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Benarkah 
(AtjehKe

ruh 
Belum Ada Lapc 

Resmi 

DALAM  pertjakapai 
Pl-Aneta pemangk 
dinator pemerintaha 
bupati Suleiman Daud, 
kan, bahwa tentang apa 
njebabkun kekeruhan 

   

pemerintah daerah | 
menerima laporan2 
tjauan di Atjeh, jang s 
sebut2 telah keruh 
ini, baikpun dari sal 
perti dari para bupati setemp: 
demikian Suleiman Daud, 
| Kepada para bupati di Atj 
ia telah memberikan instri 
supaja dapat menenteramkan 
jat. Dalam pada itu menu 
pemangku residen  koordi 
tsb., djuga kepada gubernur $ 
matra Utara di Medan telah d 
rimkannja kawat, minta nen 
lasan jang sebenarnja tenis. 
jang diketahui tentang  suasar 

        

    
   jang dikatakan keruh di “Atjeh| 

Dalam hubungan ini, ' kepala |, SEDJAK MALAM tg. 16 Sep dewasa ini. AA 

djawatan penerangan kabupaten 
Atjeh Besar, mengenai situasi di 
Atjeh sekarang jg menimbulkan 
pertanjaan2 dikalangan masjara- 
kat ramai, djuga belum dapat 
memberikan pendjelasan jg kon- 
krit. Hanja dikatakannja bahwa 
didalam suasana sekarang ini, di 
harapkan sekali agar rakjat di 
kabupaten2 Atjeh Besar, tetap 
tenang sebagaimana biasa. (Pia.) | 

. Artilleri Atoom 
Hanja Utk Pasukan2 

. Amerika Di Djerman 
Sadja : 

Meriam2 atom hanja diberikan 
kepada Amerika jang 
berada di Djerman Barat, demi 

pembesar kementerian pertahana 
Amerika hari Rebo. K ala- 
san2 teknis dan keamanan, kata 

kalangan tadi, maka  sendjata2 
itu tak akan diberikan an kepad. pada 

Pe Pan aa 
Amerika di Austria kinipun tak 

    

SULAWESI. 
Ishak Salim pegawai pada perwa 

kilan djawatan kebudajaan kemente- 
rian P.P.K. di Makasar mulai 1 Agus 
tus 1953 diserahi tugas memimpin 
dan memadjukan pentjak dan silat 
dalam propinsi Sulawesi serta me- 
mimpin kantor kesenian daerah Swan 

"ta Makasar. 

      
    

  

   

   

   

    

   

  

   

    

   

   

  

Perang Dan Tid: 

'Dimana Sebenarnja 
Bersikap Melawc 

nja ada dua kemum 

Shah bisa merubah hukuman 
  
Kalangan2 ini selandjutnja menga 

takan, bahwa dokumen2 akan di ke 
“Imukakan dalam pemeriksaan penga! 

dilan nanti djikalau keputusan telah 
eritahukan — untuk membuktikan 

bahwa Mossadeg telah bekerdja sa- 
ma dengan golongan komunis Iran. 

: 

Pembersihan Di 
|. # Makasar 

| Aksi Diperkeras 

  

|tember hingga Rebo malam alat2 
negara terus menerus mengada- 
kan pembasmian terhadap gerom 

sekitar kota Makassar. Dibebera 
pa tempat terdengar dentuman2 
letusan granat, mortir dan sen 
djata2 otomatis lainnja terutama 
dipinggir2 kota jang biasa men 
djadi tempat pan gerom 
bolan2. Dua malam berturut2 di 

ikan pendjagaan setjara keras, se 
dangkan pemeriksaan pada orang 
orang jang lalu dan di 
lakukan dengan teliti. Begitu dju 
ga terhadap setiap mobil, sepeda 
betjak dan lain-lain. 5 

Rebo malam djalan. dimuka 
kantor besar polisi kota Makasar 
dipasang penghalang2. Penduduk 
umumnja kelihatan tenang seper-   siang .menutup pintu. Sementara 
itu oleh Mobrig telah diketemu 
kan seorang jang mati oleh tem 
bakan2  didjalanan  Baruangin. 
Sampai berita ini dikawatkan be 
um diketahui hasil? pembersihan |! 

tsb. (Antara) - Kk 

SEKITAR PE 

   

ai 
' China, maka dengan ini diumum 
kan, bahwa berita itu tidak be- 

inar. Soal penempatan wakil di 
|Indo-China sekarang ini masih 

ngan2 dan bahan2. : 

  

RRT Tak Da 
Komposisi 

pat Setudjui 
Konperensi 

Politik 
Negara2 Netral Asia Harus Ikut-Serta 

RADIO PYONGYANG dalam siarannja hari Rebo katakan, 
bahwa wakil menteri luar negeri Korea Utara 

—- menolak resolusi PBB mengenai 
njatakan bahwa komposisi tsb. 

- negeri2 jang netral. 
Li Dong Ken Selasa tel: 
Dag Hammarskjoeld, mengenai 
PBB berkenaan dengan susunan K 
dengan maksud Komperensi Politik. Karena kewadjiban 
rensi Politik adalah sama sekali bertalian dengan 
rundingan gentjatan sendjata, jg 

Mysterie Diplo- 
maat Inggeris 

Djuga Isteri Dan Keluar- 
ga Mc Lean Hilang 

KETIKA TAHUN 1951, Ing- 

  

       
    

gris telah dige : pa sua- 
tu berita bahwa 2 orang « mat 
nja, masing2 bernama Donald 
MacLean dan Guy Burgess, telah 
hilang. Ketika itu MacLean men- 

djadi kepala bagian Amerika Uta- 
ra dari kem. luar negeri Inggris 
dan Burgess terkenal sebagai ah- 
li tentang soal2 Komunis, Bulan 
Djuli 1951, atkabar ' Swis 

  

"Nouyelle Revue” menerima tele| 

    

   

pon dari seorang jang 
menjebut ma 
Lean ketika itu 
Tirai Besi”. 

Hari Kemis mystery MacLear 
mengindjak babak jang dramatis la- 
gi: pembesar2 Swis dan Inggris 
mengumumkan bahwa isteri Mac| 

    

da ”dibelakang: 

    
    

hari Selasa telah 
komposisi Konperensi Politik dan 
harus diperluas hingga meliputi 

Dikatakan, bahwa wakil menteri luar negeri 
telah kirim kawat kepada Sekdjen PBB, 

resolusi jang telah disetudjui oleh 
k asi Politik jg tak sesuai 

Konpe- 
kewadjiban 

semata-mata bersifat militer. 

| Selandjutnja dinjatakan, bah 
wa ikut sertanja beberapa negeri 

negeri2 netral dalam Kongerensi 
tsb. jang bertalian erat dengan 
penjelesaian masalah Korea dan 
memperkokoh perdamaian di 
Asia adalah penting sekali bagi 
tertjapainja suatu penjelesaian jg 
dapat disetudjui oleh kedua belah 
pihak. : 

Korea Utara dalam pada itu 
menganggap lajak supaja madje 
lis umum PBB mengambil reso- 
Ilusi lain dengan membolehkan 
ikut sertanja negeri2 jang umum 
nja dianggap netral seperti Sovjet 
Uni, hingga dengan demikian 
Ibeberapa negeri netral boleh ikut 
serta dalam Konperensi Politik. 

te Bertentangan dengan ke- 
pentingan2 negeriZ Asia 
lainnja. 

'' Selandjutnja wakil menteri luar 
negeri Korea Utara mentjela resolu 

si2 PBB jg mengenjampingkan In- 
resolusi2 
kepenti- 

    
Idia dan katakan, bahwa 
itu bertentangan dengan 

'Ingan2 istimewa dari negeri2 netral 

lainnja di Asia dalam  Konperensi 
Politik. 
— PBB telah mengambil putusan de 

Lean dan 3 orang anaknja telah hi-| mikian rupa hingga tak menghenda- 

lang dari Djenewa, 

Njonja Melinda "MacLean dan | Putusan tadi malahan 

anak2nja hari Djum'at j.l. berangkat | tak membolehkan ikut 

dengan sebuah mobil Chevrolet hi- 
tam dari Djenewa, dan sesudah itu 
sama sekali tidak diketahui dimana 

Pki ikut sertanja satu negeri netral 

Asia-pun dalam Konperensi Politik. 
telah pula 
sertanja In- 

dia, walaupun pada pertemuan Pa- 
nitya Politik Madjelis Umum PBB 
baru2 ini, ketjuali Amerika dan be- 

mereka berada, presis seperti Donald | berapa negeri jg mengekornja, seba 
MacLean 2 tahun j.I. Donald Mac|gian besar anggota PBB, terutama 

Asia, Arab 

  

   

        

  

    
ali dari tuntutan2-nja atau men 

buangan atau hukuman pendjara. 

bolan2 dan bandit2 didalam dan | 

|ti biasa, tjuma toko2 agak lebih 4 

Bibeberapa dusun nelajan 
zaut Kaspia hari Rebo telah di 
tangkap karena didakwa mendja 

Jai Teheran hari Rebo mengata- 
kan, bahwa pemerintah Iran tidak 
tahu-menahu tentang dimana ada 

hilang semendjak perdana 
teri Fazlollah Zahedy mengambil 

negeri jg tak berperang terutama 

     
    

    

     

    

| Putusan Bagi Mosaddegh 
| Hanja: Mati Atau Bebas 

Ia Akan Diadili Dibawah Peraturan 
k Diberi Pembela 

emi?—Suku RKashgai 
Pemerentah 'ran 

mati 

Kabarnja dalam dokumen2 itu ter- 

  

     

  

        

      

   

   

dapat nama duta besar Sovjet di Te | 
Selan- heran,  Anatoli Lavrentiev. 

djutnja dalam  dokumen2 itu ter- 
muat  keterangan2 jg  diutjapkan 
oleh bekas .kawan2 Mossadeg dan 
menjatakan, bahwa Lavrentiev te- 

|lah menawarkan bantuan Sovjet utk 
mendirikan sebuah republik di Iran, 
dan telah membiajai pers jg berha- 
luan ekstrim, kiri dengan melalui 
Mossadeg sendiri. 

Sukubangsa Kashgai Iran 
bersikap bermusuhan de 
ngan Pemerintahnja. 

. Menurut keterangan2 orang2 
jang tiba di Teheran dari Shi- 
raoz diselatan Iran, sukubangsa 
Kashgai jang besar kekuatannja 
masih bersikap bermusuhan ter 
hadap pemerintah Iran, dan ma 
sih menunggu2 kesempatan utk. 
mengadakan aksinja, dan mala- 
han dikawatirkan, bahwa mereka 
mungkin mengadakan serangan 
terhadap kota Shiraoz sendiri. 

Djuga telah dikabarkan, bah 
wa pemimpin mereka,  Nasser 
Kashgai, telah memerintahkan 
penjebaran beribu2 surat seleba 
ran di Teheran jang mengandung 
andjuran kepada rakjat Iran su 
paja memberontak terhadap pe 
merintah Iran,” jang digadji oleh 
Inggris dan Amerika itu”, kata 
selebaran2 tsb. dan jang menun 
tut pembebasan bekas perdana 
menteri Mohammad — Mossadeg 
jang kini dipendjarakan. 

Serombongan jang terdiri dari 
O orang dan sedang berdjalan? 

ditepi 

di anggauta2 partai Tudeh,' dan 
elah diangkut ke Teheran. 

Dimana Fatemi sebe- 
narnja ? : 

Seorang pembesar pemerintah 

ja bekas menteri luar negeri 
uscin Fatemi, jang telah meng 

men 

pimpinan pemerintahan. 
Djuga tidak didapat berita2 jg 

membenarkan bahwa ia ada di 
kota itu. Djurubitjara pemerintah 
Iran mengatakan, bahwa djikalau 
Fatemi ada disuatu negara asing, 
pemerintah Iran akan minta. su 
ipaja ia diserahkan. 

Shah tolak mempertje- 
pat penobatannja. 

Sementara itu, Shah Iran Riza 
Pahlevi telah menolak untuk 
mempertjepat hari penobatannja 
jang semula telah direntjanakan 
akan dilaksanakan pada tgl. 19 
Agustus tahun 1954. Shah Iran 
ang telah memerintah selama 12 
tahun itu belum pernah dinobat 
kan dengan resmi sebagai. Radja 
Iran. Shah menambahkan, bah 
ya penolakannja itu disebabkan 
karena kesukaran? jang kini. se 
dang dihadapi oleh Iran. 

Sementara itu dari Kairo dika 
| barkan, bahwa menteri luar ne 
geri Mesir Mahmoud Fawzi tidak 
mau membenarkan atau memban 
tah berita2 jang mengatakan bah 
wa bekas menteri luar negeri 
Iran kini ada di Kairo. Setelah 
menghilangnja Fatemi, telah ter 
dapat pelbagai desas:desus me 
ngenai dirinja. (AFP) 

Usul2 A. S. makin dapat 
perhatian ? 7 

Sumber2 jg lajak dipertjaja di Te- 
heran mengatakan pada hari Rebo, 
bahwa usul2 jg dikemukakan oieh 
Amerika Serikat minjak Iran di Aba 
dan pengolahannja diserahkan kepa- 
da Bank Internasional makin men- 
dapat perhatian, demikian dikabar- 
kan pada hari Rebo. Bank tsb akan 
menjelenggarakan penjaringan mi- 
njak itu dengan tjara jg akan diten- 
tukan lebih landjut. , 

Berita AFP itu seterusnja menga 
takan, bahwa pembesar2 Inggris ka 
barnja tidak menjetudjui sepenuh- 
nja penjelesaian masaalah minjak 
Iran sematjam itu. (Antara—AFP). 

   

apat hukuman mati. Sebaliknja | 
itu  mendjadi hukuman | 
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Sebelum gambar ini dibuat belum pernah ada seorang Manusia jang ber- 
diri diatas sedjengkal tanah diatas itu. Gambar dramatis ini menundjukkan 
penaklukan puntjak Mount Everest, puntjak gunung tertinggi didunia ini 
pada tg. 29 Mei oleh Hillary dan Tensing Norkay. Tensing sesaat se- 
belum ia menantjapkan tongkatnja jang dihiasi dengan bendera2 ketjil 

. dari PBB-Inggeris-New Zealand-India dan Nepal pada puntjak Everest. 
Gambar ini dibuag oleh Hillary. 

: (Life) 

Perkembangan Baru Dalam 
Soal Pemogokan Sarbupri 
Sarbupri Mengemukakan Bahkm2-Baru Jang 
Dapat Digunakan Utk Menindjau Kembali 
Putusan P-4 Pusat — Djaksa Agung Tidak 

Dapat Menerima Delegasi Sarbupri 
SIANG HARI KEMIS delegasi Sarbupri jang terdiri dari 

Harun Rasiid dan Warsosukarto telah menemui lagi Menteri Per 
buruhan untuk melandiutkan pembitjaraan2 jang telah dilakukan 
kemarinnja, tentang aksi pemogo kan Sarbupri. Menteri Perburu- 
han S.M. Abidin menjatakan, bah wa didalam pertemuan itu pihak 
Sarbunri telah memadjukan bahan2 keterangan baru sebagaimana 
jang diminta cleh Menteri. Menteri tidak bersedia ' memberikan 
pendjelasan mengenai isi keterangan2 baru jang telah dimadju- 
kan oleh Sarbupri itu, ia hanja katakan, bahwa bahan2 baru itu 
akan dipertimbangkan lebih djauh untuk memungkinkan penin- 
djauan kembali dari putusan2 P4 Pusat. 

Berhubung dengan adarja per 
kembangan2 baru didalam pem 
bitjaraan2 antara Menteri Perbu 
ruhan dengan pihak Sarbupri itu, 
maka Kemis siang Menteri Per 
buruhan mengundjungi P.M. Ali 
Sastroamidjojo untuk  memberi- 
kan laporan mengenai pembitja- 
raan2-nja dengan -ihak Sarbupri. 

Sementara itu dari delegasi Sar 
bupri jang telah mengadakan pem 
bitjaraan2 dengan Menteri Perbu 
ruhan itu didapat kabar, bahwa 
hari Kemis dilakukan pemogokan 

Djaksa Agung tak da- 
pat terima delegasi Sar 
bupri dan Sobsi. 

Dalam pada itu dapat dikabar 
kan, bahwa suatu delegasi Sobsi 
dan Sarbupri terdiri K. Werdojo, 
Suhaimi Rachman dan Irawan 
Pandu, jang kemaren pagi telah 
datang kegedung  Kedjaksaan 
Agung dengan maksud menemui 
Diaksa Agung Suprapto berhu 
bung dengan adanja pengumu- 
man dari Kedjaksaan Agung, jg 
seperti diketahui, akan mengam- 

dua djam lamanja jaitu mulai |bil tindakan terhadap  Sarbupri 
djam 10.00 hingga djam 12.00 |karena pemogokan itu dianggap 
siang. Aksi mogok ini adalah |bertentangan dengan undang? 
sesuai dengan instruksi DPP Sar |perburuhan, sesampainja di Ke 
bupri dan dimaksudkan untuk |diaksaan Agung diterima oleh 
menguatkan pembitjaraan2 jang | Abdul Muthalib Moro sebagai 
dilakukan oleh delegasinja. 

Sesudah pertemuan antara Men 
teri Perburuhan “dan Perdana 
Menteri itu, delegasi  Sarbupri 
Kemis. siang djuga diterima oleh 
Perdana Menteri. 

Menurut delegasi Sarbupri itu, 
tergantung daripada  verkemba- 
ngan2 apakah hari Djum'at ini 
dan seterusnja akan dilakukan pe 
mogokan dua djam itu atau 
tidak. Dapat dikabarkan bahwa 
jang ikut .mogok dua djam pada 
hari Kemis meliputi buruh jang 
sama djumlahnja seperti — dalam 
pemogokan pada tx. 15 Septem 
ber 1993: 2 

djurubitjara Kedjaksaan Agung, 
jang memberitahukan kepada de 
legasi tsb. bahwa Djaksa Agung 
tidak dapat menerima mereka. 

Alasan dari Djaksa Agung tidak 

dapat menerima delegasi itu, menu- 
rut keterangan djurubitjara Kedjak- 
saan Agung kepada ,,Antara”, ialah 
skarena Djaksa Agung dalam kwa- 
liteitnja sebagai pegawai tertinggi 
dari penuntut-umum, sulit dapat 'ber 

bitjara dengan “orang2,  kedjurusan 
mana dalam ' fase sekarang ini se- 
dang diambil tindakan, — walaupun 
pemeriksaan permulaan tentang so- 
al pemogokan masih bersifat infor- 
mil,” demikian A. Moro.   

  Djurubitjara  Kedjaksaan Agung 
atas pertanjaan, tidak bersedia me- 
nerangkan tindakan2 apakah jg su- 
dah, sedang atau akan segera di am 

bil oleh Kedjaksaan Agung dalam 
soal pemogokan buruh perkebunan 
ig dipimpin oleh Sarbupri, jg seper 

ti telah dikabarkan, telah - didjalan- 
kan sebagai gelombang pertama pa 
da tgl. 15 September dimana2, se- 

perti di "Sumatera, Kalimantan, Dja 
wa, Sulawesi, oleh Lk. 700.000 
buruh. 

Menteri Kehakiman ber 
| temu Djaksa Agung. 

Sementara itu diketahu:, bah 
wa kemaren pagi Menteri Keha 
kiman, Mr. Djody Gondokusumo 

Suprapto digedung — Kedjaksaan 
Agung. Apa jg mendjadi : pokok 
pembitjaraan antara Menteri Ke 
hakiman dengan Djaksa Agung, 
dari  djurubitjara — Kedjaksaan 

telah menemui dan mengadakan | 
pembitjaraan dgn Djaksa Agung | 

Lean dan Burgess waktu itu berang: | sebagian besar negeri Na y 

jang me |dan Eropa menjetudjui ikut sertanja kat dengan sebuah kapal 
njeberang dari Inggris ke Perantjis, (India dalam Konperensi Politik. 
sesudah itu mereka lenjap. 

Polisi Inggris dan Swis sudah . di- 
kerahkan 

sunan Konperensi   Achirnja Li Dong Ken 
karenanja putusan PBB tentang su- 

Politik 

njatakan 

tidaklah 
untuk — mentjari BurgesWtjukup untuk mendjamin  lantjarnja 

dan keluarga MacLean jang hilang pekerdjaan2 penting jg hendak dila- 
jtu, (Antara), « kukan oleh konperensi tsb. (Antara). 

    

Perundingan mengenai masaalah terusan Suez telah dimulai kembali de- 
ngan tidak resmi. Pada gambar: Sehabis makan, maka bekas komandan 
angkatan perang Inggeris di Timur Tengah, Djendral Sir Brian Robertson, 
jang kini mendjabat sebagai pemimpin delegasi Inggeris untuk perundi- 
ngan2 (kiri) bertjakap-tjakap dengan Djenderal Abdel Hakim Amer, ke- 

pala angkatan darat Mesir.   
  

Agung tidak diperoleh 
ngan, tapi diduga mungkin mem 
bunjai hubungan dengan akan 
berangkatnja rombongan Menteri 
Kehakiman pada tg. 18-9 ini ke 
Nusakambangan, dimana menu   rut rentjana akan turut pula 
Djaksa Agung Suprapto, 

  

Kon 
van K   

Lemkana Ke 
budajaan indonesia 

Kawanan Lee -otschap ka 
la ser popen   

  

  

ketera- ' 

D - K A 3 
Ta ia 
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IKita Djaga Djangan Sampai aa “(Perdamaian Terganggu 
Perlu Ditjari Penjelesaian Praktis Thd 
Soal2 Fundamenteel Jang Mengantjam 

Keamanan 
Pidato Permuiaan Nj. Pandit Sbg Ketua Sidang 

Umum PBB 

NJONJA VIAJAYA LAKSHEI Pandit dari 
| 'mendjadi presiden sidang ke-delapan persidangan 
Bangsa2 mengutjapkan pidato inaugurasi, jang antara lain bunji sebagai 
berikut: ,,Saja ingin menjatakan rasa terima kasih saja kepada rekan2 
saja disini untuk kchormatan besar jang telah 
Mereka boleh merasa jakin, bahwa saja 
untuk tidak melalukan kepertjajaan mereka terhadap diri saja. Kewadji- 
ban2 jang bertalian dengan kedudukan jang tinggi ini akan saja laksa- 

  
| pakan dengan djudjur, 

| Saja anggap pemilihan Tuan2 se- 
bagai penghargaan terhadap negeri 

Isaja dan pengakuan pula akan ke- 
' mauannja jang besar untuk mengabdi 
| pada Perserikatan Bangsa2 dan dg. 

' demikian mengabdi pula pada kepen- 
tingan perdamaian dunia. Pun pe- 

Imilihan itu merupakan suatu penga- 
ratan akan peran jang telah dan 

' masih dimainkan oleh kaum wanita 
untuk ikut mentjapai maksud tudjuan 
organisasi dunia ini. 

Untuk pertama kalinja sedjak 
bulan Djuni 1953 pertempuran di 

'Korea telah berhenti dan kini terbu- 
kalah djalan untuk menjelesaikan ma- 
salah2 di Timur Djauh, jang tentu 
akan mengakibatkan perdamaian du- 
nia dan ketenteraman. Kita semua 
mengharapkan mudah2an gentjatan 
sendjata jang telah tertjapai di Korea 
itu dapat merupakan suatu permu- 
laan bagi P.B.B. untuk madju terus 
dalam mentjapai clain2 hasil. Adalah 
mendjadi  kewadjiban kita, tidak 

sadja untuk mengembalikan perda- 
maian, djika dia telah terganggu, me- 

lainkan djuga mendjaga supaja per- 

damaian itu djangan sampai teran- 
tjam. Kita harus seriantiasa berusaha 
mentjari penjelesaian jang praktis 
untuk menghalaukan bahaja2 jang 
fundamentil jang mengantjam keama- 
nan dunia, 

Terhadap bangkitnja nasiona- 
lsme jang kuat lagi jang me- 
mang halal itu kita harus men- 

tjarikan penjelesaian jang adi. 

dan memuaskan dan djanganlakh 
kita terhadap bangunnja nasio 

nalisme itu hanja mengusahakan 
obat2, jang hanja membawa ke- 
katjauan lebih besar dan jang 

menimbulkan tindakan2 kekera- 
san. Selandjutnja kita harus pula 
mentjarikan djalan penjelesaian- 

bagi pertikaian2 jang berdasar- 
kan kebangsaan dan bagi diskri- 

minasi, baik jang legal maupun 
jang tidak. Adalah lebih baik un- 
tuk mengenjahkan sendjata2 jg. 

dapat menimbulkan malapetaka, 

daripada mengusahakan menda- 
patkan sendjata2 jang lebih he- 
bat lagi. 

Pada achirnja kita harus men- 

tjari djalan2 untuk memperguna- 

kan hasil2 perindustrian dan pe- 
njelidikan2 ilmu pengetahuan un- 

tuk kepentingan perdamaian dan 
tidak untuk usaha2 jang destruk- 
tif. Kita harus beladjar. memper- 

tahankan perdamaian dan me- 
naikkan tingkat hidup manusia 
diseluruh . dunia. Memang adalah 

lebih mudah untuk menjebut2 

sadja masalah2 jang harus kita 
kerdjakan dan amatlah sukar un- 

tuk  melaksanakannja. Tetapi 

djika dihadap kita timbul kesuli- 
tan2 maka, seperti telah saja ka- 

takan tadi datanglah djuga ke- 
mungkinan2 untuk mengenjah- 

kannja. Dan mendjadilah peng- 

harapan kita jang besar, bahwa 
gentjatan sendjata di Korea dan 

kemauan jang besar dari segenap 
pihak untuk mengusahakan pe- 

njelesaian dengan djalan perun- 

dingan akan segera membersih- 

kan suasana disidang ini dan de- 
ngan demikian semua kemungki- 

nan bagi terlaksananja perda- 
maian dan keamanan didunia ini 
akan dapat dipergunakan dengan 

sepenuhnja. (U.P.) 

Pasukan? K MT Tipu 
Pemberontak Karen 
Peluru Bazooka Berisi 

Pasir 

PENJELUNDUP2 sendjata te 
lah menipu pemberontak2 suku 
bangsa Karen didaerah Thaton di 
selatan Birma dengan memberi- 
kan peluru2 bazooka jg bungkam 
kepada mereka. 

Kabarnja dalam hal ini penje 
lundup2 sendiata itu adalah ge- 

'rija2 Kuomintang jang masih 
(mengadakan aksinja di Birma jg 
kabarnja mengadakan penjelundu 
pan sendjata melalui perbatasan 
Muang Thai. Sebagai gantinja 
mereka minta beras kepada suku 

| bangsa Karen. 
Laporan2 djawatan2 penjelidik 

mengatakan, bhw. pemberontak2 
bangsa Karen kini mempergiat 

  
perang urat sjarafnja - terhadap 
bekas markas besar mereka di 
Hlainsebwe jang kini diduduki 
oleh satu kompi pasukan2 peme 

|rintah Birma. £ 
Ketika mereka mengadakan se 

rangan pada tg. Il September 
terhadap markas besar ini, anta 

jang telah 
digunakan mereka terdapat jang 
berisi pasir. '- Menurut laporan2, 
sebuah peluru bazooka harganja 
kurang lebih -30 dollar. (AFP) 

|ra peluru2 bazooka 

Kabinet Perantjis pada hari Selasa 
telah menerima baik uperaturan2 ba 
ru jang akan didjalankan di Marok 
ko, demikian seorang djurubitjara pe 
merintah Perantjis mengatakan. Da 

lam peraturan2 jang baru itu terma | 
suk pembentukan dewan2 kota dan | 
madjelis2 regional serta code2 pel bagai 
nal jang baru, 
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Dunia 

India setelah dipilih 
umum Perserikatan 

diberikan kepada 
akan berusaha 

saja, 
sekuat tenaga 

Hutang Djerman 
Merupakan Hutang Inter- 
nasional Jg Terbesar Se- 

pandjang Sedjarah 

PERSETUDJUAN 19-negara 
mengenai hutang Djerman kepa 
da luar negeri jg ditanda-tangani 
di London pada tgi. 27 Pebruari 
jang lalu telah mulai berlaku pa 
da hari Rabu, demikian kemen 
terian luar negeri Inggris mengu 
mumkan. Persetudjuan tsb. meli 
puti penjelesaian hutang Dierman 
sebelum perang serta penielesai- 
an bantuan jang diterima oleh 
Djerman Barat setelah perang 
dari Inggris, A.S. dan Perantjis. 

Berdasarkan persetudjuan 
Djerman Barat berdjandji, 
membajar kembali hutang  sedjum- 
lah 13.730.000.000 mark... (4.20 
mark — $ 1). Persetudjuan jg mulai 

berlaku pada hari Rebo itu merupa- 
kan penjelesaian hutang internasio- 

nal jg terbesar dalam sedjarah. De- 
mikian Reuter. (Antara). 

itu, 
hendak 

'MUKARTO  BERANGKAT 
TANGGAL 30 SEPTEM- 

BER JANG AKAN 
DATANG. 

Mukarto Notowidigdo jang te- 
lah diangkat mendjadi duta be- 
sar Indonesia di Amerika dan 
Mexico pada tanggal 30 Septem- 
ber jang akan datang akan me- 
ninggaikan Djakarta menudju ke 
Amerika. Sesudah menghadiri si- 
dang umum PBB beberapa ming- 
tu lamanja sebagai anggota deie- 
zasi Indonesia, baru ja akan men 
dijabat kedudukannja jang baru 
sebagai duta besar... 5 

  

PAK GITO PURWOSARI-SOLO 

Maan 

      

   
  

  

Agenda PBB 
Tanisia-Marokko-Peru- 

| bahan Piagam PBB 
Masuk Didalamnja 

DIBAWAH PIMPINAN Nj. Vi- 
jaya Laksmi Pandit, Panitya Atjara 
Madjelis Umum PBB pada malam 
Kemis telah mengadakan sidangnja 
di New York, untuk menentukan 
agenda jg akan dimadjukan kepada 
Madjelis Umum. 

Dalam sidang malam itu telah da 
pat diputuskan, bahwa soal2 Korea, 
Tunisia, Marokko, persiapan peruba 
han Piagam PBB, perlakuan orang? 

India di Afrika Selatan, dan nasib 
tawanan perang Djerman dan Italia 

akan merupakan atjara Madjelis 
Umum PBB. 
Agenda jg telah di setudjui oleh 

lebih landjut dalam 
Madjelis Umum PBB. 

sidang pleno 

PANAI 

HARIAN-2  OPOSISI DILA 
RANG DIBATJA DLM KAMP2 

TAHANAN SOB. 
Menteri Pertahangn Iwa Kusuma 

sumantri telah mengeluarkan sebuah 

surat instruksi kepada KSAD Kolo 

tikan dgn. segera peredaran empat 
surat kabar jang disebut oleh Men 
teri Pertahanan ,,banjak memuat ke 
terangan2 jang menentang kebidjak 
sanaan pemerintah” diantara tahanan 
tahanan SOB dikamp tahanan2, de- 
mikian keterangan jang didapat oleh 
Indonesia Raya. Dalam daftar perta 
ma surat2 kabar jang dimaksud di 
tjantumkan nama harian “Sumber, 
menjusul harian Abadi, Pedoman 
dan nomor empat harian Indonesia 
Raya. Demikian Indonesia Raya. 

SI 

Infiltrasi Kominis 
Dlm Semua jabang Alat 
Pemerentahan Amerika? 

KETUA PANITYA penjelidik 
kegiatan2 komunis senat Ameri- 
ka, senator Joseph MacCarthy 
hari Rebo mengatakan, bahwa ia 
kini jakin bahwa suatu komplo 
tan untuk memungkinkan kaum 
komunis "melakukan infiltrasi2 ke 
dalam segala tjabang pemerinta- 
han Amerika Serikat. Hari Rebo 
MacCarthy telah mengadakan in 
terview jang pandjang lebar dgn 
Robert Stevens, menteri angkatan 
darat, jang menurut keterangan 
Mac€arthy djuga ingin agar ang 
katan darat dapat terhindar dari 
setiap pengaruh2 jang subversif. 

ag (AFP-Aneta)   
  

Thesis Haru s .Memihak' 
Tidak Berlaku Di Negara2 Seperti 

Indonesia 

Pertikaian Ideologie Di Dunia Tidak 

Dan India 

Punjai 
Arti Banjak Bagi Rakjat Djelata: 

Kata Stevenson 

TJALON PARTAI DEMO 
Amerika Serikat tahun jl, Adlai Stevenson, 

KRAT dalam pemilihan presiden 
jang baru2 ini meng- 

adakan perdjalanan keliling dunia, menjatakan di Chicago, bahwa 
pertikaian ideologi didunia sekarang ini tidaklah mempunja arti 
banjak bagi rakjat2 djelata. Dika 
negara2 sebagai India, Indonesia 
menerima thesis bahwa siapa sa 
orang harus memilih antara men 
tu blok. 

Demikian pula negeri2 itu tidak 
pertjaja bahwa persekutuan2 harus 

dipaksakan kepada ,,sekutu2 “jg ti- 
dak mau.” Ig penting ialah bahwa 
negara2 demikian itu 'mempertahan- 
kan kemerdekaan mereka dan tidak 
menggabungkan diri dalam sesuatu 

koalisi jg bermusuhan, demikian 
Steyenson. 

Amerika harus tjoba me- 
ngetahui maksud2 jang 
sesungguhnja dari RRT 

Mengenai sikap Amerika ter- 
hadap RRT, Stevenson menjata- 
kan kekuwatirannja bahwa ke- 
mungkinan2 untuk merunding-   kan suatu penjelesaian akan ter- 
batas, djika pemimpin2 pemerin- 

'tah Amerika mengambil sesuatu 
sikap jang tertentu sebelumnja. 
la mengharap bahwa pemimpin2 
Amerika tidak akan suka men- 
djadi ,,tawanan2 propaganda "po- 
litik didalam negeri” dan meng- 
ambil sikap jang tidak elastis. 

Kata Stevenson,. ,,saja sendiri 
bersikap skeptis terhadap mak- 
sud2 RRT, tetapi. djika kita hen- 
dak mentjari suatu penjelesaian, 
kita harus berusaha menretahui 
apakah jang harus kita runding- 
kan dan dengan siapakah kita ha 
rus berunding”. 

Banjak diantara kawan2 kita, kata 
Stevenson  seterusnja, berpendapat 
bahwa jg pertama2 mendjadi ke- 
inginan RRT ialah perdamaian dan 
perdagangan, sebagaimana halnja de 
ngan keinginan sahabat2 kita tadi. 

Mengingat 'pentingnja soal2 jg 
akan ditentukan di Asia, jakni per- 
satuan Korea, status Taiwan, dan 
keamanan dan perdamaian di Indo: 
China, kata Stevenson, menurut he 
mat saja, kita berkewadjiban terha- 
dap diri sendiri mdupun terhadap 
sahabat2 kita untuk setidak2nja men 
tjoba mengetahui apakah maksud2 
jg sesungguhnja dari RRT itu. 

Stevenson dalam pada itu mene-   gaskan bahwa ia menjokong sepenuh 
nja politik pemerintah Amerika jg 
mementingkan soal keamanan - dan 
kemerdekaan Indo China, jakni dae 
rah jg oleh Stevenson dinamakan se 

spintu gerbang — keseluruh 
Asia Tenggara.” (Antara—UP), 

takan oleh Stevenson bahwa di- 
dan Birma, orang tidak dapat 

dja harus memihak, dan bahwa 
jokong atau menentang salah sa- 

  

| Pemberontakan 
|Diasrama Polisi 
Djerman-Timur? 

TANK2 DAN PASUKAN2 So- 
vjet Rusia telah menindasepemberon- 
takan diasrama2' polisi Djerman Ti- 
mur dipropinsi Mecklenburg, demi- 
kian diumumkan pada hari Rabu 
oleh ,,biro penerangan Barat” di 

' Berlin Barat, Organisasi anti-kominis 
ini selandjutnja mengumumkan, bah 
wa seorang letnan polisi rakjat telah 

itewas beberapa” anggauta polisi 
Jainnja mendapat luka2, jakni dalam 
'pemberontakan jang dilakukan oleh 
.2.000 anggauta polisi terhadap pihak 
atasannja diasrama Pinnow dekat 
Angermuende, Orang2 polisi rakjat 
Djerman Timur itu memberontak ter- 
hadap pihak atasan bangsanja sen- 
diri dan terhadap perwira2 bangsa 
Rusia. 

  

  

Perwira2 atasan itu memper- 

tahankan diri disalah satu ge- 

|dung asrama tersebut dan minta 
bala bantuan dari Sovjet, demi- 
kian biro penerangan tersebut. 

Tudjuan tank Rusia dan sedjum- 

lah pasukan Rusia jang tidak 
diketahui kekuatannja segera da- 
tang ditempat itu dan menindas 
pemberontakan tersebut.  “ 
Sementara itu ,,Neues Deutsch- 

land”. madjalah resmi partai ko- 
minis Djerman Timur menjiar- 
kan berita, jang menjatakan bah- 
wa telah diadakan pembersihan 
atas ,,musuh2” jang menentang 
pemerintahan didaerah  Sovjet 
dalam bulan Djuni jang lalu dan 
atas mereka jang mengambil 
bingkisan2 makanan dari Ameri- 
ka Serikat. (U.P.-P.I, Aneta), 

  

PERAMPOKAN DI KEBA- 
JORAN. 

Diblok ,,S”, Kebajoran, pada ru- 
mah Nji Masu'eh, Rebo malam ter 
djadi perampokan jang dilakukan 
oleh 4 orang tak dikenal, satu dian 
taranja bersendjata pistol. Barang2 
jang digondol oleh komplotan 'pen- 
djahat terdiri dari perhiasan, pakai- 
an, radio, sepeda dan lain2, jang me 
nurut keterangan mempunjai harga 
lebih kurang Rp. 2296.—, 

  

Panitya Atjara itu akan dibitjarakan ' 

nel Bambang Sugeng agar menghen' 

 



      

jaksana PL 
aa ma ipa Papa h menteri Pertahanan kepada KSAD untuk me- 
njetop pengedaran harian jang dianggapnja harian oposisi — da- 
lam hai ini jang terkena Abadi - Sumber - Pedoman - Indonesia Raya — 
datang KAA 

     
bidjaksana. Dan gampang pula mengesankan adanja tendens jang tidak menguntungkan kepada pemerintah sendiri, Sebab dengan tindakan tadj 
mudah dikesankan, seol: 

  

lah-olah Pemerintah takut pada pendapat pihak 
Oposisi dan karenanja perlu mengadakan suatu penjaringan pendapat dan pikiran Orang, PA nee 
— — — — —' Tambahan lagi, tindakan Menteri Pe 
lawanan sekali dengan utjapan P.M. Ali dalam djawaban pemerintah ba- 
bak ke-II jang terang-terangan menjatakan, bahwa oposisi memang perlu, 
karena — demikian utjap 'P.M. Ali sendiri — adanja ,choc des opinions” 
(berbenturnja pelbagai matjam pendapat) menghidupkan demokrasi. 
— — — — — Maka apa salahnja kalau para tawanan SOB djuga mem- 
batja dan memperoleh keterangan dari pihak harian-harian jang disebut- 
aja oposisi? Kalau ini dari pihak pemerintah dianggap merugikan, karena 
sifatnja jang eenzij lig umpamanja, tentu masih ada djalan lain untuk me- 
netraliseer eenzijdig-heid tadi dari pada melarang harian-harian itu sadja. 
Mitsalnja dengan mengedarkan djuga harian-harian lainnja' jang bertjorak 
pro Pemerintah sebagai imbangan dari harian jang ber-oposisi. Tindakan 
sematjam ini tampaknja akan lebih bidjaksana dan demokratis. . 
— — — — —sLain halnja kalau suara-suara oposisi tadi sudah melam- 
peui batas dan bertjorak menghasut dan mengerusak. Dalam hal ini pe- 
njetopan harian-harian oposisi tadi sudah sepantasnja. Tetapi kiranja ti- 
dak ada seorangpu tag judjur jang bisa mengatakan, bahwa harian- 

. harian Abadi - Sumber -F doman dan Indonesia Raya telah melampaui 
batas kesusilaan dan sifat pantas dalam mengemukakan pendapat-penda- 
patnja. Djustru karena itu tindakan Menteri Pertahanan tadi mempunjai 
rasa-tambahan (bij-smaak) jang pahit jang mengingatkan kita pada tin- 
dakan pemerintah jang bertjorak diktatoriaal. Jaitu tindakan: Menjaring 
pendapat a Ja Hodohan. Bgt $ 
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— PEMOGOKAN SARBUPRI 
1 DJATENG 4 

- Sarbupri Djawa Tengah memberi 

ipemogokan pertama buruh perkebu 

|oan wilajah Djawa Tengah berdja 
Sa lantjar dan tertib. ' Pemogokan 
''hanja didjalankan oleh buruh perke 

39 Radja Djam“ »e- bunan jg tergabung dalam A.L.S. 
1. “ ' Untuk P.P.N. dan modal Nasional 

marang Me ynggal sidak diadakan pemogokan. Adapun 
2 23 33 djumlah Buruh anggauta Sarbupri 

5 | wilajah Djawa “Tengah ada 30.000 
“orang. 

SEBDA SOLIDER PEMOGOK- 
AN SARBUPRI. 

Pada tg. 16 September 1953 De- 
wan Pimpinan Pusat SEBDA- atas 
nama 70.000 buruh autonoom ang- 

' gautanja telah mengetok kawat  ke- 
pada ALS (Algemene  Landhouw 

Syndicaat) Pusat Djakarta, dengan 
tindasan kepada Menteri Perburuhan 
R.I, Sentral Biro SOBSI, dan D.P.P. 
Sarbupri, jang isinja menjatakan so- 
Tider terhadap pemogokan kaum bu- 
ruh perkebunan anggauta Sarbupri, 
dan jang menuntut kepada ALS: Pu- 
sat supaja segera memenuhi tuntutan 

- Sarbupri. 3 

KONGRES IPTI DIUNDUR- 
i KAN. 

Sen Sekretariaat pusat Ikatan Penderita 
Aa 3 | Tjatjad — Indonesia — mengumukan, 

PE F3 “bahwa Konggres ke-II IPTI di Me- 
: dan tidak diadi dimulai pada tgl. 1 

Marhum tn. A. GAOS Oktober 1953 sebagaimana jang te- 
lah diumumkan semula. Konggres 

Pada hari Kemis pagi kemaren, tg. |tsb. terpaksa diundurkan dan “akan 
17 September 1953, tn. A. Gaos jang diselenggarakan pada tgl. 20 sam- 
tinggal di Petekan Semarang telah |pai 25 Oktober 1953 di Medan. Di- 
meninggal dunia dalam usia 60 ta-| harapkan agar semua konggresisten 
hun. Penduduk dikota Semarang ter- | mengundurkan waktu pemberangkat- 
utama tentu tak asing lagi dengan|annja dari daerahnja masing2. 
nama A. Gaos jang terkenal sebagai : 4 f 
»Radja. Djam” dan senantiasa suka | KONP. MASJUMI DJATENG. 
membantu gerakan? sosial dan amal| Pada tgl. 25 s/d 27 Sept. 1953, 
dengan tiada memandang bulu. Se-| Masjumi .wilajah Djawa Tengah 
dikitnja ada 40 th. lamanja sampai|akan mengadakan konperensi di Se- 
sekarang, beliau berdagang matjam2 | marang untuk membitjarakan al. 
diam tangan, tembok, wekker dan situasi politik dewasa ini. Moh: Nat- 
bikin betul djam. Sekalipun pendu- sir dan Prawoto Mangkusasmito dari 
duk kehilangan secrang jang terke- | putjuk pimpinan Masjumi n 
muka, tetapi mereka berkejakinan, |Kan akan datang menghadliri 
bahwa keluarga A. Gaos akan tidak | perensi tsb. 
meninggalkan tanda2 jang dipunjai 
oleh Marhum tn. A. Gaos. Upatjara 
penguburan djenazahnja dilangsung- 
kan pada kemaren sore djam 3.30, 
berangkat dari Petekan. 
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uh dari fihaknja K.Y.H. didapat ka- 

dengan permintaannja 
Ti I Hui Semarang jang diketuai sdr. 
Hoo Liong Tiauw. Segala pertikaian 

Sedikit riwajatnja. 
Sedjak umur 18 tahun, marhum 

In. A. Gaos telah berdagang matjam 
arlodji setjara ketjillan di P. Djo- 
har jang keadaannja dulu tidak be- | Hui dan Kuo Yu Hui telah dilenjap- 

amp tawanan SOB, merupakan suatu tindakan jang kurang 

Pertahanan tadi ber- | 

“'takan: Pada tgl. 15 September 19534 

'lata, serta berbagai bagai permin- 
|taan derma dan 

dikabar- | 
kon-| 

: Hong daerah termundur dalam so- 
KETERANGAN KUO YU HUI 
Mengenai berita tentang masuknja | 

Chung Hua Kuo Yu Hui pada Chung 
Hua Lan Chiu Tsung Hui, lebih dja- 

selandjutnja - diputuskan bahwa 
ng bar, bahwa tindakan tersebut sesuai | 

Chung Hua: 

jang timbul antara Lan Chiu Tsung / mempeladjari surat Jajasan terse 

  
gitu teratur. Dengan dasar jg utama 
kedjudjuran dan mengadakan perla- | 
janan baik kepada para lengganan- 
nja jang tersebar diseluruh kepulau- 
an Indonesia, lambat-laun perdaga- 
ngannja madju pesat sampai seka- 
rang ini. Japun terkenal dalam usa- 
ha perdagangannja sebagai seorang 
jang berani mengeluarkan uang un- 
tuk reklame dan mengerti manfaat- 
nja soal ini. . Kepertjajaan kepada 
Agama Islam pun menimbulkan ke- 
pertjajaan pula, bahwa apa jang te: 
lah dikorbankan untuk sesuatu ge- 
rakan amal maupun sosial, pada ha- 
kekatnia pun akan dapat berkahnja 
Jang Maha Esa. Ini telah mendjadi 
pedoman jang meresap didalam sa- 
nubarinja marhum tn. A. Gaos, hing 
ga pada setiap tgl. 10 bulan Asjura, 
ia telah mengumpulkan berpuluki-pu- 
luh fakir-miskin untuk diberi uang 
dan makanan sekedarnja. Tetapi pa- 
da tahun ini, rupa2nja dalam meng- 
hadapi tgl..10 -Asjura, ia tidak da- 
pat mengabulkan tjita2 murni itu, 
sehingga meninggalnja itu pun terasa 
diantara kalangan fakir-miskin jang 
djumlahnja tidak sedikit. 
Inna Lillahi Wainna Ilaihi Rodjiun. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
“Hari ini Apotheek V. GORKOM. 

Bodjong 135 dan KOO HWIEB, Pc- 
kodjan 99 dibuka hingga djam 20.00. 

BINTANG SAMODRA 
MAMPIR PADANG. 

. Mengenai kedatangannja kapal ha- 
— dji dipelabuhan Smg., PHI Djateng 
menusuli berita lagi, bahwa kapal 
Bintang Samodra” tidak djadi. da- 
tang pada tgl. 17 — 18 Sept. 1953. 
Menurut kawat 

Djateng dari kapal tsb., menjatakan 
bahwa kapal ini akan singgah dulu | 
di Padang, dan akan datang di Se- 
marang' pada tgl. 19 Sept. 

'duk Tionghoa. 

|sar Semarang untuk memberi pengo- 

ma lagi, IPEBRO akan mengirim 
wakilnja ke Zanzibar untuk ' soal 
pembelian tjengkeh sesuai dengan 

| mana nasehat2 pun dimintanja. 

jang diterima PHI 

kan dan mulai tgl. 13 Sept: jbl., ke- 
um i buka pa Untuk menaati perintah dari pe- 

- DNA a an Nana dus akan mengirimkan lapuran ngurus pusat sub, maka sn 
Soal A ra h “pendu (keatasannja, berhubung status tg. 15 September & 700 perkebunan persatuan diantara kalangan pendu- 

Dalam kalangan 
K.Y.H. tidak terdjadi perpetjahan. 

PALANG MERAH INDONE- 
SIA SEWINDU. 

Berhubung dengan genap sewindu: 
berdirinja Palang Merah Indonesia 
pada tgl. 17 September 1953, oleh| 
Palang Merah Indonesia Tjab. Se- 
marang telah diadakan peringatan 
sekedarnja dengan atjara2 sbb.: 

Dua team kesehatan akan menge- 
Ilingi ketjamatan2 dalam Kota Be- 

batan tjuma2 kepada penduduk. Di 

ketjamatan2 “akan dihadiahkan pa- 
kaian2 kepada mereka jang sangat 
membutuhkan. Pada Balai Pengoba- 
tan Palang Merah Indonesia di Djl. 
Bulu 31 umum dapat berobat dengan 
tjuma2. Dinas Pemindahan Darah 
menjediakan darah dengan. juma2 
untuk penderita2 jang Membutuhkan 
transfusi darah. f 

IKATAN PENGUSAHA2 BA- 
HAN ROKOK BERDIRI 

Didapat kabar, bahwa kini di Se- 
marang telah didirikan Pusat Ikatan 
Pengusaha2 Bahan Rokok jang me- 

rupakan Pool dan mengimport tjeng- 
keh luar dan dalam negeri. Tidak la- 

andjuran Menteri Perekonomian, di- 

HARI ULANG TAHUN KE 2 
“Pada tgl. 16 September 1953, Per- 

satuan Peladjar Asistent Apotheker 
telah memperingati Hari Ulang Ta- 
hun ke-2 dengan mengadakan per- 
tundjukan sandiwara digedung Sin 

  

  
Ramai2 patah tjingke. Diatas: Bunga tjingke jang sangat diperlukan buat 
industri rokok kretek. Bawah: Pohon tjengkeh jg. baru berusia 5 — 6 tahun. 
  

KUDUS 
JAJASAN PENDIRIAN GE- 

DUNG PARLEMEN, 

Ba
na
 

  

...Bertempat dipendapa kabupa- 
ten Kudus pada Senen, tgl. 14-9-| » 
1953 djam 10.00 telah diadakan 
sidang jang dipimpin oleh Bupati 
Kudus dengan dihadliri oleh Wz 
dana2 Kota, Tenggeles, Tjenda- 
na, Kepala Bank R.I., Ketua DP 
RDS, Masjumi,  PNI, Pemuda 
Demokrat, PGRI, Bg." Politik 
dan Jain2nja. : b 

Dalam rapat tersebut dibitja- g 
rakan tentang adjakan dan an- 
djuran dari Jajasan Pendirian Ge y 
dung Parlemen jang diketuai jb 
R.P. Soeroso Djakarta, karena 
membutuhkan uang “antara 15 
sampai 20 djuta rupijah, diminta | k 
agar di Kudus dapat didirikan 
sebuah Panitya Pembantu dari   
derma dari rakjat. it 

Pendapat jang hadlir dalam si 
dang tersebut hampir seluruhnja 
tak menjetudjui adjakan tersebut, 
mengingat faktor2 ekonomis, so- 
cial jang kini diderita rakjat dje- 

sokongan jang 
selalu membandjir. Sedang untuk. 
daerah Kudus sendiri jang tergo- 

it 

al pembangunan belum mempu- 
ajaa Gedung DPRD walaupun 
sudah pernah diputuskan dalam 
sidang DPRDS tahun jang lalu, Ip 

pembitjaraan tentang .soal terse- 
but ditunda untuk memberi -ke- 
sempatan kepada party2, organi- 
sasi2 dan Djawatan2 agar turut 

but jang akan dipergandakan 

DiAua eiGAn 
DJOBJA 
TAMAN GEMBIRA PERMA- 

ngan bahwa maksud daripada pendi 
rian jajasan tsb, jalah untuk berusa 
ha mendirikan Kebun Binatang di 

Jogjakarta, disamping itu mengada- 
kan tempat keramaian n 
ig sifatnja seperti Sriwedari di Sura 
karta. Letak daripada Kebun Bina- 
tang itu direntjanakan di 

Selandjutnja 

raan itu, kurang lebih Rp 100.000, 

sedang kini uang jg sudah diterima 

'bertambah pula hingga maksud un- 
Jajasan tersebut jang dimintakan tuk mendirikan 

Jogja sudah terdapat 
Binatang dalam format ketjil dan jg 
mempunjai beberapa 
tang dan ditempatkan di sebelah Ti 
mur dari Aloon2 Utara dan..orang 
jg masuk dikenakan 
duk sebagai pengurus 

wakil ketua 
Penulis. I dan HH: Honggowongso dan 
Tirtodiningrat, bendahari I dan Il: | 
Zarkasih dan Tiie Tjing Ing di ban 

tu oleh 9 orang pembantu, 
Sri Sultan Hamengku Buwono 

  

sebagai anggauta2 ' Dewan Penga- 
was. 

SALATIGA 

PEMOGOKAN. 

NENT DAN KEBON 
BINATANG 

Dari kalangan Pengurus 
Gembira Loka” didapat 

Jajasan 
ketera- 

permanent 

Semaki, 
erdekatan dengan Taman , Baha- 
ia, jg luasnja kurang lebih 10 H.A. 

didapat « keterangan, 
ahwa modal untuk pendirian Ke- 
un Binatang dan tempat kegembi- 

urang lebih Rp 14.000.—. 

Diharapkan uang tsb akan bisa 

Kebun Binatang 
u bisa tertjapai. 

diketahui, kini di 
suatu Kebun 

Sebagaimana 

matjam bina- 

beaja. Jg. du- 
dari Jajasan 

Uu adalah: Ketua S.P. Paku Alam, 
Mr. S. Purwokesumo, 

sedang 
IX 

rof. Dr. Sardjito, Overste Sarbini 

| disana. Tetapi segala djerih pa- 

Laporan Perdjalanan PI. 

Ramar' Pata 
  

(Oleh Wahjudi) 

.& 

Tjing 
Badendang Dan Pukul Tifa— Djudjare Dan Mungare Riang 

Bersendau—Sudabkah Tuan Merasakan 

  

»Koho-Koho”? 

  

E djudjaro dan mungare, mari sama-sama 
Rame2 patah tjengke, bunga tjengke 

Mari pukul tifa dan menari sedikit E 
E djudjaro dan mungare, mari sama-sama 
Rame2 patah tjengke, bunga tjengke 

memetik,. maka saja lalu memenu 
hi undangan sdr. Mairissa untuk | 
ikut kekebunnja di Abubu ( Nu- 
sa Laut), dimana esok harinja di 
adakan ”pesta” patah  tjengke 
tadi, 

Dari ' Titawai terpaksa saja 
musti djalan kaki sedjauh 5 km 
melalui kebon2 tjengkeh sampai 
di Abubu, karena hari sudah ge- 
lap dan bus memang tidak ada 

  

jah saja jang demikian itu sepa- | 
dan dengan apa jang saja lihat 
dan alami dalam ”pesta” meme- 
tik bunga tjengke. Sengadja saja 
pakai kata" "pesta”, karena me- 
mang memetik bunga tjengke ta- 
di dilakukan dalam suasana gem 
bira, dalam suasana meriah seka- 
li oleh berpuluh-puluh orang, dje 
djaka2 dan  gadis2 , perawan, 
orang2 tua wanita dan lelaki. 
Bahkan menurut sdr. Mairissa jg 
mengadjak saja kekebunnja tadi 
katanja pada hari itu anak2 seko 
lah pun sama tidak masuk, kare- 
na emoh ketinggalan dan me- 
mang perlu membantu memetik 
tjengke. Perlu diketahui, bahwa 
masa memetik bunga tjengke ini 
terbatas sekali waktunja. Bunga2 
ini harus dipetik djika sudah tua 
tapi sebelum mekar. Biasanja di 
Ambon, Nusa Laut dan daerah 
Maluku lainnja, masa memetik 
bunga tjengke ialah dalam bulan- 
bulan September, Oktober - dan 
Nopem. Waktu saja sampai di 
Ambon tanggal 1 September, ke- 
betulan disana belum ada orang 

Tjara memetik tjengkeh. | 
Kebun tjengkeh sdr. Mairissa | 

tidak luas, - hanja kurang lebih | 
ada 30 pohon, terletak dilereng2 
gunung. Diantara pohon2 “tadi | 
menurut sdr. Mairissa katanja su | 
dah ada jang berumur 100 tahun | 
'Tebih, tinggi2 pohon ini, sampai 
15—20 meter. Djadi boleh pem- | 
batja hitung, sudah berapa Ia- 
silnja bagi pemiliknja, sebab po- 
hon-pohon tjengkeh sudah mulai 
berkembang dalam usia 8 a 10 
tahun, berkembang tiap tahun 
sedang tiap2 3 tahun sekali, po- 
hon2 ini memberikan hasil isti- 
mewa (grote oogst). Biasanja tiap 
pohon umur antara 15 sampai 20 
tahun, setahunnja memberikan | 
hasil antara 1 sampai 5 kg tjeng- 
keh kering dengan harga setempat | 
sekarang Rp: 40— Rp: 50.—. 
Biasanja diborong oleh tengkulak 
tengkulak bangsa Tionghoa jang 
keluar masuk  negory2 (negeri 
negri atau desa2 ketjil). 

Waktu kami sampai dikebun tadi, 
orang sedang tengah ramai2nja me- 
metik tjengke. Pekerdjaan ini dila- 
kukan setjara gotong rojong oleh he- 
berapa puluh orang dari negory Abu- 
bu. Pekerdjaan gotong-rojong ini di- 
sebut ,,masohi”s tanpa upah hanja 
diberi makan2 pesta dan nanti ber- 
giliran sdr. Mairissa  sekeluarganja 
pun harus ganti ikut membantu me- 
metik tjengkeh - dikebun2 tetangga- 
nja. Demikian seterusnja.  Diseling 
oleh njanjian2 bersama jang riuh, 
pekerdjaan dilakukan dengan gem- 
bira.- Orang2 lelaki, para mungare 
naik pohon dengan tangga dan mem 
bawa galah pandjang jang ada gan- 
tolnja, kerandjang tempat  bunga2 
tjengke dan seutas'tali pandjang. De 

ngan galah tadi dahan2 jang me- 
ngandung kembang digantol, bunga2 
nja dipetik dan dimasukkan - dalam 
kerandjang jang kalau sudah penuh 
lalu di-kerek, diturunkan dengan tali 
tadi. 

Dibawah sudah siap anak2 ketiil, 
anak2 sekolah jang hari itu tidak 
masuk, untuk menerima kerandjang2 
ini dan mengumpulkan bunga? tadi 
ditempat pengumpulan. Tapi selain 
untuk menerima dan mengosongkan 
kerandjang2 tadi, anak2 ini pun ha- 
rus mengumpulkan bunga? tjengke 

Sikap Gapperon: 

  

  Bandingkan tingginja pohon tjengkeh 
jang sudah berumur 20 tahun ini 
dengan orang2 jg. ada dibawahnja. 

  

'oleh Bupati, djuga Bupati Ku- 

'Jajasan tersebut 
Ijaitu Pemerintah sendiri belum 
ada pernjataan tentang keberatan 
atau tidak sanggupnja Pemerin- 
tah membangun gedung Parle- 
men tanpa mendapat: sokongan 
uang derma dari rakjat djelata. 

dus (Sdr. Soelicha) didapat kete- 
rangan berhubung dengan adanja 
surat .pertanjaan dan desakan da- 
ri Secretaris 
(Sdr. Oemar Farouk) untuk sele- 
'kasnja mengadjukan soal ,.Pem- 
bangunan 
pan sidang DPRDS pleno, sebab- 
nia soal tersebut, belum dapat di- 
leksanakan, karena Ketua 
DS sudah berkali-kali mendesak 
kepada ketua D.P.D. 
kasnja memberikan lapuran 
tang penjelesaian 

belum  djelas, | Getas jang tergabung dalam jtabang 
Sarbupri telah mogok satu hari. Pa- 
da tg. .16 September 1953 meyeka 
telah masuk kerdja lagi. Selama pe- 
mogokan tiada terdjadi suatu apa2. 

  

WEDANA BUMIAJU DAN 
.NJONJA LAWAN GEROM- 

: BOLAN. 
SEKITAR PEMBANGUNAN 

SETASIUN BUS. 
: i ) KA : LI Dirumah Wedana Bumiaju (Tegal) 
Dan Kerin PPRDS Kubu: Ri malam. Minggu j.l. « telah terdiadi 

tembak-menembak selama 45 menit 
antara gerombolan bersendjata - dan 
Wedana bersama ' isterinja.. Dalam 

peristiwa tersebut seorang pendjaga 
kantor tewas kena tembakan gerom- 
bolan, sedang gerombolan itu telah 
melarikan diri sebelum bantuan da- 
tang. Peristiwa tersebut terdjadi pada 
kira2 djam 3 malam, dimana gerom- 
bolan bersendjata jang terdiri I.k. 40 
orang telah menjerbu rumah Weda- 
na tersebut dan terus menembak 
mati seorang dari beberapa pendja- 
ga disitu. Wedana serta isterinja oleh 

Panitya Enguette | 

Stasiun Bus” dihada- 

DPR 

agar sele- 
ten- 

pembangunan   tuntutan GAPPERON untuk meng- 
hapuskan sama sekali 
PPTI jang, sebagai usaha partikelir. 
diberikan kedudukan istimewa seba- 
gai single-buyer dan distributor telah 
dilaksanakan oleh Pemerintah. Me- 
ngenai import tjengkeh dikatakan, 
bahwa Pemerintah sependapat 
ngan pendirian GAPPERON, 
tjengkeh import sebagai 
aanvoer, diserahkannja import tjeng- 
keh kepada importir2 nasional 'setja- 
ra terpimpin 
langsung soal tjengkeh di Zanzibar 
dan Madagascar, 

Mengenai Soal Tjengkeh 
Pemerintah Njokong Dibukanja Kembah 
Perusahaan? Rokok Ketjil Je D.tutup 
NOTA GAPPERON dalam 

krit untuk menjelesaikan masalah 
mana disarankan tindakan2 kon- 
tjengkeh telah diterima oleh Pe- 

merintah dan Jangkah2 selandjut nja akan dilakukan sesuai de- 
ngan saran2 jang ada pada 
PERON menerangkan dalam 
tgl. 16 Sept. jbl. di Semarang. 
Selandjutnja: ditegaskan, bahwa 

prins 

hak2 N.V. 

de- 
jaitu 

additional 

dan mengusahakan 

Alasan2 konkrit 
demi- stasiun bus tersebut, tetapi ternja 

ta sampai sekarang 
belum disampaikan 
djutnia 
kasnia gegevens dari Ketua DPD 
itu diterima, segera 
kan sidang DPRDS pleno. 

TEBAL 

kabar bahwa 
boekhouder Pabrik Gula 

lapuran itu! 
lagi. Selan- | 

diterangkan bahwa sele- 

akan diada- 

FRAUDE SEDJUTA RUPIAH 
DIBEKUK. 

. Dari pihak jg mengetahui, didapat 
seorang bernama S. 

IRADIO 
(dan Charles 

gerombolan selandjutnja diminta ke- 
luar, “ tapi permintaan. itu didjawab 
dengan: tembakan2 
dari sebuah kamar: dan mengakibat- 
'kan tembak-menembak seperti terse- 
but diatas. Er 

jang dilepaskan 

    
SIARAN RRI TRITUNGGAL. 
Semarang, 19. September 153. 

Djam 06.10 Njanjian Tino Rossi 
Trenet: 06.45 . Irama 

Pangkah | bagi gembira: 07.15 Orkes Malando: 

untuk itu pun dikemukakan, 
kian djuga tentang kurang sesuainja | 
pembelian pita tjukai sebagai dasar 
allokasi. Alasan2 untuk jang tersebut 
belakangan ini. a.l, ialah: Perusaha- 
an2 jang bermodal besar dapat mem 
beli pita tjukai dalam djumlah besar 
untuk memperoleh allokasi jang be- 
sar pula, sedangkan pita tjukai itu 
tidak seluruhnja dipakai dan bisa di- 
vernietig dengan hanja membajar 
uang administrasi 21496. Dengan" 
demikian perusahaan? ketjil/sedang, ' 
walaupun pembelian pita  tjukainja 
tetap, tetapi setjara relatif djumlah 
pembagian tjengkehnja turun, karena 
bagian bagi perusahaan? jang be- 
sar bertambah. Kontrole untuk me- 

  
|dari paberik2 besar. 

ipnja, demikian a.l. fihak GAP- 
kon perensi pers jang diadakan pada 

usahaan2 ketjil untuk mendapatkan 
kredit telah mendjadi minim, setelah 
terdjadi soal pita tjukai di N.V. Pu- 
dja. N.V. Pudja dikatakan sebagai 
perantara dalam pembelian pita jang 
ternjata tidak menjetorkan uang pi- 
ta tjukai jang sudah dibajar oleh 
perusahaan2 rokok kepadanja kepa- 
da Djwt. Bea dan Tjukai, hingga 
perusahaan2 rokok ditagih lagi oleh 

E 
manis E 

Kalau habis patah, djangan pulang dolo E 

2 
manis E 

- 

Suara njanjian jang gembira, dua suara para djudjarc ( gadis) dan mungare (djedjaka) 
dari djauh sudah riuh terdengar, waktu saja bersama tuan rumah saja, 1 
kebun-nja jang terletak kurang lebih 1 km. dari negory Abubu di Nusa Laut. Sengadja untuk da- 
pat melihat dan mengikuti "pesta patah tjengke” ini saja memerlukan pergi ke Abubu di 
Laut. Agak sulit perdjalanan dari Ambon ke tempat tadi, mula2 naik bus | 
tai Natsepa jang indah itu, kemudian naik motorboot ke Haria dipulau Saparua. Dari Saparua ha- 
rus naik bus lagi ke negory Ouw dan babak terachir dan terberat jalah menjeberang dari Ouw de- 
ngan perahu "orambai” (djukung besar jang muat kurang lebih 30 orang didajung dan dengan 
lajar) melalui tandjung Ouw jang berbahaja itu selama 5 djam menudju ke Titawai di Nusa Laut, 

sdr. Mairissa menudju ke- 

Nusa 
Tulehu, melalui pan- 

  

jang djatuh berhamburan disekeliling 
pohon. Itulah sebabnja, maka sebe- 
lum dipetik bunganja, tempat2-seke- 
liling dan dibawah pohon tjengkeh 
selalu dibersihkan dari tumbuh2an 
alang2nja, ini untuk memudahkan 
pekerdjaan “anak2 ketjil. Sementara 
itu, selagi orang lelaki memetik dike- 
bun, orang wanita, gadis2 djudjaro2 
sibuk memasak untuk ,diner party” 
jang akan dilakukan dalam kebun 
tadi, dibawah rindang pohon2 tjeng- 
keh. : 

Badendang & pukul tifa. 
Djam 12.00 siang semuaa 

orang sudah berkumpul ,,ditem- 
pat makan”: bukan duduk dikursi 
menghadap medja: tapi berlipat 
kaki (bersila) ditanah, menghada 
pi djamuan2 jang sudah diatur 
membudjur pandjang. ,, Tempat 
makan” ini beralaskan daun kela 
pa jang dilapisi daun pisang, dan 
segala djamuan diletakkan dia- 
tasnja. Persis apa jang sering kita 
lihat: dalam  film2 Hawai itu. 
Spesial untuk 'saja telah disedia- 
kan piring, tapi hal tersebut saja 
tolak: saja ingin makan setjara 
orisinil penduduk jang sedang 
berpesta ini. Hanja untuk minum 
telah disediakan gelas, selainnja 
tak ada lagi alat2 makan: tjukup 
dengan daun pisang dan ,.sendok 
garpu” Adam alias tangan. Diapit 
oleh, dua orang gadis, sdr. Opi 
(namanja asli ialah Sophiah Mai- 
risa dan Atta (namanja asli 
Bertha) Tanamal, mulailah saja 
.menjerbu”  djamuan makan 
siang. 

Tjolo Tjolo — Papeda 
dan Koho Koho. 

Merdeka sadja kita makan, boleh 
ambil sesukanja tanpa  etiket2 me- 
dja jg mengekang. Ig djadi maka- 
nan pokok ialah ketupat, ,,makanan 

rebus isi kebun,” terdiri dari pisang, 

ubi, ketela pohon, patatas ' (ketela 
rambat) dan keladi. Lauk pauknja 
pelbagai matjam ikan dan jg mena- 

rik saja terutama “alah ikan tjeka- 
lang- (tongkol) bakar jg dimakan de 
ngan sambal tjolo2. Tjolo2 ini adu- 
lah masakan spesifik Ambon, rasa- 
nja agak masam2 #karena dibuat dari 
jukak, lombok — bakar,  brambang 
mentah dan diberi sedikit. minjak 
kelapa. Djuga tak lupa disediakan 
»makan sagu - papeda” dan sagu 
lempeng jg dimakan dengan koho2: 
koho2 ini. menurut keterangan sdr. 
Opi Mairissa sebetulnja adalah ,,ma 
kanan mentahan”, dibuat dari ikan 
laut 'ketjil2 jg ditjatjah halus2, kela 
pa dibakar dan seterusnja diuleg de 
ngan pelbagai bumbu seperti lom- 
bok, berambang, terasi dan tak ke- 
tinggalan buah atung (rasanja sepet 
juntuk membikin keras isi ikan men 
tah tadi). 

Sageru dan Badendang. 
Lama djuga ,,upatjara” makan 

ini, karena sekali-kali diseling de 
ngan sendau gurau jang mengyi- 
rangkan. Habis makan dihidang- 
kan minuman ,,sageru” sebangsa 
towak. Dan berkat towak ini sua 
sana makin meriah. Sambil ,,ba- 
dendang” berpantun bersahut-sa- 
hutan jang diiring bunji2an pu- 
kul tifa jang maat-vast, benar2 
»pesta” ini merupakan kenang'an 
jang indah dari kundjungan saja 
ke kepulauan Maluku. 

Habis makan sementara peker- 
dja masih meneruskan lagi meme 
tik bunga sampai ' kira2  djam 
16.00 sore. Habislah pekerdjaan 
memetik. Sdr. Mairissa boleh 
gembira karena hasilnja Jumajan 
djuga.   

Djawatan tsb., sedangkan kwitansi 
N.V. Pudja jang ada pada perusa- 
haan2 itu tidak diakui oleh Djwt. 
Bea dan Tjukai. N:V. Pudja diberi 
kredit 6 bulan oleh Djwt. tsb. dan 
|N.V. Pudja memberi kredit pada 
perusahaan2 rokok untuk pembelian 
pita tjukai 3 bulan. Dikatakan se- 
landjutnja, bahwa soal tsb. kini da- 
lam tingkat perundingan ' antara 
N.V. tadi dengan fihak Pemerintah. 

Mengenai perusahaan2 rokok ke- 
tjil jang kini banjak ditutup dikata- 
kan, bahwa Pemerintah menjokong 

supaja perusahaan2 tadi dibuka kem 
bali dengan djalan rehabilisasi dan 
menjalurkan bahan2 “untuk rokok. 
Diseluruh Indonesia kini ada 804 
pengusaha2 rokok jang tertutup. 

Achirnja ' dikemukakan dengan 
angka2, bahwa paberik2 ketjil mesti 
memikul tjukai jang lebih tinggi 

Demikian a.! 
keterangan2 dalam  perskonperensi 

    

| Yoe She, djl. Stadion Semarang jang 
mendapat perhatian “dari pada- ang- 
gautanja. 

GUBERNUR KE 
KARIMUNDJAWA. 

Gubernur Budiono dengan stafnja 
pada hari Kemis pagi tgl. 17 Sep- 
tember telah berangkat dari Pelabu- 
han Semarang menudju ke Karimun 
Djawa, untuk menindjau keadaan 
dari dekat. Kapal jang dipergunakan 
untuk keperluan ini jalah kapal ,.Dja 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi menarut tjatatan 

Dunlop & Kolff Smg. tgl. 16 Sept. 
1953 adalah sbbb.: Kapok C nom. 
925 Sept.: pendjual 850 10 Okt.: 

dajat” milik Dajwatan Pelajaran Pu-|nom. 780 Okt. |dan pembeli : 770 
sat. Gubernur ditunggu kedatangan- | Okt./Nop. m.v.: Kopi Rob: Kam- 
nja kembali di Semarang pada nanti | pong pendjual 660/700: Rob. Ond. 
tgl. 19 September 1953. 

— PINDAH KANTOR. 
Sekretariat Panitya 17 Agustus 

K.B. Smg. mulai tgl. 17 September 
dipindahkan “dari gedung Gris ke 
Kantor Tjamat Smg. Timur,  tilp. 
Smg. 320. Mengenai soal2 jg ber- 
sangkut paut dengan hadiah2 dan 
perlombaan2  kantornja di Kantor 
Insp. Pendidikan Djasmani KBS d/a 
S.R. VI Peterongan. Bagi jg telah 

WIB/I pendjual 925: Excelsa WIB/I 
nom, 950: Kedele pmi Djember pem 
beli 185 ready Smg.: Gendjah pem- 
'beli 205 ready Smg.: Gapick pem- 
beli 36 ready Smg. m.z.: Tepung ga- 
plek nom. 45: Djagung putih pem- 
beli 90 Okt./Nop. ex desa: Katiang 
glondong pilihan pendjual 180 ready 

Smg.: Osee tidak terpilih noni. 220 
Sept./ Okt.) Katjang merah pendiual 
155: Beras tuton. Weleri nom. 175: 

mendaftarkan baji jg lahir pada tgl. | Beras kretek TC pembeli 160: Wi- 
17 Agustus, dapat berhubungan de-|djen hitam pembeli 200: Karung hi- 
ngan para Tjamat di K,B. Smg. utk. |djau HC pendjual 4.25 
menerima hadiah2nja, 

  tiap bidji, 
Tali goni pendjual 4.25 tiap kg. 

(Tegal) baru2 ini telah dibekuk olek 
jg berwadjib, karena menurut hasil 
pemeriksaan buku jg dilakukan oleh 
pihak pengusaha dituduh melakukan 
fraude sebesar sedjuta rupiah pada 
tahun jg lalu. 

Selandjutnja dikatakan bahwa ter 1 
tuduh itu mempunjai ,,kaki-tangan” 
jang kabarnja telah djuga ber- 
ada dalam tangan jg berwadjib. 
Demikian kalangan tsb. 

60 RUMAH PENDUDUK DI 
BAKAR GEROMBOLAN 

Belum lama berselang sedjumlah 
60 rumah penduduk daerah Slarang 
Ketjamatan Slawi Kab. Tegal telah 
dibakar habis oleh gerombolan di 
waktu tengah “malam sehingga dari 

pihak penduduk tidak kesempatan 
untuk. mempertahankan diri. Kabar| 1 
nja pembakaran rumah itu dilaku-   
  

  Belum diketahui bagaimana nasib 
mereka pada waktu ini, 

  

Ruang gerak, badan: 06.45 
Sam Saimun dan Herjati: 07.15 Ane 
ka warna dari Perantjis: 07.45 Riang 

gembira: 
gadon: 12.45 
Murni: 17.08 Dari dan untuk  ka- 
nak2: 17.45 Ju Loss dengan orkes- 

nja: 18.00 Mystiek dan kebudajaan: 

oleh R.O.S.: 22.15 Malam manasir 
ka,:23,00 Tutup, 1 | 

  

07.30 Aneka langgam: 12.05 Irama 
wals: 12.30 Dendang Taruna: 13.15 

Rawics and Landauer: 13.40 Raju- 
an siang, 14.00 Orkes studio 
kartasz 17.05 Taman kusuma, 17.45 
Pengantar minum teh: 18.00. Obro- 

Dja- 

an pak Patrol: 18.15  Mendjelang 
malam hid. Tossema: 20.30. Klene- 
ngan patalon: 21.15 Wajang “kulit 
tjer: Semar kuning: 22.20  Wajang 

kulit: 05.00 Tutup. 
Surakarta, 19 September 53. 
Djam 06.03  Doris Day: 06.15 

Nien, 

1203-1245 
Rajuan 

Klenengan 
siang O.K. 

meriksa pemakaian pita tjukai hanja 
dapat dilaksanakan dengan menterik- 
sa daftar upah buruh jang mendjadi 
bukti djumlah produksi. Perusahazn? | 
besar dapat membeli banderol itu | 
dengan mendapat kredit, sedangkan | 
jang ketjil/sedang “mesti membajar 
setjara tunai. Kemungkinan bagi per- | KANAN aa Nela an LA ANDA 

| KEPALA DIAWATAN PENE- 

| 

itu... 

    

  

Jogjakarta, 19 September “53. 
Djam 06.10 Penjedap minum ko- 

pi: 09.40 . Njanjian dan lagu dari AKAN KE AMERIKA 
Amerika selatan: 07.15 Barisan pe-|  Osa Maliki, kepala Djawatan Pe- 
njanji kitas 07.45 Duke ' Elington nerangan Propinsi Djawa Barat te- 
dengan orkesnjas 12.05 Rangkaian lah mendapat tugas-beladjar dari Ke 
imbauan nanrindu, 12.30 Irama Al- menterian Penerangan ke Amerika, 
legro seherzo: 13.15 Suara Taseah: | Eropah Barat dan Timur Dekat. Tu 
13.45 Hiburan habis bekerdja oleh gas beladjar ini akan makan waktu 
O.K. Peni: 17.00 Njanjian  Tiong- | 6-bulan, dan Osa Maliki akan be- 
hoa, 17.40 Pulau Maluku manise | rangkat pada minggu ketiga dari bu 
O.H. Suara Maluku: 18.05 Der Ro- lan ini. 

RANGAN DJAWA-BARAT   8.15 Seni karawitan oleh Murwani | 
'Raras: 19.15 Kontak dengan pende- | Taruna: 

kan sepuluh demi sepuluh, jg sesu-(ngar: 19.30 Pengasah otak: 20.30 
dahnja itu gerombolan  melarikan| Rajuan Buluh penrindu oleh Putra 

diri, Danau, 21.20  Manasuka gembira 

senkavalier: 18.30 Rajuan Dendang Ia akan berangkat bersama2 dgn 
19.15  BingkiSan  penjiar: | Suwita Kusumowidigdo, kepala ba- 

19.40 Kerontjong “manasuka oleh gian Penerangan Luar Negeri Ke- 
Irama Kerontjong: 20.15 Kerontjong ' menterian Penerangan Osman ' Rali- 

| manasuka, 21.15 Ujon2 gandem ma by, dan Suratno bekas Kepala RRT 
rem, 22.15 Ujon2 gandem marem: Bandung jg dipindahkan 
24,00 Tutup. press-officer di Tokyo, 

mendjadi 

en
 

Malam harinja 
pesta” dihalaman rumah sdr. 
Mairissaj ,,pesta” ini” bukanlah 
pesta semata, tetapi sebenarnja 
ialah untuk bekerdja djuga. Be- 
kerdja membersihkan bunga2 da 
ri tangkainja. Seterusnja  didje- 
mur 3 & 4 hari, Pekerdjaan ini 
terutama dilakukan oleh. para 
djedjaka dan gadis2- perawan. 
Pun tak ketinggalan diramaikan 
dengan sedikit djamuan dan ra- 
mai2 pukul tifa. Bahkan sesudah 
pekerdjaan selesai, pesta makin 

diadakan lagi 

meriah. Bukan hanja menjanji2' 
badendang, tapi malahan ditam- 
bah: lagi dengan ..,menari den- 
dang”, menari sambil berpantun. 
Semua hadlirin harus ikut. Saja 
pun tak ketinggalan. Dengan se- 
gala usaha ,,daja  creatie” saja, 
saja djuga mentjoba menari me- 
ngikuti irama pukulan tifa. Entah 
apa tari saja itu menjerupai ,,Mu 
da-Mudi”, apa: ,,Ouick Step” atau 
sBadjing Lontjat”, atau mungkin 
gado2 potpourrie. dari segalanja 
itu, saja tidak tahu. Pokoknja se 
mua gembira, gembira tjengkeh 
sudah dipetik...... 

Tjengkeh Zansibar asal 
Makian, 

Memang tjengkeh merupakan 
hasil penting dari Ambon dan Nu 
sa Laut. Sajang tiap tahun di 
Ambon dan sekitarnja menurut 
fjatatan terachir hanja bisa meng 
hasilkan 6 a 700 ton sadja. Hasil 
Indonesia seluruhnja “tiap tahun 
tjuma 4000 ton, pada hal jang di 
butuhkan setahunnja tidak kurang 
dari 20.000 ton, Dengan demiki- 
an Indonesia masih harus meng- 
import 16.000 ton tjengkch, ter- 
utama dari Zanzibar, ini berarti 
pemakaian deviezen seharga 1 
miljard rupiah. Memang dewasa 
ini Zansibar memegang — record   productie tjengkeh sedunia, 

'Itengah kompetisi. 

  

DJUARA TJATUR 
PEKALONGAN. 

Pertandingan kedjuaraan tjatur Pe 
kalongan 1953 akan dilangsurgkan 
pada: nanti tgl. 25 Sept. j.a.d., ber- 
tempat digedung CHCH,  Pekalo- 
ngan. Pertandingan akan diatur se- 

Seperti diketahui, 
djuara tjatur Pekalongan th. 1952 
adalah sdr. Ang Tjing Sing. 

KEDJUARAAN PING PONG 
SE-ASIA. 

Kelandjutan berita mengenai per- 
tandingan merebut kedjuaraan ping- 
pong se Asia di Tokyo, UP menga- 
watkan. dari Tokyo sebagai berikut: 

Djago2 Viet Nam Mai Van Soa, 
Tran Canh Duoc telah menggempar 
kan gelanggang pertandingan dengan 
mematahkan djago2 kelas I dari Dje 
pang Ichiro Ogimura dan Yoshiji 
Tamasu, dalam pertandingan double 
untuk laki2. 

Penonton2 jang berdjumlah 5000 
itu, dengan terkedjut dan menahan 
napas pandjang memperhatikan per 
mainan pasangan Viet Nam ini, jg 
telah berhasil mentjapai kemenangan 
dengan mengalahkan  Djepang dgn 
angka kesudahan 21 — 17, 15 — 
TEGAL 91 5 28, 

Selandjutnja diberitakan, — bahwa 
pertandingan antara pasangan Chung 
Chin Sing/Li Ping dari Hongkong, 
melawan Gon Iobe/ K. Takuda da 
ri Djepang, Honkong telah keluar 
sebagai pemenang dengan angka ke 
sudahan 16 —— 21, 21 — 24, 21 —— 
26 dan 21 — 19. 
PERTANDINGAN TJATUR. 
Pada hari Minggu jl. di Hotel 

Kali-Taman telah diadakan pertan- 
dingan tjatur antara S.B.S. combina- 
tie Tentara (Salatiga) dengan Kuda 
Merapi (Bojolali). Masing2 rombo- 
ngan keluar dengan 15 pemain. Ada- 
pun kesudahannja 912—5/42 untuk 
kemenangan Salatiga, — lengkapnja 
sbb.: 1 

Tan Tong Liong (Salatiga) — Soe- 
hardi (Bojolali) 1—0: Soeroso — 

Eddy 1—0:  Koesnio — Soemitro 
1—0 Soeprapto — Imbram 1—0: 

Soedirdjo — Samsoeri O—1: Soewas- 
to — Sumakto 1—0: Hardjosewojo 

— Sujadi O—l: Sutojo — Koen- 

djono Ol: Jap Boen Pak 
Soehanto 1—0: Soekiman — 

Soemardiman 0—1: Achmad Sastro- 
sepoetro — Soeprapto 1—0: Moh. 
Saleh — Soewarno 1—0,  Soetarjo 

— Kartono 14—!43  Djaswadi — 
Soetomo 0—1. 

TJATUR DI KENDALI. 
Bertempat dirumahnja sdr. Soeko- 

jo Djl. Raya 66 Kendal, baru2 ini 
telah dilangsungkan pertandingan tjz 
tur antara Persatuan Tjatur Kendal 
(Pertjak) dengan Pers. Tjatur We- 
leri. Pertandingan berachir dengan 
angka 9—4 untuk kemenangan Per- 
tjak. 

  

Monopoli tjengkeh 'Zansibar ini 
makin kuat. kedudukannja, karena 
adanja ,,politik dagang” jg mengata 

kan, bhw hanja tjengkeh Zansibar jg 
tjotjok utk pembikinan rokok kretek.   bar ini pun mula2 berasal dari pita 
lau Makian, sebuah pulau ketjil se- 
belah barat Halmahera disebelah se 
latan Ternate (Maluku Utara). 

Suatu tragedie akibat politik pen 
djadjahan Belanda dengan 'systeem 
monopolienja “ djaman VOC dulu, 
maka dewasa ini di Makian sendiri 
hanja “sedikit sekali atau hampir ti- 
dak ada perkebunan  tjengkeh, se- 
dangkan di Zansibar hasil“ tahun 
1952 jg lalu ada 60.000 ton. 

Sedjarah tjengkeh. 
Seperti jang saja katakan di- 

atas, mula2 tjengkeh berasal dari 
pulau Makian. Lama sebelum da 
tangnja . pedagang2 Portugis, 
tjengkeh sudah digunakan orang 
sebagai bahan obat2-an, terutama 
oleh pedagang2 Tionghoa jang 
membawanja dari Maluku ke   Tiongkok. Itulah sebabnja maka 
dulu banjak orang jang mengira, . 
bahwa  tjengkeh  berasat dari 
Tiongkok. Dalam permulaan abad 
ke-17 Belanda dengan VOC-nja 
berhasil ' memegang  monopolie 
perdagangan tjengkeh: ini ditja- 
painja sesudah Belanda bisa meng 
halau kedudukan perdagangan 
orang2 Tionghoa, Arab dan Por- 
tugis dari Maluku: Untuk men 
tjegah kelebihan produksi ' dan 
konkirensi, maka Belanda lalu 
memutuskan untuk memusatkan 
cultuur tjengkeh di Ambon dan 
kepulauan Uliasser sadja. /Perke- 
bunan2 tjengkeh penduduk dilain 
lain pulau, termasuk di Makian, 
ditebang dan dirusak. Gerakan 
ini dalam sedjarah terkenal dgn 
sebutan gerakan ,,Hongi-Toch- 
ten.” 

Dalam tahun 1719 seorang 
pelaut bangsa Perantiis bernama 
Poivre berhasil  menjelundupkan 
bidji2 tjengkeh keluar Maluku, ke 
Isle de France dengan perahu da 
gang ,Etoile du Nord.” Waktu 
Maluku djatuh ketangan Inggris, 
bidji2. tjengkch pun dibawa ke 
Bengkulu | 
dan Penang (th. 1800). Ini dimak 
sud untuk, menembus. monopolie 
systeem Belanda. Dalam tahun 
1808 bidji2 tjengkeh mulai diba 
wa dan ditanam di Zansibar, ig 
“emudian ternjata djadi pengha 
sil pertama dari tjengkeh, mole- 
Sihi tempat asal tjengkeh itu sen 
diri, Karena monopolie systeem 
Hergkeh ternjata gagal, dan bidji 
bidji tjengkeh shdah berhasil di 
selundupkan kemana2, maka se- 
Tiak tahun 1839 Belanda meng 
hanuskan monopolie ini. 'Tjeng- 
keh boleh ditanam dilain2 wila 
jah Indonesia. 
Demikian lamunan saja sekedar 

melajang ke sedjarah tjengkeh. Tjeng 
keh jg membawa peranan ' penting 
bagi industrie rokok terutama di 
Djawa Tengah. 'Tiengkeh jg bagi 
saudara2 dari suku Ambon dan Ma 
luku umumnja bisa menimbulkan 
kenang2an sedih dalam sedjarahnja 
akibat ,,Hongi-Tochten,” tapi jg di 
samping itu pun bisa menimbulkan 
kenang2an indah ,.pesta Patah Tjeng 
ke” jg meriah itu. Dimana pekerdia- 
an bisa disatu padukan dgn, kesa- 
nangan. Bekerdja, menari, pukul ti- 
fa dan berdendang: Tiba waktunja 
kita berhenti: Mengalun ramai, ses 
irama selagu, menjuarakan lagu pes 
nutup: 

Waktu su sampai 
Mari pulang taman E 
Pulang, abis dansa dan menari 
Abis dansa pulang tidur   tranaaa ng , 

Pada |hal-sebenarnja Tjengkeh :Zansi- » 

(dalam tahun 1789) 
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| tono 
Terus Dalam 

, 3 — Pengusutan 

R3 — Diaksa Agung Suprapto atas per- 
tanjaan menerangkan kepada ,,4n- 

tara waktu tidak bersedia diberikan 
oleh Djaksa Agung, dengan alasan, 
karena pemeriksaan persoalan ini 
belum selesai. RA Ar 
Djuga Djaksa. Agung tidak berse- 

dia mendjawab sudah berapa orang 
kah ig sampai sekarang ini telah 
ditahan, ig dituduh tersangkut da- 
lam peristiwa Drs. Hartono. 

.. (Antara):| 
jarti pel 

  

   

  

Pemerintah Bengal Barat (India) 
telah meminta kepada sebuah kong 
si Belanda untuk menjusun rentja- 
na2 bagi pekerdjaan untuk menge- 
ringkan apa jang dinamakan daerah? 
Danau Garam didekat Calcutta. Hal 
ini diumumkan hari Selasa oleh Kan | 
tor Penasehat Belanda bagi Peker- 

'»djaan2 Perentjanaan diluar negeri, | 
f# jang menambahkan bahwa beaja? ' 
» permulaan bagi pekerdjaan itu telah 

| 8 fiperkirakan berdjumlah 80 djuta 
rupiah Belanda. " 

Dikabarkan bahwa untuk memung ' 
kinkan perluasan Calcutta, maka per 
lulah untuk mengeringkan rawa selu 
as 2000 hektare. Untuk keperiuan per ' 
luasan pertanian dan pe: nan ma 
ka 10.000 hektare lain perlu dike- 
ringkan pula. Dihit: 

cutta lebih sehat, dan djuga akan 
memperbaiki persediaan air minum. 

  

   

Aa Ra 

PERDANA MENTERI 

  

4 $ 1 TN 

n , 

hd Marokko 

tara”, bahwa pemeriksaan atas diri 
Drs. Hartono sampai sekarang ma: 
sih terus didjalankan. Lain2 ketera-| 
ngan tentang soal ini untuk semen | Ka 

|serta sultan jang duduk diatasnja. 

Sak rk Ifuin, pemimpin militer Perantjis ig. 
ngkannja rawa? diatas, di- tertinggi waktu ini, telah turut mem- harapkan akan dapat membuat Cal Pa 

Tjechoslovakia 

II Tjekoslowakia, V. 

   

  

      

    
   

  

   

dengan terdjadinja 

  

     

   

dari bekas sultan Mohammed 
3 

| mentjapai kemerdekaan bagi ta- 
mah airnja dan menolak meneri 
ma perobahan2 tatanegara! jang 

Idiusulkan. oleh Perantjis, menu- | 
rut mana Marokko akan menda 
pat pemerintahan  sematjam 
.home rule” dan jang mana oleh 
Perantjis diharapkan akan dapat 
meredakan “tuntutan radikal dari 
kaum nasionalis Marokko. 

Berdasarkan kepada inilah ma 
- an Nan ed ben Yus- 
sef tidak lagi dipandang sebagai 

Isahabat sedjati oleh biak Na 
tjis. Akan tetapi apa jg menim 
bulkan keketjewaan atas banjak 
takjat Perantjis dan memberikan 
-muka merah” kepada diplomasi 

inja ialah tjara jang dipakai utk. 
menggeser sultan ben Yussef dari 
kedudukannja. » 

Tindakan itu tidak sadja ber- 
n atas perdjandii- 

an jang disetudjui oleh Perantjis 
'ditahun 1912, jaitu untuk tetap 
menjokong singgasana  Marokko 

    
Pun hal ini tidak sadja membuk 
tikan suatu tindakan ' pemakaian 
kekerasan militer dari zamin ko- 

  
lonialisme kuno, jaitu mempergu 
nakan kekuataf tank serta alat 
militer Jainnja untuk memaksa 
sultan turun dengan diam2 dari 
tachta keradjaannja. 

Akan tetapi akibat jang paling 
menggelisahkan bagi demokrasi 
Perantjis ialah hal ini mempunjai 
sangkut paut dengan telah turut 
tjampurnja militer Perantjis da 
lam soal politik. 

2 —.. Dorongan Juin? 
Dalam suatu rapat kabinet Peran- 

tiis pernah dimadjukan tuduhan, jg. 
sampai sekarang belum mendapat 
bantahan, bahwa marsekal Alphonse 

  

kan Banjak Kritik Pedas || 
: Smith : Chas »Suara Merdeka" 1 V 

pada waktu ini menghadapi salah satu tugas p aling berat is. 
Kesulitan jang dihadapinja dalam Rea itu jalah 

penggantian sultan Moroko. Oleh karena 

. boleh 
1 ai Kuman apalagi kaum reaksioner jang akan 
nasib prib adi Ba ben Tu 

I. Ben Yussef sudah sedjak lama 
: (mengadakan . kampanje 
Megal untuk menentang kekuasaan 

" Perantjis atas negerinja. Dia ingin 

setjara 

  

      A 

ketika djururawat dalam operasi 

    

    

               
sam Pa ana ii pa 

ben Yussef, jang telah diasing- ANZUS Aa 

djuan menggulingkan -sultan Moham 
.med ben Yussef. An yh 

Kabarnja Juin pernah mengatakan | 
kepada El Glaoui, waktu jang bela-| 

| kangan berkundjung ke Paris: daiam 
| bulan Djuli jang lalu, bahwa dijika 
| perlu kekuatan militer Perantjis akan 
| memberikan bantuan kepadanja utk 
menjingkirkan sultan ben Yussef de: 

|ngan kekerasan. Dan memang inilah 
jang telah terdjadi. Aan 3G 

El Glaoui, seorang sahabat Peran- 
tiis jang setia, kembali ke Marra- 
kech dan segera memulai komplot 
tersebut. Dia berhasil membudjuk 

| sebagian besar dari kepala2 suku 
Moroko untuk datang  keistananja 

|dan untuk mengerahkan pasukan2- 
nja madju menudju Rabat, » tempat 
kedudukan sultan. 1 

Pada saat pemerintah Perantjis si- 
buk menghadapi krisis dalam negeri 
jang ditimbulkan oleh pemogokan 
umum, El Glaoui serta kepala2 suku 
jang telah dikumpulkannja itu me- 
ngeluarkan suatu dekret  memetjat 
sultan ben Yussef dari kedudukan- 
nja dan memilih seorang sultan baru, 
jaitu Sidi Mohammed ben Arafa El 
Alaoui. Manah 

tindak: 

      

Tetapi Ia Akan 

HARIAN SINGAPORE $ 
tjananja hari Rebo mengatakan 

mentjela keputusan2 jang telah 

  

Schandaal Ten- 
tara Amerika 

ng Di Djerman 
Peranan Guillaume, 

Menurut pendapat penindjau2 di-| Opsir Tinggi Jg Dojan 
plomatik sekutu maka bukanlah! Sogok : 
suati kebetulan sadja, bahwa semen- 5 
tara peristiwa ini terdjadi parlemen 
Perantjis sedang dalam reses dan 
bahwa djenderal  Augustin Guillau- 
me, residen djenderal Perantjis di 
Moroko waktu itu sedang berlibur 
dipegunungan Alpina Perantjis. 

Ketika pemerintah Perantjis meng 
insjafi apa jang telah terdjadi maka 
djenderal Guillaume terus diperin- 
tahkan untuk kembali ke Moroko 
dengan segera dengan instruksi un- 

KEPALA DARI urusan pem- 
belian bahan2 makanan dari ten 
tara Amerika di Eropah, Charles 
E. Wilson, belum lama berselang 
telah dimasukkan dalam tahanan 
di Neurenberg, karena dituduh 
telah menerima uang okan. 
Menurut kantor berita Eeman 
Timur, D.P.A., dengan penang: 
kapan Wilson itu telah dapat di- 
bongkar suatu komplotan, dima- tuk menghentikan — gerakan El na terlibat warga negara Amerik: 

Glaoui. di Di Mereka Ui 24 
Djurubitjara kementerian luarne-| Y, Plerman. Mere ne lah menerima uang sogokan se- 

djumlah $200.000 jang dimasuk- 
kan dalam suatu rekening dari 
suatu pseude-firma. 1 

Diwartakan lebih landjut, bah 

geri Perantjis mengumumkan, bahwe 
Perantjis bermaksud untuk menepati 
djandjinja memberikan sokongan ke- 
pada sultan ben Yussef dan bahwa 
djenderal Guillaume telah diberi nata : 
sinstruksi2 tegas” untuk merintangi wa pada tg. 14 jang lalu telah   

berikan dorongan keras kepada El 
Glaoui, seorang pasha jang besar pe- 
ngaruhnja dari Marrakech, utk. me- 
lantjarkan suatu gerakan jang bertu- 

ngan Jang Baik Dalam 
53 Ekonomi-nja 

Pertanian Kolekti , Diandjur-. ndjurkan 

Siroky, mengata- 

telah dipilih oleh kepala2 suku Ato- 
roko. 

(dudukan sultan Moroko. 

memproklamirkan sultan jang baru. |diadjukan tuntutan terhadap Wil 
Tapi apa hendak dikata, nasi su-| SOD. ge 

dah mendjadi bubur, katanja. Wak- |. Seorang pedagang Amerika 
tu Guillaume tiba di Meroko dida-| jang tinggal di Brussel dalam ke 
patinja El Glaoui telah bersiap-siap 
memproklamirkan sultan baru jang | takan, bahwa kepadanja. telah di 

beritahukan  supaja ia memberi 
kan ,,komisi” kepada suatu or 
ganisasi dagang untuk dapat mem 
peroleh pembelian. Dalam. 2 ta 
hun mengadakan hubungan da 

Guillaume  mentjoba untuk 
mendapatkan waktu “dengan djalan 
membudjuk El Glaoui untuk mem- 
proklamirkan ben Arafa " hanja se-   bagai pemimpin agama sadja. ang dengan organisasi itu ja te 
- Budjukan ini diterima oleh El Ta menahan Mon sebesar 
Glaoui, tapi hal itu hanja menje- '$200.000- pada Salat Bank 5 
babkan kedudukan sultan ben Yussef Swiss £ : 
lebih: sulit lagi, oleh karena pimpi- 2 21 In gen 
nan agama-itu adalah dasar dari ke-4 Saksi lainnja, seorang peda 

gang bangsa Deen, mengatakan, 
bahwa selama 1 tahun ia telah 

(| ,Levopheds —— 
“II Obat Adjaib Jang Bisa Hidupkan Orang 

PAUL CARMODY pengemudi truck berumur 26 tahun di- 
. medja operasi telah meninggal dunia, dan setelah 4 menit 45 detik 
djantungnja dapat berdenjut. kembali, demikian diumumkan oleh 
'dokter2 rumah sakit di Wickenburg ( Arizona) pada hari Selasa.dan 

' kini orang sakit itu diluar bahaja dan keadaannja baik. 
Carmody dioperasi karena sakit utjus buntu jang sudah accut 

H “berhenti bernafas, .Ia sudah mati, kata dr, Ered Shannon ,,Mari 
lah kita berusaha sekeras2nja untuk menghidupkannja kembali”. 

Sambil membuka dada orang sakit itu dengan pisau operasi 
“kemudian dokter Shannon memidjit djantungnja, dan menjuntikan 
obat baru jang dinamakan ',,levophed”. Dalan 45 detik kata dok- 
ter itu, djantung tadi mulai berdenjut kemebas Nae asa 

bisa dihentikan oleh bangsa Asia. 
harian itu, tidak berdasarkan perasaan anti-komunisme akan teta- 
pi berdasarkan demokrasi Asia jang kuat jang bisa mematikan 
akar2 komunisme. Dengan berkepala ,,Politik Pasifik” harian ra- 
dja obat tjap Matjan jang berbahasa Inggeris itu dengan pedas 

ANZUS baru2 ini di Washington. 

  

terangannja sebagai saksi mengaj : 

   

itu berkatay bahwa orang sakit itu 

  

  

| | Mangkin Meneete- 
ramkan USA - Australia- 

0000 N Zealand 
Mengetjewakan 

(00. Seluruh Asia 
Kata Singapore Standard - ,,Komivisme Di Asia 

| 2 Bisa Dihentikan Oleh Bangsa Asia Sendiri 

TANDARD” dalam tadjuk ren- 
bahwa komunisme di Asia hanja 
Dan hal ini bisa. ditjapai, kata 

ditjapai dalam konperensi dewan 

«Harian 'itu mengatakan ,.Kita ja 
(kin, bahwa persiapan? baru jang 
“kini didjalankan mengenai perdjan- 
djian ANZUS oleh menteri2 Juar 
negeri Amerika Serikat, Australia 
dan New Zealand mungkin menen 
teramkan bangsa2- Australia, Ameri 

ca Serikat dan New Zealand, akan 
tetapi pasti akan menimbulkan keke 
Yewaan jang - besar antara bangsa 
Asia jang berdjuta2 djumlahnja, 

Tadjuk rentiana itu menganggap, 
bahwa perdjandjian ” ANZUS tidak 
lebih hanja mendjadi suatu persekutu 
an jang &nti-komunis, meskipun pa- 

,da mulanja merupakan suatu djamin 
pan bagi Australia dan New Zealand 
terhadap setiap serangan dari pihak 
Amerika 

! Djepang 
bali. 

Serikat, jang menjebabkan 
mempersendjatai diri kem- 

t- Selandjutnja harian itu mengesah 
kan, bahwa dengan meniokong poli 

,tik John Foster Dulles di Pasitik je 
agresif, dengan demikian Austratia 

,dan New Zealand telah mendjauh- 
Ikan diri dari pendirian Inggeris un 
“tuk menjelesaikan masalah? di Ti- 
mur Djauh dengan mengadakan per 

ibintjangan2 politik — dengan segera 
antara negara2 Pacifik dan negara? 
barat jang kini mempuajai kepenting 
an di Timur Djauh. s 

Negara2 | Asia ia harus turut 
serta untuk mentjapai per 

" njata. 

Inggris mengakui adanja RRT, ka 
ta tadjuk rentjana itu, karena repu- 
blik ini memang njata ada. Korea 
memberikan banjak bukti2nja. Selan 
djutnja harian itu dalam tadjuk ren 

(tjananja menjatakan, bahwa semua 
.negara2 jg mempunjai kepentingan 
' dengan adanja perdamaian di Pasi- 

fik. supaja mengakui, bahwa perda- 

| Djadi Serdadu Negara 

Lebih “Baik Mengutamakan Kekuatan 

@ 

Orang KambodjaPantang 

Asing 

Sendiri Dari Menggantungkan Diri 
. Pada Bantuan Luar 

Penn Nouth Selalu Berganti Haluan ? 

PERDANA MENTERI Kambodja Pean Nouth hari Rabu 
menjatakan dimuka umum bahwa Kambodja ingin merdeka, le- 
bih mengingini kemerdekaan dari pada mendapat bantuan matjam 
apapun djuga. Pernjataan tadi diumumkannja dimuka tjorong ra- 
dio di Pnompenh, ibukota Kambodja. Ditjelanja sikap Perantjis 
dan Amerika Serikat, jang telah mengkritik Penn Nouth sesudah 
ia berseru kepada pasukan2 Khmer Issarak (tentara ”Pembebas 
Kambodja”) dan pasukan2 Vietnam Ho Chi Minh supaja menga- 
Chiri peperangan. Dalam pada itu Amerika Serikat dan Perantjis 
|dikatakannja telah mengantjam akan menghentikan pemberian 
bantuan militer kepada Kambodja. 

Penn Nouth  seterusnja menjata- 
Ikan, bahwa rakjat Kambodja lebih Pp 8 | 
Isuka seorang diri memikul segala ermulaan Na- 
tanggung djawab dan menghadapi 
bahaja jang mengantjamnja — dari- 
pada menerima bantuan dari luar 
dan mendjadi serdadu2. sewaan ne- 
gara2 asing. 

sionalisasi 

Listrik 

Pa di: 

Konp. Politik 

Mengenai 

Korea 
Indonesia Lebih Tjon: 
dong Kpd Bentuk Koxnp 

Medja-Bundar 
BERHUBUNG DENGAN ter- 

sfarnja berita UP dari London 
baru2 ini, tentang keketjewaan 
Inggris terhadap usul2 RRT jang 
menghendaki agar konperensi po- 
litik mengenai masalah Korea itu 
berbentuk sebagai konperensi me 
dja bundar, didalam berita mana 
selandjutnja  dinjatakan “antara 
lain bahwa: ,,Indonesia dan Bir- 
ma tidak akan “tertarik dalam 
persoalan ini karena menurut me 
reka (Indonesia dan Birma) nega- 
ra2 ini sedang mengalami krisis 
pemerintahan”, maka “kalangan 
jang berkuasa di Kementerian Eu 
ar Negeri menjatakan  pendapat- 
nja kepada "Antara? bahwa dari 
semulanja, sebagai telah” diketa- 
hui, Indonesia lebih tjondong pa- 
da idee jang dapat mendekatkan 
negara2 satu dengan jang lain. 
Djadi didalam pemungutan suara . 
di PBB sewaktu dibitjarakan soal 

—
 

  Dinjatakannja bahwa negara2 be- , nas sar disatu pihak mengadakan hubu.| Bulan Ini Perusahaan 
ngan2 diplomasi dengan negara? is.| Listrik Ambon Dina- 
mereka seret “kedalam peperangan 
total, tetapi dipihak lainnja mereka 
memonopoli hak untuk menanda- 
tangani perletakan sendjata, dengan 
tiada mengingat akan keinginan ne- 
gara2 jang ikut bertempur. 

siOpaliseer 

MENTERI PEKERDJAAN 
Umum Prof. Ir. Rooseno mene- 
rangkan bahwa mulai dalam. bu- 
lan ini Pemerintah telah menga- 
dakan nasionalisasi terhadap pe- 
rusahaan listrik di Ambon, jakni | 

    Tentara“ Kambodja tak 
mau dikerahkan keluar. 

konperensi politik itu, Indonesia 
telah menjatakan tjondong pada 
idee konperensi politik jang bersi 
fat. ,,medja bunder”. ” Dmikian. 
kalangan jg berkuasa di Kemen 
terian Luar Negeri. 

  

GUNUNG DI JUNANI PETJAH 
MENDJADI DUA. 

Sebuah gunung dekat. dusun 
Junani Ayos Demetrianos jang 

Penn Nouth: menjatakan, bahwa 
rakjat Kambodja pertjaja banwa tja- 
ra untuk memulihkan perdamaian di 
Indotjina itu bukanlah dengan dja- 
lan memerangi Komunis, melainkan 
dengan tjara membina kemerdekaan 
tiap2 negeri dan mempertinggi taraf 
hidup rakjatnja. 

Diterangkannja bahwa Kambodja | 
tak mau mengirimkan pasukan2nja 
keluar batas2 negara Kambodja, ka- 
rena belum tjukup kuat dan belum 
menerima ' perdjandjian pertolongan 
& kerdjasama dari Perantjis dan 
Amerika Serikat. Kenjataan bahwa 
antara Kambodja disatu pihak danj 
Vietnam dan Laos dipihak TA 
tidak ada perdjandjian militer, ti- 
dak memungkinkan Kambodja  un- | 
tuk beri bantuan kenegeri2 tsb. tadi. 

didunia memperhatikan nasib Kam- 
bodja, jang sudah banjak penderita- 
annja karena salah paham itu. 

Persetudjuan kompromi 
Perantjis-Kambodja. 

Pidato Penn Nouth ini diutjap 
kannja hanja beberapa djam sa- 
dja sesudah perundingan militer 
antara Perantjis dan  Kambodja 
berachir dengan penandatangan- 
nan, persetudjuan kompromi, da- 
lam mana Perantjis menjerahkan 
kekuasaan militer dalam negeri 
kepada Kambodja. 

| Kalangan Perantjis heran bah- 
wa Penn Nouth - menurut penda 
pat mereka — selalu berganti 

ipendirian: mula2 ”netralis”, lalu 
Itjondong kepada kerdjasama dgn 
' Perantjis, kemudian bersikap lagi 
»netralis”, dalam tempo 1 ming- 
gu. (Antara). 

    Diharapkannja supaja bangsa? lain Siah Iran, 

N. Vi. E.M,A. Tindakan ini 
adalah langkah pertama bagi pc- 
merintah untuk mengadakan na- 
sionalisasi terhadap perusahaan2 
listrik partikulir lainnja. 

Harga perusahaan listrik jang te-j 
lah dinasionalisasi ita menurut tak-' 

Isiran adalah sebesar Rp. 2.5 ton: 
Adapun nasionalisasi terhadap per 

usahaan2 listrik lainnja akan dilaku- 
kan oieh pemerintah dalam tahun 

1954, akan tetapi mulai tanggal 
Djanuari 1954, perusahaan listrik 
OGEM sudah akan mulai dinasiona- 
lisasi. 

Lainnja lagi akan tergantung nanti 
pada keuangan negara. Demikian 

Menteri Rooseno. (Antara Merdeka). 
  

waktu mendjemput per- 

maisurinja, puteri Soraya dari lapa- 

| terletak 25 mil dari Paphos telah 
petjah mendjadi dua, demikian se 

lorang padri jang baru sadja kem 
| bali mengadakan penindjauan di- 
| daerah jang ditimpa gempa bu- 
' mi. 

Padri itu mengatakan, bahwa 
|ja telah melihat adanja lubang se 
besar 14 intji ditengah “gunung 
itu dan lubang itu makin lama 
makin bertambah besar, sedang 

menuruf keterangannja dalamnja 
lubang itu tidaklah dapat ditentu 
kan. 

Seorang jang dituduh mendjadi ang 
gota gerombolan bersendjata, berna 
ma Wahid Belado,'S 1 sore di- 

  

tangkap 'oleh polisi Tangerang didae 
rah Serpong, Yangerang, Pada orang 

jitu diketemukan jang kemudian disi 
ta, surat2, tanda keanggotaan gerom 

ngan terbang Teheran setelah. Sora-' bolan bersendjata. 
ya kembali dari Roma. | aan SA Kn Ma MRT KN NN TEA AGS 

  

| kan pada hari Selasa, 
B b iti: 

  

wa |: 

  

hz bahwa pemerintahnja akan 
nanaman2 modal dalam perindustrian berat, tenaga listrik dan per 

dimuka parlemen, Siroky mengatakan, bah- 

  

   

  

1» ngadjak kaum tani jang mempunjai 

dapat menarik keuntungan dari pena 

Dikatakan selandjutnja, bahwa jg 
akan merupakan suatu tugas jang 
penting jalah, menrjari imbangan ig 
baik dalam perekonomian pada 
umumnja. Untuk melaksanakan tu 
gas ini, perlu merubah gueota indus 
tri berat untuk tahun 1954. Dalam 
lapangan2 tertentu djumlah produk 
si perlu dikurangi dengan 1,5 hing 
ga 159 djika dibandingkan dengan 
produksi 1953. 

Pertanian2 kolektip perlu. 
- Suatu tindakan lagi jang perlu di 
djalankan untuk mentjapai harmoni 
dilapangan perekonomian jalah, me 

  

-pertanian ketjil dan sedang untuk 
memasuki pertanian2 kolektif, agar | 

Pn modal jang besar jang akan 
diadakan dalam pertanian. 

(4 Masaalah Djerman. 
“Tentang soal2 internasional perda 

na menteri Siroky menjatakan keingi- 
nannja, melihat masaalah Djerman 
diselesaikan setjara demokratis dan 
sesuai dengan putusan2 Potsdam. 
Dengan per ia menjerang perda 

na menteri Djerman Barat Konrad | 
Adenauer serta golongan reaksioner 

jang ada disekitarnja, jang merupa- 
kan bahaja jang besar bagi perdamai- ' 
an dunia. Demikian pidato Siroky, ' 
jang disiarkan oleh radio Praha. (An 
tara). 2 bubar, 

        

   

   
    

  

— Suatu getaran bumi jg : 
keras telah terasa lagi di Paphos ! 
(Junani) pada hari Senen, tetapi tak! 

  

   

  

menimbulkan - kerusakan atau kor-| 
ban2. f z 2 
— Kantor berita Polandia, dal: 

siarannja jg dapat ditangkap di 'Pa- 
ris pada hari Senen mengatakai 
bahwa pada hari itu telah di mu- 
lai pemeriksaan perkara. uskup 

    

Czeslaw Kaczmarek dimuka penga-| 
dilan militer Warsawa. Kaczmarek | 
dituduh telah mendjalankan peker- 
djaan mata2 dan kegiatan di bawah 
tanah terhadap negara Polandia. 

Idjuta dan dengan Malaya 

  

    

   

  

memadjukan pe- 

: cmerintahnja bermaksud -hendak memadjukan pula industri2 0. barang2 konsumsi, dengan terutama makhakaa 
5 hadap pertanian dan mekanisasi pertanian. 

perhatiannja ter- 

  

DagangHong- 
kong Mundur 
Indonesia Dipersalah- 

kan...... 

PEMERINTAH Hongkong me 
nurut Reuter menjalahkan Indo 
nesia, RRT, USA dan Malaya se 
bagai pihak2 jang terutama me 
njebabkan merosotnja perdagang 
an Hongkong selama bulan Agus 
Ta en 85 djuta dollar Hong 

ong, sehingga — perdagangannja 
dalam bulan itu merupakan djum 
lah jang g rendah sedjak 

Departement perdagangan dan 
industri dalam Japorannja menja 
takan, bahwa restriksi import 
Indonesia menjebabkan eksport 

| Hongkong merosot dengan 40 
idjuta, terutama karena — berku 
rangnja eksport benang kapas 
dan tekstil dari kapas dalam dua 
bulan jang terachir. 

| “Dikatakan djuga, bahwa perdaga- 
'Ingan dengan RRT merosot dengan 

14.7 djuta, dengan USA dengan 12 
dengan 

12.2 djuta. j 
. Djumlah perdagangan dalam bu- 

n Agustus adalah sebesar 441.2 
juta dollar Hongkong atau 16.246 

kurang daripada djumlah dalam bu 
Djuli dan 167 djuta kurangnja 

a dibandingkan dengan djumlah 
dalam bulan Agustus 1952. 

Be (Antara). j $ 

'Inggr. Miskin? 
Detfisit-nji Jang Terbesar 
|. Sendiri Dalam Uni 

'Pembajaran Eropa 

bulannja | INGGERIS SETIAP 
' mempunjai defisit jang besar dalam   “|Uni Pembajaran Eropah, dan menu 

— Wartawan Wilfred Burchett jg ru angka2 jang disiarkan di Paris 
pro Korea Utara hari Senen 
rangkan, bahwa sedjumlah tas 
perang Amerika jg.menolak di re- 
patriasi. kini berada di Kaesong, Me. 
reka akan diserahkan dalam pengu 
rusan pasukan India di daerah ne- 
tral. i 

  

     

   

  

an 

  

    

   

0 | dengan $ 12.600.000. 
. Fplus Djerman Barat kini merupakan 

| Uni Pembajaran 

1E- (pada hari Selasa defisit Inggeris da 
lam bulan Agustus berdjumlah $ 29. 
509.000. ' - 

| Juin ingin djadi ”Franco” 
Sementara sidang kabinet Pe- 

rantjis jang diketuai oleh presi- 
den Vincent Auriol mendengar- 

,mafan jg njata dam “kemadjuan jg 
(realistis tidaklah mungkin bisa di, 
tjapai di Timur Djauh dengan tidak | 
turut sertanja negara? Asia: sebagai | 

membajar'  ,.komisi” sebesar 
$3.000 sebulannja. : 

Dalam surat perintah untuk 
menahan Wilson dikatakan, bah 

C.F. LOEWEN PANGLIMA 
BESAR ANGKATAN DA- 
RAT INGGERIS Di Ti- 

MUR DJAUH. 
wa ia dituduh telah menerima 
uang sogokan dan melanggar ke 
pertjajaan jang diberikan kepada 
:nja. (Antara): 

kan tuduhan2 pedas dari bebera- 
pa orang anggotanja, bahwa Juin 
ingin mendjadi "Franco Peran- 
tjis” idan menuntut supaja dia di- 
bebaskan dari djabatannja, - dan 
sementara kementerian luar nege 
ri Perantjis masih tetap meneri- 
akkan tentang maksud pemerin- 
tan untuk tetap menjokong sul- 
tan :ben Yussef, kesatuan2 El 
Glaoui dari suku Berber jang ter 

  

— Desa Kedunghende didaerah 
Porong dapat menghasilkan pajung 
5000 bidji seharinja, -pajung itu di 
djual kemana-mana, 'antaranja  ba- 
njak kepulau Bali. Sekitar Porong 
ini antaranja terdapat  keradjinan2 
tangan lainnja, seperti” pembuatan 

kech: telah memperingati pihak 
Perantjis setjara terang2an -bah- 
wa sebelum pihak Perantjis me- 
metjat sultan ben Yussef dari ke- 
dudukannja maka mungkin seka- 
li akan terdjadi perang saudara 
dan mungkin pula mereka “akan 
'kehilangan persahabatannja dgn 
rakjat Moroko jang sudah beru- 
sia 40 tahun itu. . 
Sementara anggota2 kabinet Pe- 

rantjis, seperti menteri keuangan Fd- 
gar Faure dan delegasi Perantjis da- 
lam dewan Eropah . Francois Mitte- 
'rand,( mengantjam akan meictakkan 
|djabatan djika Perantjis tidak bertin- | 
dak menjokong sultan ben Yussef, | 
djenderal Guillaume memerintahkan | 
pasukan tank masuk kepekarangan 
istana sultan ben Yussef dan menja- 
takan ibahwa waktunja sudah - tiba 
bagi sultan untuk turun dari tachta. 

Ketika sultan menolak, maka djen 
deral Guillaume mengatakan kepa- | 

peracig saudara dia terpaksa ' me- 
njingkirkan sultan beserta dua orang 
puteranja. Menurut kabar sultan ben 
Yussef sudah sedjak dua hari 
njiapkan kopor jang akan dibawa- 
nja. Sultan berserta dua orang pute- 

ranja lalu ,,dibawa” kelapangan ter- 
bang dan dari sana diangkut ke Cor- 
sica 'dengan sebuah pesawat militer 
Perantjis. 

ini maka pemerintah Perantjis  ter- 
| paksa menerimanja dan mengharap- 
diplomasi Perantjis akan berhasil 
memberikan pendjelasan jang bisa 

KOMANDO KEAMANAN  di' 
Kualh Lumpur hari Rebo  meng-!   

. Defisit Inggris dim uni itu. metu- 
pakan defisit jg paling besar. Kemu- 

umumkan, bahwa dalam operasi2 
|jang 'terdjadi dibeberapa tempat di" 

kenal ganas itu sudah semakin | mainan kanak2, ,,kodjong2” untuk 
dekat ke Rabat. -baji dsb. 2 
“Dalam pada itu Pacha Marra-| 2 

  

MEA pas Aa 

Disebbuah desa di Biarritz (Perantjis 
sebelah Selatan) telah diadakan pesta 
jang diselenggarakan oleh Markis da 
ri Cuevas, jang terbagus dalam abad 
“ini. Segala2nja dilangsungkan setjira 
abad 18. Diantara nampak banjak 
orang2 terkemuka “dari Eropa. Pada 
gambar: Markis “Cuevas keluar dgn 
berpakaian ,,Penguasa Alam”. Pesta 

tadi beajanja beratus-ratus ribu dol 
lar. Dan karena sangat mewahnja, 
kabarnja sampai akan diserbu olek 
penduduk jang marah jang tidak se 

monstratief itu. -   
danja, bahwa ,,untuk keperluan ke- 
amanan” dan untuk menghindarkan | 

me- | 

' Karena menghadapi fait accompli 

  
diterima mengenai tindakannja itu. 

Aksi Gerilja Malaya Masih Ber 
Djumlah uang tadi kira2 sama de- 
ngan £ 1300. 
Sementara itu UP mewartakan dari 

Ipoh, Malaya Utara, bahwa dalam 
dian Perantjis dengan $ 22.000:000 , Malaya, “pasukan polisi dan tentara (sebuah perkemahan didaerah Perak, 

kan kreditur jang 1 c 
$ 24.400.000, diikuti oleh. Djerman 

Seluruh sur- 

in jang paling” besar dalam 
Eropah, jakni se- 

djumlah $ 633.900.000. Seluruh de 
fisit Inggeris kini berdjumlah $ 804 

AA ES  1400.000, (Antara), 

| wanita Tionghoa jang membawa se- 
(napan, granat, pistol dan peluru2d. | 

Diumumkan seterusnja, bahwa se-j 
lama bulan j.. komando keamanan 
telah, mengeluarkan uang. sebanjak 

($ Malaya 113.000, untuk membajari 
otang jang telah memberi ketera- 

'rngan2 mengenai gerak-gerik gerilja. 

«dalam bulan Agustus. Swiss merupa- telah? berhasil menewaskan 6 orang 'ketika hari Selasa j.l. telah dikete- 
| r terbesar dengan anggota gerilja, diantaranja seorang 'mukan majat Yong Hoi, jang oleh 

pihak Inggris dinamakan salah se- 
orang pemimpin terroris jang pa- 
ling tidak kenal ampun”, Menurut 
maklumat resmi, ia mungkin sekali 
telah dibunuh oleh salah seorang 
pengawalnja, 

Pengawal jang membunuhnja, se- 
orang pemimpin seksi, telah menje- ! 

« 

tudju dengan pemborosan jang 2 

  

Birma, India dan Indonesia dalam | 
setiap rentjana jg telah dibuat utk. 
mentjapai hal ini. 

Mengenai Indotjina harian itu 
mengatakan, bahwa  keadaannja 
sekarang disana ialah, bahwa 
RRT dan Amerika Serikat sedang 
melakukan peperangan dengan 
menggunakan -alat2 dan sendjata2 
“Yiongkok dan Amerika jang di 
gunakan . oleh pasukan2 bukan 
Tionghoa dan bukan Amerika. 

Meskipun hal ini tidak enak | PEMILIHAN 
bagi Amerika, kenjataan sebenar | 
nja adalah bahwa pasukan2 jang ' 
dipimpin Perantjis j 
tidak berhasil mentjapai kemena 
ngan dalam peperangan ini. Sam 
bil mendesak agar peperangan di 
Indotjina dtachiri dengan djalan 

iperundingan2, harian itu meng- 
yandjurkan, agar masalah ini di 
tindjau dengan sangat seksama 

idalam suatu konperensi politik 
“Asia jang diwakili oleh semua 
negara2 jang mempunjai kepen- 
tingan2-nja. (UP-Pia) , 

  Eu 

|. Djenderal Charles F. Loewen 
|telah diangkat mendjadi pangli- 
|ma besar angkatan darat Inggeris 
|di Timur Djauh, demikian kemen 
|terian angkatan darat mengumum 
|kan pada malam Rabu. Loewen 
(menggantikan. djenderal Charles 
|F. Keightley, jang telah diangkat 
| mendjadi panglima besar pasu- 
|kan2 darat Inggeris di Timur Te   
  |ngah. 

| 
IMPELLITTERI KALAH DLM Persetudjuar 1 Sovjet-RRT 

di Indotjina | Selasa telah berhasil dalam usaha 
| 

Ipenal jang baru. 

“mempeladjari keadaan? perekonomi 

WALIKOTA. 
Seorang penduduk Manhattan 

Robert F. Wagner Jr. pada hari 

nja untuk merebut tempat pada 
daftar tjalon partai demokrat utk 
pemilihan walikota New York. 
Dia mengalahkan Vincent Impel- 
litteri, walikota New York jang 
sekarang. 

PERATURAN2 BARU UNTUK 
' MAROKKO TELAH DITE- 

RIMA BAIK KABINET 
—. PERANTIIS. 

“ Kabinet Perantjis pada hari 
Selasa telah menerima baik per- 
aturan2 baru jang akan didjalan- 
kan di Marokko, demikian se- 
orang djurubitjara pemerintah Pe 
rantjis mengatakan. Dalam per- 
aturan2 jang baru itu termasuk 
pembentukan” dewan2 kota dan 
madjelis2 regional serta  code2 

  

PENINDJAU2 .DJEPANG KE- 
NEGARA2 ASIA TENGGARA. 

6 Orang anggauta Parlemen  Dje 
pang hari Selasa malam telah me 

ninggalkan Tokyo untuk menudju ke 
Calcutta, jaitu dalam perkundjungan 
mereka pertama untuk menindjau ne 
gara2 Asia - Tenggara. Perdjalanan 
mereka jang akan berlangsung 3 
minggu itu maksudnja ialah untuk 

an di India, Pakistan, Langka, Bir 
ma, Muang Thai, Hongkong s dan   

  

P4 

rahkan diri kepada pos polisi di 
Kampar. Di terangkannja bahwa ia 

,telah bunuh Yong Hoi dan 2 Grang 
perempuan jang mengawaninja, ka- 
rena ia diperlakukan buruk. Yong 
Hoi dilahirkan di Tiongkok. Menu- 

|rut pembesat2 Inggris, ia bertang- 
gung djawab dalam  pentjulikan2, 
pembunuhan orang2 preman didie- 
rah Tapah dan Kampar dan peng: 

| gulingan2 kereta api. 

Ketika ia dibunuh, Yong Ioi 
(umur 33 tahun) mendjadi pemimpin 
regu merdeka ke-39 dari resimen 

  
  

| Taiwan. 

djalan " kans 
ke-5 pasukan2 gerilja. Dalam tahun 
1936 ia gabungkan diti dalam Par- 
tai Komunis, Ketika “pendudukan 
Djepang “ia djadi komandan kompi 
Tentara Malaya anti Djepang. Sesu- 
dah Malaya dibebaskan dari Dje- 
pang, Yong Hoi membentuk  ,.ce- 
rombolan pemeras”, Menurut polisi, 
ketika waktu itu Partai Komunis 
Malaya melaporkan  tingkah-laku 
Yong Hoi kepada polisi dan menja- ! 
takan bahwa Partai tidak ada hubu- 
ngannja dengan perbuatannja Yong 

(ot. (Antara). 

  
) 

  

Bantuan Russia Untuk Membangun 
Dan Memperbaharui 141 Perusahaan 
SUATU PERSETUDJUAN 

tuan Soviet kepada RRT dalam 
Fiongkok-Sovjet Uni untuk ban- 
€ jangka pandjang, maupun untuk 

bantuan2 segera bagi pembangunan 91 buah perusahaar telah di- wartakan dalam sebuah kawat dari Presiden RRT Mao Tse-tung 
kepada PM Sovjet Uni Giorgi Malenkov. Demikian dikabarkan 
oleh kb. Tiongkok Ncna jang ditangkap oleh Reuter. Mao Tses 
tung menjatakan kepada Malenkoy bahwa 
dengan perasaan terima kasih tej ih mendengarkan 
Li Fu-chun mengenai perundinga 2 

pemerintah Tiongkok 
laporan dari 

Tiongkok-Sovjet tentang ban- 
tuan2 Soviet bagi rentjana2 pem bangunan Tiongkok, 

Surat kawat diatas  mengata- 
kan, ,,Adalah kejakinan jang 
sungguh2 dari pemerintah pusat 
RRT bahwa karena Sovjet Uni 
jang besar itu telah menjetudjui 
untuk memperluas bantuan2 tek- 
nik dan ekonomi dalam pemba- 
ngunan dan pembaharuan d.p. 91 
perusahaan2 baru. dan d.p. 50 
perusahaan jang kini sedang di- 
buat atau sedang” diperbaharui, 
maka rakjat Tiongkok jang ber- 
usaha untuk beladjar dari penga- 
laman2 jang telah madju dan ke- 
madjuan2 teknik jang ' terachir 
dari Soviet Uni, akan mampu un- 
tuk setjara setingkat demi seting 
kat membangunkan sendiri indus 
tri berat mereka jang kuat. 

»Hal ini mempunjai arti jang 
sangat penting bagi industrialisasi 
Tiongkok guna membantunja de-' 
ngan melalui tingkatan2 menudju 
ke sosialisme dan guna memper- 
kuat benteng demokrasi dan per- 
damaian dibawah pimpinan  So- 
viet Uni”. 

Lebih landjut oleh kawat itu 
dikatakan, bahwa  persetudjuan 
Tiongkgk-Sovjet itu dengan nja 
ta-njata melaksanakan adjaran 
Stalin jang mengatakan: ,,penga 
laman dari  kerdja-sama ini me 
nundjukkan, bahwa tidak sebuah 
negara kapitalispun dapat mem 
berikan bantuan teknis jang de 
mikian effektifnja kepada nega 
ra2 Demokrasi  Rakjat 
jang dilakukan oleh Sovjet Uni.” 

,Masalahnja bukanlah, bah 
wa bantuan ini adalah jang pa 
ling murah dan teknis jang 
paling unggul.  Masalahnja jang 
pokok ialah, bahwa kerdja-ssamta 
ini mempunjai dasar keinginan 

ijang murni untuk saling bantu- 
membantu dan untuk memadju 

Gerilja KMT 
Di Birma 

PBB iminta Adakan 
Tindakan Keras 

PEMERINTAH Birma “mungkin 
ikan terpaksa mengadakan permin- 
'aan kepada PBB agar mengambil 
'indakan2 sekeras2nja djikatau kaum 
nasionalis Tiongkok. masih sadja 
menghambat penarikan mundur pa- 
sukan2 gerilja mereka di Birma. 
Seorang . “djurubiijara pemerintah 

Birma jang memberikan keterangan? 
ini pada hari Selasa, nengatawan dju 
ga, bahwa Birma akan tidak mem 
punjai djalan lain daripada membe 
ritahukannja kepada PBB, terketjuali 
djikalau memang telah tertjdpai se- 
suatu hal jang konkrit dalam konpe 
tensi empat negara jang memperbin 
tjangkan soat ini. PBB telah menje 
tudjui resolusi pada tanggal 23 April 
jang lalu jang menentukan bahwa 
Taiwan barus melutjuti kaum geril 
ja mereka jang beraksi di kirma, 
atau menjetudjui untuk diinternir 
atau mengundurkan diri dari Birma, 

(AFP),   
sebagai | 

Merr 9 

kan keadaan perekonomian bagi 
seluruhnja.” 

Dan achirnja kawat 
achiri: Pemerintah dan Rakjat 
Tiongkok dengan ' tidak menge 
nal lelah akan berusaha untuk 
memperkuat ' kerdja-ssama ekono 
mi “dam. persekutuan persahaba 
tan antara Sovjet Uni dan Tiong 
kok untuk kepentingan  perdjo 
angan bersama bagi perdamaian 
dunia,” (Antara). 

itu meng   
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2 . DUA PROTES 

“ hubungan kerdja SBRI — BAT ta-| 

  

Kabar Kota 

  

DP Tjabang II SBRI Semarang || 
telah mengadjukan protes kepada | 
Direksi BAT/LTD di Surabaja dan 
memperkuat. surat PP. SBRI tgl. 8| 
Sept. 1953. Protes ini diadjukan ka 
rena akan adanja tindakan dari Di- 
reksi BAT Surabaja untuk mengha- | 
puskan pemberian tjatu makan siang 
jg sudah berdjalan dengan baik ser| 
ta telah tertjantumedaiam peraturan 

hun 1952. 5 
Selandjutnja dalam rapat Perwa-| 

kilan SBPP Tjb. Smg. jg baru2 ini 
dilangsungkan, telah mengambil ke- | 
putusan: memperotes tindakan NV 
KPM jg mengadakan pemetjatan! " 
besar2an terhadap buruh2 pelabu- 
han di Bandjarmasin dan tidak me- 

| Telah wafat dalam usia 60 tahun pada hari Kemis djam 7 
| pagi tanggal 17 September 1953 bapak kami : 

  

  njetudjui pengiriman buruh dari Pe 
labuhan Semarang ke Bandjarmasin. 
Djuga diadjukan protes kepada NV 
SSPV jg dianggap telah melanggar | 
putusan P. 4 Pusat tentang hubu- | 
ngan kerdja langsung dan terhadap 
pemetjatan 92 orang buruh di Pang | 
kalpinang. AN s0 

SIDANG DPRDS KOBES. | 
Pada tgl. 23 Sept. 1953, DPRDS/ 

KBS akan mengadakan sidangnja 
mulai djam 10 pagi, bertempat dil 
ruangan sidang, Bodjong 148 dgn:4 
atjara a.: Melengkapkan djumlah 
angg. DRD: usul pembaharuan pem | 
bagian seksi2 DPRDS KBS, Djawa- 

ban atas — pandangan/pertanjaan | 5 
angg. Soesmono, Nama Tamah Pah| Pe Mean 
lawan. Usul untuk mentjari pindja- ORION -. Tana na 

“0 1—49.15 (17th. 

WARNER BROS. Prestrvr. 

man sebanjak Rp 12.500.000,— gu 

- ) HN Nan . 

A- WAHID 
—. ASTROLOOG 

Plampitan 39 - Semarang 

“KELUAR KOTA 
TIDAK TERIMA 

| TAMU: 
tgl. 17 sampai tgl. 20 Sept. '53 

    

    

ma pelaksanakan pembuatan ,,Ke- 
bon Binatang” dan perluasan pa- 
sar2, formasi pegawai dan lain se- 
bagainja. ai 
SUSUNAN  PENGURUS P.L.I. 

Susunan pengurus. Peladjar Is- 
lam Indonesia Com. Daerah Se- 
marang dan tjb. K.B. Semarang 
diketuai masing2 oleh sdr. Muna- 
wir (SGA — Islam) dan sdr. Ag. 
Sudhana (SMEA/Negeri) dengan 
dibantu beberapa orang lagi un- | 
tuk bagian? sekretaris, keuangan, ULEN 
pendidikan, keputerian, Olahraga, 
kesenian, penerangan, sosial dan 
usaha. Kantor Komisariat: djl. 
Mlaten F. 8 dan Kantor PII Tijb. 
Semarang : Kp. Pendjol 64 (Pon- 
tjol). 

P3 TANAH PARTIKELIR | 
BULU LOR. 

Rentjana pembentukan Panitya Pe 
njelesaian Persoalan Tanah Partike- 
lir di Kelurahan Bulu Lor jang di- |- 
ketuai oleh sdr. Soekajat (Lurah) 
dan sdr. Soeroso (GRT) dengan di- ( 
bantu beberapa orang lagi, pada tgl.| .. 
9 Sept. jbl. telah disahkan dan" se-| “H) 
landjutnja dalam pertemuan pada 

em 
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IUND GWENN -LOUIS HAYWARD- AKIM TAMIROFT 
Orectesos MERVYN LeROY " 

  

  

  

SAPTU tg. 19-9-'53 

” MINGGU tg. 20-9-'53 

Harga tempat: Rp. 1.— 

| : 
| LA TA TS AL 

Rambut putih 
djadi Hitam   

—— PERTANDINGAN —— 
| SEBAKBOLA BESAR 

XI OKA Djawa Tengah XI GARNIZOEN Semarang 

XI DKA Djawa Tengah — XI UNION 

Rp. Da —a 

Kawan2 buruh K.A. Semarang dapat membeli kartjis de- 
ngan membajar tangguh, karenanja sambutlah pembantu2 
kita jg datang dgn membawa-kartjis mengundjungi kawan2. 
Anggauta Angkatan Perang dengan berpakaian uniform, de- 
mikian djuga anggauta Polisi Negara diberi potongan 5074 

| untuk kartjis harga Rp 3.— :sadja (tribune besar). 

Semarang 
Rp. 3.— 

7 Ti u Kain 

Na TU TKI 
Aaja 

Panitya PORKA. " 

NN   
  

' 1000, garansi tidak luntur 

  

   
NAN EKA      ISTIMEWA 

ATAS SEGALA 

KEISTIMEWAAN y. 

feolutag Gay 

MOHAMED SADIK BJORRI 
KEPRABON KULON 15/D: SOLO. 

        
  

tanggal tsb. diputuskan usaha dan 
pedoman kerdja P3 T.P. Kalurahan 
Bulu-lor. Antara lain ialah: Mentja- 

tat banjaknja petani lama dan baru, METROPOLE 
luasnja garapan sawah dan melapor- 
kan kepada P3 T.P. KBS dan Ketja- 
matan. Mengatur “lantjarnja pemba- 
gian tanah/sawah sebaik2nja dan se- 
adil2nja. Dalam pertemuan jang per- 
tama, kali, usul2 jang diadjukan a.l. 
ialah: Jang bukan penduduk Bul 
lor tidak diperkenankan mempunjsi ': 
hak atas sawah (sawah Bulu-lor un 
tuk Bulu-lor dan Ngemplak-Sidodadi 
untuk Ngemplak-Sidodadi, orang2 
penggarap sawah lama (Bulu-lor) su 
paja terdjamin. garapannja, desa di 

5 beri hak penuh. 

S.B.P.S. BERDIRI 
Para buruh perbengkelan dari 6 

  
Penuh avontuur“dan Romance! 
  

INI MATAM PREMIERE 
9.1-9.- 47 th) 

          

   

        

   

  

perusahaan dalam Kotabesar Smg.) 5 3 
dalam suatu rapat jg baru? ini di Ym hiburan jana tsret! 
langsungkan, telah mengambil kepu SE nak tan 
tis untuk mendirikan Serikat Bu REX - 1 131 73 aa 
ruh Perbengkelan Semarang (SBPS), John Pane Arlsie Doble 
dengan susunan -pengurusnja sbb: | i 
Sekretaris Umum: Slamet, 
daharaan:  Iswandi: Pend./Penera- | 

  

Paramount Techn'color 

Perben- | »Garibbe :33 G: : Id” 

  ngan: Amat Djujuri, Sos./Ekonomi: | 
S. Wirotenojo dan Keb./Olah . Ra- | DJAGALAN 
ga: Amat. Sekretariaat sementara | Film Tiongkok paling baru 
bertempat di Djl. Bergota 5 Smg. Kapal Keno Oka 

j 1” Wang Tan Fung- Wang Yu:n Long 

1-9. (HT th.) 

di f - . 1 HASIL2 KONGGRES WANITA | Sin Koan Tong Ta Hiap' 
“SEDUNIA. 

GERWIS tjb. Semarang pada tgi. 
20 Sept. jad:, djam 19.00 akan 
mengadakan ijeramah di GRIS, Bo | 
djong mengenai hatsil2 kongres "1 
nita sedunia jg dilangsungkan di KD 

penhagen, dimana delegasi GERWIS 
telah kembali. 

  

Tjerita silat (Kunthzo) hebat 

Akaa datang 

DEAN Martin 

IEREY Lewis oallOr Beware: 

(SET LE AT MUA 

  

INKA KKS AAA AA aka aan nan 
pada harta maka dari itu boleh 

selalu minum ANGGUR KUAT KOLESOM jg istimewa Tjap 

Lontjeng terbikin oleh Pabriek Anggur Jannen Djakarta Ko- 

ta jang sudah termasohor seluruh Indonesia — dari kaman- 

djurannja dan kakuatannja telah terbukti mendjadiken kuat 

tetap muda ini anggur terbikin de- 

ngan abat2 akar2 dari Tiongkok dan pake kolesom jg. No. 1. 

Anggur ini ada AMPAT matjem 

"ONTJENG 

   

“& Kasehatan badan lebih dari 

sehat dan timbul tjahaj 

ANGGUR KUAT 
KOLESOM 

Bisa sehat badan 

dan tambah darah 

tambah air manik 

mendjadi kuat 

- WANITA 
Buat orang pram- . 

' puan tjOtjok “da- 

tang bulan dan bi- 

sa ilangken segala 

penjakit lantaran 

datang bulan tidak 

tjotjok atawa dja- 

“Ian darah kurang 
deres mendjadi pe- 

gel linu boleh mi- 
nm Anggur ini. 
Harga sebotol besar Rp. 

JAN 
EKAKEENAKKKKUNKKI 

& 5 Da Mak 

  & mendjadi 

: 12,50 ketjil Rp. 7,50. 

Bisa dapat beli di toko2 obat dan warung2 serta seantero to 

Ka 
Pinangsia II No. 30 Djakarta. 

  

ANGGUR 
ANTAIN 

Buat prampuan 

jang lagi bunting 

supaja sehatken 

pianakan dan men 

djadi slamet bun- 

ting dan bisa me- 
nolak segala pe- 

njakit waktu lagi 

bunting dan gam- 

pang babar 

ANGGUR 

BERANAK 

Buat 
abis beranak bisa 

bikin .bersih darah 
kotor ilangken pe- 

prampuan 

njakit 

sehat. 

ko besar dan ketjil seluruh Indonesia pun bisa dapat beli harga 
menurut tersebut diatas (via Djawa). 

$ Pusat terbitken oleh PABRIEK ANGGUR OBAT 

NEN 

    

jang sudah hilang atau kuran 

Semir ini adalak pendapatan baru 
Istimewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
ajai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama: sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 

Harga Rp. 4,50| 
SEXALIN untuk wanita 

(urat-urat sjaraf), buah 

per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh Indonesia. Semua Agen2 
harga sama. 

| Mentjari Agen" baru 
Indonesia. 

t TA RA 

APHRODIN 
seluruh | pREGNOL 

Rp. 15.— dan   Suara Merdeka" 

  

Djangan Sampai Teronibat Ea 
Karena mulai tanggal 23 September 1953 akan diberikan 
nommer Perkenalan (GR ATIS) sampai achir bulan, me- 
lulu kepada mereka jang ingin mentjatatkan nama SEBAGAI 

|. LANGGANAN harian »SUARA MERDEKA” terhitung 
|. mulai 1 Oktober 1953. ' 

TATA USAHA HARIAN 
sSSUARA MERDEKA" 

PURWODINATAN UTARA 11A 
— SEMARANG — 

aa asssssummmemamme, 
  

ANGGUR OBAT PUTERI tjap 51 merupakan 
suatu hasil terbesar dalam dunia pengetahuan 
modern. Anggur Obat.ini sangat mudjarab untuk 
menjembuhkan leucorrhea, mengeluarkan darah ! 
— putih atau merah dan haid (djalannja bulan) | 
tidak teratur. Chasiatnja mengagumkan sekali, | 

tak dapat ditandingi oleh anggur-anggur obat 
lainnja, selainnja leucorrhea dan haid tidak ter- 
atur sebagai jang tersebut diatas. ANGGUR 
OBAT PUTERI tjap 51 dapat menjembuhkan ' 
dengan tepat dan pasti penjakit2 sebagai berikut: 

| (perut sakit, waktu haid tempat peranakan di- . | 
| angin, darah berkumpul pada suatu tempat hingga . | 

“|| menerbitkan sakit bagaikan ditusuk-tusuk, haid | 
terhenti, kaki tangan linu, kepala pusing, mata | 
berkunang-kunang, kurang darah, berbadan le- | 

| 
! 

  
    
   t mah dan sebagainja. 

Agen Semarang: Toko Hway An Tong Gg. Warung 3. 

Pusat Pendjual £ 

Toko Obat SIN BAN SAN 
Djl. Songojudan 14 - Telp. 2028 u. - Surabaja. 

      

PLP 

  

Ditjari: 

SEORANG GURU 
beridjazah S.G,A. Negeri untuk S.K.P. Negeri Surakartas 
Pelamar harap “berhubungan dengan Kepala Sekolah tersebut 
di Bandjarsari-Kulon No12. 

Jang telah berpengalaman mengadjar, lebih: diperhatikan.» 4 
KEPALA S. K. P. NEGERI: 

SURAKARTA a. 
tt.d, 2 

SOENARJO. NJ.       
SA EN EN EN EM ae 

Bantulah P. M. EL. 
NE MAN MAN Re, 
  

  

PELLLL LIL ALLAHALALA 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

   
"Z PHARMA" 

Yak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu 
tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mere- 

ka tahu sendiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mu- 
lai semakin kurang, tidak merasa puas. 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak 

inggang, djantung dan perut, maka kele- 
mahan sjahwat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari 
zepuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, 
agan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas suka ma- 
rah. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki un- 
, x tuk selamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. 

Sebotol Rp. 20.— 
1 jani jang merasa sakit bulanan (haid) 

tidak tjotjok, kurang darah dan keputihan. Se- 
botol Rp. 20.— : 
suntuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.— 
Obat hamil untuk dapat anak. Rp. 25.— 

ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 
Rp. 25.— 

, Harus tambah 15940 ongkos kirim,,DC PHARMA” 
Pasan : : n na f Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Ma- pertensi gelang Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: 

dalam HUN” Djokja dan Pekalongan) Toko Obat Tek An Tong Petji- 
nan 81, Djokja Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan: 
Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. 
MIL IALAA L NL MM AM LL ML AL AL LK 

  
  

( menikmati 
kaki-ta- 

10.— 

PRODUCTS 
BANDUNG 

R. Obat ,,KARU- 

Tiong Bie : 

Miss Palmboom berkata: . 

“akmboon 

Palmboom mengandung baojak vitamin A dan 

D. Belilah hari ini djuga Palmboom dalam kaleng 

besar dan pakailah Palmboom untuk hidangan 

jan masakan?-dapur — keluarga 

kemanfaatannja 

Lebih hemat bila memakai 

'ang sedap dan seperti krim Ini sebab 

nengandung lebih banjak bahan' jang 

aenambah kesehatan dan semangat 
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C
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LI 9» lasan jang 
mena'djubkan” 
Memang-margarine jang lem- 
but dan seperti krim ini benar” 
membuat roti biasa serasa 
roti untuk hari pesta! 
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Njonja. akan 

dan kesedapannja. 

Palmboom 
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Pen gumuman Kantor Pusat 
  

Pengendalian Harga 
  

  

| Kepada chalajak ramai diumumkan bahwa dengan di- 

| keluarkan surat-surat putusan harga tertanggal : 

| 30 Djuli 1953 No. 519 (bensin) 

gn Tn 5 520 (minjak tanah) 

” ” 

» 522 (minjak diesel) 

521 (minjak gas) 

“3 

» 523 (minjak bakar), ,,harga2 etjeran” » 

dari hasil2 minjak tersebut diatas ,, TIDAK DINAIKKAN?”, . 

sebaliknja mulai pada saat itu dikendali untuk mentjegah 

kenaikan harga etjeran jang tidak lajak. Surat2 putusan 
harga diatas dengan penetapan ,,HARGA ETJERAN” ada- 
lah penjempurnaan daripada surat-surat putusan harga : 

tertanggal 9 Oktober 1951 No. 390 

TA 5 IA 

| La am Da 

—, — 1 204 

—y — » 395, jang hanja menetap- 

kan harga pendjualan oleh ,,maskapei2 minjak” jani ex- 

“ installatie dan atau franco-pomp, kepada pendjual lagi (we- 

derverkoper). — 

KEPALA KANTOR PUSAT 
PENGENDALIAN HARGA 

1 Yg 

56K”     
  

ah PAMER NE KA, MR TE AL 

  

AMMY 
Hari ini djam .15—18—21 (17 th.) | 

Dengan maha kebanggaan mempersem- 
,bahkan film Maha-Raksasa 

”0UO VADIS« | 
Sedjarah kebangunan Nasrani dizaman Rumawi. 

SR IE 

      SANA 

| STAR THEATRE 
| 800 

    

  

Roy Rogers 13 
| & DEPUTY SPRATT,) RIGHT, MIBAS JONES! ROCK 11 DID 

7 DID 1 HEAR & VANE'5 BEEN CLAIMIN' ROY /sEE You 
| SOMEONE CALL ) ROSERS HERE DROWNED x- 

  

  

  

RES SYNDICATE, Ine, WORLD RIGHTS RESERVED. 

(as mark Twan REmarkep |. 

  

TOOT-- NEASY, HANNIBAL/ DAD-RAT THAT | 
TOOT/ J KAN WHISTLE, y 

ANYWAY 1 

    

    

      

  

"REPORTS OF MY DEATH 
HAVE BEEN SLIGHTLY 
EXAGGERATED!!! I'M IN 
 FINE FETTLE/ 

e             

  

  

  

— Tuan Spratt, apa ada orang jang memanggil nama saja? 

digrodjogan besar. 
— Saja telah melihat, engkau melontjat kedalam air lalu hilang.   
  

— Betul, Midas Jones! Rock Vane telah menuntut Roy Rogers, ka- 
rena ia menenggelamkan engkau didalam kolam jang airnja berputar2 

  

— Tiitt. Tur! 

— Hati2lah Hannibal. 
kereta api. 

— Peganglah kentjang2, Midas! 

Seperti  pudjangga 
Mark Twain telah menja- 
takan: berita mengenai 
kematian saja, sedikit di- 
besar2kan”. Saja ada didd- 
lam sehat war'afiat, 

Itu peluit 

mmm 

TJAPEK ? LESU? LETIH? 
Lantaran bekerdja keras 
sepandjang hari tidak 
berhenti. Malam . mau 
tidur makan 2 tablet: 

4 MAHA TONIK — 

| Banrgatino 

   

  

  

sehat tambah kuat. 
Terdjual disemua Toko Obat. 

PAR IL 

siakan. 

Besok pagi seger kembali, tambah   

Te AL LL LL AL “AA 

Suatu penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu- akan menerang- 
kan kehidupanmu, tjara bagaima 
na kau dapat memperbaiki kedu- 
dukan persoonlijk dan penghidu- 
pan seluruhnja. Segala hal diraha 

M. S. RAHAT 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 

Djam bitjara: “ 9—12 Pagi 
5—7 Sore 

LL TE 

  

— CITY CONCERN CINEMAS kz 
Ini malam penghabisan (u.17 th.) 

Lux Gr 2g 3 

sIHE MAGIC FACE" 
Apakah betul HITLER sudah mati terbunuh?.... Penonton harap 
saksikan dlm film ini, bagaimana kedjadiannja waktu HITLER 
dlm pesta besar! Menggemparkan! 

  

  

Besok mal MARLENE DIETRICH — 
" sireralere 2 uX ARTHUR KENNEDY 

t . " in 
,.Rancho Notorious" reni kolor 

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

  

Ini malam dam.b. (u. 17 th.) 

GRAND 
Ie — 7, —9,— 

The Greates Indian-fighter 
of them all. 

SWEEPING ACRCOSS 
2x4 FRONTIER! 

Penuh sensatie ! 
Heibat dan Gempar! 

        

  

INI MALAM PENGHABISAN. (U. 13 TH.) 
IND RA P. RAMI.EE — ROSENANI T3-1—9-0 | 
ROYAL S MISKIN” 
5.30—7.30—9,30 MEMIKAT DAN MENGGEMPARKAN 
INI MLM D.M.B. DJANGAN LIWATKAN INI KUTIKA! 

7 

Besok malam premiere — JUDD HOLDEN—LARRY STEWART 
INDRA dim. Columbia Super-Serial jg. terbesar! 

»CAPTAIN VIDEO“ L cndotor 
(MASTER OF THE STRATOSPHERE) 

Bigger and Better than ever! Penuh sensatie menggemperkan. 

Akan datang : 

MYRNALOY— ROGER LIVESLY—RICHARD GREEN 

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

ROXY Ini malam premiere (u. 17 th.) 
NE aa am T. Sumarni — Chattir Karro— S. Poniman 

  

    

  

APA SALAHKU” 29 

D Tanggal: 16 dan 17 September 1953. 

Pertjinsaan jang meresap dalam film drama jg 

17 th. keatas 

Tierita dari gadis kembar jang menggemparkan! 

JEAN KENT — DIRK BOGARDI 

THEATER  menjedihkan, produksi 

AM   PN NP $ 

da, The Women in Juestion' 

80LO J. ARTHUR RANK. 

Typ Pertjetakan ,,Semarang”  


