
   

  

   

  

    

  

1 A: es d 

sh : fisi 
N ark: « 
3 ngat manis” 

|. para wartawan 
dan ketika 

2 oleh sebab itu, kata Russell, ma- 

£ 

— Beberapa Matjam Bom 
—. Atoom Baru Russia 

2000 Velah Diledakkan Selama Minggu2 Jl 
$ PERS SOVJET hari Kemis muat sebuah berita ,,Tass”, jang 
mengatakan bahwa selama beberapa minggu j.l. ini Sovjet Uni 
"dengan hasil2 jang memuaskan” telah meledakkan ,,beberapa ma 
tjam” bom atom baru. Menurut k.b. ,,Tass”, Sovjet Uni terpaksa 
membuat alat2 sendjata atom untuk mendjamin keamanan nega- 

tapi dalam p: itu ingin adanja pengawasan mutlak 
atas tenaga atom. Berita dari Washington mengatakan, bahwa Ko 
misi Tenaga Atom Amerika Serikat (AEC) malam Djum'at 

bahwa maklumat Sovjet perihal perledakan2 bom2 atom 
apa minggu jl. ini merupakan pembenaran daripada 

njatakan beberapa waktu jl. ini, ialah bah 
a sedang melakukan — pertjobaan2 bom 

a 

    

Komentar Vishii 
“Atas Pidato 

   

   

tahu apa artinja ,, 
artinja ja biasa”, 

Atas pertanjaan, 
pendapatnja (Vishi 
“les tadi merupakan 
hubungan damai,”  Vishins 
djawab bahwa untuk. 
perdamaian  dibutuh 
Ada baiknja kalau k 
mana pendapat Ka 

   

   

   

ke” Vi 
shinsky berharap nengutjap- 
kan pidatonja  « — Madjlis 
umum ,beberapa dan di 
kemukakannja bahwa sementara itu 
ia akan memberikan lebih banjak 
detail2 daripada xeaksi biasanja” 
terhadap pidato Dulles. (Antara). 

(Pidato Dulles di halaman III). 

Russell/Bang- 
gakan Bom 
Atom-nja 

Katanja Amerika Lebih 
Banjak Bom Atoom Dari 
Penerbang? Jg Dapat 

Mendjatuhkannja 

MENURUT SENATOR Ri- 

  

perang, Amerika Serikat g- 

pada penerbang2 dan pesawat2 

ka sendi bagi pertahanan Ameri- 
ka Serikat semestinja ialah ke- 
tangkasan angkatan udara pem- 
bom djarak djauhnja. (Antara). 

a Isebagai direktur dari NW. E.MLA. 
schie, jang diserahi untuk memimpin perusahaan tersebut. 

2 pihak. 
ita tahu, bagai 

  

       

  

Joleh Wakil Perdana Menteri I 

'Iteri Perburuhan telah mentjapai 
Jpersetudjuan sbb.: f 

kota. 
meterai). 

sen per lembar.     

  

      

    

    

tangani surat 
di Amoon, 

INasionalisasi perusahaan Listrik jang pertama kali. 
kiri Ir. R-M. Kusumaningrat, Kepala Djawatan Tenaga dari Kem. Pe- 
kerdjaan Umum dan Tenaga selaku wakil Pemerintah telah "menanda- 

perdjandjian pengoperan perusahaan listrik NW. EM.A. 
kepada Pemerintah. Ditengah kelihatan tuan Tjan Eng Bie 

Disebelahnja (kanan) Ir. C. N. Ram- 

  

   

      

   

Dalam gambar dari 

  

55 Pemogoka 

SETELAH DENGAN BAH 

Menteri Perburuhan, maka 

dan pemogokan Sarbupri tidak 

haimi Rachman, I. Sumantri, 
nemui Perdana Menteri pada tgi. 
di Pedjambon, 

Pertemuan itu dihadiri djuga 

Wongsonegoro dan Menteri Per 
buruhan S.M. Abidin. 

Perundingan DPP Sarbupri se 
landjutnja kemaren dengan Men   

1. Berdasarkan bahan2 baru 
jang diadjukan oleh DPP Sarbu 
pri, Menteri Perburuhan menjang 
gupi akan bersama2 dgn anggota 
anggota P4 Pusat lainnja menin 
djau. kembali putusan tg. 18 
Agustus 1953 itu. 

2. P4 Pusat mendjamin bah 
wa pihak pengusaha tidak akan 
mengadakan tindakan? Spembala 
san terhadap: kaum buruh jang 
mogok, berupa mutaties dalam 
hubungan kerdja, jaitu: peminda 
han, pemberhentian dan penuru 
nan. 

  

ra, akan 

njatakan 
selama beb in 

. statement AEC jang 
wa Sovjet Uni tan 
atom. Se gan 
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pat Tidur 
Sebabkan Melajangnja 

Perotes Jugoslavia 
Kepada Italia 

Kantor berita  Jugoslavia 
. »Tanjug” hari Kemis menga- 
barkan bahwa pemerintah Ju- 
goslavia telah menjampaikan 
protes kepada pemerintah 
Italia, karena pembesar2 Ita- 
lia telah memperlakukan se- 
orang diplomat  Jugoslavia, 
ialah konsul di  Capetown 
Vladimir, setjara tidak patut. 

Menurut Tanjug, seorang op- 
sir tentara Italia telah mere- 
but t | tidur diplomat 
tadi dalam kereta-api, waktu 
kereta 1 :    tadi berada di se- 
tasion Venezia. Ng       

  

Ditengah malam kira2 djam 
.02.00 tanggal 15—16 Sept., Na 

waktu penduduk sedang njenjak   

Kodja, Djatinegara, jang menje- | 
babkan Ik. 70 buah rumah ter- | 
diri dari 160 pintu musna men- 
djadi abu. Walaupun Djawatan 
Pemadam Kebakaran datang dgn 
tjepat, tetapi karena rumah2 jg 
terbakar itu terdiri dari bahan2 
jang mudah terbakar, ditambah 
lagi karena udara-kering dalam 
hari2 achir ini dikota Djakarta, |?@ra2 ig akan dikundjunginja : "1 4 
maka dalam waktu tidak begitu 
lama, ap4 telah mendjalar dgn, 
tjepat sehingga kompleks sekitar. 
Gg. Banten, Gg. Kodja, merupa- 

kan lautan api, 

'Ikannja ketika 31 Agustus jl., da 

—- Rebutan Tem-.| 

me 

' Pernjataan AEC tentang leda 
kan2 atom Sovjet tadi dikeluar 

lam mana dinjatakan bahwa leda 
kan atom Sovjet ketika 23 Agus 
tus jl itu merupakan satu dian 
tara suatu ,,rentengan” perleda- 
kan atom. 
“Menurut keterangan jang diper 

oleh UP, pemerintah Amerika Se 
rikat mempunjai pesawat? jang 
dapat mentjatat getaran? jang di 
sebabkan oleh ledakan2 atom, 
disegala pelosok dunia, hingga se 
hari atau 2 hari sesudah terdja 
di ledakan tadi para pembesar   

Itentang ledakan2 atom Sovjet tadi, 
'.Tass” seterusnja mengatakan 

tak usul2 Sovjet- untuk mengadakan 

Irian bahwa 1 
“untuk berusaha, supaja tenaga atom 

“Idja keras 

"Nixon Djuga Akan tidur, telah terbit kebakaran he- | 
sar dikampung Gg. Banten, Gg. | 

Lkat, Nixon, jig hendak mengadakan 
'perdjalanan penindjauan di negara2 
Asia Tenggara, selandjutnja U.P. da 
pat 

AEC sudah tahu semuanja. 

Tuduhan Sovjet thd. ,,ka- 
langan2 jang berkuasa”, 

Berita AFP dari Moskow menga- 

takan, bahwa dalam pengumuman 

bah- 

wa hingga kini kalangan2 jg berkua 
sa di Amerika Serikat selalu meno- 

larangan atas bom2 atom. Menurut 
»Tass”, pemerintah Sovjet berpendi 

adalah kewadjibannja 

itu disediakan bagi kemadjuan dan 
perdamaian, dalam pada itu menu- 
rut ,,Tass” pemerintah Sovjet boker 

1 untuk mempergunakan 
tenaga atom guna kepentingan2 in- 

dustri. (Antara). 

Ke Indonesia 
MENJAMBUNG BERITA ten- 

tang wakil presiden Amerika Seri- 

dilandjutkan, 
hal tersebut DPP Sarbupri hari Djum'at mengeluarkan pengumu 
man sebagai berikut: Setelah DPP 

Wa rsosukarto 

n Sarbupri 
Tidak Dilandjutkan 

|. P-4 Pusat Akan Segera Menindjau 
Kembali Keputusannja 

$ AN2 barunja delegasi DPP Sar 
bupri melandjutkan perundingan nja bari Djun'at kemarin dengan 

ditjapai persetudjuan P4 Pusat akan 
segera menindjau kembali keputu sannja tgl. 18 Agustus 1953 itu 

Berkenaan dengan 

Sarbupri jang terdiri dari Su 
dan Harun Rasjid me 

14 September 1953 djam 21.00 
i 1, telah didapat kesanggupan dari P.M. akan menin 

djau kembali keputusan P4 Pusat tgl. 18 Agustus 1953. 

3. Berhubung dengan hal-hal 
diatas itu maka DPP Sarbupri 
berpendapat sekarang ini tidak 
perlu lagi melandjutkan pemogo 
kan. 

Demikian pengumuman 
Sarbupri. 

DPP 

Atas pertanjaan ,,Antara” dele 
gasi DPP Sarbupri mendjelaskan, 
bahwa pengumuman tsb. tidak 
berlaku untuk Sumatra. Utara 
(AVROS) dan masalah Sarbupri- 
Avros ini sedang dalam penjele 
saian. : 

Dapat didjelaskan, bahwa pe- 
nindjauan kembali tsb. masih ha 
nja mengenakan putusan P4 Pu- 
sat tg. 18 Agustus 1953 jg tidak 
meliputi persoalan  Sarbupri-Av- 
ros di Sumatra Utara jg mendjadi 
masalah tersendiri. Keputusan 
P4 Pusat mengenai. Sarbupri- 
Avros adalah tertanggal 3 Septem 
ber: 1953. 

Demikianlah maka pengumu- 
man DPP Sarbupri diatas tidak 
meliputi buruh perkebunan Suma 
tra Utara (AVROS) jang masih 
menunggu penjelesaian tersendiri. 

: (Antara) 

Bagaimana perkembangan  ter- 
achir sekitar masalah tuntutan Sar 
bupri itu, Menteri Perburuhan meng 
umumkan sbb.: 

Berhubung dengan pihak Sarbupri 
menginginkan ditindjau kembali pu- 
tusan P4 Pusat tgl. 18 Agustus 1953 
dan untuk itu telah mengadjukan 
bahan2 baru untuk dipertimbang- 
kan, maka Menteri Perburuhan te- 
lah menjanggupi dengan  anggota2 
P4 Pusat lainnja untuk - menindjau 
kembali putusan P4 Pusat itu sele- 
kas-lekasnja. 1 

Demikian pengumuman Menteri 
Perburuhan jg dikeluarkan hari ini. 

Wongsonegoro : 
'Pemogokan Sarbupri 
AdalahSuatu Pelanggaran 

MENGENAI PEMOGOKAN 
jang dilakukan oleh Sarbupri, wa 
kil P.M, mr. Wongsonegoro atas 
pertanjaan menerangkan, bahwa 
soal itu sekarang ini sudah ada 
dalam tangan djaksa agung. ,,Pe- 
merintah sebelumnja itu telah 
memberikan peringatan kepada 
Sarbupri, agar mereka memper- 
timbangkan masak-masak langkah 
langkah jang akan mereka ambil 
itu. Untuk ini pemerintah membe 
rikan waktu jang 
mikian mr. Wongsonegoro, jang 
menambahkan, bahwa  ternjata 
Sarbupri tidak memperhatikan 
peringatan dari pemerintah itu. 
Mr. Wongsonegoro menjatakan, 
bahwa pemogokan jang dilakukan 
oleh Sarbupri itu adalah suatu pe 
langgaran dan pemerintah tidak 
akan membiarkan bahwa peratu- 
ran-peraturan jang sjah, dilang- 
gar. 

Wakil P.M. I itu selandjutnja mem 
peringatkan pula, bahwa pemerin- 
tah telah memberitahukan djuga ke- 
pada Sarbupri, bahwa tuntutan2 jg. 
dikehendaki oleh mereka itu diper- 
timbangkan oleh pemerintah dan pe- 
merintahpun telah menjatakan kese- 
diaan akan mengusahakan agar Sar- 
bupri dapat memperoleh suatu ke- 
naikan upah, asal sadja diberi wak- 

tu. ' Tetapi pemerintah tidak, hendak 
ditekan dan ia tidak akan mau di-   menambahkan - bahwa Nixon 

akan datang djuga di Indonesia. Da 

kan sebuah pesawat dari angkatan 
udara Amerika. Menurut Nixon, ne- 

| ada- 
lah Hawai, Philipina, Djepang, Ko: 
rea, Taiwan, Hongkong, New Zea: 

lind, Australia, Indonesia, Indo 
China, Muang Thai, Birma, - Pakis- 
|tan, India, Lanka, Afghanistan, Sau-   di Arabia dan Lybia. (Antara). 

intimidir oleh siapapun djuga. Pada 
achirnja mr. Wongsonegoro menja- 

lam perdjalanan itu, Nixon akan di, takan, bahwa sekarang terserah ke- 
sertai isterinja dan akan mengguna- | pada djaksa agung apa jang akan di 

lakukannja. Tetapi masih ada ke- 
mungkinan, bahwa djika ada ang: 
gauta Sarbupri jang telah ditangkap 
mereka akan dilepaskan dengan ti- 
dak diadjukan kepada hakim. Mr. 
Wongsonegoro menerangkan, bahwa 

tindakan2 djaksa agung itu diambil, 
sesudahnja diadakan 
dengan kabinet. (Pia). 

pembitjaraan 

2 Dim P 

»redelijk”,. de- 
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ripada menteri2 PSII, 
akan diadakan ,,reshuffle”. 

pai sekarang tidak ada niatan un 

. Mysterie 
Fatemi 

Dimana Toh Ia Sebe- 
narnja ? L 

| Kementerian luar negeri Syris 
hari Kemis dengan mentah2an 
membantah berita2 jang mengata 
kan bahwa duta Syria di Teheran 

(luar negeri Iran Hussein Fatemi 
untuk melarikan diri dari Iran. 
Sedjak Mossadegh djatuh, hingga 
kini orang belum tahu dimana 
Fatcemi adanja. Mula2 ia dikabar 
kan sudah tewas ditjintjare. Ke- 
mudian dikabarkan ada di Bagh- 
dad, lalu di Kairo. Sebuah surat- 
kabar Kairo tulis bahwa Fatemi 
masih ada di Iran. | 

Sementara itu ,,Reuter” kabarkan 
dari Kairo, bahwa di Kairo kini ber- 
tambah kuat desas-desus bahwa Fa 
temi ada di Mesir, setelah diterim:. 

berita2 dari Teheran jang mengakui 
bahwa Fatemi sesungguhnja telat 
melarikan diri ke Mesir. Dutabssai 
Iran di Kairo, Dr. Masoud Moaz- 
zam, hari Kemis berusaha mengada- 
kan hubungan dengan menteri luai 
negeri Mesir Mahmoud Fawzy, te- 
tapi  Mahmoud Fawzy mendjawab 
tak dapat menerimanja karena ha- 
rus menghadliri beberapa konperen- 
si. 
Menurut . kalangan diplomasi 

Arab, pemerintah Mesir belum 
tahu djuga apa jang akan diper- 
buatnja dengan Fatemi. Dikabarkan 
bahwa adanja Fatemi di Mesir itu 
mengganggu” pemimpin? pemerin- 
tah Mesir, jang kini sedang sibuk 
membitjarakan perundingan antara 
Mesir dan Inggris serta gerakan re- 
volusioner Mesir. (Antara). 

Persatukan Djer- 
man Dgn Damai 

Tudjuan Sosial Demokiit! 
Djerman 

menerangkan, 
1 | Telapi djikalau perlu, 

kin diadakan pergeseran ketjil dalam kursi. Wakil 

1 820roO menerangkan, 

P.M. 
tuk mengadakan reshuffle itu, 

Atas pertanjaan, “apakah benar 
kini Parkindo 'akan diadjak lagi du- 
duk dalam kabinet, mr. Wongsone- 

bahwa  sedjak 
lari awal pembentukan kabinet Par- 
«indo telah dminta untuk memberi- 
san wakilnja dalam kabinet. Tetapi 
sampai sekarang masih belum ada 
djawaban tegas dari partai tersebut. 

Berhubung dengan  berhentnja 
menteri2 PSI, maka sekarang ma- 
kin bertambah mendesak lagi kete- 

gasan sikap dari partai tersebut dan 
karena itulah pula telah ditanyakan 
sekali lagi kepada Parkindo bagai: 
mang sikapnja terhadap permintaan 
dahulu untuk turur duduk dalam 
kabinet itu. Mr. Wonssonegoro me- 
merangkan pula, bahwa kepada PSI 
tetap akan diberikan dua kursi. Te- 
tapi karena PSII tidak mempunjai 

tjalon untuk djabatan . menteri per- 
hubungan, maka kepadanja — ka: 
rena partai ini mempunjai tiga orang 

tenaga dokter dapat diberikan 
kursi kementerian kesehatan. (Pia). 

Sabotase Di 

Woomera ? 
Kebakaran Dlm Penata- 
ran Pertjobaan Bom- 

Atoom Inggeris 

DUA BUAH GEDUNG da 
lam penataran sendjata2 rocket 
di Woomera telah dimusnahkan 
oleh api kebakaran demikian me 
nurut sebuah berita dalam hari 
an ,Advertiser” hari Kemis. Ha 
rian tadi mengatakan, bahwa 
menurut sebuah laporan, keba 
karan itu adalah pekerdjaan jang 
dilakukan oleh pekabar rumah. 

Pemimpin penataran itu, dr. 
C. Bareford kemudian membe- 
narkan bahwa telah terdjadi ke 
bakaran, “akan tetapi 'ia tidak 
ah Pas aku keterangan2 le- 

ih Jandjut: $ g polisi raha 
sia Sa ana Pang utk. 
mengadakan" penjelidikan2. “Men 
teri persediaan Australia, Howard   

SETELAH mengadakan perde 
baftan selama 7 djam lebih, Par 
tai Sosial Demokrat di Djerman 
Barat malam Djunrat telah me 
nerima baik sebuah resolusi jang | 
mendesak pemulihan persatuan ' 
Djerman dilaksanakan dgn tjara2 
damai. Resolusi itu selandjutnja 
menuntut ikutnja Djerman dalam 

dasarkan persamaan hak 
penuh. 

Erich Ollenhauer, ketua partai ta- 
di, dalam perdebatan itu menjata- 
kan, bahwa sosial-demokrasi dalam 
prinsip telah siap-sedia untuk mem- 
pertahankan kemerdekaan, tetapi 
partainja tak dapat menjetudjui sis- 
tim masjarakat pertahanan Eropa 
dewasa ini oleh karena sistim ts# 
ditudjukan 
tidak memungkinkan kerdjasama. in- 

ternasional jg sesungguhnja. 

HIZBULLAH BERDIRI 
Di ATJEH. 

Dalam  keterangannja kepada 
koresponden P.I. Aneta Ali Mu- 
hammad, anggota Dewan Imaa- 
mah dari gerakan Islam ,,Hizbul- 
lah” di Djakarta menjatakan bah 
wa di Atjeh ia ditugaskan untuk 
membentuk tjabang2 ,,Hizbul- 
lah”. Hizbullah, menurut Ali 
Muhammad  menjatakan, jalah 
gerakan Islam dan tidak akan 
menjebutkan diri badan politik 
menurut istilah sekarang ini. 

Setelah menjusun  pembentu- 
kan Tjabang Hizbullah di Atjeh, 
ja akan kembali ke Djakarta. 

Artilleri Atoom 
Hanja Utk Pasukan2 
Amerika Di Djerman 

Sadja 

Meriam2 atom hanja diberikan 
kepada pasukan2 Amerika jang 
berada di Djerman Barat, demi 
kian. diumumkan oleh seorang 
pembesar kementerian pertahanan 
Amerika hari Rebo. Karena ala- 
san2 teknis dan keamanan, kata 
kalangan tadi, maka sendjata2 
itu tak akan diberikan kepada 
pasukan Perantjis, Inggris atau 
negeri NATO lainnja. Pasukan2 
Amerika di Austria kinipun tak 
akan diberi meriam2 tsb., kata 
djurubitjara itu, dan ini akan per 
tama kali pula bahwa sendjata2 
itu akan dibawa keluar: wilajah 
Amerika. (Antara) 

KEGIATAN GEROMBOLAN. 
Beberapa orang gerombolan T.L.L 

jang bersendjata lengkap, pimpinan 
Kowi, telah menembak mati 2 (dua) 
orang penduduk kampung Tjikaraj 
desa Sukaradja, ketjamatan dan ka 
wedanan Kedunghaiang Bogor. . 
ban tersebut belum diketahui nar : 
nja. Lebih landjut seorang bernama 
Udjeni bin Arnasin dikampung Bh 
bakanbunder, desa Tjikendang, ketia 
matan Bodjongpitjung,  kewedanaan 
Tjirandjang  Tjiandjur, disembelih 
oleh Lk. 10 orang gerombolan T.LI. 

jang belum diketahui pimpinan mere   ka, hingga menemui adjalnja, 

  

masjarakat bangsa2 merdek» ber | 
jang | 

4 Djuta Bu- 

terhadap Djerman dan | 
f 

   

    

Lembaga Kebudajasa ladang 

Kan. Batasanseh Gan
 emchap 

yan Kuncten on Wetenscha Ia 

  

Beale mengatakan di Canberra, 
bahwa penjelidikan oleh detektif 

Liv bersifat routine. ,,Tidak ada 
dugaan2 mengenai sabotase pada 
dewasa sekarang ini,” kata Beale. 
Kebakaran itu terdjadi dibangu- 
nan2 jang hanja sebagian sadja 
telah selesai. Kiia belum menge 
tahui djumlah. kerugiannja, akan 
tetapi tidak mempunjai arti jang 
penting dalam. projek ini.” 

ruh Italia 
Besok Kemis Akan 

Mogok 

SEREKATBURUH2 dibawah pim- 
inan Demokrasi Kristen, Komunis dan 

Sosial Demokrasi hari Kamis bersa- 
ma-sama telah mengeluarkan suatu 
perintah mogok selama 24 djam 
pada hari Kamis jad.,ejaitu suatu pe- 

- mogokan umum diseluruh negeri. Di- 
duga 4 djuta buruh jang akan mo- 
gok, dengan tudjuan untuk menuntut 
upah lebih besar dan untuk mempro- 
tes pemetjatan2 setjara besar-besaran 
baru2 ini. Ini adalah pemogokan jg. 
terbesar selama beberapa tahun, dan 
baru merupakan pemogokan per- 
ingatan. 

PERTEMUAN PERPISAHAN 
DENGAN MONONUTU. 
Pertemuan perpisahan dengan 

Duta Besar Indonesia untuk 
RRT, Arnold Mononutu, telah 
diadakan Kemis malam di Hotel 

jdes Indes atas usaha panitia jang 
' diketuai oleh Ir. H. Laoh. Perte- 
muan itu mendapat perhatian be 
sar, terutama “ dari pihak pendu- 
duk jang berasal dari “Sulawesi 
Hadir pula Perdana Menteri Ali 
Sastroamidjojo, beberapa Mente- 
ri lain dan anggota2 korps diplo- 
matik jang memberi selamat dja 
lan kepada Mononutu jang akan 
berangkat pada tgl. 24 bulan ini 
ketempat djabatannja jang baru. 

1.274.732 BINGKISAN MAKA- 
NAN DIBAGI2KAN KPD. 
PENDUDUK DJERMAN 

TIMUR. 
Diumumkan malam Djum'at 

bahwa di Berlin Barat dalam ha- 
ri Kamis jl. telah dibagi2kan 
62.547 bingkisan bahan makanan 
dari Amerika kepada penduduk 
Berlin Timur dan Djerman  Ti- 
mur, di Berlin Barat. Dalam ba- 
bak ke-2 dari program pembagi- 
an bingkisan makanan ini, sam- 
pai tgl. 16 September telah diba- 
gi2kan 1.274.732 bingkisan kepa 

'da penduduk Timur. 

RRT MEMBUAT LENSA2 
PROJEKTOR FILM. 

Menurut  k.b. RRT 

  

.Hsin 
Hua”, pabrik projektor film dik 
'Nanking dalam bulan ini untuk 
pertama kalinfa dalam sedjarah 
Tiongkok sudah mulai membuat 
lensa2. projektor film — dalam 
djumlah2 jang - besar. Diterang- 
kan bahwa kedjernihan lensa2 
buatan Nanking ini 9846 dari ke 
djernihan  lensa2 buatan Sovjet 

  

IParkindo Ditanjakan Sekali Lagi Apa Mau Ikut Duduk 
|. Dim Kabinet —PSIL Tetap Akan Diberi Dua Kursi 

. WAKIL P.M. I, mr. Wongsonegoro, jang mendjadi formateur dari kabinet Ali Sastroamidjo- 
jo, atas pertanjaatn mengenai lowongan dalam kabinet, berhubung dengan perletakan djabatan da- 

bahwa dalam pengisian lowongan itu, 
Gengan persetu djuan partai2 pemerintah, mung- 

T itu seterusnja menerangkan, bahwa sam 

pada prisipnja tidak 

Hyperimun 
Obat Pentjegah G'gitan 
Andjing Jg Mudjarab 

KONPERENSI para sardjana 
jang diselenggarakan di Roma 
dan dipimpin oleh Dr. Karl Ha 
bel (dari Lembaga Mikrobiologi 
»Bethesda”, Amerika Serikat), 
hari Kemis mengumumkan bah 
wa serum baru untuk mentjegah 
penjakit andjing gila (rabies) jang 
diberi nama ,,hyperimun”, telah 
memperlihatkan ,hasil2 jane me 
muaskan ketika ditjoba (dalam 
experimen2). 

baru ini dipergunakannja 
bersama2 vaccine Pasteur dalam ex- 
perimen2 jg telah dilakukan diber- 

bagai negeri, atas inisiatif Organisasi 
| Kesehatan Sedunia (WHO). Djika 
hanja dipergunakan vaccine Pasteur 

sadja, kerap kali usaha untuk menje 
lamatkan djiwa korban gigit-andjing 
gagal, karena vaccine tadi membu- 

tuhkan tempo 3 atau 4 minggu sebe 
lum dapat memberikan  chasiatnja. 
Kalau sikorban digigit mukanja atau 
lehernja, gigitan ini biasanja menc- 
waskannja. (Antara). 

Serum 
& 

PELADJAR2 ,,CANESIUS” 
KONTRA ,,KRIS” DUA 

ORANG LUKA2. 

Disekolah ,.Canesius”, Djalan Men 
teng, Djakarta, Kemis siang terdja- 
di perkelahian antara sekelompok pe 
ladjar sekolah itu kontra peladjar2 
dari perguruan ,,KRIS”, sehingga 
mengakibatkan dua peladjar dari 

»KRIS” mendapat luka2 ringan. Me 

nurut keterangan pihak polisi kepa 
da Antara, perkelahian itu disebab- 
kan karena adanja edjekan dari pi 
hak peladjar2 ,,Canisius” kepada be 
berapa orang peladjar ,KRIS”, jang 
dim. hal ini rupanja kurang berun- 
tung dalam soal udjian.- Diterangkan 

bahwa guna menjelesaikan soal itu 
selandjutnja, pihak polisi telah me- 
manggil direktur dari kedua pergura 
an tsb., dan sementara itu diketahui, 
bahwa sekolah .,Canesius” sepan- 
djang hari Kemis, didjaga oleh ang 
gota2 kepolisian. 

INDONESIA INGIN PESAN 
34 KAPAL DARI NOR- 

|. WEGIA. 

Indonesia telah  bertanja kepada 
galangan pembuatan kapal Norwe- 
gia apakah mereka bisa membuatkan 

34 kapal dengan total 200 djutz 
crown (l.k..100 djuta gulden) atas 
dasar kredit, demikian dikabarkan 
oleh harian Moregenbladet kemarin 
menurut AFP Oslo. Galangan2 tsb 

keadaaan jang sudah mendekati ting 
katan tidak ada pekerdjaan. Tetapi 

mereka tidak dapat memberi kredit 
mengenai djumlah sebesar iu djika 
tidak mendapat bantuan pemerintah 
Norwegia. 

bulan Djuni jl. menjatakan 

|pihak Djepang. 

Inggris berkeberatan 
pembentukan ANZUS, bukannja 
karena ANZUS menjinggung ke 
wibawan (gezag) London, me- 
lainkan karena pakt ini mungkin 
akan menutup djalan bagi diada 
kannja persetudjuan2 keamanan 

Djauh, untuk menghadapi masa 
lah2 jang lebih mendesak jang 
mungkin akan timbul sekarang 
atau kelak. Harian tadi seterus 
nja mengatakan, bahwa ,,Tiong- 
kok-lah dan bukan Djepang, jang 
menguasai ufuk di Timur”, dan 
oleh sebab itu ANZUS tidak me 
tupakan badan jang harus terben 
tuk untuk menghadapi antjaman? 
tadi. 

Saran Inggris dalam 
konperensi Melbourne ? 

Seterusnja ,,London Times” me 
njarankan bahwa kepala staf 
umum Inggris mempunjai usul 
alternatif, jang akan diadjukan 
dalam konperensi jang dalam bu 
lan Oktober jad. akan dilangsung 
kan di Melbourne, dengan wakil 
wakil Australia dan New Zea- 
land. 

Menurut ,,Times”, usul alter- 
natif int menghendaki adanja 
pakt jang sedjadjar dgn ANZUS. 
Dalam pada itu Inggris untuk 
sementara menganggap ANZUS 
sebagai suatu hal jang sudah tak 
dapat di-elakkan lagi, akan teta   pi disamping itu adanja antjaman 

| terhadap Malaya, Indotjina, Tai- 
wan, Thai dan Burma itu men- 

  

  
tertarik sekali oleh pertjajaan itu, de, 

mikian surat kabar itu, karena sedjak : 
achir perang mereka djatuh dalam' 

| 
| 

bersama jang lebih luas di Timur , 

  

ipinja Kabinet Tidak Akan Reshuffle: 
AMA Ba an Mn aan PAMA  be KARENA 

Perdana menteri dari negeri Irlandia, 
sakit mata telah berangkat ke kota Lourdes, (Perantiis) kota mana: ter- 
kenal sebab banjak orang mendijadi sembuh kembali disitu, karena se- 
suatu kekuatan ghaib. Gambar: dari kiri ke kanan Monseigneur Theas, 
bisschep. dari Lourdes, perdana menteri Ramon de Valera, menantunja 

  

. 

  

   De Valera 
Tjari Obat    

Ramon de Valera, jang kini sedang-   
dan padri O'Doherty didalam gua di Lourdes. 

mn AE MLM ELOKA WLAN DEAL 10 MESKI TE SA BRA MA MNAMARAN LA 2   

De Facto Dan De Jure 
Belanda Menganggap Diri Berdaulat 

Atas Irian-Barat 
DALAM MEMORI PENDJELASAN jang diberikan 

pemerintah Belanda -tentang begroting daerah 
lain dikatakan, 
dirian, 
lai 

mengenai Irian 
   

  

73/74 piagam UNO. 

bahwa kedaulatannia atas daerah tersebut 
an de jure dan de facto. Nederland telah memikulkan tang 

gurgdjawab atas diri sendiri sebagai jang diuraikan 

oleh 
seberang antara 

Barat pemerintah Belanda berpen 
adalah kedau 

dalam pasal 
Selaras dengan pasal 74, maka politik Ne 

derland akan berdasar pada prinsip politik-tetangga 
dan dalam hal ini terutama memikirkan 

jang baik, 
perlunja ada perhubu 

ngan jang baik dengan Australia dan Indonesia. 

De Kadt Pessimis- 
tis Mengenai Irian 
Hutan Belukar: Susah 

Tjarikan Tenaga Pekerdja 

PENULIS P. v/d A. jang ter 
kenal dan anggota parlemen 
J. de Kadt dalam sebuah tulisan 
nja dalam ,,Het Parool? mengu- 
raikan pengalaman  perdjalanan 
delegasi parlementer di Irian Ba 
rat baru2 ini. Djiwa tulisannja 
jang pertama jang hampir meme 
uhi satu halaman, berkali-kali 

menundjukkan pessimisme-nja 
mengenai ,,Kemungkinan2” didae 
rah jang alamnja belum ditakluk 
kan oleh manusia ini, dan dari 
daerahnja seluas 39.000.000 ha. 
baru 700.000 ha jang sudah dise 
lidiki. 

Ja: tundjukkan tidak. - adanja dja- 

lan2 sama sekali, sehingga .hanjia 
daerah2 pantai jg dapat didatangi, 
sedang lainnja k mungkin. Ia 
tundjukkan pula sukarnja soal perso 
nil, jg terutama merupakan soal pen 
ting dalam industri  minjak, 

hingga penulis itu berani katakan, 
dengan kejakinan tidak akan ada 
orang jg dapat membantahnja, bhw 
achirnja tidak akan bisa diperoleh 
lagi tenaga2 kerdja, dan. sekalipun 
dilapangan tehnis mungkin tertjapai 

keadaan jg memuaskan, hasilnja ti- 
dak akan membawa perusahaan ke- 

arah keadaan - ekonomis jg bisa di 
pertahankan. (Antara). 
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Inger. Hendaki Amerika 
Ikut Serta Dim ANZAM 

Avzam Hubungkan Australia-New Zea. 

land Dgn Operasi2 Inggeris Di Malaya 

HARIAN INGGRIS ,,London Times” hari Kemis mengemu 
kakan bahwa Perdana Menteri! Australia, R. G. Menzies, ketika 

di London bahwa ia ,,tidak 
sama sekali kepada Pakt ANZUS (persekutuan militer Australia - 
New Zealand - Amerika Serikat). Ia menjatakan seterusnja bahwa 
Inggris tidak — atau djarganlah — bersengketa 
ka, Australia dan New Zealand, dengan djalan ikut serta 
suatu pakt keamanan jg bersifat sedaerah jang mula2 dimaksud 
kan untuk menghadapi antjaman jang mungkin akan timbul dari 

suka 

dengan Ameri 
dalam 

terhadap. djadi urusan Inggris. dan Peran 
tjis djuga. 

Anzam, suatu badan jang 
tak banjak dikenal. 

Kemudian harian tadi mengemu- 
kakan, bahwa kini ada suatu badan 

ig tak banjak dikenal orang, jaitu 
ANZAM, ig menghubungkan  Aus- 

trali dan New Zealand dengan ope- 
rasi2 Inggris di Malaya. 

»Times” tulis ' bahwa mungkin 
Amerika Serikat “dapat diadjak su- 
paja masuk dalam ANZAM “pula, 
dan status ANZAM dapat dinaikkan 
mendjadi suatu badan politik & mi 
liter jg tetap. 

Akan tetapi masih akan tetap ada 
bahaja djuga, bahwa ANZAM atau 

badan apapun jg akan  mengganii 
kannja akan mendjadi perintang utk 
membentuk suatu Dewan Pasifik, 

serta akan merupakan sumber ke- 
djengkelan antara  negara2 ig ber- 
sahabat: tetapi achirnja perlu djuga 
dibentuk Dewan Pasifik. 

Demikianlah harian ,,London Ti 

mes” menurut wartawan Antara” 
di Amsterdam. 

1.700 WANITA RRT BEKER- 
DJA DILAPANGAN KE- 

HAKIMAN. 
Sedjak bulan Agustus 19852, 

djumlah orang perempuan di R. 
R.T. jang bekerdja dilapangan 
kehakiman sudah meningkat men 
djadi lebih dari 1.700 orang. Ba- 
njak diantara mereka sudah djadi 
hakim pada pengadilan2  rakjat 
setempat, dan banjak sudah sum- 
bangan mereka kearah pemberi- 
an hak2 kepada kaum wanita, 

.pi soal2 jg serupa dengan 

  

Selain itu dikatakan, bahwa Ne- 
derland akan  kerdja-sama dengan 
negara2 lain jg mengurus daerah2 
lain (beherende mogendheden) dan 
djika perlu dengan badan2 istimewa 

internasional dan dalam hal ini ter- 

utama memikirkan perlunja ada ker 
dia-sama dalam rangka komisi Pasi 
fik “Selatan. Pertama-tama  mendja- 
dilah maksud Nederland untuk meng 

usahakan kerdja-sama dengan 'Aus- 
tralia, jg di Irian Timur menghada 

Neder- 
land. Pemerintah Belanda ingin ber 
usaha, supaja perhubungan antara 
rakjat (Irian Barat) jg masih primi- 
tif itu dengan dunia ig modern da- 
pat berdjalan dengan sedikit mung 
kn mengalami kedjadian2 1g terlalu 
mendadak - (met  minst mogelijke 
schokken). Dalam proses 'kebudaja- 
an ini tugas missie dan zending 
mempunjai peranan jg penting. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa pe 
ngadjaran, dan dimana mungkin ke 
sehatan orang2 Irian, akan diserah 
kan kepada missie- dan zending, se- 
dang pemerintah akan memikul bia 
janja, sebagian atau seluruhnja. Pe 
merintah Belanda menganggap 
evangeliesatiearbeid ini baik “sekali 
buat penduduk jg masih primitif itu 
guna menjelaraskan diri dengan per 
adaban modern. 
Pemerintahpun mengharapkan ini- 

siatif partikelir ig bonafide untuk 
perkembangan ekonomi. Daerah ig 
luas dengan tenaga-kerdja jg sangat 
sedikit itu memerlukan tenaga-ker- 
dja dari luar, tiada dengan merugi- 
kan kepentingan2 Irian. (Antara). 

  

PENGANGKATAN MUKARTO 
DISETUDJUI OLEH PEME- 

RINTAH AMERIKA. 

Seksi penerangan kementerian 
uar negeri mengabarkan, bah- 
wa pemerintah Amerika Serikat 
telah menjatakan persetudjuannja 
atas pengangkatan Mukarto. No- 
towidigdo, . bekas menteri luar 
negeri Republik Iadonesia, seba- 
gai dutabesar Indonesia di Ame- 
rika Serikat. 2 

Penjumpahan sdr. Mukarto di- 
lakukan oleh presiden Sockarno 
pada hari Djum'at djam 9,30 
pagi di Istana Merdeka. 

SENATOR McCARTHY KA- WIN DGN SEKRETARESNJA. 
Senator Joseph McCarthy dari 

Amerika Serikat, jang giat menje- 
lidiki ,,kegiatan2 anti Amerika” 
dan kini berumur 43 tahun, akan 
kawin dengan sekretaresnja, ia- 
'ah Nona Jean Kerr, tulis harian 
»N. Y. Daily Mirror”, 

  

»Samson” 
Tegalredjo 

. 

SUATU: PERGULATAN hebat 
telah terdjadi baru?” ini antara Dul- 
marid seorang penduduk desa Ma- 
nguredjo (Tegalredjo kab. Magelang) 
dengan seekor harimau, jang  ber- 
achir dengan kemenangan sang ma- 
nusia.  Dulmarid sedang  mentjari 
rumput dan tiba2 disambar dan di 
terkam mukanja oleh seekor hari- 
mau. Dengan menggunakan sabitnja 
ia memberi perlawanan terhadap bi- 
natang buas tersebut, jang dengan 
luka2 dibeberapa bagian badannja 
achirnja melarikan Giri. 

Djuga Dulmarid tidak luput dari 
“luka2 dan perlu dirawat dirumah sa- 
kit. 

DEWAN MONETER MENJE- 
TUDJUI ANGGARAN BELAN- 
DJA Rp. 40 DJUTA UTK. OP. KOOP SENTRALE KARET. 

Didapat kabar, bahwa baru2 ini 
Dewan Moneter telah menjetudjui 
anggaran belandja' untuk mengada- 
kan opkoopcentrale karet sesuai de- 
ngan politik pemerintah sekarang se 
banjak Rp. 40.000,000,— ” 
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-sosial. Rally diselenggarkan pada tg. 

“U, Goei Tjing Sing, Ie Hay Kwan, 

.ngan dibantu beberapa orang lagi. 

. Tek Tjang, Goei Tji Seng: Solo: Njoo 

- Djoeng Tjo, Tjo Tek Kwie: 

  

        
ilan Agu 

Didepan Pengad 
   stus Telah Diadjukan | 

an 1186 Perkara Dgn| 
Dendaan Sebanjak Rp. 37.340,— 

(0 
SELAMA BULAN 1953 telah terdjadi tabral 

  

    
   

    

   

  

     

  

T. P. PALSU DIBEKUK. 
“ Pemuda jang mengaku bernama 
D., tinggal di Randusari, pada tgl. 
17 Sept. malam jbl, telah masuk da 
lam Kp. Djajenggaten dan mengaku 
ex T.P. Pemuda tadi tel: 5 
main dengan anak p 

Pak S., penduudk dite 

aa Tati 

  

    

  

   
      ngan sampai berbuat jang tidak s0. 
pan, tetapi perin tadi diabaikan 
dan sebaliknja D. mengambil sikap 
menantang, Karena ini, maka ach'r- 
nja D. diambil tindakan oleh para 
pemuda Djajenggaten dan kemudian 
diserahkan kepada Polisi Seksi III. | 
Kemudian oleh sementara  pemu-| 

da jang betul ex-T.P., si D. tadi da- 
pat dibuka kedoknja. Fernjata bah- 
Wa ia bukannja seorang ex T.P. 
Ia tjuma mengaku-ngiku sadja uniuk 
berlagak. (A.) : , 

   

LEBAKSIU DIMASUKI 
GEROMBOLAN. 

Kota Lebaksiu, daerah Kab. Tega! 
pada tgl. 16 September antara diam 
12 malam jbl. telah dimasuki gerom- 
bolan bersendjata sedjumlah i.k. 40 
orang. Pertempuran terdjadi antara 
gerombolan tsb. dengan fihak notisi 
selama 15 menit. Kerugian jang te- 
lah diketahui, jalah: gudang perse- 
diaan untuk Paberik Es di Lehaksiu 
telah dibakar oleh gerombolan, dan 
puluhan rumah penduudk digarong 
Setelah bantuan dari Bataljon 435 
datang, gerombolan segera melarikan 
diri kearah Selatan. Dalam pada itu 
polisi perintis dari Tegal dan. pasu- 
kan carrier dari Komando Gerakan 
Banteng terus mengadakan pengedja- 
ran, demikian berita dari Biro Pene- 
rangan Div. IV.   RALLY JAJASAN 17 AUG. 
LM.S. akan mengadakan Rally Jaja- 

29 Nopember j.a.d., diikuti oleh 100 
mobil dan menempuh perdjalanan 
dari Semarang — Djokja — Purwo- 
redjo — Magelang — Semarang. 
Pendaftaran dimulai tgl. 1 s/d 15 j 
Oktober di Djl. Pontjol 188, Djl. Se- 
teran 56 dan di Toko Larees Bodjong 
21B Semarang dengan uang pendaf- 
taran Rp. 75— termasuk embicem 
peringatan. Adapun . pendjualan 
sweepstake dihentikan pada tgl. 25 
Nopember dan untuk hadiah ke-I di 
sediakan sebuah mobil Hillman. 

BADAN PENGURUS AHLI 
GIGI DJATENG. 

Pada tgl. 11 dan 12 Sept. 1953, di 
Semarang telah terbentuk Badan Pe- 
ngurus Ahli Gigi daerah Djawa Te- 
ngah untuk tahun 1953/5'4 sbb.: Pe- 
nasehat: Thio Djie Foeh, Wang San 

Goei Tjin Ing, Liauw Siang Yoeng: 
Ketua dan wakilnja: Lie Ien Tjhoen, 
Oei Boen Pong, Tan Chiu Siang de- 

'Pengawas2 dikota2: Banjumas: Ie 

Dhan Siang, Njoo Bing Tjang: Jogia. 
Goei Kiem Giok, Tan Tek Han: Pa- 
ti: Djie Sin Hwat, Ie Foe Tong, The 
Djoeng Liem, Pekalongan: Hu   

n 218 kali, dimana 3 

ih seluruhnja ada 192 orang jang men- 

tas di Semarang. 

jang hasil pendapatannja untuk Ji-| garan sepeda 

.jasan 17 Agustus. dan lain? badan dan 87 kali sepeda jang tidak mema 
kai lampu pada waktu malam. Ma 
sing dapat denda paling tinggi Rp. 
25.-— dan Rp. 20,—, Truk2 jang mu 
at orang diatas barang2 jang lebih 
dari pada jang ditetapkan terdjadi 
23 kali dan dendaan tertinggi jang 
diberikan oleh hakim Rp. 100.— 
Perkara mobil umum membawa pe 
numpang lebih dari djumlah jang di: 
tetapkan terdjadi 15 kali. Hukuman ' dilakukan dengan djalan mengurangi 
denda tertinggi ialah Rp. 125.—, Laj bundel uang kertas rupiah jang di- 
in2 pelanggaran jang dapat dikemuka - terimanja. Dalam tempo I.k. 3 bulan 
kan, ialah sepeda motor tidak pakai. lamanja, ternjata Dang jang diambil 
katja tjermin dan m e 
pelanggaran2 jang 
kan oleh setiap pentjinta kesopanan 
lalu lintas. Dengan angka2 jang ada, 
maka dapat ditarik kesimpulan bah ,kan demikian ini telah diketahui oleh 
wa setjara tertentu fihak jang berwa: lain pegawai dan sampai disini ber- 
djib senantiasa menaroh perhatian 

besar terhadap pelanggaran? jang ma 
sih tetap ada, sekalipun peringatan2 
diberikan. 5 " 

wan Sendiri) 

ri sampai pada bulan Agustus 
orang laki2 dan ' 

dan 27 orang pe- 
perempuan ' 

101. laki2 
   

didapat oleh. wartawan 

Lebih landjut diterangkan, bahwa 
selama itu telah terdjadi 34 kali kel 
tjelakaan Jalu lintas jang membawa 
akibat 2 orang laki2 dan seorang pel 
rempuan mati, 20 orang laki dan 2 
orang perempuan luka2 berat dan 14 
orang laki2 dan 5 orang perempuan 
luka2 ringan. $ 
...Jang masih mendjadi probleem 
dari kalangan Kepolisian Lalu 
Lintas, ialah soal pemakaian lam- 
pu pada waktu malam basi ken- 
daraan2, terutama pengandar be- 
tjak jang seringkali menerima 
peringatan2 seperlunja, demiki- 
an djuga pengendara sepeda. Ke- 
adaan jang melanggar kesopanan 
lalu lintas itu hendaknja diinsjafi 
betul2, agar dengan demikian ke 
wadjiban dari pada Polisi dapat 
diringankan atau  setidak-tidak- 
nja menudju ke arah perbaikan 
sebagaimana diharapkan didalam 
suatu negara jang sederadjat de- 
ngan negeri manapun. : 

Menurut laporan?, dalam bula» 
Agustus 1953 telah terdjadi pelang- 
garan lalu lintas sampai 1186 kali. | 
perkara mana diadjukan di Pengudi 
lan Negeri di Semarang jang denda 
nja berdjumlah Rp. 37.340.— atau 
setiap harinja dapat dikata ada den 
daan Rp. 12.000,—, Jang terbesar 
dalam soal pelanggaran tadi: tertja- 
tat pengendara betjak dengan tiada 
rijbewijs jang djumlahnja 251 perka 
ra dengan didenda Rp. 8.680, se- 
dang dendaan tertinggi 

dilakukan oleh pengendara betjak jg 
hentikan betjaknja ditempat jg. ada 
larangannja.  Djumlah pelanggaran 
ini ialah 219 kali. ' Ketiga, adalah 
pelangaran memberi idzin  mendja- 
lankan betjak pada orang jang ti- 

dak mempunjai rijbewijs. Djumlah: 
nja pelanggaran ini 167 kali dengan 
mendapat dendaan Rp. 6.805,— atau 
dendaan tertinggi Rp. 60.—. Dalam 

san 17 Agustus . dengan sweepstake bulan tersebut terdjadi 15 kali pelang 
pada lampu stopan 

ada puluhan 
perlu diperhati- 

KETEMUKAN SEPEDA. 
Di Kantor Polisi Seksi I, dji. Pur 

wodinatan telah diketemukan sepeda 
perempuan merk. Burger-E.N.R. no. 
55559 dengan memakai 
separo, tjat hitam, stang model ba- 
ru. Djuga dua buah-.sepeda lagi, ja- 
itu Jaki2 dan perempuan diketemu- 
kan. Kepada siapa jg merasa kehila 

Kedu: ngan, diharapkan selekasnja menitik 

kettingkas 

Liauw Djoen Siang, Tan Gien Dhien. sepeda2 itu dengan membawa buk- 
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ialah Rp. | 
40 —. Kedua pelanggaran jang telah 

   

HN no Nenan UMK 

: 
     

hari sudah kita berada disana, tapi 

Namleas tiap bulan jg diangkut 

-tistrik didaratan sudah mulai me 

   
PEMBATJA2 BERTANJA. 
Seorang pembatja jang perhatikan 

sekali berita2 Iran, 
Sir-pong: Itu Mosaddegh didalam ta- 
hanan kok masih sadja bisa nuntut 
paling sedikit 3 ajam buat santapan- 
nja. Apa memangnja di Iran itu 
murah. ajam? 

rah banget. Buktinja: kalau Ma nu- 
sia sadja disana ternjata murah ba- 
nget, karena njatanja teruusss sadja 

lagi ajam?!?! 
aa ak 

Lain pembatja njatakan keheran- 
annja itu walikota Semarang kok 
pikirkan 3,5 djuta buat kebun bina- 
tang. 

kandang bojo atawa leoo, mbok ja 
bikin ,,kandang” sadja jang pantes 
jang seterusnja bisa didiami orang2 
jang “kini pada kelabakan tjari ru- 
mah. Demikian kata pembatja tadi.- 
Djawab Sir-pong: Kiranja sadja. 

walikota bikin kandang bojo dan se- 
bagainja itu, perlunja ditontonkan 
dengan bajaran. Kalau bajarannja 
sudah lumajan  nglumpuk, bisa 
uangnja nanti terus buat bikin ru- 
mah2 Manusia tenanan. Horo, apa 
tidak akan adjaib bin elok putunja 
heran nanti, kalau ada kandang bojo 
bisa bikin ,kandang” Manusia?? 

: “.. Sir-pong. 
ea an 

NAIK PANGKAT 
Senen pagi djam 8.45, tgl. 21 Sept. 

j.a.d. bertempat dilapangan Kalisari 
Smg. akan dilakukan upatjara ke- 
naikan pangkat dari Anggauta2 Staf 
T.T. IV dan KMKB Smg. Selandjut- 
nja didapat ketrangan, bahwa - ke- 
naikan pangkat ini dari Staf TT. IV 
meliputi djumlah 16 orang dan dari 
KMKB sedjumlah 8 orang. 

PENTJURIAN DI KAS 
NEG . 

Seorang pegawai ditahan. 
Dari fihak jang berdekatan dida- 

pat kabar, bahwa baru2 ini seorang 
pegawai dari Kas Negeri di Sema- 

,rang, nama H. telah ditahan oleh 
fihak jang berwadjib, karena dituduh 
melakukan pentjurian2 pada uang 
jang disortir dan kemudian dikirim 
ke Djakarta. Kedjahatan tadi telah 

  
(setjara demikian tadi berdjumlah i.k. 
Rp. 2000.—. Pada suatu saat, keti- 
ika H. hendak menjimpan uang jang 
! diambilnja “ditempat kotoran, tinda- 

achirlah riwajatnja H. dalam soal 
melakukan perbuatart tjurang. 

Kepada Polisi, H. mengaku terus 
terang perbuatannja dan mengata- 
kan, bahwa uang tadi dipergunaka 
untuk kebutuhan rumah tangga, izitu 
rpada waktu isterinja sakit. 

“TIONG TJIOE PIA. 
Dari Rest. ,,Kiem Liong”, - Ge. 

Pinggir 46 kami telah menerima ki 
riman Tiong Tjioe Pia untuk sem- 
bahjang Pek Gwee Tjap Ngo (tgl. 
15 bulan 8 Tionghoa) jg rasanja tju 
kup ledzad untuk hidangan jg berisi   tjoklat dan lain sebagainja. Terima 
kasih kami utjapkan “atas kiriman 
tersebut. 

5 

12 HARI 
2 Sedjak Hari Pembuka'an tg. 5 Sept. -17 Sept. 1953 

DIPO 
2#Ramalih - Makan , Masakan Djawa" 

   

poran Perdjalanan VI I 

amlea Ber 

dikirim ke Surabaja belum djuga selesai. 
lam lagi berkarung-karung kopra dan damar. M 

tanjakan pada 

Djawab: Tentu! Di Iran ajam mu- 

banjak sekali jang mati konjol dalam 
matjam2 demonstrasi ini dan itu, apa 

Dari pada bikin kebun dan 

kan matjam2 seperti katjang hidjau, 

  
  

Telah Menghidangkan 

8 matjam GU LE 
Dengan Rasa: 

ya Ata Bangkalan, Surabaia, Madiun, Tuban, Tegal, 
— dan... . Kampung Melaju. 

Djocja, Solo 

4 Lea MULAI HARI INI daa Seterusnja 

  

   

   

   

— Rumah - Makan 
“ee Minta 830 Ha Sema 
Oh | KARANGSARI) 

Membikin Istimewa 

Or. 

KEREE BY Sa 0 mi 

Oo 

kan Gg 

Masakan Ijawa" 

Kombinasi 
Nae — Djawa-Tengah Djawa- Timur 

— SPBCIALLIEIT: 
“Ka "Yg “Tetap sebagaimana sudah dikenal.oleh saudara-saudara 

«para Langganan sekalian. — | 
D0 Sate Kambing, Lontong Tjap Go Me, Rawon, Opor Blora dsb. 

  

   
   

   

@E da dimana didalamnja dikatakan, 
@3 bahwa Pemerintah Belanda tidak 

-ag nasib Irian-Barat. Jang akan me- 

€ hendak kuat bangsa Indonesia 
#3 sendiri, termasuk mereka 

4 publik Indonesia 

 Wanjudi) 2 ehi 

   1150 

  

ke'uar tidak kurang « 
njala, berkedip-   

Memang roman tadi ditulis 

ini berrumah di Namlea 
suaminja,  antaranja mengusahakan 
suatu distilatie kaju putih. Bekas ru- 

Imahnja pun masih ada, menatap pan 
'tai dibagian timur Namlea, sudah 
rusak. Keindahan. teluk Namlea, ke- 
ramah-tamahan penduduk jang sela- 
lu bertegur sapa bila berpapasan di- 
'djalan, tak perduli dengan orang 
'asing pun, memang mudah menim- 
bulkan ilham untuk mentjiptakan se- 

suatu roman hidup: entah chajal 
maupun kenjataan. Dan dalam me- 
mandang kedip2 lampu listrik jg 
(menerangi kota ketjil Namlea, se- 
buah tempat jg hanja berpenduduk 
2000 orang dan mempunjai rumah 
bangunan k.l. 150 buah itu, ter- 
tarik pula .chajal saja untuk menu- 
liskan kissah “hidup seorang j 
banjak djasanja bagi  masjarakat 
Namlea, antaranja berdjasa dapat 
memberikan tjahaja lampu listrik di 
tempat jang sesutji sepi ini kepada 

(penduduk. 
Kissah Salamena, 

Peran utama dalam kissah per 
kenalan dalam perantauan saja 
ini ialah sdr. J. M. Salamena, se 
orang turunan suku Ambon ber 
umur kurang lebih 45 tahun. Dia 
lah jang mengusahakan perusaha 
an listrik partikelir ,,Kontak Sela 
mat” dgn kekuatan 12 kilowatt. 
Selain dapat mentjukupi kebutu 
han 40 orang langganannja, ,.cen 
trale” ini dapat pula memberikan 
penerangan djalan2 dikota Nam- 

agregaat jang digerakkan oleh 
sebuah mesin Petter berkekuatan 
18 PK. Untuk membagi aliran 
listrik ini, sdr. Salamena telah 
menggunakan k.I. 20.000 meter 
kawat listrik. Untuk keperluan 
ini ia telah mendapat sokongam 
uang Rp 7000.— dari Kepala 
Daerah Namlea, tetapi modal se 
laruhnja untuk pembangunan lis 
trik tadi sebanjak Rp 30.000 ada 
lah uang sdr. Salamena sendiri. 
Perusahaan Listrik” ini zakfor- 
maat ini lumajan djuga hasilnja: 
keuntungan bersih tiap bulannja 
tidak kurang dari Rp 1000.— 
“Menurut sdr. Salamena banjak 

permintaan penduduk untuk tam 
bah stroom (lengganan untuk 50 
watt sebulan Rp 15.—) tak da 
pat dipenuhi, karena permintaan 
nja uang modal untuk memper- 
Tuas -usahanja kepada - pemerin- 
tah, hingga kini belum dapat di 
kabulkan. Pada hal menilik gela 
gatnja, kebutuhan aliran bagi 
penduduk nampaknja akan ma 
kin bertambah: tiap2 ada kapal 
datang (sebulan sekali), selalu da 
tang beberapa buah alat radio 
pesanan penduduk. Memang ka 
lau saja lihat sepintas lalu, ke- 
adaan hidup rakjat Namlea boleh 

idikata makmur djuga: ini adalah 
berkat hasil kaju putih jang mau 
tumbuh sesukanja dilereng2 gu 
nung di Namlea, kopra dan da- 
mar. Betapa menguntungkannja 
perusahaan kaju putih ini antara 
lain dapat digambarkan, bahwa 
6 orang jang bekerdja pada se- 
buah distilasi per 24 diamnja 
bisa menghasilkan kurang lebih 
8 botol & Rp 24.— 

Semula hanja untuk peng- 
gergadjian. 

Sdr. Salamena sebetulnja belum 
lama mengusahakan centrale listrik 
ini, baru sedjak bulan Pebruari 1953. 
Mula2 aliran hanja chusus untuk 
perusahaan penggergadjiannja, de- 
ngan kekuatan 3 kilowatt: tapi atas 
permintaan penduduk achirnja diper- 

  
Djakarta Dingin Sadja 

Atas Pidato Mahkota Juliana 

PIDATO-MAHKOTA Ratu Juliana 
Dean di Den Hgag, diterima di 
saan dingin, karena tidak mengandung soal2 baru Indonesia Djuga bagi perhubungan Indonesia. Neterland sa 
itu tidak membawa aspek2 baru dan 
djuga pasal2 jang menjebut-njebut 
itu tidaklah mengherankan, bahwa baik dikalangan peme 
naupu di Djakarta, pidato-mahkota Ratu Ju. Tana itu dianggap sebagai satu barang jang sudah tidak asing Orang semua sudah maklum akan pendirian dan pandangan B 

Tak Banjak Reaksi 

maupun dikalangan politik 

landa ita, 

Hanja tentang  buku-tahunan 
Kementerian Luar Negeri Belan- 

melihat faedahnja untuk merun- 
Gingkan lagi masalah Irian-Barat 
.dengan Indonesia, orang bersedia 
memberi komentarnja. 

Kalangan setengah-resmi  me- 
njatakan pendapatnja, bahwa pcr 
tanjaan jang demikian tidaklah 
perlu dihiraukan, karena bukan 
Belanda jang akan menentukan 

'mentukannja ialah pertama, ke- 

jang 
berdiam di Irian Barat, bahwa 
Irian Barat adalah sebagian jang 
| tidak dapat dipisah-pisahkan dari 
wilajah Republik Indonesia jang 
lain: kedua, jaitu perimbangan 
kekuatan didunia, ketika, bagai- 
mana tjara Pemerintah Indonesia 
mejakukan diplomasi untuk mere 

| but Irian Barat kembali de facto 
dan de jure kedalam wilajah Re- 

dengan djalan 
damai. , 

Baik dikalangan pemerintahan, 
maupun dikalangan politik di Dja- 
karta orang tidak mempunjai hara- 
pan jang muluk2 lagi mengenai pe- 
njelesaian persengketaan Irian Ba- 
rat dengan Nederland, sedjak ter- 

bentuknja kabinet Belanda jang se-   
PRE nundjukkan sikap jang konservatif- 

karang, jang dengan djelas telah me- 

|lea. Atiran ini didapat dari mesin | 

  

Berbau Minjak Putih 
Oom” Salamena — Tjalon Pendeta Jang 
2. Mendjadi »Industrialist” Pe 

TENANG-TENANG KAPAL ,,KALABAHI” berlabuh di teluk Namlea, ' dipulau Buru. Se 
pekerdjaan memuat drum2 kaju-putih dari darat kekapal 

drum kaju putih a 200 kg musti masuk palka, be- 
3 | kaju putih merupakan hasil terutama dari 

dari 30 ton dga harga setempat Rp 700.000. 
Ini berarti pemasukan uang retribusi bagi pemerintah daerah tiap bulan Rp 80.000.—  Lampu2 

edip, sedang dari djauh menghembus bau minjak 
kaju putih menjentak hidung. Dalam menikmati ketenangan malam diteluk Namlea itu, mau tidak 
mau pikiran saja melajang kepada roman tulisan penulis wanita Beb Vuyck: ,,Hout van Bara”, 

Ta 
2 na 1 . di Tuas sampai 

Namlea.  Bertahun2 penulis wanita ini. Memang disamping 
bersama | listrik ini, sdr. Salamena mempunjai 

| 

jang | mua bangunan 

1 

| 
| 
penganggur akibat malaise, ia |Pindjaman b - | lalu tjoba2 membuat sabun dari Pa Be na gag 223 . 2 . 4 em ajara al : ketatan 

Mena nang Tail perkebunari 384,55. Masih ada sisa pindjaman lajahnja di Leksula (Buru): gagal 
lusaha ini kalah konkirensi - dgn 

! 

| mutuskan ingin beladjar dan be 

(lapangan terbang Laha (Ambon), |Rp 10:395— Sisa pindjaman Rp 
naik pangkat djadi werkbaas, te- | 37.900.— 

|rus meningkat djadi .beheerder ! Bunga jg diterima Bank Kam- 
lapangan terbang di Namlea. pung Rp 154.482,38. “Bank Pasar 

'teurs malah rentjananja 

  

untuk 

sekarang) 
perusahaan | 

keadaannja 

matjam2 usaha. Antaranja distilatie | 
kaju putih, penggergadjian kaju, aan- 
nemerij memborong pekerdjaan pem 
bangunan rumah2, baik  partikelir 
maupun pemerintah. Pandai djuga 
ia memilih saat pekerdjaan pemba- 
ngunan ini. Waktu ia mulai menetap 
di Namlea dalam tahun 1946, boleh 
dikata hampir seluruh kota sudah 

  

»Oom' Salamena (pakai hemd dan tjelana putih) dgn. bangga memamer- 
kan' pusat tenaga listerik-nja. (Harap batia karangan sebelah ini). 

  rusak sama sekali akibat 'bombar- 
demen2 sekutu. Sdr. Salamena lalu 
menerima contract untuk pembangu 9 A89 KLB La aga “TKA LP UP 
nan gedung2 pemerintah: sudah 30| B£5 FA 13 £ 1552 2:5 zs 253 2 E8 gedung jang ia bangunkan, antaranja | 3 F5 LELE S/S Et HA Hen .5 aa rumah sakit, kantor pos, kantor pe- 
merangan, kantor pertanian, rumah 
kepala pemerintah d.l.I. rumah pen- 
duduk. Hampir seperlima dari se- 

jang ada di Namlea 
adalah bikinannja. : 

Ingin djadi pendeta...... 
Kalau kita menilik keadaan sdr 

Samalena sekarang ini, mungkin 
kita lalu mengira, bahwa ia ada 
lah seorang lulusan sekolah teh- 
nik atau sebangsanja. Padahal 
sebenarnja adalah djauh dari: itu, 
la hanja lulusan sekolah rakjat 
di Ambon dan kemudian me- 
ngambil diploma K.E. Tjita2-nja 
semula djadi pendeta, sefuai de 
ngan ajahnja jang djuga mendja 
di guru agama di Buru. Tapi na- 
sib menentukan djalannja sendi- 
ri. Setelah engalami Ibagai 
udjian hidup Baba djadi 

SOLO 
| KANTOR MODAL RAKJAT 

SURAKARTA. 
Kantor Modal Rakjat jg diseleng 

garakan oleh pemerintah daerah ko 
tabesar Surakarta sedjak bulan Dja- 
nuari 1950, dengan modal Rp 30. 

000.— kini sudah dapat mengum- 
pulkan kekajaan bersih lebih dari 
Rp 2.000.000. Kantor Modal Rak- 
jat itu mempunjai bagian Bank 

| Kampung di 50 tempat, Bank Pa- 
sar di 19 tempat dan Bank Tani di 
1 tempat. Keadaan keuangan bank2 
tadi selama pertengahan pertama ta 
hun 1953 adalah seperti berikut: 

Bank Kampung: sisa pindjaman 
tahun 1952 sebesar Rp 337.521,30. 

baru Rp 1.235.355.— 

  

Rp 349.491,75. 
Bank Pasar: sisa pindjaman tahun 

1952 sebesar Rp 225.562,74. Pingja 
man baru Rp 1.255.535.— Djumlah 
pindjaman Rp 1.481.097,74. 

Pembajaran kembali Rp 1.255. 
335,91. Masih ada sisa  pindjaman 
Rp 225.762,73. 
Bank Tani: Djumlah pindjaman 

Rp 48.195.— Pembajaran kembali 

pabrik sabun milik seorang Tiong 
hoa. Beladjar dagang ia, tapi 
djuga gagal lagi rugi2 sadja, hing 
ga sampai musti mendjual segala 
harta miliknja. Kemudian ia me 

kerdja dilapangan tehnik. Mula2 
bekerdja sebagai tukang biasa di 

. Diaman Djepang ia makin banjak 
tambah pengalaman,  djadi sopir 
bulldozers, tractors dan montir pel- 
bagai matjam mesin. Itulah sekolah- 
annja,- sekolah pengalaman. Dan ki- 

ni ia beladjar djuga djadi rad'o mon- 

ingin lagi 

Rp  119.243,25. 
1.039,50. Djumlah 
Rp 274:465,13. 
KEPUTUSAN RAPAT PLENO 

P.P.W.H.P. DJATENG 
Dalam rapat pleno P.P.W.H.P. pro 

2 : Pi TN pinsi Djawa-Tengah jang baru2 ini 
Mkanbuat "pabrik Obat njamuk. Ba: | dindakan, antara ain telah dibitjara 

ai aa beratan AAS daun kaju “kan usul dari P.PW.H.P. daerah ka 
ra era Mannganl). Kint ardenat Sorakarta jaitu untuk: 
hidupnja sudah boleh dikata tjukup| “7. Djangka pandjang memperluas senang: “tahu ia menghargai waktu aan : : 3 Pen aa 5 jah hutan Surakarta hingga men 
Penata Aan Heal aan Kalau ada tjapai pokok minimum 171.000 h.a.. 
Da Maba Na a ia. Baru2 | sebab: 1. daerah Surakarta adalah 
BN AK ASAT ana, kata .hulu perairan (bovenstroomgebied) 
G3 Ne Ne an | uang | dari Bengawan Solo dan Kali Serang, 
kes Sen or a Un, P 2 laa Uu ' jang kedua-duanja meliputi sebagian 
Ka aah benak Aa «pahitan jang tidak ketjil dari Djawa-Tengah 
Ez Tn - knp Nana T (dan Timur, 2. keadaan luasnja hutan bersen 3 an pan: | en 2 
dangan kedunia ramai. Sebab Nam- Tan Te La brlan Pran 
lea terlalu sepi”. Itulah sdr. Sala- | Ma : mena, seorang self-made mar II. Djangka pendek. 1. Mempertje 

Bank Tani Rp 
sama sekali Rp   

aa jang | pat reboisasi tanah? hutan dalam 2 patut djadi tauladan. ' Waktu saja p 5 22 mengundjungi ' rumahnja, aa tahun. 2. Memperluas dan melandjut 
kan -gerakan terrassering tanah rak 

bangga ia memamerkan sebuah fri- jat. 3. Menghutankan tanah2 sekitar gidaire dan radionja Telefunkan $ 

  

PERINGATAN HARI 18 SEP- 
TEMBER SETJARA UMUM 

DILARANG. 

Setjara resmi polisi daerah istime- 
wa Jogja telah memberitahukan ke- 
pada - ketua Bekas Pedjuang Islam 
Bachrun Idris dan ketua SCPKI Mu- 
sajid, bahwa segala permintaan izin 
untuk mengadakan upatjara peringa- 
tna hari 18 September jang bersifat 
umum tidak dikabulkan. Pihak2 jg. 
diberitahukan telah menjatakar ke- 
sediaannja untuk menaati “putusan 
Pemerintah 'itu. 
Pemberitahuan ini diberikan ber- 

hubung pihak PKI maupun Bekas 

    

   

: KEDJUARAAN TJATUR 
“Pertandingan kelandjutan 

|T.C.S. kesudahannja sbb.: 
Kelas A: 

#L. Hariandja —' Koesman 

The King Hoey — Cholis 
Margono — Abdu!kadir 
Kelas B: 
Kho Tjong Howw 

O—1 

  

Abdulwahab w.o, — Barkah 0—1 
Ang Sioe Sing — Achmad  1—0. 

DJUARA SEMARANG 1953 
KESANDUNG. 

Kesudahannja pertandingan pada 
tgl. 17 Sept. malam sbb.: 

Kelas A: 

Pangantyo — L. Hariandja  0—1 
Cholis — Darmadi 1—09 
Koesman w.o. — Abduirachman O—1 
Abdulkadir — The King Hoey 1—0 
Ong Khwat Siang — Margono 1—0 

Kelas ' B: s 
Ong Hian Sing — Kho Tjong   Pedjuang Islam disana hendak meng 

adakan peringatan hari itu. 

SALATIGA | 
  

TAWANAN S. O. B. 

Dalam rangkaian pembebasan ta- 
wanan S.O.B. oleh Panglima Terr. 
IV pada tg. 15 September 1953 te- 
lah tiba di Salatiga & 60 orang bcr- 
asal dari kota-pradja dan kaweda- 
nan Salatiga. Di Semarang mereka 
didjemput oleh  pegawai2 Pamong 
Pradja jang bersangkutan, Jalu de- 
ngan truck diantar ketempat tinggal- 
nja masing2. Kesemuanja nampak 
sehat dar gembira. 

Fusi BTI- RTI 
Akibatkan  Keluarnja 
“Sementara Anggota? 

Terkemuka B1I 
Dalam sidangnja jang ke V 

pada hari Rebo di Djakarta Kon- 
gres B.T.I. telah mengambil ke- 
putusan untuk menjetudjui fusi 
dengan R.TF. dengan perbandi- 
ngan suaara 122 lawan 8. 

Sesudah Kongres menjetudjui 
fusi, sdr.2 : Moch. Tauchid, Mr. 
Tandiono Manu, Muntalif, Is- 
mail, anggota D.P.P. pleno B.T. 
IL. dengan diikuti oleh sdr.2: 
Machsar utusan tjabang Kuning- 
an, Duki utusan tjabang Tjire- 
bon, Away utusan tjabang Madja 
lengka, Ajeb utusan tjabang Su-   waduk2, antara lain dan jang tidak 

dapat ditunda jaitu: waduk Plumbon. 
waduk Kedung-uling: waduk Krisak 
dan waduk Ngintjar, semuanja dika 
bupaten Wonogiri. 

Dari panitera P.P.W.H.P. propinsi 
jg berkedudukan di Salatiga didapat 
keterangn bhw mengenai usul djang 
ka pendjang panitera setudju sekali 

lampu. Salah satu kenikmatan hidup 
dipeloksok Indonesia jang sunji sepi 
ini, dimana kapal KPM hanja sekali 
sebulan datang berlabuh. Sebuah 
gambar presiden Sukarno jang ber- 
bingkai kaju emas tergantung diatas 
medja tulis rumahnja, mengingatkan 
saja kembali, bahwa tempat sepi su- 
nji ini pun masih merupakan seba-   

  
aib abang 

  

gan dari Ba Raya, meskipun an Denga sempat S3 
Jaan Dean ADA NA Ta TBURkAn tanah selmasi bulet 60.000 na adanja Namlea imi...... M.S. ',Kalabahi” “5.9:1953. ha. kedalam kekuasaan Djawatan Ke 

hutanan. Bebossingspercentage 20465 
dianggapnja utk sementara memuas 
kan. Maka diharap panitya setempat 
selekas mungkin mendjalankan penje 
idikan2 dan memadjukan usul2 jang 
lengkap dengan anggaran beaja, oleh 

karena banjak orang jang harus di 
transmigeer. 

Mengenai usul djangka pendek ja 
itu 'mempertjepat reboisasi tanah2 
kehutanan hendaknja hal ini diandjur 
kam kepada  Djawatan Kehutanan, 
"memang sudah termasuk plan Inspek 
si Kehutanan bag. II. Reboisasi ini 
dibeajai dengan uang R.K.I. Djawa 
tan Kehutanan. Panitya Propinsi se 
tudju sekali dengan gerakan mem- 

ketika membuka sidang 
Djakarta dengan pera- 

dato- Ke ata Pata . 

didalam At termas k 
soal Irian Barat. Oleh sebab 

    

€- 

kanan terhadap masalah2 Indonesia. 
Djakarta tampaknja sekarang lebih 

daripada jang sudah2 mentjurahkan 
perhatiannja kepada masalah? - da- 
lam negeri, misalnja kepada penjele- 
Saian masalah kemanan dan konso- 
lidasi pemerintahan. Perhatian orang 
terhadap perhubungan Indonesia-Ne. 
derland tampaknja sudah sangat ber- 
kurang. (Antara), BE TEA 

  

| PASAR HASIL BUMI sma. | 

Pasar hasil bumi di Semarang je. 
tertjatat pada tgl. 17 Sept. 1052 DIA 
Dunlop & Kolff sbb.: Kapok € pem 
beli 780 bin. Okt./Nop. mv, pen- 

djual 800 bln. Nop./Des., nom. 909 
bin. Sept. dan pendjual 840 tgl. 40: 
Okt., Kopi Rob. Kampong pendjual 
680/7205 Kopi Rob. Ond. WiB/I 
pendjual 925: Kopi Excelsa WIB/I 
nom. 950, Kedele pmi Djember pen- 
djual 185 ready Smg.: Gendjai pen- 
djual 215 ready Smg.: Kedele hitam 
pendjual '180 ready Smg.: Gaplek 
pembeli 36 ready ex wagon Smg.3 
Tepung gaplek kedjadian 46 bln, 
Sept./Okt./ Nop.: Djagung putih pem 
beli 110 ready Smg., Katjang glon- 
dong terpilih pendjual 180 ready 
Smg.) Katjang osee nom. 229 bim. 
Sept./Okt.: Katjang merah pendjual 
155,  Katjang hidjau julik pendjual 
205 n.o. Lasem: hidjau toatjeh pen- 
djual 220 n.o. Welesis Beras kretek 
iTC Tjeree pembeli 160: Widjen hi- 
tam pembeli 215: Karung HC Green 
pendjual 4.25 per lembar, Tali goni 
pendjual 4.25 per kg. y3 

1    

|Isi Djawatan Kehutanan. 

perluas terrassering tanah rakjat me 
murut rentjana Panitya Karangkitri. 
Oleh karena funksi hutan perlu di- 
kembalikan lagi ditanah-tanah jang 
gundul itu, maka turut tjampurnja 
fihak Kehutanan setempat jang in- 
tensief sangat diharapkan. Panitera 
Propinsi setudju untuk menghutan- 
kan kembali tanah2 disekitar waduk2 
Plumbon, Kedungguling, Krisak dan 
Ngantjar. Tanah2 tersebut akan ma 
suk Djawatan Kehutanan, sedangkan 
reboisasinja sendiri adalah kompeten 

KURSUS MEMUSAT SOBSI. 
Mulai tgl. 14-9 jl. oleh SOBSI Tja 

bang Solo diselenggarakan Kursus 
'Memusat, bertempat digedung Pan- 
ti Pemuda Aloon2 Utara Solo. Kur- 
sus tsb diadakan pada tiap2 hari Se 
nen, Rebo, Djum'at malam, selama 
1 bulan, dan di-ikuti oleh 2 rombo- 
ngan masing2 terdiri atas 30 orang 

engikut, jg dikirim oleh SB2 jg ter 
gabung dalam SOBSI. Mata peladja 
ran jg diberikan dalam Kursus tsb 
antara lain jalah konstitusi SOBSI, | 
sosial/ekonomi, — administrasi — dan 
perdamaian. 

MUTASI PADA DIAWATAN 
IMIGRASI. 

Sebagai kepala kantor imigrasi 
Priangan kini telah diangkat R.M. 
Supono, semula kepala kantor 
imigrasi di Makasar. K.S. Kon- 
rad bekas kepala kantor imigrasi 
Priangan kini telah dipindahkan   kekantor imigrasi Jogjakarta. 

Selandjutnja akan  ditempat- 
kan seorang pegawai kantor imi- 

sRukun Setia Raras: 

  grasi dari Tjirebon untuk bertin- 
dak sebagai penghubung pada 
kantor imigrasi di Bandung. 

medang dan Sudarsono utusan 
tjabang Lampong Tengah, menja- 
takan bahwa mereka tetap mero- 
lak fusi dan akan mengundurkan 
diri dari B.T.I. Tindakan itu oleh 
Kongres dipandang sebagai tin- 
dakan memetjah belah dan anti- 
demokrasi serta merupakan pc- 
langgaran terhadap anggaran da- 
sar B.T.I. 

Berdasarkan sikapnja itu, kon- 
gres telah mendjatuhkan hukum- 
an memetjat saudara2 tersebut 
diatas. 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 20 “Sept. 1953: 
Djam 07.10 Rajuan "pagi: 08.15 

Irama Indonesia baru, 08.30 Hida- 
ngan S.M.A. Islam: 09.00 Gema ane 
kasay . 10.30 Albert Sandler: 11:00 
Hidangan Sumatra oleh Tunas Me- 
latis»11.30 Ujon2 hid. Isjawara A5- 
hirama: 13.15 Tjiptaan Kreisler: 
13.40 Selingan: 13.45 Hid, OH. Sc- 
menandjung, 17.05 Taman kanak2: 
17.45 Rajuan Sri' Saulius, Ping As- 
tono, Bing Siamet: 18.00 Kenalkan 
sanatorium ' Ngawen: “18.15 Bing 
Crosby, 18.30 Peladjaran menjanji: 
19.15 Lembaran budaja: 20.05. Po- 
djok studio, 20.25 Konsert biola: 
21,30 Hid. O.K. Bintang Putih: 22.15 
Orkes gesek, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 20 Sept. 1953: 
Djam 07.15 Imbauan pagi oleh 

Indra cs.: 09.00 Rampa2 Akad pagi: 
09.15 Hiburan pagi oleh O.K. Ma- 
nasuka: 10.00 Sidney Torch dan or- 
kesnjas 10.15 Rajuan pemudi oleh 
Rumpun Keladi: 10.45 Oscar Robin 
dengan “orkesnja: 11.00 Ketoprak 
oleh keluarga studio: 13.45 Dari dan 
untuk wanita: 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Irama Hawaiian sehat: 18.15 
Untuk kesehatan kita: 19.15 Ruang: 
an A.P.: 20.05 Simuda dan simudi: 
20.15 Irama gembira dengan Astana 
Suara, 21.20 Siteran lengkap oleh 

22.15 Siteran 
lengkap: 23.30 Tutup. 
Jogjakarta, 20 Sept. 1953: 
Djam 07.15 Kerontjong pagi oleh 

Tjandra Purnama: 07.45 Musik ming 
gu pagi: 08.15. Putra Purbaja me- 
rajus 08.45 Serba-serbi Minggu pagi: 
10.00 Eddy dengan pianonja: 10.15 
Ujon2 Hadiluhung: 13.15 Merdu 
meraju, 13.45 Gembira ria hari 
Minggu oleh ORJ: 17.00 Gending2 
anak2, 17.40 Sambil minum teh Ge- 
ma Teruna, 18.05 Puspa ragam 
Minggu malam: 19.15 Musik ringan: 
19.40 Mengenal seni suara 

  
ngan malam studio  Djakartas 

  

Houw 10 
Liem Thiam Hok — Siem Tiong 

Hoo 0-1 

Auw Jang Tong Hwat — Tjeng 

Kian Kie 1—0 

Tjoa Ging Hwie — Sabari w.o: 1—0 
Junus Purba w.o. — Santoso 

Kelas C: 
Roeswinardi 0—1 

Thio Kiem Ham — Soejono 0—1 
Soeharto — Ko Kiem Sing w.o. 

ED 
Soedarman — Liem Tjing Tong 

1—0 

Barkah — Wachdat k20 

Achmad — Abdulwahab w.o. 1—0 
Moh. Iksan — Ang Sioe Sing O—1 

PERTANDINGAN SEPAK 
BOLA BESAR. 

Dalam pekan minggu ini di Sta- 
dion Semarang -akan dilangsungkan 

pertandingan sepakbola dengan atja- 
ra sbb.: 

Hari Sabtu, tgl. 19-9: Kes. D.K,A. 
Djawa Tengah — Kes. Garnizoen Se 
marang. 
«lari Minggu, tgl. 20-9: Kes. DKA 

Djateng — Kes. Union Semarang. 
NAN HUA MENANG DI 

SINGAPURA. 
Dalam menghadapi Kes. Singapu- 

ra, Kes. Nan Hua tetap memperta- 
hankan keunggulannja dan pertandi- 

ngan mana jang dilangsungkan baru2 
ini telah diachiri dengan angka 3—1 
untuk. kemenangannja Nan Hua. 
Angka pada waktu turun minum me- 
nundjuk 0—0. Goal jang dapat ter- 

fjetak oleh Kes. Singapura adalah 
dari penalty. 

Dalam menghadapi Kes. Sisa Si- 
ngapura, Nan Hua dapat mendjatuh 
kan lawannja dengan angka  1—0, 

goal mana tertjetak pada waktu ma- 

na pertandingan dalam babak kedua 
kurang 7 menit dihentikan. Dengar 
Kesudahan2 tadi, maka di Singarura 
Kes. Nan Hua pun belum pernah 
kalah. 

  

PERTANDINGAN 
TANGKIS. 

Pada tgl. 12 Sept. jbl. telah di- 
langsungkan pertandingan Bulutang- 
kis dilapangan Bima, Peterongan an- 
tara ,,Bima” dan ,,Persatuan”, Seka- 
ju jang berachir 6—3 “untuk keme- 
nangannja ,,Bima”, 

INSIDEN DALAM PERTANDI 
NGAN SEPAK BOLA Di 

BONDOWOSO. . 
Pertandingan sepakbola antara 

kesebelasan Perseba Banjuwangi 
lawan Poris Situbondo di stadion 
»Tamansari” Bondowoso dan ber 
djalan dengan serunja, lebih ku 
rang 10 menit sebelum selesai ter 
paksa dihentikan karena keka- 
tjauan. 

Kekatjauan itu timbul sewaktu 
seorang pemain dari Situbondo 
setelah tubrukan dengan Jain pe 
main dari Banjuwangi, tiba2 lalu 
memberi pukulan kepada lawan 
nja jang mengulurkan tangannja 
untuk berdjabatan tangan, Publik 
jang melihatnja serentak mendja 
di marah dan terus menjerbu ke 
dalam lapangan untuk mengha- 
djar. pemain Situbondo. - Untung 
berkat ketjepatan pihak Mobbrig 
dan Polisi. pemain Situbondo ita 
tidak sampai remuk badannja di 
hantami publik jg mendjadi ma- 
rah itu. 

. . 

Mentjari Makam 
. 1 

Radja Pontoh 
6 . .. : Di Tjirebon 
DARI FIHAK jang berkuasa 

diperoleh keterangan bahwa de. 
wasa ini di Tjirebon berada salah 
seorang keturunan radja Pontoh 
bernama Tacazily . Rarasa, jang 
telah mengadakan hubungan de- 
ngan pembesar? setempat untuk 
menemukan kembali makam ra- 
dja Pontoh. Radja Pontoh, Ra- 
dja Sumbawa, dalam tahun 1860 
oleh pemerintah Hindia Belanda 
telah dibuang dari Sumbawa ke 
Tjirebon dan dikota ini beliau 
wafat kira2 dalam tahun 1880, 

BULU- 

Hingga kini makam beliau be- 
lum djuga dapat diketemukan 
kembali. Selama waktu pembu- 
angannja Radja Pontoh singgah 
di sebuah rumah besar jang terle 
tak berhadapan dengan Ndalam 
Katjirebonan, rumah mana de- 
wasa ini tidak terdapat lagi di- 
tempatnja jang semula. Pada tem 
pat itu kini telah didirikan rumah 
rumah baru, 

Menurut fihak jang berkuasa 
| tadi, maksud Tacazilly ialah utk : Djawa: | memindahkan makam radja Pon- 21.30 Sandiwara radio, 22.15 Hida-/toh itu ke Sumbawa sedangkan ni 23.00 “almarhum radja ini akan dinjata- Tutup. MERNA k an sebagai pahlawan nasional, 

kedjua- 

|raan tjatur jang dilangsungkan pada 
Rebo malam tg. 16 Sept. di gedung 

1-—0 
“Darmadi — Ong Khwat Siang di- 

1 hentikan. 
Abdulrachman — Pangatyo 0—l1 

01. 

Ang Jang 
Tong Hwat 0—1 

Siem Tiong Hoo — Junus Purba 
? Wa lg 

Tjeng Kian Kie w.o. — Ong Hian 
Sing 0—-1 

Sabari — Liem Thiam Hok 0—1 
Santoso Roeswinardi — Tjoa Ging 

Hwie O—1 
Kelas C: 

Moh. Iksan — Thio Kiem Ham 
1—0 

Soejono — Ko Kiem Sing 1—0 
Soedarman — Soeharto OI 
Liem Tjing Tong — Wachdat 1—-0 
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“ pada tanggal 18 Oktober, demikian 

.pemilih di Ke-empat puluh empat pro 

.merintah Junani telah memutus- 

   

      

ini djuga 
politik luar 
Persidang: 

   
   “pat tinggal golong 
"Afrika Selatan) 
bertalian dengan 

    

  

ngatakan, bahwa 
untuk. menghadapi ap. 
nannja pengaduan jan, 
dikemukakan Ind 
nai soal Irian Ba 

   
   

    

Madilis Umum su 
da atjara sidang pe 
belum berpemerintahan 

Kata  djurubitjara 

bahwa Indonseia 
lagi anggapan Belan. 
ini berhak menjam 
mengenai Irian “Barat 

Delegasi Belanda meng 
soal Irian: Barat ini ak » 
kan dalam" pertengahan bulan 
ber. (Antara) 3 
  

BANGAN, 

Sebuah pesawat terbang penum- 
pang kepunjaan kongsi American 
Airlines” jang terbang dari Boston 
menudju ke “Chicago, hari Rabu te- 
lah djatuh dekat lapangan terbang 
Albany. Menurut laporan? pertama, 
semua penumpangnja 25 orang, telah 

   

  

tewas, 5 5 

USAHA "APARTHEID” 
MALAN GAGAL. 

Perdana menteri Afrika Selatan 
Daniel Malan pada hari Rebo gagal 
untuk mendapatkan dua pertiga ijam 
lah suara jang diperlukannja dalam 
parlemen Afrika Selatan untuk me 
landjutkan rentjana — amandemennja 
mengenaj pemilihan? sukubangsa ber 
warna-tjampuran, jang he-dak dilak 
sanakan dengan daftar? jang terpi 
sah. Pemilihan suara hari Rebo so 
re itu semata2 berdasarkan peratu- 
ran2 dan membuktikan bahwa pe- 
mimpin oposisi J.G.N. Strauss berha 
sil untuk memuaskan tjalon2 pembe 
rontak itu dengan melindungi mere- 
ka terhadap suatu politik bangsa ber 

warna, Ce 

EMILIHAN UMUM Di 
a 

- Pemilihan? umum dipropinsi2 di-| 
seluruh Vietnam akan dilangsungkan 

diperoleh keterangan pada hari Ra 
bu di Saigon. Seluruhnja 602 wakil 
akan dipilih-oleh lebih kurang 35.000 

pinsi di Vietnam. 

ORANG PERANTIIS: UNTUK 

AN2 GEMPA BUMI? 

Di Paris pada hari Rabu di- 
peroleh keterangan, bahwa  pe- 

kan untuk memilih segrang ahli 
banguri?2an Perantjis untuk me- 
rentjanakan pembangunan  kem- 
bali Argostoli dan Cepholonia, jg 
baru2 ini dihantjurkan oleh gem- 

    

   

    

  

    

  

   

   
     
    

& dan 5 

Is 2.484.040. 
” 'Negara2 jg telah membajar penuh 1 aah CN Tana 

KETJELAKAAN PENER- 

   

“Iminica, 

Komentar Nehru 

    
Ha 

   
emis telah men 

  

  

  

   
    

  

   

  

nesia Beres ' 

  

masih mempunjai 
Iberdjumlah hampir 10 djuta dol- 

statistik 
  

dar, demikian menurut 
jang dikeluarkan oleh markas 
besar PBB pada hari Rabu. Me- 
nurut angka2 itu, Sovjet Uni 
merajai tunggakan jang ter- 

panjak, sedjumlah $ 2.949.452, 
kemudian menjusul Tiong- 
dengan tunggakan $ 2.431. 
Kontribusi Sovjet untuk ta- 
'53 berdjumlah $ 5.427.760 

Tiongkok Kwomintang 

       

ribusinja — jalah: — Afghanistan, 
stralia, Canada, Chili, Colombia, 

osta Rica, Denmark, Republik Do- 
Ethiopia, Honduras,  Ice- 

land, Indonesia,  Liberia, Luxem 

burg, Mexico, Nicaraguay, Panama, 
Saudi Arabia, Muang Thai, Uni Af 
rika Selatan, Inggris,” Amerika Seri- 
kat dan Venezuela. (Antara). 

5 : 

"100 Djuta 
Pendapatan DKA Djuni- 
Djuli : Tiap Bulan Me- 

ngangkut 10 Djuta 
Penumpang 

UANG JANG MASUK kas Dja- 
watan Kereta Api dalam  bulan2 

   

lebih, atau tepatnja Rp. 102.345.393. 
50. Uang ini didapat dari usaha? 
pengangkutan penumpang2, bea ba- 
gasi, bea pengantaran barang, dil. 
Dignlah penumpang 

k eh DKA tiap bulannja 

SA Djuni djumlah penumpang DKA 
ada 10.927.316 orang dan bulan 
Djuli 9.399.863 orang. Dalam djum- 
lah penumpang jang sekian itu diu- 
ga termasuk penumpang2 pegawai? 

| negeri, tentara atau polisi jarg mela- 
kukan dinas dan jang  pembajaran 
bea pengangkutannja oleh D.K.A. dij 
perhitungkan kemudian dengan “ dja- 
watan2 jang bersangkutan. Djumlah | 
angkutan negeri” ini rata2 tiap bu- 
lannja ada 300.000 orang. 

Djumlah pandjang djalan kereta 
api jang diusahakan untuk keperlu- 
an pengangkutan barang2 dan  pe-: 
numpang jang memberikan hasil se-' 
perti tersebut diatas dan jang meli- 
puti exploitasi Djawa dan Sumatera 
ada 6.107.299 kilometer. (Ant.). 

k Diumumkan di Aldjazair pada 
hari Rabu, bahwa 2 buah. kapal 
hadji, jang sedang berlaiar pu- 
lang dari Djuddah  menudju ke 
Aldjazair, kini terlambat 2 ming- 
gu lamanja, karena dikapal2 tadi 
mendjalar wabah tjatjar. 55 hadji 
telah diturunkan di at-Yor, dise- 
menandjung Sinai, Mesir, untuk   pa2 bumi. 

M3 
Ka "3 

dirawat dalam uarantaine. 

Kemenangan Tidak 

Pengalaman Yahit, 
Obral Uang Utk Beli Pemain - 

SUATU PERIBAHASA DA 
mengatakan bahwa ,,orang tak 
lah dibuktikan musim ini oleh se 

Sunderland“ Jang 
pemain 

LAM lapangan olah-raga jg lama: 
dapat membeli kemenangan”, ada 

buah team jang disebut oleh 

| Mengenai Konperensi Politik 
nggotaan RRT Dalam PB 

MENTERI INDIA Jawahrlal Nehru pa 
lah mengritik putusan Madjelis Umum PBB b 

mengenai Komperensi Politik Korea, dan ja sekali 
kakan soal Kang oten RRT dalam organisasi 

jang diberikan kepada parlemen, K ntang dari negara2 Amerika dalam PBB terha- 
dalam K onperensi Politik j.a.d. 
ikan kehendak Asia”, 

-| | 24 NEGARA ' TELAH mem- 
un |bajar penuh kontribusinja untuk 

tahun 1953 kepada PBB, sedang- 
Ikan 36 orang anggauta lainnja 

tunggakan jg. 

Djuni/Djuhi jang lalu ada 100 djuta | 

jang diang- | 

adaj 
r# rata 10 djuta orang. Pada bu- |! 

penggemar sepak-bola ,,million .. dollar” team dari Seksi pertama 

| jang paling tinggi dihargakan di 

dari lembaga sepak bola Inggris. 
pounds (176.400 dollar) untuk . 
pertama selama musim penutup 
kat medja pad ara PN 
penggemar2 s la memberi 
tsb. ialah ,,Blunderland” (,,Si-To 
jang sangat itu. 

Perkumpulan Utara-Timur Ing 
gris jang selamanja ' mempunjai 
reputasi merupakan salah satu 
dari perkumpulan sepak-bola di 
seluruh 22 is jg paling Menara boros dalam : 
telah membuka chegbooknja 

     

   
      

    

. 5€ 

lama musi kas untuk memba 
jar 27.000 pounds .(75.000 dol- $ 
lars) kepada Arsenaf untuk cen- | 
ter half Welsh International Ray 
Daniel, 26.000 pounds (67.000 
dollars) ker     Billy Elliott, kiri-luar 
da waktu ini, dan 9.000 
(25.000 dollar) kepad: 
perkumpulan Scotlandia untuk 
goalkeeper internasional Jimmy 
Cowan, tetapi semua pengeluaran 
uang itu ternjata tak da 
menuhi pengharapan2-n 
pai Bill Murray, sekarang terj 5. Sg 

     
    

         

  

    
sa mengakui bahwa | - ton ati 

kan uang lagi. Ne OR hi 
“Daniel Elliott dan Cowan te- 

lah mengikuti suatu rombongan 
5 4 terdiri dari  bintang2 ' sepakbola 

Sunderland. Center forward 'Tre- 
vor Ford, ,stormy petrel (oh 
Bld. Stormvogeltje) dari kesebela 
san dan seorang ,,Welsh interna- 
tional” jang terus-menerus dibeli 
untuk 29,500 ponds (362.600 «lol 

  

lar) dari Aston Villa di Oktober | 
1950, sedangkan 'kiri-dalam Len | 
Nackleton, “seorang jang tidak | 
pernah mentjapai tingkatan inter 

an uang, #dollar) sewaktu ia keluar 

fort | main2 jang demikian 

& 1 

  

  

Sunderland, jg membajar 63.000 
tiga bintang2 internasional klas 

an, hampir Na pingsan dide 

ertandingan2 pembukaan dan 
an nama baru kepada kesebelasan 
lo?”) karena permainan mereka 

dari New Castle United jg dekat 
itu pada tahun 1948. 

Di-kanan-luar adalah Tommy 
Wright, seorang bangsa Skot jg 
berharga 8.000 pounds (22.400 

dari 
satu perkumpulan junior pada 
perbatasan utara dan di half-kiri 
adalah cricketer Inggris, Willy 
Watson, salah satu dari double 

Jinternasional jang sedikit djum- 
tah itu dan jang telah mewakili 

#negerinja baik di dalam lapangan 

pa sricket maupunn sepak bola. 

. Dngan rombongan jang terisi 
tinggi 

'bakatnja, Sunderland mempunjai 

alasan tjukup untuk menganggap 
diri termasuk salah satu jang 
memegang pimpinan didalam re- 

kord Lembaga, tetapi meman- 

      

dang sekedjap mata sadja dida- 
lam posisi2 sekarang menundjuk 

kan betapa djatuh mereka dgn 
Ihanja satu kemenangan bagi me 

reka dari djumlah lima pertan- 

|dingan. Bintang2 mereka jg ber 
'harga tinggi itu tidak | kelihatan 

tolol, tetapi ketjuali bisa terda 

'sat beberapa pemain2 lokal jang 

memberi pengharapan dan dalam 
|hal ini Sunderland tidak banjak 
berusaha selama zaman sesudah 
'perang, « maka kesebelasan tsb. 
'akan berdiri atau djatuh dengan 
'mereka itu. : 
“Direktur — Murray mengakui 

Ibahwa peti uang telah habis, te- 
Itapi ia berkata ia akan berdiri   nasional, harganja 40.050 pounds: 

(56.140 dollar) waktu ia dibeli 
jatau djatuh dengan kesebelasan 

| Mentjemoohkan Kehen 
PBB — Atas Putusan 

   

  

8 Kp 

“'Cerpentae. 001 UK 

lagi mengemu- 
PBB. Dalam kete- 

adalah 

Dikemukakan oleh Nehru bahwa 
(dalam Panitya Politik PBB 18 dari 
djumlah 22 negara jang menentang 

rika. | Hampir seluruh 2 
hampir seluruh Asia ' menghendaki 
satu hal, kata Nehru, tetapi sedjum- 
lah negara2 Amerika (A.S. dan ne- 

Apakah kehendak Eropa dan kehen- 

kian tanja Nehru. ,,Beberapa negara 
tertentu tidak menginsjafi bahwa ne- 
gara2 Asia betapapun lemahnja tidak 

kesampingkan, dan sudah pasti tidak 
ingin diperkuda,” kata Nehru. 

perensi Politik. 
Mengenai sikap India terhadap 

Konperensi Politik mengenai Korea 
La.d.,, Nehru mengatakan 
India hanja mau mengambil bagian 
djika kedua pihak menghendakinja. 
la mengemukakan bahwa dalam 
usul2 baru jang diadjukan oleh pe- 
merintah RRT soal ikut tidaknja ne- 

|gara2 netral dalam konperensi tadi 
|sekali lagi dimadjukan. Ja menekan- 
ikan bahwa India tidak mempunjai 
| keinginan untuk memikul beban jang 
'berat itu, tetapi menurut pendapat- 
inja ikut sertanja negara2 netral da- 
lam. Konperensi Politik dapat ber- 
guna. Ia menambahkan bahwa ne- 
gara2 netral hanja dapat menimbul- 
kan suasana untuk membantu kedua 
pihak mentjapai penjelesaian, tetapi 
pada analisa terachir - persetudjuan 

haruslah ditjapai oleh pihak2 jang 
bersangkutan dan bukannja oleh ne- 
gara2 netral. 

Soal keanggotaan RRT. 
Berbitjara mengenai - keanggo- 

taan RRT dalam PBB, Nehru me 
ngatakan bahwa masalah ini ia- 
lah jang paling penting bagi PBB 
Dikemukakan bahwa Tiongkok 
ialah salah satu negara penegak 
Organisasi dunia ita, dan telah 
mendjadi anggota sedjak pemben 
tukannja. Soalnja sekarang jalah 
siapakah jang harus mewakili 
Tiongkok, dan adalah suatu hal 
jang tidak rieel sama sekali djika 
Taiwan boleh berbitjara dalam 
PBB sebagai wakil dari negeri itu. 
Demikian a.l. perdana menteri 
India Nehru. (Antara). 

SED Adakan 
Pembersihan 

Alasan2 utk. memetjat 
SURATKABAR DJERMAN 

Timur ,,Neues Duetschland” hari 
Rabu mengabarkan, bahwa sen- 
tral komite ,,Sozialistische Ein- 
heitspartei Deutschland”, ialah 
partai jang berkuasa di Dierman 
Timur, telah memerintahkan su- 
paja segala anggota partai SED 
jang ketika kerusuhan2 tgi. 17 
Pjuni j:l. menentang pemerintah 
Gipetjat dari partai. Sentral komi- 
te telah keluarkan perintah kepa- 
da segala cei, supaja menjelidiki 
fingkah-laku para anggota ketika 
kerusuhan2 tadi. 

Alasan2 untuk memetjat. 
Suratkabar tadi seterusnja mewar- 

takan, bahwa pembersihan2 dalam 
Partai SED telah dilakukan di Wis- 
mar, Dessau dan Merseburg. 

Di Merseburg, seorang anggota 
telah dipetjat, karena ia bukan sa- 

dja ikut dalam kerusuhan2, tapi dju- 
ga ikut menjerbu rumah pendjara 
untuk membebaskan tawanan? poli- 
tik. Anggota2 lainnja dipetjat, kare- 
na mereka telah ikut ambil bingki- 
san bahan makanan jang dibagi2- 
kan dengan tjuma2 di Berlin Barat. 
Untuk mentjegah terdjadinja penje- 

lundupan sajuran, buah2an dan lain- 
lainnja dari Djerman Timur ke Ber- 
lin Barat, maka kaum buruh Djer- 
man. Timur diserukan supaja ikut 
membantu polisi tapalbatas. 

,.Neues Deutschland” mngabarkan, 
bahwa tiap2 hari berton-ton bahan 
makanan diselundupkan ke Barat. 
(Antara). 

KONPERENSI TJOKLAT 
INTERNASIONAL. 

Konperensi tjoklat internasio- 
nal jang diselenggarakan di Lon- 
don telah dibuka hari Selasa j.l., 
dihadiri oleh 300 utusan dari se- 
gala sudut dunia. Mereka akan 
bitjarakan soal2 jang bertalian 
dengan industri tjoklat. Konpe- 
rensi jang bersifat tidak resmi ini 
dihadiri 'al. oleh utusan2 dari 
Brasilia, Australi, Djepang,  Be- 
landa, Colombia, New Zealand, 
Malaya dan Irian. 

SUPAJA DITINDJAU 
KEMBALI. 

Presiden Ouirino hari Rebo meng- 
umumkan, bahwa pemerintah presi- 
den Eisenhower telah mengusulkan 
kepada pemerintah  Pilipina untuk 
mengadakan penindjauan atau peme 
riksaan kembali beberapa kalimat jg 
bertentangan dim perdjandjian pang- 
kalan th. 1946 utk. mendapatkan 
tafsiran jang sebenarnja. Ouirino me- 
ngatakan bahwa permintaan itu te- 
lah diadjukan untuk membangun 
pangkalan2 itu sebagaimana mestinja 
sehingga dapat digunakan djikalau 
ada serangan2 dihari kemudian. 

  

  Indonesia akan turut serta dida- 

lam konperensi Unic Parlementer ta 
hun ini jang akan berlangsung di 
Washington pada tanggal 9 Oktober 
hingga tanggal 14 Oktober 1953. De 
legasi Indonesia akan terdiri dari ang 
gota2 parlemen, jaitu ketua Otto 
Rondonuwu dan sebagai sekretaris 
Djokoprawiro, sedangkan anggota2- 
nja akan terdiri dari 3 orang. 

Delegasi Indonesia itu akan berang 
kat ke Washington pada tanggal 23 
September jang akan datang. Seper 
ti diketahui Otto Rondonuwu dan 

| Djokoprawiro kini sudah ada di Ame 
rika Serikat untuk menghaidri sidang 

2 ini | 

Nehru mengatakan 

ikut sertanja India dalam Konperen- 
si Politik j.a.d. adalah negara2 Ame-| | 

seluruh Eropa dan 

gara2 Amerika Latin) menentangnja. | 

dak Asia akan ditjemoohkan, demi- |- 

ingin diabaikan, tidak ingin pula dil. 

Sikap India terhadap Kon | 

bahwaj 

     

           
         

       

       
         

          

      

dak Asia 

H 

nan toreador Ricardo Garcia. 

  

Film Tentang 
'Toreador 

   

   

    

    

   

    

“Sesudah, opnamen studio dari film ,,Sang & Lamitre” di St. Moritz, jang 
dipimpin oleh Georges' Rouguier 'berachir, perhimpunan film tadi akan 
berangkat ke. Spanjol untuk membikin opnamen2 luar studio. Gambar: 
Bintang fum Daniel Gelin jang dalam film ini akan memegang pera- 

  

- Dalam hubungan ini memperingat- 
kan bahwa sendjata2 atom dapat 
menjapu bersih permukaan dari pada 
planet kita. Ja menegaskan bahwa 
hanja ,,idealisme djiwa kemanusiaan 
dan kebidjaksanaan fikirannja sendi- 
rilah jang berdiri diantara kita se- 
mua dan suatu planet jang tiada me- 
ngenal penghidupan”, Demikian UP. 

Selandjutnja Dulles  menjata- 
kan bahwa A.S. bersedia untuk 
membitjarakan masalah2 sebagai 

tsb. dibawah: 
- 1 Korea — dengan 'sjarat, ja- 

itu ,,djika Sovjet Uni dan RRT 

bersedia utk. meninggalkan tjita2 
jang akan diikuti dalam menga- 
tur Korea Utara”. PEN 2 

2. Perlutjutan persendjataan — 

Gengan sjarat bahwa ,,harus ter- 
dapat tjukup djaminan2 jang ef- 

fektif bahwa semua. bangsa2 
akan tunduk”. 

3 Indotjina dan Asia Tenggari 
masalah jang bagi pemim- 

pin2 Sovjet akan . merupakan 

bukti bagi kata2 perdamaian mie- 

reka”. : 
4 Djerman — ,,mengenai. ma- 

salah mana negara2 3 Besar Ba- 

rat telah berusaha untuk menga- 

dakan suatu pertemuan, tapi jz. 
tidak mendapat sambutar dari 
Sovjet Uni”. 

5 Austria — ,,djuga tidak men- 

dapat sambutan”. 
6 ,Satelt2 Sovjet — dimana 

kepertjajaan kita tidak menjeru- 

kan untuk mengexport revolusi 
dan menghasut orang2 lain .un- 
tuk melakukan kekerasan”. 

7. Penindjau kembali Piagam 
PBB — ,dengan dipertimbang- 

kan tidak sadja pandangan2 dari 
anggauta2 dan bukan anggauta 
PBB tapi djuga organisasi2 pri- 

badi”. (Antara). 

  

LEBIH 3 DJUTA DOLLAR 
UTK BANTUAN ANAK2 

. Dewan eksekutif UNICEF Rebo 
pagi menerima baik alokasi sebanjak 
3 djuta dollar lebih untuk diguna- 
kan sebagai bantuan2 kepada anak2 

jang menderita kekurangan2 di Asia, 
Timur tengah, Afrika dan Amerika 
Latin. Sebagian besar dari djumlah 
ini akan digunakan untuk kesedjah 
teraan ibu dan anak2 dan untuk me 
merangi penjakit2 malaria, tbc, ty- 
phus dan lain2 lagi. Sebanjak 177.000 
dollar digunakan untuk pembelian. 
susu, obat2an dan tambahan2 maka. 
nan kepada India, sebanjak 349.000 
dollar untuk kepentingan pembelian 
susu, obat2an dan 
djawatan2 kesedjahteraan di Indo- 
nesia, dan 103.000 dollar untuk ke 
perluan susu, dan alat2 pendidikan 
di Pakistan. 

Makin Banjak 
Penganggur 

Djepang 
Menjambung berita mengenai kon 

perensi ILO-jg kini sedang  diada- 
kan di Djepang lebih landjut di ka 
barkan, bahwa wakil Djepang, Ko- 
raki, dalam pidatonja katakan, bah 
wa perundang2an progresif”  me- 
ngenai perburuhan di Djepang ,,lam 
bat laun memberi buahnja.” 

Dinjatakan, bahwa undang2 per- 
buruhan serta tindakan2 lainnja ber 
sama2 pembangunan ekonomi Dje- 
pang sedikit demi sedikit telah mem 
pertinggi upah dan memperbesar 
penempatan tenaga buruh (employ- 
ment), sedjak perang jg lalu. 
Walaupun demikian, kata Kotaki 

achirnja, djumlah kaum penganggur 
telah meningkat "dalam beberapa ta- 
hun belakangan ini. Djumlah tsb te 
lah meningkat dari 340.000 di ta- 
hun 1951 djadi 400.000 “orang di 
bulan Djuni 1953. (Antara). 

| CHURCHILL KE RIVIERA. 
Perdana Menteri Inggris Sir 

Winston Churehill hari Kamis pa 
gi terbang kepantai Riviera Pe- 
rantjis, untuk beristirahat di Cap 
Dail. Ta diantarkan  menantunja 

perlengakapan2 | 

Dulles Me-nantang? 
la Peringatkan: Sendjata Atoom Dapat 
Menjapu Bersih Permukaan Planeet 

HARI KAMIS DIDALAM Madielis Umum PBB, John Foster Dulles, 
menteri luar negeri A. S. jang memimpin : 
PBB sekarang, telah mengeluarkan tuduhan? keras terhadap Sovjet Uni 

| dan negara2 RRT dan Korea Utara. Ia menuduh bahwa kaum komuris 
dewasa ini telah menghambat dilaksanakannja Konperensi Politik mz- 
ngenai maslah Korea. Ia memperingatkan ,,djika pemimpin? Kremlin ber- 
usaha untuk meniup suasana perang, mereka harus memberi sumbangar? 
lebih besar dari pada jang telah mereka sumbangkan sampai sekarang”. 

delegasi A.S. dalam sidang 

Rahasia ililang- 

nja Nj. MacLean 
Kementerian luar negeri Ing- 

geris tidak hendak menambah ke 
terangan2 jang telah diberikan 
oleh djurubitjara mengenai hi- 
Pingn ja seaaa Nela Maclean 
ilang . a hari Djum'at setelah 

ia mengatakan ka hunja, 
bahwa.ia akan pergi menudju 
ke Montreux. Oleh kementerian 
luar negeri Inggeris tidak diada-| 
kan “usaha2 untuk menambah 
atau mengurangi dugaan2, akan 
tetapi pendapat umum di London 
ialah bahwa njonja Maciean ke- 
tika ia meninggalkan rumah ibu- 
nja pada hari Djum'at ja menge- 
Ba Pa Sa akan kem- 

ali fagi sebagai jang dinjatakan. 
Nj. Maclean kirim telgram? 

Sebuah telsram jang kabarnja 
telah dikirim oleh nj: Melinda 
Maclean kepada ibunja pada ha- 
ri Rebo mengatakan, bahwa ia 
bermaksud untuk tinggal lebih 
lama daripada jang dimaksudkan 
semula. : 

Nj..Dunbar nampaknja tidak 
bisa memberikan keterangan? jg. 
tepat: mengenai letaknja hotel ke 
mana -anaknja pergi pada hari 
Djum'at jang. lalu untuk mene- 
mui teman2nja. Benar bahwa ke- 
simpulannja ialah, bahwa nj. Me- 
linda Maclean memang dengan 
sengadja merahasiakan langkah2 
nja dan mengetahui benar2 ke- 
mana ia akan pergi. 

Djikalau. dugaan ini diambil 
sebagai dasar, dapatlah dikesim- 
pulkan bahwa ketika nj. Maclean 
pergi dari. rumah ibunja - pada 
tanggal 11 September 'jang lalu, 
ia mempunjai kejakinan, - bahwa 
suaminja masih hidup dan bah- 
wa tidak ada kesempatan untuk 
bertemu . dengan suaminja. Allan 
Maclean, saudara  Dohald Mac- 
lean jang mendjadi penerbit, hari 
Rebo menerangkan kepada -pers, 
bahwa baik ibunja maupun ia 
sendiri tidak. mendapat sesuatu 
kabar tentang nj. Melinda Mac- 
lean dan tidak mempunjai sesua- 
tu dugaan kemana ia mungkin 
telah pergi. / ! : 

Selandjutnja ' telgram itu: mes 
ngatakan bahwa nj. Melinda-be- | 
serta ketiga anaknja ada dalam 
keadaan-sehat wal-afiat, akan: te- 
tapi kabarnja — telgram 'itu tidak 
dikirim oleh nj. Melinda“ Mac- 
lean sendiri dan - adalah telgram 
palsu, dan telah dikirimkan dari 
Montreux, dimana telgram ' itu 
dimasukkan pada djam 10.30 
waktu setempat. 

Diduga, bahwa pihak pulisi ki 
ni sedang memeriksa “surat tel- 
gram jang asli dan telah menje- 
rahkannja kepada  keluarganja, 
untuk dinjatakan kebenaran tuli- 
sannja. Sementara itu pulisi dju- 
ga mengadakan penjelidikan sek- 
sama didaerah antara Djenewa, 
dimana njonja Maclean tinggal 
selama tahun jang lalu, hingga 
ke Montreux kemana ia menu- 
dju pada hari Djum'at untuk 
tinggal ditempat teman2nja seba- 
gai jang  dinjatakan kepada ibu- 
aja. (AFP) 

PENANGKAPAN2 DI 
TIONGKOK. 

Organisasi keamanan Tiong- 
kok telah menangkap sedjumlah 
orang ' jang mendjalankan sera- 
ngan2 bersendjata dan menjebar- 
kan. batjaan2 anti-komunis, demi 
kian 'Tass, jang mengutib' berita 
dari Shanghai pada malam Ka- 
mis. Diwartakan selandjutnja, ba 
hwa salah seorang «dari mereka 
adalah Mai Wa Peng dari ,,ge-   ialah: Kapten Ch. Soames dan is-   umum PBB, NW 3 teri, 

rombolan Giang Ching Kuo”. 
(Antara) 

| Republic Pictures, 6. RKO Radio Pic 
| tures, 7. 20th Century Fox, 8. 

(jang. datang dari Inggris, sedang 

"RRT ditolak oleh P.S.P. 

JANG DIMAKSUDKAN D 
terbatas pada film2 jang mengg 
tik, 2. film2 jang bersifat kolonial 
sa kulit berwarna diberi peranan 
kulit putih digambarkan sebagai 
atau lahar budinja. Seperti telah 
djukkan di Indonesia kebanjakan 
dimasukkan ke Indonesia oleh 
njakan importir Amerika), mau 
disebut ..newcomers” dan terdiri 
importir jang telah bekerdja di 

'Mreka tergabung dalam suatu ga-! 
bungan jang diberi nama American 

| Motion Picture Association Indone- 
sia atau dengan snigkat A.M.P.A.I. 
Ampai ini adalah perwakilan untuk 
Indonesia dari Motion Picture ex-| 
port Association Inc. atau dengan 
singkat M.P.E.A. di New York jang 
terdiri dari 10 pengusaha Fila Ame- 
rika, jaitu 1. Allied Artists 2. Co- 
lumbia Pictures, 3. Metro Goldwyn 
Mayer, 4. Paramoun? Pictures, 5. 

Uni- 
ted Artists, 9. Universal Internatio- 
nal dan 10. Warner Brotners. 

Importir Film jg baru mulai be- 
kerdja sesudah perang, ada jg meng 
gabungkan diri dalam “ suatu gabu- 

ngan jg diberi nama Gabungan Im- 
portir Film Indonesia “atau dengan 
singkat GL.F.I. Kemudian G.LEI. 
in dibubarkan dan diganti dengan 
GAFINI atau singkatan dari Ga 
bungan Film Importir Nasional Indo 
nesia jg terdiri dari: 1. Gamelan 
Film Corporation,, 2. Tenaga Kita 
N.F., 3. Djawa Kalimantan Co, 4. 

Indonesia — Distributing, 5. Persari 
dan 6. Geliga. Disamping importir 
Film jg tergabung dalam Ampai dan 
mereka jg masuk GAFINI, adalah 

importir2 film jg berdiri sendiri se 
perti John Arthur Rank Film Or- 
ganization, Gong Film . Syndicaat, 
Oriental  Distributing Organization, 
Hoa Lian Film Coy, Inter Asia 
Spectra N.V., Garuda Film Cinema, 

Java Film Importir dll. . Djumlah 
importir film disIndonesia sekarang 
ada 31. 3 

Matjam apa film jang 
. dimasukkan ? 

Film2 apa jang di-import me 
reka itu? Sudah terang bahwa 
AMPAI memasukkan film2 dari 
pengusaha2 film di Amerika jang 
tergabung dalam Motion Picture 
Export Association  (M.P.E.A.) 
tersebut diatas, karena 'AMPAI 
adalah suatu perwakilannja. Ka- 
dang2 mereka djuga mengimport 
film dari Eropa seperti dari Ita- 
la, Perantjis dan dulu djuga dari 
Asia (Djepang dan India), akan 
tetapi sedjak bulan Djanuari '53 
film2 dari Asia hanja dapat di 
masukkan ke Indonesia oleh 
..hew-comers”, peraturan ini di 
keluarkan oleh Kementerian Per 
ekonomian pada tg. 16 Djanuari 
1953. J. Arthur Rank Organiza- 
tion mengimport film2-nja sendiri 

kan ,,new:comers” - dapat film2 
dari. negara mana sadja: mereka 
kebanjakan mengimport film2 
dari Asia. Djuga dari Erova dan 
kadang2 dari Amerika pula. Mi- 
salnja: Merpati /Nansing Film 
Coy mengimport film2 dari RRT, 
Rusia dan Tsjecho-Slowakia. Hoa 
Lian Film Coy dari Hongkong, 
sedangkan GAFINI dari Mesir, 
Pakistan, India, Malaya, Philipi- 
na, Djepang, kadang? djuga dari 
Italia dan Amerika. 

Seperti telah disebut diatas maka 
film jg diterangkan disini terbatas 
pada film2 jg menggambarkan per- 
tentangan “ politik, film2 jg bersifat 
kolonial - dan film2 dalam nama 
bangsa kulit berwarna diberi pera- 
nan jg rendah. Dalam memeriksa 
film2 seperti tsb diatas Panitya Sen- 
sor Pilem (P.S.P.) memakai sebagai 
dasar DYajat Y sub b dan c dari 
Film ordonnantie 1940. Bunjinja pa 

sal 9 ajat 1 Film ordonnantie 1940 
adalah seperti berikut: 

»Sebelum ' film dapat dilepaskan 
untuk dipertundjukan, P.S.P. mem- 
pertimbangkan lebih dahulu apakah 
film2 tersebut: a. tidak melanggar 
kesusilaan, b. tidak dapat menggang 
gu ketenteraman umum, c. tidak 

Mengapa Film Ditolak 
Pedoman Sensuur Utk "Menolak Sesu. 

atu Film Diedarkan Di Indonesia 
(Oleh: Nj. Mr. Maria Ulfah) 

lah kebanjakan importir film A merika. 

  

ENGAN FILM dalam hal ini, 
amibarkan: 1. pertentangan poli- 
dan 3. film2 dalam mana bang 
jang rendah, sedangkan bangsa 

pahlawan atau orang jang baik 
diketahui film2 jang dipertun- 
adalah fihm2 dari luar negeri jg 

importir2 sebelum perang (keba- 
pun oleh importir jang biasanja 
dari  warga-negara Indonesia, 
Indonesia sebelum perang ada 

orang2 jg luhur budinja. Film2 itu 
tidak dapat dimasukan dalam film2 

kolonial jg melihatkan perang kolo 
nial .akan tetapi kebanjakan film? 
ita dimaksudkan sebagai film2 hibu 
ran atau lelutjon bagi” masjarakst- 
bukan Asia, Biasanja dalam film2 
itu baik adat-istiadat maupun pakai 
an dan tarian dari bangsa Asia di 
gambarkan bertentangan dengan ke 
adaan sebenarnja, sehingga sune- 

guh2 melukai perasaan bangsa Asia 
umumnja, Walaupun film2  sema- 
tjam itu dimaksudkan sebaga? Ie!u- 
tjon (comedie), akan tetapi lelutjon 
itu merasa penghinaan terhadap 
bangsa Asia dan memberi gamba- 

ran jg salah kepada para penonton 
jg tidak mengetahui keadaan dan 
perasaan bangsa Asia sekarang jg 
telah mendapat kemerdekaannja. 

Bahwa sebelum perang, sebe 
lum kemerdekaan negara2 Asia, 
film2 sematjam itu dibuat, masih 
dapat dimengerti, karena suatu 
pemerintah kolonial jang menga 
tur kebanjakan negara2 Asia. 
Akan tetapi bahwa setelah bang 
sa2 Asia mendapat kemerdekaan 
nja masih dikeluarkan film2 hibu 
ran atau lelutjon jang melukai 
perasaan bangsa Asia, maka itu 
kurang bidjaksana dan dapat me 
nimbulkan kesulitan. Dalam hal 
ini dapat disebut fiim .,Road to 
Bali” jang menggambarkan  ke- 
adaan di salah satu pulau di Indo 
nesia (bukan Bali) bertentangan 
dengan keadaan sebenarnja, jang   melihatkan pula seorang puteri 
Indonesia dari kalangan atasan 
jang dengan begitu sadja djatuh 
tjinta. pada seorang kulit . putih 
jang tidak karuan, kemudian tari 
an Siam seolah-olah itu “tarian 
Indonesia, mentjampur  adukkan | 
pakaian Sumatra dengan pakaian 
Bali dsb., sehingga sungguh me 
lukai perasaan bangsa Indonesia, 
walaupun film itu dimaksudkan 
sebagai lelutjon dengan Bob 
Hope, Bing Crosby dan. Diorothy 
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Kali ini kami tidak dapat 

  

pada redaksi. Kami terima semua 
menundjukkan adanja perhatian 

jalah didahulukan dari jang lain. 

Aduh, ini berat rasanja, sudah 

tja, prija maupun wanita turut 

sadja dan oleh sebab2 ini baiklah 

Sdr. Jasin Marlim, Solo: .Ke- 
dua srt Sdr. sudah diterima  de- 
ngan baik dan penuh rasa terima 
kasih. Sebenarnja akan kami dja- 
wab tersendiri, tapi sudah  kesu- 
sul srt jang kedua. Karena wak- 
tu kami jang mengikat maafkan- 
lah agak terlambat. Hal partai 
sdr. Abdulkadir segera setelah ka 
mi menerima pendjelasan dari: 
Sdr., jalah hal buah tjatur jang 
katanja sudah dipegang oleh sdr. 
Abdulkadir lalu ditaruh kembali, 
dengan sendirinja tidak kami lan- 
djutkan "untuk dimuat, kami :se- 
pendapat dengan Sdr. Hatsil per- 
tandingan antara Panti ' Pemuda     menjinggung . perasaan Umum atau 

satu golongan  (,aanstotelijk”) atau 

tidak memberi pengaruh buruk kepa 
da. masjarakat. i 

“Bagaimana sikap PSP? 
Bagaimana sikap P.S.P. terha 

dap 1. Film2 jg menggambarkan 
pertentangan politik? Dalam hal 
ini Panitya Sensor Pilem berpe- 
doman kepada politik bebas ne 
gara kita. Film2 jang menggam 
barkan pertentangan politik anta 
ra kedua blok didunia ini, baik 
datangnja dari Amerika dan Ing 
gris maupun dari Rusia “dan 

untuk 
dipertundjukkan kepada - umum 
di Indonesia, berdasarkan 1. da- 
pat mengganggu ' ketenteraman 
umum, karena akan dipertadjam 
pertentangan antara dua aliran 
itu jang ada djuga di masjarakat 
kita sehingga dapat timbul keru 
suhan2, 2. menjinggung perasaan 
satu bangsa atau negara jang ber 
sahabat dengan negara kita. 
“Dengan dasar 'itu telah ditolak 

film2 seperti ,,A Yank in Indo- 
China, A Yank in Korea, ,,Red 
Danube”, film Rusia jang meng 
gambarkan  Marshal-plan dil. 
Film ita mungkin baik untuk me 
narik publik di negara jang mem | 
buat film2 itu sebagai “alat pro- 

ganda, akan tetapi “ penonton 
ilm di Indonesia tidak perlu di 

seret dalam pertentangan politik 

2. Mengenai film2 Yg bersifat ko- 
lonial, untuk menolak film itu di 
pakai dasar pasal 9 ajat 1 sub c. 
smenjinggung perasaan satu bang- 
Sa.” Jg dimaksudkan dengan film? 
kolonial adalah film2 dimana digam 
barkan bangsa kulit putih jg sedang 
menaklukkan bangsa kulit berwar- 
na atau jg menggambarkan perang 
kolonial dimana seorang atau bebe- 
rapa orang kulit putih mendapat pe 
ranan penting sebagai pahlawan. Ka 
rena itu “ditolak film seperti . ,,Life 
en a Bengal Lancer”, ,,Gunga Din” 

3. Kemudian film2 jg memberi ke 
(pada bangsa kulit berwarna pera- 
nan jg rendah, “sedangkan — bangsa   

Semarang melawan Tjakap Solo, 
jang dimenangkan oleh Solo de- 
ngan angka 442 — 7/2 sudah ka- 
mi teruskan tapi karena tempat 
tidak ada terpaksa tidak dapat 
dimuat. Soal partai, kalah mau- 
pun menang adalah sudah hal jg. 

| dengan pengusaha? film 

membalas surat2 pertanjaan jang masih bertumpuk dimedja. 
Surat2 itu ada jang menjatakan kepuasan, gembira, tapi pun tak 

kurang jg sedih dan ada djuga ja ng sifatnja memberi tjomelan ke- 

mendesing ditelinga kami seakan-akan dapat berkata: ”Mas, 
lingku odjo lali 10!” atau "Kanda, 

    

D? Malaka ' baruzbaru ini telah di- 
lantik sebagai ketua dari  Madielis 
Perundangan. Pada gambar: Dato 
Setia “Wangsa Mahmud “bin Mat 

ketua Madjelis. : 

Lamour sebagai pemain2-nja. 
Masih dapat disebut film? lain jg. 

hampir sama dengan fiim ,.Read to 
Bali” itu. Djuga Pemerintah India 
menolak film ,,Road to“Bali” itu, 
karena djuga dirasai sebagai suatu 
penghinaan terhadap bangsa Indone: - 

sia. Untuk menghindarkan kesulitan 

tersebut diatas, P.S.P. telah menjata- 
kan pendapatnja kepada para impor- 
tir di Indonesia. Mengingat penda- 
pat P.S.P. itu, film2 tersebut diatas 
supaja djangan dimasukkan ke Indo- 
nesia. Malahan dalam hal itu telah 
dimadjukan usw2 lebih landjut ke- 

pada pengusaha film luar negeri, ja- 

itu M.P.E.A. 1 
Film pertentangan polifik. 

Tentang pembuatan film jang 
menggambarkan pertentangan poli- 
tik, hal ini terserah kepada negara? 
jang membuatnja , jang tentu sadja 
mempunjai maksud tertentu,  terse- 
rah kepada negara2 jang menerima 
film itu bagaimana sikapnja- terha- 
dap film2 politik itu. Mengenai film 
jang bersifat kolonial dan film? da- 
lam mana bangsa kulit berwarna di 
beri peranan jg rendah sedangkan 
bangsa2 kulit putih digambarkan se- 
bagai pahlawan, maka untuk hubu- 
ngan baik antara semua “negara 
bangsa, sebaik pembuatan itu dihen- 
fikan. Dalam hal ini dimana negara 
kita telah mempunjai perwakilan2 

di berbagai negara, dengan ada pula 
attsa& kebudajaannja, sebaiknja at- 
tas€ kebudajaan itu memberi penera- 
ngan atau mengadakan pembitjaraan 

di negara 
itu untuk mentjegah pembuatan film 

jang memberi. gambaran jang salah 
tentang negara kita untuk “mendapat 
pengertian serta hubungan dan ker- 
dja-sama jang baik. 5 

Pembatja 
Jg Tertjinta 
menjadjikan apa-apa, hanja dpan 

dengan penuh rasa terima kasih, 
dari pembatja. Susah “dan se- 

nang adalah hal jang biasa didunia ini. Ada masa datang, ada 
waktu pergi pula. Karenanja dja waban sekali ini agak istimewa, 

Surat2 pertanjaan. ita selalu 
we- 

pesanku djangan lupa ja?” 
u 1 J lama tidak bertemu apa pula per- 

tanjaannja belum terdjawab, tentu sedih bukan? Apakah pemba- 

: 1 t sedih, itu saja tidak tahu. 
jang terang dan pasti, sajalah jang sedih karena belum ada kesem 
patan untuk bertemu, walaupun hanja 

Tapi 

diruang Tjatur-Indonesia 
saja mulai dengan: 

dapat diadjukan kepada panitya 
jang chusus mengurus hal pro- 
blematiek. Dan panitia ini pada 
waktu jang tertentu berhak mem- 
beri nilai maupun hadiah2. 

Sdr. Soejoso, Lasem: Tidak bo 
leh, hanja satu bidak jang djalan,' 
satu atau dua langkah terserah. 
Permaisuri kalau terantjam, tidak 
perlu diperingatkan. Hanja radja 
kalau kena schaak, harus mem- ' 
beri tahu dengan: “sehaak?” 

Sdr. R. Ristanto, - Purworedjo 
dan Sdr. Liem Boen Kwan Semg. 
:Probl. no. 17 djawaban c5xb6 
e.p. (en passant) salah. Djawaban 
e.p. hanja dapat dilakukan, ka- 
lau dapat membuktikan zet tera- 
chir dari lawan sanja zet itu satu- 
satunja zet, dalam ial ini b7-b5. 
Tapi probl. 17 tidak demikian, 
masih banjak kemungkinan, mit- 
salnja zet terachir hitam, h5-h4 
atau h3-h2. 

       

      

    

   
      
      
     
     
          
           

       

         
   

       
   

       

                  

      

          

    

  

   

                                    

   

   
   

                    

    

  

     

    
    

  

   

          

    
sewadjarnja. Dan akan kami mu Sdr. Kasdiopranoto, 
at.pula setjara bergiliran, tidak | ban: Nilai untuk tiap2 buah tja- 
pandang pemain jang kuat atau jtur adalah: Permaisuri 9, Ben- 
lemah, asal Sadja- partai itu baik | teng 5, Menteri atau Kuda 3, dan 
untuk dimuat. Semoga dengan ini | bidak 1. Ini hanja sebagai pedos” 
Sdr. dapat djelas dan bila ada ke man untuk tiap2. pemain jang 
kurangannja harap dimaafkan. menghadapi pertukaran didalam 

Sdr. C.Sumarthayo, Pekalong- | partai. Menang atau kalahnja par 
an: Kami turut gembira bahwa |tai, tidak tergantung pada kelebi- 
sdr. akan turut menempuh | udji- : han materiaal, tapi radja jang ma 
an, mudah-mudahan berhasil. So- (ti lebih dulu itulah jang kalah. 
al djawaban2 probl. djanganlah | Buku2 tjatur dapat “ditjari pada” 
kuatir, Sdr. akan menerima dja- |toko2 Van Dorp, Kolf atau Jaja- 
waban lagi dari kami. Untuk me san Pembangunan, Gunungsari 
reka jang telah mentjapai . nilai ' Djakarta. ln 
tertentu, akan kami perhatikan! Sdr. R. Soemewo, Magelang: 
tersendiri. Peganglah teguh pela-, Nilai Sdr.R.M.S.S. sudah ” betul. 
djaran Sdr. Itu nomor satu. Biar- Selisih nilai 5 adalah probl. no.9 
pun nantinja lama tidak muntjul, 'dan no.10, pun ini sudah kami 
kalau dasarnja sudah tjinta kelak . umumkan dalam kolom surat? re 
tidak lupa, bukan? .. 'daksi tgl. 17/7 53. 

Sdr. Njonja Budimuljono,  So- | Sdr.2 Banjak pembatja: 
lo: Hatsil dari tjiptaan probl. ada lasan probl. no.20 (Soctopo). Ka- 
lah hak pengarang sendiri. Bila lau hitam mendjawab: 1..... 
kelak ”Pertjasi” Indonesia sudah ' Rf. 4-e3 2. Md8-25 "RI 3” 
mendjadi, anggota dari Persatuan Kd2-e4 mat. Kalau Bitam . men- 
Tjatur Dunia (F.ILD.E), hatsil djawab: Rf4-g3 lalu 2. Phi-gi 
tjiptaan probleem- dari negara itu Rg3-f4 3. Pgl-g5 mat. 1 

No.: 23 KOMBINASI 

Modjola- 

Pendje 

mua na Putih: Rg1, Pa5, Bdt, KIS 
Ga bidak 'a2, e4, f3, g2, 

h4 (9 buah). 
Hitam: Rh8, Pf4, Bf3, Kes, 

bidak a7, b6, f6, 96, 
h7 (9 buah). 

Putih djalan dulu dan ba- 
gaimana achirnja?  “Tjoba 
terangkan djalannja. Nilai 
4. Djawaban ditunggu sex 
lambat2nja tgl. 28-9-1953. 
Djawaban probleem no. 
21: 1. Bg4—h4 . (Kuntji 
zetnja). 
Nama-nama pengirim jang 
betul “ menebaknja akan 

      

kami muat minggu muka, 

Harap  mendjadikan mak-   kulit putih. “digambarkan sebagai 

    

lum, 

    

    

                      

    
    

    

   

  

   

            

     
   

   



  

  

| Rab. Djendral 

Pi 

1 
3 

3 amen Ona | Bekerdja lebih 
$ BESI (Djams08.00 — 17.00) TNONESTOPE 

5 
NANYANTAM : un 

| STAR IHEATRE sr.» | S9 LO Hari 

| 
| 
| 
| 

| 

“Sin Koan Tong 

        

     

   

  

   
      

SDREAN 
DJAGALAN 
Wang Tan Fung— 

  

METROPOLE (13 th.) DJAGALAN 
Besok Malam — Minggu pagi 10, 
515055 00 Minggu Malam 

LE A1 NG Ih 0,45!        

   Se anne 
mw ROBERT STRAUSS - oireeteres HAL WALKER 

Sereengiay ty JAMES ALLARDICE ana MARTIN RACKIN 
AdiiSonal Salogoe »y JOHN GRANT 

#aptason by ELWOOD ULLMAN 

Satu team pelawak dengan suatu 

   

muatan penuh kelutjuan datang 
menghibur penonton,  sampaipun 
orang BISU bisa tertawa......... ! ge- 

  

lombang ”. kelutjuan............... 1!!! 
Pukul antero lutju dari 
BUT ABBOTT atawa 

LAUREL & HARDY 
  

    

2 
Mau Beli 

AUTO SEDAN CHEVROLET 
th. 41 (DODGE/DE SOTO). 
Keadaan baik/memuaskan, dari 
pemilik sendiri: 55 

TOKO. ,,$S0OLO” 
Sosrowidjajan 5 — Jorja. 

  

1 diri Minta diri 
dari. sanak saudara, handai 

| taulan, berhubung dengan ke- 

| berangkatan kami keluar ne- 

geri, dengan  Constellation 

K.L.M. 16 September 1953. 

| 

| 
| 
| 

| 
: 

Es 

    

terpaksa kami njatakan tidak sjah, karena undian2 tersebut diatas sangat 

    ( KESEL- 

Kepada Sekalian Tuan? Wan Saudara? jang sudah Menghantarkan 
$ DJINAZAH-nja Alm. Ajah Kami 5 

8 N.B. Perusahaan Toko A. GAOS 

ing mandjur : #1 

$ Ta ANA Ng ae TA ea AA PAN AN PA AN ama 

($  Menghaturkan d 
“Trima K 

Hadji ACHMAD BIN M 
| Serta Pula Pemberian Krans Bungah. 

A 

dilangsungkan sebagai mana bia 
Pengurus M.A. GAOS. 
Pasar Diohar I SEMARANG. 

Aa AA MAN Ma MA Ka AL Lane in 

Kepada 
EJANG-EJANG, BAPAK- BAPAK, IBU-IBU, 
Saudara-saudara, Adik-adik, 
tiapkan Terima Kasih: 

“Atas Kundjungan Doa, Berkah-Pe 

dacrah Purwokerto dengan ini kami ber 

105221 sd. 

gainja, jang kami terima pada Lahirnja anak kami Perem- 
Rr. ROOMTA RI ADIATI 

Semoga Tuhan Membalasnja. Dan Tuhan 

puan 

Nama Tuhan di Muliakan.: 

3 Pengumuman Panitya 
PON-S WEEPSTAKE 

DJATENG 
Kepada para pembeli Undian PON 

105451 sd. 105470: 107691 sd. 

lambat diterima oleh Panitya, jaitu bar 
| mestinja paling achir tanggal 16-8 djam 

Panitya. 

pada para pembeli undian2 tsb. diatas kami beri kesempatan untuk me- minta kembali uangnja ke 
P.M.I. Tjab. Surakarta, 
jang sjah. 

Uang undian jang sampai .tgl. 
bali, mengjadi milik Panitya. 

Berhubung kesalahan tidak terletak 

HADJI A. GAOS,. 

Terima Kasih : | 

! | dan Anak-anak. Kami mengu- 

itahukan, bahwa undian? No. : 

105230, 105271 sd. 105300: 105361 sd. 105390, 
107690: 

pada Panitya PON-Sweepstake Djateng d/a 
Tumenggungan Solo, dengane disertai bukti? 

15 Oktober 1953 tidak diminta kem- 

    

mg 

  

Tjap) 

  

DJENGKEI- lebih MUSTADJAB dari keluaran LAUREL & HARDY 
ani ma 

I NE AHH AL AL LL ALA TE - 

    ) Bisa dpt Besok di ,,METROPOLE" 
/. dan Minggu pagi di ,,DJAGALAN“ 

  

  

     
i Perbanjak 3. hh 
asih ' Ph 

OCHAMAD GAOS. 

tas nama Keluarga 

Sa. 

“Sragen 14-09-1953. 

ngestu, dan lain-lain seba- : 

Selalu Pada Kita, 
Keluarga.” - 

S. ADIPRANOTO. 

    

-Sweepstake Djawa Tengah di- 

107781 .sd. 107787. 

U pada tanggal 25:8, sedang se- 
05.30 harus sudah ada ditangan 

2 
pada para pembeli, maka ke- 

    
“UNTUK WAN 

AMIROSOL Paling berharga Dan tjepat bagi Mereka jang Ter- 
ganggu kesehatan. : 

| AMIROSOL paling 
Inja jang sudah Hilang. Orang lelaki jang sudah tua maupun mu- 
Ida. 

satu tenaga kalau sudah hilang bisa Timbulkan rupa2 
| Misalnja BUAH ,pinggang, hati berdebar2, 
marah, Suka lupa, Kurang makan, 
Dan Lain2. 
AMIROSOL bisa djuga tolong orang wanita. 
Seperti kain kotor tidak tjotjok pinggang brasa 
rah, tidak Punja anak, Dan lain-lain, LARANG MAKAN INI 
OBAT WANITA JANG HAMIL 
AMIROSOL harga ... Rp. 25. 
AMIRODOL, Sakit keputian (Pekthai) ............. Rp. 25.— 
AMIRO OLI, Obat Luar Buat orang lelaki, tambah kuat Rp. 20,— 
TIRANG BULAN. Hilangkan kukul (Djerawat) dan 
muka bikin bersih 

Tambah ongkos kirim 1046. 

Te LL TE NA LAH LL AL AL EK 
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Badan Gagah Tenaga 
0... kurang 

   K 
ITA LAKI? 

  

Mudjarab dan tjepat kembalikan bagi tenaga- 

Seperti mani entjer. Pelo (Impotensi) kurang -shawat. - Inilah 
penjakit. 

muka  putjat Lekas 
kurang tidur, Muka putjat, 

sakit, kurang da- 

  

Rp. 25.— 
Tjatjap rambut. Bikin pandjang dan gemuk 

Rp. 20.—' dan Rp. 10,— 

Agen : Ngupasan 12 Jogjakarta. 
KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 
HOK AN Patjinan Magelang 
ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 
Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17 Madiun. 
Universal Stores Bodjong 6B Semarang. 
Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 
Toko Tjap KENDI Klaten : 
Toko Obat Po Ning Tong Dil. Pemotongan 9 Salatiga. 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 
  

  

  

“PEMBERIAN TAHU 
' Dengan menjesal harus kami beritahukan kepada para undang- 

(T2.55-4-135 8 

    
     

     

    

“lah kesenangan sehari-hari. Bu- 

sa jang lembut dan berfaedah 

membuat kulit mendjadi lemas 

dan halus. Nistjaja kulit jang 

segar akan menambah ketjantikan Njonja. Dan nik- 

    

  

ALT TALK 3 R2 ML AS LS Man SL LA LT TA 3 “La TA Tni Tt Ta AL TN ga Se 

“saja selalu memakai LUX « 

Mandi dengan sabun Lux ada- 

matilah kesedapan harum-bunga sabun Lux. 

  

putih, murni, halus 
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1 ka 73 
AP 

maan 7) 

ne 

bintang terkenal 

dalam pilem 

. Montana Belle" 

dari R.K.O, 
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bagi kulit 

Njonja. 
     

    

  

    

SS 

laki-laki tenaga baru, tidak bukti, 

Rp 57.-— RIGASTA untuk laki21 
tahan lama (nikmat) Rp. 20.—Ji 
SORGA ISTRI PILL. utk. prem- 
puan tanggung tjukup menjenang 
kan Rp 20-— 3 ds. Rp. 57.— 
Buah dada lembek??? BUSTE- 
RIN dapat bikin segar, kentjang E 
dan montok Rp: 20— EXTRA 5 
KERAS Rp. 75.- BLOEDDRUK Pk 23 
TINGGI, kepala pusing?? SA- 3 

batuk. kering, darah, sesak. TBC, 
tanggung lekas baik Rp. 20-— 

ZALF Rp. 10.— Porto Rp. 3.—         

  

   

  

Ta LS TA LL LS LA KT 

Pn ea an PA NADA 

ON an c 
BERPENGALAMAN. 

  

Hari: Minggu/BesartBuka '/, Hari! 

ini djam 15—18—21 (17 tb.) | 
Dengan maha kebanggaan mempersem- 

bahkan film Maha-Raksasa | 

,@UO VADIS: 

t 

3 
2 ti 
| Rita Hayworth kem menari 

Panitya PON-Sweepstake 

  

an dan para peminat, bahwa   Djawa Tengah 

   Pa aga Ng 
  

  

  

  

  
NN AN ANA 

VITANOL EXTRA KERAS 
Rp. 60.— untuk laki2 ada umur 
VITANOL tanggung dapat kasih 

  

uang kombali! Rp. 20— 3 ds. 

SCHOONHEIDSPOEDER, 

IRI GOL Ak: is 
Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agen Semarang Plampitan 22 $ 

» Solo Tjojudan 70A. 
» Kudus: Bitingan Lana 74. 

30th. 
PEN AA 
MELAUI 

7 djama !!! 

MIT 

  

Mulai tg. 18 September 19537” 
kembali”menjanji 

- 

(Suara Merdeka" 

th 

| | 
1 

PASANGLAH ADPERTENSI 
dalam Harian 

  

| An Ea Tari 2 

    

          

   

  

   

  

   

    

   

    

   

NATORIN tangg. dapat lekas Mz 
tulung Rp. 20—. VOCANOLF 

Warta-sepekan terkenal dan berpenga- 
ruh dengan lampiran kebudajaan »Ge- langgang”, diterbitkan sedjak 4 Djanu- 
ari 1947: 

# terbit tetap pada tiap? hari Minggu 
$ ukuran besar 37 Xx 2” cm, 
£ dengan pembantu? para tjendekia- 

wan ternama 
#& penjebaran luas diseluruh Indonesia 

& Malaya. 
& harga langganan 1 bulan (4 atau 5 

nomor) hanja Rp: 10,—, 

x 

Djika sdr, belum berlangganan, minta- 
lah hari ini djuga nomor-perkenalan pa- 
da Agen? setempat atau pada: 

/ Tata-Usaha ,SUARA- MERDEKA? 
Purwodinatan Utara 11a-Smg, 

SLTA ES MAT LA 
  

  

Aa 1) dim || Bantulah P, M. #. 
THEATER Affair In Trinidad : ————— — N ke £ n s £ » x € dilr E si 3 lit be b lit dari Columbia Te Ta NS AL LL LA - . . ..—. NS SL AL 2 Nag . sbagai PemarrA utk 7 th keatas. 8 P Roy Rogers 14 PANGAN 
    

      

(up you co, Nep! PooR | 
| mipas! ARE JHANNBALI KE 

Ayz 
Ke STRANGE 

NOISES! 

  

      

   

    

  

Fuereis Tae Nuansa, ROCK 
NUGGETS YOU | VANEI HMM... Kab N Aa RIT GOT PI 

MORE! HEY! WHo's ,. A MIDAS/    LETIS SEE... 
T BROUGHT AN 

EVEN DOZEN INTO 
TOWN THIS TIME / 

DROPPED, 
MIDAS !       

                

  

(3 
  se Tit Tua 

——- Hoo, Hannibalt Itu hanja pe- 
luit kereta api. Ga 
— Djagalah dirimu, Midas. 

'— Berdirilah, Midas. Apa- 
kah engkau tidak apa-apa? djatuh, Midas. 

tidak meng- 
apa. Saja dapat lebih dari banjak. 

— Ini adalah emasmu jg. — Dua hilang......... 

-— Ja, Hannibal jang ma- — Terima kasih, Rock Siapa itu? 
— lang. Dia tidak biasa mende-  Vane. Heemm.. sa aa Tioba -— Paman Midas! 

ngarkan suara2 — jang masih lihat... Ini waktu saja 

asing. membawa “beberapa  dosin 
emas murni kekota. 

    

vIjeramah2 dengan mempergunakan 
LAS LISTRIK" 

# : jang sedianja hendak diadakan pada tgg. 
| BER j.a.d. di Solo, Jogja dan Semarang berhubung dengan satu |dan lain untuk sementara ta” dapat dilaksanakan. 
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/ SABUN WANGI 
/ dipakai oleh 9 dari 10 bintang” pilem. 
( 5 nan Fe 

22, 24 dan 30 SEPTEM- / 

LINDETEVES N. v, / 
| Ma STR 

Baru terbit : | bj CITY CONCERN CINEMAS - 

  

2 
        

jang kuat. 

geris. 
Pengiriman keluar Semarang 
ad. Rp. 27,50. 

KAMUS BELANDA — 
DONESIA — INGGRIS 

| “52 oleh L. BONS & Pa 
Buku Kamus karangan baru ini didjilid dalam linnenband 

Memuat lebih dari 12.000 perkataan. 
Keterangan singkatnja dari kata? kerdja bahasa Indonesia 
dan edjaan bunjinja (phonetische spelling) dari bahasa Ing- 

HARGA Rp. 25.—, 
sesudah menerima 

  

  
  

poswesel 

BODJONS 13 
SEMARANG 
TELF. &16 
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BOEKHANDEL 6. KOLFF & C0, 

  

GOODYEAR 

  

1 

BAN LUAR 
GOODYEAR 

TENTU 

MEMBUTUHKAN 

BAN DALAM    

Ban dalam Sepeda 
WARNA-MERAH 

Harga tidak tambah 

  

GOOD/AYEAR 
Distributir-Distributir: 

BAN HONG 1JONG & CO., LINDETEVES N.v. dan N.V. TRIMURTI, 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

  

  

  

  

Tai Ma MISTRESS OF THE WEST'S 
Pro STRANGEST HIDEOUT! 

LUX 5:10. 221 MARLENE pIETRICN 
PN ae AA ARTWuR KENNEDY 
Luar biasa ! 

Kotjak - lutju — 
Ramai — dan 
Gempar! 

Jang Mengyzem- 
birakan ! 

We DROUS ! 
: cew TECANICOLOR s 

Ojrestea ny FRITZ LANG  Producea by HOMARD WELSCH »Seresnolay Ag PANUE, TARADASI 

  

  

SWEEPING ACROSS 
$ FRONTIER! 

Ini malam d.m.b. (u. 17th.) 

GRAND 
5.— 1. —9.— 

conan 
The Greates Indian-fighter 

of them all. 

Penuh sensatie ! 
Heibat dan Gempar! 

  

  

  

  

  

  
A Ini malam premiere (u. 13 th.) 

INDR JUDD HOLDREN—LARRY STEWART 

5.-1.—0.— . dlm: Columbia Super-Serial jg. terbesar: 

»CAPTAIN VIDEO“ I 
(MASTER OF THE STRATOSPHERE) in Cinecolor 

Bigger and Better than ever! Penuh actie dan sensatie! 

Heibat ! — Mengagumkan“ dan gempar! 

ROYAL 
5 aa Krn am 

DJANGAN 
LIWATKAN INI 

KUTIKA! 

  

INI MALAM PENGHABISAN (U. 13 TH.) 

P. RAMI.KE — ROSENANI 

» MIS IN” 
Besok Malam 4 
Premiere 

ROYAL (13 th) | e | 

yi 6 s»sIhat Dangerous Age 
A Triumph of screen entertainment! A Very great 
Picture! 

ROXY Ini malam penghabisan (u. 17 th.) 
NE aka T, Sumarni — Chattir Harro - S. Poniman 

»APA SALAHKU” 
Derek, malin CAPTAIN VIDEO II” 

MYRNA LOY— ROGER LIVESLY 

RICHARD GREENE 

  

  

  

Pemberian Tahu | 
Kita punja toko pada tgl. 19 sampai tgl. 22 September 1953 
ditutup. 
Eatup beri lengganan mendapat periksa. 

C. V. TOKO ,, KAU w 
Djalan Demak 5-—7 

Semarang. 
Hina 

Typ Pertjetakan Semarang” 

    

       
        

 


