
gistrasi sebesar 20 tikol (satu Tikol 
kurang lebih Rp 2,—), tetapi ong- 
kos2 her-registrasi tahun ini mere- 
ka dikenakan 400 Tikol dan ini di 
rasakan sangat berat. 

Ditanja bagaimana pandangan dij 
Muang Thai terhadap politik bebas 
jg actief dari Pemerintah RA. — 
oleh Duta Pangeran Bintoro di ka- 
takan, bahwa  tentunja reka di 

Muang Thai mempunjai “pemanda: 
ngan sendiri. Terlebih - pula kalau 
mengingat pada djaman Perang Du- 
nia ke II Thailand. merupakan mu- 
suh dari Sekutu, — tetapi begitu se 
lesai 'Muang Thai. merupakan sa- 
lah-satu negara jg mendapat bantu- 

an banjak dari Amerika Serikat. Di 
sana kini selainnja terdapat bantu- 
an M.S.A. djuga ada bantuan dari 

M.A.A.G. (Military Assistance Ad- 
visory Group). S.T.E.M. (Spe- 

cial Technical Economic Mission) 
ig dikepalai oleh Djendral Gillmore.! 

Selain terdapat kepentingan Ame | 
rika Serikat, djuga terdapat banjak | 
kedutaan atau perwakilan lain-lain 
negara jg djuga mempunjai kepen-! 
tingan, hingga boleh dikatakan, di: 
Thailand - terdapat banjak — matjam 
activiteiten dari banjak negara. 

  
-Leerplicht dan dienstplicht 

Mengenai kemadjuan2 jang ter 
dapat di Thailand, oleh Duta Pa 
ngeran Bintoro dikatakan, bahwa 
pembangunan jg kelihatan njata 
adalah pembikinan rumah2 baru. 
Kedutaan R.I. disana sudah mem 
punjai rumah sendiri dengan mem 
beli seharga tudju djuta  Tikol 
atau Rp 14.000.000.— Sedang 

' waktu belum mempunjai sendiri, 
Tuntuk menjewa sebuah gedung 
sadja harganja 10.000 Tikol se- 
bulannja. Pendek kata harga se- 
waan rumah didunia, adalah di 
Thailand jang paling mahal. Dju 
ga ongkos penghidupan disana 
sangat tinggi, hingga warganega- 
ra Indonesia jang di Thailand, 
djika tidak mempunjai penghasi 
Ian jang tjukup baik, akan hidup 
dalam kesukaran. Sementara itu 
di Thailand sudah ada leerplicht 
bagi anak2 jang berusia tadju 
tahun keatas. Anak2 dan peladjar 
peladjar tidak dikenakan uang se 
kolah “atau uang kuliah, tjuma 
alat-alat sekolah mereka . mesti 
membeli sendiri. Mereka dikena 
kan juran untuk pembelian buku 
buku perpustakaan atau  biblio- 
theek. 

Djuga pemuda2 jang sudah ber 
usia 18 tahun dikenakan dienst- 
plicht, sedang kepanduan  hanja 
untuk anak-anak lelaki dan golo 
ngan wanita hanja diperbolehkan 
turut dalam gerakan Palang Me- 
rah. Achirnja dituturkan bahwa 
negara Muang Thai jang besarnja 
kl. sama, dengan Kalimantan 
(Borneo) seluruhnja hanja mem- 
punjai 18 djuta penduduk, sedang 
kebudajaannja diantaranja teruta 
ma jang mengenai tjerita2 ham 
pir bersamaan “dengan di Djawa, 
misalnja tjerita Inao mirip Raden 
Pantji, Ramakian mirip Ramaja- 
na, djuga wajang kulit ada. 

PM' Akan 
Keliling 

DIDALAM BULAN ini kundju- 
ngan para Perdana Menteri ke-dae: 
rah2 diharapkan “ akan telah dapat 
dimulai, demikian diterangkan oleh 
Wakil P.M. Wongsonegoro. Mr. 
Wongsonegoro sendiri rupanja ingin 
mengundjungi terutama daerah2 be- 

kas ia turut bergerilja dulu di Dja- 
wa, sedang Wakil P.M. Z. Arifin 
akan mengadakan kundjungannja ke 
Sumatera untuk memperhatikan kes 

sebenarnja beras Djawa ada lebih pulen dan enak rasanja, 
harganja memang sangat murah. 

hanja 

  

TENNIS. 

Pada tg. 13 Sept. 1953, di baan 
Ta Chung Sze telah dilangsungkan 
pertandingan Tennis antara regu Ta 
Chung Sze bg. B dan Persatuan Ten- 
nis Kudus. Karena tempo tidak meng 
idzinkan, maka pertandingan mixed 
double ditiadakan, hingga kesudahan 
nja pertandingan tadi jalah 8—4 
utk. kemenangannja Ta Chung Sze. 

SEMARANG SELATAN DJUA- 
RA SEPAK BOLA. 

Pertandingan sepakbola antara kes. 
dari Ketjamatan2 jang diselenggara- 
kan oleh Panitya 17 Agustus 1953, 
untuk merebut kedjuaraan dalam KB 

Smg., telah berachir pada hari Dju- 
mahat jbl. Pada hari tsb. telah di 
langsungkan pertandingan finale an- 
tara.kes. dari Ketjamatan Smg. Se- 
latan lawan Smg. Tengah jang ber- 
kesudahan dengan angka 3—2 untuk 
Smg. Selatan. Dengan demikian ma- 

ka kes. Smg. Selatan mendjadi djua- 
ra dalam KB Semarang. Pertandi 
ngan dilangsungkan dilapangan Pon- 
dl. 

P. M. WONGSONEGORO 
AKAN HADIRI PON 

DI MEDAN 

Kepala PI. Aneta wakil perdana 
menteri Wongsonegoro  menerang- 
kan, bahwa ia pada tanggal 18 Sep 
tember jad. ini akan bertolak ke. Me 
dan guna menjaksikan PON II jang 
akan diadakan di Medan. Mr. Wong 
sonegoro menerangkan selandjutnja, 
bahwa ia akan kembali lagi beberapa 
hari sesudah presiden Soekarno, ji 
djuga akan mengundjungi PON, kem 
bali ke Djakarta, jakni sesudah tang 
gal 20 September. 

Atas pertanjaan apakah kundjung- 
annja itu akan djuga bersangkut-pa- 
ut dengan urusan pemerintahan, mr. 
Wongsonegoro tidak memberi djawa 
ban, melainkan bersenjum-simpul sa- 
dja. 
Berhubung dengan maksud itu, de 

mikian mr. Wongsonegoro, ia tidak 
dapat memenuhi undangan djaksa 
agung untuk berkundjung.ke Nusa- 
kambangan kira2 pada tanggal 20 
September. jad. 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang 15 September 1953, 

Djam 06.10 lagu2 mars tjipt. C. 
Simandjuntak: 06.45 Kwartet S. Dhar 
noto, 07.15 Joe Loss: 07.45 Irama 
purba: 12.05 Njanjian duet: 12.15 
Konsert siang: 13.15 Hindustani: 13, 

40 Orkes Vanghn Monroe: 14.00 Or 
kes Studio Bandung, 17.05 Gending 
Dolanan oleh “Karawitan Studio: 

17.45 Gending dolanan  (landjutan): 
18.00 Serba-serbi A.P.: 18.15 Peti- 
kan dari Discotik: 19.15 Meng- 
hadapi PON ke-lll: 19.39. Mem- 
peringati Hari. Wafat C. Siman 
djutak. 20.30 Konsert dalam a terts 
ketjil, 21.15 Hiburan malam oleh 

O.K. Chung Hua Jazz: 22.20 Suasa- 
na malam Irama dari Djakarta: 23.00 
Tutup. 

Surakarta 15 September 1953. 

Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 
07.45 Genderan pagi 12.03 Suara 
Paul Robeson, 12.15 Frankie Carle 
dengan pianonja, 12.45 Lagu2 Klasik 
13.00 The Ray Ellington  Ouartets 
13.15 Selection dari lajar putih: 13, 

45 Sekedar penawar lelah oleh O.K, 
Irama Muda. 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Musik salon: 18.00 Pak Wig- 

18.15 Seni Karawitan, 19.15 Kontak 
dengan pendengar: 19.30 Pilihan pen 

Pak Bares ngunandika: 21.20 Sekitar 
Padang Pasir oleh Orkes Gambus Al 
Churiah, 22.15 Sekitar padang pasir 
(landjutan), 23.00: Tutup, $ 

Jogjakarta 15 September 1953, 

Djam 06.10 Serba-serbi menjam- 
but matahari, 06.40 Walsa gembira: 
07.15 Gema pagi diantarkan oleh Ed 
dy Arnold Patti Page: 12.05 Lang- 
gam modern, 12.15 Paduan suara 

pa orkes besar, 13.15 Sara Al Marti 
no 13.45 Musik tengah hari: 14.00 
Krontjong siang oleh O.K. Bromo 
17.00 Taman harapan bangsa: 17.45 

Santapan Djiwa A.P.: 18.00 Hiburan 

di kala rembang petang: 18.30 La- 
gu2 Tionghoa modern: 19.15 Mim: 
bar Seni Sastera, 19.40 Hiasan Ma-   adaan bekas2 pediuang disana. 

P.M.. Ali Sastromidjojo sendiri 
sampai sekarang masih belum dapat 

ngannja jg pertama ini akan di la- 

kukannja, i £ ! 

: 
  

  

lam oleh Bagong: 20.30 Lagu Kron 
tiong diwaktu atjara Klenengan ma- 
lam hari: 21.15 Obrolan Pak Besut: 

menentukan kedaerah mana kundju ' 21.30 Dagelan Mataram oleh Kel. $ 
Kes. Djawa Studio, 22.15 Dagelan 
Mataram (landjutan), 23.00 Tutup, 

njo sumarsono dengan 'Tjeriteranja: 

dengar, 20.30 Imbauan Indra: 20.45: 

oleh anak2, 12.30 Hidangan beberas 

e' 2" 3 
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21. Berita AFP mengutip siaran k.b. 
-. Sovjet ,,Tass”, jang mengatakan bah- 

(Wa jang pertama kalinja membu: 
1 tank didunia ialah seor: us 

—. hama Zagriashki, dalam tahun 

—.| Gan — menurut Sovjet pul 
" pertama kalinja n 

| rat djuga orang Rusi: 
"$ deleyev, ahli kimia t 
    

  

   

  f ran Ra . Moskow 
5 .. resmi. .,Pravda”, me Lai 
F ahwa jang memenangkan Peran 
- Dunia Il ialah tentara Soviet ad 

menjelamatkan bangsa2 Eropa dan     

      

   
       

     

      
    

   

  

    
   

    
    
   
     

   

Asia dari p : fasis. Sekarang 
Sovjet pur mang aa, sendjata 
modern, kata ,.Pravda”, tetapi na- 
mun demikian tidak per dan ti- 

ni ..tidak punja tuntutan? tan? atas dae- 
negara manapun djuga”. (Anta- 

£ Pa. 
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“'Iterhadap pesan dari 
. fajenderal PBB Dag Hammarsk- 

e3. 1joeld | 

a0 | rintah2 RRT dan 
''andjuran2 jang telah diterima 
'baik oleh Madjelis Umum PBB   

    

1 | sekretaris 

» |Dag” Hammarskjoeld 
empat andjuran: 

      

   

   

     

  

   

    

    

    

"|. Kawat perdana 

nai Kom 

Burma Djuga 

ovjet Uni, India, Indonesia, 

ngambil , 

PBB jang akan datang 
“tersebut, : 

Imaktub dalam sebuah surat ka- 
wat jang dikirim oleh perdana 

: menteri merangkap menteri luar 
negeri RRT Chou En Lai kepada 

djenderal PBB Dag 
'Hammarskjoeld, isi kawat mana 
telah disiarkan pada malam 

| Minggu oleh Radio Peking. 
. Kawat-djawaban Chou En Lai 
kepada sekretaris djenderal PBB 

itu berisi 

      “1. Anggota2 ' jang mengambil 

lari kedua pihak beserta 5 
netral, jakni Sovjet Ru- 

Indonesia, Pakistan 
  

PI an “ 
onperensi Politik harus be- 
suatu konperensi medja 

ki |bundar. Akan tetapi segala pu- 

sj 
tusan jang nanti diambil oleh 
konperensi harus mendapat per- 

udjuan bulat dari pihak2 jang   

tj berperang di Korea. 
“38, RRT dan Korea Utara harus 

. diundang untuk menghadliri si- 

dang ke-8 Madjels Umum PBB 
be (guna membitjarakan soal mem- 

'perluas anggota2 Konperensi Po- 
a |litik itu, 

4. Segera setelah soal kompo- 
sisi Konperensi Politik ini dise- 

—. Hesaikan, kedua pihak jang ber- 
'Iperang di Korea harus mengada- 

siajkan pembitjaraan2 dan persia- 
ip|pan2 untuk menentukan tempat 

dan waktu Konperensi Politik. 

Sifat konperensi lebih luas. 
Dalam diawabannja perdana men- 

teri Chou En Lai menegaskan bahwa 
pemerintah RRT tidak dapat menje- 
tudjui sepenuhnja resolusi2 jang me- 
ngenai komposisi Konperensi Politik 
sebagai jang telah disetudjui oleh 

  
20 Madjelis Umum PBB. 

| bahwa Sovjet | Dikemukakan oleh Chou bahwa 
ikut sertanja Rusia dan 4 negara 
Asia tersebut tadi adalah perlu, ka- 
rena Konperensi Politik jang akan 
diadakan itu' akan membitjarakan 
masalah? lainnja jang mempunjai 
»sifat lebih luas daripada penjele- 

Isaian perang Korea”. 

'“Andjuran? PBB. 
menteri RRT 

Chou En Lai itu adalah djawaban 
1 sekretaris 

pada tanggal 28 Agustus jl. 
: meneruskan kepada peme- 

Korea Utara 

bulan Agustus | sp la sidangnja 

" Resolusi jang diterima oleh 

PBB itu menghendaki supaja se- 
“ 

1 n- (mua 16 negara anggota PBB jang 

      

    

fi | mengirim pasukan? ke Korea ha- 
-|rus boleh mengambil bagian da- 

'lam Konperensi Politik, dan bah-   

  

     

  

“Iwa dipihak Utara, Sovjet Uni 

- 

Sport Renang Su- 
Di- Pisah '-kan 

R Bandung aka n diadjukan Ren 

emandian Umum”. Peraturan demiki 
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— Polit 

  

   

     

     
    

  

   
    

       

      

ical- 
t Di 

4 

idjaga djangan sampai 

  

Iberikan kepada Panitya Sosial 

| menc 

olahraga 

menimbulkan akibat2 jang djus 
“jang berbahaja bagi kepenti 

s pemerintahan Kota-Besar 
ar Bandung melihat pentingnja 

gat j makin besar dari 

| renang di Bandung. Bandung de 
mempunjai 2 pemandian 
Naaah mendjadi 

umum jang ada akan 
  

   
     ana peraturan tentang pe- 

     
    

  

   mandian umum tsb memuat peratu- 

ran2 mengenai tjara2 untuk Meng 

usahak nnja, sjarat untuk mendjaga 

kesehatan dan keselamatan pengun- 

djung2nja, dan lain2. Pasar jg se- 

mula hendak ditjantumkan dalam 
rentjana peraturan tsb mengenai ke- 

sopanan dihilangkan, untuk kalau 

perlu diatur tersendiri dalam per- 

aturan lain. 
Oleh DPD rentjana tsb Ia, di 

an 

Panitya Hukum dari DPRDS untuk 

apatkan  pertimbangannja. Pa- 

'a ial jg untuk itu telah bersi- 

g 2 kali tidak dapat memberi- 

an suatu usul atau pertimbangan   
   
    
   
     

  

    
     

   
    
   

  

     

  

     

   

    

     
   
    

  

   

            

   

        

       

      

    
    

nempatkan 
1 Vie 

ng Komando, ting 
5 Indo ina bari | 

f tah berita kantorberita 
1 tang jang 

   
   

kabarnja, t 
La Djen 
panglima pas 

(£ Indo-China, 
| itu sebagai hisa 
mata-mata, 

    

    

'E memberikan kesempatan 

jg njata, hanja memberikan suatu 

#saran. Titik berat saran Panitya So 

al- tsb diletakkan pada soal keso- 

an dan pemisahan antara perem 

puan dan lelaki, soal jg menurut ke 

idjaksanaan DPD tidak djadi di 

mkan dalam rentjana  peratu- 

an Panitya Sosial tsb antara 

in. berbunji: ,,Pengusaha - harus 
/ waktu bes 

ng chusus bagi kaum lelaki dan 

aum wanita, segala sesuatu 

untuk menjatakan pengakuan terha- 

aliran masjarakat jg menghen- 

pemisahan mandi antara kaum 

“dan lelaki. Pada waktu2 chu 

larang berenang tjampur anta 

ki dan perempuan. Pengusa- 

arus memberi pengumuman ig 

g dengan  papan-merk: Dari 

s/d djam chusus Ian 

Panitya Sosial tsb lebih 

uga hendak 
atjam pakaian 

ipakai oleh perenang2. 

  

TA BESAR RUSIA UTK 
URMA MENINGGAL 
2. DUNIA. 

         

        

    

        

      
    

     

man tersebut mengatakan 

RT-Korea Utr.T 

Ke »mposisi Ko 
Politik 

ovjet Uni - India-Indone 

RT: DAN KOREA UTARA pada ni ken Samba 
an?Madjelis Umum PBB mengenai siapa jang harus ikut» 

tu bagian dalam konperensi tersebut di 
"ikut berperang di Korea. Selandjutnja dituntut 

| Korea Utara diundang untuk menghadliri 
guna membitjarakan s 

Djawaban pihak Utara itu ter-j 

wanita dan dilarang untuk le 

menentukan 
mandi jg 

idium tertinggi Soviet Uni pa 

Saptu mengumumkan, bahwa 

uv duit, duta besar Rusia 

c Burma telah meninggal dunia. 

Vladimirov telah meninggal 
“setelah menderita sakit jang) 

  

     
Harus Di 

Pakistan dan 1 irma d 

si 

: ijurk 
rika Serikat dan 
mengadakan per 
'tuk menentukan 
mana Konperensi 
akan dilangsungkan, 

akan datang. AN 
Pada tanggal 1 September jl., 

16 negara PBB tersebut mengada- 
kan pertemuan di Washington 
dan dengan perantaraan Swedi 
negara netral, pihak Serikat ke 
mudian mengusulkan kepada pi- 
hak Utara Djenewa, San Fran- 
Cisco atau 

tempat konperensi, dan disaran- 
kan supaja konperensi diadakan 
pada tanggal 15 Oktober jad. 

Harapan Utara. 
sementara itu Radio - Peking 

ral Peng Teh Huai, nglima, 

Utara sungguh2 — menghendaki 

akan diadakan nanti akan “dapat 
membawa penjelesaian masalah 
Korea dengan  djalan “ perundi- 
agan. Djenderal Peng Teh Huai 
menjatakan. harapannja itu se- 

ngenai hasil2 jang telah ditjapai 
oleh 'pasukan2nja di Korea. 

Sidang .Dewan “Pemerintah 
RRT itu menurut Radio Peking 
dipimpin oleh Mao Tse Tung, dan 
antara lain dihadliri oleh. menteri 
luar negeri Chou En Lai. 
Peng Teh Hui selandjutnja me- 

njatakan bahwa ia menjokong 
berumusan mengenai Konperensi 
Politik sebagai telah diusulkan 
oleh utusan Sovjet Andrei Vis- 
hinsky dalam PBB, dan oleh per- 
gina menteri RRT Chou En Lai 
dan perdana menteri Korea Uta- 
ra Kim Il Sung. (Atara). 

Evelyn Ay.Miss 
America 19538 
la Seorang Mahasiswa 
Technologie: Ingin Ber. 
praktek Di India Kelak 

NONA - EVELYN AY, dari 
Pennsylvania, malam Minggu jl. 
telah mengalahkan 51 pesaing la- 
innja dan dengan demikian ia di- 
pilih sebagai ,,Miss America 
1953”. Miss Ay adalah mahasis- 
wa tehnologi, tingginja 172. cm, 
beratnja 60 kg, rambutnja ash 
biond”. Atas pertanjaan -pers, 
Miss Ay mendjawab bahwa ia 
ingin mempraktekkan kepandaian 
tehnologinja di India, dan akan 
kawin djika sudah bertemu dgn 
djodohnja. 

PERLETAKAN BATU PER- 
INGATAN”. PUSAT PERU- 
MAHAN MAHASISWA 

— DIAKARTA. 
Dari pihak jang bersangkutan 

diperoleh kabar, bahwa pada ha- 
ri Selasa tanggal 15 September 
1953, di Utankaju Rawamangun 
(Golfveld) Djakarta djam 9.00 
pagi akan dilangsungkan ,.upatja 
ra perletakan batu peringatan” 
bagi perumahan mahasiswa Dja- 

karta, jang akan dilakukan oleh 

presiden Sukarno. : 

Selain para pembesar2 jang 

mendapat undangan, maka dunia 

guru-besar dan mahasiswa diha- 

rap menjaksikan  upatjara terse- 

but, oleh karena peristiwa ini 

ting bagi penghidupan universi- 

ter, chususnja penghidupan ma- 

hasiswa. , 

  

Observatorium 

Terbesar Di Asia 
Akan Didirikan Di 

Djepang 
DIUMUMKAN - hari-Minggu 

lengkapi dengan teleskop | 

bubuhi reflektor, jang besarnja 

lomar, California, Amerika Serikat 

jang garis-tengahnja 200 intji. 
3 5 
“.   

inja pada tanggal 28 Oktober jg. | 

ai 

Honolulu sebagai 

mengumunkan kahwa djende-| 

pasukan2 sukarela Tionghoa di 
Korea, pada hari Sabtu telah me-| 
njatakan bahwa RRT dan Koreal 

supaja Konperensi Politik jang| 

waktu ia memberi laporan kepa- 
da Dewan Pemerintah RRT" me- 

adalah suatu hal jang sangat pen | 

Tokyo, bahwa Djepang akan mendi- 

rikan observatorium jang terbesar di, mua terus dibawa ke Teheran, 

Asia: Observatorium ini akan diper-' mana mereka akan diperiksa. lebih 
jang di- land 

74: 

intji. Gelasnja akan didatangkan, da- 

ri Inggeris. Pekerdiaan “akan dimu- 

lai dalam bulan April tahun depan 

dan akan: selesai dalam tempo 3 ta- 

hun. Beaja jang dibutuhkan besarnja 

327.600.000 yen ($ M0-000). Teles- 

kop pakai reflektor jang terbesar di- 

dunia adanja diatas bukit Mount Pa: 

  

  

  

  

  

4 - | grafis-telegrafis meninggal 

Anggota2 Delegasi Pem 

Frnt Nasional Mossad 
dan ,,Kekuatan Ketiga”. 

' Polisi Teheran malam. Mingu j.l. 

mereka menggerebeg 2 gedung. di- 
mana Partai Tudeh mengadakan ra-| 

pabrik bata Tan TR serta texril 
Hdibagian 'selatan Teheran, hari Sabtu | 

protes terhadap penangkapan bebe-| 
tapa kawan mereka. Tentara ber- 
usaha dan berhasil membubarkan- 
nja, sesudah timbul . bentrokan.| 
30 Demonstran ditangkap. | 

|“ Seterusnja diwartakan,” bahwa 
kementerian luar negeri Iran hari 
Sabtu j.L kirim nota kepada kedu 
taan besar Irag di Teheran, da- 
lam mana dinjatakan, bahwa ke- 
tika polisi Iran mengadakan peng | 
gerebegan kedalam tempat perte 
muan Partai Tudeh, telah 'ikut 
tertangkap 4 orang Irag. Diterang 
kan bahwa menurut  dokumen2 
jang terdapat “pada mereka, 4 
orang tadi adalah anggota ,,salah 
satu organisasi terror Irag”. Dua 
dari 4 orang tadi telah ditembak 
mati. ' : 

  
Po Ada apa di Azerbaidjan ? 
| Sementara itu diumumkan, 
(bahwa Komisi Keamanan Nasio- 
nal Iran malam Minggu ' bersi- 
dang dibawah pimpinan PM Za- 

ihedi. Menurut keterangan, komi- 
“si terutama membifjarakan kea- 
daan didaerah Azerbaidjan, di 
Iran barat-laut, berbatasan dgn. 

“Sovjet Uni. 7 

Angg. Delggasi pemuda 
Iran ke-festival  Bukarcst 
ditangkap. 

Polisi Iran hari Sabtu telah mena- 
han 96 orang pemuda2 Iran” jang 
baru 'sadja pulang kembali dari Fes- 
tival Pemuda .dan Peladjar2 Sedunia 

untuk Perdamaian dan Persahabatan 
ke-IV jang baru2 ini diadakan di 
Bukarest. Demikian diwartakan oich 
AFP, Penahanan itu dilakukan ke- 
tika pemuda2 itu turun dari kapal 
dipelabuhan Bandar Pahlevi. Sebagai 
alasan untuk menahan mereka itu 

| menurut AFP karena. adanja  duga-   
di: an2 bahwa mereka itu adalah ang- 

| gauta2 Partai Tudeh. Mereka itu se- 
di- 

jut. Demikian AFP. (Antara). 

t 

| 

Dilapangan Farnborough.  (Inggeris) 
tampak pesawat Heron-1, sebuah pe- 

' sawat' pengangkut “jang. dapat mem- 

“bawa 14 sampai 17 orang. Pesawat 
Nini. dan pesawat2 lainnja “diperlihat- 
kan pada suatu demonstrasi pener- 
bangan jang dimulai ' pada tanggal 
8 September di. Farnborongh. . Ka: 

' pal terbang Heron-1 diuntukkan GIA 
dan dibuat oleh pabrik De Havilland. 

, 

  

   

     

telah tangkap 45 orang lagi, ketikap 

|pat diibukota Iran. Buruh beberapa . 

jl. mengadakan demonstrasi sebagai | 

4 Orang Irag ditangkap gkap. : 

GEMPA BUMI. DI JUNANI. Pulau2“Ionia telah ditimpa gempa buani 
jang tak terkira. Pada permulaan sudah nampak beratus-ratus orang jang 
tewas karenanja. Pada gambar: barisan penolong dari polisi dan angkatan 
laut di Argastoli sedang bekerdja diruntuhan kantor pos dimana tele- 

dan tertimbun runtuhan2. 

ran ,Budak” Asing” 
uda Iran Ke Festival - 

Bukarest Ditangkap Setiba Mereka Di Iran 

SURATKABAR ,,Mardom”,suara Partai Tudeh Iran ja - 
larang itu, hari Minggu untuk kedua kalinja sedjak Diendorak Za. 
hedi menggulingkan Mossadegh, ssefjara rahasia telah terbit kem- 
bali, Dalam penerbitan hari Minggu, .,Mardom” : 
partai2 jang menjokong bekas P.M. Mossadeugh 
smelawan dan mengusir budak2 asing”. P: 

berseru kepada 
supaja mereka 

Partai2 jang menjokong 

  

egh ialah: Partai Iran, Partai Pan Iran 

  

Kambodja A 
“ tral Thd Vietminh : 

' Para penindjau Perantjis dan 
Amerika mentjurahkan perhatian 
besar akan pedato radio perdana 
menteri Kambodja jang fterde- 
», pang agak netral” dan dalam 
pedato mana ia andjurkan 
kepada  fihak Victntuh AN 
menghentikan tembak menem- 
bak, karena ,,negara kini telah 
mendapatkan  kemerdekaannja”. 
Berbitjara dengan mendapat per- 
setudjuan radja Norodom  Siha- 
nouk, perdana menteri Penn 
Nouth menerangkan, bahwa rak- 
jat Kambodja tidak anti komunis. 
Ha menerangkan kepada fihak 
Viefminh, bahwa apabila mereka 
berteripur untuk kemerdekaan 

dingan dengan fihak Perantjis. 

Ia 

ber meletakkan sendjata. 

lan Kambodja. 

rangkan, bahwa pesan itu 

gres Amerika tidak akan membe 
rikan bantuan militer dan ekono 
mi kepada Kambodja. 

“ Peringatan  Penn 
kepada gerombolan. 

ia lebih landjut 

Kambodja kini 
djud”. 

peringatkan, 
nja akan mengambil 

bolan 
sampai tanggal 31 Oktober 
belum meletakkan sendjata. (UP 

“politik .penaklukan” jg didjalankan 

#rat"Konrad  Adenauer. 

Pong Mo Ikolekig .Kati Mare” di Neu Bran- 
gaknja Ne- 

negara, maka kemerdekaan itu te 
lah ditjapai dengan djalan perun 

mendjandjikan pemberian 
ampun untuk semua  pemberon- 
tak jang sebelum tanggal 1 Okto- 

Pendjabat2 tinggi dikantor ko- 
misaris tinggi Perantjis, Jean Ris 
terucci' di Pnom  Penh, menjata- 
kan ketjemasan mereka tentang. 
kemungkinan2: efek daripada per 
njataan perdana menteri itu. Me 
reka menerangkan, bahwa pesan 
itu tampak benar akan kenetra- 

Seorang djurubitjara kedutaan 
besar Amerika kabarnja mene- 

angi dapat 
diartikan sebagai tanda tidak ke- 
sediaan fihak Kambodja untuk 
berperang terhadap sedjumlah ke 
tjil kaum pemberontak dinegeri- 
nja. Diterangkan olehnja, bahwa 
sikap itu dapat menjebabkan kon 

Nouth 

Dalam pedato Penn Nouth itu 
mengandjurkan 

kepada pasukan2  Vietminh dan 
gerombolan Issarak supaja mere- 
ka menghentikan tembak menem 
bak terhadap pemerintah Kambo 
dia, karena ,,kemerdekaan penuh 

hampir  terwu- 

Tetapi perdana materi mem- 
bahwa vemerintah- 

tindakan2 
keras terhadap anggota2 serom- 

Issarak apabila mereka 
ini 

: Adenauer “Perbesar 
 Petjahnja Perang 

»hiberte Peringatkan: Awas Baha'a Djerman 

Ko BIRO! 
telah menjetudjai satu resolusi jg menjatakan, bahwa kemenangan 
Adenauer dalam pemilihannja di Djerman Barat telah memperbe 
sar bahaja perang di Eropa dan diseluruh dunia. Resolusi tsb. 
diumumkan dalam harian komu nis 1 Humanit€” pada hari Sap- 
tu jang menjatakan, bahwa kemenangan dalam pemilihan klik 
militer Adenauer adalah membahajakan keamanan Perantjis. Re 
solusi tsb. mengatakan, bahwa kerusuhan2 pada tgl. 17 Juni di 
Djerman Timur telah dihasut dan dapat menimbulkan perang dan 

telah memperlihatkan, bahwa golongan jang menghendaki pemba 
lasan dendam ada dibelakang dan dipersendjatai oleh Amerika Se- 
rikat dan lain2 golongan dunia imperialis telah siap untuk mena 

Ko rik Djerman dan dunia kedalam avontir2 jang djeick. 

Resolusi tsb. mengandjurkan Ge RA 
'kepada semua orang2 Komunis, 
sosialis dan buruh untuk menga 

Idakan front jang kokoh untuk 
|menentang dipertahankannja ra- 
tifikasi ,.perdjandjian2 perang 
|Bonn-Paris.” baba 

Fatsal2 lain dalam resolusi ter 
sebut menjatakan perlu dilaksa- 
nakannja perdjandjian - pemberi 
bantuan bersama Perantjis-Sov- 
ee 

POLITIK partai komunis Perantjis pada hari Djunvat 

  

Istiglai 
Diselidiki 

Adakah Sangkut Paut Den 
Pertjobaan Pembunuhan 

Saltan Marokko ? 

PEMBESAR2 PERANTIIS 
di Rabat pada Sabtu malam se- 
dang melakukan — pemeriksaan 
apakah partai Istiglal (partai ke- 
merdekaan) Marokko mempunjai 
sangkut pahut dengan pertjoba 
an pembunuhan jang telah terdja 
di pada hari Djunyat itu atas diri 
sultan Marockko jang baru, Mo- 
hammad Moulay bin Arafa. 

Harian pro komunis ,,Liberte” 
dalam “karangannja jang dimuat 
dalam halaman muka pada hari 
Saptu mengemukakan persamaan 
nja antara politik menteri luar 
negeri republik Weimar, Stress- 
man dalam pembangunan ekono 
mi dan militer Djerman setelah 
perang kesatu dengan politik jg 
dilakukan oleh kanselir Adenauer. 
Karangan tsb. jang ditulis seba- 
gai pendahuluan dalam kupasan 

Inja mengenai Stressman dan 
| Adenauer — berkepala Semua 
orang2 Perantjis harus sadar ter 
hadap bahaja Djerman.” 

Tentang pertjobaan pembunu- 
han atas diri sultan pada hari 
Djum'at itu, kini didapat kabar 
bahwa jang melakukan pertjoba- 
an pembunuhan dan jang telah 
ditembak mati oleh serdadu pen- 
djaga sultan itu ialah seorang ber 
nama Allal bin Abdullah, beru- 
mur 28 tahun, jang menurut pem 
besar2 Perantjis katanja termasuk 
anggota sukubangsa - pro-Nasio- 

Mengenai tulisan jg mungkin 
ditudjukan kepada pembatja2 jg 
bukan komunis, harian tsb. me- 
ngatakan, bahwa Stressman telah 
merintis djalan bagi. Hitler, se- 

dangkan Adenauer melandjutkan | hal dari bagian barat-laut 'Ma- 
politik Hitler. - rokko. 2 
Harian tsb. selandjutnja — me- 

njatakan, bahwa berhubung dgn Partai Istiglal jang telah dila- 
kemenangan Adenauer dalam perang oleh pembesar2 Perantjis 
milihan telah membuktikan bah 
wa politik Adenauer telah men 
dapat bantuan dari sebagian besar 
rakjat Djerman. Harian tersebut 
memperingatkan orang2  Peran- 
tjis, bahwa persetudjuan dari 
rakjat Djerman berarti kelahiran 
kembali Panmunjomisme dan me 
njatakan, bahwa ..Deutschland 
ueber alles” merupakan lagu ke 
bangsaan bagi Bonn. (AFP) 

itu dalam poster2 telah 'mengan- 
tjam sultan Moulay Arafa sedjak 
ia diangkat oleh pembesar2 Pe- 
rantjis tiga minggu jl untuk meng 
gantikan sultan Sidi Mohammad 
Bin Yussuf jang sekarang hidup 
dalam buangan dipulau Corsica. 

University Islam 
Perdana Menteri Republik Demo- 

krasi Djerman, Otto Grotewohl, me 
(nerangkan dalam pidatonja, jg hari 

PENDAHULUAN U.LI. 

kana diumumkan di Berlin, bhwl|. SYARAT PENERIMAAN 
jerman Timur . dibikin mendjadi 

benteng kemerdekaan” melawan 

oleh Perdana Menteri Djerman Ba- 
ra Grotewohi 
memberikan pidato tsb hari Djum- 
'at kepada para anggauta pertanian 

  
denburg, 150 mil disebelah: utara- 

Inja Berlin. “Grotewohl mengatakan: 
t,,Untuk menjatakan tudjuan politik- 
nja, Adenauer tidak lagi berbitjara 
tentang menjatukan kembali Djer- 
man, tetapi tentang ,.membebaskan 
Zone Timur.” (Antara). 

SJARAT PENERIMAAN 

»Brabanzon 
Tidak Akan 
Terbang 

Suatu Kegagalan 

! 

TELAH EMPAT TAHUN Ia- 
manja surat2 kabar Inggris senan 
tiasa penuh dengan laporan2 ten 
tang penerbangan pertama pesa 
wat raksasa Bristol - Brabanzon, 
jang sedianja dipergunakan utk. 
perhubungan dan termasuk pesa 
wat jang terbesar. Sesaat kemudi 
an, setelah pada tg. 4 September 
1949 pesawat ini muntjul diatas 
kota London,- chalajak. ramai 
mendjadi 'insjaf bahwa kaum 
tehnisi pesawat terbang dari Ing 
gris telah memperoleh tehnik baru 
aa pembuatan pesawat terbang 
'dan menempatkan negeri Inggris 
|dalam barisan pertama dari ne- 
geri2 pembuat pesawat. terbang. 

Para ahli tampak tidak demikian 
enthousiast terhadap hal ini dan. ke 
'mudian ternjata bahwa tiada maska 
pai penerbangan jg besar jg sanggup 
untuk membeli dan menempatkan- 

PENDAFTARAN MASUK : 

but. 

UANG PELADJARAN 

pan 

  

  

  ea 

1 . 

DjenderalZ 
ca » 1 @ 

Yasis Djepang 
Digunakan Lagi Oleh 

Yoshida 
PEMIMPIN2 FASIS dari be- 

kas angkatan darat dan laut Dje-- 
pang kini mulai muntjul kembali 
seorapg demi seorang, setelah pe 
merintah  Yoshida dengan te- 
rangZan mengumumkan maksud- 
nja untuk perluas korps keanra- 
nan nasional “dan korps keama- 

nan pantai, jang merupakaninti 
dari angkatan darat dan laut Dje 
pang, demikian" dikabarkan dari 
Tokio. Yoshida telah mengang- 
kat 4 letnan-djenderal dari bekas 
angkatan darat dan 2 laksamana- 
muda serta 2 kapten dari bekas 
angkatan laut sebagai instruktur 
lembaga penjelidik keamanan na 
sional, suatu sekolah jang “akan 
didirikan bulan Oktober jad, un- 
iuk melatih opsir2. . 

Djenderal2 itu ialah  letnan- 
djenderal Yutoka Imura, koman 
dan tentara Djepang jang agresif 
di Asia Tenggara selama perang 
dunia kedua jang lalu dan direk- 
tur lembaga perang total diwaktu ' 
perang jang lalu: letnan-djende- 
ral Koji Sakai ahli dalam perang . 
agresi  laksamana-muda Yoshio 
Yamamoto, kini penasehat de- 
wan keamanan “nasional dan se- 
orang opsir bekas angkatan Jaut 
Djepang. - 

Beberapa anggota bekas  ang- 
katan udara Djepang terdapat di- 
intara instruktur pada pangkalan 
latihan korps keamanan pantai 
basi penerbang2 angkatan laut 
di Kanoya jang terletak paling se 
belah selatan 'Kyushu. Diantara 
mereka terdapat Shigitsuju Maki- 
no, jang telah ' menenggelamkan 
kapal penempur Inggeris (Prince 
of Wales” disekitar Singapura da 
lam perang dunia ke-2 jang lalu, 
Jan Masonabu Ibusuki, jang. te- 
lah ikut serta dalam serangan ter- 
hadap Pearl Harbour. (Antara 

EKSPEDISI KEBUDAJAAN KE 
THAILAND., 

American Museum .of Natural 
History” mengumumkan pada hari 

ahwa segera akan dikirim gam at, b 
'suatu ekpedisi kebudajaan ke Muang 

Thai, untuk mengumpulkan bahan2 
' mengenai pelbagai suku bangsa.-Rom 

(Antara). 

Untuk masuk ke Faculteit, 
Tingkat I dan II mulai diumumkan ini 
hingga sampai tg. 10 Oktober 1953. 
Untuk Udjian masuk ke Faculteit dan Penda- 
huluan Tingkat IL, djika mentjukupi sjarat, : 
akan diadakan pada pertengahaa bulan 
Oktober ”53. “ 
Uang 
Rp. 25 (Pendaftaran Rp. 10, udjian Rp. 15). 

: Uang Peladjaran sebanjak Rp. 360 untuk 
I (satu) th. peladjaran, dengan angsuran. 

DEWAN. PENGURUS U.LIL. PUSAT 

  

bongan tersebut akan terdiri dari Ro 
bert Weaver dan Thomas. L. Good- 
man. 

SXEKKKKE KEKE KAKEK RK RN AA 

lnadoneya 
Tahun Peladiaran 1953/1954 

: Jogjakarta/ Surakarta, 
Tingkat I dan II. : 

: UNTUK FINGKAT 1! (dua) 
a-Peladjar-peladjar jang berpendidikan 6Ga 

7 th. Sekolah Rakjat atau Ibtidaijah di- 
tambah dengan 5 th. di Madrasah Me- 
nengah (3 th: Menengah Pertama dan 
2 th. Menengah Atas). : $ ut 

b-Peladjar-peladjar dari Sekolah/Perguruan 
| lain jang sederadjat dengan itu. 

Kesemuanja dengan sjarat  udjian masuk 

terdiri 
Inggris, Bahasa Arab, Agama Islam, Se- 
djarah Umum dan Indonesia, Tata Ne- 
gara dan Ilmu Bumi. 

UNTUK TINGKAT: I (satu) 

a-Mereka jang tidak lulus dalam udjian 
masuk Tingkat II dapat diterima masuk 
dalam Tingkat I. 

b-Peladjar-peladjar jang berpendidikan 6 th. 

Sekolah Ra'jat atau Madrasah Ibtidaijah 
ditambah dengan 5 th. di Madrasah Me- 
nengah seperti : 
Nadhotil Muslimaat, Muallimin, Mualli- 
maat, Al Islam, Al-Iman 

diseluruh Indonesia jang 
ngan itu, dapat diterima 

(Zonder udjian). 
c-Peladjar-peladjar dari Sekolah lain jang“ 

sederadjat dengan itu, dengan udjian lisan 
mengenar sekedar bahasa Arab dan Pe- 
ngetahuan Agama. 

Untuk Jogjakarta bertempat di Secretariaat 
U.LI. Terban Tarogn no. 14. 3. 
Untuk Surakarta bertempat di Kepatihan. 
Harus disertai surat keterangan dari Kepala 
Sekolah jg. menerangkan perintjian lamanja 

(Peladjaran) dari Madrasah/Sekolah terse- 

Jogjakarta 
mempunjai 2 (dua) 

atas: Bahasa Indonesia, Bahasa 

Kullijatul- Muballigin, 

d.LI. Madrasah 
sederadjat de- 
dengan seleksi 

Pendahuluan 

- 

pendaftaran dan udjian  sebanjak 

Ketua. 
SM EK KLHK KR EKK ERA KY 

  

nja dalam perhubungan penerba- 
|ngan dari pesawat ini telah mentja- 
pai kali jg ke-164-nja-djumlah 382 
djam.   
Pesawat type ini djuga jg kedua 

sedang dalam penjelenggaraan - dan 
sebagian telah selesai serta menelan 
ongkos £ 6,5 djuta (Rp 208 djuta). 
Untuk pesawat kedua ini masih di 
perlukan ongkos extra sebesar £.2 
|djuta. Landasan terbang dan hang- 
garnja untuk pesawat Brabanzon ini 
memerlukan beaja £ 6 djuta. 

Untuk menjelesaikan usaha ini pe 
merintah Inggris harus ,mengeluar- 

pukul 

an Makan 

KITA 
Dihalaman G RTS — BODJONG 116. 

Tiap hari buka pukul 10 pagi — pukul 3 siang sk 

5 sore — pukul 11 malem 

Menerima pesenan untuk Rapat-rapat dan Pesta-pesta.     kan beaja sebesar £ 122 djuta 
  

(Rp 400 djuta). Oleh karenanja pe- 
merintah Inggris kini telah - memu- 
tuskan untuk menghentikan pembua 
tan type tsb dan berniat untuk mem 

bongkarnja. 
Impian dari pembuat2 pesawat 

terbang ini kini telah lenjap. 
Harapan baru diletakkan pada 

Britannia, sebuah pesawat untuk 
perhubungan dengan sekrup2 turbi- 
ne. Maskapai BOAC kini telah me- 
mesan 25 pesawat. 

Selalu Sedia: 

JEEP dil.   
),   T 

  

ENAK « SEDEP 

Bisa dapat pa at 
ea Aa sa SAN AI 

B   4 AT Cu   BUKAN 
PERHATIAN!!! Di Semaran 

   

Terkenal sedari taun 1881 

| perKu 

|. GG. R #9 : ut G, BARU 109 - SEMARANG 

      

   me bana lap Aj 

EMPUK   GURIH 

WEHAN 

BAJ     
Iss 

TIRUAN 
tida buka TJABANG (hliaal)       

    He 

     

  
  

“4 

Mesin Motor Carapteeti Short Block $ Radiator: Kruk As, 
Roda Velg: Veer2 dil. dari DODGE — CHEVROPET — 

Toko »,SELECTA“ 
“ BODJONG 230-—5 TELP. 594 - SEMARANG 

iong Tjhiu Pia-Tjap-Baji 
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A0G€E1 jas. jang mung! , contant dengan uang jang sah: di Diakar- : ” dialam mimpi. ad 
ak 2 k ntt 21 ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Nusantara ea Ta N G 
ntuk segala keperiuan di-mana? z ta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Aa raba c PNS AWAS SLB NE 3 

Ha Fa ap Tn dan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, aan G 9 
$ : $ PL Bae kans 2 Naa | 

ja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. Nu 8 1 COLIBRITA Png £ 
Dalam tiga warna dan tiga matjam huruf. BANK INDONESIA di Ban djarmasin, Malang, Batam. # oregpeug ba Mera Pe Naa OIL 

5 iara ..pengiri tertjatat” melalui pos, paling jan UNS Fien Tapa "EM K2 ternama. | 26 $ kaca pne sag Maa ia atau se-alamat, hanja dengan pengi- KAYA S1 , 3 AN riman poswesel kepada Esco ma obaek, Na 2 sabun wangi penawan hati! A OP PA 4 MAN trommel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, Padang, , Na Import #N. V. MARBA 2 974 Tablet-ta Pe aan “ Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok Betong Ah Ea Sea Na 
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AAA AAA Aa aan ada dalam tiap keluarga. Mele- esa an penuh harus dibubuhi Rp. 1-— guna bea admini- - 5 : njapkan sakit-sakit, demam dan | sirasi dan pengiriman. » Kursus Kilat Radio-Monteur & | penjakit-penjakit Negeri panas PEMESANAN HANJA MELULU PADA KANTOR? ES- RADIO FOSPITAL  Randusari 47 Semarang 
ge Ja sekalian orang dari segala | '” COMPTOBANK N.V. dent ba 8096 Telah lulus udjian tg. 9—12—13 Sept. 1953. 

8 Ta : sanga. PN PN TNI Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim an Soedarto, Simeon' Soemarno, Goei Tjia Sien Kioe, Soebadija, 
1 5 A : umur. $ : lah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim Pee Ko Sien An, Rd. Abdul Munthalip, Njoo Tjhien Kong, St. Dja- at 2 Djuga menjembuhkan sakit datang itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, Tan wuh, M. Hasan, Oei Kok Hoo, Tjia Sien Tjiauw. 

Frrak Sedap Ciih Empuk 3 La. bulan dengan tjepat dan tepat. demikian ini dilakukan menurut pertimbangan Escomptoban Panitia Pengawasan : AN Pn ai 
mena 1 Lena ke pnapean Nae . 5 3 

N.V. £ 
etua : 2 goeng soenjoto. : 2 au a: “da Cnenk, 

3 2 , 0 d ST TOC OB: 53 Pem. cursus : Liem King Hwie. 
Hn ba NA terkenal 35 tahun Tablet-tablet 'ASPRO PENARIKAN, di naa BD EROIO, ketjuali djika PILOEG BARU dimulai tanggal 16 September 1953. 
Isa aapai pada: : tidak berbahaja, djuga dihadapan Kantor leh Menteri Sosial HARI LES: Rebo djam 5—7 sore Saptu djam 4—6 sore. Pendaf- 

:. ana tanggal ini dipertjepat oleh Na ah , adiah2 taran dengan bajar uang pangkal Rp. 20.— dan 4 bulan uang cur- 
uma akan k dak terdjual habis, maka hadia . 1 2 ea jang Ta PN Mn ana : sus di: RADIO SAMPURNA, Gg. Pinggir 140, Telf. 892, Semarang 

Z 2 seketjil-ketjilnja. akan GiKurangKkan 5 “1 ato kas tiap hari kerdja djam 8—12 siang. 
Fa 3 T wW A N KR I E # 1 “ 5 Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan “dalam :surat2 E Tekan datang sekarang! Djangan sampai kehabisan tempat. 

: ASPRO 3 bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. | Ploeg penghabisan dalam tahun 1953. 
Gang Pinggir No. 23/25  — Telp. No. 1050 tak pernah mengetjewakan If Pal Daftar2 penarikan jang resmi dapat Stan oleh Escompto-- tt Aa KT Be A f 2 .V. dengan pertjuma atas permintaan. : SEMARANG Distributeurs : JACOBSON VAN DEN BERG & CO. xv. Ba N PENDJUATAN PADA 1 OCTOBER r953: CI TV CONCERN CINEMAS Maman 

(PPPA ta MA LN EL LL LE TR LL LN TEE EM LL : 
    

Ini Malam d. m. b. (u. 17th.) 
FRANK SINATRA—SHELLEY WINTERS— 

ALEX NICOL in 

  LUX 
I— AI. — 

LA LL LAH ML LE Eh TE LL ML ALL AL AN TN TA SN MM JM JM LL LM LL AL AL AN TN TA     

    
     

  

Rumah: djam 7.00— 9.30 
5 djam 4.30— 6.30: sore 

MISTRESS OF THE WEST'S STRANGEST HIDE-OUT! 
Luar biasa! Kotjak! — Lutju! — Gempar!   

        

   

  

sma | GRAND Ini Malam Premiere (u. segala um.) : : : 2 29 Suatu film jang luar biasa TN AA NN ANA AMA Ta Dg MA Ta Maa MA EA aa MA SEM MEME MLM WM LL NN AAL AL Mana htaa 2 AA ,ADVENTURES of CHICOs 
The most unusual picture of them all! Wait and see! Tjerita dari seorang anak jang hidup dengan burung jang mendjadi sa- 

habatnja! Burung ini, bisa membela anak orang ini waktu dalam bahaja 

  

£ Terdapat dimana-mana dalam doos doos dari 5 e "sapa ) okter Mi t D W e l 1 G4 ( dan peti-peti dari 25 5 .. .. VI CEL ann 1lison ke Ata (IR. V. Soedjito| ” 4 2 nn r.nht-zh PP / - 3 j WONRDERFUL MUSICAL-ROMANCE WITH 9 FAVORITE SONGHITS 

7 
aa : : 2 

) Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. Penuh njanjian2 dan lagu? jang safigat menarik dan merdu! / 
Memeriksa wanita hamil / 

/ Nee ya bersalin dad | Akan datang: MARLENE DIBTRICH — ARFTHUR KENNEDY e akte. . 4 
. “ in / ( |ojam bitjara : | ,Rancho Notorious" soon olx 

/ ( 
( 2 
/ 
  

  c. mam 
  

  

PERANG KOREA BERACHIR !? 
— MESIR AKAN ADA APA ???! 

  

2 Anas 

Pontianak, 8 April 1952. 
  

    

  

   

   

  

  

     
       

      

  

             

  

       
  

               

. : , 
maut! Menggemparkan! 

: PERANG I Buku Fe 

i Mal l k 13 th.) 
: (3G - : | Kepada : Ini Malam d. m. b. (u. 13 th. Ta A P : £ PU » ANGGA TI Toko Obat "BINTANG TUDJUH" INDRA 
2 | 3 £ | (Krekot No. 11 ) 4 D MALAY FIM. PRODUCTIONS TO.” 2 : | DIJAKARTA-TRAYA LA “ WE ae | Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. : | 1 “& aa p.RAMLEEROSENANI Se Pore Li Isinja al.: “ Hmu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- “ "YA MUSALMAH Te Pa ' -Gjadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- j It . NE aman P- : Berbareng - I gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), “5 £  Djejobojo, rama- Dengan horwat i "1 1 Se & e #3 5 5 : | lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubra: — "“ Per La ja Jang bertanda tangan dibawah : Sx FI an 3 ROY AL 

| ' lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. »Wong agung kesing- ini Sud jono Djurutulis pada Perusahan Dagang : Ti | Ia & $ j gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak. IPS! VI 22027.30-09.30 1 
f 4 hat terangkat”, — “ Kupasan Djojobojo, a.l. rian Pune TA erna! Pap sangat Batan Mean tnial sekali, Jaa | nnea sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditana awa Sudan seklan lamanja saja menderita sakit ba- Asa | sama Bana anna (Sudahkah kini 'dzaman Kolosembogo?): — 1 sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang Naah O 
| “ Ramalan Ronggowarsito, al: ,,Saiki tjelingan wesi, mengko tjalkngan gaib”. (Apakah On Pn keluaran, tetapi penjakit saja Ha Oo 1 artinja ramalan ini?? 9: — “ Sjair Ronggowarsito, all.: Keong lurik. separan-paran... S3 1 juga. de | . Na an & a lmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- Maka setelah saja mentjobakan obat Haa i : 
| (Apakah ma'nanja ?)! —“ Puspa Ragam, beraneka ilmu Na na TN batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik 3 kake Satu tjerita jang memikat da cg kan ! 

nesia, untuk memilih hari terbaik dan saat tertepat guna ' mentjari Djodo, Perkawinan kali untuk mena an per jaka PI torpotut ag Ag Ni So ee Inpa kia 
| mendirikan rumah, pindah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- lah 3 hari-saja terus memakan otat itu anjakit ita |! Dimana2 tempat film ini dapat sambutan hanvat ! 

k | tjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan oa — 5 in dna han NT Kan Saja pun sembuh sama sekali. "3. dn | - 

| uh : keberuntungan dalam Pertjintaan, -Pergaulan, Pe £ 
' £ : 

| donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, ingosari, Jopa Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bah bat 1 t | Color 
: | Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara Pen Pn 2 an en tjap "BINTANG PD suna sangat baik 2 tali ban tak 8 she P A THFIN DERS Technicolor 

1 an V.O E usnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat ja S kara 5 lupa pula saja untuk mengutjapk rib t 8 ian-fi : ibat-G 
| TE 0 An katun nykuta Bonita Ketat BIL jug serta lengkap djangkap dan kasih adanja. PN Naa an The Greates Indiansfighter of them all | Heibat-Gempar luas djelas.-Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 edan 2 
| “Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 

ROXY Premiere Hanja Ini Malam (u. 17 th.) 
| “taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang!!! 
| : : : i i Stpengirim: H saja Ph “. Chatter Harro—-S. Poni 

Mah dah d ormat dari saja, 1-09, oniman 
1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- Sud jono 

: 
bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar p: 9 — d/a CRO.WEHRY & Co... N.V KILOMETER 49” Penuh actie dan | 2 warna jang tjantik molik hanja............ PONTIANAK.- K.B. 72 sensatie gempar Luar kota tambah ongkost kirim 1076. 

  

  

- € Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku sadja!) 

| Badan Penerbit : 

| 

200 KWA GIOK DJING 

| 

Besok Malam: Luther Adler — Pratricia Knight: “ 
Akan datang: LUTHER ADLER- PATRICIA KNIGHT— 

sThe MAGIC F AC 66 Was HITLER Killed 
in passion Crime ? 

    

  
| rara" 

STAR THEATRE Hari ini djam 15—18—91 (47 mal S0 LO 3 | Apakah HITLER betul sudah mati? ..........., penonton harap saksikan " 
« Dil. Kramat No. 2—4, — KUD US. Dengan maha kebanggaan mempersem- dalam film ini bagaimana kedjadiannja dengan HITLER waktu dalam ' NE 1. ' $ , AN bahkan film Maha-Raksasa | pesta besar — Menggemparkan!         
    

    

  Sat) /0UO VADISs . 
Sedjarah kebangunan Nasrani dizaman Rumawi. | 

Aa $$ 
aa 

Roy Rogers 10 

      Akan datang : MYRNALOY—ROGER LIVESLY- RICHARD GREEN 

»That Dangerous Age" 
A Trumph of screen entertainment! 
Picture ! | 

  TN " Banrilah PP. 
Seteram 109 -— Semarang. 

Specialist untuk ' WASIR (Am- | 

Akan datang : (TECHNICOLOR) 
John PAYNE — Arlene DAHL 

.CARIBBEAN GOLD" 

M.1L 
    

  

A Very great 

  

  

  

    
  

  

     
    

        
       

          

                   

    

  

      

- - Tg P “na 
Bepae Wa 

: IA uB Nuusr Haviva snacx | | u6y! iris Roy Rocers! Y (mus GET Seeme TON TUATS Ren — 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, Ae eberk PepUn Beban KOne Lula WHAT YOU POIN" ALL HOG- | | Tuink Tr muRDERED A | AND Ive Gor | |,,ORION” Ini malam d. m. b. 
IMPOTENTIE dag EP UTIAN, FOR A SPELL, DE ea TE UKE TMATS LITTLE MAN NAMED  / ENOUGH PROOF P 5.79. (13. Pasaman 

niakit, 1G dan Jalodiia pe Magkbata oten nama Da era Uh : MIDAS JONES AT y“ TO MAKE HIM RICH. WIDMARK -DON TAYLOR MULAI TG. 12 SEPTEMBER '33 
3 autis S7 : R HANG FOR IT/ 2 LL 

- —. Djam bitjara 9—12 pagi | : g man »DESTINATION GOBI sBASKETBALL LUAR BIASA" 
Tn . 5— 7 sore 

20th Century Fox' Technicolor Wi $ 
-. mm 

JUDY DAN (Miss Hongkong) tu- $ a TAS CS , j 
NYA 5 R3 

rut serta sebagai Wanita Mongooi Ki en "ea 

na 
#THEATER : « 

, ma Mada 
BESOKMALAM PREMIERE Ta” N FULL ran , PERABOT 2 
#METROPOLE" 52.0. 03 am) |» LENGTH J     

1 & Giana Pederzini - Enzo Ma herin ak 
s'bla TK OV ATO R A3 Pn 

Film Itali Tekst: Ind./BId. 

15 untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn 

, harga pantas. Djuga djual: BAN | - TAL, GULING & KASUR. 

Toko DJOHAR 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

        

  

  

  

AA S9) yA 
£ AN, Kk AN ME coer 1953, KING FEATURES SYNDICATE, Ine, WORLD RIGHTS RESERYED. 

— Singkirkanlah lebih dulu makananmu itu, Tuan Spratt. Ada se- 
suatu pekerdjaan buat engkau. : 

— Saja sedang makan sedikit. Apakah ada kesulitan2? 

Ini malam pengab : 4.30 - 6.45 - 9.- 
»SAMSON AND DELILAHs 

  

— Tuan ini 'rupa2nja mengira, 
bahwa saja telah membunuh seorang 
lelaki ketjil jang bernama Midas Jo- 
nes digrodjogan besar. 

.— Hee. Itulah Roy Ro- 
gers, Mengapa engkau di- 
ikat seperti itu? 

  

   
   

PICTURE BESOK MALAM PREMIERE 
»DJAGALAN” 7.- 900— (17 th.) 

  

» & " 
Wilii TUORAS COMEZ » DOROTHY DARDRIDGE « BiLL WALKER and TIKE ORIGINAL Hit 

    

    
   

| BASANGLAH ADPERTENSI | 
dalam Harian   : — Itulah betul. Dan saja mempu- 

njai tjukup bukti2 untuk mendakwa- 
nja supaja ia digantung karena per- 
buatannja. 

John Garroll— Vera Ralston 
»BELLE LE GRAND” 
  

Ini mlm pengab : 1.—9.— (17 th.)     

,Suara Merdeka" »TI FAN THIAN FUH” 

Story and Seraen Play by Alfred Patca » Directed by Phil Bros  SLObETAO PENS 
Tanggal: 14 dan 15 September '53 djam 08.00 dan para peladjar: SR.— S5. M.P. — 5S. M.A. 

Harga kartjis rata-rata Rp. 1.50 untuk segala umur, 

10.00 pagi main untuk Angel   KANANNYA Typ Peritjetakan "Semarang” 2d    
     



   

  

              

   

- si ketempar2 

ba Sidi Mohammed ben Mou- 

Per ba di M t kl dalam nah st 

  

' e1 ra : 
Alamat : 
Tilpons 3 

  

  
       

    

  

pa 

     

   

- 

     
   instansi2 jang 

2 

    

an dan Ieaja maenjatakan bahwa 

  

    

  

. Atjeh sekarang sudah 

lebih aman. Di Takengon, 
die dan Atjeh 
ketegangan. Menurut Njak Umar, 
tenaga2 Mobrig akan ditambah dan 
2 oa untuk Atjeh akan ditjukup: 

in. 
' Pada hari Kemis antara pihak ke- 
polisian, ketentaraan,  CPM dan 
KMK telah diadakan perundingan 
bersama degan pemangku koordi- 
nator pemerintahan untuk Atjeh un- 
tuk mengatasi keadaan. 

- Pihak kepolisian dar: ketentaraan 
mengandjurkan kepada pemerintah 
daerah supaja pamongpradja — dan 
djawatan penerangan pemerintah se- 
tempat dapat - memberikan penera- 
ngan2 dan pendjelasan kepada rak- 
jat utuk meredakan suasana jang 
tegang. (Pia). 

  

Pertjobaan 
Membunuh Ben 
Arafa Gagal 

Serangan Dilakukan Wak- 
tu Sultan Marokko 
Akan Pergi Sembah-# 

jang Djumaat ... 
SUATU PERTJOBAAN untuk 

membunuh Sultan Marokko jang 

y Arafa, telah terdjadi pada 
hari Djunv'at, tetapi gagal, demi- 
kian menurut umuman pem 
besar2 P js di Rabat. Dalam 
pengumuman itu dikatakan bah- 
wa orang jang mentjoba melaku- 
kan pembunuhan itu telah ditem- 
bak mati oleh salah seorang ser- 

    

| Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol.Harga ctjeran 60 sen per lembar. 

Aneta, pihak polisi tidak bersedia memberi djawab- 

suatu pertjakapan dengan 
h, Njak Umar mengenai situasi sekarang, 

2 cam-gerakan jang menjerupai gerakan-gerakas gaal, ditindjau | aa andat politik dan kenmanan, an Megan, ' 
IL Oleh" Njak Umar dikatakan, bah-' 

|..wa dewasa ini sudah banjak orang2 . 
- Tionghoa mengungsi ke Medan se- 
dang orang2 lain ada Ting mengung- 

jang mereka pandang 
Atjeh Pi- 

Utara sangat terasa 

eh net, 

Peseroit : NN. Suara Merdeka”. Penjeienggara Hetami. F Da Rumah 1 mg. 
Ekspedisi 2087 Smg. Tj 

muka) Rp. 10 didalam kota. 
Rp. 0.30 “utk. meterai). 

    

   

    

  

Di Atjeh? 
Adanja Gerakan2 Hlegaat—| | 

anjak Penduduk Tionghoa 
Mengungsi Ke Medan 

Bu bank 
| Pi-Aneta di Kutaradja 
1 di Atjeh telah 

2 mengabarkan, 
dikonsinjir dan mengadakan 

penting dan perondaan2. Atas 

hal ini adalah latihan biasa sadja. 
koordinator “kepolisian daerah 

$ “diperoleh - kabar, 
banjak kepjataan adanja gerak- 

  

Siradjuddin: 
Persoalan Dalam PSII 
Tidak Mempengaruhi 

Liga Muslimien 

djadi dalam lingkungan 

dak mempengaruhi Liga Muslimin 
Indonesia. Ditegaskan, bahwa Liga 
Muslimin Indonesia adalah perseku 
luan partai2 Islam, bukan perseku- 
luan perseorangan,  artinja, selama 
persekutuan antara N.U., PSI, Per- 
ti dan D.D.I. (Darud “Dakwah wal 
Irsjad) masih ada, maka Liga Mus- 
limin tetap kompak. 

Mengenai pendirian terhadap ka- 
binet, walaupun Liga Muslimin ti- 
dak setjara resmi menjatakan mem- 
bantu, tetapi dalam kenjataan selu- 
ruh anggauta Liga Muslimin Indo- 
nesia menjatakan membantu kabi- 

Demikian K.H: Siradjuddin 
bas- 

Ab- 

  

Untuk Peringati 
Korban2 Bom 

Atoom Hiroshima 

SEBAGAI peringatan terhadap 
korban2 bom atom di Hiroshima 
dan Nagasaki, Reuter mengabar 
kan bahwa kini disana telah ter 
dapat ,,Tanda Peringatan Terha 
dap Korbarn2 Bom Atom”, Selain 

5 bata      

   

    

   
   

    

i 

  

— BEN ARAFA — 

itu tidak mau memberi keterang- 
an lebih djauh mengenai pertjo- 
baan | Penguasa atas diri sultan 
baru jang pro-Perantjis dan jang 
baru sadja diangkat itu. 

Para penindjau diibukota Marokko 
menjatakan - kekuwatiran mereka 
bahwa insiden ini mungkin merupa- 
kan permulaan dari tindasan2  ke- 
kerasan oleh kaum Nasionalis di 
Marokko. Berita AFP lebih landjut 
mengatakan bahwa pada waktu sc- 

rangan terdjadi terhadap diri sultan, 
ia pada waktu itu sedang dikelilingi 
oleh pengawal?nja' menudju ke Mes- 
djid untuk bersembahjang hari 
Djum'at. Dengar? tiba2 sebuah mio- 
bil Ford tua dengan ketjepatan 60 
kilometer mentjoba menerobos  dja- 
Ian jang penuh dengan ribuan oran2? 
jang sedang menudju ke Masdjid 
dan mendekati kuda jang dinaiki 
oleh sultan. 
Pengendara mobil itu kemudian 

dengan tjepat keluar dari mobilnja 
dengan sebuah pisau ditangan, tetapi 
sebelum berbuat apa2 ia. ditembak 
mati oleh polisi jang berada didekat- 
nja. (Antara). 

) Tuduhan 

Pen aa gpai Pe- 
rang Jg lak Diumum- kan Di Marokko 

2 

    

    

HARIAN Sovjet Uni ,,Pravda” 
hari Sabtu menuduh Perantjis me 
lakukan ,,perang ja tidak di- 
umumkan” terhadap rakjat Ma 
rokko, menurut kb. 
»Tass”, menundjuk- 
kan bahwa soal Marokko adalah 
djauh daripada persengketaan se 
mata2 antara kalangan berkuasa 
Peranfjis dan Sultan ig menolak 
mendjadi alat jang taat untuk me 
nindas rakjatnja sendiri. 

»Pravda” mengatakan ,.inti- 
sari dari persengketaan tsb. ter 
letak pada kehendak rakjat Ma 
rokko untuk kemerdekaan, untuk 
pembebasan tanah airnja dari pe 
njerang2 asing. Para pendjadjah 
Perantjis jg disokong oleh kaum 
imperialis Amerika Serikat hen 
dak membunuh tenaga2 progresif 
rakjat Marokko jang — berdjuang 
untuk hak2-nja. Pendjadjah2 tsb. | 
menembak orang2 jang tidak sa | 
lah, memasukkan dalam pendjara 
banjak orang dan melakukan 

|yseum Bom Atom” dan s 
jmedan peringatan. Lebih djauh 

ialah sebuah ,,Gedung  Peringa- 
tan Bom Atom”, sebuah ,,Mu- 

dan sebuah 

dikabarkan bahwa tampaknja kini 
Hiroshima sudah sembuh kembali 

| dari akibat2 bom atom jg djatuh 
dalam tahun 1945 itu. 

Sebelum bom atom didjatuh- 
kan, penduduk Hiroshima djum 
lahnja 300.000 orang. Setelah ter 
kena oleh sebuah bom atom tu- 
run mendjadi 83.000 orang. Kini 
dikabarkan penduduknja telah 
mendjadi 330.000. Akan tetapi 
dikota Hiroshima itu kini masih 
terdapat 4.038 orang jang masih 
menderita akibat terbakar karena 
bom atom tsb. ' 

bahwa 

DJURUBITJARA Liga Muslimin 
Indonesia, K.H. Siradjuddin Abbas 
minta disiarkan, bahwa apa 'jg ter- 

PSH- pada 
waktu2 terachir ini, sama -sekali ti- 

    

      

   

   

KA 
TAHUN KE VIII No. 173. 

   
  

  

tjaukan pemilihan tadi. Menurut 

polisi di 

Dan Industrieel 

buruh tanah. Pemimpin2 Buruh 

Italia jang terbesar sedjak 
ka dalam benteng2 jang sangat 

Para pemimpin dari ke-empat 
Serikat-buruh2 Nasional akan ber 
temu minggu jad. dan mereka 
akan merentjanakan pemogokan 
pemberitahuan selama 24 djam 
disemua industri2 dan oleh buruh 
buruh tanah. Pemogokan industri 
ini ditudjukan untuk memaksa 
para madjikan memenuhi tuntu- 
tan Serikatburuh jang sudah “2 
tahun. ungurnja, “jaitu untuk me 
-njederhanakan: «.tjara membajar/ 
buruh jang. berbelit-belit- 
dewasa ini. 

Para pekerdja tanah akan mo 
gok untuk mendapat “tambahan 
pembajaran tundjangan keluarga 
jg telah didjandjikan oleh tuan- 
tanah2 setahun jang lalu. 

pada 

5 
Diberitahukan : pula bahwa 655. 

000 pekerdjaan tekstil diseluruh ne- 
geri akan mogok selama 24 djam 
pada hari Kemis, sebagai ikut serta 

nja melakukan pemogokan pemberi 
tahuan tsb. 
Pemerintah Italia mengundang su 

'paja mengadakan rapat bersama an 
tara kaum industrialis dan para pe- 
mimpin Buruh dan Pemerintah da- 
lam minggu 'j.a.d. untuk mentjegah 
terdjadinja bentrokan 'jg besar. Ra- 
pat tsb mentjoba mendapatkan kom   Djuga gedung2 jang dulu ham 

pir semuanja telah dihantjurkan 
kini telah dibangun kembali. 
Akan tetapi itu semua masih te- 
tap mengingatkan kepada orang 
tentang kengerian bom atom da 
lam tahun 1945 itu. Demikian 
Reuter. (Antara) 

promi antara madjikan2 dan buruh 
tentang masaalah gelombang peme- 
tiatan dalam industri2 sesudahnja 

| pemilihan umum dalam bulan Djun' 
'ibl. Pemimpin2 Buruh menjatakan 
kl. 20.000 buruh telah dipetjat ata 
akan dipetjat karena dipergunakan 
tjara modernisasi setjara - besar2an 
di industri2. (Antara). 

  

Sam Saimun Dan Ade 

PENJANJI SAM SAIMUN 

lihan ,,Bintang Radio 1953” jang 

dio” ke-II Nany Josodiningrat 5 
nan bangsawan Kraton) dari Jogj 
dari Menado. 

Kepada Sam Saiman dan Ade Ti- 
coalu sebagai. djuara ,,Bintang Ra- 
dio 1953” bagian putra dan -putri, 

diberikan hadiah piala2 besar,  me- 
dali2 dan sebagainja, demikian dju- 
ga telah diberikan piala2, medali2 
dan lain2 kepada pemenang2 ke-il 

dan ke-III. 
Upatjara pemberian hadiah sesu- 

dah terlebih dahulu diumumkan na 
ma dari pemenang2 pemilihan .Bin 

tang Radio 1953”, dilakukan Sabtu 
malam dalam suatu ,,Malam Gem- 
bira” bertempat digedung Kesenian 
Pasar Baru, jg mendapat perhatian 
besar sekali dari penonton. Pemba- 
gian hadiah kepada para pemenang, 
dilakukan oleh Jusuf  Ronodipuro, 
Kepala Studio R.R.I. Djakarta. Se- 
belum upatjara. pembagian hadiah 
dilakukan oleh Panitya Djury terle- 

'bih dahulu dibatjakan “keputusan jg 
telah diambil oleh  Panitya  Piury 

tentang djuara Bintang Radio 53 
ig djatuh pada nama2 seperti di se- 

butkan diatas. : 
Selesai dengan upatjara “pembagi- 

an hadiah itu, atjara ,. malam gem- 
bira”, dilandjutkan dengan memper 
dengarkan berbagai matjam lagu2 

ig dinjanjikan oleh para biduan dan 
biduwati dari 14 daerah kepulauan 
Indonesia ig datang ke Djakarta gu 
na mengikuti pemilihan Bintang 

| Radio 1953”, diiringi oleh Orkes 
Studio Djakarta dibawah pimpinan   kerroi dan intimidasi,” (Antara) Saiful Bahri, Sebagai selingan ,,ma 

. Djakarta Borong Kedjua- 
raan .,Bintang Radio” 53 

Ticoalu Keluar Sbg Pe- 
menang : Nany Josodiningrat Dari:Jogja 

Keluar Sbg Pemenang Ke II 

dari Bandung dan Ade Ticoalu 
dari Djakarta, masing2 telah berhasil keluar sebagai djuara umum 
ke-1 ,,Bintang Radio 1953” bagian putra dan putri, dalam pemi 

diselenggarakan oleh Radio Re- 
publik Indonesia sebagai salah satu atjara peringatan sewindu usia 
nja. Djuara ke-II ,,Bintang Radio” bagian putra ialah Ping Asto 
no dari Djakarta dan djuara ke-III adalah Andy Mulia dari Sura 
baja. Dibagian putri tampil kemuka sebagai djuara ,,Bintang Ra- 

(Seorang murid SMA dan keturu 
akarta dan ke-IlI Norma Eanger 

lam gembira” itu “diramaikan pula 
oleh dagelan Mataram dan si Tje- 
pot dan Udel.” 
Sebagaimana telah dikabarkan, da 

ri 33 peserta laki2 dan wanita jg 
turut dalam “perlombaan pemilihar: 
-bintang Radio 1953” tsb, hanja- 11 
penjanji laki2 dan wanita jg masuk 
kedalam perlombaan finale. Njanji- 
an jg ditetapkan oleh Panitya Diu- 
ry untuk penjanji faki2 dalam per- 

lombaan tsb ialah ,,Dahaga”, sedang 
kan untuk wanita “njanjian jg berti- 
tel ,,Wanita”, masing2 tjiptaan Is- 
kandar dan Ismail M.Z. 

Lagu pilihan Sam Saimun sen 
diri jang dinjanjikan pada malam 
finale tg. 11-9 malam, ialah ,,Ki- 
sah Mawar dimalam hari”, lagu 
mana djuga. mendjadi pilihan 
djuara ,,Bintang Radio” bagian 
puteri, Ade Ticoalu. Perlu dite- 
rangkan, bahwa pada perlomba- 
an ,.Bintang Radio 1952”, Sam 
Saimun keluar sebagai  djuara 
ke-HI- langgam bagian laki2 “dan 
djuara Krontjong. ,.Bintang Ra- 
dio” dengan lagunja waktu « itu 
“Rindu” dan .,Moritsku”. Djuara 
ke-1 Bintang Radio 1952 jl. ada 
lah Ping Astoro dari “Djakarta. 
Ade Ticoalu pada tahun 1952 jl. 
djuga telah keluar sebagai djuara 
daerah ,,Bintang Studio Djakar- 
ta” dengan pilihan lagunja ,,Ki- 
sah mawar dimalam hari.” 

  

kini ialah Sven Salicath, jg gam 

        

   

   
   
Sebagai dikabarkan dalam pers, mendjelang pemilihan di Djerman Barat. 
pihak Djerman Timur melepaskan beberapa agen jang ditugaskan menga- 

kabar pers selandjutnja, banjak diantara agen2 tadr dapat ditangkap oleh polisi Djerman Barat. Pada. gambar: 
sementara orang2 Djerman-Timur jang didakwa mendjadi agen2 untuk mengarjaukan -pemilihan umum, sedang digiring ke salah satu kantor 

Frankfurt. 

Berdjuta-Djuta Buruh 
Italia Mengantjam Mogok 
Akibat Tuntutan2 Kpd Para Tuan Tanah 

Jang Sudah Lama 
Tidak Dipenuhi 

HARI SABTU Serikatburuh? 
Kristen Demokrat dan kaum Ko munis 
akan bersama2 mogok dalam 2 minggu jad. setjara besar-besaran, ketjuali djika dipenuhi tuntutan2 mereka 
dan tuantanah2. Djuga dibantu oleh Serikatburuh2 ketjil jang di 
kuasai oleh kaum Sosial Demokrat dan Neo Facis, mereka me rentjanakan menjuruh mogok 4 djuta buruh industri dan 2 djuta 

Italia jang dikuasai oleh kaum 
mengumumkan mereka 

oleh kaum industrialis 

komunis dengan gembira menga takan tentang jang mereka sebut usaha bersama dari kaum Buruh 
»perang dingin” memetjah belah mere 

bertentangan. 

Mengapa Mosad- 
deg Mogok Makan 
SALAH SATU alasan Mossa- 

deg untuk melakukan 
lapar ialah untuk m 
tuntutannja agar ia diperiksa | 
pengadilan umum, demikian dida 

     
   

    

   
   

fain ialah bahwa ja memprotes 
pemindahannja kependjara mili 
ter. Tetapi sebegitu djauh belum 
diketahui dengan pasti apakah 
sebabnja Mossadeg menghentikan 
pemogokannja itu. 

Kalangan? jang lajak -mengeta 
hui menjebut dua kemungkinan. 
jang pertama ialah bahwa ' Mos- 
sadeg akan menerima ,,djaminan2 
tertentu” dari pemerintah djende 
ral Zahedi dan kemungkinan ke- 
dua ialah, bahwa Mossadeg mem 
bahajakan djiwanja dengan me 
'andjutkan mogok lapar dan dgn 
demikian tidak dapat mentjapai 
maksudnja. 

Nazi Denmark 
. . 

Muntjul Lagi 
8 TAHUN SETELAH Den- 

mark dibebaskan kembali dalam 
tahun 1945, kini kaum Nazi Den 
mark telah muntjul lagi. Mereka 
telah mengeluarkan siaran lagi 
jang dinamakan ,,Faedrelandet”, 
jang mereka katakan telah mem- 
punjai oplaag sedjumlah 8.009 
lembar. Sebagai kepalanja digam 
barkan kapal viking sedangkan 
dilajarnja tergambar sebuah swas 
tika. Siaran itu mempunjai sem- 
bojan ,,Untuk hak, kemerdekaan 
dan kehormatan Denmark”, 

Mereka sekarang menuntut 
agar bendera2 Nazi Denmark jg 
dalam tahun 
oleh polisi dikembalikan. - Atas 
tuntutan ini polisi Denmark men 
djawab bahwa mereka tidak ber 
hak untuk  mengembalikannja, 
lagi pula bendera2 itu kini telah 
dibakar. Pemimpin mereka itu 

barnja dimuat dalam harian2 
mereka tsb. diatas. Digambar.itu 
ia memakai seragam kaus tjoklat, 
dan dilengan tangannja memakai 
tanda swastika. 

Dalam pada itu pembesar2 
Djerman menjangkal bahwa. ka- 
um Nazi Denmark itu mempunjai, 
hubungan2 dengan golongan mi- 
noritet 'Djerman di  Schleswig 
Utara. (Antara) 

Bom Strontiam 
Dapat Musnakan Seluruh 
Hidup Cbewan Dan Te 
tumbuhan Di Dunia 
SEORANG SARDJANA A.S. 

bernama  Wallace Fuller pada 
malam Djum'at telah mengumum 
kan. di Tuchon (Arizona) bahwa 
ia pada waktu ini - dari Komisi 
Tenaga Atom A. S. mendapat tu 
gas mengadakan penjelidikan2 jg 
bertalian dengan pembuatan se- 
buah bom jang dapat memusna- 
kan dari muka bumi segala sato- 
hewan dan tumbuh2an dalam su- 
atu wilajah jang luas. 

Bom baru itu ialah hasil peme- 
tjahan atom strontium, jang bio- 
logis ialah paling berbahaja dian- 
tara hasil2. pemetjahan atom. 

|Bom sematjam itu dapat merusak 
| tanaman dan segala “penghidupan 
|baik dalam airsmaupun di tanah. 

  

rang radalah kelereng, 

  

pat kabar di Teheran, th 

hentikan mogoknja. Suatu alasan” 

ATAS PERTANJAAN ada 

mengambil sikap apa2 terhadap 

lagi dan dikatakan, 

ung artinja dalam pembangunan 

Hef gaat nu om de knikkers en 
nie om het spel (ig ' penting  seka- 

bukan  per- 
mainan) untuk membangun negara,” 
demikian menteri Abikusno  menju- 
dahi “pertjakapan ini. 

Tentang kuadjungannja Sabtu pa- 
gi kepada perdana menteri di kabi- 
net diterangkan oleh Abikusno, bah 
wa soalnja tidak bersangkutan dgn. 
.persengketaan” — kedudukannja dan 
soal itu. sampai sekarang masih be- 
lum dirundingkan antara — perdana 
menteri dan dia. 

Kedua2-nja, kata Wong 
sonegoro. 1 

Dalam hubungan ini atas per 
tanjaan wakil perdana menteri I, 
mr. Wongsonegoro, menerangkan 
kepada PlI-Aneta, bahwa kabinet 
belum lagi mengambil suatu kepu 
tusan terhadap kedudukan  men- 
teri perhubungan Abikusno Tjo- 
krosujoso. 

Pertanjaan apakah akan ada 
kemungkinan, bahwa Abikusno 
akan dipertahankan mengingat ke 
pentingan negara, maka mr. 
Wongsonegoro dengan he- 
ran menjatakan, dimana akan 
adanja kemungkinan itu bila se 
seorang sudah tidak lagi duduk 
mewakili partainja, mr. Wongso 
negoro menjatakan kepada PI- 
Aneta, bahwa kedua2-nja  pen- 
ting, -baik kelerengnja maupun 
permainannja. 1 

Abikusno menemui Aru 
dji Kartawinata. 

Sabtu pagi Menteri Perhubu- 
ngan Abikusno Tjokrosujoso te- 
lah menemui Arudji Kartawinata 
dikantornja digedung Parlemen. 
Apa jang dibitjarakan Abikusno 
dengan Ketua LT. PSII pagi itu 
tidak diketahui, tetapi diduga 
bahwa pembitjaraan mereka itu 
terutama akan mengenai permin 

| berhenti Menteri Sudibjo 
1rele: mad jt tnja da 

    
   

  

: peng- 
orang dari PSII seba 

gaimana jang telah” diberitakan. 
Sementara itu kalangan jg ber 

tanggung djawab di ibukota ini 
'menjatakan pendapatnja, bahwa 
dari Arudji dapat diharapkan bah 
wa penjelesaian jang akan didja 
lankan itu adalah terutama dida 
sarkan atas ,.tetap  kompaknja” 
PSIT disatu pihak dan ,.tidak ter 
ganggunja” pemerintah oleh per 
selisihan jang terdjadi disekitar 
partainja. - j' Demikian kalangan 
tadi. 

Disekjar schorsing Abi- 
“ kusno es. 

Sampai sekarang ini peristiwa Abi 
kusno dan Sudibjo dengan PSIT itu 
masih belum akan didjadikan soal 
bagi kabinety demikian menurut ka 
langan jg berdekatan dengan P.M.   

1945 telah “disita | 

Didalam tarafnja sekarang ini penje 
lesaian soal- ini akan diusahakan 
oleh P.M. “sendiri dengan  fihak 
PSII, terutama didalam rangka hu- 
bungan - kepartaian: jig mendukung 
pemerintah sekarang ini. Djika per- 
soalan ini dari fihak PSIL - diletak- 
kan hanja dalam soal personalia, ti 
daklah hal ini akan menimbulkan 
sesuatu. perkembangan baru terha- 
dap kabinet sekarang ini. Tetapi | 
akan lain halnja, sekiranja selain 
soal personalia id akdn meliputi pu 
la soal komposisi kabinet. 

Demikian kalangan tersebut. 

  

KABINET AKAN BERSIDANG 
HARI SENIN SORE. 

Didapat kabar bahwa kabinet 
pada hari Senin sore ini akan 
mengadakan sidangnja bertempat 
digedung Dewan Menteri. Atjara 
dari sidang tersebut a.l. ialah 
membitjarakan permintaan ber- 
henti dari Menteri Kesedjahtera- 
an Negara Sudibjo dan persoalan 
sekitar kedudukan Abikusno dan 
lain2. j 

  
  

Pada tgl. 8-9-1953 bertempat dila- 
pangan sepak bola Banjubiru telah 
#ilamsskukan pemberian idjazah ke- 
pada 721 orang siswa sekolah Polisi 
Negara jang telah lulus dari udjian- 
nja. Selain itu kepada 10 orang sis- 
wa jang dengan angka terbaik telah 
diberikan djuga beberapa hadiah 
oleh Kepala Polisi Propinsi pemban- 
tu Kom. Besar Achmad Bastari. Ke- 
pada 721 orang siswa jang telah lu- 
lus ini telah diangkat mendjadi agen 
Polisi KL. 1. “Gambar nampak ke- 
tika Kepala Pol. Prop. Achmad Bas- 
tari menjampaikan 'idjazah — kepada 
para siswa dan memberikan tanda 

pangkatnja. 

: (IPPHOS”) 

Saat Alika 
—. Oleh Presiden? 
Kata Abikusno: ,,Het Gaat Om De 

Knikkerss. ... 

ngan Abikusno Tjokrosujoso menerangkan, 

rangan2, karena berpendapat, bahwa ia 

suo Aka 

hari Sabtu pagi menteri perhubu- 
bhw ia masih belum 

»spersengketaan” mengenai diri- 
uja. Lebih landjut menteri Abikusno menolak akan member! kete- 

lebih baik tidak bitjara 
bahwa persoalannja dengan partainja mengena' 

kedudukan dalam kabinet akan diselesaikan oleh presiden Sukarno. 
“Disamping itu Abikusno Tjokrosujoso menambahkan, bahwa ke. 
menterian perhubungan adalah suatu bagian vitaal ig sangat pen- 

negara, 

RRT Tak Akan 

Serang Hon g- 

kong 
Kejakinan Mac Donald 
MALCOLM  MACDONALD, 

Komisaris Inggris untuk Asia 
Tenggara, hari Sabtu menerang- 
kan kepada “pers bahwa djika 
Hongkong diserang oleh RRT, 
maka setjara berhasil Hongkong 
akan dipertahankan. Dikatakan, 
bahwa rentjana untuk pertahanan 
itu telah sedia. Tetapi achirnja 
MacDonald menjatakan, bahwa 
ja tidak pertjaja keadaan sema 
tjam itu akan timbul. (Antara) 

Perdagangan  Hongkong-- 
RRI tetap sibuk, 

Kb Tiongkok-Tjiang Kai Shek ha 
ri Djum'at mengatakan bahwa dim 
bl. Agustus 24 buah kapal memuat 
10.461 ton barang2 dari Hongkong 
ke RRT. Kb tsb selandjutnja menja 

takan bahwa sebaliknja dalam bin. 
Agustus djuga 23 buah kapal me- 
muat 11680 ton barang? dari RRI 

ke Hongkong. Ditambahkan seterus 

nja oleh Kb itu bahwa diantara ka 
pal2 itu jg berlajar antara Hong- 
kong dan RRT, 18 buah kapal ber 
labuh di Swatow dan Il buah ka- 
pal berlabuh di Shanghai. Laporan 
Kb itu tidak memberikan kebangsa- 

annja kapal2 itu, dan matiam2 bua 
tannja. (Antara). 

DUTA BESAR A.S. UNTUK 
INDONESIA TELAH DI- 

LANTIK. 
Hughs Cumming jang sebagai 

telah dikabarkan, oleh Presiden 
Eisenhower telah diangkat seba- 
gai duta besar Amerika Serikat 
untuk Indonesia, pada hari Djum 
'at telah diambil sumpahnja. 
Cumming, seorang veteran 26 ta- 
hun berdinas luar negeri, menja- 

ftakan ja merentjanakan akan tiba 
di Indonesia pada bulan muda 
Oktober jang akan datang. 

Trieste Tetap 
Genting 

DIDAPAT KABAR dari kala 
ngan jang dipertjaja di Triesta 
bahwa surat2 idjin untuk keluar 
kota Triesta pada achir minggu 
tidak diberikan kepada 8.000 ten 
tara Inggris dan Amerika Serikat. | 
Pula pegawai2 tinggi dari peme 
rintahan pendudukan Inggris 
Amerika Serikat diberikan instruk 
si djangan meninggalkan kota 
Triesta pada hari Minggu. Pula 
pasukan polisi dari zone di Tries- 
ta diberikan instruksi supaja ber 
ada dalam kekuatan jang sepenuh 
nja. 

Tindakan2 ini dilakukan untuk 
mentjegah dilangsungkannja de 
monstrasi2 politik oleh  partai2 
politik jang pro-Italia setelah Per 
dana Menteri Italia, Pella, berbi 
tjara di Roma baru2 ini. Tetapi 
didapat berita pemimpin2 partai 
politik telah mengirimkan in- 
struksi2 untuk menghindarkan se 
tiap manifestasi jang dapat me 
nimbulkan huru-hara. 

Lamunan Jg 
Berbahaja 

Utk Membanggakan 
Sendjata USA: Perta- 
hanan Udara Amerika 

Bisa Diterobos 
KEUNGGULAN sendjata 

Amerika Serikat jang banjak se 
kali adalah ,lamunan jang berba 
haja” dan pertahanan udara Ame 
rika Serikat adalah betul2 lemah, 
demikianlah dikatakan oleh se- 
orang ahli atom Amerika Seri 
kat dalam penerbitan jang baru2 
sadja dari Buletin ahli2 atom. 
Dr. Ralph Lapp jang mendjadi 
pengarang istimewa tentang hal2 
ini dari Buletin tsb. mengatakan 
bahwa pemimpin2 militer Ameri 
ka Serikat telah mengakui tameng 
pertahanan Amerika Serikat da- 
pat diterobos oleh ,,setiap gelom 
bang penerbangan penjerangan jg 
dilakukan oleh musuh.” (Antara) 

n Diselesaikan| 

ALAMAT JANG 
DIM JAN AYAT 

  

  

  

Tentara 
Tjechoslovakia 

  

  
Tentara Tjechoslovakia sekarang, baik perlengkapannja maupun tjara 
berbaris sudah banjak mirip dengan tentara Rus. Pada gambar atas: | 

dalam sebuah parade jung baru-baru ini diadakan di Praha, tentara Tjech 
berdefil€ dengan stijl baru model Russia: gambar bawah: barisan tank2 
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  Tjecho dalam parade tsb. 

Djuanda: ,KLM Mengham- 
bat Kemadjuan Garuda" 

  

Perdjandjian Jg Menempatkan Garuda 3 
Dibawah Pimpinan KLM Sangat 

Merugikan 
PASAL DARI PERDJANDJIAN jang menempatkan pimpi- 

nan ,,Garuda” sama sekali pada KLM, sekalipun Republik Indo- 
nesia memiliki separoh perusahaan tsb. tidaklah menguntungkan 
negara dan dengan tegas haruslah diadakan perobahan, supaja da- 
pat lebih dipertanggung-djawab kan” kepada kebutuhan dan tjita2 
Indonesia, demikian Ir. Djuanda dalam suatu interview istimewa 
dengan ,,Times of Indonesia”, Persetudjuan jang ada Sekarang 
ini, demikian Djuanda, fidaklah sesuai dengan kedudukan kita se 
bagai negara merdeka. Tidak memberi keleluasaan bagi orang2 
Indonesia dalam lapangan penerbangan dan merintangi pelaksana 
an politik penerbangan nasional. 4 Ah 

Kedua, Garuda. mempunjai susu- 
Kontrak Garuda berlaku untuk nan pegawai asing jg berat diatas, 

masa 30 tahun mulai tgl. 1 Djanua- sehingga menelan sangat banjak de- 
ri 1950 dan sekalipun Republik In- viesen kita. 
donesia membeli semua saham jg di| Ketiga, Garuda sebagai 'perusaha- 
pegang oleh KLM seperti jg diimak -an setengah KLM ig pimpinannia 
sudkan, tetapi pimpinan tidak akan! sama sekali berada ditangannja, me   

Ipat digadji menurut “ukuran   

pindah ketangan pihak Indonesia se' rusak efficiensi dan kemungkinan 
(belum. tahun 1960. Selandjutnja Ir. “keuntungan dengan menghindarkan 
Djuanda menerangkan, bahwa jg di usaha2 jg menimbulkan saingan ba- 
butuhkan Indonesia ialah suatu per'gi KLM. p 
usahaan penerbangan jg baik ig pim! 
pinannja sama sekali berada di ta- 
ngan kita dalam waktu jg sesingkat2 
nja.. Kontrak Garuda tidak memberi 
kan harapan untuk itu dan kedjadi- 
an2 selama 4 tahun jg belakangan 
ini tidaklah memberikan  djaminan 
atau alasan “untuk “mengharapkan 
itu. 

Ditanja apakah Garuda mem 
berikan pelajanan jang efficient, 
maka Djuanda menerangkan bah 
wa banjak terdapat kekurangan 
dalam penjelenggaraan pimpinan 
perusahaan, antaranja keseganan 
melatih tenaga2 tehnik dan jang 
berpengalaman. Memang, demiki 
an Djuanda meneruskan ketera 
ngannja, tidak ada alasan untuk 
mengharapkan bhw. dalam achir 
masa 10 tahun seperti jang ter 
sebut dalam kontrak itu ada tju 
kup tenaga2 Indonesia jang ber 
pengalaman untuk mengoper dja 
batan2 jang penting dilapangan 
penerbangan, service  didaratan 
dan administrasi. 

Sebab2 penjelenggaraan 
tidak ekonomis. 

Djuanda menjebutkan empat sebab 
mengapa penjelenggaraan perusaha- 
an tidak ekonomis 

Pertama, tidak adan'a tenaga ase 
li jg Gjukap dalang kedudukan? ting 

katan atas Can pertengahan, ig da- 

Ke-empat, Garuda tidak beru- 
saha menambah  penghasilannja 
dengan memakai kemungkinan 
exploitasi sebaik?-nja atau dgm 
menurunkan ongkos2 pengusaha 
an jang besar, melainkan hanja: 
mentjapai djalan jaag mudah dgn 
menaikkan ongkos pengangkutan 
barang dan orang.  Selandjutnja 
diterangkan, bahwa. djika ada 
kritik2 dari Kementerian  Perhu. 
bungan oleh pimpinan Garuda 
selalu didjawab, bahwa mereka 
adalah dari KLM dan tahu se- 
sala2-nja. Tidak — mengherankan 
djika dalam suasana jg demikian 
itu tidak dapat timbul kerdjasa 
ma jang harmonis. 

Diterangkan  selandjutnja bahwa 
Garuda tidak memberi pelajanan jg 
dapat mentjukupi seluruh keperluan 
dan keinginan Indonesia. Maka utk 
menutup kekurangan itu, pemerin- 
tah telah memesan 14 Heron dan 8 
Convair lagi, tetapi dalam keadaan 
seperti sekarang ini semuanja ini 
hanja berarti menambah susunan pe 
gawai KLM jg sudah berat diatas 
dan -menambah : pula pengeluaran 
uang asing kita dan sebagai kelan- 
djutannja jg konsekwent, menambah 
kerugian jg diderita oleh Garuda, 
. Mengingat itu semua, maka me- 
nurut Djuanda, bagi Indonesia seka 
rang ini masih ada kemungkinan un 
tuk satu perusahaan penerbangan 
lagi. Melihat udjudnja perhubungan 
seperti jg ada antara Republik Indo 
nesia dan GIA sekafang, maka bagi 
Djuanda persoonlijk, adalah lebih 
baik bahwa contrak demikian itu di 

dalam 
negeri dan dengan uang kita sendiri 
sehingga dapat membantu mencada 
kan penghematan setjara besar2ap 
terhadap gadji2 besar seperti jg di 
bajarkan kepada tenaga2 asing dari 

  

  | Demikian Fuller, (Antara), 

    

KLM sekarang ini. robah dengan persetudjuan kedua 
pihak. Tetapi dia tidak suka kalau 
perobahan itu diadakan oleh satu 
pihak sadja dalam hal ini oleh Re- 
publik — karena pembatalan ' suatu 
kontrak ig sudah ditanda-tangani 
moreel tidak “dapat dipertanggung- 
djawabkan atau tidak baik kehorma 
tan negara. 

»Adalah lebih baik kalau KLM 
mau mengerti pendirian kita dan 
dengan tulus-ichlas — menjetudjui 
perobahan jang sangat perlu itu. 
Ketika menjudahi pembitizraan- 
nja maka Djuanda menerangkan 
pendapatnja jang berdasarkan pe 
ngalaman, bahwa djalan jang se- 
baik2-nja untuk mendjalankan 
suatu pekerdjaan jalah dengan 
mempeladjari sendiri pekerdjaan 
tsb. dan bukan menjuruh orang 
lain mengerdjakannja, Demikian 
Ir, Djuanda kpd. harian ,/Times     
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Mm mem man — Dengan kelebihan suara jang menakdjubkan, djauh me- 
lebihi dari pengiraan Wongsonegoro sendiri sewaktu ia memperkenalkan 
susunan kabinet-nja, Par 
pada kabinet Ali-Wongso. 

| Pariemen telah memberi kesempatan bekerdja ke- 
ngso- Walaupun pemberian kesempatan kerdja ini 

sifatnja djauh lebih lemah kalau diband 
tjajaan” oleh parlemen, karena dalam 

ding dengan ,.pemberian keper- 
hakekatnja pemberian kesempatan- 

kerdja itu hanja pembuka-pintu jang memberi kemungkinan kepada ka- 
binet untuk menejcoa melaksanakan programnja sadjas namun peristiwa 
tadi boleh ditjatat sebagai kemenangan pertama jang gemilang bagi ka- 
binet Ali-Wongso. 
— & —— — Dan Semoga kemenangan pertama ini dapat disusul 
dengan Tair-lain kemenangan dalam Waktu-waktu j.a:d. nanti, bila ka- 
biner sudah benar-benar berdjalan mewudjudkan programnja. Sudahlah 
djelas banwa djalan jang akan dihadapi (dan ditempuh kabinet nanti, ti- 
dak seluruhnja lurus. Banjak soal-soal jang masih sulit jang harus di- 
petjahkan uleh kabinet. 
dalam parlemen telah imenjatakan 

Sebagaimana telah diketahui, “pelbagai fraksi 
bahwa sokongan mereka terhadap 

kabinet ini disertai dengan sjarat-sjarat tertentu. Dari pihak Sobsi-P.K.I. 
umpaimanja, sjarat pemberian sokongan tadi berupa: ,,selama kabinet ini 
menguntungkan rakjat”. Sungguh suatu sjarat jang samar-samar (vaag) dan sangat rexbaar, apa lagi kalau sjarat-sjarat tadi di-interpreteer me- 
nurut pandangan jang subjektief dari pihak Sobsi-P.K.I. sendiri. Dan karenanya, sendirinja sangat sulit untuk bisa dipenuhi dengan memuas- 
kan. Djuga P.S.I.I. memadjukan sjarat-sjaratnja mengenai penjelesaian 
peristiwa 17 Oktober. Pun djuga N.U. tidak ketinggalan mengemukakan 
pendapatnja sesidiri mengenai soal pembukaan kedutaan Russia. 
— — —.— — Kesemuanja tadi merupakan batu udjian jang harus di- 

meraSa sjaratnja kurang dipenuhi, 
suara dalam parleme 

hara kabinet dengan baik. Sebab ketidak-puasan sesuatu partai jang 
bisa menggontjangkan perbandingan 

n, jang dapat berakibat pula kurangnja sokongan 
parlemen kepada kabinet. Jang demikian itu bisa menjulitkan, bahkan 

Sikap Sudib 0 

menggontjangkan kedudukan kabinet. 

mm aa en Ditengah alam korupsi, mabok kedudukan, 
pergabdian pada kepentingan diri d.lI. 

gila uang, 
keburukan sifat dalam peng- hidupan, sikap djantan dari Menteri Sudibjo jang setjara sukarela meng- 

undurkan diri dari kedudukannja sebagai 
utamakan nama baik pribadi serta nama 
rupakan suatu ,,licht-punt” jang menggembirakan dan jang bisa mengem- 
balikan kepertjajaan bahwa masih ADA 
karakter, kemurnian dan keberanian 
— — — — — Sikap Sudibjo tadi 

Menteri karena ia lebih meng- 
baik partai-nja, sungguh me- 

! djuga sifat-sifat kedjudjuran, 
didalam masjarakat hidup kita ini. 
pantas ditjatat dan ditjermin oleh lain-lain pemimpin-pemimpin kita, jang gemar meneriakkan bahwa rak- » jat kita sudah apathis, selalu bersikap masa-bodoh katanja, dengan tidak 

mengingat bahwa apathie dan sikap »masa-bodoh” ini sebabnja djustru 
karena rakjat kehilangan kepertjajaan kepada pemimpin-pemimpinnja - tang mereka anggap sudah tidak bisa dipertjaja lagi karena tindakan- tindakan serta watak-wataknja' jang mentjurigakan. 

  

Kabar Kota 
  

  
Untuk menghormat mempelai berdua, Moeljadi Milono dengan isteri 
jang pernikahannja dilangsungkan di Sukabumi pada tg. 30 Agustus j.L, 
pada kari Djum'at malam dihotel Du Pavillon Semarang telah dilang- 
sungkan malam perkenalan jang mendapat kundjungan memuaskan se- 
kali dari segala lapisan. Baik para pembesar setempat dan kalangan da- 
gang memperlukan dateng untuk memberi penghormatan pada mempelai 

k berdua tersebut. 
(Gambar ,,Suara Merdeka”) 

  

SEMARANG SINGKAT. 
— Menurut keterangan jang 

dapat menarik undian totalisator 
amal, jaitu mengenai pertanding- 
an antara Kes. Jugoslavia dan 
Kes. PSSI jang berachir 7—0 ia- 
lah sdr. Gan Hong Djien, Panda- 
maran. Ia dapat separo dari djum- 
lah uang Rp. 11.460—. Jang da 
pat undian totalisator pertanding- 
an antara Kes. Nan Hua — PSSI 
1—0, ialah sdr. Hoo Tong Hien, 
Karangtengah, Semarang jang da 
pat separo dari djumlah uang 
Rp. 4140,—. 
— Susunan Pengurus Kekeluar- 

“gaan SMP Islam di Semarang jang 
terbentuk baru2 ini, sebagai ketua 
umum I, H “sdr. Jusuf, sdr. Sani: 
Penulis I, HH sdr. N. Alwien, sdr. 
Soeharto, .keuangan I, TI sdr. Dar- 
mini, sdr. C. Soesilowati: pembantu2 
sdr.2 Mgedjari, Tasrip, Kasnawi: ke- 
tua | department keolahragaan - sdr. 
Tasrip: kesenian dft. Diyi Marjatin: 
sosial sdr. Romlah: pendidikan sdr. 
Tasrimin, usaha sdr. Noerimah: 

PUTUSAN DARI P4 PUSAT. 
Mengenai 
SBG dan ASSI. 

Mengenai perselisihan perburuhan 
antara DPP. SBG Surabaja lawan 

- ASSI Surabaja tentang soal Peratur- 
an Pensioen, P4 Daerah Djawa Te- 
ngah telah menerima- surat kawat 
dari P4 Pusat 18. II Sept. 1953 jang 
isinja a.l. jalah Panitya Pusat tel. 
11 Sept. 1953 memutuskan mengikat 
perselisihan DPP SBG contra ASSI 
mengenai pensioen,  bunji  dictuim 
sbb.: Mengusulkan kepada Menteri 
Perburuhan untuk membentuk Pa- 
nitya Enguete dalam perselisihan an- 
tara buruh dan pengusaha mengenai 
peraturan pensioen dan lain sebayai- 
nja, Selama diadakan Enguete baik 
buruh maupun pengusaha tidak bo- 
leh mengadakan sesuatu tindakan, 
Putusan ini mengikat baik “buruh 
maupun pengusaha. 

  

Otonomi Desa 

'dan lain sebagainja.   
erselisihan : 

| TAHANAN TJOBA BUNUH 

  

DELEGASI PPDI KE 
PEMERINTAH PUSAT 

Berkenaan dengan” akan berlang- 
sungnja Konperensi Besar PPDI se- 
luruh Indonesia pada nanti tgl. 2$ 
s/d 31 Oktober 1953 di Semarang. 
maka DP. Pusat PPDI jang berke- 
dudukan di Surakarta akan mengu- 
tus delegasi jang terdiri dari A. Us- 
man, Suroto dan seorang dari Pa- 
nitya untuk menghadap ke Pemerin- 
tah Pusat dan beberapa  Kemente- 
rian di Djakarta. Delegasi ini ber- 
maksud untuk membitjarakan soal2 
nasib Pamong Desa, Keamanan dan | 

jang akan. mendjadi 

persoalan dalam Konperensi Besar 
nanti. 

ULANG TAHUN KE-I 
Dalam bulan Oktober j.a.d. akan 

diadakan peringatan Ulang Tahun 
ke-1 oleh Sam Ban Hien Kuo Su 
Tuan (Sam Ban Hien tjb. Olahraga) 
Semarang dengan mengadakan. per- 
tundjukan wajang kulit,  koenthauw 

Kini dibentuk 
panitya Ulang Tahun ke-I jang di- 
ketuai sdr. Tan Tik Tjioe dengan di 
bantu beberapa orang lagi. 

DIRI. j 
Seorang tahanan bernama Dj.S. 

belum lama berselang telah mentjo- 
ba bunuh diri dalam kamar sel ta- 
haman di Polisi seksi III Smg. De- 
ngan menggunakan kain sarung dan 
saputangan untuk mengikat Jehernja, 
dia menggantungkan diri pada djeri- 
dji besi dari djendela sel tsb., jang) 
terletak diatas, bagian belakang. Per 
buatan nekad ini segera dapat di- 
ketahui oleh pendjaga, hingga mak- 
sud Dj. dapat digagalkan. Fahanan 
tsb. kemudian diangkut 
dan menurut keterangannja, sebelum 
ja menggantungkan diri itu, ia lebib| 
dahulu telah menelan 3 bidji buah 
badju dan 1 bidji djarum. Dj.S. di- 
tahan karena terlibat dalam soal pe- 
merasan, 

. 

  

|sipnja tidak bermaksud memberi 

I masih ada golongan2 jang mem- 

Injakan oleh Saudara jang terhor 

Ipersetudjuan tidak tertjapai, pa 

ke RSUP, | 

  

Rantjan 
Akan . 

  

atau andjuran. beberapa anggota 
supaja Pemerintah mendjelaskan | 
kebidjaksanaannja dalam lapang- 
an sosial, maka dibawah ini akan. 
disadjikan uraian ringkas menge- 
nai garis2 besarnja bantuan so- 
sial jang diberikan oleh Pemerin- 
tah. , 

Bantuan sosial itu pada prin- 

bantuan jang tetap. Djadi djika 
keadaan orang jang selama itu 
telah mendapat bantuan sudah 
berubah maka ia menurut uku- 
ran2 jang telah ditetapkan tidak | 
berhak lagi atas bantuan. 

Meskipun bantuan materil pa- 
da suatu saat dan keadaan dapat | 
dianggap sangat penting, akan te 
tapi usaha jang lebih sesuai baik 
dengan kebutuhan  masjarakat 
dan Negara maupun dari orang 
jang bersangkutan, 
tertudju kearah pendidikan dan 
perbaikan rochani. 

Usaha2 Pemerintah dalam la- 
pangan sosial akan tetap didja- 
lankan selama dalam masiarakat 

butuhkan bantuan sosial, djadi 
selain usaha2 jang bersifat insi- 
dentil. seperti bantuan kepada 
korban bentjana alam, ada usa- 
ha2 Jain jang mempunjai sifat 
permanent seperti perawatan | 
anak2 jatim dan piatu. 

Dengan 'usaha2nja sebagaima- 
na diterangkan dimuka ini Peme- 
rintah jakin telah memenuhi has- 
rat jang ditjantumkan dalam pa- 
sal 36 dan pasal 39 Undang-Un- 
dang Dasar Sementara. 

Buruh merdeka memilih. 
Mengenai andjuran satu seri 

kat buruh di perusahaan2 Peme 
rintah tetap memegang pendirian 
seperti jang telah ditjantumkan 
dalam djawaban Pemerintah ba 
bak pertama. Sekali2 Pemerintah 
tidak bermaksud “dengan andju 
ran itu untuk memaksakan ada 
nja satu serikat buruh di satu 
perusahaan, dan djuga tidak ber 
maksud untuk memaksa sarikat2 
buruh berfusi. ' Tetapi andjuran 
tersebut hanja berarti suatu ha 
rapan kearah suatu keadaan jang 
iddeaal. 

Pemerintah sependapat dengan 
Saudara jang terhormat Kasimo, 
bahwa adalah hak warganegara 
jang sewadjarnja untuk memi 
lih organisasi atau serikat buruh 
jang dikehendaki, sesuai dengan 
isi Undang2 Dasar Sementera pa 
sal 29. 

h 

Perselisihan Perburuhan. 
Tentang sampai dimana per 

tjampuran tangan Pemerintah 
dalam hal penjelesaian perselisi 
han perburuhan seperti jang dita 

mat Gusti Abdoel Moeis, Peme 
rintah berpendapat, bahwa untuk 

| menjelesaikan perselisihan2 anta 
ra buruh dan madjikan, segala 
daja upaja jang dapat diusaha 
kan hendaknja didjalankan. 

Terutama harus diusahakan 
persetudjuan langsung antara bu 
ruh dan madjikan. Baru kalau 

tut ada pertjampuran tangan da 
ri pihak Pemerintah. Pertjam 
puran tangan itu dapat berupa 
andjuran dan dapat pula berupa 

| putusan jang mengikat. 

Pemberantasan korupsi. 
Masalah pemberantasan korupsi 

dan birokrasi dan soal pengangka- 
tan Menteri Urusan Kesedjahteraan 
Negara seperti jg dikemukakan oleh 
Anggota-Anggota jg terhormat Sau- 
dara-saudara "Alwi Isa, Andi Gappa 
dan Prawoto Mangkusasmito, Pe- 
merintah menganggap tidak perlu 
memberi keterangan lagi karena 
soal-soal tsb sudah tjukup didjelas- 
kan dalam Djawaban Pemerintah 
Babak pertama. 
Kepada Anggota jg terhormat 

Saudara Sudijono-Djojoprajitno, Pe- 
merintah sekali lagi menjatakan ' 
penghargaannja atas sumbangan jgj 
diberikan kepada Pemerintah me- 
ngenai bukti-bukti tentang adanja ! 
pentjurian2, penggelapan, dan sabo- 
tage2 atas barang2 milik negara. 

Kedudukan Pegawai, 
Sebagai diterangkan dalam 

Djawaban Pemerintah dalam ba 
bak Pertama, sebagian besar da 
ri Rantjangan Peraturan Gadji 
Pegawai jang baru, sudah seta 
hun lebih disampaikan kepada ' 
Kabinet jang lalu. Dengan sendi 

Sa 

PEMBAJARAN  RESTITUSI ' 
ONGKOS DJEMAAH HADJII 

  
Pembajaran kembali kelebihan 

ongkos hadji musim 1953 kali.ini 
diserahkan oleh kementerian aga 
ma kepada panitia hadji Indone- 
sia pusat dan tidak kepada Bank 
Negara Indonesia dan Bank Rak-| 
jat Indonesia seperti ditahun '51 
dan 1952, akur) 

P.H.I. akan melaksanakan pem 
bajaran kembali kelebihan  ong- 
kos itu pada waktu djemaah ha- 
dji turun dari kapal hadji dipela- 
buhan2 besar Djakarta, Sema- 
rang, Surabaja, Makassar, Me- 
dan, Palembang dan Padang, su- 
paja dengan demikian djemaah 
hadji jang sudah kehabisan ong- 
kos untuk pulang kekampungnja 
masing2 tak perlu mentjari pin- 
djaman. Demikian pengumuman 
panitia hadji Indonesia pusat. 

' (PIA) 

PENTING BAGI TIAP2 
WARGA NEGARA. 

Pemilihan Umum sudah dekat, 
tiap2 Warga Negara mempunjai wa- 
djib dan perlu mengerti arti Pemili- 
han Umum maupun tjara2nja. 

Perhatikanlah iklan  pendjualan 
buku ,,Tafsiran dan Kupasan ten- 
tang Undang2 Pemilihan Umum” jg. 
dimuat hari ini, jang dapat lang- 
sung. membeli kepada penerbitnja, ja- 
lah Jajasan ,,Adji Saka” di Sema- 
rang,     

| dudukan 

“ar, 

.latiga berturut-turut 

. Djawab Pemerentah 

sebut akan dipertimbangkan se 
dalam-dalamnja oleh Pemerintah 
sekarang. 

Maka pengharapan 
jang terhormat 
Sosroatmodjo,  Saroso Harsono 
dan Mr. Burhanuddin tentang ke 

hukum,  ketjerdasan 
dan ketjakapan Pegawai dan la 
in2 sebagainja ' mendjadi kelan 
djutan Rentjana-pekerdjaan dari 
Panitya  Perantjang Peraturan 
Gadji Pegawai Negeri, apabila | 
Rantjijgan Peraturan Gadji Pe 
gawai jang baru itu sudah sele 
sai. 

Mengenai perbedaan antara pe 
gawai Negeri satu dan lainnja 
terutama jang disebut non dan 
co, jang dikemukakan oleh Sdr. 
Anggota jth. R. Saroso, Harsono | 
ditegaskan lagi, bahwa bagi Pe- 

Anggota2 

ialah. jang |merintah persoalan itu sudah ti- 
dak ada lagi. 

Kepada Sdr. Anggota jth. Arso 
Sosroatmodjo dapatlah  diterang 
kan, bahwa keseimbangan hidup 
egawai Negeri akibat dari peng 

Piapaam jang selalu meningkat 
sekarang dilakukan dengan pem 
berian tundjangan kemahalan, 
jang selalu ditindjau kembali ber 
dasar angka2 statistik tentang 
tingginja tingkat itu. 

Terhadap pernjataan pentjabu 
tan peraturan2 larangan Pemerin 
tah terhadap pegawai untuk pin 
dah dari djawatan jang satu ke 
djawatan jang lain, ditegaskan, 
bahwa larangan itu tidak pernah 
diadakan oleh Pemerintah asal 
djawatan dimana pegawai beker 
dja mmemperkenankan kepinda 
han pegawainja, maka pegawai 
itu dapat memilih sendiri dima 
na ja akan melandjutkan peker 
djaannja. 

Pembatasan pengangkatan 
pegawai baru. 

Ketentuan Pemerintah untuk mem 
batasi pengangkatan pegawai baru, 
sekarang masih perlu diteruskan. 
Dengan begitu dapat didjaga sam 

pai Pemerintah pada suatu waktn 
berhadapan dengan suatu djumlah pe 
gawai jang tidak dapat diduga-duga. 
Bahwa pembatasan pengangkatan itu 
tidak akan menghambat  djalannia 
pemerintahan diterangkan bahwa da 

lam prakteknja penambahan pega- 
wai oleh sesuatu Kementerian sela 
la mungkin, asal menurut Kemente- 
rian jang bersangkutan penambahan: 
itu tidak dapat dielakkan. 

Tjara itu ternjata berdjalan memu 
askan untuk memenuhi kebutuhan 
dalam praktek, sedang Pemerintah 
dapat mengendalikan penambahan 
baru para pegawainja. 

oal pembajaran pension diterang 
" aja Pemeran terus berh a 

ha untuk mempermudahkannja. 
Kepada Saudara Anggota jth. Mr. 

Jusuf Wibisono diterangkan bahwa 
Pemerintah selalu berusaha untuk 
memperbaiki nasib pegawai. 

Kepada Saudara Anggota  jth. 
Siauw Giok Tjhan dikemukakan 
bahwa ketentuan, bahwa pegawai 
Negeri dari djabatan tidak boleh 
memperoleh keuntungan lain dari 
pada jg dengan tegas diperkenan- 
kan, sudah ditetapkan dalam pasal 
119 ajat I Undang-Undang Dasar. 
Mengenai penghasilan bukan dari 

djabatan, jaitu jg didapatkan seba- 
gai hasil usahanja diluar pekerdja- 
an djabatan seperti memberi pela- 
djaran dan sebagainja  (bijverdiens- 
ten) telah ditetapkan dalam Peratu- 
ran Pemerintah No. 12 tahun '52. 

Pendaftaran perkawinan. 
Tentang pendaftaran” perkawinan 

Pemerintah bermaksud akan. mem- 
persamakan ' peraturan " pendaftaran 
perkawinan itu untuk seluruh Indo- 
nesia. Sebagai dasar ialah Undang2 
No. 22 tahun 1946 jg kini setjara 
resmi hanja “berlaku untuk  Djawa 
dan Madura. : 

Oleh Pemerintah telah  disampai- 
kan kepada Dewan Perwakilan Rak 
jat sebuah rantjangan Undang2 utk 
menjatakan — berlakunja ' Undang2 
No. 22 tahun 1946 itu diluar Dja- 
wa dan Madura, jg kini tengah da 
lam- penjelesaiannja. 

/ Pembangunan Rochani. 
Kepada Anggota jth, Saudara Zai- 

nal Abidin Ahmad, mengenai 'rcn- 
tjana Pemerintah dilapangan pem- 
bangunan rohani, dapat diterang- 
kan, bahwa disamping soal2 jg dike 
mukakan dalam djawaban babak 
pertama rentjana Pemerintah selan- 
djutnja ialah menjediakan  tempat2 
peribadahan jg meliputi perhubu- 
ngan (lalu lintas), seperti stasiun2 
kereta api jg besar, disamping keper 
luan bagi orang jg sedang dalam 

SEKITAR TUNTUTAN S.S5.P.K. 
S.S.P.K.. (Serikat Sekerdja Pergu- 

guruan Kristen) Salatiga adalah pen- 
djelmaan dari  ,,Panitya Tuntutan 
Kekurangan  Gadji Guru2 Kristen 
Salatiga” didirikan dalam bulan Dju- 
li tahun ini, kini sedang dalam per- 
sengketaan dengan pengurus P.P.K 
D.T.U. . (Perkumpulan Perguruan 
Kristen Djawa Tengah Utara) jang 
berpusat di Salatiga, mengenai tun- 
tutan kekurangan gadji selama me- 
reka mulai bekerdja pada P.P.K. 

sampai bulan April 1953. 
Oleh Sobsi dan S.B.P.U. tjabang Sa- 

pada tgl. 23 
Agustus 1953 dan 1 September 1953 
telah dikeluarkan statement jang da- 
lam pokoknja membenarkan dan 
menjokong sepenuhnja tuntutan ga- 
djih tersebut. 

Dari fihak P.P.K.D.T.U. diperoleh 
keterangan, bahwa sedjak mengoper 
sekolah2 rakjat pada bulan Agustus 
1950 telah didjelaskan, bahwa sebe- 
lum sekolah2 mendapat subsidie pe- 
nuh guru2/pegawai menerima ga- 
djih menurut aturan perkumpulan. 
Kemudian apabila sekolah menerima 
subsidie penuh jang biasanja berlaku 
Surut, guru2 tsb. menerima kekura- 
ngan gadji mereka. 
Adapun beslit subsidie jang datang 

untuk sekolah2 rakjat P.P.K.D,T,U. 
berlaku sampai 1 Djuli 1952. Ini 
berarti, bahwa untuk tahun peladja- 
ran 1950/1951 dan 1951/1952 
P.P.K.D.T.U., tidak menerima subsi- | 
die penuh, sehingga untuk tahun2 
peladjaran tsb. tidak menerima pe- 
mulihan kekurangan. 

Saudara2 Arso | 

Babak Terachir 

Sekedar memenuhi permintaan rinja Rantjangan Peraturan ter perdjalanan, di maksudkan  djuga 
agar supaja buruh jg ada ditempat- 
tempat itu dapat terpelihara achlak- 

Jaja sehingga dapat mengurangi per 
buatan jg terlarang. oleh agama. 

Begitu djuga tempat? dan perusa- 
haan2 besar mendapat perhatian. 

Dan Pemerintah akan sangat 
memperhatikan tempat2 keagamaan 
seperti “pesantren, surau, . mesdjid 
dan geredja2. jg mendjadi korban 
daripada keganasan gerombolan2. 

Soal pembangunan rohani untuk 
mengatasi krisis achlak disegala la- 
pangan dan tumbuhnja aliran2 baru 

njelidikan, dan selandjutnja mendja 
|di perhatian sepenuhnja aari Peme- 
.rintah. 

Irian Barat. 
Seperti telah dikatakan oleh Sau- 

dara Anggota jg terhormat Prawoto 

Mangkusasmito soal Irian Barat me 
mang mendapat perhatian Pemerin- 
tah jg istimewa, sehingga mendapat 
tempat tersendiri dalam Program 
Kabinet sekarang. 

Pun Pemerintah sependapat dgn. 
Saudara Anggota jg terhormat Mr. 

Burhanuddin bahwa kemerdekaan 
,an sich” sadja belum tjukup, me- 
lainkan isi kemerdekaan itulah jg 
harus dipentingkan, dan hal itu ber 
laku djuga bagi Irian Barat. 

Saran Saudara Sudijono Djojopra- 
jitno supaja Pemerintah membentuk 
suatu Panitya ad hoc untuk menjiap 

kan suatu pemerintah daerah bagi 
Irian Barat mendapat perhatian Pe 
merintah. 

Dalam pada itu Pemerintah mera 
sa perlu mengulangi keterangannja 

i2 dulu, jaitu bahwa de jure Irian 
Barat sudah masuk dalam  wilajah 
Republik Indonesia, sedang jg men- 
djadi perselisihan ialah soal status 
de facto. 

Indonesia — Pilipina 
Mendjawab  pertanjaan jang 

terhormat Saudara Andi Gappa, 
disini didjelaskan, bahwa Peme 
rintah Indonesia sedjak tgl, 25 
Agustus 1951 telah mengadakan 
perundingan2 diplomatik dengan 
Pemerintah Filipina, dalam pe 
rundingan2 mana  dibitjarakan 
sjarat2 jang dapat memudahkan 
penduduk dikedua daerah jang 
berdekatan untuk keluar dan ma 
suk dari satu kelain daerah. Pa 
da waktu ini Pemerintah Indone 
sia sedang menjusun final draft 
agreement jang bertalian dengan 
hal itu, jang akan dikemukakan 
kepada Pemerintah Filipina. 

Patut pula ditjatat, bahwa Pe 
merintah Filipina setudju tidak 
akan  mengusik-usik Warganega 
ra Indonesia jang telah berada 
di Filipina Selatan selama perun 
dingan itu belum selesai. 
Mengenai djumlah warganegara In 

donesia didaerah tersebut, dapat di- 
beritahukan bahwa banjaknja 6.000 
djiwa,- antara mana kira-kira 4.000 
jang telah didaftarkan. 

, Mengingat kepentingan warganega 
ra kita didaerah tersebut, maka Pe 
merintah sedang mengadakan per- 
siapan untuk membuka Konsolat di 
Davao, sedang Pemerintah Filipina 
akan membuka konsolatnja di Me- 
nado. . 

Sebenarnja untuk Davao itu telah 
diangkat vice konsol Saudara Sara- 
pil lebih kurang tiga — empat bu- 
lan jang lalu, tetapi karena beliau 
meninggal dunia, maka kini sedang 
ditjari. penggantinja, agar pembuka- 
an konsolat kita di Davao itu dalam 
waktu singkat dapat dilaksanakai. 

Foreign Investment dan 
Embargo. : 

Mengenai pertanjaan Anggota 
jang terhormat Saudara Sudiono 
Djojoprajitno dan Saudara Kasi 
mo tentang Foreign Investment 
Policy, Pemerintah  menjatakan, 
bahwa Pemerintah sedang menje 
lidiki apakah rentjana jang telah 
selesai disiapkan - oleh Pemerin 
tah dahulu adalah sesuai dengan 
dasar2 pokok jang dipakai Pe 
merintah sekarang jaitu mutual 
Mn dan mutual bene 
it. 
Saran2 jang dikemukakan oleh 

Saudara2 tersebut akan didjadi 
kan bahan untuk dipertimbang 
kan-lebih landjut. : 

Kalau jang dimaksudkan oleh 
Saudara Sudiono  Djojoprajitno 
dengan  embargo itu embargo 
jang mendjadi keputusan dari 
P.B.B. dalam bulan Mei tahun 
1951, maka Indonesia sebagai 
Anggota jang loyaal dari P.B.B. 
menghoymati  keputusan2 jang 
diambil itu.   (Dalam pada itu gentjatan sendjata 
di Korea dan Konperensi Politik 

, Uang jang diterima dari ' Djuli 
11952 sampai dengan April 1953 te- 
lah dibajarkan kepada jang -berke- 
pentingan, hanja para guru jang be- 
kerdja pada S.R. Kristen carang- 
anjar dan Salibputih menolaknja dan 
tetap menuntut kekurangan  gadji 
sampai tahun 1950. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
dalam lingkungan P:P.K.D.T.U, itu 
sebenarnja faham buruh dan madji- 
kan tidak pada tempatnja. Perkum- 
pulan didirikan tidak dengan mak- 
sud menjelenggarakan sekolah? se- 
bagai perusahaan, dimana guru men 
djadi buruh dari perkumpulan, me- 
lainkan didirikan atas tjita?2 bersa- 
ma, dimana semua mendjadi buruh 
tjita2 dan para guru pendukung dan 
pelaksana tjita2 tersebut. Penjeleng- 
garaan sekolah tidak lain dan tidak 
bukan adalah pengabdian kepada 
terlaksananja tjita2 tsb., sehingga 

Rumah     

dalam masjarakat sedang dalam pe! 

san Peraturan Gadji : Pegawai 
: dipertimbangkan Sedalam - Dalamnja 
Tak Usah Chawatir Kalau Perdjandj 

Seba 
| ian Bilateral Dengan Djepang 

gai Pengganti ,,Frisco“ Djuga Gagal 

memberi harapan perobahan-peroba 
han politik internasional jang mung 
kin dapat menjebabkan penindjauan 
kembali soal embargo itu... 

Mengenai pembukaan perwakilan 
di Saigon, Pemerintah memberi ke- 
pastian kepada Saudara Sudiono Djo 
joprajitno supaja tidak usah merasa 
chawatir, bahwa akan melambatkan 
pembukaan perwakilan di Moskow. 
Tentang perwakilan di Peking, da 

patlah dikemukakan. bahwa Duta 
Besar Saudara Arnold Mononutu su 
dah disumpah pada tanggal 28 Asus 
tus 1953, dan akan berangkat pada 
tanggal 24 September 1953 ketempat 
kedudukannja disertai staf jang tju 
kup. 

Perdjandjian Frisco. 
Seperti telah  didjawab dalam 

babak pertama tentang verdjan 
djian . perdamaian dengan - Dje 
pang, maka Pemerintah akan 
mengadakan perdjandjian bilate 
ral dengan negeri itu untuk meng 
gantikan perdjandjian perdamaian 
San Francisco. Dengan mengada 
kan perdjandjian bilateral itu, ma 
ka Pemerintah berkejakinan, bah 
wa kita tidak akan menderita ke 
rugian kalau dibandingkan de 
ngan perdjandjian San Francis 
co. 

Dalam soal apakah lebih dulu 
akan diadakan perdjandjian bi 
lateral dan sesudahnja, perdjan 
djian Francisco dibatalkan atau 
sebaliknja, Pemerintah akan me 
makai procedure jang sebaik2nja 
bersandarkan - kepentingari nega 
ra. 

Kalau perdjandjran” Dila. 
teral djuga gagal? 

» Terhadap pertanjaan dari Anggo 
ta jth. Saudara Sahetapy Engel jang 
menanjakan apakah djikalau perdjan 
djian Frisco telah dibatalkan dan ti 
dak tertjapainja persetudjuan tersen 
diri dengan Djepang akan merupa- 
kan kerugian bagi negara, dapat di 
djawab bahwa memang siapapun dju 
ga dapat mengetahui bahwa hal de 
mikian akan menimbulkan beberapa 
kesulitan dalam perhubungan antara 
kedua negara, akan tetapi hal itu ti 
dak usah dichawatirkan karena, se- 
lain daripada itu tentunja tlh. diperhi- 
tungkan- oleh Pemerintah, kedua ne 
gara untuk perhubungan baik dan 
normal antaranja, nistjaja memerlu 
kan suatu perdjandjian jang meng- 
atur perhubungan mereka.” 

Selandjutnja tentulah dengan se- 
nang hati Pemerintah akan memper 
hatikan harapan-harapan jang diadju 
kan Saudara Sahetappy Engel ten- 
tang kerugian perang dan perikanan, 
karena. Pemerintah. pun menganggap 
kedua hal itu penting sekali bagi ne 
gara kita. 

Perwakilan kita tidak 
pista2 sadja. 

Mengenai penghematan di Per: 
wakilan2 R.I. diluar negeri jang 
diminta oleh Anggota jang ter 
hormat Rangkajo Rasuna Said, 
dapat diberitahukan, bahwa sua 
ra2 jang didengar oleh beliau 
bahwa “perwakilan2 kita diluar 
negeri kerdjanja dari pesta kepes 

g 
5010 
PERINGATAN HARI RADIO 

KE-8. 5 | 
Kemis malam jl. oleh R.R.I. 

Surakarta telah dilangsungkan 
»Peringatan Hari Radio ke-8” 
bertempat — digedung Wajang 
Orang Sriwedari, 

Malam Peringatan tersebut te- 
lah diramaikan dengan njanjian 
dan musik, 'tari-tarian Menak 
Djinggo Gandrung, dan Petilan 
Tjantrik Djanaloka, 

Dalam pada itu telah dibagi- 
kan pula hadiah2 kepada para pe 
menang dari Sajembara Resume, 
jang diselenggarakan sebelumnja. 

Nampak hadir a.l. Residen dan 
Walikota Surakarta, dan pembe- 
sar2 militer dan sipil setempat. 
UNDANGAN DARI W.H.O. 
UTK. JAJASAN PEMELIHA- 
RAAN ANAK2 TJATJAD., 
Usaha pemeliharaan anak2 tja 

tjad jang diselenggarakan oleh 
Jajasan Pemeliharaan Anak2 Tja 
fjad di Solo, kini telah mulai men 
dapat perhatian pula dari organi 
sasi-organisasi kesehatan diluar 
negeri, djantaranja dari Interna- 
tional Society for Welfare of 
Cripples (ISWC), World Health 
Organization, dan sebagainja. 

Oleh ISWC telah dikirimkan 
buku2, madjallah2 dsb. mengenai 
usaha2 dilapang pemeliharaan 
anak-anak tjatjad, sedang oleh W. 
H.O. telah ditawarkan suatu ban 
tuan berupa kesempatan untuk 
mengirimkan  tenaga2 pelatih 
keluar negeri untuk menambah 
pengetahuan dan pengalaman da 
lam usaha itu, dengan beaja dari 
W.H.O. 

Tawaran tersebut telah diteri- 
ma dengan baik oleh Pengurus 
Jajasan, dan akan dipergunakan 
djika keadaan usaha jajasan ter- 
sebut telah lebih teratur, serta 
telah mempunjai tempat sendiri, 
jang agak pantas. 

MAGELANG 
IR PRAKTEK SAMSI 1 TH, 
BEKAS MAJOR GONO 2 TH 
DGN DIPOTONG TAHANAN. 

Pengadilan Negeri Magelang diba- 
wah pimpinan Mr. Sumarno P Wir- 
janto sebagai hakim dengan djaksa 
Hernowo Kusno, hari Kemis tanggal 
10 September telah mendjatuhkan 
hukuman pendjara, atas diri Samsi 

Insinjur praktek kepada Djawatan 
Pekerdjaan Umum daerah Kedu 
1 tahun dan bekas Major Gono Sas- 
trosumarto, direktur Biro Gabungan 
Ahli Tehnik Indonesia (GATI) 2 ta- 

hun. Kedua-duanja dipotong selama 
ditahan, masing2 sedjak pada tang- 
gal 12 Nopember dan 8 Desember 
1952. Kedua2nja terdakwa mengenai 
keputusan ini menjatakan appel ke- 
pada pengadilan jang lebih tinggi. 

TJILATJAP 

n€ 
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169 ANGGOTA GEROMBO- 
LAN MENJERAH. 

Selama beberapa hari belaka- 
ngan ini ternjata, bahwa di Gan- 
drungmangun (Tjilatjap sebelah 
Barat) 169 orang anggota gerom-   ta sadja, adalah suara? jang ti- 

dak benar. Instruksi untuk ber 
hemat dipegang teguh dan de | 
ngan pengawasan keuangan kini 
tidak ada pemborosan sesuatu. | 

Selandjutnja baik pula diketa ' 
hui, bahwa didalam foreign ser 
vice pesta atau perdjamuan itu 
memang merupakan suatu kewa 
djiban dari ,.social functions” se 
seorang. pendjabat perwakilan lu 
ar negeri, dan oleh karenanja 
pesta itu tidak dapat dipandang 
sebagai berpesta jang tak berarti. 

Penutup 
Demikianlah pokok2 djawaban Pe 

merintah atas pemandangan umum 
babak kedua dari fihak Dewan Per 
wakilan . Rakjat mengenai Program 
Kabinet dan Pendjelasan Pemerin- 
tah. Seperti dim djawaban Pemerin- 
tah babak pertama maka kami min 
ta dimaafkan, djikalau kiranja ter- 
dapat pertanjaan2 dan anggota? jang 
terhormat jg. tidak dengan sengadja 
belum didjawab oleh Pemerintah 
ataupun djikalau djawaban belum 
memuaskan. 

Sekalipun demikian menurut he- 
mat kami Keterangan Pemerintah 
atas Program Kabinet dan djawaban- 
djawaban Pemerintah atas Peman- 
dangan-pemandangan Umum Dewan 
Perwakilan Rakjat, jang “ berdjalan 
sedjak tanggal 25 Agustus jang lalu 
sampai sekarang kiranja sudah da-   

  
TIONG TJHIU PIA 

Jang setiap tahun memberi kepuasan pada keluarga Sauda- 
ra-saudara, mulai hari ini kami sudah sediakan. 

,PHIEN TJWAN HIANG"' 
GANG PINGGIR No. 88 — 90 TELF. No. 1095 

SEMARANG. 

pat memberikan gambaran jang dje 
las tentang maksud dan tudjuan Ka 
binet sekarang. 

bukanlah nasib seseorang atau ,,werk 
verschaffing” jang diutamakan dalam 
menjelenggarakan sekolah2 ini, me- 
lainkan semata-mata  terlaksananja 
ideologie, djika perlu dengan pengor 
banan (menderita kekurangan). 

TERGILAS KERETA-API. 
Didapat kabar, bahwa kereta zpi 

penumpang jang berangkat paling 
pagi dari Semarang pada hari Sabtu 
ini, telah mendjumpai seorang majat 
jang tubuhnja telah hantjur bekas 
tergilas kereta api, ditempat antara 
setasiun Alastua dan Brumbung. Ma- 
jat tsb. adalah seorang lelaki, ber- 
umur I.k. 30 tahun, dan kemudian 
diangkut dengan K.A. tsb. untuk di- 
bawa ke Brumbung jang selandjutnja 
.diserahkan kepada pihak jang ber- 
wadjib di Mranggen. Belum diketa- 
hui dengan djelas, siapakah majat 
tsb. dan tergilas oleh kereta api jang 
mana. 

Makan 

|dirinja dimuka lurah Gandrung- 
bolan bersendjata menjerahkan 

mangun. Mereka itu merasa dje- 
mu dan sudah insjaf, bahwa se- 
lama ini hanja diperdajakan oleh 
-spemimpin2nja” jang hanja me- 
mentingkan diri sendiri. Mereka 
itu kemudian dibawa ke Sidare- 
dja untuk ditampung sebagaima- 
na mestinja. Selain itu djuga di- 
beberapa tempat sekitar Madje- 
nang dan Sidaredja terdapat be- 
berapa orang anggota gerombo- 
lan jang menjerahkan diri sesu- 
dah merasa djemu dikedjar2 pi- 
hak TNI. Dalam. hal ini “oleh 
TNI pun mereka didjamin dalam 
arti tidak diganggu. 

KADia 

  

DJOBJA 
ROMBONGAN PON KE-II, 

| Rombongan athlit dari Jogja- 
karta akan berangkat dari Jogja 
tanggal 13 - 9 , dengan menggu- 
nakan bis ke Semarang dan kemu 
dian dengan kapal meneruskan 
perdjalanannja ke Medan. Djum- 
lah athlet semua ada 90 putera 
dan puteri, sedang djumlah offi- 
cials dan supporters ada 20 orang 
hingga rombongan dari Jogja 
akan berdjumlah 110 orang athlit, 
officials dan supporters. Di Se- 
marang Tea dari Jogjakar 
ta akan menggabungkan diri dgn 
peserta2 dari Djawa Tengah, di- 
bawah pimpinan tuan2 Margono 
dan Prodjosoegardo. Sri Sultan 
dan S. P. Paku Alam akan datang 
di Medan sebagai anggauta2 K. 
O. IL dan karena dalam PON itu 
belum ada perlombaan panahan, 
maka disana besar kemungkinan- 
aja jang S. P. Paku Alam akan 
mengadakan demonstrasi  pa- 
nahan. 

PATI 

Dari Pati diterima berita, bah- 
wa pada tgl. 14/9, 6 orang jang 
terdiri dari anggota2 DPD dan 
pegawai2 djawatan pertanian pro 
pinsi Sunda Ketjil akan tiba diko 
ta tsb. Mereka itu jang akan men 
djadi tamu djawatan pertanian, 
akan memperhatikan sekitar per- 
kembangan2  usaha2 pertanian 
rakjat. Dari Pati rombongan akan 
menudju Semarang, Solo, Pekalo 
ngan dan Tjirebon, 3 diantara 6 
anggota rombongan tersebut ada- 
lah anggauta2 DPD Propinsi Sun 
da Ketjii. : 

PEKALONGAN 
PERESMIAN PEMBUKAAN 

PINTU-AIR. 
Pada tgl 9-9-1953 djam 9 pagi 

tepat dibuka setjara resmi pintu- 
air Kali Putjung di Dj. Pelabuhan 
Pekalongan. Pintu-air tsb. mulai 
dibikin pada “tgl. 1 Djuli 1953 
dan beajanja sebesar Rp. 52.000. 
Hadlir dalam upatjara, pembe- 
sar2 Pemerintah sipil militer dan 
undangan2 lainnja. Bapak Wali- 
kota membuka upatjara dan Ibu 
Residen jang melakukan penggun 
tngan pita. 

Dalam kata pembukaannja, Ba 
pak Walikota menjampaikan rasa 
sjukur, bahwa usaha pembuatan 
“bintu-air achirnja dapat diselesai- 
kan dengan baik.  Pintu-air ini 
adalah untuk menahan masuknja 
air laut kedalam rawa-rawa jang 
dapat merupakan sarang malaria, 
maka dengan dapat  ditjegahnja 
air itu, sarang malaria berarti bi- 
sa diberantas. Sdr. Wirjosepoetro, 
Ketua DPRDS K.B. Pekalongan 
menguraikan, bahwa objek bangu 

  

aan pintu-air Kali Putjung ' ada- 
lah. satu antaranja “daripada 
objek2 bangunan, lainnja jang 
akan dikerdjakan sekeras tenaga 
oleh Pemerintah “Daerah K.B. 
Pekalongan. Rentjana  pintu-air 
ini telah diterima oleh sidang 
DPRDS K.B. Pekalongan pada 
Mei 1952 dan telah mendapat 
persetudjuan Pemerintah ' Pusat. 
Dengan dapat diselesaikannja pin 
tu-air tadi, maka 200 hektar ra- 
wa-rawa akan dapat diperbaiki 
dan kemudian bisa dipakai guna 
pembangunan2 jang . mendjadi 
rentjana Pemerintah Daerah un- 
tuk kemadjuan Kota Besar . Ba- 
pak utusan Residen Pekalongan, 
Dr. ,Soekadis,. wakil DPD Kabu- 
baten Pekalongan memberikan 
sambutan2 jang maksudnja me- 
njampaikan selamat bahagia atas 
tertjapainja usaha tsb. 

  

  KUDUS 

KAPAN STASIUN BUS 
DIBUKA ? 

Pembangunan stasiun bus oleh 
Pemerintah . Daerah “ Otonoom 
Kab. Kudus jang terletak di 
Aloon2 sebelah timur, kelihatan- 
nja sudah selesai, menurut ketera 
ngan stasiun menghabiskan beaja 
Lk. Rp. 170.000,— Oleh Ketua 
DPD (R.S. Reksoprodjo) mula2 
dikandung niat akan dibuka pada 
tgl. 17-8-1953, tepat pada  peri- 
ngatan ulang tahun R.I. ke-8 
tetapi karena oleh komisi tehnik 
dan panitya enguette dipandang 
masih ada soal2 tehnis jang be- 
lum selesai, maka pembukaan ter 
sebut ditunda. Karena sampai se- 
karang ini tak ada kabar jang po- 
sitief mengenai pembukaan sta- 
siun bus tsb, oleh Secr. panitya 

  

|enguette telah ditanjakan dan di- 
desakkan kepada Ketua DPRDS, 
kapan sidang DPRDS pleno dia- 
dakan dengan atjara chusus seki- 
tar stasiun bus. 

        PTE EA ADA 
DR. LEIMENA MENGHADIRI 

SIDANG PANITIA AHLI KE- 
SEHATAN RAKJAT WHO 
Menurut kabar jg didapat »Anta 

ra”,. Dr. Leimena bekas Menteri Ke 
sehatan. akan menghadiri sidang pa 
nitia ahli. kesehatan rakjat dari 
WHO jg akan berlangsung di Dje- 
newa mulai tanggal 21 hingga 26 
September 1953. Dr. Leimena akan 
berangkat dari Djakarta pada tgl. 
18 jLa.d. dan menghadiri sidang pa- 
nitia ahli kesehatan rakjat itu seba- 

gai seorang ahli dari Indonesia. 

LULUS AKADEMI TEHNIK 
SEMESTER III 

Dalam udjian Akademi “Tehnik 
Nasional untuk Semester ke III da- 
lam tahun peladjaran 1953/1954, 
telah lulus Hendardji, Herman dan 
Soesanto Soeparto, semua dari ba- 
gian mesin, 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang 15 September 1953. 

Djam 06.10 lagu2 mars tjipt. C. 
Simandjuntak: 06.45. Kwartet S. Dhar 
noto, 07.15"-Joe Loss, 07.45 Irama 
purba, 12.05 Njanjian duet, 12.15 
Konsert siang, 13.15 Hindustani: 13, 
40 Orkes Vanghn Monroe: 14.00 Or 
kes Studio Bandung, 17.05. Gending 
Dolanan. oleh Karawitan . Studio: 
17.45 Gending dolanan  (landjutan): 
18.00 Serba-serbi 'A.P.» 18.15 Peti- 
kan dari ' Discotik, 19.15. Meng- 
hadapi PON ke-Ill, - 19.30 Mem- 
peringati. Hari Wafat C, Siman 
djutak. 20.30 Konsert dalam a terts 
ketjil, 2115 Hiburan “malam oleh 
O.K. Chung Hua Jazz: 22.20 Suasa- 
na malam Irama dari Djakarta: 23.00 
Tutup. 

Surakarta 15 September 1953, 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45. Genderan pagi: 12.03 Suara 
Paul Robeson: 12.15 Frankie Carle 
dengan pianonja: 12.45 Lagu2 Klasik 
13.00 The. Ray Ellington Ouartet, 
13.15 Selection dari lajar putih: 13, 
45 Sekedar penawar lelah oleh O.K, 
Irama. Muda. 17.05 Dunia kanak2, 
17.45 Musik salon: 18.00 Pak Wig- 
nyo sumarsono dengan Tjeriteranja: 
18.15 Seni Karawitan: 19.15 Kontak 
dengan pendengar: 19.30 Pilihan pen 
dengar: 20.30 Imbauan Indra: 20:45 
Pak Bares ngunandika: 21.20 Sekitar 
Padang Pasir oleh Orkes Gambus Al 
Churiah: 22.15 Sekitar padang pasir 
(landjutan), 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 15 September 1953. 
Djam 06.10 Serba-serbi menjam- 

but matahari: 06.40 Walsa gembira, 
07.15 Gema pagi diantarkan oleh Ed 
dy Arnold Patti Page, 12.05 Lang- 
gam modern, 12.15 Paduan suara 
Oleh anak2: 12.30 Hidangan bebera- 
pa orkes besar, 13.15 Sara Al Marti 
no 13.45 Musik tengah hari: 14.00 
Krontjong siang oleh O.K, Bromo, 
17.00 Taman harapan bangsa: 17.45 
Santapan Djiwa A.P.: 18.00 Hiburan 
di kala rembang petang, 18.30 La- 
gu2 Tionghoa modern: 19.15 Mim: 
bar Seni Sastera: 19.40 Hiasan Ma- 
lam oleh Bagong: 20.30 Lagu Kron 
tjong diwaktu atjara Klenengan ma- 
lam haris 21.15 Obrolan Pak Besut, 
21.30 Dagelan Mataram oleh Kel.   Demikian diumumkan oleh Aka-       demi Tehnik Nasional, Djakarta, 

  

Kes, . Djawa. Studios 22.15 Dagelan 
Mataram (landjutan): 23,00 Tutup, 

TAMU DARI SUNDA KETJIL 

    

A
N
N
 

ARA
 

La 

                          

   

  



    

  

    
     
      

M
E
 

ME 
AN 

“
T
E
 

SA
P,
 

  

  

   | 

Sia 

      
     
   

    
   

        

nah melihat 
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“busuk. Dari surat jang terdapat 
“saku badjunja, ternjata pemuda itu 
“adalah seorang peladjar » bernama 
Bukran. : 

Dari 
pihak polisi dapat diketahui, 
Bukran adalah peladjar kelas 1 S£ 
dikota tersebut jang bertempat 
gal diasrama sekolahnja. Pengusutas 
lebih landjut mengakibatkan ditahan- 
nja 2 orang pemuda, teman2 pela-| 
djar dari Bukran tersebut jang ditju- 
rigai telah melakukan pembunuhan 
tersebut. Lt 

Dalam pemeriksaan, kedua pe- 
ladjar itu mengakui, bawa mere- 
Ka berdua, sehari sebelum majat 
tersebut diketemukan, telah ber- 
kelahi dengan sikorban sambil 
masing2 mempergunakan sepo- 

tong kaju. Perkelahian ini ber- 
achir dengan terpukulnja Bukran 
beberapa. kali oleh mereka .ber- 
dua dibahagian muka dan kepa- 
lanja, jang kemudian mereka 

tinggalkan. Karena perkelahian 
tersebut menurut kedua peladjar 
tersebut dilakukan diatas tebing : 
sedangkan majat tadi diketemu- 
kan dibawah tebing tersebut, ma- 
ka menurut “dugaan kedua ter- 
Gakwa itu, Bukran telah. mene- 
mui adjalnja karena djatuh dari 
tebing. itu Kini kedua terdakwa 
tersebut jang masing2 bernama 
Subri dan Asaari ditahan untuk 
selandjutnja dihadapkan kepe- 
ngadilan. 4 : 

Menurut keterangan, perks'a 
hian tersebut terdjadi karenz 

perkara dendam. 2:4 

ER Aa 
KONOMI    E 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi Semarang jang 

tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada 
tel. 11 September sbb.:. Kapok .C 
'pembeli 800 Okt. m.v. nominal 790 
Okt./Nop. lev. m.v. kedjadian $95 
Sept. lev.: Kopi Rob. Kampong pen- 
djual 650/700: Kopi Ond. WIB/I-: 
nominal 915: Kedele pmi Djember 
pendjual 182.50: Gendjah pendjual 
.2055 Tepung gaplek nominal 45 
Sept./Okt.: Gaplek pendjual 40 Okt./ 
Nop. z/z:z Djagung putih pendjual 
97.50 ready Semg.: Katjang glondong 

terpilih pendjual 180: Katjang osee 
tidak terpilih kedjadian 220 Sept./ 
Okt.» Osee terpilih kasar pendjual 
240: Beras kretek T.C. tjeree pem- 
beli 155: Karung HC green pembeli 

. 4.05 kedjadian 4.05. per lembar, Tali 
goni pendjual 4.25 per Kg. 

  

EMAS DAN UANG ASING. 
Di Bangkok emas lantakan per 

baht weight 348 ticals. Di Djakarta, 
Medan dan Surabaja. pa masih ks 
tap. Di. Singapura per. tail pembeli 
Str. $ 161/pendjual 166, 
“US Dollar di I 

$ 5.965/t4. 5.985, 
Poundsterling 15.88, emas 

kan per tail 261.25. 

       
     

   

  

& & ah 

PASAR DJAKARTA 
Kopi Lampong Rob. ready 700 

pendj./700 kedjadian. tebal 
Idem Okt. 720 pendj./715 kediadi- 

Yana : 
Idem Nop. 730 pemb./740 pendj. 
Tepung trigu Red Robin pendj.| 

49/kedjdaian 48. 
Idem O.K. Brand pendj. 

djadian 46. 
Tapioca 3A Sepc. 155, 3A Known 

130, 3A Bandung 115, 2A Bandung 
“105, 1A Bandung 100, semua harga 
pendjual. 

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

47/ke- 

“Lada hitam 'Telokbetong nom.| 
1695, lada putih Muntok pendj. 1875. 

PASAR SINGAPURA. 
Lada hitam Lampong per pic. Str. 

$ 310, lada putih Muntok 355. 
. Kopra fob. Str. $ 35.25 pemb./ 
35.75 pendi. per pie. 

Tapioca per pic. nom. Str. $ 21.50. 
i en aa per pic. Str. 

Dari fihak Bank Indonesia Ke- 
mis pagi diperoleh kabar, bahwa 
surat edaran dari Kantor Pusat 
Urusan Import ado. 8 Sep- 
tember mengenai peraturan2 im- 
port baru segera akan dibatal- 
kan oleh menteri perekonomian. | 

jang termuat dalam peraturan 

      

orang jang sedang berdjalan2: 
mpaknja djalan2 diibukota Rumania ini 
ng bersendjata, tapi pelantjong . dari 

| PIHAK KEPOLISIAN di Muara 
|. Bnim (Palembang) pada tg. 8/9 pagi 

“jl, telah menemukan majat seorang 

   
mI. .Tram2 dan bus2, 

pengusutan jang dilakukan 

ing: 
an 

Harga Barang Ma- 
calau Dibanding 

ran Barat | 
1 Seorang Korr ,,Reuter” 

Stanley Clark, jang ketika achir 
a, menjadjikan oleh2nja dari ne- 
ng dan malam, j 2 dikota 

rakjat ke- 

  

seorang agen polisi mempergu- 
adil, Ke 

Rakjat dengan terang?an mentieri- 
terakan bahwa achir2 ini mereka 
alami Kekurangan bahan makanan 
dan barang2: tetapi pada saat Stan- 
ley Clark ada, di Bukarest, mereka 
telah mengalami panen jang terbaik 
selama 10 tahun belakangan ini dan 
|sekarang tjukup bahan makanan, wa 
laupun “3 bulan sebelumnja toko2 
masih kosong. , 

Akan tetapi, menurut koresponden 
Reuter, biarpun barang2 bahan ma- 

» Santa bete 3 sar kanan banjak, namun harganja ,.me- 
Nala tereebut, “toa ata na 2 Jaurut ukuran Eropa Barat” mahal. 

hampir semua- 
'nja buatan pabrik Zis di Sovjet Uni, 
selama 18 djam memelihara perhu- 
bungan di ibu-kota. Kebanjakan da- 
ri mobil2 jang dilihatnja, bermerk 
HZis, Zim dan Pobeda (semuanja bua- 
tan Sovjet) atau Skoda (buatan Tje- 
koslowakia). 
Ada kalanja ia melihat mobil bua- 

tan Amerika, tapi model dulu. 
Pada malam hari, penduduk Bu- 

karest. banjak jang mengundjungi 
cafe2 dibawah langit, sambil dengar- 
kan orkes2 Zigane jang memainkan 
lagu2 tradisionil, atau berdansa. 

. Rakjat Rumania bekerdja 6 hari se- 
minggu. Pada hari Minggu, mereka 
berolah-raga atau duduk? dulam 
cafe2. Jang umum djadi pokok pem- 
bitjaraan ialah: perdamaian dan da- 
gang. Para pemimpin politik menan- 
daskan, bahwa mulai sekarang ha- 
rus dibuat barang2 konsumen 'jang 
baik kwalitetnja. k 

Upah dan harga2. 
. Menurut keterangan2 jang2 diper- 
oleh Clark, buruh Rumania dalam 
satu bulan menerima gadji ” antara 
500 lei (£ 20) dan 2.000 ici (£ 66). 

Untuk 1$ roti jang besar jang ti- 
dak dibuat dari gandum, orang ha- 
rus bajar hanja 654 penny, kalau ia 
memperlihatkan kartu ransum:  ka- 
lau melebihi apa jang ditetapkan da- 

lam ransum, ia barus bajar 1 shilling 
4 penny. Roti putih (dari gandum) 
harganja 2 shilling 8 penny. Men- 
tega, jang tak “banjak didjual,: har- 
ganja 14 shilling satu pon, daging ? 
shilling 6 penny satu pon, kentang 
5 penny satu pon. 

Satu setel pakaian laki2 konfeksi 
jang dibuat dari kamhar, ja harus 
bajar kira2 £ 30, kwalitetnja ren- 
dah. 1 Jurk buat orang dewasa, di- 
buat dari tjita, harganja antara £ 4 
dan £ 6, sepasang sepatu dari kulit 
tulen paling rendah £ 4. Ditoko2 
tidak terlihat didjual arlodji2 baru. 
"Pada waktu ini, 4/5 dari perdaga- 

ngan Rumania dilakukan dengan So- 
vjet dan negara2 Blok Sovjet lain- 
nja, sisanja terbagi antara Austria, 
Swis, Belgia, Perantjis, Inggris dan 
Djerman Barat. Demikianlah kores- 
ponden ,,Reuter”. (Antara). 5 

  

  

Hukuman Beri- 

kan Bier Kpd 

Orang Tua 
SEORANG MUDA, 

perkelahian telah merusakkan sesua- 
tu barang kepunjaan lawannja, oleh 
pengadilan di Darmstadt (Djerman) 
telah didjatuhi hukuman jakni bahwa 
ia selama tiga bulan pada tiap2 achir 
minggu harus menjerahkan 7 botol 
bier kepada ,,rumah bagi orang2 
tua”, selama tiga bulan, Apabila ia 
tidak menuruti perintah ini, maka ia 
harus mendjalani hukuman subsidi 
pendjara selama dua minggu oleh ka- 

Irena telah melakukan penganiajaan. 

“ #Darmstadt mendjatuhkan hukuman jc. 
“'Isedemikian, terhadap kedjahatan2 jg. 

'Idilakukan oleh anak2 muda, jg. oleh 

hari Kemis hakim muda di 

orang2 tua disambut dg. meriah, 
Peang 

233 

| SiVGkat DJAWA TENGAH. 
— Pada hari Senen jl dengan 

bertempat. digedung S.M.P. nege- 
ri Wonogiri telah diadakan per-. 
ingatan genap sewindu umurnja 
sekolah tersebut. Pertemuan tsb 
digunakan djuga sebagai malam 
perpisahan para murid jang akan 
meneruskan peladjarannja jang 
lebih atas, karena telah lulus da- 
lam udjian penghabisan jang baru 
lalu. 
— Berhubung dengan ditrima- 

nja surat pengesahan dari pengu- 
rus besar, maka P.G.R.I. tjabang 
Wonogiri belum lama berselang 
telah mengadakan rapat anggau- 

memikirkan segala sesuatu jang 
bisa memberi langkah-langkah 
baru guna kemadjuan organisasi. 
Pun dalam rapat. tsb. 
djuga mengadakan pembaharuan 
engurus jang 

rorteatir SA Sagoeng, Abdoelma-: 
aan, Hadisoejatno- dengan diban- 
tu beberapa ranting dari daerah 
Wonogiri. P1 
“Untuk menggiatkan dan) 
| mempertinggi hasil pembrantasan 
Sutahuruf kini oleh Inspeksi Pen- 
didikan Masjarakat Wonogiri se-   itu ialah, bahwa 15 golongan 

barang2 import jang disebut satu 

persatu kesempa untuk diim- 

port hanja akan diberi pada im- 
portir nasional... 

Barang2 ini ialah: 1. segala 

a djenis ba- 

  7 

   
rupa textiel, 2. semua d 
rang2 klontong, 3. tepung terigu,      

  

   
    

  

17. barang stationary 
tionary techniek, 8. 
9. karung guni H 3 
onderdil2 speda, 11. alat2 pemo 
tret, 12. ban mobil, 13 sekrup ser- 
ta alat2 penguntji dsb., 14. ker- 
tas houtvrijschrijf, 15. besi atap 
dan aluminium atap. | 

Djika peraturan ini tidak diba- 
talkan, maka bagian jang terbe- 
sar dari import akan djatuh ke- 
tangan importir nasional, sedang 
kan dikalangan import orang 
menganggap golongan importir 
tersebut masih belum sanggup 
mengerdjakannja, 

    

  

ja,( Pontjo  Warso Magelang 
@ hari Selasa malam jl 

"Jangsungkan perajaan 
“lingati tahun baru 

Idengan 

   

lang diselenggarakan latihan gu- 
ru P.B.H. dari tiap-tiap kelurah-. 
an dan bertempat ditiap kaweda- 

nan. Jang diadjarkan ialah ilmu 

guru dan administrasi. 

|. Dengan bertempat digedung 
pada 

telah di- 
memper- 

beberapa pertundjukan 
kesenian Djawa. 1 ) 

-—- Atas usaha Inspeksi pendi- 

|dikan masjarakat kabupaten Tji- 
latjap mulai pertengahan bulan 
Oktober nanti dikota Tjilatjap 
sendiri akan dibuka Jatihan ka- 

|der olahraga. Dalam lichting per- 

tama akan ikut 24 orang. Selama 

“dalam latihan jang 14 hari lama- 

| aja mereka diharuskan tinggal di 

asrama, Sa B 

  

jang dalam 

Ita. Rapat tersebut dimaksud utk | 

berhasil " 

   .diserahkan pada H 

   

        

     

1 Sjura 1885 B 

  

2 Beotuk Baru 
0.1 Kuil Djepang 

    

Kelenteng mengkilap jang dibuat dari besi dan beton ini merupakan pe- 
rubahan pertama daripada. bentuk klenteng jang setjara orthodox — dari - 
orang2 Buddha, Semula oleh para pendeta dari Kelenteng Shibjoji pem- 
buatan model tsb. ditentang kuat. Klenteng jang asli telah rusak karena 
bom selama perang dunia kedua dan habis terbakar. Jang baru ini me- 
makan beaja separo dari jang dahulu dan untuk Djepang mempunjai dua 
arti jang penting, ji. tidak dapat terbakar dan tahan gempa-bumi. Gam- 
bar: Para pemeluk sedang menjatakan penghormatannja thd. Kelenteng. 

    

  

   

   

  

    
      

    
   
   

| Tossema: 23.00 Tutup. 

     

   
   

   
   

    

Radio 
"SIARAN RRI. TRITUNGGAL 

| Semarang, 14 September '53. 
:06.10 Piano medley's: 06.45 Nja- 

njian Abdulgani dan Herjatis 07.15 
Eddy. Arnold: 07.30 Aneka . Irama: 
12.05. Orkes « Krontjong M. Segi: 
12.30 Orkes New Light Symphony: 
1345 Jeanette Mac Donald dan Nel 
son Fddy: 13.40 Njanjian Asiah 
Ramlee & Mono: 14.00. Kwartet 
Irama, 1415. The Melachrino 
Strings: 17.05 Taman kanak2: 17.45 | 
Dick Haymes dan Shore: 18.00 Ma 
nasuka A.P, oleh Orkes  Djakad: 

19.30 Sekuntum Melati: 20.38 Ru- 
djak Uleg Semarangan: 21.15 Ira- 
ma Melaju hid O.H. Penghibur Ha-| 
ti:.22.20 Krontjong aseli hidangan 

“Surakarta, 14 September '53. 
. 06.15 Mars gembira: 06.45 Didi 
Sam Nien: 07.15. Mono dil., 07.45 
Sunda, 12.03-12.45-13.45 Klenengan 
dari Kraton: 17.05 Gelanggang Ke- 
panduan: 17.45 Rajuan sendja oleh 

olah raga, 18.30 Rajuan  sendja 
(landjutan), 19.30 Siapa Penghibur 
'kita, 20.30 Irama gembira dengan 

Orkes Bunga Mawar: 18.15 Dunial 

  

  
(wa: 21.20 Klenengan ' gobjok oleh   

  

Dangkalan2-Benua Di- 
sekitar Australia 

Dimasukkan Dlm Kedaulatan Australia 

GUPERNUR  DJENDERAL Australi, Field Marshall Wil- 
lam Slim hari Djum'at telah memproklamasikan hak2 kedau- 
latan Australi atas dangkalan-berua (continental shelf) disekitar 
daratan Australi sendiri serta disekitar ,,territory2” Australi. Da- 
lam maklumat resmi tadi, Gupernur-Djenderal menjatakan claim 
Australi- atas dasar laut dan isi bumi dari dangkalan-benua Aus- 
irali dan daerah2 lainnja jang berada dibawah kekuasaannja, 
ketjuali daerah2 jang ditempatkannja dibawah perwakilan PBB. 

Karawitan Studio, 22.15 Klenengan 
gobjok (landjutan: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 14 September '53. 
06.10 Lagu2 mendorong sema- 

ngat: 06.40 Pagi meriah dengan nja: 
'njian merdu: 07.15 Suara Angkasa 
Empat sekawan dil.: 07.45 Herry 
Davidson dengan  orkesnja: 12.05 
Orkes tarian batar: 12.30 Hidangan 
siang oleh R.O.S.: 13.15 Biduan me 
rajus 13.45 Doris "Day tetap di ge- 
mari: 14.00 Setengah djam masuk 
salon: 17.15 Muljono dengan piano 
nja, 17.45 Ketjapi seruling oleh Se- 
ni Sunda studio Bandung, 18.09 
Menuet tjiptaan Bolzoni: 18.30 Pe- 
ladjaran njanji kanak2 oleh Pak 
“Tono: 19.15 Tindjauan Juar negeri: 
19.40 Dari dan untuk pemuda oleh 
SMA-Bokri, 20.15 Suntikan malam: 
20.30 Seni Suara Djawa oleh Siswo 
Budojo: 21.30 Dari semenandjung 
Melaju oleh Ork. Melaju: 22.15 Hi 
buran malam oleh irama krontjong 
studio, 23.00 Tutup. 

  

  
  Dalam sebuah proklamasi lain- 

nja, Gup. Djenderal Australi me- 
njatakan hak2 kedaulatan Austra 
li atas hak-milik jang terletak di- 
laut (offshore), jang. “berbatasan 
dengan setiap bagian dari New 
Guinea, agar  supaja' sumber2 
alam jang terdapat pada dasar la- 
ut dan bumi jang berada dibawah 
yja, dapat diexplotasi. 
Mengenai "New Guinea”, Slim 

menjatakan bahwa hak2 untuk 
mengexploitasi boleh dilakukan 
oleh pemerintah Australi, sebagai 
kekuasaan jang memerintah 
"New Guinea”. 

Mukadimah daripada  prokla- 
masi2 ini mengemukakan, bahwa 
hukum internasional - mengakui, 
bahwa hak2 kedaulatan dari sesu 
atu negara atau “teritory” melipu 
ti djuga dasar laut dan bumi jang 
ada dibawahnja, jang berbatasan 
dengan pantai?nja, untuk  diseli- 
diki kekajaannja atau diexplotasi 
sumber2 alam dasar laut bumi jg. Ker Ah KAN 
ada dibawahnjas- - . N 

aU 

  

    

     

            

      

Seperti kita ketahui, bagian timur 
pulau Irian berada dibawah kekua- 
saan Australi, terbagi mendjadi 2 
»territory” dari Commonwealth Aus 
trali. Bagian selatan dari Irian Aus- 
trali tadi disebut ,,The Territory of 

Papua” (nama sedjak 1 Sept. 1906), 
sedangkan bagian utara dari Irian 
Australi disebut ,,The Territory of 
New Guinea”, jang meliputi pula 
kepulauan - Bismarck dan kepulauan 

Salomon bagian utara, sedangkan 
bagian darat dari ,,Territory of New 
Guinea” ini disebut ,,Morth Eastern 
New Guinea”. 

» Territory of New Guinea” . ini 
ketika abad ke-19 sampai Perang 
Dunia I merupakan djadjahan Djer- 
man, dan kemudian didjadikan dae- 
rah Mandat Lembaga Bangsa2. 

Ketika, 13 Des. 1946,  Madjfis 
Umum PBB menjetudjui persetudju- 
an perwalian atas daerah ,,Territory 
of N. G.”, jang menetapkan bahwa 
pemerintah Australi mendjadi satu2- 
nja kekuasaan pemerintah disana. 

1 

AO 

Apa jang dimaksudkan de 
. ngan ,,dangkalan-benua”. 

Menurut istilah ilmu bumi, jang di 
sebut dangkalan benua  (continental 

a41 Istimewa buat 
: CAS puan berbadan lema, 
“ap ss) dateng bulan tidak 

518 tjotjok, pek tay, ping- 
/25: gang sakit kepala ma- 

bok, kurang napsu 
Yy| makan, tida bisa hamil 

$| d.LI. Sesudanja minum 

ANGGUR 
“DIN SOM 
GP IKAN MAS 

5 
    
pr 

1 puan muda atau tua: 
il jang sehat boleh mi- 
num buat tamba kuat 

1 | 

    shelf) ialah laut dangkal jang terda- 
pat disekeliling sesuatu benua dan 
pulau2 jang terletak dilaut dangkal 
tadi, serta daratan benua tadi. De-' 
ngan demikian, maka menurut istilah 
ilmu bumi, seluruh pulau Irian, ig. 
terletak dilaut dangkal jang berbata- 
san dengan benua Australi, terma- 
suk djuga dalam dangkalan' “benua 
Australi, jang disebut pula Dangka- 
lan Sahul (Sahul Plat). (Antara). 

Rp. 5,— dan datang di: 

Daftar disediakan 
Melulu untuk mereka jang hendak memilih nama pengikut 

JAVABODE-RIT 1953, karena 

»SUARA MERDEKA” 

Purwodinatan Utara 11 A 

— Semarang — 

membeli Sweepstake A4 

    

NELLA HH A1 

AIR 

HOTEL ,0E 

  

    Ke ! 53 

ln in in nih Inn 3 

   
ni Peran ENI BERSIH, boleh buktikan. 

IN Baja VERGROOT 

ATRII1! 

PONTJOL 1 — Telp. 1554 — SEMARANG. 

Sedari 1 Djanuari 1953, telah diperlengkapi dengan SIHI HY- 
,DROPHOOR POMPA AIR OTOMATIS. : 
Setiap: kamar tidur tingkatan atas atau bawah ada WASTA- 
FEL, kamar mandi ada PANTJURAN, W.C. ada CLOSET, seke- 
hendak pemakai segala waktu AIR dapat mengalir, 10076 AIR 

AN Lu 

WA” ASLA? 

  

KERTAS LUX . 
3x4 Rp. 0.35 6XI9 Rp... 2. — 
AX6” 50.45 -kartupos Rp. 3:1 
6K6:., 0.60 13X18 Rp. 6.508 

(9. 5 0.70 18X24 ,,.10.— 
IXA2 , 150: 24K30  ,, 22.— 
Mereka jang ' mengsafdruk . dan 
fvergroot-kan pada. kami dapat 
'hadiah2 vergroot gratis. 
Semua pekerdjaan sekarang sele- H 

dalam 3 hari, afdruk pas foto's 
:2. hari. Luar-kKota tambah ongkos 
,kirim Rp. 2,50. 

PHOTO MARYGOLD r501o, 
Djl.. Mataram 345 —- Semarang. 

ID ILUU ai 
druklembarder 
“ontwikkelaarper 

    “etek nada) oran 

Hi ag 

kami 'terseaja iibitgemibalihn 1 s d eat t Pn . : ab 4 : ertjatat. 
es Pn $ Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong. 
Buktikanlah !!! | DIL. BAWEAN No. 22 T KLP. 2207 — SURABAJA. 
  

Minjak Obat Bau Leng 
Dapat diminum untuk  menjem- 
buhkan: 
sakit tenggorokan, sakit perut dll. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena sapi, dapat 
lekas hilang dengan digosokkan- 
nja. Apabila merasa lelah atau 
salah urat, dari sport atau djatuh 
dapatlah Ban Leng digosokkan 
(dipidjet) dan diminum, semua itu 
penjakit 
Ban Leng telah dapat banjak se- 
kali surat pudjian dari Tuan2 jg 
terkenal, jang sudah. disembuhkan 
oleh Ban Leng ini, dari matjam2 
penjakit. Kalau Tuan suka batja 
surat2 pudjian 
kirim. sama Tuan. , 
Ban Leng dapat dibeli pada se- 
mua toko2 Obat dll.s kalau tidak, 
boleh kirim Rp. 8,50. Kami nanti 

batuk baru atau "lama: 

lekas sembuh. Karna: 

tsb., kami bisa 

  

Tangkai seruni: 21.00 Bausastra Dja y 

| 

    
    

    
      

   

    

F 

  

  

  

     221 K 

.Bri tish R
esin Pr O due ts' 

(Bahan2 mentah PLASTIC) 

Disterene Polystyrene, 
Cellomold, 
Rockite, d.s.b. 

Sole-agent untuk Indonesia 

Pusat : 

“Tjab. Semarang: Djatingaleh .6 

MNARe asem AT 1 

| NSudah Terbit Lagi ! 

Persediaan terbatas, 

DITANAM” 

INDSOR” 
Injection Moulding Machines 

(Untuk membikin BAHAN2 PLASTIC) 

IN.V. ALHACOKA INDONESIA LTD. 
Soerabaia, Dj. Celebes 54, Phone S. 1133 

  

1 

  

  

Sorga Dunia! 

. 

Sexual Problem 
Bahasa Indonesia. oleh : 

  

  

Bantulah 

    

Palang Merah Indonesia 

  

Kantor Tjabang: N. V. ,,M'RANDA” 
SEMARANG BODJONG 113 TILP. 1301 

Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: 

" Rasianja SORGA PERTJINTAAN,) 

-:" Pemimpin SORGA PERKAWINAN: 

«4 " Rasianja supaja BISA HAMIL, 
j Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat atau 

alat-alat : 
" Kuntji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja ,,SEDANG 

bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM- 
PUAN, — menurut suka sendiri, — js. 10070 TJAKAP 

“atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU- 

HUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jang MAHA 
HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 

Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok- 

ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunia. 

PERHATIAN : Buku ini telah diperiksa oleh KedjaksaanAzung di Djakarta dan berdasar- 
kan Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, maka di-izinkan pula, 
dengan sama sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga “keras dja- | 
ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohon 1 
bantuan para orangtua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih | 

“belum dewasa benar,- membeli atau membatja buku Sexual Problem ini!! j4 
(Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja ) 

1 buku tebal, complete, dihias dan diterangkan dengan gnmbar2“ 
(Luar kota tambah ongkos kirim 1025) 

1 orang hanja dapat membeli 1 buku ! 

ADAN PENERBIT: 

KWA GIOK DJING 
Djalan Kramat No. 2-4, — Kudus . 

ngan 

  
  

UNTUK MENJEMBUH- 
KAN PENJAKIT: 

e BATUK 

PARU-PpARU 
PERUT 
ULU HATI 

« MASUK ANGIN 
e PILEK 

« TENGGOROKAN 
. E N EK dan sebagainja. 

   

      

  

NY 

Sapphire. 

   

                    

    

    

    
        

  

  

| LL LL LA La LT 

(Rambut putih 
| djadi Hitam 
199 9/, garansi tidak luntur 

  

    

rambut 
hitam. 

ISTIMEWA! 
ATAS SEGALA 
KEISTIMEWAAN 

Di ansjecturg ay 

| MOHAMED SADIK DIOHRI 
KEPRABON KULON 15/D- SOLO.          

Semir ini adalah pendapatan baru . 
Istimewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupus 

| kulit, dan pakai berasa dingin. 

Harga Rp, 4,50 
|per pak, Pesanan bisa kirim ke- 
| seluruh Indonesia. Semua Agen2 
harga sama. : 

Mentjari Agen" baru 
Indonesia. 

selurub 

TS RA AL MLS TI 2 TA La LT 

  

”n, 

/ 1 jangan Putus Pengharapan. 

7 A. WAHID 
: Astroloog 

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

| Kesehatan dsb. 
Consult Rp. 15.— 
Plampitan 39 — Semarang. 

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

....com.omocx 

  

DL LI IL LL LA AT 
BADAN rasa lembek, dingin, ma 
las, tulang2 sakit (sexucie zwakte) 
3. ds. VITANOL PILL. hana 

4 dapat kembali tenagt muda, tid 
« bukti “uang kembali fp. 20.— 

3 ds. Rp 57.-— EXTRA KERAS 
Rp. 60,— RENA PILL. data: 
bulan tidak beres Rp 58.— Buah 
dada lembek ?? BUSTERIN da- 
pat bikin segar, kentjang dan mon 
tok Rp. 20— EXTRA KERAS 
Rp. 15 — SCHOONHEIDSPOE- 
DER ZALF'4 Rp. 10.— OBAT 
KUKUL 1 stel Rp, 25.-— SANA- 
TORIN: lekas tulung sakit bloed- 
druk Rp: 20-—  HONORION 

j laki2 bongsiat Rp. 20-— AAM- 
BEIEN POEDER Rp 30.- ZALF 
Rp 10.- BEDAK TELOR, LIDA 
BUAJA HAAROLIE A4 Rp. 5.— 
Porto Rp. 3.— Prijsc. gratis. 
Ind. Kruiden-THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 

Agt. Sem.: Plampitan 22 
Agt. Solo: Toko DJODO 

Tjojudan 70 A 
Agt, Kudus: Bitingan lama 74, 
Agt. Djocja: Petjinan 68. 
Ta NS TA TA TAM LA TU AA 

 



    
   

  

    

REX jua daa 

| MATINEE : Mingga pagi dj. 10. — 

Metropole 14.30.6450. (17 th) 

     

  

  

  

Kami menghaturkan banjak terima kasih kepada para Dok- 
ter2 dan Djururawat, jang telah memberi pertolongan kepa- 
Ida Ibo Kama me Lk 

000 R Aj. SOEMAR1ONO 
sewaktu sakit ragi Me agan di Rumah Sakit St. Eli- 
sabeth Semarang pada tg. 6 September 1953. 
NT IL Kelparga B. M. MARSOEDI 

    
    

  

       
   
   
   

  

    
   

  

   

  

         
   

    
NA     

   kam me nghaturkan banjak terima kasih H ang telah memberi bantuan lahir maupun 
. menin ggal dan dikuburnja Ibu kami: 
j- SOEMARTONO - - 
| Keluarga R. M. MARSOEDI 

Dj. Tuntang 64 Salatiga 

  

        

      

    

    

  

Grogolan IX/3 Solo. 

  

   

  

x PTesida Paaktan Paniai Midsummer Styles 
“Rp. 10.— Per pos Rp.. 

      

diterangkan dengan djelas dan “disertai banjak ga 
«buku ukuran 17 X 22 C/M, 62 pag.: ditjetak ata 

Haa ti Rp. 12.50  prangko 1 

Pengambilan sedikitnja 5 ex. dipotong 
: 2 10. 33 hn 

“Sidodadi 3 — Telp. 1697  -— 

Rm Ram PMA maa SESI ALAN LL AL LE AL TA EA AL 

: Buku Peladjaran bikin Corsase blocmen 

TOKO BUKU ,G LORIOUSs | 

  

11.50 

mbar - gambar, 

S kertas houtvrij. 

  2076 
2596 

        

Semarang   
        

aa 

. RANDUSARI POS 1/365 — SEMARANG 
Bhb. besarnja perhatian, maka akan dibuka lagi Kursus 
MEMEGANG BUKU A': Djun'at 9 Oktober '53 dj. 18.00 Hari beladj. RABU & DJUM'AT. Lama Kursus: 11 bl. (4 bl. utk. ulangan umum, Udjian Bond Okt. '54) Uang Kursus: Rp 27,50 p.bl. Pangkal Rp. 10:— Utk. Okt. sudah ada 7 tjalon, masih 17 tempat, Diktat: gratis. 
Mendjawab pertanjaan para peminat ttg. Kursus MEME- ANG BUKU B, dgn ini dipermaklumkan, bhw Kursus tsb. baru akan kami buka setelah peladjar?2 Institute kami . bg. A tammat, sehingga mereka mendapat kesempatan utk, 

meningkat. | : 
Kursus2 lain jg sudah djalan: MENGETIK, bhs INGGRIS, : bhs BELANDA, MEM. BUKU A Landj. | 

2 “Pemimpin Umum: R. C. J. SOEMARDJO. i 

  

   

        

PELIHARALAH KESEHATAN TUAN2 DAN NJONJA2 Dengan djalan minum : 5 

Anggur Kolesom tjap ..BOEAJA” 
Jang mengandung chasiat kekuatan bagai badan, serta dapat me- nambah darah. Menjembuhkan kepala pusing, pinggang pegel, datang bulan tak tepat dan seba gainja. 5 

$ Pusat pendjual : 
KONG DJIN TONG 

Pekodjan 105 — Telp. 1885 Semaran g 5 

. NN i N 1 Kursus Tehnik-Radio ' 
Diselenggarakan oleh Panti Pemuda Semarang. | ke IV akan dibuka tanggal 1 Oktober. 1953. 

IL a) Sjarat masuk telah tamat dari S.R. 6 tahun. 
b) Lama peladjaran theorie dan praktijk 1 tahun. U. a. Uang pendaftaran Rp. 10.— 

b. Uang kursus Rp. 25.— tiap bulannja. 
III. a) Pendaftaran mulai sekarang sampai 25 September '53 b) Tempat pendaftaran di: | 

SEKRETARIAT PANTI-PEMUDA | 
Djalan Bulu 37 — Semarang. | 

Pes Rana 

  
Angkatan : 

  

MAERSK LINE 
JAPAN/INDONESIA/JAPAN SERVICE- 

    

  

Due Semarang 
18 Sept. 1953 - 
14 Oct. 1953 
23 Oct. 1953 

7 Nov. 1953 

INDONESIA/USA ATLANTIC COAST SERVICE - 
ea B5) Loadready Semarang 
LEISE MAERSK 15 Oct. 1953 
ARNOLD MAERSK 12 Noy, 1953 

Also accepting India and Persian Gulf cargoes for tranship- ment at Colombo into Maersk-vessel. PP 

VIBEKE MAERSK 
MAERSK 

HERTA MAERSK 
VIBEKE MAERSK 

/ 

At liberty to proceed via other ports to load/ discharge 
cargo. Dates and rotation subject to change without notice. 
  

Ak ebtai 

“N. V. Het Semarang Veem 
Purwodinatan Barat INI/2 - Tel. Sm 1790, 651, 1938, 1443 

SEMARANG 

KEUNGGULAN Tn 
“Lebih Sedap | Baru terima 
« Lebih Halus — 
« Lebih Mustadjab | Robia Voile | 

    
  

  

  

Chiffon Kembang — Taftzij, Voile la hd ad 

  

PA APA "ia Kembang — Bembergzij Kembang 

3 Jaa da gede un — Kantstof putih, Brocat Aneka- 

Anime babat warna — Kain Gordijn — Satijn 

Pokekesd 2 andi putih Kembang — Triple Three 

TOKO MAN 90, Telp. 900 polos anekawarna. 

6 marang. — mama 

| Kain Pyama | 
  S 

AGEN? DJOKJA: 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4,  Lempujangan 
Wangi 80, Kemetiran Kidul tg: The han dan Kemedja. 

AGEN? SURAKARTA: . | 
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Masin Djahit »MILADY” 

" Modgl kaki dengan medja kabinet 4 latji jang 

0 SL LT AL LL LE EL Te AS TAS TA 

      

SN Na Pa AE RM AA MA 

  
SANA NE AL 2 LT TE LE 

  

  

Perhatian | 
Marilah datang menjaksikan, 

terukir indah !! 
# Dapat mendjahit madju/ mundur! : 

“ Pakai knop istimewa untuk stel Borduur. 
PERSEDIAAN TERBATAS. 

Lekas datang pada: 

Toko Masin Djahit 
“3 N D R A' Djalan Mataram 482 — Sema rang.       | KUAT BIKINANNYA , 
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MALAM NANGA 

  
Mens PN 
  

M.S. RAHAT 
5 Tabib 

Seteran 109 — Semarang 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 

ENTENG DIPAKAINJA, 

        
TJANTIK MODELNYA! 

  

    

    

Siapakah ingin hidup selalu Sehat, Kuat dan Tetap 

MINUMLAH SELALU | 

Angeur Obat Kolesom No. | 
2. jap Gelas Mas 

| fi Ini anggur telah dibikin dengan akar2 dari Tiongkok KOLESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang | berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran dan kekuat 
|(llemah dan jang terserang penjakit ,,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap ,, GELAS Mas” | jang ta' asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

Untuk: LELAKI 

Sebelumnja minum Anggur 

WANITA 
Setelah minum Anggur Ko- 

lesom tjap ,,GELAS MAS” 

badan 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

LAS MAS” badan lemah, 
mulai sehat dan 

kurang sehat, potongan ba- 

  

. ngan badan tambah “baek 
dan kurang tjantik. : : 

: dan gagah. - 

Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

Toko Obat Eng 
Na 

Perusahaan Angsur Kolesom No. 1 tjap 
Karangtempel No. 200 Tel 

Gang Warung No. bae 

  

DEA NA NAN AN AL ML AA EK 

kuat, tambah darah, poto- . 

: p. No. 1472 
Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 

  

didalam 12 hari sampe runtuh 
|jakar2-nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9—12 

Sore 5—7   
Muda ? 

annja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 

HAMIL dan BRANAK 

Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap Ta 

LAS MAS” badan mendja-   di sehat dan kuat. Ts 

ngan badan selalu tjantik 

  

dan gembira. | 

SEBOTOL KETJIL Rp. 7.50 

Tay Ho 
»AELAS MAS” 

Semarang 

  

  

ANGGUR SOM DJIONG POW SIN TJIOE, BUAT — ORANG Kn 
2 : Model ANGGUR 'HOE GOO sSOM DJIONG TJIOE. buat orang La PRAMPUAN. 

ANGGUR POW .THAY buat 
Orang prampuan HAMIL. 

ANGGUR BRANAK. 
ANGGUR RHEUMATIEK. 

Masing2 TJAP ,,RUMAH” 
a tiap botol besar Rp. 12,50 

botol ketjil Rp. 6,50 

hanja 

  
ARAK OBAT KOLESOM tjap 
KUDA botol besar 4 Rp. 12,50 
botol ketjil Rp. 6,50. 

ANGGUR KOLESOM tjap Ku- 
da botol besar 4 Rp. 15.— botol 
ketjil Rp. 7,50. 

Rumah Obat 

»NG0O HOK TONG" 
Gang Pinggir No. 1 Telp. 1658 

SEMARANG 

KTIn2 
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Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 

| 
| 

Te ea , WEMCOL | 
  

    

  

STAR THEATRE Premiere Besar Tiap Hari 4 Kali   
  

  

: S0 L:0 sar Nusukan 4, Pasar Ki m5 Ka . 99 
won 142, Widuran 67, Me-|., Pa AN.” YUO Vadis (u. 17 th). j 177, Gading Kidul 170 Matting Tussor — Anker Tussor — | : 3 ti aa Sa an "TAI Wood Arok na, Imitasi Wool 1 Harza kartjis djam 9 pagi dan 3 siang biasa. | | AGEN MAGELANG: Pa “5 Aa an “5 . Buat djam 6 Yan 9 inalam Rp. 4715 Rp. 3,20 - Dji Tidar 2, Petjinan 96, 13. |— Totaal dan C.P. Drill Anekawar- RO LIO ola Keabeloran Pein Batuk 

Pen "Ina. : 2 TENIS Pengendalian Harga No. 521-KP 13142/8511 Ini Malam (KAIN KATIIA KLONTONG TJAP ad. an $ d.m.b. , 
sSKUTIINGP 
  

   

  

' Taplak  medja 

Anekawarna. 

Plastic per meter 
51-91 IMO tan 

(17 th) (“INSJAF”) 
MATINFE: Mingga pagi dj. 10 — ae an ena aa 

ORPOME—TA OB ah | Jacket untuk | 
Rich. Widmark -Don Taylor | , | DESTINATION Gobr| | Orang dewasa | 
20th. Century Fox'Technicolor x | dan kanak2 | 

  

  

  

  

  
Cecil B. De Mille's Masterpiece |Serta lain2 barang jang terlalu ba- .SAMSON AND DELI! AH" Injak untuk disebut satu demi satu ! 

Paramonnt's Technicolor Ji se 

Toko.,HIEN” & Co. MATINEE: Minggu pagi dj. 10.— 

| Bodjong 25 -— Tilp. 1877 Djagalan To9 ar (1 Ab) 
SEMARANG. Auyang Safi

 - Huang He 

,TL FAN THIAN FUH” |, 
p Perijerakan , Semar ang” 

    

       
    

Ty 

  

   

  

»K LEM LION G” 

    

Tanggal: 14 dan 15 September:”53 djam 08.00 dan 10.00 pagi main untuk | para peladjar: SR.— S5. M.P. — 5. MA. 
Harga kartjis rata-rata Rp. 1.50 untuk segala umur. aa 

TIONG TJHIU PIA | 
HONGKONG jang sudah terkenal ledzat, empuk dan 
Dikerdjakan oleh Ahli jang sudah “berpengalaman, 
bisa didapat pada: 

Rumah Makan 

Gang Pinggir 46 — Semarang | 

Arm 
MULAI TG. 12 SEPTEMBER '53 

sBASKETBALL LUAR BIASA" 
ta Ba TA Pa Aa NO KOS SS 1 nana UG LP 

Pu    ng 

  

TA bs 9 

With THOMAS GOMEZ - DOROTHY DANDRIDGE »BILL WALKER and THE GRIGIYAL MANLEIT GLOBET EU, “as Story and Soreen Play-by Alfred Palca » Directed by Phil rona BE RUN 213 

  

A2 

  

    

  

   

    

   

    

  

    COME ON, MISTER, WAKE 
UP! I WANT TO ASK You 
SOME GUESTIONS ! 

OUCH! MY HEAD! 
WHAT HAPPENED 2 

      

KI 
— Aduh. Kepala saja. 

Apa jang telah terdjadi? 
“—— Berdirilah! 

— Ajolah, Tuan: bangunlah. Saja 
ingin bertanja kepadamu! 

— Uuh. 

nana Saja 

ini? 

— Sekar 
orang ketjil 

1 WANT TO KNOW 
SOMETHIN' @UICK, 
STRANGER — WHERE'D 
YOU GET THESE Gop 

NUGGETS 2 

   
      

tentang sesuatu hal, orang asing. Di- saja, 
mana engkau mendapat emas murni 

| Roy Rogers 9 | 
HE HANDED 'EM | MORE THAN 
TO ME, THEN LIKELY YOU 
JUMPED INTO PUSHED 
THAT POOL AND ) HIM INTO THE 
PROWNED/ POOL! GET 

  

          

    

   

  

   
    

    

   

    

   
     

    OP GE 
— Dia memberikan itu kepada 

kemudian melontjat keda- 
lam kolam dan tenggelam. 

— Karena ada lain jang kau 
inginkan, engkau mendorongnja 
dia kedalam kolam itu. Mari 
ikut! 

  

ingin segera' mengetahui 

ing saja ingat — dari ses 
bernama Midas Jones, 

   
    

      
     
   

    

    

  

Pakailah Erasmic Brilltanti- 
ne diwaktu pagi. Nistjaja 
sampai malam rambut Tuan 

tetap rapi dan menarik,” 
Lagi pula Erasmic sedap bau- 

nja dan tidak membuat 
rambut djadi lekar. 
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MA an Hg 

BADJA OBAT KAT VI RAN OL 3 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan Jekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
ngan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw)." 
Tida bisa tidur, dalam tidyr sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10095 berhasil. Harga" 
Botol Rp. 20.—, Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 1 
Femina sumewa bun akn at ea Sa bla a da Kaum BE aa Rp. 15— 
Pri Viramtas buat peremapAh Ma ana Maia SS Se 2 

  

Minyak Bangkit adjath buat Taka, SO EA AR naa 10.— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
dierawat: No. EF Rp 20 NE aa BA PN NB 2 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... xi 10.— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp exzeem "nanang nanaan Dahan adan sanaan » 0.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan. gemuk“... 10.— ” 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1099. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 

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

» Tek An Tong Petjinan 81, ,, 

» Thay An Tjon Petjindt 66, ,, 
» Eng Njan Ho Petjinan 75' .,, 

2 » Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 
AA AA AA AA AA AA AAA an 

Telah terbit : 
TAFSIRAN DAN KUPASAN UNDANG2 PEMILIHAN UMUM 

(Undang2 No. 7 tahun 1953) 
Penting bagi tiap Warga Negara Indonesia, terutama Pemimpin2 

    

  

dan djuru-penerang. 
Harga Rp. 3.— (Tiga rupiah) sebuah. 
Beli sedixitnja 50 buah dapat reduksi 20 prosen. 
Persediaan terbatas. 

Penerbit: JAJASAN ,ADJI SAK A”" 
BODJONG 116 SEMARANG. 
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| CILEY CONCERN CINEMAS — 

L Uu X FRANK SINATRA—SHELLEY WINTERS— G5 ALEX NICOL in 
ia 

. 
- N s 0 ce »Meet Danny Wilson 

WONDERFUL MUSICAL-ROMANCE WITH 9 FAVORITE SONGHI!TS : 
Penuh njanjian2 dan lagu? jang sangat menarik dan merdu! 

Matinee Minggu pagi dj. 10.— Minggu malam 3 port. 527.200 

INI MALAM 

GRAND 
d.m. b. 47 th.) 

Ho. — 7. —9.— 

Thrilpacked 
Adventure & H3 Ba La 

! Ling BALE & Romance ! NN TIDUR 
Heibat- 5 : India Li 5 £ 

Gempar. « : 5 
Matinee Minggu pagi dj. 10.— Minggu malam 3 pert. 3.7. — 

  

Ini Malim Premiere fu. 17th.) 

  

ALL-NEW, THRILLING ADVENTURES OF THE 

Akan datang: LUTHER ADLER-— PATRICIA KNIGHT— 

» The MAGIC FACE Ga aumen Kita 

  

Tai Malam d. m. b. (u. 13 th.) 

INDRZ     

  

     
& MALAY FILM PRODUCITONS WTD, Pia (AA 

x ENAN 5 San RP. RAMLEE RO, un omaR P4 115-6.15-8.45 
am ma Sela Berbareng     

ROXY: 
5.—7.—9.— 
Berbareng 

  

Satu tjerita jang memikat dan menggemparkan ! 
Dimana2 tempat film ini dapat sambutan hangat ! 
Matinee Minggu pagi ROYAL 9.30 — ROXY 10.— INDRA 10.15 
Minggu malam INDRA -ROXY-ROYAL — 3 pertundjukan. 

Akan datang : GEORGE MONTGOMERY—HELENA CASTER. 

she PATHFINDERs . Color: 
rn echnicolor : The Greates Indian-fighter of them all ! Heibat-Gempar' 

Akpn datang : MYRNA LOY - ROGER LIVESLY -RICHARD GREEN. 

»That Dangerous Ages 
A Triumph of screen entertainment ! 
Picture! 

Bantulah P. M. 1 
  

  WA an


