
      

   
    

    
    

        

      
   
     
    

     

      

   

    

   

  

  

      

  

10 Djuta Untuk Parut 
mahan Maka-Siswa 

Dalam Lapangan Intellek Kita Perlu! 
Melatih Tenaga2 Nasional 

Presiden Serukan Supaja Para Mahasiswa2 Bantu | 
Membangun Perumahannja 

DALAM SUATU UPATJARA resmi kemaren Presiden Su- 

itu 
sonegoro, Menteri2 PPK 
versiteit Indonesia Prof. Mr. Dr. 
walikota Djakarta dan lain2. Se 

memberi itu dilakukan, Presiden 
| fudjukan kepada para mahasiswa. 

  

. 

Tetapi Perkaranja Pan- 
tas bitanta Di PBB: 

Kata ,.Trouws 

HARIAN Anti-Revolusioner 
»Trouw” mengenai aktiviteit Ir. 
Manusama di Irian, menjatakan, 
bahwa Manusama melakukan ke 
salahan dengan tidak ira 
kan sjarat2 pemberian perlindu- 
ngan (asyl) di Irian dengan mela 
kukan aktiviteit2 politik, a.l. 
mentjatat nama orang2 suku Am 
bon di : ig dimaksudkannja 
untuk kepentingan RMS. Orang2 
ini olehnja ditanja, apakah mere 
ka bersedia untuk bekerdja bagi 
RMS, djuga diluar Irian. 

Harian tsb. menundjukkan, bah 
2. aktivitet Man di Irian 

memang terlarang, karena 
Irian adalah suatu daerah jang 
kini sedang dituntut oleh Indone 
sia, jang melihat adanja Belanda 
di Irian ini sebagai bahaja dila 
kukannja usaha Belanda untuk 
menggunakan pulau itu 
batu-lontjatan guna memidjakkan 
kakinja kembali di Indonesia. 

»Trouw” berpendapat, tidak 
| patut Nederland memberikan ala 

san-alasan jang berdasar bagi 
Indonesia jang dapat digunakan 
nja untuk menjatakan, bahwa Ne 
derland dengan alasan? jt palsu 
mempertahankan kekuasaannja di 
Irian. Sebab itu membiarkan Ma 
nusama melakukan aktivitet poli 
tik adalah bertentangan dengan 
kepentingan Belanda sendiri... 

ederland -telah — melepaskan 
kedaulatan atas Indonesia, djadi 
djuga atas Ambon, tetapi masih 
tetap berdaulat di Irian. Tang- 
gung-djawab Nederland disini ha 
rus tegas. Sebab itu menurut 
»Trouw” tindakan gubernur Irian 
van Baal (anti-revolusioner — 
Red.) untuk menghentikan akti- 
vitet orang2 RMS adalah tepat. 
Dalam pada itu harian ini meng 
andjurkan, supaja Manusama di 
beri kesempatan untuk membela 
kepentingan? RMS di UNO. De 
mikian ,,Trouw?”. 

Sebagai diketahui, Manusama, 
bekas ..menteri pertahanan R.M. 
S.”, dan beberapa orang pengikut 
nja, oleh Belanda telah dengan 
paksa diangkut dari Hollandia ke 
Nederland, dan tiba disana hari 
Djum'at jang lalu. (Antara) 

  

»DEWA RUTJI” MENUDJIU 
INDONESIA 

Staf Angkatan Laut mengabar 
kan, bahwa setelah mengundjungi | 
Aden, kapal pelatih R.I. ,,Dewa 
Rutji” kini sedang dalam perdja 
lanan menudju Indonesia dan 
diharap kedatangannja pada tgl. 
1 Oktober jad. Menurut rentjana 
semula, R.I. ,Dewa Rutji” akan | 
melalui Tandjung Harapan (Afri 
ka Selatan), tetapi karena sesuatu 
hal kapal tsb. merobah routenja, 
jaitu melalui terusan Suez. 

Anak buah R.I. ,,Dewa Rutii” 
terdiri dari 8 orang perwira, 8 
bintara, 15 rendahan dan dibantu 
oleh beberapa anak buah kapal 
bangsa Djerman. 

Pertahanan Ti- 
mur Tengah ? 

Gembong2 Militer Ps kis- 
tan Di Ankara 

DJENDERAL  AYUB KHAN, 
panglima besar angkatan darat Pa- 
kistan, bersama Iskandar Mirza, sek 
retaris djenderal untuk pertahanan 
nasional Pakistan, pada hari Senen 
telah sampai di Ankara untuk meng 
adakan kundjungan . selama 4 hari. 
Walaupun  kundjungan  pembesar2 
Pakistan itu disebut sbg. kundjungan 
persahabatan. dan kehormatan, teta- 
pi diduga bahwa mereka akan mem 
bitjarakan segi2 militer dari sistim 
pertahanan Timur Tengah. Djuga di 
dapat kabar bahwa djenderal Ayub 
Khan akan keliling Anatolia. 

PEMERINTAH THAI MELA- 
RANG IMPORT BARANG2 

  

TAK PENTING 
Pemerintah Muang Thai pada 

hari Senen telah mengumumkan 
2 buah peraturan dilapangan per 
ekonomian, mengenai larangan 
import barang2 jang dianggap 
tak perlu dan menaikkan import 
barang2 jang telah dibuat daftar 

« nja. Menteri keuangan Thai da- 
lam komunike pendjelasannja me 
ngatakan, bahwa peraturan2 itu 
perlu diadakan, untuk mengura- 
ngi pengeluaran nasional menge 
nai barang2 tak penting. Dikata 
kannja, bahwa sedjak tahun jang 
lalu pasar Thai dibandjiri oleh 
parang2 non-essensieel, 

. mele pe ringatan 
hasiswa bertempat di Utan Kaju, 

Wakil Presiden Moh. Hatta, Wk. Perdana Menteri 
dan Pekerdjaan Umum, 

Manusama Me- 
rugikanBelanda 

karenanja harus mendidik 

sebagai | 

bagi pendirian kota-ma- 
Djakarta. Hadir dalam upatjara 

Mr. Wong 
Presiden Uni- 

Supomo dan para maha guru, 
belum peletakan batu peringatan 
kan wedjangan jang terutama di 

Pada kesempatan itu Presiden me 
ingatakan, bahwa upatjara pendirian 
|gedung2 bagi kota mahasiswa itu 
ladalah suatu lambang jg penting, 
jaitu bahwa kita mendirikan peru 
mahan bagi kita sendiri. Pembangu- 
nan kota mahasiswa ini adalah usa 
ha jg besar jg dapat mentjukupi ke 
butuhan sendiri. Menurut Presiden 
dilapangan intelek bangsa Indonesi 
masih belum .,,self-contained” dan 

tenaga2 
nasional supaja bisa membangun pri 
badi diri sendiri. 

Presiden seterusnja — menjerukan, 
supaja dikerahkan tenaga pemuda2 
untuk ikut membangunkan kota ma 
hasiswa itu, umpamanja 1 djam di 
dalam satu pekan. Andjuran ini di 
kemukakan oleh Presiden dengan 
menundjukkan, bahwa dilain2 nega- 
ra, seperti misalnja di Moskow dan 
Belgrado, kota-mahasiswa disana di 
bangunkan oleh tenaga2 mahasiswa 
sendiri. Presiden sendiri menjatakan 
pula kesanggupannja untuk bekerdja 
dengan suka rela satu diam dalam 
setiap bulan kalau hal ini dikehen- 
daki. 

Sebelum Presiden 
terlebih dulu berturut? telah 
memberikan kata sambutannja 
Presiden Universiteit Indonesia 
Prof. Mr. Dr. Supomo, Menteri 
Pekerdjaan Umum dan Tenaga 
Prof. Ir. Rooseno, Menteri PPK 
Mr. Moh. Yamin dan ketua De- 

berpidato, 

  

  

Di Dayton (Amerika) telah diadakan 

lonel Ferenck Szucs dari Hongaria d 

Front Dem 

Tudjuan: 

M. GUY MOLLET, pemimpin 
nin menjerukan kepada semua bc 

Joseph Laniel. Dalam pidato jang d' 

nja bernjala2 itu menjerang pemerin 

  

Mukarto Duta 

Di Amerika   wan Mahasiswa Universiteit Indo 
nesia di Djakarta. 

Dapat dikabarkan, bahwa kota 
mahasiswa itu menurut rentjana 
akan dapat selesai sebahagiannja 
pada tahun 1956. Pekerdjaan 
pembangunan dilakukan oleh Biro 
Karpi dibawah pengawasan se- 
buah badan direksi jang untuk 
sementara diketuai oleh Ir. Putu 
bena.  Biaja untuk perabangunan 
sebahagian dari  kota-mahasiswa 
itu direntjanakan 10 djuta rupiah. 

  

'.— Gili2 kali Berantas sebelah ti- 
mur Porong sepandjang 10 km. kini 
itelah selesai dipertinggi dengan 1 
meter. Dengan demikias diharap 
bahaja bandjir dimusim hudjan jad. 
|akan berkurang. « PBB. 

MENURUT keterangan jg di 
dapat ,,Antara”, Pemerintah In- 
donesia telah menundjuk Mukar 
to Notowidigdo sebagai duta 
besar Indonesia di Washington 
merangkap duta-besar untuk Ka 
nada dan Mexico, sebagai peng 
ganti Mr. Adi Sastroamidjojo jang 
sekarang telah mendjadi Perdana 
Menteri R.I. 

Pada tgl. 18 September 1953 Mu- 
karto Notowidigdo “akan diambil 
sumpahnja dan dilantik oleh Presi- 
den di Istana Merdeka. Bilamana ia 
akam bertolak keposnja jig baru itu 
masih belum ada ketetapan. Seperti 
diketahui, Mukarto Notowidigdo pa 
ling achir adalah Menteri Luar Ne- 
geri didalam kabinet Wilopo dan se 
belum itu ia duduk sebagai anggota 
perwakilan tetap Indonesia dalam 

  

Pidato Ratu Juliana 

Juliana dimuka Staten Generaal 

Indonesia dan memperbaiki 
Mengenai 

| duk Irian Barat akan diadakan 
dalam hubungan satu dengan lai 

Pemilihan Federal 
“ Malaya Th 1954 
Seruan 3 Partai Besar 

Malaya 
Tiga buah organisasi besar di 

Malaya ketika hari Minggu j.l. 
telah mengadakan rapat dan kon 
perensi di 3 buah kota di Mala- 
ya, tetapi tjita2 mereka jalah sa- 
ma: ,,Pemilihan Federal dalam 
Tahun 1954” di Malaya. Ketiga2 
aja mereka dengan suara bulat 
telah menjetudjui resolusi2 jang 
sama isinja.. 

Di Alor Star, Kedah, UMNO 
(Organisasi Persatuan Kebangsa- 
an Malaya) mengadakan persida- 
ngan umum, ketuanja, Tengku 
Abdurrahman, dan 5 orang wa- 
kilnja dalam Dewan Legislatif Fe 
deral, berdjandji untuk mengun- 
durkan diri dari Dewan tadi, dji- 
ka pemerintah tidak mengabul- 
kan tuntutan UMNO (dan MCA, 
Perhimpunan Tionghoa Malaya) 
supaja dalam tahun 1954 dilaku- 
kan pemilihan umum. 

Di Kuala Lumpur, ibukota Fe- 
derasi Malaya, ,,Pan Malayan La 
'bour Party”, Partai 
ruh Malaya, mengadakan konpe- 
tensi nasional jang pertama kali- 
aja. Seratus pemimpin buruh dari 

| Malaya dan Singapura berdjandji 
untuk berseru supaja tahun 1954 
dilakukan pemilihan umum di 
Malaya, Ketua partai ini menga- 
'takan bahwa ia insjaf, bahwa or- 
ganisasi2 golongan2 Melaju dan 
Tionghoa Malaya akan mendapat 
kursi lebih banjak daripada pat- 
tai2 Jainnja,  djika tahun depan 
diadakan pemilihan umum. Tapi, 
kata ketua, Partai Buruh Seluruh 
Malaya tidak ingin merebut ke- 
|kuasaan untuk diri sendiri. 

Di Kuala Lumpur djuga, Kon- 
“gres India Malaya jang mula2 me 
njokong pendirian patih2 kesul- 
tanan Malaya itu, sekarang meng 
hendaki supaja pemilihan umum 

(dilakukan dalam tahun 1954. 
| (Antara-UP) 

  
Belanda Berusaha Memeli- 
hara Hubungan Baik Antara 
Nederland Dan Indonesia 

DALAM PEDATO MAHKOTA 

jang mengenai Indonesia jalah sbb.: Beleid pemerintah senantiasa 
ditudjukan kepada pemeliharaan 

sebanjak-banjaknja perhubungan itu. 
Irian-Barat dikatakan, . 

tingan perbaikan dilapangan eko nomi, rochani dan sosial vendu- 

Buruh Selu-, 

Dim Staten Generaal ' 

jang diutjapkan oleh Ratu 
Belanda pada hari Selasa siang 

perhubungan jang baik dengan 

bahwa tindakan2 untuk kepen- 

selangkah demi selangkah dan 
nnja. 5 

Dikatakan, bahwa bagi  zending 
dan missie ada tugas jang baik, se- 
dang pemerintah djuga akan membe 
rikan perhatiannja kepada perkem- 
bangan politik dikemudian hari. 

Usaha explorasi jang sudah dimu 
lai dipelbagai lapangan utk. mema- 
djukan pembukaan dilapangan eko: 
nomi daerah itu - akan diteruskan 
Perhatian istimewa ditjurahkan kepa 
da perbaikan dan pengluasan perta 
nian untuk dapat menghasilkan ba- 
han makanan guna kepentingan sen 
diri, disampingnja pengusahaan ha- 
sil2 export. 

Djika dianggap untuk kepentingar 
daerah, maka pemerintah akan mem 
beranikan dan membantu inisiatif 
partikelir. 

Mengenai hal2 

ternasional jang djuga dianggap pen 
ting bagi bangsa Belanda diikuti de 
ngan seksama. Belum dapat dikata- 
kan apakah perobahan2, jang telah 
terdjadi tahun jang lalu akan menu 
dju kepada pengurangan tegangan jg 
sesungguhnja. 

  

»front demokratis dan sosialistis” d' 
tangan ,,sajap kanan jang reaksioner” dibawah pimpinan perdana menteri 

bahwa front jang diusulkan itu harus meliputi 
sudah berorganisasi maupun jang belum. 

umum- dinjatakan | 
a.l. bahwa perkembangan keadaan in ' 

- PN NP 

pameran penerbangan jang dihadiri 
pula oleh wakil2 dari negara2 dibelakang ,.Tirai besi?. Pada gambar dari 
kiri kekanan: Major Ladislav Korcak dari Tiechoslowakia, Letnan Ko- 

dan  Djendral Victor N. Kuvinov 
dari Rusia. 

okratis Dan 
Sosialistis” Di Perantjis? 

'Ikap 

S. P. S.    

    

uangan tadi 

kaligus. 

la menambahkan, bahwa pemerin 
tah Iran akan. mendjial — beberapa 

hasil pertanian dengan harga2 jg le 
bih rendah daripada harga umum 

sekarang, untuk mentiegah penimbu 
nan diluar kota. 

ngenai ekonomi Iran ig disusun oleh 
ahli ekonomi  Camille Guts telah 
memperingatkan, — bahwa ,djikalau 

Iran tidak mengeksport — minjaknja, 
negara itu akan membunuh diri sen 

diri”” Amini mengatakan, bahwa la 
poran itu tidak pernah diumumkan, 
karena adanja pernjataan ini. 

Penangkapan2 lagi di Iran 
Pemerintah Iran jg sedang mem-   Merebut Kekuasaan Dari 

Pihak Sajap-Kkanan Dibawah Pimpi- 

nan Laniel 

kaum sosialis Perantjis, pada hari 
ruh Perantjis untuk membentuk suatu 
peruntukkan merebut kekuasaan dari 

utjapkannja di Bruay En Artois de- 
kat Arras di Perantjis Utara, pemimpin sosialis Perantjis jang semangat- 

tah dengan tadjam. Diterangkannja, 
segenap buruh, baik jang 

Bersama2 dengan golongan 
kristen front tersebut harus 
memberantas kehidupan jg. ter- 

lampau terikat oleh geredja, se- 
dang bersama2 dengan kaum ko- 
minis para pemimpin, jang me- 
nganut - Stalinisme jang menje- 

satkan kaum buruh, harus di- 
enjahkan. 

Dilapangan politik dalam ne- 
geri front tadi harus berusaha 
mendirikan perumahan — rakjat 
jang murah2, memberantras pe- 

ngangguran, menekan: harga2 

kebutuhan hidup sehari2, mera- 
takan pembagian penghasilan na- 

gangan. 
: Ae 

Pada program politik luar ne- 
geri harus ditjantumkan: peng- 
hentian penimpahan darah di 
Indo-Tjina, dikuranginja ketega- 
ngan di Afrika Utara dan mem- 
berikan bantuan untuk tertjapai- 
nja perdamaiar dunia dengan 

dialan keamanan kolektif, dilan- 

djutkannja persiapan2 untuk 
membentuk kesatuan Eropah dan 

desak dengan dijalan ,,perundi- 
ngan terus menerus”. 

Mollet menerangkan, bahwa 
gelombang pemogokan di Peran- 
tjis selama bulan2 belakangan ini 

telah terdjadi dengan spontaan, 
karena mereka disebabkan oleh 
rasa tidak puas jang bear dika- 
langan rakiat jang 

oleh tindakan2 jang keliru 

jang kini didjalankan oleh per- 
dana menteri Laniel itu untuk 
menekan harga2 barang tentu 
akan mengalami kegagalan, ka- 

rena tak adanja politik umum jg. 
saling bertalian dan tak adania 

kemauan | untuk mengorganisir 
rasaran di Perantiis setjara men- 
dalam, demikian Mollet. (Reuter- 
P.I. Aneta). 

Russia Djuga 
Panja Bom- 

Cobalt 
AFP MENGABARKAN dari 

Moskow, bahwa menurut beri- 
ta-berita, kini Soviet Uni, disam- 
ping bom2 atom dan zat air, 
djuga telah mempunjai bom co- 
balt. Dalam pada itu dari Paris 
dikabarkan bahwa berkenaan de- 
ngan desas-desus tentang dimiliki- 
nja bom cobalt oleh Soviet Uni 
itu, terdapat komentar bahwa itu 
adalah suatu ,,bom atom biasa” 
jang mengandung keistimewaan2 
dari unsur cobalt, jaitu jang mem 
punjai sinar2 radio-aktif jang 
terus meningkat kekuatannja se- 
sudah meledak, 

Sementara itu dari London di-   Setelah memperingati sukarela Be 

ditudjukan kepada 
kerdja-sama internasional, 
PBB maupun dalam hubungan Atlan 
tik dan Eropah. Pembangunan 
hanan dalam hubungan 

atur. Demikian a.l. singkatan dari pe 
dato mahkota Belanda itu. (Pia). | 

GANGSTER MOBIL MUN- 
TJUL LAGI DI BANDUNG. 

Senen jl. di Bandung telah ter 
djadi penjerobotan mobil jang | 
kedua kalinja dalam seminggu ter | 
achir ini, setelah berbulan2 kota | 
Bandung kelihatan aman, Penje | 
robotan jang pertama kali atas 
sebuah mobil Chrysler tg. 6-9 jl. | 
gagal. karena dua orang venjero | 
botnja kurang paham dengan ver- 
snelling jang otomatis dari mobil   tsb, 
landa jang berdjuang di Korea, Rai Wartakan bahwa adanja 
tu Juliana menjatakan, bahwa beleid | bahwa Soviet Uni kini telah me- 
pemerintah dengan tiada henti2-nja ' miliki bom cobalt, bagi 

dilandjutkannja | hal itu tidak mengherankan. Be- 
baik di'rita ini didapat dari kalangan ke- 

perta 

organisasi , mua penjelidikan atom di 
pakt Atlantik berlangsung dengan ter | 

berita2 

London 

menterian perbekalan Inggris jg. 
bertanggung djawab terhadap se- 

Inggris. 
Meskipun demikian berita2 itu 

ditangkap dengan setjara gereser- 
veerd. Demikian AFP. (Antara) 

U BA SWEE, ketua konferensi 
sosialis Asia dan menteri perta- 
hanan Birma, pada hari Senin 
telah menjerukan kepada Perse- 
rikatan Bangsa2 supaja ,,berusa- 
ha sekuat tenaga memperolehkan 
kemerdekaan bagi bangsa2 jang 
terdjadjah sesuai dengan isi dan 
semangat piagam Perserikatan 
Bangsa2” Dalam statement jang 
dikeluarkannja mendjelang pem- 

bukaan sidang ke-8 persidangan 

umum P.B.B, pada hari Selasa, 

sional dan mereorganisir perda- | 

penjelesaian msasalah2 jang men- : 

disebabkan ! 

dari ! 
pemerintah sajap kanan. Usaha2 | 

pergiat tindakan?nja terhadap ana- 

seorang bangsa Rusia jg dituduh te 
lah turut serta dalam tindakan? jg 

| masih disangsikan, demikian di war 
itakan oleh harian ,,Keyshan” hari 
' Senen. Harian itu mengatakan, bhw 

kementerian luar negeri Iran sedang 
menjelidiki perkara ini setelah kedu 
taan besar Sovjet di Teheran menga 
djukan protes terhadap penangka 
pan terhadap seorang Rusia jg ber- 
nama Amao Ali Off. 

Senen pagi pemerintah Iran telah 
' memerintahkan pulisi Iran supaja 
mengusir dua orang Rusia lainnja jg 
dahulu bekerdja pada maskapai mi- 
njak Rusia di Iran Utara. 

Sementara itu. pulisi melandjutkan 
penangkapan2 terhadap orang2 jg 
dituduh mendjadi komunis dan kem 
bali dari Youth Festival di Buka- 
rest dipelabuhan?2 Iran dilaut Kas- 
pia, dimana telah ditangkap lebih 
dari 100 orang. 25 Orang diantara- 
nja telah ditahan dan  dipendjara- 
kan di Teheran setelah kepala me- 
reka ditjukur gundul. 

Sementara itu dikabarkan, bhw 
| segala tjatatan2 pemerintahan Mos- 
| sadeg telah dibawa kepengadilan di 

| manasia akan dihadapkan karena di 
|tuduh telah melakukan pengchiana- 
itan. Pemerintah militer Iran telah 
melarang setiap kundjungan kepada 

| Mossadeg untuk setidak2nja selama 
| seminggu. 
| Pulisi Iran hati Senen mengumum 
ikan, bahwa saudara bekas menteri 
| fuar negeri Husein Fatemi telah di 
| tangkap pada hari Minggu dan di 
tuduh telah memberikan  perlindu 

' ngan kepada tangan kanan Mossa- 
deg. 

|. Pulisi mengatakan, bahwa Mesban 
Fatemi telah ditangkap di. Isfahan. 

| Korban2 demonstrasi di 
Iran selama pemerinta 
han Mossadegh. 

Djumlah orang2 jg meninggal 
dunia dalam demonstrasi2 umum 
jang diadakan selama Mossadegh 
memegang pemerintahan Iran jg 

| berlangsung 28 bulan menurut 
dugaan berdjumlah lebih dari 

:2.000 orang. Demikian diumum- 
kan di Teheran pada hari Senen. 

Pemerintah Iran akan mengu 
mumkan angka2 korban2 selama 
masa pemerintahan Mossadegh 
itu, demikian AFP. 

i Fatemi di Kairo ? 
Sumber2 jang mengetahui di 

Teheran menjatakan pada malam 
Selasa, bahwa bekas menteri Iuar 
negeri Iran Hossein Fatemi menu 

(yut dugaan kini berada di Cairo. 

| PEMBUKAAN SEKOLAH 
| ILMU SIASAT. 

| 

    

Bertempat di Pangkalan Udara 
Halim Perdanakusuma pagi hari 
Sabtu telah diadakan  upatjara 
pembukaan Sekolah Ilmu Siasat 
ke-VI jang dihadiri oleh KSAU 
— komodor udara Suryadarma 
dan para perwira dari Komando 
Pendidikan. Sekolah tsb, di-ikuti 
oleh 98 orang perwira AURI dari 
MBAU Djakarta, P.U.2 Husein 
Sastranegara, Halim Perdanaku- 
suma, Kalidjati dan Semplak. Pe 
ladjaran dimulai tg. 14 Septem 
ber jad. dan berlangsung selama 
6 bulan, 

NJONJA VIJAYA LAKSHMI 
PANDIT TJONDONG KEPA- 

DA KONPERENSI MEDJA 
BUNDER TTG KOREA 

Njonja Vijaya Lakshmi  Pandit 
ketua delegasi India di Madjlis 
Umum PBB, hari Minggu menga 
takan setibanja di New York dari 
Paris, bahwa ia pribadi tjondong 
kepada diadakannja konperensi 
medja bunder tentang masalah 
Korea. Menurut pendapatnja, kon 
perensi medja bunder ini adalah 
djalan jang terbaik untuk .mentja 
pai saling pengertian jang lebih 
djelas, Dinjatakannja bahwa me 
nurut dugaannja, antara India 
dan Amerika tidak akan selama2 
nja (mbul salah paham, 

PBB Spj Memerdekakan Ne gara? Jang Terdjadjah 
dia mengatakan: ,,Saja hendak 

' minta perhatian para anggauta 
P.B.B. dan para pentjinta kemer- 
dekaan dan demokrasi untuk pe- 
nolakan jang terus menerus un- 
tuk memberikan kemerdekaan 
kepada bangsa2 jang terdjadiah. 
“Lebih dari 350 .djuta orang kini 
masih berkeluh kesah dibawah 
pemerintahan kolonial dan impe- 
rialis. Sikap jang tak mengaft juh- 
kan bangsa2 terdjadjah ini, jang 
bertentangan — dengan piagam 

  

  yan Ken: 

Lembaga Kebudajasa ladanane 

,Kon. Batavoaseh Gasoomchap | 
1 nen Westenschasoah   
  

Achirnja menteri keuangan Ami-| 
ni menerangkan, bahwa laporan me 

sir2 ekstreem kira telah menangkap 

  
selandjutnja 

TAHUN KE VIII No. 175, 

  

Iran Ham pir Dlm Keadaan Ban 
(Pemerentah Zahedi Terus Main Tang- 

—Orang2 Jsz Kembali Dari Bukarest 
(Dimasukkan Pendjara Dan Kepalanja 

Digundul—Fatemi Di Kairo? 
MENTERI KEUANGAN Iran, Ali Amini, hari Senin mene- 

-rangkan, bahwa keadaan ekonomi Iran sangat 
dan negara kini dalam keadaan hampir 

menerangkan, bahwa defisit Iran 
miljard rial. Bantuan dari Amerika tidak tjukup untuk mengha 
dapi situasi ini, dan disamping itu bantuan sebagian besar akan 
digunakan untuk memperkembangkan produksi, kata Amini. Ami 

| Bi minta kepada rakjat Iran agar membajar padjaknja dengan se 

membahajakan 
Menteri ke 

berdjumlah 15 
bankrut. 

Mac Donald: 
Ketegangan Di Asia- 

Tenggara Reda? 

KOMISSARIS TINGGI Inggris 
untuk Asia Tenggara, Malcolm Mac- 

Donald, mengatakan " pada malam 
Selasa, bahwa ,situasi jg tegang di 
Asia jg disebabkan - oleh komunis- 
me kini makin reda.” Keterangan 
tsb diberikan oleh “ MaceDonald di 
Tokyo, sewaktu ia tiba dari Hong- 
kong dalam. perdjalanannja kembali 
ke Singapura. Tentang keadaan di 
Malaya dikatakannja, bahwa situasi 

disana ,,makin mendjadi sulit bagi 

kaum terror jg dipimpin oleh kaum 
merah.” Dinjatakannja, bahwa  me- 

reka telah menderita kerugian2 jg 

besar dan sebagian besar dari mere 
ka telah menjerahkan diri. Demiki- 
an UP. (Antara). 

Gem pa Lagi Di 
Paphos 

Sebuah Djalan Raya Hi- 
lang: Tenggelam 450 centi 

Senen pagi telah terasa gempa 
bumi jang agak hebat di Paphos 
(Cyprus). Sebuah djalan raya 
tenggelam hingga dalamnja 450 
cm. dan tidak dapat dilalui lagi, 
sementara 200 penduduk sebuah 
dusun didekatnja, ialah di Ayios 
Yiordhina, melihat pergeseran ta 
nah seluas 150 acre. 

Seorang djurubitjara mengata 
kan, bahwa tidak terdapat bahaja 
jang mendadak, akan tetapi se 
rombongan penindjau telah ber- 
tolak kedusun itu dan djikalau 
dipandang perlu penduduk2-nja 
akan diungsikan. 

Karena tenggelamnja sebuah dja- 
lan di pegunungan jg terletak 25 
mil disebelah perhubungan dengan 
beberapa dusun mendjadi terputus. 
Untungnja masih ada djalan lain. 
Serdadu2 genie Inggris telah men 

dapat perintah untuk membongkar 

dan merubuhkan empat buah ge- 
dung penting di Paphos, karena ge- 
dung2 itu tidak stabil disebabkan ge 
taran2 bumi jg sudah2. 
Gedung2 itu ialah poskantor, kan 

tor pelabuhan, kantor komisaris 
agung Inggris dan kantor pendafta- 
ran tanah. Penduduk dikedjutkan te 

rus menerus oleh adanja gefaran2 
tanah jg agak ketjil, akan tetapi 
orang masih mengharap adanja ge- 

taran jg lebih hebat lagi. (Reuter). 

Sidang Kabinet 
Senen Malam 

DIDALAM SIDANGNJA Se- 
nen malam, dewan menteri telah 
membitjarakan beberapa soal rou 
tine, antara lain menerima baik 
suatu rantjangan Peraturan Peme 
rintah tentang pembaharuan D.P. 
R.D. Minahasa dan pemilihan 
anggota2 baru D.P.R.D. Minaha- 
sa. Berhubung Abikusno Tjokro- 
sujoso dan Sudibjo telah meng- 
undurkan diri ,sebagai Menteri 
Perhubungan dan Menteri Kese- 
djahteraan Negara maka kabinet 
memutuskan supaja buat semen- 
tara waktu ini Prof. Ir. Roosseno 
dan Mr. Wongsonegoro masing2 
memegang portofolio2 Perhubu- 
ngan dan Kesedjahteraan Negara 
setjara ad interim. 

Mengenai kedudukan PSII di- 
dalam kabinet, akan diselesaikan 
selekas mungkin dengan menga- 
dakan perundingan dengan partai 
tersebut. 
Demikian 

menteri. 
Seterusnja Menteri Penerangan Dr. 

F. Lumbangtobing menjatakan kepa- 
da pers, bahwa selain soal2 tersebut 

diatas kabinet djuga telah membitja- 
akan petundjuk2 mengenai angga- 

ran belandja negara tahun 1954, di- 
dalam hal mana akan diberikan 
prioriteit pertama kepada soal pelak- 
sanaan politik program pemerintah. 
Pula telah dibitjarakan soal Biro Re- 
konstruksi Nasional. Berkenaan de 
ngan hal ini Dewan Rekonstruksi 
Nasional segera akan mengadakan 
rapatnja, dimana akan dibitjarakan 
setjara integral soal bekas2 pedjuang, 
CTN dan lain2. 

Seterusnja oleh kabinet telah dite- 
tapkan Mr. Wongsonegoro dan Mr 

M. Yamin, masing2 Wakil PM I dan 
Menteri P.P. & K. untuk mendiadi 
wakil2 pemerintah pusat dalam pem 
bukaan PON III di Medan nanti. 

pengumuman - dewan 

hak2 manusia, adalah berlawa- 
nan dengan apa jang ditudju oleh 
organisasi perserikatan bangsa2”. 

Menteri pertahanan Birma itu 
mengatakan bahwa 

,negara2 besar sudah terlampau 

lama — mempermainkan nasib 
bangsa2 terdjadjah itu”. ',,Seka- 
rang ini lagi2 negara2 besar me- 
ngasingkan masalah2 Tunis, Ma- 

roko dan lain9nja dari agenda 

persidangan umum atau dewan 

keamanan. Tetapi bangsa Afrika   

  

terdiatuh pada  Konrad Adenauer. 

  

  

gkrat| 

  

Dalam pemilihan jang dilangsungkan di .Djerman Barat suara" terbanjak 

Adenauer, jang membawa bunga, ketika tiba digedung kanselir dimana 
ia diterima dengan sorak gembira. 

Adenauer 
Jg Menang 

Pada gafnbar: Kanselir  Konrad   
  

mengadakan 

dengan djalan kekerasan.   Lebih landjut Grotewohl  menja- 
(takan, bahwa djikalau Adenauer dan 
pelindungan2?nja dari Amerika 

'Tandjutkan dan” berhasil 'memasuk- 

kan Djerman Barat kedalam tenta- 
ra Eropa dan blok NATO, persa- 

|tuan kembali seluruh Djerman men 
“djadi “negara jg disentralisir tidak 
mungkin akan “dilaksanakan dan pe 
perangan akan mengantjam seluruh 
rakjat Djerman. 

Perdana menteri Djerman Timur 
itu menerangkan, bahwa statement 

mengenai Polandia jg merdeka ba- 
ru2 ini menandakan, bahwa ia mem 

punjai maksud untuk menempatkan 
Polandia dibawah  condominium 

Djerman-Polandia, jg menurut pen- 
dapatnja merupakan suatu pemerin 
tah pusat .menurut-tjonteh—-djaman 
Hitler. 
Grotewohl selandjutnja menuduh, 

bahwa penjelesaian jg sedemikian 
itu hanja akan bisa ditjapai dengan 
kekerasan sendjata. 

sAdenauer tidak takut untuk me- 
njatakan perang sebenarnja kepada 
rakjat Polandia,” katanja, dan me- 

nerangkan, bahwa Djerman tidak la 
gi bisa mendjadi “Djerman tahun 
1933 karena kini republik Djerman 
sudah ada jg mempunjai kawan2 jg 
kuat sebagai tetangga?nja, jg tidak 

akan  membolehkannja mendjadi 
mangsa semudah bagi  Eisenhower 
dan Adenzuer. 

Achirnja Grotewohl menerangkan, 

bahwa jikalau  rakjat - Djerman 
menghendaki  penjelesaian masalah 

Djerman setjara jg damai, tidak ada 
suatu negara jg agresif akan dapat 
mentjegah pelaksanaannya. (AFP). 

TIADA TANDA HO CHI MINH 
MAU RUNDINGKAN PERLE- 

TAKAN SENDJATA. 
Djurubitjara kementerian luar 

negeri Amerika hari Senen kata- 
kan, bahwa Amerika tidak meli- 
hat tanda2 Ho Chi Minh mau 
merundingkan perletakan sendja 
ta di Indo-China, — Djurubitjara 
tadi menerangkan kepada pers, 
bahwa para ahli soal Timur 
Djauh dari kementerian tsb. tidak 
sama sependapat bahwa siaran 
radio Peking tentang Indo-China 
berarti memaklumkan bakal di 
adakannja perundingan  perleta- 
kan sendjata di Indo-China. 

Junani Seru- 

kan Kpd Rusia 
Spj Merobah Sikapnja 

Thd Soal2 Dunia 

MENTERI pertahanan Junani, 
Kanellopaulos hari Senen telah 
menjerukan kepada Sovjet Rusia 
agar merubah sikapnja mengenai 
masalah2 dunia jang genting se 
hingga Junani dan  golongannja 
djuga dapat merubah sikap mere 
ka. Berbitjara dalam upatjara 
pembukaan pembangunan  djem 
batan di Orestias (Orestias) dekat 
perbatasan Turki-Junani, Kanello 
paulos mengatakan, bahwa Juna- 
ni bangga mempunjai sahabat 
sebagai Turki. ,,Kita tidak akan 

' menolak setiap tindakan bersaha 
bat, akan tetapi kita akan waspa 
da untuk tidak masuk dalam 
djebakan,” demikian ditambah- 
kannja. ,,Djuga Junani tidak   akan mengurangi kegiatan2 perta 

|hanan.” Dalam upatjara itu dju 
ga hadir beberapa pembesar Tur- 
ki, (Reuter) 

Utara tidak berdiri sendiri. Ma- 

sih ada masalah2 Kenya, Malaya 
dan Indo-tjina. Usaha2 bangsa2 
Afrika dan Asia untuk mentjan- 
tumkan masalah2 Maroko dan 
Tunis pada agenda 

umum menurut pengharapan sa- 
ja sepatutnja disokong oleh selu- 
ruh anggauta P.B.B. Negara2 

besar dalam hal ini memikul per- 
tanggungan djawab jang istime 

wa”, demikian ketua konferensi 
sosialis Asia, (Reuter), 

  

me- 

Adenauer Akan DudukiDjer- 
man Timur Setjara Militer 

Grotewohl Serang Lagi Konrad Adenauer 

PERDANA - MENTERI Djerman Timur Otto Grotewohl lagi 
serangan2 terhadap maksud2 kanselir Konrad Ade- 

nauer jang agresif, turut sertanja Djerman 
Eropa dan Pakt Atlantik Utara, Grotewohl berpidato dalam upa- 
tjara peringatan korban2 fasisme jang diadakan 
di Berlin pada hari Senin. Ia menerangkan, bahwa apa jang dina- 
makan pembebasan zone Berlin Timur 
Konrad Adenauer itu hanja tjara mengatakan 
hendak melakukan pendudukan militer republik Djerman Timur 

Barat dalam tentara 

disektor Sovjet 

jang dikemukakan oleh 
sac/a dan berarti 

(Tingkat Baru 
m Repolusi 
Mesir? 

Mungkin Nadjib Lepaskan 
"Kedudukanja Sbg. P. M. 

DJENDERAL  MOHAMAD 
NADJIB, presiden Mesir, pada 
hari Selasa ini akan mengufjap- 
kan suatu statement politik jang 
sangat penting dalam pertemuan 
Kongres Nasional Gerakan Pem- 
bebasan jang diselenggarakan di 
Kairo, demikian dengan resmi di. 
umumkan pada hari Senin pagi. 
Dikabarkan selandjutnja, bahwa 
pertemuan itu akan dihadtiri oleh 
40.000 orang delegasi, jang me- 
wakili semua seksi dari ,,Gerak- 
an Pembebasan”, 

DI 

Kongres akan diadakan dilapangan 
luas dimuka bekas istana Abdin. Se- 
lain Nadjib, orang no. 2 dari Me- 
sir, letnan kolonel Gamal Abd el 
Nasser, dan major Saleh Salim, men 

teri pembimbing nasional, akan me- 
ngutjapkan pidato pula. Pemerintah 
telah minta kepada rakjat, supaja 
pada malam Rebo mendengarkan ra 
dio jang akan menjiarkan berita jang 
sangat penting. 

Tingkat baru dalam revo- 
lusi Mesir ? 

Sementara itu dikabarkan, bahwa 
Dewan Revolusi Militer pada hari 
Minggu telah mengadakan pertemu- 
an, untuk mempeladjari putusan2 ig. 
akan diumumkan pada hari Selasa 
ini. Kalangan2' pemerintah muname- 
kan putusan2 itu sebagai langkah 
jang menentukan, 
tingkat baru dari revolusi. 
dari putusan2 itu . belum dapat di- 
ketahui. Menurut berita2 jang belum 
dibenarkan, djenderal Nadiib mung- 
kin akan melepaskan djabatan per- 
dana menterinja, jang kini dipeganz- 
nja bersama2 dengan djabatan presi- 
den. Lesnan Kolonel Gamal Abd el 
Nasser, akan mendjadi perdana men- 
teri. jang akan bertanggung djawab 
kepada presiden. Gamal kini men- 
djabat wakil perdana menteri dan 
sekdjen dari Gerakan Pembebasan. 

Demikian AFP. “ 

  

Baru2 ini patroli T.N.I. Bat 322 

matan Kadupandak, kawedanaan Su 
kanegara (Tjiandjur) diserang oleh 
gerombolan T.L.I. pimpinan Memen, 
jang tidak dikgtahui kekuatannja. 
Tembak-menembak tredjadi selama 
satu djam, sehingga 2 orang dari fi- 
hak gerombolan dapat tertembak ma 
ti dan banjak jang luka2. 
gu dari fihak T,N.I. tidak 

ada. 

Fyju Diserang 
Gelombang 

KEPULAUAN FIJI pada hari 
Senen telah ditimpa gempa bumi 
jang kuat, demikian menurut 
siaran radio dari Suya, ibu kota 
kepulauan tsb. jang diterima di 
Wellington. Selandjutnja UP me 
wartakan bahwa di Suva telah 
terasa pada hari Senen pari gem 
pa bumi hingga beberapa kali, jg 
disusul oleh gelombang air pasang 
jang tingginja 10 kaki, Schingga 
dalam kota tsb. terdapat kerusa 
kan besar. ega 

  

    
  

Gelombang air pasang itu telah 
masuk sampai ratusan yard di dae- 
rah pantai dengan membawa dan 
merusakan kapal2 ketjil. di. daratan. 
Menurut laporan hingga kini di ke 
tahui 2 orang telah tewas. Di Suva 
tak ada gedung jg hantjur sama se- 
kali tetapi sedjumlah besar gedung persidangan | telah mendapat kerusakan besar. Ber 
hubungan dengan Suva kini hanja 
dapat diadakan dengan perantaraan 
radio telefoni. Menurut laporan2 ra 
dio dari pulau2 lain dalam kepulau- an tsb tidak ada korban manusia 
lain hanja diduga bahwa kerusakan 
benda sangat besar, (Antara), 

jang merupakan 

Detail ' 

dibetulan desa Bodjonglarang, ketja 
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Abikusno 

  

5 — — — — Achirnja Abikusno-pun mengambil langkah, jang se- 
benarnja oleh tiap orang jang masih mendjundjung tinggi ,.zelf-respect” 
dan ,,harga-diri” ap toh akan diambil djuga oleh Abikusno. Ta 
sekarang mengundurkan diri dari kabinet. Dengan langkah ini, ia ke- 
hilangan suatu ,,kedudukan-kehormatan” sebagai Menteri jang menurut 
kesan kita, sangat ia ingini itu. Tetapi kerugian apa sadja jang sekarang 
diderita oleh pribadi Abikusno, ia toh akan terima kembali sebagai ke- 
untungan jan& lebih berharga jan 
rasa-hormat ane terhadap diri A — — — — — Sendirinja dengan 
kah Sudibyo sebelumni 

berupa pulihnja pandangan-baik dan 
bikusno. 
mundurnja Abikusno Nini, dan Jang- 

ja itu, susunan kabinet mendjadi tidak Jengkap 
lagi. Tetapi hal 'ini, seperti kita kemukakan beberapa waktu j.l., tidak 
perlu menggontjangkan kedudukan kabinet. Sebab dengan suatu res- 
huffle ketjil, kabinet bisa diutuhkan lagi. Apa lagi, kalau dari pihak 
P.S.LIL. sendiri ada kesediaan untuk memberikan gantian orangnja untuk 
menduduki tempat-tempat dalam kabinet jang sekarang terlowong itu, 

baru “ini. 
pernah digambarkan oleh djuru-bitjara P.S.LI. sendiri baru- 

S 

  

Kabar Kota 

    

Sebulannja Ada Rp. 270.000, — Uan 
Pelatjuran 

OS S 

Rakjat Jang Dibuang Dalam Per- 
.djudian Gadjah-Gemblek 

|. (Oleh : Wartawan Sendiri) 

RAKJAT HARUS mempunjai' djiwa proklamasi jang dina- 
untuk 

Ba Dea Ta Lan n tgl. 12 Sept. j 
hadapannja Ik. do Be d 
pula oleh wakil2 dari Kepolisian 
M.K.B. Semarang. 

  

. 

PENGURUS IPPI TAHUN 
1953/1954. : 

Susunan Pengurus Ikatan Pemuda 
Peladjar Indonesia daerah Semarang 
jang terbentuk baru? ini untuk th. 
1953/'54 sbb.: Ketua umum sdr. A. 

. Sardjono (SMA Negeri C): wk. ke- 

TE
 

Pe 
MIE

 
ta 

  

tua I, H sdr. Srijono (SMA Negeri 
A), sdr. Sri Pantiani (SGTK): Sekre- 
taris umum sdr. S. Effendy (SMEA 
Ass.), wk. sekretaris I, II sdr. M. 
Istiadjab. (Taman Madya), sdr. Su- 
parti (SMEA Negeri), bendahara I, 
HL sdr. B. Goenawan (Taman Ma- 
dya), sdr. Soenarto (SMA-PGRI) dan 
dibantu bebebrapa orang lagi jane 

mempunjai tugas mengenai urgani- 
sasi, penerangan, usaha, sosial, ke- 
budajaan, pendidikan, Olahraga dan 
keputerian. Susunan pengurus baru 

ini-telah dilantik pada tgl. 12 Sept. 
1953, bertempat dizedung Ta Chung 
Sze Semarang. 

PENGURUS F. P. L. I. 

Dalam rapat jang dihadliri oleh 14 
Organisasi Massa - Pemuda Islam jg. 
berada di KB Semarang, bertempat 
di Kantor Mesdjid Besar Smg. pada 
Djum'at malam jbl., telah dibentuk 
susunan pengurus darj Front Pemu- 
da Islam. Indonesia KB Smg. sbb.: 
Sekretaris . Umum sdr. Imam Soe- 
dja'ie (Bekas Pedjoang Pemuda Is- 
lam.Indonesia): Sekretaris I dan II: 
sdr. M. Damhary Abdullah (GPIP 
dan seorang dari GP Anshor jang 
namanja akan menjusul. Dengan ter- 

- bentuknja susunan pengurus ini, ma- 
ka Panitya Persiapan untuk mem- 
bentuk FPI dinjatakan telah bubar 
Dikandung maksud, FPII akan meng 
adakan rapat umum di Aloon2 Smg. 

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

PEMUDA TANAH PUTIH 
BERSATU. 

Sebagai “langkah pertama untuk 
memudahkan perhubungan dengan 
pemuda2 dilain2 tempat, guna me- 
ngembangkan bakat dan pengetahu- 
an pemuda dalam menjalurkan ke- 
baktiannja terhadap masjarakat, ma- 
ka baru2 ini di Kp. Tanahputin Se- 
marang telah dibentuk organisasi 
pemuda dengan nama: Persatuan Pe 
muda Tanah Putih Smg. Susunan pe 
ngurus sbb.: Penasehat S. W. Kun- 

- tjahjo dan Tanusuparto: Ketua: Rai- 
man dan H. Suparman, Penulis: Tu- 
kijat dan S. Pardjo: Bendahara: .Su- 

' hadji, Widodo dan Sulimin: dan di- 
perlengkari dengan pembantu2 pe- 
ngurus bagian Olahraga, Kebudaja- 
an, Wanita, Penerangan dll. . 

PEMBERIAN IDJAZAH KEPA 
DA 203 KURSIS TANI DESA. 
Pada tanggal 12 September jl., di 

B.P.M.D. desa Krangganhardjo (dae 
rah Purwodadi) akan dilangsungkan 
pemberian idjazah kepada 203: orang 
kursis tani desa jang mendapat didi- 
kan dalam lapangan pertanian seia- 
ma 1 tahun. Lebih landjut dikatakan, 
bahwa di Djawa Tengah ini. terda- 
pat 89 kursus tani desa jang di-ikuti 
oleh pemuda2 petani. Dalam tahun 
ini jang sudah lulus mengikuti kur- 
sus tani desa dalam daerah- Djawa 
Tengah ini, ada 153 orang, diantara- 
nja 15 wanita. Sebagian besar dari 
para kursisten tani desa itu berasal 
dari daerah Surakarta dan Kedu. 

PERGANTIAN NAMA2 
DJALAN. 

Dari fihak jang berdekatan dida- 
pat keterangan, bahwa oleh panitya 
pengganti nama2 djalan dari DPR 
Kotabesar Smg., kini telah disiapkan 
nama2 baru untuk mengganti nama2 
djalan dalam K.B. Smg. Seluruh 
djalan2 raya di Smg. nama2nja akan 
diganti dengan nama2 dari para pe-'! 
mimpin dan pahlawan kebangsaan, 
all. disebut Djl. Kalisari akan digan- 

ti dengan Djl. Dr. Soetomo,  Djl. 
Pontjol diganti dengan Djl. Imam 

Bondjol, “ Djl. Bodjong diganti de- 
.ngan Djl. Pangeran Diponegoro dsb. 
Usul penggantian nama2 ini sedapat 
mungkin akan diadjukan dalam si- 
dang DPRDS KBS jang akan da- 
tang. Na tab ' 

. KONGRES SSKA DI SMG. 
Menurut rentjana, tanggal 17 Okt. 

untuk beberapa hari lamanja Sare- 
kat Sekerdja Kementerian Agama 

"akan melangsungkan kongresnja jang 
“pertama di Semarang untuk membi- 
tjarakan antara lain pengesahan pe- 
ngurus besar, anggaran dasar dan 
anggaran  rumah-tangga organisasi. 
SSKA bebrdiri sedjak 1948, menurut 
keterangan pengurusnja — beranggota 
Ik. 20.000 jang tersebar di 170 tja- 
bangnja diseluruh Indonesia. Untuk 
sementara ini pimpinan pengurus be- 
sar dipegang oleh Hamami. Mochtar 
berkedudukan di' Bandung, 

mis k perdjoangan selandjutnja guna kepentingan Negara dan 
Masjarakat pada umumnja, demikian a.l. 

1 anmengenai perdjudian jang diada- 
'edung ,,Sriwidjaja”, Semarang di- 

ta. Pertemuan tadi pun dihadliri 
“Prop. Djateng, Seksi II dan K. 

Inspektur Djohan Su- 

Maksud dari pada pertemuan tadi 
adalah untuk memberi penerangan 
dan pendjelasan . mengenai pembas- 
mian djudi ,,Gadjah Gemblek” jang 
baru2 ini dilakukan oleh Seksi II dan 

ialah untuk mentjegah 

duduk dikota Semarang terutama ti- 
dak sampai mendjadi korban djudi, 
jang seolah-olah ” sudah membakar 
rakjat ketjil. Kaki tangan ,,G-G” bu- 
kan sadja ada di Semarang, tetapi 

nuk. : 

Setiap bulan Rp. 270.000, 
— jang diterimakan G.G. 

Dengan djelas selandjutnja di- 
kemukakan, bahwa hatsil keringat 
dari rakjat ketjil dikampung2 jg 
ditarik oleh bandar G.G. di 3 
tempat lk. Rp. 270.000,— sebu- 
iannja. Dengan adanja kehantjur- 
an tadi, maka Polisi bertindak 
untuk menolong. supaja rakjat ti 
dak. sampai - terdjerumus. lebih 
dalam ke alam perdjudian. Tinda 
kan2 selandjutnja baru akan men 
dapat hasilnja, apabila  rakjat 
turut membantunja. Atas perta- 
njakan pembitjara mengenai pem 
banterasan djudi -“dinjatakan dgn. 
tegas ,.sanggup membanteras!”. 

Setelah didjelaskan mengenai ri. 
wajatnja R. Said jang sesudah me- 
ngalami pelbagai udjian achirnja men 
dapat gelar ,,Sunan Kali Djogo”, di- 
tambahkan pula, bahwa perdjudian 
tidak akan bikin kaja orang, malah 
sebaliknja. Sifat2 malas akan menje- 

lam djurang perdjudian, kalau tidak 
ada pekerdjaan jang dipegangnja. 
Dengan menitik beratkan kepada ke 
amanan jang patut dipegang teguh, 
achirnja rakjat pun menjatakan ber- 
sedia utk. pegang teguh keamanan. 

Sesudah wakil Kepolisian Propinsi 
mendjelaskan kerugian2 dan untung2 
jang didapat dari perdjudian dan 
pentingnja memelihara keamanan, 
oleh wakil dari Kp. Tireman ditam- 
bahkan pula, bahwa disamping mem 
basmi djudi,. pun pelatjuran harus 
dilenjapkan. Mengenai itu fihak jg. 
berwadjib pun menaroh  perhatian- 
nja. : 

PEMENANG TOTALISATOR 
AMAL. 

Menurut Panitya Totalisator Amal, 

Semarang, adalah pemenang undian 
totalisator dalam pertandingan kes. 
Jugoslavia melawan P.S.S.I. dengan 
hadiah Rp. 5.730.—. Dalam pertan- 
dingan kes. Nan. Hua melawan 
P.S.S.I. kombinasi dengan stand 
7—0, “undian totalisatornja  djatuh 
pada Hoo Tong Hien, Karangtengah 
H/43, Semarang, sebagai pemenang 
dengan hadiah Rp. 2.070.—. 

SOAL TJENGKEH. 
Baru2 ini di Harian ini telah di- 

kabarkan mengenai dealer tjeng- 
keh”, dimana GAPPRI diserahi ke- 
wadjiban untuk daerah. Djateng. Un- 
tuk mentjegah salah paham,  fihak 
GAPPRI menegaskan, bahwa GAP- 
PRI akan bertindak sebagai alat Pe- 
merintah dalam tugasnja mengurus 
pembagian tjengkeh setjara admini- 
stratief. 

RAMALAN MENGENAI PER- 
MULAAN MUSIM HUDJAN 
DI DJAWA DAN MADURA. 
Menurut keterangan: Djawatan 

Meteorologi dan Geofisik di Dja- 
karta, musim hudjam akan mulas 
di Djawa dan Madura 2 atau 3 
decade lebih dahulu “dari. biasa. 
Untuk daerah2 tersebut dibawah 
ini berarti djumlah - hudjan jang 
djatuh ada lebih dari 50 mm da- 
lam satu decade (waktu 10 hari) 

mulai: 
Dataran dari Djakarta : decade 

.jang ke-2 dari September. Tjire- 
bon-Pekalongan : decade jang ke- 
3 dari September. Semarang-Ken 
dal: decade jang ke-3. dari Sep- 
tember Bandjar : decade jang ke- 
3 dari September. Bodjonegoro : 
decade jang ke 1 dari Oktober. 
Surabaja-Djombang : decade jang 
ke-1 dari Oktober. Madura Ti- 
mur : decade jang ke-3 dari Okto 
ber. Djember : decade jang ke-3 
dari September. Blitar:  decade 
jang ke-2 dari Oktober. Pasuruan 
: decade jang ke-1 dari Nopem - 
ber, Klaten : decade jang ke-3 da 
ri September. Dampit : decade jg 
ke-3 dari September. 

TAMAN PUSTAKA RAKJAT/C 

Pada hari Kemis tgl. 17 Septem- 
ber 1953 Taman Pustaka Rakjat/C 
di Bodjong 116 (GRIS) dibuka kem- 
bali untuk umum. Pada  pagi-hari 

dari djam 10.00 sampai 12.00 dan 
sore-hari dari djam 16.30. sampai 
18.000 tiap2 hari kerdja ketjuali Sab 
tu sore, : 
Adapun tiap2 Kemis sore hanja di 

i buak . untuk- Kanak2. 

  
  

Keamanan. Selandjutnja didjelaskan, 
bahwa tindakan dari fihak Polisi itu 

supaja pen- 

terdapat djuga di Mranggen dan Ge- 

babkan sesuatu orang masuk  xeda- 

Gan Hong Djien, Pandanaran 152, 

ikarena itu tanahnja 
sering terdjadi erosi jg. membahaja- 

  

  
Mahasiswa2 Tionghoa jang tergabung dalam perkumpulan Ta Hsioh se- 
karang sedang adakan perpelontjoan. 

tjukur bersih dengan sebuah gunting-kebun jang besar. 

Seorang pelontjo rambutnja di- 

  

an Kota Solo 

“tidak nampak 
betjak mentfjari ,,pasangan”. 

Keadaan sematjam itu ternjata ti- 
dak berlangsung lama, karena bebe- 
rapa waktu kemudian para pelatjur 

satu dua orang, .tapi makin lama 
makin bertambah banjak. Djuga pe- 
latjur jang menumpang betjak di- 
waktu malam bertambah banjak. 
Berhubung dengan itu 

da waktu mana keadaan Kota Solo 
sedang seramai-ramainja — oleh pi-' aturan. 

persihan” itu tidak sadja para pelatjur itu sendiri, 
indirect” djuga para pengemudi betjak jang tidak 
na penghatsilan mereka diwaktu malam sangat berkurang. 

(Solo Adakan Razzia Lagi 
| Pelatjur2 Jg Bergelandangan Dan Orang2 

Jg Tidur Di-Emper Di-Bersihkan — 
Kebanjakan Berasal Dari Wonogiri 
SESUDAH DIADAKANNJA pe 

pelatjur jang bergelandangan didjalan2 beberapa waktu jl. keada- 
. pada malam hari nampak mengalami perubahan2. 

Pelatjur2 jang biasanja terdapat bergelandangan didjalan2 umum, 
rupanja sama menghilang, tidak berani menampakkan diri. Djuga 

pelatjur2 jang pada malam hari berdjam-djam naik 
Jang merasakan akibat ,,gerakan pem 

pembersihan terhadap pada 

tetapi setjara 
bonafide, kare 

telah mulai lagi menampakkan diri-| : 2 
Inja didjalan2 umum.” Mula2 hanja 

  

—. ANDIING GILA 
Seorang pembatja grundel -pada 

amalam :Sir-pong. Perkara soal aturan? an- 
Minggu j.l. sekira djam 21.30 — pa- : Gjing-gila. 

Katanja: ,,Tiap kali dilakukan per- 
Tiap kali katanja diadakan 

hak Kepolisian Seksi I dan Seksi IF tindakan? terhadap andjing gila. Te- 
serta dibantu oleh Djawatan' Sosial. tapi hasilnja ja tjuma ,,itu-itu” sadja. 
Kota Besar dan Daerah Surakarta | Malahan lutjunja, andjing tetangga 
kembali telah dilantjarkan gerakan saja tiga kali didjiret, tapi djuga tiga 
pembersihan terhadap para pelatjur kali 
jg. berglandangan didjalan2 umum. | ini??” 

jang | Dalam gerakan pembersihan 

kedua kalinja itu, selain diadakan 
penangkapan2 “terhadap para pela- 
tjur, telah djuga ditangkap orang2 
jang tidak mempunjai tempat ting- 
|gal jang tetap jang biasanja tidur di 
emper2. rumah2 dan..toko2 sepan- 
djang djalan. 

Malam itu seluruhnja telah ditang- dak berhasil, 
, dan 93 berwadjib keluarkan............ kap 102 orang pelatjur, 

dilepaskan lagi. Bagaimana 

Sir-pong sendiri tidak bisa kasih 
djawab jang memuaskan. 
bisa kira2 gini. Sekarang mengenai 
gangguan andjing-gila tadi, sebagai- 
mana djuga terhadap segala gang- 
guan2 keamanan lainnja, baru di- 
lakukan pemberantasan setjara, eh, 
psychologis............ 

Kaluk tindakan psychologis ini ti- 
nah baru nanti jang, 

»ko- 
Orang jang tidak mempunjai tempat mMando-terachir”, 
tinggal jang tetap jang terdiri dari! 
80 orang laki2 dan 13 orang perem-. 
puan. Dalam gerakan tsb. telah tu- 
rut tertangkap pula sebanjak 5 orang 
perempuan baik2 karena kekeliruan, 
tetapi mereka itu pada malam itu 
djuga telah dipulangkan. 
“Mereka itu semuanja telah dibawa 

ke Rumah Perawatan ,,Pamardi Kar- 
jo” di Wangkung, untuk selandjutnja 
diurus oleh Djawatan Sosial. Seperti 
pada penangkapan jang pertama, pa- 
ra pelatjur tsb. nantinja akan men- 
dapat perawatan mengenai keseha- 
tannja dan setelah mendapat: didi- 
kan, mereka diharapkan dapat ke- 
mudian kembali kemasjarakat dan 
mentjari penghidupan dengan tjara 
jang terhormat. Tindakan? apa jang 
akan diambil terhadap orang2 jang 
tidak mempunjai tempat tinggal jang 
tetap, masih belum didapat ketera- 
ngan jang djelas. t 

Perlu diterangkan, bahwa sebagian 

besar dari orang2 jang ditangkap itu. 
baik pelatjur maupun orang2 jang 
tidak. mempunjai tempat tinggal .ig. 
tetap, berasal dari daerah Wonosiri 
jang terkenal sebagai daerah minus 
itu. NA 
Keadaan ,,Solo diwakta malam” 

sekarang ini telah kembali Izgi se- 
perti malam2 pertama sehabis d"an- 
tjarkannja gerakan pembersihan” 
jang pertama beberapa waktu j.l. 

  

SEMARANG SINGKAT. 

Tidak diketahui berapa djumlah 
uang jang dituntut dan berapa ba- 
njak tenaga guru PPKD itu. : 
— Jg. berwadjib telah memutuskan 

tidak membenarkan tuntutan seorang 
penghuni rumah di Bodjong 118, Se 
marang, jang menuntut agar penghu 
ni rumah jang baru membajar kepa 
danja Rp. 1.000.000,— untuk ganti 
kerugian dan Rp. 50.000.— untuk 
ongkos jang dikeluarkan diwaktu ia 
menghadap pengadilan. Penghuni 
pertama itu telah . mendiami rumah 
itu, tetapi karena dianggap tidak sjan 
oleh jang berwadjib, lalu .,diten- 
dang keluar” dan ditempati oleh 
penghuni lain jang sjah. 
— Perkumpulan wajang orang ,,Nges 
ti Pandowo” di Semarang, kabarnja 
telah keluarkan uang Rp. 250.000.—: 
untuk membikin perumahan chusus 
untuk anak buahnja jang berdjumlah 
Ik. SO orang. t 

Kaluk komando ini sudah dike- 
luarkan, uaaah, tanggung semua an- 

“djing2 jang tidak diberangus di-djiret 

— Rombongan Gubernur Djawa Te 
ngah telah pergi ke Batang untuk me 
njaksikan pemindahan penduduk “da 

Iri ketjamatan Paninggaran kekeweda 
nan Batang: Paninggaran terletak 
didaerah pegunungan 'jg gundul dan 

kurang subur 

kan. Djumlah penduduk jang dipin 
dahkan 240 keluarga, terdiri dari 
1.092 djiwa dan sebelum selesai peru 
mahan ditempat jg. baru, oleh jang 
berwadjib dipondokkan - dibeberapa   rumah jang berdekatan. 
— Mulai tgl. 1 September 1953 

untuk masuk dalam halaman ke- 
bun binatang di Genuk dipungut 

  

kabeh!!! 
Pembatja diatas boleh sabaran se- 

dikit. 

Ai: 

Le: On 

  

KUO YU HUI MASUK LAN 
CHIU. TSUNG HUI 

Atas initiatief sdr. Hoo Lfong 
Tiauw cs., mulai tgl. 13 Sept. 1953, 
Chung Hua Kuo Yu Hui ranting 
Basketball telah masuk pula sebagai 
angg. Chung Hua Lan. Chiu Tsung 
Hui Semarang. Pada malam harinja 
telah diadakan perdjamuan di R.M. 
Kiet Wan Kie, Gg. Pinggir, dimana 
hadlir wakil2 dari kedua belah fihak 
dan wakil2 dari beberapa perkum- 

pulan a.l. CHTH. Dalam perdjamu- 
an tadi sdr. Hoo merasa girang di- 
dapat persetudjuan bersama antara 

Lan Chiu Tsung Hui dan Kuo Yu 
Hui dan selandjutnja mengharap, su- 
paja hubungan tadi makin kekal dan 
erat. Sesudah ketua CHTH sdr 
Liem Siauw Tjong, sdr. Kho Gian 
Ngo, ketua Lan Chiu dan sdr. Liem 
Kioe Ting memberikan sambutannja 
perdjamuan tsb. jang berdjalan riang 
gembira diachiri pada djam 9.30 
malam. 

Menurut kabar, bahwa pada nanti 
tg. 27 Sept. 1953,  Basketball-tcam 
Kuo Yu Hui akan melawat ke Dja- 
karta - untuk mengadakan beberapa 
pertandingan dan melihat Pekan 
Raya Nasional. 

Lebih landjut dikabarkan, bahwa 
mulai bulan ini Perk. Chien Lie pun 
masuk mendjadi angg. L.C.T.H. 

Geger diantara kalangan 
pemain basketball. 

Menurut keterangan2 jang didapat 
oleh wartawan kita, tindakan dari 
pada perkumpulan Kuo Yu Hui ita 
jang semula menjatakan tegas pen- 
diriannja mengenai  keanggautaan 
Chung Hua Lan Chiu Tsung Hui 
(Basketbali-bond Semg.,  disamping- 
nja PERBASI) “telah menimbulkan 
kegemparan besar diantara kalangan 
para pemain basket. - Malah ada 
tanda2 terdjadinja  perpetjaban di- 
'kalangan Kuo Yu Hui sendiri. 
"Apakah tindakan sdr. Liem Kioe 
Ting sebagai ketua Dewan Olah- 
raga betul2 ' dapat persetudjuannja 

| para “anggauta K.Y.H., ini belum di- 

dapat keterangan. ' Begitupun belum 
dapat diketahui, “sikap “dari pada 
PERBASI tjb. Semarang mengenai 
soal tadi. 

Kabarnja lain golongan K.Y.H. 
kini "akan menudju ke Djakarta di 
bawah pimpinan Khoe Tik Tjiang. 

MEMPERINGATI KOMPONIS 
SIMANDJUNTAK 

Jajasan Pantja Sila Perwakilan Se- 
marang pada Selasa malam jl. akan 

bea masuk Rp. 0,25. Anak2 diba | memperingati Almarhum Komponis 
wah umur 4 th, tidak dipungut 
bea masuk. 

Kornel Simandjuntak.  Upatjara pe- 
ringatan akan dilangsungkan di aula 

— Oleh K, telah dilaporkan kepa- »Suka Sari” Randusari Smg. dan di 

da fihak jang berwadjib pada hari 
Djum'at j.b.., bahwa 2 buah mesin 
tik telah hilang dari kantornja di 
Tawang Smg. Mesin tik ini miliknja 
Jajasan Kanisius, masing2 

  

merk ' akan diadakan kongres 

mulai djam 19.30. 

KONGRES P. R.I. 
Didapat kabar, bahwa pada tgl. 21 

— 26 Nopember 1953, di Semarang 

oleh Partai 
Ideal no, 874211 dan Remington no.| Rakjat Indonesia Seluruh Indonesia. 
566747, 
000.—, 
lum diketahui. 

semuanja seharga Rp. 5.' Menurut keterangan, dalam kongres 
Siapa jang .mentjurinja be- tsb. a.l. akan dibitjarakan soal intern 

dan pemilihan umum, 

  

Tjuming 

Laporan Perdjalanan V. 
  

  

Makassar Kota Mati 

an. 

Berhubung banjaknja penum- 
pang, maka meskipun kita sudah 
berlabuh pada djam 08.30 pagi, 
baru pada djam 10.30 saja bisa 
turun dari kapal. Sesudah itu ma- 
Sih lagi harus mengalami peme- 
riksaan douane, terus pemeriksa- 
an polisi lagi. Sebab komando 
pelabuhan sudah diserahkan ' ke- 
pada fihak kepolisian. Tjara pe- 
meriksaan (dengan kata lain 
.main-stempel” ini)  sebetulnja 
memang ada perlunja, sebab me- 
mang daerah TT VII masih ber- 
ada dalam kekuasaan SOB. Pun 
kerasnja pendjagaan itu ada ber 
talian pula dengan masalah ke- 
gentingan kota Makassar pada 
achir2 ini. Dan bahwa tindakan 
tersebut pun membawa hasil, ter- 
bukti dengan dapat ditangkapnja 
seorang .,koerier Kartosuwirjo” 
bernama Hadji A. K. dari Ban- 
dung ketika pagi itu (tgl. 25 
Agustus) tiba dipelabuhan  Ma- 
kassar. 

Masalah stempel ini tidak sa- 
dja berlaku bagi orang2 jang 
hendak meninggalkan kota dan 
mengadakan penindjauan  dipel- 

kap pula surat djalannja dengan 
pelbagai stempel. Bahkan waktu 
saja hendak mengambil ticket da 
ri KPM untuk pergi ke Ambon 
dan Ternate, ticket mana sudah 
saja pesan dari Semarang dulu, 
saja mendapat djawaban dari ba- 
gian passage KPM, bahwa saja 
baru bisa menerima ticket terse- 
but, bila surat djalan saja sudah 
beres lengkap dengan 5 buah 
stempel, (Dari djawatan polisi, 
tentara, KMK dan Komando Pe- 
labuhan). Berhubung saja dari 
Semarang tak. membawa surat 
djalan saja terpaksa harus mem- 
buat surat djalan dulu jang sjah. 
Untuk ini antara lain sampai saja 
minta pertolongan Gubernur Su- 
diro dan Kapten Rahasia, tapi 
meskipun begitu, saja: mesti pu- 
lang balik kepelbagai markas 
sampai 3 hari lamanja, baru surat 
djalan saja untuk melakukan pe- 
inindjauan ini djadi beres. Tapi 
sebetulnja pas djalan bisa djuga 
dibikin beres setjara tjepat. Itu 

'kalau kita mau ,,minta tolong” 
pada ,.tukang2 pas” jang sering 
menawarkan ,,djasa2 baiknja” di 
hotel2, pelabuhan, atau dimuka 
kantor KPM. Tjuma bajar, Rp. 

  

(Makassar | 
Kalau Adakan Perdjalanan Dari Makassar Paling Sedikit 
Perlu 5 Stempel Dalam Surat Keterangan— Kalau “Malam 

— Djangan Berani2 Melalui Djalan-Lajang 

bagai daerah TT VI, harus leng | 

  

Ota - 

. (Oleh: Wahjudi) 
Memang tak salah pembatja, bila kita sebut "Makasar Kota Stempel”, sebab memang 

| di Makasar sekarang segala urusan boleh dikata harus ditentukan dengan stempel. Terutama uru- 
| san perdjalanan. Perlu stempel segala matjam stempel, Dari stemp el tentara, polisi maupun 

| dan kepala djawatan. Mula2 saja berkenalan dengan soal stempel ini ialah dikapal "Plancius” wak- 
tu hendak masuk pelabuhan Makasar. Semua surat djalan penumpang jang hendak turun di Ma- 
kasar musti dikumpulkan di medja jang sudah disediakan di dek klas JI. Saja jang waktu berangkat 
hendak membuat perdjalanan keliling Maluku Selatan, Maluku Utara dan Sulawesi tjuma memba- 
wa kartu pers sadja djadi agak kebingungan, bagaimana bisa menolong diri. Untung waktu itu sa 
ja membawa duplicaat telegram tentara jang dikirim oleh kapten Harsono Djurubitjara Divisi Di- 

- ponegoro kepada kapten Rahasia,, djurubitjara TT VII di Makasar mengenai maksud : kundjungan 
saja. Itu sadja jang saja pergunakan sebagai “surat djalan” untuk lolos dari ”stempe?” di pelabuh- 

Pas tanggung TS ale RDA SASAN $ 
lekas beres, lengkap dengan 
stempel. !!! 

Gerombolan bikin 
malam, 

Betapa gentingnja keadaan kota 
Makasar, hingga berekor pula sampai 
perlu diperkerasnja peraturan stem- 
pel ini, makin terasa kalau kita ke- 
liling kota diwaktu malam. Pelbagai 
daerah dalam kota, seperti djalan 
Kemakmuran dan  djalan. Klenteng 
jang kalau siang sibuk: ramai djadi 
pusat perdagangan, tak kalah ramai- 
nja dengan dj. Pekodjan di Sema- 
rang, diwaktu malam lewat djam 
18.00 sudah merupakan ,,djalan mu- 
ti”: Tiada sebuah pintu pun jang ter- 
buka. Bahkan ada pula beberapa dja 
lan, seperti djl. Pahlawan dan djl. 
Lajang (semuanja dalam kota Maka- 
sar), seolah-olah merupakan ,,djalan 
tabu” kagi lalu lintas. Fyperend ka- 
ta sopir mobil RRI Makasar jang 
malam itu mengantar saja  berkeli- 
ling kota, waktu saja desak untuk 
melalui djl. Lajang: ,,Wah maaf pak, 
kalau lewat djalan Lajang itu bisa 
nanti njawa kita sendiri jang mela- 
TAM an 2? Padahal waktu itu 
masih belum ' djam 21.00 malam. 
Pun. selama saja di Makasar, berkali- 

| kali terdengar bunji tembakan2. Jang 

paling gentjer ialah pada tanggal 25 
malam, terdengar tembakan2 di djl. 
Pahlawan, kurang lebih 200 meter 
dari hotel Negara tempat saja me- 
nginap. Menurut seorang rekan Ma- 
kasar, keadaan demikian ini sudah 
berlaku selama kurang lebih 3 bulan 
ini. Tapi makin terasanja ialah sesu- 
dah gerombolan Kahar ' ,,mempro- 
klamirkan TIP” di Sulawesi Selatan 
pada tanggal 7 Agustus j.b.l., Dani 
lebih terkekang rasa hidup rakjat 
Makasar diwaktu malam, sedjak ge- 
rombolan Kahar mengeluarkan  per- 
aturan ,djam malam” pada tangga! 
15 Agustus jd. 

djam 

.Djam malam” jang dikeluar- 
kan grombolan ini ditanda tanga- 
ni oleh ,,pendjabat kepala Staf 
T.LI. pasukan Hasannuddin” A. 
R. Sorry, “antara lain berbunji 
sbb. : perlu mengambil sikap te- 
gas atas pelanggaran? hukum 
negara dan agama, terutama mi- 
muman keras, pelatjuran, pendju- 
dian perkosaan dls. Dan sedjalan 
dengan ini untuk menghindarkan 
pengorbanan rakjat jang tidak 
berdosa, maka untuk daerah Mi- 
liter Kota Besar Makasar  di-   umumkan : Lontjeng malam mu- 
lai djam 21.00 hingga sampai de 
ngan djam 05.00 subuh.”. Demi- 

  

SOLO 
TAWARAN W.H.O. UTK. ME- 
NGIRIM TENAGA2 PELA- 
DJAR DILUAR NEGERI 

Dari Pengurus Jajasan Pemeliha- 
raan Anak2 Tjatjad di Surakarta di 
dapat kabar, bahwa jajasan tsb te- 
lah menerima tawaran dari World 
Health Organisation, untuk mengi- 
rimkan pelatih2 keluar negeri gu- 
na menambah pendidikan serta 
pengalamannja diluar negeri dalam 
lapang pemeliharaan anak2 tjatjad, 
dengan biaja dari W.H.O. Tawaran 
tsb telah diterima oleh pengurus ja 
jasan. itu, akan tetapi baru akan di 
pergunakan jika jajasan tsb telah 
mempunjai gedung dan peralatan ig 
tjukup serta djika usaha2 pemeliha- 
raan anak2 tjatjad telah dapat di 
atur dengan se-baik2nja. 
PEMBAGIAN TJENGKEH. 
Perperi (Persatuan Perusahaan Ro 

kok Indonesia) di Solo telah menga 

  

tindak sebagai grossier lagi dalam 
pembagian tjengkeh. Dahulu pun 

Perperi mendjalankan tugas tsb. ta- 
di, tetapi berhubung dengan satu 
dan lain sebab, tugas tadi diberikan 
kepada Kantor Urusan Pembagian 
Umum dari djawatan perekonomian 
kota besar Surakarta, demikian ka- 
langan jg berkepentingan. 

K.U.P.U. tadi sebagai grossier da 
lam pembagian tjengkeh, telah da- 
patkan modalnja dari pindjaman 'ke 
pada ',,Kantor Modal Rakjat”, dan 
selama triwulan I1/1953 sadja telah 
menarik keuntungan Rp 178.295,69 
dari pembagian tersebut, : 

KUDUS 
PENGURUS SEBDA 

—. BERUBAH. 
Tgl. 9-9-1953 pagi jang lalu 

dengan dikundjungi wakil DPKN 
Kudus dan Pamong pradja, Seb- 
da (Serikat Buruh Daerah Auto- 
noom) Kudus telah mengadakan 
sidang memilih pengurus jang ba- 
ru- Untuk periode tahun ini telah 

  

'|dipilih : Darmowasito, Secretaris 
Umum I: Koeswandi wakil, Soe- 
hoed wakil ! Soehono bg. Organi- 
sasi, Muljohadi bg. Keuangan, 
Hariadi bg. Pendidikan dan Pene 

bg. Perburuhan dan Upah. 
JAJASAN GEDUNG SEKO- 

LAH MUHAMMADIJAH 
Baru2 ini Jajasan gedung seko- 

lah Muhammadijah telah berha- 
sil membeli tanah seluas » Ik. 
7000 meter pesegi dengan harga 
I.k. Rp. 8000,— (Delapan  ribu- 
rupijah) terl&tak di djalan Kra- 
pjak Kudus Kulon. Tanah terse- 
but mentjukupi untuk didirikan 
Sekolah S.M. (Menengah 'dan 

'Atas) serta asrama. 

  
djukan permintaan supaja bisa ber-! 

rangan, Sochoed dan Koeswandi: 

na Ag nu ada au . 5. "ai - 
TE2K mh Ka Maa Naa Sa S3 as 8 3 

EA TE2 ne 553 s5 z 

e3 TE SAE PE Aealesati 

DJOGJA 
(aenaanaran Le | 

J. O. R.I. (JAJASAN OLAH 
RAGA INDONESIA) 

“ Dalam pertjakapan dengan kita, 
Sdr. Pramono, ketua Jajasan Olah Ra 
ga Indonesia di Jogja antara lain di 

tuk badan jajasan tsb. ' Maksud dan 
tudjuan dari Jajasan Olah Raga Indo- 
nesia itu a.l. untuk memberikan pen 
didikan rechani dan djasmani dengan 
Olah Raga, mengadaksn dan mempe 

lihara Balai Olah-Raga, Ikut usaha 
membangun, mempelihara dan me- 
ngembangkan olah raga dan sportivi 
teit didalam segala lapalangan. 

Susunan pengurusnja terdiri atas: 
Pelindung Sri Sultan Hamengku Bu- 
wono IX, Penasehat S. P. Paku Alam 
Penasehat Bagian Yuridisch: Mr. S. 
Purwokesumo, Penasehat Bagian Me 

disch: Dr. R. Koemargono, Ketua: 
Pramono, Wk. Ketua: Dr. Soedarma- 
dji, Penulis Dwidjosumarjo, Anggau 
ta2 a.l. Margono, Nj. Soepeno, Soe- 
dihardjo, Prodjosoegardo dllnja pula. 

sia disjahkan berdirinja pada tg. 17-9 
jl. 

TJILATJAP 
BAPAK BUPATI MENINDJAU 

DAERAH 
Baru2 ini bapak Bupati Tjilatjap 

dengan di-iringi oleh bapak Patih, 
kep: DPKN Kepolisian, PDM dan 
beberapa orang dari keluarga dok- 
ter R. Hoerip telah terbang Ik: 1 
djam dengan Catalina AURI diatas 
wilajah kabupaten  Tjilatjap. Dgn, 
penerbangan ini, maka kep: daerah 
kabupaten Tjilatjap, mengetahui dae 
rahnja, baik dari darat, laut dan 
udara. & 

E NG 
EKONOMI 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi di Semarang jang 

tertjatat pada tgl. 14 Sept. 1953 oleh 
Dunlop & Kolff sbb.: Kapok C pen- 
djual 790 bulan Okt./Nop. m.v, dan 
nom. 950 pemasukan bulan Sept.: 
Kapok C pembeli 1010,  pendjual 
1025 ready n.o.» - Kopi Rob. Ond. 

WIB/I nom. 915: Kopi Excelsa 
WIB/T kedjadian 950: Kedele pmi 
Djember pembeli 180 ready Semg.: 
Gaplek pendjual 34 pemasukan bu- 
lan Sept. dari desa z.z.: Djagung pu- 
tih pembeli 82 dari desa pemasukan 
bualn Okt./Nop.: Katjang glondong 
terpilih pendjual 180 Oveip: Katjarg 
osee pendjual 230 pemasukan bulan 
Sept./Okt.: Beras kretek TC Tjeree 
pembeli 15 ready Semg.: Widjen hi- 
tam pembeli 200: Karung HC Green 
kedjadian 4.10 per lembar, Tali 
goni pendjual 4.25 per kg. £ 

  

   
    

  

Stempel 

lurah 

kian a.l. bunji pengumuman tsb. 
Perlu diterangkan, bahwa oleh 
fihak militer sendiri didaerah Ko 
ta Besar Makasar sudah lama 
tak ada peraturan djam malam. 
Tapi mengingat keadaan kota jg 
demikian gentingnja, pula ditam 
bah lagi dengan adanja .,djam 
malam” grombolan ini, siapa mau 
klujuran diwaktu malam ?!? Se- 
dang bioskop2 pun (di Makasar 
ada 10 buah)  mainnja digeser: 
djam 14.00, djam 16.30 “dan 
djam 19.00. Bahkan menurut ka- 
ta orang2 tidak resmi, ada dite- 
rangkan, bahwa diwaktu malam 
grombolan2 sampai berani pula 
mengadakan latihan2 bagi' para 
anggautanja. 

Grombolan anti grom- 
bolan. 

Meskipun adanja proklamasi" Ka 
har. mengenai adanja. pembentukan 
pasukan TII di Sulawesi Selatan ter: 

tanggal 7 Agustus. itu," hal tersebut 
bukanlah berarti, bahwa semua ge: 

  

PERTANDINGAN BULU- 
TANGKIS., 

Pertandingan Bulutangkis jang di- 
langsungkan pada tg. Il Sept. 1953 

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

untuk Chien Chin. 
KOMPETISI P. S. I. S. 

Kesudahannja kompetisi sepakbola 
IPSIS dalam pekan mingu jb!. sbb.: 

Romeo I.— Union I 1—-): Garni- 

Tzoen HL — Polisi HI 1—t1: Union 
HI — Romeo III 2—2: Garnizoen 1 
— Polisi TI 8—2: Poris II — Ro- 
meo II 1—1: TCS III — Tjahaja 
Smg. HT 1—1. 
KEDUDUKAN KOMPETISI 

P.S: kis. 
Kedudukan kompetisi sepakbola 

P.S.LS. jang dikerdjakan sampai pa- 
da tgl. 6 Sept. 1953 sbb.: 

    rombolan bisa dihimpun oleh Kahar 
untuk maksudnja tadi. Perpetjahan 
dikalangan gerombolan tadi terbukti 
dengan dikeluarkannja Siaran Ki, 
lat” oleh gerombolan jang menama- | 
kan diri ,,Pasukan Pembela Prokla- 
masi: Komando Territorium 1” pada 

tanggal 17 Agustus tertanda ',,Pang- 
lima Komando TT IP” Abdulmuluk 
Tintri, “jang antara lain menjebut- 
kan, bahwa gerombolan tadi bermur- 
kas besar dalam kota Makasar dan 
mempunjai tudjuan membasmi  ana- 
sir-anasir - jang menentang Republik 
Indonesia dan anasir2 destruktif jg. 

diimpor dari Iuar baik oleh golongan 

kanan maupun kiri. jang bermaksna 
hendak meruntuhkan negara 'kesatu- 
an R.I. Pun ditegaskan, bahwa baik 
DI, TI maupun Bambu Runtjing 
adalah musuh negara RI. Kepada 
mereka ini akan diadakan perhitu- 

ngan, demikian ,,siaran kilat” tadi 
jang ditempel dimana2 “dalam kota 
dan dikirim ke instansi2 resmi. 

Selain ,,siaran kilat” ini, pada 
tg. 22 Agustus disiarkan ' djuga 
»proklamasi” berdirinja ,,Kompi 
Kawan Masjarakat Republik In- 
donesia” berkedudukan didalam 
dan luar kota Makasar, dipimpin 
oleh seorang bernama A.M. Rach 
man. Djuga grombolan ini menja 
takan anti-gerakan Kahar Muza- 
kar. Sebelum lahirnja grombolan 
ini sudah ada pula grombolan jg 
menamakan diri ,,Pasukan' Gun- 
tur”. Demikianlah matjam2' grom 
bolan jang kini saling ' mengadu 
pengaruh dikota Makasar. Tidak 
mengherankan, bahwa alat2 pe- 
merintah harus bertindak ' tegas 
dan waspada, pendjagaan diper- 
keras. Banjak kita lihat dalam 
kota anggukan2 “pasir tempat pe 
ngawalan. Memang dewasa ini 
Makasar benar2 tidak aman. Te- 
pat kata seorang rekan, bahwa 
Makasar adalah ibarat noraka. 
Dan kalau saja sampai malam be 
lum djuga tertidur setelah dike 
djutkan oleh suara rentetan sen 

      
tuturkan, bahwa disini sudah diben : 

falami dan lihat di Makasar dewa 

Pendirian Jajasan Olah Raga Indone 

djata otomatis tidak djauh | dari 
'hotel kami, teringat saja akan 
utjanan seorang opsir: ,,De revo- 
Tutie is te Jaat begonnen op Ma- 

ikassar”. Memang apa jang saja 

'sa ini mengingatkan saja ' akan 
keadaan kota Semarang dalam 
tahun 1949 dan 1950. Genting 
runtjing...... 

M.s. Kalabahi 7-9-53. 

ATLET 
MISSI KEBUDAJAAN INDO- 
NESIA KE.MUANG THAI. 

Menteri PP dan K Mr. Moh. 
Yamin menerangkan kepada An- 
tara, bahwa pemerintah Indone- 
sia bermaksud untuk mengirim 
suatu missi kebudajaan ke Muang 
Thai. Missi tersebut akan berang 
kat dari Djakarta ke Muang Thai 
pada bulan Desember jang akan 
datang dan “akan dipimpin oleh 
Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Tu- 
djuan pengiriman missi tersebut 
adalah untuk menjelidiki dan 
mempeladjari perkembangan ke- 
budajaan Muang Thai selama 25 
tahun jang terachir. 

UDJIAN UNIVERSITER. 
Mahasiswa jg beladjar pada fakul- 

tet hukum, sosial dan politik - dari 
universitet negeri Gadjah Mada “di 
Jogjakarta jg beladjar sebagai maha 

| 
| 

  

me- 
bac- 

hasiswa ikatan-dinas, jg. lulus 
nempuh udjian propaeudeuse 
calcaureat jalah sbb.: 

Pegawai  tugas-beladjar: M, Suro- 
s0 (Djawa Timur). 
Mahasiswa-ikatan-dinas: Soeiat- 

ma (Djawa Barat), Hasjrat Soemar- 

tera Tengah), R, Aditomo  (Djawa 
Tengah), Soewardjo (Djawa Timur), 

siswa dengan -tugas beladjar dan ma 

no (Djawa Tengah), Koesrin (Suma |. 

Kelas II: : 
Ta Chung Sze 3 3 — —6& 1l—i 
Union 32 13 5-3 

Garnizoen 3 T 2 —4 5-4 
S.S.S. A4 YNT2SYA 8—7 
Poris 4102 DAA 10—6 
Polisi 4 1532 1-3 
Romeo 5 — 1 41 517 

Kelas Il: 

Poris S5 4 YSS X4 
Ta Chung Sze 6 3 2 18 158 

Polisi Pe KA Oa 
Romeo ME NG. Nana 

Rea Ga Lana MAY SU 
Union 62-44 I—9 
Tjahaja Smg.16 1 2 34 914 
Garnizoen Si BAN NANS PIR 

Kelas INI: 

ISS. Gi SR MA YO 
KA an Seo NIA RB 01A 
Poris DA NP TEA 

Garnizoen Sk Sa 
Union Se Ate GEA 
Romeo S1 — 42 4—14 
Polisi 6 1— 3.2. 615 
Tjahaja Smg. 2 5 — 1 41 4—14 

Kelas IV: 
Ta Chung Sze 4 4 — — 8 124 
Poris Sd 3 1053 

9. KN 203 Naa 
Union ae 2 21657 
Polisi 4— 222 519 

SEPAKBOLA: DENEMARKEN 
— NORWEGIA .1—, 

Menurut Reuter dari Oslo, ke- 
sebelasan Denemarken telah me- 
ngalahkan kesebelasan Norwegia 
dengan 1—0 dalam pertandingan 
sepakbola internasional jang di- 
adakan di Stadion Ullevaal. 

DJEPANG DJUARA SE-ASIA 
Indonesia dianggap kalah. 

AFP mengawatkan dari Tokyo, 
bahwa dalam pertandingan ping- 
pong merebut kedjuaraan . Asia, 
Dijepang telah keluar sebagai dju 
ara pertama setelah mengalahkan 
Hongkong dengan 5—4. 

Djuara kedua adalah Vietnam 
dan ketiga Formosa. Angka keme 
nangan bagi Djepang . adalah 
5—0, Viet Nam 4—1, sedang 
Formosa adalah 3—2 dan Hong- 
kong 3—2, Singapura 1—4. Indo 
nesia jang tidak mengirimkan re- 
gu2nja kepertandingan ini diang- 
gap kalah dengan angka 0 lawan 
5. Malam berikutnja akan diada- 
kan pertandingan semifinale bagi 
perseorangan. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

  

Semarang 17 September 1953. 
an 

Djam 06.10 Suara Jasni dan Asiah 
06.45 Suara bersama: 07.15 Xavier 

Cugat: 07.30 Puspa ragam Indone- 
sia, 12.30 Untuk Kaum Wanita: 13. 
15 Siteran oleh Karawitan Studios 
13.40 Siteran (landjutan): 17.05 Rang 
kaian lagu2 kanak2: 17.10 Dongeng 

an kanak2: 17.45 Gesekan Yehudi 
Menuhin: 18.15 Hidangan O.K. Si- 
par 'Tjandi: 19.30 Tepatkah? 20.45 
Lagu2 Arab: 21.15 Siaran Tritung! 
gal, 22.15 Siaran Tritunggal (landju 
tan), 23.30 Tutup. - : 

Surakarta 17 September 1953. 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Bintang2 
lajar putih: 12.45 Puspa ragam, 13.45 

Lagu2 Tionghoa: 14.00 The Green 
Sister & Danny Keye: 17.05 Ruang 
an Pemuda Pemudi: 17.40 Kamus 
Harian, 18.15 Omme Kolsoum: 18.10 
Sendja mendatang oleh Kusuma Ra- 
madja: 19.30 Aneka warna Indone- 
sia, 20.30 The Moon Islanders: 21.20 
Siaran Tritunggal berupa Petilan 22, 

15 Siaran Tritunggal (landjutan): 23, 
30 Tutup. 

Jogjakarta 17 September 1953. 
Djam 06.10 Imbauan pagi: 06.40 

Orkes Promenade Boston: 07.15 Ra 
juan Melajus 07.30 Permainan pelba 
gai Orkes ringan: 10.00 Ujon2 dari 
Puro Paku 'Alaman: 12.00 Dari La- 
jar putih Malaya, 12.15 Permainan 
piano tunggal: 12.30 Serba serbi si- 
ang hari: 13.15 Benny Goodman dgn 
orkesnja, ' 13.45 Njanjian Rahman, 
14.00 Beberapa Overture: 17.00 Ma 
ri bergembira, 18.00 Aneka Sendja, 
18.15 Dunia olah raga: 18.30 Kron 
tjong sendja oleh O.K. Persegam: 
19.40 Cello Recita, 20.15 Musik Sa 
lon, 20.30 Siapa Tahu? 21.15 Siaran 
Tritunggal dengan atjara Sandiwara 
Ketoprak: 22.15 Siaran Tritunggal 
(landjutan) 23.00 Tutup, 

LEWIS STONE MENINGGA 
DUNIA " 

. Lewis Stone, 
film Amerika Serikat, ketika ma 
lam minggu j.l.   Hardjio Soedjono  (Djawa Timur), 

Soeradi Hadisoewarno  (Djawa Ti- 
mur), R. Moerdiono (Djawa Ti-| 
mur), Arijo (Djawa Tengah), Hafiz 
Faturachman (Djawa Tengah) dan 
Soeroso (Djawa Timur). 

Selain daripada itu telah lulus pu-! 
la untuk udjian doktoral bagian psr , 
tama djurusan hukum, Koesno Wi- | 
bowo, pegawai dengan  tugas-bela- '! 

djar pada fakultet hukum dan ilmu | 
kemasjarakatan dari universitet  In- 
donesia di Djakarta. 1   waktu ia: lari keluar dari rumah- 

nja untuk menegur 3 orang anak 
laki2 jang menusup kedalam has 
lamannja, dan merusak medfa-kur 

Stone mentjapai usia 73 tahuns Stone mengadakan kontrak se 
umur hidup dengan kongsi fi 
MGM. ,,Ningrat  Lajar . Putih 
Amerika” ini dimasa 

pernah djadi kotonel. 
shd 

    

veteran bintang 

telah meninggal 
dunia karena serangan djantun Na 

i mudanja 
pernah melatih tentara Tiongkok, 
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Isi jang ada ditamanannja, Lewis |: Ka



   
   Tidak Ada HI 

  

    

bahwa import 
i tidak akan 

telah disediakan 
djumlah ini su 
“planning jad. 

1 ngkinan bahwa 
aa “ Jad, akan disediakan 

djumlah jang sama. Tetapi mengi- 
ngat PaAaa tataran 112 tahun ter- 
“achir ini Indonesia telah banjak me 

tjadangannja, maka berdasar 
“jang masih ada untuk 

| t, djumlah untuk kali ini akan 
ebih kerjil daripada Rp. 73 milljard. 
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| Susunan Paket-Import : sia 

“Tetapi meskipun rentjana 
dipertahankan pada 

dapat lebih sedikit barang. 
Jang dapat diharapkan ialah bah- 

wa susunan (samenstelling) paket im 
port akan berlainan daripada tahin- 
import jl. Demikianlah produksi jang 
lebih besar. pada pertanian berarti 
pengurangan pengeluaran kita -un- 
tuk import beras. Indonesia ti- 
dak lagi memerlukan beras da- 
lam . kwantitet sebesar tahun 1952, 
pada waktu mana untuk import be- 
ras dikeluarkan 143 miljard rupiah, 
jang berarti 1046 dari djumlah nilai 
import. 

Faktor lain jang akan berpengaruh 
baik pada susunan paket import ada 
lah penurunan harga dari banjak ba 
rang import. Ini berarti bahwa dgn 
lebih sedikit devisen dapat dibeli le 
bih banjak barang. Jang penting pu 
la pada waktu ini adalah bahwa ba 
njak negara industri sekarang dapat 
lebih tjepat meladeni pesanan dari 
pada halnja dalam tahun2 jl. Kare 
na itu alat2 pembajaran luarnegeri 

tidak -diblokkir begitu lama lagi un 
tuk pembajaran pesanan. Selain itu 
dengan berkembangnja industri da 
lam negeri, paket import untuk per 
sentage terbesar akan memuat ba- 
han2 mentah dan — penolong serta 
barang2 modat. — Dalam tahun2 
terachir ini dapat kita lihat suatu 
peralihan dari kebutuhan barang2 
konsumsi mendjadi kebutuhan akan 
barang2 untuk industri. , 
Dalam tahun2 1950 dan import da 

ripada barang2 modal berdjumlah 
1396 dari djumlah nilai import selu 
ruhnja. Tahun jl. mentjatat lompatan 
“sampai 1696. Pada angka2 ini tidak 
dihitung barang2 modal jang di-im- 

“sport maskapai2- minjaktanah.- Maska- 
| pai2 itu bekerdja (import-eksport) de 
“ngan perdjandjian2 tersendiri jang 

. tertera dalam ,,let-alone agrement”, 
. Barang? jang diimport maskapai2 itu 
“kebanjakan terdiri dari alat2 untuk 
merehabiliteer kerusakannja sewak- 
tu perang. 

Usaha perbaikan itu pada masa 
ini dapat dikatakan sudah selesai ini 
ternjata dari angka2 dibawah ini. 
Dalam tahun 1949 kira2 9G dari 

. import barang2 modal diperuntukkan 
maskapai2 tsb. Pada tahun 1951 
angka ini tinggal 496, sedangkan ta 
tun 1951 mentjatat 196. Tahun ini 
angka mendjadi 296, jaitu pada wak 
tu mana diimport kira2 Rp. 237 dju 
ta barang2 modal utk. keperluan in- 
dustri minjak disini. , 

arapari 

'|kan, bahwa dunia perusahaan 

p 

import 
tingkatan jang 

sama ataupun dikurangi, ini. tidak 
usah berarti bahwa kita akan men- 
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e anning Melebihi 
    

    
      

  

nta rintah. Dan untuk tahun 
diumumkan atau tidak. 

Penanaman modal: 

Ne Semua pembelian jang telah di 
n d negeri menundjak 

: te- 
lah mengadakan penanaman mo- 
dal di Indonesia. Disini tidak da- 

bersifat modal asing baru atau- 
kah penanaman kapital sendiri 
(domestic capital). Sebab 'mung- 
kin djuga bahwa maskapai2 asing 
menggunakan keuntungannja sen 
diri untuk peka | barang2 
modal. Mungkin pula bahwa im- 

| port barang modai itu berasal da 
ri kapital asing baru. Tetapi da- 
pat dipastikan bahwa devisen jg. 
digunakan untuk import itu un- 
tuk sebagian besar datang lang- 
sung dari Dana Devisen Indone- 

Demikianlah pemasukan - barang? 
modal tadi menundjukkan bahwa pa 
da tahun? terachir terdjadi djuga pe 
nanaman modal. & 

. Sampai dimana penanaman baru 
ini sudah membantu produksi adalah 
soal jang sulit didjawab. Pada/ umum 
nja mesin2 pabrik dan alat? Industri 
itu sudah tidak ada lagi pada peda- 
gang import, karena beberapa per- 
aturan import telah banjak mengu- 
rangi liguiditet perdagangan. Djadi 
adalah sangat mungkin bahwa mesin 
sekarang ada pada pengusaha indus 
tri. Sebagian dari barang mddal ini 
ada ditangan para partikelir. Djum 
lahnjapun tidak dapat diketahui, ka 
|rena pada angka2 statistik tidak di 
adakan perbedaan antara pembelian 
jang dilakukan untuk — pemerintah 
dan pembelian oleh orang: partikelir. 
Bagaimanapun djuga dapat Kita teri 
makan bahwa barang2 modal ini se 
karang sudah ikut didalam proces 

produksi. 

: Harus ada perbedaan. 
: Ketjuali untuk tudjuan barang, mes 

tinja harus diadakan perbedaan pu- 
la antara matjam barang? modul. Sz 
jangnja ialah bahwa dalam tjatatan 
import, disamping alat? pembangkit 
daja (krachtmachines) digolongkar 
djuga kedalamnja alat2 pengangkutan 
baik mobil2 sedan dan mobil peng- 
angkut barang, maupun kapal-ter- 
bang dan kapal air. Inilah jang mem 
perlemah rumus diatas bahwa telah 
diadakan penanaman modal jang da 
pat memperbesar produksi. Meskipun 

gitu pendapat tsb hendak kita per 
tahankan djuga mengingat bhw per 

  
akan membantu melantjar 

kan pembangunan ekonomi dan ke- 
naikan produksi. 

mempergunakan tjatatan mengenai 
'barang2 jang dimasukkan, dapat dju 
ga diberikan dugaan berapa djumlah 
modal penanaman baru dalam rupi- 
lah. Disini ditekankan bahwa perhi- 
tungan ini-hanja merupakan suatu 
perkiraan, karena penentuan setepat2 
nja harus dilakukan setjara-ilmu pe 
ngetahuan jang memakan ' banjak 
“waktu. Mungkin dihari depan akan 
djuga dilakukan penjelidikan ini, te 
tapi baiklah sekarang kita dahulu. 

Ternjata bahwa dalam mendirikan 
sebuah perusahaan baru dengan ba- 

rang2 modal ataupun perluasan/pem 
ibaharuan daripada peralatan pabrik 
banjak membawa pengeluaran dalam 
'rupiah. Ongkos2 ini dapat terdiri da   

  

Peranfjis Dan Vietminh 
Sama' Lantjarkan Offensit 

Pernjataan Penn 'Nouth Di-Desavoueer Oleh 
Menteri LN Kawbodja-—-Kambodja Akan Bantu 

»Negara2 Merdeka : Melawan Komunisme “| 

MENTERI LUAR NEGERI Kambodja pangerai Sisowath 
hari Minggu memberi djaminan bahwa negaranja akan membantu 
negara2 merdeka dalam perdjuangan melawan komunisme. Kete 

ini diberikan dua hari setelah perdana menteri Penn 

| Nouth menjatakan bahwa Kambodja tidak menentang komunis: 
me, terketjuali bila mentjoba berbuat kekerasan. Pernjataan men 

— teri luar negeri itu oleh kalangan2 di Saigon 

' tundjuk resmi bahwa pemerintah Kambodj 

Irakjat jang terdiri atas Ik. 394 

tjina. Pernjataan perdana menteri jang diutjapkan pada 

diartikan sebagai pe 

“djuta “djiwa tidak mengandung 

keluar dari peperangan mejawan kaum Vietminh di Indo- 
hari 

- Djum'at menimbulkan kegelisahan sangat di Saigon. 

| Djandji pangeran Sisowath itu ter 
muat dalam sebuah kawat jg diki- 

rim kepada senator William Know- 
land dari senat A.S. pada hari Ming 
gu. Knowland telah Ben anagn 
niatnja mengundjungi ibukota Kam- 
bodja, serta ia mendengar pernjata- | 

|. Nouth itu, tetapi kini ia 
memutuskan untuk terbang ke Pnoi 

   

' Penh pada hari | Ia ak ata Po 1 en. Ja akan Gl 

| sertai oleh aa ar dutabesar ' 
A.S. di Saigon. 

Menurut rentjana akan mening- 
.galkan Indochina- pada hari Selasa 
untuk meneruskan perdjalanan ke 

1 telah tiba kembali di| 
“- Saigon setelah mengadakan penin-| 

djauan dari udara atas lembah Su- 
ngai Merah, jg merupakan daerah 

  

    

  

pertempuran antara Perantjis dgn. 
sekutu2nja di Indochina dengan 

Berhubung” dengan pernjataan 
Pern Nouth pada hari Djum'at itu, 
komando tertinggi Perantjis di Sai- 
gon mulai merentjanakan persiapan2 
untuk meneruskan pertempuran ter-| 
hadap Vietminh dengan a ban- 

kaum Vietminh. 4 Sa 

tuan Kambodja. Siaran dari Paris 
mengatakan 

da hari Minggu telah memulai dgn. 
ofensif2 musim rontok dengan sera 

ngan2 terhadap pasukan2 Vietminh 

didaerah 'Chochai, 25 mil | selatan 

Hanoi, demikian kantor berita Pe- 
rantjis dari Hanoi. 
Dikatakan bahwa tudjuan terpci- 

ting dari gerakan2 ialah untuk meng 
hantjurkan setjara besar2an pangka 
lan2 serta perlengkapan  Vietminh 
didaerah tsb. Gerakan pada hari 

Minggu itu adalah jg terbesar di In- 

dochina, semendjak pertempuran2 
hampir terhenti dalam bulan jl. aki- 
bat hudjan2 lebat. (Reuter—Pia). 

Divisi HO ke-32 siap me-: 
ngadakan serangan. 

rut laporan pesawat2 Perantjis terus 

mengadakan pemusatan setjara be-: 

sar2an didekat daerah delta sungai 

Merah. Hingga kini masih belum da 

pat dipastikan apakah pasukan2 Hg: 

itu akan digerakan ke Laos Tengah 
atau masuk delta tsb atau kedua 
daerah tadi pada saat jang bersama 
an. Menurut laporan pada hari Sab 
tu 2000 naggota pasukan2 Ho telah 

tampak antara Phuly 30 mil sebelah 
Selatan Hanoi dan Phum Ho Guan. 

tak Dena bla Pe , leh 
tik dan militer Perantjis chawatir ka | Pasukan2 Ho ini telah diserang ole 

lau2 keterangan Penn Nouth itu 
akan merusak rentjana bantuan Ame 
rika dimasa depan untuk pepera 
melawan Vietminh.  Ditambahkan- 
nja bahwa pernjataan baru dari 
Kambodja itu mungkin . dimaksud- 
kan untuk Kilenjaakan" kechawati- 
ran Amerika, 

Ofensif musim rontok di- 
. x 

   

  

Lebih landjut dikabarkan ' bahwa 

pesawat2 pemburu-pembom — Peran- 
tjis. Serangan2 Perantjis ini djuga di 
maksud untuk mentjegah pemusatan 
setjara tjepat dari kesatuan2 divisi Ho 

|ke-32 jang kini bergerak dari pang- 
|kalanja didaerah pegunungan dekat 
perbatasan. Menurut seorang djuru 
bitjara Perantjis maka 24 dari divisi 
tsb sudah siap untuk membuka ofen 
sif. Ia mengatakan selandjutnja bhw 
gerakan2 Ho menundjukkan agak- 
nja bahwa ofensif musim rontok — 
dingin pasukan2 Ho telah dimulai,   pasukan2 Perantjis di Indochina pa (Antara). Nana 

tu Ekdnomi Kita) NG 

pat diteliti apakah penanaman itu 

baikan perhubungan lalulintas barang f 
dan orang 

. Atas dasar pendapat ini dan donf 

Idilemparkan kedalam kali Ang- 
Ikee. Sebab pembunuhan masih 
# diselidiki, dari 

IDULLES: SUDAH MENGIRA 

'jang memerintah atas | Politik tentang Korea, sebagaima 

Imenurut tuduhan telah dipergu- 
Inakan oleh pembunuh 

4 

Sementara itu pasukan2 Ho menu: 

       

     

ts-Baru Dimulai 
15 Mil) ard Rupiah 

| 

memasuki tahun im port baru. Sampai sekarang tidak 
seperti biasa para importur mendapat » izin2 pemasukan waktu sekarang tidak diketahui oran Bi 
September 1953 s/d Agust 

n (ra ) dari djumlah nilai barang2 
import baru s      

ang, berapa d 
"Terketjuali us 1954. 

   

x 

ri ongkos pendirian fundament, pem 

    

    

  

   
     

bangunan gedung2, SAAT 
dll. Menurut beberapa ahli dapat di 
terimakan bahwa setelah harga: im: 
port barang mod rus dike| 
luarkan kali harga 

1 au 

   

    

  

   

lapati ba m th 
1950 telah ditanam seba Rp. 
2.000:000.000,— berupa barang2 mo 
dal. Dalam tahun 1951 djumlah ini 

. 3.500.000.000, 

pir 5 miljard rupiah. Didalamnja be 
lum diperhitungkan — pembangunan 
perusahaan baru atau perluasan/pem 
baharuan instalasi lama, jang didja 
|lankan oleh industri dalam negeri, 

rang2 import. 

Semua penanaman ini seharusnja 

an daripada import bahan? mentah? 
dan penolong untuk industri itu: Da 
lam th '52 “dimasukkan bahan2 itu 

kan dalam tahun '50 hanja diimport | 
Rp. 530 djuta. Meskipun diperhitung 
kan perubahan dalam kurs uang dan 
harga bahan2 tsb. telah naik, toh ter 
njata bagaimana industri di Indone | 
sia semakin memerlukan bahan? men 
tah serta bahan? penolong. Djuga di 
sini tidak termasuk didalamnja im- 
port daripada bahan2 minjak, kare- 
na minjak kasar tidak diperuntukkan 
konsumsi. 

Keadaan industri. 
Pada banjak tjabang industri, ang 

ka2 produksinja menundjukkan sua 
tu kemadjuan. Tetapi pada beberapa 
industri terdapat djuga suatu kemun 
dJuran, jang kadang2 disebabkan ka 
rena konkurensi dari luar-negeri. Sua 
tu tjontoh dari jang terachir ini ada 
'ah keadaan pada produksi industri 
gelas, jang pada tahun jl. praktis 
adalah nihil. Ini disebabkan karena 
Darang2 tsb. digolongkan kedalam 
.free-list” dan pasar dibandjiri dgn 

ansport 

   

  

mentja, 

untuk mana tidak dipergunakan ba 

diikuti oleh kapasiteit industri jang | 
lebih besar daripada sebelum tahun | 
1949. Harapan ini tambah dikuatkan 

Idjika kita memperhatikan penambah 

gelas Juar-negeri. Barang? -petjahbe-i 

  

y 

    

membantu dalam sebuah projekt 

  

P3 

Djangam Tuan kira para wanita Pakistan ini sedang mengangkat mang: 
'kuk-mangkuk berisi tepung untuk dibawa ke dapur. Bukan: jang “diang- 
kutnja itu ialah semen. Wanita2 tadi adalah pekerdja, jang kini- ikut 

pembangunan besar2an jang sedang 

dilakukan oleh pemerintah Pakistan di Karachi untuk mendjadikan kote 
2 tadi sebuah metropole jang besar. 

  

Tentang kerugian jang akan dide-   lah ini pada zaman kongesti pelabu- 
han Priok th '50 merupakan isi jang 
memenuhi gudang2. Dengan dibatasi 
nja import daripada barang? ini, in: 
dustri gelas didalam negeri dapat ber 
nafas lagi. : 

(Tidak boleh dikutip) 

PEMBUNUH KEDJAM DI- 
TANGKAP. 

Sesudah membunuh  me- | 
lemparkan majat kedalam | 

Berkat penjelidikan seksama 
jang dilakukan oleh pihak kepo- 
lisian Djakarta, hari Minggu jl. 
telah ditangkap seorang bernama 
N. bin N., jang. dituduh dalam 
bulan Oktober 1952 jang lalu te- 
lah melakukan pembunuhan se- 
tjara kedjam terhadap diri se- 
orang penduduk desa Pondok- 
djagung, Tangerang, bernama 

rangan, sebelum ' Memed dibu- 
nuh, ia oleh N. bin N. lebih da- 
hulu ditjulik dari rumahnja, ke- 
mudian sesudah dibunuh dengah 
batjokan2 sendjata tadjam, ma- 
jat sang korban oleh N. bin N. 

Memed Sadjiman. Menurut kete- | 

rita “oleh pengusaha2 perkebunan, 
kalangan tersebut menerangkan, bah 
wa tiap hari kerugian akan seb 
tidak kurang dari Rp. 13.000.000.—. 
Kerugian 13 djuta rupiah tiap hari terf 
sebut adalah atas perhitungan seba- 
gai berikut: Dari 700.000 buruh jang 
akan mogok itu, maka jang 50.009 

Merdiri dari pegawai2 pimpinan, ad- 
ministrasi, dll. sedang jang menajadi 
buruh penghasil ada 650.000 orang. 

'Jang 650.000 orang ini dalam per- 
kasar 

pemetik 
kebunan2 menurut taksiran 
berupa penjadap (karet), 

  

Kontrak Pemeren- 
tab Kisenhower 

Dg General Motors 
Apa Jg Baik Bagi G. M. 
Adalah Baik Bagi Nega- 
ra?: Sindiran Senator 

Wayne  Morse 

SENATOR WAYNE MORSE 
hari Sabtu minta supaja Kongres 
mengadakan penjelidikan menge 

nai kontsak2 jang diadakan bela- 
ikangan ini dengan General Mo- 
tors Corporation. Morse, tak ber   N. bin N. polisi 

meniita sendjata2 tadjam jang 

tersebut 
sewaktu mendjalankan  verbua- 
tan jang bersifat kedjam itu. 

“RRT AKAN TOLAK KOM- 
“POSISI PESERTA DLM. 

' KONPERENSI POLITIK. 
Menteri luar negeri Amerika" 

John Foster Dulles hari Minggu 
mengatakan, bahwa ia sudah 
menduga2 - sebelumnja, bahwa 
Blok Sovjet akan menolak susu- 
nan peserta dalam « Konperensi 

na telah disetudjui oleh Madjlis 
Umum PBB. Dulles menjatakan 
kata2 tadi ketika hendak berang- 
kat dengan pesawat terbang dari 
Washington ke New York untuk 
mempersiapkan diri sebelum 'per 
sidangan Madjlis Umum, dimulai. 

100.000 Abli 
Dim Pertanian 
Kolkhoz Russia 
DALAM RESOLUSI2 Sentral 

Komite P. Komunis Sovjet Uni, 
jang telah dilapor 
taris I Nikita Khrushchev itu, 
dan dimaksudkan untuk mema- 
.djukan pertanian dan peternakan, 
“al. dikemukakan hal2 tsb diba- 
“wah ini, untuk melaksanakan ren 
fjana besar2an tadi: 
Dalam musim semi 1954, 
100.000. ahli jane akan dipe 
kerdjakan pada perusahaan2 tani 
kolektif (kolkhoz) segala pemim 
pin setasion traktor diwadjibkan 
mempertinggi taraf  pendidikan- 
-nja. 

6500 insinjur akan ditempatkan pa 
da sedjumlah setasion traktor, kemen 
terian2 jang berurusan dengan peng- 
angkutan didarat dan diair akan di 

dalam pengangkutan hasil2nja kepa- 
sar2. 

Perlu diterangkan, bahwa pidato 
“Krushchev mengenai rentjana tsb ta 
di diutjapkannja ketika tgl. 7 Septem 
ber jl. akan tetapi baru dimuat da 
lam, pers Sovjet dan disiarkan mela 
lui Radio Moskow ketika malam 
Minggu jl. dan ketika hari Minggu   n oleh Sekre-/ 

kerahkan untuk membantu kolhoz2 | 

partai dari Oregon, menjatakan 
'keberatannja terhadap kongsi be- 
-sar tersebut jang dapat kontrak 
untuk membuat tank2 sedang, se 
harga 200 djuta bagi kementeri- 
an pertahanan dan truck2 sehar- 
ga 85 .djuta dollar. Angkatan da- 
rat telah mengumumkan tentang 
|adanja kontrak tsb. 

Kepada pers Morse katakan, kon 
trak2 baru itu rupanja sekali lagi 
memperlihatkan pendapat . pemerin- 
tah Eisenhower, bahwa apa jang ba 
ik bagi General Motors adalah bzik 
bagi negara. Dikatakannja, perlu di 
adakan penjelidikan teliti terhadap 
soal tsb untuk mengetahui betapa 
salah perbuatan pemerintah itu. 

Morse jang sering mengkritik kon 
trak tentara dengan bekas firmanja 
menteri pertahanan, Charles Wilson, 
mentjela statement pihak “ tentara, 
bahwa Wilson tidak ' diadjak berun 
ding ketika membuat kontrak itu. 
“Pihak tentara telah mengumumkan, 

bahwa General Motors akan mem- 
buat pesanan tank Patton M-48 se- 
harga 200 djuta dollar dan General 
Motors Serta Ree Motors Corpora- 
tion akan membut truck2 2/4 ton se 
harga 146 djuta “dollar. Dari djum- 
lah tsb GMC mendapat bagian 85 
djuta dollar. 

@nurut keterangan pihak tentara 
tawaran tank GMC itu adalah 1276 
lebih rendah harganja daripada tawa 
ran Chrijsler Corporation. (Antara). 
Sio bini naek 

DI LANGKA 21 ORANG DI- 
BUNUH DAN 380 DITAHAN. 
Keadaan darurat di Langka Cey- 

Ion) jang diumumkan berlaku sedjak 
12 Agustus '53, disusul oleh demon 
strasi2 jang hebat melawan kenaikan 
harga beras dan ongkos2 kereta api 
listrik dan bea pos hari Sabtu telah 
berachir. Dewan Balai Kota jang ka 
rena peraturan2 darurat tsb' tertunda 
pekerdjaannja, mulai bekerdja setja 
ta biasa lagi. Selama kerusuhan2 jg 
20 hari lamanja, 21 orang telah ter 
bunuh sedangkan 380 orang dima 
|sukkan pendjara. 

  

TRUCK2 AUSTRALIA UNTUK 
INDONESIA. TIBA DI PRIOK. 
Dengan kapal ,,Asphalion” Sabtu 

pagi telah tiba di Tg. Priok sebagi 
an dari 86 buah truck jang oleh Aus 
tralia diperuntukkan Indonesia dalam 
rangka Colombo Plan. Kiriman ig 
pertama itu terdiri al, dari 8 buah 
truck dari 3 ton. 66 Buah truck fain 
nja dari.3 ion dan 12 dari 5 ton lain 
nja diharapkan akan tiba di Indone 
sia dalam 2 atau 3 bulan ini, 86 buah   tanggal 13 September, (Antara). 

  
truck tsb adalah untuk Kementerian 

   

: Rp. 13.000. 
Kerugian Pengusaha Bila SARBUPRI 

Mogok 

BERHUBUNG DENGAN akan diadakannja pe 
oleh Ik. 700.000 buruh perkebunan jang tergabung dalam 
pri 15/9 ini, kalangan jang berwadjib dan jang mengetahui  ten- 
tang soal2 perkebunan di Bandung kepada ” Antara” 
bahwa pemogokan besar2an tersebut akan menjebabkan kerugian 
jang puluhan djuta besarnja kepada pengusaha2 perkebunan. Jang 
langsung menderita kerugian ialah pengusaha2, tetapi pemerintah 
dengan hilangnja produksi karena pemogokan tersebut akan men- 
Gerica djuga kerugian berupa hilangnja salah satu sumber devisen. 

000 Sehari 

okan 
bu- 

menjatakan 

(teh) dan penebang (kinu). Dari 
650.000 orang ini kira-kira 500-600 
ladalah buruh karet, 250-000 orang 
buruh perkebunan teh dan 100.000 
orang buruh perkebunan kina. 

Produktiviteit seorang buruh karet 
dalah kira-kira 3.50 kg. karet kering 
tiap harinja jang harganja Lk. Rp. 
3.25 per kg. hingga hasil produksi 
seorang buruh perkebunan karet ia- 
lah Lk. Rp. 11 —, Dengan hasil 413 
kg. sehari . jang harganja Rp. 8.— 
per kg., hasil produksi buruh teh ia- 
lah rata-rata Rp. 30—. Hasil pro- 
duksi- buruh kina ialah skira-kira 
Rp. 22.50, atas dasar perhi- 
tungan bahwa tiap buruh (pene- 
bang) bisa menghasilkan 9 kg. kulit 
kina sehari jang harganja Rp. 2.25. 

Atas dasar perhitungan tersebut 
diatas, maka pemogokan 700.000 
buruh Sarbupri tersebut tiap harinja 
akan membawa kerugian seharga L.k. 
Rp. 13.000-000.—. 

Luas perkebunan di Indo- 
nesia, . : 

Perkebunan-perkebunan di In- 
donesia sebelum perang - Juasnja 
ada 1.197.669 hektar, ialah 
591.379 hektar di Djawa dan 
606.290 di luar Djawa. Luas 
tersebut ' meliputi perkebunan2 
karet, teh dan kina. Angka2 ten- 
tang luas perkebunan ini ialah 
dari tahun 1940, dan tentang ke- 
adaan sekarang kalangan peme- 
rintah belum mempunjai angka2 
pasti, berapa luas perkebunan jg. 
sudah dapat diusahakan kembali 
dan berapa jang masih terlantar. 

Sebelum perang di Djawa Ba- 
rat luas perkebunan karet, teh 
dan kina ada 265.000 hektar, te- 
tapi luas perkebunan jang diusa- 
hakan sekarang.ada 179.000 hek- 
tar ialah 110.000 hektar perkebu 
nan karet, 60.000 hektar perke- 
bunan teh dan 9.000 hektar per- 
kebunan kina. # 

Standard produksi dari perke- 
bunan2 tsb sebelum perang (1940) 
ialah karet 2.276.481 kg, teh 
13,348,248 kg dan 'kina 1.186. 
191 kg Produksi perkebunan ka- 
ret, 
1952. ialah antara 96 sampai 
9840 dari standard produksi ka- 
ret sebelum. perang, 39 sampai 
4070 standard produksi teh sebe- 
lum perang dan antara 6 sampai 
870 standard produksi kina sebe- 
lum perang. Didapat keterangan, 
bahwa kinalah jg mengalami ke- 
djatuhan dalam produksi, apalagi 
kalau diingat bahwa sebelum pe- 
rang dunia kedua j.l. Indonesia 
memegang peranan penting dalam | 
produksi kina. (Antara). 

Ltk Penjelesaian 
Kashmir 

Tak Perlu Tjampur Ta- 
ngan Luar 

Bakshi Gulam ' Mohammad hari 
Minggu menjatakan di Srinagar, ibu 
kota Kashmir, bahwa ia tidak akan 

“Idi Djepang dengan 

teh dan kina pada tahun |p 

e 

(Oleh-Oleh, Dari Tokyo   

Sesudah perang dapatlah  dikata- 
kan, bahwa adalah ,,Rashomon” jg 
menarikkan perhatian dunia kembali 

Ikearah film Djepang. Kemudian ber 

'Iturut2 dalam berbabgai festival Dje 
pang diwakili oleh film2 jang senan 
tiasa keluar sebagai salah satu djua 

ra. Hal2 inilah jang menimbulkan 
keinginan” tahu” pada saja, sampai 
dimana benar kemadjuan.jang telah 
ditjapai anak2 Yamato. 
Mungkin oleh karena saja datang 

perasaan jang 
agak skeptis, djustru. segala sesuatu 

— liang saja temui melebihi harapan sa 
ja semula. 

| “Lima maskapai besar mengua- 
sai pasaran film, baik dalam hal 

(produksi distribusi dan exhibisi 
(bioskop), maupun dalam hal im 
port dan eksport. Empat dari jg. 
lima itu sempat saja  kundjungi, 
-jaitu: TOKO, DAIEI, SHIN TO- 
HO, dan SOCHIKU, sedang jang 
satu TOEI karena letaknja diluar 

| kota tak sempat lagi saja datangi. 
Djumlah film jang dibikin dan 

diedarkan saban tahun ialah 230 
buah, hingga mendjadikan Dje- 
pang negeri jang ke-3 besarnja 

-mengenai perindustrian film sesu 
dah Amerika Serikat dan India. 
Djumlah bioskop adalah 3200 
buah jang saban tahun mendapat 
kundjungan k.I. 750.000.000 pe- 
nonton dan menghasilkan k.l. 
35.000.000.000 Yen. : 

Angka2 ini perlu saja kemukakan 
Juntuk memberikan gambaran jang te 
rang tentang besarnja usaha film disa 
na, hingga dapat pula mendjadi pzr 
bandingan bagi kita di Indonesia. De 
ngan produksi, 230 film setahun itu 
Djepang masih mengimport k.l. 210 
film setahun, terutama dari Amerika 
dan Italia. Seperti djuga negara? lain 
jang dengan sadar memperlindungi 
industrinja.-sendiri, di Djepang pun 
ada guota terhadap film2 import bu 
at tiap2 negeri. Antara lain disebut 
bhw. Indonesia diizinkan utk. meng- 
import satu ke Djepang saban tahun. 
Dalam peraturan guota ini dapatlah 
terlihat, bahwa Pemerintah Djepang 
berusaha untuk menundjukkan good- 
will-nja kepada negara2 jang mem 
bikin film, meskipun allokasi import 
itu tjuma film2 Djepang kenegara2 
tersebut. : 

Antara maskapai2 ,,the big 
five” jang saja sebut diatas tadi 
jang paling besar dan jang paling 
tua ialah Shochiku dengan dua 
studio di Ofuna (dekat Tokio) 
dan Kyoto. « 
“Jang paling modern baik da- 

lam organisasi maupun peralatan 
ialah Daiei. Seperti djuga halnja 
di Hollywood, tiap2 studio mem- 
bawakan tjap pribadi dari kepa- 
lanja masing2, demikian djuga 
dapat kita lihat pada studio2 Dje 
pang. 

'jiro Othani, seorang tua jang su- 
dah 60 thaun dalam ,,show-busi- 
ness” dan jang sudah 30 tahun 
bergembilang dalam dunia film. 
Tidaklah mengherankan, djika 
kita dapati pada Shochiku tanda2 
conservatisme jang dalam hal ini 
djuga berarti masih tetap mem- 
pertahankan apa jang disebut se- 
|mangat Nippon. 

Peralatan bikinan sendiri. 
Dimana mungkin Sochiku, jang 

pada waktu perang tetap bekerdju 
terus, mempergunakan peralatan bi 
kinan sendiri. Tidak sadja dalam 
bengkek2nja dibikin camera model 
Mitchell, tetapi mereka djuga mem 
pergunakan sistim suara tjiptaan sen 

diri. Dan jang paling mengherankan 
saja mula2 ialah meskipun disana di 
bikin saban tahun 40 film, semua 
negatief ditjutji dengan. tangan. Ala 
san jang dikemukakan ialah, bahwa 
tangan lebih dapat dipertjaja dari me 
sin, sedang jang mengawasi pentju 
tjian adalah para cameraman sendi- 
ri. Ditilik dari sudut tjara2 bekerdja 
Hollywood jang demikian ini adalah 
sesuatu ,,dari luar dunia ini”, tetapi 
rupanja inilah jang mengistimewa- 

an Djepang dari negara2 Barat, bah 
wa apa jang di Barat dapat disebut 
menggelikah, di Djepang  dikerdja- 

ikan orang dengan bersungguh2 dan 
'hasilnja tidaklah - mengetjewakan. ... 

UG Daiei paling modern. 
Maskapai Daiei, seperti jang 

telah saja sebut, tadi, adalah jang 
paling modern. Presidennja Ma- 
saichi Ngata jang pernah datang 
ke Indonesia dan producer dari 
.Rashomon” membawakan sega- 
la sifat modern itu, mulai dari 
tjara dia berpakaian dan berge- 
lak sampai2 kepada perhiasan 
kantornja. Menurut tjerita orang, 
Nagata mulai dari tingkat” pa- 
ling bawah, jaitu sebagai pendja- 
ga studio sampai dia kini mendu- 
duki salah satu tingkat jang pa- 
ling tinggi dalam dunia perpile- 
man di Djepang. Dalam banjak 

.Ihal Nagata menundjukkan ambi- 
PERDANA MENTESI Kashmir 'sinja jang besar untuk pegang pe 

ranan penting dalam perkemba- 
ngan film di Asia, tidak sadja di 
Asia tetapi djuga kalau bisa kene   membiarkan pertjampuran- tangan 

asing dalam soal Kashmir, baik jg' 
berbentuk perantara dari laksamana 
Chester Nimitz ataupun dari Ro- 
bert Lockheart. Bakshi jg berbitjara 
dalam pembukaan kongres nasional 
kaum buruh Kashmir — mengatakan 
bahwa kekuasaan2 asing berusaha 
untuk menjeret Kashmir kedalam 
lingkungan pengaruh mereka, akan 
tetapi mereka tidak akan berhasil. 
Kemerdekaan Kashmir, demikian 
Bakshi, adalah suatu  ,crackbrained 
idea” (fikiran lemah) jg dikemuka-| 
kan oleh bekas. perdana menteri 
Sheik Abdullah jg kini ditangkap. 

Dikelilingi oleh negara? besar se-' 
perti India, Pakistan, Tiongkok dan 
Rusia, demikian Bakshi, maka Kash 
mir tidak akan sanggup memperta- 
hankan diri terhadap sesuatu agresi, '   (AFP), 

  

| timbul per 

gara2 Barat. Satu dan lain ter- 
bukti dari usahanja untuk meng- 
ambil inisiatief mengadakan fes- 
tival film Asia dan untuk mem- 
pekerdjakan regisseur2 Amerika 
dalam perusahaannja, meskipun 
tjuma regisseur2 kelas kambine. 

Politik dalam .,Shin 'To- 
ho”? 

' Antara kedua perusahaan Sho- 
chiku dan Daiei, berdiri dua mas- 
kapai jang tadinja satu jaitu Toho 
dan Shin Toho., Toho ini' tadinja 
adalah maskapai jang terbesar di 
Djepang, tetapi sesudah perang 

tjahan jang menurut 
orang2 dalam disebabkan oleh 
Naa politik. aa ditjerita 

an orang, bahwa salah satu dari 
kedua maskapai itu adalah komu 
nistis, maka tidaklah dapat saja 
melihat aliran itu pada hasil2 usa 

Presiden Shochiku ialah TA 

kDj epang Duduki Temp 
Oleh: Usmar Ismail 

ha mereka. Jang djelas ialah, bah 
wa madjalah Amerika ,,Veriety” 
baru2 ini mensinjalir tentang ada 
nja orang2 kiri antara para regis 
seur  Djepang jang mulai dengan 
membikin film2 perang jang ber- 
sifat antisAmerika, a.l.  .,Battle- 
ship Yamato”, produksi Shin To 
ho.. Adalah pula suatu hal jang 
perlu ditjatat, bahwa film2 seru- 
pa ini di Djepang dewasa ini sa- 
ngat disukai penonton, menggam- 
barkan sedikit-banjaknja perasa- 
an orang Djepang sekarang terha 
dap Amerika, $ 

Meskipun adanja perpetjahan tadi, 
Toho masih tetap merupakan expo- 
nent jang kuasa dalam usaha show 
di Djepang.  Tudjuh bioskop dan 
theater jang paling besar di Tokio 
adalah kepunjaan Toho a.l. Imperial 

Theater dan Ernie Pyle Theater jg 
terkenal. Seperti djuga Shochiku' ig 
djuga menguasai pertundjukkan2 lain 

seperti Kabuki dan Kokusai Revue, 
demikian djuga Toho- adalah pemi-! 
lik dari Takarazuka Revue jang ke- 
sohor. Tentang kehidupan sandiwar: 
di Djepang baiklah saja bitjarakan 

dalam kesempatan jang lain. 

Presiden Toho adalah seorang iz 
kita kenal djuga di Indonesia dari 
waktu sebelum perang, jaitu mente 
ri perdagangan Dijepang Ichizo Ko 
bayashi jang pada tahun 1941 da- 

tang ke ,,Batavia” untuk berunding 
dengan Van Mook. Sesudah perang 
dia kembali mendjadi menteri tidak 

berportofolio pada kabibnet Yoshida 
dan mendjabat presden Dewan Pem 
bangunan Kerusakan Perang. 

3 kesimpulan 
Untuk mengadakan beberapa 

kesimpulan, maka jang pertama2 

| Dim Industri Film Dj epang Tangan 2 

| Lebih Dipertjajai Dari Mesin” 
at Ke-3 Dim Industri Film Dunia 

. 

SELAMA PERKUNDJUNG AN saja ke pelbagai studio serta kantor2 film di Djepang, tidak 
| dapat saja melepaskan kesan, bahwa sesungguhnja perindustrian» film disana sudah termasuk per- 

/ dagang besar (big business). Kesan saja ini diperkuat kemudian sesudah saja ketahui angka2 stiatis- 

tiek produksi dan penghasilan film2 Djepang. Pada hakikatnja, pada waktu 
telah mendapat gambaran sedikit-banjaknja bagaimana rupanja film2 jang dibikin “oleh ,,putera2 
dewata” dari Negeri Matahari Terbit itu. Beberapa antaranja jang tidak terlalu “berbau propa- 
ganda tidak sukar bagi kita untuk menghargainja. Salah satu jang teringat oleh saja ialah 
no Uta” (Lagu Ibu) karena tjara pemotretan jang Iyris dari suatu tjerita jang sangat dramatis. 

perang Pasifik kita 

haha 

harus diterima ialah, bahwa indus 
tri filra di Djepang adalah ,.big 
business”, dengan tradisi lebih da 
ri 30 tahun serta mempunyai orga 
nisasi jang rapi dan kompak. Ke- 
dua, pada industri film Djepang 
berdjalin djuga tradisi kuno jang 
berdasarkan pada kekokohan ke- 
hidupan tonil klassik Djepang se 
perti ,,Noh” dan .Kabuki', hing- 
ga membikin rakjat Djepang mt- 
rasa dekat kepada film2 . dalam 
negeri. Ketiga industri film Dje- 
pang dalam banjak hal masih 
mempergunakan tjara2 jang $e- 
derhana sekali djika dibanding- 
kan dengan Hollywood misalnja. 
Surigguhpun demikian, “ kwaliteit 
fila mereka setjara tehnis tidak 
begitu kalah dengan film2 barat, 

sedang setjara artistiek kebanjak:- 
an ..film2 itu mempunjai nilai jg   

'mikian, 

baik. Sesudah, mengundjungi prak 
tis semua pusat perindustrian film 
didunia ini industri film Djepang 

bagi saja merupakan satu2nja se 
gi jang agak menggembirakan di 
Asia dewasa ini, baik ditilik dari 
sudut. komersil, tehnis ' maupun 
artistik. 1. 

SEPANJOL & TAIWAN TA- 
WARKAN GULA KEPA- 

DA MESIR, UNTUK 
MENDAPAT KAPAS. 

Spanjol dan Taiwan telah imena- 
warkan gula sebanjak 20.000 ton 
kepada 
kapas dari negara ini. Dengan de 

Mesir dapat. meringan- 
kan kekurangannja “akan gula, 
dan disamping itu . dapat men- 
djual sebagian dari persediaan ka 
pasnja jang”“bertimbun2 itu. 

  

  

Pembantu kita, Usmar Ismail, sewaktu di Djepang. Ia sedang beramah- 

  

tamah dengan beberapa bintang-pilem wanita Djepang. 
  

A.S. Dan Negara”Serikat 
Akan Tolak Rentjana- 

Balasan 
Mengenai 

hh 
Sifat Dan Komposisi Kon- 

perensi Politik Usul Chou Sama Dgn 
Vishinsky Jg Telah Ditolak Oleh PBB" 

PEMBESAR2 AMERIKA Serikat di Washington “pada hari 
Senin mengatakan bahwa Amerika akan menolak rentjana bala- 
san RRT jang mengusulkan supaja Konperensi Politik Korea 'ha- 
rus berupa konperensi medja bundar dengan dihadliri oleh semua 
negara jang ikut bertempur di Korea beserta 5 negara netral, jaitu 
Rusia, India, Indonesia, Pakistan dan Birma. Dikatakan oleh pem 
besar2 itu bahwa pendirian Amerika ialah menjetudjui rentjana su- 
paja konperensi diadakan antara dua pihak jang eberperang di 
Korea guna mengusahakan penjelesaian potitik mengenai Korea 
sebagaimana telah disetudjui oleh sidang Madjelis Umum PBB pa 
da bulan jl. itu. 

Dikemukakan seterusnja oleh pem ra netral disamping negara? dari ke- 
besar2 tadi bahwa apa jang diusul- dua pihak 

RRT | dalam perang Korea. kan oleh perdana menteri 
Chou En Lai itu sebenarnja sudah 
ditolak oleh Madjelis Umum PBB, 
ialah ketika utusan Sovjet  Andrei 
Vishinsky - mengadjukan resolusinja ton konperensi medja bundar 
jang menghendaki Konperensi Poli-! 
tik berupa konperensi medja bundar lah bertentangan 

jang mengambil bagian 

Bertentangan dengan: per- 
setudjuan. 

Menurut pembesar2 - di Washing- 
jang 
ada- 

dengan pasal 60 

diusulkan oleh pihak RRT itu 

dengan ikut sertanja beberapa nega-| dari persetudjuan perletakan sendja- 

    

Mesir, untuk mendapat 

  

|ta jang menentukan “bahwa konpe- 

  Memperingati Korban Nazi 

DI BERLIN BARAT dan Ber 
lin Timur pada hari Minggu di 
adakan upatjara2 untuk memper 
ingati korban2 kaum Nazi. Per 
dana menteri Djerman Timur 
Herr Otto Grotewohl menjatakan 
dalam 'pedatonja dimuka rapat 
jang dikundjungi oleh beberapa 
ribu hadirin di. taman  Ernst 
Thaelmann, Berlin Timur, bahwa 
bila Adenauer nanti -berhasil 
menggabungkan Djerman Barat 
kedalam masjarakat pertahanan 
Eropa dan Pakt Atlanik Utara, 
maka persatuan Djerman Timur 
dan Djerman Barat dalam satu 
negara tidak mungkin akan ter- 
wudjud.” 

Perang akan mengantjam kita se- 
mua, kata Grotewohl.. Di Berlin Ba 
rat upatjara diadakan di Ploetzen- 
see, dimana orang2 jg tersangkut da 
lam. komplotan bom untuk membu- 
nuh Hitler pada tgl. .20 Djuli 1944, 
ditembak mati, 

Kini ditempat itu berdiri sebuah 
tugu peringatan korban2 Nazi. Wali 
kota Berlin Barat Ernst Reuter me- 
njatakan dalam upatjara bahwa hen 
daknja tugu peringatan sematjam ini 

didirikan untuk achir kali. Kita ti 
dak melupakan masa seperti itu,” de 

|hak sesudah perletakan sendjata. 

  mikian Reuter, Adi Korea, (Antara), 

rensi tingkat tinggi untuk menjele- 
saiken masalah Korea akan diadakan 
antara pemerintah2 dari kedua pi- 

Djawaban perdana menteri RRT 
Chou En Lai kepada sekdjen PBB 
jang berisi rentjana balasan menge- 
nai Konperersi Politik itu ' tidaklah 
mengherankan kalangan? resmi di 
Washington maupun pembesar2 di- 
plomatik Barat di PBB. Pada umum 
nja mereka telah menduga bahwa 
rentjana demikian itu jang menuruti 
garis2 perumusan, « Sovjet tentang 
Konperensi Politik jang telah diadju- 
kan dalam sidang istimewa. Madjelis 
Umum PBB pada bulan Agustus: j.1. » 
memang sedang dirumuskan oleh pi- 
hak tUara, ini mengingat sedang ber 
langsungnja konperensi di Moskow 
sekarang ahtara “ perdana menteri 
Soviet | Georgi, Malenkov, perdana 
menteri Korea Utara djenderalbesar 
Kim Il Sung,” dan dutabesar RRT 
untuk Sovjet Uni. 1 

Inggris djuga akan me- 
nolak ? 

Dari London Reuter sementara itu 
mewartakan bahwa: menurut pembe- 
sar2 diplomatik diibukota Inggris, 
pemerintah Inggris akan menentang 
usaha dari perdana menteri RRT 
Chou En Lai untuk ' menimbulkan 
kembali suatu perdebatan dalam si- 
dang Madjelis Umum PBB menge- 
hai persoalan “apakah Konperensi 

Politik tentang Korea jang akan di- 
adakan itu harus merupakan konpe- 
resi medja bundar atau konperensi 
antara kedua pihak jang berperang 
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UTUMDANGAN 
Dengan hormat, $ : 

Hundjuk bertahu dengan idzinnja mamah pada nanti 
tanggal 20 September 1953 kami -hendak melangsungkan 

“KWIK BIE LIEN 
. dengan 

GOHT.TJING IK 
anak lelaki dari Tuan dan Njonja GOH SIANG AN, 
Semasang.. s : 

Ketemunja berdua penganten pada hari nj f tersebut djar 
11 pagi digedung Hwa Yoe Hwee Kwan, Tn 

        

      

    

  

    
   

perdjodoannja anak perempuan kami jang kedua: — | 

    

      

    

    

  

Semarang. 

Perdjamuan : 3 
20 September 1953, 
Djam 11.30 siang. 3 

  

—. Kami mengharap dengan hormat kedatangan Tuan/Njo- nja/ Nona untuk turut merajakan, buat mana sebelumnja ka- 
mi haturkan banjak terima kasih. 

    

Plampitan 19 | 

KWIK SIEM GWAN 
Hormat kami, | 

dengan Njonja     
  

  

Hama — Ki 

  

ACHMAD 
Arts 

Kalisari 10 - Tilp. 2092 
Praktek umam dan untuk 
anak-anak. 

Djam bitjara 5 - 6 
Hari Raya, Saptu, Minggu 

KK 
   

Sudah Terbit 
LATIHAN BAHASAKU 

Djalan masuk ke-S. L. P. 
Disusun setjara ,,Ultra modern” 

HARGA Rp. 5.50 
Ongkos kirim Rp. 1,50 

Beli banjak dapat potongan. 

Toko Buku ,,PAK ROES” 

Djalar Aloon-Aloon Barat 
ka — Semarang — 

    

  

    

akan terdjadi dikemudian hari, 

Kesukaran2 bisa dapat 
Ikan. Periksakanlah djika kau hen 
dak memetjah kesulitan2 penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan. 

M.S, Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 
Djam bitjara: 9—12 pagi 

35—71 sore 
SIRNA AA IL RT 

disingkir- 

HN MR EN AN KK 

CURSUS ,,SAMPURNA" 
| DJ. DEMAK 18 - SEMARANG 

—0009— 
Memberi peladjaran Ilmu Pasti 

S.M.LA. B 
Pada pagi hari mulai 1 Okt. '53 

  

LOLA HL : 
Djika Tuan/Njonja tahu apakah | 

tentulah banjak Halangan2 dan | 

    

Kepada bapak dokter Sutardie, 
beliau sakit, serta handai taulan dan kenalan, dengan dja- 
lan ini diutjapkan terima kasih atas bantuan berupa 
sadja dan keridhoan hati mengantar ketempat terachir. 
Semoga djerih pajah Sdr. diterima oleh Tuhan Allah dan 

wa
 

Inna Lillahi Wainna Ilaihi Rodji' 
Telah wafat dalam usia 58 tahun pada hari Selasa Kliwon | 
San 12.00 tg. 8 September 1953, Suami, Bapak dan Sdr. j 

H. M. OESMANIE 
Kudus 

jang telah merawat selama 
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Baru datang : 

  

    dengan Kapal MENON di Priok 

Sepedamotor CSEPEL 125 cc. 
dengan schokbreker muka-helakang 
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harapan kami sekeluarga semoga arwah beliau diberi kelapa- | 
ngan jang semestinja oleh Ilahi. 

Kami jang berduka tjita : 
1. Nj. H. OESMANIE 
2. Nj. H. MASMICHAN 
3. Nj. MAKUWAN 
4. H. ROSJAD 
5. H. ABD. GANIE 
6. Nj. MASTOFAH 
7. Nj: H. N. AFANDIE 
8. M. MASJHADIE 
9. M. MASROEROEN 

10. Nj. R. SOELICHA 
11. Nj- M. NADIROE 

Se ee na 5 EP     TARI. 

  

  

MUT - DARI KEDUA 
ORANG BERKELAI - 

pada:   Wayang Publisher 

Akal: Gaib 
Buku baru, isi Ilmu Pengetahuan dgn sedikit modal 
keuntungan besar, misalnja: membuat GADJAH DGN SELI 

dapat 

TANGAN MERUPAKAN DUA 
MENDJADI RAKSASA - MEN- 

DJADI ORANG TJEBOL - BONEKA BITJARA - GIRAF- 
sFE BERSARONG - diberikuti banjak gambar jg djelas utk. 

embuatnja. Buku ,,AKAL GAIB” ini berfaedah sekali utk. 
meramaikan pesta rumahan, Fancy Fair, membuka ,,stands” 
dipasar malam, terbit Oktober jad. Ditjetak terbatas, pesan 
sekarang Rp 10.— sebuku, sesudah terbit Rp 15.— 
Djangan dilewati kans baik ini, kirimlah poswesel selekasnja 

Preg. Bunder 18 
Surabaia. 

  

  

  

Ilmu Ukur Ruang/Lukis 

klas II dan III. 

Ilmu Ukur Sudut/Aldjabar 
klas II 

Untuk klas III dapat selesai 
untuk udjian. 

Pendaftaran mulai hari ini. 

| Telah menikah pada tgi. 2 
8 September 1953. 

H. SOEWARTI 
dengan 

D. HADIKOESCEMO 
IDji. Pontjol 146 Semarang 
|Taman Hantu Gg. Hawa 1/26 

Semarang. 
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PMR IRMAN ANRI IT 

SOLO Hari ini djam 15—18—21 (47 th.) 

"o5 Dengan maha kebanggaan mempersem- 
AK bahkan film Maha-Raksasa 

| .0UO VADISs 
X Naru | aa naa 

en ag | Naa Doaa 

MARS 

STAR THEATRE 

Sedjarah kebangunan Nasrani dizaman Rumawi. 

  

     

  

t PANAI h 

: MULAI TG. 12 SEPTEMBER "53 : 

D “BASKETBALL LUAR BIASA" 

ll 

"THEATER 
SOLO” | 

Wili MIRAS GOMET « DOROTHY DAMDRIDGE «BPL WALKER and TKE ORIGINAL HAR 
: Story and Sereea Play Dg Mired Palca » Directed by Phil Brona 

Tanggal: 14 “dan 15 Sentember '53 djam 08.09 dan '(.00 pazi main uotuk 
para peladjar: SR.- S. M.P. — S3 M.A. 

Harga kartjis rata-rata Rp. 1.50 untuk segala umur. 
DARUL tas RR BRA KAMTLRA TT M GM UMR RAMUAN ANU GT RAMUAN 

2g 
  

INI MALAM PREMIERE 
»DJAGALAN” 7.— 9.— (17 tb) 
John CARROLL — Vera RAI STON 

»BELLE LE GRAND” 
Penah Aksi jang hehat — 

Romentiek jg mengharuhkan 

INI MALAM PREMIERE 
SMETROPOLE? 52720 3th) 

Giana Pederzini — Eozo Masherini 

.IL TROVATORA” 
FILM YFALI TEKST IND./BLD. 
TINGGAL INI DAN BESOK MLM 
»ORION”5.—7.—9.— (13 th) 

' Rich. Widmark — Don Taylor 

Terima Lagi 

Kan: kera 
untuk popok baji 

  

  

  

Taftziji — Bembergzij 

Kain Pyama dan Kemedja 
Triple Three polos 
pleet. 

  

  

Seventh Heaven | 
  

  

-DESTINATION GOBI” 
20th Century Fox Technicolor mpleet ! 

JUDY DAN (Miss Hongkong) turut Arun - | 
serta sebagai Wanita Mongool. 

AKAN DATANG : Fredric Mareh . | Puluhan matjam Katoen linnen 
Olivia DeHsvillend - Cia Rains dengan warna dan motief baru. 

-ANTHONY ADVERSE" 
BESOK MALAM PREMIERE 
SE BI ea Dim AT Ind 

  

  

Tropical - Panama 
All Wool Polos 
  

The Roaring Story of 

    
  

Pakaian anak2— Mainan anak2 
—— Renda2 dan Sierknopen. 

  

fkamer Jassen 
  

Sprei kembang 

Parfum & Edc. 

TON 
Home Permanent 

  

  

  

Serta Alat2 Dapur dan barang- 
barang lainnja untuk keperluan 
rumah tangga sehari2, jang terla- 
la banjak untuk disebut satu de- 
PETA BEE Pak Paha ! 

"CAT AL 1 8 Toko Tjerita ig maha hebat tentang kapa 

»sHIEN“ & Co 
perampok ,,Tutel Hitam” dibawah 
pimpinan nachoda jg buas! Penjer- 

BODJONG 25 — TILP, 1577 

SEMARANG 

MAAN 
Typ Pertjetakan ,,Semarang 

    
    Dame iv 

buan Mati?an. Pengalaman terhebat. 

Ini mlm pengab: 5.-7.-9.- (17th) 

Stewart Granger - Pier Anceli 

»TME LIGHT TOUCH” 

  

SP RE AL IL LL LA 

Re 

  

Shantungzij — Pigue linnen — 
kembang 

— Wafel — Taftzij geruit — 

kleur com- 

Damas tafel 
laken — Brosjes — Pompea 
Compleet — €oty Parfum & 
Edc. — Maxfactor Art. Compl. 
— Grossmid Edc & Lotion — 
4711 Compleet — Narcisse Bleu | 

Kemudian harap mendjadikan perhatian adanjann 

Feng 

Kantor Dewan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sragen 
pada hari kerdja djam 8.00 — 13.00 guna menerima peratu- 
ran2 dan gambarnja, paling lambat pada tgl. 26 - 9 - 1953. 

Sragen, 11 September 1953. 

»" Kepala Daerah Kabupaten Sragen 

SOEPRAPTO fx 

  

uUumuman 
Dipermaklumkan dengan hormat kepada saudara? PEMBO- 
RONG (Aannemer) jang sanggup mengerdjakan borongan. 
membikifi rumah SEKOLAH RAKJAT di Kota Kawedanan 
GEMOLONG dan TANGEN, diharap datang di: 

    

  
  

    
    

  

    

  

:33 I. ANGGUR OBAT KOLESOM. 
FA 2 Ini Anggur Kuat terbikin dari 
54 Guk 0BAT AA Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 

9 UT OA berfaedah dan mahai, antaranja 
S 3 Kolesom, dil. Obat jang sanget 

  
  

   Te 
gur jang terpilih. 

laki2 kurang. 

laki 

penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 

Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan Jesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen-” 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 

Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi- 
num ini Anggur dalam sedikit 

tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 

dan perempuan, tua atau 
muda, 

ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 
. jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 

sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat $ 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

.. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger,. me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
.segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelih 
6 botol SEMBWJH sama sekali. 

        
     
   
    
    
   

      

     
   

itu. 

Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja. 
Agent: ,,TEK SING TONG? Semarang. 

Roy 

la 

— Jack Spratt, saja tidak perduli, apakah Rogers itu temanmu. Dia 
telah merampok dan membunuh Midas Jones. Saja dapat membuktikan 

—- Okay, Rock, engkau buktikan dulu, sementara itu saja memberi- 

  

JACK SPRATT, I DON'T CARE 
IF ROGERS /S YORE FRIEND/ 
HE ROBBED AN' MURDERED 
MIDAS JONES! I CAN PROVE Jaan, 

    

   
Rogers 1l 

atan mandjurnja dan 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 

    

Sa 
NN « 

for Greatest Milease 

Harga Rp. 5.150.— 
Dapat pesan pada: 

N.V. Kedundang Trading Company 
PURWODINATAN TENGAH 24 — SEMARANG.         
mas AAN 

DUNLOP 
NS N
e
 

NN. 

    h 

Naa 

   
and Greatest Safety 

SN
N 

Dunlop Rubber Co (Indonesia) Ltd. 
Ta AL LL LA 1 1 1 EL LL LL LL LL AL LL AL 

». “—x 

SEGALA RUPA 
KEPERLUAN. 

a) Losmar's Vigosen Tablets. Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas ter 
utama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Le- 
laki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit. 

b) Losman's Emmenagogue Tablets. ..... Sea pe GO Rp. 12,59 
bat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bu- 

lan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit 
Muna darah, muk# putjat, kepala pusing dan pinggang linu 
pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

    

  

Cc) Losmamn's Leucorrhoea Tablets. ..................... Rp. 12,50 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan '(Pektay). 

d) . Losman's Syphilis Tablets. .......................... Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

2 Kasmana Sambal Cetak in Semanan Benda Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

D) Losman's Chocolate Laxative Pil. ..................... Rp. 3,— 
Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 

8) Losman's na Rp. 12,50 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

h) Losmar's Calosion Tablets. ........................... Rp. 12,50 
. Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
) Losman's Neuring Pil. ...................o....o.oii. Rp. 12,50 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
DP Losman's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 

Obat adjaib buat hilangkan esarmani atau bongsiat. 
k) Losman's Deafness Pil. Rp. 12,50 

Obat. penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

sesadarananananana 

sevsc.uocucecunanunaananaaaaan 

)  Losmarn's Rheumatic Pil. ...... PALA na Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entjok d.LI. sakit rheumatiek. 

m) Losmar's Antacid Powder. ................ii.i.o.i.... Rp. 4,— 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

n) Losmar's Nier & Blaas Tablet, ........ SN Na Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, 
kentjing berasa sakit d.L.I. 

0) Losman's Bloodtonic Tablet, Rp. 12,50 Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- buh badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 
Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Semarang: TEK SENG TONG 
Da LS LA INSAN NA NA IL LL LL 

gegindjel, lemah, djalanan   
  s8?” | OKAY, ROCK, 
SNYOU PROVE IT 

WHILE 1 

MAKE ROY 
COMFORTABLE ! 

      

       

     

    

   
  

  

(3 Lg pat. 
   

: Pj Sean, 
n - 1 

21 A / IL NE TMWA 
3 pi Lah 1983, KING FEATURES 

  

  

kan kelonggaran kepada Roy. 
— Buktinja, jalah dua emas lantakan murni, jang Jones memberikan 

DICATS, Ine, WORLD RI 

HIS PROOF Is Two Y 
NUGGETS JONES GAVE 
ME BEFORE HE 
JUMPED INTO THAT ga 
POOL AT ROARING H4 

   
    
   
   

      

    

         

kepada saja sebelum ia melontjat kedalam kolam digerodjogan besar. 

  

    

  

    
 THATS RIGHT, AND Wuy wow 1 A5 YOUR STORY ABOUT | kiLL A MAN FOR JONES PROWNING / A COUPLE OF HIMSELE IS WORTHLESS 

RUBBISH/ / FOOL'S-GOLD NUGGETS? 

YOU'RE WRONG, ROGERS!/ 
THIS IS FINE-@UALITY GoLP, 
AND I OUGHT TO KNOW/ MIDAS 
JONES HAS BROUGHT PLENTY 
OF IT INTO MY ASSAY OFFicE 

FOR TESTING! i 

   
     
     

    

    

          

  

  
— Itulah betul, tetapi keterangan- — Engkau keliru, 

Ini adalah emas murni. Dan 
saja mengerti barang sesuatu, 
sebab Midas Jones telah mem 
bawa banjak sekali potongan 

tul, : Rogers. mu mengenai tenggelamnja Jones 
sendiri adalah tidak masuk akal. 
— Mengapa saja harus membunuh 

orang, karena ingin memiliki hehe- 
rapa butir emas murni jang buat saja ke- tidak ada. hargenja itu? 

un- 

emas murni seperti ini, 
kantor pemeriksaan saja 
tuk saja udji kwaliteitnja. 

       
5» 
  
  

  

  (7 

PRODEN      

      —i
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   Gigi bagus: gigi jang 

          

     

   putih seperti mutiara: 
   

  

     

   
dan ketawa berseri"... 

      

      berkat PRODENT 

       
   

  

tapal gigi janc 

paling baik!         
Tube sangat besar Rp. 2.50 

Tube sedang Rp. 1.75       
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NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

SEXANOL 
"BG PHARMA"   

  

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

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

  

Ff 

SEXALIN untuk wanita jang merasa sakit bulanan (haid) 4 
tidak tjotjok, kurang darah dan keputihan. Se- ,: 
botol Rp. 20.— Ri. 

APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.— - 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak. Rp. 25.— 1 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.— 

Rp. 15.— dan Rp. 25.— 
Harus tambah 1546 ongkos kirim,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG ' €'1 
Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Ma- ' 
gelang Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARU- 
HUN” Djokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petji- 
nan 81, Djokja Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan: Tiong Bie 
Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. 
te AN TN LL ML ML MK AL AL AL LL LL 2 

- CITY CONCERN CINEMAS -— 

LUX 
kl ta Ona 
Apakah betul HIT. 

LER sudah mati?.... 
senontoh harap 
saksikan dalam 
ilm ini, bagaima- 
na kedjadiannja 
waktu HI!LER dim. 
pesta besar. 

  

  

"IM pay $ta, 
The Tt panan 

Ig "he Can sathenti. 

MA ationt Kamper tag:    
OF RITLER UK 
           
   

Menggemparkan! AFTERWILO | Giga AOLER » men KWIGAT 
xtra film pertan- | WINE PARTY Pee Kama Hate gan        dingan gulet ! 

  

Akan datang : MARLENE DIETRICH — ARTHUR KENNEDY " 

.Rancho Notorious" Technicelot 

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

GRAND ini Malam Penghabisan (u. segala um.) 
SA 02 Suatu film jang luar biasa 

sADVENTURES of CHICOs 
. The most unusual picture of them all! 

Tjerita dari seorang anak jang hidup dengan burung jang mendjadi sa- 
habatnja! Burung ini, bisa membela anak orang ini waktu dalam bahaja 
maut! Menggemparkan! 

  

Banok: Malay GEORGE MONTGOMERY— HELENA CASTER Premiere 

Color she PA THFINDERS Technicolor 
The Greates Indian-fighter of them all! Heibat-Gempar 
  

Ini Malam 
d.m. b. 

(u. 13 th.) 

INDRA 
Ie 71 — 9, — 

MALAY FILM PRODUCTTONS ID, P es 

: PP ENAN X P.RAMLEE ROSENANI 5 
xHARUN OMAR: MUSALMAH tuh 

  

    
     

      

Berbareng 

ROYAL: 
5:30—7.30—9.30 4 

  

  

Akan dataag : -. JUDD HOLDEN—LARRY STEWART S LN DRA dim. Columbia Super-Serial jg. terbesar ( 
in »CAPTAIN VIDEOS ai... 

(MASTER OF THE STRATOSPHERF) 
Bigger and Better than ever! Penuh sensatie menggemperkan. 
Akan datang : 
ROYAL MYRNALOY—RoGEr LIVESLY — RICHARD GREEN 

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

R OX Xx Ini Malam Premiere u. 13 th.) 
ga Dubbel Programma Westren : 1 

Eddy Dean in » BLACK HILLS” penah setio 

  

A Very great   
      

dan sensotie” 

Jack Randall in ,AGROSS The PLAINSs 
Sai aan £ Lala   

/


