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| linja bahwa RRT membajangkan ke 
mungkinan akan mengurangi  kete- 

2. sekolah Hindu menengah 

  

Harga etjeran 60 sen per 
Rp. 0.30 utk. meterai), 

lembar. 
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Dalan dinerikan Menhan seng mi 
Gereja #iajamtn, Ka pa demikina: dj 

dalam sebuah konperensi an 
€ diselesaikan  selekas    

  

ing menambahkannja bahwa ketika 

  

1g 

tjam Di Korea 
Mungkin Utk Indo-Chi- 
na: Kata Radio Peking 

   

  

   
   

berbuat banjak kesa 
Jang  menangkapnja 

ai djiwanja sendiri, akan 
p, agar supaja pemban 

arkan noda 
   

      

   
lak salah satu makanannja — dalam 
pendjara, karena dianggapnja ».tidak 

Inja?” Ia minta supaja 

Isadjikan tiga ajam, sop dan dessert 
untuk makan petangnja, demikian 
tNouri. 

Sementara itu dikabarkan bahwa 
SIARAN Radio Peking hari pemerintah baru Fazlellah  Zahedi Senen mengatakan, Ti telah mengeluarkan keputusan supa- 

mungkinan ada bal ja semua tanah2 milik Shah jg ole 

tjina akan 2 1 Mossadeg didjadikan milik negara Ijata sedjenis jang di dikembalikan kebawah pengawasan 
iaran radio setengah resmi dari | "“dia. ba Tan yan ana Nan i Fa Misi militer Iran ke ih ja, bahwa tuntutan duni Amerika. : 
1 lamajan teluh mentaks: Sebuah pengumuman resmi me 

kaum agressor Amerika mengusa ngatakan bahwa pembantu men 
hakan gentjatan sendjata di Ko- 
rea. Kekuatan jang sama dapat 

dipakai di Vietnam untuk me 
maksa kaum i lis meletak- 
kan sendjata disana. Siaran selan 
djutnja menuduh, bahwa Ameri 
ka-lah ja bertanggung: 

Di katakan bahwa tuntutan 
akan damai dari djutaan penduduk 
dunia merupakan suatu kekuatan jg 
besar dan-effektif dan kekuatan ini- 
lah jg memaksa kaum agresor Ame 
rika Ne aaNa aa gentjatan sen- 
djata Korea. Tenaga ini pula te| te 
lah memaksa kaum 'imperialis me- 
ninggalkan sendjata mereka di Viet- 
nam. Ini adalah untuk pertama ka- 

gangan di Indochina dan mau me-| 
njusun baru kekuatannja di Asia 
Tenggara. Beberapa kalangan penin| 
djau menjatakan pendapat, bahwa 

pertama kearah kampanje untuk mc 
Wwudjudkan “perundingan2 “tentang 
suatu  gentjatan sendjata di Indo- 
china: edjalan dengan tjara jg di 
tjapai dalam gentjatan sendjata di 
Korea. (UP—Pia). 
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IK beratkan 

Pembangunan 
Korea Kembali! 
Kata Murphy: Amerika 
Akan Tolak Dibitjarakan- 
.nja Politik Korea Dlm 

Madjelis Umum PBB 
. : oleh Shah sendiri. Persiapan2 | 

Amerika Serikat akan menolak | untuk — pemeriksaan — Mossadeg 
dibitjarakannja soal2 politik me- | oieh pengadilan militer kini dila 

  

mber id 1 (Antara) 
T kesli di New Y, Tuduhan terhadap 
tah Le Robert 2 : Mossadeg. 

bunga Me 2 an €rI- | Kalangan jg dapat mengetahui di 
Tn En urusan Pt | Teheran mengatakan pada hari 

: Es apn resmi, | Minggu bahwa tuduhan2 — terhadap 
jang disebut Ame | her. 
rika untuk PBB”, pada malam 
Senin di New York. 

Murphy menjatakan, bahwa 
Madjelis Umum PBB hendaknja 
»Setjara aktif ' mempertimbang- 
kan” Korea, berpusatkan kepada 
masalah pembangunan kembali. 
negeri tadi. 

Dinjatakannja bahwa Amerika 
Serikat sudah berdjandji akan 

- beri bantuan ekonomi setjara be | 
sar-besaran kepada Korea Sela- | 
tan, Amerika akan minta kepada 
ncgara2 lain, jang hadir dalam 
Madjelis Umum PBB, supaja me 
reka memperbesar sumbangannja 

KRA (Badan PBB 
ilitasi Korea).. | 

A : «0 (Antara) 
—EE- i 

    

        

    

Gadi 6 TE Tia 
lon Duta! Ri Utk India 
SEORANG gadis berumur 16     
   

   

tahun jang pemalu 
beladjar di Singapu 
mempersiapkan diri 
djadi duta 

Selama dua se 
iis Chin Fee 

mempeladjari bahasa Hindu 
  

Kemadjuannja sangat tjepat, dan | 
kini dia sudah dapat membatja 
dan menulis dalam bahasa 1 

. dengan lantjar. Kap 1 

Disianghari tjalon dutabesar | 
itu mengikuti peladjaran2 seko- | 
lah wanita Methodist di Singapu- 
ra dimana dia duduk dalam ke- | 
las tudjuh. Ia katakan, bahwa 
menurut pendapatnja rakjat dari 
pelbagai bangsa harus saling me- 
ngerti, dan ini hanja bisa di- 

  

Hepaskan tembakan2 

teri pertahanan djendral Moham 
mad Vossogh tidak lama lagi 
akan bertolak ke A.S. untuk me 
mimpin misi militer Iran. '” Kala 
ngan2 jang mengetahui menerang 
kan bahwa A.S. telah mendjandji 
kan bantuan militer jang luas 
|kepada Iran, terutama dengan 
maksud memodernisir angkatan 
udara Iran. "- 

Zangueneh ditangkap. 
AFP mewartakan dari Tehe- 

ran bahwa bekas administrateur 
dan anggota panitia perentjana, 
&hmad Zangueneh jang oleh 
para pembesar Iran ditjurigai 
memberikan perlindungan kepada 
bekas menteri luar negeri Hussein 
Fatemi, hari Minggu telah ditang 
kap. | 

Protes kepada pemerin 
tah Sovjet. 

Berita lain mengatakan bahwa 
pemerintah Iran telah meminta- 
kan perhatian pemerintah Sovjet 
Uni atas komentar2 mengenai ke 
adaan di Iran jang berat sebelah | 
jang-baru2 ini dimuat dalam pers! 
Rusia. , 

Nota protes itu telah  disampai 
kan pada hari Minggu oleh duta 
besar Iran di Moskow  Nader 
Arasthe kepada kementerian luar 
negeri Rusia. (UP) 

Perkara Mossadeg dise 
rahkan pengadilan mi- 
hter.. 

Sementara itu seorang  djuru 
bitjara pemerintah Iran  mengu 
mumkan pada hari Minggu, bah 
wa Shah Reza Pahlevi telah me 
ngesahkan putusan untuk menje 
rahkan perkara Mossadeg dari 
kantor gubernur militer kepada 
pengadilan militer. Djuru bitjara 
menerangkan bahwa pemeriksaan 
perkara Mossadeg oleh pengadi 
lan militer telah diperintahkan 

kukan sehingga pemeriksaan itu 
dapat diadakan setjepat mungkin. 

bekas PM Iran Mossadeg ialah: 

Teka Pada tgl. 17 Agustus jl. ia 
Imembubarkan parlemen Iran berda- 
sarkan" suatu - referendum ig ,.tju- 
rang” diseluruh Iran dan telah 
mengadakan intimidasi terhadap me 
reka jg memberi suara menentang- 
|nja. (Shah. telah menjatakan. bahwa 
'hanja dia berhak untuk membubar- 
kan: majlis). , : 

2. Ia telah menangkap utusan jg 
menjampaikan  kepadanja perintah 
Shah bahwa ia telah dipetjat seba- 
gai PM. : 

3. Ia telah memberi perintah me: 
lutjuti. barisan pengawal Shah dan 
telah menangkap beberapa  opsir 
tinggi dari barisan tsb. 

4. Ia telah memberi perintah ke- 
pada barisan-pengawalnja untuk me 

terhadap rak- 

jat ketika  pemerintahannja di gu- 
lingkan oleh Zahedi. 

Sabtu pagi Komisaris Agung Belan 
Ida Graaf van Bijlandt telah mengada 
kan kundjungan pada ketua Umum 
PNI Sidik Djojosukarto ditempat ke 
|diamannja di Djalan Sumatera. Dida 

pat kabar, bahwa kundjungan yan 
Bijindt kerumah Sidik itu hanjalah 
bersifat suatu kundjungan perkenalan 
dan dalam pertemuan mereka itu ti 

'Idak dibitjarakan soal2 politik. Perte 
Imuan perkenalan itu berlangsung 24 

| djam lamanja. 

| 700.000 An ggota Sarbupri Yari Ini 
— HARI MINGGU oleh DPP Sar- 

ta bupri telah dikeluarkan instruksi ak- 

si pertama jang memerintahkan ke- 
pada semua anggota dan seluruh bu- 

lai tanggal 15 September 1953, 

Pusat Sarbupri. 

buruh. Sebagai 
'djuga Perbupri di Sumatera : 
hari Sabtu tanggal 12 September jl.   1 

tjapai enek mempeladjari ba- 
hasa dan kebudajaan, dan me- 
nindjau way of life” bangsa2 
lain. Ia sangat gemar olahraga ' 

perangko-pe- Han pengumpulan 
kangko. Up. 

ma 2 hari 

  

perbuat sendiri. : 

uk - Kata Nouri, nafsu makan Massa- 
i : “Tenu leg sangat besar. Pekan il, ia meno 

Gentjatan Sema- | 
“Itjukup untuk memelihara kesehatan 

sedikitnja di 

    
    

S. 

  

  

— Untuk DKA     

      

   

   

   

  

   
Dua buah lokomotip Diesel dari 27 buah jang dipesan oleh DKA di: 
Amerika telah tiba di Priok dengan ,,Steel Advocate”, sebuah kapal Ame- - 
riKa, pada hari Selasa siang. Lokomotip2 ini sangat" beratnja, sehingga 
ketika membongkar dari dalam kapal terpaksa diangkat sebagian" demi 

1 Westerling 
(Dibiarkan Le- 

| land”, pada tg. 23/9 jang akan 
(datang jajasan S.O.S. (Steun Ont- 
Fredderde Staten) akan mengada- 

berbitjara di Hengelo didepan pa 

sebagian. Bagian bawah lokomotip diangkat dulu keatas pangkalan, se- 

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

atasnja, hendak dibawa kedarat. 

  

MUHAMMAD MEKKI 

merdekaan). 

Perdjand jian 

Bilateraal Dgn 

Djepang 
Sehabis Kembalinja 

Menteri Sunario 
Dari PBB   MISSI. PARLEMEN DJE- 

PANG jang diketuai oleh Ichiro 

' Honda dan Kazuo Nakai Senen 

siang telah diterima oleh ketua 

Parlemen Mr. Sartono digedung 

Parlemen. Seperti diketahui missi 

tersebut tiba di Djakarta pada 
hari Sabtu jang lalu dan bermak- 
sud untuk menjelidiki keadaan 

politik dan ekonomi dinegara2 

Asia Tenggara. Didalam perte- 

muan dengan ketua Parlemen itu 
hadir pula Konsol Djenderal Dje 
pang di Djakarta Fumihiko Kai, 
sedang dari pihak Parlemen ha- 
dir wakil ketua seksi luar negeri, 
ketua dan wakil ketua seksi ke- 
uangan, ketua dan wakil ketua 
seksi perekonomian, 

Dapat dikabarkan, bahwa ke 
datangan missi2 Djepang ke Indo 
nesia jsjg dilakukan berturut2, 
telah menarik perhatian Kemen 
terian Luar Negeri di Djakarta   

1 

| 

| 
| 5 
| 
! 

'mikian kabar dari Dewan Pimpinan nuhi oleh madjikan, 
Ditegaskan, bahwa ' achirnja dilindungi 

pemogokan ini meliputi I.k, 700.000 dengan | | 

| telah dikabarkan, ' Agustus 1953, dan mengingat kemis- 
Timur |kinan jang diderita oleh kaum bu- 

lebih dari pada diwaktu jang su 
dah-sudah terhadap  perkemba- 
ngan usaha memperbaiki hubu- 
ngan Indonesia -dengan Djepang. 
Menurut keterangan kalangan Ke 
menterian Luar Negeri, per- 
siapan2 jang menudju diadakan 
nja perdjandjian bilateral dengan 
Djepang pada waktu ini sudah 
berada dalam tingkatan jang ter 
achir. Akan tetapi dalam pada 
itu dinjatakan djuga, bahwa se- 
suatu langkah jang konkrit be 
lum dapat diadakan .sebelumnja 
Menteri Luar Negeri Mr. 'Suna 
rio jang kini sedang menghadiri 
sidang umum PBB, kembali ke 
Indonesia. (Antara) 

Akan Mogok 
Setelah 6 bulan lamanja  sedjak 

ruh perkebunan untuk mengadakan tanggal 2 April 1953 tuntutan Sar- 
aksi protes gelombang pertama mur |bupri tentang kenaikan upah, pem- 

de-' berian tjatu gratis dsb. tidak dipe- 
jang ternjata 

oleh P4 Pusat 
keputusannja tanggal 18 

ruh perkebunan karena  rendahnja 

perintahkan I.k. 50.000 anggautanja upah jang diterima dan | meningkat- 
luntuk melakukan mogok total sela- | nja harga kebutuhan hidup sehari- 

sebagai gelombang per- | hari, disamping keuntungan madji 
tama. Sebagai alasan pemogokan jge| kan jarig berlimpah-limpah, serta ke- 

akan dilakukan atas komando Sar- 

bupri diterangkannja sbb,: 
putusan sidang pleno ke-Il DPP Sar- 
bupri tanggal 23 s/d 30 Agustus 

Isal 21 

Bukti Bahwa Rakjat Marok- 
ko Sudah Tak Sabar Lagi 

Dengan Peranfjis $ 
Rakjat Akan Adakan Revolusi?—Komentar Naciri 

Atas Pertjobaan Membunuh Sultan Marokko 

NACIRI, seorang pemimpin nasio- 
nalis Marokko jang achir2 ini mengundjungi Indonesia dan kini 
ada di Manila, hari Sabtu jl. me merana kepada UP, 
terdjadinja jobaan pembunuhan terhadap 

Moulay Na ae Sah Perantjis diangkat sebagai sultan Ma- 
rokko itu, merupakan suatu bukti bahwa rakjat Marokko telah 
habis kesabarannja dalam menghadapi Perantjis. Naciri adalah ke 
tua partai Marokko ,,Al Wahdah 

bahwa 
Sidi Muhammad 

wa' Istigla?” (Persatuan & Ke- 

Naciri seterusnja mengatakan, 
' bahwa peristiwa jang terdjadi 
ketika hari Djum'at jl. itu meru 
pakan suatu tanda, bahwa rakjat 
Marokko mungkin akan melaku 
kan tindakan langsung-revolusi. 

Dibantahnja keterangan pembe 
sar2 Perantjis di Rabat, bahwa 
serangan. terhadap Sultan Arafa 
tadi direntjanakan .gerombolan 
terroris”. Dikatakannja — bahwa 
peristiwa ini. merupakan suatu 
tjontoh bahwa kaum - nasionalis 
Marokko tidak mau menerima 
lagi diktatur Perantjis, jang telah 
menurunkan sultan jang sah dari 
tachta Marokko, ialah Sultan 
Sidi Muhammad bin Yussuf, dan 
menggantikannja dengan ' orang 
pilihan Perantjis, dengan antja 
man bajonet. 

Coup d'ttat Perantjis. 
Pemetiatan dan penggantian 

sultan Marokko tadi disebut Na- 
ciri suatu perebutan kekuasaan, 
coup d'€tat oleh Perantjis. Rak- 
jat Marokko sudah berniat untuk 
melawan coup ini serta melawan 
penindasan tjita2 nasional mere- 
ka. Naciri berseru kepada PBB 
dan Amerika Serikat supaja me 
reka mentjegah timbulnja. kega- 
duhan2 lagi di Marokko.  Saat- 
nja sekarang baik sekali bagi me 
reka jang mengingini perdamaian 
internasional, untuk — bertjampur 
tangan dan memenuhi fjita-tjita 
kaum nasionalis Marokko. 

Hari Senen Naciri bertolak ke 
India, dan sesudah itu akan kun 
djungi Pakistan, Irag dan Mesir 
dan achirnja ke New York: Pe 
rantjis melarangnja untuk pulang 
ke Marokko, malahan datang di 
daerah internasional — Tandjah 
(Tanger) pun ia dilarang. (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 diumumkan hari Djum'at 
oleh Gedung Putih. Djenderal 
Hull, berusia 58 tahun akan me- 
megang komando baru itu de- 
ngan resmi tanggal 39 Oktober, 
iakni pada hari keberhentian 
djenderal Clark.   
1953 di Djakarta, maka berdasar pa- 

Undang2 Dasar Sementara 
R.I. tentang hak mogok bagi buruh, 
Sarbupri terpaksa mengadakar aksi: 
nja untuk membela tuntutarnja jang 
adil dan lajak. 

Lebih djauh diterangkan, bahwa 
aksi ini hanja didjalankan oleh bui- 
ruh perkebunan jang tergabung da: 
lam ALS/ZWSS/BEBTO dan AV- 
ROS, sedang terhadap perkebunan 
jang tergabung dalam PPN (Perusa- 
haan Perkebunan Negara) dan per- 
kebunan2 nasional tidak diadakan 
aksi. , 

Djuga buruh jang melajani kepen- 
tingan umum seperti rumah sakit,   air minum, penerangan dsb, tidak 
diadakan aksi. (Antara), 

|ang untuk kembalinja federalis- 

. Atjieh dewasa ini, tidak tjampur 

alat negara. 

| rus Ngatjau 
| MENURUT SK. ,,Het Vader- 

kan rapat di kebun binatang Am- 
sterdam, dimana Westerling akan 
berbijara, Baru2 ini ia diundang 
pula 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. iapun telah 

ra bekas anggota2 KNIL (vete- 
ranenlegioen). Isi pembitjaraan- 
nja ialah serupa dengan apa jg 
wah dikatakannja dalam perte- 
muan veteranenlegioen di Am- 
sterdam baru2 ini, jaitu mentjela 
Indonesia, dan bahwa ia berdju- 

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 menghalangi Wes: 
terling” cs. berbitjara dimuka umum 
dan menghina kepala Negara Serta 
Me intah dari suatu negara saha- 
“bat. : 

|. Dalam pada itu dapat dikabarkan 
"bahwa sampai sekarang M. Pot, jang 
bersama F. Colson pada tg. 21 Mej 
1952 melakukan pertjobaan pembu- 
auhan atas attach€ militer Indonesia 
Harjono, dan oleh pengadilan ma: 

s:8g2 ,didjatuhi hukuman 4 dan... 3 
tahun, “ tetap menghilang- dan: tidak 
diketemukan. “Colson sudah dalam 
pendjara. , 

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

Soal Mau-Mau 
Akan Ke PBB? 
RALPH J. BUNCHE, direktur 

departement trusteeship (perwali- 
an) PBB, dalam konperensi pers 
pada hari Minggu di Washington 
mengatakan bahwa ,,beberapa 
anggota PB3 telah mengantjam 
untuk mengadjukan kepada PBB   soal Mau2 di Kenya”. Tetapi, de 

|mikian Bunche selandjutnja, ka- 
(rena Kenya adalah suatu daerah 
| djadjahan Inggeris dan tidak ada 
dibawah perwalian PBB maka 
terdapat »persoalan konstitutio- 
nip”. 

Bunch tak bersedia menjebut 
negara2 jang bermaksud menga 
djukan soal Mau-Mau tadi. -Ia 
hanja mengatakan bahwa menu 
rut pendapatnja dapat diterka ne 
gara2 mana jang mengadakan 
.antjaman” tsb. Menurut Bunch 
dalam sidang Madjelis Umum 
PBB jang menurut rentjana akan 
dimulai pada hari Selasa ini akan 
banjak dibitjarakan soal2 daerah 
d'adiahan termasuk soal2 menge 
nai Afrika Barat-Daja, Togoland, 
Somaliland, dan sedjumlah petisi 
dari daerah2 perwalian PBB. 

(Antara-UP) 

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 
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- 
gai 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- 
gi kerumah suaminia. 

ANGGAUTA BIRO POLITIK 
NEO DESTOUR DIBUNUH. 

    

  

   

  

Temang Keruh? 
Ada TInfiltrasi Dan Intimidasi Dari ,,Pi- 
hak Luar" Utk Mengatjaukan Keadaan 

MENGENAI SITUASI Atjeh sekarang, perwira biro. territo- 
irial resimen TI di Kutaradja, menerangkan, bahwa pihak ketenta 
.raan dalam soal ketegangan antara golongan dengan golongan di 

tangan. Soal -itu adalah urusan 
| pehak kepolisian, “Yetapi, Walaupun begitu, demikian perwira biro 

| territorial tsb., pihak tentara persu mengetahui keadaan' itu, supa 
“ja dapat menempatkan diri deng im ksadaan sesuai dengan tugas 

Perwira biro territorial' resimen 1 

dalam keterangannja kepada  kores: 

ponden PI. Aneta " membenarkan, 
bahwa gituasi di Atjeh- sekarang te- 

|lah keruh, dijika dibandingkan dgn. 
keadaan selama ini. 

Ditegaskan, bahwa tiga bulan jg 
lalu memang ada pertentangan2 di 
Atjeh, tetapi djustru pertentangan 
itu adalah untuk mentjari pengaruh 
didalam pemilihan “umum. Tetapi 

pada saat ini, memang ada kenjata 
an usaha2 pihak ketiga dari luar, 
untuk “mentjari keuntungan. 

Dikatakannja, bahwa di Atjeh su 
dah banjak tersiar desas-desus, infil- 
trasi dan intimidasi “dari " ,.pihak 
luar,” untuk “mengatjaukan Atjeh. 

Akan ada coup? 
Dalam hubungan ini perwira 

biro territorial tsb. menerangkan, 
sbahwa tentara masih optimis ten 
tang keamanan di Atieh. Sebegi 
tu djzuh masih belum dilihat 
alasan2 adanja gerakan2 jg mau 
mentjoba mengadakan ,,coup” 
terhadap pemerintah, seperti jg 
ramai tersiar. Semuanja itu be- 
lum merupakan bukti jang njata. 
Dan tindakan2 " kepolisian dan 
Mobrig jang mengadakan peron 
daan2 bersendjara, menurut biro 

territorial itu, dimaksud sebagai 
suatu latihan dan bukan tindakan 
tindakan preventif. 

Achirnja diterangkan, bahwa 
di Atjeh usaha2 pihak ketiga un 
tuk mengadakan kekeruhan ada 
djuga berhasil, tetapi untuk meng 
atasi intimidasi dan  provokasi2 
itu, perlu sekali djawatan2 pene 
rangan pemerintah bergiat mem 
berikan penerangan2 tentang ke 
adaan sekarang ini, sehingga sua 
sana tidak bertambah keruh dan 
penduduk kembali mendjadi te- 
nang, demikian keterangan perwi 
ra biro territorial resimen 1 kepa 
da Pl-Aneta. 

Djandji Setia 

Kpd Chiang 
Dari 14.090 Serdadu Pe- 
kas iawanan: Djandji 
Ditulis Dgn Darah 

14.000 Tawanan perang Tionghoa 

anti komunis di Korea hari Minggu 
telah mengirim surat kepada Chiang 

Kai Shek jg ditanda tangani oleh 
masing2. dengan darahnja' sendiri, 
demikian AFP dari Taipeh. Dalam 
surat itu' para tawanan menjatakan 
kebulatan tekad mereka akan ting- 

gal diluar Republik Rakjat  Tiong- 
kok, sesudah mereka selama tiga bu 
lan berada dalam tahanan netral. 

Surat tsb dibawa ke Taiwan oleh 5 
orang tawanan perang jg berada da 
lam tahanan PBB. Para tawanan 
berdjandji akan menjokong dengan 

hati ichlas perdiuangan Chiang utk. 
merebut daratan Tiongkok. 

Selain. dari itu misi 5 orang tadi 
membawa sebuah bendera Tiongkok 

nan sebagai hadiah kepada Chiang. 
4 (AFP—-Pia). 

     
  

    

  

   

    

   
        

   

    

   

   

  

   

  

     

        

    

  

   

     
   

agi telah tiba di Tandjung Priok kapal ,,Camphuvs” sebagai 
ang nertama kembali dari Djeddah. Karena kebakaran dalam 

ir mesin kapal Seven Seas” kepunjaan Kongsi Tiga, maka kapal 
tersebut tidak dapat dipakai lagi untuk pengangkutan. Setelah lama men- 

tiari terdapat bantuan dari kapal lain, jalah kapal Camphuys tadi. Da- 
lam waktu singkat kapal ini dipersiapkan untuk tudjuan ini dan pada 
malam 29 Diuli berangkat ke Djeddah dengan tidak kurang suatu apa, 

sehingga dapat dipergunakan untuk mengangkut penumpang2 hadji ke 

Indonesia. 

  

  
  

—4 Inggeris Terdjun Di 

Korea Utk Bela Hukum 
Dan Bukannja Utk Membela Amerika 

— Ketjaman Attlee Atas Politik Amerika 
BEKAS PERDANA MENTERI Inggeris Clement Attlee hari 

Minggu jl. sesalkan pemerintah Inggeris berpihak pada antjaman, 
bahwa bila perletakan sendjata Korea gagal ,,maka tak mungkin 
kiranja untuk membatasi perang di Timur Djauh diwilajah Ko- 

Dim Sengketanja Melawan Blok Sovjet 

Nasionalis jg dibuat oleh para tawa | 

rea”, Dalam suatu pertemuan Partai Buruh Attlee katakan, bah- 
wa Inggeris ikut serta dalam perang Korea tak 
man Rhee, tapi untuk perlihatkan adanja kekuasaan hukum. Dan 
sekali2 djangan dilupakan bahwa itu adalah perang PBB dalam 
membantu perlawanan menentang agresi dan bukanlah perang an- 

atas nama Syng- 

tara Amerika Serikat dan blok Sovjet. 

Sebagai diketahui “antjaman ig di 

maksud Attlee itu ialah pernjataan 
dari 16 negeri jg berperang di Ko- 
rea dibawah komando PBB jg mem 
peringatkan pihak RRT dan Korea 
Utara,- bila mereka menggagalkan 

perletakan sendjata, maka  pertem- 

puran mungkin dapat meluas hing- 
ga wilajah RRT. ' 

Winston Churchill dalam djawa- 
bannja tgl. 15 Agustus terhadap pro 

tes Partai Buruh katakan, bahwa 

pernjataan itu adalah jg paling baik 
diantara banjak kemungkinan2 jg 
lalu telah di pertimbangkan. Dan itu 

|hanja berkenaan dengan pelangga- 
ran jg ,,tiada diprovokasikan” dari 
pihak RRT dan Korea Utara, kata 
Churchill dalam djawabannja itu. 

Attlee selandjutnja njatakan telah 
menerima surat2 dampratan jg me- 
nuduh dia pro-Komunis, karena ia 
menjatakan, bahwa Partai Buruh 

menentang perluasan perang hingga 
wilajah RRT. 

Attlee keritik politik A.S. 
Attlee selain itu tiela beberapa 

orang di Amerika jg menganggap 

ka sebagai anti-Amerika, tapi ia per 

tjaja, bahwa sebagian besar pendu- 
duk Amerika seperti pula di Ing- 
gris, bahwa menjatakan pendapat se 

sud djahat. Pada politik Amerika 
terdapat pula tendens2 untuk meng 
anggap bahwa mereka semua jg tak 
menjetudjui pendirian " Amerika se- 
bagai berpihak pada blok Soviet. 
Dan ig harus paling disesalkan, ka- 

ta Attlee, bahwa India ig telah me- 

mainkan peranan besar dalam soul 
Timur Djauh ditentang sebagai ang 
gota Konperensi Politik. 

Mengakui kenjataan. 
|. Mengenai RRT Attlee kata- 
Ikan, bahwa ia djuga telah dikritik 

  
  

Berarti Penghalan 

Nasional Kata 

lalu. 

Diterangkan selandjutnja, bah- 
wa Parindra suka menerirna ma- 
suknja kapital asing di Indone- 
Sia, asal sadja dengan melalui 
pemerintah jang akan mengatur- 
nja lebih Jandjut, sehingga de- 

ngan demikian gkan didapat pe- 
ngawasan jang se-baik2nja atas 

kapital asing itu. Kita. hanja 
menghendaki dilaksanakannja 

»geleide economie”, djikalau pe- 

masukan kapital asing itu meru- 
pakan suatu pindjaman kepada 
pemerintah, kata R. P, Suroso 

selandjutnja, ' 
Mengenai keadaan keamanan, 

oleh Suroso  dinjatakan, bahwa 
Parindra menghendaki  pembe- 
rantasan gerombolan2 pengatjau 
dan tidak berkeberatan pemerin- 

tah menggunakan biaja2 besar 
untuk memulihkan keamanan. 
Lebih landjut R.P. Suroso menja- 

takan keberatannja atas adanja bari- 
san2  bersendjata sukarela — karena 
alat2 negara sudah tjukup kuat untuk 
memberantas kekatjauan itu. 
Dengan adanja suara2 jang menja- 

takan, bahwa hidup matinja kabinet 
Ali Sasttoamidjojo tergantung kepada   Hedi Chaker, seorang anggati- 

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.   
  

  yanKunan 

Lembaga Kebudajasa Indone 

sAKan. Batanaaseh Lmornchas 
.. atenscharaga”     
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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). 

d 
Oo 

Perkembangan Usaha Serta Kapital 

Kemerdekaan- Bekerdja 

Kapital Asing 
Kemadjuan Dan 

R. P. Suroso 
KAPITAL ASING SUDAH #jukup banjak di Indonesia dan mendu- 

duki tempat2 jang strategis, oleh karena itu dalam menghadapi kapital 
asing Parindra berpendirian, bahwa kemerdekaan bekerdja bagi kapital2 
asing di Indonesia adalah berbahaja bagi perkembangan perusahaan dan 
kapital nasional, demikian diterangkan oleh menteri sosial 
selaku ketua Parindra dalam pidato pembukaan resepsi 
tindra Djawa Tengah di Magelang jang diadakan pada hari Sabtu jang 

R.P, Suroso 
konperensi Pa- 

  

Farouk Digu- 
4 

gat Narriman 

| KEMENTERIAN LUAR negeri 
Mesir hari Saptu mengirimkan surat 
pengadilan kepada bekas — Radja 
Fatouk untuk menghadap pengadilan 
untuk mendengar keputusan? menge- 
nai tuntutan pertjeraian dan uang 
bantuan jang telah diadjukan oleh 
bekas permaisurinja Nariman Sadek, 
|akan tetapi panggilan itu diduga ha- 
nja berupa suatu formaliteit sadja, 

Kalangan2 kementerian luar negeri 
mengatakan, bahwa panggilan “itu 

sakan — 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 
Ipound (14.000 dollar) setiap bulan- 
nja jang diadjukan oleh bekas ratu 
Nariman jang berusia 19 tahun dan 

pki terpisah itu. Panggilan itu me- 
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 
penga- dengan buruk, kedjam dan 

singan selama2nja. (U.P.), 

  

mengakui RRT ketika masih pe- 
gang kekuasaan pemerintah dan - 
tak mau beri bantuan lebih Ian 
djut kepada pemerintah Chiang 
Kai Shek jang telah tak dipertja 
jai dagi itu. 

Tudjuan kita jalah untuk tja- 
pai perdamaian di Asia dan kita 
tak pertjaja bahwa hal tsb. akan 
dapat ditjapai dengan tak me- ' 
ngakui kenjataan,” kata Attlee. 

Tentang dagang luar 
negeri. 

Tentang dagang luar negeri 
Attlee katakan, walaupun keada 
an devisen dollar pada saat “ini 
agak lumajan, namun hal tsb. 

i terus mengantjam keadaan eko- 
nomi Inggris. 

la kemudian njatakan  kegem 
biraannja terhadap berita Kemis 
il. -mengenai statement. Eugene 
Black, presiden Bank Dunia akan 

'perlunja bagi Amerika untuk me 

tiap kritikan, terhadap politik Ameri : 

tjara bebas adalah sehat dan tak di 
anggap. sebagai didorong oleh mak- ! 

  

ngurangi bea-tjukai serta batas2 
lainnja. (Antara) : 

Abikusno Me- 
ngundurkan 

Diri 
Schorsing Sudibjo 

Ditjabut 

Pihak dewan partai PSII me- 
nerangkan kepada ,,Antara” .bah- : 
wa kemarin djam 13.30 Menteri 
Perhubungan Abikusro telah me- 
ngundurkan diri dari Kabinet Ali 
Sastroamidjojo.  Tindakannja ini 
adalah akibat dari hukuman 
schorsing jang didjatuhkan- de- 
wan partainja atas dirinja- bebe- 
rapa hari jl. Tetapi pihak dewan 
partai itu belum hendak terang- 
kan lebih landjut bagaimana si- 
kapnja terhadap tindakan Abi- 
kusno ini. 
Dewan partai PSII kemarin djuga 

mengumumkan putusannja jang ke- 
dua, bahwa schorsing jang telah di- 
djatuhkan PSII atas diri anggautanja 
Sudibjo ditjabut kembali dan Sudibyc 
telah diterima kembali dalam kedu- 
dukannja semula dalam partai. 
Dalam pengumuman itu dikata- 

kan putusan ini diambil berdasar pu 
tusan sidang dewan partai dan La- 

djanah Tanfidzijah PSII 12 Septem: 
ber 1953 dan berdasar pula kepada 
pernjatan Sudibjo jang berupa ke- 
sanggupan taat dan permintaan ma- 
af jang telah disampaikan kepada 
partai. 

Selandjutnja diumumkan bahwa 
Ahmad Masruri dalam suratnja 12 
September 1953 telah menjampaikan 
pula kepada dewan partai ' permin- 

taan maafnja dan -pernjataan ke- 
taatannja kepada putusan DP PSII 
jang pertama. 1 

Hal ini lebih landjut . akan dipu- 
tuskan dalam sidang putjuk pimpi- 
nan PSII j.a.d. 

Di Yemen Memi- 
liki Radio Tabu 
Semua Pesawat Radio 
Harus Diserahkan Kpd 

Jang Berwadjib 

PEMERINTAH  YEMEN hari 
Minggu mengeluarkan perintah su- 
paja semua pesawat, radio ig berada 
dalam negeri diserahkan kepada ig 
berwadjib.. Kepada penduduk Ye- 
men serta penduduk asing diperingat 
kan bahwa barang siapa tidak me- 
naati perintah konfiskasi itu dapat 
dikenakan hukuman berat. Perintah 
ditanda tangani oleh perdana men- 
teri Yemen Seif- El Sislam EL Has- 
san, akan tetapi tidak menjebut ala- 
san2 apa sebab umum tidak di per- 
bolehkan memiliki pesawat radio. 
Hanja diterangkan bahwa kepada 
para pemilik ig menjerahkan pesa- 
wat radionja akan diberikan ganti 
kerugian. (AFP). : 
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Baru Terima : 3 | 

.. Sepedamotor 
a EN SINK 125 ce Harga Rp. 7.500.— 

Pakai Vitliersmotor dan — banjak chroomwerk. 

Tank berwarna. . 

   

    

   

  

    

Djaga masih ada sedia 

| Tank all chroom ) 

N.V. Kedundang Trading Company 
PURWODINATAN TENGAH 24 — SEMARANG,       
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| NN Lu Tjililin, 13-8-?53 | 

“ Utjapan Trima Kasih 
Dengan Ae entarpan 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: 

Kak Kato ON 

. 

— Sidik Djojosukarto 

Keok NX Me an —. Soal Nasional 
Majoriteit' Dan? Minoriteit Harus Ber- 
000 gandengan Tangan 

—. (Oleh: Wartawan Sendiri) 

SOAL MINORITEIT di Indonesia dulu telah pnenenakan 
oleh imperialis sebagai alat untuk mengadakan Neon dian- 
tara golongan penduduk. Tetapi soal tadi kini mendjadi soal na- 
sional, dan tidaklah pada tempatnja untuk menjerahkan soal tsb. 
kepada golongan minoriteit sendi ri, demikian a.l. Sidik Djojosu- 
karto ket. umum PNI dim keteran gannja dihadapan beberapa war- 

Soal Minoriteit Adalah/ 

  

   
Pada hari Kemis malam direstairant King Chen di Djakarta tetah di- 

dojo pada Sabtu malam jbl. 

  

PARA ATLIT PON III 
BERANGKAT. 

ber 1953, rombongan PON Djawa 
Pada hari Minggu, tgl. 13 Septem- 

ga negara turunan Tionghoa dirumah sdr. Hadisubeno Sosrower- 

Diterangkan selandjutnja ten- 
tang adanja excessen pada waktu 
Inggeris/ Djepang masuk di Indo 
nesia. Excessen tadi keluar setja- 

Ira spontaan dari rakjat dan 'me- 

langsungkan ,,Farewell Dinner” oleh Panitia Penjelenggara Nan Hua 
Tour Indonesia, berkenaan dengan akan kembalinja kesebelasan tersebut 
ke Hongkong. Pada malam perpisahan ini djuga diadakan upatjara pe- 
njeruhan pidla2 kepada pemenang2 dalam pertandingan menghadapi Nan 
Hua baru-baru ini. Gambar: Ketua panitia tersebut, Tuan Lim Eng Tijin, 

memuerikan piala kepada Tuan Sung Ling Sing, kapten Nan Hua. 

  

. Inudju ke Djakarta dan kemudian te- 

Tengah jang terdiri I.k. 350 orang|nimbulkan pertengkaran, 
latlit dengan kapal Plancius telah me|oa merugikan kedua belah fihak. 

: -|Negara Indonesia sudah  ”tua” 
irus ke Medan. Kira2 djam 9 pagi, terdjadjah, tetapi masih ”muda” 
rombongan dari Semarang telah ber- | dalam kemerdekaan. Karena itu- 
kumpul di Gedung Papak dan ke-|jah, maka diandjurkan oleh Sidik, 
mudian dengan menggunakan 5 Bis 'supaja fihak PNI waspada dan 

sehing- | 

Tuan Tabih WAHID MAWN 
TAMBLONG 40 — BANDUNG. 

| Atas pertolongan Tuan Tabib Wahid Mawn jg telah meng- 
| obati penjakit kami itu, kami utjapkan diperbanjak terima 

| kasih. 
R. B. PRAJOGO S. 3 

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

  

  
(Gambar: ,,Suara Merdeka”) 

| Pada hari Minggu siang, tgl. 13 Sept. rombongan para Atlit2 PON ke-Ill 
Djawa Tengah dengan menumpang Kapal ,,Plancius” telah menudju ke 
Djakarta terus ke Medan. Pada gambar tsb. tampak kesibukan2 para: 
Atlit2 jang mengatur barang2nja dipelabuhan Boom Ketjil di Semarang. 

  

Utjapan Terima Kasih 
KEPADA | 

' 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. 

Semarang, 14 September 1953. 

HETAMI     
  

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
0 ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoca) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
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”. 

MIL LAH AL AH LL AL AL 

Special Buat Laki2 dngn yan BNN aan ita ainakaya ap Rp. 20.— 
,OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 25 — 
,Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ..........coo. ..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. 
Zalf Face Cream, TJAHATA 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 1096. Untuk. 

mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 

djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 

WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar 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) ............ Oa 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ........o.... SOE 
SA Aina RDA bener baNN em AR 2 

SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... Poo 
NOHAIR? Obat hilangkan rambut ........o....ooooo.co la 2 tar 

  

HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 

dan anak kefjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
Rp lul Keno ana l 
WORLD. FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
Han 3 Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr., Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabajas Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang, Toko 

DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang, Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 
jur, Balikpapan) Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar,  Tabib 
GASITA, Ondorgohen 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- 

marinda: Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Madiun: Toko INDONE- 
SIA, Pabean Utara 38, Surabajas B. H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, 

Bali: S. H. HAMDULAZIZ, Ribrkbiin Wetan 23, Solo: KHAIRUDDIN 
& SONS, Djalan Guntur 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, Tasiks M. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 
dang. M, Toko KALIMANTAN, jl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 
sar Baru No, 238 (Keb, Suklat), Bandung. 
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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- 
Iran Surjohamidjojo tidak ikut ber- 
sama-sama rombongan tadi, 
beliau akan berangkat pada tgl. 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 diraangan kelas 
dek. Mereka kelihatan riang gembhi- 
ra dan membawa matjam? alat (gui- 
tar dsb.-nja) untuk menghibur 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 jg. 
sudah Jama ditjari, hingga penangka- 

:pan tadi akan mendjadi bahan pe- 
ngusutan untuk perkara2 jang belum 
dapat keterangan. 

  

Didjual Murah 

I Scooters autoped 
Merk CORGY R1700 ' 

Keterangan : 

GANG GAMBIRAN 42A 
— SEMARANG — 

—— —— 

Enak - Sedap - 

Rumah 

,PHIEN TJW 
SEMA 

tetapi | 

di, tetapi sebagian dapat meloloskan | 

Sekali puas, tetap setiap tahun memberi lipat ganda ke- 

puasan bagi keluarga Saudara-saudara. 

GANG PINGGIR No. 88 — 90 TELF. No. 1095 

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 
lazas 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- 
Ikan 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- 
josukarto. 

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. 11 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 
djui dasar2 perundingan seperti Ling 
gardjati, Renville dsbnja. Kapan kon 
gres fusi diadakan belum dipastikan.   

22 TIONG HIU PIA 2. 
Gurih - Empuk 

Makan 

AN HIANG'"' 
RANG. 

  

  

Akan datang : 

RALLY PASAR MALAM 
    SEMARANG 
  

1 Diselenggarakan 

Untuk pemenang-pemenang di 

Pendaftaran sampai tg. 25 -9. 

Secretariaat P.P.S.S. Sdr. SO 

Disertai SWE EPSTAKE. 

Piala2, Medailes2, SPEDAMOTOR, Radio dll. jg. berharga. 

— SEMARANG — 

oleh P. P. S. S. 

sediakan hadiah2 istimewa : 

-1953 kepada: 2 

ING HIE, Bodjong 10, 
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Ta Berita jang 

| untuk jang penghabisan kali, 

beli hanja sampai tanggal 15 

N. B. 
Postwissel2 dari luar kota 
jang kami terima sesudah 
tgl. 15 Sept. 1953 akan 
dikembalikan. 

        
  

Untuk mentjegah keketjewaan bagi para pembeli Sweeps- 

take JAVABODE-RIT, maka dengan ini 

tak asing 

diberi tahukan 

bahwa kesempatan utk. mem- 

SEPTEMBER 1953 di: 

SUARA MERDEKA" 
Purwodinatan Utara 11 A 

-— SEMARANG. —       
      

SOLO 
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 sebaik2nja 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. 

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- 
jan tsb didasarkan pertimbangan, 
ibahwa 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 

  

| 

Itjeritera film itu diambil di Solo 
3 pula. 

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 rombongan2 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. 

# 

Pemberian Tahu 

Karena pada hari Rabu, tgl. 
16 September 1953 aliran listrik 
dari djam 07.00 — 10.00 pagi di- 
hentikan, disebabkan pembetulan- 
pembetulan, maka ada kemungki- 
nan besar penerbitan Harian 
,Suara Merdeka” pada hari terse 
but terlambat. Harap para pemba 
tja dan pemasang iklan maklum 
adanja. 

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 II: Husny Suri 
car (SMA A. Negeri) dan Sri We- 
dyowati ((SMA PGRI), serta diban- 
tu oleh seluruh ketua umum dari 
sekolah2 landjutan. 

dekatan didapat keterangan, bahwa 
pada waktu jang akan ditentukan, 
oleh 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. 

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, 
1 Djakarta 12 Sept. 1 fob. pemb. 3, 
sheets 2 idem 4.90, sheets 3 idem 

| 4-80, crepe 1 f/c ready Priok 4.80, 
'sheets 1 idem 4.723. 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 
Upie. Str. $ 315, ladasputih Muntok 
360. 
Kopra fob. pendj. per pic. 35.25/ 

Tapioca per pic. nom, 

  

  
  

  

Kopi Bali tua nom, 280, 

  

Selandjutnja dari fihak jang ber- 

DJOGJA 
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 
murid? 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, ig memberi pengaruh 
kurang baik bagi mereka dalam me 
nuntut peladjarannja. 

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

Putusan hakim dim per- 
Te penggelapan beaja 

  

. 
jembatan. 

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 
(GATI) 2 tahun. Hukuman bagi ke- 
duanja dopotong selama berada da 
lam tahanan masing 2sedjak tanggal 

Sebagai telah diberitakan, oleh 

melanggar fasal 415, 263 (1) dan (2), 
Gono Sastrosumarto melanggar fasal 
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 nie- 
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 
iraport 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 direktur2 
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- 
hesia, 

. Demikian reaksi di Singapura 
mengenai peraturan import tg. 
8/9 il. Gang sebagai diketahui 'te 
lah ditjabut kembali), 

  

kan Lumbung Padi 
Tidak Hanja Indonesia Sadja Jang Mem- 
beli Beras—Djuga Djepang, India, Pi- 
lipina Membutuhkan Beras Muang Thai 

— Keterangan Pangeran Bintoro 
(Oteh : 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 Muang 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 La 

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

Ditanja tentang keadaan warga 
negara Indonesia di Muang Thai, 
oleh Duta Pangeran Bintoro di ka- 
takan, bahwa djumlahnja ribuan. 
Mengenai asal-usul warga negara In 

  

donesia 

Muang Thai Merupa- 

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 banjak 
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 
Jaan 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 di 
Muang Thai terhadap politik bebas 
jg actief dari Pemerintah RAS — 
oleh Duta Pangeran Bintoro di ku- 
takan, bahwa tentunja mereka di 
Muang Thai mempunjai . pemarda- 
ngan sendiri. Terlebih pula kalau 
mengingat pada djaman Perang Du- 
nia ke JI Thailand merupakan mu- 
suh dari Sekutu, — tetapi begitu se 
lesai. 'Muang Thai ' merupakan sa- 
lah-satu negara jg mendapat barniu- 

an banjak dari Amerika Serikat. Di 
sana “kini selainnja terdapat bantu- 
an M.S.4. djuga ada bantuan dari 
M.A.A.G. (Military Assistance Ad- 

visory Group). —  S.T.E.M. (Spe- 
cial - Technical Economic Mission)   

12 Nopember dan 8 Desember 1952. | 

Djaksa terdakwa R. Samsi dituduh | 

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, 
untuk 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 
lan 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 iuran untuk pembelian buku 
Sa 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-daes 
rah2 diharapkan akan telah dapat 
dimulai, demikian diterangkan oleh 
Wakil “P.M. Wongsonegoro. Mr. 
Wongsonegoro sendiri rupanja ingin 
mengundjungi terutama daerah2 be- 

KOMPETISI P. SL. S. 

Kesudahannja pertandingan sepak- 
bola kompetisi PSIS dalam pekan 
minggu j.l. kelas I sbb.: Romeo — 
Union 1—0: Garnizoen 1 — Polisi I 

8—2, 
Pertandingan Bulutangkis jang di- 

langsungkan pada tg. 1! Sept. 1953 

dilapangan Chien Chin, — Pandean- 
lamper antara Chien Chin dan Shen 
Li Yun Tung Hui berkesudahan 6—3 
untuk Chien Chin. 

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 ialah 84 
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, 
juntuk 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 mendjad: djua: 
ra dalam KB Semarang. Pertandi- 

ngan dilangsungkan dilapangan Pon- 

tjol. 

P. M. WONGSONEGORO 
: AKAN HADIRI PON 

DI MEDAN 
Kepala PI. Aneta wakil. perdana 

menteri Wongsonegoro  menerang- 
kan, bahwa ia pada tanggal 18 Sep 

itember jad. ini akan bertolak ke Me 
' dan guna menjaksikan PON III jang 
akan diadakan di Medan. Mr. Wong 
sonegoro menerangkan selandjutnja, 
bahwa ia akan kembali lagi beberapa 
hari sesudah presiden Soekarno, jg 

'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, 16 September 1953: 

06.10 Kwartet Jan Corduwener: 
06.45 Orkes Sid Philips: 07.15 Ru- 
biah dan Ramlee: 07.30 Tionghoa 
modern, 07.45 Felix Mendelssohn: 
12.05 Piano medly's: 12.15 Lagu2 
Langgam dan Krontjong hidangan 
Tossema, 13.15. Musik Salon: 13.40 
Orkes Hawaiian Pemuda Maluku: 
14.00 Frankie Carle dan Carrol Gib 

bons: 17.05 Taman Kusuma asuhan 
Pak Djangkung: 17.45 Orkes Puspa 
Kentjana, 18.00 Ruang Pendjata: 
18.15 Suara Nien, 18.30 Irama Ha- 
wali hid. Suara Istana, 19.30 Hida- 
ngan O.K. Merpati: 20.30 Pilihan 
pendengar (populer): 21,15 Kleneng- 
an Manasuka oleh Karawitan Studios 
22.20 Klenengan Manasuka (landju- 
tan): 23.00 Tutup. 

Surakarta 16 September 1953: 

06.03 Ratna meraju: 06.15 Ruang- 
an gerak badan, 06.45 Dari Tapa- 
nuli dan Maluku, 07.15 Xavier Cu- 
gat dengan orkesnja: 07.45 Geraldo 
dengan orkesnjas 12.03 — 1245 — 
13.45 Klenengan dari Puro, 17.05 
Bu Nies dengan kanak2nja: 17.45 
Sendja gembira: 18.15 Sekitar pulau 
Harapan, 19,30 Aneka warna oleh 
ROS, 21.20 Wajang Orang oleh Ke- 
luarga Studio, 22.15 Wajang Orang 
(landjutan): 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 16 September 1953: 

06.10 Siteran pagi oleh langen Bu- 
daja: 06.40 Siteran pagi (landjutan), 
07.15 Siteran pagi (landjutan): 12.05 
Hidangan ork. Philadelphia dan ork.   Simfoni London: 12.30 Langgam dan 
serbabagai: 13.15  Vocalia barat: 
13.45 Swing Instrumental: 14.00 

# 

kas ia turut bergerilja dulu di Dja-' O.K. Puspa Kemala dan Sagi: 17.00 
wa, sedang Wakil P.M. Z. Arifin Taman Kepanduan: 17.48 Njanjian 
akan mengadakan kundjungannja ke' sore: 18.10 Irama Polka: 18.30 Pe- 
Sumatera untuk. memperhatikan ke- ladjaran lagu2 Djawa: 19.15 Sebuah. 
adaan bekas2 pedjuang disana. guartet tjipt. Sehuman: 19.45 Taman 

P.M. Ali Sastromidjojo sendiri Sastera oleh Tunas Muda: 20.15 Ma 
sampai sekarang masih belum dapat lam Varia: 21.30 Warna-warni ma- 
menentukan kedaerah mana kundju Tam hari: 22.15 Warna-warni (lan-   ngannja jg pertama ini akan di la- djutan), 22.45 Sebelum tidur: 23.06 
kukannja. 5 1 Tutup, Tah 5 ja 

     



   
  

Ae Kena tuba 'dalam sebuah surat ka- 

     
    

  

   
    
        

   

| menteri meran 

2 Hammarskjoeld, isi kawat mana 

  

mai. Ko 'Po 

tan aa Djuga 

bagian dalam konperensi 

Utara diundang 

BT bi 

(apa pihak Utara itu ter- 

wat jang dikirim oleh rdana 
kap Maa Juar 

negeri RRT Chou En Lai kepada 

| sekretaris djenderal PBB Dag 

telah disiarkan pada malam 
| Minggu oleh Radio Peking. 

Kawat-djawaban Chou En Lai 
kepada sekretaris djenderal PBB 
Dag Hammarskjoeld itu berisi 
empat andjuran: 

1. Anggota2 ' jang mengambil 
dalam Konperensi Politik jad ria- 

Pa, et Uni - Kidia an & 2 i 

Sha DAN KORBA UTARA pada hari Minggu tea 
s Umum PBB mengenai siapa “jang harus ik 

ci Politik Korea, dan sebagai gantinja menuntu 
, Info Indonesia, Pakistan dan Birma djuga nan 

berperang di Korea. Selandjutnja dituntut pula supa 
untuk menghadiiri sidang Madjelis 

jang (akan datang guna membitjarakan soal Tenant . konpeten 

  

   

  

    
   

  

   
    

    

.negara2 jang berpe- 

    
rang jari kedua pihak beserta 5 

, jnegara n jakni Sovjet Ru- 
'Isia, India, Indonesia, Pakistan 

23 Konperensi Politik harus be- 

  

   

   
    

  

    
      
   
   

    

  

| Kartun tembak tjepat. 
bikin Tank j 

| Berita Ta mengutip siaran k.b. 
Sov, t ,,Tass”, jang mengatakan bah- 
wa pertama kalinja membuat    
nama Zagriashki, dalam tahun 1831: 
dan — menurut Sovjet pula — jang, 
pertama . kalinja membuat tank be 
'at djuga ceng Rusia, bernama Men 
Tan kimia termashur, da- 

. 191: dan ketika tahun lam ta 
5 5, tank tadi ditjoba oleh orang2 

ia pula. 
Tank dan perdamaian. 

Berita »Reuter” jang mengutip sia 
ran Radio Moskow jang mengutip 

“Sk. resmi ,,Pravda”, mengatakan 
bahwa jang memenangkan Perang 
Dunia II ialah tentara Sovjet dan 
menjelamatkan bangsa2 Eropa dan 
Asia dari perbudakan fasis. Sekarang 
Sovjet  punja segala alat? sendjata 
modern, kata ,,Pravda”, tetapi na- 
mun demikian tidak pernah dan ti- 

    

   

    
   

dak “akan pernah Sovjet Uni meng- 
antjam siapapun djuga. 
Dikatakan seterusnja bahwa kovjet 

Uni ,,tidak punja tuntutan2 atas dae- 
3 negara manapun djuga”. (Anta- 
ra 

  

kim u SUNG Di MOSKOW.    

    

2 per- 

menteri Rusia, Georgi Ma. 
P v hari Djum'at menerima 
anggota2 delegasi Korea Utara 
jang diketuai oleh perdana men- 

20. teri Kim IN Sung. Pertemuan di- | 
adakan dalam suasana ramah ta- 
mah dan persahabatan, demikian |? 

  

30.000 
bil lapis badja dan 

tank didunia ialah seorang Rusia ber | 

a suatu konperensi medja 
| (bundar. Akan tetapi segala pu- 

tusan jang nanti diambil oleh 
konperensi harus mendapat per- 
setudjuan bulat dari pihak2 jang 

| berperang di Korea. 
“3. RRT dan Korea Utara harus 
diundang untuk menghadliri si- 
dang ke-8 Madjelis Umum PBB 
guna membitjarakan soal mem- 
perluas anggota2 Konperensi Po- 
litik itu. 

4. Segera setelah soal kompo- 

sisi Konperensi Politik ini dise- 
lesaikan, kedua pihak jang ber- 
perang di Korea harus mengada- 
kan pembitjaraan2 dan persia- 
pan2 untuk menentukan tempat 
Gan waktu Konperensi Politik. 

5 “ 
y 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 
Madjelis Umum PBB. 
fan 'Dikemukakan oleh Chou bahwa 
ikut sertanja Rusia dan 4 negara 
Asia tersebut tadi adalah perlu, ka- 

Irena Konperensi Politik jang akan 
diadakan itu akan membitjarakan 
masalah? lainnja jang mempunjai 
wsifat “lebih luas daripada Pa 
mega perang Korea”. 

Andjuran? PBB. 
Kawat perdana menteri RRT 

Chou En Lai itu adalah djawaban 
terhadap pesan dari sekretaris 
djenderal PBB Dag Hammarsk- 
joeld pada tanggal 28 Agustus jl. 
jang meneruskan kepada peme- 
rintah2 RRT dan Korea Utara 
andjuran2 jang telah diterima 

  

litik 

Harus biuhang,. 

  

i tersebut disamping em 

hak sana menghendai ja 
Selandjutnja 

PBB mengandjurka: 

  

mana  Konperensi ' Politik 
akan dilangsungkan 
nja pada tanggal 23 4 
akan datang. 

Pada tanggal 1 Kapten Ig 

ktober jg. 

kan pertemuan di 
dan 

negara netral, pihak Serikat ke- 

Cisco atau “Honolulu ' sebagai 
tempat konperensi, dan disaran- 
kan supaja konperensi diadakan 

pada tanggal 15 Oktober jad. 

Radio Peking 
mengumumkan bahwa 
ral Peng Teh Huai, panglima, 

Utara sungguh2. 
supaja Konperensi Politik jang 
akan diadakan nanti akan dapat 
membawa penjelesaian masalah 
Korea dengan  djalan perundi- 

agan. Djenderal Peng Teh Huai 
menjatakan harapannja itu se- 
waktu ia memberi laporan kepa- 

da Dewan Pemerintah RRT me- 
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 
perumusan mengenai Konperensi 

Politik sebagai telah diusulkan 
oleh utusan Sovjet Andrei Vis- 
hinsky dalam PBB, dan oleh per- 
dana menteri RRT Chou En Lai 
dan perdana menteri Korea Uta- 
ra Kim II Sung. (Xtara). 

Evelyn Ay.Miss 

America 1953 
la Seorang Mahasiswa 

Technologie : Ingin Ber- 
praktek Di India Kelak 

' NONA EVELYN AY, dari     Moskow, jang selandjutnja 
m bahwa dalam per 
temuan itu djuga hadir Nikita 
Khruschev, sekretaris 
dari sentral komite 
nis (Rusia, marsekal Nicolai Bul- 
nun, menteri ke ajaaa, men- 

e perdagangan r negeri. 
Anastas Mikoyan, dutabesar Ru- 
sia di Korea, Saburov dan dutabe 
sar RRT di Moskow. 

MAA sidangnja : 

oma |) 

baik oleh Madjelis Umum PBB 
bulan Ae 

Resolusi jang 
PBB itu menghendaki supaja se- 

| mua 16 negara anggota PBB jang 
mengirim pasukan2 ke Korea ha- 

- diterima oleh | 

jus boleh mengambil bagian da- 
lam Konperensi Politik, dan bah- 

| wa dipihak Utara, Sovjet Uni 

  

   
Djuga Sport Renang Su- 
dah Akan Di- Pisah'-kan 

j OLEH D.P.D. KOTABESAR Bandung akan diadjukan Ren 

tjana ,,Peraturan Tempat2 
an jang dimaksudkan untu 
renang jang 
tra 

“baik itu 

      

    

ah ada 

    

Political 
Agent Di 
Saigon 

' DIDALAM WAKTU jang de- 
kat ini . pemerintah Indonesia 
Nan ' spoltieaagen” um se- 

  

     
    

    
ya 

“Kotabesar Bandung melihat pentingnja 

Pemandian Umum”. Peraturan demiki 

untuk mendjaga djangan sampai olahraga 
menimbulkan akibat2 jang djus 

bersifat sebaliknja karena hal-hal jang berbahaja bagi kepenti 
belum perr satu pemerintahan  Kota-Besar 

: .adanja semangat jang makin besar dari 
renang di Bandung. Bandung de 

elu perang "mempunjai 2 pemandian 

: melarang .penduduknja AN enmal mendjadi . 
maka 3 Bae Anaa pa umum jang ada akan 

ng ? “nstjaan peraturan tentang pe- 

|mandian umum tsb memuat peratu- 

Iran2 mengenai tjara2 untuk meng- 

'Jusahakannja, 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 
Oleh »PD Feet tsb djuga di 

berikan kepada Panitya Sosial dan 
Panitya Hukum dari DPRDS untuk 
mendapatkan pertimbangannja. Pa- 
nitya Sosial jg untuk itu telah bersi- 
dang 2 kali tidak “dapat memberi- 
kan suatu usul atau pertimbangan 

      

   

  

   

          

   
   

   

ig njata, hanja' memberikan suatu 
Saran. Titik berat: saran Panitya So 
sial tsb diletakkan pada soal keso- 
panan dan pemisahan antara perem 

puan dan lelaki, soal jg menurut ke 

bidjaksanaan DPD tidak djadi di 

tjantumkan “dalam rentjana peratu- 

ran. 

"Saran Panitya “Sosial tsh antara 

      

berbunji: ,,Pengusaha harus 

     

  

   bagi kaum wanita, segala 

- memberikan kesempatan” waktu be- 

Irenang chusus bagi kaum lelaki dan 
sesuatu 

   

  

    

        
        

  

           

  

Laos. 
Tindakan “kabin 

terlepas dari soal 
hadap negara2 V 
dja maupun: Laos 

Mengenai  kemung 
— mempatkan , pot safar 4 

Sio ga ee Ng 

    

     

     

  

    
     
      

    

       

    
      

   
    

  

   
   

BERITA su 
- TANG HIS 

“3 Komando ti 
Indo China ha 

jae Tag H0 tang 1 
simen No. 7 dari Abetat Ike 
kabarnja, Na Ka Aa 
China. | dral Henri 

| gendang, lima. pasukan LI 

itu Ma "bapah Tam 6 
nm ata-mata. 3 

  

-. ra lelaki dan perempuan. 

“Iterang dengan 

4 Itentang matjam pakaian 
, harus So oleh perenang2. 

- Juntuk menjatakan pengakuan terha- 

, Ng tap aliran masjarakat jg menghen- 

daki pemisahan mandi antara kaum 

"wanita dan lelaki. Pada waktu2 chu 

sus “dilarang berenang tjamptir, anta 
| Pengusa- 

ha harus memberi pengumuman jg 
Eta Merak Dari 
RIANA cam chusus Tajam sid 

untuk wanita dan dilarang untuk le 

4 Maki? | 
: Saran  Panitya Sosial tsb lebih 

Handjut djuga hendak — menentukan 

i mandi jg 

. DUTA BESAR RUSIA UTK 
.. BURMA MENINGGAL 

DUNIA. 
“Presidium tertinggi Sovjet Uni pa 

RT, da hari Saptu mengumumkan, bahwa 

'| Peter Vladimirov, duta besar Rusia 

re, sa Burma telah meninggal dunia. 
muman tersebut mengatakan, 

  

| bahwa Vladimirov telah meninggal 
Idunia setelah menderita sakit jang 

lama,   

Pennsylvania, malam Minggu 3. 
telah mengalahkan S1 pesaing la- 
innj a dan dengan demikian ia di- 

sebagai ,,Miss America 
1953”: Miss Ay adalah mahasis- 
wa tehnologi, tingginja 172 cm, 
beratnja 60 kg, rambutnja ,.ash 
blond”. 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 
DJAKARTA. 

Dari pihak jang bersangkutan 
diperoleh kabar, bahwa pada ha- 

1953, di Utankaju Rawamangun 
(Gotfvela) Djakarta djam 9.00 

Jpagi akan dilangsungkan ,.upatja 
ra perletakan batu peringatan” | 
bagi perumahan mahasiswa Dja- | 
karta, jang akan dilakukan oleh 
presiden Sukarno. 

Selain para pembessir2 jang 
mendapat undangan, maka dunia 
guru-besar dan mahasiswa diha- 

rap menjaksikan upatjara terse- 
but, oleh karena peristiwa ini. 
adalah suatu hal jang sangat pen 

ter, chususnja penghidupan ma- 
hasiswa. - . 

  

Observatorium 

Akan Didirikan Di 
Djepang 

DIUMUMKAN hari Minggu di 

Tokyo, bahwa Djepang akan mendi- 

rikan observatorium jang terbesar di 

| Asia. Observatorium ini akan diper- 

lengkapi dengan teleskop jang di- 

bubuhi reflektor, jang besarnja 74 

intji. Gelasnja akan didatangkan da- 

lai dalam bulan April tahun depan 

dan akan selesai dalam tempo 5 ta- 

hun. Beaja jang dibutuhkan besarnja 

327.600.000 yen ($ 910.000). Teles- 

kop pakai reflektor jang terbesar di- 

dunia adanja diatas bukit Mount Pa- 

lomar, California, Amerika Serikat, 

jang »garis-tengahnja 200 intji. 

, 
san   

— supaja | 

djuga boleh ikut serta jawa pi- 

Madjelis Umum 

an supaja Ame- | 
rika Serikat dan pihak Utara 
mengadakan pertemuan “lagi un- | 
tuk menentukan kapan dan di- 

itu 
selambat2 

16 negara PBB tersebut mengada- 

Washington, 
engan perantaraan Swedia, 

mudian mengusulkan kepada pi-| 
hak Utara Djenewa, San Fran-| 

Harapan Utara, 
sementara itu 

djende- 

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

menghendaki 

ri Selasa tanggal 15 September - 

fing bagi penghidupan universi- 

Terbesar Di Asia 

ri Inggeris. Pekerdjaan akan dimu: | 

  

  

A 

A nggota2 

hedi menggulingkan Mossadegh, 

Frnt Nasional Mossadegh . 
dan ,,Kekuatan Ketiga”. 

Polisi Teheran. malam Mingu j.l. 
telah tangkap 45 orang lagi, ketika 

mana Partai Tudeh mengadakan ra- 
pat diibukota Iran. Buruh beberapa 
pabrik bata dan semen serta texril 
dibagian selatan Teheran, hari Sabtu 
jl. mengadakan demonstrasi sebagai 
protes terhadap penangkapan ' bebe- 
rapa kawan mereka. Tentara ber- 
usaha dan. berhasil membubarkan- 
nja, sesudah timbul bentrokan. 
30 Demonstran ditangkap. 

4 Orang Irag ditangkap. 

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

  
Ada apa di Azerbaidjan ? 

| Sementara itu diumumkan, 
bahwa Komisi Keamanan Nasio- 

|nal Iran malam Minggu bersi- 
dang dibawah pimpinan PM Za- 

|hedi. Menurut keterangan, komi- 
si terutama membitjarakan kea- 
daan didaerah Azerbaidjan, di 
Iran barat-laut, berbatasan dgn. 
Sovjet Uni. 

Angg. Delegasi pemuda 
Iran ke-festival Bukarest 
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 oleh 
AFP. Penahanan itu dilakukan ke- 

dipelabuhan Bandar Pahlevi. Sebagai 
alasan untuk menahan. mereka situ 
menurut AFP karena adanja duga- 
an2 bahwa mereka 'itu adalah ang- 
gauta2 Partai Tudeh. Mereka itu se- 
mua terus dibawa ke Teheran, di- 
mana mereka akan diperiksa lebih 
landjut. Demikian AFP. (Antara). 

  ng 

Dilapangan Farnborough  (Inggeris) 
tampak pesawat Heron-1, sebuah “pe- 
sawat pengangkut jang dapat mem- 
bawa 14 sampai 17 orang. Pesawat 
ini dan pesawat2 lainnja diperlihat: 
kan pada suatu demonstrasi pener- 
bangan jang dimulai pada tanggal 
8 September di Farnborough. Ka: 
pal terbang Heron-1 diuntukkan GIA 
dan dibuat oleh pabrik. De Havilland. 

  

  
  

Delegasi Pemada Iran 

bali. Dalam penerbitan hari Minggu, ,,Mardom” 
partai2 jang menjokong. bekas P.M.. Mossadeugh 
melawan dan mengusir budak2 asing”. 

ialah : Partai Iran, 

mereka menggerebeg 2 gedung di-| 

tika pemuda2 itu turun dari kapal 

Gempa Buwi 

Di Junani 

  

   
    

    

   

    

   

  

       
   
    
   

  

   

     
    

   

          

     
     
   
   
   
   

         

    

   
    

    
    

   

GEMPA BUMI DI JUNANI. Pulau? Ionia telah AA gempa bumi 
jang tuk 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- 

grafis-telegrafis meninggal dan tertimbun runtuhan2. 

" an. Pn . : 

Tudeh Serukan Pengusi- 
ran ,Budak? Asing” 

Ke Festival 
Bukarest: Ditangkap Setiba Mereka Di Iran 
SURATKABAR »Mardom”,suara Partai Tudeh Iran jang ter- 

larang itu, hari Minggu untuk kedua kalinja sedjak Djenderal Za- 
setjara rahasia telah terbit kem- 

berseru kepada 
supaja mereka 

Partai2 jang menjokong 
Partai Pan Iran 

r 

Peranftjis- 
U.S. Kefje- 

lik ? 
Kanibodja “Agaknja" Ne: 

.tral Thd Vietminh 

Para penindjau Perantjis dan 
Amerika mentjurahkan perhatian 
besar akan pedato radio perdana 
menteri Kambodja jang terde- 
ngarnja “agak netra?” dan dalam 
pedato mana ja mengandjurkan 
kepada fihak Vietminh supaja 
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. 
Ia. menerangkan kepada “fihak 
Vietminh, bahwa apabila mereka 
berterapur untuk kemerdekaan 
negara, maka kemerdekaan itu te 
lah ditjapai dengan djalan perun 
dingan dengan fihak Perantjis. 

la mendjandjikan pemberian 
ampun untuk semua  pemberon- 
tak jang sebelum tanggal 1 Okto- 
ber meletakkan sendjata. 

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- 
lan Kambodja. 

Seorang djurubitjara kedutaan 
besar Amerika kabarnja mene- 
rangkan, bahwa pesan itu dapat 
diartikan sebagai tanda tidak ke- 
sediaan fihak Kambodja untuk 
berperang terhadap sedjumlah ke 
tjik kaum. pemberontak dinegeri- 
.nja. Diterangkan olehnja, bahwa 

gres Amerika tidak akan membe- 
rikan bantuan militer dan ekono- 
'mt kepada Kambodja. 

Peringatan Penn  Nouth 
: kepada gerombolan. 
Dalam pedato Penn' Nouth itu 

ia lebih landjut  mengandjurkan 
'kepada pasukan2  Vietminh dan 
gerombolan. Issarak supaja mere- 
ka menghentikan tembak menem 
bak terhadap pemerintah Kambo 
dja, karena ,,kefierdekaan penuh 
Kambodja kini hampir terwu- 
djud”. 
"tapi perdana menteri mem- 

peringatkan,. bahwa pemerintah- 
nja akan mengambil tindakan2 
keras terhadap anggota2 serom- 
bolan Tssarak apabila mereka 
sampai tanggal 31 Oktober ini 
belum meletakkan sendjata. (UP) 
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Bisa dapat ya “: 1 
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kepada semua orang2 

  
  

sikap itu dapat menjebabkan kon | 

  
“PERKUWEHAN 

GG. BARU 109 - SEMARANG 
BUKAN TIRUAN 

PERHATIAN "11 Di Semarang tida buka TJABANG (Iiliaal) ' 

Adenauer 
Petjahnja Perang 

»Libertes Peringatkan: 

2. BIRO POLITIK partai komunis Perantjis pada hari Djum'at 
telah menjetudjui satu resolusi jg menjatakan, bahwa kemenangan 
Adenauer dalam pemilihannja di Djerman Barat telah memperbe 
sar bahaja perang di Eropa dan diseluruh dunia. Resolusi 
(diumumkan dalam harian komunis ,,! Humanit€” pada hari Sap- 
tu jang menjatakan, bahwa kemenangan dalam pemilihan 
militer Adenauer adalah membahajakan keamanan Perantfjis. Re 
solusi .tsb. mengatakan, bahwa 
Dierman Timur telah dihasat dan dapat menimbulkan perang dan 
telah memperlihatkan, bahwa golongan jang menghendaki pemba 
Jasan dendam ada dibelakang dan dipersendjatai oleh Amerika Se- 
rikat dan lain2 golongan dunia 
rik Djerman dan dunia kedalam avontir2 jang 2 

Resolusi tsb. mengandjurkan 
komunis, 

sosialis dan buruh untuk menga 
dakan front jang kokoh untuk 

| menentang dipertahankannja ra- 
tifikasi —,,perdjandjian2 
Bonn-Paris.” 

Fatsal2#lain dalam "resolusi ter 

perang 

sebut. menjatakan perlu dilaksa- 
nakannja perdjandjian pemberi 
bantuan bersama  Perantjis-Sov- 
jet. 

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 
nja mengenai Stressman dan 
Adenauer berkepala  ,,Semua 
orang2 Perantjis harus sadar ter 
hadap bahaja Djerman.” 

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 
politik Hitler. 

Harian tsb. selandjutnja me- 
njaitakan, bahwa, berhubung dgn 
kemenangan Adenauer dalam pe 
milihan “telah membuktikan bah 
wa politik Adenauer telah. men 
dapat bantuan dari sebagian besar 
rakjat. Djermar. 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) 

Perdana Menteri Republik Demo- 
krasi Djerman, Otto Grotewohl, me 
nerangkan dalam pidatonja, jg hari 
Sabtu diumumkan di Berlin, bhw 
Djerman Timur dibikin  mendjadi 
benteng kemerdekaan” melawan 

politik ,,penaklukan” jg didjalankan 
oleh Perdana Menteri Djerman Ba- 
rat Konrad Adenauer. Grotewohl 
memberikan pidato tsb hari Djum- 
'at kepada para anggauta pertanian 

kolektif ,,Kar!” Marx” di Neu Bran- 
denburg, 150 mil disebelah utara- 
nja Berlin. Grotewohl mengatakan: 
Untuk menjatakan tudjuan politik- 

nja, Adenauer tidak -lagi berbitjara 
tentang menjatukan kembali Djer- 
man, (tetapi tentang ,,membebaskan 
Zone Timur.” (Antara). 

sbrabanzon" 
Tidak Akan 
Terbang 

Suatu Kegagalan 

TELAH EMPAT TAHUN la- 
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, -ehalajak ramai 
mendjadi insjaf . bahwa kaum 
tehnisi pesawat terbang dari Ing 
gris telah memperoleh tehnik baru 
guna 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- 
nja dalam perhubungan penerba- 
ngan dari pesawat ini telah mentja- 
'pai kali jg ke-164-nja djumlah 382 
djam. 

Pesawat vtype 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 
kan beaja sebesar £ 12/42 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, 

  

“TIONG TJHIU PIA 
GURIE EMPUK 

Terkenal sedari taun 1881 
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Perb :  erhesar Djenderal2. 
3 . e 

Wasis Djepang 
Digunakan Lagi Oleh | 

Yoshida 
PEMIMPIN2 FASIS dari 

kas angkatan darat dan Jaut Dje- 
pang kini mulai muntjul kembali 
seorang. demi seorang, setelah pe 
merintah  Yoshida dengan  te- 
rang2an mengumumkan maksud- 
nja untuk perluas korps keama- 
nan nasional dan korps keama- 
nan pantai, jang merupakan inti 
dari angkatan darat dan laut Dje 
pang, demikian " " dikabarkan dari 
Tokio. Yoshida telah “mengang- 
kat 4 letnan-djenderal dari bekas 
angkatan darat dan 2 Jaksamana- 
muda serta 2 kapten dari bekas 
angkatan laut sebagai instruktur 
lembaga penjelidik keamanan na 
sional, suatu 

Awas Baha'a Djerman 

tsb. 

klik 

kerusuhan2 pada tgl. 17 Juni di 

imperialis telah siap untuk mena 

Istiglal 
Diselidiki 

Adakah Sangkut Paut Dgn 
Pertjobaan Pembunuhan 

Sultan Marokko ? 

tuk melatih opsir2. 
Djenderal2 itu ialah 

djenderal Yutoka Imura, koman 
dan tentara Djepang jang agresif 
di Asia Tenggara selama perang 
dunia kedua jang Jalu dan direk- 

be- : 

N
E
 

sekolah jang akan | 
didirikan bulan Oktober jad. un- 

letnan- : 

     

  

   
   

      

   

    
   
   
    

  

   

     

    

    

   
        
     

    

   
    

    

    

   
   
    
   
   
    

        

      
    

      

   

    

   

     

    

   

    

    

    
   

   

    

  

   

PEMBESAR2 PERANTIJIS tur lembaga perang total diwaktu 

  

di Rabat pada Sabtu malam se- | Perang jang lalu: letnan-djende- 

dang melakukan pemeriksaan 
apakah partai Istiglal (partai ke- agresi: — laksamana-muda Yoshio. 

ral Koji Sakai ahli dalam perang “ 

  

    
     

   

  

   

  

   
   
   

  

   
   

  

   

  

   
   
   

  

di pada hari Djum'at itu atas diri 
sultan Marokko jang baru, Mo- 
hammad Moulay bin Arafa. 

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- 
nal dari bagian barat-laut Ma- 
rokko. 

Partai Istiglal jang telah dila- 
rang oleh pembesar2 Perantjis 
itu dalam poster2 telah mengan- 
tjam sultan Moulay Arafa sedjak 
ia diangkat oleh pembesar? Pe- 

merdekaan) Marokko mempunjai Yaramoto, kini penasehat “de- AL 

sangkut pahut dengan  pertjoba | Wan keamanan nasional dan ser” 

an pembunuhan jang telah terdja | Orang opsir bekas angkatan laut 5 
f Djep: ang. se 

  
(suatu ekpedisi kebudajaan ke Muang 

    
    

  

Beberapa anggota bekas ang- 
katan udara Djepang terdapat di- 
antara instruktut pada pangkalan 
'atihan korps keamanan pantai 
bagi penerbang2 angkatan laut 
di Kanoya jang terletak paling se 
belah selatan  Kyushu. Diantara 
mereka terdapat Shigitsuju Maki- 
10, jang telah menenggelamkan '. 
kapal penempur Inggeris Prince 
»f Wales” disekitar “Singapura da 
am 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. 3 

American Museum of Natural: 
History” mengumumkan pada hari 
Djum'at, bahwa segera akan dikirim 

  

mengeluar- |. 

rantjis tiga minggu jl untuk meng 
gantikan sultan Sidi Mohammad 
Bin Yussuf jang sekarang hidup 
dalam buangan dipulau Ceorsica. 

(Antara). 

| Thai, 
mengenai pelbagai suku bangsa. Rom 
bongan tersebut akan terdiri dari Ro 

'bert Weaver dan Thomas L. Good- 

man. 

(Kena RA 

University Islam Indonesia Jogjakarta 
Tahun Peladiaran 1953/1954 

N UII. : Jogjakarta/Suwekarta, 

Tingkat I dan II. 
: UNTUK TINGKAT II (dua) 

PENDAIIULUA mempunjai 2 (dua) 

SJARAT PENERIMAAN 

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

lain jang sederadjat dengan itu. 

terdiri atas: Bahasa Indonesia, 
Inggris, Bahasa Arab, Agama Islam, Se- 

djarah Umum dan Indonesia, Tata Ne- 
gara dan Ilmu Bumi. 

: UNTUK TINGKAT 1I (satu) 
a-Mereka jang tidak lulus dalam nan 
masuk Tingkat II dapat diterima masuk 
dalam Tingkat L 

SJARAT PENERIMAAN 

ditambah dengan 5 th. di Madrasah Me- 
nengah seperti:  Kullijatul. Muballigin, 
Nadhotil Muslimaat, Muallimin, Mualli- 
maat, Al Islam, Al-Iman d.I.I. Madrasah 
diseluruh Indonesia jang sederadjat “de- 
ngan itu, 
(Zonder udjian). 

c-Peladjar-peladjar dari Sekolah lain jang 
seder adjat dengan itu, dengan udjian lisan - 
mengenai sekedar bahasa Arab dan Pe- 
ngetahuan Agama. 

Untuk Jogjakarta bertempat di Seeretariaat 
U.L£ Terban Taman no. 14. 
Untuk Surakarta bertempat di Kepatihan. 
Harus. disertai surat keterangan dari Kepala 

Sekolah jg. menerangkan perintjian lamanja 
(Peladjaran) dari Madrasah/Sekolah. terse- 
but. 

Untuk masuk. ke Faculteit, Pendahuluan 
Tingkat I dan HI mulai diumumkan ini 

PENDAFTARAN MASUK : 

huluan Tingkat II, djika mentjukupi sjarat, 
akan diadakan pada pertengahan bulan 
Oktober 53, 
Uang pendaftaran dan udjian sebanjak 
Rp. 25 (Pendaftaran Rp. 10, ufijian Rp. 15). 
Uang Peladjaran sebanjak Rp. 360 untuk 
I (Satu) th. peladjaran, dengan angsuran. 
DEWAN PENGURUS U.LI. PUSAT 

Ketua. 
KEKE TK KK KEKE EK KK KK ES KK SKK RAK 

Rumah Makan 

UANG PELADJARAN 

  

Dihalaman G RIS — BODJONG 116, 

Tiap hari buka pukul 10 pagi — pukul 3 siang 
pukul 5 sore — pukul 11 malem 

Menerima pesenan untuk Rapat-rapat dan Pesta-pesta,     

  

untuk mengumpulkan bahan2 - 

Aa 

a-Peladjar-peladjar jang berpendidikan & & 

di Madrasah Me- 

an 

b-Peladjar- peladjar dari Sekolah/ Perguruan $ 

Kesemuanja dengan sjarat udjian masuk : 
Bahasa: 

b-Peladjar-peladjar jang berpendidikan 6 th. . 
Sekolah Ra'jat atau Madrasah" Ibtidaijah - 

dapat diterima ' dengan seleksi 

  

hingga sampai tg. 10 Oktober 1953. 55 ak 
Untuk Udjian masuk ke Faculteit dan Penda- ' 

KITA | 
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Selalu Sedia: 

Mesin Motor Compleet: (hort Block : 
Roda Velg: Veer2 dil. 

JEEP dil. 

Radiator: Kruk As: 
dari: DODGE — CHEVROLET — 

Toko ,SELECTAS 
ag 5 pel Tai SEMARANG   
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1g Tihiu Pia-Tjap-Baj 
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Gang Besen 94 — tar 1906 Semarang   
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Satu-satunja Mesin Tulis Kantor 

Model tas: jang mungil, 
Untuk segala keperluan di-mana? 

Dalam tiga warna dan-tiga matjam huruf. 
Bisa didapat di Toko2 ternama. 

Import: N.V. MARBA 
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TIONG TJHIU 
5 Sudah terkenal 35 tahun 

Bisa dapat pada : $ 

Rumah Nakan 

KIT WAN KIE 
Gang Pinggir No. 23/25 Telp. No: 1050 

SEMARANG “—   
x 

  

“3 

  

S
A
 

A
L
 

L
A
N
 

PIA 
“Enak — Sedap — Gurih — Empuk   

Terdapat dimana-mana dalam doos doos dari 5 
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Telah pulang ke Rachmatt ullah dengan tenang pada tang- 
|gal 11 September 1953: : 

RA Prawirosoedirdjo-Kadarijah 
Terima kasih disampaikan kepada para dokter dan djurura- ' 

| wat atas perawatan selama sakit sampai meninggalnja dan 
kepada semua jang telah memberi bantuan moreel materieel 
|dan karangan bunga serta menghantarkan djenazah sampai 
dikuburnja di makam Sidomoeljo Kudus. 

Keluarga PRA WIROSOEDIRDJO. 
S SOEBANDAR NOTOSOEDIRDJO. 
« SOEDOMO. 2 . 
»... SOEBJONO DJOJODIPOETRO. 

       
        

    
    
    
           

PELINDUNG BESAR 
DALAM TIAP KELUARGA 
5 DB, AI 

   

    

   

  

    
   

   

PUN Taman" 8 "an 

94 Tablet-tablet 'ASPRO' adalah 
obat jang tidak boleh tidak harus 
ada dalam tiap keluarga. Mele- 
njapkan sakit-sakit, demam dan 
penjakit-penjakit Negeri panas 
pada sekalian orang dari segala 
umur. ” 
Djuga menjembuhkan sakit datang 
bulan dengan tjepat dan tepat. 

    
      

Tablet-tablet 'ASPRO' 
tidak berbahaja, djuga 

buat anak-anak.jang 
seketjil-ketjilnja. 

T... "ASPRO' 
tak pernah mengetjewakan TANDA. PERNIAGAAN 

|Surat2 undian dapat diperoleh : 
(1. pada kas2 dan bank2 jang tersebut 

  

7 MK SA LA LA LA AL TA AE PL TU TE LL LL LA aa 8 

(Undian Uang 
SEBESAR Rp. 3.000.000.— 

terbagi atas 300.000 surat undian 4 Rp. 10-— jang bernomor 
10.001 sampai dengan 310.000 dan selembar surat undian terba- 
gi lagi atas surat2 undian seperempat A Rp. 2.50 guna 

Pan PENGURUS JAJASAN 

»Dana Bantuan” di Djakarta 
  

Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.500.000,— jaitu : 

1 hadiah dari Rp. 125.000,— Rp. 125.000,— 

1 as 2 1 »3 75.000,— 3 75.000, — 

1 1, PE) jae 50:000,— ,9 50.000,— 

A5 Aa BMOOO, 3,” 1. 1001000, — 
MA gi Aa aa 3 TOLOOO- 11 1401000, — 
29 ». 3 53 . 5.000,— Sp '125.000,— 

85 BN an RO em 85.000,— 
631 3 ” “-” 500,— 315.500,— 

1938 33 Be Tt 33 IN mata "484. 500,— 

  

    | Djumlah 2700 hadiah /Rp. 1.500.000, — 
ata nana 

dibawah ini, .pembajaran 
ontant dengan uang jang sah: sagu 
ESCOMPTOBANK, N.V,, Djakarta, Nusantara 25 (di Djakar- 
ta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung,” Makassar, Me- 

dan, Menado, Padang, Palem bang, Semarang, Sibolga, Suraba- 

ja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 5 

BANK INDONESIA di Bandjarmasin, Malang, Pontianak. 

2. Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling “banjak 10 

surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengi- 

riman poswesel. kepada Escomptobank N.V. Djakarta, (Post- 

trommel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, Padang, 

Palembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok Betong 

dan Tjirebon. : : Ne 

Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari satu 

surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1.— guna bea admini- 

strasi dan pengiriman. : 

PEMESANAN -HANJA MELULU PADA KANTOR2 ES- 

COMPTOBANK N.V. 2 IS 

Djika djumlah- surat undian jang disediakan untuk dikirim te- 

lah habis terbagi semua, maka poswesel. jang dikirim sesudah 

itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, tetapi 

demikian ini dilakukan menurut pertimbangan Escomptobank 

Nu 

PENARIKAN di DJAKARTA PADA 30 dan 31 

dihadapan Kantor Nan. Kn ea 
gal ini dipertjepat ole enteri Sosial. 

Dikalau sale Tagana tidak terdjual habis, maka hadiah2 

akan dikurangkan menurut perimbangan. e 

Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat2 

bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 

. Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirim oleh Escompto- 

OCTOB. '53 
ketjuali djika   

Distributeufs : JACOBSON VAN DEN BERG & CO. xv : 

  

Nicholas: Pruduct: 

2 

“LL LL LE UE MLS LN TA AN AK SE TE JW ME RL ML AL JEJAK 

dan peti-peti dari 25 
Tapki ae ek KKM Kaka ka Ka LL ak KA kl AM 

TE In Taha 
Rp. 080p, st. t.. 
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bank N.V. dengan pertjuma atas permintaan. 4 

MULAI - PENDJUALAN PADA, 1 OCTOBER 1953. 

RAL ALL LIL IL IL IL LH MH AW MALAM 

  

—— Dokte 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 7.00— 9.30   R.S. Elisabeth 10.30—11.30 
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PERANG KOREA BERACHIR !? 

MESIR AKAN ADA APA ???! 
PERANG? 

    

Buka 5 

  

Wait and see! IN 2 
  " 3 1 Pontianak, 8 April 1952. 

Kepada 

    

  

ka- | 

djam 4.30— 6.30 sore' 

SAPTA PUDJANGGA 
Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. 
Isinja all: # Hmu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 
djadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 
gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), — “- Djojobojo, rama- 
lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubra, — “ Per 
lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung kesing- 
gung, Wong ala kepudja Orang agung tersinggung, Orang dja- 

3. hat terangkat.” — “ Kupasan Djojobojo, a.l.: ,,Dzaman Kolo- 
Livwed oo sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 

sama mengedjar ilmu pengetahuan...... ? (Sudahkah kini dzaman Kolosembogo D: 
# Ramalan Ronggowarsito, a.l.: ,,/Saiki tjelengan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah 

| artinja ramalan ini???): — “  Sjair Ronggowarsito, a.l.: Keong lurik separan-paran...” 
(Apakah ma'nanja ?)! —“ Puspa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- 
nesia, untuk memilih hari terbaik dan saat tertepat guna mentjari Djodo, Perkawinan 
mendirikan rumah, pindah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 

“ fjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orang — “ Astrologie & Horoscope, kuntji po- 

  

    

b   
| “kok akan orang mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, Pergaulan, Penghidupan 
| dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia !): — “ Sedjarah In- 
| donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, Modjopahit, 

Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram, Dza- 
man "Y.O.C: dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini! 

£ Arti din ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dli. jang serba lengkap djangkap dan 
Iuas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 
Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 
taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja. berkembang !!! 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 
bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar 
2 warna jang tjantik molik hanja...... Goa 

Luar kota tambah ongkost kirim 106. 

“ (& Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku sadja !) 

Badan Penerbit : 

“KWA GIOK DJING 
2, Djl. Kramat No. 2—4, — KUDUS. 
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Rp. 20.— 

| - Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 

| (Krekot No. 11 ) 
TA KAORTA RA YA 

Dengan hormat 2 
5 baja Jang bertanda tangan dibawah 

ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 
GEO.WBHRY & Co., N,V. Pontianak. 5 

4 Saja sangat merasa girang sekali, 
sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 
tidak sembuh djuga. : 

Maka setelah saja mentjobakan obat 
batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- 
kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 
lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 
Saja pun sembuh sama sekali. 

Hingga badan saja sehat kembali se- 
| perti sediakala. 

Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat 

lupa pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima 
kasih adanja. 

Sipengirim: $ 
Sud jono sa 
d/a GEO.WEHRY & Co., N.V. 

PONTIANAK.« K.B. 
£| 

  

Sanata 
STAR THEATRE     . Dengan maha kebanggaan mempersem- 
AN bahkan film Maha-Raksasa | 

      

  

  

Bantulah P. M. 1. 

  

ne Talap 
Seteran 109 — Semarang. B
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| Sy ay g 3: . P3 2 | | sa La Hari ini djam 15—18—21 (17 tb) 

| (G8) ,90U0 VADIS: 
| ea end 

ass 

Roy Rogers 10 

Sedjarah kebangunan Nasrani dizaman Rumawi. | 

      

       tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak " 

   

Ka
 

pp
 

7 

         Ss
i 

Ma
t 

pn
 

  

sa
na
 

A
M
 

I
D
 
O
K
E
 
E
G
A
 
D
A
M
R
I
 

PPK
 

A
5
 

D
B
H
 
E
L
 
O
A
 

A
B
 
A
L
A
 

DD
 
P
A
 
M
P
N
 
M
A
 

ya
n 

      
gn 

ata 
rana PAN 

TINGGAL INI & BESOK MALAM 

    

YINSJAF”) 
aa ana 

(TECHNICOLOR) 
John PAYNE — Arlene DAHL 

»,CARIBBEAN GOLD" 

Akan datang : 
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Kursus Kilat Radio-Monteur 
RADIO POSPITAL  Randusari 47 Semarang 

80960. Telah lulus udjian tg. 9—12—13 Sept. 1953. 
Soedarto, Simeon Soemarno, Goei Tjia Sien Kioe, Soebadija, 
Ko Sien An, Rd. Abdul Munthalip, Njoo Tjhier Kong, St. Dja- 
wuh, M. Hasan, Oei Kok Hoo, Tjia Sien Tjiauw. 
Panitia Pengawasan : 8 

Ketua: R. Agoeng Soenjoto. Anggauta: E.J. Schenk, 9 
Pem. cursus : Liem King Hwie. - 

PLOEG BARU dimulai tanggal 16 September 1953. . 
HARI LES: Rebo djam 5—7 sore Saptu djam 4—6 sore. Pendaf- 

taran dengan bajar uang pangkal Rp. 20-—- dan 5 bulan uang cur- 
sus di: RADIO SAMPURNA, Gg. Pinggir 140, Telf. 892, Semarang 
tiap hari kerdja djam 8—12 siang. 
Lekas datang sekarang! Djangan sampai kehabisan tempat. 

TG Ploeg penghabisan dalam tahun 1953. 
Lx Manan MAAN 

H| CITY CONCERN CINEMAS — 
  

  

Lux Ini Malam d. m. b. fu. 17th.) 
2 FRANK SINATRA—SHEL5KEY WINTERS— 
SEA ALEX NICOL in 

2 
“ co »Meet Danny Wilson 

WONDERFUL MUSICAL-ROMANGE WITH 9 FAVORITE SONGHITS 

Penuh njanjian? dan lagu? jang sangat menarik dan merdu! 2     

Akan datang: MARLENE DIETRICH — ARTHUR KENNEDY 

,Rancho Notorious Pok Silor | 
MISTRESS OF THE WEST'S STRANGEST HIDE-OUT! 

Luar biasa! Kotjak! — Lutju! — Gempar! 
  

GRAND Ini Malam Premiere (u. segala um.) f 

An PU SAS Suatu film jang luar biasa 

-ADVENTURES of CHICOs 
The most unusual picture of them. all! 

Tierita dari seorang anak jang hidup dengan burung jang mendjadi sa- 4 
habatrja! Burung ini, bisa membela anak orang ini. waktu dalam bahaja : 
maut! Menggemparkan! | 
  

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

INDRA Sy MALAY FM PRODUCTNTONS ID. #£ 

5 KE: ROSENANI Sa LEE: RO SEN 3 og 
dalam" i Berbareng   

  

  

Satu tjerita jang memikat dan menggemparkan ! 
Dimana2 tempat film ini dapat sambutan hangat ! 

Akan datang : GEORGE MONTGOMERY—HELENA CASTER 

7 GG.“ Gale 
she P ATHFINDER ki hnirato & 

The Greates Indian-fighter of them all ! Heibat-Gempar 

ROX Y - Premiere Hanja Ini Malam (u., 17 th.) 

1. 9.— Chatter Harro—S. Poniman 

»KILOMETER 49” Penuh actie dan 
sensatie gempar 

Besok Malam: Luther Adler — Pratricia Knight: 

sThe MAGIC FACE Was HITLER Killed 
in passion Crime ? 

Apakah HITLER betul sudah mati? ............ penonton harap saksikan : 
dalam film ini bagaimana kedjadiannja dengan HITLER waktu dalam | 
pesta besar — Menggemparkan! : 8 

x H 

Akan datang: MYRNALOY— ROGER LIVESLY —RICHARD GREEN 

»That Dangerous Age“ 
A Trumph of screen entertainment! A Very great 
Picture ! 
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« Specialist untuk - WASIR (Am- | $ 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, IMPOTENTIE dan lain-lain pe: 

  

   
FOR A SPELL, DEPUTY SPRATT/ | AFORE LUNCH! 
AN Ye 2DT SOME WORK TO DO! J WWATIS TH « 

Gen TAS 
     njakik - 

Djam bitjara 9—12 pagi 
Ma ee aa sore    

    

  

s4 

Jas 
Tn ar At 1 

  

ear nana NN Tea   
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unttik Rumah, Tangga & Kantor | 
dapat dilever dari persediaan dgn 

) & harga pantas. Djuga djual: BAN : TAL, GULING & KASUR. 
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2 J7 BETTER LAY ASIDE YORE GRUB NJUST HAVIN' A SNACK 

  

    

  

(Tuis GENT SEEMS TO | THAT's RIGHT — 
THINK T MURDPERED A | AND I'VE GOT 
LITTLE MAN NAMED ENOUGH PROOF 
MIDAS JONES AT TO MAKE HIM 
ROARING FALLS/ A HANG FOR IT/ 

P ye! rs Roy RoGERS!N 
WHAT YOU POIN' ALL: HOG- 
( TIED LIKE THAT?            

  

        
      

  

        
  

Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 Suatu Pekerdjaan buat engkau. : 

— Saja sedang makan sedikit. Apakah ada kesulitan2? 

  

  

NA 
| PASANGLAH ADPERTENSI   

dalam Harian 

|. “Suara Merdeka" ' 

    

— Singkirkanlah lebih dulu makananmu itu, Tuan Spratt. Ada se- 

  

— Hee, Itulah Roy Ro- 
gers. Mengapa engkau di- 
ikat seperti itu? 1 

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

— Itulah betul. Dan saja mempu- 
njai tjukup bukti2 untik mendakwa- 
nja supaja ia digantung karena per- 
buatannja. 

» Ini malam dm. H. AN” 1 praa (13 th) RICH. WIDMARK -DON TAYLOR 
»DESTINATION GOBI" 

20th Century Fox' Technicolor 
JUDYDAN (Miss Hongkong) tu 
rut serta sebagai Wanita Mongooi 

BESOKMALAM PREMIERE 
#METROPOLE" 5.7.5. 18 th) 
Giana Pederzini - Eoz0 M4 hsrin' 

sIL TROVATORA? 
Film Itali Tekst: Ind./BId. 

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

BESOK MALAM PREMIERF, 
»DJAGALAN” 7.- 90 (17 th) 

John Carroll— Vera Ralston 
sBELLE LE GRAND” 
  

Ini mlm pengab : 7.—0.— (IT th) 
»TL FAN THIAN FUH”     

        

       

PU 

T MULAIT TG. 12 SEPTEMBER '53 

la “BASKETBALL LUAR BIASA" 

(THEATER 
SOLO” 

  

2 TON » : wtnToiA COME, BROT Kan Mg IMAKER pd IE ORAL HAMLEI GLO0ETROr ter 

Tanggal: 14 dan 15 September '53 djam 08.00 dan 10.00 'pagi main ontuk 
para peladjar: SR.— 5. M. P, — 5, M MPA agya 

Harga kartjis rata-rata Rp. 1,50 untuk segala”umur, 
AAA 

Typ Pertjetakan ,Semarang” 

 


