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|. Oleh fihak 

| dengan fihak sipil jg bersangkutan. 
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“Djawa | 
Menang |. 

: Halmahera Tetap Aman 
Gubernur Latuharhary Tetap Belum Tahu 

Pasti Adanja Infiltrasi Dari Irian 
BERKENAAN DENGAN berita2 jang berasal dari Maka- 

sar tentang dilakukannja infiltras'i2 dari Irian-Barat dipulau Hal 
mahera, gubernur propinsi Maluku, mr. Latuharhary atas perta- 
njaan P.L-Aneta menerangkan, bahwa ia tidak dapat memberi 
keterangan benar atau tidaknja berita2 itu, akan tetapi jang di 
katakannja jalah bahwa soal keamanan didaerahnja dlm waktu2 
terachir i tidak menimbulkan kesulitan”, Gubernur Latuharhary 
dewasa ini sedang berada di Djakarta untuk mengadakan pembi 
tjaraan2 routine dengan pemerintah pusat. Dalam hubungan 
ia menambahkan, bahwa jg lebih 

ini 
banjak membutuhkan perhatian 

nja ialah soal pembangunan daripada soal keamanan  dipropinsi 
Maluku itu. 

Berita2 ig mengatakan, bahwa 
sebagian dari rakjat Maluku Utara 
kini menuntut dikembalikannja sul 
tan Djabir Shah dari Ternate, menu 
rut gubernur Latuharhary adalah 
dilebih-lebihkan. k 

Dikatakan olehnja bahwa sebagi- 
an diantara rakjat daerah itu be- | 
lum lama berselang telah menjata- 
kan ingin bertemu dengan bekas 

““sultar mereka ita- Untuk memenu- 
hi keinginan mereka, bekas sultan 

. Djabir Shah dalam  kedudukannja 
sebagai pegawai tinggi pada kemen 
.terian dalam negeri dalam" bulan 
Nopember” jg akan - datang akan 
menghadiri konferensi pemerinta- 
han di Ambon. Kesempatan ini 
akan ia pergunakan untuk menga- 

dakan kundjungan singkat ke Terna 
te, demikian gubernur Latuharhary. 
Djabir Shah setelah berachirnja pen 
dudukan Djepang mendjadi sultan 
Ternate. Beberapa lama kemudian 
ia diangkat mendjadi menteri da- 
lam negeri dalam salah sebuah ka- 
binet NIT. Ketika pemerintah NIT 
dibubarkan Djabir Shah dipindah- 
kan ke kementerian dalam nezeri 
di Djakarta. 

“Sementara” itu mr. Latuharhary 
pada hari Djum'at pagi telah berto- 
- kembali dari Djakarta ke Ma- 
uku. 

Mengenai masalah infiltrasi ini 
“ fihak ketentaraan di Djakarta be- 
Jum bersedia memberikan pendjela 
san2, karena penjelidikdan dewasa 

ini sedang dilakukan untuk menda 
patkan bukti2 dan ketegasan2. Di 
terangkan selandjutnja, bahwa ke- 
pada instansi2 sipil seperti kemente 

kan pendjelasan itu, fihak ketenta-' 
raan masih menangguhkan pemberi! 
an pendjelasan2 ini karena fihak 
tsb kini sedang menanti diterimanja 
bukti2 lengkap sampai kepada soal 
jg seketjil-ketjilnja. 

Atas pertanjaan P.I. Aneta ma- 
jor Imam Sukarto kepala dinas pe- 

“nerangan angkatan darat menerang- 
kan, bahwa soal infiltrasi ini kini 

| seksama 
tentara bersama-sama 

(Pia). 
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— Kalau 5.000 
Wanita Me- 
— njerbu 

“Polisi Sudah Tak Ber- 
| kuasa Lagi 

KIRA2 5.000 orang wanita 
| hari Kemis telah  menjerbu 

gedung Dewan Distrik Khasi 
: Jaintia di Assam (India), 

ana sedang dilakukan si- 
dang, dan mengadjukan tun- 

| tutan supaja kepala suku- 
| bangsa mereka diangkat kem- 

| bali. Orang2 wanita tadi me- 

hingga tak seorangpun dapat 
1 masuk gedung 

| tadi. Polisi didatangkan, teta- 
| pi kalah dikepung. Ketua de- “ 
| wan achirnja terpaksa me- 

| nanda-tangani suatu pernjata- 

. dn tertulis, dalam mana ia 
“menjatakan bahwa kepala su- 
“ kubangsa Khasi tadi diangkat 
“kembali. Ketika mendengar 

— pengumuman. ini, 5.000 orang 
wanita dari suku bangsa jang 

| masih primitif ini menari2 di 
. dalam dan diluar gedung tsb., 

karena merasa senang. Bebe- 
tapa pemuka mereka,  djuga 

— wanita, mengutjapkan pidato2. 
IL Baru sesudah itu mereka mau     

i njaan Antara”, : 

TX 

  

Natsir Dipe- 
| riksa D. A. 

KETUA Umum  Masjumi, 
Moh. Natsir, hari Rebo celah di 
peranan oleh Kedjaksaan Agung 
berkenaan dengan pidato jang di 
vijapkan oleh ketua umum Ma- 
sjumi itu pada minggu jang lalu 
pada rapat raksaksa dilapangan 
Tegallega, Bandung. Atas perta- 

j Moh. Natsir 
menerangkan, bahwa dalam peme 

iriksaan jang dilakukan atas diri- 
Linja ita, pihak Kedjaksaan Agung 
' benar telah memadjukan pertanja 
|an-pertanjaan tentang isi pidato 
jang diutjapkannja pada rapat 
raksasa dilapang Tegallega, Ban- 
dung. (Antara). 

1 

tah dalam lapangan keamanan 
maka alat2 kekusaan negara 
mengambil tindakan2: tegas ter- 

rangan2 gerombolan2 itu mem- 

buktikan lagi, bahwa untuk se- 
kian kalinja gerombolan2 bersen- 

djata jang tidak bertanggung 

djawab | hendak  mengatjaukan 

keadaan dan mentjoba untuk 

merobohkan negara kita. Peristi- 

tera Utara itu sungguh kita se- 
salkan, djustru pemerintah pada 
saat ini sedang berusaha sekuat 

tenaga dengan mengerahkan se- 
gala alat2 kekuasaan negara jg. 

ada, untuk memulihkan keama- 
nan dan wmendjamin ketertiban 

umum. Pemerintah dalam hal ini 

telah mengambil sikap tegas, 

bahwa terhadap gerombolan2 jg. 

melakukan kekerasan dengan 

sendjata terhadap alat2 kekua- 

saan negara dan membunuh rak- 

jat jang tidak berdaja, akan di- 

ambil tindakan2 dengan kekera- 

san sendjata pula. Pun mengha- 

dapi gangruan keamanan di. Su- 

matera Utara itu, pemerintah 

telah bersikap tegas, dan meng- 

instruksikan kepada alat2 kekua- 

saan nesara untuk mengambil 

tindakan2. 
Sampai sekarang alat2   Ha 

| PEMERINTAH 
telah menawarkan 
untuk mengembalikan : 

bang pemburu djet. MIG-15, jang 

achir2 ini dilarikan oieh penerbang 

Korea Utara ke Korea Selatas, ,isia- 
apun djuga pemiliknja "jang sah " 

engumuman ini termuat dalam sta- 

tement Djenderal Mark Clark, pang 

lima besar pasukan2 PBB di Korea, 

dan bersama2 diumumkan di Wash- 

wa jang telah terdjadi di Suma- 

kekua- 

     
   

    
Seri ke-dua lari 5.000 m. di PON HI: Soekiman (Djawa Tengah) berdja- 
lan dengan tak bersepatu bersaingan dengan R. Polah (Sulawesi Utara) 

: ' melalui batas garis finish. 
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' September j.l. telah terdjadi pertjo- 

' djata dari alat2 kekuasaan diberba- 
“gai tempat di Atjeh, diantaranja jg 

 Pusa (Persatuan - Ulama Seluruh 

Serangan? Di Atjeh 
Adalah Pembrontakan 
Pemerintah Akan Ambil Tindakan Te- 

gas — Pidato Menteri Tobing 
MENTERI PENERANGAN Dr. F.L. Tobing Kemis malam telah 

berpedato dimuka tjorong R. R.I, Djakarta, - mengenai peristiwa Atjeb 

antaranja sebagai berikut: Gangguan keamanan jang terdjadi di Sumatera 

e nte | (itara achir2 ini menarik perhatian pemerintah dan rakjat Indonesia selu- 
rian luar.negeri jg djuga membutuh | suhnja. Ditengah-tengah suasana kerukunan dan djiwa keolah-ragaan jg. 

difjetuskan oleh pemuda2 dan pemudi2 dari seluruh kepulauan Indonesia, 
jang semendjak tanggal 19 September 1953 di PON Medan, maka peme-' 
rintah telah menerima laporan2, bahwa gerombolan2 bersendjata telah 
menjerang pos2 polisi di Peureula, Alur Gading, Langsa, Idi, Meulaboh 
dan Alor Pidi serta pos tentara di Lho Seumawe, dengan maksud untuk 
merebut persendjataan alat2 negara termaksud, ' 

Sesuai dengan politik pemerii- saan negara li Sumatera Utara 

hadap gerombolan? tersebut. Se-s 

  

      
   
   

  

   

   

  Perbuatan ini dikatakan” dalam 
“siaran Gubernur itu melanggar da- 
“sar2 hukum jg berlaku di Indonesia. 
Alat2 pemerintah, jaitu polisi mau- 
pun tentara, tidak sangsi untuk ber 
tindak guna mentjegah perbuatan 

.jg meruntuhkan negara ini. 
| Diterangkan lagi, bahwa sebagai 
'akibat penjerbuan jg dilakukan, ba- 
'njak diantara  rakjat jg tertembak 
mati dan luka2. Alat2 pemerintah 
akan mengusahakan dengan sekuat? 

,ga kekatjauan jg ditimbulkan itu da 
pat didjernihkan kembali, hingga ke 

,amanan dan ketenteraman di tengah 
imasjarakat setjepatnja dapat dipu- 
.lihkan. 

Achirnja Gubernur dalam surat 
selebaran itu berseru kepada mere 
ka jg terlihat didalam pertjobaan 
merampas kekuasaan negara ini, su 

paja djanganlah lagi meneruskan 
perbuatan itu, djanganlah dosa ke- 
pada negara sendiri itu sampai ber- 
tambah, dan diharapkannja  supaja 
mereka lekas kembali pada tempat 
sebenarnja sebagai warga-negara In 
donesia jg setia. 
Demikian antara lain bunji su- 

rat2 selebaran jg ditudjukan kepada 
rakjat Atjeh. : 

Mengenai peristiwa di Atjeh itu 
wartawan ,,Antara” di Medan me- 
ngumpulkan bahan2 mengenai kedja 
dian2 itu. sbb: 

Malam Senen tgl. 20 djalan 21 

baan serentak untuk merampas sen 

terhebat di Lhoseumawe, Meulaboh, 
seterusnja djuga di Sigli, Bireuen 
dil., jaitu tempat2- dipantai Timur 
Atjeh sebelah utara, ketjuali Meu- 
laboh jg terletak dipantai Barat. Se 
tefah berlangsung pertempuran - dari 
tengah malam hingga dinihari, 
achirnja “pertjobaan itu dapat diga 
galkan. Dari laporan2 jg diperoleh 
»Antara”, jg belum diketahui ialah 

apa jg telah terdjadi di Takengon, 
djauh didalam di selatan  Lhoseu- 
mawe, dan Tapaktuan, dipantai Ba 
rat, sedang pertjobaan seperti itu di 
Kotaradja telah dapat digagalkan 
sebelum dimulai. Dapat diketahui 
pula, gerombolan? ini dipimpin Tk. 
Daud Beureuh, bekas Gubernur 
Atjeh, anggota Masjumi dan ketua 
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nja dan setjepatnja tindakan? hing-| 
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Berratus-Ratus Korban Grombolan Tewas — Bantusa 
Tentara Dikirim Lewat Udara Dan Leut Na 

BERHUBUNG DENGAN terdjadinja keributan di Atjeh ita Guberrur Sumatera Utara Abdul 
Hakim mengeluarkan siaran berupakan surat2 | 
berisi seruan kepada rakjat Indonesia jang berada didaerah Atjeh supaja bersama menegakkan ke 
amanan dan ketenteraman kem-bali. Apa jang terdjadi di Atjeh dinamakannja usaha merampas 
kekuasaan regara dan bertentangan dengan hukum. Dalam surat selebaran 
23/9 dinjatakan, tg. 20/9 sampailah berita2 kepadanja, bahwa rakjat merampas sendjats2 dari pos 

lisi di Peureula, Bajeun (diutara Langsa), kemudian menudju ke Langsa untuk hal serupa. Da- 
m penjelidikan2, demikian dalam surat2 selebaran tsb., dapat diketahui perbuatan serupa ini te 

lah serentak dilakukan dibeberapatempat didaerah Atjeh. te 
di Atjeh dapat diketahui, bahwa gerakan ini disertai dengan pernjataan berdirinja “Negara Is- 
lam Indonesia” didaerah Atjeh, dipimpin oleh Tengku Daud Beurcuh. 

Atjeh) jg telah sebarkan surat2 pam 
flet tentang berdirinja ,,Negara Is- 
lam Indonseia” di Atjeh. 1 

Markas pemberontak di 
Idi 

Kabar lebih djauh njatakan, 
pusat dari kaum pemberontak ja 
lah daerah Idi, Peureula, di Utara 
Langsa. Kini belum dapat diada 
kan perhubungan dengan daerah 
Bhi : 

Kabar lain terangkan, kini dari 
Sumatra Timur telah dikirim dua 
bataljon tentara ke Atjeh seba- 
gai balabantuan liwat udara ke 
Kotaradja dan ada djuga dengan 
kapal. . 

Anak2 sekolah dan orang2 
tua diadjak turut menje- 
rang tentara. : 5. 

Berkenaan dengan pertjobaan utk 
merebut sendjata2 oleh gerombolan 
di Lhoseumawe, oleh kalangan pe- 
ngungsi jg tiba di Medan dikatakan, 
malam Senen jg lalu . beratus-ratus 
penduduk Atjeh telah tjoba menje- 
rang asrama tentara dengan ren- 

tjong, kelewang dan djuga dengan 
sendjata api. Kaum pemberontak 
tsb terdiri dari orang2 dikampung2 
disekitar kota tsb, anak2 “sekolah, 
pemuda2, orang2 dewasa, bahkan 
orang2 tua. Kabarnja serangan tsb 
dipimpin oleh guru2 Sekolah Mene 
ngah Islam. Gerombolan2 ada jg 
berpakaian seragam kuning atau Iu 
tam, dan ada pula berpakaian sa- 
rung biasa. Biarpun pihak tentara 
berkali2 menjuruh mereka mundur, 
mereka menjerbu terus sambil me- 
mekikkan supaja - tentara diasrama 
tsb menjerahkan sendjatanja. 

Diantara kaum penjerang ada jg 
memakai tanda Darul Islam, Panau 
Islam Indonesia dan Tentara Islam 
Indonesia. oi 

  

selebaran jang akan disiarkan 

ikatakan, dim pamfiei2 jang terbesar 

1 Dan Orang? Tua 2 

Asrama entara 

didaerah Atjeh, 

tsb. jang bertanggal 

nan P.M. Ali Sastroamidjojo meng 
adakan sidang jg dihadiri oleh wk. 
P.M. “pertama, Menteri Pertahanan, 
Menteri Kehakiman, Menteri Da- 
lam Negeri dan Djaksa Agung. Wa 
kil Perdana Menteri pertama Mr. 
Wongsonegoro katakan, bahwa si- 
dang tsb membitjarakan soal2 rou- 
tine, akan tetapi menurut dugaan. 
sidang tsb membitjarakan diuga ver 
istiwa gangguan keamanan di Atjeh. 
P.M. pertama Mr. Wongsonegoro 

mengenai keadaan di Atieh itu me- 
ngatakan, bahwa pemerintahan si- 
pil pada waktu ini tetap beraialan 

seperti biasa. Beberapa bupati jg 
menghilang diganti kedudukannya 
oleh para patih. Menteri Kehaki- 
man Mr. Djody Gondokusumo se- 
mentara itu menerangkan, bahwa 
sedjak timbulnja peristiwa ganggu- 
an keamanan di Atjeh pada permu 
laan minggu ini hingga sekarang 
oleh jg berwadjib telah dapat dita- 
han 150 orang termasuk pemimpin2 

pemberontakan. (Antara). 

Keadaan di Atjeh. 

Sementara itu koresponden PI 
Aneta dari Kutaradja mengawat 
kan, bahwa dalam interviewnja 
dengan komandan komando sub 
territorial Atjeh diperoleh ketera 

  

— Albes Jg Sehat — 
Umur 60 th.-Punja 22 Anak Dan Tanpa” 

Obat-Obatan Dokter 
J. C- R. ALBES seorang warga negara di Malang pegawai 

dari Djaw. Gedung2 dan Djalan2 kini berumur 60tahun dan sudah 
mempunjai dinas bekerdja pada pemerintah selama 43 tahun, se 

lama 35 tahun kawin hingga sekarang sudah mempunjai anak 22 
orang, diantaranja 14 orang laki2. Dari 22 orang anak tadi 11 

“ orang anak -masih mendjadi tanggungan  jaitu masih duduk di- 
bangku sekolah. Semua 22 orang anak tadi di' hirkan atas per 
tolongannja Albes sendiri tanpa bantuan bidan atau dokter. Dju- 

ga tentang kesehatan keluarga Albes selamanja hanja mengguna 
kan obat2an dari tumbuh2an/daun2an. 

Mengenai didikan kepada anak2nja diterangkan, bahwa ke- 

pada anak2nja selalu dididik bekerdja sendiri, mentjutji pakaian 
sendiri, membersihkan rumah dan lain2 semuwanja — “dikerdjakan 
oleh anak2. Pokok pendidikan 'jang diberikan kepada anak ialah 
kesehatan, “dan selalu ingat kepada Tuhan. Keluarga Albes sam 
pai sekarang sudah  mempunjai 5 tjutju. Dari 22 orang anak ta 
di semuanja dilahirkan dari satu ibu J.C.R. Albes jang sudah 
berusia 60 th. keadaannja masih tampak kuat. 

  

   

  

  
  

Vietmioh Akan Meng- 

gempur Laos Lagi 
Serangan Besar2an Diduga Dalam 

Bulan Oktober Nanti 
WAKIL2 MUANG THAI telah mengatakan kepada pembe 

sar-pembesar Amerika, bahwa mereka mengharap pasukan2 Viet- 
minh dalam bulan Oktober akan mengadakan lagi  serangan2nja 
di Laos dan Indoijina, dan bhw djikalau bahaja itu makin njata, 
akan diadjukan kepada PBB. Duta besar Pote Sarasin telah me- 
ngatakan, bahwa regaranja mengharap akan adanja serangan2 
Vietmirh untuk berusaha merebu Laos dari tangan pemerintah ke 
bangsaannja, hal mana akan dilakukan bersamaan dengan serang- 
an Vietminh di Vietnam kearah timur jang mana hendak ditje- 
gah oleh pasukan2 djenderal Henry Navarre. 

Sebagai diketahui, pada musim se- 
mi jang lalu pasukan2 komunis te- . 
lah bergerak djauh masuk daerah Amerika .Men- 
Laos dan Muang Thai jang berbata- d t 
san dengan Laos sudah bersiap? un- , O cc 

tuk mengadjukan masalah ini kepada ongeng 

mena ang peang TOR ti Tangkisan Moskow Atas 
agal suatu a an ak: emba- | an 7 . 

$ an | Tuduhan Washington hajakan perdamaian seluruh Asia. 
Kemudian wakil2 Muang Thai telah — SIARAN radio Moskou jang 

malam Kemis ini terdengar di   ngan, bahwa keadaan di Atjeh 
dewasa ini tetap dikuasai oleh 
alat2 kekuasaan negara. 

Diterangkan selandjutnja, bah 
wa berita2 jang diterima dari ibu 
kota2 kabupaten menjatakan, bah 
wa disana-sini masih terdjadi per 
tempuran setjara ketjil2-an dgn 
fihak gerombolan, sedangkan per 
buatan2 sabot terhadap alat2 per 
hubungan, djalan2 kereta-api dan 
lain2-nja tetap masih dilakukan 
oleh gerombolan2 tsb.   Karena e 

asrama “tentara, 
ra melepaskan - tembakan2 sepan- 
djang malam. Pertempuran dimulai 
sedjak djam- 01.00 malam dan baru | 
beraghir diam 06.00 pagi: ketika itu! 
gerombolan mundur kebelakang ! 
mesdjid. z 

Beratus2 kerbannja. 
Menurut para pengungsi, seba 

gai akibat pertempuran itu dapat 
dikatakan beratus2 majat dari ge 
rombelan bergelimpangan diseki- 
far asrama, terus sampai ketepi 
pantai. Gerombolan sangat fana- 
tik dan banjak jang dalam keada 
an luka parah masih mau menjer 
bu. terus masuk asrama. Tatkala 
dilakukan pemeriksaan terhadap 
majat2 itu ada korban2 jg dalam 
keadaan luka parah dengan setja 
ra tiba-tiba menjerang anggota2 
tentara jang melakukan pemerik 
Saan itu sehingga seorang sersan 
tiwas dan dua letnan luka parah. 
60 Pemberontak dapat ditangkap. 

Pengungsi terus mengalir. 
Selandjutnja didapat kabar, 

hari Kemis ditunggu lagi lima 
tongkang dari Atjeh penuh dgn 
pengungsi di Belawan, tapi hing 
ga siangnja tongkang2 itu masih 
belum tiba. Djawatan priabuhan 
di Pangkalansusu masih belum 
melihat ada tongkang bergerak 
menudju Belawan. Kabarnja para 
pengungsi itu sudah 3 hari dite- 
ngah lautan dan sudah tidak ma 
kan selama dalam pelajaran itu.   teiah melaksanakan instruksi pe- 

merintah dengan hasil baik, se- i 
hingga pemerintah tetap me- 
nguasai keadaan. Kita hidup di- 
dalam negara hukum. Tiap2 per- 
buatan diluar hukum seperti 

takan terhadap kekuasaan nega- 
ra. ' Pemerintah  berkewadjiban 
mendjalankan djaminan hukum 
itu untuk memulihkan keamanan 
dan ketertiban umum, sehingga 
rakjat terdiamin dari segala tin- 
dakan2 kekerasan dan dari ke- 
takutan, serta perlindungan ter- 
hadap djiwa dan harta-bendanja. 

Persoalan Sumatera Utara ha- 
rus dihadapi bersama-oleh peme- 
rintah dan rakjat. Ini mendjadi 
soal pokok, bahwa segala usaha 
pemerintah - untuk  mendjamin 

dan memulihkan keamanan dan 
ketertiban umum di Sumatera 
Utara akan berhasil baik apabila 
mendapat sokongan dari rakjat. 

serangan2 bersendjata dari ge- penahanannja berhubungan 
rombolan2 itu, adaiah pemberon- Situasi di Atjeh jang ruwet itu. 

Didapat kabar pula, wakil kepala 
Djawatan Sosial Sumatra Utara, 
Hasjmi. di Medan, jang berasal 
dari Atjeh, kini ditahan polisi. 
Hasjmi adalah ketua PSII Suma 
tra Utara dan sangat murzskin 

dgn 

(Antara) 

Isi proklamasi T. Daud 
Beureuh. 

Menurut ,,Mimbar Umum” di Me 
dan, diluar Kotaradja telah tersebar 
pamflet2 jg berbunji antara lain 
sbb: 

»Berdasarkan Proklamasi jg di 
lakukan oleh pemimpin D.I. Karto- 
suwirjo pada 12 Sjawal 1368 atau 
7 Agustus 1949, maka daerah Atjeh 
dan sekitarnja mendjadi bagian dari 
Negara Islam Indonesia. Dengan 

proklamasi Negara Islam Indonesia 
didaerah Atjeh dan daerah sckitar- 
nja, maka lenjaplah kekuasaan pe- 
merintah Pantjasila diganti dengan   Pemerintah menjerukan supaja 

rakjat tinggal tenang, sedapat2- 

nia membantu alat2 pemerintah 

waspada terhadap anasir2 jang 
mentjoba akan mengambil ke-   

! 

| 

diadi di. Sumatera. Utara seka- ! 
rang. (Antara). 1 

Amerika Sanggup Kembalikan MIG-15 
Amerika Serikat  ington dan Tokyo. - 
kesanggupannja | - Clark mengumumkan  seterusnja, 

pesawat ter- bahwa selama waktu perundingan di 
Korea “ini berlangsung, komando 
Amerika Serikat di Timur Djauh 
menarik kembali tawarannja untuk 
memberikan hadiah sebesar $ 50.000, | 
kepada barang siapa melarikan se- 
buah pesawat MIG jang masih utuh 
kepada pihak Serikat. 
Akan tetapi, dalam pada itu Ame , 

  

dalam menunaikan tugasnja dan didaerah Langsa 

untungan dari keadaan jang ter- | 

“pemerintah dari Negara Islam.” 
|. Menurut  ,,Tangkas” Medan, di 
antara Lk. 100 orang jg ditangkap 

pada tgl. 22-9 
oleh alat2 Negara, kebanjakan ada- 
lah pemuka2. PUSA dan Masjumi. 

Djum'at Siang kemaren  panitya 
keamanan kabinet dibawah pimpi- 

rika akan pegang teguh ttadisinja 
untuk memberi perlindungan politik, 
kepada barang siapa ,,mentjari ke- 
merdekaan”, kata Clark. 

Clark tidak menerangkan, apakah 
penerbang MIG Korea Utara jang 
mendarat di Kimpo itu akan terima 
hadiah $ 100.000, ialah $ 50.000 
bagi dia sendiri dan $ 50.000 bagi 
pesawat MIG jang pertama kalinja 

maka pita” rt anak Wine be Sampai tgl..24 September jl. 
jadjib telah dapat 

menangkap. kira-kira 500 orang 
anggota2 gerombolan, diantara 
mana terdapat beberapa orang 
anggota pamong pradja dan poli 
si negara. 

Diterangkan seterusnja, bahwa pa 
da tgk. 23. September jl. markas ge 
rombolan- di Lambaro, 8 km.. dari 
Kutaradja, disergap oleh tentara 
dan dalam tembak-menembak jg ke 
mudian -terdjadi, fihak tentara ber- 
hasil mensita 2. putjuk karaben, se- 
dangkan fihak gerombolan melari-, 
kan diri dengan meninggalkan ba-: 
njak jg mati djatuh kedalam sungai. 
Fihak tentara sendiri tidak menderi 
ta kerugian apa2. " 
Segerombolan jg mentjoba menje 

rang Meulaboh (Atjeh Barat) di pu 
kul mundur oleh satuan Mobile Bri 
gade dan di Sigli telah terdjadi per 
tempuran ketjil2an, demikian fihak 
kemando sub teritorial Atjeh kepa- 
da P.I. Aneta. 
Diterangkan  seterusnja, bahwa 

perhubungan dengan pesawat udara 
terus dibuka jg merupakan djemba- 
tan udara untuk tentara dan psme 
rintahan sipil. 

Lebih landjut diterangkan, bahwa 
oleh staf keamanan kota diadakan 
sensur terhadap penjiaran dan beri- 

ta2 pers, bukan untuk memperkosa 
hak2 pers, melainkan untuk mentie 
gah djangan sampai berita2 jg di 
siarkan itu lebih mengeruhkan sua- 
sana, demikian  achirnja pihak ko- 
mando sub teritorial Atjeh kepada 
P.I. Aneta. 

Letnan Ibrahim lari. 
Seterusnja koresponden P.I.-Aneta 

mengawatkan dari Medan, bahwa te- 
lah diterima berita2 disana, bahwa 
pada hari Minggu malam tanggal 20 
September djam 22.00 waktu Suma- 
tera Utara letnan satu Ibrahim Sa- 
leh dan kompi tentara di Sidikalang 
di Tapanuli beserta 87 orang anggo- 
tanja telah meninggalkan kesatuan2- 
nja lari menudju Atjeh. Mereka itu 
semuanja bersuku Atjeh, sedangkan 
anggota2 jang bukan suku Atjeh di- 
dalam kompi itu ada sebanjak 31 
orang. Dengan membawa sebuah 
jeep preman mereka itu menudju ke 
Kotatjane jang letaknja disebelah Se 
latan Atjeh. Ketika berangkat mere- 
ka itu mengatakan hendak pergi la- 
tihan, sedangkan ke-31 orang ang- 
gota bukan suku Atjeh itu dilutjuti 
sendjatanja. 

Sebelum berangkat mereka itu 
memutuskan kawat2 tilpun dan 
setelah sampai di Kotatjane mere 
ka meneruskan  perdjalanannja 
ke Matjan Kumbang dan kemu- 
dian turun ke Blang Kedjeran. 
Mobil2 jeep preman jang mereka 
pakai itu dikembalikan kepada 
supirnja, jang tidak diganggu, 
sedangkan jeep dan truck tentara 
mereka kembalikan diasrama ten 
tara di Kotatjane. 

Dikabarkan selandjutnja, bah 
wa alat2 kekuasaan negara dise- 
kitar Sidikalang sudah berada fa 
lam keadaan bersedia2, sedang- 
kan kepada penduduk Kotatjane 
diandjurkan supaja djangan me- 
ninggalkan Kotatjane karena ke- 
amanan di Kotatjane tidak ter- 
ganggu, tetapi sementara itu di- 
antara penduduk sudah ada jang 
mengungsi kedaerah lain dengan 
meninggalkan Kotatjane, demiki- 
an diwartakan oleh koresponden 

,dari Laos akan tetapi masih me- 
'nguasai propinsi Sam Neua jang 

“dadu2 Vietminh dan menangkap 100 

    dilarikan itu. (Antara-AFP), 

  

  

P.I. Aneta di Medan, 

Lamhoom Kebudaraca ladang 

Kan Batas saseh Lake ate asa 

yan Konsisn en Weatensches an 

  

mengurungkan maksudnja — untuk 

mengadjukan protes tadi, ketika pa- Paris, mengat2akan bahwa Ameri 
ka Serikat menjiarkan suatu do- sukan2 Vietminh ditarik mundur da- 

ngeng tentang tawanan perang 

  

  
Pn 

Hukuman Mati 
Akan Didjatuhkan Ke- 
pada Abd El Hadi 

PEMERINTAH Mesir pada 
malam Djum'at telah mengadju- 
kan permintaan kepada Pengadi 
lan Revolusi, supaja kepada be- 
kas perdana menteri Ibrahim 
Abd el Hadi didjatuhi hukuman 
mati. Abd el Hadi adalah terdak 
wa pertama, jg akan dimadjukan 
dimuka pengadilan tersebut, jang 
akan mulai bersidang pada. hari 
Saptu jang akan datang. Abd el 
Hadi dipersalahkan, melakukan 
pengchianatan terhadap : negara 
dengan tindakan2 jg bertentangan 
dengan keamanan nasional serta 
revolusi, dan mengadakan hubu 
ngan dengan agen2 asing, untuk 
maksud tsb. 
Dalam surat dakwaan jg diumum 

kan pada hari Kemis dinjatakan, 
bahwa bekas perdana menteri itu 
dipersalahkan: 

I. Melakukan tindakan2 penghia- 
natan dalam tahun 1953 dengan 
bantuan agen2 asing. 

2. Melakukan tindakan? pengehia 
natan terpadap keamanan negara 
dalam tahun 1948, sewaktu ia mc- 
ngepalai kabinet radja, dengan dja- 
lan mengirim angkatan darat Me- 
sir jg tak siap dalam peperangan 

Palestina. 
3. .Mentjiptakan keadaan terror 

dari achir tahun 1948 hingga bulan 
Djuli 1949, sewaktu ia mendjabat 
perdana menteri merangkap mente- 

ri dalam negeri. 

Pada hari Saptu ini, Ibrahim Abd 
el Hadi akan dimadjukan dimuka 
Pengadilan Revolusi, jg terdiri dari 
3 orang anggauta. 

Ibrahim Abd. el Hadi jg kini ber 
usia 57 tahun adalah anggauta pen- 
tjipta Partai Saadis dan pernah men 
djadi anggauta delegasi PBB dalam 
sidang San Francisco. 
Dalam bulan Februari 1947 ia di 

angkat sebagai kepala kabinet ra- 
dja Farouk dan mendjadi perdana 
menteri dalam bulan Desember 
1948, setelah terdjadi pembunuhan 
atas diri perdana: menteri Nokrashi 
Pasha. Ia kemudian diganti oleh 
perdana menteri Sirry Pasha dalam 
bulan Djuli 1949 dan setelah itu 
Ibrahim Abd el Hadi mendjadi se- 
Grang senator dan mendjabat presi   ri daerah perbatasan Muang Thai 

jang masih berada di Sovjet Uni, dan pemerintah Perantjis mendesak 

kepada pemerintah Bangkok “agar Jengan maksud membersihkan ke 
masalah itu djangan didjadikan ba- djahatan2 kaum Nazi dan pen 
han pembitjaraan sidang PBB. djahat perang Djepang. Dikata 

es kan, bahwa orang2 itu adalah | 
Dada aki Par an Nan pendjahat2 perang jang sedang | 
Pe AA NN ARE PAPAN mendjalankan waktu  hukuman- 

pasukan2 tadi terhadap ibukota ate “IE Soviet Uni : 
Laos diduga Pasukan2 Vietminh 8 s 5 

di Laos mengerahkan 4 divisi jg Selandjutnja — dikatakan, bahwa 
menudju ke perbatasan 
Thai. 4 

Meskipun laporan2 resmi tidak 
didapat, diduga, bahwa lebih dari 
30.000 orang serdadu Vietminh 
tiga per-empatnja ditarik mundur 

Muang | Amerika kini berlaku sebagai pem- 
belau jg-dinamakan-,,tawanankperang 
di Sovjet Uni” dengan maksud su- 
paja dunia melupakan  kekedjaman 

orang2 Amerika terhadap: tawanan 
perang di Korea. Desas-desus provo 
katif jg disiarkan Amerika itu hanja 
dapat memperbesar kegentingan in- 

ternasional, demikian. radio Moskow paling dekat dengan Vietnam, 
pada achirnja. sedang agen2 politik ditinggalkan 

dilain2 bagian Laos untuk mem 

den dari Partai Saadis. (Antara). 

MINTA PENGUMUMAN PE- 
MEGANG KEKUASAAN MILI 

TER T.T, III '“DITJABUT. 
...Kongres Serikat Buruh Peker- 
djaan Umum Daerah Djawa Ba- 

jrat di Bandung jang berachir ha 
ri Selasa, antara lain telah mem 
buat resolusi jang mengharapkan 
supaja Pemegang Kekuasaan Mi 
liter. T.T.. NI Diawa .menin 
Gjau dan mentjabut kembali pe- 
ngumumannja No. 3 tahun 1953... 
...Menurut SBPU, pengumuman 
tersebut padg hakekatnja sangat 
membatasi kebebasan serikat2 bu 
ruh dan hak2 demokrasi, sekali- 
pun tidak demikian jang dimak- 
sudkan sesungguhnja. 

    

persiapkan daerah itu untuk pen 
dudukan dihari kemudian. Lapo- 
ran-laporan  djawatan — rahasia 
Muang Thai menerangkan bahwa 
pasukan2 Vietminh kini sedang 
bersiap2 untuk mengulangi  se- 
rangan mereka untuk menduduki 
Laos segera sesudah berachirnja 
musim .hudjan dalam beberapa 
minggu ini. 

Pertempuran2 di Indotjina. 
Sementara itu bandjir besar jang 

telah menghanjutkan djembatan2 dan 
memutuskan djalan2 raya dan  ke- 
reta api dikedua belah kota Hue jg. 
terletak ditepi pantai di Vietnam Te- 
ngah. Pasukan? Perantjis Vietnam 
telah menembak mati 54 orang ser- 

Sebagian besar dari mereka. keti- 
ka ditanja mengerai keadaan seha- 

ri-harinja, menerangkan, bahwa se- 
lama beberapa bulan terachir ini 
mereka senantiasa menderita kesuka 
ran2 dalam menjembunjikan diri, 
karena adanja aksi pembersihan jg 
terus menerus dilakukan oleh fihak 
tentara. Diterangkan, bahwa pasu- 
kan2 mereka sekarang sudah terpe- 
tjah-belah mendjadi kelompok2 jg 

ketjil. , 
Daerah Kawunganten disamping 

kampanje tritunggal ini masih djuga 

orang lainnja dalam serangan jang 
dilakukan terhadap suatu pos kedu- 
dukan disuatu desa ditenggara -Ha- 
noi didelta sungai Merah. 

Demikian menurut pengumuman 
komando tinggi Perantjis pada Rebo 
malam. Serangan jang dilakukan ter- 
hadap pasukan Vietminh jang djum: 

lahnja antara 2 dan 3000 orang itu   menjebabkan pasukan2  Perantjis- | V 

Vietnam menderita kekalahan? be- hingga untuk sementara penduduk 
sar. harus disingkirkan  kedaerah jg 

aman. 
Djumlah pengungsi2 di Kawu- 

nganten “ada 8.530 orang jakni pen 

duduk dari 5 buah desa dan kini di: 
tempatkan di Gandrungmangun. 

Selain dari itu masih terdapat pu- 
la 5.600 orang pengungsi lainnja jg 
ditampung di Sidaredja. Menurut 
kepandaiannja masing2 para peng- 
ungsi di Sidaredja itu diberi bantu- 
an modal oleh pemerintah sebesar 
Rp 6.000.— 

PASUKAN KUOMINTANG 
' BARU TIBA DI BIRMA. 

Pusukan2 Koumintang di Bir- 
ma kini sedang membetulkan Ia- 
pangan terbang di dekat ,,Tiga 
Pagoda” jang dalam waktu pe- 
rang dipakai oleh Djepang. La- 
pangan terbang itu terletak di 
perbatasan  Thailand-Birma, de- 
mikian hari Rebo diberitakan di 
Rangoon. 

  

Pertjobaan untuk. membunuh Sultan 
baru dari Marokko. Gambar ini di- 
dapat dari berita film NBS. Nampak 
pada gambar tadi bagaimana yem- 
bunuh berkelahi dengan - Robert 
King. Dengan njata terlihat pisau, 

Menurut Jain berita jang sam- 
pai di Rangoon, pasukan2 baru 
Kuomintang jang baru2 ini tiba 
dengan meliwati perbatasan dide- 
kat Myawadi telah mendirikan 
kamp2 berderet2 hingga Kya. 

jang dihunuskan kepundak King. Di- 
belakang mobil pajung jang dipakai 

Sultan. 
  

  

mendjadi daerah operasi militer, se |' 

  
  

346 Grombolan Menjerah 
Gerakan2 Tritunggal Didaerah Tjilatjap 

Berhasil Bagus 
BERKAT KAMPANJE penerangan tritunggal jg dilakukan 

oleh pamong pradja, djawatan penerangan dan B.O.D.M. sedjak 
beberapa waktu ini menghasilkan penjerahan diri 
orang anggota gerombolan D.I. di 
melalui kepala desa masing2. Setelah ini menjusul pula 26 orang 
anggota gerombolan di Kawungarten. Oleh pihak jang berwadjib 
mereka bersama keluarganja diberi djaminan setjukupnja. 

sedjumlah 350 
Gandrungmangun (Tjilatjap) 

Kaleng? 

Pembakar 
Sizsat Membakar Ru- 
mah Di Djakarta 

Terbongkar 
. 

DIKAMPUNG Pondok Rotan, 
Sawah Besar (Djakarta), Rebo si- 
ang djam 12.00 telah terdjadi per 
tjobaan membakar rumah jang di 
lakukan oleh orang2 tak diketa- 
hui. Pada tiga rumah penduduk : 
disitu jang menurut polisi, terda- 
pat pertjobaan membakarnja, di- 
diketemukan sebuah kaleng men- 
tega berisi bahan2 pembakar, se- 
perti minjak tanah dan lain2. Pa 
da salah satu rumah disitu, api 
sudah mulai menjala, tapi segera 
dapat dipadamkan sebelum ber- 
kobar. Penjelidikan sedang dila- 
kukan. 

. Digudang Pertjobaan Kebun Rak- 
jat Ps. Minggu, djam 12.40 kemarin 
siang terbit kebakaran jang belum 
diketahui asalnya dan jang menurut 
polisi, menimbulkan kerugian Rp. 
10.000.—, « 

Tentang kebakaran jang terdjadi 
Rebo siang didekat djembatan dja- 
lan kekota baru Kebajorar. lebih 
djauh diperoleh keterangan bahwa 
kebakaran tsb. telah memusnahkan 
8 buah rumah, satu diantarania toko 
ljat merk ,,Siong”. Kerugian seluruh 
nja ditaksir Rp. 150.000.—. 8 Ru- 
mah jang terbakar itu terdiri dari 
12 kepala keluarga dengan djumlah 
61 djiwa jang kehilangan tempat 
tinggalnja. (Antara). . 

INGGRIS AKAN PROTES LA- 
GI KEPADA PEKING 

Inggris tidak lama lagi akan 
mengadjukan protes lagi kepada 
pemerintah RRT terhadap penem 
bakan kapal barkas angkatan laut 
Inggris didekat Hongkong baru2 
ini, djika pemerintah RRT tidak 
mendjawab protes jang pertama 
dari Inggris, demikian dikatakan 
oleh kalangan2 diplomatik di Lon 
don pada hari Rebo,   

     

    

   
     

   
 



  

@ Sh 

Kabar Kota 
APOTHEEK PETANG HARI, |. Hari ini Apotheek SIK IANG 

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

  

    

  

Berhubung dengan adanja peroba | 
han2 peraturan mengenai 
port tjengkeh luar negeri dari. Ke- 
menterian Perekon ». desas-de-   ne dan Kelana MA ane hsudah. motekrodo tus dari kalangan kaura pengusaha f 01 Emoh kalah dgn ,,ABC”, Le 

Monde di Paris dapat kabar dari ko 
rokok di Kudus jang ada hubungan 
rapat dengan pihak. pedagang tjeng 

  

5 BERIA. 
|, Sir-pong ikut bingung rasakan itu 

“1 | (berita ribut2 perkara Lavrenti Beria, | " ARG A TJENGKEH AKAN (bekas kepala djawatan rahasia Rusia 
NAIK. jang kabur setjara rahasia. 

Mula2 dikabarkan sudah di Ameri 
ai “Sob im Nae Sen ada kabar ja njlundup ke 

ico. Belum sampai habis bitjara, 
(ganti surat kabar ,,ABC” tulis Beria 

somewhere di Spa 

keh, mengatakan ada kemungkinan respondennja klas Wahid, bahwa Be 

besar wengkeh akan naik harganja, 
sampai Rp. 90,— atau Rp. 100,-— 
per kg. Nan 

ria sudah mobil2an puter kajun de- 
kat danau Malaga. 
kan, apa sama »buena senorita? 
apa - tidak. 

Tak diterang- 

Pokoknja sama ribut 5 Ma ant 2 a |deh, satu sama lain saling ber- Baen AN BEAU- lomba-lombaan tjari primeur, sa- 
ling bantah. Embuh jang betul. Un-| . Achirnja ds. Tan Ik Hay menjam Untuk memperingati Hari Na- | tuk kelengkapan iis NA Dotober ngkapan berita, maka terpak sional RRT p sa Sir-pong djuga mau umumkan be ja.d, dimulai djam 20 di Sema- rita jang sedianja semula akan di- 

  

rang akan 
“Body Beauty Contest, 

simpan sadja. Big news Sir 

diaula Gedung Sekolah Sin You (hey itu mengabarkan, bahwa pada Chung Shioh Sheuh, Djl. Stadion | hari Selasa petang, Beria telah ber. | Semarang. Perlombaan diada- |hasil menjelundup ke 1g 4 naa Tampak puter naik kan setjara Dea de- 
Semarang. 

sedan type 
ngan djenis memperlihatkan ke- | ZIS-1953. Fihak tentara dan polisi 
baikan badan bagian muka, sam- atas pertanjaan Sir-pong tetap mem- 
ping, belakang setjara bebas. Un- |Pungkem 1000 bahasa. 
tuk para pemenang disediakan | Sementara itu dapat diwartakan hadiah Ken jala2 dan Me-|!ebih djauh, bahwa di Semarang Be della Mn ng dapat Pria telah mengadakan pembitjaraan 

4 mendaftarkan pada sdr. Kwee mata diwarung Kadipolonja bung | Swan Gak, Djl. Mataram 556 Se Oei dgn super detektip Semarang, 

tember djam 17.00. 3 x 
KALAU ANDJING TER- 

TANGKAP. 

melihara “andjing, 
jang ditangkap dan dibawa ke tem- A 
pat pemeliharaan andjing di Kabluk | minta pertolongan pak Milono untuk:| dijaga P.M. djuga didengar 1 “| mendjadi perantaranja dengan peme|ngannja oleh fihak Polisi. tidak di-|rintah Amerika. , Kabar terachir me 

akan dibunuh, bilamana andjing? itu 
didalam waktu 24 djam 
ambil kembali oleh si pemilik. An- nj 

tetap top secret, 

bahwa andjing2 keberangkatan residen 

: PN 5 J jg. | £ adi marang selambat2nja tgl. 27 Sep- mna Pasl 18. pernah beladjar f : (djawatan rahasia 
merika) itu. Apa. jang dibitjarakan 

seperti kebiasaan- 1 nja Mr. Johnny Achwar. Tapi - DPD Kota Besar Semarang meng- | rut kalangan jg m bea umumkan” kepada para pemilik/pe-| an Beria itu berta 
aha tahu kedatang- 
lian djuga dgn akan 

Milono ke 
merika. — Mungkin Beria hendak 

ataakn, bhw. kemarin petang Be- diing2 jang ditangkap hanja diperbo-| ria sudah terbang kembali, entah ke lehkan diambil kembali, bilamana si mana, tidak lewat 
pemelihara/pemilik dapat 

Kalibanteng, tapi $ menun- lewat lapangan terbuka - dibelak djukkan surat keterangan dari Polisi rumah Walikata Satuan Tang engan dan surat penning andjing, ditambah menumpang (pembatja djangan ka- dengan 
uang pemeliharaan sebanjak Rp. S.-. IG 
Kepada pemilik/pemelihara andjing! ta 

surat kwitansi pembajaran | pet) pesawat piring terbang type Mi 
0-029. Sebagaimana diketahui, ka 
nja piring terbang adalah berasal ' jang hewannja diamati di Kabluk di dari Rusia. 

haruskan membajar terlebih dahulu 
“uang pemeliharaan ad. Rp. 17.50. 

KONGRES P.R.I. 

pada tgl. 21 — 26 Nopember 1953, m 

Sekian berita ini. ' Semua koran 
boleh ngutip zonder bajar. Dan ke- . 1 pada kantor berita ,,Antara” di er- Sebagaimana pernah dikabarkan, kenankan mengutip berit 4 | a ini tanpa 

enjebut sumber beritanja untuk di- di Semarang akan diadakan konggres siarkan terus keseluruh djagad. ke IP oleh Partai Rakjat Indonesia. 
tu panitia konggres telah terben- 
tuk. Adapun susunannja sbb.: Pena- 
sehat Dr. Rustamadji, ketua sdr. S. 
W. Kuntjahjo, wk. ketua sdr. Mar- 
djono, Sekretaris T. IL, III sdr2. nj. | £” 
Dr. Rustamadji, Kasmani, Sutrisno. (18 

PEGANG FILM DAN PE- 
GANG DANSA. 

Wonohito, hopdaktur »Minggu-Pa- 
djingkrak2, girang banget, sebab 

gondol djuara kedua bintang radio dengan dibantu beberapa orang lagi. ialah puteri Mataram, Raden Adjeng 
Kantor Sekretariat Panitya di GRI (N Kp. Gendong 1144, tilp. 2246 tro-| Kangmas Wonohito terus dinjatakan' puran $ hari kota Semarang dalam dengan exclusief interview riwajat hi PEDOMAN HARGA KAPOK. dup djeng Nanny, pandjang lebar di: 

molpos 185. 

m Lembaga Urusan - Kapok dinas 
luar mengabarkan kepada para Bu-| Wa djeng Nanny gemar menjanji, ge' tua: Slamet Djaja, pati diseluruh wilajah Djateng dan di 
Djatim mengenai pedoman  (richt- 

anny Josodiningrat. Kegirangan 

uat di ,,Minggu Pagi”. Ditulis, bah 

ar ndjoged dan gemar dansa. Ingin 
adi bintang film, tapi.....: (dan ini prijs) kapok sbb.: Kapok “ditetapkan jang terpenting) emoh dipegang ! !! 

Rp. 3.22 per 100 dan Rp. 19.— perj 
HI. ontongan jg. bagus (glondong), | S edikit2 tahu tata tjara dansa s 

Sungguh mati Sirpong jang Saga 
rta tidak - bertjatjad, loco paberik. Bila sudah pernah ngintip dibelakang Ia- 

terdjadi dengan mempergunakan tja jar film mau tanja: Lhooo. apa beda ra jang tertentu, ja'ni tiap2 100 bidji nja dipegang dalam permainan film # " : 4 “si dan dipegang kal: ditambah, umpamanja 32 bidji (wi- MANA ra an 
langan), maka harganjapun harus me 

: lipatkan dng 1.32 (ditambah 3276) 
se Selandjutnja kepada para Tjarat di 

- harapkan pada tiap2 2 minggu seka 
. Ii memberi berita mengenai pembaja 
“ran harga randu glondong. : 
TIAP TAHUN LEBIH DARI 
300 IDZIN UTK. MENDIRI- 

KAN RUMAH.. 
Sedjak berdirinja Balai Kota Sema 

Beban Ia 

sedang ber- 

Entah kalau Wonohito jang tahu 

Sir-pong. 
Ba Na Manan & 

40 TAHUN MENDJADI 
ADVOCAAT. 

Mungkin dalam bulan September 
rang pada pertengahan tahun 1950 ini, Mr. Hadji Soejoedi akan meng- 
hingga kiri rata2 setiap tahunnja terjad 
dapat 9.000 permintaan idzin men | di 

akan upatjara peringatan mendja 
Advocaat selama: 40 th. Beliau 

dirikan rumah, permintaan mana ham | mulai tahun 1913 telah mendjalan- 
pir 10 kali lebih banjak dibanding j kan pekerdjaan sebagai advocaat. 
sebelum perang. 

sebanjak itu selama Ik 3 tahun jini 
Dari permintaan Ik | KONGRES S.B. LINDETEVES. 

Dikabarkan, bahwa pada tgl. 26 
telah diluluskan sebanjak Ik 10.000 's/d 29 Sept. 1953, SB Lindeteves se 
atau rata2 setahun 3 sampai 400 id-|luruh Indonesia akan mengadakan 
zin sadja. Jang ditolak itu sebab2nja, ' kongresnja jang ke-II di Djakarta. 
karena sjarat2nja baik tehnis mau- | 
pun hygienis dari perumahan2 jang 
akan didirikan itu tidak mentjukupi. 

Se Na 

MALAM  KESENIAN 
ISTIMEWA. 

Malam Kesenian Istimewa untoks! 

K
A
 

er
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i 
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Me
da
n 
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siers Vereeniging 
kembali bagian Olah Raganja jang 
sedjak lama tidak 
ranja djuga Bulutangkis. 3 
Anggauta2 jang ingin ambil bagi- 

an olah raga tersebut dapat berhu- | 
bungan langsuyg dengan Sdr.2 Tjia ' 
Tjoen An, d/a K.P.M.: Siem Tjong ! 

MEMBANGUN. 
Perkumpulan Semarangsche Kas-     $ menghilangkan rasa lesu dim meng 

telah membangun | hadapi pekerdjaan2 sehari-hari akan : p l 
dihidangkan oleh Panitya Penjeleng "Tumahnja M. dikampung Randusari digerakkan anta-| gara Kongres SB. Kementerian Per Sekat belakang pasar. 
buruhan ke IV pada 
dan 28 Seut. 1953, bertempat di Ge 
dung Kesenian Bodjong (Ngesti Pan 
dowo dengan barisan2 penjanji Sri : 6 
Mulat, Darmanto, Darsih dan Uma | balan jg telah basah dengan minjak 

nanti tgl. 27 

SALATIGA 
PEMBUKAAN S, R. KRISTEN 

2... TIONGHOA. 
Pada tanggal 21 September di Sa 

latiga "telah — dilakukan pembukaan 
resmi gedung sekolah baru kepunja 

  

dirikan ditanah persil dahulu kepu ' 
njaan major Be Kwat Koen. Diba- 

Lie Tik Bie oleh beberapa murid 
dinjanjikan lagu, dan kemudian Tan 

|Ik Hay selaku ketua pengurus mem 
buka. pertemuan itu dengan do'a 
dan pidato mengenai pendirian 

| gedung. 

paikan kepada Sdr. Liem Ong San 
sebuah bingkisan sebagai, tanda” teri 

Djuga utjapan terima-kasih disam 

king dan semua sahadja jang telah 
: ag tan pertolongannja. j 

Setelah diadakan pidato2 sambut: 
an, kemudian sampai k.l, djam 8 
malam diadakan pertemuan ramah- 
tamah. 

KUDUS 
MENDJUAL KARTJIS BEKAS 
Malam tgl. 17-9 telah ditangkap 

oleh fihak jg berwadjib pendjaga/ 
pendjual kartjis Pasar Malam Amal, 
karena dituduh mendjual kartjis be 
kas terpakai seharga Rp 1,— selem 
barnja. Pada waktu S. tertangkap, 
terdapat pula 150 helai kartjis jg su 
dah terpakai. Keterangan selandjut- 
nja mengatakan, bahwa Kepala Pen 

Perkara 
tadi akan diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri pada nanti tgl. 2 Okt. jad. 

PATI 
MUTASI KEPOLISIAN. 

Dari jang lajak dipertjaja diper- 
oleh kabar, bahwa mulai bulan Ok 
tober j.a.d. ini Sdr. R. Legito Ar- 
mun Kepala Polisi: Perintis Pati di- 
pindah kedaerah (Tjilatiap), sedang 
sebagai penggantinja Sdr. R. Joeswo 
Falali jang kini mendjabat Kepala 
Polisi Kabupaten Djepara. Begitu 
pula Sdr. R. Soepomo Joedoprawiro 
Kommissaris Polisi Klas II (Kepala) 
DPKN Kares, Pati) dipindahkan ke 
karesidenan Pekalongan. Siapa peng- 
gantinja belum dapat diterangkan. 

  

  

PANITYA HARI PERINSAz- 
AN PERTEMPURAN LIMA 

HARI DI SEMARANG. 
Untuk memperingati hari pertem-   

windu pertama, kini oleh ex Angka- 
|tan Muda telah dibentuk panitya jg. 
iterdiri dari: Ketua: Tjipto, wk. Ke- 

Penulis: Santo, 
Bendahara: Sukarno dengan bebera- 

: pa pembantu. 
| Menurut rentjana hari peringatan 
tsb. akan diadakan tg. 20 Oktober 

11953 dengan didahului resepsi ber- 
-tempat diruangan Balai.Kota, dan 
rapat umum bertempat di Tugu Mu- 
da.. Sehabis rapat umum akan di- 
adakan pawai jang terdiri dari: ke- 
satuan2 Tentara, Polisi, Pandu, Pe- 
ladjar sekolah S.M.A., Organisasi 
Pemuda, para Pemuda kantor jang 
djumlahnja terbatas masing2 kesatu- 
an hanja 'paling banjak 60 orang, 
mengingat bahwa pada hari tsb. ada- 
lah hari kerdja. Djalannja pawai ha- 
nja sepandjang djalan Bodjong dari 
Tugu Muda menudju ke Alun-Alun 
tengah bekas perletakan Batu Perta- 
ma Tugu Muda. Kepada organisasi 
Pemuda dan Pemuda kantor2, jang 
ingin mengikuti pawai peringatan 
tsb. diharapkan berhubungan lang- 
sung kepada sdr. Soejadi dan. sdr. 
Soewarso alamat kantor Bodjong 
118. (I.U.B..M.). Alamat Sekretari- 
aat: Purwodinatan no. 50 tilp. 684. 

.PERTJOBAAN BAKAR 
RUMAH 

Pertjobaan membakar rumah da- 

    

wah pimpinan kepala Sekolah Sdr. | 

ma-kasih atas djasanja didalam me |. | Imp3 a 5 -pong jg |njelenggarakan gedung sekolah tsb. 
bertempat | diterimanja dari wartawan paling li- 

1 
paikan kepada Raad yan Samenwer! 

ketera- : 

IBeaja tersebut 5046 

DJOBJA : 
PERSATUAN PEGAWAI RESI- 

MEN INFANTERIE 13 
: TPP R13) 
Pada hari Minggu jl. persatuan pe 

an S.R. Kristen Tiong Hwa jang di' gawai Resimen Infanterie 13 (P.P.R, 
1.13) telah mengadakan rapat ang- 
|gauta jang mendapat penuh perhati 
an dari segenap anggautanja, bertem 

(pat di ruangan aula Resimen Infan 
|teri 13, Rapat mana dapat memutus 
kan antaranja, mengesjahkan A.D. 

dan A.R.T. jang berlaku pada hari 
itu djuga. 

MAGELANG 
PABRIK KERTAS Di 

—BLABAK. 

Menurut kabar resmi di Blabak se 
belah Selatan Magelang atas usaha 
N.V. Kuntodewo akan didirikan se- 
'buah pabrik kertas dengan menggu 
nakan modal sebesar Rp. 20.000.000 

| Harapan produksi jang akan ditjapai 
oleh pabrik tersebut kelak 27 ton 
kertas sehari. Pabrik tersebut akan 
dipimpin oleh Hadisunarto, sedang 
sebagai tehnikus ir. Franke (dulu da 
ri LTD Semarang) dibantu oleh Po- 
int Sot seorang ahli kertas bangsa 
Perantjis dari P.B.B. jang diperban 
tukan pada Republik Indonesia. Di 
Blabak terdapat sumber air bersih 
jang baik untuk pembikinan kertas. 

  

SINGKAT DJATENG. 
— Kini di Rembang telah berdiri 

sebuah Jajasan dengan nama Jajasan 
Pendiri Ruang Gedung2 Sekolah 
Landjutan 'jang diketuai - oleh Surip 
Martinus. Dalam tahun ini Jajasan 
tersebut telah menjelenggarakan pem 
bangunan untuk ruang? gedung se- 
kolah SGB dgn. beaja Rp. 84.000.—. 

telah diterima 
dari Pemerintah, jang merupakan 

Ipindjaman sementara. 
— Dari Djawatan Perikanan Da- 

rat di Rembang diterima berita, bah- 
wa dalam bulan ini oleh Djawatan 
tersebut telah dikeluarkan uang se- 
djumlah Rp. 20:000.— untuk pem- 
bikinan/perbaikan saluran2 untuk 
masuknja air laut ke tambak? ikan 
bandeng. Pandjang saluran ini ada- 
lah 5 km. jang dapat menjaluri le- 
bih kurang 500 ha. tambak, didaerah 
ketjamatan Kaliori Rembang Barat. 
— BTL.I. tjb. Surakarta telah me- 

njatakan melepaskan diri dari pu- 
satnja, karena tidak menjetudjui ter- 
djadinja fusi antara B.T.L dengan 
R.T.E, seperti telah diputuskan oleh 
kongres fusi B.T.L/R.T.I. pada ba- 
ru-baru ini. 
— Gubernur Djawa Tengah telah 

menjetudjui 
perbaikan djalan2 dan djembatan2? 
untuk tahun 1953 ini, dari Rp. 200. 
000.— ditambah mendjadi Rp. 4.000. 
:000,—, demikian kalangan pemerin- 
tahan kotabesar Surakarta, 
.Selandjutnja kepada pekerdjaan 
umum Djawa Tengah tlh didesak utk 
memperoleh uang. guna menjelesai- 
kan assainering dikampung Danuku- 
suman, dibagian selatan kota Solo, 

(Laporan Perdjalanan IX : 

1000 ulau- 

WAKTU PAG 

»1000 Kata dan 1000 Djandji” 
jang kemudian ternjata hanja me 
jrupakan djandji kosong belaka. 
Bahwa pemerintah terpaksa tak 
dapat memenuhi djandjinja 

sedjak tahun - 1951 
itu, hal ini sebenarnja bukanlah | 

  

PERSATUAN PELADJA 
WARTAWAN INDONESIA 
Setelah diadakan j 

jang lebih mendalam tentang' un- 
Ikatan Pembantu 

Surat Kabar (I.P.S.) maka dalam 
rapat anggautanja pada hari Se- 
nen jl telah diambil | 
dengan suara bulat, bahwa Ikatan 
Pembantu Surat Kabar Tegal di- 
'bubarkan, dan selandjutnja mem- 
bentuk organisasi baru dengan na 
ma Persatuan Peladjar Wartawan 
Indonesia Tegal, dengan diketuai 
oleh sdr. S. Tjakrowihanto. 

Menindjau Pem- 
bangunan Di- 
daerah Kedu 

Jang Pernah Dika jau 
. Oleh Grombolan ' 

(Oleh: Wartawan Sendiri) 

RESIDEN KEDU R. Murit- 
no dengan rombongan 
Perekonon'an Rakjat daerah Ke- 

jang didalamnja turuf serta 
Kepala Polisi daerah Kedu, Dja- 
watan Pertanian, Perikanan, Pe- 
kerdjaan Umum, 
ikut djuga bupati kabupaten Te- 
manggung beserta kepala polisi, 
pada hari Selasa tanggal 22 Sep- 
tember mengadakan penindjauan 
objek2 pembangunan karang  ki- 
tri didaerah Kaloran, dimana pa 
da masa jang lalu tempat tersebut 
penduduknja pernah mendjadi 
korban, akibat keganasan gerom- 
bolan bersendjata. Bupati Karto- 
no mendielaskan usaha2 
Gidaerahnja. 

penindjauan 

tung ruginja 

  

Transmigrasi, 

untuk menambuh post"   sebanjak Rp. 820.000.—. 
— DPD akan mengadjukan sebu- 

tang pemakaian  kendarain 

daraan dinas tanpa peraturan 
tentu ternjata sering 

ER NG 

EKONOMI 
EMAS DAN UANG ASING. 

. Emas No. 1 di Djak. tg. 24 Sept. 
Rp. 43.50, No. 2 Rp. 43. 

Di Surabaja Rp. 43. Di Bangkok 
per baht weight 354 ticals. 

Di Singapura emas Jantakan per 
tail Str. $ 159 pemb./165 pendj. 

US Dollar di Hongkong cash HK 
$ 5.96125/tt. 5.98. 
-Poundsterling 15.86, emas lanta-   lam kampung telah terdjadi pada 

Jhari Rebo tengah malam jbl. jg di   lakukan oleh seorang jg belum dike- | 
'tahui. Jg mendjadi korban pertama 
dim pertjobaan pembakaran inijalah 

Untung api 
“baru mendjilat pada sebagian din- 
“ding rumah tsb dan dapat tertolong 
,oleh penduduk  disekitarnja. Pada 

Liat, d/a Bank Indonesia Sa Go mi. Lebih landjut periksalah iklan/jg tanah dan korek api. Kerugian jg 
e Boen Liang d/a Spaarbank 

rang. 

  

untuk Ram 
  

    
  

GA MR | 
KARENA) BRYLCREEM 

5 0. memberi rambut 
5 — Tuan kesenangan berganda, 
g oleh karena rambut selalu rapi 

  

     
   
    

   

   
   

    
   

     

  

   

-dan 
« manja. ' Hg 

rambut sehat untuk sela: 

    

  — BRYLCREEM 
    ai — memberi tjahaja 

Indah pada rambut T van 
dengan mengurut kulit ke- 

Pata dengan BRYLCREEM, 
F uan anta 

  

memberantas kelumumur, 
  

    | “KARENA : BRYLCREEM 
  

  
    

“mengandung 'minjak! 

tadi akan dmulai pada djam 19.30. 

LCREEM 
but Bagus dan Baik 

    

  

menguatkan, perlu untuk 
.tTambut bagus dan sehat 

  

    

ma- dimuat pada hari ini. Pertundjukan @ialami M. tidak begitu besar, dan kini fihak jg berwadjib: sedang me- 
lakukan penjelidikan lebih landjut, 

   

  

    

    

   

      

  

kan per tail 262, 
PASAR DJAKARTA., 

“Rombongan kemudian melandjut- 
kan perdjalanan 

ah rentjana peraturan daerah” ten- ngu dan Kalimanggis, dimana oleh 
dinas lebih kurang 500 orang penduduk 

(poolsysteem) kepada sidang DPRDS beramai2 bekerdja terassering, mena kotabesar. Surakarta. Pemakian ken- nam bibit lamtara, 
ter- 500 ha. Residen Kedu telah membe 

menimbulkan rikan tjontoh tjara2 menaburkan bi 
matjam2 tafsiran jang bertentangan. bi 

p Kembalinja rombongan residen me 
lalui Somowono  menjaksikan tem- 

latihan militer 
ga”, di Bandungan melihat-lihat ,,Ke 
bun pembibitan bunga” jg diseleng- 

oleh Djawatan Pertanian 
Rakjat Djawa Tengah,  Pesanggra- 
han pegawai Djawatan kereta api. 

Keuangan Dac- 
rah Dan Kota- 
pradja Jogja 

: Mendapat Giliran Di- 

| HARGA KARET. 
: t |, Sheets 1 fob. pemb. 4.974, sheets| dan dan Nj. Rasuna Said, kini » tempat jg terbakar itm terdapat gom '? nom. 4.872, sheets 3 nom. 4.70, sedan 

  

|nom. 46.50: Djagung putih pembeli 
| 115 ready Semg.: Katjang glondong | nja terhadap maksud Pemerintah ' terpilih pendjual 180 

Kopi Lampong Rob. ready 730 
kedjadian/735 pendj. 

Idem Nop. 742.50 pemb./750 pen 
djual. 

Lada hitam Lampong nom. 1700, 
lada putih Muntok pendj. 2175. 

Undjau 

(Oleh: Wartawan Sendiri) 

ANGGAUTA2 PARLEMEN 
Mr. Sumanang, Hutomo Supar- 

berada di Jogjakarta dim crepe 1 f/c ready pemb. 4.825, | penindjauannja kebeberapa kota sheet 1 idem 4.75. Di Surabaja RSS di Djawa Tengah. 
1 pemb. 4.672, RSS 2 idem 45142, Atas pertanjaan kita, Hutomo 
RSS 3 kedjadian 4.50, crepe 1 nom. Supardan dari Seksi Keuangan, 4.80. Di Amsterdam RSS 1 nom. | menjatakan bahwa maksud dari. “1.76, RSS 2 idem 1.75,.RSS 3 idem pada kundjungan mereka itu, un 1:70, crepe 1 nom. Ligkee Dak mengadakan pembitjaraan | PASAR SINGAPURA. " | dengan DPRD Jogja dan DPR Lada hitam (pendj. per pic. Str. $ Kota Pradja-Jogjakarta, menge- 
350, lada putih 380. . Inai soal-soal jang bersangkutan | 'Kopra fob. per pic, 35/36 pendi. | dengan keuangan daerah dan ko. | Tapioca mom. 19.25. tapradja. Pada tg, 24/9 bertem- 
PASAR HASIL Bun Penta” Ipat digedung. DPRD” diadakan 

Pasar hasil bumi di Semarang jg. pertemuan Gengan para anggauta 'tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada DPRD Jogja, kemudian menga- tgl. 24 Sept. sbb.: Kapok C pembeli dakan djuga pertemuan sema- 
.825, pendjual 850 ready,  pendjual | tjam itu idengan DPR Kota, Pra- .715 bin. Okt. m.v., pendjual 770 bin. | dja-Jogja. Luna 
Okt./ Nop. m.v. dan pembeli 775 bin.|  Selandjutnja atas pertanjaan, 
pendjual 680/720, Kopi Rob. Ond. ! Hutomo Supardan  menjatakan, | WIB/I kedjadian 900: Excelsa WIB/ | bahwa pada beberapa waktu ber- :I nom. 950, Kedele pmi Djember| selang sudah Giadjukan pertanja- “pembeli 182.50 Semg.s Gaplek pem-|an2 tentang kenangan dan lain- 

  

  

pa 37 ex wagon Semg. z.z.: Tepung | lain soal jang ada hubungan de- gaplek pemasukan bln. Okt./Nop. ngan penghasilan daerah. 
Ditanja bagaimana pendapat- 

ready Semg.:| D.LJ. jang kini sudah memben- Katjang osee tidak terpilih pembeli tuk Badan Perentjana Perindus- 227.50 bin. Sept./15 Okt. Katjang trialisasi, oleh Hutomo Supardan merah pendjual 152.50, Katjang hi- dinjatakan bahwa maksud demi- djau julik kedjadian 200 Rembang/ | kian itu memang baik, tetapi ha Lasem, hidjau toatjeh pendjual 215 rus d-ihpat diam skin k P 
dari Pekalongan: Beras kretek TC|'" Te ma - diri Nah Tjeree pembeli 160: Widjen hitam ee it Ti p Mara Dane 
pembeli 215: Karung HC Green pen| " : ie NA S0 keuntu- djual 4.30 per lembar: Tali goni agan coada daerah atau tidak. pendjual 4.25 per kg. ' Kwatji pen- Mengenai keadaan keuangan nega djual ' 410 ready: ra kita, oleh Hutomo Supardan' di 

  

KE AMERIKA. 

hoed  Hardjokusumo, 

bertolak ke Amerika untuk lamanja | rang. Ditanja bagaimana 

nerangan Amerika). 
DITUNDA.   lukisan dari Panitya ditunda sampai |ri Keuangan tentunja   

     
  

adaan keuangan kitay 
h “ 

eh 

  

njatakan belum ada kemadjuan, ka- 
rena defisit jg dihadapi masin tetap 
besar. Dan terutama disebabkan de 

' Didapat kabar, bahwa sdr. Mas- ngan turunnja harga karet membi- 
Pemimpin |kin hatsit- Indonesia dari luar nege- Umum Harian Utusan Nasional Selri mendjadi bertambah kurang dan 

marang pada tgl. 27 Sept. 1953 akan| kedudukan divizen kita pun berku: 
pendapat- 

3 bulan atas beaja USIS (Djwt. Pe-|nja tentang usaha2 dari Kementeri- 
an Keuangan untuk mengatasi kesu 
karan2 jg dihadapi itu, Hutomo Su- 

Pengurus Pameran Kesenian Semg |pardan belum dapat memberikan ke 
mengabarkan, bahwa penarikan 'otre | terangan,. hanja mengatakan Mente- 

berusaha se- 

  

& Patek Meluas 
. (Oleh : Wahjudi) 

semata-mata karena kesalahan pe 
merintah, tetapi memang salahnja 
keadaan. Sebab djarang ada dok 
ter jang sanggup ditempatkan di 
kota kawedanan terpentjil dipu- 
lau2 sepi, djauh dari kesenangan, 
terasing dari kemewahan kota 
besar. Begitulah sulitnja pemerin 

Itah mentjari tenaga2 dokter Indo 
nesia untuk dikirim  ditempat2 

Isunji ini, hingga achirnja terpak 
(Isa djuga dipergunakan dokter2 
bangsa .asing (dr. Heisse bangsa 
Austria di Namlea dipulau Buru 
dan dr. Witkamp bangsa Belanda 
di Laboha Batjan) dgn kondisi2 
kontrak jang mahal biajanja. Me 
mang pembatja, sekali ini hendak 
saja sadjikan sebuah laporan me 
ngenai pekerdjaan djawatan kese 
hatan di kawedanan Batjan jang 
djuga mendjadi ukuran mengenai 
pekerdjaan kesehatan dipelbagai 
kepulauan di Maluku Utara pada 
umumnja. 

Batjan sudah boleh di- 
kata untung. 

Memang kalau dibanding dgn 
kawedanan2 Sula (dgn 27.000 
orang penduduk), Djailolo (di 
Halmahera Utara dgn 30.000 

Tobelo orang penduduk) dan 
(djuga di Halmahera Utara ter 
masuk Morotai dgn 40.000 pen 
duduk) jang hingga kini belum 
mempunjai dokter, meskipun pe 
nempatan dokter2 disana sudah 
didjandjikan oleh pemerintah se 

Idjak tahun 1951, maka kaweda 
nan Batjan sudah boleh merasa 
beruntung mempunjai seorang 
dokter, ialah dr. Witkamp, se- 
orang dokter bangsa Belanda jg 
katanja dulu pernah mendjadi 
lijfs-arts presiden Sukarno sewak 
tu beliau , ditawan di Bangka. 
Dr. Witkamp menetap di Laboha, 
ibu-kota kawedanan Batjan se- 
djak bulan Nopember tahun '52, 
Untuk mendjaga kesehatan selu 
ruh penduduk kawedanan Batjan 
sebanjak 24.000 orang jang. ter 
pentjar pada berpuluh2 kepulau 
an itu, sungguh tidak enteng. Ke 
sulitan pelaksanaan tugas keseha 

| Mantt ta. 

Oo Djandji 
Kissah Pengobatan Keliling Jg Mahal Harganja—1ra- 

(0000 giek Kesehatan Di Maluku Utara — Tjatjar 

Titu saja bangun dari njenjak tidur, deru mesin kapal tidak lagi memu- 
kul sekeras biasanja. Dengan segera saja dapat merasa, bahwa ladju kapal sudah berkurang: kita 
sudah mendekati Labuha dipulau Batjan. Perasaan saja memang tidak kelirus kapal ”Kalabahi” 

2 menudju ketempatnja berlabuh. Berhati2 melalui pulau2 termasuk dalam kepulauan Obi jang mengelilingi teluk Labuha Nan na Aam memandang pantai2 ribuan 
ulau ketjil ini, saja makin merasa, betapa tjotjoknja kepal: 

un toe hi ta kata2: "1000 Pulau 1000 Djandji”. .”1000 
oleh pemerintah kepada penduduk dipelbagai kepulauan di Maluky Utara, 

portase saja ke kepulauan Malu- 
Djandji” jang pernah diutjapkan « 

menderita sakit hebat. Dewasa in: 
djuga didapat laporan, bahwa di ba 
gian Lena dan Ambelau (Buru) dan 
Taliabu Utara telah timbul lagi epi- 
demi tjatjar. Usaha pemberantasan 
penjakit ini selain sukar akibat ku- 
rangnja alat2 perhubungan serta tje 
patnja laporan, djuga mendjadi tam 
bah sulit, karena memang masih ba 
njak penduduk jg takut untuk disun 
tik. Seperti halnja penduduk di Pen- 
tjado jg sama lari masuk hutan wak 
tu ada seorang vaccinateur datang. 
Ada lain kesulitan lagi jg dialami 
oleh para pendjaga kesehatan rakjat 
ini dalam melakukan tugasnja, ialah 
soal organisasi. 

Misalnja, untuk menghemat biaja 
dan waktu, kalau pada waktu? ter- 
tentu fihak djawatan kesehatan 
(entah mantri atau dokternja) hen- 
dak memberikan pertolongan dan 
penerangan tentang kesehatan di se- 
Suatu tempat, maka lain2 penduduk 
disekitar tadi semuanja  diperintah- 
kan supaja berkumpul. Tapi sering 
kedjadian, bahwa sewaktu dokternja 
sampai ditempat tadi, belum persia 

dokter tadi ditempat tsb terlambat 
sampainjas dokter sudah tiba, tapi 
surat pemberitahuannja belum! Mak 
lum hubungan tertentu antara pu- 
lau2 ketjil itu memang tidak ada. 

Kapal besar kurang 
praktis. 

Kalau menilik mahalnja biaja 
kapal kesehatan di Batjan itu jg 
sampai Rp 800 sehari, pada hal 
sedjak adanja kapal tsb. sedari 
bulan April 1953 hingga kini 
baru pernah digunakan satu kali 
bertournee untuk kesehatan oleh 
dr. Witkamp selama 10 hari ke 
Kaliabu dalam bulan Mei 1953 
(ialah untuk membrantas epidemi 
tjatjar disana), dan setelah 'itu 
berkali-kali masuk dalam dok re 
parasi, kiranja kurang ber- 
manfaat kalau untuk keperluan 
kesehatan ini digunakan kapal2 
sematjam' trawler jg besar dan 
mahal biajanja itu. Pada hemat 
saja, barangkali lebih tjotjok utk. 
dipergunakan motorboot2 ketjil. 
Dgn demikian djumlahnja bisa   tan ini terutama terletak dalam 

desakan dr. Witkamp, sedjak bu 
lan April 1953 telah disediakan 
sebuah kapal bermotor trawker 
“DATA” sebesar kira-kira 80 a 
100 ton, guna keperluan tournee 
tournee mengundjungi pulau2 un 
tuk memberikan pengobatan pada 
penduduk. Ini adalah satu2-nja 
kapal kesehatan untuk seluruh 
Maluku. Tapi sungguh mahal bia 
janja, karena ongkos pemelihara 
annja seharinja tidak kurang dari 
Rp 800.— atau sebulan total 
djendral Rp 24.000.— 

Tjatjar, Lepra & Patek. 
Tapi memang adanja kapal tsb 

sungguh penting guna melantjarkan 
pekerdjaan mendjaga kesehatan pen 
duduk. Sudah berkali-kali ditempat2 
jg terpentjil timbul epidemie penja- 
kit menular jg sebenarnja bila tje- 
pat2 dapat pertglongan seorang dok 
ter, tidak sampai mengambil banjak 
korban. 

Diantara penjakit2 menular jg ba- 
njak diderita rakjat dikawedanan Ba 
tjan chususnja dan Kepulauan Malu 
ku Utara pada umumnja ialah: tja- 
tjar, frambozia atau patek, TBC 

dan lepra. Bahkan dalam bulan Mei 
jl. di Kaliabu telah timbul epidemi 
penjakit tjatjar jg sampai menewas- 
kan 30 orang dan 53 orang lainnya 

  

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang, 27 Sept. 1953: 

07.10 Beguine: 07.30 Aneka Ming- 
gu pagi: 09.30 Halaman peladjar: 
10.00 Dendang Malaya: 10.15 Lu- 
druk Surabaja: 12.00 Irama Seriosa: 
12.50 Strauss in Vienna, 13.15 Vera 
Lynn meraju: 13.40 Kerontjong ase- 
li: 17.05 Taman Kepanduan: 17.45 
Lagu2 ta' bersjair, 18.15 Patti Page: 
18.30  Peladjaran menjanji: 19.15 
Lembar budaja: 19.30 Hidangan 

O.K. Irama Kusuma, 20.05 Podjok 
studio, 20.25 Gesekan Ginette Ne- 

“Iveu, 21.30 Wajang orang Ngesti 
Pandowo: dip. Ki Sastrosabdo: 22.15 
Wajang orang, 24.00 Tutup. 

Surakarta, 27 Sept. 1953: 
Djam 07.15 Imbauan pagi oleh 

Tari cs.: 07.45 Suara bersama, 08.30 
Taman Indra: 09.00 Rempah2 Akad 
pagi: 09.15 Setengah djam dengan 
the Famous Four: 09.45 Lagu2 Ma- 
luku dan Tapanuli: 10.00 Rajuan 
Minggu pagi oleh O.K. Irama sehat: 
10.45 Lagu2 klasik: 11.00 Wajang 
orang tjr. Djolo Sengoro: 17.05 La- 
gu2 kanak2 dan Bunga Melati: 17.45 
Ruangan pemudap emudi: 18.15 Un- 
tuk kesehatan kita bersama: 19.15 
Ruangan A.P.: 20.05 Gema tanah 
air oleh Nusaputra, 20.15 Irama 
merdu meraju oleh Tangkai Seruni: 
20.45 Wedaran Mahabarata: 21.20 
Malam Manasuka oleh R.O.S.: 22.15 
Malam Manasuka: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 27 Sept. 1953: 
Djam 07.10 Imbauan pagi oleh 

suara Maluku: 07.40 Pengisi waktu: 
07.45  Lagu2 Indonesia populer: 
09.15 Konsert Minggu pagi: 10.10 
Wajang orang: “13.15 Riang ringan 
tengah hari: 13.40 Hiburan Minggu 
siang: 17.00 Taman Ksatrija: 17.40 
Krontjong sore oleh Puspa Kentjana: 
18.05 Stan Kenton, Billy May: 18.15 
Buah tjipt. Frederic Chopins 19.40 
Panggung radio, 20.05 Panggung ra-   pada tgl. 15 Okt. 1953 jang akan di bisa-bisanja untuk memperbaiki ke- 

'Jangsungkan di Randusari 24, “ 
dios 21.30 Ujon2 Manasuka: 22.15 
Ujon2 Manasuka: 24.00 Tutup, 

  

soal perhubungan. Untung atas | diperbanjak (harga satu trawler 
jada beberapa kali lipat harga mo 
Itorboot) dan lebih murah. Menu 
Tut keterangan beberapa orang jg 
“mengetahui, pun dimasa sebelum 
perang dulu, jang lazim diguna- 
kan ialah motorboot2 ketjil demi 
kian itu utk. keperluan tournee2 
kesehatan antara pulau2 di Malu 
ku Utara. Ini satu saran menge 
nai peralatan sadja. Tapi jang 
wadjib segera diperhatikan ialah 
pengisian lowongan dokter di ka 
wedanan2 Tobelo, Sula dan Djai 
lolo. Ditempat2 ini didjaman Be 
landa dulu memang selalu ada 
dokternja. Dan mengingat keada 
an kesehatan penduduknja, me 
mang djandji pemerintah untuk 
penempatan dokter2 disana wa- 
djib segera dipenuhi, agar rakjat 
tidak sampai mempunjai perasa- 
an: 1000 Kata — 1000 Djandiji. 
Terserah para dokter, terutama 
para ahli kesehatan bangsa Indo 
nesia, untuk memenuhi panggilan 
sutji ini. Selamat berdjoang! Ma 
luku Utara menanti !......... 

Pak Bachrun Derma 
Darah 

Anggauta2 Div. Diponegoro Gotongro- 

jong Beli Tractor R 
USAHA2 SOSIAL TT. IV 
KEADAAN RAKJAT jang 

buta akan keadaan jang sebenar 
kirkannja akibat gangguan gero 

: mendjadi kesempatan jg baik bagi 
' dan memaksakan diterimanja idi 
dang kosong dari pengertian dan 
bahwa gerakan gerombolan terse 
akan terus berlangsung bila kita 
tersebut jang merupakan urat na 
nas penerangan Angkatan Darat 
ri Kemis. , 

Maka oleh sebab itulah didae 
rah operasi Banteng Raiders dan 
disekitar Merapi Merbabu Kom 
plex (Djawa Tengah), disamping 
pembersihan2 dengan kekuatan 
alat sendjata, oleh tentara T.T, 
IV dipisi Diponegoro tidak lupa 
pula disertakan kampanje penera 
ngan bersama2 dengan pihak 
djawatan penerangan sipil. 

Begitu pula atas inisiatif koman 
dan operasi Gerakan Banteng, 
telah terbentuk suatu team kese 
hatan  mobiel jang merupakan 
poliklinik berkeliling dan berge- 

irak didaerah operasi serta men 
' datangi pelosok2 desa jang djauh 
letaknja dari kota dan balai pe 
ngobatan. Gerakan ini merupa- 
kan pula kerdja sama antara dja 
watan kesehatan tentara dan sipil 
dengan mendapat sambutan luar 
biasa dari kalangan penduduk jg 
rata2 setiap kundjungan menda- 
pat animo I-k. 750 orang pasien, 
sehingga memerlukan waktu be 
kerdja 8 sampai 10 djam setiap 
harinja. Gerakan ini  ternjata 
membawa effek2  psychologisch 
jang menguntungkan bagi  gera 
kan operasi terhadap 'gerombo- 

|lan2 pengatjau, demikian pengu 
muman tadi. 

Usaha lainnja telah diadakan pula 
gerakan seperti pengumpulan uang 
untuk membeli traktor jg kemudian 
akan diserahkan kepada anggota2 
CTN di Kalimantan sebagai sumba- 
ngan penduduk dan tentara di Dja- 
wa Tengah kepada mereka, Bagi pa 

  
  

  

pan apa2, rakjat belum dikumpul- ! 
kan, karena berita akan kedatangan ! 

  

  

  

— SI GRUNDEL — 
Nan akan ada Komando 
TER-achir, apa memang Ko- 

mando sudah BER-achir? aa       

  

SEPAKBOLA : ACHIR TH INI 
AKAN DATANG DI INDONE- 
SIA KESEBELASAN DARI 

EROPA. 

UP. dari Kuala Lumpur memberi 
takan, bahwa usul FAM( Perhimpu 
nan Sepakbola Malaya) untuk meng 
adakan tour di Indonesia dari Foot- 
ball Association of Malaya jg akan 
diadakan mulai tanggal 13 Oktober 
hingga 9 Nopember telah dibatal- 
kan, Kwok Kin Keng Sekretaris 
FAM menjatakan, bahwa ja telah 
memperoleh berita dari Perwakilan 
Indonesia di Singapura, bahwa PSSI 
belum sempat menerima kedatangan 
Kesebelasan Malaya hingga Maret 
tahun depan. Pada FAM dinjatakan, 
bahwa achir tahun ini PSSI sedang 
mengatur penerimaan kesebelasan 
dari Eropa jang akan datang di In- 
donesia. 

Tentang kedatangan kesebelasan   ! Persidja dari. Djakarta ditunggu pada 
“permulaan bulan depan, dan pertan 
|dingan Persidja melawan FAM (Per 
'himpunan Sepakbola Malaya) akan 
diadakan pada tanggal 8 Oktober jg 
akan datang. 

PERTANDINGAN RENANG 
MEREBUT KEDJUARAAN 

1 OKTOBER 1953. 

|. Untuk merebut Kedjuaraan Hari 
Nasional 1 Oktober 1953, akan di 

'adakan pertandingan ' renang pada 
| tanggal 29 September jang akan di 
“mulai pada djam 3.30 s/d 5.30 sare 
bertempat di Pemandian Kota Besar 
Semarang. 

Adapun atjara tersusun sebagai 
berikut : 
se Bagian Wanita : 

Free Style 50 m. Breast stroke 200 
m., 100 m., dan 50 m. 

Bagian Lelaki : 

Free style: 400 m., 200: m., 100 
m., dan 50 m. Breast stroke: 200 
m., 100 m., dan 50 m. Back stroke : 
100 m., dan 50m. Butterfly 50. m. 
Anak2 dibawah umur 14 tahun : 

Free style: 50m.” Breast stroke: 
100 m dan 50 m. Estafette: 4 x 50 
m. 
Lebih djauh diadakan djuga : - 

Estafette laki2: 4 x 50 m. Lontjat 
indah. Water Polo. " 

BULUTANGKIS. 

Pertandingan Bulutangkis jang di- 
adakan pada tgl 11. Sept' 1953 antara 
POM bg. B dan PB Senjum berkesu 
dahan 7 — 0. utk POM. Antara POM 
C dan PB Dwitunggal — pada tgi 
20-9 berachir 5 — 4 untuk POM-C. 
Pertandingan2 tadi dilapangan Bulu 
Margasari Il. $ 

Pada..tgl. 18 s/d 20 Sept. . 1983 
Pers. Bulutangkis D.P.L.A.D.' Garat 
zoen Semg telah mengadakan Home 
Tournament untukepermainan single, 
Jang keluar sebagai pemenang sdr, 
Emed, Ali dan Pak Sam. Pemberjan 
hadiah dilakukan oleh Maj.” Moesli   min. 

5 

1 

DIPISI DIPONEGORO. 
telah sekian lama menderita dan 
nja karena tidak sempat  memi- 
mbolan terus menerus, : adalah 
gerombolan untuk mengisikan 

Ologinja kepada rakjat jang se- 
penerangan. Mudah: di erti 

but masih tetap berlangsung ng dan 
lidak dapat memotong " faktor? 
di bagi gerombolan, demikian di- 
dalam keterangannja '" pada ha. 

ra tentara ditentukan pemberian Sora 
kongan sbb.: perwira sebanjak Rp 
3.—, bentara Rp.2—, bawahan Rp. I,— dan pegawai sipil Rp IL 

Maksud pemberian traktor kepas 
da anggota2 CTN. ialah supaja dian 
tara mereka dengan penduduk dan tentara tetap ada  pertalian . batin, 
Hasil pengumpulan uang “ini di ke- 

Rp 36.500, —. Belum tertjatat dari lain2 daerah dan pengumpulan Ka landjutnja. ig kini masih berdjalan. 
Pak Bachrun derma darah 

...Usaha2 sosial lainn pa 
ra anggota tentara tidak pula di lupakan. Diantaranja ialah ada 
nja kegiatan beramai-ramai mem berikan sumbangan darah kepa da P.M.I. untuk kepentingan peri kemanusiaan, Gerakan ini dipelo pori oleh panglima letnan-kolo nel Bachrun sendiri. Trangfusi darah ini dikerdjakan oleh BMI. tjabang Semarang jang berketi ling mendatangi ketempat2 ting gal para penderma, Mn 
Dikamp2 tahanan S.O.B. dibe rikan pula penerangan? jang” pe 

rupa buku2 bana hk na film dan lain2nja. Diantaranja ti dak lupa pula diberikan penera ngan tentang pemilihan umum, sehingga dengan demikian oran 2 

    

  tahanan pun dapat mengikati perkembangan? dalam negeri Tn : tidak akan buta pengertian bila mana mereka itu kelak dibehag kan dan menghadapi pemilihan umum jang akan datang, demiki an achirnja pengumuman tadi, & 

residenan Semarang sadja sudah ada. 

45 
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: Bevan 'Ketjam Po- 

    
litik Amerika 

PIN 

me | k 
. hebat dengan Sov 

| kata Bevan, pada 
jet Uni tidak 

  

   
    

mengata 
kan “Sovjet Uni kini sedang | 
terdjadi perobahan2 sangat penting. 
dan mendalam. ,.Tolol, barang siapa 
mengira bahwa di Sovjet Uni terdja 

“di coup d'etat,” kata Bevan. 
1 

(AFP— Antara). 

  

MENURUT perkiraan? depar- 
temen urusan padjak Mesir, har- 
tabenda bekas radja Farouk jg 
berharga berdjuta2 pound  ster- 
ling itu akan tjukup untuk menu 
ui rekening2 dan hutang2nja, 
dan mungkin masih ada sisanja. 

tampak Cholis (kanan) ig. 

| Rahasia Dokumen2 
Major Sovjet 

| #PEMBESAR2 SOVJET di 
tah kabar2 angin jang mengata 
melarikan diri dari Rusia dan ki 

oJoers dan radio Soviet tidak me 
lam pada itu an2 penindja 

Pientang kemungkinan Beria mela 
sahwa berita itu mungkin timbul 
dentitet atau isepan djempol 

Dilihat dalam mobil 
Gekat Malaga ? 

: Koresponden harian petang Le 
Monde jang terbit di Paris dalam 
penerbitan hari Rebo mengata- 
tan bahwa seorang milioner Nica Nilai istana2, rahan2, ka- 

pal2 pelesiran, mobil2 dan tanah 
tanah Farouk, menurut perkiraan 
ada £ Mesir 5.000.000 (kira2 £ 
5.125.000). Dinas padjak Abdin 

j n bahwa Farouk ” ma- 

agua bernama Fella mengaku 
elah bertemu dengan bekas ke 
»ala polisi rahasia Rusia Lavrenti 
3eria dalam sebuah mobil dgn 
10mor registrasi Djabaltarik de 
cat Malaga di Spanjol-Selatan,   sih harus bajar padjak £ Mesir | jemikian Reuter dari Paris, Ko. 

3.000.900 (ki £ 3.075.000), | -esponden Le Monde itu selan- 
dan konsern2 Mesir dan asing Ijutnja mengatakan bahwa Fella 
menuntut — sebanjak £ Mesir | idalah sumber dari sebuah berita 
1.500.000 (£ 1.537.000) kepada 
bckas radja Mesir jang sekarang 
ada diluar negeri itu. 

Jalam harian Madrid ABC jang 
mengatakan bahwa Beria telah di 
djatuhkan dengan  pajung udara 

  

Ser PATUR Darmadi 
"NDONESIA de ja gi 
en  Djatuh 

Lakukan Permainan ,,Bunuh: Ba 
Sekitar Pertandingan Kedjuaraan 

Tjatur. Semarang . 

    

  

KALAU JA KALAH dengan Cholis tidak usah, heran, peban 
nja memang seimbang. Pahwa kalahnja menghad api 

ulrachman inilah membuktikan betul dugaan kami sedjak semula, 
bahwa Darmadi bermain kurang semangat, lesu, seakan-akan ber 
main untuk “bunuh diri”. Dan ini jang menjebabkan ia harus me- 
njerahkan “mahkota” kepada orarg lain, setelah dua tahun bertu- 
ruf-turut ja mendjadi djuaranja. Tentu dengan ichlas ia menjerah 
kalah dan ini ternjata atas pertanjaan kami: "Mengapa sdr. kor- 
bankan benteng tjuma2 zonder alasan?” 'Djawabnja dengan se- 
njum sedih: “Biarlah benteng jang saja korbankan, asal kekasih sa 
ja permaisuri tidak meninggalkan saja. Sdr. tahu bukan rasanja se- 
orang jang ditinggalkan kekasih?” Kami mundur teratur dan hanja 
berkata: "Next time better, bung!” 

Gambar 18....., Pe7-d3 
(00. DIMAINKAN DI SEMARANG Tgl. 18-9-53. 

Hitam: ABD Putih: Darmadi — Hitam: 

      

    
Abdulrachman. 

1. b2—b4 d7—-d5 2, b4— 
b5 (Pembukaan  typisch 
Darmadi) c7—c5 3. c2»— 
c4 d5—d4 4. f2—f4 Mc8 
—5 5. Kgl—-Hf3 h7—h5 
6. Mc1—b2 Kg8--f6 - 7. 
a2—a4 a7—a5 (Sebab nan 
ti bisa a4—a5) 8. Kbl— 
a3 Kb8—d7 9. e2—e3 
d4Xe3 10. d2xe3 e7—e6 

. “M. Pdi—b3 Mf3—e7 12: 
"000! " Pd3—b6 A31 
Kf3—g5 00 14. c3—e4! 
(Putih menjerang selekas 

, , mungkin, hitam tentu ti- 
DG Cr dak berani mengambil bi- 

LM 2 AA dak ini karena rugi an 
2 opsir) Pb6—c7 15. Pb3— 

Te Putih: DARMADI 3 —86 16. Mf1—22 
“Kfb—e3 17. Bhi—f1 Me7xg5 18. Pg3Xg5 Pc7—48 19. Bdixd7?? 

  

' (Kesalahan besar, korban tanpa alasan. Ini berarti bunuh diri. Masih 
baik Pd8X, Bd8x lalu f5 dan keadaan putih kuat serta mengantjam) 
Pd8xd/ (Tentu sadja) 20. Bfl—di Pd7—c8 21. Me2—f3 Ke8—f6 22. 
€4—e5 Kf6—e4 23. Mf3xe4 Mg6xe4 24. Pg5xh5 Bf8—4d8 25. Bdi—ei 

Me4—g6 26. Ph5—e2 Pc8—d7! dan tak lama kemudian putih menje- 
rah kalah. 1 B4 

PROBLEEM No, 24 Pengarang: W.J.G. Mees. 
Putih: Rf4, Pg6, Mh4, bidak c2 (4 buah) 
Hitam: Rfl, bidak g7 (2 buah). Putih djalan dulu dan mat dua zet. 

-Nilai 2. Djawaban ditunggu selambat2nja tgl. 5 Oktober 1953. 
Perhatian hn untuk para dja (42), Machfud (4), R. Gumbara 

pembatja: (5), SOLO: Wisnu Barata (12), Us- 
    

  

   
Ruang  Tjatur-Indone 

ka untuk umum, baik langg: 
maupun bukan. Djawaban tjukup 
dengan kertupos. Partai2, berita, 

Djohri (10), Soewadji (13), M. Sen- 
tot (23), Soegiarto (2), Abdullah Sa 
ni (15), M. Amin Maasum (19), Siti 

Soendari (2), Halim Husin (43), Poes 

man Maisum (30), Mahamed Sadik: 

    
      

        

        

   
   

    
    

   

    
    

     
   

     
   

saran2 maupun kritik kami teri 
ma dengan senang hati. Hanja 
satu sja Hn beta sabar 

djawabannja. Djawa 
ang serupa dan sudah per 
ami balas, dengan sendiri 

nja tidak akan kami balas lagi 

Djawaban probl. No. 22 (F. 
nett): I.Ba8 — “8. | 
Djumlah nilai s/d probl. no. 22: 
SEMARANG: R.M. Soekarno Soe 

riokoesoemo (4), Soenarso BI. DO, 
Sajoeta (3), B.R. Soejoko (10), A. 
,Njaman (10), Rr. O. Sri Soemarliha 

  

   

ta R. Soenjoto -, Liem Boe 1 

Kwan (39), Djojosoewignjo (39, Na en 
nanto (10), R. Soebardjo (9), Wirono 

(13), Oen Khik Kiong (47), Mashoe 
ri (21), Djazil (S5), Sartiman (14), Soe 

tandar (43), Nur Hidajat (7), Min 

'Ken Ting (13), R.M. Santosa Roes: 
winardi (19), Soenardi (28), Salim 
Supradi (12), Sulantoro (9), Tjahjo- 

3), Joe Kiem Hong (6). R. Soe 
p (d. Moh, Iksan (25), Moch, 

eh 
seh odipoero, $. Hadikusumo 

Sadjeri (4), M.T. Hadi dk Rr, 
Tarjono (2),  Chisban Ismail 

 Mosh: Slamet (2), M. Afwan 
4), Baroes (5), TIIREBON: 
ki (14), Moch, O. Wigenapra 

  

djika 

(25), B. Soemardjono. (29). FE: 

soatmodjo (21), Sri Gayatri Marlim 
(42), Sardjimin (37), Sarjono (13), 
Njonja Budimuljono (20), Abdullah 
Karim (J0), Fachrijah (35), Srijoso 
(28), F. Suprijono (35), Tri Djoko 
Santoso (20), Sri Sugiarto (20), Nj. 

(2, PEKALONGAN: Thio Oei Siang 
Gi, HLA. Djaelani (18), .M.A. Cho 

ja). ni (23), A. Soewondo (48), C, Su- 
“#marthayo (49), MAGELANG: Goe- 

'nadhi (29), R. Soerosewoko (49). S. 
8. Rahardjo (40). R. Soemewo (39), 

Nj. E. Soekardi (14), Abdullah (7), 
S. Wahjana (20), Sarno (2), Djoko 
Tudojono (2), KLATEN: Goenowo 
(9, BATANG : Lim Pitt Giam (18), 

to (39), Kasdiopranoto (26),, KEN- 
DAL : A.K. Niam (46), Sunardi Tjar 

kojo (37), PURWODADI: R. Moh. 
Herat (12), Oetojo 20, WONOSO- 

BO:  Prawirohardjo, Garung (19), 
GUBUG: Soenarto 49), JOGIA : 
'auzie Atwar (16), Machrus Sa- 

"mad (20), Sri Soedarjatmi (29), Fat- 
Huddin Abd, Ganie (2), Djokowado 
Ino (4), PATI: Soemartono Adi (8), 
Ambar Adiati (10), Moeksan (33), 
WIROSARI: S. Adisabroto (28), 
PURWOREDIO: R, Ristanto (4), R, 

Darjono (4), Purwanto (2), Boentari 

REMBANG : (23), LASEM Soejoso | 
(10), SUKOHARDIO: Padmoprano- | 

johartono (12), Kasijo (27), M. Soe- | 

  

Cholis Dja- 

     

      | Suatu snapshot dlm Pena egan kedjuaraan'ijatur di Smg. Didepan sendiri Ur s ( eluar djadi , 
nja Abdulkadir jang mendjadi djuara kedua. Pertandingan jang menentu- kan ini diadakan Kemis malam di gedung T.C.S. Semarang. j 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

djuara "sedang menghadapi lawan- 

Penting Jang Dibawa 
Untuk Amerika 

Moskow hari Rebo terus memban. 
kan, bahwa Lawrenti Beria telah 
ni berada diluar negeri. Djuga 
njebut-njebut kedjadiar itu. Da 
u asing bersikap sangat ragu2 
rikan diri. Mereka berpendapat 
dari suatu peristiwa kesalahan 

semata-mata. : 

di Spanjol. Jean Greach, kores- 
ponden Le Monde jang dikenal 
sebagai salah seorang ' wartawan 
Perantjis jang terbaik di Spanjol 

di Spanjol terkenal sekali, lebih2 
di Malaga, jakni sebagai seorang 
muH i-milioner. 

Menurut koresponden Le Mon 
de i'u, selama dua tahun belaka 
agan ini Fella ,,mengaku mempu 
ajai hubungan sangat erat dgn 
wakil presiden A.S., Richard M. 
Nixon dan.senator Joseph Mc- 
Carthy serta dengan direktur San 
Diego Union jang melantjarkan 

kari Minggu jl.” Kata Le Monde 
selandjrtnja: .,,Fella pada Minggu 
setang berusaha di Malaga 'supa 
ia berita tentang Beria itu tidak 
lisiarkan sebelum hari Senen, 
supaja ja mendapat perantara 
lahulu dari seorang pembesar 
Franco dan direktur San Diego 
Union. Menurut keterangan Fel- 
la, sesudah terdjadi rendezvous 
jang gandjil dimuka sebuah bank 
Ji Malaga pada kilometer 17 dja 
lan Algerica, maka ia bertemu 
dengan Beria jang disertai oleh 
dua orang Spanjol dalam sebuah 
sedan hidjau dengan nomor pelat 
registrasi Djabaltarik”” 
Rn Dokumen2. 
Dari Baltimore (Maryland) “lebih 

landjut diwartakan ' bahwa  kolonel 
Julius - Amoss, kepala dinas 'penera- 
ngan partikulir menjatakan ia telah 
menerima sedjumlah dokumen2 dari 
seseorang jg mengaku sebagai wakil 
Beria. Orang itu mengaku sebagai 
seorang major Sovjet dan menerang 
kan bahwa dokumen2 ini dimaksud- 
untuk menundjukkan: bahwa  Beria 
bersedia membuka  rahasia2 Krem- 
lin, asal kepadanja diberikan perlin 
dungan politik di A-S:  Kolonei 
Amoss menambahkannja bahwa 1a 
sangat ragu2” apakah “dokumen2 
itu betul2 sjah. Dikatakan bahwa 
dokumen pertama ia terima dalam 
sebuah kamar hotel di Munich pada 
tgl. 29 Djuli dan telah ia serahkan 
kepada pembesar2 A.S. di Djerman. 
Jg lainnja dikirim kepadanja di Bal- 
timore dengan melalui djalan menje 
berang lautan. 4 5 

Dimasa perang kolonel  Amoss 
mendjabat kepala bagian Eropa Ti- 
mur dari biro dinas2 siasat. 

Berita2 tentang Beria 
dilarang. 

A.F.P. mengabarkan dari Ma- 
drid bahwa kepada pers Spanjol 
telah diminta untuk tidak me- 
njiarkan berita2 jg dimuat dalam 
harian. ABC jang mengatakan 
bahwa bekas menteri dalam ne 
geri Rusia Layrenti Beria kini 
berada di Spanjol, demikian di 
kabarkan Rebo malam. 

Nasionalisi 
Per, - Listrik 

Ahli Taksir Harga Dida- 
tangkan Di Indonesia 

Seorang guru besar Belgia di 
Brussel, Prof, Jacgues  Mertens 
Dewilmars, penasihat dari Bank 
Nasional Belgia, tidak lama lagi 
akan berangkat ke Djakarta, se- 
bagai seorang dari komisi ahli 
jang terdiri dari tiga orang, jang 
akan menentukan harga nasionali- 
sasi dari maskapai-maskapai lis- 
trik Belanda di Indonesia. 

Prof. Mertens Dewilmars ter- 
kenal sebagai ahli keuangan Be- 
nelux, dan guru-besar pada Uni- 
versitet di Leuven. $ 

|. Demikian ,,Antara” dari Am- 
sterdam. 

  
F 

| 
Soebagijo (29), Sri Hariadini (27), 
Djajoesman (3), KUDUS:  Njoo 
(Hwat Siang (17), M. Soekadis (12). 
|KUTOARDJO: R. Poerwoto (13), 
'Notopawiro (15), Giri Santosa (2), 
Harsono (2), TAJU : Sukotjo bin Sa 
midi (14), SRAGEN : R. Sarwono 

|22), R. Soetadi (27), DEMAK: Ra 

|melan (4), Djamingoen (2), DIEPA 
RA: Soetojo Mardjono (45), WELE 
RI: Ong Tjien Liang (16), UNGA- 
RAN: R.S. Hadipranoto (2), SURA 
BAJA: Liem Djiet Kak 1), DJA 
KARTA: Soeradji (2). Beberapa dja 
waban no, 22 jang datangnya kemu 

(dian akan kami susulkan. Nilai tsr- 
tinggi djatuh kepada: 1, Sdr. THTO 

|OEI SIANG, Dil. Hilir Pekalongan, 
12. Sdr, C. SUMARTHAYO. Djl. Ra 
|ja 47 Pekalongan dan 3. Sdr. SOE- 
|ROSEWOKO, Djl. Mangaan 35/W. 
|L MAGELANG, masing2 nilai 51, 
149 dan 49, Hadiah2 kami kirim le 
|wat pos dan terimalah utjapan sela 
mat kami, 

  

menambahkannja, ' bahwa 'Fella | 

berita tentang larinja Beria pada |: 

tagundurkan diri pada waktu: kabinet 

Tossade 

  

  

dap Politikus Tua Jg Selalu 
| Mandir jari San 'aran 

4 Tg (Oleh: Wartawan Send'ri) 

  

(kini Didakwa P 
“ISedjarah Hi 

Pengehianat 
Mondar- 

  

menghukum gantung “Mohamad 

“djadi teka-teki tentang nasibnja. 

OLEH SURAT-KABAR Inggeris »Daily Express” di London di- 
| beritakan bahwa Mahkamah militer di Iran telah memutuskan untuk 

Mosadegh dimuka umum. Tetapi 
berita itu kemudian disangkal kebenerannja oleh seorang djurubitjara 
Iran. Betapapun, nama Mosadegh tetap menarik dan selalu men: 

  . 1 

  

Hana PN aa nNa na nasib 
ik djuga rasanja di 
Mossadek, 

tjerdas. Setelah sekolah “rendah di 
negerinja, ia bekerdja sebagai ina- ' Beria Mobi ! 2.an Di Malaga 2: gang di Kementerian Keuangan. Ke. 

15 tahun. Ja men- f. Itika itu berusia 
tjari pekerdjaan jg sesuai dengan 
bakatnja. Tetapi kemudian terpikat: , 
lah dia kepada kesusasteraan  mo-: 
dern, Dipeladjarinja segala sesuatu 
jg bertali-temali dengan ilmu kesu- 
sasteraan. Achirnja, ia pandai berba 
'hasa Inggris dan Perantjis. Pada wak 
tu meningkat umur 21 tahua, Mos- 
sadek meninggalkan tanah airnja, 
beladjar soal2 politik di Paris. 

Pada waktu dia merantau keluar 
negeri, sedjarah konstitusi Iran baru | 
pada tingkat permulaan. 

Mossadek beladjar pada perguru- 
an tinggi di Paris, teristimewa meng 
ambil mata peladjaran soal keua- 
ngan. Kesehatannja tidak lagi meng 
idzinkan. Hanja. 2 tahun sadja dia dj 

  

Mossadegh 7 

Paris. Segera kembali ketanah air- 
nja. 

Jae : 
Hasrat beladjar tetap dimiliki. Se- 

sudah -sembuh. benar sakitnja, Mos- 
Sadek- pergi lagi mentjari ilmu. Se-! 
karang bukan Paris jg mendjadi tu-' 
djuannja.. Melainkan ke Swiss. Ia 
memasuki Universiteit Neuchatel da 
lam ilmu Hukum. Dari - perguruan 
tinggi inilah Mossadek menggondol 
gelar doctor, jakni sebelum “perang 
dunia pertama petjah. 

Belum djuga memperoleh ge: 

Pasang surutnja tokoh 
Mossadeg. 

Segera sesudah lulus dari pela 
djarannja, Mossadeg ingin me 
ngabdikan diri kepada tanah-air- 
nja. Kebetulan sekali Panitia Ke 
uangan Parlemen Iran memerlu- 
kan tenaga ahli. Mossadeg dipi- 
lih. Jakni pada tgl. 15 Oktober 
1915. Tetapi djabatan itu setelah 
dipegangnja 2 tahun dilepaskan. 
Kemudian mendjabat wakil men 
ih keuangan Iran selama 4 bu 
an. 
Semendjak  Mossadeg duduk 

dalam Panitia Keuangan “kemudi 
an mendjadi wakil Menteri Ke 
uangan, sudah tampak tanda2-nja 
bahwa ia ingin benar menjehat- 
kan keuangan Negara.. Korupsi 
ditjegah sekeras-kerasnja. 

Selain itu, sudah tampak bah 
wa ia tidak menjukai politik Ing 
gris. Dalam hal itu ternjata, keti 
ka kabinetnja (nama kabinetnja 
,Anglo Iranian Treaty”) tampak 
tjondong, kepada Inggris, maka 
dia meninggalkan tanah -airnja 
lagi pergi ke Eropa. Tetapi scte 
lah kabinet itu djatuh, segera 
pula Mossadeg kembali ke Iran. 

Djadi Gub. Djendral Fars. 
Pada pembentukan kabinet beri- 

kutnja, Mossadek “diserahi  portoto- 
lio Kehakiman. Tetapi rakjat suku 
Fars menghendaki agar Mossadek 
mendjadi Gubernur Djenderal Far$. 

.ORANGNJA SUDAH TUA. 
|dan paling belakang dikabarkan suka makan ajam panggang. Itu 

. lah Mohammad Mossadek, jang sekarang ini mendjadi 
dan sudah diputus oleh Mahkamah Iran untuk mendjalani huku- 

“Iman gantung dimuka umum. Sebelum mendjadi tawanan, Moham 
| Imad Mossadek adalah Perdana Menteri negara Iran. 

- |sangat termasjhur, terutama sedjak ia meleksanakan program me- 
| nasionalisasi tambang2, minjak. 

iketahui siapapun Mossadek itu. 
putera Iran. Dilahirkan dalam tahun 1881. Ajahnja ber 

| nama Mirza Hidayat Vazir Daftar. , 

''Sekutu, Mossadeg 

Seringkali menangis, pingsan 

tawanan 

Namanja 

Mosadeg jg mengedjutkan, ba- 
Mohammad . 

Sedjak ketjil, Mossadek 'memang djutnja dalam tahun 1923 Mossa 
deg diangkat mendjadi Menteri 
Luar Negeri. Tetapi djabatan itu 
pun ditinggalkan lagi ketika da 
am pemilihan dia terpilih seba 
gai anggauta Madjelis (parlemen) 
jang kelima. Selandjutnja Mossa- 
deg tidak suka duduk sebagai 
Menteri dalam Madjelis jang ke 
enam, dengan alasan karena dia 
tidak menjukai pemerintahan jg 
diktatoris. 

Ahli penjelidik per- 
“ tanian. 

Mossadeg melepaskan diri sa- 
ma sekali dari gelanggang politik, 
Dia tidak lagi tinggal di Teheran. 
Melainkan memilih tempat disua 
tu tempat jang djauhnja 100 km 
dari kota tsb., jakni di Ahmad- 
abad. Disini dia  berketjimpung 
dalam kehidupan jg baru. Ingin 
beristirahat dari gelanggang poli 
tik. Dia bekerdja dalam lapangan 
penjelidikan2 tanam-tanaman 
hingga 11 tahun lamanja. Tetapi 
rupa-rupanja djiwanja tidak mau 
terus-menerus di-istirahatkan. 
Achirnja giat djuga dilapangan 
politik. 

Kegiatan politiknja  rupa2-nja 
difihak opposisi. Sehingga pada 
Suatu hari dengan dekreet Reza 
Shah Pahlevi, Mossadeg dikirim- 
kan kependjara Teheran, kemu- 
dian dipindahkan kependjara Bir 
jand. Pada waktu Iran diduduki 

dipindahkan 
ke ,Ahmadabad (tahun 1941) dan 
tidak lama kemudian dia dibebas 
kan bersama2 tawanan politik 
lainnja. : : 

Sekeluarnja dari tawanan, di- 
tambah pula kesehatannja jang 
sering terganggu, Mossadeg ingin 
mendjauhkan diri dari arena po 
litik. Akan tetapi ketika pemili- 
han umum berlangsung, Mossa- 
deg terpilih lagi untuk anggauta 
Madjelis jang ke-14. Begitulah, 
sedjak tahun 1943 dia giat kem 
bali digelanggang politik. Dia 
masuk lagi (terpilih) sebagai ang 
gauta Parlemen Iran. 

Dalam bulan Nopember 1949 
Mossadeg memimpin Front Na 
sional jang dibentuk oleh  golo- 
ngan minoriteit dalam Madjelis. 
Dia mendapat suara jang terba 
njak didalam madjelis dan sedjak 
itulah Mossadeg memulai kam 
panje menasionalisasi minjak. 

Pada tgl. 28 April 1951 diang 
kat sebagai perdana menteri, da 
lam kedudukannja jang baru itu 
dia makin giat lagi bergerak ke 
arah nasionalisasi itu. 

Djatuh karena haus 
kekuasaan. 

Mohammad Mossadeg sebenar 
nja termasuk pemimpin jang dju 
djur.: Dia termasuk orang kaja. 
Kekajaan jang dimiliki bukan ka 
rena cerrupt. Langkahnja mena- 
sionalisasi minjak pada  mularja 
mendapat simpati rakjat, Tetapi 
penderitaan rakjat jang tidak se 
gera berobah, serta pula tampak 
kehausan Mossadeg akan ke- 
kuasaan, itulah jg mendjadi 
sebab ia djatuh. Djatuh tersung 
kur. 251 , 

Kedjudjuran Mossadeg “pada 
mulanja, hilang lenjap. Memang 
mendjadi wataknja, dia lekas ter 
pengaruh oleh sesuatu jg hysteris. 

Sjah Iran pernah menggantikan 
dia dengan lain tokoh. Jakni Gha 
vam Sultaneh. Tetapi Mossadeg 
minta bantuan rakjat djelata, 
Sjah tidak berani melawan kekua 
tan jan 5          

$ mpak bahwa Mossa- 
dek atjap menjandarkan  dirinja   Djabatan ig belakangan itu diterima. 

Itupun tidak lama, karena dia me- 

nja djatuh pula. Sebagaimana di ke 
tahui, kabinet tsb djatuh disebabkan 
adanja coup d'etat. : 

Oleh kabinet berikutnja, ' Mossa: 
dek diangkat mendjadi Menteri: Ke- 
uangan. Ia menolak. Baru dalam bu 
lan Nopember 1921 dia suka mene- 
rima djabatan tsb setelah mendapat 
mandaat dari madjelis untuk "meng- 
adakan perobahan2 dalam organisa- 
si. kementerian keuangan. 

pada satu golongan kemudian kepa 
da golongan jg lain. Pernah minta 
bantuan Kashani  (tokoh- dari kala- 
'ngan agama fanatik), kemudian Tu- 
deh jg dipengaruhi komunis. Pada- 
hal, Mossadek menaroh harapannja 
kepada Amerika, Djepang dan Ita- 
lia. Tetapi kepertjajaan Amerika hi- 
lang, karena Mossadek mondar-man 
dir kian kemari mentjari sandaran. 

Kehilangan sympati dari kiri dan 
kanan. 

Achirnja djatuhlah dia. Padahul, 
satu-satunja lawan, 

  

Kelandjutan pertandingan2 
nuh semangat oleh para Atlit 
dingan berenang jang. dilangsung 
400 m. putera perenang Habib 
Cen dari Djawa Barat. Hasilnja 

Berenang 400 m. gaja bebas pute 
ra: Seri MI Habib Nasution Sum. 
Utara mentjatat waktu 4 men.:55.4 
detik jang berarti memetjahkan re- 
kord Indonesia atas namanja sendiri, 
jaitu dalam waktu 4 men. 58.4 de- 
tik. Dengan demikian, ia mendjadi 
djuara I. 
Djuara II djatuh pada Tio Tjoe Hok 
Djakarta Raya dengan waktu S men 
34.2 dt. 

Bag. Puteri: Carla Oen Djabar 
mentjapai waktu 7 men. 5.9 dt. jang 
berarti memetjahkan  rekord tama 
atas nama Oey Lian Hoa Djakarta 
Raya dng waktu 7 men. 19,4 dt. 

Gaja punggung puteri: D0 m. 
Carla Oen Djabar 1 men. 31.8 dt. 
jang berarti memetjahkan rekord la- 
ma jang didapat oleh Oey Lian Hua 
Djakarta Raya dalam waktu 1 men. 
40.3 detik. d 

110 m. Lari gawang putera: 
Djuara 1. Sunardi Djabar 15,9 
detik, 2. Abdul Asjkar  Djabar 
16,4 dt.,”3. Moh. Subroto Dja- 
teng 16,5 dt. 

“ Lari 200 m. putera Semi-fina- 
le.keluar 4 seri. sbb.: 

Seri 4I.: Rivai Djatim 23,2 de- 
tik, 2. Siswoto Djakarta Raya 
23,8 dt., 3. Sjaful Sum. . Tengah 
24,4 dt. 

Seri Ul: J. “Timisela DjaLar 
23,5 dt., 2. Abdul Muin Kaliman 
tan Selatan 24,1 dt. 

Seri MII: 1? Darisman Djateng 
23,5 dt., 2.E. Molioa Sulawesi 
Selatan 23,7 dt. J. Serhalawan 
|Djatim" 23,8 dt. 

Seri IV: Sutadji  Djateng 24 
detik, 2. Subandi Djateng 24,1 
dt.,.3. Suhardi Maluku 24,5 dit. 
Waktu jang ditjapai oleh Rivai 
23,2 detik merupakan pemetjah 
rekord lama jang dipegang oleh 
Untung Singgih dng. waktu 23 
dt. 

e 
s0 

Bulutangkis.: Regu putera Dja 
wa Barat — Sulawesi - Selatan 
9—0. Regu puteri antara Suma- 
tera Tengah dan Maluku 15—4, 
15—4. Regu Sum. Utara. Kali- 
mantan Selatan/Timur 15—3, 15 
—3, Regu Djatim — Djabar 15 
4, AS AL. Regu Djateng — Su 
lawesi Selatan 15—2, 15—1. 

Basketball: Regu Sulawesi Se- 
latan — Djabar 39—38. Djateng 
— Sumatera Utara 32—68, Dja 
teng kalah. 

“Volleyball putera: Sum.  Te- 
ngah — Sum. Selatan 2—0. Sun 
da ketjil — Djateng 2—1 utk.   

sebenarnja ha-! 
"nja Sjah Iran sendiri. Sjah sendiri 
ketika  dihotelnja di Roma di beri- 
tahu bahwa coup ig dilakukan oleh 

|. Baru 2 bulan dia. bekerdja, kabi- 
net sudah djatuh lagi. Untuk kabi- 
net berikutnja dia tidak suka duduk 
didalamnja. Zahedi berhasil, masih sangsi2. Ru- 

Pindah Azzerbajian panja kurang pertjaja akan terdjadi 
Begitulah, pada tahun, 1922, | VA, Peristiwa Lu. Sedjarah menentukan, “ Mossadek 

ig sudah 72 tahun dan sebagian ba- 
njak dari'usianja itu berketjimpung 
dalam “gelanggang politik, oleh mah 
kamah di Iran sudah diputus hu- 
kum gantung. Kapan dan betulkah? 
Bagaimana reaksinja? Sabarkan da- 
lam beberapa hari. 

Udara 

jakni ketika di Azerbaijan timbul 
coup, Mossadeg diangkat mendja 
di Gubernur Djendral Azzer- 
baijan. Coup tsb. adalah didja- 
lankan oleh kalangan militer. 

Terdjadinja coup detat itu pa 
da bulan Pebruari 1922, selan- 

Industri2 Pes. 
KAUM MONOPOLIS Amerika ( -Dinjatakannja, bahwa kongsi pe: 

dan Djerman Barat dengan terany2- nerbarngan Djerman Lufthansa akan 
lan menghidupkan — kembali industt' | mendapat pesawat2 Super constel!a- 
pesawat terbang Djerman. Kantor tion Amerika untuk dinas2 penerba- 
berita Djerman Barat, D.P.A., telah | ngannja. Kongsi2 Amerika akan mem 
mengumumkan suatu Statement jang |erikan bantuan dalam pembuatan pa 
dikeluarkan di Bonn oleh Hall Hib berik2 pesawat terbang Djerman Ba 
bard dari korporasi pesawat terbang rat. Tentang Lufthansa »Tass” selan 
Lockhead Amerika, jg mengatakan djutnja mengatakan, bahwa peranan 
bahwa firmanja akan mengadakan kongsi itu telah diketahui selama pe 
kerdja-sama jang erat dengan indus merintahan Hitler dan menguasai di 

    tri pesawat terbang Djerman, nas2 penerbangan Eropah Barat, Se 

Djateng. Djakarta Raya — Dja- 
tim 2—0 utk. Djakarta Raya Su- 
lawesi Selatan — - Djabar 2—0 
utk. Djabar. 

Sepakbola: Sumatera Utara — 
Djabar 6—2. Keadaan pada wak 
tu istrirahat 4—1 utk. Sum. Uta- 
ra. Antara Kes. Djakarta ' Raya 
dan Sum. Selatan I—1. 

Ping Pong: Semi finale: Dja- 
tim — Sum. Tengah 10—1, Dja- 
karta Raya — Djabar 7—4. Fina 
le akan dilakukan antara Djakar 
ta Raya dan Djatim, sedang utk. 
merebut kedudukan ketiga antara 
regu2 Sum. Tengah dan Djabar. 

4 

Hockey: semi finale:  Djatim 
— Djakarta Raya 2—1. Djatim 
masuk finale. 

Anggar: regu degen putera: 
Gjuara 1. Sulawesi Utara dng. ke 
menangan 26 party, 2. Maluku 
dgn. kemenangan -25 party, 3. 
Djabar dng. kemenangan 23 par- 
ty, 4. Sulawesi Selatan, jaitu pe- 

  

— Habib Nasution, perenang mu- 
da umur 16 tahun dari Sumatra 

“Utara. Ia petjahkan rekor 1500 
meter dan 400. meter gaja bebas 

“di PON Jill — 

menang pertama .regu florct pu- 
tera, 5. Sum. Utara dng. angka   

| penting, 

kemenangan 18 party 

lama perang dufia ke-2 Lufthansa 
telah 'mermimpiri “produksi pesawat2 ' 
militer, 3 

Saingan Amerika-Inggris. 
D.P.A, selandjutnja mewartakan, 

bahwa dalam “statementnja itu Hib- , 
bard menjatakan pula, bahwa dilihat 
dari sudut ekonomi, pesawat2 ing. ' 
geris type Comet terbukti tidak me 
muaskan. 

»Tass” menganggap pernjataan ini 
karena telah diketahui, bah ' 

PON HI tetap merupakan 
dalam segala lapangan. Jang 
kan pada 

terusnja. 

(mengherankan 

Rekorj Renang 400 M. D 
Habib Nasution Dan Clara Oen Gondo 

Nasution dapat memetjahkan re 
dapa: dituturkan sbb.: 

Bola kerandjang : 
tan — Djawa Barat 
Sulawesi Selatan. 

1 untuk   » 

Sum Tengah — Kalimantan Selatan/ 

Tumr 2 — 0. Djatim — Djateng 1 
3 

teng 6 
Yiauw Thjiang Djatim. 

200 m. gaja dada puteri: 

Hidup 
Tiap 

hui. Tepat mulai 20 September 

Tidak mengherankan, karena 
selama hari2 itu isi kota telah ber 
tambah dengan Ik 5000 orang 
supporters, dan beribu? peminat 
PON dari daerah2 Atjeh, Tapanu 
li, Sumatera tengah. dan selatan 
dil. Satu surat kabar dikota ini 
malahan menafsirkan ' penamba- 
han 'isi kota sebanjak ' 20.000 
orang. Pantas achir2 ini timbul 
istilah “poniman” untuk orang 
laki2 jang PON-minded  Boleh- 
kah diperlengkap istilah ini dg 
,.poniwati” bagi peminat2 wanita 
nja? Tentang perhatian sungguh 
orang tidak usah sangsi, puntjak 
atau klimaks daripadanja 
terbukti pada waktu pembukaan 
hari Minggu jl. 60 atau 70 ribu, 
bahkan mungkin lebih, bukan sa 
tu djumlah jang ketjil. 

Harga2 naik bukan main. 
Maka adalah satu akibat jang 

logis, djika dikota ini harga? te- 
lah naik bukan sedikit. Mungkin 
terdahulu dan terberat dirasakan 
oleh kaum ibu sebagai "penang- 
gung djawab” didangan diatas me 
dja. Kaum Ibu jang 'mempunjai 
tamu2 biasa, mempunjat “paying 
guest ataupun jang chusus menje 
lenggarakan untuk keluarga sen- 
diri, semuanja tidak  terketjuali 
merasakan akibat PON III ini, 
Harga bahan makanan naik bu- 
kan main, berlipat, malahan jang 
lebih sukar lagi bukan hanja ka- 
rena mahalnja, melainkan pajah 
didapatnja sesuatu matjam bahan 
dipasar. Telur atau daging, ka- 
dang2 tidak ada. Semuanja telah 
diborong. untuk dimasak dida- 
pur2' raksasa untuk peserta2 
PON. Bajangkan sadja, djika tiap 
323 orarig peserta tiap pagi men- 
dapat 2 buah telur, (makan pagi) 
50 gr daging murni atau 150 gr 
daging ajam tiap hari disamping 
sajuran2nja. Belum terhitung pa 
ra officuals atau supporters jang 
tinggal dalam asrama djuga. 

Demikian bisa ditjatat umpa- 
manja, telur ajam jang biasanja, 
seharga Rp. 0,75 kini telah naik 
'mendjadi seharga Rp. 1,20 sam- 
Ipai- Rp. 1,40. Inipun kalau tidak 
(kehabisan. S$terusnja 1 
ibiasanja seharga Rp. 7,— sekilo, 
kini telah mendjadi Rp. :12:-—- 
sampai Rp. 14,— sekilo.. Daging 
agita, Sajur jang biasa seikat 

  
“Iseharga 40 sen, telah didjual se- 
'harga 80 sen. Dan demikian se- 

4500 calorie sehari. 
Pemeliharaan »het inwendige 

mens” telah dimulai pagi2 buta oleh 
isatu staf dapur jg lengkap. Ini tidak 

karena makan pagi 
telah harus tersedia pada diam 6.00 
pagi jg selandjutnja akan disediakan 
hingga djam 8.00 sesuai dengan 'atja 
ra' pertandingan buat masing2  pe- 
main. Waktu2 makan  seterusnja jg 
diumumkan dengan  lontjeng oleh 
hofmeester masing2 asrama tiap ka 
li ialah dari djam 12.00 14.09 
siang hari, extra voeding  (katjang 
idjo) pada djam 16.00 sampai 17.00 
dan makan malam pada djam 18.00 

sampai 20.00. Selalu ' diusahakan 
agar tepat pada waktunja makanan 
bisa dihidangkan diatas medja. 
"Bukan satu pekerdjaan ketjil untuk 
menjelenggarakan makan bagi seki: 
an banjak orang tiap hari. 4 Dapur 
besar, masing2 dengan kapasitet pe- 

Djerman Hidup Lagi 
.wa Wakil2 pentjipta pesawat Heinkel 
dan menteri perhubungan Bonn tb 
mengadakan | pembitjaraan2 dengan 

kongsi2 penerbangan Inggeris me- 
ngenai pembelian pesawat2 Inggeris. 
Dari utjapan itu ,.Tass” mengambil 
kesimpulan, bahwa kini terdapat sa- 
ingan antara kongsi2 penerbangan 
Amerika dan Inggeris untuk dapat 
mengawasi perindustrian pesawat ter 
bang Djerman .Antara — Tass). 

  

per tandingan 
£ me narik 

tgl. 23 Sept., dimana cats 

Sulawesi Seja- 

. Double tjampuran antara Dja- 
teng-Djatim berachir 2— jalah: Nn. 
Louise. Wagyn/Gouw Soen Lok Dia | 

Teng Khoen Liong/Ong 

Seri I: 

telah" 

ikan jang | 

    
   

    

   
   

ipetjahkan 
l Kemenangan2 

jang di ikuti dengan pe 
perhatian adalah  pertan- 

m pertandingan gaja bebas 
kord baru, demikian djuga Carla 

11. F. Harahap Djakarta Raya 3 men. 
Lia detik, 2. Galih Resi Djabar 3 
men, 42 detik, 3. Fatimah Djatim 3 
Haa 54.6 detik. Seri II 1. Erny 

Bulu Tangkis : Single puteri Dja-| Thio Djakarta Raya 3 men. 31.2 de- 
Djawa Barat — Sulawesi Selatan 2|tik, 2. Murdiana Djakarta Raya 3 
— 0. Maluku — Sum. Utara 0 — 2. men, 41.8 detik, 3. Djie Tik Hien 

Djatim 3 men. 45.4 detik. Erny Thio 
Djakarta Raya - mmatahkan rekord 
lama dalam waktu tersebut. Rekord 
Indonesia atas namanja tertjatat “3 
men. 31.2 detik, sedang rekord PON 
UI atas nama Djie Tik Hien “dari 

| Djatim mentjatat waktu 3 men. 40.9 
detik, 

  

Medan Dlm Suasana PON : 

JPoniman' - ,Poniwati' 
Atlit Biaja Makanannja Rp. 20 Sehari — 

Komandan Kamp Puteri Sangat ,.Vroom“ — Disi- 
plin Asrama Seperti Ketentaraan— Harga 

Gila-Gilaan 
(Ileh: Wartawan Kita Di Medan) 

BAHWA KOTA Medan sun sguh2 diliputi oleh suasana PON 
IHI, sebenarnja telah tampak sedjak beberapa hari sebelum dimu- 
lai. Hari2 itu kelihatan bebrapa mobil diperlengkapi dengan  pe- 
ngeras suara mengelilingi seluruh kota, menerjakkan pengumum- 
an2 serta keterangan2, hingga semua orang walaupun duduk diru- 

mah dapat mengetahui apa2 jang penting jang perlu mereka keta-: 

)» « 

rd Makin 

5. diumumkan adanja peraturan 
lalu lintas istimewa, segala2nja di maksudkan untuk mendjamin ke- 
lantjaran dari semua program. D engan: menjolok pula telah terli- 
hat keadaan kota sangat'ramainj2, lebih2 dari biasanja. 

lajanan 1000 orang tiap saat keliha- 
tan sibuk. mempersiapkan makan mi 
num bagi mereka, Bangunan? daru 
rat tampak chusus didirikan untuk 
keperluan tsb ialah 1 di djalan Dja 
kartasel di Dj. Istana, 1 di Dj. Bu- lan dan 1 di Dj. Ceram. Djuga di 
sini dipegang perbandingan 10:1, 
berarti untuk tiap 10 pemain beker 
dja. seorang tenaga dapur jg menu- 
rut keterangan terlebih dulu “telah 
dikeur oleh dokter. 

Tiap peserta olahraga tiap hari rata2 mendapat makanan  sebanjak 
4500 calorie dititikberatkan pada 
zat2 jg mereka. perlukan. Pagi hari 
kita lihat makan pagi “terdiri” dari 
nasi goreng dengan dadar, ' daging, 
ketjap disertai 1 telur masak atau 2. 
Minum susu. Susunan ini atas per- 
mintaan bisa diganti dengan roti de” 
ngan mentega, hagelslag, jam-atau 
dadar. Jg tsb belakangan ini pada 
umumnya pun lebih gampang kalau 
hendak dibawa kelapangan. 
Menu pada siang dan malam hari 

menundjukkan combinasi nasi putih 
dengans up udang gado2, ajam go- 
reng, teh ijs, buah. djeruk: masi put» tih, soto babat, ikan goreng, perke- - 
del, emping, teh dan pisang sebagai 
buah. Tiap hari berubahlah menu 
Itu, tetapi Sebagai garis besar dapat 
dikatakan nasi putih dengan 3 maz - 
tiam lauk pauk, siang minum ijs dan 
diachiri dengan buah djeruk, pisang 
atau nanas. Setjara iseng2 dapat pu 
la dikatakan bahwa tiap orang seha 
rinja ' mendapat makan seharga Rp 20—, 

Panitya menganggap perlu pula 

ra penghuni asrama itu tentang se- gala penjelenggaraan. Untuk ini di 
sediakan klachtenboek ditiap -asra-' ma, dimana mereka bisa mengeluar 
kan isi hatinja tentang sesuatu jg di 
anggapnja kurang memuaskun. Sega 

la keluhan ig akan mendjadi perha- 'tian kemudian diusahakan agar -da- 
pat diperbaiki, setelah pula di keta- 
hui dimana letak kesalahan, dan lain 
sebagainja. Tetapi dalam membalik2 |klachtenboek tadi safnpai “sekarang | belum kita djumpai keluhan ig ber- 
sifat  prinsipicel. Semuanjg  menun- djukkan  kekurangan2 ketjil umpa- 
manja jg berhubungan smaak maka 
nan dll. 

  
& 

: Aturan bepergian. 
Setiap penghuni “asrama Pn 

perbolehkan keluar dengan tiada "se izin  kamp-commandant (semuanja 
diambilkan dari ketentaraan). Se- dangkan kamp-commandant menda- 

,Sarkan izinnja ini pada keterangan | kepala rombongan masing2: “Sepe- |nuhnja kepala rombongan bertang- | Bung dijawab akan. anak2nja. Teru: tama djika ke-esokan harinja, -sese- |orang peserta akan mengikuti per- 'tandingan sebelum djam. “20.00 ia ' mesti pulang keasrama dan tidur pada waktunja, Sebaliknja ada pula ditetapkan waktu2 menerima tamu TA La asrama. “Pagi dari dja 00 sampai 12.00, s jam” 17.00 sampai ego, Ta ga 
Bahwa segala peraturan itu telah dibuat untuk diturut dan tidak ha- nja untuk sekedar peraturan .sadja, sekali telah terbukti. Sebagai telah diberitakan oleh surat? kabar Me: dan, satu ketjelakaan telah terdjadi." 

atas 4 Orang pemain dari Djawa Ti- mur. Setjara »Clandestien” mereka telah mengadakan perdjalanan ' ke Prapat tetapi ig berachir dengan se- lipnja kendaraan jg mereka tumpa- ngi, dan luka?lah mereka, Tindakan ig diambil oleh panitya. - dalam 'hal ini ialah setelah perawatan jg semes tinja, kemudian mengirimkan kem. bali mereka itu ke Djawa Timur, 
Bagi jg lain2nja ini adalah satu per ingatan, ABar mereka menuruti apa ig telah ditetapkan dalam peraturan, 
Setjara bersenda-gurau dikatakan oleh Major Husinsjah Koordinator 

Panitya PON 1 di Medan, bahwa Sungguh2 ia telah menetapkan tena ga2 jg sangat geseleeteerd sebagai kamp commandant. Begitu kita pi- kirkan segalanja sampai kedetails, demikian katanja, hingga untuk as- rama puteri telah kita tetapkan se. Orang Kamp comimandant ig sangat vroom, tenang d 7   ng Gan sangat patuh ke pada disiplin. Bersedia pajung sebs. lum hudjan, katanja..,...,., 

mengetahui bagaimana pendapat pas 
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, (nu Aa M3 ketawa — Gembira — Puas « 

salam Kesenian Istimewa" | 

“ Krontjong dan 

| Dagelan Mataram 
| : Aoi 

27 dan 28 SEPTEMBER 1953. 

di GEDUNG KESENIAN ,,Ngesti-Pandawa” Bodjong 1 
Semarang. 5 : 3 

MULAI DJAM 19.30 TEPAT, 

   

  

   
    

     Ini dia, ai bg 
munijul lagi!      

    

Pakailah Erasmic Brillianti- 
ne diwaktu pagi. Nistjaja 
sampai malam rambut Tuan i 

tetap rapi dan menarik. 18 
Lagi pula Erasmic sedap bau- MAP — 

nja dan tidak membuat“ j 
rambut djadi lekar. 

  

   

Dapat dibeli dalam 
doos dari 5 batang 
dan dalam peti?- 
dari 25 batang. 

                

     

    

  

   | Barisan Penjanji: Sri Mulat, S. Darmanto, S. Darsih dan 
: Umami.     / Harga kartjis terhitung padjak: 

| —KLI Rp 7,505 KL. UH Rp. 5,— KI. NI Rp. 2,50. 

DAPAT BELI KARTJIS PADA: 
Toko Arlodji A. Gaos, Pasar Djohar. Toko Arlodji Hok 
Sing, Bodjong 64. Toko Java-Hemd, Depok 38e. Rumah- 

| Makan Kadipolo, Dil. Mataram 830.  R.R.I. di Gedung 
“| Gris, Bodjong W6. 

  
p   Diadakan oleh: Panitya Penjelenggara Kongres ke IV 

: S. B. Kementerian Perburuhan di Semarang 

  

UNTUK AHLI-MEROKO 
      

Alamat untuk Tuan: 

Biro Arsitek - Insinjur - Anemer 
»Iri Budayas 

        2-TM/s -3201 
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Sa & : Na | G NO WOMAN LOVES A WEAK LING 
Pusat : Batonowarso 6 Jogjakarta. tilp. 214. Njonja akan puas dengan 1 & Perwakilan: Djalan Tengah Salemba 39 Djakarta, & 2 tilp. Djatinegara 545 

SEXANO| £ 
          Pe Te IN " 

" Ber-matjam? warna 
jang menarik dakum Kei Ban at | aed TG PHARMA" 

8 Banjak tjorak jang 
menjenangkan — de- e 23 : : » YA ngan kombinasi-war- Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu 
na jang halus-indah. : jang sudah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mere- 

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

( Perentjana dan pemborong bangunan sipil. ) 

    

    

    
   

   
    

    

   

  

  

  

      

  

1. ANGGUR OBAT KOLESOM. , 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 1 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 1 

2 berfaedah dan mahal, antaranja 
Sempurna ditjutji. Kolesom, dll. Obat jang sanget . 

penting untuk tambah kekuatan : 

1 

“ Hampir ta' dapat 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun kojak. - |(urat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele- 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- mahan sjahwat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari bar BN terpilih. 

Dibawah  djaminan zenuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, kaki-ta- Amat baik bagi lelaki/perempuan - 

jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 

pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi- 
num ini Anggur dalam sedikit 

ternpo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk: le- 
laki dan perempuan, tua atau 
muda. 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
sakit perut tumpah2, kaki berffkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 

Yootal 5 agan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas suka ma- 
rah. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran. : 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki un- 

tuk selamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. 
? Sebotol Rp. 20.— - 

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

APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.— 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak. Rp. 25.— 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.— 

Rp. 15.— dan Rp. 25.— 
Harus tambah 1596 ongkos kirim,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG 
Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Ma: 
gelang Toko Obat HOK AN -Dj. Raya 114: . R. Obat ,,KARU 
HUN” Djokja dan Pekalongan) Toko Obat Tek An Tong Petji- 

  

Njonja akan selalu puas bila 
membeli tjita jang dibubuhi     

  

  

    

  

      
  

  

  

  
  

    

  

        

    

   

    

  

        

merek TOOTAL, .merek- aa 81, Dena Ba aa Tan no Nan an: Tiong Bie dan baji dalam kandungan tinggal waras. dagang sah jang terdaftar. ajanggelas dan ApO PON: 3. ANGGUR KOLESOM SENG 1 dimi € pa 2 yania aa karena MILIH MN MA MM MM 
sesudah bersalin, agar Wan nyadar Tya Sa Sean esalahan paberik mengenai . 5 d ja 
sih, dan ganti darah baru j hat, ai k djadi 

2 bahan TOOTAL, Njonja da- AAA 3 : uambah air susu ibu, dan setara Nate Maba Aeon" bagi pat menerima bahan baru atau : / Kasehatan badan Jebih dari pada harta maka dari itu boien ? -. balk dalam hal tahan lama maupun ketjepm perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- TOOTAL akan membajarnja ena : na 5 : " (tan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR ngat dipudjikan. : kesabali halga bahan ta see / selalu minum ANGGUR KUAT KOLESOM jg istimewa Tjap # “Di Lari ME Weitag”. Telupekebas jang nu Es : “& iki AN ) Lontjeng terbikin oleh Pabriek Anggur Jannen Djakarta Ko- '" liat dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat Pa OBAT RHEUMATIER. Ini Anggur Obat Rheumatiek 
ongkos pembikinannja. ontjeng te d 28 J aa A3 dibikin menurut Ta £ “ ta jang sudah termasohor seluruh Indonesia — dari kaman ' onta Ondh, deni angka Kodin jaig at kin Mongoai Bahan Ob Ca da aa sila Tp dn MR 

3 : : $ NN NN La | Pir ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibuktts aa an ,anan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 5 ! djurannja dan kakuatannja telah terbukti mendjadiken kuat / kas seluruh dunia olehnja akan Koin ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan : L $ 1. # sehat dan timbul tjahaja tetap muda ini anggur terbikin de- | 5 bannja dan. dapas dipertjajainja, Ta Mn Pen en TaP atau Entjok) baik ditu- ai . : - 5 u 8 am agi 5 ik #2 g dah j B3 5 h : I , op agan Obat2 akar2 dari Tiongkok dan pake kolesom jg. No. 1. : : f baru. Sesudah minum 3 botol sita mami "kelihatan Dahan aa : 5 Ka d AMP AT 2 Letih, banjak orang berkendaraan de 6 botol SEMBUH sama sekali an 
PN z , ali. A TOOTAL PRODUCT 4 Anggur Ini aga matjem ( ngan memakai ban GOODYEAR Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. : / / dori pada lain marela Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja TOOTAL DAPAT DIDELI LAGI! , UP Oo NT JENG | Work oada Pabrik Anggur ,REN AY & C9”, Surabaja 

(Berhubung dengan keadaan, belum dapat diben / nara. / Ba 2 |5Z|5-—— tg Kena ati pa aDR. 2 Ai SENAPAN Gisemua tempat dan persediaan tidak selalu tetap ada). Oa Bea an aa . : mana 

(mkn GOOD/ YEAR " 2-HP/4 -311 / 5 FT 4 : - « 2 MEN CITY “Na “rp: - 2 S5 ANGGUR KUAT ANGGUR ' 2-6 2M, K »G CONCERN CINEMAS xxx | ANTAII / “ KOLESOM : : s 4 

: 
, , Untuk SEMARANG: na Kk Ini Malam (u. 17 th.) f Lvstav — Tobralco — Luxora — Norbar Gin obat bana Buat prampuan ( TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, E SONJA ZIEMANN— RUDOLF PRACK— 
( dan tambah darah jang lagi bunting / TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan 5.1-91- THEO LINGEN—PAUL KEMP dim. dan Tootal Dassen « dan tambah dar : . semua IMPORTIR? AUTOMOBIEL. s 1 / tambah air manik supaja . sebatken / Selandjutnja agen? diseluruh Ind onesia. : Die DIEBIN V ON BAGDAD Selalu sedia compleet di: / mendjadi kuat pianakan dan men / ee (THE THIEF OF BAGDAD) : 1 djadi slamet bun- : MODE MAGAZIN : : 

MODISTE : Semarang Stores | ANGGUR . ting dan bisa me- / 

TAILOR BODJONG 23 TELF. 1513 , WANITA Na Be E" , 5 : 2 
waktu lagi 

Ce. . 4 Buat orang pram- bunting dan gam- , ,S0ng Of The Open Road 1 / Pn pang babar The Years Big Musical Show! £ BA en on | Tetah bertunangan : 5 puan. Hjotjok 2 ( Penuh Njanjian2 dan lagu2 jang menarik dan merdu ! (slah lahir anak kami jang Fi Spy SLAMET - DIIWOMLOJO | £ fang bulan dan bi- ANGGUR - 3 Memikat! — Lutju — Menggembirakan ! 3 Na an Men NE: |. dengan (sa ilangken segala BERANAK AN 
— kai ec Polisi Ambon ibu | "PURNOMO SLAMET - O F, penjakit lantaran Buat prampuan An "2 1 aa |dan anak - dalam keada'an (| Hipengan Aa un / datang bulan tidak abis Pefasar Delia 27. —9— RICHARD CONTE -— JULIA ADAMS in Ka Da Su, 2 Set 1055 19 otot atva in on Pa ama HOLLYWOOD STORY" Baluwarti “| kur 5 Ha : 1 PRIHADI 22 PANaWar lan darah kurang - kot 1. , g otor ilangken pe Th Lah d ) deres mendjadi pe- na 2 e secret that rocked the lives of five fabulous people! , 

njakit mendjadi Bahaja mengantjam dalam kota! Lima Orang terbunuh! 
Tjerita penuh mystery jang menggemparkan! 

INDRA Ini malam d: m. b. (u. 13 th) 
Dua Ol us JUDD HOLDEN—LARRY STEWART 

dlm. BAGIAN KE 2 (TAMAT) 

»Gaptain Videos II 
(MASTER OF THE STRATOSPHERE 

Columbia Super— Serial. Lebih Heibat Lebih Gempar! 
4 RN 

    

| | 
3 1 
| DIMIN GITOATMODIO | INI MAL4M D.M.B. |: get linu boleh mi- 
| Pn | 
| | 

Tn hi Ta sehat. g 
ia nggur ini. ERA, 

PA 232/M-2085. NIREX  5.—7.-9— (17 th.i| / Harga sebotol besar Rp. 12,50 ketjil Rp. 750.” 
Frrol Flynn—Ida Lupino Bisa dapat beli di toko2 obat dan warung? serta seantero to KENA  PESCAPE ME NEVER" ko besar dan ketjil seluruh Indonesia pun bisa dapat beli harga 

Didjuwal 
| 

13 menurut tersebut diatas (via Djawa). , 
BORON GA N ORION 5.—7.-9.— (17 th.) / Pusat terbitken oleh PABRIEK ANGGUR OBAT 
: “d Hugo Haas— Beverly Michaels 

Satu Party onderdelen bekas The Giri on the Bridge” J A N N K N 
FORD TRUCK '48 —'49 : 

(Kelebihan) | METROPOLE 5.-7.-9.- (13 th.) Pinangsia 1 No. 30 Djakarta. 
Bisa diperiksa tiap hari mulai 

  

  
            

      
  

Pendapatan Baru ,,Amiro Pomade” 
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Ini Malam        

Tjerita jang tersohor — Menarik — Menggembirakan ! 
Akan datang: 5 JAN E: POWELL— EDGAR BERCEN : CHARLIE MC. CHARTHY— BONITA GRANVIELLE 
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djara 8.— s/d. 10.— di: PHE PICATING BOTu Aa |. | Tjap potrek Bintang Ampat Premiere RA 
Purwodinatan Utara 13 : 3 : aa ea aa , Gu | : N 

na - SEMARANG . | , arak | 1 : | 1 aa - DJAGALAN 7. —0. (Seg um.) B ntulah P M I bali asal. Mentjegah runtuhnja rambut d.LI. penjakit jang ROY AL : : : e Cho Man Hua—Yen Chuen | ad . . . ada didalamnja. Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah “ 3 4 sg Roy Roger Ss 20 | nKWI FAN LOK | | Ld : berobah kleurnja asal pakai sehari dua kali. Gosok sampai an ena an TaA TITIEN SUMARN NN aa : : Pak (Ah pa selamanja ini Pomade, makin lama PER 3 1 ALCAFF 8 F5 . - Te | , sRUB $ : r ' makin hitam. Tida untur dan tidak merusakkan pakaian. NAN NE Pameran , AN 4 TOO BAD #“NAPPLE PIE AN' JACK, WE'VE GRUB WILL KILL JACK SPRATT, AN" $ HEY/ ROGERS, I DON'T AIM TO LET EPp Penaa TA : pake 
4 INCLE M 5 TO N AHEAD, THAT FORTUNE IN NUGGETS MIDAS 3 HOLD | | You GET ovT OF TOWN WITH um bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, akan tetapi sa- : : Pa Sa Bg og” IS TOTING WILL BE THE DEATH OF | tar GoL0 You TOOK OrF “I bar, tentu memuaskan. film Indonesia LEFT WITHOUT WAITING | HE SHORE IS A | DO AND YOU JJ ROY/ TLL 

KNOW WHAT /-MEET YOU baru —penuh MISSIN' HIM UNLESS I FIND HIM FIRST! Ira.) | MITAS JONES WHILE YOU HAD HARGA per pot Rp 50.— dan Rp 25.— 

  

  

    

LT SOoKETHIN" V II ris—come “AT KOARIN' HIM LOCKED IN JAIL LAST , Tambah ongkos kirim 1096. Harga di Agen sama. dengan lagu2 
: (oreo) ON FALLSI KNIGHT REACH/ | DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp 25.— dan n'anjian2 8 Me ya 

3 pram' Rp 15.— merdu. Ae Kata, dua Ngupasan 12 Jogjakarta. J KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang : sea al f 
ROXY Ini malam d.m.b. (u. segala umur) 
(NA T. SUMARNI—DARUSALAM-—-8, PONIMAN 

»MENJAMBUT KELUARGA" " 

HOK AN Patjinan Magelang 
ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 
Toko Obat ENG TJE HOO Dil. Nanking 17 Madiun. 
Universal Stores Bodjong 6B Semarang. 
Toko RADJA BALI Djl.. Kaju Tangan, Malang 
Toko Tjap KENDI Klaten 

  

Toko Obat Po Ning Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga.   Akan datang: Film India terbesar dg teks Indonesia 

SN R9 YAI X 

ALS petir, Oa Aa ni erbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. t tak 
atau lTahirnja 

-— Terlalu djahat Paman Midas — Jack, kita mempu: — Orang djahat itu akan mem- — Rogers, saja tidak meng j R AM A N M A2” - pergi dari sini dengan tidak menung- njai pekerdjaan dan eng- bunuh Jack Spratt, dan emas murni hendaki' engkau keluar kota mem ea amaaaan | ” - Batara Rama 

    
    

Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- (23 th.) 

!     

            

« gu lebih dulu santapan pagi. kau mengerti apa peker- kepunjaannja Midas itu akan meng- dengan membawa emas jang . 1.3 5 Tg 5 Tjerita jang term Yul ia : 1 20 -— Taart appel dan Neni ajam, djaan itu, Mari ikut. akibatkan kematiannja,  djika tidak kau ambil dari Midas Jones, Batja / a h Pe Se ee Me en tan ea belia bonsai RAMA 2 ta AN ANA kenal lakon ini ? dia sungguh kehilangan makanan jg. —  Dahululah, Roy. saja mendjumpai dia lebih dulu, de- sementara — engkau menutup- HANUMAN — Radja Monjeti atau DASA MUKA —, ledzat. Saja akan ' mendjumnai mikian fikir Roy. nja dia didalam pendjara ke- | s5 dan keadilan ! Tjerita Wajan Hina Nan membela kebenaran. 
engkau  digrodjogan be- maren malam.  Lekas, mana | | »Suara Merdeka - an malang Gitjiptakan dalam film ! : 
sar. : emasnja, | 

2 aa 
Kansil Usia 
  

  bissiditintea” 1 
Typ Pertjetakan Semarang. 

 


