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diadakan ra pat   
Beria Kini Di Spanjol? 
Dengan Parasut Djatuhkan Diri Dari 

Pesawat Terbang —Rusia Tetap 
0. Membisu 1000 Bahasa 
SURATKABAR "ABC” jang terbit di Madrid pada hari Re- bo mewartakan bahwa Lavrenti Beria, bekas Kania" dalam ne- geri dan kepala polisi rahasia Sov jet, sekarang sedang bersembunji 1 setelah melarikan diri dari Rusia. Suratkabar tadi me. ngatakan bahwa berita tentang Beria itu dianggap ,,mungkin” be-      nar, tetapi tidak mau mengumumkan bukti2 apa jang ada pada. nja. Menurut , Beria telah didjatuhkan dengan Kn di- daerah La Mancha di Sepanjol Tengah. Disana ia didjemput dgn sebuah mobil jang sudah menung gu, dan kemudian dibawa kepan- tai Sepanjol. 3 £ : 

Dikatakan oleh harian itu bahwa 
Beria telah dibawa ke Sepanjol de- 
ngan sebuah pesawat terbang jang 
dikemudikan oleh -penerbang2 So- 
vjet jang dulu ikut dalam perang 
saudara di Sepanjol, dan karena itu 
mengetahui benar - tentang keadaan 
wilajah negeri itu. Beria dan anak 
buah pesawatnja semua mendjatuh- 
kan diri dengan pajung dan mem- 
biarkan pesawat tadi terbang ko- 
song dengan alat2 pengemudi oto- 
matisnja dipasang dan dengan ba- 
han pembakar jang sudah diperhi- 
tungkan untuk pada satu waktu nan: 
ti djatuh dilaut Atlantik hingga tidak 
meninggalkan bekas apa2. 

  

Woomera 

ris Akan Dilakukan Di 
Australia Tengah 

PERTJOBAAN2 den.  sendjata2 
atom Inggris tidak akan dilangsung- 
kan di Woomera Rocket Range 
akan tetapi ,disuatu tempat di Aus- 
tralia-Tengah jg djauh lebih Iuas da 
ri daerah sekarang”, demikian di te 
rangkan oleh menteri perlengkapan 
4ustralia Howard Beale pada hari 
Selasa. 2 

  
Suratkabar ,,ABC”  selandjutnia 

menjatakan bahwa wakil2 dari FBI 
(Dinas Rahasia Amerika) kini telah 
sampai disemenandjung Iberia (Se- 
panjol dan Portugis) untuk meng- 

-adakan,tanja-djawab dengan Beria 
Dikatakan bahwa utusan2 dari FBI 

: dlu. membawa ...surat2.. .kepertjajaan 
dari -wakil presiden Amerika Ri- 

United Press mengabarkan lebih 
landjut -dari Singapura bahwa dua 
orang ahli tenaga, atom Anggris, jak 
ni Lord. Ckerwell « dan Sir- William 
Penney pada Rebo pagi telah melan 
djutkan perdjalanan dari Singapura 

  

   

  

   
   

      

   
    

          

Bukamnja Di 
Pertjobaan Atom Ingge-' 

Hukum Perang Berlaku 
Dp... . OM Di Propinsi Khorassan 

Tentara Iran Lakukan Gerakan? Operasi 
(A0. Dekat, Bataa Rana 3 
4 Opsir Iran Tjoba Membakar Hangar Jualemorghi 

DIDUA BUAH kota Iran dekat tapal batas dengan Rusia 
telah diumumkan hukum perang, sementara tindakan2  pembala- 
san terhadap kaum oposisi perdana menteri Zahedi diperkeras. 
Kedua kota tsb. jalah Soumen Sara dekat Resht dipantai Jaut 
Kaspia dan Tabas, dipropinsi Khorassan dekat tapa! batas Rusia. 
bagian timur. Kabarnja disana pasukan2 pemerintah telah meng 
gunakan sendjata api dalam kerusuhan2 jang terdjadi dengan ka 

tsb. £ 

  

  

   
   

um perusuh didaerah 

  

“Berita? selandjutnja mengata- 
kan bahwa seorang kepala kepo 
lisian dan wakil komandan garni 

Panitia Harian sun di Shiraz telah diberhentikan 
PBB Tol ak S3 dari djabatannja. 7 Orang pega- 

i Nan wai jang pro-Mossadeg telah di 
Usul Russia Utk Perde- tangkap. 2 en 5 orang 

KE . CG,” Opsir angkatan udara dan pem- 
batkan Lagi Soal Kon- bantu ana pada Reba malam 

perensi Korea telah ditangkap atas tuduhan me 
“lakukan pertjobaan sabot terha- 

PANITIA PBB dalam sidang Gap lapangan terbang militer di 
nja pada hari Selasa telah meno Shale Morghi. 
lak usul Rusia supaja Sidang | Polisi pada Rebo malam telah 
Umum memperdebatkan Ieri soal menangkap lebih dari 30 orang 
konperensi politik tentang Korea. ' Partai Tudeh dalam gerakan jang 
Permintaan jang berasal dari | Silakukan kurang dari satu djam. 
RRT dan Korea Utara itu telah| Sementara itu polisi Iran hari 
ditolak dengan perbandingan sua Rebo mengumumkan bhw orang2 
ra 11 lawan 2 dan satu blangko. |iS ditjurigai jg ditangkap ketika 
Jang menjokong usul Rusia ha- | mereka sedang mondar-mandir 
nja Polandia. Pemungutan suara | didekat rumah P.M. Iran Zahedi, 
dilakukan setelah wakil A.S. me adalah orang2 jang tersangkut 
njatakan bahwa fihak komunis | dalam komplotan untuk mengan 
dapat mengemukakan masalah | tjam diiwanja. Kabar Iain me 
»turut sertanja negara2 netral da | wartakan bahwa pemerintah mi 
lam komperensi, bila konperensi |liter Iran telah mengumumkan 
betul2 sudah dimulai.” untuk pena 100 Ku aa 
Dutabesar A.S. Henry Cabot Lod-| 818 mendjadi anggauta aa 

ge Jr. mengatakan bahwa pemerin-| Yudeh dari Teheran kedaerah2 
tah A.S. jg bertindak atas nama (Jang djauh, dimana mereka itu 
PBB bersedia bertemu ,.sekali gus” akan disuruh bekerdja didjalan2 
dengan wakil2 RRT dan Korea Uta|atau di projek2 lain. 
ra untuk merundingkan susunan kon Polisi di provinsi2' dalam pada 
perensi, bila nanti dibuka di Sanlitu djuga telah mendapat perintah 
Francisco, Honolulu atau Djenewa. untuk menangkap semua orang ig 
Amerika berpendapat bahwa susu- | Gitjurigai dengan setjepat mungkin. 
nan jg sudah diterima baik oleh Si/ Hari Rebo di Teheran telah tertang 
dang Umum pada bulan Agustus jl-|kap 24 orang, dan hari. Selasa 5 
tidak perlu dirobah, jaitu jg mene-| Orang. Semua itu dituduh sebagai 
tapkan bahwa konperensi bersifat | -Se12 komunis.” 
konperensi dua belah fihak antara Lebih djauh dikabarkan bahwa ke 
negara2 jg bermusuhan di Korea, ! menterian luar negeri Iran telah me 
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Ferreira kepada Presiden Soekarno. 

Hubungan Portu- | 

  

  

  

Pada hari Senin sore ini diistana Merdeka telah dilakukan 'upatjara penje- 

rahan surat2 kepertjajaan dari duta luar biasa dan menteri berkuasa pe- 
nuh dari Republik Portugal di Indonesia, Tuan Dr. Carlos Pedro Pinto 

Gambar: Toast untuk Indonesia se- 
telah upatjara penjerahan surat2 kepertjajaan. 

  

Oleh? Dari Festival 

Krontjong Merebut 

Hati Orang? Bukares 
Pemuda Sedunia 

Rombongan Indonesia Dapat Kesan Bagus 
DENGAN MENDAPAT perhatian besar dari berbagai wakil 

Prganisasi pemuda dan para terkemuka, Reho'malam telah di 
langsungkan malam ramah tamah oleh panitia PSS, untuk menjam   dengan dihadiri pula oleh wakil Ru- nolak permintaan . kedutaan Sovjet 

sia .bila fihak sana menghendaki-| untuk mengundjungi seorang warga 
nja.” 51 negara Sovjet bernama Alioff jg da 

“ Seperti diketahui fihak komunis! lam minggu jl. telah ditangkap. Se- 
minta supaja Sidang Umum membu bagai telah dikabarkan, Alioff ini di 
ka kembali perdebatan tentang Ko- | tuduh membantu Partai Tudeh dan 
rea, dengan dihadiri oleh wakil2! memberikan uang kontan 
Peking dan Pyongyang, guna meng- orang2 komunis Iran. (Antara-UP). 
atur susunan sebuah konperensi me Kalangan militer Iran di Teheran 
dja bundar, dalam. mana turut serta |selandjutnja menerangkan ' kepada 
semua negara jg bertempur di Korea! Wartawan U.P. bahwa 4 opsir ang- 
ditambah oleh. woki!2 Rusia, India, katan udara Iran .malam @Rebo. te- 
Indonesia, Pakistan dan Birma. i leh tjioba membakar 4 hangar di la 
Sesudah selesai pemungutan suara | Pangan terbang Oualemorghi, tetapi 
panitya harian mengundurkan si-| pertjobaan ini dapat digagalkan oleh 

  
kepada 

  

Beria — Kemana larinja?...... 

chard Nixon dan dari Panity. Ketji) 
Penjelidik Senat Amerika jang di- 

peraga oleh senator Joseph McCar- # 3 : 

: Belum ada komentar. 
Hingga sekarang baik pembesar? 

Amerika maupun pembesar2 peme 
rintah Sepanjol belum ada jang men 
beri komentar terhadap berita da- 
lam harian ,,ABC” itu. 
Kebanjakan kalangan2 di Madrid 

menamakan berita tadi sebagai ..fan 
tastis”, tetapi jang mengherankan 
mereka ialah mengapa berita itu da- 
pat melalui sensor pers di Sepanio' 
Jang biasanja ragu2 untuk melepas- 
kan berita2 dalam mana dikutip ten 
2 sesuatu. putusan dari pemeric- 

. Dim. beritanja suratkabar ABU 
mengatakan bahwa pemerintah Se: 
panjol telah memberi, idzin kepada 
Beria untuk meninggalkan neger. 
itu. (Antara-Reuter). 

AO —.. Moskow tetap diam, 
“Dalam pada itu para pembesar 

ud “Sovjet Uni hari Rebo tetap menga- 
baikan' berita2 jang mengatakan bah- 
wa Lavrenti Beria, menteri dalam 
negeri Sovjet jang telah. di,,singkir- 

kan” “itu, telah melarikan diri dari 
Sovjet Uni dan kini bersembunji di- 
luar negeri. Hingga kini pers Sovjer 
sama sekali tidak muat berita2 me- 
ngenai diri Beria. Sementara itu ka- 
langan2 asing di Moskow jang mem- 
perhatikannja, - sangat menjangsikan 
kebenaran kabar2 tadi dan mereka 
berpendapat bahwa asal mulanja ka- bar2 tentang ,,Beria melarikan diri" 

“tadi disebabkan karena ada orang jg. 
rupanja mirip Beria, jang ada diluar 
Ton Uni, ditambah dengan fantasi 
esar. : 

sangsi. 
Pembesar2y dinas rahasia dan 

diplomasi di Washington, hari 
Rabu mengatakan, bahwa setjara 
teoretis ada kemungkinan, bahwa 
Beria telah melarikan diri, tetapi 
praktis sangat ketjil kemungkin- | 
annja. : 

Salah seorang pembesar di 
Washington, jang kedudukannja 
memungkinkannja untuk menge- 
tahui keterangan2 rahasia jang 
diterima oleh pemerintahnja dari 
luar negeri, mengatakan bahwa 
kemungkinan Beria telah melari- 
kan diri tadi hanja: 1:1.000.000. 
(ntara—UP), " 

    

menudju - Australia dengan TAN ONnn, hingga pk. 19.00 GMT. 
pang pesawat terbang. (Aneta). 

  

) Mossadegh Di-Gantung? 
— Didakwa Melakukan Pembunuhan 

Terhadap 130 Orang Iran 
Lan, 

HARIAN "DAILY EXPRESS” London mewartakan pada ha 
ri Rabu, bahwa bekas perdana menteri Iran Mohamad Mossadegh 
pada hari Selasa jang lalu oleh suatu pengadilan tertutup telah 
didjatuhi hukuman mati dengan djalan gantung dimuka umum. 
Harian tersebut, dalam beritanja jang berasal dari korespondennja 
di Teheran, Arthur Crook, mengatakan, bahwa pengadilan itu da- 
lam putusannja menjatakan, bahwa Mossadegh terbukti bersalah 
mengenai 9 buah dakwaan2 jang dilemparkan atas dirinja. 8 Dari 
9 buah dakwaan2 itu bersangkut paut dengan soal2 penghianatan 
dan sebuah dakwaan mengenai pembunuhan terhadap diri 139 
orang Iran. 1 

5 hadap kaum demonstran  pro- 
Shah, ketiga, berusaha me- 
rubah lembaga2 fundamentil dari 
negara. 

Berita dari Teheran itu selandjut- 
nja mengatakan, bahwa pada hari 
Kemis tgl. 24-9-1953 Mossadegh di- 
hadapkan dimuka pengadilan militer 
antuk memperkuat putusan tersebut 
ian bahwa hanja Shah-lah jang kini 
lapat menjelamatkan djiwanja. Para 
dokter angkatan darat selama pcme- 

Jang akan merupakan soal po- 
kok dalam perkara Mossadegh 
itu jalah, apakah ia setelah tgl. 
16 Agustus itu akan dipandang tiksaan hari Selasa itu berada di- : 2 Te 2 sebagai perdana menteri. Kete- samping Mosadegh, dan rengadilan » 5 2 5 

mengachiri sidangnja dengan me- | dngan- dari sumber2 pen en 
dipertjaja - menjatakan, 
Mossadegh tetap menjangkal. bah 
wa surat jang disampaikan kepa 

ninggalkan Mosadegh dalam keada- 
an pingsan. Cook seterusnja mewar- 

pendjaga2. 

dak diumumkan telah melarikan di- 
ri dengan sebuah - mobil Jeep, tetapi 
kemudian tertangkap, demikian ka- 
langan militer tadi. 

Zahedi akan bitjara di 
muka radio. 

Berita lain mengatakan bahwa 
perdana menteri Fazlollah Zahedi 
Rebo malam pk. 21.00 waktu se 
tempat akan mengutjapkan peda 
to dimuka tjorong Radio Teheran 
tentang keadaan pada umumnja 
dan tentang perhubungan Iran 
dengan negara2 asing. Pasi hari 
nja Zahedi telah berunding sela- 
ma dua djam dengan dutabesar 
A.S. di Teheran Loy Henderson. 

Rahasia Pem- 

bunuhan Ba- 

djened 
Mau Ditjulik Tapi Me- 

lawan 
MENJAMBUNG berita ten- 

tang penangkapan2 jang telah di 
lakukan oleh polisi Diakarta 
Raya terhadap 4 orang jang di 
tuduh tersangkut dalam peristiwa 
pembunuhan direktur ,,Marba” 
Ah Badjened beberapa waktu jg 
lalu, leb'h djauh dari pihak resmi 

Getana. 

    takan, bahwa pemeriksaan perkara 
Mossadegh itu telah memakan wak- 
tu hampir 3 minggu. Demikian UP. 
Sementara itu sumber: resmi 'sen- 

.diri dalam keterangannja pada hari 
| Selasa menjataakn, bahwa pemerik- 
saan pendahuluan dalam perkara be- 
kas perdana menteri Mohamad Mos- 

danja pada malam tanggal 15 
Agustus memuat firman tersebut. 

Selandjutnja Mossadegh mene- 
rangkan, bahwa ia baru mende- 
ngar soal firman itu, setelah Shah 
meninggalkan Teheran dan berto- 
lak ke Eropah. Dinjatakan selan sadegh dan pembantu2nja akan di- 

mulai dalam waktu jang dekat, dan 
dalam hubungan ini radio Teheran 
mengabarkan, bahwa  Mossadegh 
mungkin akan didjatuhi hukuman 
berat. Demikian AFP. 

Djurubitjara  pemerin- 
tah Iran Sangkal. 

Dalam pada itu seorang djurubi- 
tjara pemerintah Iran pada hari Rc- 
bo menjangkal berita2 dari ,,Daily 
Express” London jang menjatakan, 

bahwa bekas perdana menteri Mos- 
sadegh telah didjatuhi hukuman ma- 
“pada hari Selasa dengan dijalan 
menggantung dimuka umum. Dika- 
takannja, bahwa perkara Mossadegh 
Selum lagi diadili. 

Sementara itu AFP mewartakan, 
bahwa menurut keterangan hakim2 

Iran jang kompeten, dakwaan2 jang 
dilemparkan atas diri Mossadegh 
itu dapat mengakibatkan hukuman 
mati. Tetapi ada beberapa hal jang 
dapat dipergunakan sebagai pembe- 
laan. 

Dakwaan2. 
Menurut dugaan, dakwaan2 jg 

akan dikemukakan oleh djaksa 
militer dalam perkara Mossadegh 
ini akan dibagi dalam .3 hal: 
pertama, tak mentaati fir- 
man radja pada tanggal 16 Agus- 

|tus jang memuat pemetjatan Mos 
sadegh dan penggantiannja dgn | 
djenderal Fazlollah Zahedi: ke-j 
dua, memerintahkan kepada pa 
sukan2 pada tanggal 18 Agustus 

      
supaja melepaskan tembakan2 ter ' gera” mengirimkan 

si, menerangkan kepada 

djutnja, bahwa Shah tak boleh 
mengganti pemerintahan tanpa 
persetudjuan parlemen. (Antara— 
UP). 

ORANG-ORANG BELANDA 
DI INDONESIA BOLEH 
PINDAH KE AMERIKA 

Arthur V. Watkins, senator re 
publikein dari Utah (negara ba- 
gian Amerika Serikat), jang se- 
dang dalam perdjalanan di Ero- 
pah dan Timur Dekat untuk me- 
peladjari masalah kaum pengung- 

pers di 
den Haag, bahwa setiap tahun 
2.000 orang Belanda akan diper- 
kenankan diam di Amerika Seri- 
kat dan izin ini berlaku untuk ti- 
ga tahun. 

Negara? Netral Djadi Diui 
SARAN AMERIKA SERIKAT 

untuk mengadakan suatu kompromi 
mengenai persoalan komposisi Kon- 
perensi Politik Korea kini telah di 
kirimkan kepada pemerintah2 RRT 
dan Korea Utara dengan perantara- 
an Swedia, demikian diwartakan oleh 
wartawan UP dari PBB di New 
York pada hari Rebo. Dalam pesan 
baru ke Peking dan Pyongyang itu 
pemerintah Amerika mengundang 
supaja RRT dan Korea ,,dengan se- 

wakil2nja ke 

»Antara” mendapat kabar, - bah 
wa latar belakang daripada pem 
bunuhan hartawan itu, ialah pe 
merasan. Dinjatakar, bahwa dari 
hasil pemeriksaan jang dilakukan 
terhadap orang2 jang kini sudah 
ditangkap, diketahui, bahwa kom 

.plotan ini pertama2 -merentjana- 
kan mentjulik Ali Badjened serta 
.membawanja ketempat “persembu 
njian. Kemudian komplotan itu 
merentjanakan meminta uang te- 
'busan dalam djumlah besar dari 
| keluarga Ali Badjened. 

Maksud atau rentjana mereka ini 
ternjata achirnja kandas, karena ter 
djadinja pergulatan antara komplo- 

'tan tsb dengan sang korban, jg achir 
nja mengakibatkan kematian harta- 
wan itu. $ 

| Berlainan dengan kabar2 terdahu- 
lu, dari pihak resmi: diperoleh kete- 
rangan, bahwa 4 orang jg kini su- 

dah ditangkap, terdiri dari 2 orang 
Indonesia dan 2 Arab. Diantara me 
reka itu terdapat. orang jg dituduh 
memerintahkan melakukan pembu- 
nuhan dan orang jg telah melepas- 

Ikan tembakan2 sehingga menjebab- 
ikan kematian direktur ,.Marba” tsb. 

“Pemeriksaan seluruhnja mengenai 
soal ini masih belum selesai. 

Honolulu, San Francisco atau Dje- 
newa untuk membitjarakan soal 
waktu dan tempat konperensi jang 
akan diadakan nanti. Selandjutnja 
pesan itu menjarankan bahwa pihak 
RRT dan Korea Utara dapsit”feng- 
adjuakn soal ikut sertanja negara2 

netral dalam Konperensi Politik. se- 
lama konperensi itu sendiri. 

Pasal baru dalam pendirian Ame- 
rika terhadap soal komposisi Kon- 
perensi Politik itu pertama2 diumum 

4 Orang opsir itu jg namanja ti-' 

Fut kedstangan para anggauta delegasi pemuda jang telah kembali 
(ari pesta pemuda sedunia di Bukares. Malam ramah tamah tsb. 
Umoksudkan oleh panitia sebagai malam perkenalan dengan arg- 
pauta2 delegasi pemuda jg baru datang, dan untuk sekedar, men 
Cengar kesan2 jang mereka peroleh setelah mengundjungi festi- 
vyal di Rumania tsb. 

Keterangan anggota delegasi 
Dalam pertemuan ini telah ber- 

bitjara Sutojo Arcundata jg. mentie- 
ritakan pengalaman? dan. segala hal 
mengenai... festival di Bukares ini. 
Mula2 ditjeritakan olehnja bahwa 
djumlah delegasi Indonesia jg meng 
hadiri festival ke-4 ini seluruhnja 
ada 99 orang. 91 orang diantara me 
reka ini langsung berangkat dari In 

' donesia, sedangkan lainnja terdiri 

gasi Indonesia terdiri dari berbagai 
wakil organisasi pemuda, jg melipu- 
ti matjam2 golongan masiarakat di 
Indonesia. Dalam rombongan ini 
terdapat satu rombongan kebudaja- 
an jg terdiri dari 30 orang.  « 

Delegasi Indonesia menda 
pat perhatian besar. 

Sutojo selandiutnja ' menerangkan, 
bahwa selama di Bukares, » delegasi 

Indonesia mendapat: perhatian jg be 
sar .sekahi dari seluruh delegasi lain 
nja, demikian  djuga dari pemuda 
dan pemudi Rumania sendiri. Teru- 

tama sekali pertundjukan2 jg di ada 
kan oleh rombongan  kebudajaan, 

mendapat “sambutan jg sangat ha- 
ngatnja, sehingga hampir setiap ma- 
lam, rombongan - kebudajaan ini ti- 
dak henti2nja mengadakan  pertun- 
djukan2, bersama2 dengan pertun- 
djukan2 dari negeri2 lain. Indonesia 
telah memperlihatkan — tari2an dan 
njanjian2, antara lain: tari Bali, tari 
Sunda, tari ketek, Kataksini, rejog, 
legong, pentjak — Minangkabau dan 
pentjak2. lainnja. Lagu2 Maluku dan 
krontjong jg diperdengarkan oleh de 
legasi Indonesia mendapat perhati- 
an istimewa. 

. .Kompetisi2 jg di ikuti 
Selain, mengikuti atjara? festival 

mengenai . pertundjukan2, 
Indonesia djuga mengikuti berbagai 
kompetisi, antara kompetisi atletik 
jg di-ikuti oleh Suharko dan Ndalip 
Singh, dan kompetisi2 untuk menja 
nji-dan membuat sadjak, dan ma- 
tjam2 lagi lainnja. Untuk kompetisi 
menjanji, Indonesia, mendapat ha- 
diah nomor 3, jg telah dimenang- 
kan oleh Roos Sumabrata dari Dja- 
karta, sedangkan untuk sadjak2 Ha- 
di. dari Surabaja mendapat hadiah 
penghibur. Selain aktivitet2 tsb, de- 
legasi Indonesia giat mengadakan 
pertemuan2 dengan  delegasi2 lain- 
nja (inter-delegation meeting) dan 
djuga telah merajakan hari. prokla- 
masi 17 Agustus dengan. mendapat 
perhatian jg sangat besarnja dari d5 
legasi2 lainnja dan penduduk Buka- 
res sendiri. 

Delegasi dari 111 negara, 
Sutojo menerangkan betapa besar 

nja festival di Bukares jg tidak akan 
pernah dapat dilupakan oleh setiap 
pemuda-jg ikut serta ini dengan me 
ngemukakan angka2 sbb: 

Jg ikut merajakan pesta pemuda 
jg sangat hebatnja ini ialah 30.000 
orang pemuda dari 111 negara jg te 
lah dengan susah pajah datang ke 
Rumania dari segala pendjuru  du- 
nia. . 

Baik 'negeri2 di Eropa, Afrika, 

  
Lay PAN mnta 

Asia dan Amerika Utara maupun 
Selatan mengirimkan wakil2nja. Da 
ri Perantjis datang lebih dari 3.000 
pemuda, dari Itali 1.500 orang, Fin- 
landia.2.400, Austria 1.700, Den- 

AD. nark# 1:300-—-Inegris-4. 1001 -Norwe- 
gia 800 pemuda. Djuga” Algeria me 
ngirimkan 190 orang, India 150, Li- 

banon 350. Mereka ini semua terdi 

  

    

Keluarga? Tentara & Polisi 
: Ngungsi Ke Belawan 

(Pers Belanda Bikin Berita2 Sensasionil 

Tentang Atjeh 

HARI SELASA 2 kapal dari ,,Harrisons and Crosfield” tiba 
di Belawan (Medan) membawa anak2 dan isteri2 pegawai2, tenta- 
ra dan polisi dari Aijeh Timur. Kini mereka diasramakan diuni- 
kampung Belawan. Sementara itu menurut ,,Tangkas” jang meneri 
ma berita dari seorang baru kembali dari Langsa mengatakan, 
bahwa pada tanggal 21/9 jl. terdjadi pertempuran ditempat tsb. 
antara gerombolan dengan alat2 negara. Dalam pertempuran itu 
15 orang dari gerombolan mendapat luka-luka atau mati. 

Menurut berita itu, 'gerombo- 
lan tersebut datangnja dari Tela- 
gatudjuh sekitar Langsa dengan 
mempergunakan  kelewang dan 
hendak menjerang kantor C.P.M. 
Langsa. Sebelum itu terlebih dulu 
mereka menduduki stasiun kereta 
api dan djuga menghalangi dja- 
lan raja. Tapi balabantuan sege- 
ra datang dari Sumatera Timur, 
sehingga -gerombolan — dapat di- 
tangkap semuanja. Tidak diberi- 
takan berapa “djumlahnja. 

Terhadap berita ini maupun 
tentang situasi di Atjeh itu, pihak 
pemerintah masih tetap diam. 

Berita2 Atjeh sangat diper 
hatikan oleh pers Neder- 
land. 

Harian2 Belanda jang terbit pagi 
memuat berita2 tentang kedjadian2 
di Atjeh dewasa ini dengan kepala2 
jang besar2 dihalaman muka. Ha- 
rian ,,de Telegraaf” menulis: ,,Pem- 
berontakan di Atjeh. Negara Islam 
diumumkan”. Harian  Volkskrant 
menulis: ,,Atjeh memberontak terha- 
dap pemerintah di Djakarta”. Radio 
Nederland mengabarkan bahwa ,,ha- 
nja kota2 besarlah jang masih ber- 
ada ditangan tentara”. Demikian ka- 
wat Wartawan ,,Antara” Amsterdam. 

Seterusnja mengenai perkemba 
ngan2 terachir didaerah Avieh ka 
langan2 resmi di Djakarta pada 
Kemis pagi ternjata belum dapat 
memberikan keterangan2 ' lebih 
landjut. Baik dari fihak pemerin 
tah maupun dari fihak ketentara 
an dan kepolisian dinjatakan, bah 
wa. belum “dapat ditambahkan 
pendjelasan? lebih djauh kepada 
keterangan pemerintah pada Se- 
lasa malam jl. Sementara itu pa 

  

MA RI Ra aMaan naa: 

terletak sekitar stadion dalam kota 

Bukares. Tentang stadion festival 
ini, Sutojo menerangkan, bahwa se- 
luruh tribune dan tempat duduk di 
dalamnja dapat memuat penonton 
sebanjak 80.000. orang, jg selama 
festivah-berlangsung'ini selalu -penuh 
dengan manusia sadja. Stadion jg 
sangat besarnja ini dibuat hanja da 
lam tempo 100 hari sadja, dengan 

dari pemuda? Indonesia jg telah"ber “ 
ada diluar negeri. Rombongan dele- 

delegasi | 

tenaga sebanjak 4.000 orang setiap 

harinja.. Kebanjakan jg mengerdja- 
kan stadion ini terdiri dari pemuda2, 
dan peladjar dan mahasiswa, pega- 
wai2 muda, opsir2, dokter2, jg me- 
njerahkan sebagian dari. waktunja 
untuk bekerdja sukarela. 
Demikian antara lain keterangan 

Sutojo dalam malam  ramah-tamah 
tsb. (Antara). 

ri dari pemuda2 jg berasal dari ber 
bagai aliran politik dan kejakinan 
agama. 

Stadion dan kota Bukarest 
Sutojo selandjutnja menerangkan, 

bahwa festival jg telah ' meninggal- 
kan kesan jg dalam pada setiap hati 
pemuda Indonesia ig menghadirinja 
ini, dilangsungkan dalam stadion be 

sar dan berbagai gedung besarnja 'g 

Djargan Abaikan Asia 
Dalam Soal2 Jang Terutama Ber- 

talian Dengan Asia 
Hubungan Persaudaraan Asia India: Ke.e- 

rangan Nehru 

PERDANA MENTERI India, Shri Nehru, mengatakan pada 
hari Rabu, bahwa baik negara2 netral maupun negara2 jang ber- 
perang harus ikut serta dalam Konperensi Politik mengenai Ko- 
rea, karena hal itu akan berguna bagi usaha perdamaian. Ditegas- 
kannja, bahwa ia ingin membantu tertjapainja perdamaian dan 
tak hendak menghalang2i tertjapainja penjelesaian setjara damai. 
Nehru memulai pidatonja dimuka parlemen tentang politik luar 
negeri dengan menjatakan, bahwa perdjuangan kemerdekaan India 
belum selesai, selama masih terdapat bagian2 ketjil dari wilajah 
India jang berada dibawah pemerintahan asing. 

Peringatan — bagi egara2 ngabaikan Asia dalam soal2 jang 
besar. terutama bertalian dengan Asia. 

Sebagian - besar dari pidato Kepada rakjat Eropah dan Ame- 
rika ia menjerukan, supaja dja- 
ngan mengabaikan  kenjataan2 
penghidupan dan geografi dan 
memperingatkannja, bahwa akan 
mendjadi makin lebih sulit bagi 
sesuatu organisasi dunia dari ne- 
gara2 besar untuk mengabaikan 
kenjataan2 itu dan memandang 
Asia hanja sebagai tempat per- 

Nehru dipergunakan untuk me- 
ngupas kebangkitan Asia dan me 
ngutuk ketjenderungan jang ter- 
dapat dinegara? Barat untuk me- 

Insiltrean' 

  
  

Belanda 
Tertangkap Di Galela 

Halmahera 
MENJUSUL berita tentang 

adanja infiltrasi pasukan bersen- 
djata dari Irian Barat keteluk 
Kau dan Morotai, lebih djauh 
harian ”Rakjat Berdjuang” mem- 
beritakan, bahwa dari gerombol- 
an itu jang tiba di Galela, Halma 
hera, dua orang antaranja telah 
tertangkap. Mereka memakai per 
lengkapan (uitrusting) seragam 
Belanda serta bendera2 Belanda. 
...Sampai bari Rebo pihak ko- 
mando T.T. VII belum djuga ber 
sedia memberikan keterangan ten 
tang berita2 itu, hanja didapat 
keterangan, bahwa telah ada per- 
wira jang dikirim untuk menje- 
lidiki keadaan di Maluku Utara 
itu, 
  

kan oleh ketua delegasi Amerika 
Henry Cabot Lodge pada” malam 
Rebo, tidak lama setelah Panitya 
Politik PBB menolak usul Sovjet su- 
paja Madjelis Umum PBB  meng- 

(adakan perdebatan chusus lagi me- 
jngenai soal komposisi  Konperensi 
, Politik. 

Menurut Lodge saran baru jang 
kini telah dikirimkan ke Peking dan 
Pyongyang dengan perantaraan Swe 
dia itu mendapat persetudjuan dari 

  

  

Lembaga Kebudajasa led akgna 

Kea Paravasseh Camoet neo 

van Kunaenen Wetenschasaoa   
  

    

idang Di Konp. Korea 
semua 17 negara jang telah bertem- 
pur dipihak PBB di Korea, terma- 
suk Korea Selatan. Seorang djurubi- 
tjara Amerika dalam pada itu me- 

(ngatakan bahwa saran baru itu ,,bu- 
kannja berarti bahwa Amerika mel 
nawarkan kepada pihak RRT dan 
Korea Utara untuk menindjau kem- 
bali soal ikut tidaknja negara2 ne- 
tral, melainkan hanja mengemuka- 
kan bahwa Konperensi Politik ialah 
tempat dimana persoalan demikian 
itu dapat dibitjarakan.” (Antara). 

  

  

mainan politik. 

Masaalah perwakilan Asia 
dalam D. K. 

Mengenai wakil Asia dalam De-|. 
wan Keamanan PBB, Nehru menga- 
takan, bahwa tahun ini India tak 
hendak mentjari tempat dalam de- 
wan itu. 

Dinjatakan kemungkinannja, bah- 
wa Asia untuk tahun ini mungkin 
akan diwakili oleh pemerintah For- 
mosa dan Lebanon. Tampaknja agak 
djanggal, bahwa dalam Dewan Ke- 
amanan jang hendak menentukan 
nasib dunia, negara2 besar dari Asia 
dalam tuntutan2nja “akan diwakili 
oleh Formosa dan Lebanon. Nehru 

mentjemoohkan sifat perwakilan pe- 
merintah Formosa dan menanjakan, 
dimanakah sesungguhnja Asia itu 
terdapat dalam gambar. 4 

Hubungan India-Tiongkok 
Tentang hubungan2 India dengan 

RRT, Nehru mengatakan, bahwa 
hubungan2 itu sangat bersifat per- 
saudaraan, meskipun — tak berarti 

bahwa India menerima baik apa jg. 
terdjadi di RRT dan sebaliknja. 

Mengenai hubungan India dengan 
Tibet, Nehru menegaskan, bahwa 
India tak mempunjai keinginan un- 
tuk menuntut sesuatu kedudukan di 
Tibet jang tak sesuai dengan kedau- 
latan penuh dari RRT didaerah itu 
India hanja mempunjai kepentingan, 
melihat  dilandjutkannja hubungan2 
dagangnja sebagaimana semula. 

Untuk maksud itu India telah 
mengusulkan, supaja diadakan pe- 
rundingan2 di New Delhi atau Pe: 
king. (Antara-UP), 
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da tingkat tinggi telah diadakan 
pembitjaraan mengenai masalah 
keamanan, dalam pembitjaraan2 
mana kabarnja telah ditindjau ke 
adaan di Atjeh.  Pembitjaraan2 
tsb. dilakukan oleh perdana men 
teri Ali Sastroamidjojo, kepala 
staf | Angkatan Darat, Djaksa 
Agung dan Kepala Kepolisian 
Negara dan Menteri Pertahanan. 

Keterangan fihak tentara. 
Wakil kepala staf ' Angkatan 

Darat, overste Suprapto, mene- 
rangkan pagi hari Kemis kepada 
Pl-Aneta, bahwa dalam beberapa 
hari ini akan bertolak serombo 
ngan perwira dari Markas Besar 
Angkatan Darat ke Atjeh guna 
menindjau keadaan disana. 

Atas. pertanjaan, apakah dari 
tihak tentara telah diambil lang 
kah2, overste Suprapto mendja- 
wab, “bahwa tentara senantiasa 
mempersiapkan diri untuk — bi- 
lamana perlu — dapat mengada 
kan gerakan2 jang dipersiapka 
oleh pemerintah. 

Major Imam dari bagian pene ' 
rangan MBAD dalam hubungan 
ini menundjukkan, bahwa" pada 
waktu ini SOB tidak berlaku bagi 
daerah Atjeh. 

Pegawai2 Avros di- 
ungsikan. | 

Dari fihak Avros di Djakarta 
diperoleh kabar, bahwa pegawai2 
bangsa Eropa dari perkebunan2 
di Atjeh jang tergabung” pada 
Avros, telah diungsikan. .Sebagi 
an besar dari istri dan anak2 me 
reka telah diungsikan lebih dulu 
ke Medan. Pada hari Selasa me 
njusul para pegawai tsb. Pengung 
sian pegawai2 asing ini dilakukan 
atas nasehat gubernur Sumatra 
Utara, demikian fihak Avros. 

Untuk sementara mereka kini 
sebagian ditempatkan di Prapat 
dan sebagian lagi di Brastagi. 

PKI Dibela- 
kang Peme- 

rintah 
Dim Usaha Membereskan 

Soal Atjeh 
DALAM memberikan reaksi- 

nja atas kedjadian2 di Atjeh de 
wasa ini Central Comite 
menjatakan, bahwa PKI berdiri 
sepenuhnja dibelakang pemerin 
tah dalam menghantjurkan ,,ele- 
men2 kolonial-militer-feodal-fasis 
di Atjeh, di Djawa Barat, mau 
pun dimana sadja.” Selandjutnja 
diterangkan oleh CC PKI, bah 
wa kaum reaksioner dalam negeri 
melihat bahaja jang besar setelah 
mengetahui, bahwa TNI dengan 
rakjat akan berhasil menghantjur 
kan gerombolan D.I.-TII di Dja 
wa Barat. 
Untuk memetjah tenaga pemerin- 

tah dan tenaga rakjat jg dipusatkan 
untuk menghantjurkan D.L—TII di 
Diawa Barat dan dibeberapa daerah 
lain, kaum reaksioner dalam negeri 
dan kaum kolonialis buru2 menim- 
bulkan kekatjauan di Atjeh dengan 
menggunakan sentimen keagamaan 
rakjat Atjeh. x 
CC PKI berpendapat, bahwa apa 

jg terdjadi di Atjeh sekarang dgn. 
proklamasi ,,Negfra Islam Indone- 
sia” adalah ,,tidak lain daripada per 
buatan Belanda djuga, terutama Be 
landa maskapai minjak dan perke: 
bunan dalam usahanja untuk melik- 
widasi Republik Indonesia, dengan 
menggunakan kaum militer feodal- 
fasis dalam negeri.” 

Soal Atjeh bukanlah soal rakjat 
Islam Atjeh jg melawan pemerintah 
pusat, tetapi adalah kelandjutan se- 
rakan separatis dari kolonialisme 
Belanda diwaktu jg lampau.” Derni- 
kian CC PKI. (Antara). 

  

Djakarta Te- 
tap Panas 

Lagi Timbul Kebakaran2 
DIDEKAT djembatan djalan 

kekota-baru Kebajoran (Djakarta) 
Rebo siang terbit kebakaran jang 
menghabiskan sedjumlah rumah 
penduduk dan beberapa buah to- 
ko dipinggir djalan dekat djemba 
tan tsb. Kebakaran diwaktu ke- 
adaan udara sedang teriknja itu, 
terdjadi sebagai “akibat terbakar- 
nja tempat pembuangan Sampah 
dikampung Dukuh Atas, dekat 
djembatan djalan kekota-baru Ke 
bajoran jang kemudian berkobar 
dan mendjalar menjambar ru- 
mah-rumah atap. 

Kebakaran pada tempat pembuang 
an sampah tersebut djuga telah ter- 
diadi pada hari Selasa petang. Api 
jang terbit hari Rebo Siang jang dju- 
ga berasal dari tempat pembuangan 
sampah itu, rupanja disebabkan ka- 
rena masih adanja sisa2 bara api 
jang belum padam sama sekali se- 
bagai akibat kebakaran besar ditem- 
pat tersebut kemaren, sehingga oleh 
kerasnja angin jang bertiup, sisa2 
apr itu menjala dan mendjadi besar. 
Djawatan Pemadam Kebakaran 

»tiukup bekerdja berat” dalam usa- 
banja memadamkan kebakaran itu, 
baik jang terdjadi pada tempat pem- 
buangan sampah hari Selasa petang 
maupun pada Rebo siang. (Antara), 

       

PKI 

  

    

Ya 

 



    

| njelenggarakan 

| jak tgl. 21-9 mula2 didaerah Sema 

dan menuryt rentjananja akan ber- 

“kan pangkatnja, Menurut keterangan 

2 & 

— Ramai? Minta Dipendjara TN 
SI so0' petani Solider. Kawan2nja Masalah Tanah 

“Ig Ruwet Di Toradja 
Ta:     

  

" Lp 
telah memasuki k laka 
tut kepada jang berwadjib. 
duahan sedjumlah 100 or 
sengketa tamah dan telah m 

aa 

menenter   

.AH kira-kira 300 orang tani belum lama berselang 
i. kota Makale (Sulawesi Selatan) dan menun- 

ANN Her pon Kawan : 
karena dituduh tersangkut dalam | 
kukan pembunuhan2, | 

kembali. Kalau tuntutan mereka itu tidak dipenuhi, maka me- 
. reka minta supaja djuga........... dimasukkan dalam pendjara ber- 
sama-sama kawan2nja itu, Tetapi atas kebidjaksanaan pemimpin 
'A.P, dan sipil ditempat itu, keatlaan jang sedang meluap-luap itu 

ditenteramkan. Kepada mereka diandjurkan supaja kembali 
dikampung dengan tenang dan persoalan mengenai kawan2nja 
jang 100 orang itu akan diselesaikan dengan segera. Penjelesaian 
persoalan tanah di Toradja oleh jang berwadjib sampai sekarang 
masih dirasakan amat sulit, karena tidak dapat dipetjahkan dengan 
'djalan pembagian tanah2 semata2 seperti jang dituntut itu. Djalan2 
lain jg dapat ditempuh ialah pemindahan orang2 itu ke Palopo dan 

1 objek2 penghidupan baru, misalnja pengolahan tam 
bang tembaga didaerah Kalosi. Dalam pada itu pemerintah dapat 

amkan rakjat disana dengan penjelesaian surat2 tuntutan 
mereka jang sudah bertumpuk-tumpuk. 

mereka jang 

dibebaskan 

    

  

abar Kota : 

Turunkan Harga Buku? 
Sikap IPPI jabang Semarang—Per- 
lu Adanja Persatuan Kokoh Dian- 
0000 'tara Peladjar | 

: MENJAMBUNG | BERITA mengenai demonstrasi para pela- 
djar di Semarang jang akan dilan gsungkan pada tgl. 28 Sept. 1953 
mengenai penunt turunnja harga-harga buku, lebih djauh dari penuntutan 
fihak Ikatan Pemuda Peladjar I ndonesia tjabang Semarang dida 
pat keterangan 

. supaja Pemerintah me 
naik 4 kali lipat dari harga biasa. . 
sekolah tadi a 
konperensi ke V IPPI jang baru 

  

APOTHEEK PETANG HARI. | 
Hari ini Aj sek SIK JIANG 

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

PERKARA PEMBOTJORAN 
UDJIAN S.M.P, DAN S.MLA. 
. Dari Pengadilan Negeri Dja- 

karta didapat kabar, bahwa pa- | 
da hari Senin ig. 28-9 ja.d. oleh ' 
Pengadilan Negeri Djakarta akan 
diperiksa perkara pembotjoran 
udjian SMP dan SMA tahun 
1953. Sebagai terdakwa2 akan 
dihadapkan Jusuf Anwar bin ' 
Darja, pegawai pertjetakan nega- ' 
ra dan Arifin Pangeran Radja 
Bintang alias Arifin Darmawi- 
djaja, pegawai administrasi Se- 
kolah Menengah Umum Gadjah 

sbb. : Aksi terse but ditudjukan 
h menurunkan harga buku jang ternjata kini 

  

untuk menuntut 

..Aksi penurunan harga buku2 
adalah paralel dengan resolusi jang telah diambil oleh 

lalu. 

-Dikatakan  selandjutnja, bahwa 
penghalang atas kemadjuan peladjar 
dalam menuntut pendidikan bukan 

sadja terbatas pada masaalah mahal- 
nja buku2, tetapi masih banjak soal 
lagi, jaitu antaranja kurangnja  ge- 
dung2 sekolah, guru2, alat2 peladja- 
ran lainnja, kurang adanja penghar- 
gaan bagi peladjar2 jang telah ta- 
mat dalam peladjarannja dan' lain 
sebagainja. Selandjutnja disinggung 
mengenai anggaran belandja untuk 
Kem. PP & K jang dikurangi se- 
djumlah Rp. 160.457.200 dari tahun 
jang lampau. Karena hal2 jang ter- 
sebut diatas tadi, maka IPPI jakin, 

bahwa aksi peladjar jang akan di- 
langsungkan tsb. merupakan satu?- 
nja alat untuk mentjapai kesatuan 
jang sebulat?nja dikalangan peladjar 
untuk masa2 selandjutnja. Dengan 
tiada aksi persatuan, . maka - segala 
perdjoangan peladjar akan mengala- 

Mada H. Mereka dituduh mela mi kegagalan. 
kukan pentjurian. 

ACTING RESIDEN 
SEMARANG 

Berhubung dengan keberangkatan- 
nja Residen Semarang Milono ke lu 
ar negeri utk lamanja Ik. 4 bulan, ma: 
ka Bupati Semarang, Sumardjito -di | 
serahi pekerdjaan sebagai acting Resi 
den Semarang. 
PENJAKIT TJATJAR DALAM | Pelajar 

KAPAL-HADJI "KOTA 
AGUNG”- - 

Djawatan Penerangan Agama ka- 
barkan, bahwa djemaah hadji penum 
pang kapal ,,Kota Agung” jang me 
nurut rentjana akan turun di Tg. Pri - 
ok pada. hari Rebo tg. 23-9 jl., ber- 
hubung dengan berdjangkitnja penja 
kit tjatjar dalam kapal tsb., maka 
kapal itu harus singgah dulu dipulau 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 
- dipulau itu semua penumpang harus. 
turun dari kapal untuk diperiksa le- 

“bih landjut oleh  Djawatan Keseha- 
tan seorang demi seorang. Selesainja 
pemeriksaan, maka mereka jang me 
nurut dugaan dihinggapi penjakit tja | 
tjar, akan dirawat dikarantina pulau 
tsb., sedangkan mereka jang sehat | 
dibolehkan naik kapal kembali. Se- | 
terusnja ditetapkan bahwa djemaah ' 
hadji jang sehat akan turun di Tg. 

“Priok pada hari Kemis tg. 24-9 Lk. 
djam 10.00. 1 Bean 
PANITIA USAHA PENDERI- 

.. TA TJATJAD. 
Pada tgl. 21 Sept. jbl. di Sema- 

rang telah dibentuk panitia Usaha 
Penderita Tjatjad jang diketuai sdr. 
Moeljono, wakilnja.sdr. Karsono, se. 
kretaris I, II sdr, S. Soenarto, sdr. 
Soesilo “dengan dibantu beberapa: 
Pan ate Tn aa Ya 4 
MEREBUT DJUARA TJATUR 

Pa SEMARANG. As 

Menurut keterangar pertandingan 
merebut djuara tjatur Semarang jg. 
sudah berlangsung beberapa hari ini 
digedung Ta Chung Sze, kini men- 
dekati pertandingan terachir. Menu- 
rut tjatatan, djuara kelas A sudah 
dapat dibajangkan siapa jang mem- 
punjai harapan, jaitu antara Cholis 
dan Abdulkadir jang dalam 8 per- 
tandingan masing2 dapat mengum- 
pulkan angka 7/4 dan 8. Siapa jang 
akan mendjadi djuara, ini akan di- 

tentukan pada, hari Kemis malam. 
FUSI GAPPERON DAN 

GAPERONI 
Menurut keterangan “jg diterima 
Antara” Semarang, dalam pertemu 
an di Malang pada hari Senen j.l. 
Gabungan Perusahaan Rokok Nasio 
nal Indonesia (Gaperoni) dan Gabu 
ngan Perserikatan Perusahaan Ro- 
'kok Nasional (Gapperon) jg berpu- 
sat di Semarang telah ' bersepakat 
untuk an mendjadi suatu or 
ganisasi. Panitya bersama untuk me 

    

Timur akan dibentuk. 

'DJAU OBJ 

Hari Selasa jbl. telah berada di 
Salatiga Panglima: Divisi Diponego- 
ro Letkol. Bachrun jg bersama2 in- 
spektur2 Biro Rekonstruksi Nasional 
dil. sebanjak 19 orang mengundju- 
ngi objek2 CTN dan Detasemen 
Subsistensi. 

Penindjauan ini sudah dimulai se- 

  

    

  

rang, kemudian Solo, Jogjakarta dll. 

langsung sampai pada tgl, 29-9. Di 
daerah2 tsb Panglima djuga melan- 
tik anggota2 militer jg naik pangkat: 
:sebagaimana pernah dikabarkan, di 
seluruh daerah  territorium - Djawa 
“Tengah ini ada 590 orang jg dinaik- 

   

  

lebih djauh, sehabis hari Angkatan 
Perang nanti, Panglima bermaksud | 
mengundjungi daerah Sumatera Sela 
tan Na lain guna menindjau ke- 
mungkinan ditransmigrasikannja ang 
ota2 CTN Djawa Tengah kedacrah 

    “itu, 

  

|teri menerangkan, bahwa 
Irumah2 pendjara di Indonesia 

tjabang2 di Djawa| 

'tidak menjetudjui 

Lebih djauh mengenai stabiliteit 
ekonomi negara dikatakan, bahwa 
hal ini dapat ditjapai dengan djalan 
adanja keamanan dalam negeri, per- 
damaian dunia jang abadi Jan di- 
tiadakannja pengerukkan kekajaan 
rakjat oleh perusahaan? asing. 

Ditegaskan pula, bahwa dewasa 

ini terlalu banjak adanja organisasi2 
jang antaranja disebabkan 

adanja satu dua orang jang ,,ingin 
mendjadi pimpinan tertinggi”. “,Pe- 
njakit” demikian ini dikatakan ber- 
bahaja dan dapat menimbulkan per- 
petjahan jang tidak sehat dikalangan 
peladjar.  Diandjurkan selandjutnja 
untuk mengadakan persatuan jang 
kokoh untuk mentiapai hari kemu- 
dian jang lebih baik bagi pemuda 
umumnja maupun bagi peladjar chu- 
susnja. Mengenai badan kontak: pe- 
ladjar didjelaskan, bahwa ini bukan 
bersifat federatief maupun  fusief. 
Satu dengan lain organisasi akan te- 
tap bersifat berdiri sendiri atas da- 
sar masing2, demikian IPPI tjb. Se- 
marang. : 

MENTERI KEHAKIMAN KEM 
” BALI DI DJAKARTA. 

Hari Selasa petang telah terbang 
kembali dari Smg. menudju Djakarta 
Menteri Kehakiman Djody Gondoku 
sumo beserta Sekretarisnja setelah 
selama 22 djam mengadakan perte 
muan dengan para hakim di Sema- 
rang dan menindjau rumah pendja- 
ra Mlaten. 2 
Kepada pers Menteri menerang- 

kan, bahwa maksud konperensi tsb 
selain untuk mendengarkan laporan2 
dari para hakim, djuga untuk mene- 
rima usul2 mereka dan untuk men- 
djelaskan soal kebidjaksanaan poli- 
tik dari pemerintah sekarang. 

Atas pertanjaan, Menteri . mene- 
rangkan bahwa Kementerian Keha- 
kiman kini membutuhkan tambahan 
hakim dan djaksa jg tidak sedikit 
djumlahnja dan perlu dilaksanakan 
setjepat mungkin. Diterangkan, bhw 
diseluruh Indonesias hanja terdapat 
200 orang hakim sedang mestinja 
300 dan djumlah djaksa jg dibutuh- 
kan 600 orang tetapi kini baru ada 
350 orang. Oleh karena itu, pendidi 
kan tjepat bagi hakim dan djaksa 
akan segera diadakan. 
Mengenai rumah2 pendjara Men- 

keadaan 
sa- 

ngat menjedihkan dan sudah tidak 

sesuai lagi dengan sifat negara jg 
demokratis seperti Indonesia. seka- 
rang ini. Tentang perundang2an di 
katakan bahwa untuk mengganti si- 
fatnja jg lama itu pada bulan Okto- 
ber depan ini akan sudah dibentuk 
sebuah panitya jg bertugas memper- 
siapkan bahan2nja. 

GERAKAN TANI INDONESIA 
Pimpinan Pusat G.T.I. di Bogor 

mengabarkan, tjabang2 G.TI. jang 
fusi antara BTI 

dan RTI dengan alasan: 1 bahwa di 
antara BTI dan RTI terdapat perbe 
daan2 pokok, baik mengenai dasar 
atau politiknja maupun dalam tjara 
dan praktek perdjuangannja. Menge | 
nai politik negara jang penting terda 

Ipat perbedaan pokok jalah bahwa 
BTI mengakui hak milik perseorang 
an dan turun-menurun, sedangkan 
'RTI menghapuskan hak milik perse 
orangan dengan politik nasionalisasi 
semua tanah. Fusi antara BTI dan 
'RTI tidak akan dapat menambah ke 
kuatan bagi perdjuangan tani umum 
nja dan perdjuangan BTI sendiri, ka 
rena didalamnja sudah terdapat per 
tentangan prinsip dan  tudjuah per- 
djuangan. Usul mengadakan kerdja 
sama lebih dulu sebagai masa pera- 
lihan untuk “ mendekatkan prinsip 
dan pendirian dalam perdjuangan ti 
dak diterima. Pada tgl. 16 Sept. 1953 
memisahkan diri dari BTI — RT 
dan menjusun organisasi tani dng. 
nama Gerakan Tani Indonesia, 

o.sia akan mengadakan 

. 

Sidang DPRDS Kot a : 

. Semarang 

  

Idjaman Rp. 
"Kalau Melihat M 

D.P,D, dari 4 orang jang telah 
hal ini karena tidak ada tjalon2 

| Atjara selandjutnja jalah usul pem- 
baharuan pembagian seksi2 DPRDS. 
KBS. telah diterima oleh sidang, dan 
DPRDS terbagi dalam 5 Seksi2. Ada 
pun tjalon2 anggauta dalam Seksi2 
akan diadjukan oleh para anggauta 
1 minggu kemudian kepada sekreta- 

.riaat. Sidang siang hari berachir pa- 
da djam 1 siang. 2, 

Selandjutnja pada malam hari di- 
mulai djam 7.30 sidang dilandjut- 
kan, dengan dihadliri oleh 23 ang- 
|gauta dan dipimpin oleh Ketua Dr. 
Rustamadji. Dalam atjara menetap- 
kan Nama Taman Pahlawan, sidang 
berpendapat untuk menunda kepu- 
tusannja, karena pendjelasan2 baru 
dari fihak Tentara belum diterima 
oleh DPD. Kemudian pada atjara: 
usul untuk mentjari pindjaman se- 
djumlah Rp. 12.500.000.— untuk 
perluasan pasar2 dan pembuatan 
Kebon Binatang, sidang dapat me- 
njetudjuinja. Tentang perhitungan 
rentjana eksploitasi dan anggaran 
bea pemasukan, diserahkan kepada 
DPD jang akan memperhatikan sa- 
ran-saran dari DPR untuk memper- 
ketjil beaja eksploitasi. Adapun beaja 
masuk ke Kebon Binatang untuk 
para pengundjung telah disetudjui 
oleh sidang, jalah Rp. 0.25 tiap 
orang dan untuk anak2 dibawah 4 
tahun dibebaskan dari pembajaran. 
Keputusan ini berlaku mulai 1 Ok- 
tober 1953. 

ANGKATAN PERANG TETAP 
DENGAN RAKJAT. 

& 
Di kota Semarang telah disebar- 

kan surat2 selebaran jang isinja sbb.: 
Pada tnaggal 5 tober 1953 Ang 

katan Perang kita berusia genap ue- 
lapan tahun. 

Angkatan Darat, Angkatan Laut 
dan Angkatan Udara Republik 1In- 
donesia tetap sedia untuk mermiperta- 
nankan negara dan setia untuk ber- 
djoang bagi rakjat Indonesia Gan 

terus persatuan jang erat  anrara 
Angkatan Perang dan Rakjat. Hanja 
oleh persatuan kita dapat menijipta- 
kan kekuatan, dan dengan kekuatan 
itu kita dapat membela kemerdeka- 
an. Kemerdekaan Indonesia kita bela 
dan kita pertahankan dengan per- 
satuan bangsa dan kekuatan perta- 
hanan nasional. 7 

Ramaikanlah Hari Angkatan Pe- 
rang Tahun 1953 ditempat saudara 
dengan membandjiri dan  menjaksi- 
kan pertundjukkan .. ahiran..Ang-) 
katan Perang, pertandingan ketenta- 
raan dil! Ikut sertalah saudara da- 
lam Olah Raga Gerak Djalan jang 
diselenggarakan oleh Angkatan Pe- 
Irang! " Ikutilah selalu siaran radio 
|dan pers mengenai Hari Angkatan 
Perang! i 
Bergembiralah dan banggalah hati 

Sana dengan Angkatan Perang 
ita. 

  
TJERAMAH 

Pada tgl. 27 Sept. 1953 - djam 
16.00-18.00, bertempat di GRIS, 
Bodjong, Peladjar Islam Indone- 

“tjeramah 
jang akan dilakukan oleh Bapak2 
| Moch. Natsir dan Prawoto Mang 
kusasmito. Tjeramah tadi chusus 

' utk, para peladjar Islam dan pe- 
ladjar2 lainnja. Para peladjar di- 
harap menghadliri tjeramah' tadi. 

PENIPUAN MODEL BARU. 
Pada hari Selasa malam jbl. di 

muka Mesdjid Besar Semarang ter- 

djadi penipuan jang perlu mendapat 
perhatian. Seorang jang disebut sa- 
dja A. mempunjai sepeda jang di- 
pindjamkan kawannja nama H. Hal 
ini rupa2nja diketahui pendjahat R. 
jang setjara kebetulan bertemu de- 
ngan H. dimuka Mesdjid. R. kemu- 

«Dikenakan Kartjis Rp. 0.25 ' 
SIDANG DPRDS Kota Besar Semarang 

tgl. 23 Sept. siang hari, pada waktu pembukaan djam 10 telah di- 
hadliri oleh 20 anggauta. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Su- 
njono Hs., karena Ketua Dr. Rustamadji tidak hadlir. Atjara per- 
tama dalam sidang ini, jalah melengkapkan 

memutuskan untuk menunda penambahan anggauta D.P.D. 

'importur biasa, 

bersama Rakjat. Mari kita pel'hara | 

Tjari Pin- 
& 

   
atjan Dan Monjet 

djumlah  anggauta 
ada mendjadi 5 orang. Dalam 
jang diadjukan, kemudian sidang 

| Pentjabutan 
 Cambries Dari 

Koperasi Batik 
'Tindakan ,,Geruisloos” 
Jang Timbulkan Akibat 

Besar 

BERHUBUNG DENGAN berita 
mengenai tindakan Menteri Perekono- 
mian Mr. Iskak Tjokrohadisurjo jang 
mentjabut usaha import cambrics dari 
tangan Gabungan Koperasi Batik 
Indonesia dan menjerahkannja kepada 

sehingga menimbul- 
kan protes jang tadjam dari pihak 
GKBI, maka ,,Pedoman” menulis 
dalam tadjuk rentjananja pada tang- 
gal 22 September dengan kepala: 
»Geruisloos” djadi ribut antara lain 
sebagai berikut: 

Tak perlu diterangkan, bahwa 
pemilihan diatas (jang dimak- 
sudkan ialah penundjukan ,,Suez” 
dan ,,Gunung Prahu” oleh Men- 
tri Iskak. Red. Antara) itu sulit 
dapat dihubungkan dengan per- 
timbangan2 ,,memadjukan per- 
ekonomian nasional” atau ,,me- 
madjukan pengusaha nasional” 
sebagaimana jang Ginjatakan 
berkali2 oleh Mentri Iskak dida- 
lam keterangannja kepada pers. 
Kalaupun ada  disinggung2 pe- 
ngertian ,,nasional” atau ,,na- 
nionalis” . didalam perkara itu, 
sudah terang tersinggungnja pe- 
ngertian itu adalah dalam arti 
dan hubungan jang berlainan sa- 
masekali dari pada umumnja di- 
maksud dengan pengertian itu, 
Bagaimana segi2 hukum jang 
berhubungan dengan kedjadian 
diatas itu kita serahkan sadja 
kepada instansi jang bersangku- 
tan. 

Kita disini hanja hendak me- 
ngemukakan arti manipulasi2 ter 
sebut sebagai salah 
dari praktek politik dinegeri ki- 
ta, jang sungguh berbahaja se- 
kali djika tidak dibatasi, baik 
oleh instansi2 resmi maupun oleh 
pendapat umum. Tjaranja ke- 
kuasaan telah disalah-gunakan 
adalah sedemikian menjolok ma-| 
ta, sehingga, kalaupun  tadinja 
hendak digunakan  setjara ,,ge- 
ruisloos” ternjata toh menimbul- 
kan keributan jang tjukup ba- : 

'njak, berhubung ahngkupi Sa Na aa kepada. pemerin 
kepentingan jang demikian ba-| 
njak dan beranekawarna. Pengu- 
saha2 nasionalpun tak akan da- 
pat menerima tjara2 seperti  di- 
lukiskan diatas. : 

12”: Djuta|, 

jang berlangsung | 

satu segi | 

  

Diakarta dilangsungkan djuga suatu 

  
Sebagai atraksi dalam Ulang Tahun ke-8 Palang Merah Indonesia di 

,.pesta-rimba” jang diikuti oleh anak- 
anak jang memakai pakaian bermatjam ragam. Gambar: sebuah pakaian 

kurtjatji jang digunakan oleh salah seorang pengikut. 

  

KEPUTUSAN2 KONGRES 
K.BI. 

Kongres K.B.I. seluruh Indonesia 
jang dilangsungkan di Jogjakarta pa 
da tanggal 18 sampai 20 September, 
antara lain telah mengambil keputu 
san2 mengadakan beberapa perubah 
an anggaran dasar anggaran tetang- 
ga hingga sesuai dengan keadaan 
waktu sekarang. Bendera K.B.I. jg 
lama dirubah sedikit, ialah warna 
Merah dan Putih dipisahkan oleh se 
buah garis diagonal, sedang untuk 
setangan leher tetap ' Merah-Putih. 
Lain2 keputusan mengenai beberapa 
perubahan dan peraturan. Achirnja 
sebagai formateurs telah dipilih Dr. 
Sahir, Dr. Soetarman dan  Hertog 
untuk membentuk Pengurus Besar 
dan Kwartir Besar baru. 

MAGELANG 
TAMU UNESCO MENINDJAU 

. OBJEK PENDIDIKAN. 

  

Dua orang tamu utusan Unes 
Mr. Lite dan Mr. Maksut dari 
PBB seksi pendidikan dan Huta-: 
soit dari Kementerian PP dan K 
Djakarta, pada hari Sabtu pagi 
telah tiba di Magelang. Didesa 
Pajaman disambut oleh bupati 
Judodibroto, Baroja kepala Dja- 
watan PP dan K kabupaten, Njo 
nja Sumantri dan Ngalim anggau 
ta DPDS kabupaten dan kota ba- 
gian seksi pendidikan. Kedua ta- 
(mu kedatangannja di Indonesia 

ndonesia selama 1 
tahun bekerdja - pada. Kemente- 
rian PP dan K, untuk mengum- 
pulkan bahan2 mengenai masa- 
lah keharusan kewadjiban bela- 
djar. Selama di Magelang jang ddi-   Apa jang terdjadi dengan im- 

port cambrics itu mentjerminkan 

njak bedanja dengan pandangan 
beberapa menteri terhadap mem- 

pergunakan kekuasaan2 dan pe- 
ngetahuan jang diperoleh dalam 
djabatan2 resmi bukanlah untuk 
kepentingan umum, melainkan 

pertama2 untuk kepentingan pri- 
badi, kontjo ataupun partai. 

Saluran2 organisasi negara, 
Ukuran2 dan moral kenegaraan 

dan lain2 sendi organisasi negara 
menurut pandangan itu bolehlah 
diindjak2, asal menguntungkan 

diri dan golongan. Tak perlu di- 
terangkan lebih  landjut, bahwa 
pandangan jang demikian itu 

| berarti melenjapkan semua dasar 

untuk. organisasi negara kita, 
bahkan dasar2 seluruh kehidupan 
bersama sebagai bangsa. Demi- 
kian Pedoman” menutup kara- 

ngannja.   dian menjatakan ada seorang jang 
mempunjai tjintjin emas jang hen- 
dak ditukarkan sepeda. Tertarik de- 
ngan adanja penawaran tadi, “maka 
H. achirnja djuga bertemu dengan 
orang jang membawa tjintjin jang 
-achirnja terdjadi tukar-menukar, ka- 
rena harga tjintjin dan sepeda tadi 
ditaksir pun tidak berbeda djauh. 
Tetapi setelah esok harinja tjintjin di 
periksakan, ternjata tjintjin tsb. pal- 
su. Baik R. maupun jang menukar- 
kan tjintjin itu tidak diketahui tem- 
pat tinggalnja. Soal tadi kini dalam 
pengusutannja fihak jang berwadjib. 

BEBERAPA TANGKAPAN. 
Beberapa hari jang lampau  di- 

gudang HW Semarang telah terdjadi 
pentjurian beberapa dosin singlet jg. 
mendjadi miliknja seorang jang ting- 
gal di Pekodjan no. 77. Berkat ak- 
tiviteitnja Polisi, 2 orang kini dapat 
ditangkap dan mengaku terus te- 
rang perbuatannja. 70 Dosin telah 
didjual dengan harga Rp. 1750.--. 
Baru2 ini 2 orang jang bekerdja ke- 
pada perusahaan sandal ,,tjap Bi- 

karena dituduh mentjuri 
sandal. 

. PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi menurut tjatatan 

Dunlop & Kolff Semg. tgl. 23 Sept. 
1953 adalah sbb.: Kapok C kedja- 
dian 775 Okt./Nop. m.v.: kedjadian 
880 Sept. lev.: pendjual 780 Okt. 
lev. m.v.: pendjual 790 Okt. Iev. z.v.: 

720, Kopi Rob. Ond. WIB/I nom. 
915, Excelsa WIB/I nom. 950: Ke- 
dele pmi Djember nom. 185 Semg.: 
Tepung gaplek  nom. 46.50 Okt./ 
Nop.: Gaplek pembeli 37 ex kereta 
Semg. z.z., Kedele gendjah pendjual 
205: Djagung putih pembeli 115 
ready Semg.: Katjang glondong pi- 
lihan pendjual 180 ready Semg., Ka- 
tjang osee tidak terpilih pembeli 
227.50 Sept./15 Okt.: Katjang me- 
rah djual 150, Hidjau julik pen- 
djual 205,  Hidjau toatjeh pendjual 
230, Beras kretek TC Tjeree pem- 
beli 160: Widjen hitam pembeli 215, 
Karung hidfau HC  kedjadian 4.25 

ruwang” telah ditangkap oleh Polisi, ! 
6 pasang | 

“Ima: 17.05 Dunia kanak2: 17.45 Sen- 

Kopi Rob. Kampong pendjual 680/ 

    
SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

. Semarang, 26 Sept. 1953: 
Djam 06.10 Tjiptaan Liszt: 06.45 

Irama Trio, “07.15 Orkes Gaodon 
Jenkins: 07.30 Irama ringan, 12.00 
Gending Beksan oleh Karawitan Stu 
dio, 13.15 Gending Beksan: 13.40 
Gending Beksan (landjutan),: 
Taman Kusuma asuhan Pak Djang- 
kung, 17.45 Hidangan Martono, 
18.00 Obrolan Pak Patrol: 18.15 Hi- 
dangan O.K. Hoo Hap Gie Bu Kiokj 
19.15 Siaran Penerangan: 20.30 Hi- 
dangan piringan Kuksma, 21.15 Pi- 
lihan Pendengar Klasik: 22.20 Pem- 
batjaan Buku, 23.00 Tutup. 

| Surakarta, 26 Sept. 1953: 
Djam 06.03 Bing Crosby. meraju, 

06.15 Gerak badan pagi: 06.45 Sal 
“Saulius: Jitno dan Didi: 07.15 Joe 
Loss Freddy Martin Sidney Thomp- 
son: 07.45 Dari Bali, 12.03 Suara 
bersama, 12.15 Duke Ellington de- 
ngan Ork.: 12.45 Setengah djam de- 
ngan Dharnoto Ouartet, 13.15: Tjip- 
taan Rimsky Korsakov, 13.45 Hibu- 
ran siang oleh O.K. Widjaja Kusu- 

dja gembira, 18.15 Piano tunggal, 
18.30 Rajuan pulau Kepala oleh Bu- 
luh Perindu, 19.15 Kontak dengan 
Pendengar: 19.30 Bingkisan Penjiar: 
20.30 Riang gembira oleh Dendang 
Teruna: 21.20 Klenengan mat-matan, 
2215 Klenengan mat-matan (landju- 
tan), 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 26 Sept. 1953: 
Djam 06.10 Suara merdu: 

Konsert ringan untuk pagi hari, 
07.10 Dengarlah Hadi dll. ”2 djam 
Irama tango, 12.08 Permainan pel- 
bagai alat musik: 13.00 Petikan dari 
beberapa Opera, 13.15 “Tembang 
Sunda: 13.45 Kel Meraju meriahkan 
siang, 14.15 Walsa dalam orkes Be- 
sar, 17.00 Genderan sore: 17.45 
Genderan sore (landjutan):. 18.05 
Hiburan malam Minggu, 19 15 Bing- 
kisan Penjiar, 19.40 20 memt ke Pu- 

lau Impian, 20.15 La Va'lse tjipt. 
Debussy: 20.30 Rajuan malem Ming 
gu oleh Eddy, 21.15 Malam" Mana-   per lembar, Tali goni pendjual 4.25   per kg. 
suka A.P., 22.15 Ma'am Manasuka 

“kundjungi 
suatu mentaliteit jang tak ba-i 

isampai sekarang ini masih me- 

17.051 

06.40 

S.R.. VI, Djambon, 
Yandjunganom, Salaman, S.M.P. 
S.M.A. dan S.R. VI, S.G.B. desa 
Pajaman. Dihadapan murid2 
S.G.B. Mr. Litle mengandjurkan, 
supaja lebih dulu mengenai anak 
dari pada isi buku jang dipeladjar 
kan, Mr. Maksut menambahkan, 
agar anak2 itu benar memperhati 
kan “peladjaran, karena umur 
jang diberikan oleh Tuhan tidak 
tjukup untuk mengedjar segala 
ilmu. 
“Menindjau di S.M.A. oleh Te- 

djana direktur sekolah tsb, dibe- 
trikan bahan2 setjukupnja. Dite- 
rangkan, bahwa didaerah Kedu 
dari djumlah 40 S.M.P. - hanja 
mempunjai sebuah S.M.A. negeri 
bagian B, jaitu di Magelang. Ma 
sa udjian penghabisan jl. seba- 
njak 1500 anak lulus. Sedangkan 
sekolah jang ia pimpin hanja da- 
pat menerima 153 anak. Lainnja 
tidak diketahui dimana mereka 
harus meneruskan peladjarannja. 

' Sebagai diketahui, bahwa ge- 
dung S.M.A. negeri-di Magelang 

numpang disalah satu gedung Se 
kolah Rakjat di Botton. Gedung 
jang lama untuk kepentingan per 
djuangan, pada waktu clash ke- 
dua telah dibumi hanguskan. 

BUPATI WONOSOBO AKAN 
12 DILANTIK 
Didapat keterangan, bahwa 

R. Umar Surjokusumo bupati 
Wonosobo jang baru, pada tang- 
gal 24 September 1953, akan di- 
lantik oleh Gubernur Djawa Te- 

  

  

HARIMAU BERKELIARAN DI 

SLOGOHIMO (WONOGIRI) 

Bebebrapa hari jang lalu penduduk 

Slogohimo, dalam wilajah kabupaten 

Wonogiri, telah digemparkan oleh se 

ekor harimau, jang diwaktu malam 

berkeliaran ditempat tsb. untuk men 

tjari mangsanja. Banjak hewan jang 

dipelihara penduduk telah hilang 

mendjadi mangsa harimau itu, dian 

taranja kambing, andjing, ajam dsb. 

| Achirnja, waktu “harimau itu pada 

suatu sore dilihat oleh penduduk se 

dang berada disebuah rumpun bam- 

bu didesa Ngemplak kelurahan Ma- 
de, penduduk segera mengepung tem 
pat sembunji harimau itu dan mem 
beritahukan hal itu kepada jang ber 
wadjib. Dengan 3 kali tembakan ka 
'rabijn dari seorang anggota Polisi 
Negara, berachirlah riwajat penggang 
gu keamanan desa itu. 

Sebuah dam/bendungan air kini se 
dang dibikin dengan setjara gotong- 
rojong oleh rakjat. dukuh Ngabean 
daerah Ampel, Bojolali, jang seluruh 
nja akan memakan beaja sebanjak 
Rp. 44.500,—. Dari beaja sebesar itu 
jang dipikul oleh rakjat dengan se- 
tjara  gotong-rojong ada Rp. 31. 
150,—, sedang lainnja ialah Rp. 13. 
500,— dipikul oleh Djawatan Peng- 
airan setempat 

Menurut perhitungan, dengan ada 
nja bendungan air tsb tanah seluas 
170 ha. akan mendapat air jang tju 
kup. 

BERITA2 SINGKAT 
: DARI SOLO. 

Pemerintah Kota Besar Surakarta 
telah menerima uang lagi dari Peru 
mahan Rakjat sebanjak Rp 625.000 
untuk pembangunan sebanjak 45 
buah Perumahan Rakjat baru. 

45 Buah Perumahan 'Rakjat jg 
akan dibangun itu akan terdiri dari 

2 matjam, jalah: 20 buah dari type 
A masing2 dengan beaja Rp 15.500, 
dan 25 buah type B masing2 dengan 
beaja Rp 12.500. 
Dimana rumah2 baru itu akan di 

bangun, belum diketahui. 

Oleh Pemerintah Kota Besar Su 
takarta tidak lama lagi akan dapat 
dimulai dengan perbaikan  assaine- 
ring Kampung Danukusuman, kare- 
na beaja untuk itu baru sadja telah 
diterima dari Kementerian Pekerdja 
an Umum dan Tenaga. 

Beaja jg telah diterima itu ada se 
banjak Rp 246.000. 

Pada tgl. 30-9 j.a.d. ditunggu ke- 
datangannja di Solo serombongan 
anggauta Seksi Keuangan Parlemen, 
jg akan menindjau keuangan dae- 
rah. 

Penindjauan itu diperlukan, guna 
penentuan financiele verhouding an- 
tara Pemerintah Pusat dan Daerah, 
jg akan dimadjukan kepada  Parle- 
men. 5 
Menurut rentjana, rombongan itu 

akan terdiri dari: Mr. Sumanang, 

Rasuna Said, Sundjoto, Ds. Rotty, 
dan Hutomo Supardan. 

Serombongan anggauta2  DPRDS 
Bloro pada tanggal 24-9 j.l. akan 
mengadakan penindjauan dalam Ko 
ta Besar Surakarta. 
Rombongan tsb akan dipimpin 

oleh Bupati Blora Sudjono, jg sebe- 
lumnja itu adalah Sekertaris Karesi 
denan Surakarta. 

Pada tgl. 22-9 dan 23-9 jl. Pangli- 
ma Divisi IV Overste Mohd. Bach-   ngah Budiono atas nama menteri 

Dalam Negeri. Pelantikan dilaku- 
kan dipendopo kabupaten dan | 
akan dikundjungi oleh para pa- ' 
mong prodjo dari daerah karesi- ' 
denan Banjumas dan Kedu. Bu- 
pati ini adalah sebagai ganti- 
nja bupati Kadiri jang telah di- 
Pegaa ke kabupaten  Tjila- 
Jap. 

MALAM Mn KONGRES 
.H 

Malam Sabtu -digedung N.V. 
Kedu Magelang telah dilangsung- 
kan malam recepsi, sebagai pem- 
bukaan kongres S.H.O. (pentjak) 
seluruh Indonesia, kongres mana 
diadakan selama 3 hari. Hadir 
dalam recepsi tsb wakil organisa 
si pentjak setempat, utusan resi- 
den Milono Semarang, bupati dan 
Walikota Magelang, wakil organi 
sasi dan partai. 

Dalam recepsi tersebut berpi- 
dato Moh. Djumali dari. pusat 
Djawatan Kebudajaan Kemente- 
rian PP dan K seksi pentjak di 
Jogja, jang mendjelaskan man- 
faatnja pentjak didalam masjara- 
kat Indonesia. Kongres tersebut 
adalah jang ke IX, untuk merun- 
dingkan masalah dunia  pentjak 
dan organisasinja. 

Pada malam recepsi telah di- 
adakan. hiburan, dengan  bebera- 
pa pertundjukan Tari Srimpi, pen 
tjak S.H.O. perang Handoio Bu- 
gis dan perang tjakil bambangan   (landjutan), 23.00 Tutup. dari Sri Pengudi Budojo. 

  

1404 buah kapal 

run berada di Surakarta, untuk me- 
nindjau object2 CTN dan BRN. 

DJUANA 
PELUNTJURAN KAPAL 

PERIKANAN BARU 
1 

| Hari Selasa di Djuana telah dila- 
kukan upatjara peluntjuran kapal ba 
ru untuk perikanan. Kapal tsb jg di 

'namakan Ardjuna dan besarnja 50 
ton, adalah kapal pengangkut peri- 
kanan laut jg dipesan oleh Jajasan 
Perikanan Laut Pusat. Pesanan Ja- 
jasan tsb meliputi djumlah 20 buah 
kapal kepada perusahaan pembiki- 
nan kapal di Djuana jaitu perusaha- 
an Belanda ,,TAAT”, dan ,,Ardju- 

na” adalah kapal pertama jg selesai. 
Harga 20 buah kapal jg dipesan itu 
Lk. 15 djuta rupiah. 

| Upatjara peluntjuran ,,Ardjuna” 
tsb dipimpin oleh Suparso dari Jaja 
san Perikanan Laut Pusat dan di 
hadiri oleh wakil Kementerian Per- 
tanian, wakil2 Gubernur Djawa Te 
ngah dan Djawa Timur, wakil Dja- 
watan Pelajaran Pusat dan lain2. 

| Menurut wakil Kementerian Per: 
tanian,  Siswosubroto, pesanan 20 
buah kapal tsb. termasuk rentjana 

|S tahun dari Djawatan Pelajaran di 
mulai tahun 1953 'ini. Menurut ren 
tjana itu, akan dibikin 2.500 buah 
kapal untuk perikanan. Sebelum ren 
tjana 5 tahun tsb, untuk perikanan ' 
telah dapat diselesaikan pembikinan 

berukuran  ketjil, 

:fjang terbesar diseluruh dun   
  

Kenalkan: Sutrisno 
Atlit Djawa Tengah Jg Petjahkan Re- 
kor Lempar Tjakram—Kalau Tak Me- 
rokok Tak Bisa Melempar — Mengapa 

Didjauhi Gadis ? 
(Oleh: Wartawan Kita Di Medan) 

ORANGNJA BESAR, kulitnja sawo . mateng, itulah atleet 
Soetrisno dari Djawa Tengah jang pada hari pertama dilangsung- 
kannja perlombaan atletik, ialah pada hari Senin hari kedua dari 
PON III, telah berhasil memetjah kan rekord Indonesia dalam lem- 
par fjakram, atas nama Kahanami jang terdjadi pada tahun 1950 
dengan lemparan sedjauh 34,15 M. Lengan Soetrisno jang kuat 
gespierd itu telah berhasil melem parkan tjakram sedjauh 34,78 M. 
Apa jang sudara mau tau dari saja? Demikian 
kita mendekat kepadanja ditempatnja diatas tribune, 
beristirahat dalam menantikan waktu  finale tjakram 

ia bertanja ketika 
dimana ia 
(sebelum 

   

finale lemparannja 34,45 M, pada finale 34,78 M). ,,Saja bukan 
tukang omong” demikian katanja sambil tersenjum, djadi baiklah 
sdr. mengadjukan pertanjaan djika ingin mengetahui tentang diri 
saja, 

Sebenarnja  Soetrisino bukan 
.Nnewcomer” dalam lapangan at- 
letik. Diantara teman2nja ia men 
dapat gelaran jang populair, jg 
sebenarnja mungkin mengandung 
pudjian akan kekuatan badannja 
ialah: Babi. Entah dia senang 
tidak dengan gelaran jang kurang 
enak bunjinja itu. Iapun dalam 
tahun 1952 . telah menggondol 
kedjuaraan PASI dengan lempar- 
an tjakram 32,98 M. Dalam PON 
III ini dia akan tampil dalam 3 
nomer, djadi selain lempar tja- 
kram djuga lempar peluru dan 
lembing. 

Kegemarannja: mbhedil 
manuk. 

Meskipun . bukan ”tukang 
omong” achirnja keluar djugalah 
”tjerita” sedikit tentang  dirinja. 
Ia berumur 29 tahun, mempunjai 
tinggi 1,72 M dan berat 84 Kz. 
”Married?” tanja kita. O, not yet 

| married” djawabnja sambil terta- 
wa. Agaknja de meisjes takut ke- 
pada saja, akan ukuran2 figuur 
saja jang begini, demikian ia ber- 
tjeritera sambil berkelakar. . En- 
tah kebenarannja, gadis2 Jogja 
tentu jang lebih tahu. 

Sedjak dibangku sekolah SM— 
SMA' di Solo sampai sekarang ia 
mendjadi mahasiswa pada fac. 
Hukum-Ekonomi Sosial dan Poli 
tik di Gadjah Mada Jogja, djadi 
telah 10 tahun ia berketjimpung 
dalam dunia atletik. Dalam lati- 
han-latihannja jang achir2 ini ia 
pernah melempar tjakram se- 
djauh 36 M, tetapi jang tidak bi- 
sa dilakukannja dalam perlomba- 
an-perlombaan. Lemparannja da- 
lam perlombaan terachir di Dja- 
watengah baru? ini jalah sedjauh 
34,47 M jang telah berarti pula 
pemetjahan rekord Indonesia. Di 
tanja mengenai kegemaran2 atau 
pun hobby-nja dalam kehidupan 
sehari2 dengan tjepat ia mendja 
wab: bioskoop dan... berburu 
burung. Djika saja tidak berlatih 
atletik, maka boleh dipastikan 
saja sedang memburu burung. Ini 
saja rasakan sebagai sport kedua, 
demikian katanja. Kita lihat dia 
duduk sambil merokok. ,,Apa sdr, 
diperbolehkan. oleh dokter untuk 
merokok?” ,,Ah, katanja, pada 
pokoknja seorang atleet harus hi- 
dup teratur, dengan tidak mero- 
bah kebiasaan jang telah terlan- 
djur ada. Ini dapat sdr. batja pu- 
la dalam buku tentang hidup se- 
orang atleet. 

Andai kata saja dilarang tidak me- 
rokok untuk 3 hari, maka jakin saja 
sama sekali tak akan bisa melempar 
tjakram atau peluru sebagaimana di 
harapkan. Kekuatan saja mungkin 

malahan akan berkurang sekali. 
Apa jang sdr. rasakan berat atau 

sukar selama PON III ini, demikian 
kita menjela bertanja lagi.  Setjara 
terus terang dikatakannja bahwa se- 
benarnja lapangan di Medan tempat 
melempar tjakram, baginja dirasakan 
terlalu ,,empuk” atau lunak”. Hing- 
ga ini berakibat dengan terlalu ma- 
dju -kakinja waktu habis melempar 
pada lemparan jang pertama dan 
oleh jury dianggap tidak sjah. Ini 
sangat sajang, katanja, sebao lem- 
paran tsb. sebenarnja adalah sedjaun 
34,80 m. Djadi saja rugi bewerapa 
centimeter, : 

Atleet jang berasal dari keluarga 
.Solo djekek” ini achirnja menekan- 

kan bahwa sangat berat djuga di- 
rasainja perdjalanan dari Djawa Te- 
ngah ke Medan baru2 ini. Sebagai 
diketahui, roribongan Djawa Ter-gah 

dari Semarang naik ' kapal Plancius 
jang kemudian disambung dengan 
kapal Tasman mulai Djakarta, ber- 
sama rombongan Djawa Barat. 
Untuk PON ke-4 nanti jang mu- 

dah2an masih dapat saja ikuti, de- 
mikian “Sogtrisno,. djika perdjalanan 
diselenggarakan dalam keadaan se- 
bagai jang baru lalu ini, demikian 
sukar dan tak memuaskan akkomo- 
dasi kapainja, terpaksa saja akan ti- 
dak pergi, bagaimana pun hati akan 
ingin. Pendapat ini kita dapat setu: 
djui dan dengan kita para peserta 
olahraga sendiri. Hidup kurang ter- 
atur diatas dek, kekurangan2 air se- 
lama beberapa hari, sungguh akan 
memberi pengaruh djelek akan pres: 
tasi mereka masing2. 

Pensi" 
Dr. CHMELZER, dari Univer 

sitet Heidelberg, hari Selasa ini 
kepada para ahli ilmu alam me 
ngatakan bahwa synchroton (pe- 
metjah atom) Eropa jang akan 
dibangunkan di Djenewa oleh 
Federasi Eropa untuk Penjelidi- 
kan2 Nuclear, akan Naba 

Lebih djauh dikabarkan bahwa 
Dr. Chmelzer mengatakan pula 
bahwa synchroton itu tadinja di 
rentjanakan untuk memperguna 
kan 10.000 djuta volt, kini akan 
dibuat atas dasar methode baru 
untuk kekuatan 309.000 djuta 
volt, Demikian Reuter, 

  

Pembikinan 404 kapal ini, jg selesai 
dalam 2 tahun jg lalu, adalah terma 
suk Rentjana  Kesedjahteraan  Isti- 
mewa dari pemerintah, jg penjeleng- 
garaannja (pembikinan kapal2 tsb) 

diserahkan kepada Jajasan Perika- 
nan Laut Pusat. 

  

  

— SI GRUNDEL — 

Ban kalau mau lihat saja tak 
usah bajar deh,........     
  

Sport 
  

PERTANDINGAN KOMPETISI 
PES 5, 

Kesudahannja pertandingan kom- 
petisi sepakbola PSIS jang dilang- 
sungkan pada tgl. 19 Sept. sbb.: SSS 
2 — Garnizoen2 2—2: Romeo 2 

— 2 TCS2 2—3, Union 3 — Poris 3 
2—4, tgl, 20-9: Tjahaja Semg. I — 

Poris 2 3—3: TCS 3 — Garnizoen 3 
3—3, Poris4 — Union4 43, 

Atjara tgl. "26-9: Garnizoen 2 — 
Union 2, Kalisari, Romeo 3 — Tja- 
haja Semg. 2, Pontjol: Union 4 — 
SSS 4, Seteran: Tgl. 27-9: Poris: 3 —— 
Garnizoen 3, Kalisari: SSS 3 — 
Union 3, Seteran: T.C.S. 4 — Polisi 
4, Pandanaran. 
WU CHUN YU DJUARA 
RENANG GAJA PUNG- 

GUNG 100 M 
Wu Chun Yu djuara renang muda 

dari RRT dalam renang gaja pung- 

gung 100 M telah keluar sebagai pe 
menang dalam perlombaan Festival 
Pemuda Sedunia ke-IV di Bukarest. 

Setelah ia tiba dari Bukares di Pe 
king, dalam intervieuw pers ia mene 

rangkan, bahwa kemenangamnja 'itu 
adalah bakat faktor2 jang menentu- 

kan selama ia mengadakan ' latihan 
di Moskow. Dalam latihan di Mos- 
kow selama 2 minggu dan mendapat 
guru renang jang menjediakan wak 
tunja 4 djam setiap hari guna mela 
tih ia berenang. 
Waktu jang ia tempuh dalam re- 

nang gaja punggung 100 M adalah 
1 menit 8,4 detik, 3 detik lebih ku- 

IE daripada — rekord  Olympiade 

Sebagaimana diketahui,  rekord 
Olympiade XV ditjapai oleh Oyaka- 
wa (Amerika) dalam waktu 1 menit 

5.4 detik. Pada waktu latihan di Mos 

kow waktu jang  dipergunakannja 
adalah 1 menit 6,4 detik. 

Ae AT NATA 
27 OPSIR ALRI LULUS DARI 

DEN HELDER. 
Dengan ,,Oranje” telah berangkat 

ke Indonesia 27 opsir Angkatan 
Laut Indonesia jg telah lulus dari 
Den Helder. Ini adalah rombongan 
pertama jg dikirim dari Indonesia 
sesudah pemulihan kedaulatan dan 
kini lulus -dari Den Helder. 
Dengan kapal itu berangkat pula 

Ilen Soerionegoro, bekas pemimpin 
,Antara” Amsterdam, jg sebagai di 
ketahui kini diganti oleh Mashud 
dari ,,Antara” Pusat Djakarta. 

GURU BESAR ILMU KEDIA- 
HATAN AKAN MENGADJAR 

DI DIAKARTA 
Prof. Nico Gunzburg dari 

Gent, tidak lama lagi .akan be- 
rangkat ke. Djakarta untuk me- 
mangku djabatannja sebagai ' gu- 
ru-besar dalam ilmu - kedjahatan 
(eriminologie) pada “Balai “Pergu- 
ruan Tinggi Indonesia di Djakar- 
ta. 'Demkian dikawatkan oleh 
”Antara” dari. Amsterdam. 

.. ye 1 Baji Hilang 
. : C Di RSUP Dja- 
karta ? 

|. DALAM SURATNJA kepada 
Djaksa Agung jang tembtisannja 
dikirimkan kepada kementerian? 
ig bersangkutan, pimpinan SBPP 
telah mengadukan tentang ,,hi- 
langnja seorang baji di Rumah 
Sakit Umum, Pusat? Djakarta, jg 
menurut surat itu oleh | pihak 
RSUP dikatakan meninggal, tapi 

pkedjadian ini tidak diberitahukan 
kepada orang tuanja dan baru di 
ketahui 3 hari. kemudian setelah 
orang2 tuanja menanjakannja. 
Baji tsb. adalah anak seorang 

pekerdja SMN Tg. Priok jang di 
lahirkan di RSUP pada tg. 9-8 
jl. Pada tg. 14-8 waktu ibu dari 
anak tsb. disuruh pulang anaknja 
ditahan oleh pihak RSUP karena 
menurut keterangan dokter jang 
bersangkutan belum sehat. Demi 
kian terdjadi pada tiap kesempa 
tan bezoek baji itu  ditengok, 
Kundjungan orang tuanja jg ter 
achir jalah pada tg. 20-9, pada 
waktu mana setelah bertanja di 
beritahukan kepada orang2 tua 
baji itu, bahwa anaknja telah me 
ninggal pada tg. 17-9 jl. Waktu 
ditanjakan kuburannja, orang2 

    

»tidak tahu”. Demikian menurut... 
surat SBPP kepada Djaksa Agung   itu. (Antara) 
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tua baji itu mendapat djawaban 
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Hentikan tindakan Mr. Iskag Tjokrohadisoerjo Menteri Perekonomian menjerahkan Import Cambrics 
da Importir-Importir tertentu— Serahkan kembali kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia-— 

ngan dengan. djiwa Undang” Dasar Negara Tindakannja menghantjurkan. 
Republik Indonesia Pasal 3.— 21 Tr 

  

"Koperasi dan be 

Konperensi Batik jang diselenggarakan oleh GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONE- 

memperkuat Koperasi? batik. 
bahwa pemusatan pembelian (import) bahan2 batik 
menggunakan djasa G. K. B. I. mendjamin kuatnja kedudukan permintaan Indonesia di pasar 
luar Negeri mengenai harga dan 
bahwa pemusatan distribusi baha 
a 

SIA, jang dihadliri oleh 85 orang/wakil? dari 20 Koperasi” batik jang bera FI ang dil Tr ti | ranggauta 7.000 pengusa- 
aan La tgl. Tn 21 ne 22 Sepiyahan 1953 bertempat di Aantor NN Si $ 
etelah mendengar laporan Pengurus G.K.B.I. tentang penjelenggaraan Import Cambrics oleh Jaja- 

san Bahan Perindustrian jang dulu dikerdjakan dengan mempergunakan djasa G. K. B. I alat 
tgl. 9-9-1953 dikerdjakan dengan mempergunakan d ir d ' i 
pengusaha batik dari segenap Koperasi tsb. diatas. 
Ma Na pati 

1. bahwa tindakan jang telah diambil oleh Menteri Perekonomian Mr. 
Kabinet WILOPO dan jang didasarkan atas pendirian membimbing 
batik di Indonesia sebagai inti dari perekonomian nasional, sesuai dengan tjita2 ger 
perasi batik jang berkembang sedjak 20 tahun jang lalu, karena mendjamin perluasan dan 

kwalitet. 
n2 batik dalam tangan G. K. B.I 

akan tertjapainja produksi sesuai dengan pasar batik. 3 
b. untuk nivelering (menenangkan) harga Cambrics dan Grey untuk memungkinkan pem- 

bikinan kalkulasi kostprijs jang sebenarnja dari pengusaha batik. 
c. kontinuiteit dalam perbekalan Cambrics/Grey sesuai dengan perkembangan pasar batik 

dan lepas dari perhitungan untung rugi dan speculatie perdagangan. ' 
bahwa pemusatan pendjualan etjeran kepada pengusaha batik, dalam Koperasi2 batik me- 
mungkinkan permulaan melepaskan pengusaha2 batik dari tekanan atau genggaman peda- 
pang2 besar dan memungkinkan pemberantasan woeker-systeem. 
bahwa penggunaan djasa G. K. B.I. dalam Import oleh Jajasan Bahan Perindustrian 
menghemat ongkos sehingga harga pokok Cambrics/Grey akan bisa mendjadi lebih murah. 
keuntungan jang biasa djatuh kepada pedagang Cambrics/Grey, sekarang sebagian besar 
djatuh.- kembali kepada producent dan sebagian pula dipergunakan. untuk usaha2 G.K.B.I. 
dalam lapangan sosial bagi segenap keluarga batik (pembatik2 dan pekerdja2 batik) chusus- 
nja dan masjarakat pada umumnja. 
bahwa djumlah Import Cambrics kurang dari 596 dari djumlah Import Indonesia seluruhnja. 

Menimbang: 5 
1. bahwa tindakan Menteri Perekonomian Mr. Iskag Tjokrohadisoerj i ( : : jo untuk menghentikan pen 

eta arng Raker Pe: dan sean hanja menggunakan Basa beta Info 
angi kemadjuan perkembangan usaha2 Koperasi batik dan bertent jiw 

: U.U.D. Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal Hg: PN Ta ng 
Memutuskan: 

1. mendesak kepada Pemerintah supaja Menteri Perekonomian Mr. Iskag Tjokrohadisoerjo mem 
batalkan usahanja untuk menggunakan djasa para Importir lain dan menjerahkan kembali 
penjelenggaraan Import itu kepada Jajasan Bahan Perindustrian 

|. djasa Gabungan Koperasi Batik Indonesia. i 
2... mengutus sebuah delegasi untuk menjampaikan resolusi itu kepada Menteri Perekonomian. 

  

  

jasa para Importir dan uraian2 wakil2 

oleh Jajasan Bahan Perindustrian dengan 

Besarnja di Djakarta, 

   

  

para 

SOEMANANG dalam - 
dan melinda ank 

akan Ko- 

. mendjamin: 

| sangat 

rtenta 

    

  

3. menjampaikan resolusi ini pula kepada: 

se .21. Perdana Menteri 

2, 

3. 

4. Dewan Koperasi 

5. 

6. Pers dan Umum. 

ya K. P. B. Djakarta 

»
 

C. P. B. B. Tjiamis 

TRUSMI Tjirebon 

T
n
   

dengan mempergunakan 

  

    

aa
 . GAPERBI Tegal 

. SETONO Pekalongan 

P. P. I. P. Pekalonga 0
 

9. 

10. 

    

MITRA BATIK Tasikmalaja 

Mr. Ali Sastroamidjojos 

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, 

Indone sia 

Ketua: 

(MOH. IDRIS) 

2. 

'PERBAIN Purwokerto 

WONOPRINGGO Pekalongan 

PEKADJANGAN Pekalongan 

1 
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»Saja Larikan MIG-15.. Ea sn”, Andjing An 

Karena keberanian -adjudan Robert 

baru, telah terhindar dari pertjobaan- pembunuhan, ketika beliau me- 

nunggang kuda menudju mesdjid.! 

Sultan dengan mobilnja. Adjudan King melontjat ke tree-plank, setelah 

mana terlibat dalam pergulatan dengan sopir. King mendapat tusukan 

pisau dipundaknja. Gambar: Robert King dirumah sakit sedang meng: 

: — alami perawatan. . 

Pentang Sajap 
Amerika Tuduh Korea Utara Makin 

Memperkuat Angkatan Udaranja 

“LETNAN DJENDERAL Samuel E. Anderson 
menuduh, bahwa Utara telah mendatangkan pesawat2 

: Utara 

      

   

   
    

    

   

   

Korea Utara setelah berlakunja 
deral Mark Clark dengan segera 
stafnja untuk membi 
Anderson. jang mendjadi perwira 
mengatakan, bahwa 
jang lalu. Laporan2 itu « 
Korea Utara pada hari Selasa. 

di Timur Djauh 
Clark ee 
untuk datang ke 
dan diduga, bah 

S3 aj 

tjam 

Menunggu Peng 

Kementerian Ag 

    

terian Agama 
MENTERI AGAMA K.H. Mas- 

kur atas pertanjaan mengenai soal 
tuntutan rakjat Bali supaja, pemerin 
tah mengesjahkan agama Bali-Hindu 
sebagai agama jg sjal Ken 
bahwa soal tsb kini masih dalam | 
persoalan dalam. Kementeriannja, 
dan mendapat perhatian sepenuhnja 
dari Kementerian Agama supaja se: 
tjepat mungkin dapat diselesaikan. 

Djuga tuntutan rakjat di Lombok 
supaja agama tiga-waktu diakui men. 
dapat perhatian. Didapat ' ketera- 

    
    

  

ngan, djumlah agama atau kepertja 
jaan jg minta disjahkan banjak .se- 
kali, sedang djumlahnja di Indone- 

   
arakan laporan mengenai pelanggaran 

Ha telah mendengar tentang hal ini ser 
“itu dibenarkan oleh seorang pengungsi 

Imuntut diadakannja penjelidikan jg. 

jang 

Ira-ini, jang jakin, 

“| 1949, Sedjak itu kedua 

King, maka sultan Marokko jang 

Seorang sopir mentjoba menabrak 

hari Rebo 
terbang ke 

perletakan sendjata, sedang djen 

mengadakan konperensi dengan 
ini. 

penerbangan tertinggi di Korea 
seminggu 

dari 

kuatan angkatan udaranja itu. 

Diduga, bahwa Clark akan me- 

sesama apakah Utara telah melang: 

gar persetudjuan  gentjatan sendjata 

'oleh suatu komisi netral jang harus 

'menjelidiki lapangan2 terbang Uta- 

ra. Menurut kalangan2 pendjaga 

'alat2 radar, pesawat2 terbang. Utara 

a selama perang Korea selalu 

mendekati sungai Yalu, setelah per- 

letakan sendjata telah mengadakan 

| penerbangan2 kearah selatan. Letnan 

Noh Keun Suk Botjorkan Rahasia Pesa- 
wat Rusia— Bukan Karena Ingin Hadiah? 

| PENERBANG KOREA UTARA, jang telah menjerahkan 
pesawat terbangnja pantjargas MIG-15 kepada Amerika Serikat, 
pada hari Selasa siang menerangkan kepada pers, 
Utara telah mendatangkan pesawat2 terbang 
sendjata terlaksana di Korea, hing 

terhadap kominisme. 

Atas pertanjaan djenis pesawat 
terbang apakah jang dibawa pi- 
hak kominis ke Korea Utara, 
penerbang tsb. jang tidak suka 
memberitahukan namanja — me 
nurut sebuah harian Korea Sela 
tan dia bernama Noh Keun Suk, 
pangkat kapten dan berusia 25 
tahun — mendjawab: ,,Kami 
tidak mempunjai pesawat2 jang 
lebih baik . daripada pesawat2 
MIG.” Dikatakan  selandjutnja, 
bahwa penerbang2 Rusia,  ber- 
sama2 dengan penerbang2 Tiong 
hoa dan Korea Utara, mengemu 
dikan pesawat2 MIG itu dalam 
pertempuran2 selama peperangan 
masih berkobar. Dia sendiri telah 
mendapat latihan terbang dari 
orang2 Rusia. 

.Penerbang2 jang ditempatkan 

di Korea Utara semuanja ber: 

bangsa Korea Utara,” demikian 

dikatakan penerbang tsb. Atas 
pertanjaan dimanakah sekarang” 

penerbang2 Tionghoa dan Rusia 

itu ditempatkan, dia mendiawab: 

Saja rasa.mereka masih ada di 

Mantjuria”. Menurut keterangan 

nja lebih Jandjut, penerbang Ko: 

rea Utara ini tidak mengetahui 

akan djandji djenderal Mark 

Clark utk. menghadiahkan uang 

sedjumlah $ 100.000 dan perlin 

dungan politik kepada seorang 

penerbang kominis. jang berhasil 

menjerahkan . pesawat terbang 

MIG buatan Rusia pertama kepa 

da pangkalan udara Amerika Se 

rikat di Korea Selatan ketika dia   Korea Utara jang melarikan pesa- 

wat MIG ke Kimpo baru2 ini mem- 

'benarkan laporan2 pelanggaran Uta- 
bahwa pepera- 

dan kini meng 'ngan akan petjah lagi, 

L tuk mengha- adakan persiapan2 un 
dapinja. (UP). 

  

ova A BESAR “YUGOSLAVIA 
Uu an 5 

(UNTUK SOVJET UNI JANG 
“PERTAMA SEDJAK 1949. 

| Duta besar — Yugoslavia untuk 
Sovjet Uni, Dobrivoje Vidic, pa- 

da hari Senen telah tiba di Mos- 

kow, demikian ' menurut Radio 

IMoskow dalam  siarannja- pada 

malam Selasa. Vidic duta besar 

Yugoslavia untuk Sovjet | jang 

pertama sedjak Yugoslavia kelu- 

ar dari Cominform dalam 2 
ela   sia semua ada Lk. 300 matjam. 

(Antara). 

  

"pihak - masing2 hanja diwakili 
“Oleh seorang kuasa usaha. 

melarikan diri dari negaranja. 

Sudah lama ingin lari- 
Selandjutnja pemuda Korea Utara 

itu menerangkan, bahwa sudah Iama 
dia berkeputusan untuk melepaskan 

diri dari kominisme dan dia mulai 
merantiangkan — pertjobaan , untuk 
melarikan diri itu sedjak dia ditahun 
1950 masuk dinas angkatan udara 
Korea Utara, " 

Sementara itu angkatan udara se- 
belum. konperensi pers ini diseleng- 
garakan telah mengumumkan, bah- 
wa kepada penerbang tersebut di- 
atas akan diberikan hadiah sebanjak 
$ 100.000 jang telah didjandjikan. 
Penerbang Korea Utara itu mengha- 

dapi para wartawan di Seoul diba- 
wah pendjagaan jang keras. Anggo- 
ta2 polisi militer mendjaga seluruh 
gedung, tempat konperensi pers ini 
diselenggarakan, sedang jang hadlir 

  

janggar persetudjuan gentjatan sendjata itu. Penerbang jang ber 
usia 22 tahun itu menerangkan selandjutnja, bahwa pada 
Senen dia membawa pesawat terbangnja buatan Rusia itu didekat 
pangkalan udara Kim Po bukannja dengan maksud untuk men 
dapatkan hadiah 100.000 dollar jang telah didjandjikan oleh Djen 
deral Mark Clark, melainkan karena 

bahwa pihak 
setelah gentjatan 

ga dengan demikian mereka me 

hari 

terdorong oleh bentjinja 

rapat selama konperens: pers itu bc- 
lum selesai. 

Selama konperensi pers itu pencr- 
bang tersebut, jang ternjata berpang- 
kat letnan, tetap tinggal tenang. Pcr- 
tanjaan pertama jang diadjukan ke- 
padanja ialah bagaimana pendapat- 
nja tentang hadiah jang didjandjikan 
itu. ,,Hadiah tersebut bukan jang 
saja buru”, demikian djawabnja, jg. 

tapi ditambahkannja, bagaimana 
pun djuga, saja girang mendengar 
akan diberi hadiah itu”. Dia tidak 
bersedia memberitahukan namanja, 
disebabkan karena ,,alasan2 keaman- 
an”, Menurut keterangannja -ada 
dua sebab, jang mendorong dia me- 
larikan diri. Pertama2 dia anti-ko- 

minis dan kedua dia ingin memban- 
tu pembangunan dan tertjiptanja Re- 
publik Korea jang merdeka. Pun dia 
menjatakan harapannja dapat hidup 
di Amerika Serikat. Di Korea Utara 
dia tidak mempunjai sanak saudara. 
Penerbang itu tinggal di propinsi 
Hamyung, dipantai timur laut Ko- 
rea. 

Kisah perdjalanannja. 

Penerbang Korea Utara ini 
adalah penerbang kominis jang 
pertama di Timur Djauh, jang 
mentjari perlindungan pada pihak 
Sekutu. Dia tidak mau memberi 
tahukan nama pangkalannja, jg 
ditinggalkannja pada hari Senen 

katakannja, bahwa pangkalan ter 
sebut terletak didaerah . Pyong- 
yang, “ibu kota. Korea Utara. 
Pada pukul 9 pagi hari Senen dia 
meninggalkan pangkalannja dgn 
beberapa pesawat lainnja dengan 
tugas berpatroli. Setelah dia men 
tjapai suatu tempat jang tidak da 
pat dilihat lagi dari pangkalannja 
itu, maka dia memutuskan untuk 
terbang ke Kimpo, pangkalan 
udara Amerika Serikat jang besar 
didekat Seoul. 
Waktu itu djantung saja ber 

denjut dengan tjepat, tetapi saja 
berkeputusan teguh untuk tidak 
mengabaikan kesempatan jg ba- 

Pyongyang ke Kimpo hanja di 
butuhkan 

itu, Dikatakan selandjutnja, bah 

disalin oleh seorang djurubahasa, te-j 

ketika melarikan diri. Hanja di 

gus itu,” demikian katafija, Dari 

13 menit dengan me 
numpang pesawat MIG jg tjepat 

5 

kan. Ini semua menundjukkan semangat jang bai 

Finale: 100 m. putera: 1. Dasuki 
Sumatera Utara “11 detik, 2 Saad 
|Sunda Ketjil 11.3 dt., 3. J. Saminu 
(Djatim 11.3 dt. Dengan hasil 
maka ketiga pemenang itu telah me 
metjahkan rekor PON II jg dipegang 
'oleh J. Wagiu dari Sulawesi Utara 
dalam waktu 11.4 dt. 

100 m. puteri: 1. Darwati Djabar 
13.6 dt., 2. C Manubutu Sulawesi 
13.9 dt., 3. F.L. Lease Djakarta Ra 
ya 14 dt, 

400 m. putera: 1. J. Timisela 52,1 
dt. (Dalam semi finale Timisela men 

|tjapai tempo 52 dt.) 2. Halid Sula- 
wesi Selatan 52,8 detik, 3. A. Sjaf- 
rie Djakarta Raya 53,5 dt. Dalam 
perlombaan finale ini telah keluar 6 
peserta. 

  

nangka tsb. tidak mau me 
nerangkan dari kebangsaan apa 
rekan2-nja jang terban : dari pang 
kalannja itu. dian ja meng 
gambarkan pertempuran udara 
pada tg. 22 Maret, pada waktu 
dia ikut serta. ,,5c 
nah menembak djatuh  pesawa 
pantjargas Amerika. Sudah Jama 
saja ingin melarikan diri dan ka 
rena itu saja senantiasa menghin 
darkan diri dari pertempuran de 
ngan pesawat2 Amerika,” demi- 
kian pemuda Korea Utara tadi. 

Menurut keterangannja, pener 
bang2 pihak Utara sangat takut 
terhadap pesawat2 Sabre-jet Ame Teh karena sea 

unggul . dalam . gerak . geriknja, 
Pada achirnja Been 
bahwa kira2 empat puluh hari jg 
lalu djadi beberapa minggu scte 

    
nja tidak mengetahui bahwa   

tidak bolsh meninggalkan ruangan 

  

mendatangi, 

  

wa dia tidak ditjegat oleh pesa entja d 

wat2 udara Amerika, jang rupa2 tangani, dia melihat pesawat2 ter |tapi rekor tadi kemudian dipatah- 

se bang dibawa kedaerah Korsa Ikan oleh L. Rumbay dari Sulawesi 

lah gentjatan sendjata — ditanda 

buah pesawat pihak Utara sedang Utara, Ba ata te ber 
motor dua, (Pia-U 

Pertandingan? dalam PON INI pada hari Selasa" 

ini, 

tidak per- 

wat2 ini lebih | 

Sulawesi Utara. ) 

Lari pakai “rintangan “3000 .m. 
Hasilnja djuara 1. J. Lempandey Su 
lawesi Utara 11 menit 24,9 detik, 2. 
Kambey Polii Sulawesi Utara 11 
men., 3 Sumadi - Djateng “11, men, 

37,7 dt., 4. H. Mohamad ' Sulawesi 
Utara 12 men. 19,5 dt., 5. Sumarno 

IDjateng 12 men. 24 dt., & Ngadimin 

(Sumatera Utara 12 men. 39,9 dit. 
Finale lempar peluru: “ Djuara 1: 

Bram Matulessy - Djabar 11,37 m., 
2. Sutrisno Djateng 11,32 m., 3. Mu 
djiardjo Djateng li,11 m. 

Volly Baxli: Djakarta Raya 
Djawa Barat 15—11, 15—l11: Dja- 
wa, Timur —  Djateng 15—12, 
10—15. Puteri antara  Djatim dan 
Djateng 15—4. 

Anggar dan Floret: Djuara 1. Su 
lawesi, 2. Maluku, 3 Djawa Barat. 

Tennis: Djakarta Raya — Kali- 
mantan Selatan 7—0. 

Antara regu Djawa Barat dan Su- 
lawesi Selatan 5—2. Djakarta Raya 
-— Djateng 4—0, jaitu Single Nizar- 
warn — Lonosuprodjo 4—6, 7-5, 
6—2, Ketje — Lono w.o. untuk Ke- 
tje. Mixed double: Tan Tiang Soen/ 
nj. Sunarjo Amat/nj. Suharto 
6—2, 6—3. Double putera: Liem 
iYoe Djien/F. Harahap — Oei Lip 
1 Tok/Go Joe Swan 5—7, 6—4, 6—1. 
| Bulutangkis: Pertandingan Bulu 
tangkis ronde ke 7 antara Sum. Uta 
ra — Djakarta Raya berachir 6—3 
untuk Djakarta Raya. 

Sepakbola: Kes. Sulawesi Utara 
— Sulawesi Selatan 3—2, Kes. Sum. 
Utara — Sunda Ketjil 9—1. 

Hockey: Tjampuran Sum. Utara 
— Djawa Barat 5—0, Djakarta Ra- 
ya — Djawa Tengah 2—0. 

Lari. 200 m. puteri: J. Simbawa 
'dari Sulawesi Utara mematahkan re 
|kor dengan waktu 29,4 detik. (Rekor 
ilama ditangan. Oey Siauw  Djoen 
| Djabar dengan waktu 29,7 detik. Te 

  

detik. | Utara dengan waktu 29,3 
belaka- Achirnja rekor jg tersebut 

  

    
bagai rekor telah dipetjahkan. Lari 3000 m. merupakan sedjarah bagi Indonesia dalam pertanding- 

an-pertandingan Atletik PON III. Jang sangat n 
ini terutama ialah pada Atlit2 mentjoba berlomba unt gi 

diantara kalangan para pengikut. Hal 'ini dapat 

| dibuktikan dengan adanja pertandingan pada tgl. 23 Sept. jbl. sebagai berikut: 

menarik perhatian dalam ON 

uk memetjahkan rekor2 jang sudah dipetjah- 

Rekor? Baru Dipetjahkan 
Dasuki Djuara Pertama Lari 100m. — J. Timesela Djuara 

Lari 400m. — Lari 3000m. Pakai Rintangan Diborong 

antaranja telah mentjapai finale. Pun pel- 

Smokkel.... 
1600 Ekor Andjing Dila- 
tih Di Djerman Barat 
DALAM usaha mengurangi 

kerugian sebanjak 670 djuta (Ik. 
56 djuta sterling) setiap tahunnya 
karena penjelundupan, pembesar2 
Djerman Barat kini melatih 1600 
andjing untuk diperbantukan ke 
nada pasukan2 pendjaga perbata 
san, demikian diberitakan di Vil 
shofen, Djerman Barat. Dalam ta 
hun jang lampau  tiap2 andjing 
jang dipakai dalam pekerdjaan 
itu telah dapat menolong rata2 
960 mark. v 
Andjing2 itu jg berharga, 200 

mark satunja dilatih selama 6 hingga 
8 minggu dalam pekerdjaan mendja 
ga dan mentjari kaum penjelundup. 
Mereka diadjar djuga mentjari sen- 
djata api dan tjara bagaimana ha- 
rus melawan kaum  penjelundup 
sampah orang2 polisi datang untuk 
membekuknja. '(Reuter). 

  

  

  

pertandingan2 ' PON HI 
na Maluku 2 men. 09.7 detik, 2, 
Seasingh Sum. Utara 2 men. 09,8 
detik, 3. A. Sjafrie Djakaria Raya 
2 men. F0.0 detik, 4. Z. Danlan Dja- 
bar 2 men. 11.4 detik, 5. Marcel Pu- 
ruh Sulawesi Utara 2 men. 11.6 des 
tik, 6. A.M. Sianturi Djabar 2 men. 
11.7 detik. Enam pelari ini telah 
memetjahkan rekor jang dipegang 
oleh alm. Tjatja Hidajat dengan tem- 
po 2 men. 14.4 detik. 

Lari: 5000 m.: djuara 1. Djasman 
Djateng 17 men. 42.4 detik, 2. Ab- 
dul Madjid Djabar 17 men. 49.1 de- 
tik, 3. Sulaiman Sulawesi Utara 18 
men. 02.8 detik."  Djasman Djawa 
Tengah telah memetjahkan rekor In- 
donesia jang dipegang oleh NDalip 

Singh dalam waktu 17 men. 47.6 
detik. 5 

Lempar lembing:  djuara 1. nj. 
Marlisa Sulawesi Selatan 31.05 m., 
2. Rochjati-. Djakarta Raya 30.33 m., 
3... nj. Surjowati Murdjono' Djatim 
29.96 m. 

Lompat djauh putera: djuara “1 
Surjohadiono Djakarta Raya 6.59 
m., 2. R. Matusa Djateng 65.57 m., 
3. Dasuki Sum. Utara 6.47 mi. 

Lontar martil: . djuara 1. Timo- 
rason Djabar 22.16 m., 2: Hartojo 
Djabar 21.80 m., 3.1A.N. Matulessy ' 

kelas Bulu, djago angkat besi dari Djabar 20.72 m.. Dalam | sedjarah Djateng, Liem Kim .Leng berhasil atletik baru kali ini diadakan per- 

mentjiptakan rekord Indonesia dgn. tandingan lontar martil. 

djumlah angkatan seberat 272”2 kg. $ 

Rekor Indonesia tak resmi atas na- 
manja sendiri ialah 2674 kg. jg dif' BALAPAN KUDA BESAR, 

tjapainja dalam IAWLA Senior Con Pada tgl. 16—17—18 Okto- 

ber 1953 dilapangan Ngebul, Sa- test. th.: 1952 L Surabaja. Aa 
PON II berat 24712 kg. berada atas latiga, akan diselenggarakan bala 

nama Liem Tjoang An dari Djawak k Pn na 

Barat. danulanaa perlombaan "tadi Kn Ken seluruh Indone- 

sbb.: Kelas Bantam: Lie Hok Kengl Ya uk pemenang disediakan 

Diabar: 24715"ke, Jo Tik Lok. Dias) Dadiah sedjumlah 'umng dan “is. 
teng 235 ke., 3. Kho Djoen Tien sel beker besar, Kuda jang akan 
230 kg., 4. Ang Thian Sing Djakar-| ut balapan dapat didattarkan 
ta Raya, 5. Oei Thiam Hok Djatim paling lambat tgl. 30 September 
195 kg. Kelas Bulu: 4. Liem Kim 1953, pada Secretariaat Perk. Ira 

Leng Djateng | 272/4 kg. 2. Liem|ma Kuda Djl. Solo 198 Salatiga, 
Dr, Soetopo Djwt.  Perchewanan 
Solo dan pada Dr. Napitupulu 

Kiem Siang Djateng 25212 kg., 3. 
Liem Siong Mo Djatim 2472 kg., 

Djwt. Perchewanan Magelang, de 
ngan disertai uang — pendaftaran 

4. Mas Yarzan Sulawesi Selatan 

Rp.23.—, 

ngan ini dipetjahkan lagi oleh D. 

Manuhutu dari Sulawesi Selatan de- 

ngan waktu 29,1 detik. : 

Lari 200 m. puteri: seri 1: C. Ma- 

nuhua Sulawesi 28.7 detik. Seri se- 

landjutnja dilakukan pada' esok ha- 

rinja dan J. Simbawa Sulawesi men- 

tjapai waktu 29.4 detik, L. Rumbay 

Sulawesi Utara 29.3 detik, C. Ma- 

nuhutu 29.1 detik. Semua ini pertan- 

dingan demi finale. 
Lari 200 m. putera: J. Timisela 

Djabar 23,6 detik (Ini berarti rekor 

lama dipetjahkan jg dipegang oleh 

Untung Singgih “23,8 -detik). Tapi 

dalam seri ketiga, Rivai dari Djatim: 

membuat tempo 23,4 detik. 
400 m. gawang: BE. Pangalila Su- 

lawesi Utara membuat rekor dalam 

seri kedua dengan waktu 60,7 detik. 

Lempar lembing puteri: Rochjati 

Djakarta mentjapai lemparan 30,33 

m. jg. menjamai djuara PASI 1952, 

Nj. Surjowati dan mematahkan 're- 

kor Indonesia dan PON II jg di pe: 

gang oleh nj. Saleh Hartman dgn. 

lemparan 29,73 m. 

Angkat besi: Dalam perlombaar | 

  

   

      

   

                          

   

  
210 kg. 

Lari 800 m. putera: 1. A. Pattiasi-  
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.. ticals. 

OBAT2 UNTUK 
« SEGALA RUPA 

KEPERLUAN. 
   

  

    

pu Geraditns 

   
   

- 2) Losman's Vigosen Tablets. ........................ Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan Na ter 
utama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Le- 

| laki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit. b) Losmam's Emmenagogue Tablets. .................. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk: Orang Perempuan datang bu- 

- Ian tidak tentu, darah kotor mengumpet, 
kurang darah, muka putjat, 
pegal eh 

, perut berasa sakit 
kepala pusing dan pinggang linu 

Awas Perempuan hamil dilarang minum. 
Cc)  Losman's Leucorrhoca Tablets. ................... Rp. 12,50 

Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 
d) Losman's Syphilis Tablets. ......................... Rp. 12,50 

Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
e)  Losmaw's Santal Cystol. ....... PIN Kena Penta Rp. 12,50 

Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Tvitjing. 
f? Losman's Chocolate Laxative Pil. .................... Ip, Ar 

Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 
8 Losman's Hemorrhoids Pil. ...................... Rp. 12,50 "Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 
h Losmaw's Calosion Tablets. ......................... Rp. 12,50 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
Ng OA MU 1 Ie MA Rp. 12,50 

“Istimewa buat mengobati “otak lemah, pikiran tidak tentu. 
Losmaw's Anti Pollution Tablets. ................ Rp. 12,50 

Obat adjafb buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 
k) Losmaw's Deafness Pil. ..... BEA Sa ae Rp. 12,50 

Obat pemulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
.D “ Losman'a Rhemmatic Pil. U.............. Rp. 12,50 Untuk sakit tulang entjok d.LI. sakit rheumatiek. 
m) Losman's Bentang Poveder 2 Rp. 4,— 

Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
n) Losman's An Rp. 12,50 

Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.LI. 

0) Losman's Bloodtonic Tablet...................... Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- 
buh badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 
Semarang: TEK SENG TONG 

Ta AA LL TANAMAN MH AL ALA LN AAL LK 

  

  

  

PERNJATAAN  PELADJAR 
INVALIDEN EX-T.N.I, 

TERR. IV. 
-. Para peladjar Invaliden ex. 
T.N.I. Terr. IV. di Semarang da 
lam pertemuan jang baru2 ini di- 
langsungkan, telah menjatakan 
berdiri dibelakang putusan Kon- 
perensi Ikatan Penderita Tjatjad 

de- 
ngan segala konsekwensinja. Ada 
pun keputusannja sbb: Mendesak 
kepada Pemerintah Pusat agar 
memperlakukan kepada anggau- 

| ta2 Penderita Tjatjad bekas Ang- 
1 tan Perang, sesuai dengan U 
|“ 'dang2 Darurat no. 19 th. 195 

dan membatalkan segala peratu- 
ran jang bertentangan dengan 
Undang2 tsb.s Menjetudjui sepe- 
nuhnja keputusan rapat DPRDS 
Prop. Djateng tgl. 22 Juli 1953 
agar Pemerintah mengadakan Un 
dang? jang mengatur penampu- 
ngan tenaga? Penderita Tiatjad, 
Supaja Pemerintah 'memperhati- 
kan terhadap Penderita - Tjatjad 
jang buta untuk menerima pendi- 
Gikan jang sesuai: Supaja peme- 
rintah memperhatikan nasib pen- 
derita tjatjad jang ringan (25 96 
kebawah), apabila tidak termasuk 
tjatjad supaja mendapatkan tera- 

- pat jang lajak. 
MALAM GEMBIRA HOO HAP 

GIE BOE KIOK. 
Pada tgl. 9 s/d 13 Agst. bl. di 

halaman Klenteng Gg. Lombok te- 
lah diadakan malam gembira oleh 
Hoo Hap Gie Boe Kiok jang hasil 
pendapatannja disokongkan kepada 
rumah piatu laki2 di Tanah Putih, 
Khong Kauw Hwee dan P.M.I, Me: 
nurut Japoran- pendapatan kotor, ja- 
Itu mengenai uang sokongan, tjele- 
ngan.. pendjualan kuweh2  dsb.-nia 
diatas panggung dan permintaan la- 
gu-lagu semua ada Rp. 20.124.720. 
Pengeluaran beaja2 untuk keperluan 
tsb., al. beaja untuk 10 orang bi- 
duan Rp. 3990.—, 9 orang pemain 
kesenian Indonesia Rp. 116150, $ 
pemain orkes Rp. 1365.— atau djum 
lah pengeluaran seluruhnja Rp. 12. 
451.05. Dengan demikian, maka ke- 
untungan bersih berdjumlah tp. 7. 
673.15, uang mana Rp. 3.069.26 un- 
tuk Rumah Piatu Laki2 di Tanah 
at Dan Khong Kauw Hwee 
an masing2 Rp. 2301.9: Ooneh an SN En 
"Ruang 
KONOMI 

EMAS DAN UANG ASING. 
Emas No. 1 di Djakarta tg. 23 

    

  

Sept. Rp. 43.25, No. 2 Rp. 42.75. 
Di Surabaja Rp. 43.25. Di Medan 
No. 1 Rp. 42, No. 2 Rp. 41.75, No. 
3 Rp. 40— Di Singapura emas | 
lantakan per tail Str. $ 150.50 pem- 
beli/157.50 pendj. 

Di Bangkok per baht' weight 355 

US Dollar di Hongkong HK $ 
5.96375 cash/5.98 tt. 

Poundsterling 15.86, 
kah per 'tail 262.75. 

si | HARGA PASAR. 
“Kopi Lampong Rob. 715 pemb./ 
725 pendi. Tepung trigu Red Robin 
48, OK Brand 47.50. Tapioca 3A 
Spec. 160, 3A Known 135. 3A Ban- 
dung 115, 2A Bandung 105, IA Ban 
dung 95. Lada hitam Lampong nom. 
1650, lada putih Muntok pendj. 
2025. Di Singapura Jada hitara per 

emas lanta- 

" pic. Str. $ 335, lada putih 370. 
« TJENGKEH. j 

Harga tjengkeh Zanzibar di Lon- 
don per hundred pounds weight. di- 

antara £ 17.7 sampai 17.9, pasar 
.agak lembek. 

— HARGA KARET. 
Di Sutabaja RSS 1 pemb. 4.675. 

RSS 2 idem 4.575, RSS 3 idem 
4.45, crepe 4.7714. 

Di Medan RSS 1 pemb. 47215. 
RSS 2 idem 4.6275, RSS 3 idem 
45212. Sa: 

Di Djakarta dan Amsterdam bar- 

KURSUS KEUANGAN 
Untuk menjempurnakan Pembuku 

an Keuangan Pendidikan Masjarakat 
seluruh Djawa Tengah,” maka pada 
tgl. 20-9-1953 Inspeksi Pendidikan 
Masjarakat Propinsi Djawa Tengah 
Semarang mengadakan Kursus Ke- 

uangan bertempat di Kantornja — 
diikuti oleh semua penjelenggara 
Tata-usaha Keuangan dari Kantor? 
Inspeksi Pendidikan Masjarakat wi- 
lajah2 se-Djawa Tengah. 

DAFTAR BUKU : 
Dari N.V. Gunung Agung, dil. 

Kwitang 13, Djakarta, kami telah 

menerima 3 djilid buku, jaitu daftar 
buku untuk sekolah rendah, alat2 
tulis-menulis  kantor/sekolah. dan 
daftar buku2 bulan Agustus 1952 
ig serba lengkap. Dengan mudah, 
orang akan dapat mentjari buku2 jg 
dibutuhkannja. “Terimi: . kasih kami 
utjapkan - atas pengiriman daftar? 
tadi. 

HASIL KONGRES S. O. B. S. IL. 
Konggres ke-I Sobsi Daerah Dis 

wa Tengah jang dimulai pada tgl. 
19 September, telah diachiri pad 
Sabtu malam jbl. dengan malam te 
senian, bertempat  digedung  Shir 
You She Djl. Stadion Smg. Keputu: 
san konggres a.l. menelorkan bebe: 
rapa resolusi jang mengenai perbai- 
kan nasib, djaminan sosial dan hak? 
demokrasi. Djuga merobah bentuk 
organisasi dari Komisaris. Daerah 
mendjadi Dewan Daerah Djawa Te- 

ngah, jang dewan plenonja terdiri 
dari 21 orang. Adapun pengurus ha- 
riannja sbb.: Sekr. Umum dan wakil- 
nja: Sardjono dan Kadis Margono: 
Organisasi: SS. Hartono: Pend./ 
Penerangan: S. Djoko: Sos./Ekono- 

mi: Soekarno: Perbendaharaan: Djar 
wadi dan Keb./Olahraga: Slamet. 

GEDUNG KOLLEGE ,,LOYO- 
LA” DIRESMIKAN. 

Gedung Kollege ,..Loyola” jang 
terletak disamping gedung SMA Ka- 
nisius jang baru di Djl. Karanganjar 
37 Smg. telah diresmikan pada Ming 
gu petang jbl. dengan didahului upa- 
tjara tahbis oleh Mgr. A. Soegiapra- 
nata S.J. Dalam peresmian ini ha- 
dlir al. Bupati Sumardjito dan Wa- 
likota Hadisubeno. Kata pembukaan 
diutjapkan oleh Pater Rektor H. Th. 
Bastiaanse S.J., kemudian kata2 sam 
butan diberikan oleh Mgr. A. Soegia- 
pranata, Walikota Hadisubeno, Pas- 
toor Van Wayenburg, Wakil peladjar 
SMAK dan Wakil orang tua pela- 
djar. Sebagai atjata penutup diper- 
tundjukkan bermatjam2 tableau jang 
diseclengggrakan oleh murid2 dari 
SMAK. : 

Selandjutnja diperoleh keterangan, 
bahwa  pembikinan gedung SMAK 
baru dengan Kollege Loyola tsb. me 
makan beaja 1 djuta rupiah, dan 
masih direntjanakan akan diperluas 

'Jagi dengan bangunan2 untuk asra- 
ma, olahraga dan lain2 ruangan un- 

tuk peladjaran, jang“akan memakan 
beaja 3 djuta rupiah. 

TEMPAT PEMANDIAN S.P.S. 

Dari pemimpin umum Sekolah 
Pelajaran Semarang didapat ketera- 

ngan, bahwa sebidang tanah jang 
berada dibagian Selatan dari S.P.S. 
seluas Y5 ha. pada hari Selasa jbl. 
telah diberikan oleh Wali Kota Se- 
marang kepada S.P.S. jang maksud- 
nja hendak dibuat tempat pemandi- 
an untuk para murid S.P.S. Menu- 
rut rentjana tempat pemandian tadi 
akan dibangun dengan beaja Rp. 2. 
000.000.— dengan memakai  Port- 
land Cement berwarna dan bentuk- 
nja seperti zwembasin di Amerika. 
Selandjutnja diterangkan,. bahwa 

djumlah para pemuda jang sudah 
mendaftarkan untuk masuk di S.P.S. 
Lk. 1200 orang, tetapi kapasitetnja 
Sekolah Pelajaran tadi “hanja dapat 
menerima 210 orang. Kini pemba- 
ngunan S.P.S. mentjapai tingkat pe- 

1jelesaian dan dapat dikata, bahwa 
psangunan2 jang sudah berdiri Lk. 
800 selesai. Apabila tiada halangan 
suatu apa, dalam bulan Pebruari 
1954 akan diresmikan. “Tetapi  ke- 
mungkinan besar sekali, bahwa batu 
penghabisan akan diletakkan oleh 
Residen Milono jang . mempunjai 
angan2 untuk mendirikan Sekolah   ga masih tetap, 

“ 

Pelajaran tadi, 

(seluruh Indonesia. Semua Agen2 

(Rambutputih 

100 ?/, giransi tidak luntur 
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Semir ini andalah pendapatan baru 
Istimewanja ini semir 'jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
lerasa dingin. Smeer ini mempu- 
yjai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. - 

Harga Rp. 4,501 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 

harga sama. 

Mentjari Agen" baru seluruh 
indonesia. : : | 

  

Senantiasa Gaun bus 

-gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy de- 

ngan parfum harum 

semerbak! 

djadi Hitam / 

S
S
L
 

I
L
 

I
M
 
M
L
 
I
L
 
P
L
 
L
L
 

S
L
 
L
L
 

0 
L
L
 

TA
 

  

1, 
2. PENGUDJI 

Sjarat-sjarat penerimaan : 
a. Warga Negara Indonesia 

Umur 23 s/d 35 tahun, 

TK 
2. 

2 ba 
Es 
d. 

» Djalan dan Sungai, 
ma Neh 

Sungai, 

a.-. Bagi 

b.  Pegawai-pegawai 

L
a
 

p
a
 

. Atjara Pendidikan : 
a. 

Negeri: 
HI. Tjara Melamar : 

Adminisirateur 

luar“ daerah Djakarta: 

be 

1. «Pengawas 
ruang IV/b P.G.P. 

“0 TA ML RL LO Te Me LL LK AA "TA MA TA TA TA TA TA TA TI TA AL TA TA TR 

ENGUMUMAN 
Kementerian Perhubungan 

Memberi kesempatan kepada putera-putera Indonesia untuk dididik mendjadi : 

PENGAWAS LAL U-LINTAS DJALAN dan 
KENDARAAN BERMOTOR 

Berkelakuan baik menurut surat keterangan Pamong Pradja atau Kepala Pulisi setempat, 
Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter jang ditundjuk oleh Kepala Bagian Lalu-Lintas " 

Lulus dalam udjian Psyschoteknik jang diadakan oleh Kepala Bagian Lalu-Lintas Djalan dan 

f.. Pendidikan dan/atau pengalaman sebagai jang tersebut dibawah ini: : 
g. Bagi peladjar jang belum mempunjai status pegawai negeri sanggup mengadakan ikatan dinas de- ' 

| ngan pemerintah selama 3 tahun setelah lulus udjian penghabisan dan semua peladjar sanggup di- / 
tempatkan dimana sadja di wilajah Indonesia: ' ' 

1. Untuk Tjalon Pengawas Lalu-Lintas Djalan ialah : : MAA 1 
Ya, ' Bagi orang-orang partikelir jang beridjazah S.M.A. Negeri atau sekolah lain jang sederadjat / 

dengan itu dan mempunjai nilai rata-rata angka udjian penghabisan 6: 1 6 
b. Pegawai-pegawai Negeri" diluar lingkungan Kementerian Perhubungan jang beridjazah S.M.P. 

|. Negeri atau sekolah lain jang sederadjat dengan itu dan telah berpangkat IlI/c P.G.P. t 

2. Untuk Tjalon Pengudji Kendaraan Bermotor ialah : kyak 
Orang-orang partikelir jang beridjazah S.T.M. Negeri atau sekolah lain jang sederadjat : 

"dengan tu dan mempunjai nilai rata-rata angka udjian penghabisan 6, Sa Lai ( 
2 Negeri diluar lingkungan Kementerian Perhubungan jang beridjazah 

Negeri 3 tahun atau sekolah lain jang sederadjat dengan itu dan telah berpangkat III/c P.G.P.: : 

Lamanja pendidikan 1 tahun di Djakarta, 
b. Selama pendidikan harus tunduk pada segala "peraturan dantata tertib jang bersangkutan: 
Cc.” Peladjar2 jang tersebut dalam “bab I sub la dan sub 2a selama pendidikan menerima tundjangan 

sebesar Rp. 340,— (tiza ratus empat puluh rupiah) tiap2 bulan dan .tidak disediakan ASRAMA: : 
d. Peladjar2 jang tersebut bab I sub ib dan sub 2b selama pendidikan tetap berkedudukan pegawai 

a. Lamaran tertulis serta surat keterangan jang dimaksudkan diatas harus diadjukan kepada : 

Akcdmie dan Kursus-kursus Lalu-lintas Djalan: 
bjalan Angkasa No. 17 D'asarta 

b. Pegawai2 Negeri diluar Kementerian Perhubungan diharuska» melampirkan surat persetudjuan dari 
Kementeriannja atau Djawatannja jang menjatakan tidak keberatan atas pelamarannja: 

c. Pelamar-pelamar jang telahlulus dalam udjian kesehatan badan dan udjian Pyschoteknik akan di-/ 

berikan kerugian untuk ongkos djalan dari tempat pelamaran 
makan ditempat mereka menempuh udjian selama udjian diada 

Pendaftaran dimulai pada tanggal 23 September 1953 dan ditutup pada tanggal 23 Oktober 19535 / 
e. Setelah mereka lulus dalam udjian penghabisan pada Kursus2 Pengawas Lalu-Lintas dan Pengudji 

Kendaraan Bermotor diangkat sebagai : ( 

Lalu-Lintas Djalan dengan mendapat gadji dan pangkat 

2. - Pengudji Kendaraan Bermotor dengan mendapat gadji dan pangkat menurut golongan/ » 
ruang IV/b P.G.P. 

KENA AH ALIH LL ML AA LL LL LT LE TE EK 
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ereka ketempat udjian dan uang! 
an bagi mereka jang berasal dari f 

menurut golongan/ « 
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN / 

KEPALA BAGIAN LALU-LINTAS DJALAN DAN SUNGAI j 
tt. d. 

R. ABDOELWAHAB DJOJO HADIKOESOEMO. ) 

             481.51 4R-43 -& 

AGARNUUPKKNNUR ARENA NUN UMM MURGYARRRIN 

28 LL AL LL TA 

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

.M..8. RAHAT 
Occultist 

Seteran 109 — Semarang. 

Djam bitjara:  9—12 Pagi 
5—7 Sore 

TA MA LE EN 

RAMPOK Di KEDUNGDJATI. 
- Gerombolan pendjahat jang belum 

   
ULT'S: Pasrir? Tiat- TINTA- Dan Kateng xv 

  

  diketahui djumlahnja, dan diantara- 
nja ada jang bersendjata pistul, 

| Minggu malam djam 3.30 jbl. telah 
merampok bermatjam2 barang dan 
pakaian milik R., T., dan D. pendu- 
duk dukuh Kidjingan, desa Klitikan, 
Kedungdjati. Djumlah kerugian jang 
dialami 3 penduduk tsb. sebesar 
Rp. 900.—. Dengan hasil ini gerom- | ' 
bolan melarikan diri dan tidak ter-/J 

palsu dan mengaku pegawai dari 

Kantor Urusan Pembalikan Nama 
Tanah Kotabesar Smg. telah menipu 
njonjah G.W.N. di Smg. Dengan me- 
njodorkan surat duplicaat palsu jang 
katanja dari Kantornja. orang terse- 
but berhasil menipu uang sebesar 
Rp. 198.70. Surat duplicaat itu me- 
njatakan, bahwa njonjah G. harus 
membajar uang sedjumlah tsb. un- 
tuk ongkos2 pembalikan nama, jang 
memang sedang diurus oleh njonjah 
G. Penipuan ini diketahui, setelah 

termas- 

dapat korban penganiajan. seluruh 

: 3 : dunia | 
PENIPU TERTANGKAP. diwak- 

Seorang jang menggunakan nama | “tu pe- 
rangda 
nia kel '& 
dim. th. (kg 
1917 — 
1918. 
Kebranian 

tempuran 

jg. mende- 
barkan ! 

INI MALAM PREMIERE 

men 

hur di 

Kegaga- 
han Per- 

  

  

njonjah G.. mengurus lebih landjut 
dikantor tsb. Dan kini berkat ketjer- 
dikan Polisi, orang jang melaKukan |: 
penipuan telah tertangkap. “Ia ber: 
nama S. dan bukan pegawai dari 
Kantor tersebut diatas.  Kabarnja 
orang ini sering melakukan penipu- 
an sematjam itu, dan untuk pengu- 
sutan lebih landjut S. telah ditahan.   Orion Djagalan 

Ini malam d. m. b. 
3.-1.509,— (11 th.) 

Hugo Haas— Beverly Michaels 
»The Girl of the Bridge" 

ui malam pramiere 
1.-9.— (Seg. umur) 

Cho Man Hua—Yen Chuen 
,KWI FAN LOK" 

ih : 
  

INI MALAM 
PREMIERE 

KEX 
5.-1.-9.- (11 th) 

Bagaimana dapat 
loloskan diri dari 
rinduan 2 wanita? 

  mencair HENRY BLA 

  

Cjerita riwajat tjinta jang tak kundjungfpadam 

| 
METROPOLE 5.-7-9.- (13 tb.) 
Resi- 

    

I ONLY TRIED TO KEEP 
MIDAS HERE OVERNIGHT 

Midas Jones telah melarikan diri   FOR HIS OWN PROTECTION, 4 

Too sop | 
IRON BAR 1 
LOOK LIKE 
THEYNE dUST | 
BEEN EATEN 4 
AWAYI AT 

BEATS ME! 

dari rumah pen 

Dapat dilever dari persediaan : 

Bromfiets ,AVROS CLAEYS" 1953 
Komplit dengan lampu speedometer 
dan swingzadel. Warna: bitam, hidjau ' 
dan maroon (merah sawo) r 

Selama ada Pekan Raya Indonesia pada setiap pembeli akan 
diberikan POTONGAN ISTIMEWA. 
Gunakanlah kesempatan ini ! 2 ! 

Super Radio Company N. V. 
Tjb. Semarang: Seteran (Duwet) 5 
    
  

NJONJAH, lama sekali Njonjah menunggunja ! 
SEKARANG 

Mesin Tjutji ,HOOVER" 
at your service ! 

HEMAT! TJEPAT! BERSIH! 

“ TJUTIHAN SEHARI, DIBERESKAN DALAM BEBRA- 
“PA MENIT SADJA! , 

# TIDA PAKAI TENAGA MANUSIA ! 
# TEMPO 5 MENIT PAKEAN DITJUTJI BERSIH! 

# PAKEAN TIDAK LEKAS PITJAH ! 
Persediaan terbatas ! 

Siapa datang dahulu, dapat dahulu ! 

Firma SIDODADI 

   

       
     

   
SETERAN 87 
SEMARANG 
TELF. 1150   

  

  

|. Bantulah P. M.T. 
| 

    

  

   
jara di Oretown...... 

Saja hanja mentjoba menahan Midas disini kemaren malam, 
untuk keselamatannja sendiri, dan sekarang dia telah pergi. Bagaimana 
ia dapat keluar? 

“ — Rudji2 jang kuat itu rupa2nja presis seperti habis dimakan. Itu 
memusingkan kepala saja. 

WHY—ER-HE LEFT A MITE 
EARLY, MISS TILDA,-8UT 
I RECKON FT COULD EAT 

A BITE 50'5 TH' FOOD 
WON'T GO TO WASTE! 4 

THATS THE SECOND yg V 
DISAPPEARING STUNT & 
THE OLO COPGER HAS 

PULLED! OUT AT ROARING 
FALLS IT COULD HAVE 
SWORN TI SAW HIM 
mar PROWN/ dum 

GGOP NORNING! 1 
BROUGHT MY UNCLE 
MIPAS SOME BREAKFAST! 
WHERE 1S HE, DEPUT 

SPRATTZ y- 

  
N 

Ini a untuk 
kedua kalinja orang tua 
itu “dengan kekuatan 
dan keberaniannja da- 
pat melarikan diri. Da- 
pat keluar dari gerodjo 
gan jang saja sungguh2 

melihat diastelah teng- 
gelam. 

  

— Selamat pagi. Saja membawa 
santapan pagi untuk paman saja Mi- 
das. Dimana dia, Tuan Spratt. 

— Eh. Dia baru sadja pergi, nona 
. Tilda, tetapi santapan itu dapat saja 

makan, supaja tidak mendjadi basi. 

  

  

2 
a
n
 
S
L
 
L
L
,
 

  

  
    

  

' PENGUMUMAN 
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Kabupaten Kudus 

  

berkehendak mendirikan beberapa 
RAKJAT di 

  

    
KANTOR PEMERINTAH DAERAH SWATANTRA 

KABUPATEN KUDUS, 

selambat-lambatnja pada tanggal 10 Oktober 1953. 

    

  

Kudus pada tiap-tiap hari djam bekerdja. 
:    Kudus, 24 September 1953. 

  

Ketua 
Jajasan Kas Pembangunan 

Kd: 

  

    

DJATI DALAM KOTA KUDUS, 
1 Kepada para pemborong diberikan kesempatan untuk me-| 

masukkan surat penawaran kepada Jajasan tsb., beralamat: | : 

$ 

3 Jajasan Kas Pembangunan | 

buah PERUMAHAN 

i 

Keterangan2. dan gambar bisa didapat di Kantor P. U. K. 

(R. SOEKIRDIO REKSOPRODJO) 

  

Dua obat jang 

tidak boleh ke- 

tinggalan dan sa- 

ngat  mustadjab. 
Peppermint Woods 

untuk penjakit ba. 

tuk dan sakit perut. 

Korrengzal untuk 

gala penjakit kulit. 

  
   

      

    

    
  

  

ANGGUR OBAT BERANAK 

tjap 51 adalah satu pendapatan 
terbesar dalam djaman ini. Cha- 
siatnja dapat melampiaskan da- 
rah dan menjembuhkan penjakit? 
jang diderita setelah kaum ibu 
bersalin misalnja seluruh tubuh 
merasa Sakit lemah, kurang da- 
rah, terlampau banjak darah jang 
keluar dan sebagainja ANG- 
GUR OBAT BERANAK tjap 51 
memberi darah dan tenaga baru 
serta menambahkan napsu ma- 
kan. Satu botol dari pada anggur 
obat ini lebih besar faedahnja 
dari pada sepuluh bungkus seng- 
hoatheng.. Apabila orang sering 
minum anggur obat ini keseha- 
tannja tentu 'terdjamin. 

  

Agen Semarang: 

Toko Ilway An Tong 
Gang Warung 3 

Pusat Pendjual: Toko Obat SIN BAN SAN. 
Dji. Songojudan 14 - telp. 2028 U - Surabaja. 

  
  

  

| CITY CONCERN CINEMAS ks 
  

Ini Malam d. m. b. (au. 17 th) 
SONJA ZIEMANN— RUDOLF PRACK— 

THEO LINGEN— PAUL KEMP dim. 

Lu X 
519, z 

.Die DIEBIN VON BAGDAD" 
(THE- THIEF OF BAGDAD) 

Tjerita jang tersohor — Menarik — Menggembirakan ! 

GRAND Ini Malam d. m.b. (u. 17 th:) 
nah 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! 

Akan datang : TITIEN SUMARNI —ALCAFF- MIEN SONDAKH 
M BUDHRASA—SJAMSU—RAMLAN d.l.I. 

s LAGU KENANGAN film 
baru! 
ndonesia 

  

IND RA Ini malam d. m. b. tu. 13 th.) 

Sha — JUDD HOLDEN— LARRY STEWART 
dlm. BAGIAN KE 2 (TAMAT) 

»Gaptain Videos II 
(MASTER OF THE STRATOSPRHERE) 

Columbia Super— Serial. Lebih Heibat! Lebih Gempar ! 

ROYAL 
5 pa PIA Ia 

»Song Of The Open Road" 
The Years Big Musical Show ! 

Penuh Njanjian2 dan lagu2 jang menarik dan merdu ! 
Memikat! — Lutju! — Menggembirakan ! 

Ini malam premiere (u. 13th.) 
JANE POWELL— EDGAR BERGEN 

  

R O XY Ini malam premiere (u. segala umur) 
PANGAN T. SUMARNI—DARUSALAM—5, PONIMAN 

,»MENJAMBUT: KELUARGA" 

CHARLIK MC. CHARTHY—BONITA GRANVILLE 

  Akan datang:Film India terbesar dg'teks Indonnesia 
» atau lahirnja »RAM JAN M Batara Rama 

. “Tjerita jang termashur ! — Siapa jang tidak kenal lakon ini ? Dengan RAMA, -— PRABU RAHWANA atau DASA MUKA 

Gan keadilan ! Tjerita Wajang ditjiptakan dalam film ! 
ARUN AAA. 

Mulai tg. 24 dan25 September 1953 
Jack Warner - Dirk Bogarde 

»Boys in Brown” 
(RUMAH PENDIDIKAN ANAK2 NAKAL”) 
film J. Arthur Rank. £ 

THEATER 

SOLO 

  

AE TLP 
Typ Pertjetakan Semarang. 

  

HANUMAN — Radja Monject jang gemar membela kebenaran 

  

  

 


