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a Mr. Kasman | 
. Sendiri) . 

ADJI KASMAN Singo 
djo wakil seksi Kehskiman 

an Keamanan Parlemen, jang | 
baru datang menindjau kependja | 
ra Nusakambangan, Tjilatjap, da | . lam pertemuan dengan Kedatangan delegasi Korea-Utara : Masjumi tjab. Magelang, mene sewaktu delegasi tadi tiba di setasiun rangkan, bahwa maksud penin- | bitjara didepan -mikropoon adalah 
djauannja itu untuk mengadakan | lam gambar Molotov (kiri) dan 

    
Di M Oskow 

Aa 

SMG., KEMIS 24 SEPT. 1953, 

  

di Moskow. Gambar diatas diambil 
Yaroslav, Moskow. Jang sedang 

PM. Kim II Sung. Tampak pula da- 
menteri pertahanan Russia Bulganin 

“njataan2 ini, 

|. kinan djumlah itu setiap 
| bertambah terus. EN 

| tengah malam. 

penjelidikan, berkenaan 
djandji Pemerintah kepada. Parle | 
men untuk melepaskan dengan segera tahanan2 jang dianggap 

pangan krimi- tidak bersalah dila I nil. Penindjauan jang dilakukan 
oleh Mr. H. Kasman di Nusakam 
bangan bersama2 dengan Mente 
ri Kehakiman, Menteri Agama, 
Djaksa Agung, Menteri Pertaha- 
nan dengan Sekretaris Djenderal 
nja, pada tgl. 19 September jang 
telah lalu. Pertemuan antara Mr. 
Kasman dengan keluarga Masju- 
mi tjab. Magelang berlangsung 
pada hari Minggu malam jbl. 

Tuduhan palsu thd, 2 
orang Tionghoa. 

Dafam pertemuan itu Mr. Kasmar 
menerangkan, bahwa djumlah tawa- 
nan S.O.B. jg masih meringkuk da- 
lam tawanan Nusakambangan ad: 
1805 orang, termasuk anak2 buat 
dari gerombolan Amir Fatah, Apr: 
dil. akan segera diselesaikan soalnja 
Diantara sedjumlah tawanan itu ter 
dapat 2 orang Tionghoa jg sudah ? 
tahun Iamanja masih meringkuk di: 
lam tawanan. Kedua orang ini ber- 
asal dari Gandrungmangu, Tjilatjap. 
dan dituduh mendjadi anggauta ge- 
rombolan D.I. Dalam hubungan ini. 
Mr. Kasman tidak mempunjai ke-| 
pertjaiaan, bahwa kedua orang 
Tionghoa itu betul2 mendjadi ang- 
gauta D.I. Dan menurut Mr. Kas- 
man selandjutnja, ketika Djaksz 
Agung mengadakan pemeriksaan ke- 
tika menindjau itu, ternjata merek: 
hanja ikut?an sadja, karena takut 

ran antjaman sendjata dari ge- 
ron bolan. Dan ternjata djuga, bhw 

duhan terhadap kedua orang itu 
lah. tuduhan -palsu. Dengan .ke- 

maka oleh Menteri Ke 

  

     

   

   

   

- dhakiman soal ini akan segera disele- 
saikan, dan Menteri” Pertahanan me 

“ njaggupkan akan merundingkan le- 
bih dahulu dengan fihak Angkatan 
Perang, demikian keterangan Mr. 
Kasman. Kemudian pembjtjara me- 
njatakan, bahwa kalau bangsa Tiong 
hoa dengan mudah dapat dituduh 
mendjadi anggauta D.I., apalagi tu- 
duhan jg didjatuhkan pada diri saja. 
Karena saja pernah membela Rid- 

| wan dimuka Pengadilan Negeri Ban 
dung sebab tuduhan mendjadi D.I. 
dan Our'an saja sama dengan Our- 

'annja D.L, nistjaja orang akan Ic- 
bih mudah menuduh saja sebagai 
D.I. demikian Mr. Kasman selan 
djutnja. ea 3 

aah - W 
Kang 1 

Gadjah.Mada 

(kunan) jang mendjadi anggota2 panitya penjambut tamu2 dari Korea 

Okazaki ke Indonesia dibulan d 
ada perhubungan jang normaal 
karena diharapkan, mudah-mud 
membawa pada penjelesaian ma 

rangkan oleh seorang djuru-bitj 

  

Mossadegh 
Digantung ? 
SUATU sumber resmi di Te- 

heran menjatakan pada hari Sela 
sa, bahwa pemeriksaan pendahu 
uan dalam perkara bekas peyda 
na menteri Mohammad Mossadeg 
dan pembantu2-nja akan dimulai   
dalam waktu jang dekat. Dalam 
hubungan ini Radio Teheran me 
ngabarkan, bahwa  Mossadeg 
mungkin dituduh  mendjalankan 
kegiatan2 illegal jg bertentangan 
dengan konstitusi, sehingga mung 
kin didjatuhi hukuman berat. 

“Sementara itu- Mossadeg . ka- 
Sarnja telah kirim- surat- pmbedi 
kepada perdana menteri Fazlol- 
lah Zahedi, minta supaja ja ' di 
kembalikan lagi ketempat pena 
hanannja di Balai Pertemuan 
Opsir2. Dalam suratnja itu Mos 
sadeg menerangkan, bahwa pena 
hanannja di rumah pendjara Sal- 
tanabad adalah tidak pada tem 
vatnja. 

Sementara itu menurut harian 
Inggris jang terbit di London Dai 
ly Express pada bari Rebo kema- 
rin, P.M. Iran Mossadegh jang 
telah diturunkan dari tachtanja 
pada hari Selasa jang lalu menda- 
pat hukuman mati dengan djalan 
digantung. 

Makin Madju 

  
Djumblah Mahasiswa2 Permulaan Tahun 

| Meningkat Sampai 5370 Orang 
   

tahunan Universitit Negeri Gac 
hatian besar, antaranja 

-taris Djendral PPK, Mr. 
Universitit Negeri Ga 
bangan2 jang terdapat 
tit Negeri Gadjah Ma 
gedung2nja kebai 

  

masih merupakan gedung2 darurat 

sean 

karta telah dilangsungkan rapat 
h Mada dengan mendapat per- 

hadir Ketua Parlemen, Mr. Sartono, Seker 
Hadi. Prof. Sardjito si 

Gadjah Madaantara Jain menguraikan perkem-' 
diperguruan tinggi itu. Walaupun Universi- 

berdiri lebih dari 4 tahun tetapi 

selaku Presiden 

ses 

dang djumlah mahasiswa bertambah banjak. 
Menurut tjatatan dalam bulan No 

pember 1949  djumlah mahasiswa 
hanja ada 463 putera dan puteri, te 
tapi hingga permulaan tahunp ela- 
djaran 1953 djumlah ita sudah men 
djadi 5370 orang, dan ada kemung- 

— tahunnja 

. Seterusnja dikemukakan djumlah2 
“ mahasiswa pada berbagai faculteit 
“sebagai berikat no 

—. Hukum, Ekonomi Sosial dan Poli 
tik, ig lama 2319, jg baru 1014: 

Kedokteran, Kedok 
Pharmasi ig lama 855, Ig baru 439: 

Tehnik, jg lama 884, 
Sastera, Paedagogiek dan Filsafat, 

jg lama 488, jg baru 214: 
Pertanian dan Kehutanan, jg lama 

315, jg baru 186, : f 
Kedokteran Hewan ig lama 69, jg 

baru 37: : 2 : 
Tjabang  Universiteit di Surabaja 

940 mahasiswa untuk tahun 1953. 

   

  

    

   

  

Djumlah mahasiswa jg lulus dari 
udjian2 pada umumnja memuaskan. 
Dengan mendjadi lebih besarnja 

djumlah mahasiswa maka dengan 
sendirinja lebih banjak pula kesuka- 
ran jg dihadapi, “terutama karena ke 
kurangan tempat, kuliah2 selalu sa- 
ngat padat, dan praktikum di Labo- 
ratorium karena kurangnja ruangan, 
seharinja sampai diadakan tidak ku 
rang dari 10 kali hingga kerap kali 
kedjadian ada jg sampai pulang di 

Sesudah mengutarakan djuga ke- 
madjuan2 jg didapat diberbagai fa-'! 

Ada Dua Matjam Kahar Muzakar Di Mabasar ? 
cultet, mengenai peristiwa De Vrije 
Pers dinjatakan penjesalan dan di 
harapkan keputusan Pengadilan di 

Suratja dapat memuaskan kedua 
pihak. 

Prof. Mr. Djojodiguno kemudian 
memberikan tjeramah ,,Apakah Ke- 
budajaan” jg di-ikuti 
dengan penuh perhatian. 

Hari Minggu pagi jl. di Bulak Su: 
mur dilakukan penjerahan  bangu- 

nan2 Laboratorium faculteit Perta- 
nian Universiteit Negeri Gadjah Ma 
da, ig menurut Prof. Ir. Harjono te 
fah memakan beaja Rp 270.000.— : 

teran Gigi dan | 

, jg baru 330, 

oleh hadirin: 

dan selesai dalam waktu 6 bulan. 
Selandjutnja diterangkan bahwa La- 
iboratorium sudah menghasilkan 4 
|djenis padi baru, jaitu hasil dari pa 
da- perkawinan dari berbagai djenis 

| padi. 
| Mr. Hadi dari Kementerian PPK 
| dalam pidatonja menjatakan kegem- 

(biraannja dengan selesainja  bangu- 
inan2 tsb, karena dengan adanja Ia- 
iboratorium itu mahasiswa pertanian 
Lakan mendapatkan banjak  kema- 
: djuan. 

(WALI KOTA MENADO DI 
SCHORS TERSANGKUT DA 
LAM PERKARA MAKAN 

SUAP ? 
Hari Selasa bertempat di Ba 

lai Kota Menado dilangsungkan 
pengschors-an walikota Menado 
B.J. Lapian dari djabatannja dan 
penetapan penggantinja sebagai 
wakil walikota J.P. Parera ang 
gota DPD  Kotapradja. Peng- 
cshors-an dilakukan oleh wakil 
Gubernur Sulawesi di Minahasa 
M.C.Mantiri. Alasan peng-cshors 
an ialah karena tersangkut paut 
nja walikota tersebut dalam per 
kara jang kini telah dikemuka 
"kon pada Hakim, atas tuduhan2 
Djaksa telah melakukan perbu 
atan makan uang suap. Hingga 
kini perkaranja masih dalam pe 
meriksaan, 

£ 

$ 

| MINGGU MALAM jang lalu pa- 
troli “dari basis komando Makasar 
telah dapat mensita surat selebaran 
jang ditanda-tangani oleh Kahar 
Muzakkar dan tertempel diberbagai 
tempat didalam kota. 

jang 
tanda 

Berlainan dengan selebaran? 
lalu dari TII jang memakai 
»Abdul Gahar Mudzakkar”, 1 
surat selebaran jang baru disita itu 
bertanda nama tulen dari Kahar, 

dan dengan demikian akan mem buka 
perhubungan jang normal diantara kedua negara. Demikian dite 

maka | 

Utara itu. 

Utk »Budjuks Indonesi 
Djepang Harus Beri Beberapa Konsesi 
Kemlu Gembira Akan Kedatangan Menteri 

Okazaki Di Djakarta KUNDJUNGAN MENTER I Luar 

a 

Negeri Djepang Katsuo 
Cpan dihargai, meskipun belum 
diantara Djepang dan Indonesia, 

ahan kundjungannja itu akan 
Salah penggantian kerugian perang 

djalan untuk mengadakan 

ara Kementerian Luar Negeri. 

Selandjutnja didapat kabar 
oleh ,,Antara”, bahwa apabila 
Menteri Luar Negeri Sunario pa 
da waktu kundjungan Menteri 
Yuar Negeri Djepang itu masih 
ida diluar negeri, maka Mr. Ali 
Sastroamidjojo sebagai acting 
Menteri Luar Negeri akan mene 
rima Okazaki. 

Djepang harus beri bebe- 
rapa konsesi. 

Menurut. UP dari Tokyo, pada 
umumnja koran2 Djepang Rebo pa- 
gi berpendapat, bahwa Katsuo Oka 
zaki harus memberikan beberapa 
konsessi dalam perundingan ganti 
kerugian perang, djika Djepang hen 
dak membudjuk Filipina, Indonesia 

dan Birma supaja suka  menanda- 
tangani perdjandjian damai jg resmi, 
demikian UP dari Tokyo. 

. Koran-koran 'itu memberi ingat, 
bahwa Menteri Luar Negeri Dje- 

pang itu. sedang menghadapi tugas 
1g sulit, dan mereka “untuk pertama 
kali memudji Okazaki- sebagai orang 
ig tjiakap untuk memikul tugas ini, 
dan mereka berharap - perdjalanan- 
nja akan berhasil. 

Surat-surat kabar tsb tidak sang 

zaki adalah untuk memetjahkan ke- 
buntuan dalam perundingan ganti 
kerugian perang dengan negeri-nege 
ri tsb diatas, membuka perhubungan 
jg normaal, serta mendjernihkan sua 
sana di Asia terhadap Djepang. 

Disamping ini orang umumnja dju 
ga merasa, bahwa djika masalah 
pembajaran ganti kerugian perang 
ini dapat diselesaikan, akan dapat- 
lah dirapatkan perhubungan ekono- 
mi antara Djepang dan negeri2 te- 
tangganja. Selandjutnja dikabarkan, 
bahwa Okazaki akan membawa staf 
dari empat orang pembesar Kemen- 
terian Luar Negeri Djepang, dan di 
dalamnja termasuk dua ahli dalam 
soal ganti kerugian perang. Jg dua 
itu ialah Eiji Wajima, Kepala Biro 
Asia pada Kementerian Luar Nege- 
ri Djepang, dan Toshio Urabe kepa 
la seksi ketiga dari Biro Asia, jg 
langsung merigurus perkara ini. 

'Okazaki bermaksud akan mengi- 
rimkan Eiji Wajima ke Indonesia se 
bagai Duta Djepang jg pertama di 
Indonesia, djika perundingan menge 
nai perdjandjian bilateral dengan In 
donesia berhasil, demikian sumber 
ig dipertjaja, menurut UP dari To- 
kyo. 

  
si, bahwa tudjuan perdjalanan Oka- 

x 

    

      

sid: 

Meulaboh dan Alur Pidi serta 
mendapat perhatian pemerintah 

Sementara itu djurubitjara 
kabinet, menteri penerangan dr. 
Lumban Tobing atas pertanjaan 
pers menjatakan, bahwa jang  di- 
maksud dengan alat2 kekuasaan 
negara itu ialah polisi: dan tenta- 
ra. Dalam pada itu tidak didapat 
keterangan, apakah dengn dike- 
rahkannja pihak tentara terhadap 
keadan di Sumatera itu berlaku 
peraturan S.O. atau S.O.B. Sete- 
rusnja dapat diwartakan, bhwa 
wk P.M, Wongsonegoro jang de- 
wasa ini berada di Medan telah 
mengadakan hubungn interlocaal 
dengan Djakarta. Berhubung dgn 
perkembangan? sedemikian rupa, 
hingga persoalan keamanan itu 
dibawa kedalam sidang kabinet, 
maka wakil PM Wongsonegoro 
jang seperti diketahui memegang 
urusan keamanan- dalam kabinet 
telah diminta untuk segera kem- 
bali ke Djakarta. . 
Seterusnja — djurubitjara kabinet, 

menteri penerangan dr. Lumban To- 
bing menerangkan, bahwa sidang ka- 
binet jang diadakan Selasa malam 

itu selain telah -membitjarakan soal 
keamanan, telah pula mendengarkan 
laporan P.M. Ali Sastroamidjojo 
tentang pembitjaraannja dengan pim 
pinan PSII mengenai kelowongan 
dalam kabinet dewasa ini berhubung 
dengan pengunduran diri dari men- 
teri2 .Abikusno dan Sudibjo. Menteri 
Lumban Tobing mengatakan, bahwa 
pihak pimpinan PSII tetap masih di 
teruskan  pembitjaraan2 mengenai 
soal tersebut. Menurut menteri Lum 
ban Tobing untuk  menjelesaikan 
soal itu, kabinet telah menjerahxan- 
nja kepada kebidjaksanaan perdana 
menteri dan panitya jang dibentuk 
chusus untuk penjelesaian pengisian 
lowongan kementerian2. Seperti. di- 
ketahui Senen j.I. suatu delegasi dari 
pimpinan PSII telah | mengadakan 
pembitjaraan2 dengan P.M. Ali Sas- 
troamidjojo. Pertemuan “kedua sege- 
ra akan diadakan lagi setelah wakil 
P.M. Wongsonegoro, jaitu bekas for 
matir kabinet, telah kembali di Dja- 
karta dari Medan. 

. Hubungan banjak terputus 
Dari kantor tilpon Medan ,.Anta- 

ra” mendapat keterangan, bahwa 
hubungan tilpon antara Medan dan 
'Kotaradja kini telah terputus hingga 
di Langsa (Atjeh Timur). Demikian 

pula dari beberapa perusahaan peng- 
angkutan otobis didapat kabar, bah- 

  

Djepang Mau 

Beli Minjak 

Indonesia 
MENURUT UP dari Tokyo, 

kementerian perindustrian dan 
perdagangan internasional  Dje- 
pang kini sedang merundingkan 
dengan perusahaan minjak Shell 
Oil Company mengenai niat Dje- 
pang untuk mengimport minjak 
liwat Indonesia seharga lebih ku 
rang 32 djuta dollar. Fonds utk 
pembelian minjak, meliputi mi- 
njak Indonesia dan negeri keti-   ga, akan didapatkan dari balan2 
perdagangan dengan Indonesia ig 

Rentjana perdjalanan ' ada dan dalam keadaan baik itu. 
: - Okazaki. 

Rantjangan perdjalanan Okaza 
ki adalah sebagai berikut: 

Malam tg. 29 September be- 
rangkat dari Tokio dan besok 
paginja sampai di Manila. Di Fili 
pina ia tinggal sampai 3 Oktober, 
dan petangnja berangkat ke Dja 
karta, dan sampai malam di ibu- 
kota Indonesia. Di Djakarta ia 
tinggal sampai tg. 9 Oktober. 
Petangnja ia berangkat ke Rang 
goon, dan malam itu-sampai di 
'bu-kota Birma. Ckazaki tinggal 
di Birma sam»ai 13 Oktober, dan 
nada tg. 14 Oktober pulang ke 
Tokyo dengan menumpang pesa 
wat terbang. 

PERTJOBAAN  PENERBANG 
| POLANDIA GAGAL? 

A.F.P. mewirtakan djuri Berlin, 
bahwa menurut keterangan sco 
rang djurubitjara Amerika di Ber 
lin hari Selasa, dikalangan komi 
seriat tinggi AS di Djerman tersi 
sr desas-desus bahwa pesawat2 

- terbang Rusia telah menembak 
| djatuh sebuah pesawat pemburu 
(Polandia, ketika pesawat itu pa 
da tg. 13 September mentjoba 
melarikan diri kesebuah pulau 

(Bornholm, Denmark atau sebuah 
Pegangan terbang di Swedia. Me 

| 
purut berita tsb. pesawat itu da 
ri type MIG-15. (Ant) 

jaitu ,,Kahar Muzakkar”, selebaran 
itu tertanggal 10 Agustus 1953 dan 
ditanda tangani oleh Kahar Muza- 
kar sebagai komandan pasukan TII 
teritorium IV Kompi Hasanuddin. 
Didalamnja antara ' lain Kahar 

mengingatkan takjat di Sulawesi ten- 
tang sudah adanja TIT dan  supaja 
rakjat ummat Islam djangan diper- 
mainkan oleh golongan jang Kahar 
Muzakkar katakan ,.chianat” dan 
smunafik” karena kedok Pantjasila 

| 
| 

Perundingan2 jang sedang dilaku- 
kan itu meliputi soal pembelian mi- 
njak kasar seharga 2 djuta dollar 
dan minjak berat dan ringan sehar- 

'ga satu setengah djuta dollar. Da- 

'pel (tjap) 

   

lam masa budget import Oktober 
sampai Maret, kementerian perdaga- 
ngan internasional Djepang meren- 
tianakan import minjak dari daerah 
dollar seharga 13 djuta dollar. Pem- 
belian minjak Shell lewat. open ac- 

count Djepang — Indonesia adalah 
sebagian dari masa budget itu, maka 
djika pembelian lewat Indonesia itu 
tidak mungkin maka akan didapat- 
kan djuga seluruh djumlah itu dari 
daerah dollar lainnja. ' Sampai 30 
Djuni tahun ini, Djepang mempunjai 
balans perdagangan dengan Indone- 
sia jang baik sedjumlah 26 djuta 
dollar. Demikian UP Tokio. 

MIG-15 UTARA DIANGKUT 
KE DAYTON. 

Pesawat MIG-15 buatan Rusia 
jang dilarikan oleh seorang pener 
bang Korea Utara kesebuah Ia 
pangan terbang serikat di Seoul 
baru2 ini, telah dimuat dalam se 
buah C-124 ,,Globemoster” un- 
tuk dikirimkan ke AS. Sajap2 
dan ekor pesawat dibongkar. 

Kalangan2 jang mengetahui 
menduga, bhw. pesawat MIG-15 
itu akan dibawa  kepangkalan 
udara Patterson dekat Dayton 
di Ohio. (Ant) 

  

jang dipertopengkan. Djuga dikata- 
kan TII tidak memusuhi agama lain 
dan tidak bertudjuan perang. 
Seorang kepala staf dari gerombo- 

lan bersendjata jang menamai diri- 
nja ,,Pasukan Pemberantas Kedjaha- 
tan” oleh patroli basis komando te- 
lah ditangkap pada hari Senen di- 
dalam kota Makasar. Selandjutnja 
telah dapat disita pula 16 bidji stem- 

dari gerombolan bersen- 
djata, 

ANGGAUTA S. P. $, 
—nama—— 

saan negara telah diberi instruksiun uk 
truksi itu dengan hasil baik sehingga p 
ngumuman sekretariat Dewan Menteri. . 

   
Atjeh Genting 

“IDiproklamirkan Sbg Bagaian Dari ya 
“da 21 September Jl? — Sementara Pos2 Polisi Dan 

|... Tentara D serbu Gerombolan2 Bersendjata — 
. Hubungan Tilpon Dan Lalulintas Terputus 
SELASA MALAM KABINET telah men 

| amanan di Sumatera, Sidang tersebut berlangsung lebih kurang 5 
Agung dan kepala Kepolisian Negara. Dala 

ng berachir dinjatakan, bahwa sampai sekarang telah diterima 
wa para gerombolan bersendjata telah menjerang pos polisi di Peureula, Alur Gading, Langsa, Id!, 

Gangguan2 
Diterangkan seterusnja, bahwa kepada 

mengambil tindakan2 dan mereka telah melaksanakan ins 
emerintah tetap dapat menguasai keadaan. ' Demikian pe- 

pos tentara di Lho Seumawe. 
sepenuhnja. 

wa hubungan lalu lintas Medan “— 
Atjeh Utara  hanja sampai — Kuale 
Simpang. Sementara itu Waspada” 
mengabarkan, bahwa hubungan ke- 
reta api Besitang ke Kotaradja su- 
dah tidak ada "lagi sedjak hari Se- 
nen. Pihak pemerintah daerah dan 
kepolisian maupun ketentaraan  be- 
luni mau memberikan sesuatu kete- 
rangan mengenai apa jang sebenar- 
nja sudah terdjadi di Atjeh Timur 
ketika ini. Selasa pagi beberapa ang- 
gauta pamongpradja Medan telah di 
panggil oleh Gubernur, “dan sung- 
guhpun tidak diketahui apa jang di- 
bitjaraakn, tapi kalangan jang lajak 
Wipertjajai menduga, bahwa pembi- 
Ijaraan itu mengenai situasi Atjeh 
dewasa ini. 

Selandjutnja Koresponden PI. 
Aneta mengawatkan dari Kutara- 
dja, banwa pada hari Minggu 
sore alat2 kekuasaan negara tam 
paknja kembali sibuk dan dikon- 
sinjir. Pada hari Senin didalam 
kota Kutaradja oleh tentara, mo- 
bile brigade dan polisi diadakan 
pendjagaan dan dilakukan patroli 
bersendjata. - Sumber polisi atas 
pertanjaan menerangkan, bahwa 
pendjagaan jang dilakukan oleh 
alat? kekuasaan negara itu ada- 
lah sebagai tindakan waspada. 
Mengenai keadaan di Atjeh selan 
djutnja, pihak kepolisian belum 
dapat memberi keterangan2 leng 
kap. 

Tangsi2 polisi diserbu un 
tuk rebu: sendjata. 

Sementara itu koresponden  P.I.- 
Aneta di Medan mewartakan, bahwa 
keadaan keamanan di Atjeh dewasa 
ini sangat terganggu. 

Pada beberapa tempat seperti di 
Langsa, Lho Seumawe, Sigli dan 
Meulaboh, rakjat dengan membawa 
bendera ,,Bulan-Bintang”  berdasar- 
kan warna hidjau dan putih ' dan 
dengan bersendjatakan rentjong, pe- 
dang -dan-pisau telah mengadakan 
serbuan kepada tangsi2 polisi guna 
memperoleh -sendjata. Sampai seka- 
rang ini masih belum diketahui be- 
rapa korban jang timbul sebagai 
akibat peristiwa? itu. 

Komandan tentara andjur 
kan supaja rakjat tenang. 

Berhubung. dengan kedjadian2 
tersebut pada hari Senin malam, 
major Prijatna “dari resimen I 
Bukit Barisan dengan melalui Ra 

dja - antara lain - mengharapkan 
agar rakjat tetap tenang dan was 
pada. Dikatakan djuga, bahwa 
tampaknja sekarang ini ada orang 
jang mau mendirikan negara di- 
dlm negara. Terhadap perbuatan 
sedemikian akan diambil tindak- 
an-tindakan olen alat2 negara, 
demikian major “Prajatna. 

Keadaan genting. 
Mengenai keadaan. di Atjeh 

koresponden PI Aneta mengawat 
kan lebih landjut, bahwa koman- 
dan resimen I Bukit Barisan, ma- 
jor Prijatna, dalam pertjakapan 
dengan P.I. Aneta menjatakan, 
bahwa keadaan di Atjeh adalah 
»ernstig”. , 

Diterangkan selandjutnja, bah- 
wa pihak tentara telah mendapat 
surat2 selebaran, dalam mana di- 
katakan, bahwa daerah Atjeh dan 
sekitarnja — telah diproklamirkan 
mendjadi bagian daripada ,,Ne- 
gara Islam Indonesia” pada tgl. 
21 September 1953. 

Major Prijatna menerangkan  se- 
landjutnja, bahwa dalam pertempur- 
an antara gerombolan dan tentara di 
Lho Seumawe pada hari Selasa di- 
pihak tentara telah tewas seorang 
dan seorang'lagi mendapat luka2.   Orang2 jang tewas pada pihak ge- 
rombolan tidak bisa dihitung, - se- 
dangkan jang dapat ditawan oleh 

“ara adalah 60 orang. 
Pertjobaan2 untuk menjerang ten- 

tara terdjadi pula di Sigli dan Peu- 
reula (disebelah Timur-laut daerah 
Atjeh — red.). Menurut major -Prijat 
na ibu2 kota kabupaten dan dae- 
rah2 sekitarnja masih dikuasai oleh 
tentara. ' Beberapa orang pemimpin 
gerakan illegaal itu sudah ditangkap 
dan gerakan penangkapan itu akan 
diteruskan, demikian major Prijatna. 

Djam malam - di Kutara- 
Gja dan sekitarnja. 

Untuk Kutaradja dan daerah2 se- 
kitarnja mulai hari Selasa telah di- 
adakan djam malam mulai dari pu- 
kul 20.00 sampai 06.00. Selandjutnja 
oleh komandan resimen I di Atjeh 
pada hari Senin telah dibentuk staf 
keamanan guna melantjarkan roda 
pemerintahan dalam arti jang luas. 
Achirnja koresponden P.I.-Aneta me- 
wartakan, bahwa perhubungan oto- 
bis, kereta api dan tilpun kedjurus- 
an Timur dan Batat Atjeh masih 
terputus. (P.I.-Anta). 

Atas penundjukan dan bantuan 
dari: rakjat penduduk Senen malam 
patroli basis komando telah dapat 
menemui dan terus mensita bebera- 
pa putjuk pistol. & 

Achirnja komandan basis ko. Ma- 
kasar, major Mochtar menjatakan tc 
rima kasih kepada rakjat dari ber- 
bagai-bagai kalangan jg. setiap hari 
melajangkan surat kepadanja dengan | 
pernjataan simpati dan disertai pula 
petundjuk2 jang baik. (Pia), 

  

  

Lembaga Kebudajasa Kemang | 

Kan Batavisaseh Game deng 

"ak nitenan Wetensahaya
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»Negara Islam“ Pa- 

gadakan sidang untuk membitjarakan soal-soal ke- 

m pengumuman sekretariat 

dio Republik Indonesia Kutara- ' 
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djam dan dihadliri oleh Djaksa 
Dewan Menteri setelah 

oleh pemerintah laporan2, bah- 

keamanan tersebut 
alat2 kekua- 

4melz: 
Hendaknja  Pemerentah 
Dapat Tjari renjelesaian 

Jg Bidjaksana Dlm 
Soal Atjeh 

BERKENAAN DGN. berita2 

Andrei Vishinsky dengan senjumnja 

mam annanen 

  

ten 

tang situasi achir2 ini didaerah 
Atjeh, anggota parlemen jg berasal 
dari daerah bersangkutan, sdr. 

Amelz, Rebo pagi menerangkan ke- 
pada PI. Aneta, bahwa ia mengha- 
rapkan supaja pemerintah mentjari 
penjelesaian jg bidjaksana — dalam 
masalah ini. Ia selandjutnja mene- 
rangkan, bahwa berhubung dengan 
masalah bersangkutan ia hendak me 
nemui wakil perdana .menteri - 1 | 

Akan Ada Jang   
berita tentang keadaan di Sumatera | 
Utara itu tidak gliduganjia semula, ! ya. 

karena keterangan baru2 ini dari re | | 
siden-koordinator di Atjieh menun-! pada permalaan tahun ini mereka ' 
djukkan keadaan ig tenang. pernah djuga ditangkap akan tetapi 

2 Itelah dibebaskan kembali setelah di' 
Achirnja Amelz menjatakan, bhw | periksa. Tuduhan2 terhadap mereka 

ia masih mengharapkan, bahwa ma-' tidak diumumkan. Mereka akan di- 
salah ini dapat diselesaikan dengan hadapkan dimuka pengadilan revo- 
baik. ilusioner jang mahakuasa, jang ke- 

tiga anggautanja  mempunjai kekua- 

|saan untuk mendjatuhkan hukuman | 
| mati. | Rakosi Mun- 

tjul Lagi 
| Penangkapan jang menimbulkan ' 
paling banjak dugaan2 adalah pe- 

nangkapan bekas perdana menteri | 
Nahas, jang mendjadi ketua partai 
Wafd jang besar sekali pengaruhnja ' 
dan pernah menguasai ahli2 politik | 

Mesir. Beserta dia djuga telah di- 
tangkap isterinja Zainab, jang djuga! 
memegang kekuasaan besar tatkala ' 

suaminja berkuasa. Pernah Zainab ' 
dihadapkan didepan mahkamah si- 
pe-karemrangditaduh “telah melakukan" 
ketjurangan? “dan mungkin sekali 

akan mendapat tuduhan2 jang akan | 
diadjukan terhadap Nahas hingga 
kini dirahasiakan. 

Berita A.F.P. dari Wina menjata- 

kan, bahwa setelah 2 bulan lama- 
nja tidak terdengar suaranja, bekas 
perdana menteri Hongaria  Matyas 
Rakosi pada hari Minggu jl. telah 
nampak dimuka umum lagi. Di ka- 
takan, bahwa pada hari Minggu itu 
Rakosi menghadtiri suatu resepsi “pe 
merintah jg diselenggarakan — untuk 
menghormat delegasi2 “kongres ke-3 

kaum buruh pertanian kolektif. 
(Antara). 

  

  

Badai-Belalang' Djuga Bisa 
|(Diramalkan Kedatangannja   

SEORANG AHLI METEOROLOGI dari Pakistan ' mene- 
rangkan di Karachi, bahwa datangnja - serangan hama belalang 

dapat diramalkan sekurang2nja seminggu lebih dulu, sama sadja 
seperti perobahan keadaan tjuatja. Dr. Mohammad Shabbar, ahli 
tadi, jg mempbeladjari teori ig mula2 dikemukakan ' oleh ahli Ing- 

gris, Dr. R.C. Rainey, selandjutnja menjatakan bahwa gerak-gerik 
gerombolan besar belalang sebenarnja lebih dulu dapat diketahui 
dan dapat diramalkan dengan tjukup tepat akan menjerbu ke ma- 
na. Hal ini dapat memberi kesempatan kepada daerah 'jg hendak 

| diserbu untuk mengambil tindakan2 ig. perlu guna menangkis se- 
rangan belalang itu. Soal tsb. tadi akan “dikemukakan : oleh Dr. 
Shabbar dalam kongres ilmu pengetahuan Pukistan ig akan diada- 

kan di Lahore dalam bulan Pebruari ig akan datang.     
  

Organisasi Spionase Ame- 
rika Terbongkar Di 

“. Djerman Timur? 
Berkedok Lembaga Kemadjuan Keseha- 

tan—Pesawat2 »'enjiar Gelap Disita 

RADIO BERLIN-TIMUR dalam siarannja Selasa malam me 
ngatakan bahwa sebuah organisasi mata-mata Amerika telah ter 
“bongkar di,zone Sovjet dari Djerman. Seorang djurubitjara Ame 
irika Serikat menamakan pengumuman Radio Berlin Timur itu 
btsapaa djempol dan suatu tjontoh djelas dari propaganda komu 
'nis”, Siaran radio tsb. ditudjukan untuk pendengar2 dibagian Ba- 
rat, Dikatakan bahwa pusat organisasi mata2 itu bertempat disek 
tor Amerika dalam sebuah lembaga untuk kemadjuan kesehatan, 

Beria Tidak 

Di Mexico 
Pelabuhan2 Dan Pos2 

Perbatasan Didjaga Keras 

  
Menurut siaran, organisasi 

.mempunjai pesawat2 penjiar dan 
penerima dan dipimpin oleh be- 
kas djendral Doering dari Djer 
man, bersama-sama dengan opsir 
Oopsir dari angkatan perang asing. 
Katanja institut tsb. ”mempunjai 
hubungan dengan dinas2 dibawah 
Theodore Blank jang diserahi 
soal keamanan dalam pemerintah 
Adenauer, serta dengan panitia 
ahli2 hukum asing dan RIAS 
(stasion radio Amerika di Berlin 
dengan bahasa Djerman). 

Dikatakannja bahwa diantara dal “beruda at Vioston 

POLISI rahasia federal Mexico 
pada hari Selasa mengumumkan 
bahwa bekas menteri dalam nege 
ri dan kepala polisi rahasia 
Sovjet Lavrenfi Beria jang dika- 
barkan telah melarikan dir? itu 

Berita2   anggota2 organisasi mata2 jang |. k kan? : Na Sa aa '. |jang mengatakan seakan Beria 
Men ana pn sekarang sedang menjembunjikan 

Bs 2 p “1 diri di Mexico itu telah banjak 
Menurut pihak 

pelabuhan 

Rudolf Seifert. polisi 
dan 

| tersiar, 

Dalam hubungan ini telah pula di Mexico semua tangkap seorang wanita, jaitu Feo-  POS-POS perbatasan dinegeri it 
dora von Steinmetz, jg sesudah ta- Sekarang sangat di-amat-imati, 
hun 1945 bekerdja pada suatu kesa- Yan bahwa seorang sepenting 

(Beria itu ,tidak mungkin dapat 
' masuk tiada dengan pengetahuan 
polisi”. 

tuan tentara Inggris. 
Menurut Radio Berlin Timur, da- 

lam  penggerebekan2 jg dilakukan 
oleh polisi telah dapat dirampas se- 
djumlah besar pesawat2 - pemantjar 
radio baru bikinan Amerika. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa o1- 
SIAPA MELAKUKAN SUM- 
PAH MAU-MAU DAPAT   |ganisasi mata2 di Djerman Timur DIHUKUM MATI. 

lini dikemudikan dari' Berlin Barat Menurut peraturan darurat jg di 
oleh dinas rahasia Djerman Barat lumumkan pemerintah Kenya hasi 

Latas pimpinan dan biaja dinas raha- | Senen, barang siapa melakukan sum 
sia Amerika Serikat, sedangkan tu-j pah Mau Mau, dapat didjatuhi hu- 

|gas jg harus dilaksanakannja antara | kuman mati, Sebelum itu, hukuman 
lain ialah mendirikan djala pusat2 | mati dapat didjatuhkan hanja da. 

13 ORANG di Mesir jang tergolong terkemuka, s 
dua orang bekas perdana manteri dan seorang wanita akan diha- 
Gapkan dimuka pengadilan, jang mungkin akan menjebabkan be- 
berapa diantara mereka mendapatkan hukuman mati. Bekas perda 
na menteri Mustapha el Nahas dan isterinja beserta 

Wongsonegoro . dan menteri dalam | Yainnja jang terkemuka telah dita rgkap 
negeri. Dikasakan seterusnja, bahwa | sebagai permulaan kampanje presiden Nadjib jang baru 

besarZan untuk menghukum orang2 jang bersalah terhadap ncga 

: Dari sumber jang ber 

  informasi ig luas diseluruh Djermanj lam hal sumpah untuk membunuh. 
Timur, (Sm), 

    

     
mengutjapkan selamat kepada Nij. 

Laksmi Pandit, setelah jang terachir. ini terpilih mendjadi ketua dari si- 
dang umun PBB pada 12. 15 Septe 
Pandit tadi, buat pertama kali: dalam sedjarahnja, sidang umum. PBB 

diketuai oleh seorang wanita. 
BE ML Tah an sh. 

Razzia Di Mesi 
13 Orang Terkemuka Ditangkap — 

mber. jd. Dengan. terpilihnja Ni 

  

Dmna EN MMA BL 

r Meluas 

Dihukum Mati 

termasuk 

li orang 
ditengah2 malam Senin 

setjara 

Pembesar2 Amerika opti- 
mistis thd. perundingan 
Inggris—Mesir. : 

Sementara itu pembesar2 Amerika 
Serikat pada hari Senen malam :ne- 
nerangkan, bahwa dengan penuh ke- 
pertjajaan - mereka mengharapkan 
hasil daripada perundiagan2 antara 
Inggris dan Mesir mengenai masalah 
daerah terusan Suez, jakni daiani 

waktu dua minggu jang akan datang 
in. Mereka mendasarkan  optimis- 
me-nja itu atas ' borita2 diplomatik 
dari Kfiro. 

Kalangan2 Amerika tersebut dr- 
atas menambahkan, bahwa beritaz 
diplomatik itu isinja malah lebih 

optimistis daripada berita? pers, jang 
meramalkan akan tertjapainta perse- 
tudjuan mengenai pengawasan atas 
daegrah terusan jang Strategis itu. 

asaadi Wasi- 
ington diperoseh keter: - 

pala angkatan perang Inggris di Me- 
sir jang bertindak sebagai pemimpin 
delegasi Inggris pada perundingan? 

itu, akan melepaskan tuntutan Ing- 
gris supaja kepada Inggris Raja ui- 
berikan waktu lima tahun untuk me: 
narik kembali pasukan2nja dari dae- 
rah terusan Suez. Dalam pada #u 
dia akan mengadjukan suatu rumus 
untuk ,,menolong muka”, jakni me- 
ngenai dalam keadaan bagaimana 
negara2 barat diperbolehkan incin- 
pergunakan kembali pangkalan Suez 
jang besar itu. 

USA Berse- 

dia Ungsi- 
kan KMT 

Dari Kavtong2 Di- 
wilajah Birma 

  

AMERIKA Serikat telah me- 
njatakan kesanggupannja untuk 
mengungsikan 2.000 - serdadu 
Tiongkok Kuomintapg tiap-tiap 
minggu dari wilajah Birma, kata 
pemimpin delegasi Birma dalam 
konperensi militer 4 negara (Bir- 
ma, 'Thai, Taiwan, Amerika), 
Thein Maung, pada hari Selasa 
ini di Rangoon. Menurut Thein 
Maung, usul Amerika tadi meru 
pakan pertjobaan terachir utk me 
lanfjarkan konperensi jg dilang- 
sungkan di Bangkok itu. 

Akan tetapi, kata Thein Maung 
dalam suatu tanja-djawab dengan 
harian Birma Nation”, delegasi 
Kuomintang telah menolak usul 
Amerika tadi. Seperti diketahui, kon 
perensi tadi gagal dan delegasi Bir- 
ma telah pulang ketanah-airnja, se- 
sudah ternjata bahwa pihak Kuo- 
mintang tidak memperlihatkan ke- 
sanggupan untuk melaksanakan re- 
solusi PBB jang disetudjui ketika bu- 
lan April j.l., jang menghendaki su- 

paja pasukan2 Kuomintang ditarik 
kembali dari Birma. 

Djuga Muang Thai tebah menjata- 
kan kesanggupaanja untuk mendiri- 
kan perkemahan2 untuk menampung 
pasukan2 Kuomintang jang dikeluar- 
kan dari Burma itu — sebelum me- 
reka diteruskan ke Taiwan. 

Seperti telah diwartakan, delegasi 
Birma meninggalkan  medja konpe- 
rensi lalu pulang kenegerinja, sesu- 
dah delegasi Kuomintang menolak 
usul Burma, supaja segala pasukan 
asing ditarik kembali dari wilajah 
Burma dan supaja dalam tempo 35 
hari sesudah ditanda-tangainja  per- 
setudjuan sekurang2nja 5.000  ser- 
dadu Kuomintang telah meninggal- 
kan Birma, sedangkan sisanja dida- 
2 tempo 3 bulan sesudah tanggal 
tadi. 
Menurut angka2 jang” diberikan 

oleh Djenderal Li Mi, komandan 
pasukan2 KMT di Birma, djumlah 
pasukan2 jang dipimpinnja tadi kira2 
30.000 orang, diantaranja jang sepa- 
ro terdiri dari bangsa Tionghoa dan 
sisatja terdiri dari anggeta2 berba 
gai suku bangsa pegunungan Birma, 
(Antara-AFP), Td 

bahwa 
i djenderal Sir Brian: Robertson.. ke-



  

PA 
3 —— — — — Setelah eh aa ang Pas jang belum begitu 
2 terang dalam pers mengenai kegentingan di Atjeh, sekarang sesudah 
X kabinet sendiri merundingkan soal keamanan didaerah itu bisalah di- 

dapat kepastian bahwa keadaan keamanan di Atjeh jang sedari dulu da- 

&
 

    

- 

    

    

pat dibangga-banggakan “sebagai salah suatu daerah jang teraman di 3 Indonesia ini, tidaklah Mean lagi. Berita jang tersiar achir-achir 
ini memberitakan nja serbuan-serbuan dari golongan bersendjata ter- 
hadap pos-pos polisi, terputusnja hubungan tilpon dan hubungan lalu- 
lntan, as NN Ana PEN 2 i 

Belumlah begitu djelas apakah gangguan keamanan di Atjeh 
tadi bersifat krimineel belaka: ataukah bersifat politik. Samar-samar se- 
belumnja oleh kalangan jang berwadjib di Atjeh pernah diterangkan 

| kepada pers bahwa di Atjeh-sudah kemasukan ,,anasir-anasir illegaal”, 
Bila keterangan ini dapat dibenarkan, dapatlah diambil kesimpulan bah- 
Wa gungguan-gangguan keamanan jang sekarang baru bersifat serbuan- 
serbuan itu, adalah mempunjai latar belakang politik. Dan ini agak- 
nja dibenarkan djuga oleh berita2 terachir dari Atjeh jang kita muat hari 
ini. JASA BEN & 

1 —.— —— — Namun apapun djuga sifat  gerombolan-gerombolan 
« bersengjata tadi, teranglah ia mengganggu keamanan. Dan mumpung 

gangguan tadi sekarang baru ber-taraf ,,explosief” sadja, day belum di- 
sulitkan oleh lain-la omplikasi lagi, maka seharusnja pemerintah Je- 
kas bertindak jang tegas supaja gerakan-gerakan tadi djangan sampai me- 
lebar dan mendapat proporties jang lebih besar lagi. Ketegasan sikap 
ini adalah suatu keharusan, Tambahan lagi bila di-ingat telah sekian 
banjaknja keterangan-keterangan pemerintah sendiri diparlemen jang 
mendjandjikan akan diambilnja langkah-langkah jang tegas-keras terha- 
dap tiap gangguan keamanan dan tata-tertib, maka soal Atjeh sekarang 
ini merupakan suatu tumtutan dari kesanggupan pemerintah untuk 
mewudjudkan djandjinja. 

| — — — — — Kita menunggu lebih landjut sikap dan tindakan apa 
A3 jang akan diambil oleh Pemerintah. 4 - 

Kabar Kota | 

— —— DX — — 

    

     

  

  

Pa 

Pembunuh Ali Badjened 
Tertangkap Di Semarang 
Sampai Sekarang 4 Oring Tertangkap — Latar 

Belakang Pembunulan Belum Diketahui 
BERKAT penjelidikan seksama dan kerdjasama jang erat an- 

tara polisi Djakarta Raya dng polisi Semarang, Minggu malam 
berselang telah ditangkap kembali dikota Semarang, seorang jang 
dituduh tersangkut dalam peristiwa pembunuhan direktur ”Mar- 

| ba” AH Badjened baru2 ini dan jang seperti telah dikabarkan, ki 
£ ra2 sebulan jang lalu berhasil melarikan diri sewaktu ia dirawat 

: di Rumah Sakit Umum Pusat, Diskarta Orang tersebut melari- 
- kan diri dengan sebuah peluru dibagian lehernja jang masih harus 

5 dioperasi akibat tembakan kawanrja sendiri. 

Penangkapan jang dilakukan di- 
kota Semarang itu, sepandjang kete- 
rangan jang diperoleh ,,Antara”, di- 
lakukan ditempat  persembunjian 
orang tsb. darimana ia tidak sem- 

pat mentjoba meloloskan diri atau 
memberi sesuatu perlawanan: ia se- 

gera dibawa ke Djakarta guna pe- 
meriksaan lebih djauh. 
Berbarengan dengan penangkapan 

jang dilakukan atas diri orang tsb., 
telah ditangkap lagi seorang lainnja 

    

PENGHANTJURAN SISA PE- 
LURU DI KALIBANTENG. 
KMKB Semarang mengluarkan 

pengumuman, . bahwa pada tgl. 24 
a September 1953 oleh D.PLA.D. Terr. 

IV akan diadakan penghantjuran si- 
sa-sisa peluru di Gudang Mesiu Ka- 

: libanteng. Pembakaran tsb. diada- 
Pa kan pada djam 1500 s/d 18.00. 
2 Penduduk jang bertempat tinggal di 

  

dalam daerah straal 1 km. dari tem- 
pat tadi ex gudang mesiu Kaliban- 

dikota Semarang jang djuga dituduh 

TP teng supaja meninggalkan daerah an Pe aa " Hang Pa 
$$ tsb. pada waktu penghantjuran se-| kian sampai ea Tar alah po- 
- dang didjalankan. Pada waktu terse-' ii telah ditangkap 4 ofing, - jake 
n but lalu-lintas antara Semarang dan Semuanja dituduh ' telah melakukan 

Kendal tertutup. Harap fihak jangi atau tersangkut dalam perisiwa pem- 
Kg Re berkepentingan maklum. bunuhan direktur ,,Marba” Ali Ba- 
Fe PERPISAHAN DGN RESIDEN | djened beberapa waktu berseiang, 

aa MILONO. - jang seperti diketahui, telah meng- 
Pada hari Rebo pagi dikantor Ka- gemparkan masjarakat Djakarta, le- 

residenan Semarang telah diadakan |bih2 lagi kalangan masjarakat Arab- 
5 |. pertemuan perpisahan dengan Resi-| Wa. - 

—2.. den Milono jang brpamit untuk me- 5 sa aa 3 
Be nudiu ke Amerika. Pada tgl. 24 Sept.| Sampai sekarang ini, pihak resmi 
Haa Residen Milono bertolak ke Djakar-| Masih belum bersedia membentang- 
a — ta dan kemudian meneruskan per- kan apa sesungguhnja latar belakang 
- | djalanannja ke Amerika untuk larna- daripada pembunuhan direktur ,,Mar 
4 —.nja LK. 4 bulan dan meluaskan pe-| ba” itu: tetapi sementara ea 

“ngetahuannja “dalam pelbagai soal. | mempunjai dugaati, - bahwa pembu- 
nuhan tsb. dilakukan oleh rasa pem- 
balasan dendam, sampai dimana ke- 
benaran dugaan ini, belum diketa- 
hui. 

Dikabarkan, bahwa keempat crang 

Selamat djalan dan 
lagi Pak Milono. 

DI DJUAL MURAH 
MACHINE TULIS rol 24 Inch. 
SMITH NORSSELIS dan 2 teli- 
machine BURROUGHS. 

x BLAKANGKEBON 32. 

PRODUCT: 

sampai bertemu 

lisi, berasal dari golongan-Arab, sa- 
tu diantaranja ditangkap dikota La- 
wang, Djawa Timur. 2 
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SATU2-nja alamat di massa ini, jang dapat memberi 
tanggungan dan kepuasan untuk Tuan/Njonjah/Nonah 
punja sesuatu keperluan- 
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PA PENAK 
Il jang terlengkap dan bernilai besar — LAIN DARI JANG 

- LAIN sesuatu resep disertai petundjuk tepat, djelas dan mu- 
dah dikerdjakan hingga BERHASIL BAGUS sebagai Mata 
Rentjaharian, sebagai gegaman Hidup Sehat tanpa pertolo- 
ngan thabib/dokter/dukun antara lain, buku ini memuat: 26 
resep Obat Minum untuk rupa2 penjakit. “ 60 resep Obat 

“Pakai Luar a.l. Minjak Param. Balsem dan Zalf “ 6 resep 
Obat Kumur dan Tapel-gigi “ 29 resep Bahan Ketjantikan 

a.l. Pomade, Cream dan zalf untuk pemeliharaan kulit pipi, 
bibir, alis, rambut dan buah-dada “ 21 resep Minjak dan 
Air Rambut. Pomade, Bandolina dan Brillantine “ 12 resep 

8 Bedak Matjam2 Kwalitet dan kegunaannja “ 13 resep Eau- 
4 de Cologne “ 44 resep Minjak Wangi, Tinctuur, Essence 
$ dan Extract “ G6 resep Harum" Rumah tangga a.l. Stanggi/ 

MH Dupa dil. & resep Essence Stroop/Kue “ 16 resep Stroop 
8 “17 resep Minuman Segar dan Bermanfaat. al. Anggur- 

“ obat, Limonade, Temulawak d.I.. “ 23 resep Permen Be- 
schuit, Ragi, Mentega d.ll. “ 62 resep Perindustrian, pertu- 
kangan a.l. Ketjap, Mie, Kwatji, Saus Tembakau, Lijm, 

4 Tinta, Kapur-tulis: Lak, Politur, Tjat, Wenter, — Menthol- 
9 batang, Minjak Racket: Semir-sepatu, Solder, Sabun dl. 

"35 resep Djamu Djawa dan 20 resep Obat Tionghoa utk, 
$ rupa-rupa penjakit. 

. Sama sekali berdjumlah 404 resep2- pilihan dalam sebuah 
MW buku tebal 160 halamn omslag bergambr. 
HW. Harga Istimewa hanja, Rp 12-—, ongkos kirim Rp. 1,50 

Toko Buku ,M A XI M” 
Gemblongan 77 —  Surabaja. 

man ana Papa ana 5 € e       

|fihak DPKN. 

Isak, maka dikota Semarang kini te- 

Isidang2, konperensi, konggres 

hari ini. 

anggauta Sarbupri jang ditahan. Dan' 

politische details telah selesai, mere- 
ka jang ditahan itu akan diteruskan 

  

jai oleh kementerian sosial dapat | 
disebut antaranja : sokongan kepada | 

orang2 terlantar, supaja mereka da' 
pat mengetjap penghidupan jang la 
jak, berupa sekedar modal — untuk 
berdjualan sebanjak Rp. 75,-- tiap2 1 
orang. Sokongan ini diberikan seba, 

tiap2 tahunnja. Selandjutnja ban- | 
tuan kepada para : korban ban- 
djir untuk mana tiap2 kalinia diren | 
tjanakan pembagian beras seharga ' 
Rp. 21.000,--, lauk-pauk  serharga 

| Rp. 21.000, dan Rp. 25.000,-- seke 
| dar untuk memperbaiki kerusakan2 
rumah akibat bandjir2 ini dan ban- 
tuan kepada korban angin taufan, 
tanah longsor serta lain2 bentjana 

'alam, baik berupa bahan makanan 
maupun barang apa sadja, untuk 
mana direntjanakan pengeluaran se- 
besar kl. Rp. 7.000, 

  

y . 1 
KETJELAKAAN DI KALISARI 

Pada hari Selasa sore jbl. didjalan 
Kalisari terdjadi ketjelakaan lalu-lin- | 
tas jang menjebabkan pengendara | 
sepeda motor H-14541 sdr. Sjech 
Assegaaf, tinggal di Petekan menda- 
pat luka2 dan rlu dirawat di 
R.S.U.P. Menurut keterangan, ketje- 
lakaan tadi disebabkan, karena pada 
waktu sepedamotor tadi djalan di- 
tempat tersebut, setjara mendadak 

ada seorang laki2 jang menggendong 
anaknja menjeberang di djalan. Ka- 
rena djaraknja jang sudah “dekat ta- 
di, maka tabrakan tidak dapat di- 
Yegahnja, sekalipun hal ini ditjoba- 
nja oleh pengendara sepeda motor. 
Pentjegahan tadi menjebabkan sepe- 
damotor tsb. tergelintjir. Dengan se-| 
gera pengendara sepeda motor itu 
jang mendapat luka2 dikirim ke 
R.S.U.P. untuk dirawat lebih djauh, 
sedangnan orang laki2 jang menje- 
berang tadi mendapat luka2 jang ti- 
dak berarti. Kesalahan terletak ke- 
pada orang jang menjeberang didja- 
lanan. 5 

2 

ANGGAUTA2 SARBUPRI 
DITAHAN. 5 

Dari Dewan Pimpinan Tjabang 

Sarbupri Smg. didapat kabar, bahwa 
hingga Sabtu siang jbl. telah ada 
23 orang anggauta2 Sarbupri jang 
ditahan oleh fihak DPKN. Mereka 
itu adallah anggauta2 pengurus ran- 
ting Sarbupri diperkebunan? Getas 
Asinan, Ngobo, Djatirunggo, Sido- 
redjo Bligo, Gebugan, Banaran, Tju- 
rug, Sukamangli, Merbuh, Sringin. 
Biting, Djatikalangan, ' Getas Ketjil 
dan Kalimas. Mereka adalah pe- 
mimpin2 aksi pemogokan jang di- 
adakan diperkebunan2 tsb. pada tel. 
15 Sept. jbl. Selandjutnja dikabar- 
kan, bahwa djuga arsip2 sekretariaat 
Sarbupri di Smg. telah disita oleh 

Sementara itu fihak Public Relation 
Kepolisian Smg. atas pertanjaan me- 
ngenai soal tadi tidak bersedia mem- 
berikan  keterangan2. Dikatakan, 
bahwa memang ada beberapa orang 

kalau pemeriksaan mengenai hal2 

ke bagian kriminil, karena pemogo- 
kan jang dilakukannja itu adalah me 
langgar Undang2, demikian Public 
Relation Kepolisian Smg. 3 

. BIRO STENOGRAFI INDO- 
NESIA DIBUKA. 

- Untuk memenuhi kebutuhan ma- 
sjarakat jang kian hari kian mende- 

lah dibuka sebuah ,,Bureau .Steno- 
grafie Indonesia” jang chusus akan 
melajani atau membuat verslag dari 

atau 
rapat2 biasa. Maksud untuk mendi- 
rikan kantor ini sudah lama dikan- 
dung, tetapi karena sesuatu hal, ma- 
ka baru dapat dibuka dalam bulan 
ini. Kantor ini dibawah penilik te- 
naga2 ahli jang berpengalaman luas 
disekitar hal2 tersebut. Patut ditam- 
bahkan, bahwa tidak lama lagi biro' 
tsb. akan melebarkan sajapnja  de- 
ngan membuka kursus steno. Murid2 
dididik untuk mendjadi Ass. Repor- 
ter dan Reporter. Lebih djauh silah- 
kan batja advertensinja jang dimuat. 

KE NUSAKAM BANGAN 
Didapat kabar, bahwa pada tgl. 19 

September jbl. Menteri Kehakiman 
Mr. Djody Gondokusumo dan Men- 
teri Pertahanan Mr. Iwa“ Kusuma 
Sumantri telah berkundjung ke Nu- 
sakambangan dengan maksud  me- 
nindjau keadaan para tawanan di- 
tempat tsb.” Berkenaan dengan itu, 
maka Gubernur Budiono pun berang 
kat ke tempat tadi. 

DIAMUK ANGIN KERAS 
LAGI. 

Hari Selasa siang jbl. sebuah door- 
loop dari Sekolah Pelajaran Sema- 
rang didjalan Siwalan telah ketimpah 
angin keras lagi, sehingga sebuah 
doorloop jang pandjangnja 50 m. te- 
lah ambruk. Untung pada saat angin 
tersebut mengamuk para pekerdja 
djustru beristirahat siang, hingga tak 
ada korban manusia.  Ketjelakaan 

Usaha2 sosial di Solo jang dibeaj ' 

|tjuali sebuah granat tangan 

Jikuti oleh 14 regu, masing2 

| USAHA SOSIAL —.I. SARANG GEROMBOLAN 
|. DIOBRAK-ABRIK, 
Pada hari Minggu tg. 20 Septem- 

ber kira2 djam 13.00 ketika dirumah 
seorang penduduk didesa Ngepringan | 
ketjamatan Susukan (Tengaran) ber- 
nama D. sedang diadakan pertemu- 
an diantara beberapa anggauta ge-| 
rombongan MMC, tiba2 datang se. 

njak2nja kepada 300 orang dalam pasukan alat2 kekuasaan Negara jg 
mendapat tahu terlebih dahulu ten- 
tang akan adanja pertemuan terse-| 
but. Oleh karena oleh fihak kita di- 
adakan pengepungan jang begitu ra- 
pat, maka anggauta2 gerombolan 

sama sekali tidak dapat meninggal- 
kan tempatnja sehinga 45 orang da- 
pat ditawan. Tiga orang gerombolan 
jang hendak mentjoba melarikan di- 
ri telah tertembak mati. ' Diantara 
45 orang jang ditawan itu terdapat 
9 orang benggolan jang telah ber- 
ganti nama dan- mempunjai daftar 
kedjahatan2 jang tidak ketjil. Ke- 

1 dapat 
dirampas pula beberapa dokumen 
penting. Lebih landjut didapat kete- 
rangan, bahwa maksud mengadakan 
rapat itu untuk membentuk S.T.C, 
(Sub-Territorium Commando). 

Pa an ann 3 

GUBERNUR DJAWA-TENGAH 
LANTIK BUPATI WONOSOBO, 

R. Umar Surjolusumo, bupati 
Wonosobo jang baru diangkat, 
pada tgl. 24 September 1953, 
akan dilantik oleh Gubernur Dja 
wa-Tengah Budiono, atas nama 
Menteri Dalam Negeri. Pelantik 
an akan dilangsungkan dipendo- 
po kabupaten dan akan dihadiiri 
o'eh para bupati dari Semarang, 
Kedu dan Banjumas. Bupati ba- 
ru ini adalah pengganti Kodri, 
bupati jang dipindahkan kekabu 
paten Tj latjap. 

SIDANG DPRDS KABUPA- 
TEN MAGELANG. 

Pada tanggal 24 September jang 
akan datang Dewan Perwakilan Rak 
jat Daerah Sementara kabupaten Ma 
gelang akan mengadakan sidangnja. 
Dalam sidang tsb antara Jain akan 
dibitjarakan. usul pengangkatan se- 
kretaris D.P.R.D.S. dan peraturan 
pemberian uang kehormatan kepada 
anggota2 D.P.D. dan tundjangan is 
timewa kepada ketua D.P.R.D.S. 

Atjara Jain antaranja mengenai 
peraturan pemberian voorschot kas 
kepada kepala2 djawatan dan per- 
aturan hak mengangkat pegawai da 
erah swatantra. 

PEKALONGAN 
DEMONSTRASI PENOLAK- 

AN ,,BIOSKOP IRAMA” 
Suatu demonstrasi jang — teratur 

baik oleh ,,Panitya Penolakan Bios 
kop Irama” di Pekalongan, telan me 
nemui Walikota dan kepala kepolisi 
an setempat jang maksudnja tidak 
setudju adanja pendirian ' gedung 
'bioskop ,,Irama” didekat langgar di 
kota itu. Gedung itu didirikan oleh 
seorang pengusaha Tionghoa dengan 
menelan biaja beberapa puluh ribu 
rupiah dan telah mendapat idzin da 
ri jang berwadjib. Kabarnja, oleh pe 
nitya jang diketuai Sachur, soalnja 
akan diadiukan pula kepada instansi 
jang lebih tinggi lagi di Djateng. 

KETUA BTI MATI DITEM- 
BAK PENGATJAU 

Dikabarkan, baru2 ini Sukjadi, 
ketua Barisan Tani Indonesia Ba- 
loama, ketjamatan Pangkah (Te- 
gal) telah ditembak mati oleh 3 
orang jang beium dikenal. Sore 
itu bersama dua orang kawannja 
Sukjadi sedang mendjaga keama- 
nan kampung. Ia bertemu dengan 
3 orang berpakaian seragam jang 
ketika berhadapan muka segera 
mengatakan bahwa Sukjadi dari 
B.T.I. “itulah jang  ditjarinja. 3 
Orang itu kemudian mengadjak- 
nja pulang kerumah Sukjadi teta- 
pi sesampainja disitu lalu ditem- 
bak mati. Ketiga orang itu kemu 
dian menghilang. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek SIK IANG 

Wotgandul 16 dan NUMA Bodjong 
57a dibuka hingga djam 20.00. 

PERLOMBAAN REGU. 
“Pada tg. 19/20 Sept. 1953 jl. 
Pandu Rakjat Indonesia tjb. Sema- 
rang telah mengadakan perlombaan 
regu bertempat di Ungaran jang di 

dari 
Semarang, Ungaran, Gn. Pati dan 
Salatiga. Pada malam harinja diada- 
kan Api-Unggun. Perlombaan. tsb. 
mendapat sambutan perhatian besar, 
baik dari kalangan  pandu2 sendiri 
maupun tamu2 instansi Pemerintah 
Militair dan Sipil dari Ungaran. Jg. 
mendapat nilai jang terbaik jalah: 
regu Sem, 2 dan regu Sem. 3. 

TAMU MEMBAWA SE- 
PEDAMOTOR. 

0, 

' Masjumi, PNI dan Parkindo. Ternja nja kalau ada lelang2 derma 

  

yi 
  

Laporan Perdjalanan 

  

(Oleh: Wanjudi) 

O sa un Za un ga! 
Kuda Sama Murahnja Dgn Kambing — Pemimpin2 Tidak || 

Main Bitjara Sadja—Tak Pernah Ada Lis Derma | 
.— Dokter Sangat Dibutuhkan 

  

lalu, sebuah perahu kora-kora jg. ditumpangi utusan Sultan Ternate 

sulitan, karena "mereka salah djalan di dlm. hutan pegunungan, achirnja 

tundjuk tadi ialah desa bernama: SANANA. 

sak 

kalau matahari pagi seminar dari Timur menerangi teluknja 

berbahaja melintang dimuaranja kesan pertama jang 

rufnja besar2: JAJASAN KOPRA. Tan 

rebutan pengaruh seperti dipelbagai 
tempat di Djawa, tetapi Masjumi, 
PNI dan Parkindo bisa hidup rukun, 
bekerdja sama guna kepentingan rak 
jat didaerah tersebut, terutama da- 
lam lapangan pendidikan. Berkat usa 
ha rakjat jang dipelopori ketiga par 
tai tadi, di Sanana dapat dibangun- 
kan gedung2 SMP (harga Rp. 40.000) 
SGB (harga Rp. 30.000) dan banjak 
sekolah2 rakjat. Diseluruh kaweda- 
Inan Sula kini terdapat “37 Sekolah 
Rakjat dan 11 Madrasah. Selain 8 Se- 
kolah Rakjat milik Geredja Protes- 
tan Maluku, maka kebanjakan dari 
Sekolah2 Rakjat tadi dibangunkan 

Memang Sanana termasuk salah 
satu ,,gudang kopra” dari wilajah 
Maluku Utara. Menurut keterangan 
pihak resmi setempat, tiap bulannja 
dari Sanana dikeluarkan kurang le- 
bih 700 ton copra dengan harga se 
tempat dewasa ini Rp. 1250 per ton. 
Kalau pembatja bandingkan, bahwa 
penduduk seluruh wilajah ' kaweda 

nan Sula (termasuk Sanana pulau2 
Taliabu dan Mangoii) pada tanah 
seluas k. 1. 5400 km2  hanja ada 
27000.0rang sadja, maka hasil demi 
kian ini boleh dikata tidak sedikit. 
Perkebunan? kelapa penghasil kopra 
ini hampir 7096 ada dalam tangan ' patas usaha rakjat sendiri. Pemerintah 
penduduk sendiri: tapi sajang pemi hanja membantu dengan guru2 dan 
lik2 perkebunan kelapa ini kehanja alat2nja sadja. Tjara rakiat mengum 

kan sudah terikat hutang” pada pe' pulkan uang memang boleh dikata 
dagang2 dengan systeem idion, hing' orisinil. Tidak dengan tjara menge- 
ga hasil2 jang demikian bagusnja ini darkan lis derma, sebab lis derma ti 
tidak langsung memakmurkan rakjat | dak akan laku disana, djuga tidak de 
nja. Hutang2 demikian ini terutama | ngan tjara lotre seperti di Djawa, te 
terdjadi akibat ,,pesta2” perkawinan: tapi lazimnja ialah dengan mengada 
jang lazimnja sampai menelan bebe' kan... lelang derma massaal. 
rapa puluh rupiah. Dalam pada itu , “.. : 
pantas djuga ditjatat, bahwa sudah Pelbagai barang' jang di- sedjak bulan Mei 1953 jang lalu lelang. 
di Sanana tak perlu lagi dimasuk-| Lelang derma massaal ini bu- 
kan beras dari luar, karena sudah kan melelang kuwih2 taart seper- 
bisa menghasilkan ..padi gogo”, (laiti jang belakangan lazim diada- 
dang kering) sendiri. kan di Djawa, 

Masjumi dan PNI rukun. naa Sen ea barang 
Sa : : emberian penduduk, jang tidak Meskipun belum berhasil membim i E sr mand Pa aan Kamp Nai sea 

  

tetapi jang dile- 

bing rakjat . hingga terlepas dari : LS 5 
»idjon systeem” kopra tadi, tapi ada 24 santinja memberikan derma 
satu hal mengenai kemadjuan kepar barang. Ramai lazimnja kalau 
taian di Sanana jang pantas ditjatat “9a "lelang  derma” demikian: 
disini. Di Sanana jang penduduknya 29a kuda, ada perahu, tikar, ka- 
hampir 991290 beragama Islam (pu- JW, Copra, kambing pendeknja se 
nja 4 masdjid) itu, terdapat 3 partai Sala matjam barang: dan hasilnja 
politik jg. banjak pengaruhnja, ialah! 10090 masuk kas panitya. Biasa- 

ini 
ta Sanana. Masjumi dan PNI tidak-para pemuka dan pemimpin par- 
ber-tjakar-tjakaran adu faham “dan tai lalu berlomba-lomba berikan 
Nan 
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Kegelisahan Disementa- 
raKalangan Ahli Obat-an 
Chawatir Kalau Tersangkut Dalam Perkara Drs 
 Hartono— Dr Ali Mengepalai Dinas Pharmasi 

SEKRETARIS DJENDERAL Kementerian Kesehatan, 
Surono, atas pertanjaan, menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa 

Djawatan Pharmasi, Drs. berhubung dengan ditahannja Kepala 
maka sedjak tg. 7 September j.b.L, ia Hartono oleh Djaksa Agung, 

telah mengangkat Dr. Moh. Ali Hanafiah dari Kementerian Kese- 
hatan mendjadi Kepala Djawatan Pharmasi. Pengangkatan Dr. 
Moh. Ali Hanafiah tsb., menurut Dr. Suroso selandjutnja, dalam 
taraf sekarang ini masih bersifat sementara sambil menunggu per- 
kembangan2 selandjutnja daripada peristiwa Drs. Hartono, jang se 
perti diketahui, kini berada dalam pemeriksaan Kedjaksaan Agung. 

Dr. 

KEDATANGAN DJEMAAH 
HADI. 5 ' Sekretaris  Djenderal Kementerian 

Para djemaah hadji dari Djawa Kesehatan Dr. Surono lebih djauh 
Tengah jang ikut dengan kapal ,,Ko-| menerangkan, bahwa oleh pihak Ke 
ta Agung” berdjumlah 376 orang. | menterian Kesehatan bersama der. 
Sesudahnja datang di Tandjung Pri-' pihak Kementerian Keuangan, se- 
Ok, mereka akan meneruskan ke Se- djak beberapa waktu berselang dan 
marang dengan kapal ,,Waibaiong”,” masih terus berlangsung sampai se- 
dan ditunggu kedatangannja dipela- karang ini, sedang diadakan perbai- 
buhan Semg. kira2 pada tgl. 25 Sep-| kan2 dalam administrasi Djawatan 
tember j.a.d. Adapun djumlah ter-' Pharmasi, demikian djuga diadakan 
sebut berasal dari Semarang 12 pemeriksaan-bersama dalam soal per 
orang, Kendal 79 orang, Kudus 68 tanggungan djawab keuangan, obat2 
orang, Pekalongan 81 orang, Brebes an dsb.-nja dari djawatan tsb. 
66 orang, Jogja 17 orang, Sieman S| Dr. Surono' tidak bersedia mene- 
orang, Wates 17 orang, Temanggung rangkan disekitar soal tuduhan2 ke- 

Dalam keterangan  selandjutnja, 

    

»SJAHDAN MENURUT kata sahibul hikajat terdamparlah pada suatu hari, beberapa abad jg 
didekat Malbufa dipantai Uta- 

ra pulau Sulabesi Maksud utusan tadi memang hendak mengundjungi pulau tersebut, guna menerima 
upeti rakjat Sulabesi kepada Sultan Ternate, sebab dewasa itu Sulabesi mendjadi 
Untuk mentjari pertolongan, maka diadjaklah 3 orang penduduk Malbufa sebagai 
Berpekan2 rombongan ini mendjeladjah hutan menudju ke Tenggara. 

djadjahan Ternate. 
penundjuk 'djalan. 

Setelah mengalami pelbagai ke 
sampailah mereka disuatu desa 

di teluk pantai sebelah Timur. Kebetulan waktu itu matahari baru sadja muntjul ditjakrawala, meman 
tjar menerangi keindahan pantai. Karena kegirangan, keluar dari kegelapan hutan lebat, berteriaklah 

penundjuk djalan tadi dengan bahasa logat Sulabesi Utara: O, SANANA......... : 5 ' 
terang.). Utusan dari Ternate jang tak mengerti logat bahasa Sulabesi Utara mengira, bahwa jang di 

(jang artinja O, sudah 

Demikian terten al mula nama kota kawedanan SANANA dipantai timur pulau Sulabesi Mena : In $ an “0, Sanana” memang fjotjok benar, terutama (termasuk kepulauan Sula) di Maluku Utara. Kesan "O, tangindah dalam itu, Tapi 10 Wing san 

» 2 1 An en saran “teluk tadi, untuk menghindari batu2 karang jang pal “Kalabahi” pagi itu berhati-hati memasuki telu 2 Naja lihat dari djauh mengenai 
tempat 

tersebut jalah kemegahan gudangraksasa terbuat dari zink jang mebudjur dipelabuhan- dengan hu- 

'sokongan: djadi mereka tidak sa- 
dja pintar djual omongan, pandai 
mengandjurkan, tetapi terutama 
pandai memberi tjontoh. Kata 
sdr. Adam anggauta pengurus 
PNI di Sanana: ,,Rakjat jang ma- 
sih sederhana djalan  pikirannja 
itu lebih menghendaki bukti ke- 
njataan dari pada dogma2 adja- 
ran politik jang muluk2. Dan ka- 
lau ingin mendjadi pemimpin 
jang dipertjajai rakjat, maka ber- 
buatlah jang baik untuk kepen- 
tingan rakjat. Berbuat dengan 
buKgan ta Sederhana kata2 
ini, tapi inilah djadi kuntji raha- 
sianja, mengapa usaha2 para pe- 
muka partai di Sanana kalau mau 
mengumpulkan uang guna pem- 
bangunan2 untuk kepentingan 
masjarakat, selalu berhasil bagus. 
Banjak sudah gedung2 sekolah jg 
bisa didirikan atas biaja gotong- 
rojong rakjat sendiri. 

Sangat. dibutuhkan 
ter 

Kini jang djadi persoalan ha- 
ngat, djadi djeritan rakjat di Sa- 
nana dan sekitarnja adalah soal 
kesehatan. Sudah sedjak tahun 
1949 di Sanana tak ada dokter- 
nja, jang ada tjauma seorang man 
tri verpleger sadja. /Dokter ter- 
achir ialah dr. Sutopo jang me- 
ninggalkan Sanana dalam tahun 
1949 dan hingga kini belum ada 
penggantinja. Padahal kebutuhan 
dokter ini sangat dirasakan oleh 
penduduk, berkali-kali kini tim- 
bul epidemi penjakit tjatjar' dis. 
jang banjak memakan korban 
rakjat. Betapa butuhnja rakjat 
akan bantuan seorang dokter ini, 
terbukti dengan utjapan pelbagai 
pemuka rakjat, bahwa rakjat 
sanggup setjara gotong rojong 
mengusahakan sebuah perumahan 
seorang dokter jang memadai, bi- 
la toh soal rumah ini mendjadi 
kebutuhan pokok dari dokter itu 

dok- 

"nanti. 
Mengingat djumlah penduduk 

sampai 27000 orang, mengingat 
pula betapa terasingnja kepu- 
lauan tadi. (hubungan dengan 
luar hanja sekali sebulan dengan 
kapal KPM), dan kalau memikir- 
kan kedudukan Sanana sebagai 
penghasil copra dan devisen jang 
tak sedikit, serta melihat dyna- 
misnja rakjat jang sudah berhasil 
membangun pelbagai. sekolahan 
itu, kiranja permintaan untuk 
mendapat seorang dokter ini bu- 
kanlah suatu permintaan jang 
berlebih2an, bukan permintaan 
jang terlalu mewah, pantas sege- 
ra diperhatikan dan kalau bisa 
dipenuhi oleh pemerintah, sebab 
Sanana pun masih merupakan se- 
bagian dari kepulauan Indonesia, 
hanja letaknja jang terlalu terpen 
tjil hingga mudah terlupa - dari 
perhatian pemerintah pusat. Se- 
moga djeritan rakjat Sanana js. 
saja salurkan melalui "Suara Mer 
deka” ini mendapat sambutan se- 
paruhnja dari pemerintah dan 
orang2 jang bersangkutan. 

Banjak kuda-lembu jg 
”yerwilderd” 

Sebab sungguh, Sanana chusus   
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alam itu 'menjebabkan kerugiannja | 
aannemer sedjumlah I.k. Rp. 5000. Tiga orang jang mengaku anggau- 

ta Polisi Lalu Lintas dari Semarang, 
hari Minggu jbl. telah -datang ke- 
rumahnja hadji H. di Purwodadi. 
Karena pak Hadji sedang bepergian, 
maka mereka ditemui oleh isterinja. 
Kemudian dengan kekerasan antja- 
man 3 orang itu membawa lari se- 
peda motor milik pak Hadji. Sepeda 
motor jang dilarikan merk Norton 
dengan nomer H-3099.  Pengusutan 
lebih djauh sedang dilakukan oleh 
fihak jang berwadjib. 

ATJARA PERTANDINGAN 
BASKETBALL. 

"  Atjara pertandingan  Basket- 
ball untuk merebut kedjuaraan 1 
Oktober 1953 adalah sbb: tgi.22 
Sept, A. Chung Hua C$$ — bye, 
djam 18.00 B. Chien Lie — Sien 
Chung. djam ' 19.00 C. Khang 
Je — Sien Thung: djam 20.00 D. 
CES — Sin Yoe . Tgl. 24 Sept: 
djam 18.00 Sin Chung — Chung 
Hua CSS (W): djam 19.00 Peme- 
hang A — Pemenang B: djam 
20.00 Pemenang C — Pemenang 
D. Tgi. 29 Sept. djam 18.00 Pe- 
ngurus CHLCCH — Perserika- 
tan Guru2,  djam 19.00 Chung 
Hua CSS — Sin Chung (wanita), 
djam 20.00 Pemenang A/B — 
Pemenang C/D. Semua pertandi- 
ngan diadakan dilapangan Sin 
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Chung. 

31 orang. Untuk mendjemput mere- fjurangan jg terdjadi dalam Djawa- 
ka dapat berkumpul di Blakang Ke- tan Pharmasi Kementerian Keseha- 
bon 29 Semarang, demikian berita tan, karena pemeriksaan mengenai 
dari PHI Djateng. |soal itu telah berada ditangan Djak 

5 : sa Agung. 

: j Sementara itu ditegaskan, bahwa 
sedjak penahanan jg terdjadi atas di 
ri Drs. Hartono, pekerdjaan' dalam 
Djawatan Pharmasi sampai seka- 

: $ : € rang ini tetap berdjalan seperti bia- 
AN 3 : sa. Ketjuali Drs. Hartono, menurut 

SIARAN RRI TRITUNGGAT. | Dr. Surono, sampai sekarang tidak 
Semarang 25 Sept. 1953: "ada lain pegawai Djawatan Pharma- 
Djam 06.10 Irama mars, 06.45 si jg ditahan oleh Djaksa Agung. 

Orkes Ballroom: 07.15 Nila kesuma: | Djurubitjara Kedjaksaan Agung 
07.30 Ronggeng Melaju, 07.45 The dalam hubungan dengan ini atas 
Modernaires, 13.15 Dendang Mala-'pertanjaan sekitar peristiwa Drs. 
ya, 13.40 Vaughn Monroe: 14.00 Hartono, tidak bersedia 'memberi- 
Hiburan Siang oleh O.K. Himalaya: kan banjak keterangan, ketjuali me- 
17.05 Taman Peladjar: 17.45 Kron- 
tjong aselis 18.15 Tjahja Kemala: 
18.30 Tjiptaan Gershwin dimainkan 
Orkes Andre Kostelanetz: 19.30 Hi- 
dangan O.K. Sinar Baru: 20.30 Tje- 
ramah Dr. Parjono: 20.45 Indonesia 
Menjanji, 21.15 Klenengan Njam- 
leng oleh Karawitan Studio: 22.20 
Klenengan  Njamleng  (landjutan): 
23.00 Tutup. 

Surakarta 25 Sept. 1953: 
Djam 06.03 Chasidah: 06.15 Ma- 

laya, 07.15 Tango dan Choro: 07.45 
Herjati Annie Landouw dan Rum- 
tani, 12.03 Lana dan Lulias 13.45 
Sekedar penawar lelah oleh O.K. 
Irama Baru: 17.05 Gending2 dolan- 
an Oleh Karawitan Studio: 17.45 
Pidato tentang Paedagogie: 18.00 
Klenerig gadon oleh — Karawitan 
Studios 19.30 Pilihan Pendengar: 
20.30 Irama gembira oleh Kusuma 
Remadja: 21.20 Irama Indonesia: 
22.15 Sandiwara Radio Tier: An- 
tara kawan dan teman: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 25 Sept. 1953: ' 
Djam 06.10 Pembatjaan Al Our'an: 

06.40 Orkes. Marek Weber: 07.10 

mainan Reginal Dixon dengan cr- 
gan: 12.05 Musik ringan: 13.15 Di 
sekitar rumah tanggas 13.45 Aneka 
ragam oleh O.K, Tjahja Muda: 17.00 
Taman Putra, 17:45 Orkes New 
Light dl.) 18.18 Soal Pendidikan: 
18,30 Warna-warni oleh SGA iring- 
an Irama Masa, 19.40 Krontjong   Krontjong dan langgam: 07.45 Per- 

ngatakan, bahwa pemeriksaan me- 
ngenai soal ini sampai sekarang ma 
sih belum selesai. 

Seperti telah dikabarkan, atas pe- 
rintah Djaksa Agung, beberapa hari 
sesudah terdjadi penahanan atas di- 

ri Drs. Hartono, telah ditahan lagi 
' seorang lainnja dari kalangan parti- 
kelir, jg dituduh mempunjai sangkut 
paut dengan peristiwa Kepala Dja- 
watan Pharmasi itu. 

Kalangan tertentu ahli 
obat-obatan tersangkut ? 

Lebih djauh dari sumber jang 
mengetahui diperoleh kabar, bah 
wa peristiwa penahanan jang ter 
djadi atas diri Drs. Hartono oleh 
Djaksa Agung itu, telah menim 
bulkan rasa kegelisahan  dikala- 
ngan sementara ahli obat-obatan 
dll. Apa dasar jang menjebabkan 
mereka gelisah itu, sumber tsb. 
belum bersedia memberikan kete 
gasan, tetapi diduga mungkin ka 
rena adanja rasa kekuatiran me 
reka akan terbawa2 dalam soal 
ini. (Antara) 

    Malam oleh O.K. Satria: 20.05 Pi- 
lihan Pendengar: 21.18 Obrolan Pak 
Besut: 21.30 Dagelan Mataram oleh 
Kel. Kes. Djawa Studio, Tjer.: Sem- 
bada: 22.15 Dagelan Mataram (lan- 
djutan), 23.00 Tutup. 

  

nja dan wilajah kawedanan Sula 
pada umumnja adalah suatu dae- 
rah kaja jang banjak mengan- 
dung harapan2 lebih besar diha- 
ri depan. Selain penghasil copra, 

|kiranja didaerah2. padang rum- 
put jg luas itu tjotjok untuk pe- 
ternakan. Betapa mudahnja ter- 
nak berkembang biak, terbukti de 
wasa ini di Mangoli terdapat ku- 
rang lebih 100 ekor lembu ”liar” 
(verwilderd) jang tadinja berasal 
dari lembu2 milik sdr. Saleh Bal- 
ifas. 'Lembu2 tadi berkembang 
|biak dengan sendirinja dan djadi 
liar. Djuga terdapat beberapa pu- 
luh kuda, milik penduduk jang 
dibiarkan ”djadi liar” dan ber- 
kembang biak. Aneh tapi njata, 
harga kuda sangat murah di Sa- 
nana, tjuma Rp 250 a Rp 360 
se-ekor, sama dengan harga se- 
ekor kambing, jg djuga banjak di 
export dari Sanana ke Ambon. 

Selain tjotjok untuk peterna- 
kan, pun dipelbagai tempat me- 
ngandung bahan2 pertambangan: 

: misainja arang batu di Gahi (69 
dari Sanana), dan sumber2 jang 
berbau minjak tanah di Wasakai 
dipulau Mangoli dan djuga dipu- 
lau Taliabu. Baru2 ini pun di 
sungai Kabuta ada diketemukan 
batu2 jang mengeluarkan tjahaja 
seperti batu intan. Sajang soal 
kemungkinan pertambangan ini 
belum pernah diselidiki oleh se- 
orang ahli geologi. Itulah sekilas 
lintas ttg. Sanana dipulau Sulabe- 
si, pulau penting jg rupanja agak 
dilupakan orang. Padahal sebenar 
nja sedjak dulu Sanana mempu- 
njai “kedudukan penting di Malu: 
ku: ini terbukti dg adanja bekas 
benteng kukuh ditepi pantai: me: 
nurut tjerita dibuat oleh orang 
portugis, tapi ada djuga jang me- 
ngatakan ini buatan Sultan Terna 
te untuk melawan Portugis: ter- 
njata dengan tulisan Arab jang 
dipahatkan pada pintu gerbang- 
nja, Entah siapa jang membikin, 
tidak djelas, jang terang benteng 
tadi membuktikan, dulu betapa 
pentingnja kedudukan Sanana. 

  

  

  

   
— SL GRUNDEL — 

Tha Isa Ansjary. apa sudah 
Isa NJASAR-“?........     
  

    
KEDJUARAAN TJATUR 

Kesudahannja pertandingan tjatur 
pada hari Senen malam sbb.: 

Kelas A: 
Hariandja — Margono 1—0: Pa- 

ngatyo — Darmadi Owl,  Abdul- 
rachman —. Abdulkadir 0—1,)" The 
King Hocei Ong Khwat Siang 
0—15 Cholis — Koesman 1-0 
“Partai Darmadi Ong Khwat 

Siang jang dihentikan pada tg. 16 
Sept.-telah dilandjutkan pada tg. 19 
Sept. dan kesudahannja Remise. 

Kela? B: 
Kho Tjong Houw w.o. — Santoso 

Roeswinardi -0—1: Ong Hian Sing 
— Siem Tiong Hoo 1—: Tjeng 
Kian Kie w.o. — Tjoa Ging Hwie 
0—15. Sabari — Junus Purba wo. 
I—0 Liem Thiam Hok — Anvw 
Jang Tong Hwat 12-14. 

Kelas C: 
Achmad w.o. Barkah O—1: Soe- 

jono — Soeharto O—1: Ko Kiem 
Sing w.o. — Thio Kiem Ham O—1: 
Ang Sioe Sing — Soedarman O—1: 
Waehdat — Abdulwahab w.o. 3 
Liem Tjing Tong Moh. Iksan 
1—0. 

PERLOMBAAN PENGENDA- 
RA MOBIL WANITA. 

Pada tanggal 25 Desember jang 
akan datang atas usaha Barisan Ke- 
amanan Lalu Lintas daerah Djakarta 
Raya akan dilangsungkan perlomba 
an ketjakapan mengendarai mobil jg 
dikemudikan oleh para wanita. Ber 
talian dengan perlombaan tersebut 
akan didakan djuga sweepstake dgn 
hadiah2. Hasil dari sweepstake ini 
akan digunakan utk usaha? sosial. 

SEPAKBOLA DI PATI. 
Pada hari Sabtu sore jbl. dilapa- 

ngan sepakbola di Pati telah dilang- 
sungkan pertandingan sepakbola an- 
tifa Kes. GARUDA dari Semarang 
melawan Kes. P.O.P. Pati jang ke- 
sudahannja 1—0 untuk kemenangan- 
nja ,,GARUDA”. 

Pada hari Minggu sore, antara 
Kes. Ta Chung Sze Semarang dan 
PERSIPA berachir 1—0 ntuk xe- 
menangannja Ta Chung Sze. Anvka 
pada. waktu  istrahat menundjuk 
G—0. Jang main baik das! fihakrja 
Kes. Pati adalak Theysen dan Ing 
Djcen jang seringkah dapat menjing- 
kirkan serangan2 dari Ta Churgz'Sze. 

PERTANDINGAN 
PING PONG 

Untuk merebut djuira - Ping   Pong 1 Oktober 1953, maka pa- 
da nanti tgl. 27 September ini di 
mulai djam 8 pagi “akan dilang- 
sungkan pertandingan Ping Pon 
bertempat. digedung Ta Chung 
Sze, Djl. Mataram: Smg. Pertan- 
dingan ini terbuka untuk segala 
golongan dan akan dilangsung- 
kan setjara sistim runtuh. ' Bagi 
para peminat dapat ' mendaftar- 
kan pada Adm. TCS, Dji. Mata- 
ram 427, The Tiong Hian Plam- 
pitan 56 dan Lie Hing Djoe Pe- 
tudungan 115 Semarang. ' Uang 
pendaftaran Rp. 1:— untuk Sin- 
gle putera atau puteri, dan Rp. 2 
untuk Double putera atau Mixed 
Double. Pendaftaran selambat2- 
nja pada tgl. 25 September 1953 

BULUTANGKIS DI KUDUS. ' 
Minggu tgl. 20 Sept. jbl. dila- 1 

pangan "Blue Star” Kudus telah 
dilangsungkan pertandingan per" 
saudaraan antara P.B. Blue St ie 
lawan P.B. Satrya dan berkesu- 
dahan dengan angka 11 — 0 un- 
tuk P.B. Blue Star. 

  

Daghboek Ge. 
rombolan DI. 
Diketew ukanz Ditulis 

Dim Rahasa Bld Jg Rapi 
DALAM GERAKAN pember 

sihan jang pada achir2 ini dilaku 
kan oleh pihak tentara terhadap 
sarang2 gerombolan D.I. dilereng lereng gunung “didaerah Garut 
telah dapat disita sebuah ,,dag- 
boek” jang tersusun rapi dalam 
bahasa Belanda. ,,Dagboek” tsb, 
berisi tjatatan2 sehari-kesehari se- 
lama beberapa bulan sedjak achir 
tahun 1952 sampai ' pertengahan 
tahun 1953, sedang setiap lemba 
ran dibubuhi tjap jg berbendera 
bintang-bulan. 3 

Segala sesuatu jg “ditjatatkan 
dalam ,,dagboek” Ha Aan Li. 
kan gambaran bagaimana keada 
an gerombolan, D.I. sehari-hari, tetapi disamping itu pun ditjatat 
pula kabar2 dari luar negeri me 
ngenai peristiwa2 penting, - misal 
yja sekitar peperangan di Korea 

  

  

Jl, Berhubung dengan didapatnja 
.dagboek” dalam bahasa Belan 1 
da jang sangat -baik ita, maka kalangan jang berwadjib di Ban 
lung kini mempunjai bukti lagi, bahwa sebenarnja gerombolan 
D.L. itu dipimpin atau setidak- tidaknja ditjampuri oleh “orang2 
Ising, seperti jang sering dikabar 
kan adanja orang bernama Van Kleef dalam pusat-pimpinan D1. 

Djuga sekarang timbul “dugaan, 
dugaan, bahwa ,.dagboek? “itu 
mungkin sekali dibuat untuk di 
djadikan bahan2. Japotan buat: 
pihak2 jang memerlukan atau jg 

    smendalangi” gerakan pengatjau 
an itu, (Antara) "8 TT 

R “ sei  
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impert paling ak 
terbanjak selama ta 
mentjapai djumlah | 
dapat dari kenaikan sela 
ekurangan pada N 

3/4-miljard. Nat Tera . Yard,, djadi keharusan untuk memperting 

rapkan datangr ia / 

lagi, akibat tindakan2 
port, jang pada bu 
dan Djuni menj 
sukan barang : 

   

  

      

Me » Frata2 sebulannja kelihatan ada ten- Pan LE |dens kenaikannja, meskipun sama se 

an barang an2 kasi. Beluaa memang magkatah eks 
tjegah terdjadinja kongesti lagi seper | POrt tahun2 j1. Djuga pembelian di 
ti 'th 1981, jang berwadjib rupanja| Salam-negeri kelihatan berbaik sedi 
sudah mulai“ mengambil tindakan2: (K5 dengan | adanja kemungkinan 
Djuga -maskapai2 pelajaran tlh men- | Paik lagi di pasar internasional un- 
desak pada para importir melalui or| YUK kopr 'gharapan kenaikan eks 
ganisasi2- “dagang, supaja  setjepar| POrt ada dasar     
mungkin me 
ri daerah pelabuhan. 

  

Bahan-bahan 
LN 

Ie: Ya Perdagangan akan sangat negatif, 

slah dapat dikatakan bahwa eksport 

ngambil barang2-nja da | 

Dengan dimasukkannja barang da 
lam djumlah besar itu adalah men 

   

  
  

Oleh Pembantu Ekonomi) 
pema sae Monag berdjumlah tinggi sekali. Selama bulan itu telah di- 

ng, jaitu sedjumlah total lebih dari Rp. 
tidak dengan bahan2 minjak tanah, pemasukan 
  

  

   

                

   
      

     
      

gi eksport pula. Dengan kenjataan 
angka2 eksport dari kantor Pusat 

la eksport tidak diperluas. Untung 

  

   

Menurut tjatatan Dinas Penerang 
an Ekonomi di Den Haag, sekarang 
tertjatat harga pasaran tertinggi utk 
kopra sedjak bulan Djuni j.l. Peru 
bahan demikian itu sangat besar ar 

(tinja bagi Indonesia, 1   

  

    — Pemimpin RRT Mao Tse Tung 
jg. dikabarkan sakit untuk, pertama 
kalinja kelihatan dimuka umum se 
sudah hampir dua bulan tidak terd 
ngar kabar mengenai dirinja. Pada 
ig. 12 September jl. ia hadir daiam 
sidang dewan pemerintahan jang ter 
diri atas 300 pembesar pemerintahan. 
jang kabarnja diadakan atas permin 
taannja untuk mendengarkan laporan 
djenderal Peng Teh, komandan pasu 
kan2 Tionghoa di Kore 
— Delegasi perdagangan Finlapndis 
jang dipimpin oleh V, Palmrout ke 
pala bagian politik dan perdagangar 
kementerian luar negeri Finlandia ha 
ri Senin tiba di Moskow dan disim 
but oleh menteri perdagangan luar 
negeri Rusia N. Tchekline. - 

— Setasiun penjelidikan atom Belgia 
jang pertama akan didirikan tahun 
depan diatas sebidang tanah milik 
keluarga radja didekat  Antwerpen. 
Setasiun penjelidikkan atom itu akan 
dibagi dalam 2 bagian, satu dianta- 
ranja chusus menjelidiki penggunaan 
tenaga atom bagi keperluan industri. 
Setasiun tersebut akan didirikan dide 
kat Moll, kira2 30 mil sebelah timur 

Antwerpen. 5 

  

.— Perdana menteri Italia, Giuseppe | 
Pella, tidak lama lagi akan mengun| 
djungi Ankara untuk: memenuhi un- 
dangan pemerintah Turki, demikian 

“pada itu akan diumumkan lebih Jan 

— Kantor berita Yugoslavia ,,Ta- 
njug” mengabarkan dalam siarannje | 

pada malam Selasa, bahwa kegiatan? 
pasukan? Italia dibeberapa sektor di. 
daerah perbatasan Italia/ Yugoslavia 
telah bertambah besar. takan, 
bahwa kira2 2.000 orang pasukan? 
Italia telah berada di Albona. Dikata 
“kan pula, bahwa, tank2 dan kesatu- 
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95, 

-ran 

an2 artilleri jang diberi kamuflase 
| “telah ditempatkan di Venezia. 

— Pembitjaraan2 antara Inggeris dan 
».... Mesir mengenai masalah daerah Te 

rusan Suez pada hari Senen dimulai 
lagi sewaktu wakil Inggris, djenderal: 
Sir Briari Robertson, jang baru sadis 
kembali dari London, menemui ang 
gota2 delegasi Mesir. Dalam perte- 
muan ini Robertson disertai oleh kua 
sa usaha Robert Hankey. 

Iwa sebagian besar 

Sm ka tingkat harga beratahan 

'fjasan Kopra akan dinaikan. Pada 

  

Ihun ini, tetapi masih lebih tinggi 

berbagai bentuk. 

|lir. Persoalan mengenai pendjual 

1 ira png bah 
dari penduduk | 

Indonesia bagian Timur hidup dari 
penghasilan kebun2 kelapa-nja. Dji 

pada 

tingkatan sekarang, bukan tidak 
I mungkin, bahwa harga pembelian Ja 

waktu ini Jajasan tsb membeli dgn 
harga Rp. 125-- per 100 kg. Harga 
ini adalah jang terrendah dalam ta 

pula dari harga pembelian selama 
tahun 1952 jl. 

Dalam pada itu, harga pasar 
bebas dari kopra dan minjak ke- 
tapa tinggal tetap. Tingkatnja di 
Djawa ini tidak sadja Mosakaka 
Ai oleh produksi dari pabrik2 mi- 
njak kelapa, melainkan djuga 
oleh perdagangan interinsulair da 
ripada minjak kelapa itu sendiri. 
Dari berbagai tempat di Indone- 
ia Timur dikirimkan kopra ke 
pulau Djawa, tetapi selandjutnja 
dari Djawa pengiriman diterus- 
kan ke pulau2 lainnja seperti Su 
matra dan Kalimantan. Menge- 
nai perdagangan interinsulair- ini 
hampir tidak ada bahan tjatatan, 
sedangkan dalam kebanjakan hal 
fidak diadakan perintjian dari ma 
sing2 barang jang dikirim, seching 
ga sukar untuk menarik kesimpu- 
Ian2 mengenai perdagangan an- 
tar-pulau t 

Bahan2 lainnja: 
Perkembangan harga jang agak 

baik didalam pesaran  interna- 
sional beberapa minggu ini berla 
ku djuga untuk barang2 ekport 
lainnja, seperti karet dan timah. 
Pada karet keadaan harga dipe- 
ngaruhi oleh kemungkinan ke- 

subsidie, jang dapat mempunjai | 

Sudah tentu bantuan ini tidak 
mungkin diberikan bila pabrik2 
d'serahkan kepada usaha -partike 

an pabrik pemerintah A.S., kepa: 
da para partikelir. ini sudah lama 
diperbintjangkan orang. 

Baru2 ini madjallah TIME menga 
barkan, bahwa pendjualan 20 buah 
paberik karetsynthetis itu tidak 
akan terdjadi dalam wak:u pendek. 
Meskipun Congres dalam prinsip su 
dah setudju, dugaan para ahli ialah| 
bahwa rentiana pendjualan akan me 
nunggu sampai termijn Undang2 me 
ngenai soal ini, jaitu tg 31 Djanuari 
1955.- 4 

Bagi kita soalnja adalah bahwa   Ten Kongres Fusi BTI- 
IL | membentuk organisasi 

     

     

    

      

           
   

    

ig baru dengan nama BTI (Barisan 
i Indone “berhasil pula 
ilih anggota Dewan Pleno Pu 

sat jg terdiri dari 34 orang, -maka 
pada sidangnja jg pertama tgl. 20-9- 
1953 Dewan P asat BTI telah 

  

memilih susunan Dewan Harian Pu 
sat sbb.: Sekretaris Umum 1 Sardjo- 

ek um HI Hartojo, | 
| rum III Djadi, Sekreta ' 

ris Organisasi Kurdi, Supeno, Sekre 
taris Sosial/ Ekonomi  Hadisumarto, 
Ismail, Sekretaris Penerangan/Pendi 
dikan Endras,  Djahari, Sekretaris 
Kebudajaan/Olahraga Asfari dan 
Sekretaris Bendahara H. Zainuddin. 

— Selama bulan Agustus jl di 
daerah kabupaten  Tasikmalaja jg 

| tertjatat ada 47 orang dari kalangan 

. rakjat jg dibunuh gerombolan dalam . 
berbagai peristiwa. Menurut tjatatan 
itu, selama. bulan tsbb telah terdjadi 

: 170 kali perampokan dan penibaka- 
ran, sehingga menimbulkan kerugian 
rakjat lebih dari Rp 1.3000.000.—. 
In i keadaan udara sedang pa- 

ditambah. lagi dengan keras- 
nja tiupan angin, hari Senen jl. kira2 
djam 13:30 telah terbit lagi kebaka 

Dggar didalam kota Djakarta, 

  
  

    

   

    

  

jg kali ini terdjadi dikampung 
ir, Kebon Sajur, Kebon: Pala, 

an ya Abang, ti 

1 djauh dari gedung” Pu- 
sat Tenaga Listrik, Karet. ' Dalam 

eris ebakaran ini, menurut ke sak “SAngua” 

pintu musna mendjac abu, jg 
njebabkan Lk. 1.500 djiwa kehila- 

   

  

    

    

   

  

ngan. tempat Unoediniaf" keragian | 
sti belum diketahui, tapi ditaksir 

sedikitnja meliputi 
ribu. rupiah. Korban djiwa 
ada. Rumah2 jg habis tar 
gian besar terdiri 
tetapi tidak sedikit 
rumah2 genteng. 

  

tidak 
ar seba 
12 atap, 

   

  

   3 

Nat 

-— 'Panitya Internisional dari 

  YMCA (Perhimpunan Pemuda Ke- 
risten) Amerika Serikat dan Kanada | 
hari Senen telah menjetudjui " usul, 
untuk memberi bantuan uang kepa- 
da Indonesia. Panitya jg beranggota 
kan 150 orang tadi telah  menjetu- 
djui rentjana untuk mengirimkan “ » 

untuk 
   

orang wakil ke Indonesia d 
memberi bantuan berupa uang kepa 
da negeri ini. Telah disetudjui ang- 
garan belandja sebesar $ 558.686 
untuk pekerdjaan di 29 negeri Asing, Disamping itu dibutuhkan lagi $ 11 
“00.000 untuk keperluan bangun2 
dan modal diluar negeri. 

djika tingkatan ongkos karet synthe 
tis disesuaikan dengan ongkos2 sebe 
narnja, maka kemungkinan konku- 
rensi bagi karet alam akan lebih be 
sar. Tetapi banjak “orang tidak per 
tjaja bahwa ada harapan pabrik2 itu 
akan berputar atas dasar komersil 
semata2. Karena itu tidak ada hara 
pan pula, bahwa harga karet synthe 

tis akan naik dalam djangka pendek. 

£ Pengalaman Texas. 
.. Didalam mempersoalkan pendjual 

5 Dn . 
emun Eksport Kita 

bulan Djuli itu djuga, telah ditiadakan. Ini - berakibat bahwa 
angan telah melompat tinggi, jaitu mendjadi lebih kurang Rp. 

Statistik dichawatirkan, bahwa Nera| 

| dagangan 

  

  

ekia an 2 Untuk 

1 S9: 

1 miljard, berarti djumlah 

banjak itu, keuntungan jang di- 

perdagangan. Apalagi setelah perang 
| berachir, produktinja tidak berketen | 
tuan lagi. 

Ilam lapangan perburuhan, djuga 
Pan eetah Aa tetap menga- 
lirnja. Tambang2 timah di Boli- 
via kini diusahakan oleh pemerin 
tah, dan kini Bolivia minta harga 
lebih tinggi untuk timahnja dari- 
pada harga jang disetudjui Ameri 
ka. Ini berakibat bahwa eksport 
timah dari Bolivia sangat mun- 
dur. 

mempunjai kontrak2 timah de-' 
ngan Indonesia (disamping kon- 

apakah setelah kontrak berachir 

untuk berusaha terus. Berhu- 
bungan dengan itu ada suara2 su 
paja pabrik tsb. didjual kepada 
orang2 partikelir. Seperti djuga 
dengan pabrik2 karet synthetis, 
persoalan ini kiranja tidak dapat 
Meera dalam waktu  sing- 

-kat. Y 

Perlu dibekukan dulu. 

Sebab, lain pendapat di A.S. meng 
andjurkan supaja paberik?2 jtu ditu 
tup dengan menggunakan  tjara 
membekukan” seperti kapal2  pe- 
rang dari perang dunia jl. jang kini 
disimpan dengan  memasukkannja 
dalam apa jang dinamakan ,,motten 
balle”. Djadi djika ada bahaja pe- 
ngir.man timah dari luar negeri ke 
Amerika terhenti, masih dapat meng 
gunakan pabrik timahnaj. Sesuatu 
putusan untuk menutup paberik ti- 

mah demikian itu akan membawa 
perubahan jang besar dalam keada 
an dunia dan dalam lapangan per 

timah umumnia. Pada 
waktu ini pemerintah Bolivia mem 
pertimbangkan, untuk bersama? de 
ngan Argentinia mendirikan pabrik2 
timah sendiri. Tetapi sampai ' seka' 
rang ,.gertakan” itu belum ada ke 
mungkinan diwudjudkan berhubung 
tingkatan harga timah didunia seka- 
rang. Pernjataan Bolivia itu memang. 
lebih bersifat politis, sehingga dida 
lamnja tidak ada tempat pertimta 
ngan2 komersil. Lain halnja djika. 
paberik timah di Texas tadi  surg 
guh ditutup, sehingga paberik2 di 
Eropah harus melajani permintaan 
jang lebih besar. Satu faktor pula 
jang dapat merubah perimbangan ke 
dudukan dalam dunia perdagangan 
timah- adalah djika Indonesia memu 

diumumkan di Roma pada hari Se-| naikan harga daripada karet synftuskan untuk mengolah sendiri 
nen. Tanggal kundjungan itu dalam thetis. Pada waktu sekarang rupa diih-timahnja. dan hanja.., 

nja perindustrian karet buatan di 
Amerika Serekat itu ' memerlukanj rang. 

bi 
mengex- 

port metalnja, seperti sebelum ' pe- 
.dunia kedua., 

bahwa ,,musuh2 kemerdekaan” 

kan”. 

Kepada musuh2 ini hanja dapat di 

— tiada pula tenaga, padjak dan pe 
kerdjaan — terlalu berat bagi kita 
untuk memberikan bantuan bagi ter 
bentuknja suatu pertahanan jg lajak 
dan perlu guna' membela kemerde- 
kaan kita.” 4 5 

Ini adalah statement pertama dari 
Eisenhower, sedjak — adanja ledakan 
bom-H di Sovjet. Uni bulan jg lalu.   an pabrik2 karet tsb masjaraka' 

Amerika menundjuk pada pengalam 
an2 dengan paberik 'pengetjoran ti- 
mah jang besar di Texas. al 

. Sebelum perang, Amerika Serikat 
sama sekali tidak mempunjai kapa 
sitet pengolahan timah. Terdesak ka 
rena keadaan perang, Reconstruction 
Finance Corporation membangun se: 
buah paberik besar untuk mendja| 
min kelangsungan persediaan bahan | 
strategis itu. Paberik tsb untuk se- 
bagian besar mengolah bidjih timah 
dari Bolivia. 

Paberik ini adalah kepunjaan pe- 
merintah Amerika Serikat, tetapi 
pimpinan tehnisnja diserahkan kepa 

5 Mau bentuk fonds per: 
tahanan. 

Ia kabarnja telah mempunjai | 
usul2 untuk dikemukakan kepada 
Kongres supaja membentuk fonds 
bagi sistim pertahanan udara me 
liputi berbiljun2 dollar. 
“Dalam pada itu Ike kiranja 
akan mengandjurkan  pemungu- 
tan padjak lebih banjak lagi atau 
kelandjutan anggaran belandja jg 
tak setimbang itu. 

Lakukan politik. bi- 
partisan. 

Selain itu Eisenhower menjata 

Disamping karena kesulitan da | 

Dewasa ini Amerika masih | 

trak tua dengan Bolivia), tetapi |: 
kontrak ini berachir pada permu | 
laan tahun depan. : : 

Sekarang timbul  pertanjaan 

pabrik di Texas masih bersedia | 

berikan satu djawaban, kata Ike se-| ngenai urusan internasional 
landjutnja ialah: ,,tiada pengorbanan  kepertjajaan, bahwa sekalipun ter 

me- | 

.djumlah puluhan | 

a terdapat | 

  

   

da maskapai Billiton. Selama waktu| kan pula, ,,bahwa Partai Repu- 
perang ditjapai produksi tinggi, teta'blik jang kini pegang pemerinta 
pi pemerintah A.S. “tidak berhasil, han telah melakukan politik dua 
membuatnja sebagai suatu sukses partai (Partai Republik dan Par 

  

   
   

   Ka 
Pesawat? 

penuh dan memberikan 

Van Zeeland mengatakan, bahwa 
Eropah pada waktu ini ,,membajar 
harga jang sangat tinggi” atas ,,kesa- 
lahan” tidak dapat menjatukan diri 
dan disamping itu dia menitik berat 
kan perlunja membawa Djerman ke 
dalam masjarakat blok Barat. 

Pandangan van Zeeland mengenai 
negara Djerman mengandung keper. 
tingan istimewa jang ditiliknja dari 
djurusan hasil pemilhan umum jang 

telah berlangsung dinegeri itu. Para 
diplomat sekutu berpendapat, baliwa 

rentjana untuk menjatukan Eropah 
akan menghadapi kegagalan sekira- 
nja kanselir Konrad Adenauer men- 
dapat kekalahan dalam pemilihan tsb. 

Kita harus berusaha sampai ber- 
hasil membawa Djerman kedalam ke 
luarga blok barat,” kata van Zeeland. 
»Usaha itu harus kita djalankan se- 
demikian rupa sehingga kita dapat 
menarik keuntungan dari sifat2nja jg 
baik-dan dengan begitu segala kesa- 
lahan2nja. dapat dinetralisir”. ,,Kita 
sama mengetahui penderitaan jang 
telah kita alami sebagai akibat. pgn 
dudukan Djerman, tapi saatnja ? - 
rus .tiba diwaktu mana kita harus 
mengadakan:-:perdamaian,. kal. mana 
harus.kita lakukan dengan hati dan 

  
Padjak Tinggi BukanSoal 
Kisenhower Andjurkar Pengorbanan Utk 
Membela Kemerdekaan Amerika : Fonds 
Berbiljoen Dollar Utk Pertahanan Udara 

PRESIDEN DWIGHT EISENHOWER malam Selasa dalam 
pidatonja di Boston katakan, bahwa tak ada pengorbanan jang terla- 
Iu besar, termasuk pula pemungutan padjak tinggi, untuk menjo- 
kong pertahanan nasional jang tjukup kuat guna melawan antjaman 
serangan atom dari Russia. Dalam pidato politik jang diutjapkan 
pada pertemuan anggota Partai Republik di Boston Ike njatakan, 

sebagai diketahui kini ,,diperleng- 
kapi dengan alat2 sendjata menghantjurkan jang paling mengeri- 

bu 
(tai Demokrat) jang sungguh2 me 

dgn 

(dapat selisih paham didalam “ne 
|geri dan partai2 jang bertenta- 
Ingan keluar, kita harus merupa 
kan suatu front jang kokoh sekali 
untuk menghadapi siapa sadja.” 
|Kata Ike, Amerika telah dengan 
|djelas membuktikan kepada du- 
(nia akan ketaatannja bagi kepen/ 

| tingan bersama serta kebutuhan 
bangsa2 merdeka dimana sadja. 

|. Kemudian dinjatakannja, bah 
wa Amerika telah kirim gandum 
ke Pakistan, obat2-an serta alat2 
pembangunan ke Korea 
dan bahan makanan ke Berlin. 

|wa Amerika telah berdjandji pula 
akan dengan gembira ' menerima 

geri2 dimana terdapat terror dan 
perbudakan. 5. 

Sebagian besar pidato Ike itu 
-bersifat politik dan dianggap se 
bagai pembukaan kampanje Ge 
dung Putih untuk memperkokoh 
(kedudukan Partai Republik da- 
lam Kongres pada pemilihan 
tahun 1954 jad. (Antara) 
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Perande Cascade. jang indah permai didekat Leningrad telah diperbaiki 
' kembali. Rentjana, pembuatan adalah dari Czaar Peter I, Pada 1717 di- 

mulai dengan pendiriannja dan diachiri pada tahun 1722. Grand Cascade 
ini mempunjai 64 buah fontein dan penuh dengan pahatan2. Tempat 

ini telah digrajak dan dihantjurkan oleh orang2 Djerman diwaktu pe- 
: rang dunia jang lalu. 

  
- .. 

    

Leningrad Jang 
Indah 

Selatan : 

Disamping itu dikatakannja, bah 

(puluhan ribu kaum pelarian- ne 

terbang pemburu dengan bersajap ,segi-tiga” (delta-wing) kini 

l njak digunakan dalam angkatan udara Inggeris. Pada gambar: sebuah 

Ormatie dari “matiam pesawat2 tadi, 
Me Ae -atas Inggeris. 

Eropa Patah Semangat? Nan Zeeland “Andjurkan Persatuan Utk Bangkitkan Kembali Kemegahan 00. (Oleh: Kingsbury Smith) 
MENTERI LUAR NEGERI BELGIA, Paul yan Zeeland, me 

njerukan pembentukan suatu badan politik Ero 
peringatan bahwa djika Eropah tidak bersa 

tu waktu ini maka dunia akan menghadapi ,,bahaja buat berabad- 
abad lamanja” Dalam suatu interpiu ekslusip ahli negara Belgia ig 
tersohor itu menjatakan kepada Wartawan Tuan ini tentang . ke- 
jakinannja bahwa 9070 dari rakjat seluruh Eropah menjetudjui 
pada dasarnja persatuan diantara mereka tapi soalnja tersangkut pa 
Ga tiara mentjari suatu rumusan untuk mentjapainja dengan tiada 

. mengorbankan kepentingan nasional masing2. : 

sedang mengadakan latihan di- 

ah jang berkuasa 

semangat jang sungguh2. Sekarang 
kita berada dalam perdamaian den. 
Djerman. Dan sebagai akibatnja kita 

harus mentjari penjelesaian dlm. me- 

Ijaitu : 

& 

dapat dibanggakan, karena dapat 

Tennis. 
Karena hudjan, maka tgl. 21-9 so 

re hanja dapat diadakan tiga partij, 

Single putera : 
Itjas Djawa Barat — Kadir dari Su 
matera Selatan 6 — 0, 6 — I. 
Ketje Sudarsono Djakarta Raya — 
Rusli Kalimantan Selatan 6 — 0, 6 

Tn : 
Single puteri : 

Nj. Sunarjo Djakarta Raya — Nj. 
Nuruth Kalimantan Selatan & — 3, 
6 —0. 

' Pertandingan antara Sumatera Uta 
ra dan Djawa Timur adalah ,,walk 

over” untuk Sumatera Utara, karena 
Djawa Timur mengundurkan diri ber 
hubung tidak datangnja tiga orang 
pemain jang telah didaftarkan, jaitu: 
Suparis, Lie Boen Swan dan Kho 
Hong Bing. Dengan demikian, maka 
Sumatera Utara akan keluar dalam 
semi-finale dan akan berhadapan de 
ngan pemenang antara Djawa Barat 

dan Sumatera Selatan. 
Antara regu Maluku lawan regu 

Sulawesi Selatan, berachir dengan 
angka 4—0 untuk kemenangan Sula 

LA LL AL LL LK   masukkan Djerman kembali kedalam 
blok Barat. Kita harus mentjari pe- 
njelesaian dari masaalah jang ber- 
sangkutan dengan hubungan2 anta 
ra Djerman dengan Perantjis, antara 
Djerman dengan Belgia, antara Djer , 

man dengan negara2 Barat lainnja”. 

Eropah tak bisa bangkit 
lagi? 

Van Zeeland 'menjangkal &ec- 
ngan keras teori jang mengata- 
kan, bahwa Eropah sudah tidak 
dapat bangkit lagi sebagai elemen 
jang bekerdja keras dan “ creatip 
didunia: atau rakjatnja tidak lagi 
mempunjai keinginan — untuk 
bersaingan dengan tehnik2 jang 
lebih moderen. 

”Sebelum mentjari obat atas 
kedudukan jang tragis dihadapi 
Eropah dimasa sekarang maka 
perlulah untuk mentjari sebab 
musabab dari kemunduran serta 
kedjatuhannja buat sementara 

waktu,” kata yan Zeeland lagi. 
"Apakah sebab musabab ini? 

Apakah negara2 Eropah kekura- 
ngan bahan2 mentah? Apakah 
Amerika Serikat dan Sovjet Ru- 
sia mempunjai bahan2 jang diper 
lukan, jang tidak ada pada nega- 
ra2 Eropah? "Bukan begitu soal- 
nja Eropah djuga memiliki ba- 
han2 tersebut. Bahan2 jang tidak 
bisa didapat di Eropah bisa diper 
olehnja di Afrika serta negeri2 
lain didunia jang rakjatnja telah 
mempertarohkan nasibnja kepa- 
da bangsa2 Eropah.” 

Van Zeeland menegaskan bahwa 
sardjana2 Eropah masih tetap jang 
paling tjakap didunia, bahwa peda- 
gang2nja tidak kalah dengan peda- 
gang2 negeri lain manapun djuga. 

Djadi dimanakah letak kesalahan 
nja?”, tanja van Zeeland. ,,Apakah 
Eropah telah kehilangan semangat? 
Tidak. Dimasa peperangan jang la!u 
Eropah telah memperlihatkan bukti2 
keberaniannja. Keberanian itu tidak 
sadja telah dibuktikan oleh serdadu2 
jang mengalami kekalahan, tapi dju 
ga oleh rakjat jang tetap melawan 
pendudukan, pemboman dan segala 
matjam bahaja.” ( 

,,Ada alasan2-jang dapat dikemuka 
kan mengenai keadaan di Eropah 
waktu ini. Untuk mentjari perban- 
dingan dengan Amerika Serikat disa 
tu pihak dan dengan Sowjet Uni di 
lain pihak, maka ternjata kita tidak 
dapat menginsjafi saling pengertian 
pada waktunja jang kita tidak dapat 
lagi hidup terpisah-pisah. Kita tidak 
dapat menginsjafi pada waktunja, bah 
wa perkembangan peradaban modern 
menghendaki koordinasi tenaga da 
ri segala tingkat.” $ 

.Negara2 Eropah jang mempunjai 
kekuasaan besar empatpuluh tahun 
jang lampau, dengan berkelahi anta: 
ra satu sama lain, telah melemahkan 
serta membawa kedjatuhan satu sa- 
ma lain.” 
Sambil menegaskan bahwa pemili 

han Eropah tergantung kepada persa 
tuannja, menteri luar negeri yan Zce 
land, dalam suatu keterangan tertu 
lis jang dikirimnja kepada wartawan 
ini, mengatakan lebih landjut : 

Sudah masanja sekarang untuk 
mentjari djalan guna menjelesaikan 
perbedaan2 ini dengan memberikan! 
pengorbaan kepentingan nasional jg 
sedikit-dikitnja. . Untuk. mentjapai 
udjud ini, maka perlulah mentjari: pe 
rumusan jang tidak berbau Rusia 
maupun berbau Amerika atau Swis?: 

»Adalah sangat perlu untuk men 
tjiptakan barang sesuatunja jang me 
menuhi tradisi Eropah, kepentingan? 
Eropah serta keinginan rakjatnja”. 

Sambil mengemukakan, bahwa da 
sar2 dari persatuan ' perekonomian 
serta militer dari Eropah. Barat telah   disiapkan dalam  rentjana2 seperti: 
pool batu arang dan badja serta Ma 
sjarakat Pertahanan  Eropah, kata 
yan Zeeland lebih landjut : 

»Sekiranja kedua masjarakat  di- 
atas akan dapat  bekerdja dengan 
efektip, maka adalah sangat penting 
untuk meletakkan diatasnja kekuasa 

an politik jang tjukup untuk mengu 
Lasai kekuatan2 tekniknja.” 

Van 'Zeeland mengambil sebagai 
tjontoh Dewan Fropah jang dapat di 
pergunakari untuk mendjalankan' ke: 
kuasaan politik itu. 
Untuk mengokohkan pandangan 

Eropah mengenai" rentjana politik, 

! 

maka Rapat di Strasbourg telah 'ber: 
hasil untuk menjatukan- 15 buah ne- 

lantara Kalimantan Selatan dan Ka- 

o 

Gambar diatas ini adalah Stadion 
PON III gi Medan jang dibangun 

dengan beaja 6 djuta rupiah. Tempat 
jang kini mendjadi pusat perhatian 
para penggemar Olahraga diseluruh 
Indonesia. Setiap hari telah diada- 
kan perlombaan2 dari pelbagai ma- 
tjam Olahraga — untuk merebut ke- 

djuaraan PON TII. 

AMAL LAN TN ALAN AN 

wesi Selatan. Hasil2 jg ditjapai itu 
sbb.: £ , 

Claproth — Bianchi 2—6, 2—6: 
Manusama/Herman Oei — Bianchi 
/Aouw Hok Tjan 4—6, 0—6: Ma- 
nusama — Kadir 1—6, 0—6. 
Dengan kemenangan jg diperoleh 

Senen pagi itu, maka stand terachir 
antara Sulawesi Selatan dan Malu- 
ku, ialah 7—0 untuk Sulawesi Sela- 
tan. 

Pertandingan antara - regu Suma- 

tera Tengah dan Sumatera Utara ig 
dilangsungkan hari Senen 
dengan 6—0 untuk kemenangan Su 

matera Utara. 
Dengan . kemenangan ini, maka 

Sumatera Utara akan berhadapan 

dengan regu Djawa Timur. Selan- 
djutnja antara regu Djawa Tengah 
dan Sumatera Selatan, berachir dgn. 
angka 5—2 untuk kemenangan Dja 
wa Tengah. Adapun hasil2nja seleng 

kapnja sebagai berikut: 
Suharto — Lay Hen Tjien 6—4, 

“ Lonsosuprodjo — Lay Hen Tjien 
2—6 dan 46. 

Suharto — Ronny Matjam 6—2, 
61. 
Amat/Nj. Suharto — Ong T,oan/ 

Nj. Adnan 3—6, 6—4, 6—4 untuk 
kemenangan Djawa Tengah. 
Oei Lip Tok/Go Yoe Swan — Ron- 
ny Matjam/Lay Hen Tjien 1—6, 
6—1 dan 5—7 untuk Sumatera Se- 
latan. 
Dengan demikian, maka Djawa 

Tengah akan keluar dalam babak 
semi-finale melawan . pemenang da- 
lam pertandingan antara . Djakarta 
Raya dan Kalimantan Selatan. 
Landjutan “pertandingan hari. itu 

limantan Barat, berkesudahan dgn. 
4—3 untuk kemenangan Kaliman- 
tan Selatan. 

Bulutangkis. 
Senen pagi telah diadakan pertan- 

dingan antara regu Sunda Ketjil dan 
regu Djawa Barat, jg dimenangkan 
oleh Djawa Barat dengan angka 
5—0 untuk single dan 3—0 untuk 
double. Dalam set terachir ' dari 
double, Sunda Ketjil didjatuhkan ka 
rena tidak bersedia main. 
Pertandingan antara Sulawesi Uta 

  

RRT Tak Mungkin 
Dipentjilkan 

HARIAN PARTAI . Komunis | 
Sovjet ,,Pravda” dalam  tadjuk 
rentjana hari Senin memperingat- 
kan, bahwa RRT, negara besar 
baru jang menghendaki perda- 
maian, tak mungkin bisa dipen- 
tjilkan, demikian siaran TASS jg 
terdengar di London. Selandjut- 
ap dikatakan, bahwa kini telah 
tiba waktunja untuk menjampai- 
'kan politik jang berdasarkan ang- 
gapan bahwa soal2 internasional 
jang penting dewasa ini dapat di 
selesaikan tanpa RRT ikut serta. 

  

gota2 kesatuan Eropah. ,.Rapat ixi 
telah dapat membuahkan hasil2 jang 
sangat. memuaskan dalam arti parle 
menter, karena anggota2nja jang me 
wakili 15 buah negara tlh, dapat be- 
kerdja-sama setjara efektip untuk me 
njelesaikan soal2 pokok. ,.Melihat ke 
pada pengalaman ini, maka dapatlah 
diharapkan akan ' tertjiptanja surtu 
Uni Umum Eropah jang dapat men- 
djalankan tugasnja seperti jang dike 
hendaki. Eropah harus. bersatu. Hal 
ini bukan sadja untuk kepentingan 
bangsa2 Eropah, tapi djuga karena 
seluruh dunia memerlukan Eropah 
sebagaimana djuga Eropah memer- 
lukan dunia. ,,Suatu Eropah jang ku 
at dan makmur sangat diperlukan un 
tuk eguilibrium “peradaban barat, 

Atlit? Djawa Tengah Dapat Keme- 
nangan-Kemenangan 

Djuara Bola Kerandjang PON II Digulingkan Djateng 

DALAM MENGIKUTI pertandingan2 PON III di Medan, kali ini pelbagai Atlit Djawa Tengah 

tinggi galah PON dengan mentjapai angka lompatan : 

atas nama Sudarto dari Djateng. Djuga regu Bolakerandjang Djateng mendapat kemenangan dan 

mendjatuhkan djuara PON II D jakarta Raya dengan angka 4—1. 

berachir i- 

hasil2 bagus. Antaranja Surtijo dapat memeijahkan rekor lompat 
3.502 M. Rekor PON UH adalah 3.35 M. 

Utara, M.  Amahuddin Sumatera 
Utara, J. Kalempouw Sulawesi Uta- 
ra, Mangatas Sum. Utara, J. Hansen 

Sum. Selatan, Sarono Djateng,  Su- 
darjo Sunda Ketjil dan  Sutrasman 
Djatim. Surtijo Djateng dapat. men- 

ra dan Sulawesi Selatan telah ber- 
achir dengan kemenangan Sulawesi 
Selatan, jakni dengan angka 4—1 
untuk single dan 4—0 untuk double. 

Senen malam regu Kalimantan Ba 
rat telah mengalahkan regu Kaliman 
tan Selatan/Timur dengan angkaftjapai tinggi 3.50 m. dan dengan de- 

Ierik " Imikian memetjahkan rekor PON. J. 
Sepakbola. | Kalempouw belum dapat melintasi 

Kemenangan Djawa Timur jg diftinggi 3.40 dan baru 3,30 m. Kesu- 
dahannja pertandingan terachir' ialah 
djuara I Surtijo Djateng | mentjapai 
tinggi 3.505 m.3 2. J. Kalempouw 
3.30 m.: 3. Sigit Djateng 3.25 m. , 

Basketball: Regu Djawa Barat — 
40—62. untuk. ke- 

Regu 

perolehnja atas Kalimantan Selatan 
/Timur sangat menjolok mata, jaitu 
12—0. Sampai istirahat keadaan 
Si, 

Bola kerandjang. 
Pertandingan bola kerandjang jang | Sumatera Utara, 

dilangsungkan pada hari Senen pe-j menangan Sumatera Utara. 
tang, antara Sulawesi Selatan - dan Djakarta Raya — regu Djaw 

Djawa Timur berachir 3—3. Setelah mur 39—69 untuk Djawa Timur. 
undian, Sulawesi Selatan keluar se | 

bagai pemenang. Antara Sumatera 
Utara dan Maluku berachir 2—-2.' 

DIDAPAT kabar, bahwa s 
|ekor ular dari Taman Sriwedari 

  

Sesudah  diperpandjang  temponja, 
ternjata hal ini tak dapat diselesai- 
kan karena gangguan hudjan. | 

Antara Maluku dan Sumatera | 
tara berachir 3—2 untuk Sumate- 

ra Utara. Djawa Tengah dapat 
menggulingkan lawannja Djakarta 
Raya dengan angka 4—1 jang men| 

djadi djuara PON II. | 

Lompat tinggi galah finale jang dl log kini hanja tinggal 3' ekor sa- 

mulai pada tgl. 21 Sept. jbl. diikuti| 3 ' si 
14 peserta, jaitu Sudiro Djabar, Su- | dja. . : 

kardjo. Sum. Tengah, A. Pranoto | Menurut pemeriksaan, kelima 

Djabar, Sigit Djateng, Tarjo Djabar, 'ekor-ular itu telah mati karena... 
Surtijo Djateng, G. Florentinus Sum. terserang penjakit typhus. 

  

  

  

Peringatan 8 tahun berdirinja Palang Merah Indonesia telah dilangsung- 
kan di Bandung dengan upatjara pendek pada halaman Sanatorium, Pada 
hari itu telah dilakukan perletakan batu-pertama “untuk mendirikan 
internc? sanatorium dan. kamar operasi “oleh Nj. Sanoesihardjadinata, 
isteri Gubernur Djawa Barat. Gambar: Nj. ' Sanoesihardjadinata sedang 

meletakkan batu-pertama. 

  

  

| 

| 
| 

DITJARI segera 

SEORANG WANITA Pembantu : 
Urusan DAPUR 

(dari segala bangsa) jang mempunjai Initiatief serta Actiet 
dalam tugas dan kewadjibannja. 

Koki TIDAK dibutuhkan. 
Surai2 pada adv. No. & 863 

Tt 0 Sa LS LL LL mL LL EL LL AE LL LL Te 

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoca) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 

berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITFANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”, 

Special Buat Laki2 harga per botol ....cco.o#wowooyoowiorcor. Rp, LIA 
,OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol a25 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Kaki2 “..oooomooWcooro.. el Opa 
“BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10076 tidak luntur, 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20-—, Rp. 30— dan 
Rp. 50.— per botolnja. , 

Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—, satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dll, Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1096. Untuk 
mengobati segala penjakit Juar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik, 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 

AKRHEMPIL, Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll, Rp. 30: 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ....... Ae Pngak SO ahg 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ......... Sad Kawan ga PO Ost 

setengah dos be..ooio.ioo rb na na AN AR ra ana 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... ' ,, 75. 
NOHAIR. Obat hilangkan tambut (ina, 9 101 — 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
dan anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mangjur p. botol 
Rp. 10.—, Ke : B3 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar —- Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G..A. FACHRUDIN 
Be Djl. Tepekong Ne. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
PORE 8. , 
Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: “PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta, Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja, Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang: Toko 
DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang, Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 
jur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar, Tabib 
GASITA, Ondomohen 24, Surabaja ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77 
Solo, Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: M. A. MIRZA, 
Pontjol No. 40, Semarang, Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung): 
A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palembang), Perusahaan 
Masin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta MOHAMED AMIN & CO... Sa: 
marinda,, Toko- PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Madiun: Toko INDONE- 
SIA, Pabean Utara 38, Surabajas B. H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, 
Bali, S. H. HAMDULAZIZ, Kaprabhan Wetan 23, Solo, KHAIRUDDIN 
& SONS, Djalan Guntur 30-32, Djakarta, Toko PAKISTAN, Djl: Raya 
No. 203B, Sukabumi, SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong 
Priok: Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: M. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa « Pas 
dang. M, Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS-   dan untuk pemeliharaan perdamaian   gara jang nanti akan mendjadi ang- dunia”, Demikian yan Zeeland. 

TAN, Bima, Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 
sur Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung, 
Ta 8 Sa SS AA Ta Ta AA TA Ten Tnt . SA AA, 
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Lompat tinggi galah. periurut-turut telah mati, sehing- . 
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, Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 

g S5. 9 Mt 

         SEX. .e exe 

Bureau Stenografie Indonesa 
PONTJOL 177 (pav) SEMARANG. 

'  Menjediakan tenagg ahli berpengalaman guna menjusun Risalah/verslag, Sidang, rapat, konferensi dan atau kongres. ' Silahkan berhubungan dengan alamat tersebut, 
P. S. : 7 1 
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Segera dibuka Bg. DIREKTIE. # Pendidikan. 1 
: ANNNKERNSEK SASSSSSSSASASAYYAANGG 
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General ( 

. Garantie LIMA TAHUN dari 6 foot dapat segera dilever ! 
SEKALI MEMBELI, PUAS BUAT SELAMANJA ! 

Firma SIDODADI 
Di SOLO: 

Seteran 87 
Semarang 

1150 

» Electric Koelkast | 

  ( Toko .$ U B U R 2 40 

     

Sinche DJIE GOE SAN | 
(0. Djam bitjara: Pagi 9—11 Sore 4—7 
di Toko Obat ,,NGO, HOK TONG? ' 
Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telp. 1658. 

Dapat menjembuhkan dengan tjepat segala penjakit, baik | 

  

dalam maupun luar. 
Praktijk untuk Orang2. lelaki, wanita, tua, muda dan 

Las      
  

    

    

i DITJARI | segera: 
Mantrie djururawat wanita jang 
beridjazah utk. Kliniek bersalin 

pagi dj. 11.30 Lamaran: Bodjong 126 6.30 sore      

VIRANO 
Viranol Extra Strong buat laki2 tenaga lemah sjahwat: potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan Teka tjape Maa At hantjur Sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- i F 

njakit pikir Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Piogdiia Bana debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10094 berhasil. Harga Botol Rp. 20.—, Djuga ada sedia lain? Obat jang mandjur. Pil gembira istimewa buat laki : 

jang kurang 

  

Pil Viramin buat PEREMPUAN sand nanugnoaa sana Minjak Tangkur adjaib buat laki3 10 Salep tjantik Istimewa hilangkan 
F5 djerawat No. 1 PENA NNN ie conkgen ae Semanan make as 10:— Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram San 5 10.— Nae Ten SA PMN RKA Li re kan 2 10, injak “bikin rambut pandjang dan gemuk ....... Tan : Ke Obat2 dikirim sesudah terima Aan SK Te Ta Ta 

wang tambah 
TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. AGEN-AGEN : 

Universal Stores — Bodjong 6 B. Semarang. 
101, Semarang. Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Seo Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42. Sematang. — Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. Toko Solo, Dji. Sastrowidjajan No. 5, Jogjakarta. Toko Jilani, Dji. Kemakmuran 112, Makassar. Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. — aan Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 25 o Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. Warung Moeljo, Dji. Judanegaran 17, Jogjakarta. Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. si » Tek An Tong Petjinan 81, - » Thay An Tjon Petjinan 66, 55 » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, » Hok An Dji. Raja 114 Magelang. 5 Lan KERRa SAN naa 

EX emie 

Palembang. 

» 

” 

Besok Malam Pr 

    

   

    

    

"8 GIG YOUNG Gieene y PETER GODFREY, Bagaimana dapat meloloskan diri dari rinduan 2 wanita? Riwajat tjinta jang tak kundjung padam. . 
Ini Malam Pengh, BOB HOPE— PAULEFTTE GODPARD 8) ,THE CAT AND THE CANARY” 
ORION INI MALAM DM. B. 57.92 A7 th.) 

  

  

    

         

  

  

   

  

  

Hugo Haas an S3 . Beverly Mictaes she Girl om the Bridge” 5 
. en SEE 

Ma Oa una Hamas Djangas Putus Pengharapan. BESOK MALAM PREMIERE 
1 3 METROPOLE 5.-7-9.- (13 th.) A. WAHID 

Resi emut aan ka Astroloog 
men K2 JAMEs “ | Njang sudah sepuluh ,tahun ber- 

praktek di Indonesia. 
termas- Hal bisa menerangkan soal Peng- ihar di |$ hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 

5 33 Kesehatan dsb. seluruh Comet. Rp. 15— 
dunia Plampitan 39 — Semarang. 
mem- Pagi, djam 2. 1: Sore djam 5-7 

b ana Mam djarah 1 lok Rp185 V4 Rp. Il 
film. 4 Rp 7.— Trekkl. VRIJ. 

BADAN rasa lembek, “dingin, | 
malas, tulang2 sakit (sexuele 

| zwakte) 3 ds. VITANOL PILL. 
tanggung dapat kembali tenaga 

T muda, tidak bukti uang kembali 
2 Rp 20— 3 dx Rp 37ow 

JEXTRA KERAS Rp. 60.— $ : SAKIT PRAM. SYPHILIS?? 
————— /CERENOL PILL. tanggung bisa 

9.. (13th.) bikin baik luka-luka, bengkak di 
kemaluan, gatal, bisul Rp. 20.— 
|RENA PILL. datang bulan tidak 

— beres Rp 58.-— Buah dada lem- DIA GA AN |bek??? BUSTERIN dapat bikin 
» Aa N TO: (seg. umur) segar, kentjang dan montok YEN CHIEN CHOMAN HUA Rp. 70- EXTRA KERAS Rp 75, »KWI FAN 10K” SCHOONHEIDSPOEDER ZALF 

Ini mlm pengab: 5-7. 
DEAN MARIIN & JERRY LEWIS .SAIOR BEWARE” 
BESOK MALAM iR- MIFRE 

INI MALAM DENGAR: 0.7 in) 3 RP: 10— OBAT KUKUL JEAN PEFEREL Bekba js "ii stel Rp 25— Prijsc. gratis. ANNE OF TME ee Porto Rp 3.— uANNE OF TKE INDIES" . THIO GIOK GIEM en | Gang Tengah 22 — Semarang. Sammy 

AAN MAMA 

: Mulai tg. 18 September 1953 
(1) Rita Hayworth kembali menjanji 

  

   
    

  nu 

     
dan menari dim 

En . . “ vw ,Affair In Trinidad 
SOLO Spionnage-tilm jang sulit berbelit dari Columbia 

8 " Kuas, HANJA utk 17 th keatas. Ap 
LANANG PATRA NANTI 

4 ! 
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«Saja sekaran 
gemar kembali 

membuat kue" 
Tien," 1 

88.53-2-145-8 

  

Sdn RA ML ML AL, "NAN NE AA AA Me 
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Dari mulut ke mulut: 

» Tentn, Blue Band jang baru 

adalah satu kemadjuan jang besar 
om Untuk dapur!” H 

   

Begitulah para wanita membuka rahasia 

dapurnja. Blue Band miendjadi buah bi- 

bir. Oleh karena dibuat menurut kehen- 

dak ribuan njonja-rumah, maka Blue Band 

mendapat warna, rasa dan keharuman 

jang djuga dapat memikat hati Njonja, 

Tjobalah sekali 

Tjitjiplah 

adalah nama kehgrmatan bagi margarine jang terbaik. 

   

    

   

Njonja tentu selalu 

membeli Blue Band! 

Lihatlah! 
5 “3 

Yes Tjiumlah! :& 

dalam kaleng? 

dari "far 74 -2 kg 
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SATU ANDJURAN ae 
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3. 

KEUNGGULAN 
# Lebih Sedap 
“ Lebih Halus 
« Lebih Mustadjab 

   PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

NJONJA MENEER 
AN ara 
“SEMARANG 

TOKO Pedaniaran 90, Telp. 900 
: Semarang. 
AGEN? DJOKJA: : 

Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, Lempujangan 
Wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94. 

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

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

M. S. RAHAT 
TABIB. 

Seteran 109 — Semarang. 

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

    

njakit. 'ZONDER OPERATIE. 
Djam bitjara — (Pagi 9—12 

(Sore 5—7 

    

Roy Rogers 18 

    

Ma €v“v"w Ja “9 

  
  

DJAKARTA 
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IRKEKKAKKAKKK KANAN 

  

     

  

| RIGHT, RO 

  

   
   

  

JACK, MIB/ $ 
JONES IS 

MAD ABOUT BEIN'! 
LOCKED IN JAIL: 

ALL NIGHT! 

GOLD IF    
   

  

  
    — Jack, M 

pendjara semalam suntuk. 

— Betul djuga Roy, tetapi 
akan dapat terbunuh karena 

lam kemaren. 

ERV! 

idas Jones akan men- 
djadi lebih gila dimasukkan didalam 

Y, BUT , HEID HAVE BEEN 
GOING TO BE MIGHTY | KILLEP FOR HIS 

HE'D 
HEADED OUT ON 
THE TRAIL LAST 

    
dia 

emas- 
nja, bila ia pergi keluar pada ma- 

    

   

HE'S A HOT-TEMPERED 
LITTLE FELLER, BUT I 
DONE IT FER HIS OWN 

GOOP! 

    
        

       
   

    

    

    
tjil jang lekas marah, tetapi 
saja berbuat itu adalah un- 
tuk keselamatannja. 

  

   
   Pat Ricut, MIDASI 1 Gures I CAN'T HOLD YOU ANY 

“LONGER/ 

  

     

kamu tak — Saja bilang, 
dapat. 

—. Jah, 
Midas. Saja rasa, saja tak da- 
pat menahan engkau lebih la- 
ma lagi. » 

apa boleh buat, 

    LOOKS LIKE HE    

  

SUFFERIN' 
DIDN'T APPRECIATE N SASSAFRAS! 
YOUR HOSPITALITY/ H        

     

  

— Rupa2nja ia tidak dapat meng: 
hargai kebaikan2mu. 

— Astaga, ia telah lenjap. 

  
  

    

    

| | 
f | 
| 
| 

| 

| | | | 
| 
| 

|| 
|| 

| 

| 
| 

  

MMA MLM HM MAH AL LN 

fa 
ja 

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

m 
ze 
ngan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas suka ma- 
ra 

PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki un- 
tuk selamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. 
Sebotol Rp. 20.— 

SEXALIN untuk wanita jang merasa sakit bulanan (haid) 
tidak tjotjok, kurang darah dan keputihan. Se- 
botol Rp. 20.— 

A PHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.— 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak. Rp. 25.— 
A1OM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.— 

2 Rp. 15.— dan Rp. 25.— 
Harus tambah 1576 ongkos kirim,,DC PHARMA? PRODUCTS 

BANDUNG 
Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Ma: 
gelang Toko Obat HOK AN Dj. 
H 
nan 81, Djokja Toko Obat Eng 
K 
ASAM LN LL ALA AL AK, 

si CITY CONCERN CINEMAS pa 

yi 

TE Kena 22 Pee Tea Lea 

  

     

   
  

TERR. IV./DIV. DIPONEGORO 
CORPS INTENDANS A. D. £ 

    

Permintaan Penawaran Umum 
No.: 34, 35/Off. pb1./53 

I. Intendans Terr. IV. membutuhkan barang2 sbb. : | 
a.. Perkakas rumah tangga / kantor. 
b. Perkakas dapur. 

        
    

4 

€. Alat-alat pembersih. | d. Lain2 perkakas rumah tangga dan kantor. | UI. Sjarat2 barang2 tersebut akan didjelaskan oleh Kmd. | Gudang Ksatrijan Terr. IV. (Tawang 29 Smg.) , 
1. Pada tgl. 28-9”53 djam 08.00 mengenai | meubilair. Ta 1 2, pada tgl. 30-9”53 djam 08.00 mengenai lain2. | 

UI. Penjerahan: Franco Gukinterr: IV. Tawang 29 Smg. 
IV. Waktu penjerahan paling lambat tgl. 15,- 1251953, 
V. Formulier penawaran dan keterangan lain2 lebih lan- | 

djut dapat diminta pada Staf Intendans Terr. IV. Bg. It | Pembelian (bekas Gedung N.I.S. Bodjong Smg.) ka- | mar No. 65, 2 | 
VI. Leverancier jang hendak mengadjukan penawaran ha- | 

rus mempunjai perusahaan jang telah tertjatat di Per- || 
industrian. 

VII. Penawaran ditutup pada tgl. 3-10 -1953 djam 10.00 |! 
VIHI. Leverancier jang menang dalam penawaran diharus- 

kan memberikan . tjontoh2 barang jang ditawarkan 
dalam tempo 7 hari. 

Dikeluarkan : ditempat. 
Pada tgl... :-22. Sept. 1953. 
Pada djam ': 09.00. 
  

: 

| 
'CORPS INTENDANS TERR. IV. 

PS,   (Kapt. R. A. KOENTO) 

Stb. No. :15621, 

  

  

  
  

  

CL. PHARMA" E TI 

ik usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu ng sudah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mere- 

rat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele- ahan sjahwat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari nuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, kaki-ta- 

h. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran. 

Raya 114, R. Obat ,,KARU 
Toko Obat. Tek An Tong Petji- 
Ho Tong Pasuketan, ' Tiong Bie aranggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. 

UN” Djokja dan Pekalongan: 

  

  

Ini Malam premiere (u. 17 th.) 
SONJA ZIEMANN—RUDOLF PRACK— 
THEO LINGEN—PAUL KEMP dim. 

e DIEBIN VON BAGDAD" 
Ds 

Die 
(THE THIEF OF BAGDAD) 

ijerita jang tersohor — Menarik — Menggembirakan ! 

LUX 

  

GRAND Ini Malam d. m. b. (u. 17 th.) 
BA at RICHARD CONTE - JULIA ADAMS in 

HOLLYWOOD STORY'" 
The secret that rocked the lives of five fabulous people! 
Bahaja mengantjam dalam kota! Lima orang terbunuh!, 

Tjerita penuh mystery jang menggemparkan! 

  

I N b R A Ini malam penghabisan (u. 13 th.) 
5.9. ae JUDD' HOLDEN-—LARRY STEWART 

»Captain Videos I 
(MASTER OF THE STRATOSPHERE) in Cinecolor ! 

  

Besok Malam (BAGIAN 2 TAMAT) 
  

5 

Columbia Super — Serial terbesar ! 

Akan datang: Bonita Granville 

A 

ROYAL, Ini malam premiere (u. 13th.) 
SN Judd Holden-Larry Stewart 
berbareng (BAGIAN 2 TAMAT 

ad »Captain Video 
(MASTER OF THE STRATOSPHERE) 

U 
Lebih Hebat — Jebih gempar ! 

in Cinecolor. 

  

Edgar Bergen 
Charlie Mac Carthy 

,Song-Of The Open Road” 
The Years Big Musical Show ! 

Penuh Njanjian2 dan lagu2 jang menarik dan merdu ! 

  salin 

kan datang:Film India terbesar dg teks Indonnesig 

»sRAM JAN MA” atau  lahirnja 
Batara Rama 

Tjerita jang termashur ! — Siapa jang tidak kenal lakon ini ? 
Dengan RAMA, — PRABU RAHWANA atau DASA MUKA — 
HANUMAN — Radja Monjet jang gemar membela kebenaran 
dan keadilan ! Tjerita Wajang ditjiptakan dalam film ! 

  

DAR THEATRE Hari ini djam 15—18-21 d7 hy” I 
Dengan maha kebanggaan mempersem- LA Lan, 

if 

(Gi : 

    

Ba bahkan film Maha-Raksasa 

ya") ,9UO VADIS: 
Jannaan Sedjarah kebangunan Nasrani dizaman Rumawi, 

Typ Pertjetakan Semarang,  


