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Beria L 
Beria Dapat 

  

   

  

ikan Rahasia2 Penting? 
| Ne Serikat ,,San Diego Union” hari Sabtu 

agabarkan, bahwa bekas menteri dalam negeri dan bekas kepala ke- 
Saga AN Aha Levent Bere: jang ketika Mi. 9 Djali j1, 

Sa oleh pe tah Sovjet aa, berang 3 yan keanja 
melarika n diri dari Sovjet Uni dan kini bersembunji ,,disalah satu 
BE Naba Chong touthera! country”). Suratkabar tadi mengaku 

mperoleh keterangan ini melalui suatu suratkawat cepyrighted. 
Selandjutnja suratkabar tadi mengatakan, bahwa keempat pelarian tadi 

memberitahukan hal? jang sangat dirahasiakan oleh pemerintah 
ida Amerika Serikat”, asal sadja mereka diberi perlindungan 

pa, katakan bahwa 3 orang jang menjertai Beria tadi semuanja ada- 
ih ,,Komunis2 penting” di Sovjet Uni. 

“ Suratkabar seng md mengaku dirinja sebagai pengantara antara ke- 
empat orang pelarian tadi dengan djawatan rahasia Amerika Serikat serta 
panitya ketjil- Senat A. S. jang dipimpin oleh Senator any. jang 

bertugas menjelidiki tindakan? anti-Amerika. Tepi, Hand Kana tadi 
berhubung dengan pentingnja pe: a Amerika Serikat di W 

    SURATI 

  

   

  

tadi menantikan saat sampai pemerin 
menerimanja. 

Selandjutnja s.k. Tn Diego aa 

mengatakan bahwa keempat ,,pe 
1 perlindungan Sovjet Uni, dan 

infiltrasi Komunis di Amerika Latin. 
- i | mengatakan bahwa keterangan tentang orang? tadi 

Peak t spionase Komunis jang melakukan opera- 
»pusat spionase” 

akan keselamatan djiwa mereka, karena Beria 

- hn - , - :) tu 

Pen Dikatakan bahwa anggota2 
i sek hawatir 

Oak One oleh Perdana Menteri Georgi Malenkov. 

. 

erusnja dikatakan, bahwa s.k. San Diego tadi telah melandjutkan 
La anta @nabkekaia ini kepada panitya ketjil MeCarthy dan ke- 
pada badan2 penjelidik pemerintah Amerika Serikat. 

Se jak itu, seorang agen panitya ketjil ea sudah menga- 
dakan denga 1 Or jang mengaku dirinja ia. 
aa : Patas »San Diego Union”. (Antara—UP). 

menwa. 

20 Union” Kabarkan 
Loloskan Diri dari Sovjet— 

Minta Perlindungan Di Amerika Den gan 

ashington 

Saga at: bahwa laporan asli jang 

sg PENA tadi melarikan diri dari 
kepada 'pemerintah Amerika Seri- 

kat, adalah hasil daripada suatu penjelidikan jang dilakukannja terhadap 

  

  

| gris 
| kurang dari separohnj: 

komunis karena 2 
ganda komunis, atau di 

sedemikian rupa, sehin 
ka dapat dianggap sebagai ormp 
jang senang dengan komunisse, 
Tetapi kementerian tidaklah mm 
punjai rentjana untuk mengao- 
kan usaha2 jg teristimewa an. 
komunis terhadap para tawan 
perang. aa 

pal 
D 

pati 

  

Siapa Orang Mysterieus Jg 
Dekati Panitya Jg Diketuai 
Oleh Senator Me Carthy? 

Mungkinkah Ia Beria Sendiri?—Koman- 
dan Russia Di Munich Telah Member 

tahukan Beria Lari Dgn Pesawat Terbang 
Reaksi2 Atas Berita Mengenai Beria 

| SEORANG DJURUBITJARA resmi pada hari Minggu ma- 
lam menerangkan, bahwa kementerian luar negeri aa Sai 

bahwa Lavrentia Beria, bekas menteri dalam negeri 
Sovjet Uni, kini ada di sebuah negeri netra?” sebagai seorang 
pelarian. ,,New York Daily News” baru2 ini telah 'mengumum- 

'bekas pembesar dari kantor untuk 

kat tidak menerima berita2 jang membenarkan melalui 
& 

| kan, bahwa Amoss, seorang 

   
    

g 5 - Fe aa n 1 . - tah 

dinas2 strategis Amerika Serikat, pada tg. 29 Djuh te 

| diberitahukan oleh. komandan Soviet Rusia di Munich, bahwa Be- 
& Walaupun dinas2 rahasia Amerikaykil dari orang jang mysterieus 
Serikat tidak bersedia memberikan | tadi. f 
keterangan2 mengenai desas-desus 
tentang larinja “Beria itu, seorang 
senator jg tidak mau disebut nama- 
nja menerangkan, bahwa beberapa 
kalangan ' disenat telah jakin, bhw 
Beria, jg disamping mendjabat men- 
teri dalam negeri djuga  mendjadi 
kepala polisi rahasia Rusia, -telah 
berhasil melarikan diri dari Sovjet 
Rusia. Senator itu menerangkan ke- 
pada pers, bahwa ' seorang ig mys- 
terieus, jg mungkin Beria sendiri, te 

lah berhubungan dengan seorang 
"wakil dari Sub-panitya senat untuk 
urusan penjelidikan, jg diketuai oleh 
MacCharty, dan: mengadjukan per- 
mintaan -asil kepada pemerintah 
Amerika Serikat. 

Menurut senator jang tidak 
suka disebut namanja itu, orang 
tadi bersedia memberitahukan ra 
hasia2 Kremlin sebagai ganti pem 
berian asyl itu. Senator tsb. me 
ngatakan, bahwa dia tidak akan 
merasa heran, djika kemudian 

 ternjata, bahwa orang jang mys- 
terieus itu adalah Beria sangan 
Dia mend bahwa orang i 
kini edikitnja telah diberikan 
asyl sementara di Amerika Seri- 

orang pembantunja. 
selandjutnja, bahwa dewasa 

kepada wakil presiden 
Nixon sadja, demikian 
itu. 

umumkan rahasia2 Rusia hanja 

Djika usaha ini gagal, maka 
ngan2 komunis itu akan 

rika Selatan. Senator itil 
nja mengatakan, bahwa orang 

antara dari senator MacCarthy 
kitnja telah bertukaran surat sa 
empat kali mengenai masalah 

. Ditambahkannja, bahwa djika 

Amerika beban melindungi dji- 
wa orang itu jang mungkin ada 

lah Beria sendiri, maka Amerika 

akan mendapatkan keterangan2 | 

jang amat berfaedah mengenai 
usia. 

sg Menurut senator tadi kemente 
rian luar negeri Amerika tidak 
lama lagi akan memberikan kete 
rangan2 mengenai masalah tsb. 

Diterangkan lebih landjut, bah 
wa sub-panitia senat untuk uru- 
san penjelidikan2 itu kira-kira 
sebulan jg lalu telah mendekati 
sebuah negara non-kominis di 
Eropa dan telah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan seorang wa 

- ta mama si 2 

Gabungan Staf 
RRT-Sovjet 

SUATU persetudjuan untuk 
mendirikan sebuah .»kantor. kepa 

la staf gabungan 1 1 Sov et 
untuk kaga“ telah diwartakan 
dalam harian  pro-Kuomintang 
»Sing Tao Jih Pao” jang terbit di 
Hongkong pada hari Sabtu. Me 
nurut berita jang tidak ada pem 
benarannja itu, pihak Rusia kata 
nja akan menjediakan 300 orang: 
opsir staf dan 30 opsir umum 
untuk bekerdja pada smarkasbe- 
sar tentara pembebas.” , 
Selandjutnja menurut harian tsb, 

djenderal Lin Piao jg baru2 ini di 
bebaskan dari. kewadjiban2nja di 
Tiongkok Selatan akan mengepalai 
organisasi tsb ,,atas nama” sadja, 
tetapi ,,sesungguhnja jg akan berkua: 
sa ialah seorang letnan djenderal 
Sovjet bernama Vashuta.” ne 

Menurut berita tsb persetudjuan 
militer itu ial4h klausule tambahan 
dari persetudjuan jg baru2 ini telah 
ditanda-tangani antara Sovjet- Uni 
dan RRT, menurut persetudjuan ma 

comment. 

Browder sendiri tidak 
memberikan komentar atas 
rangan jang diberikan oleh 

1ja itu. MacCarthy pun 
suka memberikan 

tang berita2 mengenai 
Beria itu dan menambahkan 

ka kabar2 kem : 
ta benar. Seperti diketahui 

' diadjukan — kepada 1 

agung, maka mengenai 

   

AN dan bantuan ekonomi 

rang -menurut dugaan 

pihak mempeladjarinja 
tahun dan menga 
selama 17 bulan,   

.Beria” atau'orang jang menga 
takan diri Beria itu telah melari 
ikan diri dari Rusia dengan tiga 

Dikatakan 

orang tsb. mendapatkan perlindu 
ngan jang sentausa ditempat sem 
bunjinja. Djika ,,Beria” ini diper F 
holehkan masuk Amerika Serikat, 
maka dia hanja na apaan 
x “senator MacCartt atau kepada senatoi Bar 

senator 

Ingin membalas dendam ? 
Senator itu kemudian “ menerang- 

kan perhubungannja dengan komu- 
nisme. Dia bersedia. untuk  meng- 

rena terdorong oleh kemauan mem 
balas dendam kepada musuh2nja di 
Sovjet Uni. Ditundjukkan oleh sena 
tor itu, bahwa di Meksiko ada golo- 
ngan2 komunis jg tetap setia kepa- 

da Beria dan mentjoba memperoleh 
kan asil baginja di Amerika Serikat. 

golo- 
mentjoba 

usahanja disalah sebuah negara Ame 
: selandjut- 

dengan Earl Browder, bekas pemim 
pin partai komunis Amerika Serikat. 

En | Kalangan resmi: no 

Ketika ditanja oleh wartawan, 
1 bersedia 

tor jang tidak mau disebut nama 
tidak 

keterangan2, 
sedang seorang pembesar kemen 
terian luar negeri menjatakan 
tidak mengetahui sama sekali ten 

larinja 

Pe . berita2 lagi. tidak didengar (AFP-Aneta) 

: Amerika Serikat s Sepanjol dan telah 

| itanda-tangani, setelah kedua 

Nata selama dua 

dakan perundingan2 
demikian 

wartawan Reuter dari Madrid. 

Ir 

nis 

kl» 

wa 
pas 

lah 

pit 

Gu 

mi 

ini 

ka- 

per- 

sedi 

mpai 
ini 

s 

kete 
sena   

, bah 

wa dia akan merupakan orang: 1g 
saling terheran2 didunia ini dji , 

tsb. kemudian ternja | 
peme 

tjatan Beria dari partai komunis 

Rusia untuk pertama kalinja telah 

disiarkan oleh ' Radio 'Moskow 

pada tg. 10 Djuli jg lalu. Setelah | 

diumumkan, bahwa Beria adalah | penghianat dan Ne ang ar AA 

baj mperialis : sajar oleh imp an 

PERDJANDJIAN - PERTAHAN- 
antara 

eka- 
siap 

tulis 

j , Li Da 
Apabila petjah perang dunia 

ipa Amerika ingin mempunjai pesa- 
san . En an . : berpangkalan di 
K na pihak Sovjet akan membantu wat2 Pen Pi bokarinja Kelud 

: Pi data SA1 NN Plan 2 ag Apa Amerika terpak- y i ab “Beborik ia alasan A 8 nuh dalam 141 buah Gala 3 memberanikan diri mengadakan 

3 u 2Niat Sana t” 

: i 5 “ 
na 

Het Vrije Volk”, h 
nulis: 

Kementerian Pert 

Rombongan 
djumlah 520 orang tj 
Southampton' hari Rebo dengam k:| 

Di 

djumlah “orang2 komunis 
laut ,,Asturias” demikian besafum oleh! 
lahnja. Pada pengangkutan2 'an- Bara 
djutnja maka djumlah orang2mu T 

beroperasi di Korea Selatze- 

tember il., bersama 7 orata- 
wahannja, ketika mereka je 

hah dipegunungan Chiren. 

selatan semenandjung Kore/5 

Bawah-Tan: 

DjermanTim? 

PEMBESAR KOMINIS. 
tinggi di Djerman Timur | 

hari Minggu memerintahkan 

ja wolisi rahasia diperkuati 
menghantjurkan 

bersendjata dibawah tanah . 

rah Sovjet di Djerman | 

Walter Ulbricht, sekretaris ' 

ma partai kominis, 1 

Dio rapat ke-16 dari 4 

komite partai tsb.: ,,Dewasi 

kewadjiban utama kita ialah 

verbesar negara.” Dikataka 

wa gerakan2 dibawah tana 

la harus 
Sak sedang dinas keamari penonton karena 
gara polisi rahasia harus 

Timur 
nangkapan 
dalam bulan 

   
    

   

berpendapat bal 

telah ti 

laut ,,Asturias.” 
apat diharapkan bahwa on 

jg senang dengan komunisme ju se 

gera dapat sembuh kembali krena 
pengaruhnja keluarganja. Merg, jg ira 
sekarang mendjadi orang2 kounis 
adalah orang2 jg dahulu sebelhnja 
berangkat ke Korea sudah bsim- Ray 

(suka) dengan komunisme 
London 

dengan .itu dpt mem kta 

uilah keterangannja 

akan berkurang. (Antara). 

i 

PEMIMPIN GERILJA Dio. memakai pakaian putih diselingi pula 
REA SELATAN TEWA h ratera Teng | 

Polisi Nasional Korea San pakaian badju djasy hidjau . dengan 
mengumumkan hari Minggah tielana 

Lea Hyun Sang, penin 
ukan2 gerilja ,,Komunisrg 

ditewaskan ketika tg. kp 

oleh regu polisi disuatm 

nung ini letaknja dekat 1g 

sebelah barat Chinju. ( 

Gerakan D 

suatu ge 

menji 

se 

Dari Tawanan2 

geris Jg Dipul 
    

d, rang dari pada 50.000 orang jang 
: 1) e Dilbar 

pertama ini jg be 

  

orang berpenpat 

bahwa fihak Korea Utara mpas- 
ikan pertama2 orang? komunidan nari 
mereka jg suka dengan komume, deng 
supaja 1 
pasukan perintis ke Inggris. | 

r 

| demonstrasi jang dilakukan oleh 
»rganisasi2 fasis harus dih 

kan, terhadap pemilik2 

   
      

        

  

   —ar PAK GITO punwosan-sotc 
VRAH- LEZAT - SEHAT! 

SOLO 

    

  

         
      

   

lahraga Nasional ke-lll, 

         
    

      

   

    

    
       
   

   

    

   

ak panas. Distadion PON NI itu, 

dari pagi telah berkampul berpulu 
in kelapangan tersebut, Ketika 

  

    

   

   

   
   

endera Merah Putih dan 
PON dan achirnja de- 

monstrasi( dan bersenam setjara 
massaal Oleh anak2 sekolah di 
Medan. Diantara para hadlirin 
dalam upatjara pembukaan ini, 
ampak Wakil Perdana Menteri 

Wo 20 Menteri Penera- 
mbantobing, KSAP 

“ Simatupang, 
onel Bambang Sugeng 

ai 

  

    

    

    

  

     

eh 

Upatjara pembukaan Pekan Olah- 
a Nasional ini dimulai pukul 8 
isetibanja Presiden ditribune, Se- 
h lagu kebangsaan Indonesia 

garkan, lalu oleh para 
atlitdiadakan defile dimuka Presiden. 

am defile ini jang sangat me- 
ialah regu Djawa Tengah jg. 

n pakian badju vest dan cape 
k hidjar tua dan fjelana putih dengan 

gonfiinja berba 

  

regu terdepan disusul 
regu Djakarta Raya, Djawa 

t dg. topi pandannja, regu Djawa 
wr, Kalimantan Barat dg. topi le- 

bar terbikin dari rumbia, rombongan 
Kalimantan  Timur/Selatan, Maluku, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara 

(dam Sumatera Selatan jang semua 

oleh regu Sumatera Tengah jang ber- 

putih,. kemudian regu Sunda 
Ketjil jang didalamnja tidak tampak 
peserta puterinja. Sesudah itusjang 
terachir regu Sumatera Utara 'jang 
djuga berpakaian putih, 

Pada achir defile ini - 
regu2 atlit berkumpul di 
untuk memberikan ho 
naikan bendera kebangsa 
Merah Putih, setelah it 
den meresmikan pembuk: 
kan Olahraga ke-Iil di 

    

   
   

    
   

Selesai peresmian ini, dan sesu- 
dah para atlit keluar dari pintu 
marathon, maka dinaikkan" ben- 
dera PON oleh 4& orang pandu jg. 
diiringi oleh lagu pudjaan PON. 

Selesai upatjara penaikan ben- 
dera PON, terdengarlah 13 kali 
dentuman meriam jang dilepas- 
kan oleh Batterij Artillerie seba- 
gai tanda bahwa PON III telah 
dibuka, dan pelepasan burung 
merpati dan balon2 keudara. 

Dibawah pandji2 tiap2 daerah, 
lalu atlit Ramlan dari Sumatera 
Utara mengutjapkan sumpah pa- 
ra serta PON.: Kemudian rombo- 
ngan atlit2 keluar dari lapangan 
stadion dan dimulailah demon- 
strasi masaal oleh kira-kira 500 
anak2 dari sekolah rendah jang 
terdiri dari para putera. Demon- 
strasi ini kemudian disusul oleh 

puteri2 dari sekolah2 landjutan. 
Terutama demonstrasi puteri2   diambil tin 

ang dapat dipertjaja 

Pidato tsb diatas sebenarnjaxogion PON ke-IIT di Medan itu 
'diutjapkan pada hari Kemis jhalam keadenn biasa 
tetapi baru diumumkan padiempat bagi 35.000 orang. 
Minggu. g 

Dari pidato tsb dapat ditarg, 6.900.000-— dan telah selesai 
impulan, bahwa  Djerman 

dewasa ini mengewatirkan aka 

bulnja kembali revolusi terhadi 

kuasaan komunis 
Djuni jg lalu, mala 

la bahwa revolusi itu na 

bih hebat lagi karena 

Sementara C 

West” jg anti komunis menguj 

kan, bahwa polisi rahasia Dj& 

memerintahkan| 
re: 

Djuni, jg kini ' 

seperti 

itu biro 

telah rint 
161 pemimpin 

mentjeburkan diri dalam 
dibawah tanah. 

Harian Djerman Barat .,T 

i la memberitakan, bahwa kepa 

Djerman Timur Karl Maron 
konferensi menjelenggarakan 

kepala2 polisi distr 
ngan adanja 
ru jg menim 

ik berhub 

sih merupakan bahaja bagi 

(UP —Arjangan. 

kerdja-sama jang lebih erat 

negara2 sekutunja di Barat. 
Wartawan Reuter selandju 

nulis bahwa  sepandjang 

ting dari sudut strategi. S 
njerbuan oleh pasukan2 So 

Pyrenceen jang merupakan   an demikian itu tidak dapat 
bus hingga Selat Djibraltar 

(memperlihatkan irama jang baik 

kuat dengan djalan menjeb diantara gerak badan dan musik. 
agen2 j 
mua pa 1 

segenap golongan masjarak 

seluruh Djerman Timur. 

: an diadiachiri Ik. djam 
berik besar & ademonstrasi jang dilakukan oleh 

di 
ah dikuatirk: 

nti ak 
berseri 
peneri 

gelombang sabotasreka datang dari berbagai-ba- 

bulkan kekuatiran | negeri, dan orang2 jang ka- 
meletusnja revolusi baru. Daria atau bertjerai dilarang hadir. 
to Ulbricht itu didapat kesan jdjuan kongres jang 
ta, bahwa pembesar2 Djermatg 3 hari ini kiranja ialah utk. 
mur berpendapat bahwa gerakamdapatkan tjara2 untuk mero- 

dirinja | ti komunis itu belum lenjap - status mereka, dengan kata2 

ji 
Sepanjol dari djenderal Francd 

ngan risiko mendapat kritikan setudjuan militer jang sebentar 

abad2 jl. ini para pemimpin M' benteng jang kuat D: 
menginsjafi arti Sepanjol jang ih untuk memblokkir selat Dji- 

Eropa Barat akan mentjapai sef gara dan angkatan Jaut 
djika sampai terhenti dipegun 

san Sepanjol Utara. Djika penjeg 

ini mendapat tepukan riuh oleh 

bagusnja dar 

Upatjara pembukaan PON III 

10.30, setelah 

anak2 sekolah tersebut selesai. 

Seperti telah kita kabarkan, 

memberi 

Sta- 
dibuat dengan biaja Aion itu 

jalam tempo 9 bulan. 

  

Kongres 
Budjangan 
Tjari Tjara Utk Bisa 

Kawin. 
ge 

ck HAMPIR 1.000 orang budja- 
an tua dan gadis tua hari Sabtu 

| telah berkumpul di Den Haag, 
dam kongres internasional, utk 

unimbitjarakan soal perkawinan. 

jang “berlang 
ber 1953 sampai 27 September 195 

tan Kotabesar Medan, ditepi djalan menud 

stadion terdapat tidak 
2 | dari pada. 20.000 orang 
jang “ berkumpul-kumpul untuk 

alat2 pengeras suara. Pun- 
tjara pembukaan PON 

lah defile jang dilaku- 
atlit dari 13 daerah di- 
isantara, pelepasan bu- 
"pati dan balon2, .pe- 

1. DA 

pengadilan tsb mengatakan, bahwa 

    

Sekali Dalam Defile Para Atlit 
PRESIDEN SUKARNO minggu pagi membukh dengan resmi Pekan 

sung di Medan dari tgl. 20 Sep- 
3, Keadaan udara baik dan hawa 

jang terletak didalam batas disebelah 
ju Pematangsiantar, sedjak 

h2 ribu manusia jang datang berdajun- 
upatjara pembukaan dimalai tidak ku- 
hadir didalam stadion. 

  
  

Asrama  Chusus: Utk 
Mahasiswa2 Sulawesi 

ma daripada 
Jajasan  ,,ANOA” 

ketua. Dewan Pengurus 

rangan Arnold Mononutu, 
Setelah — upatjara. 

mudian diadakan suatu 

la dan mendirikan tiang2 
dari asrama tsb. Pekerdjaan 

dengan para hadirin 

oleh PlI-Aneta, bila asrama 

Orang mahasiswa dari 
akan mendapat tempat jg lajak. 

DUTA BESAR MESIR ME- 
NJAMPAIKAN SURAT KE- 

PERTJAJAANNJA. 

  

surat2 kepertjajaannja kepada presi 
den Soekarno. Dalam upatjara itu 
hadlir a.l. perdana menteri Ali Sas 
troamidje,o, selaku menterj luar ne 

(geri ad interim dan pemangku dja- 
batan  sekretaris-djenderal, mr. St. 
Moh. Rasjid dan lain2 

BANTUAN " 

Inggeris telah mengirimkan 80 
orang tenaga ahli untuk memban 
tu negara2 Asia Selatan dan Teng 
gara dibawar rentjana kerdja-sa 
ma dilapangan tehnik dari Rentja 
na Colombo, demikian dikabar- 
kan di London pada hari Djumat. 
D' samping itu, Inggeris memberi- 
kan kepada 420 orang peladjar fa 
silitet2 latihan di Inggeris. 

  

    
   

P. M. Musta 

Senen. Diamaluddin Hussein, 
Nadjib mengatakan, bahwa bekas 
el Hadi dan 10 orang lainnja 
dan kepada 3 orang lainnja telah 
meninggalkan rumahnja. 

Pengumuman jg dikeluarkan kemu 
dian menjatakan, bahwa 3 orang jg 
dikenakan tahanan dirumah itu ja- 
lah bekas perdana menteri Musta- 
pha el Nahas dan isterinja serta 
Hafez Afifi bekas kepala ,,Kabinet 
Radja” bekas radja Farouk. 

Belum dapat diketahui dengan 
pasti, atas dasar apa penangkapan? 
itu dilakukan, tetapi berita2 jg sebe 
lumnja dilangsir mengatakan, bhw 
pada hari Senen pemerintah Mesir 
akan. mengumumkan nama2 dari 
orang2 jg akan dihadapkan ke ,,Peng 
adilan. Revolusioner” sebagai2 ana- 
Sir2 anti-negara. 
Disamping itu, pengadilan tsb jg 

mempunjai 3 orang anggauta akan 
memeriksa djuga perkara2 korupsi 
dan penggunaan kekuasaan jg tak 
sebagaimana -mestinja diwaktu? jg 
lampau, seperti pembelian alat2 sen 
djata jg rusak sewaktu perang Pa- 
lestina. 3 
Abd ' el Latif el Baghdad, ketua   

jang berlang- 

: meninggalkan  masjarakat 

Spanjol Akan Didjadik@enteng Fropah-Selatan 
de: 

Loakan terpegang. 

sakan antara !1 
tnjaLika dan Seponjol itu menun- 
sedia bahwa Sepanjol akan didja- 

di Eropa 

ditanda-tangani 

    

! 

uatu dan Afrika Utara. 
vjet urut perdjandjian itu pangk 

hk 
au 4 " 'atnja | Peri pasukan2 angkatan daratnja 

iberi perlengkapan jang mo- 
Melipelbagai aspek ekonomi Sepa- 

ikan diperbaiki untuk menam- 
t 

  

  

Lembaga Kebudajasa indonesia | 
| Kan. Batavisaseh Gamosechap 
yaa Kunto an Wetenscharaa | 

pengadilan itu mempunjai kekuasaan 

jg dituduh melakukan kegiatan2 an- 

pada mereka tidak akan di beritahu 
kan tuduhan2 jg dikenakan kepada- 
nja, sebelum mereka dihadapkan di 
muka pengadilan tsb. 

untuk menguasai Laut Tengah bah effisiensi angkatan2 bersendjata- 
nja, 

| dan produksi bahan makanan, 

hendaki pangkalan2 udara 

ges 
pangkalan2 udara militernja di Ju- 

a- nani, dan Afrika Utara. 
di duga 

ol akan di-modernisir, sedang- | angkatan laut jang terpenting, tetapi 
: kota2 pelabuhan Cartagena dan Co- 

runna telah disebut2 pula 

(Antara). 

untuk mengadili baik orang2 asing 

ti-negara maupun orang Mesir. Ke- 

“ (Antara—UP). 

demikian pula industri perang 
dja- 

an2 dan djalan2 kereta-api. 
Menurut kabar, Amerika meng- 

didekat 
Madrid, Sevilla, Albaceto dan Bur- 

untuk menambah rangkaian 

Cadiz di- 
akan  didjadikan pangkalan 

sebagai 
jalon pangkalan2 laut, angkatan 

Batu Pertama 
Asrama ANOA 
Diletakkan Oleh Presiden: 

SENIN PAGI presiden Sukar- 
no telah meletakkan batu perta- 

asrama mahasiswa 
di -Menteng 

Pulo didjalan Pasar Minggu Dja 
Karia. Asrama tsb. jang diperun 
tukkan terutama bagi mahasiswa 
mahasiswa Sulawesi jang berada 
di Djakarta, telah diusahakan 
oleh Jajasan ANOA diketuai oleh 

tuan 
Andi Mattenrokang dan selaku 
pengawasnja bekas menteri pene 

perletakan 
batu pertama itu selesai, maka ke 

emon- 
strasi keaktipan oleh mahasiswa, 
pemuda2 dan pemudi2 dari Sula 
wesi, jang bersama-sama menjing 
singkan lengan badjunja menghe 

besi 
ini 

disaksikan oleh presiden Sukarno 
semuanja. 

Menurut keterangan jang diper 
ini 

telah selesai maka sebanjak 48: 
Sulawesi 

Petang Djum'at presiden dr. ir. 
Soekarno telah menerima dutabesar 
baru Mesir, Ali Fuhmi al Amroussi, 
di-istana Merdeka, jang menjerahkan 

Pemerentah Mesir Mu- 
lai Den Penangkapan? 

2 Bekas P. M. Dan 12 Orang Lainnja 
Telah Dimasukkan Pendjara Atau Di- 
tahan Dirumah—Diantaranja Bekas 

pha El -Nahas 
2 ORANG BEKAS PERDANA menteri dan 12 orang lainnja pada hari Minggu telah Gimasukkan dalam pen djara atau ditahan dirumah, de mikian diumumka 

Seorang anggauta dari 

telah ditahan oleh polisi 

Presiden Resmikan Pembukaan PONIIN Yeah 
Il Uniform Regu Djawa - Tengah Menarik Perhatian 

  

Meren 

  

  

Bunuh Ben Arafa 
  

dilakukan pertjobaan membunuh 
kuda menudju Mesdjid untuk 
matis ini diambil beberapa 

paki waktu ia menudju 

  

Sebagaumana pernah dikabarkan dalam harian ini, baru-baru ini telah 

saat 

Sultan Marokko, 
sembahjang 

setelah 
Djum'at. Gambar 
pertjobaan 

Dibagian. kanan taripak 

sewaktu ia menaik 

dra- 
membunuh 

Sultan Marokko, ben Arafa, gagal. Dibagian depun menggeletak 
dan Aiial ben Abdullah, jang telah mentjoba membunuh Sultan tadi. Di 
bagian belakang gambar tampak bangkai kuda ben Arafa, 

ke Mesdjid. 
bil Ford tua jang digunakan oleh tjalon pembunuh tadi. 

ba- 

jang ia tum- 

P10- 

Sebuah Pesa- 

wat MIG-15 
Mendarat Di Kimpo 
Seoul : Hasil Hadiah 
Jg Didjandjikan Dj. 

Clark? 

SEBUAH pesawat pemburu 
djet MIG-15 pada hari Senen 
pagi telah mendarat dilapangan 
terbang Kimpo didekat Seoul, de 
mikian angkatan udara ke-5 Ame 

Jrika di Korea mengumumkan. 
Dalam pengumuman itu tak di 
njatakan kebangsaan dari penge- 
mudi pesawat fsb., jg kini sedang 
didengar keterangannja oleh opsir 
Opsir dsri djawatan rahasia ang 
katan udara itu. 

Seperti diketahui, dalam bulan 
Pebruari tahun ini, panglima ter 
linggi pasukan2 PBB di Korea 
djendral Mark Clark, telah me 
ngeluarkan tawaran uang sedjum 
lah $ 100.000 kepada penerbang 
dari pesawat MIG jang pertama 
jang dapat diserahkan kepada 
fihak PBB dan $ 50.000 untuk 
pesawat2 MIG selandjutnja. Ta 
waran tsb., sebagaimana diwarta 
kan, telah disebarkan dalam ben 
tuk pamflet disepandjang sungai 
Yalu dan memuat pula instruksi2 
kepada penerbang pesawat jang 
dimaksudkan itu 'tentang tjara2 

    
HASIL2 PERUNDINGAN 

dan Korea Utara jang dilangsung 

pat mungkin pasukan2 ,.sukarela” 
Utara. Dan kenjataan ini menun 
nginnja perhubungan antara Pek 

ipendapat daripada para penin 
| bangan2 daripada perhubungan 
jat Tiongkok, dipandang dari su 
gi Malenkov mengenai perhubu 
rea-Utara. 

  
Para penindjau ini menundjukkan 

akan dua aspek penting dari pada 
perhubungan antara “Rusia dan ka- 

: wan2nja di Asia, seperti telah ter- 
injata dari perundingan2 di Moskow 
itu. Pertama, bantuan ekonomi: Ru- 
sia kepada Korea Utara adalah le- | 
bih besar "daripada "bantuan jg di he 
rikannja kepada RRT. Kedua, pida ' 
10 perdana menteri Malenkov untuk 
pertama 'kalinja. sedjak meninggal- 
nja Stalin membuktikan bahwa Ru- 
sia kini berkeputusan untuk bertin- 
dak sebagai djuara bagi bangsa2 
Asia dan pula mendjadi djuru .pemi 
sah utama bagi mereka itu. Kesan 
utama jg diperoleh orang di London 

sekurang2-nja 

hari 
pemerintah 

Ibrahim Abd : 
militer 
djangan 

n pada 

perdana menterj 

diperintahkan supaja 

Peladjar' Kita 
Ke L. N. 

Utk Menuntut Peladjaran 
Spesialisasi 

Baru2 ini telah bertolak 15 
Orang pemuda, antaranja 2 orang 
wanita, kenegeri Belanda untuk 
menuntut peladjaran pada pelba 
gai perguruan atas biaja pemerin 
tah. Pada tg. 22 Agustus jl. te- 
lah berangkat pula sedjumlah 19 
orang pemuda -kenegeri Belanda 
djuga atas biaja pemerintah. 

Atas pertanjaan kementerian 
PPK menerangkan kepada PI- 
Aneta, bahwa pemuda2 itu bela 
djar pada beberapa tempat, se- 
perti di Delft 8 orang, untuk pe 
ngetahuan bangunan kapal dan 
pesawat terbang, di. Enschede 6 
orang untuk peladjaran tekstil, 
di Waalwijk 5 Orang untuk pela 
djaran menjamak dan mengerdja 
kan kulit, di Amsterdam 4 orang, 
diantaranja 2 orang Wanita, utk. 
pengetahuan konseryatorium dan 
musik, fakultet politik dan sosial 
dan perguruan tentang pekerdja- 
an2 kemasjarakatan dan selan- 
djutnja di Den Haag seorang jg 
menuntut kelandjutan dalam pe 
ladjaran menggambar dan seni 
patung, 

  

: Di lain2 negeri. 
Biro dari kementerian PPK jg 

bersangkutan menerangkan  sete 
rusnja kepada P.T. Aneta, bahwa 
di Amerika ada 5 orang peladjar 
untuk kedjurusan tekstil, mesin2” 
dll., di Paris 3 orang menuntut 
peladjaran musik dan seni lukis 
dan di India 4 orang jang mem 
peladjari soal2 mesin. Diterang 
kan bahwa sebulan jl. telah kem 
bali dari Inggris 3 orang pemuda 
jang telah menjelesaikan peladja 
ran, masing2 sebagai insinjur 

tember di Moskow menundjukkan akan ditari 

Hubungan Russia-RRT 
Akan Djadi Dingin? 

Bantuan Kepada RRT Ternjata Lebih 
Sedikit Dibanding Dgn Bantuan Jg Di- 
berikan Russia Kepada Korea-Utara 

antara pemerintah2 Sovjet Uni 
kan dari tgi. 11 sampai 17 Sep 

knja mundur setje 
Tionghoa dari wilajah Korea 

djukkan akan mendjadi lebih di- 
ing dan Moskow. Demikianlah 
djau di London mengenai perkem 
Rusia, Korea dan Republik Rak 
dut pidato perdana menteri Geor 
ngan anfara Sovjet Uni dan Ko- 

daripada persetudjuan ig baru . di 
tanda-tangani di Moskow itu ialah 
Rusia telah memperoleh kemenangan 
diplomatik besar dan telah membe 
rikan pukulan kepada RRT. 

Republik Rakjat Tiongkok, jg 
telah menjelamatkan Korea Uta- 
ra dari ke-ambrukan dengan me 
ngorbankan sedjumlah besar pasu 
kan2-nja, kini rupa2-nja tidak 
mendapatkan sesuatu apa sebagai 
ipahnja”. Sebaliknja, Rusia ru 
panja telah berhasil ' menggeng- 
gam Korea Utafa lebih keras dgn 
hanja memberikan bantuan eko- 
nomi jang dibutuhkannja. Menu 
rut isi persetudjuan itu Rusia 
akan memberikan kepada Korea 
Utara hampir segala matjam dje 
nis barang, dari bahan2 konsum- 
si sampai bahan2 untuk pusat? 
pembangkit tenaga listrik dan 
bahan2 teknik lainnja. Dengan 
demikian pengaruh. Rusia' atas 
Korea Utara akan semakin me 
ningkat. Ditundjukkannja dengan 
tegas oleh Malenkov akan ,,ke- 
merdekaan” Korea Utara jang 
memperlihatkan bahwa sementa- 
ra Korea Utara menjerahkan diri 
kepada pengawasan ekonomi dari 
Rusia, pengaruh RRT, dinegara 
tsb. akan disapu bersih. 

Pernjataan kedua perdana men 
teri, bahwa mereka bersedia utk. 
-bekerdja sama dengan siapa-pun 
djuga” mengenai masalah mem- 
persatukan kembali Korea menun 
djukkan kesediaan pihak kominis 
untuk mentaati gentjatan  sendja 
ta“dan menjingkirkan diri dari 
peperangan 'selandjutnja. Ini me 
nundjukkan lagi, bahwa rehabili 
tasi dan pembangunan kembali 
Korea Utara dengan djalan da- 
mai mendjadilah tudjuan utama 
dari pihak Rusia dan kawan2nja. 
Oleh karena itu adanja pasukan2 
Tionghoa di Korea Utara meru 
pakan suatu masalah jang tidak 
di-ingini lebih Jandjut. 

(UP-Aneta) 

Undang” Po- 
kok Perta- 

hanan 
Sedang Disiapkan 

DIDAPAT KABAR, bahwa 
Menteri Pertahanan kini sedang 
menjiapkan rentjana  Undang2 
Pokok Pertahanan. Undang? Po 
kok Pertahanan ini sebagaimana 
diketahui telah lama mendjadi ke 
inginan parlemen, akan tetapi da 
lam kabinet2 jg lama rantjangan 
undang2 tsb. belum djuga diadju 
kan keparlemen. Segera sesudah 
persiapan rantjangan2  undang2 
itu selesai, maka ia akan diadju 
kan keparlemen. Rantjangan un 
dang-undang tsb. akan  mengan 
dung ketentuan2 mengenai ketiga 
angkatan — Darat, Laut dan 
Udara, dan perimbangan diantara 
satu2-nja angkatan serta Jain2-nja 
jang berhubungan dengan masa- 
lah2 pertahanan. (Antara) 
  

Biaja dan usaha peme 
rintah. 

Lain dari pada jang diusaha- 
kan dan dibiajai oleh pemerintah, 
demikian diterangkan lebih lan 
djut kepada P.I.-Aneta, tidak 
pula kurangnja pemuda2 kita jg 
beladjar diluar negeri , dengan 
lain2 matjam kesempatan, umpa 
manja atas biaja negara tempat     tambang, kebidahan dan "melukis. 

DJUMLAH 

agumumkan 
diumlah maha 
tinggi Austria 
rang djumlahnja. 

terdapat 
Austria sedangkan dalam tahun 
akademi 
Austria dikundjun 

utk. menjerahkan pesawat MIG. 
Berita lebih landjut tentang 

pesawat MIG-15 jang mendarat 
di Kimpo pada hari Senen pagi 
belum dapat diperoleh. (Antara) 

  

PAMERAN SENI LUKIS INDO 
NESIA DI NAPOLI. 

Atas usaha bagian penerangan 
kedutaan R.I. di-Roma pada tg. 
14 September jbl. telah dibuka 
pameran seni Tukis dan barang2 
kesenian Indonesia dipekan raja 
»Mostra Doltremare” di Napoli, 
demikian berita kawat jang dite 
rima oleh kementerian penera- 
ngan dari Roma. 

Dalam sebuah paviljun besar 
Gipertundjukkan 72 lukisan Af- 
fandi dan beratus-ratus barang 
seni Indonesia. Pada hari2 perta 
ma paviljun Indonesia menarik “ 
banjak perhatian penduduk kota 
Napoli. Pameran tsb. akan ber 
achir pada tg. 15 Oktober: 

2 

. Churebill 
Dichabarkan 

: Meninggal 
KEPALA propinsi Alpes Mari 

times diselatan Perantjis dan 
inspektur polisi jang ditugaskan 
mendjaga keselamatan perdana 
menteri Inggris, Winston Chur- 
chill, pada hari Minggu memban 
tah berita, jang menjatakan, bah 
wa Sir Winston Churchili telah 
meninggal dunia. Kedua pembe 
sar tadi menerangkan, bahwa ke 
sehatan perdana menteri Inggris 
— jang kini sedang berlibur di 
Cap Dail dekat Nisa di Riviera 
Perantjis — pada hari Minggu 
tidak mengalami kemunduran, 

Pada pagi hari Minggu itu Sir 
Churchill telah ' mendjamu penulis 
Inggris William Somerset Maugkham 
dan pada sore harinja telah melang 
sungkan waktunja dengan melukis 
dan menulis surat2. 

Kabar tentang meninggalnja Sir 
Winston  Churchill itu telah disiar- 
kan oleh sebuah kantor berita Ame- 
rika. (AFP). 

    

Voroshilov 
Sakit ? 

PRESIDEN  SOVJET Tertinggi, 
Marsekal Voroshilov, dewasa ini sa- 
kit, demikian diberitakan korespon- 
den diplomatik dari »Daily” Tele- 
graph” pada hari Minggu. Diberita- 
kan oleh koresponden itu, bahwa se 
lama minggu jg lalu Veroshilov ti- 
dak menghadiri tiga upatjara resmi, 
diantaranja penjerahan surat2 keper 
tjajaan dari duta besar Mesir ig ba- 
ru di Moskow dan dari duta besar 
baru Albania. Kedua upatjara res- 
mi ini dipimpin oleh wakil Voroshi- lov. Upatjara resmi ketiga jg tidak dihadiri oleh Voroshilov ialah dja- 
muan makan, jg diselenggarakan oleh Kremlin pada hari Sabtu ma- lam untuk menghormati delegasi Ko rea Utara. (Aneta—AFP). 

  

MR. SOEKARDJO ACTING 
KETUA SPSI | 

Menurut pengumumar pimpi- nan pusat Serikat Pelajar Seluruh Indonesia, mulai tanggal 1 Okto- 
ber, ketua SPSI 
persetudjuan pimpinan pusat un- tuk sementara 
batan ketua SPSI kepada mr. Soe kardjo. Menun | 
rensi SPSI 
k 
akan datang, 
tober 
mendjab 

JR. Jans dengan 

menjerahkan dja- 

nunggu akan  konpe- 
Jang kira2 akan diada- an dalam bulan Desember jang 

mulai tanggal 1 Ok- 
r. '(Soekardjo akan 

at acting ketua. 

MAHASISWA DI 
BERKURANG 
stik Pusat telah me 
angka2 mengenai 
siswa diperguruan2 
jang makin berku- 

itu m 

AUSTRIA 
Kantor Stati 

Dalam tahun akademi 1947-49 
31.000 mahasiswa di 

1952-53 sekolah2 tinggi 
gi hanja oleh   mereka beladjar, 17.900 mahasiswa,  



  

pa 

“HALAMAN 2, 
          

   
       

         

      

   

  

EN Keane AhmAB asih . sidik . 

SN ar Kot 2 — aa IN linja Pakan @lolienga Nasional “ 1 Gr ANA 1 1 Pa an rlangsung didalam suasana jang sanga ena ea PA 

Pa Ta d blik dikurung rapat oleh Belanda, maka Peringatan : 

dilangsungkan dalam suasana jang lebih P.O.N, kedua daa ketiza kedua daa ketiga dea. 
Bebas, Pia aa g mengadu ketjakapan dan ketangka- 

  

      

      

- Pee MET meja Menara SNN dereka : 2 ndIn 3 : Sa Tang 2 . 'xan, selalu bersendi kepada kedjudjuran, sportiviteit dan .,fair play”. San, Pen na asar dem kian 'akan mempengaruhi djiwa pe- 

muda-pemuda kita, sehingga dapat dibarapkan djika kelak mereka su- dah Merkabba 5 | masjarakat akan sudah memiliki sifat-sifat inpung didalam 1 41 Ha Ba cit serta ,,fair | ' tadi. : kedjudjuran dan LA naga Petaneesn Pakan masjarakat kita sekarang    

    

      

ini nampak, bahwa k mengabdikan diri 

  

   

   

  

kan. Akan tet. 
2 sportiviteit serta Ke pia Mana aan SE apa Da Te 3 iranja 

. ME 'N IL Uu sjarat-sjarat jang belum jie penanda klau “lha ar 2 banyak ulat para pemimpin Jang segansegan Untuk berbiat djudjur dan | pemda E 
sportief, baik dilapangan j: - MN PON | kalang: — — — — — Oleh sabab itu, pekan-pekan olahraga seperti P.O.N., | 7 gone kampung2, baik jang 
PORSLA Tea Ob a Sekolah Landjutan), Pekan Olahraga Maha- bengndak untuk memberantas dju siswa, Pekan Olalvaga jang lain-lain pun, perlu dipupuk dan dipelihara 

Djangan Adakan Djudi 
Ditempat Perkawinan | 
Ada Suatu Golongan lertentu Jang 

(Oleh : Wartawan Kita Senairi) 

1 KEBIASAAN pada tiap2 diadakan pesta perka- 

orang Tionghoa di Nang. kebanjakan ditempat 

telah “diadakan sekedar permainan. Bukan sadja hal ini 

biasa terdjadi didalam kalangan tadi, 

bertin al. 'Tetapi tidak pada temp atnja, apabila tindakan tadi djus- | 

Pemerasan 

demikian djuga dikalangan 
bersifat apapun. Siapa jg ingin 

di menurut kenjataan, ini harus 

    

     

  

in-Jain | lan € k 
t h tahuan ' sebaik-baikaja. Djustru mereka: na kana am Maan AD | tu dilakukan melulu untuk mend apatkan uang semata-mata ! adunj kedudukan orang-orang jang sekarang ini bertugas dalam masjarakat. TEA SA ny kel aa Kelud aa el AN biengaksi baba Mpsib sesuatu bangsa Berita2 jang disampaikan kepada KETJELAKAAN DI PEMAN- “dikemudian hari terletak ditangan pemudanja. Sendirinja negara itu akan f kami mengatakan, bahwa seringkali — DIAN STADION. “keruh, djika sedjak mudanja tidak ditanamkan benih-benih kedjudjuran keruh, djika sedjak na jalan untuk menanamkan benih kedjudjur- 

   dan.spertiviteit. Dan diantara djalan untuk : 3 Ia sera Sportiviten itu adalah didalas keolah-ragaan. 
— — — — — Dengan Pekan 

nanamxan pendidikan 
kita, djika klak mempu 
disamping ketjakapan dan 

  

     

   kem ahiraonja. 
p 7 ki tjam2 alasan. ane TG fa Aa aa - : $ .dida , Pi erguruan Jinggi SAN tu jang berada dimedja ',.didau 2 Bu AA HA MAA AA 1 BEN MMA MLATSAKA LA 3 LA “atau memberi : peringatan -kepa a 

KG. — — ——'— Dengan gembira kita bisa mgnjaksikan bangkitnja ke- Dan) jang punja kerdja atau pe- 
jk inginan untuk mengedfar pengetahuan-pengetahuan jang lebih tinggi dan | sin, kemudian orang2. tadi lalu me 

" usaha-usaha jang konkreet untuk melaksanakan keinginan tadi. Dan jang ninggalkan tempat tersebut. Banjak LM, Ta Na ai ( 5. 3 tadi 
lebih menggembirakan lagi ialah “bahwa dalam usaha pelaksanaan tadi, 
isisiatip partikelir mendjalankan peran jang penting. Tidak lagi melulu 
diharap-harapkan bantuan dari Pemerintah sadja. 
— A.A — — 

,.Sawerigading”. 

nomi nanti tgl. 31 Oktober. e 
H3 ab aa ana ee epik kenjataan diatas boleh dikatakan tiap ibu kota 

insi di Indonesia ini sudah atau akan mempunjai perguruan tinggi. 
Data hal itu teranglah Semarang akan djauh ketinggalan. Apakah ke- 

  

|dirumah2 perkumpulan jang diper- 

Igunakan untuk pesta kawin telah di 
SA sa 3 datangi 

Olahraga Nasional, sekaligus kita me- ih rtindi 
rochani dan djasmani. Akan berbahagialah bangsa | seperti alat negara. Sesudah dirumah 

in-pemimpin jang djudjur dan sportief, hadi 'dapat diketahui adanja perdju- 

Sena “ Kedjadian2 demikian kabarnja Kita lihat uipelbagai tempat di Indonesia ini, berdirinja "| apa2. Kedi 
beberapa perguruan tinggi jang melulu adalah hasil dari usaha. masja- 
rakat sendiri. Di Makassar sudah sekian lama berdiri perguruan tinggi , , Di Bandung perguruan tinggi ,,Kreshna Dwipayana 

Medan tak msuu ketinggalan, dan kini sedang diusahakan berdirinja fa- 
kultet kedokteran. Djuga Bukittinggi tidak mau ketinggalan dan kini se- 
dang diusahakan berdirinja suatu fakultet disana. Achir-achir ini Pa- 
lembang mer:bustikan kesanggupannja dengan pembukaan fakultet eko- 

'oleh segerombolan orang2 

tertentu jang seolah-olah bertindak 

dian, mereka Jalu masuk dengan ma- 

terdjadi pula, kalau sudah diberi 
“uang lalu tidak mengambil tindakan 

terdjadi sudah agak lama dengan fi- 
hak jang bersangkutan jang sudah 
tentu tidak berani bertindak apa2. 
Kedjadian ,,mendaulat” uang para 
pemain tadi dengan tidak mengam- 
bil tindakan suatu apa, pun terdjadi 
pada hari Sabtu malam jbl. di Se- 
marang. Mereka kelihatannja seperti 

,anti-djudi”, karena semua alat jang 
dipergunakan dirampas. Tetapi aneh 
nja, sesudah merampas uang dan 
kartu tadi, orang2 tsb. tidak berani 

' Mataan ini bukan bisa didjadikan suatu dorongan bagi masjarakat Se- 

ban Pn hn kekurangannia” itu dengan segera membangkit- 
kan suatu inisiatip untuk mendirikan djuga suatu perguruan tinggi dikota 
ini? Sudah barang tentu bahwa mendirikan suatu perguruan tinggi itu 

bukan hal jang mudah serta tidak boleh dilakukan setjara serampangan 
karena adanja sjarat-sjarat tertentu jang harus bisa ditetapi, diantaranja 
jang terutama soal lokaliteit dan guru-gurunja. Tetapi mengingat ba- 
njakn,a lokaliteit di Semarang ap jepe diwaktu siangnja sudah tidak ter- 

- pakai: mengingat pula banjaknja jumlah tjerdik-pandai jang ada dikota 
ini, kiranja sjarat-sjarat tadi dapat djuga ditetapi dengan baik. San 
— ——.——--—-— justru itulah kita tanjakan disini: kapankah . dimulai 

| inisiatip untuk mendirikan perguruan tinggi, dan siapa jang sanggup me- 
mulainya? 

meneruskan kegjadian itu xcpada fi- 
hak Polisi untuk begul2 bertindak 
memberantas djudi. Kedjadian2 se- 
matjam itu kabarnja bebciapa kali 
dialami dirumah2 perkumpuian .Sam 

'IBan Hien” dan Hwa Yos Hwee 
| Kwan di Plampitan. 

Berhubun? uengan kkedjadiar2 ta- 
di, maka perlu kiranja di peringat- 
kan, supuya ditempat2 pesta kawin 
djangan diadakan perdjudian jang 

tjegah fihuk ketiga. dapat mentiari 

3 : keuntungan ai air keruh dan men- 
fjegah pula sesuatu kedjadian jang 
tidak diinginkan. 

Toko WARNA” 
gg Djl. Kauman 39 - Telf. 2245 

Semarang. 

  

  

Suatu riwajat jang Dyoamis 

“GAK HOEP 
2. Dia ingin memutuskan belenggu pendjadjahan. Sampai kini 

“8 GAK HOEI didjundjung tinggi di R.R.T. Riwajat pahla- 

|. wan itu tjotjok untuk masa jang dynamis ini. Barang siapa 

3 “jang mb syagi ja akan mendapat semangat. Satu buku te- 

'bal tamat, bergambar, tertjetak kertas halus bagus. 

  

Satu-satunja Toko Kleurstof 
(Wenter) jang paling . complit 
persediaannja terutama untuk 
keperluan Batik, Tenun, Sa- 
bun, Kulit, Tinta, Semir Sepa 
tu, Minjak, Minuman/ Maka- 

   

bersifat apavun. Demikian akan men 

Seorang wanita meninggal. 
Pada hari Minggu pagi, tgl. 2C 

Sept. di tempat pemandian Kotapra- 
dja Stadion Semarang terdjadi ketje- 
lakaan, hingga seorang wanita Tiong 
hoa Kho Tjoe Nio, umur 20 th. te- 
was. Mungkin ketjelakaan tadi di- 
sebabkan, karena kramp waktu ia 
mandi dibagian bak jang dalamnja 
1.60 m. Ketjelakaan tadi tidak dapat 
dengan segera diketaui, karena pada 
hari Minggu pagi sampai pada djam 
jang ditetapkan, tempat tadi diketa- 
hui hanja untuk kaum wanita. Se- 
telah tempo ini lewat, baru xetjela- 
kaan tadi diketahui oleh seorang js. 
berenang di bak tersebut. Dengan se- 
gera korban tadi lalu diangkut ke 
R.S. Tiong Hoa I Wan, tetapi perto- 
longan selandjutnja tidak menghasil- 
'kan apa2. Nn. Kho Tjoe Nio ada- 
lah puteri dari sdr. Kho Gee Sing, 
tinggal di Wotgandul-dalam dan hari 

ini majatnja dikubur. 
Kabar2 selandjutnja 

bahwa ketjelakaan tadi sudah ke em- 
mengatakan, 

NA MENGALIR KE DJAWA 
BARAT? 

Dalam pekan jang.lalu harga be 
ras terus naik. Hingga berita ini di 
tulis beras kwaliteit baik rata2 naik 
Rp. 10— pertengahan Rp. 15— dan 
jang rendah sampai Rp. 25.—-. Be 
ras S.W./1 dan 11 jang tadinja Rp: 
190.— dan Rp. 180.-— kini masing2 
mendjadi Rp. 205.— dan Rp. 195,—. 
Beras B.B./I B.B-II dan III jang ta 

dinja masing? Rp. 205- Rp. 200,-- 

|210,-- dan Rp. 200.-- ! 

140. kini mendjadi Rp. 165,--. Dju 
.|ga. beras B.O. jang tadinja Rp. 155 

kini meningkat mendjadi Rp. 172.50 
sampai Rp. 175,-—- sekwintal. 
Menurut keterangan jang didapat 

Antara”, bahwa kenaikan2 tsb dise   5 Harga Rp. 12.50 porto Rp. 1.50. Buku Gambar ,,SI A nan dan lain-lainnja. 

PIAO”, 3 buku tamat Rp. 12.— porto Rp. 1.50. 

  

babkan oleh kurangnja beras jang 
tiba dikota Semarang, karena beras2 
keluaran “Jogja dan lain?nja diang- 

      - PEMELIHARAAN MOBIL, isi lengkap penuh dengan 
| gambar, tjetakan luar negeri, oleh A. W. Ganevoort kana Ii 
la Djawatan Teknik KNAC). Harga Rp. 15.50 porto Rp. 2. 

AUTY FASHIONS Modebiad 1953 Harga Rp. 4-— 

| poro Rp. 130.” : 

.| Toko Buku HO KIM YOE 
“SEMARANG. (Purwodinatan 1/22). 

| M.S. Rahat 
—. TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 

- IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
njakit. : 5 

Djam bitjara 9—12 pagi 

    

  

      5— 7 sore 

kut ke Diawa Barat dengan kereta 
' api. Belum. diketahui apakah meng 
alirnja beras -itu setjara resmi atau 

- tidak. : : 
| Pasar kapok C stock lama jang 
tadinja meningkat sampai Rp. 1.360- 
kemudian menurun kembali sampai 

Rp. 1.000—, tetapi kini mulai naik 
mendjadi Rp. 1030.-- Sasa 

Harga emas 24 karat jang tadinja 
mulai naik dari Rp. 39.— segram te 
rus menerus naik hingga Rp 43.25. 
KAPAL HADJI ”DJAKARTA 

  

   

   

      

   

   

              

   

    

    

  

   

   

  
Tjontohlah saja! Sebab meng- 

hemat bahan pakaian dan uang! 

  

       

Hemat jang bidjaksana, kalau 

Njonja mentjutji dengan sabun 1 

« Tjap Tangan, jang dapat dipertjaja! 

Njonja akan merasa, betapa 

"halus busahnja itu untuk 
segala tjutjian jang 

.kasar sampai kepada 
jang halus 

| Dengan sabun biasa . 
aian lekas kojak!-Maksud 

hemat dengan pengeluaran 
uang itu sebaliknja Njonja 
“menderita lebih rugi, sebab | 

| pakaian lekas kojak 
—karenanja. Ini. berarri 

— bukan menghemat! 

        

  

      

        

  

      

  

    
    
   
   

    

   
   

  

   

    

   
    

  

    

          

Hemat dengan bahan pakaian sebab 
| ditjurji dengan sabun Tjap Tangan! 

3 

   
     

   

  

    

  

   

    

1 Tetap keras 
sampai sisanja 

0. Jang terachir!. 

NG “buatan UNILEVER: 

(000 sabun jang paling hemat un 

   

  

    tuk segala tjutjian! 

     

5 Nop/Des.: 

11925: Kopi Excelsa WIB/I nom. 

Idjual 180 ready Smg.:. Tepung ga- 

  

RAYA” TIBA DI PRIUK 
Djawatan Penerangan Agama 

Pusat menerima kabar dari mas- 
kapai pelajaran Inaco jang menja 
takan, bahwa kapal hadji ”Dja- 
karta Raya” telah tiba di Tan- 
djung Priuk hari Sabtu tgl. 19 
September 53. Turunnja djema- 
-ah hadji dari kapal sudah ditetap- 
kan hari Minggu tgl. 20 Septem- 

ber pada djam 10.00 pagi. 
”Kota AA: 2 ditunggu 
tgl. 23-9-1953,. 1 

Menurut kabar jang selandjut- 
nja diterima dari maskapai pela- 
jaran Djakarta Loyd dinjatakan, 
bahwa kapal hadji "Kota Agung” 
ditunggu kedatangannja di Tg. 
Priuk pada tgl. 23 September 
1953 dengan membawa djemaah 
hadji sedjumlah 790 orang ber- 
asal dari Djawa Barat 186, Dja- 
wa Tengah 376, Djawa Timur 
193, Kalimantan 30 dan Sulawesi 
5 orang. 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi di Semarang jg 

tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada 
tgl. 19 Sept.. sbb: Kapok C nom. 
790 pemasukkan bulan Okt. noro. 
780 bulan Okt./Nop.: om. 790 

Bidji kapok nom. 60 
dengan zk. bulan Okt./Nop., Kopi 

| Rob. Kampong pendjual  680/720: 
Kopi Rob. Ond. WIB/I “ pendjual 

19505 Kedele pmi Djember pendjual 
1185 ready Smg.: gendjah  pendjual 
215 ready Smg.: kedele hitam pen- 

'Iplek  nom. 46 Sept./Okt., Gaplek 
pembeli 36,50 ready Smg. z:z.: Dja 

'|gung putih pembeli 110: Katjang 
Iglondong terpilih  pendjual 180, 
Osee tidak terpilih pendjual 230, ka 

|tjang merah pendjual 155: katjang 
hidjau julik pendjual 205: -hidjau 

'|toatjeh pendjual 230, Beras Kretek 
TC Tjeree pembeli 160: Widjen hi- 
tam pembeli 215: Karung HC Green 
pendjual 4,25 per lembar, Tali goni 

      

|dan Rp. 190.-— kini mendjadi Rp. mi 

Dan beras T.C. jang tadinja Rp-h: 

   

L.nja dengan djalan 

   

   

     

   

    

        

    

   

  

Tjegatan fihak Polisi Ke an u dan sepeda jang belum 

membeli padjaknia telah dilai dengan “ 
daran Semarang pada hari Sattu pagirib! 

in belum membeli penjing. Pada | 

| “tindakan2 tadi jang sedikit 1 

tas. Dengan segera Jihak ' 

kan 
€8a puluhan betjak 

tsb. tampak dengan dje gaki 

5 endar Ul 
ingidi Pos Polisi tersebut. 

) 

  

ditikungan Djl. Seban- 

Golongan 

DALAM. ARTIKELNJA 
lam ,,Het Parool” 

nurut tjatatan De Kadt, 

Sport 

  

ke- 

las KES. D.K.A. DIATENG 
KALAH DUA KALI. 

De Kadt Tidak P 
mh 

Indo-Belanda 
. . » Orang2 Indonesia Dianggapnja Sbe. ,,Infiltranten« 

Di Irian - Barat 
kedua mengenai Irian Barat da 

De Kadt ten tang keinginan orang2 Indo-Ero- 
pa supaja Irian Barat di-isi deng an orang2 Indo-Eropa 
kan, djika Irian-Barat ini dipim pin oleh 
maka ini akan berarti orang2 Iri an akan 
rupa, sehingga Nederland kehila ngan hak-morilnja atas Irian. Me 

pendu duk jang tidak asli-Irian 
dari 12.000 orang Indonesia, jang menurut De Kadt »kini 
pakan elemen jang meragukan dalam 
ini”, selain itu ada 3.000 orang Tionghoa 
Eropa, diantaranja Ik. 10.000 Indo-Eropa. 

Pa 

orang2 
dipimpin 

Situasi seperti 
dan 12.000 

De Kadt katakan, bahwa 
ngan Indo ini di Irian tidak 

tanja ,,malah merupakan 

karan dan hanja sedikit 

ertjajai 

merjata 
Indo-Eropa, 
sedemikian 

terdiri 
meru 

sekarang 
orang 

  

golo- 
meru- 

pakan golongan jg konstruktif, ka- Ssi 
golongan 

"lig menimbulkan kekalutan dan kesu | 
sekali .ke- n terganggunja lalu-lin- sanggupannja untuk melakukan pe- $ Pp. Ur n menunaikan kewadjiban- 

(Gambar Suara Merdeka”) 

Pada hari Sabtu dan Minggu sore 
jbl. dilapangan Stadion Semarang te- 
lah di langsungkan pertandingan | 
Olahraga oleh Kes.. D.K.A.' Djawa 
Tengah. Kesudahannja pertandingan2   

sudarmo, 

udojo. 

    
    
    
   

c | 
- - 

ja rpmah2 di Solo bagi pegawai2 

- ai pihak jang bersangku?gan jang letaknja 

umum. 

mereka 
sbb.: tgl.   pendjual 4,25 per kg. Kwatjie nom. 

360 bulan Sept./Okt. 

/ 
/ 

/ 
( 
( 

( 
( 
( 
/ 

)   wokerto. 

   

    

Pa - 
samping itu telah 
ma. -utusan  ke-Kongres 

jang akan belangsung di Medan 

pada tgl. 20 Oktobar 
dari: 1. Tarc. S. Kijoto, 

ja dilapangan terb 
Ke ae itu diperole 

bah AC, «.me- San menwa Hana pu-ir2an. Penjuntikan 

Solo. : g 

AN aa akan mend 

tan didapat keterangan, 

”Jajasan 17 Agustus 
tidak akan merupaka 
bang dari "Jajasan 1 i 

di Semarang jang Mana en 

i o, tetapi aka 3 $ 

Ba Sebagaimana diket? 5 614.454 ekor. Untuk tahun 

hui, ”Jajasan 1! 

akan memperhatikan dan 

djukan Span aan pa 

mnja. ”Jajasan 

Pan Sania diatasi oleh Wan tertolong sekurang-kurang- 

kota Surakarta Moh. Saleh. 

MAGELANG 
TRANSMIGRASI KE 

dari Pradjurit I 
'dan 13 orang dari Pradjuri 
djadi Pradjurit I. 

Selandjutnja dapat 

ha 

n
g
 

— 

ah
id
ak
 

& 

    

    

IptosuwirjO 

“Dari kalangan jang bersang 

17 

LAMPUNG. 
Oleh kantor an 

3 ini telah diberan ngul l k 

La gran png Lamp! penjuntikan itu djuga untuk 

(Sumatera Selatan) sedjumlah 

orang transmigrasi, semua 

dari daerah kabupaten Kebumen, 

da tanggal 24 September j.a.d. 9 MENINGGAL DENGAN 

tianakan lagi pemberangkatan / : MENDAD AK. 

djumlah 300 orang kedaerah trDjum'at siang jbl. Sa Dae HR 

migrasi tsb, diantaranja 150 

berasal dari daerah Purworedj 

orang dari daerah Magelang dargan mendadak, ketika keluar dari ' 
orang berasal dari daerah Kebuintu setasiun Tawang Smg. Korban 

Pemindahan penduduk ini ternegera diangkut ke RSUP Menurut 

dalam apa jang disebut transmeterangan, korban meniuggal kare- 

  

kala 

APOTHEEK PETANG H/ 
Hari ini Apotheek SIK U 

Wotgandul 16 dan NUMA, B 
57a dibuka hingga djam 20. 

UPATJARA KENAIK 
PANGKAT. hadiri oleh Wa 

Se ba Nae Ma Wook peritahgkan sedjarah Satrio dan ke- 
Panglima Divisi IV Overste Mudian pelbagai fihak lalu meng- 
Bachrun, dilapangan Kalisa dakan sambutan2. Upatjara peringa 
Senen pagi" djam 9 jbl. telah fan tadi dimeriahkan dengan | 
kan upatjara kenaikan pangkYOng, silat dan dagelan jang tjukup 
pada 17 orang kah -.5 LA 

rang dari K g. 
Ka ini Panglima DivisSEPAK BOLA DI SALATIGA. ' 
memberikan amanat2nja kepi Pada tgl. 19 Sept. jbl. dilapangan 
reka jang naik pangkatnj Garnizoen 
djumlah jang naik pangkatipertandingan sepakbola antara 
lah: 8 orang dari Sersan Ma/SMA Negeri Semg. dan Kes. Garni- 
djadi Pembantu Letnan, 7 aan Salatiga 
ti Kopral mendjadi Sersan, 3—2 untuk kemenangan SMA Ne- 

Padu geri Semarang. | 

di 
bahwa dalam seluruh T.T./ berlangsung pada tgl. 20 Sept. jbl. 
naik pangkatnja ada 590 o| sbb.: 
upatjara2 kenaikan pangkal STC VI — D.K.A. HI 5—0: PTIL 1 ngan 

akan dilakukan | 
22 Sept. di Salati 

Sept. di Solo, tgl. 24 Septi) — 
dja dan tgl. 25 Sept. 195' OTHC I — D.B.C. Il. 

| 

  

LI AA TE ANA Tek NI IA AT LA IR AL, 

Td 

    
    

   
   

dipilih pula 2 

n sua 

Agustus” 

    
    

     

    

  

   

    

   

  

AKAM DR. WAHIDIN 

di Waidin  Sudirohusudo 
( medapat perhatian besar 

pu dari rakjat. Penuwu 

ngaikan 

daan. Selandjutnja 

       

  IPTI | pertama dilakukan 
'asuganda. 

terdiri 
dan 2   i bahwa Pio- | m 

Kg Ban Kanan telah Kaikan dalam 2 “bulan. 

mai djukan permintaan idzin TIKAN AJAM SETJARA 

1 jang “berwadjib untuk |. BESAR2AN pe 
a hangar bagi pesawat2 bari Kantor Kehewanan Kota 

bang Palakarta didapat kabar, bahwa 
roleh Inja telah direntjanakan suatu 

setjara 
itu sudah 

dibeberapa 
ipat dalam kota dan di Taman 

di Alun2 
telah 

Surakarta'dapat perhatian dan mentja- 
tu Tja- Kemadjuan. Menurut tjatatan: 

7 Agustusam tahun 1950 telah disuntik 

ipanje suntikan ajam 

pkali diadakan 

bahwara. Karena usaha2nja 

olejumlah 89.864 
215,788 ekor 

ekor, tahun 
dan tahun 

ts?3 direntjanakan penjuntikan 
memam sebanjak sedjuta ekor jang 

peladjak sedikit artinja. Dengan pe- 
ntikan sedjuta ekor ajam itu 

1 sediumlah penghasilan Rp. 
:250.000.— bagi rakjat pemeli 
ra ajam dalam Daerah Istime- 
t Jogjakarta. Berhubung tenaga 
njuntik dari Djawatan Kehewa 
In Kota tidak akan mentjukupi, 

dacaka diharapkan bantuan tenaga 
gkatitri Pengurus2 R.K. karena usa- 

pentingan penduduk sendiri. 
ber, 

ai Abdulgofur tinggal di Genuk Te- 
Iwareng Smg. telah mgninggal de- 

aa penjakitnja jang telah lama di- 
——erita. 

PERINGATAN ULANG 
TAHUN KE-II. 

Pada hari Sabtu malam jbL., di Kp. 
intelan Semarang telah diadakan 
eringatan Ulang Tahun ke-ill oleh 

x.K. Satrio”. Oleh sdr. Suhadii di 

| 
t 

kron- 

endapat perhatian, 

Salatiga dilangsungkan 
Kes. 

jang  kesudahannja 

KOMPETISI PELTI ! 
Kesudahannja kompetisi Pelti jang 

KS, 5 SANG Ih 0x5: 

—PTS 1 22 
Atjara "minggu ini, jaitu T.C.S, TI 
(ak EM Io PRO ks 

dan peti-peti dari 25 

  
' 

MH UMUM HM « Te LH 

  

    

    

ATU PERTAMA UNTUK 

jum'at pagi di Mlati, Jogja 
dilangsungkan upatjara per 

g'letkan batu pertama makan Dr. 
| dengan 

: baik 
dar pedjabat2 pemerintahan mau 

Mlati 
mabuka upatjara itu dengan me 

Jasa2 Wahidin untuk 
nu dan bangsa Indonesia dalam 
pdjuangannja mengedjar kemer 

dikatakan 

  tadi, jaitu hari Sabtu sore Kes. 
D.K.A. kalah 1—0 dari Kes. Garni- 
zoen dan Minggu sore kalah dari 
Kes. Union 3—0. 

wa permainan Kes. D.K.A. tidak 
begitu kuat. Tetapi dalam mengha- 
dapi Kes. Garnizoen  kekuatannja 
dapat dikata berimbang. Malah ka- 
lau dalam pertandingan tadi fihak 
D.K.LA. tidak menghadapi pech, nis- 
tjaja goal pun dapat tertjetak oleh 
D.K.A. Beberapa saat jang baik te- 
lah didapat oleh pemain D.K.A. di- 
depan gawang Garnizoen, tetapi se- 
mua itu tidak dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinja. Dalam babak 
pertama Soeparman dengan sundu- 
lan kepala telah dapat mendjebolkan 
gawangnja D.K.A. 1—0. Ini ternja- 
ta adalah satu-satunja goal jang 
dapat tertjetak dalam pertandingan 
tadi. Sekalipun dalam babak perta- 
ma fihaknja D.K.A. dapat mengim- 

Pada umumnja dapat dikata, bah- djika tidak 

lah masalah bagi usaha memadju 
kan jang terutama. Orang? Indo 
nesia tidak bisa diperoleh, 
djika bisa, kata De Kadt, mere 
ka ini adalah ..infiltranten”, begi 
tu 
orang2 Tionghoa ,,merah”, 

kerdjaan jg penting.” Penulis menun 
djukkan, bahwa korps pegawai ham 
pir semua terdiri dari orang2 Indo- 
Eropa, sedang. pegawai2 rendahan 
terdiri “terutama dari orang2 suku 
Ambon pengikut RMS. 

Menurut De Kadt, di Irian harus 
diadakan perubahan" jg mendalam 

dikehendaki keadaan 
akan berkembang kearah djurusan 
jg keliru. Iapun mentjela pendirian 
supaja zending dan missie merupa- 
kan peranan penting 
memadjukan 
ini menurut pendapatnja 
kan pikiran, supaja orang? Irian te- 
tap berpegang pada struktur jg la- 
ma, tetapi djuga selaras 
untuk masjarakat modern. 

dalam usaha 
Irian, karena 

berdasar- 

orang 

dan baik 

Soal: tenaga-kerdja  mendjadi- 

  

dan 

djuga  djika mendatangkan 
se- 

rturut-turut menjambut Indra 
inda dari PPK dan Ki Hadjar 
tantoro. Kemudian perletakan 

oleh 

Japat ditambahkan disini bah 
beaja untuk memperbaiki ma 
L Dr. Wahidin ini berdjumlah 
19.000,— dan makam terse 
menurut rentjananja akan di 

'Ipembikinannja dibawah pengawasan 

paskan dalam babak pertama 

oleh Dwan Gie 
oleh keeper. 

oleh Djie: Siong 
kepala, 

ini tidak berobah sampai halftime. 
Dalam ibabakikedua Dwan Gie de- 
ngan sundulan bola jang datangnja 
dari Khik Sioe merobah angka men- 
djadi 2—0 dan achirnja goal ke-3 
telah dibikin oleh Djie Siong lagi 
dengan sundulan bola, hingga de- 
ngan kemenangan 3—0 untuk Union, 
pertandingan diachiri. 

DJUARA TJATUR 
SEMARANG. 

Kesudahannja pertandingan tjatur 
pada tgl. 18 Sept. sbb.: 

Kelas A: L. Hariandja — Cholis 
0—1, Margono — Pangantyo 0—1: 
Darmadi Abdulrachman 0—1: 
Abdulkadir Ong Khwat Siang 
1—0: The King Hoey —. Koesman 
W.0. 1—0. 

Kelas B: Kho Tjong Houw w.o. 
— Liem Thiam Hok O—1: Santoso 
Roeswinardi — Ong Hian Sing 0—1j 
Siem Tiong Hoo — Tjeng Kian Kie 
W.0. 1—05 Tjoa Ging Hwie — Ju- 
nus Purba w.o. 1—0: Sabari — Auw 
Jang Tong Hwat 0—1. 

Kelas C: Ang Sioe Sing — Soejo- 
1in0 1—0: Soeharto — Thio Kiem 
Ham w.o. 1—0: Ko Kiem Sing w.o. 
— Liem Tjing Tong 0—1: Soedar- 
man — Barkah 1—0: Wachdat — | Achmad 1—0: Mob. Iksan — Ab. 
dulwahab 1—0. 

    
  

KAPAL BARU 
| M, S. ,,KARIMUN” 

Kapal. terbaru dari N.V. Stoom- 
Pat My ,,Nederland” jg pada hari 
Minggu jbl. berada diperairan Se- 
marang ialah Ms.. Karimun” jg 
pandjangnja 161.80 m. lebar 20.4? 
m. dan mempunjai ketjapatan 164 
knoop. Kapal tsb dibikin menurut 
kelas jg tertinggi dari L!oyd's  Re- 
gister of Shipping” dan selandjutnja' 

dari pada Scheepvaartinspectie dan 
Stoomvaart  Mij ,,Nederland”. Ka- 

Ipal tadi dapat dibangun "untuk me. 
(muat 12 penumpang. Bentuknja ac- 
'comodatie untuk “para penumpang 
tadi berada di promenadedek,  di- 
mana tersedia 4 kamar utk. 1 orang 
dan 4 kamar lagi untuk 2 orang jg. 
mempunjai perlengkapan2, sepertil 
toilet, douche dan tempat bertjutii 
muka. Diruang penumpang pun di- 
sediakan ruang makan, ruang me- 
rokok dan 2 tempat untuk melihat2! 
keadaan (veranda). Kapal tadi mem- 
punjai 6 ruang untuk diisi barang, di 
mana 2 ruangan berbentuk seperti 
tank untuk menempati #paimolic. Le- 
bih djauh kapal tadi mempunjai ka- 
mar2 dingin “buat pengiriman ba- 
rang2.  Djuga diperlengkapi dengan I 
14 laadbomen dari 5 sampai 10 ton 
dan disediakan pula laadboom “dari 
65 ton, 
dan radar instanlasi, gyiokompas de- 

5 pilot dan echolsod otomatis. 
Air-conditioning pun ada atau setja- 
ra singkat dapat dikatakan, bahwa2 

Kes. Garnizoen. 
Djalannja pertandingan tidak begitu 
memuaskan. Dua penalty jang dida- 
pat oleh Union tidak membawa ha- 
sil, karena tendangan bola jang dile- 

oleh 
Djie Siong jang main centre forward 
dapat dielakkan kepeer D.K.A., dan 
dalam babak kedua jang dilepaskan 

dapat disingkirkan 
Dalam pertandingan 

ini, bola lebih banjak main dikala- 
ngan D.K.A. Goal pertama tertjetak 

dengan sundulan 
waktu Khik Sioe memberi 

umpan didepan gawang. Angka 1—0 

Lagu2 Tionghoa 
Hidangan di kala Sendja:: 18.30 Pe- 50 dan 30 ton. Pun radio |ladjaran lagu Djawa: 19.40 Taptu di 

Krontjong oleh 

kian De Kadt. (Antara) 

Nieuw Guinea Instituut 
didirikan di Rotterdam. 

Atas inisiatif kalangan? pengu 
Saha, di Rotterdam telah didiri- 
kan sNieuw Guinea Instituut” 
dengan .maksud memadjukan pe 
ngetahuan tentang Irian Barat 
dan memadjukan perhubungan 
ekonomi antara Nederland dan 
Irian Barat, selain itu instituut 
tsb. akan mendjadi perantara un 
tuk mengadakan perhubungan de 
ngan Iuar negeri. Menurut NRC, 
dikalangan para pengusaha   

  

SIARAN RRI TRITUNGGAT. 

Semarang, 23 Sept. 1953: 

Djam 06.10 The Tanner dan The 
Fontane Sisters: 06.45 Gesekan bio- 
la: 07.15 Serbaneka lagu-lagu - ke- 
timuran: 07.45 Slows Wals: 12.05 
Victor Silverster's Jive Band: 12.15 
Orkes Studio Surabaja: 13.15 Ham- 
mond organ: 13.40 Dari Alam Para- 
hijangan, 14.00 Orkes Marek Weber: 
17.50 Taman Kusuma: 17.45 Sejekti 
Merjati dan Ismato: 18.09 Ruang 
CERAD:5. 18.15 Suara Ratna, 
18.30 Hidangan Corps Musik Mob- 
brig Djateng: 19.30 Kwintet Harry 
Gaarenstroom: 19.50 Nianjian Sal 
Sauliuss 20.30 Irama Ketimuran: 
21.15 Irama hid. Dendang Remaija: 
21.45 Piano tungal: 22,20 Hiburan 
Maiam hid. O.K. Kembang Katjang, 
23.00 Tutup. 

Surakarta, 23 Sept. 1953: 
Djam' 06.03 Pagi meraju: 06.15 

Ruangan Gerak badan: 06.45 Mala- 
ya gembira: 07.15 Irama waltz dar 
polka: 07.45 Indonesia gembira: 
12108: 555 1249 ATAS Klenengan 
dari Puros 17.05 Bu Nies dengan 
kanak2nja: 17.45 Musik Salon: 18.00 
Soal pertanian rakjat, 18.15 Seni 
Karawitan: 19.15 Usaha pembangu- 
nan: 19.30 Irama Klasik oleh ROS: 
20.30 Timbangan film: 21.20 Bunga 
Rampai oleh Orkes Bunga Mawar, 
22.15 Bunga Rampai (landjutan): 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 23 Sept. 1953: 
Djam 06.10 Bonangan pagi oleh 

Langen Budaja: 06.40 Tilempungan 
pagi: 07.10 Tjlempungan pagi (lan- 
djutan): 12.05 Beberapa Orkes Be 
sar, 12.30 Njanjian Batak/lagu Ma- 
laya: 13.15 Sebentar dengan 
dan Bebop: 
14.00 Krontjong siang oleh O.K. Me- 

Swing 
13.45 Suara akordeon: 

ati: 17.00 Taman Kepanduan, TAS 
modern: 18.05 

teruskan lagu Indonesia: 20.15 Or- # 
kes Ray Martin dll.: 20.30 Langgam # 

Irama Krontjong:   kapal tsb. dapat memenuhi kebutuh- 
1.15 Ketoprak Mataram: 22.15 Ke- 

toprak Mataram studio (Iandjutan): an sebagai kapal pengangkut modern 24.00 Tutup. 
jang mempunjai kekuatan 9500 APK. 
SL TT AA 2 

dimana-manadalam doos doos dari 5    
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itu 
hidup pendapat, djika nanti ada 
perhatian dari luar' terhadap in- 
vestasi di Irian Barat, maka boleh 
diharapkan pengertian jang sepe 
auhnja dari pemerintah  Neder- 
land. (Antara) 

  

   

  

   

  

    

            

    

    

   
   

                                

   
   

   

              

     

   

                  

   
   

   
   

    

J 1 : bangsi kekuatan lawannja, dalam|dang Australia berkeberatan dji- pat kalinja. Jang perlu diperhatikan Oh parutya, pusat makam..Dr. | babak kedua kekuptan tadi makin| ka di Irian didatangkan orang2 oleh pihak jang berwadjib, ialah me- idin ini, selainnja berusaha lemah, tetapi  untungnja : keeper | Djepang. njediakan djuru renang, karena me- $ L nmperbaiki makamnja, djuga | D.K.A. Dumadi menundjukkan per-| Tetapi djika orang berpegang nurut pendengaran, selama ini be- — Ikatan Per bisaha mengadakan . berbagai | mainan jang baik dalam menghada- | kuat pada pendirian agar zending lum pernah ada djuru renang. Se-| gonesia Daerah pdirian sosial seperti klinik, pi bahaja2, hingga gawangnja tidak |dan missie jang . mengusahakan kalipun ketjelakaan jang terdjadi ti-| rapat-anggautanja Hi ama dan kini sudah dipunjai | kebobolan. orang Irian diolah untuk proses “ dak dengan segera dapat diketahui, | emilih Pengurus Baru terdi sah SMP dengan murid 225 Union — D.K.A. 3—9. | sroduksi modern, perkembangan tetapi  setidak-tidaknja pertolongan .j. Ketua: tare Ss. Kijoto, Ag. Rentjana selandjutnja 12”) Kes. D.K.A. jang menghadapi Kes.lekonomi di Irian dalam “ waktu pertama dapat segera dilakukan. taris I: Hudojo, Kek. Imendirikanbeasiswa untuk PE| Union adalah lebih lemah dari pada pendek sadja akan matjet. Demi HARGA BERAS NAIK, KARE- Abduldjalil, r daerah Kepanewon Mlati. jang menghadapi 3 
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1 Js Bermoral —— 
“ Atilee Atas Politik | 
Timur Djauh . 

LABOUR Inggris, ' Clement Attlee, 
litik Amerika Serikat, terutama di. 

an, sebab ia menjebabkan kebu- 

    

     
   

  

    

   

    
    

  

   

  

PEMIMPIN P. 
malam Minggu 1 

Timur Djauh sel 
rukan dalam 1 ional jang bermoral beberapa bulan 
jang belakangan ini. Amerika Serikat mempunjai sikap 

jang tidak da p jang lain dan Attlee menjajang 
kan kenjataan : | Churchill mengadakan konferensi 4 

lah sangat Attlee katakan, bahwa Inggris tidak 
banja me sadja £kan tetapi harus pula menerus- 

kan ini 

  

Ni NAS | tuskan pemerintah jang bagaimana 
Attlee berka pada “tgl. 11 mereka kehendaki. 

Mei jl. Perdana Menteri C ll Saja dengan sendirinja ' maklum 
mengutjapkan pidato ahwa kaum Komunis akan dengan 

  

  
1 Parka Jang Penting dembira menjambut setiap tanda per na 1 di . Dalai Per da pa Ta PAS : aa. DP rika untuk 
meng ABI dilangsung- petjahan diantara sekutu Barat dan Duga Amerika untuk 
Ma an dengan. Gada 3 ada djuga beberapa orang di Ameri- « 
tunda-tunda lagi “antara negeri? ka Serikat jang mengambil sikap ig. . 

unda aa Shebak 'djika politik Amerika Serikat : 
sedikit sadja diketjam. Saja meng- 
bendaki kerdjasama jang seerat?nja 
dengan teman2 kita di Amerika Se-|. 
rikat tetapi hal ini tidaklah berarti 
kami tidak boleh mengeluarkan pen- 
dapat kami. Djika kami berpenda- 
pat teman2 kami mendjalankan po- 
litik jang tidak bidjaksana ' maka 
persaudaraan jang betul2 minta su- 

(bar kami mengeluarkan pendapat 
kami. 

  

  

jang terkemuka untuk memper- 
soalkan masaalah2 jang penting 
setjara mendalam. Atas nama 
oposisi, demikianlah Attlee, saja 
menjambut dengan gembira iai- 
siatif itu dan dengan ini saja kira 
saja mendjelmakan kehendak se-. 
bagian terbesar dari rakjat nege- 
Ti kita, Teristimewa! sam berkata 
dan saja mengharap supaja pe- 
rundingan2 itu dapat ditudjukan 
untuk mengurangi an persen- 
diataan jang menekan demikian| Saja beranggapan dunia demo- 
berat kepada pundaknja rakjat2 |krasi mengharapkan pimpinan jg 
dibanjak negeri. - | Itertentu dari. Inggris. Kami mem- 

Sele punjai pengalaman jang banjak 
dan lama di Asia dan hubungan : 
dengan commonwealth kami den e Sa Kn 1 

Piagam PB Tenaga eng 'negeri2 Asia “jang terkemuka 

Paling Perlu Harus Di- 
icati: Dan Diangan | 

memberikan kepada kami kesem 

Dirobah-Robah 
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saat itulah Kena aa 
lebih buruk. Attlee “ mengingatkan 
kembali kepada tidak turutnja India 
dalam Konferensi politik Korea. Ia 
katakan bahwa memang ada ke- 

inginan umum jang djudjur  supaje 
— India jang telah memainkan peranan 
|. jang dapat dipudji perundi- 

ngan2 mengenai gentjatan sendjata 
mendjadi anggauta. Tetapi. Amerih2 
Serikat dengan kuat menentang ha' 
ini dengan rupanja memakai alasan 
hanja negeri? jang tentaranja dengan 
njata ikut serta dalam peperangan 
Ma Ha Haul Sa nimbulkan kembali 
Kane aa sc i» Amerika Selatan jang berbahaja di Djerman. 

dan 2 negeri lainnja mengadjukar | Attlee meneruskan, masih ada dua 
demikian hebat keberatannja sehing- | soal lainnja jang minta diselesaikan | 
ga India menarik diri dari pen'ja- | setjepat2nja. Jang satu adalah soal 
lonan. Karena itulah maka Konte- perdjandjian Austria dan jang lain 
rensi kehilangan satu wakil dari ne adalah penjelesaian soal Triesta. ,.Ba 
geri Asia jang demokratis dan jang | njak2 ada tanda2 bahwa dinegeri2 

- K3 

patan2 jang “tidak ada  taranja 
untuk memperbaiki saling me- 
agerti antara Asia dan dunia Ba- 
rat. Kembali kepada soal Eropa, 
halnja di Korea, maka kesatuan 
Attlee berkata, djustru seperti 
Djerman dikehendaki pula 

  

  

  

  

  

.,Yass” dalam siarannja pada hari | 

oleh rita jang berasal dari London, 
djika '..Tass” mengritik pidato 

luar 

dengan kekerasan sendjata 
kedua fihak. Saja takut, nenteri 
keadaan jang sekarang ini terus negeri Amerika Serikat, 

les mentjoba untuk menimbulkan 
cesan, seakan-akan 

Piagam PBB itu adalah . dimak 
sudkan utk “memperkokoh PBB. 
Akan tetapi Dulles dalam pada 

Biljoen Roebel 
Bantuan Russia Kepada Korea-UVtara 

Untuk Rehabilitasi 

DIDAPAT KABAR di Paris, bahwa pada hari Sabtu malam . 
jl kb. Soviet Tass menjiarkan sebuah komunike tentang perundi- 

Rn ngan-perundingan jang dilakukan antara pemerintah Soviet Uni 

beban, persen- dan pemerintah Republik Demokrasi Rakjat Korea, jang diketuai 
oleh PM-nja jakni Marsekal Kim Il Sung. Sebagai diketahui, pe 
rundingan2 ini dimulai pada tgl. 11 September jl. Pada hari Saptu 
perundingan2 itu telah menghasilkan suatu persetudjuan. $ 

tetapi tidak dapat dilaksanakan :merobah Piagam PBB. Dalam | 

menerus berlangsung “ dapat me- John Foster Dulles, di Madjelis ! 
kekuatan2 Umum PBB pada hari Selasa ju 

idengan mengatakan,. bahwa Dul | 

keinginan | 
i Amerika Serikat untuk merobah ! 

  

   

  

“USA 

    

     x 5 

Indonesia, (nomor dua dari kiri) sewaktu ia di- 
. sumpah di State Department baru-baru ini. 

“Oleh komunike tsb. dikatakan bah 
p wa dalam perundingan2 antara wa- 

| kil2 pem. Sovjet Uni dan Republi 
Demokrasi Rakjat Korea itu telah d 

jang mendjadi 
jaitu menge- 

nai perkembangan dan perkuatan hu 
Ot |bungan2 persahabatan di 

KANTOR BERITA  Sovjet jantara kedua negara itu. Lain dari 
masa- 

bitjarakan masalah2 
kepentingan bersama, 

pada itu djuga dibitjarakan 

akan Saptu menentang maksud untuk 'lah penjelesaian masalah Korea se- 2 5 djang. umumnja telah mentjapai taraf 
tjara damai. Tn Ken ul perkembangan ekonomi, politik 

Lebih landjut oleh kominike di-| Dalam hubungan ini djurulgan sosial jang. sederadjat, -sc- 
atas dikatakan bahwa dalam pe-lwarta politik Reuter di Washing |gangkan negara2 di Asia sama 
rundingan2 tsb. telah tertjapai kata 

pakat penuh jang bulat,: bahwa hu- 
bungan? dan kerdja-sama setjara per 

itu 

|sepenuhnja sesuai dengan-kepenti- 
ngan? dari semua negara? jang tjin- 

perundingan2 
itu djuga bertudjuan untuk memper- 
kuat perdamaian dan keamanan di 

sahabatan antara kedua negara 

ta damai dan bahwa 

Timur Djauh. 
Komunike itu djuga mengatakan, 

|. Apa Tugas Nixon? 
ndone

sia 2 

“ Jington, kundjungan wakil presiden Amerika 
— INixon, ke Timur Djpuh dan Asia Selatan bulan depan ini antara 

“Ituan pertahanan Pasifik jang serupa dengan Pakt Atlantik Utara. 

“pa tahun jang akan datarg ini di Pasifik, karena meskipun state 

s Lselekas mungkin mengadakan per 

ri depan 

masentiea 

.hanan Sematjam Pakt At'antika 

' MENURUT PENDAPAT kalangan jg mengetahui di Wash- 
Serikat, Richard 

lain dimaksudkan untuk mendengarkan pendapat negara2 jang di 
'kundjunginja mengenai kemungkinan dibentuknja suatu perseku 

"Dalam pada itu pembesar2 jang mengetahui di Washington mera- 
|maikan pada hari Saptu, bahwa persekutuan pertahanan seluas 
|Pakt Atlantik ita rasanja belum dapat diwudjudkan dalam bebera 

idepartment sendiri menjetudjui terbentuknja system — keamanan 
kolektif jang luas di Pasifik, yamun sebagian besar dari negara2 
(didaerah tsb. tidak bersedia menjokong projek sematjam itu. 

Ramalan pembesar2 ini dimak 
sudkan sebagai reaksi ' terhadap 

"usul jang diadjukan oleh senator 
Alexander Wiley pada hari Ke- 
mis jl, jaitu jang menghendaki 

Isupaja pemerintah - Eisenhower 

setudjuan2 pertahanan oleh Ame 
rika Serikat dengan Djepang, Ko 
rea “Selatan, Taiwan, Filipina 
Australia dan New Zealand. 

Salah satu rintangan besar ba 
gi usaha mewudjudkan  tudjuan 
tersebut dewasa ini menurut 

'sekutuan pertahanan dengan ne- | Maynes adalah perbedaan2 pen 

gara2 Asia Selatan, segera sete-|dapat tentang soal ini: diantara 

lah negara2 jang - bersangkutan ' negara2 Pasifik sendiri. 

'menjatakan kesediaannja. Rama-| Iikatakan, bahwa kenjataan 
lan tsb. selandjutnja didasarkan (ini oleh menteri luar-negeri Ame 
kepada kenjataan bahwa meski /rika Serikat, John Foster Dulles, 
pun persekutuan pertahanan se- telah ditegaskan dengan pernjata 
matjam itu mungkin sangat diha annja pada .perdjamuan jang di 

rap-harapkan terbentuknja oleh selenggarakan oleh masjarakat 
kalangan2 jang luas di Amerika Djepang di Washington pada hari 
Serikat, namun Amerika Serikat | Kemis jl., bahwa daerah Pasifik 
sendiri tidak bersedia untuk me membutuhkan goodwill interna- 
mimpin usaha kearah terwudjud |sional jang lebih besar dan per- 

nja harapan tsb. | Dalam hubu- Isatuan jang lebih erat sebelum 
ngan ini pembesar2 itu sependa- | perdjandjian2 multilateral dapat 
bat dengan senator Wiley, bahwa | diwudjudkan lebih landjut, 
Amerika Serikat dalam pada itu | 
harus mempergunakan pengaruh- 2 - Keadaan di Eropa lain. 
nja untuk membantu usaha me Selandjutnja sikap state de 

wudjudkan konsep keamanan ko- fpartment dalam hal ini ialah, 
lektif di Timur Djauh. Akan -te- (bahwa keadaan di Eropa jang 

tapi inisiatif harus, datang dari | memungkinkan terwudjudnja 

negara2 Asia sendiri, demikian 1 1 1 Pakt Pertahanan Atlantik tidak 
pembesar? di Washington itu. dapat disamakan dengan keadaan 

di Pasifik. Dikatakan, bahwa ne 
Tudjuan djangka pan- |gara2 Eropa anggota- Nato pada 

ton Seaghan Maynes, menulis 

E— Tiap 
(Ta Akan Mentjoba Memulut Negara2| 
Asia-Tenggara Utk Bentuk Pakt Perta- 

rangan 

rangkan 

kat. FBI mengumumkan 

mana menundjukkan 

FBI, djikalau 

tjak kedjahatan jg baru.   

  sekali “tidak “demikianlah -halnja. 
Disamping itu, beberapa negara 
seperti Birma - dan 
jang sedjak perang 

bahwa pembentukan Pakt Perta 
hanan “Pasifik jang seluas itu 
oleh kalangan2 ' tinggi dj Was 
hington hanja dipandang seba" 
gai. suatu tudjuan  djangka pan 
djang, jang dasar2nja telah dile 
takkan dengan diadakannja per 

penuh, belum bersedia mengikat 
kan diri kepada sesuatu system 
pertahanan anti-komunis. 

Selandjutnja harus pula ditja 
tat, bahwa diantara negara2 Pa 

  

memperoleh kemerdekaannja jg $ 
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terkemuka. Sikap jang demikian ini. 
jaitu memandang dan mentjurigai se 
tiap orang jang tidak sama sekali se- 
fakat dengan sikap Amerika Seri- 
kat, menurut saja, adalah sangat 

      

   
   

    

—. berbahaja dan sikap jang demikian 
dalah merupakan suatu refieksi: 

idirian tidak menghargai pen 
ng lain dan hal ini 
fikiran banjak orang. : 

0. Oposisi thd politik Ameri- 

| ka Serikat dim PBB 
4 bertambah. - 
Diuga oposisi terhadap poli'ik 

Amerika Serikat mengenai hak- 

ja RRT mendjadi anggauta da- 
lam Dewan Keamanan, makin la 
ma makin bertambah kuat. Kami! 

senantiasa berpendapat bahwa ti- 

oleh Tjiang Kai Shek jang tidak 

  

h merupaka | tu 

madju kearah per Me- 
nurut pendapat kami, segera se- 
sudahnja sokongan kepada agresi | 
dihei Ika — pemerintah 
Tiongkok jang tjakap harus men 
duduki tempatnja di PBB. 

Jang terlebih2 mengganggu ialah 
pidatonja Syngman Rhee jang men- 
dewa2kan perang jang pula mende- 
sak mentjaplok Korea Utara. Korea 
jang satu adalah jang diingini akan 
tetapi tidak dapat dilaksanakan de- 

| ngan kekerasan. Memang betui, pe- 
perangan mulai djusteru karena per 
tjobaan Korea Utara untuk melaksa- 
nakan keinginan tsb. Aksi militer 
lalu dilakukan untuk menghentikan | 

| agresi ini, tidak untuk membantu 
ambisi S. Rhee. Demikian pula ka- | 

| mi tidak mempunjat kepentingan un- 
tuk menguasakan kembali Tjiang 
Kai Shek. Hanja rakjat2 Tiongkok 
dan Korea sadja jang dapat memu- 

'Perbebpsi
 Ke- 

hendaki Hanja 

1 Tentara Sadja 
MENURUT DPP Perbepbsi, per 
temuan kedua jang diadakan oleh 

  

   

delegasi DPP Perbepbsi pada hari 
Djum'at dengan wakil perdana men 
teri 1 Mr. Wongsonegoro di Pedjara 
bon, telai membawa pengertian le- 
bih landjut tentang usul penjelesai 
an keamanan dalam negeri dari 
D.P.P. Perbepbsi. Ketua delegasi, 
sdr. P. Hadiwasisto menegaskan pen 
dirian Perbepbsi ' bahwg organisa 
si ini hanja dapat menjetudjui satu 
tentara untuk Negara Republi 
donesia, 'jaitu Tentara Na 
donesia (T.N.I). Pada pertemuan 
kedua ini banjak diadakan ' pertu 
karan pikiran tentang tjara2 bagai 
mana dapat diadikan penjelesaian 
jang integral tentang masalah bekas 
pedjuang bersendjata, termasuk pa 
rabekas d , 
penderita tjatjat dan para keluar 
ga pahlawan jang gugur. 

  

   

jang baru lalu sadja membuktikan di 

meng-| 

demokrasi rakjat, seperti di Polan- 
dia, Hongaria dan Tjechoslowakia, 
terdapat kedjengkelan terhadap pe- 
merintah2 komunis. Ia landiutkan 
bahwa pemerintah? itu akan djatuh 
pada waktunja seperti kerusuhan2 

itu tidak dapat menjangkal ke 
njataan, bahwa memperkokoh ke 

dengan menaati Piagamnja dan 
tidak dengan memperkosanja me 
lalui perobahan. 

Djerman Timur. 

  

TS Ba Ain Re £ 

Mungkin pemerintah -di-Kremlin: DIREKSI HYA LANGGAR 

akan sedar bahwa pofitiknja kandas 
Jan ia mentjari persahabatan dengan 
negeri2 tetangga tapi dengan tiada 
menguasai. ' 

  Dari pihak SBG kita mendapat 
kabar, bahwa direksi HVA telah 
me ar putusan mengikat diri 

dudukan PBB harus dilakukan 'itu telah mentjiptakan 
Yaa di Korea jang memungkinkan 

. Demikian | ngan dasar 

»Tass”. (Antara) : 

Las sPBTUSAN P4P? | 

31 Oktober 
Pembukaan Fakultet 
Ekovomi Palembang 

untuk mempersatukan na f : 
kembali Korea. Djuga hal ini me-l 'JAJASAN Perguruan Tinggi 
mungkinkan bagi rakjat Korea un-|Sjakyakirti di Sumatra Selatan 

bahwa kedua fihak telah menjetudjui 
bahwa gentjatan sendjata di Korea 

sjarat2 ter- 

iselesaikannja masalah Korea de- 

      

tuk menjelesaikan sendiri masalah? Fdalam ko nia 1 r 
hari “depan negeri mercka.” Untuk tama b Oa Balai Nvarta 

yang pada Sabtu siang 
menerangkan, bahwa pembukaan 
fakultet ekonomi dari Jajasan 

melaksanakan tudjuan? “ni, “derukr hk 
an komunike itu lebih landrut,  ke- 
dua negara itu telah sepakat untuk 
bekerdja-sama dengan semua negara 

peladjar pedjuang, para | 

Sedjak pidatonja Perdana Menteri 
ChurchiN maka sudah 4 bulan lama- 
nja dan saja takut bahwa kesempa- 
tan untuk membikin kemadjuan me- 
nudju perdamaian dan pengurangan 
'persendjataan 
gagal. Mungkin djuga harapan? 'un- 

akan dapat mendjadi 

tuk berhasil tidak begitu besar akan 
tetapi hal ini sangat penting,: jaitu 
bahwa Inggris tidak sadja memberi- 
kan pimpinan “akan tetapi harus 
melandjutkan pimpinan tsb. (Antara). 

Ia dalam pada itu mengingatkan 

suasana muram diwaktu sore di Pa- 

ris bulan September 1914, ketika ia 

menantikan barisan  pradjurit2 jg 

tiada habisnja sepandjang  djalan2 

raja. Pada saat itu tak lama lagi 

akan diadakan pertempuran di seki- 

tar Marne. Orang2, kaja telah me- 

ninggalkan kota Paris. Rakjat peker 

dja berdujun2 memenuhi djalanan2 

ig gelap. Dan sekali2 tak dapat saja 

lupakan, kata Ehrenburg selandjut- 

nja, jalah pandangan ig menjedih- 

kan dari seorang perempuan jg dgn 

air-mata  berlinang2  menarik-narik 

tangan seorang  pradjurit ig liwat 

| sembari berulang2 menjatakan: ,,se: 

lamatkanlah kita!” 3 

Kemudian Ehrenburg mengingat- 

kan pada suatu hari jg panas di Pa 

ris bulan Djuli 1940, ketika angka- 

'tan perang Djerman berbaris di se- 

pandjang djalan2 kota tsb jg telah 

ditinggalkan. Kata Ehrenburg: ,Sa- 

ja tahu, betapa banjak Perantjis te- 

ih menderita, ketika dibawah pen- 

ja ketahui tidak hanja dari buku2 

dan harian2 sadja. Dan bagi saja ti 

daklah mengherankan, bahwa tiap 

orang Perantjis mendjadi marah, ke 

tika melihat 

kuatan2 djahat itu, jg dalam waktu 

singkat selama satu generasi telah 

dua kali menghantjurkan negaranya 

dan menimbulkan malapetaka kepa- 

Demikian kata Ehrenburg dianta-   | ranja. (Antara). 

  

dudukan tentara Djerman dan itu sa| 

hidupnja kembali ke-   

P4P, jaitu dalam hal. pendjualan 
gula kepada buruhnja. HVA ma- 
sih mendjual gula dengan harga 
Rp, 2,29 pe kilo, sedangkan mu 
lai tanggal 29 Agustus 1953 telah 
ada putusan mengikat jang menje 
butkan supaja gula untuk buruh 
nja itu didjual dengan harga Rp. 
2,10. Hal ini oleh DPP SBG te- 
lah dilaporkan kepada P4P dalam 
suratnja tanggal 17 September jg 
lalu. (Antara) : : 

- 

Ehrenburg Peringatkan 
Hidupnja Kembali Militerisme Djerman | 

Berarti Antjaman Maut Bagi Perantjis 

HARIAN BERBAHASA Inggris Sovjet Uni ,,News” memuat 

'interpiunja dengan penulis kenamaan dari Sovjet Uni, Ilya Ehren 

burg, jang memperingatkan akan hidupnja kembali Werhmacht 

Djerman. Dengan kepala ,,Hidupnja kembali 
'Djerman — antjaman maut bagi Perantjis” 

bahwa timbulnja kembali tentara Djerman, 

hidupkan dengan kedok rentjana Tentara 
kegelisahan jg luas di semua negeri, terutama Perantjis dan nege- 

ri-negeri lainnja jang berbatasan dengan Djerman. ' : : 

angkatan perang 
Ehrenburg katakan, 
jang kini sedang di 

Eropa, menimbulkan 

  

Kashmir Hanja Bi- 
sa Diselesaikan 
Dgn Perang? 

KONVENSI Konperensi Selu- 
ruh Muslim Djammu dan Kash- 
mir jang diadakan pada hari 
Djum'at telah memutuskan, hen 
dak ,,memulai lagi 'memperdju- 

angkan kemerdekaan Kashmir de 

ngan mengenjampingkan semua 

kewadjiban2 serta tanggung dja 

wab jang diletakkan 'pada kita 

oleh persetudjuan gentjatan sen- 

djata.” : 

Putusan tersebut diumumkan da- 

lam bentuk resolusi, jg telah di teri 

ma baik oleh konvensi setelah meng 
adakan perdebatan selama 7 djam. 
Sedjumlah 700 orang delegasi, terma 

suk para menteri dan bekas mente- 

ri pemerintah Azad (Kashmir) meng 

hadliri konvensi itu, jg diketuai oleh 
Chowdhry. Ghulam Abbas jg menja 
takan, bahwa peperangan adalah sa 

da tiap keluarga bangsa Perantjis.” tu2nja penjelesaian dari persengketa 
an Kashmir jg pelik, jg telah beru- 
sia 6 tahun itu. (Antara). 

jang bersangkutan. 
Penggunaan bantuan So- 
viet pan 1 miliun 
rube 

| Selandjunja dalam. komunike 
itu ditekankan arti dari bantuan 
ekonomi Soviet kepada Korea. 

tsb. dipastikan pada 31 Oktober 
jad. dan sementara akan dipakai 
sebagai tempat2 kuliah gedung 
guberruran, jang tidak didiami 
gubernur itu. Sekretaris jaiasan 
tsb. menerangkan, bahwa dianta 
ra 1390 mahasiswa jang mendaf 
tarkan itu jang telah memenuhi       Diterangkan bahwa bantuan So- 

viet sebanjak 1 milliun rubel itu 
-akan dipergunakan untuk mera- 
bangun kembali pabrik2 hidrolis- 
trik disungai Yalu, untuk mem- 
bangunkan pabrik2 industri dan 
untuk mengembangkan pertanian 
Korea. (Antra). 

DUTA PORTUGAL SERAH- 
KAN SURAT2 KEPER- 

: ..'TJAJAAN. 
. Duta Portugal jang baru untuk 
Indonesia Dr. Carlos Pedro Pinto 
Pereira pada tanggal 21 Septem- 
ber 1953 ini akan menjerahkan 

Isurat2 kepertjajaannja kepada Pre 
siden Sukarno di Istana Merdeka. 

Portugal jang kedua di Indonesia 
untuk menggantikan Dr. J.W. Bi- 
var Brandeiro. 

RAPAT KEPALA2 PERWAKI- 
LAN INDONESIA DI EROPA. 

Pertemuan antara semua kepa 
la perwakilan Indonesia di Erepa 
akan diadakan pada pertengahan 
bulan Oktober di Swis. Pertemu 
an ini akan diketuai oleh Menteri 

  

Luar Negeri Sunarjo, sekembali- 
Inja dari menghadliri sidang 
umum PBB. Jang akan diperbin 
tjangkan ialah soal politik orga 
nisasi dan administrasi. Demikian 
dikabarkan oleh ,,Antara” Ams- 
terdam. 2 

Seperti diketahui, ia adalah duta: 

sjarat2 penuh ada 40 orang, se 
dangkan 15 orang menunggu pe 
pjerahan surat2 bukti idjazahnja 
dan karena 'itu masih diberikan ' 
kesempatan sampai 10 Oktober 
untuk mendaftarkan djadi maha 
siswa. 

Melihat akomodasi2 jang ada- 
maximum mahasiswa jang akan 
diterima paling banjak 100 orang 
dan kalau djumlah ini tidak da 
pat dipenuhi akan ditambah dgn 
pendengar2. Waktu kuliah akan 
dilakukan sesudah djam 4 sore 
waktu setempat. 

Diterangkan selandjutnja, bah 
wa korps dosen sekarang terdiri 
dari drs. Tanja, prof. dr. Tan 
Eng Djie, untuk ekonomi umum 
dan ekonomi perusahaan, sedang 

Ikan mr. Habsoro untuk pengan 
tar hukum, sebagai tjadangan mr.. 
Sudarman  Gandasubrata dan 
mr. Liem Tjong Hian, sedangkan 
untuk pengantar sosiologi mr. A. 
J. Vleer komisaris keradjaan Be 
landa di- Palembang. (Pia) 

  

Hadiah Utk Kete- 
rangan' Tentang 
Nj. Mac Lean   

  

Buruh Dje- 
pang Tolak 

TOTARO FUJITA, wakil . buruh 
dan ketua Dewan. Umum ' serekat 
Sekerdja Djepang, dalam konperen 
si ILO jang sekarang dilandjutkan 

Idi Tokio katakan, bahwa ia menen- 
tang bantuan MSA kepada Djepang. 
Kaum buruh Djepang - menentang 

nentang perang. Dikatakannja, bah 
wa bantuan2 MSA diberikan kepa- 
da Djepang ' dengan disertai ika 
tan2 ' politik dan karenanja  Ga- 
bungan Serekat2 Sekerdja  Djepang   memperingatkan pemerintah. Dje 
pang supaja  djangan menerimanja. 

(Antara) 

Bantuan MSA! 

| bantuan MSA, “karena mereka me 

Harian ”Daily Mail” di London 

hari Saptu dalam halaman muka- 
inja menawarkan hadiah sebesar 

128.000 dollat bagi siapapun jang 
berhasil memberikan: keterangan2 

jang eksklusif kepada harian itu 
j mengenai dimana adanja nj. Do- 
nald MacLean beserta ketiga: 
orang anaknja. Tawaran itu me- 

Inentukan, bahwa wakil dari ha- 
irian itu njata2 harus melihat ke- 
luarga itu atau bukti2 jang bisa 
imemberikan kepuasan bagi ha- 
irian itu dan pembesar2 mengenai 
| pertanjaan, apakah keluarga Mac 
Lean itu mendjadi agen2 jang be- 
bas. Sementara itu harian ” Daily 
Express” menawarkan hadiah se 
besar 5600 dollar "untuk ketera- 

| ngan2 kepada harian itu jang me- 
nerangkan dimana — adanja nj. 
MacLean sekarang. 

  

  

Tanggung Djawab Gerilja KMT Di Birma Harus Dipikul Taiwan 

DALAM  KOMENTARNJA ten- 

mintang di Birma, 

djelis dari bulan April 
tang masih beradanja pasukan2 Kuo | Kuomintang. Dalam 1 

harian Inggris |dikemukakan 2 kesulitan besar jg ter 
,.Times” jg terbit hari Saptu menja|tepas dari sikap segan 

il. oleh pihak 
hubungan ini 

dari 

takan, bahwa tanggung djawab atas| Kuomintang untuk melaksanakan in 

perkosaan kedaulatan Birma ini su- 
dah pasti terletak kepada Taiwan, 

' Komentar tsb diberikan, berkenaan 
dengan protes pemerintah Birma ke 
pada Madjelis Umum PBB tentang 
tidak dilaksanakannja instruksi2 ma 

struksi2 itu, jaitu pertama bahwa 

beberapa orang komandan dari pasu 

kan2 djenderal Li Mi tsb memang, 

betul2 tidak mau, meninggalkan Bit 

ma, dan kedua bahwa sebagian be- 

sar dari 12,000 orang pasukan2 Kuo 

pihak: 

Min Tang itu terdiri dari orang2 ig 
dikerahkan didaerah perbatasan Bir 
ma itu sendiri. | 

Dalam pada itu .,Times” melihat 
adanja djalan jg mudah & untuk me- 
matahkan kekuatan pasukan2 Li Mi 
itu, jaitu memutuskan garis perbeka 
lan alat2 sendjata dan amunisi “me- 
reka. Akan tetapi sajangnja pembe- 
sar2 Taipeh rupanja tidak mau ber- 

buat demikian, bahkan sebaliknja 

4 
tetap membiarkan terdjadinja penje- 
lundupan2 melalui udara, 'ig me- 
'mungkinkan pasukan2. djenderal Li 

"Mi itu memperoleh “alat2 sendjata 

berat, seperti meriam dan mortir. 
Demikian ,. Times.” 

Selandjutnja dikatakan, bahwa pe | 
meskipun nam- 

resolusi Ma- 
dalam kenja- 

Djika 

merintah Taiwan, 
paknja tunduk kepada 

'djelis Umum, namun 
Htaannja tidak. memenuhinja, 

  

pemerintah Taipeh benar2” tunduk 
(kepada resolusi itu, maka  tentunja 
akan mengachiri penjelundupan2 an 
tara Taiwan dan 
akan mendesak kepada pemerintah 

| Muang Thai supaja ' memperkeras 
pendjagaan perbatasannja untuk men 
tjegah penjelundupan2 -tjandu dan 

| wolfram ig banjak memberi keuntu- 
ngan kepada pasukan2 djenderal Li 
Mi itu, Demikian ,/Times”, (Antara). 

  

irma .itu dan 

sifik itu masih pula ada beberapa 
perbedaan politik, seperti soal 
pengakuan pemerintah Kuomin 
tang di Taiwan dan soal ikut ser 
tanja Djepang dalam persekutu 
an pertahanan di Pasifik. Demi 
kian Maynes. 

Bahan utk, Dewan Ke 
amanan Nasional A.S. 

Dalam. hubungan ini kalangan 
jang mengetahui . di Washington 
berpendapat, bahwa wakil  presi 
den Nixon dalam kundjungannja 
ke Timur Djauh dan Asia Sela- 
tan nanti tentu akan mendengar 
kan pula. pendapat2 mengenai 
soal ini. Dalam pada itu selama 
dalam perdjalanan ia tentu akan 
sangat berhati-hati dalam meru- 
muskan pendiriannja tentang soal 
ini dan pendiriannja itu baru 
akan dikemukakan setjara luas 
dimuka Dewan Keamanan Nasio 
nal Amerika Serikat, jaitu badan 
-perentjana politik dan strategi jg 
tertinggi, dimana ia sendiri duduk 
sebagai anggota. 

Seperti telah kita kabarkan, 
Nixon dalam perdjalanannja ke 
Timur Djauh nanti akan pula 
mengundjungi Indonesia. (Ant.) 

Korowicz 
Minta Asyl 

la Tinggalkan Delegasi 
Polandia Dan Minta Per- 

lindungan Amerika 

MAREK STANISLAV Koro- 
wicz, wakil delegasi pertama dari 
delegasi Polandia dalam Madjelis 
Umum PBB, mengumumkan ke 
pada pers, bahwa ia telah me- 
ninggalkan delegasinja dan minta 
perlindungan politik kepada Ame 
rika Serikat. Dikatakan selandjut 
nja, bahwa ia ,,merasa sangat 
senang dapat bebas dalam dunia 
merdeka.” Ditambahkannja, bah 
wa hidup di Polandia adalah me 
rupakan hal jg menggelisahkan. 

Korowicz telah memberitahukan 
dengan surat keputusannja itu kepa 

da “ketua Madjelis Umum PBB, Vi- 

jaya Laksmi Pandit, dan sekretaris 

djenderal Dag Hammarskjoeld. Di 
njatakannja, bahwa tak mungkin ba 
ginja untuk bekerdja. sama dengan 
ketua2 delegasi Polandia, Naskov- 

ski dan Katz-suchy, 

Menurut Korowicz, baik Naskov- 
ski maupun Katzsuchy sama sekali 
tak mewakili bangsa atau rakjat Po 
landia, tetapi mereka hanja mewa- 
kili regime Sovjet di Polandia. 

Korowicz, jg kini berusia 50 ta- 
hun, bukanlah seorang diplomat ber 
pengalaman, tetapi seorang ahli Hu 
kum Internasional jg mengadjar di 
Universitet Cracow. Ia diangkat se- 
bagai anggauta delegasi pada. permu 
laan bulan September dan tak mem 
punjai isteri atau keluarga di Po- 
landia. 

Kepada pers Korowicz mengata- 
kan, bahwa ia berharap dapat mene 
tap di Amerika untuk menggabung- 
kan diri dengan orang2 Polandia jg 
bekerdja di Amerika untuk pembe- 
basan negaranja dan negara2 lain- 
nja jg berada dibawah kekuasaan 
Sovjet. 

Sementara itu kalangan diploma- 
tik di New York berpendapat, bhw 
Korowicz akan diperbolehkan me- 
netap di Amerika, djika setelah di 
adakan penjelidikan terbukti, bhw 
tindakannja itu adalah sungguh2. 
Anggauta2 delegasi Polandia se- 

waktu ditanja oleh para wartawan 
|tak mau memberikan sesuatu ko   

  

mentar, Demikian AFP, (Antara), 

4,3 Menit 
Satu Kedjahatan Besar Di Amerika: Kete- 

DJAWATAN  PENJELIDIK Amerika Serikat FBI mene- 
pada hari Djum'at bahwa kedjahatan 

setiap 4, 3 menit di Amerika Serikat dalam tengah tahun 
jg pertama. Dan tahun 1953 ini merupakan tahun dimana di la- 
kukan paling banjak kedjahatan2 dalam sedjarah Amerika Seri 

tjatatan2 kedjahatannja 
ngah tahun ini, ig menundjukkan, bahwa antara 
dan Djuli 1953 terdjadi sebanjak 1047290 kedjahatan2 besar hal 

kenaikan sebesar 29596 dari djumlah 'ke- 
djahatan2 dalam setengah ' tahun 1952 jg pertama. Djumlah kes 

djahatan2 dalam tahun 1952 adalah 2036510. 

5 djumlah ig sekarang ini tetap meningkat, 
ini akan memetjahkan rekord tersebut dan mentjapai suatu pun- 

. 

3 HALAMAN 3. 

  

FBI. 

besar Wlakukan 
1953 

selama sete- 
bulan Djanuari. 

pihak 
tahun 

Menurut   
  

Masih 12.722 Ta- 

wanan Djepang Di 
Russia ? 

KEMENTERIAN luar negeri 
Djepang hari Sabtu membantah 
keterangan wakil Rusia 
Sidang Umum PBB pada 
Kemis jl. bahwa Sovjet Uni telah 

dimuka 
hari 

memulangkan semua tawanan pe 
rang Djepang. Pemeriksaan ter 
achir jang dilakukan oleh kemen- 
terian tsb. menundjukkan bahwa 
masih ada Ik. 15.000 - tawanan 
perang Djepang jang belum dipu 
langkan dan kini berada di Ru- 
sia. Pernjataan wakil Rusia da-, 
lam Sidang Umum PBB Jacob 
Malik diartikan oleh “kemenferi- 
1m, bahwa Rusia telah memulang 
kan semua tawanan perang. Dje 
pang, terketjuali mereka jang di 
Yjatuhi hukuman sebagai pendja 
hat perang oleh pengadilan2 
Sovjet Uni. 

Keterangan wakil Rusia menga 
takan bahwa 2458 orang  Dje- 
pang telah didjatuhi hukuman 
sebagai pendjahat perang, sedang 
971 orang diantaranja telah dise 
rahkan kepada RRT. Penjelidikan 

kementerian luar negeri Djepang 
menundjukkan bhw dari 12.722 
tawanan perang Djepang jg be 
lum dipulangkan, diketahui ma- 

lainnja berada “di pulau  Kurilen 
dan Sakalin. Pemerintah Djepang 

Indonesia, menjatakan bahwa Djepang tidak 

baru sadja mengakui sjah pemeriksaan2 | 

ja atas kedjahatan2 perang “itu, 
oleh karena mereka 

Ru 

jg tertuduh 
tidak mendapat pembelaan dari 

pengatjara2 Djepang, sedang pe 

setjara internasional. (UP) 

  
|akui dimuka umum oleh 

. 5 1 2 1 . 'lengkapi dengan meriam2 
sih hidup di Sovjet Uni dan 1782 | 

  

  

meriksaan2 hakim tidak terbuka ka akan diperbantukan 

Kader Spesialis 

Sendjata-Atoom 
Akan Diperluas Di 

Amerika 

KETENTARAAN Amerika Se 
rikat hari Sabtu  merentjanakan 
untuk memperluas korps tenaga2 
spesialis dalam sendjata atom de 
ngan membuka kursus2 latihan 
bagi mereka jang beridjazah se- . 
kolah menengah atas dgn angka 
baik. Menteri angkatan darat 
Robert 'T. Stevens menjatakan 
bahwa kini terbuka kesempatar 
untuk mentjatatkan diri bagi 
orang2 jang dimaksud untuk di- 
nas tetap tentara, terutama untuk . 
dilatih dalam pemakaian sendjata 
atom, Tindakan ini diambil ber 
hubung dengan pengakuan bah 
wa sendjata2 atom kini semang 
kin penting 'artinja untuk angka 
tan darat. 

ketentaraan Pada awal pekan 
mengumumkan, bahwa beberapa ba 
taljon artileri atom tidak lama Ia 
gi akan dikirim dengan kapal ke 
Eropah untuk ” memperkuat perta 

hanan pasukan? negara Barat. D' 
kalangan 
itu diper 
dari 280 

granat2 

tentara, bahwa bataljon2 

mm untuk menembakkan 
atom. 

Berdasarkan — program 
jang baru itu tjalon2 '-jang lulus 
akan mengikuti salah satu dari 
ke-4 kursus jang akan. diberikan 
ditempat pendidikan sendjata2 chu 

sus dari angkatan perang di San 
dia, New Mexico. - Nantinja mere 

kepada sa 

latihan 

tuan2 sendjata atom. (U.P) 

  

        
   9. . “ASAN 

   
SARKAKKEN 

Diutjari 
ui - 

1 PEMUDI 
pendidikan . Sekolah 
mengerti mengetik, paham. betul 
tentang BOEKHOUDING untuk 
diberi pekerdjaan 
bantu Boekhouder, 

Ki di 
Tata Usaha Harian 

»SUARA MERDEKA” 
Purwodinatan Utara 11 A 

— Semarang — 

KEKKKKAK KEK KA AK   

  

5. Sg 

  

Menerigah, | 

sebagai pem- | 

Surat2 Jamaran harus ditulis de- | 
ngan tangan dikirim/bawa sendi- 

IRob.Djendral 

We have the pleasure of 
announcing the new English 

title of our firm 

NIHON CEMENT CO., LTD. 
& 

Naznox Cement 
Co 09 Lp. 

3 9, 2-chome, Ohterrathi, Chiyoda-ku, PP 
- Tokyo, Japan , 

Cable Address 
OCEMEN 

  

Minta diri 
dari sanak saudara, handai 
taulan, berhubung dengan ke- 
berangkatan kami keluar ne- 
geri, dgn. ConStellation K. L. 
M. 16 September 1953. 

    

    

SOKONGLAH : 
Palang Merah Indonesia
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»SUARA MERDEKA" 
| #SXAENEKENKKKNKKKAKN 
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| HADIAH JANG DISUKAI 
— OLEH MEREKA JANG SELALU 

« MEMILIH JANG TERBAIK    @: 
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/ » . DIPERLENGKAPI DENGAN INI 
PENDAPATAN BARU DARI PARKER 

» PENGATUR-SALURAN TINTA 
j » TANDON-TINTA DARI PLI-GLASS 

| 0 PERSEDIAAN TINTA JANG DAPAT DILIHAT 

Agar tertjapai hasil baik untuk ind 
Gan untuk semua pena lain?2nja pa- 
jan akan Guink jang memakai 
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(TUAN menundjukkan suatu penghargaan jang 

besar bila Tuan memberikan Parker "51" 
jang baharu sebagai hadiah. Memang, Parker "51" 
jang baharu telah diakui diseluruh 
alat penulis jang terbaik. 
Hanja Pena Parker”51"-lah jang diperlengkapi 
dengan tjara-tinta Aero-metric. Mengisinja mudah, 
tidak mengotorkan dan dituliskannja segera. Satu 
kali mengisi, tjukup”untuk menulis beberapa djam 
menulis terus-menerus dengan rapih. Berikanlah 
Parker “51” sebagai” hadiah, Sekarang terdapat 
disemua toko? jang ternama, 

PULPEN? PARKER ni” 

Rp. 480y—, Rp. 400. dan Rp, 300. 

? 
S 

Distributir. tunggal dan Servis-Reparasi : 2 

LAWSIM ZECHA & Co. N. V, Nusantara 9 (atas) DJAKARTA 
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» . . “ .7 Pernjata'an Terima Kasih)» 
Dengan djalan ini kami menghaturkan diperbanjak 

terima kasih kepada sekalian tabib, bapak2 - ibu2, handai- 
taulan dan saudara2 jang telah memberi bantuan lahir 
maupun batin selama sakit, meninggal- dan -dimakamkannja 
ajah kami : Lt : : 

7 | R. M. ISMAEL MANGOENSOEBROTO 
.# “3 P s ag 

Atas namake'luarga jang berduka “jita : 

R. M. SOEMANTRI 'MANGOENSOEBROTO 
Djalan Kebon Dalam IT No. 4, 

Purwokerto. 
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25) CITY CONCERN CINEmAs lm 
MISTRESS OF THE WEST'S 

STRANGEST HIDEOUT!/ 

MARLENE DIETRICH 

Ini Malam 
d.m.b. (H7 th 

bk 
5.9. 

LUAR BIASA ! an ea gl 
PENUH SENSATIE! in 
HEIBAT DAN RANCHO | 
Pa WoroRIOUS$ 

— E. BIL sen TELAMEOLOR 
| Birectsa op FRITZ LANG-Produces 0 HOWARD WELSCH  Sereanpiag tg D     

“Akan datang: RICHARD CONTE — JULIA ADAMS dim. 

HOLLYWOOD STORY'" 
Ths secret that rocked the lives of five fabulous people ! 

G RA N D “Ini Malam Premiere (ta. 17 th.) 
«Xi — MYRNA LOY— ROGER LIVESLY M.P — « RICHARD GREENE- PEGGY GUMMINS 

That 6 »That Dangerous Age 
Secret Love-affair with thrilling & dramatic Climax 

- 'A triumph of screen entertainment! 
Pertjintaan jang tersembuni. Memikat dan genfpar! 

AKAN DATANG: 

Die DIEBIN VON BAGDAD 
INDRA Ini malam d.m-b. (u. 13 tha 

1 JUDD HOLDEN—LARRY STEWART 

dini. Columbia Super-Serial jg. terbesar! 
UN sh . 2 

II Captain Video I 
3 (MAST ER or THE STRATOSPHERE) in cinecolor! 

Bigger and Better than Ever! penuh sensatie) 
Ke dan Menggemparkan! 

DJAGA HARI MAENJA : 
BAGIAN KE2 5 mUA PTAIN VIDEO” 
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Dengan 

makanpun mendjadi nafsu. 

WAHID MAWN, Tamblong 
Sekianlah. :   

Dengan Hormat ! 

Tuan Tabib WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung, 
alangkah kami bergembira dan sekeluarga mengutjap terima 
kasih, oleh karena penjakit saja, setelah makan Pil Viranol 

:| dari tuan, badan saja djadi sehat dan kuat. : 
'k | Kaki, tangan, jang tadinja biasanja “dingin, sekarang baik, 

Pendeknja sekeluarga Achmad Natawidjaja sangat 'memudji 
kepada Obat Viranol jang mandjur, 
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keluaran Tabib A. 
40, Bandung. 

Hormat, 

ACHMAD NATAWIDJAJA   
  

Inna Lillahi wa Inna 
Ula hi Rodjiun 

Telah meninggal anak kami 

EFFENDI 
(peladjar H B S.M.A. Islam 
Smg.) pada hari Saptu 19/9   

  

1953 djam 5.30 di PURUSA- 
RA Semarang. 

Jang berduka tjita 
NJ. TARJUMI sekeluarga 

Pringlangu (Buaran) 
Pekalongan 

"Turut berduka ftjita : 
Keluarga Petelan 677 Smg.       

  

  

STOOM & CHEMISCHE WASSERIJ 

sNANKINGs » 
Bodjong 34. — Telf. 1187 - 

MURAH - BERSIH - TJEPAT 
Tjelana Wol Rp. 2.25 
Jurk Sutra Rp. 2.50 
Tjelana biasa . Rp. 0.90 

Sedia loper 

  

Telah terbit! 
ROY ROGEks 

RADJA COWBOY 
MUNTJUL KEMBALI DALAM 

TJERITERA BARU 
RAHASIA ROCKING ,,M” 

Harga Rp. 3— porto Rp. 1.50 
Dapat dibeli pada Toko2 Biiku 
terkenal di SEMARANG. 

Penerbit: ,,PERFECTAS”" 
- MALANG. 

    

  

  

  

PERANG KOREA BERACHIR !? 
MESIR AKAN ADA APA ???! 

PERANG ? 

Wait and see! 

  

Buku 

SAPTA PUDJANGGA 
Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. 
Isinja all.: # Ilmu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 
djadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 
gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), — “  Djojobojo, rama- 
lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubra: — " Per 
lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. »Wong agung kesing- 
gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- 

BP hat terangkat.” — “ Kupasan Djojobojo, al »Dzaman Kolo- 
LIYnTOd sembogo artinja Dzaman Tersoh or, banjak orang ditanah Djawa 

| sama mengedjar ilmu pengetahuan...... ? (Sudahkah kini dzaman Kolosembogo 2: 
— £ Ramalan Ronggowarsito, a.l.: ,,Saiki tjekngan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah 

artinja ramalan ini???) — “ Sjair Ronggowarsito, a.l.: Keong lurik separan-paran... 
(Apakah ma'nanja ?)! —“ Puspa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- 
nesia, untuk memilih hari terbaik dan saat tertepat guna mentjari Djodo, Perkawinan 
mendirikan rumah, pindah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 
tjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orang, — “ Astrologie & Horoscope, kuntji po- 
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kok akan orang mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, Pergaulan, Penghidupan 
dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia !): — “ Sedjarah In- 
donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, Modjopahit, 

tangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram, Dza- 
maa WC. ag semeaneta sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini! 

# Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan 
luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 
Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 
taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang!!! 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- R D 0 
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bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar 
2 warna jang tjantik molik hanja..... aa 

Luar kota tambah ongkost kirim 1076. 

(“ Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku sadja !) 

Badan Penerbit : 

KWA GIOK DJING 
Djl. Kramat No. 2—4, — KUD US.   
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UNILEVER INDONESIA 

MEMAKAN KK KK KK AA A AAAREAE 
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    MARET MMA wr “ 

5 INI MALAM PENGABISAN (17 th) 
RO Y A !  GEORGE MONTGOMERY-HELENA CARTER 

$ : 29 m “the Pathfinder” 
. The greatest Indian-figbter of them all ! 

BESOK MALAM: DO, : : 29 50o-100.0m  »Captain Video” I 
INI MALAM D.M.B. (au. 17 th) 7-9: 

ROXY Fei Chin Kang lawan ” “A1 Ni. Mo Wang 29 et 

  

Akan datang : Bagian ke 2. ,CAPTAIN VIDEO” II 

  

      

  
Roy Rogers 16 

  

AIR OFFICE, 
- ILL WAIT AT Yaa ROY! COME ALO"G, MIPAS!      

  

     
  

  

: 

COPR. 1953, KING Es ATE, Ine. 

stop | You're s0 srRoNG Anp rorcerut.| Mus Keaa S LUMPH/ WEILL PUT YOUR NIECE UP AT CKLLIN! V | MR. SPRATT—A REAL WESTERN (| | aa Ra, CLAIMS MIZ CALLAHAN!5 FOR NOW! / THIS YOUNG | | GENTLEMAN/ LI MZ CALLAHAN, HT BE In PA Fiuty my SHEIS GONNA MY NIECE | STAY WITH You h NIECE! 

   
— Saja akan menunggu dikan 

      
     

  

A SPELL/ 

  

      

         5 1, AN (       
— Engkau begitu kuat tormu, Jack. dan dalah Tilda Jo- — Okay, Roy. Mari ikut, Midas. Sekarang kita akan menghan- berkuasa, Tuan Spratt. Sung-  nes, Miz Callahan. Dia hendak kum tarkan 

  

keponakanmu ' kerumah Miz Callahan. : 
-- Djangan memanggil wanita muda ini keponakan saja. 

guh-sungguh seorang dari Barat. 
— Haa. Haa. 
— Omong kosong. , 

pul dengan engkau untuk sementara 
waktu, 
— Mari masuk, orang manis. 
— Heemm! Dia menuntut untuk 

mendjadi keponakan saja. 
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Pagaimana perkawinan jang berdasarkan berbedsan umur terlalu banjak £ 
Murni beruntung atau kegagaian? Suatu tjermin bagai lelaki dan wanita!" 

Fredric March—-Olivia De Havilland 

sANTHONY ADVERSE” 
DJAGALAN 
645 — 8.45 

  

Ini malam pengh. 

125015 (ET tb) 

  

METROPOLE Ini malam 
2—7.—0.5 (13th) d.m.b. 
Dean MARTI 5 4 »g6 Film Kotjak dgn. Pelawak 
Jerry LEWIS ,Sailoz Bewar e djaman atoom! 

REX Besok malam premiere 5.-7-9.- (13 tb.) 

Bni »The Cat and the Canarys Paule:te Goddard 

Ini malam 
penghabisan 

  

Kagaiban! Romantiek! Mengerikan ! 
  

Ini malam pengh. JOHN PAYNE- ARLENE DAHL 
NG CARBBEAN GOLD" (Color) 

DJAGALAN Besok malam premiere 7.-9.. (13 th.) 
Louis Jourda $ Irac”? Techni- 
Debra Raga »Anne of the Indies Calar 
Lebih heibat dari Captain Blood dan Sea Hawk, 

  

  

  

  
  

re tt tt 
| na Hari ini djam 15—18—21 (17 th.) 

| Dengan maha kebanggaan mempersem- 
4 

w 
| 
| 
| 

PK bahkan filra Maha-Raksasa 

»AUO VADI Ss 
Rea / rataan Sedjarah kebangunan Nasrani dizaman Rumawi, 

KA te 

  

MERE RMR 

. Mulai tg. 18 September 1953 
: : kembali 'menjanj Rita Hayworth kembali menjanji dan menari dim: 

THEATER “Affair In Trinidad” 
5 SOLO Spionnage-tilm jang sulit berbelit dari Columbia 

2 Awas, HANJA utk 17 th keatas. 
Asma: 

  

Sa NS Sa TA LA RL RN RA TI Ta 0 MN RA M0 TA NM 

Bantulah P. M. $F. 
SNN NN LL LL ML LATAR, 

Typ Pertjetakan Semarang, 

   


