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Utk Rebut Delta Sungai 1. 
. Merah, Kuntji Pepe- 
rangan Di Indo-China 

djelis Umum PBB 
Madjelis Umum 
pembukaannja, maka 
ngadjukan suatu usul 

Ii eta Dg Ke 
menggunakan setiap  pasukannja | (Usa enai masa 
dan divisi2-nja jang bisa diguna | Korea. Karenanja perlu 
kan untuk mengadakan usaha ter 
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Merah. Sebagai diketahui, delta ini semendjak pengosongan ben- 
teng Perantjis Nasan, telah men 
djadi pertahanan pasukan2 Uni 
Perantjis dan merupakan kuntji 
siasat peperangan di Indotjina. | 
Lha sn Dena mengadakan se 
yangan diduga datangnia dari 
djendral Nguyen Giap dari staf 
umum Vietminh sebagai lawan 
satu2-nja untuk mengimbangi ke 
kuatan2 pasukan nasional Viet- 
nam jang makin besar. 

Selandjutnja dikabarkan, bah 
wa serangan itu mulanja direntja 
nakan akan dilakukan pada hari 
Selasa, akan tetapi diduga, bah 
wa djendral Nguyen Giap telah 
terpaksa merubah  rentjana2-nja 
Karena “adanja serangan? “igressi 
pasukan2 Uni Perantjis di Lang- 
son dan karena adanja pengoso- 
ngan benteng Nasan jang berani. 

Serangan terhadap Langson jg 
telah  mengatjauksa  rentjana? 
djendral Nguyen- Giap itu telah 
dilakukan dengan serdadu2 pa 
jung, jang lebih dari separohnja 
terdiri dari orang2 Vietnam. 

Hasil daripada kampanje itu 
di Hanoi umumnja dianggap sa- 
ngat penting dan djikalau Viet- 
minh mentjapai hasil2 bagus, hal 
ini berarti seluruh Asia Tenggara 
akan terbuka bagi komunisme. 

Delta sungai Merah telah men 
djadi lumbung padi bataljon2 
Vietnam dan sumber serdadu? jg 
baru. Jang paling membahajakan 
pasukan2 Uni Perantjis adalah 
divisi2 ke-320 jang terdiri dari 
15.000 orang. Pasukan2 divisi 
ini akan dihadapi oleh pasukan? 
Uni Perantjis jg sebagian besar 
terdiri dari pasukan Vietnam, jg 
untuk pertama kalinja akan m 

Bataljon Artil- 
leri Atom 

Akan Dikirim Ke 
Eropah 

: BATALJON ARTILERI atom 
jang pertama dalam waktu sing 
kat akan dikirimkan ke Eropa 
Oleh Amerika Serikat, demikian 
diumumkan malam Rebo oleh 
Pentagon. Menteri angk. darat 
Robert Stevens telah mengumum 
kan, bahwa bataljon artileri mo 
vil ke-868, jang diperlengkapi de 
ngan meriam2 kaliber 280 mm, 
jang umumnja disebut meriam2 
atom, tak lama lagi akan dikirim 
ke Eropa untuk pasukan2 NATO. 
Meriam 280 mm itu adalah me 
ram jang paling modern dari 
Amerika. 
Dalam statementnja kementerian 

tsb sekali lagi njatakan, bahwa me- 
riam tadi dapat menembakkan pe- 
luru2 atom dan pula peluru? biasa. 

Selain itu Stevens njatakan pula 
satuan2 lain jg diperlengkapi dengan 
meriam2 280. mm. akan dikirimkan 
kemudian untuk pasukan  NATO. 
Bataljon ke-868 itu akan ditempat- 
kan di Djerman Barat. Bataljon :sb 
kini masih di Fort Bragg, Norti: 
Carolina. Dan belum diketahui. apa 
kah sendjata2 atom itu akan di ki- 
rim bersama2 dengan meriam? 280 
mm. tsb. (Antara—AFP). 

  

agalami pertempuran. Pembom2? 
8-36 dan pesawat2 tempur Bear 
cat telah didatangkan utk. meng 
hadapi serangan? Vietminh itu. 

(AEP-Pia.) 

  
Stevenson: Masalah2 Inter- 
nasional Hendaknja Dise- 

lesaikan Melalui 
Perundingan 

Mc Carthy-isme Menggelapi Gambaran Terang 
Dari Amerika —Sensur, Penindasan Dan 

Ketakutan Terasa 

Adlai Stevenson, tjalon De mokrat dalam pemilihan presiden 
A.S. jbl. Selasa malam jl. didalam sebuah pidato di Chicago me 
ngandjurkan agar A.S. menjelen ggarakan usaha2 baru untuk 
memperoleh kata sepakat dan agar A.S. memberikan -djami 
nan2 non-agresi djangka pandjang kepada Sovjet Uni maupun 
kepada seluruh dunia”. Stevenson dengan kuat mengandjurkan 
agar masalah2 internasional diselesaikan melalui djalan perundi ngan. Ia niatakan lebih djauh, bahwa pintu basi “Gedung Per 
damaian adalah pintu bagi perdamaian, dan bahwa harus ditekan 
kan bahwa A.S. selamanja tidak ragu2 untuk memasuki pintu 

” & 

  

Tapi meskipun demikian, katanja, 
meskipun kini ,,Amerika sudah ham 
pir menang dalam perang dingin, 
namun sekarang bukan waktunja 
untuk ragu2, untuk mengurangi ke- 
waspadaan, atau untuk berdjalan 
sendirian.” 

Selandjutnja ia mengritik politik 
pemerintahan Partai Republik, jg di 
katakannja ..setjara  unilateral mau 
mengadakan perlutjuan persendjata- 

Bantuan Le- 
gasi Asing 

Memungkinkan Fate- 
mi Lolos dari Iran? 

Pada hari Selasa orang di Te- | an.” 
heran menganggap dengan pasti, 2 bahwa bekas menteri luar negeri Mengenai situasi  internasiona, 
Hussein. Fatemi telah berhasil 
meninggalkan Teheran pada tgi. 
19 Agustus setelah perdana men- 

“teri Mossadeg didjatuhkan. Me- 
nurut desas-desus jang tersiar di- 
sini, Fatemi pertama-2 telah min- 
ta asyl kepada legasi Jordania 
dan kemudian pada legasi Siria 
di Teheran. 

Kemudian dia berhasil mening 
galkan Teheran dengan bantuan 
salah satu Ie . Djika de- 
sas-desus ini kemudian dapat ter- 
njata etil 

Stevenson mengatakan, bahwa kim 
terdapat pengharapan2.. Tapi bersa-: 
ma itu ia memperingatkan timbul: 
nja beberapa aliran2 politik tertentu 

di Amerika. Ia menjatakan bahwa 
dimana-mana kini tampaknja ,,Mac 
Carthyisme” - merupakan - semangat 
ig berkuasa di. Amerika Serikat, de- 
mikian rupa sehingga mendjadi ka- 
ta2 umum. 

Penjelidikan2, — penjingkiran2, sen 
sur terhadap buku2 dan bibliotik2, 
penindasan - dan ketakutan telah 
»menggelapi gambaran terang dari 
suatu negara dari orang2 bebas dan 

berani.” Demikian  dinjatakan oleh 
Stevenson. (Antara). 

dapat dibuktikan, maka 
mungkin pemerintah Iran akan 
mempertimbangkan — mengambil 
tindakan2 terhadap wakil2 kedua 
negara Arab tersebut di-ibu kota 

1 1 1 | TERTEMBAK 
Kalangan2 resmi Mesir 
menolak utk. menegaskan 
maupun menjangkal beri- 
ta2 sekitar Fatemi di 

. Kairo. | 
Kalangan2 resmi di Kairo hari 

Selasa pagi menolak untuk me- 
negaskan maupun untuk menjang 
kal berita2 bahwa Husein Fate- 
mi bekas menteri luar negeri Iran, 
kini telah berada di Kairo. Tapi 
menurut AFP ada dugaan2 bah- 
wa seandainja sekarang belum 
datang ia toh akan tiba di Kairo 
dalam waktu tidak lama lagi. 

Fatemi masih di Teheran ? 
Sementara itu, ' menurut harian 

»Akbar” jang terbit di Kairo, Fate- 
mi sebenarnja masih berada di Te- 
heran, demikian A.F.P. selandjutnja 
beritakan dari Kairo. 

Harian Mesir itu mengumumkan 
suatu pertjakapan dengan Fatemi jg. 
dilakukan oleh korresp@ndennja di 
Teheran. F 1 
Menurut korresponden itu baru? 

ini ia telah bertemu dengan Fatemi 
di Teheran. Atas pertanjaannja, me- 
ngapa ia tidak menjerahkan diri ke- 
ae pembesar2, Fatemi menjatakan tapi dikatakannja 
ahwa pemerintah Iran  sebenarnja menusggukan “terdjadinja perobahan 

mengetahui tempat tinggalnja. Teta-| keadaan politik di Iran. (Antara). 

  KAPTEN WANITA TI. 
MATI. 

Baru2 ini T.N.I. Bat 322 bersama 
polisi negara dari Djampang Tengah 
(Bogor) menjergap segerombolan T.I. 
I. jang berkekuatan kurang lebih 100 
orang bersendjata lengkap jang di 
pimpin oleh seorang wanita jang ber 
pangkat kapten, kebetulan dikam- 
pung Tjibungur desa Tjidadap, ketja 
matan Sagaranten kawedanan Djam 
pang Tengah (Sukabumi). Tembak 
menembak terdjadi selama 30 menit 
dan berkat ketangkasan alat kekuasa 
an “negara tersebut, maka dapatlah 

mati, diantara kapten wanita terse- 
but diatas. Dapat pula disita sebu- 
lah brenn F.N.. sebuah pistol ' mitra 
liur dan sebuah pangkat kapten (tan 
da pangkat) T.LI. 

Pihak jang berwadjib tidak kerugi 
an apa2. 

  

galnja itu, ' demikian 
harian Mesir tadi. 

dak bersedia menjatakan, apakah ia 
bermaksud meninggalkan Iran, te:   

4 

25 orang dari gerombolan tertembak: | 

| 
pi Fatemi' menambahkan, bahwa ia mah dan sawah 
niat segera pindah dari tempat ting-, 1 ha. Pakaian untuk bakal isteri dan 

korresponden | alat2 rumah-tangga. 

/mum PBB Dibuka| 
Indonesia Sokong Usul Russia Agar RRT Dite- 

rima Djadi Anggota PBB—Nj, Laksmi 
| Ketua Sidang 

HARI STANG Hits djam 19.10 GMT, di New York, Ma- 
memulai sidangnja ke-8. . Setelah Ketua 

Tenan Lester Pearson, mengutjapkan pedato 
insky, ketua delegasi Soviet Uni me- 
RRT diterima mendjadi anggauta PBB. 
lebih landjut, bahwa dak had 

tidak mungkin untuk mengambil kepu- 
“penting, terutama mengenai masalah 

RRT menempati 
dan duduk dalam semuaa organisasi2 P 

tidak hadlirnja 

BB. 

Wakil Tiongkok Kuomintang, TF 
Tsiang dengan keras menentang usul 

kedudukannja jang sjah 

Vyshinsky. 
Sesudah itu maka delegasi A.S.. 

John Foster Dulles, mengadjukan 
suatu mosi kepada sidang agar PBB 
menunda  pembitjaraan2nja sekitar 
masalah penerimaan “RRT 
tahun j.a.d. 

Delegasi Inggris, Sir Gladwyn Jebb 
menjatakan bahwa 
mosi wakil A.S. tsb. 
Dalam djawaban 

Dulles itu, 
terhadap mosi 

VWyshinsky  menjatakan 

untuk menunda pembitjaraan menge 
nai masalah pemasukan RRT keda- 
lam PBB itu sampai waktu jg tidak 
tertentu. Selandjutnja ditambahkan- 
nja bahwa sokongan Sir Gladwyn 
Jebb itu menurut pendapatnja ti- 
dak lain hanja suatu sokongan di 
bibir, dengan maksud agar terhadap 
umum seolah-olah ia tidak 'mepen- 
tang A.S 2 : 

Indonesia ikut menen- 
tang mosi A.S. dalam 

.. pemungutan suara. 
Setelah perdebatan diatas, ma 

ka djadakanlah. pemungutan sua 
ra. Hasilnja ialah, 44 suara me- 
njokong A.S., 10 suara menen- 
tang, dan 2 suara blangko. 

Diantara negara2 jang. menen 
tang mosi A.S. itu ialah Ind o- 
»nesia, India, Birma, Jugoslavia 
dan 5 negara lain dari blok 
Soviet. 

Setelah — dilakukan pemungutan? 
suara diatas, jaitu mengenai masa- 
lah penerimaan RRT dalam PBB, 

maka diadakanlah pemungutan. sua- 
ra lain untuk menentukan pimpinan 
Madielis Umum PBB ke-8 ini. 

Dalam pemungutan suara ini ada 
dua orang tjalon, jaitu Ni. Vijay. 
Laksmi Pandit dari India dan Pange 
ran Wan Waitakos dari Siam. Ada- 
pun hasilnja ialah 37 suara menjo- 
kong Nj. Pandit dan 22 suara me 
njokong Pangeran Waitakos. 
Maka dengan demikian Nj. Pan- 

dit setjara resmi telah dipilih men- 
djadi ketua Madjelis Umum PBB 
ke-8. “ ' 

Ketika Nj. Pandit menempati kor 
si pimpinan, ia disertai oleh tepuk 

'Itangan jg gemuruh dari sidang. 
Sesudah itu Nj. Pandit  menjata- 

kan bahwa dibukanja sidang Madje 
lis Umum jg sekarang ini adalah jg 
pertama kali sedjak waktu lama jg 
diharap-harapkan, jaitu didalam sua 
sana jg penuh dengan pengharapan. 
Kini peperangan di Korea telah ber 
henti dan pintu telah terbuka bagi 
penjelesaian masalah2 Timur Djauh 
dengan djalan damai. Demikian di 
tambahkannja. (Antara). 

Seluruh Pemim- 

pin Istiglal Di- 

tangkap 
SELURUH PIMPINAN ter- 

tinggi Partai Istiglal ' Marokko 
hari Selasa telah ditangkap oleh 
pihak Perantjis, sesudah terdjadi 
perijobaan untuk membunuh sul- 
tan Sidi Muhammad bin Moulay 
Arsfa jang diangkat oleh Peran- 
tjis itu. 

Semuanja ada 14 orang jang 
ditangkap, diantaranja Bachir 
Benades, seorang pengafjara, anak 
seorang tjalon wazir. enurut 
polisi, seorang bernama Muham- 
mad Djillali Benadi, jang telah di 
tangkap pula, bersama Bachir 
Benades bertanggung djawah atas 
kegiatan2 Istiglal di Casablanca 
dan Marokko selatan. (Anara). 

Ongkos Kawin 

Di Kendari Di- 
Maan 

Kawin Harus ,,Suka 
Sama Suka” 

PADA TANGGAL 2 Septem- 
ber j.b.I, kepala swapradja Lai- 
wui (Kendari), kepala2 pemerin- 
tah setempat Kendari dan Kola- 
ka serta .kepala2 Djawatan Aga- 
ima ditempat-tempat tersebut dan 
komandan sektor tentara telah 
mengeluarkan sebuah pengumum- 
an jg merubah peraturan adat 
tentang kemestian pembajaran 
mas-kawin berturut-turut dari Rp. 
80.—, Rp. 40.— dan Rp. 20.— 
mendjadi rata2 Rp. 5.—. Sedang- 
kan ongkos pesta2 ditiadakan. 

Selain itu ongkos2 jang mem- 
beratkan dan mempergunakan 
tenaga kerdja simenantu oleh si- 
mertua ditiadakan, supaja kedva 
pengantin itu dapat meneruskan 
kehidupan rumah tangga dengan 
bebas. 

Dasar perkawinan harus didasar- 
kan ,suka-sama-suka” antara sipemu 
da dan sipemudi, sedangkan perka- 
winan didaftarkan kepada kantor pe- 
merintah. Pengumuman itu meng- 
haruskan supaja setiap pemuda se- 
belim ia akan kawin mempunjai ru- 

sekurang-kurangnja 

  
Pertimbangan2 jang dikemukakan 

Dalam pertjakapan itu, Fatemi ti- ' sebagai alasan membuat pengumum- 
an itu, ialah bahwa adat-istiadat di 
kalangan xakjat di Sulawesi Tengga- 

bahwa ia sedang|ra dalam peralatan kawin mengham- 
bat kemadjuan dan merugikan. (An- 
tara). 

sampai 

ia- menjokong 

bahwa A.S. sesungguhnja berhasrat | 

     

—— ANGGAUTA S. P. S, 
    

  

KP 

  
Penduduk Berlin-Timur berdujun-dujun menudju ke Berlin-Barat, untuk 
mengambil pembagian bahan makanan ke-II jang diselenggarakan oleh 
pihak Djerman-Barat. Dibagian belakang gambar tampak reruntuk ru- 
mah jang mendjadi pemandangan jang tvpis bagi kota Berlin jang banjak 

menderita dalam peperangan dunia klo itu. 

  

Kedjaksaan Agung Akan 
Ambil Tindakan Thd 

SARBUPRI : 
Rebo Kemaren Sarbupr Tidak Adakan Aksi— 
. Sarbupri Kemukakan Konsepsi Penjelesaian 

MENURUT KETERANGAN pihak Sarbupri, aksi jang di- 
adakannja pada tg. 15/9 berlaku diseluruh  Djawa, Kalimantan, 
Sulawesi dan seluruh Sumatera, dan bersama dengan buruh jang 
tergabung dalam Perbupri pemogokan meliputi Ik. 700.000 orang. 
Pada waktu berita ini dibuat delegasi Sarbupfi terdiri dari 5 
orang berangkat untuk menemui P.M. Ali Sastroamidjojo untuk 
mengemukakan konsepnja. Sesuai dengan sifat gelombang perta- 
ma diterangkan, erat br Rebo kemaren tidak diadakan aksi 
iagi. Dalam pada itu Kedjaksaan Agung Rebo pagi mengumum- 
kan, bahwa Kedjaksaan Agung akan mengambil tirdakan terha- 
dap Sarbupri. 

z 4 sebelum diadakan penindjauan kem- 
Berhubung dengan pemogokan bali putusan P4 Pusat jg lalu. 

jang diadakan oleh Sarburri Menteri menjatakan, bahwa per- 
lai tgl. 15 September 1953,”Ke soalan pemogokan Sarbupri ini ma 
djaksaan Agung R.I. dalam pe- sih tetap berada dalam P4 Pusat 
ngumumannja hari Rebo menja meskipun Mn $ 2 “daa telah 
takan, bahwa terhadap Sarbupri menemui djuga P.M. Ali Sastroami 
oleh Kedjaksaan Agung akan di djojo. Dalam pertemuan dengan pi- 
ambil tindakan2, oleh karena pe hak Sarbupri itu sekali lagi Menteri 
mogokan tsb. dianggap bertenta Perburuhan. mengandjurkan, supaja 
ngan dengan undang2 perburu- untuk mentjapai tudjuannja djangan 
Pn 2 Sarbupri adakan pemogokan, akan 

Dalam pengumuman Kedjaksa (tapi mengikuti provedure jg asi 
pa Teng 2 2 an ditegas keterangan baru jg memungkinkan 
21, Nag Ne Aa TS diadakan penindjauan kembali dari 

Blah Kesaksian Ion Gap putusan P4 Pusat, jaitu mengenai 
“Aa 2 buktikan, bahwa be- lah sesudah terlebih dahulu di Aa Me Neribu Pn 5 nar2 perusahaan? jg bersangkutan 

adakan understanding dengan dapat laba jg besar sehingga meru- 
Menteri Perburuhan. gikan kaum buruh. : 

x Menurut Menteri selandjutnja, pu 

tusan P4 Pusat jg lalu itu diambil 
berdasarkan - penjelidikan panitia 
angket jg dibentuk oleh Kemenicriap 
Perburuhan. 

Pengumuman Sarbupri. 
Setelah pertemuannja tg. 14-9 

djam 21.00 di Pedjambon, dima 
na selain P.M. Ali Sastroamidjo 
jo djuga hadir Wakil P.M. Wong 
sonegoro dan Menteri Perburu- 
han Abidin dan antara kedua 
pihak telah ditjapai saling me- 
ngerti tentang keinginan masing 
masing, maka pada tg. 15-9 DPP 
Sarbupri mengadakan  sidangnja 
untuk membitjarakan  kelandju- 
tan aksi umum Sarbupri jg telah 
dimulai tg. 15-9. 

Persoalannja. 
Sebagai diketahui. perkara ini te- 

lah berdjalan 6 bulan, jaitu sedjak 
tgl. 2 April 1953, ketika Sarbupri 
mengemukakan tuntutan2nja. 

P4 Pusat dalam sidangnja tgl. 18 
ig lalu telah memutuskan, mewa- 

djibkan pengusaha2 jg tergabung da 
lam Algemeen Landbouw Syndicaai 
(ALS), Zuid en West Sumatera Syn- 
dicaat (ZWSS) dan Bond v. Eig. van 
Besukische Tabaks Ondernemingen 

(BEPTO) dan Pusat Perkebunan Ne 
gara (PPN) menaikkan upah buruh2 
nja sbb: 

1) upah2 buruh harian dinaikkan 
dengan Rp-0,50.sehari: 2) upah bu- 
ruh borongan didasarkan atas dasar 
upah menurut kebiasaan ditambah 
dengan Rp 0.50 sehari dan 3) upah 
buruh bulanan dinaikkan dengan 
Rp 15,— sebulan.: 
Kemudian - diwadjibkan — kepada 

pengusaha2 ALS, ZWSS dan BEB- 
TO untuk membagikan tjatu beras 
kepada buruhnja di Djawa dengan 
peraturan djumlah lama tapi dengan 
harga Rp 0,70 sekilogram dan me- 
nolak tuntutan lainnja mengenai tia 
tu. Semua ini ditentukan berlaku 
mulai 1 Djuli 1953 sampai 31 De- 
sember 1953 dengan kemungkinan 
ada tindjauan kembali dala keada 
an perobahan luar biasa. 
Kepada pengusaha2 diwadjibkan 

pula untuk dalam waktu selama-la 
manja 3 bulan merundingkan ten- 
tang .efficientie” dan soal2 lainnja 
dibawah pimpinan Menteri Perburu 
han, dengan ketentuan bahwa sela- 
ma perundingan baik buruh maupun 
pengusaha2 tidak diperkenankan 

Dalam sidang tsb. telah dipu 
tuskan untuk mengadjukan satu 
konsep kepada Pemerintah agar 
antara P4 Pusat dan DPP Sarbu 
pri diadakan persetudjuan bersa 
ma jang isinja antara lain P4 
Pusat berkesanggupan untuk me 
nindjau kembali putusannia tg. 
18 Agustus dalam waktu 1 ming 
gu, dan DPP Sarbupri perintah- 
kan kepada anggota2-nja untuk 
menunda aksinja buat sementara 
waktu. , 

Selandjutnja diterangkan,” hari 
Rebo berangkat delegasi Sarbupri 
jang terdiri dari Suhaini Rach- 
man, Warsosukarto dan Harun 
untuk menemui P.M. Ali Sastro 
amidjojo. 

Sesuai dengan sifatnja gelom 
bang aksi pertama, pada hari 
Rebo kemaren tidak diadakan 
aksi lagi. : 

Keterangan Menteri Per 
buruhan. 

Tengah hari Rebo terdengar ka- 
bar, bahwa pertemuan dengan P.M. 
Ali Sastroamidjojo tidak djadi. di 
langsungkan, tetapi delegasi Sarbu-| mengadakan tindakan, demikian ke- 
pri bertemu Menteri Perburuhan |putusan P4 "usat, 
Abidin. 

Protes DPP Sarbupri, 
Kemudian dalam suratnja kepada 

P.M. dan wakil2nja serta -menteri2 
jang bersangkutan, DPP Sarbupri me 
njatakan protesnja terhadap keputu- 
san P4 Pusat tg. 18/8 itu, dan me- 
nuntut supaja putusan itu didalam 
waktu jang sesingkatnja dirobah dan 

Tentang pertemuan jg diadakan 
hari Rebo antara Menteri Perburu- 
han dengan delegasi Sarbupri, Men- 
teri Perburuhan menerangkan kepa- 
da ,,Antara”, bahwa kepada delega- 
si Sarbupri itu telah dikemukakar. 
bahwa ia tetap berpendirian untuk 
meminta bahan2 keterangan jg baru   
HARI SELASA J.L. Guatemala 

mulai merajakan hari ulang tahun 
ke-132 daripada pembebasan Ameri- 
ka Tengah dari pendjadjahan Sepa- 
njol. Menurut wartawan ,,Reuter”, 
hari raja itu di Guatemala lebih ber- 
tijorak ,,hari anti-Amerika Serikat”. 
Puntjak daripada hari peringatan ini 
ialah diadakannja suatu demonstrasi 
dimuka istana presiden pada hari Se- 
lasa.  Warganegara2 Amerika Seri- 
kat jang tinggal di Guatemala telah 
diperingatkan supaja hari Selasa, me- 

Menurut pendapat kalangan2 jang 
memperhatikannja, Guatemala kini 
“dikuasai oleh kaum kiri dan oleh 
sebab itu Guatemala tidak mau 
berhubungan erat dengan keempat 
republik Amerika Tengah lainnja jg. 
menentang Komunisme itu”, 
Keempat republik ini ialah: Cos- 

tarica, Nicaragua, Honduras, El Sal 
vador, ialah republik2 jang bersama 
Guatemala dibentuk sesudah kekwa- 
saan Seponjol diruntuhkan. 

Federasi Serekat Buruh Guatemala   reka djangan meninggalkan rumah 
mereka, 

mengeluarkan seruan  supaja hari 
ulang tahun ini didjadikan hari ',per-   

  

Lembaga Kebudajasn Indonesia 
Kon, Bataviasseh Genootschap 
van Kunsten en Wetensohappen       
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Mengambil (Komplotan “Utk Kembalikan Mo- 
Distribusi 

Ditambahkan oleh sumber tsb. 

bahwa Nadjib mempunjai bukti2 
jang tegas bahwa musuh2 revo- 

lusi Mesir telah menerima. 200.000 
pound dalam mata uang asing 

untuk menimbulkan - kekatjauan 
di Mesir, 
Dikatakan, bahwa pedato Na- 

djib itu akan disiarkan melalui 
radio dan akan diterdjemahkan 

dalam 5 bahasa asing. Lain dari 

pada itu pemerintah Mesir djuga 
akan mengawasi pers, jang di- 
katakan berusaha untuk menje- 

barkan panik dikalangan rakjat. 
Achirnja didjelaskan oleh sumber 

tsb. diatas, bahwa sesudah peda- 
to Nadjib itu, pemerintah akan 
mengambil tindakan2 keras .ter- 

hadap erang2 jang di'xduh. 

Ada komplot di Mesir untuk 
pulihkan monarchi & bunul 
Dewan Revolusioner? 

Major Saleh Salim, menteri Bimbi- 
ngan nasional Mesir, mengumumkan, 
bahwa di Mesir kedapatan suatu 
komplotan' untuk mengembalikan pe- 

merintahan keradjaan di Mesir dar 
untuk membuniih para anggota De 

wan Revolusioner. 
Seperti diketahui, Dewan Revolu- 

sioner ini terdiri dari Djenderal Mu- 
hammad Nadjib, Major Saleh Salim 

dan beberapa opsir lainnja beserta 
penasehat? sipil. 
Pengumuman tadi dinjatakan Saleh 

Salim dalam Kongres Gerakan Pem- 
bebasan Mesir. 

Program keras Nadjib. 
Presiden Mesir Djenderal Mu- 

hammad Nadjib malam Rabu te- 

lah mengumumkan rentjana jang 
luar biasa-kerasnja, untuk ,,men- 
tjegah supaja kaum politikus 

reaksioner memperalat revolusi 
nasional untuk kepentingan diri 
sendiri”. 

Djenderal Nadjib ketika me- 
ngumumkan program tadi me- 
ngutip sabda Nabi Muhammad 
s.a.w. jang berbunji: Barang 
siapa berusaha menjebarkan per- 
petjahan diantara kamu, harus 

ditewaskan, siapapun djuga orang 
tadi. Barang siapa menjebarkan 
sengketa diantara kamu, sepa- 

tutnja didjatuhi hukuman mati”. 
(Antara). 

Naser tidak diangkat 
mendjadi PM. 

Sebuah sumber resmi di Kairo 
hari Selasa pagi menjangkal bah- 
wa Letnan-Kolonel Abdul Naser 

kini telah diangkat mendjadi 
Perdana Menteri Mesir. Sebagai 
diketahui, pada dewasa ini Naser 

adalah ketua Dewan Revolusi 
|dan menteri dalam negeri. 

8 
ts 

Djuga Seorang Duta 
Utk Kanada   

  

  

MENJAMBUNG berita me- 
ngenai penundjukan bekas Men- 
teri Luar Negeri Mukarto Noto- 
widigdo mendjadi Duta Besar 
buat Amerika Serikat, Mexico 
dan Kanada, dari kalangan jang 
mengetahui didapat keterangan, 
bahwa Mukarto akan diangkat 
mendjadi Duta Besar Indonesia 
untuk Amerika Serikat merang- 
kap Duta Besar Indonesia untuk 
Mexico. 

Untuk djabatan Duta Besar Indo- 
nesia untuk Kanada ada kemungki- 
nan Indonesia akan mengangkat se- 
orang Duta Besar baru jg tersendiri, 
mengingat Kanada telah mempunjai 

Duta Besar di Indonesia. Dan berda 
sarkan azas  reciprociteit terdapat 
kehendak dipihak Indonesia untuk 
mempertimbangkan djuga pengang- 
katan seorang Duta Besar tersendiri 
untuk Kanada. (Antara). 

  

diperbaiki sehingga dapat diterima 
oleh buruh perkebunan, dan menun 
tut pula supaja hasil pekerdjaan Pa 
nitia Angket diumumkan kepada bu 
ruh perkebunan. 
Dalam keterangan kesimpulanaja 

dinjatakan, bahwa dilihat dari sudut 

kebutuhan hidup kaum buruh (seper 
lima dari kebutuhan minimum jang 

diakui oleh pemerintah) putusan itu 
adalah bertentangan dengan pendiri 
an pemerintah. Menurut keterangan 

pemerintah waktu sekarang ini kebu 
tuhan hidup minimum bagi seorang 
buruh dengan dua orang keluarga 
sebanjak Rp. 21,30: tuntutan Sarbu 
pri hanja Rp. 7.50 untuk luar Dja 
wa dan Rp. 5.— untuk Djawa, sc- 
dang penetapan P4 Pusat Rp. 4.60 
sadja sehari. 

   

Hari Anti- Amerika Di Guatemala ? 
djoangan melawan tjampur tangan 
asing dan melawan sikap kem. Ivar 
negeri Amerika Serikat jang tiong- 
kak itu”, 

Pada waktu ini, pemerintah Gua- 
temala sedang mengalami sengketa 

dengan Amerika Serikat, tentang tja- 
tra2 mengganti kerugian, sesudah 
Guatemala menasionalisasi perusaha- 

an2 Amerika Serikat, terutama kong- 
Si United Fruit Company”, jang 

ketjuali memiliki perkebunan? pi- 
sang, djuga mempunjai pelabuhan2 
dll. diberbagai republik Amerika Te 
ngah, (Antara), 

: . . . narchie Di Mesir? : 
Nadjib Mempunjai Bukti2 Adanja So- 
songan Luar Negeri Berdjumlah 200.000 
Pound Untuk Adakan Kekatjauan— 
Nadjib Akan Lakukan Politik Keras 

SEBUAH SUMBER RESMI Kairo hari Selasa mengatakan bahwa 
Presiden Nadjib pada hari Selasa malam diduga akan membuat sebuah 
pedato, dimana ia membuka kedok suatu usaha dari sebuah negara asing 
jang bermaksud untuk menimbulkan pemberontakan 
hendak mengakibatkan kesukaran? berat bagi pemerintah. Sumber tsb, 
mengatakan bahwa dalam pedato jang diduga diutjapkan dimuka 40.000 
orang anggauta ,,Gerakan Pembebasan” itu Nadjib setjara terang-tera- 
ngan akan mentjela orang2 politik tertentu sebagai ,,pengchianat”, 

  

A 

1 Firma ha TPA LA Ea Na Opticisn 
Si 

  

di Mesir dan jang 

  

2 .. 

Narriman 
Dim Keadaan 

Misi Isixcim 
WANITA jang duduk di tach- 

ta Firaun dan pernah menge- 
njam penghidupan jang mewah 
seorang radja jang terkaja di 
dunia kini tinggal ditingkatan 
sedua dari sebuah rumah, dan 
hidupnja dari 100 dollar sebulan 

ruang nja dari sewaan bawah 

  

rumah tsb. Menurut seorang dju 
rubitjara, bekas ratu ' Nariman 
dari Mesir dan ibunja hidupnja 
hampir tidak berketjukupan, dan 
telah menjewakan ruang  bawa- 
han rumah itu jang tetap diko 
songkan ketika Nariman mening 
galkannja sebagai permaisuri be 
kas radja Farouk jang mahakaja 
itu, 

Milik “Nariman satu2nja,- demiki- 
an menurut djurubitjara itu, adalah 
sebuah villa tingkatan dua di ma- 
na ia tinggal bersama2 orang tua- 

nja sebelum bekas radja Farouk me 
milihnja untuk mendjadi ratunja. 

Ketika mendjadi ratu, ruang itu 
djuga sudah disewakan, akan tetapi 

kemudian radja Farouk memerintah 
kan supaja dikosongkan. Ruang di 
sewakan lagi ketika Farouk dan Na 
riman: meninggalkan Mesir. 

Nariman kabarnja telah menuntut 

pengembalian perhiasan2 dan lain2 
barang lagi jg dimilikinja ketika men 

djadi ratu, akan tetapi keputusan 
ig resmi belum ditentukan. (Pia). 

    PERDANA MENTERI LYBIA 
MINTA BERHENTI. 

Perdana menteri Lybia, Mahmou 
Bey Muntassor telah - mengadjukan 
surat permintaan berhentinja dari Ita 
lia dimana ia sedang bertjuti, demi- 

kian menurut kalangan2 politik jang 
lajak boleh dipertjaja. 

  

2 
.. 

| Nadjib: 
Perang Thd Segala 
Pengchianat, Tak Se- 
tudju Pertahanan Ber- 
sama Den Barat —Ka- 

ta Salem 

P. M. Mohamad Nadjib dalam 
pidatonja dimuka 40.000 orang 
— menurut radio Kairo sedjuta 
orang — jang berkumpul dilapa 
ngan Republik di Kairo hari Sela 
sa dengan pedas mengutuki me 
reka jang hendak mengedjar ke 
inginan2. perseorangan  setjara 
membuta, hal mana telah memer 
lakan dilakukannja tindakan2 jg 
keras. 

Ia dalam pada itu menjerang 
mereka jang mengadakan intriges 
bagi kepentingan sendiri ig ber- 
sama2 dengan kaum  reaksioner 
dalam usaha untuk memetjah 
belah persatuan di Mesir. 

Pemerintah Mesir telah mengam- 
bil putusan tegas untuk. mengadakan 
perang dengan tiada ampun lagi ter 
hadap  pengghianat2 itu, kata Na- 
djib. 

Setelah itu Major Salem dalam pi 
datonja -diantaranja menjatakan, bah 
wa Mesir tak akan dapat  menjetu- 
djui pertahanan bersama (dengan 

negeri2 Barat) ig ,,berbentuk apapun 
djuga.” 

Dinjatakan, bahwa pasukan2 asing 
harus meninggalkan Mesir. 

Kairo dalam keadaan 
darurat. 

Seluruh Kairo malam Rebo 
telah diumumkan dalam keadaan 
darurat sebagai tindakan pentje- 
gah setelah ada tuduhan, bahwa 
suatu kekuasaan asing jang tak 
disebut pamanja mengadakan kom 
plotan untuk merobohkan peme 
rintah Nadjib. 

Pasukan2 bersendjata telah di 
tempatkan dekat kedutaan2 Ing- 
gris dan Amerika. 

Intiltrasi D.I. 
Djuga Di Kalimantan 

Barat 

"BARU2 INI di kabupaten Sam 
bas telah dilakukan suatu peng 
gerebekan oleh fihak jang berwa 
djib terhadap seorang bernama 
Hasan (menurut keterangan sebe 
narnja bernama Sunarja), karena 
sikapnja jang selalu mentjuriga 
kan. Penggerebekan berdjalan de 
ngan lantjar dan baik, walaupun 
(pada Hasan tsb. terdapat sendja 
ta. 

Menurut berita  selandjutnja, 
pada Hasan tsb. terdapat bukti2 
bahwa ia adalah salah seorang 
anggota dari D.I. (Darul Islam) 
berasal dari Djawa Barat: ini ter 
njata dari surat2 dan lain2 jang 
dapat disita. Hasan alias Sunarja 
tsb. kini berada dalam tahanan. 

Selandjutnja dapat diberitakan, 
bahwa beberapa waktu jang lalu, ' 
oleh fihak jang berwadjib di Pon 
tianak telah ditangkap pula bebe 
rapa orang jang ditjurigai. (Pia) 

NIXON AKAN MENGUNDJU- 
NGI TIMUR DJAUH DLM. 

BULAN DEPAN, 
Hari keberangkatan wakil pre- 

siden A.S., Richard Nixon, ke Ti- 
mur Djauh telah ditetapkar tang 
gal S5 Oktober jad, demikian di- 
umumkan pada hari Sabtu di 
Denver. Nixon akan keliling Ti- 

. (mur Djauh selama 70: hari. 

  

Gerakan Perdamaian 

Besar“-an Di Asia Se- 
dang Dipersiapkan 

Calcutta Atau Rangoon Akan Djadi 
“ 

Markas- Besarnja 
SEMENTARA PEPERANGAN di Korea telah selesai, nam- 

paknja Sovjet Rusia dan RRT mentjurahkan segenap perhatian 
terhadap Asia Tenggara. Menurut sebuah berita dalam harian jang 
pro-Kuomintang di Singapura ,,Chung Shin Jit Pao” kini telah di- 
adakan persiapan2 untuk mengadakan suatu konperensi tingkat 
tertinggi komunis dalam waktu tidak lama lagi antara pemimpin2 
komunis Indotjina, Birma, Indonesia, Sailan, India, Pilipina, Ma- 
laya dan RRT. 

Dalam berita tsb. dikatakan, 
bahwa duta2 besar India dan 
RRT di Moskow baru2 ini telah 
dipanggil ke kementerian luar ne 
geri Sovjet, dalam ' pertemuan 
mana menteri luar negeri Sovjet 
Rusia Vyacheslav Molotov telah 
mendesak kepada mereka, untuk 
meminta kepada pemerintah me 
reka masing2 .,untuk mengguna 
kan situasi jang baru ini” setelah 
tertjapainja persetudjuan perleta- 
kan sendjata di Korea dan supaja 
menggerakkan gerakan perdamai 
an umum sebagai pendahuluan 
persatuan dan kerdja-sama antara 
Asia Tenggara dan lain2 negara 
di Asia. 

Dalam berita itu selandjutnja 
dikatakan, “bahwa kedua duta 
besar tadi telah meneruskan an 
djuran2. Molotov kepada peme- 
rintah mereka masing2. Menurut 
desas-desus kemudian atas" perin 
tah pemerintah2 mereka itu me 
reka telah menjampaikan rentja 
na bersama, mungkin kepada 
Molotov untlik mendirikan mar- 
kas2 besar gerakan. perdamaian 
di Asia Tenggara di Calcutta atau 
di Rangoon. 

Sebagai  perentjana . bersama 
dari rentjana itu India dan RRT 
kemudian telah 'menjampaikan   

  

19 Dipisi Russia 
Di Tiongkok Ti- 

mur-Laut ? 
MENURUT ,,Wak Kiu Man 

Po”, sebuah harian konservatif 
jang terbit di Hongkong, Sovjet 
Uni telah mengirimkan 19 divisi 
tentara dan 10 group angkatan 
udara ke Tiongkok Timur Laut, 
Harian tadi mengatakan meneri- 
ma berita dari Peking, jang me- 
ngatakan bahwa ,,segala pangkal- an darat, laut dan udara di Tiong 
kok Timur-laut pada hakekatnja 
berada dibawah kekuasaan angka 
tan perang Sovjet”. Dikatakan se 
terusnja bahwa 17 divisi tentara 
sudah memasuki Tiongkok Timur 
laut. Disamping itu didaerah tadi 
sudah ada 2 divisi lapis badja, 
Demikianlah menurut suratkabar 
Hongkong tadi. (Antara), 

  

undangan2 kepada negara2 Asia 
Tenggara dan Pasifik termasuk 
Pakistan, Birma, Sailan, Korea 
Utara, Vietminh, Indonesia dil. 
agar menggabungkan diri dalam 
pergerakan ini. (UP) 
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. pat penginapan di Kp. Mlaju (Leng- 

'adanja angka2 tersebut diatas, ma- 

  

' muaskan 
Pan Lebih Nana Dari Pada Ke- 
matian—Mutu Para Dukun Dipertinggi 

Dokter Suparto, kepala Djawatan Kesehatan 
menerangkan kepada pers, bahwa kesehatan rakjat Kota Semarang 
umumnja tidak mengetjewakan sebagaimana diduga. Untuk ' me- 
ngurangi bahaja penjakit menular, tetap dikerdjakan dengan 
tenaga2 jang ada pada djawatan tsb. : 

Diterangkan, bahwa pada wak 
tu belakangan ini, disampingnja 

penjakit malaria jang tetap besar 
dikota ini, telah tertjatat pula 
penjakit trachoom, terutama ba- 

njak didapatkan pada rakjat dje | 
lata. Dalam tahun 1951 tertja- | 
tat 1.543 orang jang diserang 
penjakit trachoom, 

Kota Semarang 

  

1,” tahun 1952 
meningkat mendjadi 5.951 orang 
dan dalam pertengahan tahun ini 
sudah ada sebanjak 2.506 orang. 
Dari djumlah anak murid Seko- 
lah Rakjat aa sebanjak lebih 
kurang 30.000 orang dikota Se- 
marang ini, ada terdapat kira- 
kira 25 a 30 jang diserang penja 
kit trachoom. Mengenai penjakit 

malaria, Maag banjak, jaitu da- 
. tahun 1951 

BUBAR SADJA! 

Seorang jang mempunjai keluar 
jga jang mendjalankan ibbadat Ha- 
dji tilpon pada P.H.I. Tanjakan ka- 
pan kapal hadji jang pertama datang 
di Semarang. : 

P.H.I. jang sebenarnja ig. teramat 
berwadjib untuk mendjawab perta- 
njaan tadi djawab: Tanja sadja pada 
.Suara Merdeka”, sebab beritanja 

lam ada terdapat | sudah kami kirimkan kesana......... 
16.508 orang jang diserang ma|  Sir-pong tidak mengerti bagaimana 
laria, dalam tahun 1952 ada|harus namakan sikap orang dari 20.496 dan dalam pertengahan P.H.I. itu. Apakah itu malas, biro- 
tahun ini sudah ada terdapat Se aa ja gewoon sontoloioo 
11.208 orang. ,. Tan : 5 

Na aga ng terang, kaluk tjara bekerdja 
. Lebih banjak jang lahir sematjam diatas tadi ada ma 

M , Aa nahan dan lar ke lain-lain kantor, Sir-pong usul- 
Tan | can, , ae!!! 

kematian, lebih djauh “dokter Supar- kan, sudah, bubar kabeh wae!!! 
to menerangkan, bahwa djumlah ke 
lahiran ada lebih banjak dari pada 
kematian. Dalam tahun 1951 jg la- 
hir ada 8.559 orang atau 28Jo, ta- 
hun 1952 ada 9.816 “orang atau 
30960, dalam kwartal pertama tahun 
ini meningkat mendjadi 82Io dan 
dalam kwartal kedua 3690. Djum- 
lah kematian dalam tahun 1951 ada 

    

5945. orang atau 19 oo, tahun 
1952 ada 6.548 orang atau 20, SUSUNAN PENGURUS 
kwartal pertama tahun ini ada 140 AL IRSJAD. 
dan kwartal kedua 16'w. Dengan) Setelah Pengurus lama mengada- 

kan tiga kali sidang dengan para 
anggauta, achirnja tersusunlah pe- 
ngurus baru untuk th. 1953/”54 jg. 
terdiri dari saudara2: Oemar Abdat, 
Abdoellah Soengkar Al Urmie, ke- 

ka njatanja djumlah jg lahir di ban 
dingkan dengan jg mati, -lebih be- 
sar, jg achirnja - Kota “Semarang 
akan bertambah banjak pula pendu 
duknja. 2g tua I, II: Moehammad Podjoenggo, 

Mempertinggi mutu para | M. Hassan, penulis I, II: Abdoel Wa 
dukun beranak. hid Assaidy, bendahara dengan 6 

Untuk mempertinggi mutu serta 
pengetahuan para dukun beranak 
dikota ini, maka oleh Djawatan Ke 
sehatan Semarang telah diberikan 
kursus pada mereka itu. Menurut 
taksiran banjaknja dukun beranak 
dikota ini ada lebih kurang 350 
orang. Sedjak bulan Djanuari sam- 

pembantu. Pengurus bag. pengadja- 
ran diketuai sdr... Mastom Moesly. 
Dalam pemilihan pengurus tadi, Pak 
Dr. Paryono berkenaan memberikan 
wedjangannja jang berharga sebagai 
bekal bagi para pengurus baru. 

MEMPERINGATI KOMPONIS 
pai Djuli ini di-S ketjamatan Kota MUDA. 
Semarang telah diberikan kursus ke Hi wafat ko 3 : mponis muda 
pada sebanjak 350 orang dukun ber | Kornel Simandjuntak, telah di- anak, dan djumlah ini njatanja akan ? peringati oleh Jajasan Pantjasila 

Daerah Semarang pada hari Sela 
sa malam tgl. 15 September jbl., 
bertempat diaula ,,Suka Sari” 
Randusari Semarang. Sdr. Ramu- 

bertambah pula. Mereka itu, sete- 
lah mendapat peladjaran sebagai- 
mana mestinja, telah mendapat ban 
tuan sokongan obat-obatan dan ba- 
han2 lainnja. Dengan adanja kursus 
tsb, maka kini para dukun beranak 
telah dapat pula membedakan dima 
na batas pekerdjaannja jg dapat di 

menjatakan a.l. bahwa maksud 
peringatan ini ialah untuk menge 

lakukannja. aangkan kembali dan 1 hargai 
Debat lagu2 gubahan komposid Menan! 

KEDATANGAN DJEMAAH |djuntak almarhum, jang 
HADH DJAWA TENGAH. 

. pafut 
mendapat sebutan sebagai Seni- 

Dari pihak PHI Djateng didapat man Muda Pahlawan Bangsa. 

|jatnja dan, sewaktu-waktu 

“Lebih Dari Kabinet 

- Gerombolan2 D.I. Dan 
Pn | Ruslan Abdul Gani Mengupas Soal 

ngupas masalah keamanan dalam negeri dengan 

— berganti dari luar dan dari dalam. Ia berpendapat, bahwa selama 

sesuai dengan tjita-tjita 

Selama. ketertiban baru itu belum  tjita-tjita Indonesia Merdeka, 
tertjapai, maka masjarakat labiel si- atau ikut Soekarno—Hatta, jung 

labiliteit Insja-Allah dengan bantuan Tu- 
itu bisa memuntjak mendjadi keka- han akan memimpin negara R.I. 
tjauan. ke Indonesia Merdeka, tidak di- 

Menurut Ruslan Abdulgani gang- | djadjah oleh negeri apapun dju- 
guan2 keamanan itu dapat digolong- 94” 
kan dalam dua kategori: jang ber- 
sifat kriminil semata-matg dan jang | menjatakan, bahwa propaganda 
bersifat politik. 2 e |Muso itu sebenarnja tidak Jain 

Mengenai "Jong. Keduk itu ia “me grinada suatu bungkus bagi usa njatakan, bahwa kategori ini ber- hania untuk mengadakan: Soviet. 
isikan elemen2 bekas lawan atau be an esa" 2 Ya il , 
kas kawan perdjuangan kemerdeka- |iSasi Indonesia dengan djalan ke- 
an. Kedua-duanja merasa tidak puas | Kerasan. 
terhadap dan mendjauhkan diri dari: 
»iniddle-road” (djalan tengah) | jang 
telah ditempuh oleh kekuatan2 pen- 
dukung R.L., jaitu djalan Pantja Sila. 

Anasir2 bekas lawan perdjoa- 
ngan kemerdekaan kehilangan ha 
|rapan didalam menempuh djalan 
Pantja Sila, karena mereka masih 
memimpikan dan menghendaki 
kembalinja ,,orde-lama” di Indo 
nesia. Dalam sub-kategori ini da 
pat dimasukkan kekuatan2 peng 
gerak kekatjauan?, seperti peris- 
.tiwa Westerling, Andi Azis dan 
Soumokil. 

Elemen bekas kawan perdjoa 
ngan kemerdekaan djuga kehila- 
ngan harapannja didalam menem 
puh djalan Pantja Sila ini: atau 
karena mereka melihat terlalu 
banjak kompromi? dengan fihak 
Pe dan modal Kn atau 

i terlalu banjak kompromi 
ma en Ba. kan akan kebenaran nota terse- 
lam djalan tengahnja R.I seka |but. Menurut pendapatnja ada 
rang ini. Dalam golongan jang|dua kemungkinan, jaitu bahwa 
terachir ini menurut Ruslan, da (nota itu dimaksudkan untuk men 
pat digolongkan kaum ekstrim |tjap negara R.I. sebagai negara 
kiri jang terdiri dari Bambu' Run (komunis, dan ada pula kemung 
tjing, Barisan Sakit Hati, Merapi- |Kinan, bahwa nota tsb. . djustru 
Merbabu-complex “dll. dan kaum | dibuat untuk memberi tiap ter 
ekstrim kanan (Darul Islam, Ka|tentu kepada gerakan D.i. itu 
har Muzakkars Ibnu Hadjar dsb.) "sebagai gerakan satelit Amerika. 

Madiun affaire, | Lepas dari kemungkinan mana jg. Berbitjara tentang propaganda | benar, satu kenjataan adalah, bahwa jang dilakukan oleh kaum eks- disekitar berbagai matjam gangguan 
trim kiri, Ruslan Abdulgani anta- 17? bergolak suatu perang propagan- ra lain mengutip kata2 jang diu- Hda psychologis sebagai tjermin dari- tjapkan oleh Muso pada tanggal "pada perang dingin” jang ada di- 19 September 1948, dimana ja aji Ldunia internasional £ sekarang telah 
tara lain mengatakan, bahwa "me Pena Mn kita, demikian reka jang memegang kekuasaan | 3 pasa Aa bo Pe Indonesia "Ia mengingatkan - pula, . bahwa di rakjatnja sekali: lagi pada | suatu sifat jang typis dalam sistim imperialis Amerika” Muso djuga "propaganda D.I. pada chususnja, ia- 
menjatakan bahwa ia bermaksud "81 bahwa kemenangan perdjoangan- hendak mentjiptakan orde baru Ter OA ban . ada kesenng N dalam suatu ,,Republik jang ber- Pen non etong “dunia ketiga, 
Kn an 2 | kan age Rupanja mereka mengharapkan dan aurat benarZ dan jang akan tja- menunggu-nunggu  datangnja keka- kap menghadapi serangan? dari | rjauan jang lebih besar dan timbul- luar dan untuk: selama-lamanja nja suatu gezagsyacuum jang dapat melepaskan - diri 'dari' budjang?” rTembuka pinte untuk merebut ke-i imperialisme itu”, 5 : |Euasaan' negara  setjara besar-hesar- “Ruslan Abdulgani mengingat- on, bilamana perang dunia ketiga pe- 

menjusun ketertiban baru (nieuwe orde), 

Ruslan Abdulgani selandjutnja 

Propaganda | ekstreem- 
kanan. 

Berbitjara tentang propaganda 
nja kaum ekstrim kanan, Ruslan 
Abdulgani antara lain menundjuk 
kan kepada sebuah nota dalam 
bahasa Inggris jang dikirimkan 
oleh ea penerangan” Kar 
|tosuwirjo kepada duta besar Ame 
'rika Serikat di Djakarta, Merle 
Cochran, dengan  tindasan2-nja 
pula kepada beberapa perwakilan 
negara2 Barat di Djakarta, djuga 
kepada NMM. 

“Dalam nota itu a.l. dinjatakan 
bahwa ,.it become  undoubtedly 
clear in which measure the go- 
vernment of the R.I. and several 
R.I. top figures are — more or 
less — impotent instruments of 
international communism”. 

Ruslan Abdulgani menjangsi- 

  

  wisit dalam kata pembukaannja ' 
pa malam hari itu djuga, dalam 

kan djuga kepada pidato presiden rjah, demikian Ruslan Abdulgani. :. Soekarno jang diutjapkannja pa- Ruslan Abdulgani menjatakan 
selandjutnja, bahwa sikap dari 
pelbagai kabinet? sebenarnja tidak 
terbeda dalam hakekatnja terha 
dap pengatjauan itu, jaitu ialah 
semuanja menghendaki lekas ter 

pidato mana presiden mempersi- 
lahkan rakjat memilih antara 
dua: ikut Muso dengan PK I-nja 
jang akan membawa bangkrut 

Jg Sudah? 
Kabinet Ali Sastroamidjojo Merumuskan Sikap Tegas Thd 

Gerakan Bersendij 

SEKRETARIS DJENDRAL kementerian penerangan, Ruslan Abdulgani, 
|. hadapan p: 2 Deng Kak latihan praktis pegawai 

. kabar, bahwa kapal2 hadji jang me- 

. di Lido Bodjong Semarang. Ada- 
.pun hasilnja sbb: Hadiah Rp. 15 

-tuanja sdr. 

ngangkut para djemaah-hadji Djawa 
Tengah kemungkinan dapat ditung- 
gu kedatangannja di Pelabuhan Se- 
marang, sbb.: 
»Langkuas” tanggal 18 — 19 Sep- 

tember 1953: ,,Bintang Samodra” tg. 
19 September 1953 dan »Eastway” 
ig. 28 — 29 Sept. 1953. Sekeluar- 
nja dari Pelabuhan, tempat beristi- 
rahat bagi para djemaah-hadji di 
Belakang Kebon no. 29 Smg. Dan 
bagi para djemaah jang perlu mengi- 
nap dikota Semarang, disediakan tem 

Smg. 

Dengan disaksikan oleh wakil2 
dari Gubernur, Residen Kepolisi- 
an dan Djwt. Sosial, pada hari 
Selasa telah dibuka undian Pon 
HI Daerah Semarang, bertempat 

kung Sop) no. 473 

ribu djatuh no. 76783: hadiah 
Rp. 1.500,— djatuh pada no. 
78633: hadiah Rp.500,— no. 
78101, hadiah Rp.250— no. 
70349 darf 67499: « hadiah Rp. 
100,— no. 64214, 75376, 62002 
67471, 65215. Dan 40 nomer de- 
ngan hadiah. masing2  Rp.50,— 
serta 200 nomer dengan hadiah 
masing2 Rp.25,—. 

APOTHEEK PETANG HARI 
Hari ini Apotheek  V. GORKOM, 

Bodjong 135 dan KOO HWIE, Pe. 
kodjan 99 dibuka hingga diam 20.00. 
EA 

SIAPA DAPAT 
BERDJUMPA2 

Seorang anak bernama PRATI- 
WO PANUKSMO peladjar S.M. 
P. Kanisius Randusari umur 17 
tahun, perawakan kurus dan hi- 
tam, tinggi & 12 meter, rambut 
ketel kaku, pakai sepatu tjoklat, 
kemedja biru streep putih, tjelana 
pendek hidjau dril, jang telah 
meninggalkan rumahnja pada tgl. | 
13 Sept. '53 sekira djam 20.00 
sukalah berhubungan dng. orang 

KANAFIJAH 
Kp. Randusari 334 Semarang. 

   
  

  

  

“Di TJaRi | 
Mobillette 

jang terbentuk baru2 ini 

Setelah diuraikan riwajat singkat 
dari Kornel Simandjuntak dima- 
sa hidupnja dalam lapangan kese- 
nian dan perdjoangan 
kemudian perhatiannja para had- 
rin dibawa hanjut oleh kenik- 
matan irama lagu2 gubahan Si- 
mandjuntak, a.l. lagu2 Indonesia 
Merdeka, Bunga, Kenanga,: Ta- 
nah tumpah darahku, Tjitra, dll. 
Lagu2 ini diperdengarkan murid2 
dari SGA Negeri Smg. dan sdr. 
Benny, serta diiringi musik: oleh 
Gabungan Amateur Seni Musik 
Semarang. 

Kornel Simandjuntak  dilahir- 
kan di Tapanuli dan wafat pada 
tanggal 15 September 1946. Be- 
lam ada keterangan jang pasti, 
pada tahun berapa Simandjuntak 
dilahirkan. 

RAMPOK DI MRANGGEN., 
Sabtu malam jbl. pada rumahnja 

Lurah desa Lamongansari ((Mrang- 
gen) telah kedatangan pendjahat ter- 
diri dari 10 orang bersendjata 1 ka- 
rabijn, 1 pistol dan beberapa sendja- 
ta tadjam. Dengan kekerasan antja- 
man sendjata mereka merampok ber 
mafjam2 barang dan perhiasan milik 
pak Lurah dan kemudian melarikan 
diri. Kerugian jang dialami pak Lu 
rah sebesar Rp. 3360.-— dan korban 
penganiajaan tidakeada. 

ULANG TAHUN ,,MARUTO” 
Dengan mendapat perhatian besar 

dari para anggauta dan undangan, 
Selasa malam jbl. bertempat dige- 
dung Gris Bodjong Smg., telah di- 
langsungkan peringatan ulang tahun 
ke-II dari Perhimpunan Pentjak 
»Maruto”. Sedjarah singkat dari P.P. 
»Maruto” diuraikan oleh sdr. Ab- 
dulrachman, dan kemudian sambu- 
tan2 diberikan oleh wakil. Bupati 
Smg., wakil DPD KBS, Jajasan Pan- 
tjasila, Sam Ban Hien, IL.P.S.L., P.P. 
P.D.S. “dan wakil2 dari organisasi2 

| pentjak di Smg. Kemudian diadakan 
demonstrasi2 pentjak jang  dipertun- 
djukkan oleh pelbagai perkumpulan 
pehtjak. Malam peringatan ini di- 
meriahkan dengan hiburan dari Or- 
'kes Melaju ,,Semenandjung”. 

PENGURUS IPPI TAHUN 
1953/1954. 

Susunan Pengurus Ikatan Pemuda 
Peladjar Indonesia daerah Semarang 

untuk th. 

1953/'54 sbb.: Ketua umum sdr. A, 
Sardjono (SMA Negeri C): wk. ke- 
tua I, II 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, 
IT sdr. B. Goenawan (Taman Ma- 
dya), sdr. Soenarto (SMA-PGRI) &Zan   ma 1053 mma 

| Penawaran dengan surat pada 
ini harian  Advertensi No. 

14/2822 dan dng harga past. 
    
      

"dibantu bebebrapa orang lagi jane 
mempunjai tugas mengenai organi: 
Sasi, penerangan, usaha, sosial, ke- 
budajaan, pendidikan, Olahraga dan 
keputerian.  Sasunan pengurus baru 
ini telah dilantik pada tgl. 12 Sepr. | 

441953, bertempat digedung Ta Chung 'akan berlangsung 
120 Sept. ja.d, Sze Semarang. 

bangsa, 
Pengosongan Tanah 

MENURUT KETERANGA 
Besar Semarang jang akan dilang 
tember 1953, .a.l. akan dibitjara 
bun Binatang” Semarang jang m 
Ada sedikit menarik untuk dike 
ngunan Kebun Binatang nanti ja 
Minggu pagi/sore, orang dapat 
duk kepada tempat tersebut. 

Menurut laporan mingguan tgl. 6 
Djuli s/d 12 Djuli 1953,  djumlah 
pengundjung ada 2999 orang, ' se- 
dangkan binatang? jg. dapat dilihat- 
nja ialah Ajam Alas, kate, alap-alap, 
babi hutan, bango, beluk, biruang. 
buaja, bulus, elang, gagak, harimau, 
kambing, kera, kuda, kura2, landak, 

ilutung, Tuwak, marmut, meliwis, 
mendjangan, mentjawak, merak pe- 

  

TERTANGKAP. 
Menjambung berita tentang hi- 

langnja 2 mesin tik kepunjaan Jaja- 
san Kanisius, lebih landjut dapat di 
kabarkan, bahwa dua pentjurinja su- 
dah tertangkap oleh Polisi Seksi TI. 
Mereka adalah penghuni dari gubug 
jang terletak ditepi selokan belakang 
rumah sakit Djiwa, Tawang dan 
mengaku terus terang perbuatannja. 
Satu mesin tik sudah diterimakan 
kembali kepada jang punja dalam 
keadaan rusak, sedangkan jang lain- 
nja didjadikan bukti untuk pemerik- 
saan lebih djauh didepan Pengadilan 
Negeri. 

PENGURUS F. P. LI. 
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 dari 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. Dambary Abdullah (GPTI) 
dan seorang dari GP Anshor jang 
namanja akan menjusul. Dengan ter. 
bentuknja susunan pengurus ini, ma- 

ka Panitya Persiapan untuk mem: 
bentuk FPII dinjatakan telah bubar. 
Dikandung maksud, FPII akan meng 
adakan rapat umum di Aloon2 Smg, 

KONGRES KE-I SOBSI DA- 
ERAH DJATENG. 

Dengan mendapat perhatian besar 
dari pelbagai kalangan, pada hari 
Selasa malam jbl., bertempat dige- 
dung Sin Yu She, Semarang telah 
dilangsungkan malam resepsi kong- 
gres ke-I SOBSI daerah Djawa Te- 
ngah, , 
Dalam konggres tsb. jang dimulai 

'pada hari Rebo a.l. akan dibitjara- 
kan soal perpetjahan diantara kala-   
  

Konperensi 
sampai pada tgl, 

kesatuan nasional. 

n g setia 

ingan buruh, perdamaian dunia dan | 1 
ini | Minjak sereh di Djakarta pemb. 10. kan rakjat 

Kebon Binatang Semaran Anggaran Belandja Menelan Beaja Rp. 3.500.000. 
Dan Pembangunannja 

N, dalam sidang DPRDS Kota 
sungkan pada nanti tgl. 23 Sep- 
kan soal anggaran belandja ,,Ke- 
enelan beaja Rp. 3.500.000,—. 
tahui, betapa hebatnja pemba- 

$ harinja, terutama hari 
menjaksikan perhatian2 pendu- 

'nju, tjangak,  truwelu, ular sowo, 
Wowo, atau djumlah seluruhnja 107 
ekor binatang. 

Anggaran belandja. 
Dalam anggaran Belandja a.l. di 

kemukakan, mengenai pengosongan 
tanah2 seluas 154020 m2 jang me- 
nelan beaja Rp. 347.075.—, pembi- 
kinan djalan dan taman2, pengali- 
ran, bangun2an/kandang,  pembeli- 
an binatang2 dll. kebutuhan jang di 
taksir ada Rp. 3.152.995 atau 
djumlah seluruhnja Rp. 3.500.000.—, 
Djumlah binatang akan ditambah 
dan menurut rentjana 137 ekor dari 
pelbagai matjam binatang jang ada 
di Indonesia. Kabarnja jang sudah 
tersedia a.l. gadjah dari Sumatera. 
Singkatnja usaha untuk mendatang- 
kan binatang2 tadi jang beraneka warna sedikit banjak kelak akan nie- 
nambah perhatiannja chalajak ramai, 

tinja diterima, oleh sidang. Dengan 
adanja Kebun Binatang itu, maka 
sebagai Ibu Kota Prop. Djawa Te- 

rakjat pada umumnja dapat hiburan 
jang bermanfaat. 

Disamping bangunan2 untuk bina- 
tang2 tadi, pun direntjanakan untuk 
membuat kolam besar untuk ber- 
lomba-lomba dengan naik perahu, 
Taman Kanak2, Balai Pertemuan, 
Aguarium (ikan darat/laut), lapa- 
ngan tennis, kiosk: pembikinan ga- 
pura dsb.nja pula. 

  

  

HARGA. KARET. 

terutama: apabila rentjana tsb. nan-! 

ngah, penduduk kota Semarang dan 

  

ata Lainnja 
Keamanan 

dalam pidatonja di 

  

staf kementerian penerangan di Puntjak telah me 
setjara luas. Dalam uraiannja itu Ruslan Abdul gani antara lain menjatakan, bahwa sebenarnja keamanan negara sedjak proklamasi kemerdekaan 1945 belum tertjapai setjara memuaskan, sebab keamanan negara masih mendapat gangguan, silih 

itu terdapat suatu proses pergola 
kan kekuatan2 sosial jang bergerak menurut dinamiknja ketertiban lama dan kekuatan jg hendak 

revolusi nasional. 

tjapainja pemulihan keamanan 
umum, karena keamanan adalah 
ukuran jang utama bagi stabili- 
sasi negara. Djikalau ada perbeda 
an, maka perbedaan ini lebih 'ter 
letak pada aksentuasi daripada 
tjara pelaksanaan pemulihan ke- 
lamanan itu. 

Menurut sekretaris  djenderal 
kementerian Penerangan itu, se 
suai dengan irama masanja, lebih 
dari kabinet jang.sudah2, kabinet 
Ali Sastroamidiojo merumuskan 
sikan tegas terhadap gerombolan2 
D.I. dan gerakan bersendjata lain 
nia, jang bertudjuan memberon- 
tak untuk membentuk negara 
dan menghantjurkan R.I. sebagai 
musuh negara. 

Ha Sikap kabinet. 
Ruslan Abdulgani meneruskan: 

Ketegasan sikap kwalifikasi gang 
guan2 keamanan dan tjara penje 
lesaiannja dari pemerintah jang 

djalan kebidjaksanaan sama se- 
kali ditinggalkan. Sebagaimana 
seorang dokter mendahului suatu 
pembedahan pada pasien, dengan 
suatu ,,voorbehandeling” dan ke- 
mudian menjusulinja dengan ber 
bagai matjam  ,,na-behandeling” 
pula, maka demikian pulalah mak 
sud pemerintah dalam memulih 
kan keamanan dan ketertiban ini 
dengan operasi2  militernja. Ini 
adalah suatu kebidjaksanaan jarre 
dapat memperketjil djumlah kor 
ban sampai kepada suatu mini- 
mum, jang masih dapat menemu 
kan suatu ,,rechtvaardiging” atas 
dasar peri kemanusiaan. 

Apathie Rakjat. 
Ruslan Abdulgani kemudian “ me- 

njatakan, bahwa penting sekarang 
ini usaha2 untuk mendekatkan rak- 
jat kepada pemerintah dan sebalik- 
nja, 

Pada waktu belakangan ini nam 
pak dan terasa, bagaimana suasana 
apathie telah meliputi masjarakat. 
Apathie adalah musuh bagi dinamik- 
nja bekerdja. 

Dinamik dan elan revolusi,” jang 
belum selesai ini, hanja dapet  di- 
bangunkan dan ' dipupuk-pe'ikara 
apabila nampak djelas bagi rakjat 
harapan bagi masa-depanrja - Oleh 
karena itu persoalannja ialah, ba- 
gaimana kita menghidup-suburkan 
»hoop” atau harapan ini dikalangan 

rakjat terhadap pemerintahnja,  de- 
mikian Ruslan Abdulgani. 

- Djalan permulaan mengempkalikar 
kepertjajaan rakjat kepada pemerin- 
tah. menurut pendapatnja ialah me- 
nundjukkan — kemampuan — dalam 

' memberikan “rasa-aman dan dalam 
mengembalikan ketertiban hidup ke 
masjarakatannya rakjat kita, baik la 
hir maupun bathin. Kemud'on dari 
pada itu, djalan letih lardjus ialah 
memenuhi  rasa-keadilun 12 hidup 
dikalangan rakjat, sehingga timbul 
dari padanja ontzag dan respect ter 
hadap leiderschap pemerintah kita, 

ikian.Rusiand Abduicani. 

Faktor2 kekatjauan. 
Ruslan ' Abdulgani kemudian 

membentangkan faktor2 kekatjau 
an: . 

1. Sumber pokok dari segala 
gangguan keamanan sekarang ini 
ialah kenjataan, bahwa di Indo 
nesia pernah dimasuki dan di 
duduki oleh tentara Djepang, jg 
sewaktu ' meninggalkan 
kita, meninggalkan pula sendjata? 
nja ditangan rakjat banjak. Oleh 
karena keadaan jg demikian itu 
dialami oleh Birma, Indo-Tjina 
dan Pilipina, maka djuga dinega 
ra tsb. terdapat gangguan? ke 
amanan jang serupa, hal demiki 
an ini tidak dialami oleh India 
dan Pakistan, jang tidak pernah 
mengalami pemasukan dan pen 
dudukan tentara Djepang. 

2. Bila ditangan jang tidak 
berhak telah djatuh sendjata2, 
maka keadaan keamanan pada 
umumnja dapat dikatakan Tabil, 
karena masjarakat setjara poten- 
sieel mengandung elemen?  ber- 
sendjata jang dapat merusak ke 
seimbangan sosiologis. 

Bila labiliteit keamanan itu te- 
lah memuntjak mendjadi satu ke 
katjauan, maka telah ternjata, 
bahwa usaha pemulihan' keama- 
yan memakan waktu jang sangat 
ama. 

. 3. Suatu revolusi bersedjarah 
jang ,.goed voorbereid” dan ku- 

narnja revolusi kemerdekaan kita 
ini, selalu mengandung kelemah- 
an2. Kelemahan2 itu terletak pa- 
da kenjataan, bahwa didalam ti- 
ap2 revolusi jang massaal sifat- 
nja golongan2 atau kesatuan2 pe 
djoang bersendjata masing2 me- 
nentukan siasat dan taktiknja sen 

'diri2. , 
Sebagai "nawecen” daripada re 

volusi sematjam ini, ialah terda- 
patnja suatu psychologische weer- 
stand dari kesatuan2 jang bersen 
djata, bila kemudian mereka ha-   Di Djakarta sheets 1 pemb. 5.10, 

sheets 2 idem 5.00, sheets 3 idsm 
4.85, crepe 1 idem 4.85, sheets 1 f/c 
|pemb. 4.824. 

Di Amsterdam RSS 1 1.8! 
Di Amsterdam RSS 1 penawaran 

1.81, RSS 2 idem 1.78, RSS 3 idem 
1.73, crepe 1 nom. 1.93. 

Di Surabaja RSS 1 nom, 4.724, 
RSS 2 idem 4.624, RSS 3 idem 
45215, crepe 1 nom. 4.85. Di Co- 
lombo RSS 1 spot 136, crepe idem 
'102. sampai 104. 

PASAR SINGAPURA 
Lada hitam per pic. Str. $ 320, 

lada putih 265. Kopra pemb. Str. 
$ 35.50/pendj. 36. Tapioca nom. 

per pic. 20. Kopi Bali tua nom. 280, 
TJENGKEH DAN MINJAK 

! SEREH. 
| London 15 Sept. tjengkeh Zanzi- 
ibar per hundred pounds ' weight 
£ 18.1 sampai 18.4, pasarnja kuat. 

  
Di. Amsterdam standard A spot 
44712, idem cif. 4.45 harga pendj. 

Sana 

rus dikendalikan, apalagi  disen- 
traliseer, dibawah satu pimpinan 
pusat. 

4. Revolusi 
“keadaan dan 

jang sesuai dengan 
djiwa masanja, ha- 

rus melalui tiga kali taktik-kom- 
promi, sebagaimana halnja de- 
ngan revolusi Indonesia, telah 
mendjadikan lawan sebagai ka- 

iwan dalam usaha2 pembangunan 
sesudah revolusi itu, 
«Bila kita telah bersedia mendja 
'dikan bekas-lawan suatu kawan di 
dalam kompromi itu, maka kom-. 
promi itu akan mengandung keru 
gian lain lagi, bila sesudah revo- 
lusi itu bekas kawan kita djadi- 
kan lawan-baru. Sudah tentu hal 
ini tidak berarti, bahwa usaha jg. 
hendak menghantjurkan hasil re- 
volusi, kita biarkan begitu sadja. 

5. Dalam persoalan mendekat- 
kepada pemerintah 

baik diperingatkan,, bahwa  inti- 
persoalannja, jalah terletak pada 

sekarang ini tidak berarti, bahwa | 

negara. 

rang “goed geleid” seperti sebe- | 

  

  

Di Lembang. baru-baru ini diadakan concours d'elegance dengan diba- 
rengi sameran mobil. Gambar: sebua 

    

       

  

      

       

    
     

     

  

     

h-pemandangan dalam concours tsb. 

  

  

MELIHAT PEKAN RAJA IN- 
TERNASIONAL DGN. P.A.C, 

Dalam minggu ini djuga Pioneer 
Aviation Corporation akan mulai 
mengadakan penerbangan Solo— -Dja 

karta p.p. untuk mengangkut penum 
pang2 jang ingin menjaksikan Pekan 
Raja Internasional di Djakarta. 
Untuk sementara penerbangan itu 

akan diadakan sekali seminggu jalah 
pada tiap hari Djum'at, sedang dii- 
ka perhatian ternjata besar akan “di- 
djadikan dua kali seminggu, jalah 
pada tiap hari Senen dan Djum'at. 

KONGRES WALIKOTA SE- 
LURUH INDONESIA 

Seperti dikabarkan beberapa wak- 
tr berselang, atas inisiatif walikota 
Semarang dalam waktu jang akan di 
tetapkan, di Surakarta akan dilang- 

sungkan kongres walikota besar se- 
luruh Indonesia. Kongres ini, ternin- 

ta telah mendapat perhatian besar 
dari kementerian dalam negeri jang 

selandjutnja mengirimkan kawat ke- 
pada walikota Semarang, supaja me- 
nunda dulu kongres tersebut. Selan 
djutnja dikatakan pula, bahwa kon- 
gres walikota seluruh In- 

donesia itu, ..akan diselenggarakan 
pula oleh kementerian dalam negeri 

sendiri, sedangkan waktunja akan di 
tetapkan lebih landjut. 

KUDUS 
PESANAN ROKOK UNTUK 
ANGKATAN PERANG. 

Baru2 ini Jajasan Rehabilisasi 
Perusahaan Indonesia di Kudus 
telah mengirimkan surat kepada 
Kepala Staf Angkatan Darat R. 
I. di Djakarta jang  maksudnja 
mengusulkan supaja pesanan ro- 
kok untuk kebutuhan Angkatan 
Perang dapat diserahkan kepada 
pengusaha2 rokok nasional di 
Kudus. Menurut keterangan per- 
usahaan rokok milik bangsa Indo 
nesia di daerah kares. Pati jang 
direhabiliteer sedjumlah kurang 
lebih 200 paberik. 

SALATIGA 
IKATAN DOKTER INDO- 

NESIA. 

  

Pada hari Minggu I.D.I. (Ikatan 
Dokter Indonesia) tjab. Semarang 
telah mengadakan rapat anggauta di 
Hotel Kali-Taman Salatiga, untuk 
membitjarakan usul2 jang akan di- 
madjukan dalam kongres I.D.I. pada 
bulan Desember j.a.d. di Salatiga. 
Sebagai utusan tjabang 

dr. Koestedjo. Sehabis rapat lalu ber 
tamasja ke Kopeng bersama I.I.D.I. 
(Isteri Ikatan Dokter Indonesia) jang 
pada hari itu djuga mengadakan ra- 
pat anggauta dan dipimpin oleh ke- 
tua nj. dr. Roestamadji. 

Sepulangnja dari Kopeng para pe- 
serta jang datang dari seluruh kare- 
sidenan Semarang, bahkan ada pula 
jang datang dari Kudus, Pati, Tje- 
:pu berkumpul pula di Hotel Kali- 
Taman untuk makan bersama seke- 
dar . untuk memperingati berdirinja 
tib. Semarang telah genap 2 tahun. 
Dalam pidatonja dr. Soeparto antara 
lain memperingati djasa dr. Pirngadi 
dari Djakarta jang pada itu berusa- 
ha dan bekerdja sekuat-kuatnja un- 
tuk membentuk tjabang di Semarang. 
Djuga kata2 terima kasih disampai- 
kan kepada dr. Roestamadji sebagai 
salah seorang pendekar dalam kaia- 
ngan I.D.I. di Semarang. Dalam per- 
temuan ramah-tamah ini nampak 
hadlir djuga Bupati Semarang dan 
Wali-kota Salatiga dengan  njonja. 
Pada sore hari para tamu pulang ke- 
tempat tinggalnja masing2. 

SELEKSI PANTJA LOMBA. 

Pada tg. 11 dan 12 Sept. jl. di 
Salatiga telah dilangsungkan seleksi 
perlombaan pantja-lomba dalam ni- 

veau Karesidenan jang diikuti oleh 
murid2 - dari sekolah — Jandjutan 
(S.M.P., S.G.B., P.G.A.). Adapun 
kesudahannja pertandingan jang me- 
liputi 5 nomor jani lari djauh, me- 
lempar tjakram, melempar lembing, 
Jontjat tinggi dan lontjat djauh: Ba- 
gian Putera no. 1 S.G.B. Demak: no, 
2 S.G.B. I Salatiga: no. 3 P.G.A. Sa- 
latiga. Bagian Puteri no. 1 S.G.B. II 
Salatiga: no. 2 S.G.B. I Salatgia: no. 
3 S.M.P, Kristen Salatiga. 

  

ketjakapan dari "the ruling. mino- 
rity” untuk merebut ' hati dari 
"the ruled majority”. 

Bila ketjakapan ini tidak ada, 
maka pada "the ruled majority” 
itu akan timbul rasa apathie, jg. 
dalam prosesnja lebih landjut da 
pat mendjadi suatu tendensi kea- 
rah separatisme dan achirnja da- 
pat memuntjak mendjadi sikap 
memusuhi dan perobahan "the ru 
ling minority” itu. 

Demikian 'antara lain sekreta- 
ris djenderal Ruslan  Abdulgani 
dalam pidatonja dihadapan para 
kursisten staf kementerian pene-   rangan. (Pia), 

ditetapkan | 
dr. Roestamadji, dr. Soeprapto dan' 

TRLYANA An KNSAi 
Aneka biaya KIGAH 

  

DJCBJA 
PENGGEDORAN SANDI- 

WARA 

Mengenai pengaduan Nj. Z. (Nj 
Zuchron) dari kampung Judonega- 
ran dalam bulan April jg lalu kepa- 
da polisi bahwa ia telah digedor ba 
rang2nja mas intan sedjumlah .ku- 
rang lebih Rp 25.000.— sebagai te- 
lah kita beritakan, lebih djauh di 
dapat keterangan bahwa setelah di 
selidiki oleh polisi di dapat kesim- 
pulan bahwa gedoran itu hanja me 
rupakan suatu sandiwara sadja, se- 
dang Nj. Z. setiap kali diperiksa se 
lala djatuh pingsan. Dari pihak po- 
lisi didapat keterangan, bahwa jg 
diadukan itu bukan suatu gedoran 
sesungguhnja tetapi hanja suatu pe 
nipuan untuk mengelabui keluarga- 
nja Nj. Z. terutama ibunja, jg mem 
punjai barang2 itu. Berhubung penga 
duan palsu itu maka pihak polisi te 
lah melakukan tuntutan pada Nj. Z. 
karena dianggap telah melanggar 

fatsal 220 KUHP, jalah mengadju- 
kan laporan palsu. 

PEMBUKAAN BANGUNAN-2 
PERTJOBAAN SELEKSI. 
Didapat keterangan bahwa pa- 

da hari Minggu tg. 20/9' jad. 
djam 8 pagi bertempat di Bulak 
Sumur, Jogjakarta akan dilaku- 
kan upatjara Penjerahan Bangu- 
nan-2 untuk ,Pertjobaan Seleksi | 
(Selectie proeven) jang akan: dise 
rahkan oleh Menteri Pertanian 
kepada Universitit Negeri Ga- 
djah Mada. Dalam usatjara ter- 
sebut akan datang djuga bebera- 
pa pembesar setempat dan jang 
akan pimpin upatjara tersebut 
adalah Prof. Dr. M. Sardjito, 
President Unv. Negeri. Gadjah 
Mada. 

TEGAL 

ATJARA KOMPETISI PSIS 
Atjara kompetisi PSIS dalam 

minggu ini sbb.: 
Hari Sabtu, tgl. 19 Sept.: SSS 2 

T- Garnizoen 2, Pandanaran: Ro- 
Imeo 2 — T.C.S. 2, Kalisari: Union 
3— Poris 3, Seteran. Hari Minggu, 

120 Sept.: Tjahaja Semg. I —- Poris 
2, Pontjol: T.C.S. 8 — Garnizoen 3, 
Pandanaran, Poris 4 — Union 4, 
Kalisari. 

KES. S.S.S. MENANG. 
Kes. S.S.S. Semarang jang pada 

tgl. 9 Sept. jbl. telah pergi di Majong 
Kudus, pada sore harinja telah meng 
adakan pertandingan sepakbola de- 
ngan Tries Kudus jang achirnja da- 
pat kemenangan 2—0. Pada tgl. 13 
Sept. di Pati Kes. S.S,S. telah me- 
ngalahkan Kes. Sjakta dengan angka 
2—0. : 

ROMEO LAWAN HBS 
Minggu sore tgl. 13 jl... bertempat 

ditanah lapang Pasaranjar Kudus 
telah dilangsungkan pertandingan se 
pakbola antara kesebelasan H.B.S. 
Kudus melawan kesebelasan Romeo 
dari Semarang dengan  kesudahan 
2—-0 untuk kemenangan  HBS Ku- 
dus. Pada nanti tgl. 18, 19 dan 20 
September jg akan datang 'kesebe- 
lasan S.S.S. Semarang dan kesebela 
san ,,Satrija” Ambarawa akan mela 
kukan pertandingan segitiga dengan 
C.H.T.N.H. Kudus, disamping itu 
disediakan sebuah piala oleh pani- 
tya, 

KEDJUARAAN TJATUR SMG. 
Hari. Selasa malam jl. telah di 

langsungkan perlombaan kedjuara- 
an tjatur Pertjas Semarang bagi- 
an babak kedua (kelassemen) di ge 
dung TCS djalan Mataram jg kesu 
dahannja sbb.: 

Kelas A. 
L. Harijandja Ong Khwat 

Siang 14—14. Abdulkadir — Pa: 
ngantyo 1—0. Cholis — Abdulrach 
man 1—0. Margono — The Kine 
Hoey 12—!45, Koesman — Darmadi 
01. 

Kelas B. 

Kho Tjong Houw — Junus Purba 
0—0. Tjoa Ging Hwie — Ong Hian 
Sing 1—0. Liem Thiam Hok 
Tjeng Kian Kie 1—0. Santoso Roes- 
winardi — Sabari 1—0. Auw Jang 
Tong Hwat — Siem Tiong Hoo 
1—0. 

Kelas C: 
Achmad — Ko Kiem Sing 1—0. 

Moh. Iksan Soedarman 0—1. 
Soejono — Wachdat O—1. Soehar- 
to Abdulwahab 0—0.' Liem 
Tjing Tong — Ang Sioe Sing 1—0. 

Barkah — Thio Kiem Ham 1—0. 
Pertandingan kedjuaraan Sema- 

rang ini dimainkan berturut-turut 
pada tgl. 14 s/d 25 Sept. di gedung 

T.C.S. mulai djam 19.00. sampai 
"23.00. 

    
Kesudahannja perlombaan tja- 

tur tanggal 15 September sbb.: 
Kelas A. 
Abdulrachman — Hariandja 0—1 
Darmadi ' — Margono 12-14 
Koesman — Abdulkadir  0—1 
Ong Khwat Siang — Cholis Y2-14 
Pangantyo — The King 

Hoey 12-14   KEPUTUSAN SIDANG 
DPRDS 

Baru2 ini DPRDS Kota Tegal te 
lah melangsungkan sidang pleno jg 
ke 8, bertempat diruangan sidang 
Balaikota Tegal dan dihadliri oleh 
8 dari 11 orang anggautanja. Kepu 
tusan jg diambil dalam sidang ini 
a.l. membentuk sebuah panitya dari 
DPRDS untuk melaksanakan pendi- 
rian Gedung Nasional di Tegal jg 
telah lama mendjadi putusan dewan. 
Modal jg telah ada berupa gedung 
bekas sositeit ,,Slamet” dan uang 
obligasi sebesar Rp 21.900—. Si- 
dang memutuskan djuga penetapan 
berlakunja instruksi Menteri Da- 
lam Negeri tentang keuangan ang- 
gauta2 DPD, Ketua dan Wakil Ke- 
tua serta. anggauta2 DPRDS, Ren- 
tjana “peraturan “Daerah tentang 
pemberian tundjangan tjatjad: Mem 
beri dispensasi kepada H.V. Ruben 
untuk mendjalankan perusahaan 
bengkel. motor di Djl.  Gilitunggel 
hingga achir September ini. Menge 
nai @atjara: penutupan kota Tegal 
untuk praktek Tabib2 Partikulir ba 
ru, belum dapat diambil keputusan, 
karena diantara anggauta masih be 

  
lum terdapat persesuaian faham. 

AAA 
Nn. EFFIE TJOA AKAN IKUT 
PERTANDINGAN MUSIK 
INTERNASIONAL DI 

DJENEWA 
Nona Effie Tjoa (anak perempu- 

an dari Tjoa Hin Hui di Djakarta), 
sebagai anak Indonesia “akan ikut 
dalam pertandingan musik interna- 
sional jg diadakan setiap tahun di 
Djenewa, Pertandingan musik inter- 
nasional: diadakan setiap tahun utk. 
memberikan kesempatan — kepada 
musikus2 muda diseluruh dunia, su- 
paja mereka terkenal. Umur dari 
tiap orang jg ikut bertanding tidak 
boleh lebih dari 30 tahun. : 

Pertandingan “ini akan disiarkan 
oleh Radio Djenewa, dan djurinja 
terdiri dari ahli2 musik jg terkenal 
dari Swis, Amerika Serikat, Peran- 
tis, Belgia, Italia dan Inggris jg tiap 
tahun harus dipilih. Semuanja di ba 
wah pengawasan Konservatorium di 
Djenewa. Biasanja penjerta nasional 
dikirim sendiri oleh pemerintahnja, 
tetapi nona Effie Tjoa pergi kesana 
atas inisiatif sendiri. 
Nona Effie Tjoa ditahun 1951 te 

lah mendapat medali emas pada 
pertandingan njanjian opera di Mi- 
lan (Italia), pertandingan J.B. Giot- 
te. Pada waktu itu banjak penjanji 
dari, Italia, Swis, Djerman, Ameri- 
ka dan Perantjis jg turut. | Kepada 
lima orang jg terbagus njanjinja te- 
lah diberikan hadiah uang dan 5 me 
dali emas. Demikian ,,Antara” dari 

PEGAWAI2 S.V.P.M, KE 
AMERIKA SERIKAT. 

Hari Senen dua orang pegawai 
SVPM, H. Achmad dari Sungei Ge 
tong dan M. Haccow dari Pendopo 
berangkat ke Amerika Serikat utk, 
selama tiga atau empat bulan untuk 
mempeladjari tjara2 pendjagaan dan 

  

  
Kelas B. 
Tjeng Kian Kie — Kho Tjong 
Houw 0—1: Siem Tiong Hoo — 
Santoso Roeswinardi O—1! Auw 
Jang Tong Hwat — Tjoa Ging 
Hwie O—l: Junus Purba w.o. — 
Liem Thiam Hok 0—1: Ong Hian 
Sing — Sabari w.o. 1—0. 

Kelas €. 
Ko Kiem Sing — Moh. Iksan 14 
—1, Soedarman — Soejono w. 
Oo. 1—0: Soeharto — Wachdat'1 
—0), Abdulwahab w.o. — Liem 
Tjing Tong O0—1: Barkah — Ang 
Sioe Sing 1—0, Thio Kiem Ham 
— Achmad 1—0. 

KOMPETISI PELTI. 
Kesudahan kompetisi tg. 13 Sept. 

1995 SbbwsP3s.P Per 2 OI RE 
1 5—0: D.B.C. I — O.K. 11 50. 

Atjara untuk Minggu jang akan 
datang ialah: C.H.T.C.S. TI 
KESHA DEVP: 5 D.K.I 
Pen PTS 

NAN MUA — TIONGHOA 
SINGAPURA 0 — 0. 

Dalam pertandingan  pertamanja 

ngapura, kesebeiasan Nan Hua lain 
daripada tradisinja jg sudah-sudan, 
tidak memperoleh kemenangan apa- 

apa. Pertandingan ini dilangsungkan 
Senen sore di Singapura. Pemain? 
dari kesebelasan tetamu ini menun- 
djukkan teknik jg menarik dan da- 

pat memikat penonton2 dari Singa- 
pura. Berulang2 barisan Nan Hua 
ini mematahkan garis pendjagaan !a 
wannja dan serangan2nja makin 
tampak banter tetapi pendjaga2 bari 
san Tionghoa Singapura tidak mem 
berikan kesempatan untuk Nan Hua 
mentjetak goal. 

Kesebelasan Tionghoa Singapura 
telah kehilangan kesempatan untuk 
mendapatkan kemenangan, pada 
waktu kanan dalam Boon Leong tak 
dapat memasukkan goal dalam pe- 
nalty terhadap Nan Hua. Kesebela- 
san tamu telah 'memonopoli sete- 
ngah permainan permulaan, sedang 
pada setelah turun minum kesebela- 
san Tionghoa . Singapura memper- 
oleh kesempatan dengan tendangan 
ig tjepat telah menghalangi kemung 
kinan Nan Hua untuk menjerang 

madju. : 

E Ruane 
EKONOMI 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi di Semarang tgl. 

15 Sept. 1953 jang tertjatat oleh 
Dunlop & Kolff sbb.: Kapok C pen- 
djual 79 bln. Okt./Nop, m.v.: Kas 
pok C min. kedjadian 1020 ready, 
Bidji kapok nom. 60 m.z, bin, Okt./ 
Nop. Kopi Rob. Kampong pendjual 
600/700: Kopi Rob. Ond. WIB/I 
kedjadian 925,  Excelsa WIB/I kes 
djadian 950:  Kedele pmi' Djember 
kedjadian 185: Gaplek kedjadian 33 
ex wagon desa z.z., Djagung putih 
pebmeli 97.50 ready Semg:s Katjang 
glondong terpilih pendjual 180: Ka- 
tjang osee tidak terpilih kedjadian 
220 bin, Sept./Okt.: Beras Kretek 
TC Tijeree pembeli 160: Widjen hix   pemeliharaan kesehatan rakjat serta 

perkembangan2nja, demikian public 
relations SVPM mengabarkan, 

  tam pembeli 200, Karung HC Green 
kedjadian 4.20 per lembar: Tali goni 
pendjual 4,25 per kg, 

melawan kesebelasan Tionghoa Si- ' 
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| miliki oleh Sultan 

  

nok. 
ak Mau Ikut Dibuang| 

    

   
   

  

mogok” itu sekarang 
tinggal ber-sama2 — dengan |P 

selir2 Ben Yussuf jang lebih tua 
usianja dan tidak disukai lagi di- 

    
   

        

   
   
     

    

   

    

   

   
   

    esawat diatas adalah pesawat jet Inggeris ,Hawker-Hunter”. Dengan pe- . 
sawat inilah baru-baru ini penerbang Neville Duke telah memetjahkan 
rekord-dunia kerjepatan terbang dengan terbang ketjepatan 722 mil sedjam. 

|. Seruan 

| UMMAT TI dalam membela | anasir2 terte 
947, jaitu p 

    

  

  

| Bachron Idris' memulai pe 
nja dengan menerangkan, b 

(sesudah $ njerahan 1 

pedjoang2 Islam jang sebelum 

.|sendiri sama sekali kembali  da- 
|lam masjarakat biasa. 
| . Karena mereka ini pada dasar 
nja masih memiliki sifat2 dan 
“djiwa pedjuang, sedang organisasi 
|jang menghimpunnja tidak ada, | 
sedang pada waktu achir2 ini ada 
|propaganda2 dari pihak tertentu 
jang hendak menjesatkan pikiran 

''rakjat Indonesia, timbullah dika 
langan sementara pedjuang2 itu 
fikiran untuk menghimpun sadja 

'tenaga mereka supaja bisa disa 
larkan kedjurusan. jang tidak me 
rugikan pada agama, negara dan 
bangsa. Ini mendjadi salah satu 
sebab: berdirinja Persatuan Bekas 
Pedjuang Islam Indonesia. 

  
istana Darul Salam, jang kini di- 

, Jang baru, Mo- 
(hammad ke-VI. Sultan Mohara- 
mad Ben Yussuf jang dipetjat | 
dari tachtanja itu kabarnja mem 
punjai 300 selir dan 20 mobil 
sport. (Reuter—Aneta). 
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PEMBERSIHAN SETJARA 
Menurut berita2 jang diterima di 

Johannesburg pada hari Senen maka 
polisi Inggeris kini mengadakan pem 
bersihan setjara besar?2-an di tanah 
datar sebelah Selatan sungai Shire. 
Gas air mata dan tongkat diperguna | 
kan oleh polisi dimana didjumpai per 
lawanan. Untuk menghambat gerak- 
an polisi penduduk telah meletakkan 
pohon dan menggali parit di djalan2. | 

Gerombolan-Terror 

Konsepsi PERBEPBSI 
| Untuk Kembalikan 

Keamanan 

tik Harus Diperingati Dulu—Bila Tidak 
Mau Tasjaf Harus Dihantjurkan 

Penampungan Supaia Bersifat Mendidik 
DELEGASI DPP PERSATUAN Bekas Pedjuang Bersendja- 

Sebab jang lain, kata pembitja 
ra, jalah karena nasib para bekas 
pedjuang . Islam ini tidak beda 
halnja dengan pedjuang2 Indone 
sia Jainnja. Sebagian memang 
sudah bisa memperoleh hidup jg 
Ibaik, tapi sebagian besar lagi 
masih dalam keadaan jang perlu 
dipikirkan. 

. Fitnah thd. Islam. 
Selain itu ada pula pendorong 

jang lain, kata pembitjara. Pembi 
tjara mengkonstatir bahwa pada 
waktu achir2 ini ada agitasi2 
(dari anasir2 tertentu jang melem 
parkan dakwaan2, fitnah2, tjatji- 
makian, penghinaan, penodaan 
nama dari agama dan ideologi 
Islam serta pemimpin2-nja. Bah 
kan djuga seorang pemimpin rak 

& 

Jg Bertudjuan Poli-   

Idris, ketua Persatuan Bekas Ped juang 

ahwa | Kagembiraan, karena djelas, bah 
kedaulatan, ' wa dikalangan ummat Islam sen 

'itu ikut serta dalam perdjgangan ' 
"militer guna menegakkan Repu- ' langkah2 
blik Indonesia, atas kemauannja Sebab, 

Iehron, telah melantjarkan 

Di daerah tsb dalam minggu jl telah 
timbul kerusuhan2 beberapa kali se ' 
bagai pernjataan protes terhadap ren 

ta Seluruh Indonesia jang diketahui Hadiwasisto Selasa pagi telah 
diterima Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri. Dalam perte- 

jat, wakil presiden Hatta turut 
pula difitnah dan dinodai nama- 

isrie pada tanggal 18 September 

hasil penanaman tebu musim jg. ' nam tebu dengan 
|. akan datang ialah 1 

“1954, produksi gula ditaksir akan nanam dengan pengolah tebu (pabe 
meningkat djadi 88.000 ton jang 'rik) diadakan perdjandjian 

tjana Inggeris mengadakan Federasi 
Afrika Tengah. 

Orang Tionghoa dan In- 
Si an 2. 2 Tang 

mpatbelas pemuda Tionghoa “ig 
pada tanggal 9 September bertolak 
dari Indonesia pada hari Senin telah 
tiba di Keelung, pelabuhan jang pa 
ling Utara dari pulau Taiwan, demi | 
kian kabar dari kantor berta Central : 
News Agency: Tiga diantara pemuda2 | 
tsbb akan melandjutnkan petadjaran 
nja pada universiteit, sepuluh melan 
djutkan peladjarannja pada sekolah 

dengan pendapat atau renfjana 

Antara lain mengenai penjempur- 

naan alat2 kekuasaan negara ' dan 

dasar2 pertahanan rakjat bagi peria- 

hanan nasional. , 

“Terhadap gerombolan, kepada .pe- 

h merintah disarankan agar membeda2 

menengah dan seorang melandjutkan kan gerombolan jang bersifat - kri- 

LA kerebatana gara? " minil/ banditisme dan jang  mempu- 
CAR MF : yr "njai tudjuan politik, jaitu geromibo- 

DA PEN an ant ilan jang membentuk negara dalam 
TANG SERAHKAN su- | tnegara Republik Indonesia (D.L., 

2 Par Pa |T.LI). Pada gerombolan2 jang ber- 
ML api osendet 1g smear GA sifat banditisme dan kriminil  (ke- 

an Sa 2 : tjuali jang memang terbukti benar2 
yuntuk Indonesia Alifahni al Mus- djahat) supaja lebih dipergunakan 
- F 3 : 3 tjara untuk menarik mereka agar 
jang akan datang akan menje- au memihak Republik Indonesia 
rahkan sb kepertjajaannja ke dan memerangi gerombolan2 “jang 
pada Presiden Sukarno di Istana mengedjar tudjuan2 politik. Pada 
Merdeka. Hari Senen Duta B2- mereka ini harus “dengan sungguh? 

  

  
# 

      
sar Mesir itu telah mengundjungi | dilakukan pendidikan mengubah dji- 
Perdana  Menier “dan Menteri | wa, sedang gerombolan terror jang 
Luar N “ai. Mr. Ali Sastro- | mengedjar tudjuan politik, sesudah 
amidjojo “di Pedjambon untuk | diberi peringatan2 seperlunja dengan) 

tidak ragu2 harus dihantjurkan. 
  

Penanaman Tebu Rakjat Di Tjirebon 
Makin Luas— Rakjat Mendapat Kredit 

200 Dari Jajasan Tebu Rakjat 
EADAA (AN PEMBANGUNAN dalam lapangan perekono- 

jam maja di Tjirebon tampak makin baik, djika dibanding- 
kan dengan daerah2 lain. Suatu gedjala jang djelas jalah dengan 
hampir tidak ada kelihatan pengemis2 didjalan2, pada hal dulu- 
aja daerah Tjirebon adalah ,gudang pengemis”. Pembangunan da 
lam lapangan perekonomian ini adalah akibat langsung dari ma- 
kin baiknja keadaan keamanan”. Demikian a.l. kesan rombongan 

perekonomian dari pemerintahan propinsi jang baru sadja menin- 
djau daerah Tjirebon. Objek2 perekonomian seperti pergulaan, 
perikanan dil tampak madju jang dengan langsung  menjebabkan 
naiknja taraf hidup dibandingkan dengan tahun2 jang lalu. Ter- 
ntama dalam lapangan penanaman tebu tampak kepesatan kema- 
djuan, baik mengenai arealnja maupun mengenai produksinja. 

Produksi gula didaerah Tjire-| ' Hubungan pabrik dengan 
bon sadja pada tahun jang lalu | petani tebu baik. 
ada 74.000 ton, sedang sebagaij Hubungan antara petani2 pena- 

Ld paberik2 gula jg 

      

   

tahun 1953/ | memasak tebu2 tsb baik. Antara pe 

tentatig 

berarti kenaikan produksi seba- | harga tebu, penanaman, dil. jg Jang 

njak Ik. 2075. Kenaikan produk- sung diawasi oleh pemerintah. Kesu 

si gule ini disebabkan makin luas 'litan jg ada sekarang ialah berupa 

nja peranaman tebu. Pada tahun | makin Me an Na Lan 

jang lala | tanam “». "menanam tebu, karena melih: 

Pa SO Kan Pa nja harga tebu, hal mana dapat me- 

400 hektar tanama: « tebu rakjat: njulitkan paberik gula karena pena 

. ng areal tanama 2 naman tebu melebihi kekuatan peng 

Lena |tanaman tebu mu- gilingan paberik. Rakjat jg kurang 

  

     

  

    

       

    
    

    

sim j.a.d. ialah 7.500 hektar, ter- , : bai ee ANN On ma 2 obi Teka Oa tahuannja mengenai penana- 

masuk "ag hektar tanaman tebu La tebu Kai dapar bantuan . moril 

Fakjaka “en ngan Bp dari onderneming2 berupa bimbi- 
5 Aki 3 ngan tehnis bagaimana menanam te 

Akibat: Abu sebaik2nja. Nafsu rakjat jg ma- 
sa kin besar kedjurusan pergulaan ini' 

Kemadj 5 1g ,oleh pemerintah akan disalurkan ke 
pada pergulaan 'pembikinan gula sendiri dalam pa- 
soal2' keamanan berik sendiri, dengan mendirikan 
besarnja : T- sebuah paberik gula dihari kemudi- 

hadap | 2 lan. Rata2 sebuah paberik kekuatan 

pemerintah menggilingnja meliputi areal. pena- 

  

aman tebu seluas Ik. 1000 sampai 

“13000 hektar, hal mana mudah di pe 

  

kan kredit kepa 
nam-tebu. - Kalau sebelum 
1952 penanaman tebu. ole 
hanja 'atas inisiatif bag 
maka sesudah tahun itu, ban 

tebu adalah petani2 
ka, maka perhatian pemerin 
djurusan tebu tsb mengakibatkan 
zani2 tebu itu mendjadi ' petani2- 
merdeka dengan mempunjai . tanah: 
sendiri “dan djika “menanam " tebu 
mendapat pindjaman bea dari peme 
rintah. 3 2 Uh 

t| diri. Tetapi mengingat besarnja bea 

"|ja pembikinan paberik jg akan me- 
1|liputi djumlah puluhan djuta itu, 

maka sementara mendapatkan pet:g- 
alaman2 dalam penanaman2,' hasil 

“Iig sekarang didjual kepada paberik2 

dari onderneming2. 

. Didaerah Tjirebon ada terdapat 6 

    
  

    

   
  

     
  

dapat djalan, sedang jg 2 lainnja ti 
dak dapat giling. 

Kemadjuan dalam usaha 

  

   

Kredit ig diberikan oleh pemerin| k , tah jg dilakukan lewat Jajasan Tebu menaikkan produksi guls ig 4 ler at ajasan TER Untuk tahun ini pemerintah Rakjat jg berkedudukan di 3 an je TNAh kwantum tuk daerah Tiirebon jg luas .Ibermaksud mentjapai 
leh rakjat 2 irei nlproduksi gula sebanjak ' 700.000 

seluas 3.000 hektar, ada Ik. 15 dju-| ton, untuk seluruh Djawa. Kwan- 

ta rupiah, karena tiap hektar akan |tam jang ditjapai tahun jang lalu 
mendapat pindjaman - Rp 4.000.—fialah 570.000 ton. Dan melihat 
a Rp 5000 0. Ikemadjuan2 jang terdapat dalam 

  

“ 
      wa ana 

muan itu delegasi membentangkan maksudnja .jang merupakan .nja. Walaupun ada fasah 156 

bangunan Pereko- 

muhi oleh tanaman tebu rakjat sen-| 

pendjelasan terhadap konsep pelaksanaan pemulihan keamanan da 
lam negeri jang telah disampaikan sebelumnja kepada Wakil Per-  nah2 itu didjalankan terus oleh 
dana Menteri I Wongsonegoro dan Menteri Pertahanan Iwa Kusu- ! pihak2 terten 
masumanfri. Konsep Perbepbsi mengenai pelaksanaan pemulihan 'langkah2-nja malahan 

ngan segera, serta mau memihak ke- 

pada Negara Republik sxelonesia, ha 
rus diperlakukan dengan baik. Jang 
masih berhasrat untuk mendjadi ten- 
tara dan mau membasmi terror jang 
mengedjar tudjuan politik harus di- 

terima masuk dalam T.N.L., sedang 
jang tidak suka “ supaja dimasukkan 
dalam  kamp2: rehabilitasi dimana 
mereka diberi peladjaran untuk be-! 

kal hidupnja dalam masjarakat. Da-! 
lam pada itu mereka harus diberi 
alat2 produksi, baik berupa mesin2 
ataupun tanah untuk bertani. Sistim 
penawanan seperti sekarang, dimana | 
tawanan2 itu hanja disuruh makan | 
dan tidur dapat. membawa akibat | 
demoralisasi dan terlalu - memberat- 

kan beaja negara. Oleh sebab itu 
kamp2 rehabilitasi harus diadakan 
didaerah-daerah jang aman dan  di- 
tempat-tempat dimana mereka itu 
langsung dapat praktek berproduksi. 

Tindakan terhadap onder- 
neming jang sekongkol. 

. Terhadap orang Belanda termasuk 
kaum ondernemer asing jang dalam 
keadaan operasi jang dilakukan oleh 
alat2 kekuasaan negara didapatkan 
bukti2 turutnja serta, dalara penga- 
tjauan, harus berlaku tindakan? mi- 
liter atau sedikit?nja dinsir dari In- 
donesia dan miliknja disita dan di- 
bagikan kepada rakjat. 
Keterangan delegasi tersebut 

nurut pirkak Perbepbsi 
sambutan jang baik dari 

Pertahanan dan delegasi itu 
diterima menghadap Jagi 
minggu jang akan datang. 

Pertemuan dengan Sekre- 
taris Gabungan “Kepala2 
Staf, Let. Kol. Daan Jahja 

Berbitjara mengenai “masalah2 
bekas pedjuang bersendjata, me 
ngenai ketentaraan dan pertahan- 
an negara, wakil DPP Perbepbsi 
Hadiwasisto mengadjukan usul 
kepada Let. Kol. Daan Jahja se- 
bagai Sekretaris Gabungan  Ke- 
pala-kepala Staf dan - DPP Per- 
bepbsi. 

Adjakan tersebut diterima baik 
oleh Let. Kol. Daan Jahja “dan. 
menjanggupi akan meneruskan- 
nia kepada KSAP dan ' semua 

me- 
merdapat 
Menteri 

akan 
dalam 

Kepala2 Staf Angkatan Perang. 
. Demikian keterangan ketua de 
legasi DPP Perbepbsi Hadiwasis- 
to. " 

PEMBERSIHAN DIKALANG- 
AN PARTAI KOMUNIS 

DJEPANG. 
Dari kalangan polisi pada hari Se 

nin diterima keterangan, bahwa par 

  

tai komunis Djepang dewasa ini se 
dang mendjalankan pembersihan se 
tjara besar2-an dikalangannja sendi- 
ri terhadap apa jang disebut fraksi 
Beria. Walaupun kabarnja hanja dua 
pemimpin jang tersapu oleh gerakan 
pembersihan ini, namun dikatakan, 
bahwa tjabang Tokio dan Yokoha- 
ma dari partai tersebut telah menga 
lami keributan oleh karenanja. Ke- 
dua pemimpin jang terkena sapu 
pembersihan itu” kabarnja Kazaha- 
ya Yasoji, bekas utusan dan anggota 
central comite, dan Ito Rithu, bekas 
anggauta politbiro. 

  

produksi jang antara lain terlihat 
didaerah 'Tjirebon itu, maka 
kwantum 700.000 ton tersebut 
akan mudah ditjapai. Dapat di- 
tambahkan, bahwa produksi gula 
Indonesia sebelum perang, ialah ' 
pada tahun 1942 ada satu sete- |   

|buah paberik gula kepunjaan perke- 

'Ibunan2 asing. 4 Paberik kini masih ' 

ngah djuta ton. Dari satu sete- | 
ngah djuta ton tersebut jang 
1.050.009 ton adalah untuk ex- 
port sedang sisanja atau 450.000 
unfuk konsumpsi dalam negeri. 
Areal penanaman tebu sebelum 
erang ialah 90.000 hektar  dise-: 

farah Djawa dan djunilah perke- 
bunan ada 100 buah dengan 96 
buah paberik gula. Dari 96 pabe- 
rik gula ini sekarang hanja ada 
46 paberik ada dalam keadaan 
baik dan dapat menggiling tebu. 

Oa Bisma 

i 

    

KUHP jang masih berlaku, fit- 

tsb., jang dalam 
mentjari 

keamanan dalam negeri dalam banjak hal dikatakan telah sesuai kawan didalam maupun diluar 
Menteri Pertahanan. Islam. 

: : ! lam hubungan ini pembitja Gerombolan. jang menjerah- dan ' Da : f : : 
menundjukkan  perielesalar-ia - de- TA menjatakan  kegembiraannja, 

.bahwa ada golongan Islam jang 
'mula2 diadjak oleh anasir2 itu, 
achirnja dengan spontaza (teluar 

  

(Rita Hayworth 

Diantjam Akan 
| Di buouh 

  

t 

| Kalaula Tak Mau Kem- 
bali Kepada Aly Khan 
SETELAH DITERIMA surat2 

antjaman oleh Rita Hayworth, jg 
ditudjukan kepadanja sendiri dan 
anaknja perempuan Yasmin, ma 
ka kedua anak dari bintang lajar 
putih itu didjaga keras. Advokat 
nja, Hartley Crum, pada hari 

| Minggu menerangkan di Los An- 
geles, bahwa telah diterima sepu 

tjuk surat jg berisikan antjaman 
bahwa ibu dan anak akan dibu- 
nuh, ketjuali djika Rita suka 
kembali dengan segera kepada 
pangeran Ali Khan, bekas suami 
nja. : 

"Rita Hayworth, jang tinggal di 
| Las Vegas, Nevada, dalam ming 
|gu jang-lalu telah menerima dua 
|putjuk surat antjaman jg kemudi 
|an diserahkannja kepada Federal 
|Bureau 'of Investigation, demiki- 
lan Crum. Bintang lajar putih itu 
mempunjai seorang anak perem 
puan lain, Rebecca Welles, jakni 
dari perkawinannja dengan Orson 
Welles, pemain dan producer. Se 
perti telah dikabarkan, Rita Hay- 
worth hendak menikah dengan 

telah pertjeraiannja dari isterinja 
selesai. : 

SEFORANG ,,DJENDRAL” 
MAU-MAU TEWAS 

Diumumkan di Nairobi pada 
hari Senen bahwa dalam gerakan 
jang dilakukan oleh 2 kompi pa 
sukan2 keamanan Inggris di Ken 
ya pada hari Senen pagi . telah 
dapat ditewaskan dalam sebuah 
desa seorang ,.djendral” Mau- 
Mau, diduga pemimpin jang ter 
penting ke-4 dari organisasi Mau 
Mau. Sementara itu didapat, ka- 
bar bahwa pasukan2 'balabantuan 
Inggris telah sampai di. Nairobi 
pada hari Senen. (Antara) 

GEMPABUMI DI JUNANI, 
Observatorium Athena mengu 

mumkan bahwa pada hari Senen 
telah tertjatat gempa jang kuat 
kira-kira pada djam 14.00 GMT. 
Diduga bahwa pusat gempa ter 

“letak kira-kira 140 mil sebelah 
Barat Athena. Sementara itu di 
dapat kabar bahwa gempa tadi 
terpusat didekat Agricion dan 
menimpa kota2 lain ja'ni Patras, 
Tripolis, Arta dan Preveza. 

Direktur Di- 
kepung Oleh 
Burah-nja 

Senin malam polisi di. Caleutta te 
lah membebaskan 8 orang d'rektur 
dan beberapa orang pegawai sebuan 
firma Inggeris jang telah dikepung 
oleh buruhnja  dikantornja selama 
1012 djam. S.W. Taylor, kuasa usa- 
ha firma MacNeilland Barry Ltd de 
ngan perantaraan telpon mengatakan 

  
bahwa kantornja telah dikepung oleh | 

pekerdja2 jang menuntut diberinja 3 
bulan gadji penuh, berhubung dengan 
adanja perajaarn2 Puja jang akan da 
tang ini. Ke-8 orang ini dikurung da 
lam kantornja jang 'terletak diting- 
kat jang ke-3 gedung firma itu. Mac 
Neil and Barry Ltd adalah agen2 un 
tuk beberapa firma Inggris di India 
termasuk maskapai perkapalan jang 
terkenal Macknon dan Mackengzie, 

penjanji Dick Haymes segera se 

dari 'aksi2 jang diselenggarakan. 

diri sudah mulai ada jang insjaf 
akan  kekeliruannja mengikuti: 

anasir tertentu tsb. 
kata pembitjara,  Isiam 

adalah ibarat satu badan jg tidak 
bisa dipisah?-kan. Apabila mata 
disakiti,  badanpun  seluruhnja 
akan merasakan sakitnja. 

Islam adalah agama perdamai 
an, menghendaki damai didalam 
maupun dengan pihak? diluar 
Islam. Tapi damainja Islam ada 
lah damai konsekwen, bukan da- 
mai jang berarti harus memberi 
kan pipi kanan setelah pipi kiri 
dihantam. — Islam mengadjarkan 
supaja serangan dibalas dengan 
serangan jang setimpal. 

Anasir2 tertentu, menurut Ba 
fitna 

han2 guna membalas dendam ter 
hadap ummat Islam. Anasir2 itu 
memfitnah seolah-olah ummat 
Islam “adalah pengatjau2 negara, 
bahkan lebih tegas lagi seolah- 
oleh Masjumi parallel dengan DI 
dan TII. : 

Kata pembitjara dalam Islam 
diadjarkan, bahwa fitnah adalah 
lebih djahat dari pada pembunu 
han. Maka bekas pedjoang Islam 
tidak akan membiarkan fitnah2 
itu berdjalan terus. Adapun dja- 
lan jang akan ditempuh bukan 
“militer, karena djalan ini sudah 
tidak sesuai dengan keadaannja 
PBPII akan melaksanakan sega- 
la programnja dengan politis. 

Menjebut ringkasan dari tudju- 
an PBPII pembitjara berkata: 
Kami akan berbakti kepada ne- 
gara. ara anggota kami akan 
kami bawa tegas2 kepada tudju 
an, ikut serta membangun nega- 
ra dan terlaksananja  adjaran2 
Islam dalam negara R.I. Kami 
akan memperbaiki nasib bekas 
pedjuang Islam. 

Ada nasir memetjah be- 
lah ummat Islam. 

Pembitjara kemudian  memper- 
ingatkan bahwa ummat Islam wak- 

tu ini hidup dalam pertjobaan sam- 
pai dimana tekadnja membela aga- 
manja. Sebab ada anasir2 tertentu 
jg sengadja melemahkan ummat Is- 
lam dengan memetjah persatuannja. 

Langkah2 - memetjah persatuan 
Islam ini dimulai sedjak tahun 1947, 
jaitu waktu lahirnja — kabinet Amir 
Sjariffuddin. Diperingatkan, bahwa 
pada waktu itulah PSII diactiveer 
kembali, suatu hal jang sebenarnja 
bertentangan dengan: kebulatan tekad 
ummat Islam jang pada permulaan! 
revolusi telah memutuskan Masjumi | 
sebagai satu2nja organisasi dan par- 
tai Islam. 

Usaha Amir itu tidak lain ka- 
rena golongannja takut akan per- 
satuan Islam, jang pada waktu 
pembentukan kabinet dimasa itu, 
dengan diwakili Masjumi tegas2 
menolak duduk dalam kabinet. 

Usaha memetjah persatuan Is- 
lam itu berdjalan terus. Berhu- 
bung dengan itu Persatuan Bekas 
Pedjuang Islam Indonesia akan 
mengeluarkan kritik dan mempe- 
ringatkan bapak2nja supaja bisa 
memulihkan persatuan Islam 
kembali. Sebab perpetjahan da- 
lam Islam “ sematjam jang ada 

Sikapnja—      
  
  

(Fitnahan Adalah Lebih Djahat Dari Pembunuhan 
Sen an MN |. Bekas Pedjoang Islam Menegaskan 

| n Spj Ummat Islam Pulihkan Persatuannja 
AM PADA waktu ini sedang hidup dalam pertjobaan sampai dimana tekadnja 
Mara Tapi ummat Islam Indonesia kenjataannja sekarang terpetjah. Rupanja 

tentu jang takut pada adanja persatuan dalam kalangan ummat Islam pada tahun 
da waktu lahirnja kabinet Amir Sjarifuddin. Keterangan ini diutjapkan oleh Bachron 

r tuan Be Islam dalam resepsi penutupan musjawarah besar perhim- 
punan tersebut di Jogja jang ber.angsung pada tanggal 12 sampai dengan 13 September. 

menegaskan, bahwa peristiwa 
Madiun adalah suatu pemberon- 
takan terhadap negara, jang oleh 
|Amir-Muso sedianja “hendak di- 
letuskan dibulan Nopember '48, 
tapi terpaksa dipertjepat berhu- 
bung dengan botjornja rentjana 
itu. “Karena pemberontakan itu 

| gagal, maka sedjarah hendak me- 
reka putar balik dengan. menga 
takan sebagai ,,provekasi Madi- 
|un” jang katanja dibuat oleh pe- 
merintah Hatta. Sedjarah mem- 
buktikan, bahwa peristiwa Madi- 
un adalah pemberontakan kaum 
komunis terhadap negara Repu 
blik Indonesia, kata — Bachron 
jang selandjutnja menegaskan, 
bahwa PBPII akan membela ke- 
benaran sedjarah ini. 

Hari berkabung nasional 
Achirnja pembitjara menerangkan 

sebab2nja PBPII menghendaki hari 
petjahnja peristiwa Madiun sebagai 
hari berkabung nasional, jaitu utk 
memperingati rakjat jang telah men 
djadi korbannja peristiwa Madiun. 
Djadi bukan hari berkabung nasio- 
nal sebagai jg diinginkan oleh PKI. 
Karena PKI hendak mengadjak rak 

jat seluruhnja berkabung atas kega- 
lan mereka dalam pemberontakan- 
nja itu, kata Bachron mengachiri pe 
datonja. 

Selandjutnja Persatuan Bekas Pe- 
djuang Islam Indonesia dalam mu- 
sjawarah besarnja itu telah mengelu 
arkan statement jang menjatakan, 
bahwa mengingat pertikaian? politik 
jang sedang meruntjing dewasa ini 
perhimpunan tersebut tidak menjetu 
djui djika pemerintah mempersendja 
tai -rakjat kembali untuk menegakkan 
keamanan negara. 

   
       Mang (yancla 

Djaksa Agung Radjin Kerdja — Ia Pandai Main 
Piool—Nany Josodiningrat Ketjopet Dompet-nja 

—Para Bintang Radio Kebanjakan, Murid Dari 
Guru-guru Njanji Jang Terkenal - Banjak Harapan 

Bagi Penjanji-penjanji Kita Dibari Depan. 
DENGAN KEMENANGAN GEMILANG dari Pak Ali- 

Wongso itu, berarti. pikulan Pemerintah sekarang lebih berat. Se- 
bab, semua rahajat lalu sudah mulai mengharapkan akan tinda 
kan2nja jang keras betu!2. Kerasnja ini tidak hanja kepada itu 
matjam2 pengatjau jang bersendjata, entah apa sadja namanja. 
Ini memang harus segera diambil tindakan keras tegas. Tetapi 
djuga terhadap itu crang2 jang suka omong sembrono dan sem- 
barangan "asal bunji” sadja mesti Pemerintah djuga  tandjukkan 
godamnja. Bungkem itu mniulat! Lebih lekas lagi lebih baik akan 
tindakan Pemerintah terhadap koruptor2 jang banjak  matjamnja 
itu. Terutama koruptor2 duwit Pemerintah jang pulahan ribu. 

Maka betapa senangnja rahajat memberi iuran kata (ini “bahasa 
mendengar berita2 tentang kemena- | Djawanja: urum rembug).  Me- 
ngan pihak. Tentara dalam mengha- mang sudah kelihatan madju se- 
dapi grombolan2: Betapa senangnia ikali bintang? kita sekarang ini. 
rahajat mendengar tindakan2 mas Suaranja jang mikrofonis, pem 

mr. Iskag Tjokrohadisurjo itu. Tju- pawaan lagu, rasa kesenian dan 
-. ini an Mapala SeBera disusul | expressinja, tehnik njanjinja, dan 

Na On Tg En |#jaranja — “berpakaian,  semuanja 
baru jang betul? melindungi dan ine: Mendjadi satu bisa disebut: me- 
runtun pertwahaang nesiond. Pet (ninesikan its senbnjani Indone N £ £ ne S. se KE jt PA 33 2. » 

Pa en MTI sia. Lagu2 pilihannja pun umum djuga harus distop sadja, ' dari pada": : ik 
menehabiskan Hang Inja termasuk setengah klasik, 

Lebih senang lagi rahajat. melihat langgam baru jang agak sukar. 

tindakan2 Djaksa Agung jang dengan |“ Djadi bukan krontjongan seper 

tjepat, tepat dan teliti sekali 'meng- | ti dulu, Kalau toh ada lagu Kron 
usut segala perkara jang besar2. |tjong jg dinjanjikan, Pir Pa 0 
MEMANG KEDJAKSAAN lain sekali dng jang dahulu. Per 

AGUNG adalah salah satu saka- |tama kalinja ini soal sjairnja, 
guru Negara didalam  mendjaga kedua soal bezetting musiknja. - 

keamanan, keadilan dan kesedjah |Krontjong dimainkan dng orkes 
teraannja. Dasar didampingi Ke- besar seperti Orkes Radio Saiful 
pulisian Negara jang utuh patuh Bahri itu, memang enak sekali 
djuga. Wah, ini semua gambaran | didengar. Ini berarti menaikkan 

    

        

“PBPII pertjaja — demikian state- 
ment itu selandjutnja bahwa selu 
ruh angkatanoperang dan polisi ne- 

  

gara kita tjukup kuat untuk membas 
mi pengatjau regara kita. Berhubung 
dengan itu PBPII sangat menentang 
djika pemerintah mengidzinkan ba- 
taljon sukarela jang dipersendjatai. 
Sebab hal itu akan lebih menambah 
kekatjauan semata-mata. 

Achirnja statement itu mengharap 
kan agar rakjat Indonesia tetap was 
pada dan hati2 dalam menghadapi 
suasana dewasa ini. (Pia). 

Pendidikan 

Pegawai Staf 
Penerangan 

Latihan parlementaria jang diikuti 
oleh Lk. 100 orang pengikut pendi- 

| dikan pegawai staf kementerian pe-! 
nerangan jang akan berlangsung se-' 
lama 2 minggu telah dibuka dengan 
resmi oleh direktur pendidikan tsb 
pada hari Hinggu pagi, demikian ka 
bar dari kementerian penerangan. 

Dalam kata pembukaannja direk- 
tur pendidikan itu antara lain menja- 
takan, bahwa maksud latihan parle 
mentaria “ tersebut ” adalah untuk 
mempraktekkan “ peladjaran2 teori 

lan. (Pia). 

  

PENERBANG JUGO MINT. 
ASIL. 

Seorang penerbang Jugoslavia, jg 
biasanja - mengemudikan — pesawat 
Thunderbolt, jaitu Jetnan Nicola Jak 

sec jang berusia 26 tahun, pada hari 
Senin mendarat dilapangan terbarg   sekarang, adalah bertentangan 

dengan hukum2 Islam. Perpetja- 
han nistjaja tidak akan terdjadi, ' 
sekiranja pada saat2 ada perse- 
lisihan para pemimpin Islam itu 
ae: kembali pada hukum2 Is- 
am. 

Provokasi atau pemberon- 
takan Madiun. 

Ketua PBPII dalam pidatonja 
mengemukakan  djuga, bahwa 
perhimpunannja hendak membe- 
rikan pengertian jang  djudjur 
tentang. peristiwa Madiun, jang 
olehnja disebut . pemberontakan 
Madiun, sedang oleh pihak2 ter- 
'tentu menurut Bachron diberi 
nama ,,provokasi Madiun”. 

Dengan mengemukakan urai- 
an2 pandjang . lebar, pembitjara   

ranan—Bom. Coba't Akib 
— Sinar Gamma- 

KALANGAN JANG DAP 
kan pada hari Senen bahwa tjara 
njai djuga bom kobalt menimbul 
pada kenjataan bahwa Sovjet- su 
kini P imuman sematjam itu 
rintah Sovjet seperti pengumum 
njai bom zat air jg Mebel 
Malenkov sendiri 

Sementara itu kalangan sardjana 
di Paris mengemukakan bahwa ke- 
njataan Sovjet sekarang memiliki 
bom kobalt tidak menimbulkan ke-' 
heranan besar karena ' pemakaian 
bom kobalt itu merupakan hasil jg 
logis dari rangkaian  penjelidikan2 | 
ig bertalian dengan pembuatan bom : 
atom. Ba 

Diterangkan oleh para sardjana | 
bahwa bom kobalt dapat dikatakan 
jalah sebuah bom uranium biasa jg 
kegiatannja “lebih lambat.  Kobalt 
mempunjai 'sifat dapat  menjimpan 
sinar gamma, jg membawa maut, | 
dan melepaskan sinar itu setjara 
berangsur2. Bom atom biasa jg di 
lapisi dengan kobalt  mempunjai |   kegiatan dalam  djangka waktu jg' 

4 

  

i pada tg. 8 Agustus jl. 
kobalt di Rusia telah didapat oleh AFP dari sumber2 tak resmi dan 
sensor Sovjet mengizinkan bahwa berita2 itu disiarkan. 

Aviano dekat Udine (Italia). Pener- 
bang Jugoslavia itu minta hak dilin 
dungi sebaga seorang pelarian dari 
pembesar2 setempat. 

CHARLES L. BOETE WAKIL 
KEPALA STAF ANGK. 

DARAT A.S. 
Angkatan darat A.S. mengumum- 

kan pada hari Senin, bahwa djendrai 
Charles L. Bolte, panglima besar pa 
sukan2 Amerika di Eropah akan ui 
angkat sebagai wakil kepala staf ang 
katan darat Amerika jg baru. Bolte 
akan menggantikan John E. Hull, js 
telah diangkat sebagai . pengganti 
djenderal Mark Clark, panglima ter 
tinggi pasukan2 Amerika di Timur 
Djauh. Bolte akan menempati djaba 
tannja jang baru itu pada tanggal 1 
Oktober, 

Tidak Mengherankan 
Russia Djuga Panjai 

- Bom - Cobali 
Hanja Tjara Mengumurikann'a Timbulkan Kehe- 

atnja Bisa Terasa Lama 
nja Tetap Lama 

AT mengetahui di Paris menjata 
Sovjet mengumumkan  mempu- 

kan keheranan lebih besar dari 
dah memiliki bom tsb. Hingga 
diadakan setjara resmi oleh peme 
an bahwa Rusia sudah mempu- 
oleh P,M.. Sovjet Uni Georgi 

Berita2 tentang bom 

sangat lama. Bom atom jg telah di 
djatuhkan diatas Hiroshima 2 ming 
gu sampai 1 bulan sesudah meledak 
masih terasa pengaruhnja sedangkan 
bom atom jg berlapiskan kobalt 
mungkin masih pengaruhnja 20 atau 
30 tahun sesudah meledak. Maka 
dari itu bom kobalt lebih berbahaja 
daripada bom atom biasa demikian 
ditegaskan oleh para sardjana tsb. 

Reaksi A.S. 
Berita dari Washington selandjut- 

nja mewartakan bahwa Panitia Te- 
naga Atom A.S: tak bersedia mem- 
beri komentar terhadap kabar2 dari 
Moskou bahwa sekarang Sovjet Uni 
memiliki bom kobalt. Seorang djuru 
bitjara panitia tsb menegaskan bhw 
ia tak tahu-menahu tentang kabar2 
itu, (Antara), 

  

jang telah diberikan selama 10 bu-| 

memamerkan suatu mode baru ke 
matjam ,,kemben” jan 

bagus dari Republik Indonesia jg 
sudah masuk usia 2 windu ini. 

Tentang  Kedjaksaan Agung 
ini, kita pernah mengikuti dje- 
djak Pak Djaksa Agung Suprapto 
sehari suntuk waktu kerdja, mu- 
lai pagi djam 9 sampai djam 
satu. Harinja Saptu. Kita duduk 

“diluar pintu kerdja Pak  Djaksa 
Agung. ,,Nongkrong” sadja sam- 
bil lihat apa sebenarnja apa jang 
terdjadi- sehari2. «Perkara .. tamu 
djangan tanja, ganti berganti ba- 
njak. Tjuma hari menerima tamu 
sudah ditentukan, jakni Kemis 
djam 10 sampai tentu waktu 

:kerdja. Dan sering kita lihat Pak 
Prapto keluar dari kamarnja me 

| nudju kekamar lain jaug banjak 
sekali di Kedjaksaan Agung jang 
|besar itu. 
| Ini menimbulkan pertanjaan dalam 
hati. Setelah kita tjari. keterangan, 

' mendapat pendjelasan bahwa demi- 

Ikianlah watak Pak Prapto. Djarang 
' sekali memanggil pembesar . seba- 
wahannja utk dimintai keterangan 
ini atau itu, atau meminta surat ini 
atau itu dari bawahannja. Tetapi te- 

  
» 

rus sadja datang sendiri kekamar jg.' 
diperlukan menemui pembesar2 atau 
pegawai2 jang diperlukan. Ini lebih 
tjepat dan terang dari pada kalau 
mesti memanggil orang itu dahulu. 

Banjak makan waktu. 

Sifat ini meskipun nampaknja KE- 
TJIL, tetapi menurut pendapat kita 
ini sudah menekankan watak jang 
sebenarnja. Jakni segalanja ingin se- 
gera beres, tepat, djitu dan djelas. 
Inipun ternjata didalam pemeriksaan 
orang2 jang kena perkara atau se- 
dang di-verhoor. Pembatja tentu se- 
ring membatja kabar verhoornja si 
Polan atau si Suta' sudah berdjalan 
sekian djam,' kadang2 sampai sore, 
sampai malam. Ini njata. Sebab di 
itu hari waktu kita ,,nongkrong” di- 
luar kamarnja tadi, didalam sedang 
dilakukan pemeriksaan terhadap se- 
orang jang perkaranja sedang di- 

periksa. Ini sampai 2”24 djam lama- 

nja. Kruisverhoor. Wah, kata hati 
kita, kalau pertanjaan bertubi2, dari 
beberapa djurusan, sekian djam Ia- 
manja, memang rada-rada bisa bikin 
gemetar dan panas-dingan terhadap 
orang jang tersangkut, tetapi jang 
demikian itulah jang penting ' dan 
bisa mengeluarkan apa2 “jang di- 
perlukan. Dan disinilah ternjata dju- 
ga ketelitian, ketjepatan kerdja dari 
Kedjaksaan Agung itu. 
SIDANG PEMBATIA tentu su: 

dah pernah lihat mungkin sudah ke- 
nal pada Bapak Djaksa Agurig Su- 
prapto ini. Orangnja sudah tua, ram- 
butnja sudah putih, pendiam, keji 
orangnja, ernstig selalu air-mukanja, 
tetapi bukan main ramah-tamahnja 
terhadap tetamu dan bukan main 
enaknja bertjakap2 dengan beliau 
itu. Sebagai ,.penjelidik” kita ingin 

an Pak Prapto. kalau sudah dirumah. 
Ternjata 'ini umumnja waktu diisi 
dengan pekerdjaan. Dirumah masih 
bekerdja. 'Membutja2  surat2 jang 
bertumpuk, mendengarkan lagi se- 
mua prosesvrbaal2 d.l.I. pekerdjaan. 
Kalau masih ada waktu senggang, di 

samping duduk2 bersama keluarga, 
isering djuga...... menggosok biola. 
"Ternjata djuga pinter benar Pak 
Prapto menggosok biola, malah ma- 
sih bisa djuga membatja .notebalk, 
Jang paling digemari lagu2 klasik 
dari Strauss, Chopin, dll. 'Memang 
Donauwellen, Blauwe Donau, 
manja tidak akan membosankan. 
Djuga gemar akan lagu2 Indonesia 
baru, gembira, irama meraju. Maka 
waktu RRI mengadakan pemilihan 
Bintang Radio 1953 Pak Prapto dju: 
ga menjaksikan sampai habis. 

Dengan demikian, rupanja. agak 
diringankan pikulannja jang berat 
itu. 
MEMBITJARAKAN SOAL 

tahu djuga apa sebenarnja kekiasa-f 

sela- $ 

(untuk mengambil ketentu 

  

Para pemenang ',,Bintang Radio” bagian wanita. Dari kiri: Nany Joso- 

diningrat dari Jogja: Norma Sanger dan Ade Ticaolu. Nn. Ade agaknja 
baja. Badjunja hanja merupakan se- 

9 tidak menutupi bahu. - 

Geradjat seni Krontjong jg bagai 
imarapun djuga masih terlalu. di 
| gemari masjarakat. 
| Bagaimana telitinja djuri jang 
isemuanja ahli itu, terlihat dalam 
tjaranja menilai. Sampai tiga 
tingkatan. Pertama dalam. semi- 
finale di studio tg. 7, 8 Septem 
ber, finale tingkat I di Studio 
tg. 9 September, dan finale ting 
kat II di Gedung Kesenian tg. 11 
September. Habis finale.djam 12 
malam, Djuri terus bersidang sam 
pai djam setengah dua djauh ma 
lam. 

Melihat hasilnja, sudah sama 
dng. perasaan dan pendapat pe- 
nonton maupun pendengar umum 
nja. $ 

Itu Ade Ticoalu jg nomor satu, 
masih muda-remadja, selalu mem 
bantu siaran RRI Djakarta me 
mang masih terus sekolah njanji 
pada seorang guru. asing. Kalau 
lebih madju, besok tentu lebih 
hebat lagi. 

Sedang  Nany  Josodiningrat 
.dari Jogja itu, masih siswa dari 
:SMA C€ di Jogja. Kepada kita si 
tjantik manis ini menerangkan 
bahwa tjita2-nja ingin  bekerdja 
pada Bank Negara atau Bank lain 
nja, disamping menjempurnakan 
kegemarannja,  jaitu  bernjanji. 
Memang Nany mendapat  pela- 
djaran njanji dari Madame Renee ' 
Tafanos di Jogja. 

Ia mendjadi anggauta Himpu- 
nan Seni Musik Amateur. Lagu- 
nja jang ditjinta ,,Melati sutji”. 
Buat kita nama lagu ini djuga 
melambangkan Nany sendiri. Me 
lati sutji dari Jogja jang bisa di- 
tanggung ditahun depan, kalau 
ikut lagi, pasti dapat menggondol 
kedjuaraannja. Sebagai diketahui 
Bapak Josodiningrat ini didjaman 
Republik Jogja dahulu pernah 
mendjadi Menteri Muda Pertaha- 
nan. Waktu di Djakarta ini, ru 
panja tidak biasa dan tidak me- 

  

ngerti lihainja pentjopet, - ketika 
sedang djalan2 di Pasar Baru 
beursnja semua tertjopet. Entah 
berapa ratus lenjap. Namun dia 
tinggal tenang dan  tersenjum. 
Padahal senjumnja ini jang he- 
bat. Njata Tuhan menggandjar 
lebih besar. Dengan kedjuaraan- 
nja nomor dua ini hadiah2nja sa 
ngat berharga djuga. Ya 

ADA LAGI SATU BIDUAN 
jang meskipun tidak mendapat 
hadiah, tetapi Pia termasuk ba 
gus suaranja, lagi pula terpela- 
jar. Jalah satgas Tn Sar 
dari Padang, seorang guru seko- 
lah, an berolah-raga dan se- 
nang bernjanji. Ia mendjadi 
di S.G..K. : Tn 

Semua ini kita kemukakan, de 
ngan maksud menjatakan kepada 
ramai bahwa seni-suara kita betul 
betul sudah madju, mendapat per 
hatian peladjar2, dan nilainja 
tidak memalukan. Ini tanda? 
Han untuk . kemadjuan bangsa 

ita. 1 
Disamping Ainy Simun ini dari 

Padang datang pula seorang, pe- 
muda, peladjar SMA bernama 
Boyzubir. Inilah djago jang mem 
punjai harapan baik dalam seni- 
suara, Lx 

LAIN2 PENJANJI atau bidu 
an, Wanita maupun prijanja, rata 
rata baik semua, sehingga menu 
rut djuri memanc tidak mudah 

an jan 
tepat dan djelas itu. ai 

Para djuri tadi sama puas dng 
apa jang ditjapai Indonesia dewa 
sa, ini dan berterima kasih kepa 
da RRI jang selalu memadjukan 
seni-musik dan seni-njanji Indo-     Bintang Radio 1953, dapatlah kita nesia itu,
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Rp. 11.-— 44 Rp 7.— Trekkl. & 
Porto Vrij. SCHOONHEIDZALF 
POEDER 4 Rp 10-— BUAH 
DADA lembek?? BUSTERIN 
bisa tulung bikin segar, kentjang 
dan montok Rp 20.- BUSTERIN | 
EXTRA KERAS Rp 75.- RENA 
Datang bulan tidak beres Rp 75.- 
LEPRALIN : Tangg. baik sakit 
taeko Rp 20.— Zalf Rp 3.—, 
BLOEDDRUK TINGGI? SA- 
NATORIN bisa lekas bikin baik 
Rp 20.- ASTHMA-PILL,. Rp 20.- 
Sesek, minggi, menggo, malem 
tidak bisa tidur. MONGGORIA : 
tangg. lekas baik sakit titjeng 
(Aambeien) di luar atawa dalam 
Rp 30.— Aambeienzalf Rp 10.— | 
Porto Rp 3.— Prijsc. gratis.     

  

  

ALAMAT TUAN untuk : 
Autobekledingshoessen 

Aneka-warna, bisa pesan dengan surat-menjurat. 

Pick-Up Kappen 
dengan besi2 dan bangku2-nja. 

Jeep Kappen 
dgn. mica tidak bisa petjah, tanggung seperti origineel. 

| Bekledingen 
g untuk kursi2, bus2 dll., tentu puas. 

Laadbak untuk Truek 
4 2 hari selesai, harga melawan. 

Buktinja berpuluh2 surat pudjian kita dapat seperti ' diba- 
5 wah ini: : : 
: Pak Milono, Resident Semarang. 

Pak Hadisoebeno, Wali Kota Semarang. 
Pak R. Soedjono, Bupati Blora. 
Pak Soenarjo, Kepala Polisi Lalu Lintas Semarang. 
Pak Hasmosoewignjo, Inspekteur Pertanian Rakjat 

5 A Prop.Djawa Tengah, Semarang. 
. Pak Marsono, Kepala Bagian Pemeriksaan Kendaraan 

| Bermotor, Semarang. 
Dr. Adi, Pati. " 
Dr. Ramelan, Kudus. s 
Mr. Tan Siang Hien, Semarang. 
Dr. J. v.d. Linden, Semarang. 

| Pastoor v. Beek, Semarang. 
se Pr “Kabupaten ' . Semarang. 

| Kantor Gubernur Djawa Tengah, Semarang 
$ (bagian autopool). 

Polisi Negara, Kantor Prop. Djawa-Tengah, Semarang. 
Djawatan P.T.T., Semarang. 
Oey Tiong Ham Concern, Semarang. 
T. O. Selecta, Semara ng. 
T. O. BROMO, Semarang. 
Bank Timur, Semarang. 
Alg. Landbouw Syndicaat, Semarang. 

: Unicum Fa, N.V., Semarang. 
Malay Import, N.V., Semarang. 
Java Transport Trading Coy, Tegal. 

3 | San Fong Trading Coy, Semarang. 
General Technical Supplies, Semarang. 

| Surat origineeInja dapat dipriksa di Toko kita. 
Dan masih banjak Djawatan2, Toko2 dan Auto dealers jang 
berlangganan pada kita. : 

TOKO CALIFORNIA 
BODJONG 53 — Tilp. 1568 — SEMARANG. 
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F engumuman 
Dipermaklumkan dengan hormat kepada saudara2 PEMBO- 
RONG (Aannemer) jang sanggup mengerdjakan borongan 
membikin rumah SEKOLAH RAKJAT di Kota Kawedanan 
GEMOLONG dan TANGEN, diharap datang di: 

  

  

e 1 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. 

Kemudian harap mendjadikan perbatian adanja. | 

Sragen, 11 September 1953. 

Kepala Daerah Kabupaten Sragen 

Tn SOEPRAPTO   

  

ai 
  

| Akan datang : 

    

4 MODEL 
1953 

  

Dokter 

R. Koestedjo 

. Tidak berpraktek 

Sa LS TI TA LL AL AN 

  

PW INI MALAM PREMIERE 
REX Kn Th) 

The Roaring Story of 

the “Black Panther” 
       

     
    

  

JOHNO 

PAYNE D) 
9 SIR CEDRIC 

HARDWICKE 
Ps 0 Pa 

    

   

    

   
Penjerbuan mati-matian—Pengalaman 
terhebat tentang sebuah kapal peram- 
pok ,,Tutel Hitam” jg. dipimpin oleh 
nachoda jg. buas! 

ORIO 
saga — 

    

   

  

INI MALAM PREMIERE: 
5— 1—9. (11 th) 

WARNER BRos. Present mr     

    
Tar Ternt 

5 Or Turis 

  

    
  pa 2 ha 1 ANN 

Mai Amino 3 
0 Mid Hot 

EOMUND GWENN -LOUIS HAYWARD- AKIM TAMIROFF 
Orsetesy MERVYN LeROY 

Sebuah tjerita termasjhur waktu Na- 
poleon. Penuh Advontuur dan Ro- 
mance hebat. 

    

  

  
IMETROPOLE - 5.-7.-9.- (17 th.) 

  

  

BESOK MALAM PREMIERE 

. Breamboat 
Sebuah film penuh kedjadian jang 

    — ISOLEX BROMFIEP 
Masih dapat mendaftarkan pada : 

'N. V. Handcl My HIN YOE 
| GENERAL IMPORT DIVISION 
| BODJONG 27 — TELP. 1400 — SEMARANG 
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DJUAL GENTENG 

Pres Espan merk A..B. — B. Z. L. 
Sokka — D-D-D — S. Mg — dan Sin Kuang 
Genteng vlaam merk A. B. 
Sokka — Tegal dan Kemiri Solo. : 

Anemer TASMIAN 
Karangasem No. 13 

SEMARANG. 
  

SI 
STAR #HEATRE 

SOLO 
Hari ihi djama 15—18-21 OfTthy” | 

Dengan maha kebanggaan Na 
bahkan film Maha-Raksasa 

.0UO VADIS: 
Sedjarah kebangunan Nasrani dizaman Rumawi. 

        taste fe 
maa mna | Pat Pa 

) 
We 
  
SJ 5m MI 

8 Tanggal: 16 dan 17 September 1953. 
- JEAN KENT — DIRK BOGARDE | 

dim, The Women in Ouestion 
Pertjinyaan ja ng meresap dalam film drama jg 

THEATER  menjedihkan, produksi 
SOLO J. ARTHUR RANK. 

| 17 th. keatas 2 
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menertawakan! Hiburan tepat! : 
  

Ini Malam Pengh. 5.-7.-9.- (13 tb.) 

sIL TROVATORA" 
film Italie Tekst Ind./Bid. 

INI MALAM PREMIERE 
DJAGALAN — 7.—9.-— (17 th) 
Wang Tan Fun— Wang Yuan Long 

.Sin Koan Tong Ta Hiap" 
Film Tiongkok bahasa Kuo Yu jang 
belon pernah maen di Semarang. 

m..Tieritaan silat jang Hebat! 

SSS SS JI eHusus UNTUK TUIREBON, 

DJL. PONTJOL 205 SEMARANG 

dari tgl 17 sampai 21 Sept. 1953 

Toko Obat ,,TI0 GIOK GIEM" 
Gang ' Tengah 22 1 Semarang.   
  

KESEMPATAN JANG BAIK ! 
Saudara2 jang budiman, bagi jang berk i Yu Pan Harian SUARA MERE pen, tatang berhubungan dengan kita punja A - KAN" Djl. Djagabajan No. 225, "Ja ASN ,,Toko ,AR Minta di tjatat sebagai 

eng TERIMA di an 
ari. 

lengganan Harian SUARA 
tarkan ketempat saudara tiap 

AGEN-PUSAT, 
Toko ,,ARFAN” Djl. Djagabajan 225       
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Ini dia, 
muntjul lagi 

Dapat dibeli dalam 
doos dari 5 batang 
dan dalam peti?- 
dari 25 batang. 

! 
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     Select “XX 
& Rp. 1.20 
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TJIREBON. 

- PA.Recnavir'S PaoriK? Tiar- TinTA- Dan KALEnG Ny,         ANN Nanang ana 

M. Soerjatin 
Dokter Mata 

Keluar Kota 
dari 17 sampai dengan 

21 September 1953 

PON-Sweepst 

      

# : Hadiah I: 118168 1 auto merk ,,Hillman” 
. II: 177866 “1 Maico Mobiel sumbangan dari I.B.C. Pu- 

: sat Jogja. 
2 ». MI: 114709 1 spedamotor merk ,.Csepel” sumbangan M S RAHAT dari ,,Lybra” Company Djakarta. . . 2 IV: 101263 1 radio merk ,,AEG” sumbangan dari ..Ga- 3 - s TABIB. . Ts ruda” Radio Company Solo. e Ld £ - AN 3 B3 MV: 118165 1 ticket GIA dari Jogja—Djakarta P.p. utk. abib jang palingssterkenal di $ 2 orang, sumbangan dari GIA. Indonesia dan dapat banjak pudji VI: 118169 1 d ieki2 Ka Ke an. Specialist untuk Wasir (Aam- P i ae Toko Pan s2 indikator beien), ASTHMA, KEPUTIAN, VII: 1039790 4 cu Ba Pa Te IMPOTENTIE dan faradain pes 2 : speda laki2 merk »Westminster sumba- njaki. '“”ZONDER OPEpATIk asah dari Cycle & Radio Service tar” an Bea AAN 2 ) 1tjara Ea “nh .“» NIH: 148944 1 radio merk Philips” sumbangan dari 

£ Perush. Rokok ,,Menara” Solo. 
MA Ra Ae NA ama h IK: 1383496 1 bon ,,PON” ke-Medan p.p. untuk 2 orang. 

3 2 2 315022 1 komfoor 2 pit merk ,.Butterfly”. 
a33 - . -. . KEUNGGULAN Hadiah2 lainnja 

# Lebih Sedap 108330 101489 - 149289 171936 “ 221829 167671 
As L Ga Hal 186516 171949 116416 141866 114874 116170 

eDi diUus 186515 - 113862. 112094 113800 220897 116061 
x Lebih Mustadjab 186774 151116 186550 141176 115829 116484 

2 . 114797 113853 101292 109666 151954 222175 
3 232307 169289 134087 169829 245527 113600 

PABRIK DJAMU TJAP PURTRET 194755 ' 119155 186518 186514 186511 

   LA 3 
Djt: DEMAK 129 TILP, 611 

SEMARANG 

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

AGEN? DJOKJA: - 
Petjinan 78, Tugu Kidul “rs 
Ketandan 4,  Lempujangan 
Wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94. 

AGEN”? SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

AGEN? MAGELANG: . 
Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13. 

SAN EL Keterangan : 

Dinngas Piter peta 
A. WAHID 

.- Astroloog 
Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. : 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 
Consult Rp. 15.— 
Plampitan 39 — Semarang. 

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

  

pada tiap2 hari kerdja, ketjuali : 

a. 

b. 

2 
diambil, mendjadi hak milik Panitya. 

s.c.oyo.o...   Roy Rogers 12 

Hadiah2 jang selewatnja 3 bulan dari tan 

Daftar Penarikan Undian 
ake Djateng 

Ditarik pada tanggal 28 Agustus 1953 
dihadapan Notaris R. M. Suprapto digedung P.M.I. Semarang. 

Untuk hadiah-hadiah itu Panitya telah menerima sumbangan? dari : 
1. NV ,Fuchs & Rens” Semarang, 2. ,,Batari” Solo 2 helai muurkleed. 

3. Tn. Tjokrosukarno Solo 2 helai kain tjap, 4. Tn. Prijotenojo Solo 2 he- 
lai kain tjap, 5. Tn. Prijosumarto Solo.3 helai kain tjap, 6. Tn. Wongso- 
hartono 2 helai kain tjap, 7. Tn. Tjokrosumarto Solo 2 helain kain tjap 
dan 4 heiai taplak medja, 8. Tn. Wongsodinomo Solo 1 helai kain lurik 
dan 1 bakal badju lurik, 9. Toko ,.Chan” Solo 1 gontjengan spedamotor, 
10. Toko ,.Obra!” Solo 1 thermosflesch besar, 11. Toko ,.Sam Liem” Selo 
1 wekker, 12, Tn. Awab Sungkar Solo 3 helai taplak medja dan 12 he- 
lai servet, 13. Norton House Solo 2 looplamp, 14. Toko ,,Venus” Solo 
1 piala, 15. Perush. Limun & Sabun ,,De Hoop” Solo 2 peti sabun tjutji, 
16. Bank Rakjat Indonseia di Solo 1 artja kaju ukiran, 17. Bank Sura- 
karta Rp. 50,—, 18. Bank Negara di Solo Rp. 25—, 19. Pers. Alat2 
Olahraga ,,Aneka Warna” Solo 1 schemerlamp, 20. Apotheek ,,Pasar 
Besar” Solo 1 medicijnkast dgn. obat2, 21. NV ,,Hing You” Semarang 
1 klaxcn dan 1 pompa, 22. Chevrolet Service Semarang 1 zoekiicht, 23. 
Autohandel ,/0uick” Semarang 1 zoeklicht, 24. G.C.T. van Dorp Sema- 
rang 1 waardebon Rp. 50,—, 25. Tjhoa Eng Hian Solo 1 neonlamp. 

Atas pemberian sumbangan2 itu, dan atas segala bantuan lainnja 
jang berupa apapun djuga, terutama kepada notaris R. M. Suprapto, 
Panitya mengutjapkan berribu-ribu terima kasih. 

1. 'Hadiah2 dapat diambli 15. hari sesudah penarikan, dikantor Pa- 
nitya d/a Palang Merah Indonesia Tjab. Surakarta, Tumenggungan Solo. 

Hadiah Pertama, auto-mobiel ,,Hillman”, harus diambil dari 

NV ,,Fuchs & Rens” Bodjong 96 Semarang. 
Hadiah Ketiga, spedamotor Csepel, harus diambil dari NV 
»Lybra” Company di Djakarta dengan surat dari Panitya. 

PANITYA PON-SWEEPSTAKE 
DJAWA-TENGAH 

  

  

   
NUGGET COAT 

  
— Menemukan emas lantakan jg. 

sudah mendjadi kantjing badju pada 
dirinja Rogers, membuktikan 
dia merampok dan membunuh 
das Jones, tuan Spratt. 

kelihatan Haa Semuanja 

Roy, 

   

FINDIN' THEM GOLD- 

    

HE ROBBED AN' KILLED MIDAS /0! 

  

   

  

   

TTeLu You, JoNE5 JI PACK SPRATT, THATS N MURDER!S A 
GAVE ME THOSE 
NUGGETS JUST BEFORE 
HE DELIBERATELY 
DROWNED HIMSELF 
IN THE WHIRLPOOL AT 
ROARING FALLS/ 

TuINGS N 
Look 

F BAD, 
Roy! 

     

  

WE'LL TAKE THE LAW IN 
OUR OWN HANDS | 

aa 

         
       

    
— Saja terangkan, 

ambil tindakan sendiri, 
— Pembunuhan adalah perkara 

telah 
saja 

bahwa Jones 
memberikan 

bahwa beberapa butir emas Rock Vane, lebih2 djika engkau sendiri 
Mt- murni, djusteru se- — Midas Jones! 

: belum ia dengan se- 

djelek, ngadja melontjat ke 
dalam kolam 
airnja berputar? 
gerodjogan besar. 

ena 

jang 

di 

A LIE/ LOCK HIM UP, OR | ROCK VANE- 'SPECIALLY WHEN 
YOU GOT A LIVE CORPSE 

ON YOUR HANDS/ 

COPR, 1953, 

MIDAS 
JONES/ 

SERIOUS CHAKGE, 

  

ggal penarikan, tidak 

   

  

  

| KING FEATURPS SYNDICATE, Ine, WORLD RIGNTS RESRVFI 

— Jack Spratt, itulah djusta” Pendjarakanlah dia atau kita meng- 

jang sungguh2 minta perhatian, 
mendjumpai majat hidup. 

|   
2   

      

   

   

  

   

    

     

   

   
    
   
    

KKEKKEKEKENE ANAK NENEK KK LK NK KEKE 

Me YIBKANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
ngan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
Tida bisa tidur, dalam tidur sering .takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 

  

Pil gembira istimewa buat Jali Kecoa owann sena katana ten era ikon Rp. 15.— 
Pil Viramin:- buat perempuan “oo io oioonan nanean ida vania eeaann a25 — 
Manjak Tangkar adjaib buat lakid ata IA Wajan odhon ae 3 10.— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
diepawat No 1 Rp: 20 — No 2 UAGN am Ba tanin MA Tasha 3» 10— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... » 10.— 
Minjak Gatal Rp, Ss Zalp erseeih Me Ae aan dani 2 10— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .....o.coooooo » 10.— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1096. 

TABIB WAHIO MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 

Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. ' 
Toko Solo, Djl. Sastrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakrpuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 

Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

Tek An Tong Petjinan 81, 
Thay An Tjon Petjinan 66, 

ng » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
5 » Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

” ” » 

3 ». ” 

. 

  

  

2 CrvY coNCERN Cemas FE 
Ini Malam d. m. b. tu. 17 th) 

  

LUX 
DA Ta Oa 
Apakah betul HIT. 
LER sudah mati?.... 
penonton harap 
saksikan dalarn 
film ini, bagcima- 
na kedjadiannja 
waktu HI! LER dim. f 
pesta besar. 

      AFTER WILD 

WINE PARTY!    
   

con ADLER « mmeu KNIGHT 
Writen and Produced by MORT BRISKIN and ROBERT SMITH 

Directed by PRANK TUTTLE As toid to WILLIAM L SHIRER 

   Menggemparkan! 
txtra filn pertan- 
dingan gulet I 

   

    

  

Akan datang: MARLENE DIETRICH — ARTHUR KENNEDY 

RKeneho Notorious" ners 
MISTRESS OF THE WEST'S STRANGEST HIDE-OUT! 

Luar biasa! Kotjak! — Lutju! — Gempar! 

GRAND 

  

Ini Malam Premiere (u. 17 th.) 
Ge Sena Yi Bh GEORGE MONTGOMERY—HFLENA CASTER 

sIhe PATHFINDERS goa 
The Greates Indian-fighter of them all! 

Penuh sensatie! Heibat dan Gempar! 
  

         
DH MLAY FM Den naa 17, Sg P3 Ta ea 

P.RAMLIE:-ROSENAN (u. 13 th.) 
MUSALMAH «HARUN OM! 

INDRA 
5, 7.59 — 

Berbareng 

Kalam 5 

5.30—7.30—9.30 
Mengikat — 

Menggemparkan, 

Djangan liwatkan ini kutika. 

  

  

Akan dataag : JUDD HOLDEN—LARRY STEWART 
INDRA dim. Columbia Super-Serial jg. terbesar! 

»CAPTAIN VIDEOs On 

(MASTER OF THE STRATOSPHERE) 
Bigger and Better than ever! Penuh sensatie menggemperkan. 

  

Akan datang: 

ROYAL MYRNALOY—ROGER LIVESLY - RICHARD CREEN 

»That Dangerous Age“ 
A Trumph of screen entertainment! A Very great 

  

Picture ! 

ROXY Ini Malam Penghabisan (u. segala um.) 
Ag Kk bi Suatu film jang luar biasa 

,ADVENTURES 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! 

Typ Pertietakan Semarang”


