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chawatirkan: La 
| poran Dodd — 

Salon No. anon au 

i bahan ma 

    

     
| kekurangan dan  supaja 

tu disediakannja kelebi- 
han produksi, sedang tenaga pem 
beli kaum konsumen harus diper 

Ban konperensi FAO jg ke- 
68 jg dibuka hari Senen di Roma 
itu, Dodd memperingatkan — supaja 
Gjangan terlalu terpengaruh dalam 
merantjang 

jg mungkin hanja 
tara”. Dodd menegaskan, 
tumbuhnja djumlah penduduk dgn. 
tjepat serta usaha2 “untuk me-indus-' 
trialisir dan mentjapai tingkatan2 
penghidupan lebih tinggi rerdjalan 

  

    
         

       

  

    
   

rentjana2 djangka pan-' 
djangnja oleh , surplus jg sekarang, 

bersifat semen- 
bahwa | 

  

   
| 
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Penerbit : N. V. Suara Merdeka”. 7 1 
Wenjelonjgana Hetami. ti S4 . 

amat : wodinatan Utara No. 11 A. Tilpon 4 Redaksi 1228, Rumah I7og Smg. 

Rp. 11-— luar kota Smg. (ditambah Rp, 0.30 utk. meterai)” 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etjeran 60 sen per lembar: 

        

wa duduk soalnja sekarang | jalah 
sedang menghebat, N.U. : mi 

sar p ngan jang bersifat a 
adanja kampanje2 atau teriakan2 
mempertadjam pertentangan2. 
Untuk mengurangi . ketegangan? 

jg ada sekarang ini, N.U. menghen 
daki segera dibentuknja badan 'fede 
rasi partai2 Islam jg sesuai dengan 
proses keluareja- N,U. dari Masju- 

. Mi. Keluarnja -N-U, dari Masjumi 
mengandung maksud untuk bertemu 

.kembali dalam “perumahan atau 
rangka organisasi jg lebih sempurna 
dan teratur. : 

Mendjawab  pertanjaan tentang 
(bagaimana sikap N.U. terhadap pi- 
dato ketua umum Masjumi ' Moh. 

| Natsir di Bandjarmasin jg menjata- 
kan a.l. bahwa ummat Islam keada 
an sekarang adalah ito be or not 

Saifuddin Zuhri -menjatakan, 

  

  

e nta perhatian memperbaharui dasar2 perhubungan dengan menjampingkan da- 
priori. N.U. tidak menghendaki 

   

  

tjondong kepada P.K.I. 

dimana pertentangan2 faham 
para pemimpin supaja 

jang maksudnja hanja untuk 

Kerdjasama 
RRT-Rusia- 

Korea | 
Dipererat Dgn Perdjan- 
djian Ekonomi 10 Th. — 

Keterangan Dulles 

DALAM konperensi pers hari 
Selasa menteri luar negeri A.S. 
John Foster Dulles menjatakan, 

  

skin Me 

terus dengan keras. ,,Bila usaha? ki 

la dipergiat, diarahkan setjara bi- bahwa pada masa sekarang dimana 
djaksana dan dikoordinir, maka per ummat Islam mempunjai waki!2nja 
mintaan akan hasil2 pertanian IS dalam pemerintahan serta' masih pu 
sangat mendesak itu dapat disalur- Ja mempunjai 

ig effektif. 3 

Ini lebih dapat dibenarkan bagi ' nja. 
negara2 terbelakang dan negara? jg 
penduduknja padat dimana pendu- 
duknja menderita kekurangan ma- 
kanan dan tingkatan Penghidupan 
nja harus disajangkan- rendah”. 

(Reuter). 

WAKIL BIRMA DIPILIH MEN 
DJADI KETUA SIDANG 

ng IP ae 
Wakil dari Birma The Su U telah 

terpilih sebagai ketua sidang ke-7 
dari Food and Agriculture Organi- 
sation (FAO) jang dimulai di Roma 
pada hari Senen. Sebagai anggota? 
dari panitia umum konperensi te- 
lah terpilih wakil2 dari Pakistan. 
A.S., Inggeris, Swedia, Spanjol, Chili 
dan Perantiis. 

Kesempatan2 luas bagi ummat 
Islam sekarang antaranja jalah 
adanja djandji2 pemerintah utk. 
segera melaksanakan pemilihan 
umum. Demikian pula dalam men 
djalankan beleid mengenai ke- 
»manan, oleh pemerintah ternja 
ta telah banjak hal-hal jg sudah 
dilaksanakan seperti diantaranja 
pembehasan tawanan2 SOB jang 
“dak sedikit djumlahnia, sedang 
mereka jang belum dapat dibebas 
kan segera sudah dihadapkan di 
muka pengadilan, demikian Sai- 
fuddin Zubri dalam keterangan 
nja kepada pers di Magelang. 

(Pia.) 

  
Pakt Militer USA - Pakistan 
Sangat Diperhatikan Oleh Indonesia — Bisa Mem- 
peruntjing Hubungan Barat Dan Timur Dan Mung 

nyaa pasone £ Dalam Pertengkarannja. 
TENTANG : AN diadakannja persekutuan mi- 

liter antara Amerika dan Pakistan seperti jang banjak tersiar di- 
dalam pers diwaktu jang achir2 ini, dari kalangan Pemerintah ti- 
dak didapat komentar resmi selain dikemukakan, bahwa Pemerin- 
tah Indonesia akan tetap mengikuti dengan saksama semua per- 
soalan. internasional jang menjangkur kepentingan negara2 Asia. 
Seorang anggota kabinet menjatakan, bahwa persekutuan militer 
antara Pakistan dan Amerika itu pasti akan menimbulkan perge- 
seran jang besar didalam pertjaturan politik internasional, “chusus- 
rja didalam hubungan antara blok Barat dan blok Timur. 

$ Sebagai salah satu negara Asia, 
(maka sudah barang tentu kemung 
kinan mengenai diadakannja per- 
sekutuan militer antara Amerika 
dan Pakistan itu mendapat per- 

Sekarang Saja 

5 lapangan dan kesem kan kearah volume tenaga membeli Ipatan2 jg luas sekali, sebaiknja um 
mat Islam djangan diperketjil hati- 

| jumlah 614 djut 

Bisa Tidur 

20 Djam 
PERISTIWA  SEORANG 

laki2 jang mengaku bahwa ia 
tidak tidur sekedjap matapun 
selama 21 tahun sesudah tu- 
nangannja meninggalkan ia 
dan menikah - dengan orang 
lain, diberitakan oleh harian 
»Informaciones” — jang terbit 
di Madrid Senen malam. 
Orang itu, Miguel Gonzales 
Gomez, kini sudah berusia 
lebih dari 60 tahun dan be- 
kerdja disebuah hotel di Ma- 
drid. Ia menerangkan, bahwa 

dikala malam2 hari tidak tri- 
dur itu, ia melajangkan- fiki- 
rannja, melamun mendirikan : 

gedung2 indah di Spanjol, 
Tetapi sekarang impiannja 

itu mungkin akan. terlaksana. 
Ia telah- menarik tiga hadiah 
besar dari lotere nasional dan 
telah membeli sebuah  ru- 
mah pesanggrahan dipropinsi 
tempat kelahirannja di San- 
tador. Disana ia akan beristi- 
rahat. Sekarang barangkali 
saja akan bisa tidur 20 djam 
tiada terputus”, demikian ka- 
tanja. 

1 

    
  

Tunggu Laporan 
Sudarsono Dulu: 
MENGENAI persetudjuan jg 

telah dapat terfjapai dengan fihak 
Djepang jang meliputi diumlah 
6,5 djuta dollar dalam hal pe- 
ngangkatan kapal2 jg tenygelam 
diperairan Indonesia selama pe- 
rang dunia jang lalu, pada waktu 
ini adalah masih prematuur utk. 
memberikan sesuatu keterangan 
resmi, selagi pemerintah sendiri 
belum mendapatkan keterangan2 

“lebih djauh tentang persoalan itu. 
Demikian keterangan P.M. Ali 

Sastroamidjojo, ketika diminta ko- 
mentarnja atas kabar2 mengenai per 
setudjuan tsb. Keterangan2 ini akan | 
Giterima sendiri nanti dafi Missi In ' 

| Gonesia jg telah ditunggu kedata- | 
Djakarta. ngannja di Djakarta. 

Tetapi P.M. mengakui, bahwa 
jumlah | Sebagaimana jg tersiar itu. adalah menundjukkan 

suatu tanda kemadjuan. 
8 na 

      

DJEPANG MINTA : 
DI ANGGAUTA MAH- MAH #NTERNASIONAL. 

Dewan Keamanan PBB hari Sc- nen kepada Panitia para-ahlinja ms- | 
ngirimkan permintaan 
tuk mendjadi anggauta “ Mahkamah 
Internasional, ' 1 

Larangan itu akan 

  

       

  

    jepang un-| 

  

hatian sepenuhnja dari Pemerin- 
tah Indonesia. Demikian diterang 
kan oleh seorang anggota kabinet 
jang tidak mau disebut namanja. 

Sementara itu wakil ketua I 
Parlemen Mr. Tambunan atas 
pertanjaan  ,,Antara” menerang- 
kan, kalau benar ada maksud 
membentuk persekutuan militer 
antara Amerika dan Pakistan di- 
mana Amerika akan mendirikan/ 
pangkalan2 militer di Pakistan, 
maka setidak-tidaknja hal itu 
akan merenggangkan hubungan 
“Pakistan dan India. 

Menurut Mr. Tambunan, bagi 
Indonesia akibatnja  jaitu  adanja 
keterangan jang lebih besar -antara'! 
blok Russia dan blok Barat dan. ia 
chawatirkan ' Indonesia akan terse- 
ret didalamnja. Persekutuan militer 

dengan Amerika 'itu, apabila sung- 
guh2 terdjadi, akan merupakan sua- 
tu perbuatan jang kurang hati2 dari' 
Pakistan dan saja sajangkan sekali 
kalau persekutuan itu diadakan, se- 
bab adalah suatu jang sangat dise- 
salkan "apabila negara2 Asia 
Arab terseret didalam pertentangan 
antara blok Russia dan blok Barat. 
Demikian Mr. Tambunan jang ke- 

mudian menambahkan, bahwa ka- 
lau soal itu dimaksudkan sebagai 
intimidasi, maka reaksi dari pihak 
India akan sangat besar. , 
Dalam pada itu menurut ,,Pakis- 

tan News” jang diterbitkan oleh Ke- 
dutaan Besar Pakistan di Djakarta, | 
Gubernur Djenderal Pakistan, Ghu- 
lam Mohammad, telah membantah 
kabar2, bahwa Pemerintah Pakisian 
sedang mengadakan 

dan | 

|tecjui prinsip penjelesaian 

pempbitjaraan2) 

bahwa perdjandjian perekonomi- 
an jang ditanda tangani antara 
RRT dengan Korea Utara untuk 
masa 10 tahun itu merupakan 
salah satu tanda dari ikut serta 
nja Korea Utara dalam kerdja- 
sama Rusia-RRT. Ditanja menge 

jang mengatakan, bahwa Italia 
menjetudjui usul A.S.-Inggris- 
Perantjis untuk mengadakan kon 
perensi soal Triesta, Dulles men 
djawab, bahwa pada umumnja 
dapat dikatakan, bahwa hasil2 jg 
ditjapai dalam pekan jl. itu mem 
beri harapan, akan tetapi kepasti 
an belum ada. 

Ia berpendapat, bahwa pada wak 
tu ini belum saatnja untuk meng- 
umumkan soal2 detail, mengenai. 
usul jg dimaksud. $ 

Dulles menerangkan, bahwa sa- 
ngat setudju dengan pernjataan jg 
diutjapkan oleh wakil presiden A.S. 
Richard Nixon dimuka perhimpu- 
nan Djepang—Amerika di Tokyo 
baru2 ini. Kata Dulles, A.S. men- 
djalankan rentjana pengurangan per 
sendjataannja agak terlalu djauh, 
baik di Djepang - maupun di Djer- 
man, ditindjau dari sudut perkemba 
ingan2 keadaan.“ Dikatakan, bahwa 

1 ka diseraht politik tuar "negeri 
A.S. pada waktu itu, mungkin dgn. 
beralasan mengira, bahwa dunia me 
masuki masa damai dengan Sovjet 
Uni bekerdja didalamnja. 

Pada waktu? -bersamaan. A.S. me 
mutuskan peflutjutan sendjata Dje- 
pang seluruhnja, sementara negara2 
besar didunia menanda tangani Pia 
"gam PBB di San Francisco, dalam 
mana diharapkan adanja perlutjutan 
sendjata umum. 

| Bermuda. 
Mengenai konperensi Bermuda, 

Dulles mengatakan bahwa ia tidak 
melihat sesuatu keterangan jan 
menjebabkan timbulnja fikiran bah 
wa presiden Eisenhower akan tiba 
ke Bermuda dibawah tekanan, jak 
ni untuk memberi setudju diada- 
kannja pertemuan dgn perdana 
menteri Rusia Malenkov. Dulles 
tidak mau memberi ramalan ba- - . .1 . 
gaimana sikap presiden Eisenho- 
wer nanti dalam pertemuan di 
Bermuda. Dikatakan, bahwa mes 
kipun ia akan hadir disana seba 
gai penasehat, akan tetapi ia lebih 
suka ia tidak memberi komentar 
sendiri atas sebuah konperensi di 
mana akan hadir ketiga kepala 

  
|negara, antaranja negara sendiri. 

(UP) 

  

Akui Nasiona- 
lisasi Minjak 

masi Inggr-Iran Akan 
Beres Lagi: Seruan 

Entezam 

MENTERI LUAR negeri Iran 
Abdollah Entezam hari Selasa 
menjatakan kepada pers, bahwa 
segera sesudah Inggris mengakui 
undang2 nasionalisasi dan menje 

minjak setjara adil, maka kira 
nja tidak akan ada Jagi rintangan 
untuk membuka kembali perhubu 

Ingan diplomatik antara kedua 
negara. Selandjutnja Entezam me 
nerangkan, bahwa perundingan2 

dengan Pemerintah Amerika untuk | Iran-Rusia mengenai masalah ke 
mendapatkan bantuan militer danjuangan dan selisih2 perbatasan 

|sebagai penggantinja Amerika mmen- 
|dirikan pangkalan2 militer d: Pakis- 
“tan. (Antara). 
| 
i 
| 
! | Penjebaran 
| 

| Faham Nazi 
Dilarang Keras Oleh 

Boun 

PEMERINTAH FEDERAL Djer 
man Barat hari Selasa mengambil 
keputusan “untuk mengadjukan  se- 
buah  rentjana undang2 kedalam 
Bundestag, jg melarang " penerbitan 
sesuatu jg bisa dipakai ' untuk me- 
njebarkan faham. nasional-sosialisme. 

menjusul lara 
ngan jg baru2 ini dikeluarkan oleh! 

''kementerian dalam negeri terhadap 
Isebuah film mengenai penghidupan ' 

| Adolf Hitler jg bernama Until the' 
last Minute”. 

'Kabarnja 40 buah kopy dari film 
ini sudah terdjual kepada maskapai2 

| distribusi film asing. 

A 

akan dimulai dalam pekan depan 
di Teheran. Menteri sekali lagi 
menjangkal kabar2 angin, bahwa 
perundingan2 antara Iran-Turki 
tentang perdjandjian militer telah 
dimulai. (AFP) 

DI KASHMIR. 
Untuk pertama kalinja sesu- 

dah daerah Kashmir (bagian ti- 
mur) menggabungkan diri kepada 
India, maka hari Senin jl bendera 
India dikibarkan diatas vedung 
pemerintah di Jammu, di bag. se- 
latan daerah Jammu & Kashmir. 
Bendera. India dikibarkan diatas 
bendera Kashmir. : 

  
Atas "pertanjaan menteri 

negeri Mr. Sunarjo menerangkan ke- 
pada Pia, bahwa pemanggilan kem- 
bali misi Fact Finding dari Djepang 
itu ialah untuk mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan pemerintah menge-   

Tentu Hubungan Diplo- 

36 NOp, 1953. 

Benarkah N.U. Lebih 
Keadaannja Meng: || | jondong Kepada 1 IN. 

IN. U. Menghendaki Suatu Federasi Par-! 
(tai2 Islam Jang Sesuai Dengan Proses| 
20. Keluarnja N. U. Dari Masju n 

Ad (natakam, bahwa, Nahaat Ula di "nan,iatuhn3 jang me 
| daripada Masjumi, Saifuddin Zukri, ketua bagian dakwab (pene- -rangan) dari pengurus besar Nah datul Ulama menerangkan, bah- 

| Ledakan 

| ame terjadi disebuah 

Igentjat oleh petjahan2 batu ge- 

110 majat 

1140 orang mendapat luka2. 

nai pernjataan pemerintah Italia 

| chusus kepada UP, putera perdana 

"mengchawatirkan, 
dig tewas akan naik, 
Idjumlah korban jg tidak diketahui, ' 
Iterkubur' dibawah runtuhan. Banjak 

Irak lemparan batu dari Lapangan 

      

          

Naba 
Di Lissabon 

  

   
siu Meledak: 175 

Orang Djadi Korban 

LEDAKAN2 hebat berturut2 
ji disel paberik 

amunisi dikota bagian bawah dari 

menjebabkan sekurang2-nja 175 
orang tewas atau luka2, lujig ter 

“dung ditengah-tengah — ledakan2 
granat. Direktur kota, Morgue 
menerangkan, mi setidak2-nja 

eluarkan dari petja- 
han2, na pembesar menaksir 

Sementara itu, pembesar2 pabrik 
kalau2  djumlah 

disamping se- . 

bagian2 gedung -paberik jg rusak. 
Paberik tsb kepunjaan tentara Por- 
tugal dan letaknja hanja dalam dja 

Kuda Hitam ditepi pantai Lisabonj 
ig banjak menarik kaum pelantjong. 

Ledakan mula2 terdjadi dalam ba 
gian membuat randjau2, akan teta-. 
pi gontjangan2 serta api terpentjar | 
kebagian2 lainnja dari bangunan jg: 
luas itu. (UP). “ 

  

Dalam 3-5 Th 
Vietnam Bisa Oper Pe- 
perangan Di Indo-China 

Dari Perantjis 

KEPALA staf angkatan perang ' 
Vietnam djenderal Ngu Yen Van 
Hin hari Selasa menjatakan bahwa 
Vietnam dalam tempo antara 3/| 
dan $ tahun harus mengoper ne: 
rang Indotjina seluruhnja dari Pe- 

Interview rantjis. Dalam sebuah : 

menteri Ngu Yen Yan Tam itu: 
selandjutnja meramalkan, bahwa 
satuan2 Perantjis jang bertempur 
dalam pasukan2 an Peran- 
fjis-Vietnam akan dapat dibebas- | 
kan semua. Dr 

Isewuat Paberik Ma: | 

Lisabon pada hari Selasa,” telah | 

menghidupkan semangat perang rak- 

        
TAHUN KE VIII No. 233. 

HAN Liya menu nat mma 

  

| Perang Laung 
Serangan Tiba2 Atas Kota Buntok 

309 ORANG SUKU Dajak dgn membawa sendjata ap', 
mandau (sematjam pedang), telabang dan parang sambil meneriak 

ikan ,,Perang Laung” djam 4 subuh hari Minggu jl. telah menje- 
Tang Buntok, ibukota ketjamatan Buntok, lebih kurang 250 kilo- 
meter sebelah utara BandJarma sin termasuk wilajah kabupaten 
Barito. Akibat serangan mereka hingga tengah hari dari 20 
Orang anggauta polisi jang mempertahankan Buntok tewas 6 
orang, sedarg seorang tjamat dan 6 penduduk biasa turut men- 
djadi korban. Kerugian fihak penjerang banjak, tetapi sempat d'- 
bawanja lari. 

“Beberapa ' djam lamanja. Buntok 
dapat dikuasainja, dan sementara itu 

anggauta2 kepolisian jang masih. hi- 
dup terpaksa melarikan diri karena 

Tidak Perlu 
kehabisan peluru. Sesudah datang- Pp d 1 
nja bantuan polisi, para penjerang a n J € n en 2 a n 
melarikan diri ke hulu dengan mem 
bawa barang2 rampasan dan uang kan Da lem 
tor. dan penduduk. Penjerang2 suku 
Dujak ini dipimpin oleh Chasim Ba 
sri, djurutulis tjamat Buntok. Pihak 
polisi belum “ dapat menerangkan, 
apakah latar belakang serangan ' ini,' 
tetapi para penjerang memakai: pe- 
kikan “kata2 ,,Perang Laung” untuk 

Tjukup Pandjenengan 
Sadja: Sebuah Instruksi 
Lari Walikota Solo 

DALAM SEBUAH SURAT- 
edarannja jang ditudjukan kepa- 

  

MIT ii     

  

  

e rang Dajak Lekakas 
  

  

an sg... . . . .7. 
j Presiden Philipina jang baru sadja terpilih, Ramon Magsaysay, menerima 

Ijiuman, sebagai pemberian selamar 
dan putrinja jang tertua Teresita. Ke 
adakan perdjalanan berlajar untuk menghilangkan lelah selama waktu) 

Dbemilihan. 

Keluarga 
Magsaysay 

dari istrinja Njonja Luz Magsaysay 
luarga: Magsaysay kini sedang meng-   
  

jat Bandjar Barito sewaktu melawan 
Belanda dulu. Menurut dugaan me- 
reka akan .menjerang lagi beberapa 
tempat lainnja, sementara itu bantu 
an. polisi terus dialirkan ke Barito, 
Patut dikabarkan, bahwa hubungan 
untuk mentjapai Buntok “dari Ban- 

5 aa mnasin hanja dapat diadakan me- 
la ui sungai Barito sadja. (Antara). 

I 

: Warganegara 
(Turunan Yhoa 
Selama Ditanah Airnja 
Indonesia Tidak Bisa Di- 
pilih Atau Duduk Dim 
“Parlemen RRT, Kaa 

  

  
Diterangkan bahwa proses ini 

akan dimulai dalam tempo 18 bu 
lan. Van Hinhsadalah seorang 
keras menentang politik dikal 
ngan ketentaraan dan memper 
nama tidak sadja selaku se 
djenderal jang gemilang, dju 
bagai pemberantas korupsi 
perijaja akan kemenangan te 
terhadap komunisme, akan 
kemenangan tidak semata-m 
melalui djalan militer. Perdjoang: 

   

  

pertempuran, melainkan adalah 
sebagian dari perdjoangan faham: 
ummat manusia. Lawan kita diper” 
lengkapi dengan propaganda dan 
sendjata. (UP-Pia.) 55 Te 

Radja Suud: 
Ingin Perkuat Hu- 
bungan Dgn Barat 

RADJA Saudi Arabia, Swud 
ibnu Abdul Aziz, hari Senen utk. 
pertama kalinja di-interview oleh 
UP, dalam mana ia a.l. mengata 
kan bahwa ja ingin memperkuat 
hubungan antara Saudi Arabia 
dengan segala negara Barat. Di 
njatakannja bahwa ja bermaksud 
melandjutkan politik  marhum 
ajahnja, Radja Abdul Aziz ibnu 
Swud, mengenai persahabatan de 
ngan Barat. 

Minjak, Missi Amerika & 
Propaganda. 

Su'ud ibnu Abdul Aziz, jang/| 
diangkat mendjadi radja sesudah 
ajahnja meninggal ketika tgl. 9   

BENDERA INDIA BERKIBAR. 

soal : 

luar | tentang pengangkatan kapal2 

    

Sh 

   

    

   

  

   

  

kami tidak sadja terdjadi dimedan | 

Siauw Giok 4jhan 
    

     
    

   

     

'ANGGAUTA PARLEMEN, 
auw Giok Tjhan mengenai pu- 

Komisi - Pemerintah RRT 
ng menentukan akan diadakan- 
a perwakilan Hoakiau (Tiong- 
a Perantauan) di Indonesia se- 
injak 4 “orang didalam par'e- 

RRT, (H Iibat beritanja 
TN 19 ' di hal. 1 perta- 

“jnjaan Antara” menerangkan 
“pendapatnja, bahwa tiap negara 

berhak menentukan sendiri siapa 
siapa jang mendjadi warganegara. 
Maka dalam hal ini RRT mau- 
pun Indonesia masing2 berhak 
pula menentukannja. Berhubung 
dengan ita“ maka timbullah -ke- 
mungkinan terdjadinja kewarga- 
negaraan rangkap (dubbel) jang 
penjelesaiannja biasanja diatur de 
ngan perdjandjian antara kedua 
negara jang bersangkutan sehing- 
ga tidak lagi mendjadi persoalan. : 

Dalam hal ini menurut Siauw pa- 

da para pegawai 
ngan Kota Besar Surakarta, Wa- 
iikota Surakarta Mohd. Saleh te- 

dalam lingku- 

lah mem'nta perhatian para pe- 
gawai terhadap ,,vormen” (tata- 
tjaray jang belum tertentu “eng! 
hidup d'iiagkungan Kota Besar 
Surakarta. Bunji surat edaran itu 
adalah sbb.: 

Pada waktu ini kita Bangsa Indo- 
nesia masih didalam mentjari2 me- 
ngenai bentuk upatjara dsb. jang di 
dalam bahasa Asing dinamai ,,vor- 
men”, karena soal ini boleh dikata- 
kan sukar dan ,,gevoelig”. 
Akan tetapi karena belum adanja 

,vVormen” jang tertentu itu, malah- 

an memudahkan kita dapat dengan 
bebas menentukan ,.vormen” itu. 
Maka saja andjurkan kepada Sdr.2, 

apabila tidak memakai Bahasa In- 

donesia, agar memakai bahasa ,,kro- 
Mo”, biarpun kepada pelajan. 

Menjebut orang 
tjara tjukuplah 

jang diadjak bi- 
dengan ,,pandjene- 

ngan”, tak usah ,,pandjenengan 
dalam” dan  ,,nandalam”.  Dja- 
waban  tjukuplah dengan ,..ing- 

gih”, tak susah ,,nun-inggih” atau 
dalem”. 
Terhadap diri 
ulat, $ 
Demikian-bunji surat edaran- itu. 

sendiri “pakailah 

1/3 Air Nil 
Dituntut Oleh Sudan 

PEMIMPIN tertinggi dari sek- 
te Mahdi Sudan jang berdjumlah 
satu djuta orang dan pemuka 
partai kemerdekaan Sudan ,.Ai 
Umma”, Abdel Rahman El Mah 
di pada Senen malam  menjata- 
kan, bahwa pembagian air sungai 
Nil dewasa ini tidaklah adil. Di 

Imenjetudjui 

lini adalah besar sekali pengaruh- 

terangkan bahwa partainja akan 
menuntut supaja perdjandjian air 
sungai Nil th. 1929 antara Ingge 
ris-Mesir itu dirobah, sekalipun 
tidak dikandung niat untuk mere 
but Mesir dari hak-hak aslinja. 

tut diperhatikan orang2 Tionghoa 
peranakan jang lahir di Indonesia 
dan menurut stelsel passief tidak 
pernah tolak kewarganegaraan Indo- 
nesia oleh pemerintah Indonesia te- 
lah dianggap dan diperlakukan se- 
bagai warganegara Indonesia.  Oleli 
karenanja maka selama mereka itu Mahdi jang berusia 69 tahun 
ada ditanah airnja, jaitu Indonesia, itu dan putera seorang pemimpin 
tidak dapat turut dalam. pemilihan Sudan jang pernah “ memimpin 

Ne ni uraam Parie-| pemberontakan Derwis dlm abad aa ang tok aa tidak 1g lampau terhadap Inggeris itu, 

ada niat pulang kembali ke Indone: selandjutnja menerangkan bahwa sia, demikian Siauw Giok Tiwan. |Sudan harus memperoleh seper- : tiga dari air sungai Nil: hal ini 
4 “mengingat perbandingan diumlah 

ISRAEL MINTA PBB mena. penduduk Mesir sebanjak 23 dju 
KAN JORDANIA UNTUK. |ta dengan Sudan 12 djuta djiwa. 
MENGADAKAN PERUN- | Kini Sudan memperoleh bagi- 
DINGAN2 LANGSUNG an hanja 1/23 dari air Nil. 

(AFP) 

  

Israel hari Senin berseru agar 
PBB mengambil sesuatu tindakan 
didalam rangka persetudjuan gen 
tjatan sendjata Palestina untuk 
menekan kepada Jordania supaja 

diadakannja  perun- 
dingan2 langsung mengenai ma- 
salah2 perbatasan.  Dikatakannja 
oleh wakil Israel bahwa masalah2 

      
nja terhadap keamanan di Timur 
Tengah. . 

RANG LAGI DARI   

  

November j.l., menerangkan bah: 
wa ia akan tetap memberikan per 
lindungan dan fasilitet2 jang sah 
bagi  kongsi2 - minjak asing 
(,Aramco”), untuk memelihara 
hubungan persahabatan dengan 
mereka selama2nja. Dinjatakan- 
uia bahwa ia akan membiarkan 
adanja missi2 militer Amerika 
Serikat dinegerinja, sampai tu- 
g9s mereka selesai. Su'ud menja- 
takan selandjutnia bahwa ia akan 
tetap melarang propaganda Ko- 
munis atau propaganda apapun 
djuga dinegerinja. 

.Tanja-djawab ini dilakukan se- 
tjara tertulis: UP menjambaikan 
pertanjaan2 kepada Radja mela- 
lui Tjalon Pewaris Mahkota, luar 
negeri Saudi Arabia pula. (Ant.) 

jang 
tenggelam. Menteri menjataxan, bah 
wa misi itu baru boleh menanda- 
tangani suatu perdjandjian, bilama- 
na sudah mendapat persetudjuan dari 
pemerintah.  Hasil2 daripada misi 

nai soal persetudjuan dgn. Djepang nanti akan dibitjarakan lebih dahulu 

ya Komodarnea samaan 

any pa noh Liga 0 et aga 
Konten an Watangota ran 5 

SOVJET UNI? 
Menurut kantor berita Kuo- 

mintang ',,Ta Tao”, RRT telah 
memperoleh lagi 8 kapal perang 
dari Soviet Uni. £ 

Kapal2 itu diserahkan kepada 
RRT di Port Arthur, demikian 
sumber Kuomintang tadi, jang 
sebelum 'itu memberitakan ten- 

“tang diperkuatnja pertahanan se- 
pandjang pantai RRT dan di pu- 
jau Hainan. 

| RATU ELIZABETH II DARI 
. INGGERIS BERTOLAK 

| MENGELILINGI NE- 
| GARA2 COMMON- 

WEALTH. 
' | Ratu Elizabeth II dari Inggeris 
beserta suaminja Duke of Edin- 
burgh pada Senin malam telah 
bertolak dari London untuk me- 
ngadakan perdjalanan mengelili- 
ngi negara2 Commonwealth Ing- 
geris selama 6 bulan. 

RRT DAPAT 8 KAPAL PE- | 
| 

lampau, Di Maluku ,,panglima 

Menurut berita2 dari Sulawesi 
ribuan anggauta grombolan telah 

an tentang niat buruh Bank Rak- 
jat Indonesia diseluruh Indonesia 
untuk mengadakan pemogokan, 
mr. Wongsonegoro mengatakan, 
bahwa pemogokan BRI itu ada- 
lah suatu masalah  prinsipieel, 
jaitu apakah pegawai negeri da- 
pat disamakan dengan pegawai2 
partikelir, karena di berbagai ne- 
geri memang belum ada peratu- 
ransjang sama, misalnja ada jang 
mengatakan, bahwa pegawai ne- 

Sunario:Spj Nanti Djangan Timbul Reaksi Je,Tidak?2 
dalam kabinet dan bilamana kabi- tangani nanti timbul reaksi2 dari |net telah menjetudjuinja, maka misi pelbagai fihak terhadap persetudju- 
itu akan dikirimkan kembali ke Dje-|an tersebut. Menteri achirnja mem- pang untuk menanda-tangani perse- bantah, bahwa pemanggilan dr, Su- 
tudjuan pengangkatan kapal2 terse- |darsono ketua misi Fact Finding au Menteri Sunarjo tidak meng- |tersebut ada hubungannja dengan hendaki, bahwa djika sudah ditanda- ! soal mutasi2, 

  

gan bahan BNN 

  

  
menjerahkan diri. Atas pertanja- | 

  

Utk CeaseF'ireInd-China 
Laniel Minta Ho 

Adjukan ..Usu 
PERDANA MENTERI Perantjis 

mengandjurkan kepada Vietnam 
kan ,,usul2 jang patut” untuk mengadakan 
menembak. Kata Laniel seterusnja, 
luar negeri parlemen Perantjis, 

Chi Minh Supaia 
2 Jang Patut” 

Joseph Laniel hari Selasa 
Ho Chi Minh, supaja mengadju- 

penghentian tembak 
— dalam perdebatan seksi 

— tudjuan Perantjis bukanlah 
Supaja Vietnam Ho Chi Minh menjerah tanpa sjarats dikatakannja 
bahwa Perantjis dengan kata se 
(Vietnam Bao Dai dil) bersedia 
patut, dalam suatu penghentian 
Ho Chi Minh mengadjukannja. 
Laniel membuka pidatonja tadi 

dengan mengutarakan sikapnja 
dalam konperensi 3-Besar dipu- 
lau Bermuda kelak. Kata Laniel, 
apabila Perantjis membitjarakan 
hubungan dengan Sovjet Uni ber 
sama Winston Churchill dan Ei- 
senhower, maka Perantjis “akan 
berusaha memungkinkan  diada- 
kannja perundingan dgn  Sovjet 
Uni. Tetapi Perantjis "tidak akan 
berbuat demikian, apabila harus 
melepaskan apa jang sudah dila 
kukannja dan sudah - membawa 
hasil2.- Mengenai soal Indotjina 
dalam konperensi Bermuda, La- 
niel menerangkan bahwa - sikan 
nja akan didasarkan atas keingi- 
nan parlemen Perantjis jang “di 
njatakan ketika tgl. 28 Oktober 
IL, ialah ,.mendjalankan - segala 
usaha dengan djalan berunding, 
untuk  mentjapai “ pendamaian 
Asia.” 

Ingin lekas damai, sebab... 
Dikatakannja bahwa  tertjapainja 

perletakan sendjata di Korea itu me 
rupakan bukti, bahwa persengketaan 
bersendjata itu dapat diachiri. Perle 
takan sendjata ini hendaknja di dja 
dikan titik permulaan untuk mem- 
peladjari garis2 besar segala masa- 
lah Timur Djauh jg masih bergan- 
fung. Menurut Laniel, Perantjis se- 
karang dengan suara bulat meng- 
hendaki supaja selekas2nja berachir 
lah suatu keadaan jg djuga merinta 
ngi perluasan peranan militer Peran 
tjis dalam usaha pertahanan Eropa. 

Selandjutnja  Laniel mengemuka- 
kan, bahwa ketika tgl. 8 Oktober 
jl. menteri luar negeri :RRT telah 
mengutip nota Sovjet tgl. 28 Sep- 
tember, dalam pada itu menteri 

laar negeri RRT mengatakan bahwa 
konperensi politik jg disebut2  da- 
lam persetudjuan perletakan sendja- 
ta Korea itu harus memungkinkan 

diadakannja perundingan setjara da 
mai, guna mengatur penarikan kem 
bali segala pasukan asing, pemetija- 
han masalah Korea sendiri dan dju- 
ga Soal-soal lainnja. (Antara). 

Usaha Penjalihan Ke- 

awanau Madju 
Walau Belum Seperti Jg Diharapkan : 

Keterangan Wongsonegoro 
DALAM SUATU pertjaka pan dgn ,,Antara” wakil P.M.-I 

Wongsonegoro menerangkan, bahwa angka2 kini telah menun- 
djukkan berkurangnja kedjahatan grombolan2 terhadap keama- 
nan. Ini semua adalah suatu tanda, bahwa usaha keamanan di- 
dalam negeri madju, tapi ini belam 
Wongsonegoro membantah kebe naran berita 
bahwa kekatjauan di Indonesia makin memuntjak. Ia mengang- 
gap desas-desus itu dibesar-besarkan 
dan sama sekaii tidak sesuai dengan kenjataan. Menurut Wong- 
sonegoro di Atjeh jang dulu sangat dikuatirkan itu kini hanja 
terdapat gerilja ketjillan sadja. Di Diawa Barat serangan2 grom- 
bolan sangat berkurang djika dibandingkan dengan d'masa yang 

diharapkan. Mr. seperti « 

jang mengatakan, 

oleh golongan2 tertentu 

R.M.S.? telah menjerahkan diri. 

geri mempunjai staatsrechtelijke 
functie jang tidak dapat disama- 
kan dengan buruh  partikelir, 
Buat Indonesia belum diambil su 
atu pendirian jang tegas menge- 
nai hal ini, demikian mr. - Wong- 
sonegoro. Sementara itu kalang- 
an jang berdekatan dengan ke- 
menterian Perekonomian dan 
pimpinan B.R.I. menerangkan, 
bahwa sampai sekarang masih di 
nantikan suatu sikap tegas dari 
pemerintah tentang niatan mogok 
dari buruh B.R.I. Inspeksi Dja- 
wa Barat. 
Kalangan tadi menjatakan penda- 

patnja, bahwa agaknja akan sulit 
bagi pimpinan BRI maupun  fKihak 
Kementerian Perekonomian untuk 
memberikan suatu pendapat tegas 
lentang segala pernjataan jang ber- 
asal dari kalangan pegawai. Tehnis 
dari persoalan penghentian Inspek- 
tur BRI Djawa Barat itu kini telah 
mendjadi kabur dan tidak zakelijk 
lagi, sehingga telah mendjadi per- 
soonlijk dan bukan tidak mungkin 

pakat negara2 bagian Indotjina 
untuk mempeladjari usul2 jang 
tembak-menembak, apabila pihak 

Baji 20 Bulan 
Sudah Hamil" 

4 Bulan. . 
AKADEMI PENGOBA- 

TAN 'Peranijis telah meneri- 

ma laporan dari seorangYpro- 
fessor di  Aldjazairiah, berna- 
ma Lombard, bahwa ia telah 
mendapatkan  embryo (ben- 
tuk permulaan dari baji) ber- 
umur 4 bulan didalam perut 
baji jg berumur. 20 bulan. 
Baji tadi mula2 dikira men- 
derita cyst didalam badannja 
dan .ia tampaknja kesakitan, 
lalu dilakukan operasi oleh 
para dokter. 

Embryo tadi  pandjangnja 
kira2 15 senti. Peristiwa2: se- 
matjam ini sudah pernah ter- 
djadi diwaktu jg lampau. 

Ilmu pengetahuan membe- 
rikan peristiwa tadi nama 
,endocymian  parasite”,  te- 
tapi hingga kini belum dapat 
memberikan pendjelasan.       

Dojan Kerang 
Dalam 17 Menit Ha: 

biskan 180 Ekor 
Jack Windourne dari Sydney, 

Australia, hari Selasa berhasil 
menelan 180 ekor kerang (sema 
tjam ,,bekingking”) dalam tempo 
17 menit. Dengan demikian ja 
telah merebut djuara makan ke- 
rang 1953 untuk New South 
Wales, 

Keterangan2 lebih landjut ten 
tang djuara kerang ini adalah: 
umur 40 tahun, tinggi badan 1.85 
meter dan berat Y9 kp. 

  

KEPALA GEROMBOLAN B.R. 
DITEMBAK MATI OLEH 

ANAK2 BUAHNJA 
SENDIRI. 

Mahrup bin Hadji Nawawi, sa 
lah satu kepala gerombolan 
.Bambu-Runtjing?, Selasa “ma- 
lam pada djam 23.00 telah ditem 
bak mati oleh 4 orang jang me- 
aurut dugaan polisi adalah anak2 
buah Mahrup sendiri. Penembak- 
an terhadap kepala gerombolan 
»B.R.” jang sedjak lama di-tjari2 
oleh polisi itu, menurut ketera- 
ngan djurubitjara kepolisian Dja 
karta Raya, terdjadi disalah satu 
tempat didaerah  Kramatdjatis 
sang korban mendapat 8 kali tem 
bakan sendjata stengun dibagian 
perut jang menjebabkan isi perut 
nja berhamburan. 

Menurut dugaan, mungkin 
pembunuhan atas diri kepala ge- 
rombolan. ,,B.R.” tersebut dilaku 
kan oleh anak2 buahnja karena 
Mahrup dianggap tidak adil mem 
bagi-bagi ,,hasil pekerdjapn-ber- 
sama”. (Antara) 

ANTAL APRO WAKIL PER- 
DANA MENTERI BARU 

' HONGARIA. 
Radio Budapest Selasa menjiar 

kan bahwa menteri pembangunan 
Hongaria, Antal Apro, telah di- 
angkat mendjadi wakil perdana 
menterj. Tidak diumunykan siapa 
jang menggantikan Apro. 

  
  

telah ,,ver-politik”, Atas pertanjaan 
kalangan tadi kemudian menerang- 
kan, bahwa dilihat “dari keadaan 
pimpinan BRI maka adalah terlali 
di-bikin2 dan di-besar2kan, bahwa 
mutasi jang dilakukan terhadap pim- 
pinan BRI Djawa Barat itu dilaku- 
kan dengan perantaraan telpon sa- 

dja, Soal ini tentu akan mendjadi 
perhatian pemerintah pusat  meng- 
ingat vitalnja Bank Rakjat Indone- 
A3 demikian kalangan tadi, (Anta- 
ra), 
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Komandan C. P. 
DA APD un Tengah, Bapak Wali Kota, 
Komandan 
Wk. Kepolisian 
Komandan-2 Sek si 
Perwira, Bentara dan Ksatria, 

Hi 5 5 

:. Wakil-2 Organisasi, 
sekalian jang tidak 

— berkenaan dengan pemakaman Djenazah — 

Almarhum - 

JAHMO 
# 5 N.A.C. : 

Anggauta Corps Pulisi Militer Detasemen Garnisun IV/ 
5, pada tanggal 24 November 1953 

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan ini. kami utjapkan beribu-ribu terima kasih 

atas perhatian jang sebesar-besarnja dan kundjungan : 

Bapak Panglima Divisi Pangeran Diponegoro. 

Bapak Kepala Staf Divisi Pangeran Diponegoro. 

beserta: Wk. Gubernur Djawa-Tengah, Wk. Residen Sema- 
rang, Kedjaksaan Tentara 

Negara Karesidenan Semarang, 

Semarang/ Pati, Wk. 
M. Batalion IV, Wk. Kepolisian 

Komandan K.M.K.S.U., 

I s/d. IV Polisi Negara, para 

O.P.R., Njonja-2 dan Saudara-2 
dapat disebut satu persatu, 

Sersan/P.M. 

4781514. 

djam 15.00, karena: 
gugur sebagai Bunga Bangsa dalam menunaikan tugas ter- 
hadap Nusa dan Bangsa pada tanggal, 23 November 1953 
djam 20.30. — : 
““ Atas bantuan moreel dan materieel kami utjapkan 
beribu-ribu terima kasih. ' — 

SP ' Semarang, 25 November 1953. 

  

Baru terbit : 
Perundanz-U 

Tah 
704 halaman. Harg 
Luar kota Rp. 83.— 

BODJONG 21 — 

CORPS PULISI MILITER 
DET. GARN. IV/5. 
KOMANDAN : 

t.t.d. 

(SOESETIO) 
Letnan I/P.M. 

undangan Nasional 

un 1951 
a Rp. 80.— 

DORP 
T elf. 544 — SEMARANG 

in 
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ae Be BA M7 MA K5 SS 000 000 
The 3rd. number of the 

Ti 

    

  

54 

in Technicolor 

will be put on: 

market soon. 

It will contain 

popular songs like: 

VAYA CON DIOS — SAY YOU'RE MINE - AGAIN 
— THE SONG FROM MOULIN ROUGE — PRE- 
TEND — WHY DONT YOU BELIEVE ME — Hl- 

# TnL HILO-— IBELIEVE 
SONG — MY JEALOUS EYES 

THE CHOO-BUY 
I WENE 19 

YOUR WEDDING — THAT DOGGIE IN THE WIN- 
DOW — TAKES IWO TO TANGO — IM YOURS: 
— JUST ANOTHER 

Consist of 36 pages, with attractive a 
raits of famous actors and actresses in 

' printed on glossy paper. 
Place your orders directly 
MENT otf: 

»sAC ME” 
1, Djalan Gedong 

or to our agents: 

POLKA, etc. 
and wonderful port- 

various colours, 

to the HEAD SALES DEPART- 

SONGBOOK AGENCY 
DJAKARTA-KOTA, 

TOKO BUKU HO KIM YOE — SEMARANG 
Price: Rp. 7,— a copy plus Rp. 1,50 for handling, posta- 

ge and REGISTERED MAIL. 

OB Aa AA 

Penarikan 

Sweepstake 
25 Nopembe 

tidak djadi dilakukan di Balai 

pat di HOTEL DU PAVILLON. 

Sao “DD Dr 

  

r djam 19.00 
Wartawan, akan tetapi bertem- 

IMS—Prop. 
  

  

“DPEIARI: 
a. Beberapa tenaga pem bukuan dengan idjazah S. M. P. 
dengan Boekhouding A jang telah berpengalaman. 

b. Seorang verkoper. 

c. Seorang tenaga jang dapat mengerdjakan reklame. 

d. Seorang werktuigkundige dengan idjazah S.T./S.T.M. 
jang telah berpengalaman. . 

e. Seorang bouwkundige dengan idjazah S.T./S.T.M. jang 
telah berpengalaman. 

Surat-surat lamaran supaja dialamatkan kepada harian ini 
dengan no. 4/3350, 

  

  
  

,.Utjapan PU Kasih“ 

  

PERHATIAN! . | 
Surat2 harap disertai prangko 
Rp 3.— buat balasan, 
Praktek 8—10 dan “17—18. 
Saptu sore, Minggu dan Hari 
Besar tutup. 

Dengan ini kami memberitahu 
kan bahwa penjakit saja, ialah 

3 sakit perut, badan panas, pusing, 
kaki tangan dingin, telah SEM- 
BUH kembali setelah mendapat 
obat dari sdr. DJOCO OCCUL- 
TIS Djl. Grogolan No. 21/SM 
Solo. 

Kemudian kami mengutjapkan 
banjak terima kasih atas. perto- 
longan saudara. 

Hormat kami, 

SUPARMI 

Djl. Kep. Tengah No. 44 
di SOLO 

  

Bantulah P M. L 

sih agak gelap, maka ketika Po- 
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Kabar Kota 
MAU REBUT PISTOL 

POLISI : 
| Hari Rabu pagi ini, kira2 pus 
kul 5, didaerah Pelabuhan Sema- 
rang terdjadi suatu peristiwa, di- 
mana seorang Polisi telah 'ber- 
gulat dengan seorang pendjahat | 1x ai RN 
jang mestjoba merebut pistolnja, ' Pulau-Kerapan) dan ,,Goes” di 

enurut keterangan duduknja |Pulau-Kerapan tadi berarti Pak: 
perkara itu dapat dituturkan sbb. Giadi ” bukannja seperti — Goes 

Kira2 djam 5 pagi, seorang R. M. Sir-pong jang berarti Bagoes 
pentjuri telah ditangkap oleh pem Raden Mas Sir-pong!!) tidak mau 
djaga di H.W. 9 dan kemudian kalah sama Djenderal Nadjib. 
diserahkan kepada douane. Agar! Kalau Nadjib hapuskan segala se- 
pendjahat tadi dapat — “dise idiki butan Pasha dan Bey: sekarang Goes 
perkaranja lebih landjut, kemu- “Saleh dikalangan balai-kotanja mau 
dian fihak Polisi diberi tahu. Se- hgguskan segala turahan feodaal jg. 

belum Polisi datang, ternjata pen b€fupa sebutan .pandjenengan da- 
djahat itu berhasil nelofoskan 'em”, dalem” dan begitu seterus- 

i i 3 ntt. nja. 1 : : ar 

Ian dat Mena Ie na i Sir-pong, eh keliru, Bagoes Sir- 
kasta Nana ga 'a. POng setudju banget dengan Goes dang kapok. Karena tjuatja ma- saleh. 

   

  

    

    

   

: PANDJENENGAN. 
PanDDjenengan — Goes Raden 

| Mohammad Saleh, walikota Solo 
| (pandjenengan 
Imaklum “pak Saleh asalnja dari 

isi hendak menangkap pendin- | Itu namanja demokratis banget. Tju- 

hat Ne Nan Mean aa demokratisering-nja Goes Saleh ini, 
Lan Lana Lg La Kedaaa ab djuga bisa merata sampai dikalangan 

nami ta p' laun Na ibagaian dapur rumah tangga Pak 
Bana nat Tiba2 ditempat Saleh sendiri di Lodji Gandrung! ! 
aa Lim Panjat Bet Sebab kaluk Sir-pong tidak salah Ya 1 bc anus Naa dengar, waktu ia ngundjungi Lodji 

aa basitnia dan” sisa Gandrung, didapur-nja masih TER- 
an ai Pa -. dapat Na sg abg Seneng pa perkata- 

262 aa : ... am dalem, dalem, ndoroooo......... 

but pisoinja. Akibat dari penjer “cenggasck Bhotn, Goes Sai 
seru antara pendjahat dan Polisi. 

Perebutan p'stol ini. kemudian 
menjebabkan pelatuk (trekker) | 
lari pistol tadi menegang dan 
achirnja pistol meletus dgn scm- 
dirinja. Sialnja peluru tepat me- 
ngenai kepala pendjahat tadi 
hingga ia rebah dan meninggal 
pada saat itu djuga. 

PENDJELASAN PERWIRA 
PERS TT IV. 

  

AL OUR-AN JANG DITERBIT 
KAN J.S.I. BANJAK TER- 
DAPAT KESALAHAN2 ? 

S3 Kepada ,,Antara” Semarang di 
Untuk mentjegah timbulnja duga- kabarkan bahwa tjetakan kitab 

an2 jang tidak pada tempatnja me-| Al Our'an dari Amsterdam jang 
ngenai peristiwa disebelah barat Len knpa oleh Jajasan Sosial 
ta Semarang pada tanggal 23 No- Islam Djakarta (Indonesia) sa- 

nember 1933 malam, maka perwira nyak kanjak terdapat kesalahan2 
Pers T.T. IV “menganggap perlu sehingga menimbulkan susah un- 
memberi pendjelasan sebagai berikut: yk dibatja terutama bagi mereka 
Gerakan penggerebegan terhadap jang baru beladjar. Kerusak2an 

beberapa orang dari gerombolan jg. ' atau kesalah2an tersebut dikata- 
dilakukan pada tanggal 23 Nopem- kan terdapat pada Ik. 100 kali- 

ber 1953 malam itu adalah merupa- hat dalam tiap2 djuz dan surat. 
kan suatu Rentetan dari kedjadian2 Tidak diterangkan Kupat 

tag Reni Te lama « kita intai evemplar kitab itu ditjetak tetapi 
2: 5 dari sebanjak jang sudah terbit Setelah penggerebegan di Sema- TI jang 

An papar An : ada telah banjak jang didjual dalam rang Barat tsb. dimulai, maka pada kalangan muagat Islam, 5 . : Mena | 
malam itu djuga “lantas kita susu ISL-atktasi Mr. Assaat ak 

  

  

dengan penangkapan2 di tempat! S.L dik 
lain, seperti di Kaliwungu, Mang-j dang Kjahi H. Iskandar selaku 
kang d.LI. . penulis dengan bertugas mem- 

Djadi gerakan penggerebegan tsb. |peliara tjetak atas Kitab2 Al 
jang Our'an tsb. bukan merupakan tindakan 

PENANGKAPAN DI HOTEL. mendadak, tetapi sudah semendjak : 
sebulan jang lalu telah kita lakukan| Senen malam jbl. oleh fihak jang 
persiapannja. Dari beberapa ang- berwadjib telah dilakukan "penang- 
gauta gerombolan jang telah kita kapan terhadap beberapa orang jang 
tangkap tsb. ternjata dapat kita per- menginap dalam hotel ,.Oewa” di 
oleh pengakuan tentang rentjana2 Semarang. Dalam penangkapan tiu 
mereka “untuk menimbulkan keka- seorang pendjahat jang telah lama 
tjauan di Semarang dan gerakan2 mendjadi kedjaran fihak berwadjib, 
persiapannja, sehingga meskipun ada ' dapat dibekuk dengan tidak mela- 
beberapa orang dari gerombolan jg. Iwan. Pendjahat ini bernama S. dan 

dapat lolos dari gerakan penangka-| sering melakukan kedjahatan2 - di- 
pan kita, namun usaha2 untuk da-j daerah Jogjakarta. t 

  

pat menangkap mereka itu  tetap| Pada lain kamar dalam hotel tsb. 
dapat terus kita lakukan, demikian ' ditangkap djuga 2 orang, masing? 
keterangan perwira pers T.T. IV. bernama M. dan-D., jang menjim- 
APOTHEEK PETANG HARI. |Ipan 2 putjuk sendjata api berikut 
“Hari ini Apotheek V. GORKOM Ea Pemeriksaan terhada 

-Bodjong 135 dan KOO-HWIE Pcko- ! kedua orang ini, - diserahkan leb 
Idjan 99 dibuka-hingga djam 20.00. #landjut kepada fihak CPM. 

Hadiah -Hadiah Jang 
  

pakai dua dd Ihoo: |V 

ming Bagoes Sir-pong usulkan supaja | 

  

If Subandrio: 
Eropa Barat Akan Un- 
tung Dgn Kerdja-sama 
Dengan Negara2 Timur 

Djauh 

DUTABESAR Indonesia di 
London, dr. Subandrio dalam pi 
datonja di Glasgow menerangkan, 
bahwa bangsa2 dari negara2 jg 
telah madju akan membantu mem 
pertahankan tingkat kehidupan 
di Amerika dan Eropa-Barat dji 
ka mereka memberi bantuan 

hidupan bangsa2 dari negara2 ter 
belakang. Dr. Subandrio selan- 
djutnja menjatakan kejakinannja, 
bahwa Eropa Barat akan tetap 
memperoleh keuntungan dari ker 
dja-sama baru dengan “ negara2 
terbelakang dari Timur Djauh. 

Keterangan2 ini  diutjapkan 
olehnja dalam suatu konperensi 
untuk membitjarakan diperbanjak 
nja bantuan kepada negara2 jang 
terbelakang. Dalam  konperensi 
tsb. diputuskan. untuk memben- 
tuk golongan2 penabung guna 
melaksanakan rentjana pemberian 
.bantuan kepada masjarakat2 desa 
dinegara2 ini. Bantuan itu diusul 
ikan berupa pengiriman barang2, 
alat2 pertanian dan bibit jg baik, 

“| demikian menurut dinas penera- 
““Ingan Inggris di Djakarta. 

|Tabungan Pos 
Rente 2,64"/, Sampai 

Djumlah 5000 

SIDANG PLENO Parlemen 
hari Selasa jg dihadliri oleh 124 
anggauta dengan suara bulat te- 
lah menjetudjui rentjana undang 
undang tentang peraturan menge 
nai Tabungan Pos. Antara lain 
ditentukan untuk memberi bunga 
2.64 pCt setahun atas tabungan 
sampai Rp 5.000 dan selebihnja 
dari djumlah tsb. tidak diberi 
bunga. Mengenai gadji dan pen- 
siun bagi direktur serta pegawai 
Tabungan Pos, akan ditjarikan 
djalan untuk memperbaiki hasil 
nafkah para pegawai Tabungan 
Pos dgn mengambil dari Fonds 
Tjadangan Bank tsb. (Ant.) 

  

PAMERAN SENI LUKIS KA- 
NAK2 DARI BEBERAPA 

NEGARA. 
Atas usaha Walikota dan Lem 

baga Pendidikan Tertulis Dunia 
Pengetahuan ,,Sampurna” di Se- 
marang dengan dibantu oleh be- 
berapa pihak tg. 30/11 “di Sema- 
rang untuk pertama kali akan di- 
adakan pameran seni lukis tjipta 
an anak2 berumur kurang dari 
15 tahun dari Djerman, Inggeris, 
Djepang, India dan Indonesia. 
Maksud. pameran ini jalah untuk 
memperkembangkan kesenian itu 
diantara chalajak terutama anak2 
didaerah ini. Pameran akan ber- 
langsung hingga 4/12 dan menu- 

, kabar, gambar2 tersebut akan 
“diangkut ke Ceyjon untuk dipa- 
|merkan disana. 

Djumlah gambar sebanjak 150 
— 200 buah. 

SEORANG LUKA KARENA 
DIBATJOK. 

Hari Sabtu sore jbl. di djl. Pur- 
'wodinatan Selatan (Altinestraat) ter-   Serba Bagus 

UNTUK PERLOMBAAN2 SEPEDA, BETJAK, 
BROMFIETS, SEPE DAMOTOR dan KARANG-ME- 
NGARANG BERKENAAN DGN DIADAKANNJA 

Pekan Lalu Lintas Kota Semarang 
PADA TANGGAL 29 NOP. S/D 6 DES. 1953 
Dapat dilihat di ,,T OKO LAREES” — BODJONG 
Tatkala Perlombaan Ketangkasan (Behendigheidswed- 

strijd) untuk sepedamotor di halaman SMA-B, Djalan 

- Oci Tiong Ham, djam 4.30 sore pada tg. 5 December 
(atau 6 December bila hudjan), oleh Sdr. MEYERS, 

djuara perlombaan2 sepedamotor dan mobil, akan di- 
pertundjukkan DEM ONSTRASI AKROBATIK BER- 
SEPEDAMOTOR ! Menjaksikanlah demonstrasi jg 
hebat dan perlombaan ketangkasan jang lutju ini! 

  

Semua perlombaan2 terbuka untuk umum. Pendaftar- 
an di Toko Larees, Bodjong, akan ditutup pada tg. 
26. Nopember 1953 petang. 3 
Selain piala2 Sin Min, Panglima, Wali Kota, Kepoli- 
sian, Hok Sing, Pompa, Lido, Smg.. Modemag.. dsb. 
dan barang2 lainnja kepada para pemenang akan di- 
berikan djuga Diploma dari Polisi dan Wali-Kota. 
PANITYA PEKAN LALU LINYAS 
KOTA SEMARANG Ketua: Johnny Anwar, Kom. 
Pol. Kepol. Karesidenan, Wakil Ketua: Letnan Soedi 
arto, C.P,M. dan D. Karim, Insp. Pol. Kepala Pol. 
Lalu Lintas. 
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PEMBERIAN TAHU 
Dengan ini dipermaklumkan, bahwa mulai salat ini, 
Sdr. THE KIEM DJOEI sudah tidak duduk lagi dalam badan 
Pengurus TIH YU HUI — ,,UNION”, Semarang. 
Mengenai soal HOO SOE (persewa'an Rumah Perkumpulan dil.) 
jang tempo hari untuk sementara waktu diurusnja, para peminat 
hendaknja sekarang suka berhubungan langsung dengan : 
Sdr. ONG KWIE HOK, Dji. Mataram 357 atau Seteran 91, — 
Semarang. 

2 Semarang, 25 November 1953 
TIH YU HUI .— ,,UNION”. 

— SEMARANG — 
Pengurus: 

Ta TS LL SS AS SI RL LL LS LL LL LL LL LL LL AL 

      

Perlu - Untuk - Diperhatikan ! 

Telah datang SEPEDAMOTOR merk: ROYAL ENFIELD 

Model Tahun 1953 — 350 cc. 

Persediaan Terbatas: JAWA TWIN 350 cc Model th. 1953, 

Merk tersebut sudah tidak asing lagi untuk penggemar 

sepedamotor 

) N. V. ,, Prawira - Mulja” 

        | MALIOFORO 43 — Telf. 668, — JOGJA. 

  

djadi suatu peristiwa, dimana se- 
orang bernama S. telah mendapat 
luka2 hebat karena beberapa batjo- 
kan dengan bendo jang dilakukan 

oleh 2 orang dan mengenai bagian 
kepala dan lehernja. Dengan segera 
S. lalu diangkut ke RSUP untuk 

: mendapat perawatan lebih djauh. 
|Menurut keterangan ketika S. meli- 
ihat beberapa orang lagi main do- 
Imino, setjara mendadak ia telah di- 
iserang oleh 2 orang jang sudah di- 
ikenal dengan membawa bendo. Aki- 
bat dari serangan tadi seperti ditu- 
turkan diatas. Polisi jang segera ber- 
tindak berhasil menangkap 2 orang 
jang mendjadi kawannja fihak jang 
menjerang jang berhasil melarikan 
diri dan kini sedang ditjari. Mung- 
kin serangan itu disebabkan, karena 
dendam hati. - 

  

M. S. RAHAT 
Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat baajak pudji 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 
njakit. 'ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara (Pagi 9—12 
(Sore 5—7 
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KURSUS. KURSUS 
TERTULIS 

Seni Potret, Ilmu Sihir, Bahasa 
Inggeris, Mesin Tulis, Gerak Ba- 
dan, Papan Hitung. 

Keterangan dikirim pertjuma. 
Prospektus lengkap Rp. 1,— 
HERMES INSTITUTE 
(MR/210) Bandung, 
NN An na Aa an aa aa aa 
KELAK TALK 

SAM KOK 
Siapa ingin batja riwajat SAM: 
KOK jang termashur itu, boleh 
berlangganan 

MINGGUAN TJERMIN 
3 bulan" Rp 17.— 

Mingguan Tjermin 
Pasar Besar 76 — Surabaja.   

guna mempertinggikan tingkat ke | 

tahuanTenta 

- 

3 

Amerika Kurang Penge- 
ng Indonesia 

Kalangan Intellek Amerika Pen Indonesia 
Berhak Menentukan Nasibnja endiri: “Tapi Ka- 
langan Politik Amerika Umumnja Kurang Simpatik 
Te-hadip Indoresia, Keterangan Hadji Agus Salim 

HADJI AGUS SALIM, jang baru kembali dari perkundju- 
ngannja ke Amerika Serikat, menerangkan kepada PI.Aneta, bah- 
wa kundjungannja kali ini ialah 
hasiswa dan organisasi2 "Humanitarian.” Ja tinggal di Amerika 10 | 

untuk bertemu dengan para ma- 

bulan lamanja, dimana ia memberikan kuliah2 pada Cornell Uni- 
versity di Ithaca, New York, tentang mas'alah2 agama Islam. An- 
tara 27 Mei dan 2 Djuli Hadji 
untuk menghadiri 

Agus Salim berada di London — | 
penobatan — dan di Nederland, dimana ia 

menderita 'sakit beberapa hari lamanja. Menurut Hadji Agus Sa- 
lim orang di Amerika banjak sekali jang belum mengetahui ten- 
tang Indonesia. Ketika ia berdjumpa dengan presiden Eisenhower, 
presiden Amerika itu mengatakan kepadanja, bahwa ia tidak banjak 
mengetahui tentang Indonesia. 
Karena kurangnja  pengetahu 

an itulah kerap kali terdjadi ke- 
salahan2 dalam langkah2 jang di 
ambil oleh Amerika, demikian 
kata Eisenhower kepada H. Agus 
Salim. Dari pertjakapannja dgn 
Eisenhower itu ternjata, bahwa 
Eisenhower dengan ichlas. meng- 
hendaki adanja persahabatan erat 
dengan Indonesia. Presiden Ame- 
rika itu menghendaki pula adanja 
hubungan dagang jang baik anta- 
ra Amerika dengan negara2 lain- 
nja. 
FEtadji Agus Salim menerang- 

kan, bahwa sungguhpun presiden 
Amerika sebagai chief executive, 
tampaknja mempunjai kekuasaan 
besar, namun kerap kali oleh 
fihak oposisi dilakukan obstructie 
dan rintangan? terhadap admini- 
strasi. Dari kaum partai republik 
sendiri Eisenhower pada waktu 
ini mendapat rintangan2, dianta- 
ranja dari MacCarthy. 

Di Amerika, terdapat gerakan iso- 
lasionisme dari suatu golongan con- 

servatief dari partai republik. Go- 
longan ini berfikir setjara konserva- 
tif dan menghendaki agar Amerika 
Serikat keluar dari PBB dan agar 
supaja PBB — jang berkedudukan 

di New York — dikeiuarkan dari 
Amerika. Mereka berpendapat, bah- 
wa Amerikalah jang paling banjak 
mengeluarkan uang untuk iuran 
PBB. Golongan ini menganggap wah 
wa Amerika dapat hidup sendiri de- 
ngan aman dan damai, padahal n:e- 

reka melupakan, — bahwa samudera 
Pasifik dan Atlantik sekarang ini ti- 
daklah merupakan “suatu ,,beveili- 
ging” dari Amerika. 

Hadji Agus Salim  menjatakan, 
bahwa ia tidak bertemu dengan 
orang2 politik di Amerika. Ia hanja 
membitjarakan soal2 politik dengan 
para mahaguru dan mahasiswa sa- 
dja. Kaum politisi Amerika sudah 
djatuh namanja. Partai2 dalam men 
djalankan politiknja, menurut ang- 
gapan orang2 jang tidak berpolitik 
di Amerika, sering? membelakang- 
kan kepentingan negara untuk ter- 

lebih dahulu memenuhi kepentingan 
partai. 

Hidup tambah mahal. 
Hadji Agus Salim  menerang- 

kan pula bahwa. penghidupan di 
Amerika kini bertambah mahai, 

disebabkan oleh politik perdaga 
ngan Amerika, -jang melarang 
import dari barang? jang dapat 
dihasilkan oleh Amerika sendiri. 
Baru2 ini beberapa ,,chambers of 
commerce” telah menjarankan su 
paja rintangan2 dalam perhubu' 
ngan dagang antara Amerika dgn 
luar negeri dihilangkan. Panda- 
ngan kaum politisi di Amerika 
terhadap luar negeri banjak- dipe 
ngaruhi oleh politik isolasionisme 
itu. 

Dalam kalangan politik Amerika 
orang tidak simpatik — terhadap In- 

KERUGIAN Rp. 10.000.— 
Senen siang jbl., ditempat pema- 

sakan teh miliknja sdr. Liem Ing 

Kian jang berada di Gedonggula 
(Sebandaran Wetan) telah terdjadi 
kebakaran, akibat salah satu tempat 
pemasak teh (oven) jang panas men- 
djilad tampah2 kering  didekatnja. 
Untung mendjalarnja api dapat di- 
tjegah dengan bantuannja beberapa 
penduduk, pegawai dan datangnja 

alat pemadam api. Menurut ketera- 
ngan Polisi Seksi II, kerugian jang 
dialami Ik. Rp. 10.000.—. 

AIDIT DI SEMARANG, 
Sdr. Aidit, Sekdjen. PKI pada 

tanggal 27 Nopember 1953 djam 
19.00 akan mengadakan tjeramah 
digedung sekolah Sin You She, 
djalan Stadion. Soal2 jang hen- 
dak dikemukakan ialah mengapa 
P.K.I. menjokong Kabinet Ali— 
Wongso dan Program P.K.I. Pa- 

donesia selama Indonesia tidak me- 
nentang komunisme dan tidak meng 
ikuti djedjak golongan jang menen- 
tang komunisme. Djikalau Indone- 
sia menerima bantuan Amerika, ma- 
ka hendaknja Indonesia pun melu- 
kukan pula kehendak. Amerika, de- 
mikian pendapat orang dalam kala- 
ngan politik. Pendirian ini di Ame- 
rika populer. 

Tetapi lain sekali pendirian kaum 
intelek Amerika. Mereka berpenda- 
pat, bahwa negara2 jang merdeka, 
seperti Indonesia, berhak menentu- 
kan nasibnja sendiri. Mereka dapat 
memahami dan mempertjajai pendi- 
rian Indonesia, — sebagai  anggauta 
PBB, jang menganggap salah sekali 
bilamana memihak padu salah satu 
blok jang bertentangan jang kedua- 
duanja anggauta PBB. 
Kaum intelek. Amerika itu pertja- 

ja akan keterangan fihak Indonesia 
jang  berpendirian bahwa segala se- 
suatu itu harus diselesaikan dengan 

damai melalui PBB, dan bahwa dji- 
kalau dunia ini sudah terpetjah men- 

djadi dua blok PBB tidak akan ada 
artinja. 

Demikian antara lain kesan-kesan 
Hadji Agus Salim dari pengundju- 
ngannja ke Amerika Serikat. (Pia). 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 27 Nop. 1953: 

Djam 06.10 Biola dan piano: 06.45 
The Skyrockets, 07.15 Langgam & 
Krontjong: dipagi hari hid. O.K. Tja- 
haja Bulan, 13.15 Njanjian Sam Sai- 
mun,. 13.40 Instrumentalia: 14.00 
Hiburan Siang. hid. O.K. Satrio: 

Salon: 18.00 Tjahaja Kemala: 18.30 

Setengah djam hid: Tiga Sekawan: 
19.30 Paduan suara bersama: 20.30 

Kesehatan Ibu dan Anak, 20.45 Nja 
njian 'Rany, 21.15 Irama Melaju 
hid. O.H. Penghibur Hati: 22.20 Hi- 
buran Malam hid, O.K. Melati Ku- 
suma, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 27 Nop. 1953: 
Djam 06.03 Chasidah: 06.15 Sua- 

ra Tini, Ismanto dan Ratna: 07.15 

Asiah dan Ramlee: 07.45 Conga: 
12.03 Jasni Dinah dan  Sutinah: 
13.45 Rajuan siang oleh O.K. Mur- 

ni, 17.05 Dunia kanak2: 17.45 Dua 
Biola: 18.00 Mimbar Pengsizhuan: 
18.15 Seni Karawitan: 19.30 Pili- 

han Pendengar, 20.30 Siapa peng- 
hibur2 kita: 21.20 Puspa ragam oleh 
R.O.S.: 22.15 Sandiwara Radio: 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 27 Nop. 1953: 
Djam 06.45 Njanjian Mesir dan 

Arab: 07.10 Riang ringan Instru- 
mentalia, 07.30 Kesenian Hindusta- 
ni: 13.15 Soal2 disekitar Rumah 

tangga: 13.40 Hidangan Siang oleh 
O.K. Persegam: 14.15  Vokalia ter- 

Tri Irama, 18.10 Klasik Ringan di- 
hari sendja, 18.30 Lagu2 Tionghoa: 
19.45 Pertjikan Sastera: 20.15 La- 
munan angin malam, 20.30 Kron- 
tjong/Langgam oleh O.K. Tjahaja 
Muda: 21.15 Obrolan Pak Besut: 
21.30 Dagelan Mataram tjer.: SI 
TOMPEL langsung dari panggung 
umum, 22.15 Dagelan Mataram (lan 
djutan), 23.30 Tutup. 

SALATIGA 
aa TAAT NAN 

PENGGANTIAN KETUA 
DPRD SALATIGA. 

(Dalam rapat pleno D.P.R.D. Sala 
tiga pada tgl. 21 Nopember jl. soal 
penggantian ketua berhubung dgn. 
permintaan berhenti dari sdr. Ds. 
Probowinoto, ternjata belum dapat 
diselesaikan oleh karena dalam pe- 
mungutan suara tentang di perta- 
'hankan sebagai ketua atau tidak ha- 
| silnja sama ja'ni kali ini 7:7. Se- 
mua anggauta hadlir, ketjuali sdr. 
Probowinoto sendiri jg sedang ber- 
pergian keluar Djawa. Melihat sua- 
sana dan djalannja perundingan me   da tgl. 29 Nopember djam 8 pagi 

sdr. Aidit akan bitjara dirapat 
umum jang akan diselenggarakan 
oleh P.K.I. di Aloon-Aloon, Se-   

  
ngenai soal tsb, agaknja aliran jg 
pro dan contra untuk melepaskan 
Ds. Probo itu sebagai ketua ma- 

marang. .Sing2 tetap mempertahankan pendi- 
ORANG2 REAKSI DALAM | riannja, sehingga seolah-olah 

S.B.LM, DISIKAT BERSIH. 
Dalam sidang Pimpinan Pusat 

SBIM ke-IlI pada tgl. 22 Nopember 
1953 di Surabaja, setelah mendisku- 
sikan tentang sabotase putusan2 Or- 

“Iganisasi jang dilakukan oleh Pimpi- 
nan2 Tjabang SBIM Surabajall (De 
Vulkaan), maka sesuai dengan bunji 
peraturan Dasar SBIM pasal VIII. 

— IV. ajat (1) dan (3) serta pasal. X 
ajat (1), memutuskan MEMETJAT 
SEMUA PIMPINAN SBIM Tia: 
bang Surabaja II jaitu: Sdr. Scedjo- 
no: sdr. Rijadin, sdr. Ibrahim: sdr. 
Soeratman, sdr. Doerachim. 
Dan untuk sementara men-non- 

aktifkan Tjabang SBIM Surabaja Il, 
Putusan ini berlaku mulai tgl. 22 

Nopember 1953 dan - semua hubu- 
ngan Organisasi jang dilakukan oleh 
Tjabang tsb. sedjak tgl. 22 Nopem- 
ber 1953 dianggap tidak sjah. De- 
mikian DPP SBIM Surabaja. | 
PERMINTAAN KEMBALI | 
METERAI TEMPEL. i 

Belum lama berselang oleh Peme- 
rintah Daerah Kota Besar Sema- 
rang telah diumumkan tentang pen-! 
tiabutan kembali permintaan idzia 
membuka warungan jang dahulu 
pernah diminta oleh Djwt. Ekonomi ' 
KBS. Berkenaan dengan itu, dari 
kalangan jang bersangkutan diterima 
kabar, bahwa djumlah orang jang 
minta idzin membuka warungan ta- 
di ada 7314 orang. Dengan demiki- 
an, maka harganja meterai tempel 
ada Rp. 21.942.—. Sampai tgl. 24 
Nopember 1953 jang minta kembali 
meterai tempel itu baru berdjumlah ' 
48 orang. Seperti diketahui permin- 
taan kembali meterai tempel ini, 
akan ditutup pada achir bulan No- 
pember ini dan meterai jang tidak , 
diambil itu akan diserahkan kepada' 
Jajasan atau Badan Sosial di Sema- 

MUROIN PAI rang, 

  

sukar 
untuk ditjarikan  ,,modus vivondi”. 
Sebagai telah dikabarkan terlebih 
dahulu, dalam tahun j.a.d. ini ds. 
Probo akan keluar negeri untuk se 
mentara waktu lamanja. 

MAGELANG 
Rp. 30.000 SUMBANGAN PE- 
GAWAI2 NEGERI UTK, CTN 

i KALIMANTAN, 
Fihak jang berwadjib di Magelang 

telah menjerahkan kepada gubernur 
Djawa Tengah uang sedjumlah Rp. 
30.000.— jang dimaksudkan untuk 
pembelian traktor. guna disumbang- 
kan kepada anggota2 C.T.N. jang 
bertransmigrasi di Kalimantan. Djum 
lah uang tersebut adalah hasil pe- 
ngumpulan dari pegawai2 negeri di 
seluruh karesidenan Kedu jang dila 
kukan atas andjuran residen Kedu 
sedjak tanggal 17 Agustus jang lalu. 
Sampai saat ini djumlah uang jang 
telah dapat dikumpulkan seluruhnja 
ada Rp. 40.000,—, 

  

RAPAT SAMODRA 
Pada hari Kemis sore djam 16.00 

tgl, 26 Nopember, dihalaman gedung 
Gris Bodjong Smg. akan diadakan 
rapat samodra oleh Konggres P.R.I. 
Dalam rapat samodra ini Bung To- 
mo akan menjampaikan hasil2 dari 
konggres partainja. 
PEMBUKAAN KURSUS PE- 

MILIHAN UMUM 

17.05 Taman Peladjar: 17.45 Musik | 

  

Hatsil2 Pertan- 
dingan D.O.K. 

Djateng 
Pertandingan? jg berlangsung pa- 

da tgl.:23 Nop. pagi hari sbb.: 
Bulutangkis: KPK Smg. — KPK 

Pati 2—1, Mobbrig, — KPK Sura- 
karta 2—1. 

Tennis: KPP I — Kedu II 2—0: 
KPP II — Mobbrig. II 2—0: Pati 

(TI — Semarang II 2—1, Solo Il — 
Solo 1-2—0. (w.o.). 

Volleyball: KPK Surakarta 
KPK Smg. 2—I: KPK Banjumas 
— KPK Pati 2—0: KPK Banjumas 
"— KPK Kedu 2—1, 
Menembak: djarak rintangan 100 

m., 75 m., 50 m. dengan mauser 
'karabijn. Djuara 1  Abdulwahab 
AP. II (Pati): 2. “Kartorumekso 
Kdmp (Surakarta), 3. Sigunardjo 
Kdp (Mobbrig). Hasil menembak 
dengan P.M, Beretta ialah djuara 1 
Matsalim Kdp (Pati), 2. Kho Djien 
Tik A.P. I (Pekalongan), 3. Moh. 
Djony A.P. II (MBR Smg.). Dgn. 
C.O.P. revolver djuara 1. R.E. 
Lenggono LP. IE (£mg.): 2. H. Su- 
warno PIP II (Pekalongan), 3. Mak 
sum IP II (Mobbrig.). Adapun djua 
ra rombongan (regu) ditetapkan 
sbb.: 1. Mobbrig. Djateng dengan 
angka 542, KPK Smg. dengan ang- 
ka 540 dan 3. KPK Pekalongan 
dengan angka 514. 

Atletik lontjat “djauh:  Perseora- 
ngan djuara 1 Satimin (Mobbrig) 
5.99 m., 2. HG Pilaat Smg. 5.89 m., 
3. Daliman (KPP) 5.44 m. 

. Lempar lembing: perseorangan 
djuara 1 Achmad  Sobari (Jogja) 
4771 m., 2. H.G. Pilaat (Smg.) 
46.58 m., 3. Badi (Surakarta) 46.26 

Lari 100 m. finale: djuara 1 Su- 
hendro (Pati) 11.7 detik» 2. Sudjono 
(Surakarta) 11.8 dt., Sadikin (Pati) 
11.8 dt. 

Lari £00 m. finale: djuara 1 Sah- 
ru (Surakarta) 56.7 detik, 2. Suwan 
di (Pati) 57.6 dt. 3. Dhoto (Sura- 
karta) 58.3 dt. 

Lari 1.500 m. finale: djuara 1 Su 
kidjo (Jogja) 5 m. 7 dt., 2. Marsidik 
(Mobbrig) 5 m. 9.5 dt., 3. Tarmidi 
(Pati) 5 m. 9,5 dt. 

Lontjat tinggi: djuara 1 Mudasir 
(Banjumas) 1.65 m., 2. Srijanto (Su 
rakarta) 1.65 m., 3. Suratmo (Peka- 
longan) 1.60 m. 
Lempar peluru  finale: djuara 1 

Sumanto (Mobbrig) 9.34 m., 2. Kas 
lim (Banjumas) 9.14 m., 3. T, Ham- 
zah (Mobbrig) 8.99 m. 

Kesudahannja pertandingan? olah 
raga jg berlangsung pada tgl. 23 
Nop. petang hari sbb.: 

Sepakbola: Kes. KPK Smg. — 
raga jg berlangsung pada tgl. 23 
Nop. petang hari sbb.: 

Sepakbola: Kes. KPK Smg. 
KPK Pekalongan 3—0 (halftime 
2—0): M.B. Djateng — KPK Ba- 
njumas 2—0 (halftime 1—0): KPK 

Pati — SPN Banjubiru w.o. untuk 
KPK Pati, karena SPN  Banjubiru 
tidak datang. 

Tennis: SPN Banjubiru — M.B. 
Djateng 2—0: KPK Surakarta 

KPK, Smg. 2—0: KPP Djateng 

KPK Banjumas 2—0 untuk keme- 
nangan KPP Djateng. 

Ping Pong: KPK Smg. 

Djateng 2—1: SPN Banjubiru 
KPK Pekalongan 2—0, M.B. Dja- 
teng — KPK Banjumas 2—0: KPK 
Pekalongan — KPDI Jogja 2—0: 
KPK Smg. — KPK Kedu 2—0: 
KPK Surakarta — KPK Banjumas 
2—0: KPK Pati KPK Kedu 
2—1, KPK Djateng — KPDI Jogja 
2—09:, SPN Banjubiru KPK Sura- 

  

KPP   
kenal: 17.00 Taman Kanak2: 17.45 | 

karta 2—0: M.B. Djateng — KPK 
Pati 2—1: KPK Smg. — KPK Su- 
rakarta 2—0. 

Bulutangkis: KPK Surakarta 
KPK Pati 2—1I: KPDI Jogja 
M.B. Djateng 2—0. 

WILLY HAYWARD TJIPTA- 
KAN REKOR BARU LARI 

24 DJAM. 
Willy Hayward berusia 45 ta- 

hun dari Afrika Selatan, hari 
Senen telah mentjiptakan rekor 
baru tidak resmi untuk lari sela- 
ma 24 djam dengan menempuh 
djarak 159 mil 552 jards. Rekor 
lama telah ditjiptakan pada ta- 
hun 1931 oleh seorang pelari ba- 
jaran dari Inggeris “di Kanada, 
Arthur Newton, dengan waktu jg 
sama menempuh djarak 152 mil 
540 yards. 
PARIS—TOKIO DENGAN 

'. SEPEDAMOTOR. 
. Menurut berita AFP seorang 
insinjur Perantjis, Antoine Vou- 
lon kini sedang mengadakan per- 
tjobaan perdjalanan dengan me- 
ngendarai sepeda motor dari Pa- 
ris ke Tokio. Voulon mengguna- 
kan motor'kelas ringan dan meng 
adakan perdjalanan dari Paris te- 
rus menudju Swis, Itali, Yugosla- 
via, Junani, “Turki, Siria, Irak, 
Iran, dan Pakistan sebelum tiba 
di New Delhi. 

KUDUS 
KE KONGRE DJAM'IJATUL 

OURRO WALHUFFAZ. 
Utk. menghadliri Kongres Djam- 

'jatul Gurro wal Huffaz ke I di Dja 
karta pada nanti tgl. 1 Desember 
ditundjuk sebagai utusan Sdr.2: 
Sja'roni, Hamdi dan Muzjahwan da 

ri Djam'ijatul Ourro wal Huffaz di 
Kudus. 
Menurut keterangan, seluruh Ka- 

bupaten Kudus terdapat 45 orang 
jg telah hafal Al Guran diluar kepa 
la, dibawah asuhan Kjahi H. Arwa- 
ni Kudus, djuga 'jg dari pondok 
Mn Jogja, Kaliwungu, Kendal 

Diantara usul2 jg akan dibawa ke 
kongres antara Jain mengenai ada- 
nja Al Ouran tjetakan "Amsterdam 
jg diterbitkan oleh Jajasan Sosial Is 
lam Djakarta, jg terdapat banjak ke 
salahan, 

Djam'ijah Ourro wal Huffaz di 
Kudus dibawah lindungan Kjahi H. 
Arwani, dan diketuai Muzjahwan. 

TJIREBON 
MOBIL DIBAKAR 

Pada tg. 23 Nop. 1953, djam 12 
malam sebuah auto sedan E-1707 
jang menudju Tjirebon  sesampainja 

    Pada tgl. 24 Nop. jl. djam 10.00 
pagi dikantor Djawatan Penerangan | 
Prop. Djateng telah dibuka kursus ! 
Pemilihan Umum, jang diikuti oleh 
wakil2 instansi2 /organisasi2/ partai? 
Perhatian atas kursus tsb. besar sg- 
kali. Kursus akan dilangsungkan se- 
lama tiga hari, 

  

di Kp. Karangsinom dekat Indra- 
maju Tjirebon telah ditjegat oleh 
gerombolan D.I. Lk. 80 orang ber- 
sendjata. Mobil tsb. di berhentikan 
sedang kedua penumpangnja berna- 
ma Buang dan Duki di turunkan, 
kemudian mobil di bakar. Kedua 
penumpang itu  kabarnja diembak 
mati, 

a Head Ia daan an   

Si 
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Wartawan Djawato jang tur ut serta den 
Dalam pertjakapan dengan orang 2 Djepang ternjata, bahwa sedikit sekali png mereka ketahui ten 

e tang Indo: 
dukan Djepang jang lampau. Sed 
soal pen jan pembajaran ker 

maupun pers Indonesia ti 

tjukup didapat keterangan menge 
nai penderitaan rakjat Indonesia. 
Radio Djakarta tidak dapat di- 
tangkap di Tokyo. Wartawan? 
Djepang jang berkundjung di 
Tao umumnja banya aa: 
dapat: kesempatan melihat dan 
menang hal jang ,,baik-baik” 
sadja. Sekalipun perkundjungan 
Okazaki ke Indonesia mengenai 
soal pembajaran kerugian perang, 
laporan2 jang dikirimkan 10 war 
tawan jang turut serta umumnja 
menggambarkan keadaan jang me 
nimbulkan optimisme, antaranja 
bahwa misi Okazaki mentjapai 
hasil baik. Tentang kesengsaraan 
rakjat akibat pendudukan  Dje- 
pang, jang mendjadi pokok pe- 
muntutan kerugian perang, tak 
tergambar didalamnja. 

Suara baru. 
Bagi orang Djepang  umumnja 

adalah suara baru, bahwa menurut 

laporan2 para  pamongpradja Indo- 
nesia, selama pendudukan Djepang 
ada lebih kurang 4 djuta rakjat In- 
donesia ,diambi?” dari desa dan ko 

ta, sebagai romusha atau ,,pelajan”, 
dan sesudah perang tidak kembali 
lagi dikampungnja, maka tertjatat 
sebagai mati atau hilang. Menurut 
keterangan2 tidak resmi dari pihak 
Djepang, djumlah orang Indonesia 
ig mati atau hilang, tidak mungkin 
lebih dari djumlah jg ketika itu di 
djadikan romusha, jaitu lebih ku- 
rang 60.000. Tetapi. pihak Djepang 
kabarnja tidak dapat menundjukkan 
bukti2, bahwa djumlahnja hanja se 
dikit itu. 

Dapat diduga, bahwa selisih jg 
besar mengenai djumlah korban 
rakjat Indonesia, jaitu 4 djuta se 
bagai jang dikemukakan oleh pi- 
hak Indonesia, dan 60.000 seba- 
gai jang dikatakan oleh pihak 
Djepang, adalah mendjadi salah 
satu pokok jang menimbulkan se 
lisih jang besar antara tuntutan 
Indonesia pada satu pihak (menu 
rut kabar pers 18 miljard dollar) 
dan kesediaan Djepang untuk 
membajar (menurut kabar pers 
pula 250 djuta dollar). 

Dari seorang Djepang jang ti- 
dak bersedia disebut namanja ma 
lah didapat keterangan, bahwa 
Djepang hanja mungkin memba- 
jar kerugian perang kepada Pili- 
pina, Indonesia dan Birma tiap ta 
hun paling banjak 50 djuta dollar 
selama 10 tahun, sehingga selu- 
ruhnja berdjumlah 500 djuta dol- | 
lar. SA 

& Lebih tidak bisa. 
Lebih dari itu  dikatakannja 

tidak 
kabarkan, dalam hari2 jang perta 
ma sedjak kedatangan misi Su- 
darsono, pers Djepang jang terbit 
dalam bahasa Inggeris terus-me- 
nerus memuat kabar dan komen- 
tar sekitar kesukaran? jang diha- 
dapi Djepang, terutama beban jg 
dikewatirkan akan dipikul oleh 
rakjat pembajar padjak, jaitu 
untuk Je kerugian perang, 
untuk menambah belandja negara 
karena telah terdjadi bentjana 

Rakjatnja Tidak Tahu Besarnja Pend h 
Diakibatkan Oleh Pendudukan Tentaranja—Sebab? Ketidak- 
Sediaan Untuk Melunasi Tuntutan Pembajaran Kerugian| 

|luar negeri ada 840 djuta 
dan dikewatirkan sampai achir ta- 
hun ini akan mendjadi 1.120 djuta 

portnja, tetapi sangat 

li dari kundjungann 

dja dengan rakjat djelata. 
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Perang Indonesia 
Ba 

Indonesia, termasuk penderi taan dan kesengsaraan rakjat Indonesia. s 
ikit-banjak ini mempengaruhi. pendapat umum di Djepang dalam 

| ugian perang. Seorang wartawan Djepang jang 
wartawan2 Indonesia antara lain menjatakan, pendirian rakjat Pilipina tjukup diketahui umum di 
Djepang, berkat penerangan atau- propaganda Amerika mengenai ini jang terus-menerus. 

Tetapi dari pihak pemerintah| 5 Beberapa angka. 
Djika kita tindjau neratja da- 

3ang Djepang dalam tahun2 jang 
iChir ini, maka 'neratja itu me- 

|aundjukkan deficit jang besar da 
'am perdagangan dengan daerah 
lollar, sebaliknja untung dengan 
laerah lain, antaranja dengan 
ndonesia, tetapi neratja seluruh- 
ja menundjukkan kerugian, ja- 
tu sampai 1.456.000.000 dollar: 
lalam tahun '50, '51, '52.- Dalam 
»ada itu dalam rangka politik jg 
dilakukan oleh pemerintah Yoshi 
la sekarang Djepang masih dapat 
udup berkat bantuan Amerika 
ang menghendaki  mendjadikan 
Djepang sebagai ,,bolwerk” utk. 
“menghadapi pengaruh  Sovjet 

| Rusia atau komunisme di Asia. 
Yjumlah devisen diluar perdaga- 
igan jang didapatkan oleh Dje- 
»ang berkat bantuan Amerika ini 
idalah djauh melampaui deficit 
serdagangannja. 
Menurut ,,White Paper” kemente- 

rian Perdagangan Luar Negeri Dje- 
pang bulan ini, dalam tahun ini 
sampai bulan September jg lalu, ex- 
port Djepang menundjukkan banjak 
kemadjuan, tetapi export kedaerah 
dollar, merosot sedjak awal tahun 
ini. Sebaliknja importnja djauh me- 

lebihi tahun 1952, sehingga sampai 

nderitaan Indonesia Jg 

gan misi Sudarsono ke 

  

- 

arimasen” 

Djepang menulis dari Tokyo: 

ama dan akibat pendu- 

”menginterview” 

Sementara itu timbul pertanjaan. ' 
mengapa Djepang tidak “bangkrut? 

rika. 

Bantuan Amerika. 
Djepang tidak bangkrut, mes- 

kipun neratja dagangnja dalam 3 
tahun jang terachirs menderita de 
ficit Lk. 112 miljard dollar, kare- 
na — berkat situasi internasional | 
dan kedudukan Djepang — ia 
mendapat bantuan Amerika beru 
pa pengiriman barang2, dan sela- 
in itu karena besarnja pengeluar- 
an Amerika selama itu di Dje- 
pang, jaitu pertama, belanda un- 
tuk keperluan perang di Korea, 
kedua, untuk membajar pegawai 
dan buruh Djepang dan ketiga, 
untuk belandja anggauta2 tentara 
nja di Djepang. 

Untuk belandja2 itu sadja (ti- 
dak terhitung bantuan2), selama 
tahun 1950, 1951 dan 1952, dari 
Amerika Djepang mendapat tam- 
bahan devisen diluar dagang sebe 
sar 1.524 djuta dollar. Djika ini 
ditambah dengan belandja lain2, 
dan dengan sumber lain2 negeri 
(diluar dagang), maka tambahan 
devisen. bagi Djepang selama 3 
tahun itu adalah sebesar 2.172 
djuta dollar, “jang bukan sadja   achir September 1953, deficit 'jg di 

derita Djepang dalam perdagangan | 
dollar, | 

dollar. 
Dengan demikian dapat dipaha- 

mi, bahwa Djepang kini harus ber- karena sudah 
usaha keras untuk memperluas ex- | 

mengewatir- 
kan merosotnja harga2 diluar nege- 
ti, terutama achir2 ini. 

dapat menutup, bahkan djauh 
melampaui deficit dagangnja jg 
sebenarnja sebesar 1.456 djuta 
dollar itu. 

Pertengahan tahun 1952, Dje- 
pang persediaan dollarnja sadja 
ada sebesar 1.161 djuta, tetapi 

selesainja perang 
Korea dan habisnja ,,boom” (ba- 
njak untung) bagi Djepang, demi 
kianpun karena tindakan2 pihak 
blok sterling jang mengurangi 

  

Waktu Ja Memakai 

besar djuga pengaruhnja 
kedudukan keluarga 
perang. 

Diantara ekses golongan jang 
menjukai tradisi lama itu dipakai 
kembali, jang mengingini 

kap modern jang ' memberikan   alam, untuk menambah djumlah ' 
angkatan bersendjata dan sebagi- | 
nja. ! 

Anggota misi Anwar Tjokro- 
aminoto sebagai bekas menteri 

wan, mendapat kesempatan luas 
untuk menindjau kampung? tem- 
pat rakjat jang miskin di Tokyo. 

Disamping mendapat kesempa- 
tan menjaksikan hebatnja pem- 
bangunan dan kegiatan, masih 
hidupnja seni, pengetahuan, filsa- 
fat dan kebudajaan pada umum : 
nja, mendapat pula kesempatan 
melihat bukti2 tentang meradja- 
lelanja kemiskinan,  perdjudian, 
kesukaan minum minuman keras, 
strip-show (pertundjukan perem- 
puan2 jang 997c telandjang) dan 
pelatjuran. Orang Djepang tidak 
pertjaja, bahwa dilapangan ma- 
terieel sebagai akibat pendjadja- 
han. dan pendudukan militer 
taraf hidup rakjat Indonesia ma 
sih djauh lebih rendah dari taraf | 
hidup rakjat Djepang umumnja. 

Betulkah Djepang tidak mam- 
pu membajar kerugian perang | 
lebih dari djumlah jang dikabar- 
kan itu? Itulah jang misi Sudar- 
sono ingin ketahui. 

  

penghormatan kepada keizer ha-' 
nja sebagai tanda penghargaan 
sadja, maka diharapkan Djepang 
setjara berangsur-angsur ' akan 
mendekati sikap jang kira2 sama 

Golongan rakjat Djepang jang 
lebih tua masih-memandang kei- 
zernja sebagai dewa. Akan tetapi 
keizer Hirohito tidak lagi men- 
duduki tempatnja sebagai 
seperti didjaman sebelum perang. 

dewa 

Satu hal jang penting djuga ia- 
lah potret2 keizer tidak banjak 
dilihat dirumah2 keluarga : 
pang dibandingkan dengan potret 

Dje- 

putera mahkota Akihito. Keizer 
Hirohito mempunjai hubungan de 
ngan bekas golongan militer dulu, 
dan kebentjian rakjat . Djepang 
terhadap peperangan telah meng 
arahkan mereka kepada suatu 
djaman baru dan nama baru. Kei 
zer Hirohito sendiri, sepandjang 
jang diketahui, djuga tidak suka 
kembali kepada kedudukannja se 
perti dimasa sebelum perang, tapi 
kabarnja dalam usaha ini dia 
menghadapi banjak kesulitan de 
ngan kaum kuno jang duduk da- 
lam dewan keluarga istana. .De- 

  

    

AkihitoLambang Pemba- 
haruan Demokrasi 

Djepang 

burgs Ia Ditertawakan.... 
Dulu Suatu Kedjabatan Utk Melihat Keizer Dje- 

pang Dari Atas Djendela 
Dieh: John kichards, 'Chusus Utk ,,Suara Merdeka" 

PUTERA MAHKOTA AKIHITO dari Djepang telah kermba- 
dar € ja kedunia Barat, jang antaranja untuk meng- i k a |hadiri perajaan penobatan Ratu Flizabeth dari Inggeris di London. mungkin. Sebagai telah di- |Sekembalinja dari kundjungan itu Akihito rupanja mendapati diri 

nja dipandang oleh djutaan djiw, 
sembojan baru dari perhubungan. demokratis antara keluarga - ra- 

Akan tetapi suatu golongan tua 
| berusaha keras untuk mengembalikan 

radja sesuai dengan tradisi dimasa sebelum 

: wan ini sekarang sedang menju 
sun protokol baru jang mengatur 

Ika) perhubungan? antara radja 
: keizer (negara. 

dipandang sebagai dewa, dan si-f 

sesuaikan 

badju mandi, adalah suatu pertanja- | 
sosial, -demikianpun para warta- ' dengan sikap rakjat Inggris kepa an jg sekarang belum dapat. di dja- 

da keluarga radjanja. wab oleh rakjat 

Topi Model ,,Hom- 

Karena mendapat bantuan dari Ame| 

Iditakuti orang itu. Foto ini dibuat 

    

  

Topeng-gas tua jang dipergunakan 
"dalam perang dunia jang lalu, ter- 
njata kini dapat digunakan sebagai 
»alat penangkis”- (mist-masker) - ter-: 
hadap pedut London, jang sangat 

di ,Hyde Park”, London. 

  

achir September j.l.- persediaan: 

pound dan lain? 
djuta dollar. 

ka di-ingat, bahwa belum : berselang 
berapa lama Djepang mulai dengan 
O sebagai negara jg kalah perang, 
dan di-ingat  kegiatan' dan ketjaka- 
pan bangsa ini, dapat dipastikan, 

bahwa Djepang akan bangun kem- 
bali, sekalipun tidak dalam kedudu- 
kannja sebelum perang. Ini adalah" 
kesan sementara anggota misi per: 

pang, jg banjak diantaranja 
kembali mentjapai kapasitet sebe- 
lum perang. Dalam perkundjungan2! 
itu keluh-kesah jg didengar menge- 
nai soal kurangnja export “ialah me 

hampir seluruhnja harus di import: 
terutama dari . Amerika, sehingga, 
mengurangi kemungkinan 

Sebab itu maka sesungguhnja tertja: 
painja perhubungan normal antara 
Djepang dan Indonesia, Birma dan 
Pilipina, adalah satu “dari- “sjarat2 
mutlak bagi Djepang untuk memper 

ping memperoleh sumber2 baru ba 
han mentah dan tempat penempa- 

tan modal atau tenaganja dalam ker 

Korea dan Formosa. 

(Bersambung) 

KETJELAKAAN2 PESAWAT 

AMERIKA. 

ting Star dari   
rakjat Djepang sebagai suatu 

jang 

dgn 

Apakah protokol baru ini akan di 
dengan keinginan golo- | 

ngan tua itu, atau kemauan putera 
mahkota Akihito jg sering dipotret 
sebagai anak muda jig suka  terse- 
njum, memantjing ikan, memakai 

Djepang sendiri. 
Akihito telah menjaksikan dan meng 
alami perhubungan jg ramah tamah 
antara keluarga radja2 Eropah dgn 
rakjatnja. Sangat: diharapkan bahwa 
pengalaman ini akan memainkan 

peranan penting dalam membentuk 

dengan tiara baru perhubungan anta 
ra keluarga keizer dengan  rakjat 
djelata 'Djepang apabila  Akihito 
mendjadi keizer Djepang jg ke-126 
nanti. 

Perobahan perhubungan 
: Keizer dan Rakjat. 
Perhubungan antara keizer Hi- 

rohito dengan rakjat Djepang te- 
lah banjak mengalami perobahan 
semendjak 8 tahun bersilang. 
Tidak sedikit adat istiadat dan 
kebiasaan2 lama jang telah dile 
njapkan. 

Semendjak achir Perang Dunia 
U dan istimewa sedjak masa pen 
dudukan. keizer serta putera mah 
kota Akihito sudah paling rapat 
serhubungannja dengan rakiat 
Diepang bila dibandingkan dgn 
keizer, manapun jang tertjatat 
dalam sedjarahnja. Potret2  ke- 
luarga jang tidak resmi sudah 
semakin banjak dimuat dalam su- 
rat2 kabar. Banjak dari potret? 
ini memperlihatkan keizer Hiro- 
hito tertawa atau tersenjum. Ha) 
hal seperti ini tidak akan mengan 
dung arti apa-apa bagi rakiat 
Inggris, tapi bagi Djepang hal itu 
adalah dipandang sangat venting 
Dalam notret2-nia jang djuga sa- 
ngat sedikit tersiar dimasa sebe- 
lum perang kita tidak nernak 
melihat keizer Hirohito tersenjium 
atau menundjukkan sikap .terha- 
ru, 

Kalau melihat keizer dar' 
Miendela...... 

Star lainnja pada 

dikota Tarus, dekat Gifu, 

Sebuah pesawat F.80 Shooting | 
Djum'at ma- 

lam telah hilang dekat pulau 
Oshima di Teluk Tokio. Sema- 
lam-malaman dilakukan usaha2 

bangnja, jang masih berlangsung 
terus pada esok harinja. 

141.000 
Peluru 

Telah Dimuntahkan Oleh 
Angk Laut Inggeris Sela- 

ma Perang Korea 

SELAMA BEROPERASI  diper- 
airan Korea, 3 tahun, angkatan la- 
ut Inggris telah memuntahkan tidak 
kurang dari 171.000 peluru meriam. 
Demikianlah “ diumumkan oleh ke- 
menterian ' angkatan — laut Inggris 
Senen.  Ketjuali itu, pesawat2 “ter- 
bang jang berpangkalan - dikapal- 
kapal induk Inggris - telah mendja- 
tuhkan 15.000 bom dan 57.600 ro- 
ket. ' Djumlah peluru 20 mm“ jang 
ditembakkan ada 3.300.000 butir. 
Kapal2 bantuan angkatan laut, jang 
mendatangkan perbekalan bagi “ka: 
pal2 jang beraksi, telah “menempuh 
djarak sedjauh 470:000 km, kapal2 
jang beraksi, menempuh djarak to- 
tal 7700 km., kata pengumuman ta- 
di. (Antara). . y BA Ta 3 

  

dia lewat. Tapi golongan muda me 
lambaikan tangannja dengan sangat 
meriah. . 

Ada dikalangan rakjat Djepang 
jang mengetjam Akihito memakai 
topi model ,,Homburg” selama 
perlawatamnja. Tapi ada pula jg 
ketaya waktu mereka melihat 
pilem. jang-menundjukkan putera 
mahkota jang berusia 19 tahun 
itu memakainja. Untuk menge- 
luarkan ketjaman serta tertawa 
seperti itu dimasa sebelum 'pe- 
rang bisa mengakibatkan hilang 
nja kepala mereka jg melakukan 
perbuatan itu....... 

Meskipun publik dan pers seka | 
rang bebas berbuat demikian, tapi 
kita melihat sangat. sedikit ketja 
man2 jang dilemparkan terhadap 
keizer atau anggota2 keluarganja. 
Tapi kita sering mengalami ke 
tjaman2 pedas terhadap pembe-   Didjaman sebelum perang, hik 

keizer lewat didialan2 maka oran 
ig melihatnja akan menundukkan ke 
palanja — dan anggota2 polisi dgr 
punggunonia  kedjalan, mengawas' 

bahwa tidak seorang diuga io men: 
anokat kepalania ntuk melihat wr 
diah keizer. Adalah suatu perbuatar 
kediahatan bila seseorang melihat 
dari diendela hila keizer lewat. Ge: 

dung2 didekat istana tidak boleh di 

  

Tiantik-djelita Marilyn Monroe, bintang film ,,Niagara” jang sekarang 
dipertundjukkan di Semarang, berdjabat tangan dengan Radja Paul dari 
Junani, sewaktu Radja dan permaisurinja Ratu Frederika berkunajung 
ke studio Twentieth Century Fox di Hollywood pada tanggal 14 No- 
pember. Radja Paul dan Ratu Frederika disambut oleh kepala studio, 
Skyros Skouras (nomor dua dari kiri). Skouras adalah seorang' emigran 

Junani terkemuka, jang telah datang di Amerika, 

5 PAN AAA” sega TE NA an: pe NNT Tee eraa naas GNU Leena Man Gia, TOKO AP ge Wp na aa 

bikin lebih tinggi dari atap istana. 
Sekarang hal2 seperti ini telah hi 

lang. Waktu putera mahkota Aki- 
hito kembali pulang dari perdjala- 
nannja, banjak dari rakjat golongan   dan menundukkan kepalanja waktu 
tua memakai pakaian setjara resmi |mengadakan persiapan buat sesua 

sar2 dewan keluarga istana. 
Solongan kolot ini akan berusa 
1a untuk melenjapkan segala ke- 
san-kesan jg diperoleh Akihito se 
lama dalam perdjalanannja. Wak 
tu Akihito kembali pulang, maka 
pemerintah kota besar “Tokyo 
mendirikan pintu2 gerbang dgn 
sembojan: ,,Selamat datang pute 
ra mahkota kita.” . Pembesar2 
dewan keluarga istana tidak me 
njetudjui langkah ini- dan kata2 
sambutan itu diganti dengan: .Se 
lamat datang Sri putera Mahko- 
ta”. Akihito telah kembali di 
Djepang, dan dewan itu kembali 

  
importnja dari Djepang, kabarnja ||“ 

dollarnja hanja tinggal 871 djuta, | 
seharga 127: 4 

Gambaran diatas gelap, tetapi dijip ' 

soonlijk jg telah mengundjungi dan C 
menindjau banjak industri berat Die 

sudah» 

ngenai mahalnja bahan mentah 'jg|' 

bersaing | 
bagi Djepang dipasar internasional. 4 | 

kembangkan  perdagangannja 'disam |. 
3 

dja-sama ekonomi, sebagai kompen- |. 
sasi hilangnja Tiongkok  Mantjuria, 

ANGKATAN UDARA G 

Sebuah pesawat F-80- Shoo-l . 
angkatan udara - 

AS pada Sabtu pagi telah djatuh |... 
Dje- € 33 

pang Tengah dalam bangunan se-:| : 
buah paberik tenun. Penerbang-. 
'nja jang 

dh 
terdjun dengan pajung |! | 

udara berhasil menjelamatkan di- | 
ri dan tidak mendapat luka2. 

giat untuk menemukan “pener-! 

  

Djuara Rally Jajasan 17 Agt. 
B. ah Dipegang oleh peserta No. 84. 

Tidak heran djika ia mengemudikan MobiF 14 

FIAr 
Ih Beri dan bertaruklah atas Mobil FIAT dan Tuan tentu dapat 
||. 10001, kepuasan dan dapat kans untuk trima hadiah sweepstake 

  

£ Autohandel ,,OUICK” 
SEMARANG   
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'ol Menghaturkan Banjak Terima Kasih js TOKO KATJA MATA 
51. Dengan ini djalan di haturken banjak terima kasih pada ANA AN, 
" Maap fanag tgn na Abg Dag telah undjuk ba: MS 1 NN 
Ol njak perhatian maupun jang telah memperluken kirim sum- 
o bangan d,ll. pada waktu hori nikahnja anak kami- 

DEY HOK NIO dengan TJAN PING AN 

sa —. HORMAT KAMI: 
2 20 OEY KOAN GWEE 

dengan Istri. 

N Pl! 
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Djangan Ragu-Ragu 
Apabila Tuan ingin mentjatatkan diri sebagai lengganan 

SUARA MERDEKA”. Mulai sekarang sampai achir bulan ini 
Tuan akan terima koran gratis sebagai nomer-perkenalan. 

Silahkan datang atau setjara tertulis dikirimkan kepada 
SUARA MERDEKA” 

Purwodinatan Utara 11A 
SEMARANG. 

POOLS PRODUCT: 
— Prima Chroomnikkel 

Staalbuis Valbeugels 

Untuk matjam-matjam Motorfiets dan C.C. 
KNALPOL Untuk Bromfiets Mobylette 

. Kwaliteit Terdjamin. 
Masih ditjari dealer-dealer untuk barang diatas 

Bodjong 106 Pasar Besar W. 

  

      

Nafsu Besar Tenaga Kurang ! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

   
5 29— 31 Penjakit JIRTIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 

Telp. 1685 Telp. 2 njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
4084-961 rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 

ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidale tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,,JARIANOL”. 

Semarang   TERDAFTAR 48972 Special Buat Laki2 harga per botol .........oooo.co.o. Rp. 20.— 
- »"OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 25 — 

»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ......ooooc 10.-— 

  

»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10076 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20-—, Rp. 30-— dan 
Rp. 50.— per botolnja. : 

. Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF”. Buat hilangkan Item2 Djera- 
: wat, Kukul dan. Kekolotan di Muka Laki2 atau ' Perempuan , Harga 

Rp. 25-—, No. 2 Rp. 10.—..,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—, satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Ubat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.-—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. . Wang di muka. Tambah Ongkos 1096. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 
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: - AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ 2 30— sepatuku ta 3 AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan .........Wooo. » 100.— ie 2 Sae setengah doss........... Het eren on aa aon Hasan Senen SU UN Be SEN » 50.— 1 1 berkat SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... 9 75 — : NORAIR, Obat hilangkan rambut ........coocoocooooWoWoooo. ». 10— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
23 ah ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 

p. 10:—. 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No: 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 

an Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 
kassar: Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongari 77, Solo? “Toko MURAH, Djl- Margao Genung, Ambarawa: 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung), A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang): Perusahaan Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakarta: MOWAMED 
AMIN & CO., Samarinda: Toko PAKISTAN, Alon? Selatan 3, Ma- 
din, B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: ' S H. HAMDUL: 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo:: KHAIRUDDIN &, SONS, Dja- 
lan Guntur 30-32, Djakarta, Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B, 
Sukabumi: ' SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok: 
Yoko, PAKISTAN, Dijalan Pasar Wetan F 16, Tasik: — M. “ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak, Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 
dang M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 

. Suklat), Bandung. 5 

PANTHER 
SHOE POLISH 
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taon or Kur VIRANOL f " x 1, t 4 : 

Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- | ne 
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ANGGUR OBAT BERANAK 

tjap 51 adalah satu pendapatan 
terbesar dalam djaman ini. Cha- 
siatnja dapat melampiaskan da- 
rah dan menjembuhkan penjakit? 

  

potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
bantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
“Fida “bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10075 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20:—, Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur.. jang diderita setelah kaum ibu Pil gembira istimewa buat laki ....... Pa Sea tea” Rp3 It bersalin misalnja seluruh tubuh $ 
Pil Viramin-buat perempuan Woo. eka Po Doa merasa sakit lemah, kurang da- 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 .................... TE 0... 10.— rah, terlampau banjak darah jang | 

Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, pahu kukul keluar dan sebagainja. ANG- | djerawat No. 1 Rp: 201 NG, 2 aapephiegenrersaceravesanepansarsesnsan "3 LOL GUR OBAT BERANAK tiap 51 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... » 10.— | Sana Jap Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp CXZCeM .....oooooooo.ooo... SL Noya memberi darah dan tenaga baru 
Minjgk bikin rambut pandjang dan gemuk ..coooccoco.#Wo.oco.co.oiym. 10-— serta menambahkan napsu ma- Obat2, dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1076. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
kan. Satu botol dari pada anggur 
obat ini lebih besar. faedahnja 
dari pada sepuluh bungkus seng- 
hoatheng. Apabila orang sering 

| minum anggur obat 'ini keseha- 
1 tannja tentu terdjamin, 

AGEN-AGEN : 
Universal Stores — Bodjong 6 B,. Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok: Tong, Gang Pinggir 1, Semarang, 
Toko Obat Shanghai,,Pasar Djohar 42, Semarang, 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus, 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 6 
Tg Pap Dil Kepatian no, Nya at 
indaba ouse, Nonongan No. 77 Solo. j Toko Solo, Dil, Sosrowidiajan No: 5 Jogjakarta. Gang Warung 8 

Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. Pusat Pendjua » Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. Dil. Sanu aan ag bela ON Ni 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. : Tn 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. mena Sa Bawaan Babes 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 

    

    

Agen Semarang: 

Toko Hway An Tong 
8   

  

    

  tunja, 

na anti un Agt 

Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta, 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja, 

Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
Hok An Djl. Raja: 114 Magelang, 

” ”     Sense ata Ba Saba Ba & 

HIOE WAN FA 
TAILOR 
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JANG TERBESAR......... 

“ Pakaian2 jang dipergunakan seharga 
kornja jang serba mentereng ! 

awasi dan memimpin pertundjukan ini ! 

tidak 
marang ! 

Waktu dan tempat pertundjukan : 
Dipertudjukan pada tg. 26 dan 27 Nopember 1953, pat di gedung bioskop ,,GRAND” Dj. 
Dim pada djam 19.00 Ra. PB Mapan 

Kartjis2 dapat beli pada: 
Toko »-JUNG” Bodjong 20—22. 

| Toko ,,HIEN” & Co. Bodjong 25. 

Serta djuga diloket pada waktu pertundjukan. 

    

    

sinas 1697 

    
IMPORTERS: E 

KIAN GWAN CO. : 
(INDONESIA )Ltd:N-V. 

»YING LAN MENGENANG IBUs 
SEBUAH TJERITA TONIL TIONGHOA KLASIK DALAM BAHASA INDONESIA 

ne BELUM PERNAH TERDJADI DALAM SEDJARAH TONIL KOTA SEMG.! 
Diselenggarakan oleh FU NU HUI Semarang. 

“ Peranan-peranan seluruhnja dimainkan oleh kaum wanita ! 

14 djuta rupiah, ditambah dengan dekor-de- 

- Beberapa orang achli kesenian Tionghoa klasik diminta bantuannja untuk meng- 

8 Surat2 kabar di Semarang sudah membajangkan serta memberikan komentarnja, bagaimana kehe batan dan keistimewaannja tonil ini nanti ! 
# Karenanja djan gan meliwatkan kesempatan jang sebagus an dapat Tuan2 dan Njonjah2 saksikan untuk kedua-kalinja di kota Se- 

PANITYA TONIL AMAL 

»Fu Nu Huis 

Kolland 5 Tjpsle jeneer 
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SATU ANDJURAN 

JANG BAIK 

      

    

   
   

   

    

   

      

   
   

taalah seorang 
das 

PR! 2 
Nasiha ja-ruman: 

ri ribuan njon : 
pat mendj 3 

bila diberi 

adi 
Roti lama da 

hidangan lezat 

aduan Susu, telur, 

dan sedikit Blue Band lalu 

digoreng: 
Inilah pendapat 

2 memuaskan
 PA 

an 

j 

Yaa 2 menggirang
kan c 

Inargas 

garam, 

& . 

     

  

#. Njonja djuga menghendaki 

Blue Band, bukan?” 

    

   

nurut 

» Tentu, saja selalu memakai 

Blue Band tjap Bunga 

  

   

    

   

Sudah selajaknja pertjakapan jang de- 

mikian terdengar setiap hari disekitar 

Njonja. Karena Blue Band dibuat me- 

kehendak ribuan njonja-rumah. 

Dengan tjara ini terdapatlah warna, 

keharuman, dan rasa jang 

sungguh tepat. Djangan 

ragu - TAU ...... 

  

   

    

: | 

: IN KEUNGGULAN 
# Lebih Sedap 

| g Lebih Halus 
Il» Lebih Mustadjab    

  

MU 
| PN Nai Tag 

| : » 

| "BJL. DEMAK 129 TILP. 611 
SL NINA 

Matahari" 4 | Pantun Es F3 TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
9 1 Semarang. 

II AGEN? DJOKIA: 
| Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
| Ketandan 4,” Lempujangan 
| “Wangi 80, Kintelan 94, 
| Tugu Kulon 54. 
H) AGEN" SURAKARTA: 

Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 

| sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
| won 142, Widuran 67, Me- 
| sen 177, Gading Kidul 170. 
"| AGEN? MAGELANG: 
| Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13. 
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Lihatlah! ji 1 RaR xd Ba 
2 2 Tjiumlah! 283 TM/5-303 

" iferi : r 3 SL PL LT TA MK Tjitjiplah! 2 ERBIKIM HANJA TO beken Nana 
ARI TumpunN 

      

Terdapat dalam kaleng 

dari |, UU, «1 dan 2kg 

  

1 

| ea. adalah nama kehormatan bagi margarine jang terbaik 
: “ gt a aan wa 3 $ & - ge . | Sta inn MUI ag 

| 

   

  

            Terdapat di mana-mana     TN NA AA AL ALA 

  

  
  

  

  
          

  

  

PENUH RAHASIA ! 
| Jang meliwatin 100 pendjaga bersendjata ! 

   
   

          

   

Apa ia tertangkap? Siapa dia ? 
| Orang Mars contra orang dunia ! 

Apakah dunia menang? : 
Apakah dunia tahun 5000 hantjur? 

! Penuh rahasia...... & 

| Batjalah buku tjeritera bergambar, dalam bahasa Inggris- 
| Indonesia. 

| s»MANDRAKE DUNIA DALAM TH. 5000” a Rp. 3.— : 
| »Roy Rogers RAHASIA ROCKING M” 2 Rp. 3— 
| sSFLASH GORDON DI TARTARUS” 2 Rp. 3.50 

. Pdrto tambah Rp 1,50 untuk luar kota. 

: TERDJUAL LUAS DIMANA-MANA TOKO BUKU . 
f KOTA “SEMARANG DAN DAERAHNJA. . 

“1 Penerbit : Pertjetakan . PERFECTAS" 

| MALANG     
   

  

  

      

    

REX — INI MALAM D.M.B. METROPOLE 
5.00 7.00 9.00 (47 tb) 345 7.15 9.15 

| EXTRA MATINEE : SABEN PAGI dj. 10.09 di ,REX” | 

FILM JANG 8 
TERBESAR DLM. 

INI TAHUN!!! 

MARILYN MONROE sebagai wanita penggoda dengan tjiuman jang 

ber-api2.............. dan hawa nafsu jang membawa laki2 kepuntjak du- 
. nia atau mentjelakakannja sama sekali!!!! 

INI MALAM PREMIERE (17 th) 

Orion/Djagalan 
Ts eat Tam Ba 

51 PAHLAWAN” 
(Pakai Bahasa Indonesia) 

Film Philipina jang terbesar! 
Lebih seruh dan lebih hebat dari 
pada ,,SIGFREDO” jang telah 
dapat menawan hati penonton 
di Indonesia!!!! Penuh perdjoa- 
ngan matiZan untuk membela 
keadilan dan kemerdekaan! 

Sedikit hari djuga: »Metropole” 3. 

AKAN DATANG: 1 : ce 
Film jang hebat! » The Captain Daughter 
am, mma MAMA TEMAN 

4 - 2 GNINGI 
PA Den RAN Ela    

   
Tanggai : 2 Nop. 1953 d. m. b. | 

BETTE DAVIS:- | 

dim. | 

3 
THE STAR” 

| 

| . 

| Theater 
| 

  

| Njang sudah sepuluh tahun ber- 

Diangan Putus Pengharapan. 
A. WAHID 

ASTROLOOG 

praktek di Indonesia. 
Hal bisa menerangkan soal Peng- | 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. : 
Omni ee Rp. 15.— 
Plampitan 39 — Semarang. 

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

MA IR 

1 lot Rp 18— 4 Rp. 1i—: 
4 Rp 7.-— Trekkl. VRIJ. 
BADAN rasa lembek, dingin, 
malas, tulang2 sakit (sexuele 
zwakte) 3 ds. VITANOL PILL. 
tanggung dapat kembali tenaga 
muda, tidak bukti uang kembali 
a Rp. 20— 3 ds. Rp. 57.— 
EXTRA KERAS Rp. 60.— 
SAKIT PRAM. SYPHILIS?? 
CERENOL PILL. tanggung bisa 
bikin baik luka-luka, bengkak di 
kemaluan, gatal, bisul Rp... 20.— 
RENA PILL,. datang bulan tidak 
beres Rp 58.— Buah dada lem- 
bek??? BUSTERIN dapat bikin 
segar, kentjang dan montok 
Rp. 20.- EXTRA KERAS Rp 75. 
SCHOONHEIDSPOEDER ZALF 
2 Rp. 10— OBAT KUKUL 
1 stel Rp. 25— Prijsc. gratis. 
Porto Rp 3.— 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang.   N.V. BINTANG TOEDJOE 

PET UYA 

    
  

    
  SW.   

    

  

1 1 - WENE GOT TIME FOR ONE THKOW, 
AM TKIGGER! ITD BETTER BE GOOD! PULLING US INTO 

RAZOR ROCKS! 
SAVE YOURSELF! 

  
      

  

— Kita harus dapat melempar satu kali tepat, Trigger. Ini lebih baik. — Sis, 
kita 

515, THE CURRENT'S ) TOM! KANG ON! 
THAT COWBOY 

HAS KOPED My 
ARM—WE'E GOT 

A CHANCE ! 

  

arus. ini menghantam 
kebatu' padas jang tadjam. 

Tolonglah dirimu sendiri, 

— Tom! Peganglah saja. 
tali cowboy telah dapat mentjapai 
tangan saja. Kita mempunjai suatu 
kesempatan, 

EASY, TRIGGER! DONT V5 
YANK TOO HARD OKI 

let THAT KOPE! » 
Ae 

      
     

— Pelahan2, Trigger. 
ditarik terlalu keras tali itu. 

Djangan 

Itu 

ta Roy Rogers aa 

        

@ City Concern Cinemas js 
Uu.     

    

   

    

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

LUX | ROYAL 
445 - TI. - 9.40 5.00 - 7.30 - 9,50 

INDRA 
4.39 - 7.00 - 9.25 

  

Film India terbesar 

dan Istimewa! 

dalam 

Berwarna! 

(Technicolor!) 

Ihe ilrst Iuli Pength 
colour 

in India! 

With the lan.-cus stars 

Dilip Kumar, Nimmi, 

Nadira, Pre nnath, 

Mugri, Murad 

Menarik — Memikat 

Mengagumkan! 

Film Timur perta- 

ma jang telah me- 

rebut dunia barat! 

Saksikanlah pesta 1 

hlm prod ed 

and & 

berwarna penuh Cast 91 5000. 
kegembiraan. TAAN” $ thrilling and 

deliohttull 

? “AAN” means ENTER- 
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Harga tempat untuk Malam: Rp. 4.—: Rp. 2,50: 11—, 
Untuk pertundjukan sor€ dan pagi harga tempat biasa. 

Kenaikan tarip diidzinkan oleh K.P.H. tg, 6/5-53 No, 1412/KP/ 13142, 

  

Perhatikan hari mainnja — lantaran pandjangnja film! 
mam Ban 

Akan datang: LUX RONALD COLMAN JANE WYATT 

»The Lost Horizons 
Romance and suspence in SHANGRI-LA (Tibet). 

  

GRAND Ini malam 25:26-27 Nop. tida ada pertundj - Bioscoop 
(Tooneel Fu NU HUI — Ying Lan Mengenang Ibu) 

  

in 
starring    

    
  

    

“George REEVES « Phyllis COATEs "| 

    

     

      

    

   

        


