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: daprsa pokoknja semua anggota 
Angkatan Perang diberi kesempatan 

a 

.— Latihan perang2an di Tjililitan — Cheju-- ba 
. Mjir darah — Kejakinan djendral Clark.” 

| dunia, 

Sebagai modal permulaan un 
tuk membangun Angkatan Pe 
rang seperti jg ditjita2kan itu 
adalah Angkatan Perang jg se 
karang ini, maka soalnja menu 
rut Menteri ialah bagaimana 
menentukan tjara untuk menu 
dju tjita2 itu. Oeh Menteri di 
terangkan, bahwa dalam pem- 
bangunan Angkatan Perang iu 
ia menghadapi rentjana jg di- 

' tinggalkan oleh kabinet jg la- 
lu, dan soalnja jalah bagaima 
na inpassen Angkatan Perang 
mendjadi suatu kern'eger, 
| Diterangkan, bahwa dengan 
moda) Angkatan Perang seka- 
rang ini, maka berangsur? di 
lakukan perbaikan mutu, dan | 
dalam hubungan ini diterang- 
kan, bahwa tentang 4 rentjana 
undang? ketentaraan jg sudah 
diadjukan kepada parlemen itu, 
Ta ada timbul 
paham dari beberapa ka angan 
tentara di Sumatera | Selatan, 
tetapi setelah diberi pendjela 
san, maka permintaan berhen 
ti setjara besar2an tidak djadi. 

80.000 akan keluar 
dari A.P. 

turut membangun Angkatan Perang, 
ji ik tidak geschiki 

  

   

  

    atas ukuran jg 
serendah2-nja,'/ ikian Menteri. 
Menteri menerangkan, bahwa djum 
lah jg ongeschikt Ik. 40.000 orang, 
sedang djumlahnja dengan jang me 
minta berhenti dan pensiun ditaksir 
akan 80000 orang, tetapi proces itu 
akan berdjalan sefjara berangsur2 
dalam waktu jg tjukup lama, sehing 
ga. mereka jg meninggalkan  Angk. 
Perang itu bisa mendapatkan  lapa- 

ngan keedia atau. lepangan ..hidup. LP 
Le 

" TNI tetap inti. 
Oleh Menteri ditegaskan, bah 

wa TNI harus tetap mendjadi in 
“ sari Angkatan Perang dengan 
semangat dan tradisinja. Da'am 
hal ini diterangkan, bahwa kini 
hanja 2V, prosen dari djumlah 
perwira dari pangkat major ke 

atas bukan TNI sedang djumlah 

anggota Angkatan Perang be 
kas KNIL hanja Ik. 1275, sedang 
jang akan pensiun perbandingan 
nja sama, sehingga tidak ada ala 

bahwa TNI bukan inti sari 

1 

-memberi djawaban atas pemandangan umum pai 
surat Kolonel Bambang Supeno, dlm rapat pleno ter 

| para anggota parlemen, maka pemerintah- 

tinggi, berdasar atas patriotis , 
sehingga hakekatnja dim hal ini tidak ada perbedaan antara kelnginan pemerintah dan. Par. 

“kesalahan |: 

ni sudah dimeladjari pokok2 su 
atu undang2 
persiapan untuk merentjan 

“parlemen. 

gs 

    

    

  

   
   

   

      

   

    

"Supeno Tiada Dgn. Bukti? 
Bani Menteri Pertahanan. 

, KANE Ta 

dalatn pidato 

    

ehakiman, Keuangan, Sosial, Urusan Pegawai dan Kesehatan. Sidang jg dipimpin Mr, 
mendapat perhatian sangat besar dari umum. Pemandangan babak kedua akan diada- 

hari Djum'at tg. 3-19 Siang dan malam. Menteri menerangkan, bahwa seperti kehendak 
pun mempunjai tjita2 supaja Angkatan Perang Indone- 

me dan merupakan suatu 

riman2 tenaga2 sendiri keluar 
negeri. Dalam usaha pembangu 
nan Angkatan Perang untuk 
mendjadi kernleger atas dasar 
pertahanan jang diletakkan pa 
da milisi, jang hakekatnja. mp 
rupakan masalah2 baru bagi 
Indonesia, menurut Menteri, ter 
dapat djuga kesalahan2, dam: 
pokok2 soalnja itupun tidak 
akan berubah walaupun orang2 
Inja jang melakukam usaha2 itu 
diganti. Soalnja menurut Mente 
ri harus dipztjahkan untuk ke 
pentingan megara dan Angkatan 
Perang dengan menentukan tja 
ra2 dan waktu jang tepat, dan 
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dalam hal ini Menteri menerang 
kan, bahwa ia selalu akan ma 
nerima pikiran? jang baik. 

Menteripun menerangkan, 
bahwa dalam kementeriamnia ki 

defensi sebagai 
    

          

   

  

“dan dalam hali 
ganda kondja sena 

   

Tuduhan2 terhadap 
PSI. 

Menteri menerangkan, bahwa 
tuduhan? beberapa anggota par 

lemen seolah? PSI mempenga 

ruhi pimpinan Angkatan Perang 
tidak ada bukti?nja.. Ia tegas 
kan, bahwa ia sendiri dan Sekre 

taris Djerderal kementeriannja 
bukan anggota sesuatu partai po 
Iitik. Pun keterangan pihak par 
lemen tentang pembelian? diluar 
negeri jang menguntungkan se- 
suatu partai tidak disertai kete 
rangan? jang konkreet. Menteri 

1 

4 anggota parlemen mengenai hal3 

(ban dan kelantjaran organisasi 

paja soalnja dipisahkan dari 
soal s'apa pro dan 
Be'anda. 
kupas sftjara zakelijk. Menteri 
menegaskan. bahwa anggota 
MMB: ig ada di Indonesia ada 
-lah 

itu negar. ig dalam hay ini te | 

dengan pegara kita. Peruba- 

     
    

  

        
    

        

        

Bukan Dari TNI ngkatan Peran 
— Djawaban 

jang dua djam lebih sedikit, se- 

jang dihadliri oleh 109 anggota, | 

alat jg menudju ke perdamaian | ' 

itu karena pembajaran pembelian ka | 
pal “tsb. sudah didjalankan sebagai 
mana mestinja. 1 

Selandjutnja diterangkan pula, | 
bahwa tiap2 pembelian barang? dari | 
luar-negeri ada komisinja jang me 
njelidiki sebelum dan sesudahnja 
barang2 itu datang, sehingga menu Is 
rut Menteri tidak ada. -kekuatiran, 
bahwa barang2 jg dibeli itu ternjata 
tidak dapat dipakai. Dan dalam hal 
ini Menteri mengingatkan, bahwa 
pembelian alat2 persendjataan ter- 
ikat oleh kenjataan, bahwa sendjata2 
itu hanja bisa didapat pada bebera 
pa sumber sadja.   Tse Tung. 

Lingkungan RRT di Semarang telah merajakan' hari nasional 
RRT jang ke-3 dengan menjelenggarakan pertemuan, pertundju- . 
kan dll: Pawai dan demonstrasi tak diadakan. Pada gambar: per 
temuan peringatan tadi di gedung THHK . Plampitan. Tampak 
dipasang diruangan muka ga mbar2 President Sukarno dan Mao 

—. (Fotos Tjahaja: Spesial ,.S.-M.”) 

   
  

  

Bandj 
Di 

  

| Luka2:Djadi Koba 
tu Merajakan Hari 

45 

Ti Rebu diantara para tawanan 

Insiden 

terdjadi 

djenderal Boatner dapat me-   
  Tentang Bambang 

ur 0... Supeno. 
Pen-schorsan terhadap Kolo- 

nel Bambang Supeno menurut 
Menteri adalah untiik keterti 

Angkatan Perang, bukan kare- | IDALAM SIDANG. 
na ja memihak salah saila pihak D menteri telah membitjar 

archie jang sudah ditentukan 
Pun di'erangkan, bahwa tudu- 
han2. Bambang Supeno  iang 
principieel, bahwa pimpinan 
Angkatan Perang telah menjim 
pang dari tudiyan perdjuangan 
semula, fiada dengan bukti2- 
nia. Menteri berpendirian, bah- 
wa soal Bambang Supeno seha 
rusnja diadjukarn kerada De 
wan Kobormatan Milifer jang 
akan memperlakukan dia seba 
gai perwira, 

Tentang Missi Militer Belan- 

da Menteri mengharapkan su- 

didalam sidangnja jang aka 

Seterusnja kabinet telah me-, 

njetudjui suatu peraturan Un-.| 
tuk merobah peraturan devisen . 
(Staatsblad 1940 no. 291)  de-. 
ngan Suaiu peraturan baru, dis: 
mana Bank Negara Indonesia 
ditundjuk sebagai bank dima- 
na effeci2 dapa: disimpan atau 
digadaikan “untuk - keperluan 
registrasi. Selain itu kabinet te 
ah membitjarakan djuga soal 
ijalon2 ketua, wakil ketua dan 
anggota2 ' dari mahkamah 
agung. Menurut kalangan kabi Sicpa anti 

tetapi 'hendaknja di 5 
dewan menteri peristiwa. Men- 
teri Pertahanan — DPR dewa- 
sa ini. Sesuatu keputusan mes 4d 
ngenai hal ini belum -dia 
Oleh dewan.menteri.- k.ke 

  
semato2 orang2 militer jg | 
djalankan tusas je diberi- 
negara kenada mereka, ja 

tahanan kepada DPR - malam 

ah mengadakan perdiandjian | ini akan dibitjarakannja dahu- 
lu bersami 

ss Lu 2 

Peraturan Devisen 
Kabinet Setudjui Untuk Merobahnja 

ming guarinja kemarin dulu, dewan 
r akan beberapa soal administra- 

penghapusan dewan pengawasan alai2 

Tambah ? 
Sekitar Bantuan Sov- 

net, djuga telan ditindjau oleh s 

barnja diawaban Menteri Per- (Sar 7 sampa 
tahun jang 
bahwa kilau menurut perkira- 
an jang sudah 

itu opsir2 tawanan perang PB   
| Rebo itu ialah serupa dengan 
tindakan2 kekerasan jg sudah2 

jg menentang kekuasaan Ko- 

datang. RRT. 

Dikatakan, bahwa para ta- 
wanan Tionghog itu tidak ha- 
nja mengadakan demonstrasi 
Sadja tetapi djuga mengibar- 
kan bendera2 RRT didalam 

kamp2 mereka. Perintah dari 
komandan kamp jg disiarkan 
mealui alat2 pengeras suara 
supaja mereka menghentikan 
demonstrasi, jg disertai pula 
oleh antjaman akan digunakan 
kekerasan djika perintah :sb 
tidak didjalankan, tidak dihi- 
raukan oleh para tawanan pe- 
rang. Dua peleton, (kira2 70 

serdadu) Amerika kemudian 
5 d:kirim masuk kedalam kamp 

, tenaga Fee: 1S | yntuk mengembalikan keterti- 
p-2 kn “ban dan mereka segera disam 

12 kali djumlah | PU! Gengan “SendjataZ “sinnja Ialln. “Dikatakan ljg dibuat oleh alat? konstruk- 
. "si didalam kamp dari pihak ta 

|wanan2 jg mengadakan demon 

  

Memang 

    
    
   
     

     

     

“jet Pada Korea 
| INITED PRESS mendapat   

pasti djumlah 

irDarah 
amp Cheju 

45 Tawanan Tewas Dan 120 Lsinnja 

tawanan perang jg : 

dipulau Choju pada | 
hari Rebo kemaren ialah insi 
den jg paling banjak menga- | 
lirkan darah semendjak pasu- 

kan2 PBB dibawah pimpinan 

matahkan perlawanan 80.000 
oran, tawanan perang Utara 
dikamp pulau Koje. Sementara 

B dalam keterangannja menja 
takan bahwa demonstrasi di- 
kamp pulau Cheju pada kari 

oleh tawanan2 perang Utara 

han2 da'am hal ini dapat disda 
kan dengan perundingan anta 
ra kedua negara jg bersangku- 
tan. demikian Menteri. 

mulaan 1951 djumlah kekus- 

  
Menurut Menteri pada per- 

'an MMB di Indonesia ada Ik. 
2000 orang, tapi pada 1/9 ta- 
hun ini inggs1 904 orang dan 

po. 

rangan Mononutu, 

bahwa ia merasa puas tentang 
hasil2 jang telah dapat tertjapai 

dalam konperensi gabungan. di- 

antara Kementerian2. Penerang- 
an, Perekonomian, Keuangan dan 

terus diadak»n persiapar2 utk Menteri, bahwa konperensi i 
mengvrangin'ia lagi sehingsa rulah merupakan suatu permula | 
untuk tahun 1953 Ik. hanja 800 ' 

a2 dengan PM Wilo- 
| tenaga2 Sovjet jang bekerdja 

dilapangan tehnik di Korea 
Utara tahun jang lalu itu ada- 
lah sebesar kira2 1.009 orang, 
maka djumlah itu sekarang me 
nurut tafsiran adalah sebesar 
7.000 sampai 12.000 orang. 

Sementara itu menteri Pene- 
menerangkan   

Pertanian jang baru selesai ke- anna 1 2 : i “ap : : ! r itu se andjutnja me 
marin itu. Ditambahkan Na | nerangkan bahwa hasil2 usa- 

ha para penasehat dan ahli 
tehnik Sovjet-itu nampsk da- ' 

s'rasi. Dalam gerakan jg kemu 
dian terdjadi untuk mengemba 
jlikan ke'ertiban 45 orang 'a- 
waran perang tewcs dan 20 
orang tawanan lainnja menda 
pat luka2, sedangkan dipihak 
serdadu2 Amerika 2 orang 
mendapat 'uka?2 ringan. Demi- 

kian menurut keterangan op- 
sir2 PBB. 

Sendjata2 berat 

        

: Hetami ( 
Alamat: 

nPeluru2gPBB8 'Wak- 
Kebangsaan RR1” 

ORANG TAWANAN perang Tionghoa tewas dan 120 tawa- 
nan Jainnja luka? ketika serdadu? infanterie Amerika pada 

hari Rebo memasuki sebuah kamp tawanan perang di pulau Cheju 
guna membubarkan demonstrasi jang dilakukan oleh tawanan? pe- 
rang Tionghoa. Komando. Tawanan Perang PBB mengumumkan, 
bahwa demonstrasi itu mulai terdjadi pada djam "7,30 pagi pada ha- 

serdadu Tionghoa, jang merajakan 
hari ulang tahun ke-3 berdirinja RRT dengan tiada menghiraukan 
larangan? dari pihak komando kamp tawanan PBB. 

  

Peluru2 jang 
Dikemudikan 

Di Eropa 

AKSAMANA A.S. Ro- 
beri B. Carney, koman: 

dan pasukan2 NATO di Eropah 
Selatan, mengatakan di Paris 
pada hari Selasa bahwa pelu- 
ru2, jang dikendalikan sema- 
tjam jang baru? ini ditjeba di 

jang bertentangan. Menurut | tip, antara usul penghapus sando PBB ka timbul perang tersedia utk. 
Menteri Bambarg Supeno seha | pembajaran Tiar negeri dan Kenapa peraturan? devisen. | 3 dipaka! di Eropah. Carney men- 
.rusnja sebagai perwira mpnge- | Tentang hal? ini masih belum dia Sesuatu keputusan, me- 3 djelaskan dalam mendjawab 
Iimukakan soal? ifa menurut hier | lainkan soalnja akan dibitjarakan lagi oleh dewan menteri Kibarkan bendera2 | satu pertanjaan bahwa ia men- 

dapat kuasa untuk mensguna- 
kan pasukan istimewa, jang di- 
perlengkapi dengan sendjata 
a'om, terhadap setiap agresor, 
djika terdjadi perang, Kesatu- 
an? angkatan laut Amerika “di 
Laut Tengah ,,sanggup” untak 
mengadakan pembalasan dgn. 
menggunakan sendjata atom 
terhadap pihak Soviet, djika Ru 
Sia mulai mengadakan perang, 
Gemikian Carney.   

Tetapi Carney menolak un- 

tak memberi pendjelasan ' me- 
ngenai type sendjata atom, jang 
siap untuk dipergunakan di 
Ercpah Selatan, mengingat ke- 
pentingan keamanan. Ia me- 
ngatakan bahw, ia tak dopat 
memberi komentar djika dita- 
nja apakah pesawati2 tanpa pe- 

mudi. dari. type. jang d'pa- 
kai di Korea dapat membawa 
sendjaia atom. Carney  kemu- 

dian memperingatkan bahwa 
kekuatan angkatan laut A.S. di 
Lau: Tengah akan diperbesar 
djika timbul permusuhan. Se- 
landjutnja ia mengatakan bah- 

wa. setiap saling mengerti da- 
'am lapangan militer antara 
anggota? Pakt Atlantik: Turki 
dan Junani dengan Jugoslavia 
akan merupakan hal, jang sa- 
ngat pen'ing, bagi komando 
NATO di Eropa" Selatan. Te- 
tapi staf komandonja mungkin 
tidak akan turut seria dslam 
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Korea, ,,pada setiap wakta” dji 

  

   
        

  

     

      fterdeka: Pi 3 3 

er keluar negeri), An 

  

| Film2 Ter- 
larang 

Djaksa Agung Larang | 
Anak 2 Dibawab Umur | 

"1. Menontonrja s ' 

D minil Kepolisian Djakar- 
ta Raya ,,Antara” mendapat ka 

telah dikeluarkan instruksi, das 
lam mana dinjatakan larangan 
menonton bioskop jang memu- 
tar film2 terlarang bagi anak2 
dibawah umur, Menurut ketera- 
ngan, instruksi demikian ini di- 
anggap perlu dikeluarkan, ber- 
hubung dengan sangat! kerapnja 
terdjadi dibanjak bioskop telah 
dipertundjukkan film? jang se- 
benarnja tidak boleh di'onton 
oleh anak2 dibawah umur, pe- 
nuh dengan anak2 sematjam 
ita, g 

Berhubung dengan itu, Pp 
hak polisi mengadakan pembi- 

Akan Dipergunakan Da- |tiaraan dengan pihak Bond 

lam Perseodjataan ' Bioskop di Djakarta, un'uk . 
2 mentjegah atau - mearang 

dibawah umur menonton film2 
jang"terlarang baginja, dan di 
samping itu djuga pihak Bond 
Bioskop menjatakan kesanggu 
pannja kepada polisi untuk me 
mutar djuga film2 jang boleh 
ditonton oleh semua orang dari 
segala umur, demikian po isi. 

Dari pihak orang-tua anak2 
pihak berwadjib meminta ban- 
tuannja supaja turut melarang 
janak2nja melihat film jang ti- 
|dak boleh ditonton oleh anak di 
bawah umur. Bantuan ini 

| akan berarti pula suatu bantu- 
jan bagi kepentingan masjara- 
| kat umumnja. Sebagai Jang- ' 
|kam pertama pihak pengusaha 
bioskop2 itu sendiri akan men- 
tjegah masuknja anak2 diba- 
wah umur menonton film2 ter- 
larang: tetapi berbarengan de- 
ngan ini djuga pihak polisi 

melakukan pengawasan seper- 
lunja, antara lain akan ber'in- 
dak apabila ternjata perintah 
dari pihak pengusaha2 bios- 
kop2 itu #dak mendapat perha- 
tian dari gnak2 iang diarang 
itu. (Antara). 

  

  

PERLANGGARAN UDARA 
AMERIKA ATAS 

Pesawat? udara Amerika da- 
lam dua minggu belakangan ini 
telah mempergiat pelanggaran? 
nja atas: udara Manchuria dan 

| melepaskan fambakan2 senasan 
| mesin thd Tatungkou di daerah 
Am'ung. Mulai tg. 12 Sept. 
hingga 26 Sept.. pesawat? udara 
Amerika semuanja adakan sera 
ncan 10409 kali dalam 167 ge 
lombang, 

TAMBANG URANIUM DI 
NUSTRALIA. 

Kabar2 dari Daily Telegraph 
dari Darwin hari Senen ka'a- 

s 6 s     

ARI PIHAK Reserse Kri 

bar, bahwa oleh Djaksa Agung”      
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peraturan gadji antara be . an dari usaha untuk mengaktivir AL 4 3 3 B3 kan bahwa ahli2 geologi ber- 

dan bekas KNIL sama, menerangkan, bahwa dalam pem | orang. tenaga rakjat dilapangan kemak- | lam mengheba'nj, lagi pertem dipakai? pembitjaraan2 dengan Jugosla pendapat mereka telah: mene- 

Di dala inperelng. bekas Dang jang dilakakan oleh Ang muran, dimana kementerian? per Puran? selama perundingan2  yp. lebih landjut mewarta | Via, karena negara tsb. bukan mukan “apisan uranium ter- 
katan Perang harus dilalui pro 
cedure jang pasti jang memerlu 
kan persetudjuan dan pengawa 
san Kementerian Keuangan ser 

ta instansi? lainnja, sehingga me 
nurut Menteri tidak mungkin 
pembelian itu akan menguntung 

kan sesuatu partai. 
Selandjutnja Menteri pandjang le 

bar mengisahkan penjewaan - kapal 
Tasikmalaja sehingga  pembeliannja 
oleh Angk. Perang jang  semuanja 
memerlukan diumlah $ 685.000 jg 
kemudian mendjadi perkara di Hong 
kong, sehingga mengenai prestige 

negara Indonesia jg berdaulat, ka 
rena kapal tsb. atas claim pihak 
Yoan Ismail Coy ditahan di Hong 
kong atas keputusan hakim Inggris. 

Biaja 2814, djuta exonomian, pertanian dan keu- 

rupiah. “ngan dapat dianggap kemente- 
Biajanja dalam tahun 1952 Ta jang: chusus gan sangat 

del di : jab dani angsung berkepentingan. 'Teta- 
ada 235 juta rupiah, GeMIKI hj ini tidak berarti, kata Menteri 
an Menteri jang menerangkan lagi, bahwa tidak dibutuhkannja 
bahwa untuk beberapa tahun satu rangkaian kerdjasama den 

Jlamanja Angkatan Perang Mma sar kementerian2 lainnja, antara 
sih membutuhkan tenaga2 ben jain dengan kementerian? dalam 
didikan kangsa asing, Sedang negeri, perburuhan, perhubungan 
menurut persetudjuan MMB ber gan pekerdjaan umum. Dalam 
laku 3 tahun jang bisa dikura jurusan ini akan diambil setje- 
ngi maupun ditambah waktu- pat2nja tindakan? supaja kerdja 
nja. Soal tersebut adalah soal sama untuk penerangan kepada 
tehnis jang perlu ditindjau da rakjat didjalankan djuga dengan 
ri sudut politik megara umum | pekerdjaan bersama jang erat de 
nja, demikian Menteri jang (ngan kementerian? tersebut, , de- 
mengharapkan supaja parlemen | mikian Mononutu. (Antara) 
bersama2 pemerintah: mempe | 3 

|perletakan sendjata dilakukan kan, bahwa menurut keterangan 
dan djuga.da am makin besar- opsir2 tawanan perang PBB, ,,se 
nja kekuatan pasukan2 Utara bagian besar” dari tawanan2 jg 
jang terijapai selama masa tewas atau luka2 dalam insiden 

rundingan itu. Akan tetapi dipulau Cheju pada hari Rebo itu 
sumber itu tidak melihat ada- ialah karena ,,peluru2”, tetapi la 

nja tanda2 jang menundjuk- poran2 jang diterima dari pulau 
kan terdjadinja perobahan jg. tsb tidak menjebutkan sendjata 

luar biasa dalam usaha2 So- apakah jang dipakai oleh serda | 
vjet Ci Korea itu. Kesimpulan du2 Amerika. Pihak Komando | 
jang ditarik oleh sumber itu PBB tidak mau menjatakan apa 
ialah, bahw, msaha memperbe- “kah serdadu2 5 Amerika . djuga | 
sar pas Haa Utara dari 1/4 Na Na 7 Tar 

5 Lana 4 a menaklukkan awana: 
djuta mendjadi kira2 lebih mionghoa jang melawan itu. Di 
dari 1 djuta orang selama ma- kamp pulau Cheju pada . waktu 
ca perundingan perletakan Sen ini terdapat 20.000 tawanan pe 
djata ity tentunjia menghenda- rang Tionghoa, termasuk 5000 

anggota NATO demikian kete- 
rangan Carney dalam konpe- 
rensi pers di Paris. (UP). 

'TNI lebih mendapat. untung. Soal 
diploma buat iang sudah ada da 
lam Angkatan Perang tidak di 
kutik2, hanja bagi mereka jang 
akan diterima dalam “Angkatan 

- Perang. Menurut Menteri tidak 

usah dikuatirkan, bahwa seko 
njong? akan terdjadi perinintaan 
berhenti setjara besar2an.. 

: "Seal milisi 
Diterangkan pula, bahwa mu 

tu dan nilai sesuatu Angkatan 
Perang adalah tergantung ke 

pada mutu dan nilai negara J2 

mempunjai Angkatan Perang 
tersebut - dan dalam hal ini: 
Angkatan Perang Indonesia da 

lam wpembangumannjia masih 

besar seluruh dunia” jg mem- 
bentang seluas 300 mil dari 
Barat-daja Darwin. 

HarikebangsaanRRT | 
Disejakan Setjara Besar2en 

Diseluruh Tiongkok 
ARI RABU tanggal 1 Oktober 1952 kemaren, adalah 
Hari Kebangsaan Tiongkok, jaitu hari ulang tahun jg. 

ke-3 berdirinja Republik Rakjaf Tiongkok dibawah pimpinan 
Mao Tse Tung. Hari besar ini dirajakan setjara besar-hesa- 
ran diseluruh Tiongkok dan menurut siaran Radio Peking, pe- 
rajaan2 tersebut memuntjak di Peking, dimana diadakan 
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aan dd i i jari soal tersebut. DELE AMAI ki bantuan tenaga tehnik jang orang ,,jang membandel dan tak . 8 . | pa- 
membutuhkan tenaga2 pendidik Menteri" terangkan, bahwa .pemerin ladjari soal te 2 GASI PERD AN lebin besar dari:  pibak Sovjet ' mau tunduk”, jane baru? ini di rade militer setjara besar2-an, jang kemudian akan diikiti de- 
bancsa nsino. dicamnino nanot tah tidal mangalu? banten halim Mengenai penggalangan tena | INDON. TIBA DI PEKING. p. , Jang baru2 di Pa Dak Jo mesin da buruh, peladj 1 : 

| ema eeRamaaaa ga pendidik, Menteri menerang- Komite Per n utk. Indo- | State depariment sampai saat pindahkan dari kamp tawanan Roti . 2: ti pnp) anggota? organisasi? 4 

& : kan, bahwa Angkatan Perang te |nesia menerima kawat dari 'Pe- lini belum mau memberikan ko |pulau Koje. wanita dan onganlansia. mikjat Iainnja. | 
. lah mengirim Lk. 300 tenaga ke (king, bahwa delegasi Indonesia | mentar ates berita2 dari Seoul Pa 5 ini : 1 i j 2 | 

Bukan Utk Djatun- Soo aa pe ng ag menta bet Da Ten tp eneogi hong t 
8 8. 7 az - : k . Hu : : 2.3 3 

: : Ci , dan an veladjar2 ,lang untuk Pena Dalan na ai ti Tan rapa ribu. orang pasukan2 So- (31 KG TJANDU MENTAH King jang dipimpin oleh Mao Tse Maian Asia dan Pasifik, jang 4 

Ip Megan tehnis Jainnja. ? | anik an... bidifrdne, Orala NIA: “andi vjet kini berad, di Korea. (An- , Tung sendiri dan dihadliri oleh akan memulai sidang2nja .pada 

Mengherdaki komi- delegasi2 dari 38 negeri dan se- tara-UP). DIBESLAH. | semua pembesar pemerintah jg. hari Kemis jad. di Peking (Anta- 
| terkemuka serta anggota korps. Ta—AFP) 
diplomatik asing, demikian djuga 
oleh tamu2 jg. terkemuka dari 
luar negeri. Diantara utjapan2 

selamat jang telah diterima oleh j Seterusnja dikabarkan, bhw 
Mao Tse Tung ialah dari Stalin hari ulang tahun jg ke-3 RRT 

dan menteri luar negeri Sovjet sema am diperingaii oleh Kedu 

Upi, Andrei, Vishinaky. taan besar RRT di Djakarta 
dengan mengadakan resepsi jg 

lain itu wakil2 dari 5 organisasi 
5 internasional. 

kan Kabinet 
Z. Baharuddin Djelaskan Mak- 

sud Usul Mosinja 
14 EHABIS PIDATO Menteri Pertahanan, anggota Z. Baharud- 

: din dalam pidatonja jang 55 menit tadi malam memberikan 

percdjelasan tentang usul mosiaja. Pembitjara terangkan, bahwa 

si bersama. 
Daam bagian penutup dari - 

“pidatonja, Menteri Pertahanan 

menerangkan, bahwa dalam 
usaha pembangunan Angka- 
tan Perang terdapat banjak 
face'2 politis psychologis, teh 
nis dll. jg memerlukan waktu 

31 Kg tjandu mentah 
telah disita oleh polisi Sap 
tu jl. dari sebuah otobis di 
Tandjong Morawa (15 Km 
dari Medan didjalan raja 
menudju ke Pematang Si- 

R . . . 

7 STEWARD/ESS BARU. esepsi di Djakarta. 
Kemarin di Kantor Besar Ga- 

ruda Indonesian Airways telah 
dilakukan pemberian idjazah oleh 
wakil Direktur Mr. C.A. Mochtar 
kepada 7 orang pemuda serta pe- 

  

pvla tidak akan ' terseret oleh: 
pembisjaraan2 diparlemen da- 
kim 'apangan politik dan bhw 

'pembitjarson2 diparlemen itu 
ditudjukan untuk kebulatan 

|   Maa mn j 5 : £ Na 3 : 2 2 Dalam utjapan selamat itu #tenoda : : : 

bukan maksudnja semata-mata utk mendjatuhkan kabinet, dan dan kerdja sam, antara parle Angka'an Perang. . mudi jang Ta Naa Tata 5. antar). Otobis itu datang- Stalin antara lain menjatakan, PB Ma Te yang - Apa 

mengharapkan dari anggota? parlemen hendaknja djangan terlalu men dan pemerintah untuk me Sebelum mulai dengan pida- | sus untuk stewara/ess jang 'a semoga perdjandjian persaha- po dan Menteri Luar Negeri 
nja dari djurusan Tebing 
Tinggi. Seorang Tionghoa 
jang tersangkut dalam soal 

mar, tetapi seorang telah me- |pembawaan tjandu tsb, 
ngundurkan diri. Hasil jang di- kini berada dalam tahanan 

tonja, terlebih dulu Menteri | manja 8 minggu. Pada awalnja 

membantah surat anggota Dr | Kursus ini, adalah kursus jang 

Sukiman jg menjatakan bah- ' kelima, diikuti oleh 8 orang tja- 
5 bis 8 kian tidak per (Ion jang terpilih dari kurang le- 

v& ka an PT pin 70 orang jang datang mela- 
na, menjetudjul “usul pengiri- 
man Kolonel Nasution kelvar 

serta korps diplomatik, a.l. Ko 
missaris Tinggi Lamping, Du- 
ta besar Inggris dan anggota2 
delegasi dagang Hongaria, Da- 
lam toastnja PM Wi opo meng 

utjapkan selamat kepada nega 

| menghubungkan pokok persoalannja dengan konsekwensi politis 
dari persoalan tsb. dan mengadjak supaja parlemen nanti menin- 

djxa setjara objektif usul mosi tsb. Pembitjara mengakui keharu- 
san adanja seleksi dim Angkatan Perang, tapi minta keterangan 
criterium apa jang dipakai vtk seleksi itu, dan ja terangkan pula, 
babwa soal tsb sudah lama dibitjarakan dim seksi pertahanan par- 

metjahkannja dan. mengan- 
djurkan dibentuknja komisi- 
bersama dari pihak DPR dan 

pemerintah untuk bekerdja da 

lam lapangan perundang2an 
gung pembangunan Angka'an 

patan Sovjet/RRT, jang mendja- 

di kuntji perdamaian dan kea- 
manan di Timur-Djauh chususnja 

dan seluruh dunia umumnja, te- 

rus berkembang untuk mentja- 
pai kekuatan. Utjapan selamat 

  

3 

  

Temen sebelum ada surat? kaleng. 

Pembitjara menerangkan se- 

landjutnja, bahwa sedjak dari 
Jogja soal undang2 defensi se 

kalu diharap2kan, dan dimasa 

    

   

    

kabinet Na f pun pernah di 
djandjikan, bahwa dim waktu 

dua bulan akan diadjukan ren 

#jang g2 pertahanan ke- 
01:14 pada parlemen sebagai akibat 

dari interpelasi mengenai inter 
view Kolonei Nasution tentang 
politik bebas, Pun pembitjara 

berpendapat, bahwa susunan 

Kementerian Pertahanan ha- 

rus didasarkan .kpd. undang2 

defensi, misalnja dikoordineer- 

| nja 3 angkatan dibawan KSAP. 

Selandjutnja — dengan pedas 

pembitjara mengeritik tentang 

“adanja desakan2 jg dilakukan 
KSAP terhadap beberap, pem 
besar2” sebagai tindakan2 jg 
menjalahi hierarchie, dan sikap' 
Sekretaris Djend. Kementerian | 
Pertahanan. Pun pembitjara 
mengeritik tjara2 diakukan 
pembelian akast2 jg diperlukan 
untuk. pembangunan Angkatan 
Perang jg menurut pembitjara 

selalu menjebal dari hierar- 
chie dan usaha sesuatu golo- 
ngan untuk menjingkirkan te- 
naga2 jang tidak sealiran ketem 

pat2 jg tidak tentu2, Sebagai 

penutup pidatonja, ia meng- 
ingatkan, hendaknja djangan- 

lan kesalahan kebidjaksanaan 
pimpinan Angkatan Perang me 

nimbuikan perpetjahan, 

| 

  

| tan Perang dalam  perkemba- 

nsgeri, sebab menurut doku- 

men ig ada pada Menteri De- 
wan Menteri dari pemerinta- 

| Yan Sukiman pada tanggal 21- 

ngannja tidak akan mentjam- '8-1951 menjetudjui pengiriman 

puri soal9 politik, dan begitu tersebut. 

Perang. Sebagai penutup Men- 

teri mengemukakan kejakinan 

'nja. bahwa anggola2 Angka- 
  

| Penari2 Bali Gemp 
perpandjang dari 5 minggu "men 

djadi 7 minggu. Gedung Ful- 

ton. dimana pertundjukan Bali itu 

diadakan utk. tiap pertundjukan 

kartjis didjual habis sama sekali. 

Untuk tiap2 pertundjukan  diid- 
zinkan tempat berdiri untuk be- 
berapa orang jang terbatas djum- 
lahnja. Pleasant jang menulis 
betapa gembiranja rakjat umum, 

ENARI2 BALI, jang pada 
waktu ini memberikan 

pertundjukan2 digedung teater jg 

penuh sesak, oleh Richard. Plea- 

sanf, pendiri teater balet Ame- 

rika, dinamakan sebagai  meng- 
gemparkan. Betapa digemarinja 

rombongan dari Plaitan itu  ter- 

bukti dari peristiwa bahwa perx 

tundjukan di New York ini di- 

€ 

| Lembaga Ke 

Kon. Bataviassa 

yan Kunstenan
 Warang 

   

  

tjapai pada kursus jang kelima 

ini, ialah 10075 dari para tjalon | 

lulus, sedangkan nona Gartika | djutnja. Tetapi sipemilik 
S. Danu Ningrat mentjapai ang) sendiri asih melarikan 

ratas ka jang tertinggi dengan Hnuk 
gi diri. Bg, 

'untuk pemeriksaan selan- 
Vishinsky disampaikan kepada 
perdana menteri merangkap men 

teri luar negeri RRT, Chou En 
Lai. Kali ini perajaan2 Hari Ke- 
bangsaan RRT disaksikan oleh 
lebih banjak - pengundjung. dari 

arkan Masjarakat New York | 
Ti i bt 2 ini h melihat fe a hir pada 

sers dan penati2 dan peran2 ahli Bali itu baru2 ini telah melihat pertama akan berachir p 

Pai: ertundjukan itu, an pertundjukan Swan Lake” dari" tg. 18. Oktober. Dari tg. 18 

uh £ 4 j Keti ja) Ballet “Theatre di-gedung ' Mc- . Oktober sampai 27 Oktober para 

Pa aa tropolitan Opera. Mereka se- penari Bali itu akan mengundju- 
pertundjukan Pavlova dalam ta- ngat kagum melihat permainan 
hun 1909 dan La Argentina da- 2 1 kaki penari balet Amerika” ka- 
lam tahun 1920, agaknja belum ta Pleasant. Pertundjukan dua 
perriah ada suatu pertundjukan minggu tambahan dari penari 

import” jang dapat memadai Bali itu diadakan dari tg. 27 
sukkes dari perturdjekan penari2 
Bali di New York ini. Penari2 

Oktober sampai tg. 8 Novem- 
ber. Pertundjukan 5 minggu ig 

N ndones 

h Genconchar 

kaonper | 

ngi Washington, D.C. Selama 
perdjalanan mendjeladjah Ameri- 
ka ita para penari Bali itu akan 
mengundjungi 23 kota Amerika. 
Demikian berita jang diterima 
oleh kantor penerangan AS. di 
Djakarta. 

ra dan rakjat RRT, jg disam- 
but oleh Kuasa. Usaha RRT 
Tjong 'Tjing Fat jg mengha- 
rapkan djugx keselamatan ne- 
gara dan rak'at Indonesia. Se 
sudah makan para tamu meng 
hadiri pertundjukan film beri- 
ta RRT, 

Hari ulang tahun ini oleh se 
bagian penduduk Tionghoa di 

,rajakan djuga dengan berba- 
gai matjam, al. dengan meng- 
adakan pertandingan olahra- 
ga, malam kesenian dsbnia, se 
dang banjak toko jg tutup se- 
hari atau dua hari. Menurut 
kawat2 jg kita terima, peraja- 

.an2 serupa dilakukan pula di 
lain2 kota diseluruh Indonesia,  



    

   
      

      
      
    
    
    
    
    
    
    
   

  

   
    

       
        

   

   

    

    

  

    

  

    

     

    
   
   
     

        

    

    

        

                            

     
   
   
    

2. PENUMPANG 

& J 
. jang masih hidup didalam mas- 

: pal soni auteursrecht, 

bawa beberapa ra 

"Arab lakunja kaja 

|. larang 

Kabar Kota 

- lah bea penumpang mel 

Kemis Pon: tg. 17 Puasa tahun Be 

-Konp. |b 
Radio 
ah & Mutu nak 

2g Sape bun 
relaystation), 

aa pe Than ja 
« baik daripada kebudathan | 

jarakot sunaja timbul ' proees 
assimilasi jang kebas. jang da- 

| pat melahirkan kebudajaan na- 
sional. jang baru, Selandjutnja 
Maladi telah membitjarakan 

Ka 
? BAMBU. $ 

Sir-Pong dengar tjerita dan 
seorang djemaah jang baru" da- 
tang dari Tanah Sutji. Selain na- 

manja sekarang tambah dengan 
sebutan H., kantongnja . Gjuga) 
tambah .. uang! 

Setelah. 'Sir-Pong mumet tjari 

sebab2nja itu kawan djadi tambah 
uang achirnja setjara bisik2. ha- 
dji baru ini menerangkan, bahwa| 
ja dulu berhasil we ,deviezen 
hadji”, berupa. ... bambu. 
Waktu “kat “ia telah mem 

Utk Perbaiki Pa | 2 

£ menduduki 

la reka akan mendar 
| “Penis 

  

SEMARANG 2 OKTOBER 1952. 
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arang” lamiter Te negeri serta IA anhia dan instruktur dari SSKAD. 
Ma-| 

Palem- A3 Kendaan pangkalan 

Diumpamakar, bahwa musuh telah 
Malaya dan Sumatera 

dengan tidak ada Bea dada perang 

      

dan didlm waktu    
   

lingga 28 aa 1952 na 
pengintai musuh sudah aktip sekali 
didaerah tsb. Orang mentjoba men- 
djalankan sabotase pada pangkalan 
udara Halim Perdana Kusuma dan | 
dengan demikian dapat d'tarik kesim 
pulan, bahwa penduduk disekitar da 
erah itu akan membantu musuh apa- 
bila pendaratan terdjadi.. 'Demikian- 
lah gambaran keadaan jang ada pa 
da pihak Angkatan Perang. 

Agregrast baru 
Uotuk menambah 
"LN stroom 

udara dim latihan. | 

(lilitan — Kp. Melaju. 

    Maa ar | Dim. 96 

a Sudah Mungkin Dapat Serbuan 
—— Len Perang2an. ' 

Kosan pertahanan 
pangkalan udara. 

Daerah pangkalan udara Ha 
pasukan serangan udara. Ba- 
taljon infanterie diperintahkan 
uni'ak mempertahankan 'pang- 

kalan udang dan untuk itu ia 
I@porkuat dengan 1 batterij ar- 
“tillerie penangkis Serangan 
udara ditugaskan untuk meng- 
amankan. Sektor pertanggu-. 
ngon djawab pertahanan pang 

|kaan udara dibatasi sbb: mu- 
lai dari sebelah Utara melalui 

| Tjililitan dan djalan besar Tji- 
lim Perdana Kusuma itu diper- 
tahankan dengan kekuatan: 1 
bataljon infan'erie, 1 ba'terij 
ar'illerie lapangan. 1 peleton 
tank, 2 kombi 'udatvaar troe- 
pen dan 1 dubbelrj artillere 
kuy — Pasar Minggu. sampai 
lan an'ara Pondok Bambu 1 — 
K ender — Pondok Gede — Du 
Timur dan Sela'an sampai ke 
Barat jaitu garis Kp. Melaju — 
Kp. Besar dan seterusnja djc- 

Permulaan serangan dari 
udara. 

 Paga tg. 30 Sep'ember 1952 
pagi2 kira2 diam 06.30, dalam 
tjuatj4 jang baik sehabis hu- 
djan Wefetana hari, terdjsdi ah 
perisiwa jang oleh Angka'an 

    

      

  

   

  
  

      

     
    Gambar toko ng di Bodong, Semarang, jang kemaren 

pagi dengan kekuatan putusan pengadilan negeri Semarang, ter: 
paksa harus mengosongkan toko-t sebut, "karena digugat oleh" 
pemiliknja jang lama, ialah tuan Hoenson. Perkara tsb. ' sebetul 
nja' sudah berdjalan sedjak 219 tahun jl. dan vonnis baru djatuh 
pada setahun 'jl. Tapi dalam pada itu pemilik toko ,,Oosterling” 
punja kekuatan izin dari fihak Huisuesting Kotapradja. Setelah di 
kosongkan, toko ini . dizegel 'oleh fihak perumahan  Kotapradja 

| dan siapa jang akan Peak menempatinja lagi, belur ada kepu 
tugan lebih h giaa AN bawah ialah barang2 toko tadi 

a d aa £ 

  

  jang 
     

   

ARIAN PAGI liberal Haaret jang besar pengaruhnja dan   Perang telah dapa, diduga le- 
bih dulu. Pada waktu isb. sire 
ne disekitar pangkalan udara | 
Halim Perdana Kusuma mulai 
meraung dan bersamaan de- | 
ngan Pupun terdergarah pe- | |   ITA telah Capat kesempa 

Jln melihat kondaan cisel 
agreraat bara di kolsari, jang 
telah didatangkan oleh pianak 
Tere pamsengan Ai un. ena 
Pn aan aa Ona Dena 

d tsb. ada- 
lah buatan Tiraa Stork di Ho 
0. gpu lerosngoad sana menu 

akan dapat 
metmberi aliran tenaga. Iis: rik 
1000 kw, P. 2   Depan Pa bam- | 

meter, jg “Gi tanah 
katjang go- 

8, bu, ukuran & 

pat ini mungkin dapaj terdja 
di dalam Uilan Nopomber jad. 
““Selandjuinja dapat diwar.a- 

rintah? untuk menjiapkan dri: | 
Kalu-fntas dari kendaraan? | 

militer diapargan bertenti sa- 

ma sekali. Di markcs besar k2 
adaannja makin sibuk gla2 

jang menghubungkan koman- 
dan2 sektor dengan markas ke 
sar bertikar2an jnstruksi dan 
laporan. Pad. kira2 djam 7 di 
terima laporan bahwa am 
wat2 mendekati lapanran udera 
Sari sebelah vtara. TiJak lama 
kemudian kelihatan pemwat2 
itu melajang2 dintas pangbalan | 
udara dan terniata mereka itu | 

  

reng: bambu2 ini diperlukan Tai Kan bahwa lain daripad, agre adalah Harvard dan Musang 
Mekkah utk »pikulan air”, 

Sepotong bambu dapat laku 5 
real (kurang lebih R-25). 54 

Sir-Pong djadi tanja2, 'ini ma- 
suk deviesen gelap ataukah nanti 
Gouane bakal bikin peraturan 

export bambu. 

Sir-Pong' pikir2, kalau ada des 
viesen bambu”, djangan2 kalau 
“kena perkara, terus ambil ,pokrul 

— bambu”, dan achir2nja kalau ribut 
perkaranja, djadi mata gelap, bi- 

sa saling ,pukul banbu". 
. “Berat, beraaattt ss... 

  

BUKAN BEA BARANG, TETA 
MH MkLULU BEA 

| 
| Berita mengenai "Hubungan 
tjepat kere'a-api barang an.a- 
ra Djakar.a—Surabajx” (Snel- 
goederenverkeer) dalam mana 
Gisebut teniang perubahan bea 

- barang/penumpang lebih ditu- 
“turkan bahwa jg surun Aa ja- 

Uu. 
Menuru keterangan, hingga 

kini masih berlaku bea jg di- sj 
terapkan beberapa waktu jg th 

| wat dan mungkin 1 December 
| jg akan ditang akan diadakan 
Prov pen UPyAn Seka- 
rang bed unuk penumpan, ja 

“Jah 65 sen bagi lin ijabang 
dan 6/5 sen bagi lin raya utk 
djarak sampai 40 km dan sele 
bihnja disitung 9 sen untuk 
tiap2: km. Mulai Desember tsb 
mendjadi sbb: 1 — 55 km 6Yo, 

. seki omerernja selebihnja sam 
pai 200 km 10 sen, 201—450 
km 9 sen dan 451 km leb:h| 
tiap km 615 sen. 

Untuk. memberikan. tjon'o 
“tenang iarip penumpang jg 
sampai kini masih berlaku an 
“taranja, bahwa djarak perdja: 
“Tenan jg'00 km Rp 8y— bagi 

lin aya is nantinja akan men 
“djadi: 2g pa bagi tarip biasa 
dan Rp 6,— tarip isimewa. Se 
dang 'tarip 5 ben lin fjabang jg 
kini berlaku tsb dalam perdja 
lanan 40 km Rp 2,50. 

BERITA PENANGGALAN, 
argganan no. 2714, Semarang, — 

  

3 Ag 1903 -harinja Kemis Kliwon 
tgl. 9 Redjeb tahun Wawu “1833: 
H. Mudah dihitung sendiri: “ATI. 15 
H0) 1927 Saptu Kliwon tgl. 18 Ra 
bingulakir tahun, Djimskir 1858: 
IV. 3 (7) 1932 Minggu Pon 27 Sa: 
par tahun Dal 1863: V. 12 (11) :1934 
Senen Kliwon 4 Ha yaa Wa- 
1. Pa VL.. 94) « Saptu 

7 Sapar Ba “HDjimenai 
Ha 
Tariygaran di Sragen. — Hari 

Miragu Kliwon termaksud djatuh 
tg. 30 Puata tahun 'awu 857 
Masehi 3 April 1927. 

| Langganan no. 4517 Semarang. -4 
Tg. 4 Dianuari 1934 djatuh “hari 

1864 wuku Kuruwelut, 

u 

  

AAA 
j utusan tela Ba Ha 

lagi agregraat kedua, jg akan 
Gapat dipasang kira? bulan 
Pebr. tahun depon sedang | 
agregraat ketiga dapat dipa- 

Sang kira2 bulan Djuni 1953. 

| graai tsb. d'a'as tadi, akan adi sebagai pengintai dan sebuah 
bomber. 

Musuh mendarat di- 
pangkalen udara. ' 

Beberapa tembakan dari me 
Masing2 agr agregraat itupun akan riam?2 penangkis dan meriam 
Gapat memberi a.iran 
Ustrik 1000 kw. 

Perlu pvla diterangkan disi- 
ni, bahwa apabila agre ograat jg. 
pertama Yu sudah dapat dipa- 
kai itu bukan berar'i jang pu- 
blik bisa dapat tambahan tena- 
ga listrik. Adanja agregraat 
tambahan ini hanja sekedar un 
tuk mendjamin apcbila terdja- 
di kekurangan airan. tenaga 
lis'rik. Apabila ketiga agre- 
graat tu sudah dapa: d'peker- 
djakon semuania, barwah pe- 
nambahan aliran tenaga listrik 
Gepat dipenuhi 

PEMBIIKARAN ORGANISA- 
Si .D.TR 
Kemaren are bertempat di 

Balai Wariawan Bodjong, oleh 
organisasi “Persatuan Perdjua 

Giterzngkan, mengeni si 
diambil dim 
Persatuan 

Perdjuongan (PTP) di 

Ng pada igl. 29 dan 30 
Sang jb.. antara lain sbb: 
njatakan pembubaran org. PIP 
dan memasukkan org. ini ke- 
dalam organisasi "Persatuan ' 

Bekas Pedjuang Bersendjata ' 
(Perbepbsi). Untuk mengatasi 
segala sesuatu dalam pelebu- 
ran ini, maks dibentuk sebuah 
panitya. 

PTP di Djawa Tengah mem 
punjai anggauta lebih kurang 
7000 orang. Dikabarkan, bhw 
sebelum 1g. 5 Okt-ini, oleh 

| Perbepbsi akan diadakan perte 

muan dengan semua partai2 
politik, org. niassa dan pfr- 
kumpulen lainnja maksusn'a 
membentuk sebuah delerasi jg 
akan menjamovaikan. ke-inginan 
rakjat pada Angkatan Perang. 

PERLOMPAAN MENEMBAK. 

Oleh: Kepolisian karesidenan Sema 
rang untuk latihan ketjakapan me- 
aembak. di kalangan anggauta2nja 

  

     

  
(| sendiri, kemaren pagi telah diadakan 

perlombaan menembak di Simongan. 
Dimaksud akan mengadakan periom | 
baan sematjam itu 3 bulan sekali, 
Djuara2 menembak dg karabijn ada 

lah: tuan2 Sastroutomo seksi I, Moen 
toro seksi I, Slamet Kepolisian Pro- 
pinsi, Sukari seksi na Kendal 
dan Setjoatmodjo seksi 4 k 

Djuara2 menembak dengar repol- 
per adalah tuan2 Djono seksi 2, Se- 
tjoatmodjo seksi 4, Rachman Kepo- 

dan Rodo seksi 2.   seksi 1, 
' Moentoro seksi 1 dan Djono seksi 2. 

Djuara rombongan jaitu seksi 1, 
seksi 

- WA 

  

tenagg saran udara mulai terdengar dan 
pada djam 7.20 kepada markas 

besar dilaporkan, bahwa oleh 1m: 

suh telah dilakukan schijnlan- 

ding dengan kekuatan 15 orang 

pasukan pajung. Mereka ditjari 

akan tetapi “menghilang. Lima 

menit kemudian an ta 

wat pen gkut musuh dari ar 

Nlokan. M bemipabka dilakukan 

Gengan 2 kompi paratroops (Ia- 

lam latihan dianggap ada 2.000 

orang. Red.). Dalam pada itu ter- 

dengar terus-menerus bunji gen- 

djata berat dan ringan. Pasukan 

tnfanterie jang tadinja berada 

dalam posisi mengintai ditisla2 

semak belukar merajap kearah 

drop” pasukan paiung musuh. 5 

B rah tank masing2 dari 12 ton 

dengan meriam? berkaliber 37 

mm membantu pasukan2 infan- 

terie. “Tembak-menembak antara 

kedua pihak pada diarak jang ti- 

dak djauh terdjadi dimana pihak 

musuh terutama mempergunakan 

mortiar dan berlangsung samnai 

kira2 820. Terniata pada achir- 

nia, bahwa beberana pasukan mu 

guh, ianz mendarat itu dinat di- 

tawan dan serangan selandjutnja 

dapat dihindarkan. 

i 

H terbit di Tel Aviv mengabarkan hari Selasabhw. perundingan 
antara wakil? Israel dengan negara? Arab dalam mana termasuk 
Mesir telah dimulai. Halaman muka dari harian tersebut memuat 

berita? jang berasal dari Ankara (Turki) jang mengatakan bah- 
wantusan Israel ke Turki Eliyahu Sahon telah melakukan serang- 
kaian perundingan? dengan wakil? dari negara2 Arab diibu 
kota Turki, dlm mana djuga termasuk duta-besar Mesir di Ankara. 

| Tukang 
“Kepruk : 
“Resmi " 

» Pelindung Bagi Pen- 
djudi2 Djakarta . 

Apa jg mendiadi pokok pem 
bitiaraan tidak diteranckan 
oleh harian tsb. akon tetapi ke 
dicdian ini gateanenja pada 
wak'y hersamaan dengan tam 

balinja dutsbesar Isrre di wa-| 
shing'on Abba Ebhan j- kahar 
nja telh melakukan rembitja 
raan2 dangan menteri Tn 
geri Amerika Serikat 
Acheson “uniuk menta akon 
kechawatiran atas pengirim 
sendiata2 kevacarsd Arah Fi ja 
2g telah - dibi" iarakannia soal 
mempereret perhu “anta 

(ra negara2 Arab dengan Israel. K4 
Dam pada itu orang merasa marim dulu siang telah menyer- 
gelisah ten'ang hesil rermin- gap sebuah rumah dibelakang 

|taan Israel kepada Moskow, Sekolah pertukangan, Kampung 
untuk mendapatkan bergran- Djawa, bjakarta, dimana kecika tian kerucian perang dsri Dier itu Sedang dilakukan pendjudi- 
man Timur sereri fx telah di 1 jang termasuk permainan ha 
herikon pepada Israel Olah -Z2rd, oleh 9 orang Tionghoa, 

Djerman Barat, atas ketigin me pan madu rn La 
ig diderita kaum Jehndi #ki- baka bendjudian berupa kar 
hat kagiaton2 Nazi Perhatian 2 5 an Na - seh ribu rapiah, djuga 9 pendjudi- 
lebih2 ditjurahkan terhadap nja — jang menurut polisi ter- 

pernictasn seoreng anggar'a diri dari djago2 uang ,,Pintu 
pemerin' ah Dierman Timur ba Ketjil”, dikenakan proses-ver- 
ru? ini ig mencatakan bahwa bal guna dilatut selandju' nja. 
Israer Hdak pernah memad'u- Sebagian dari 9 tauke2 besar 
kam permintaan tentonm Me Ba Ha 

ti an perang. 2 lainnja dari Pa Me (Wp). til, Diakarti Ko'a, sedang ru- 
mah ig dipakai sebagai sarang 
perdjudian, ketika itu se- 

jaita dengan djalan sekonfdrud dang berlangsung suala pesta 
muntjul diatas obiek jang ditu- ulang tahun dari tusn ramah. 
dju. Sebentar terdapat ksragu2 Keterangan lebih cs 
an. dari komandan infantsrie un- diperoleh tentan Lan Jang, 
tuk menjerang, sehingga bagi pi- Pn Nag 

' pendjudian terlarang dalam kota 
hak musnh ada banjak ke: mpa- ratan 1 

Lan mk bersang setelah mere | Diana emenYataan, bahwa ka pagar dari udara. ada ajago2 uang — “disamping memn- 

pihak jang mempertahankan | punjai banjak pembantu2 jg. ber 
adalah suatu ideaal, bahwa me- Ma ON 5 

tugas mendjaga dan memperita- 

reka dapat bergerak dengan tie- | rukan apabila datang polisi atau pat. dan memang seharusnia de- srarydk Hap Cina Mara pen 
mikian. karens nertemnuran ini djudi2 itu mempunjai sematjam 
merupakan selside oefening, ia- tukang pukul” atau liri- 
ita mempraktekkan sadia ren- dung2” bersendjata, jang kanuala 
tiana jane sudah ditetapkan dan | bajar guna tug Mantan Aek 

» 

wican smatw  manowvre dengan | sindungi” mereka apabila terdja- 

      

pa EA Djakarth Raya un 
tuk kesexian kalinja, ke- 

  

    Kesimpulan latihan. 
Sesudah pertempuran2 itu 

selesai, penindian2 militer. djan- 

tarania Let. Kol. Mokoginta me- 
nsatakan, bahwa pihak musmh 
Tn baik. dengan opernsinja, 

tidak @itetankan rentiana2 | ter- 
lebih dohulu, Dalam nada'itn Ka- Mn ega An 25. 

piha rwadjib, Kabarnja ,,tu- 
modor Udara, Sunriadarma kata- kang2 pukul” atau pelindung2” 

|kan sebagai kesannia, haha nari ari para pendjudi ini, terdiri da- 
Ha nihak tan mandarat denoan ai orang2 resmi”, jang penjeli- 

tidat menishit keknrancannia. dikan sedalam- aajaan nja kini se- 
hanialah sndnt onerasionilnja jg dang dilakukan pihak berwa- 

berhasil dengan baik, djib. Berhubung dengan itu, ti- 
  

  

LELANG BORONGAK. 

Oleh. Diawatan Geduns2 Sema 
telah rang pada tsl. 29 Sept. jl. 

dak djarang terdjadi, bahwa po- 
' KHONG KAUW HWEE. Misi senantiasa meminta bantuan 

« pihak tentara bersama2 mela- 
Tiap2 Minann sore dari diam kukan sesuatu penggerebekan 

diadakan telang borongan untuk 1630 samnai 18.20, Khong Kauw terhadap sarang2 atau markas2 
menjelenggarakan: 
Negeri. 

Kesudahan dari lelangan 

ronsan ialah: Pembhorone 
Indonesia Fnsineerinz 
tion (M.V. JEC 

N. V. 

di Semarang. 

an dari pekerdjaan 
Kantor Baru 

Gedine? di Semarang” 

niimpanan senaa pada 

R». 58 500,— 

TOKONGAN NTK. PENDERI 
TI, KERAKARAN IM KE- 
TFAMATAN SARANG, 

itu 
menurut tawaran jane terendah 
jang mendanat nekerdiaan i(ha- 

Corvora- sdr, Lie Pina Ten: 

Bapak 

banguman2 Hwee di Gg. Lombok 60, mengada djudi didalam kota Djakarta. 
kan nertemian netfuk umum, 2 

Attarn dalam bulan Ortoher shb.: 
ta. 5 Tisramah tentang Kebedi'kan 

dam bae Oleh sdr, Lie Pina, Lien: 

ta. 12 Tania-diawab, dinimnin oleh 
ta. 19 Tieramab 

mengunss peladiarannta Ong Yarn 

  

Janw diborone adalah: a. sehagi- Ring, oleh sdr. Lie Pisa Tien: tg. ?6/| 

Mendirikan 'Tieramah tentang Masitarakat 

untuk Djawatan hukum. oleh sdr. Lie Pina An dan | 
dengan catu #eramah lagi oleh sdr. Siauw | 

basja Rs. Ranhng, dan b: weker- am 
disan ,.Memneriias: tempat. ne- ' 

Kantnr 1500 samnat 16.30, 
Cuharmir  Proninsi Diawa Te- 

ncsah di S-marang” dengan beaja 

dan SIARAN RRI SEMARANG. 

Kemis, 20kt: djam 117.05 Lagu 
kanak2, 17.10 Dongengan ka- 

sore dari  dism nak2, 18.00 Pengadjian dan ad- 

taman kanak2 zan, 18.15 Langgam Hawai, 
119.010 Ibukota hari ini, 19.15 

Siaran Penerangan . Djawatan 
Kehutanan soal "Soal Hutan dan 
penghutanan”, 19.30 Piano. tung- 
gal, 20.05 Siaran. pemerintah, 
20.30 Mimbar Islam, 21.15 Sandi- 

Diina. 

Tiap2  Minoan 

dan pembatjaan. 

TOT KTSNDJAKTE- 
BAAN SOSIAL. 

Telah diben'uk Komite Kese 
diahteraan Sos'a! dikot. ini, 

| jang sangat terkebela 

hyun 1952 ini Djawatan Per'ka- | 

  

. Penerangan Pada 

kanan Laut | 
al Has Inja—Pendiditan & 

Kaum Nelajan— 
. Menambah Alat2 penangkepan : 

  Dan pelabuhan2 Dis. 
Interview Dengan Menteri Moh, Sardjan. 

ap 

» Alair SUATU pertjakapan dengan wartawan kita menge- 
pai usaha pemean laut di Indonesia dan kemadjuan? 

jaug telah ditjapai 
menerangkan, bahwa 

, ini, Menteri Pertanian Moh. Sardjan 

tempo dua setengah tahun ini pe 

merintah sedang dalam fase rehabilitasi untuk memperbaiki pro- . 
duksi perikanan laui: Menteri katakan, bahwa perikanan laut me- 
mang mengalami kerusakan jang tidak. sedikit dizaman perang 
dan revolusi, padahal tingkat usaha perikanan laut di Indonesia . 
dizaman sebelum itu sangat primitip serta dilakukan oleh rakjat 

kang. Diwaktu itu pengetahuan tentang 
visgronden dilautan Indonesia tidak diurus, hanja sekedar penjeli- 
dikan dilapangan Wen dan 
belaka. 

“ekasihakd perikanan 
harus merupakan dju a 
ikan (afzet) tidak disediakan 
sehingga tidak ada stimulans 
jang mendorong kemadjuan pe- 
rusahaan perikanem. Kaum nela 

jang 
agar 

jan terpaksa mentjari sendiri 
ditempat2 jang sempit diping- 
gir laut jang sekarang tidak di 
pergunakan lagi oleh dinas pe- 
labuhan. Pendidikan dan penera 
ngan pada kaum nelajan koleh 
dikata tidak ada pula, sedang 
sosial ekonomis nasib nelajan 
itu djauh lebih buruk dari Ka- 
wan? sedjawatnia didaratan ja- 
itu kaum tani, Alat Pa 
pan ikan jang didjumpai pada 
saat penjerahan kcdaulatan sa- 
ngatlah menjedihkan. Djumlah 
perahu den sampan jang- amat 
primitip banjak iang sudah ru- 
sak, la'ar2, diaring serta be- 
nang kail sudah tua, pelabuhan- 
pelabuhan perikan?m banjak ig. 
Kena serta mendjadi dang- 

Slai2 untuk “mentjukupi 
kebutuhan nelajan. 

Dalam waktu dua setengah ta 
hun belakangan ini, berkat ban- 

(tuan Djawatan Periksgan Laut 
sebagian besar dari kekurangan 
alat penangkavan ikan sudah 
dapat dipenuhi, malahan kini 
ada kelebihan benang dan kain 
lajar dan tidak lama lagi akan 
dibuka perusahaan kenang dan 
jaring perikanan di Tegal se- 
bagai mixed enterprise “antara 
koperasi perikanan laut dan 
Mpeldoornsche  Nettenfabriek. 
Tjara menangkap ikan Cengan 
sampan atau kapal majang ker- 
lajar sekarang beranesur2 di- 

: perbaiki dengan kapal2 majang 
bermotor “sehingga kekuatan 

| menangkap ikan mendjadi lirat | 
enam kali. Pada tahun 1951 ve- 

:' merintah berhasil memasukkan 
dim. perusahaan2 perikanan 
laut 60 DAN kapal majang 
ECA Pe 10 registerton ig. 
dibeli dari Djepang uan sudah 
dibagikan kerada seluruh pang 
kalan. Disamping itu ada 
buah a 10 registerton lagi jang | 
dibikin di Irdcnesia sendiri di- 
tambah 15 buah a 20 register- 
ton melulu untuk Indonesia Ti- 

mur, Untuk pengangkutan ikan 

antara Bagan Siapi2 dan Singa 

pura pemerintah membeli 6 

buah dan 2 karal Trma Cliprer 

3 50 regis Yer'on. Pada ta- 

29. Jelansan 

dikerdjakan untuk sana pan 

8G LAN AAA 

| hah sering mengadakan kursus? 
xilat bagi pegawai terutama pe 
gawai2 jang melajani keperlu 
an tehnik modern, Sekolah peri 
kanan laut tingkat menengah di 
Tegal adalah usaha dari masa 
revolusi dan kini  mempunjai 
murid 100 orang dan achir ta 
hun ini bisa tammat 12 orang.. 
“Dimaksudkan untuk menam- 

bah sekolah2 sematjam di Te 
gal itu, Dalam bulan ini kader 
perikanan laut diperluas pendi- 
dikannja dengan dibukan'a Aka 
demi Perikanan Laut dengan 
40 murid. Tidak lama lagi bisa 
diharap dibuka fakultet. pada 
salah satu universitet. Usaha 
mendidik kader perikanan laut 
ini akan bisa mengangkat dera 
djat perikanan iang primitip | 
ketaraf jang modern, sehingga 
apabila pada tempo jang tidak 
lama lagi motorisasi perikanan 

BANK jang tjakap pun sudah 
tersedi 

han2 perikanan. 
Keadaan pelabuhan perikanan 

diseluruh Indonesia adalah kuno 
Gan tidak terpelihara serta tidak 
mendapat perhatian dari peme- 
rintahan setempat. Perbaikan da 
Iam hai ini belum tampak baniak 
umpamanja pelabuhan Pasar 
Ikan di Djakarta jang masih di- 
“Kuasgi oleh kotapradja. Pela- 

buhan di Semarang jang diurus | 

  

  

2. SI GRUNDEL — 
(Chusus disiarkan s0 

» Kabar Angin” ». 

.. lama tak muntjul 

na . MASUK ANGIN, keba 
njakan dengar p'dato ANGIN, 
laporan. ANGIN, dongeng 
ANGIN, dan . lihat adanja 

“5        

T Bra keadaan pelabu- | 

  oleh Djawatan Perikanan Laut 
baru sadja diperbaiki serta. mo:' 
lernisasi tempat pelelangan. Di 
Banjuwangi pemerintahan kabu- 
»aten berinisiatip baik dengan ' 
memperbaiki pelabuhan dan me- 
ajediakan tempat pelelangan jg. 
baik, berkat kerdjasama jang 

rat antara kabupaten dan Dja- 

vatan Perikanan Laut. Pelabuh- 

an di Tandjung Perak Surabaja ' 

mestinja sudah bisa dibuka pada 

Nopember tahun jang lalu, tapi 
karena satu dan lain hal, baru 
pada achir tahun ini dibuka. Ge- 
Wing2 dan terutama tempat Tr” 

an ikan disana sudah sele- 

sai dan kini sedang dikerdjakan | 
galangan kapal dan pengerukan ! 

pelabuhan. Hal ini adalah berkat 
kerdjasama jang baik antara Ke- 

menterian Pertanian dan Kemen- 

terian Perhubungan. 

Dengan dibukanja pelabuhan 
perikanan di Tandjung Perak itu 

akan terdapat perbaikan persedi- 

t   
im Laut membikin kapal ikan 

bermotor baru tidak kurang da 
ri 200 b"”h, : 

Tjara mendapatkan 

tenaga ahli. 
Apa jang diusahakan untuk" 

mendaratkan tenag22 »hli. di 

terangkan oleh Men. Moh. S£ar- 

dian, bahwa untuk itu dinas 

Djawatan Perikanan Laut te 

aan ikan untuk Surabaja dan se- 
kitarnja jang boleh disebut sa- 
ngat revolusioner, soleh karena ' 
tempat2 itu sampai sekarang me- 
'nerima ikan laut dari Proboling- | 
go, Bangil dan Pasuruan dengan 

sangat terbatas. Disamping itu 

akan bangkit pula penambahan | 

produksi ikan laut diseluruh laut- | 
an Diawa Timur, dilautan selat- ' 

an Kalimantan-Tenggara dan di- 
lautan selatan Sulawesi. 

orang2 jg uberdasar” pidato, 
dongeng. dan laporan tadi 
lalu tjuma . BEKERDJA 
ANGIN, tapi tetap "terima 
uang ig bukan ANGIN..." 

2 mung 

    
  

  

  

Kompetisi sepakbola. 
Atjara kompetisi PSIS minggu ini: 
Sabtu 4 Okt: Poris 1 — CHTCS 

L (Stadion): Polisi IT — WIKI 
(Pontjol), Union II — SSS U (Se 
teran) dan CHTCS 3b — Union 3b 
(Pandanaran), 
Minggu 5 Okt.: SSS IT — Polisi 1 

(Stadion), Poris 2a. — CHTCS 2b 
(Pandanaran), Poris 3 — Polisi 3 
(Pontjol) dan Union 3a — SSS3 

laut berdialan dengan baik. ta | Lereran). 
5. 

Angka2 produksi 
Djumblah produksi ikan sekarang 

sudah lebih tinggi sed.kit dari sebe- 
lum perang jaitu kl. 370 ribu fon 
setiap tahun, Keperluan kita “akan 
ika semestinja setiap tahun 1:4 mil 
jan ton seh.ngga sampai sekarang ha 
rus dimport ikan dari. luar 
seharga 300 djuta rzpiah. Kekajaan 
ikan dilautan aioonega tidak kalah 
dengan lein2 lautan, akan tetapi di- 
sepandjang pantai Djawa kita 

  

am 1 tahun, Dises 
kitar lautan Bawean “dimana usaha 

(penangkapan ikan intensip, pengha- 
silan hanja 2,3 ton per 1. km2 seta- 
hun. Disekitar Bagan Siapi2 50 ton 
per km2 setahun. Sebagai perbandi- 
ngan bahwa lautan Indonesia kaja 
dengan ikan, V kemukakan misalnja, 
bahwa laut Noord-ee di Eropa Ba- 
rat Laut menghasilkan ikan 2,2 ton 
per km2 setiap tahun, pada hal 
tjara penangkapan 'i"an disana. tju- 
kup modern. Anabila kita hanja ber 

negeri. 

     

  

  
baru. 

dpi. memungut hasil ikan per 1 km2 

hasil tangkap ikan 0,8 ton per km2 | 
setiap tahun, seluruh lautan Indone- 
sia jang luasnja 5 djuta km2, bisa 
menghasilkan & miljard ton ikan se- 

.tiap tahun. 

Teniang koperasi 
nelajan. 

usaha pemerin- Achirnja mengenai 

nelajan 

Gabungan 

Pa- 
koperasi nelajan itu 

sedang kredit dari pemerin- 
tah diberikan berupa barang dan 
alat2. Selama ini jg diberi kredit 
berupa wang sadja ada 2/2  djuta 
rupiah. (Ant), 

  

   
    
       

Sebentar | 

Ia selalu mengeluh letih. Bingung 
betul aku, na 5 

  

   

   ag anakku. si Toto, akan udjian, la 
beladjar mati-matian. Badannja sampai kurus. 3 

Dia tjuma perlu 
menambah kegia- 
tannja, Dik! 
Berikanlah kepada- 
nja roti dengan itu 
Margarine Palm- 
boom jang memang 
enak pula banjak 
Vitaminenja itu. Ta- 
puktah itu dirotinja: 
danmasaklahdjuga 
dengan PRaimboom. 

  

  
  

  

  

  

    

      

meninggikan rasa asli dari 

Memang! Pun “duga menguatkan badan. |... 
lagi ZR beanjak vitaminennja. Sebelum 
harjudjian tentu kau sudah kuat lagi. 

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom seriantiasa mentjiptakan suatu hidangan “s- 

timewa. Margarine tulen berwarna “kuning-emas ini 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta . Nk 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

  

  

tiap makanan dan mem- 

Banjak-banjak terima kasih, Kak! Beberapa 
kari sadja Toto sudah segiat dulu. kema 

Djuara2 all-nound adalah tuan2 kun kepada. penderita kebakaran 
2 Slamet Kepolisian prop. Setjoatmov | di ketjamatan Sarang Kabupaten | 

| djo seksi “4, Sastroutomo 

3, seksi 2, Lalu lintas dah (karan telah terdjadi Djum'at 26 Sasa 

KA KAS Me na no Sept, jl 

Dengan perantaraan dikeuai oleh Sdr. M. Ridwan 
Gubernir Djawa-Tengah telah Fadhil, penulis M. Badrun   

isian Semarang, Lenggono seksi 3 dikirimkan sokongan uang sebe- | Firdrusy dan bendahara M 
Isar Rp. 5:000,— untuk disampai- Kaanm. sera . beberapa brang 

penilik bagian2. Azas dan tu- 
djuannia ialah bekerdja mem- 
bantu dan melantjarkan beban 
pemerintah dalam soa! mewu- 

kesedjahteraan' sosial 
bagi bangacr dan masjarakat 

'Rambang, dari Jafaisan Bentiana 

(Alam Diawa-Tengah, di. Sema- 

rang, Sebagai dikabarkan keba- 

wara radio, 22.15 Indonesia Baru 
hidangan Tossema. 

Djumahat, 3 Okt: djam 06.15 
Pengadjian dan tafsir AL @uran, 
12.05 Sembajang Djum'at, 17.05 
Taman peladjar SM II, 18.15 
Tjahaja Kemala, 19.15 Tindjauan 
tanah air, 22.15 Pilihan penda- 
ngar, 22.15 Hiburan malam OK 
Panorama, , 

met entnadaka ya da 

kekajaannja akan vitamin” A dan D. 

TN NN TN Atu MAN ob 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 
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tah untuk memberantas woeker, Men “5 

Iteri Moh. Sardjan terangkan, bahwa 
| ditempat2 per-ikanan sudah didirikan 
koperasi primair dari kaum 

|dan mereka ini bergabung dalam sa 
tu sentral.jang bernama 

| Koperasi Perikanan Indonesia. Peme 
rintah pun memperdunakan saluran 

jini untuk memberikan bantuannja te- 
| rutama sekali pemberian kredit. 

da umumnja 
| sudah mempunjai badan perkreditan 

sendiri, 

  

  

  

 



     

        

   

  

  

  

| telah dilakukan Sabtu pagi der 

ia Mr. Asmaun membubuhkan 

Penanda-tanganan perdjandjia m Htm 0 antara PAN Tara Sio 

u Dr. Sehafler mena Ba Swiss. 

    

   
   

mengambil tempat di 
| De Javasche Bank, Djakarta. Pada gambar: selaku wakil Ind san : 

tanda-tangan pada pe 
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Seorang Wanita Bizin Gempar penonton 
Suatu 'Tjabang Olahraga Baru Di Indonesi 

JIUMBULKUIT, suatu tempat istirihat jg. sunji di Ban: 
| dung Utara sekonjong? mendjadi pusat perhatian seluruh 

   

  

penggemar sepeda-motor. Sebab pada hari Minggu dan Senin jbl. 
disekitar tempat itu telah diadakan suatu perlombaan ketangkasan 
sepeda-motor jang boleh dikata suatu »unicum” dalam sedjarah 
»motorsport” Indonesia. Para organisator jang terdiri dari orang? 

Ff ANA BOhai boleh merasa puas dengan hasil2 jang telah ditja- 
pai selama dua hari itu, baik dilihat dari djumlah pengikut mau- 

pun maksud? untuk mengembangkan motorsport” dikalangan pen- 
duduk. Tidak kurang dari 160 pengikut sipil dan militer,diantara- 
nja dari Djakarta dan lain? tempat tampak pada tem 

Liwat terrein jang 
berliku2. 

Jang menarik perhatian ada- 
lah satu2nja pengikut wanita 
jang berhasil menghabisi par- 
cour dengan selamat. Djuga 
pengikut tertua Sadlimach | 
(umur 61 tahun) dengan ke- 
adaan ,segarbugar” masuk fi- | 
mish, Perlombaan ketangkasan 
atau lebih tegas ,,terreinrit” 
jang untuk pertama kali diada- | 
'kan di Indonesia memberi sen- | 
sasi sepenuhnja kepada ratu- | 
san penonton jang menjaksi- 
kan sepandjang parcour. Se- 

berdjarak Ik. 3 
km, penuh dengan djalan2 jang 
berliku2,. mendaki-menurun, 

bahkan sebagian melalui se- 
buah bukit setinggi kl. 100 m. 
Djelaslah bahwa untuk menem- 
puh Gjarak tersebut dengan 

tak 
punten) meminta segala ke- 
panda'an rijtechniek  sipengen- 
Gara disertai kekuatan kereta- 
nja. Bukan ketgake tan jang di- 
utimakan, melainkan ketang- 
kasan melalui heherapa bagian 
djalan semvit gn lain2 »teka- 
teki” lai. Tiap2 pengiknt jang 

: r peraturan. Gihukum 
denran sedik'tnja 20 bidii. 

Pada umumnja berhasil 
baik. 

Fata umumnja para pengikut 
Gapat menempuh djarak berat 

itu dengan selamat, walaupun 

Gisana-sini terdjadi bsberapa 

ketjelekaan ketjl. Ada baiknja 

bila para peserta dalam per- 
lombhaan? dikemudian hari me- 
makai valhelm seperti pengi- 

   

    

    

membuat hukuman (straf- 

start- 

kut? dari tentara, Perlombaan 
pada hari pertama terpaksa di- 

Ihentikan karena hudjan lebat. 
Tak kurang serunja pertandi- 
ngan pada hari kedua. Djuga 
pada hari itu beberapa pengen- 
dara harus berkenalan dengan 
tanah, disebabkan agak »01- 
.besuisd” terlalu m gkan 
ketjepatan. Dengan berach.rnja 
»test” ini, maka para pengge- 
mar sepeda-motor dapat me- 

|narik peladjaran2 jang berfae- 
:dah, Jaitu, bahwa pemakaian 
“sepeda-motor selain membutuh- 
kan kefahaman teknis dan tak- 
tis, djuga psycholog's. Satu dan 
lain djika ingin Menggunakan- 
nja dengan tak mengganggu 
keamanan lalu-lintas, pula de- 
ngan mendjaga kesehatan kere- 
tanja sendiri. 

i 

Penonton eat : 
Penjempurnaan dan et”. 

haraan daripada hal2 tadi itu- 
ilah jang hendak dihidupkan 
oleh pak para organisator. 
Panitia iang terdiri 

 ten'ar, (kap'en Hardoio es) ' 
dan pihak sipiy ( Demang mad 

  
   

es) bekerdja dengan penuh | 
€lan sehingga segala sesi 
berdjalen Gengan lan'jar. | 

sekali. sebab berkali-kali pihak 

sangat mengganggu para mo- | 

torist. 

Pembagian hadia pada hari | 
perama dilakukan digedung | 
'Kebudajaan dimana diadakan 
djuga pameran sepeda-motor 
“model terbaru. Pada melam 
tersebut tampak hadir Wai- 
kota, ketua Ikatan Motor Indo- 
nesia (MI) dan orang2 ierke- 
muka dari dunia motorsport. 

Djuara kelas A,B,C,: P. Elsink 
Cengan waktu terbaik dan O strafpt. 

Kelas” D (,,free for all”): 1) H. 
”. Demmeltraadt Bandung (Jawa):   DA HARI an pagi 

Pa orang dalam pasar 
Pasarkembang Surabaja telah 
dibikin ribut oleh mergamuk- 
nja seorang laki? bersend ata | 
klewang, hingga achirnja 
orang laki? luka berat dan pe 
lu dirawat dalam rumah 2 
kit, sedang 7 orang wanita lu 
ka ringan. Sesudah mengamuk 
ia ditangkap oleh polisi, dan 
mengaku bernama Pak Bujah, | 
berumur 45 tarnn. Ia menerang | 
kan, bahwa ketika ia . pagi ita | 

- bangun tidur 'er'is porgi menu 
embawa (dja kepasar dergan m 

sebuah klewang, kemudian me 
ngamuk dissna. Ama sebabnia ' 
ja berbuat demikian, ia sendiri 
tidak mengerti. Semuai seka- ' 
rang Pak Bujah ditahan un 
tik diperiksa Nana 
lebih aa, 

hari 

  

   

      

   

    

   
   

  

perdagangan 
ME Serikst, Char. 

wy » hari Selasa mem- 
   kam, apabila Ja kesdaon- 

nja telp seperti sekaranzy ini, 
maka dalam tahun ini djumlah 
orang jang tewas karena ke' ji 
Jakaan? Jalu-lintas di Amerika 
Serikat akan mentirpai djom- 

ri 40.000 diiwa. 
, diumlah oraro ig. 

mera ika? karena kel''la 
kaan? “lain-lintas, sndah lebih 

. dari 1.000.009 (1 dixta) orang. 
yer, jane mendjadi kena 

nperensi kesmanan did'alan 
raia, hari Senin ini mengang 

hah nanitva iane terd'ri 
13 orang, jang Huta 

Saga 
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3 men. 46 det. “Ostrafpt. menda- 
'pat “piala ,,Aneka”): 2) G. M.v 
|Maanen Bandung (Mario SP): 3 
jmen. 52 det., O strafpt, Djuara ke- 
'Ias A B,C, dan D: 'Hv. Demmel- 
'traadt- jg membuat waktu terbaik 
/dlm seluruh perlombaan dengar 
:O strafpt. Waktu: 3 men. 46 de' 

Djuara sepeda-motor tertua: 1 
M. Tojib (AJS/th 1924) Banju- 
mas dengan waktu: 4 men. 50 det:, 
0 strafpt. Djuara sepeda-motor 'be- 

rrat: “P. Altoif Bandung (Harley)s 6 
imen. 17 det., 0 strafpt. Pengikut 
'tertua: AK. Sadlimach Djakarta 
"(Ruch): 8&-men. 27 det., . 0 strafpt. 
(Pengikut wanita: Lo ban Nio (Ban- 
dung) (IFA)J: 5 men. 17- det, 0 

'strafpt. Hadiah jang berharga ber- 
rupa piala dli telah disediakan oleh|' 
para importir, madjalah ,, Aneka” 

ya lain2 peminat motorsport. 
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Kinkor tntor berita Tiongkok 
pal. Nasionalis China Union 

ee (Press? pada hari Minggu 

e (mewariakan, bahwa Sovjet 

(Rusia kini telah selesai 

membuat bangunan pabe- 
rik2 bom Hydrogen di Sis 
beria dekat perbatasan 

| Wanc uria. Menurut kan- 

torberita tersebut 3 orang 

sardjana RRT katanja te- 
Iah diundang untuk meng- 
'ambil bagian dalam mem- 
Tan bom: itu. 

serangan besar2an dan -kerta- 

(puran maupun hingga kesebe- 

Pss 
taginkas aa 
reka, sendiri, Clark j 
den NBC berpenaapa 

Selasa diT 

  

Ih GLata TERTINGGI pa 
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kapal? perang dari ke-9 
Korea dewasa iti 
ra telah terikat di 

| 

hwa serangan jang dilakukan | 
tiada hentinja oleh angkatan 
udara PBB tih mengatjaukan 
pengiriman? perlengkapan mu- 

garis? depan, sehingga mereka 
'idak .mempunjai  tjukup per- 
lengkapan untuk mengadakan 

han lama dalam aksi sedemi- 
kian didara'an. Kerusakan2 jg 
dialami 

melumpuhkam - garis pengang- 

kutan perlengkapan, pusat2 

jang berada dekat garis per'em 

rang sungsi Yalu. Meskipun 

takam sesuatu dgn. pasti, na 
mun saja mendapat laporan2 

jang menjakinkan hati saja, ba 

hwa serangan2 itu memberi aki 

bat2 jg djauh terhadap Utara 

demikian djenderaj Clark. 
Memberi komentar atas dja- 

lan bunty dalam perundingan 
gentjatan send'nta dikatakan 
oleh diendera1 Clark selend'ut 
nja, bahwa ia jakin “kalau fi- 

hak Utara diuga memang 
menghendaki tertjapainja gen- 

tjatan sendjata, .asal sesugi 

dgn taksiran mereka sendiri”. 

Pertempuran sengit. 
Seterusnja dikabarkan, bah- 

wa dalam 2 malam jang lam:   
inembakkan rekord 
(granat dan mortir. Pihak U'a- 

dari pihak | 

- Ban- dja-sama antara Iran dengan 
tuan po'isi temjata berfsedah penindjau jakin bahwa pengaruh p 

meluas sampai Timur Tengah. Par 
penonton , membandel” hingga Shargh” (Uni Timur)- pada waktu 

tapi kemana 

pau teah: terdjadi pertempu- 
ran2 sengi: diseluruh fron 
Korea, Artileri Utar, telah me- 

tembakan 

rs telah menembakkan 47 300 
granat, ketika mereka menje- 

rang beberapa pos Serikat de- 
ngan ban'uan tank. Tekanan 

Kanonade Jang Terberat 

Diterangkan selandjutnja ba) 

suhnja serta perhubungan dgn |: 

lawan akibat seran- | 

gang udara PBB baru? ini tih . 

perlengkapan serta militer ba'k | 

terlalu terburu2 un'uk menga- | 

  
(- .keras terdiadi d'front 

Nahzat 
partai Baru Di Iran: Mungkin Djadi Pa 

tai Opposis! Terhadap Mossadegh 4 
Copy right Suara Merdeka. 

I IRAN pada waktu ini telah tumbuh sebuah partai bari, 
Oleh: Isaac Finzis 

dari pertumbuhannja- 
| jaitu untuk 

! politik di Iran mengakui, 

maka mungkin sekali partai itu 

masaalah minjak Iran. 

Promoternja. 

Motor dibelakang partai ba- 

ru ini kabarnja adalah seorang 

lepasan Balai Perguruan Ting 

gi Theologi, Seyed Abol-Maali 
Kachini. putera dari orang 
kuai Iran 'g gaib”, Ayatu lah 
Kashini pemuka Islam serta 
ke'ug Balai Rendah Iran. Se- 
yed Abol-Maali Kashini baru 

berusia 30 tahun. Ajah Seyed 
mengumumkan dengan peran- 
argan Surati? kabar bahwa ia 
'dak mempunjai sangkut paut 

dengan gerakan baru itu. Se- 
mentara partai beru itu me- 
numpahkan perhatismnja melu 
lu terhadap soul2 Iran, tapi 
ada dugaan bahwa pemuka Is 
lam itu mungkin akan mem- 

pergunakannja untuk mentja- 

pai tjita2n'a kedjurusan pan 
Islamisme. 

-Penindjau2 Barat pertjaja, 
bakw, Ayatollah Kashini ada- 
lah sangat besar ambisinja dan 
mempunjai idam2an utk men 
dapat kekuasaan lebih besar 
dari pad, sekarang baik ter- 

“hadap kedalam maupun keluar 
negeri. 

Pengaruhnja besar. 

Pemuka agama 'g terncma 
ini pernah membanggakan, ba 
kwa kekvasaonnja tidak terba 
tas dinegeri Iran sadja. Ia me 

ngaku pengaruhnja dil aa'i 

'oeh seluruh umar Islam di Ti   mur Dekat dan Timur Tengah, 

jaitu dari Pakistan sampoi ke 
Algier. Ayatollah Kashini jg 
'telah berusia 72 tahun itu pa 

Ga Waktu ini memang mendja 
di salah seorang 'g terpen'ing 
'di Iran, walaupun sebagai pe- 
muka Isam ja sebenarnja ti- 
dak perin # tjampur dalam par 
tai politik, 

  

tai baru itu namanja Saba 

ini baru dalam taraf pertama | 

tudjuannja sudah sangat tegas 

mempertahankan kepentingan Iran, membasmi ko- 

|rupsi, pertjampuran tangan serta tjara?2 hidup asing”. . gan 

bahwa sekiranja partai baru | 

akan berkembang mendjadi dasar 

suatu partai oposisi terhadap Mossadegh, ketjuali djika perdana 

menteri Iran jang telah landjut usianja itu dapat menjelesaikan 

2 serikat di Timur LD 
kan" meriiraj pendaratnja ' 

ja perdama'! am disemenandjung tersebut, akan tetapi menurut taksiran me 
membe 'ikan keterangarnja Aplaga 
hwa Utara tidak bersiap Ime 

sar?an didaratan. ab 2 aa dilak ikan 
ne : 

mungkin SdalaN | is. Saras dlm, sediaral?” 

sepandjang pantai Korea Utara karena antjan 
ratan? amfibi dibelakang garis perhari 

Gikatakan. .elshnja 3 

— M, Clark — 

Tengah, diman, pasukan? Ko- 
rea Selatan terpaksa mening- 
ga kan kedudukan2 mereka. 

Djurubiljara tentara ke-8 
mengatakan lebih djauh bal 
wa barat laui dan barat Yon- | 

   

  

    

   

  

   

      

   
   

    

    
   

    

    

  

Uak Tn Jtara - meng- 

It orviu dengan korespon- 
lagi serangan se' jara be- 

aut PBB jang yerdiri atas 
kade dari laut terhadap 

5 ana besar Uta- 
rus dari penda- 

  

Meh 
- Atoom 

Diperi hatkan 
Amerita 

IMPINAN tentara Ame 
- Fika Serikat hari Selasa 

ja Pertama Ka'inja | 

  

  I baru, jaitu meriam atom, 

dan para djurupotret d'perbo- 
lekkan menjaksikan renemba 

n2 pertjobaan, Meriam atom 

ini berkaliber 280 mm, dapat 
dipakai unuk amunisi atom dan 
amunisi biasa, Kelihatannjn se- 
perti meriam biasa. Dapal' be 
rapa djaih penembakann ja, be 
lam diumumkan, tetapi menu 
rat dugaan kira2 32 km, Me- ' 

Iriam iri ditarik 2 trak'or jang | 
kuat, diperlengkapi dengan alat 
'(pengangkat kvdraualik. Kerna | 
traktor bermesin masing2 500 | 
hp, pengemiidi?nja darat berhu | 
Man Gengan telepon,   echon telah dilakukan sera- 

ngan2 pertjobaan oleh Utara, 
lebih2 terhadap bukit Kely 

dan Tessy Hill. Pasukan2 Seri- 
kat Selasa pagi mulai dengan 
aksi mereka merebur kembali 
Nori Hi l. Setelah artileri mem 
buka djalan kegunune terse- 

hut. tibalah mereka dipun'jak 
bukit. Dua peleton Utara hing- 
ga dua kali melakukan sera- | 
ngan pembalasan seama s0 | 
ngah djam sehingga pasu 
Serikat terpaksa mundur. 
(AFP). Ten 

Shargh : 
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i ber! 

Pernah tersiar kabar, bah- 
wa antara dia dengan Mossa- 

Gegh timbul perselisihan pa- 

ham. Semen'era Mossadegh ti 

dak memasuki sesuaty par'ai ' 

politik, tapi'ia sampai  seka- 
rang berhasil memegang ken- 

dai atas Fron: Nasional jg fa 
nafik dan begitu pula 14 ma- 

sih bisa memenuhi tjita2 ko- 

lot dari Ayatollah Kashini. 

Chusus membela San 
ngan2 Iran.   

  

Kekuasaan Keshani semakin 

ber'ambah besar semendjak ia 
mendjodi ketua Mad'elis Iran 

dar kekuasaan itu "mendapat: 

backing cari cdhalajik Mullah- 
'ed Teheran Bazaar jang sa- | 
ngat fana'ik. Sekarang Kasha- 
ni mendapa: beberap 
pengikut jang setia dalam par- 

htainja iang baru jang telah 
-mempunjai Wakil dalam Madje 
Is itu maka ia akan mempu- 

njai kekua'an dalam parlemen 
iang hisa mengimbangi. Front 
Nasiona. jan pad,  umumnja 
dianggap pro  Messadegh. 
Seyed  Mdtamad  Ayatollah 
Hzadeh, pu'era sulung dan 
pembantu Kashani, mengata- 
kan bahwa par'ai ,Uni Timur” 
itn 3kan membatasi kegia'an2 
nja pada politik kepartaian. Se 
bagai pemuka Islam dia ber- 
sera keluarga sebenarnja ti- 
dzk mempunjai sangkut paut 

dengan pembentukan serta or- 
ganisasi par'ai tersebut. 

Jang mendjadi udiud dari 
partai baru itu. kata Hzadeh, 
ia untuk membela kepenti- 
ngan2 Iran, membasmi korupsi 
Gan par'isan? dari golongan2 
serta udjud2 politik asing. 
Orang2 disekelilino puter, Ka- 
shini untuk mendirikan , Uni 
Timur” i'u kebanjakan adalah 
dari golongan progressive, 

(KEDUA GAGAL UTK 
MEMBENTUK KABINET. 

13 gu telah melepaskan to 2g 

orang 

“Ketjepatan-tembzk meriam 

ini kira2 sama dgn meriam2 
lainnja. “Loop” meriam ini pan 
djangnj, kira2 13 me'er, dige- 
rakkan den. tenaga listrik, ig. 
“dibangkitkan oleh sebuah truck 

generator. 9 truck lainnja me- 
ngang zvt perlengkapan? meri- 

lam ini jang dapat d'persiap- 
kan dalam tempo 20 segar 

sen ng ee 

USAHA LIBANON JANG 

  
        

  

     

          
    
    
    

  

      

      

    

       

     

  

        

       

      

        
        

    

Sabtu jl. PTT telah merajakan hari ulang tahunnja jang ke-7. 
Pada gambar: peringatan jg diadakan di Djakarta. 

menteri Perhubungan sedang mengutjapkan pidato sambutannja: 
Ir Djuanda, 

  

- Seluruh 
— Tergantung perkembangan2 Dim 

3 Bulan Mendatang ? 
Oleh: Kingsbury Smith: Copyright. 

BROPAH pada wakuu ini menudju kepaua musa jang penuh 

peristiwa semendjak berachirnja perang Dunia II. Perkem- 

bangan2 penting jang mungkin mengandung arti besar terhadap 

nasib Eropah dan mungkin nasib seluruh dunia akan terdjadi da- 

lam tiga bulan jang akan datang. Kedjadian?2 penting ini berupa : 

kegiatan? besar dalam lapangan politik, diplomatik dan propagan- 
da. Dari daftar peristiwa2 itu jang terpenting ialah:   

tuk membentuk kabinet Li-j 
panon, dalam mana Sabda 

i anggota?nja golo- 

ngan tidak 'berpartai. Dengan 
“(demikian gagallah sudah usaha 

“kedua Ara untuk memben 
   'ktuk kabinet Berhubung 

Kan Pn Hun “Presiden Ca- 
nille Shamoun memberikan 

f nan kembali kepada “bekas 

perdana . menteri Abdullah al 
Aafi, dalam pertjobaan ketiga 

| kalinja untuk membentuk ka- 

! 
| 

binet. 

Mr Wirjono 
Besar Harapaneja Djadi 

| Ketua Mehkemah 
&- Agusg 

  

5 Dasar peristiwa penting. 
1. Pengiaksanaan - Kongres 

Partai Komunis Rusia di Mos- 
kow dalam bulan Oktober un. 

lam pemerintah Sovjet, serta 
untuk. menjiapkan mentjari 
DAA Stalin bila ja mening 
gai: : 

2, Pengikatan serta penglak- 
Sanaan sebuah persetudjuan ba 
yu antara RRT-Sovjet Rusia un 
tuk memperkokch dan memper 
Tuas imperialisme komunis di 
Asia, 

3. Aksi dari parlemen Peran 
tjis dan Dierman mengenai Per 
diandjian Masjarakat Pertaha- 
nan Eronah, jang menghubunz : 
kan Djerman Barat dengan 
aliansi Atlantik: 4. Suatu kon ' 
perensi di Paris antara Menteri? 
Luar negeri, Pertahanan - dan   

IDAPAT 
mengenai pengisian lowo 

ngan ketua dan wakil ketua 
mahkamah agunc dian'ara in- 
stansi2 pemerintah kini telah 
terdapat persesuaiannja, sching 
ga sangat bahwa jang 
akan ditetapkan sebagai ke'ua 
mahkamah agng ialah Mr. 
Wirtono Prodiedipuro dan sa- : 
2 wakil ketna Mr. Satoehid 
artanegara. 

kabar, 

naptikan persetudjuan Presi- 
den, 

  

Keinginannja Pan 
— Islamisme. 

Tapi meskipun orang tua 

Kashini menjangka!  mempu- 
hjai hubungam dengan par- 
tai baru itu, tapi ada dugaan 
bahwa ia dapat memperguna- 
kan var'ai iu untvk memper- 
lunas ambisinja untuk pan-Is- 
lamisme. Salah satu dari ke- 
inginan2nja jang Blah d'keta- 
hui ia ah untuk mendjadi Ka- 
lif, kepala agama dari dunia 
Islam dan melihat  terben'uk- 
nja pan-Islam'isme. Mungkin 
pua, bahw, tjita2nja ini men- 
Gapat sokongan dari pemuka2 
agama jang didjumpainia se- 

wok'u, ia pergi naik hadji ta- 
hun ini. 

Akan tetapi .,Uni Timur” ti- 
dak ada hararan akan memper- 
oles pengaruh in'ernasionsl da 
lam waktu iang singkat. begi- 

tu pula ysaha2 Ayatollah .un- 
tuk menudiy pan-Is smisme 
akan menghadapi berbagai ke- 
sulitan berhubung dengan per- 
tengalhan kepentingan anisra 
negara2 Islam serta persa'ngan 
merebut kekuasaan antar, pe- 
mimpin2 Islaro.   

Kepatuson C1 | 
ir dalam hal ini masih me- ' 

Keuangan dari semua negara? 
Perdiandiian Atlantik Utara me 
lant'arkan dialannia  rentjana | 
pertaharan negara2 sekutu dii 
FEropah: 5. Dilantiarkannja pro 
nasanda verdamaisn baru oleh 
Soviet, iang akan sampai nada | 
puntiaknia pada kongres perda 
ma'an komrvnis jang akan Mi. 
adakan Ai Wenen dalam bulan 
"Desember iang akan datang. 

Perkembangan2 di Iran. 
Disatabing itu suatu perkem 

Dekan. penting mengenai pe 
rundingan?2 antara Djerman 

  

| dan Perantiis sekitar soal Saar 
diduga akan terdjadi pula da 
lam rasa ini. Atau akan dirin 
tis djalan untuk mentjarai pr 
njelesaian jaug akan bisa men 
@jadikan Snar sebagai lambang 

Ldari persatuan Eropah Barat, 
atau perundingan2 itu -akan 
menghadapi djalan buntu. Ke- 
gagalan perundingan2 ini mung 
kin akan mengakibatkan ganti- 
nja perhubungan antara Djer- 

man Barat dan Perantjis, mem- 
bahajakan ratifikasi Perdjandji 
an Masjarakat Pertahanan Ero- 
pah dan memperlambat peng- 
laksanaan rentjana mengadakan 
o91 sumber2 areng batu dan 

Peta antara Perantjis Djerman 
dan negara2 sekutu Eropah 
lainnja. Dalam masa tiga bulan 
jang akan datang ini kita mung 
kin pula akan menjaksikan per- 
kerobangan2 di Iran, jang boleh 
djadi akan membawa pengaruh 

laporan pihak sekutu menun- 
diukkan semakin  bertambah- 
nia kahaja komunis didaerah 
itu, istimewa dim. bulan Okto- 
ber ini. 

Dalam lapangan militer Ero- 
pah akan menjaksikan latihan 
militer sctjara besar2an jang 
akan dilakukan oleh pasukan2 
sekttu dan pasukan2 Soviet. 
Dari latihan pasukan2 sekutu 
jang terpenting ialah operasi   

  
  

sialis” 

BEN   OLONGAN SAJAP-KIRI 
partai Buruh Inggris jang 

divimpin oleh ..pemberontak So- 
Aneurin Bevan, pada hari 

Selasa telah memperoleh kemena. 
ngan jang gemilang ketika Kon- 

Tahunan Partai Buruh Ing- 
| gris di Morecambe memilih ang- 
gota2 Dewan Eksekutip Nasional 
bagian Politik, Bevan dan pex 

Partai dengan  djumlah 

tahun jang lalu. Bekas 

nganat2nja berhasil mendapat. 6 
dari djumlah 7 “kursi dalam Sek: 
si Politik dari Dewan Eksekutip 

suara 
965.002, jang berarti kemenangan 
sebanjak 107.000 suara daripada 

menteri 

tuc” “dikeluarkan “dari -panitya 
politik, demikian pula bekas men- 
teri keuangan Hugh Dalton, jg 
hingga “ kini  mendjabat, ketua 
panitya “hubungan luar negeri 
partai Buruh. - Dua orang  pe- 
nganut Bevan jang dipilih untak 

luar negeri pemerintah Buruh, mengganti mereka ialah ' Harold 

Inggris, Herbert Morrison, jaitu ' Wiison. bekas menteri perdaga- 
salah seorang dari “golongan” ngan jg meninggalkan ' kabinet 

Attlee bersama2 dengan Bevan 
karena perselisihan mengenai per 
sendjataan kembali Inggris, dan 
Richard Grossman, pembantu. per- 
tama Bevan dalam masalah2 luar 
negeri. Wilson dan  Crossman 
kedua2nia ialah penjokong2 kuat 
1 aliran Bevan dalam . partai 
uruh Inggris, jang berpendirian 

Fe Inggris sekarang terlam- 

“Golongan Bevan Menang Dlm Pemilihan 
pau banjak mengeluarkan biaja 
urtuk perlombaan ' persendjataan 
dan terlampau tergantung. pada 
Amerika Serikat. “Satu2nja. ang: 
gota bukan dari golongan Be: 
van jang kini masih duduk das 
lam panitya politik Dewan Pars 
tai ialah James Griffiths,' Jaita 
bekas menteri djadjahan dalam 
pemerintah Buruh Inggris, 

Hari Kemudian 

tuk mengreorganiseer serta ber | 
usaha memperkuat susunan da: 

| Utara. Latihan engkatan 
-mengluas - sampai 

langsung atas Erovah. Laporan | 

Dunia 

  

“Paling 
. Mahal 
“Dagkos Hidap 

Di Diepang 
NGKO3 hidup utk 2 

0 1g di Djepang, — 
Mer pakan 

San Dating tinggi seluruh NN 
diduga dalam waktu sink 

3 

sih terus membubung. Kemen- 

“aan Pri Me eni2” Ta 
pertengahan ke-2 tahun 
akan dikurangi. 
allokasi akan dapat dihapus- 

Dikatakan, 
ngan aiau penghapusan allo- 
kasi alai2 pembajaran aat2 
lyar negeri itu berarti makin 
kurang barang2 konsumen jg 
akan diimport, djadi dgn. de- 
mikian meninggikan harga ba 
rang2 jg telah diimport dan di 
samping itu merupakan andju 

ran pula untuk “mengadakan 
smokkel. Barang2 seperti siga 
ret, barang2 parmasi bahan2   

(makan, pakaian dan mobil 
(mungkin jg pertama? akan ter 

| ykena, Sementara itu harian ke 
| ipunjaan bangsa Djepang "To 
:kyo Evening News” daam ta- 
djuk reht/ananj, memperingat 
kan, bahwa ongkos hidup ting 
gi di Djepang mungkin akan 

| memaksa banjak orang2 asing 
(untuk meninggalkan Djepang. 
Dan ongkos hidup di Tokyo 
/hampir setinggi di New York, 
kata harian. tsb. Diantaranja 
dinjatakannj, harga . sebuah 

| djeruk 25. hingga. 35 sen, -ma- 
'ken di restoran rata2 3 dollar 

  

KEBAKARAN DITIGA TEMPAT 
DALAM KOTA DJAKARTA., 

Dikota Djakarta pagi hari 
Rebo “jl. terdjadi tiga kebakar- 
an pada waktu jang hampir .ber- 
samaan, tapi untung tidak ba- 

njak menimbulkan kerugian. Per- 

tama2 pada djam 9 pagi terbit 
bahaja api 

Merah, belakang paberik es, di- 
mana sebuah rumah habis mus- 
na: kebakaran kedua pada djam 

945 terdjadi didjalan Dago, Ta-   
' bersama dari angkatan laut se- 
kutu di Laut Utara, 

Perkembangan2 dlm. mili- 
ter, politik. 

Latihan angkatan laut ini di 
tudjukan untuk mempertahan 
kan Scandinavia dari teori pc- 
njerangan oleh. Sovjet. ..Sepe- 
rangkatan jang teriiri dari 160 
buah kapal perang, sebagian ba 
Sar kepunjaan Amerika Serikat 
turut ambil hbagisn disawah 
pimpinan Laksamana Sir Pa- 
trick Brind, pemimpin pasukan- 
pasukan sekutu bagian Eropah 

Jaut 
ke daerah 

Laut Baltik, meskipun pers Sov 
jet telah sama memedirkan pro 
tes dan beberana harisn Scan- 

dinavia memperingatkan bahwa | 

man Sari, jang “ menghabiskan 
Gua buah rumah, sedangkan ke- 

'bakaran: “ketiga terdjadi pada 
djam 10,25 di Kp. Baru, dekat 
paberik bier, Djakarta Kota, “di 
mana djuga sebuah rumah men- 
djadi korban api. 

  

ibarkan bendera merah dimuka 
lembu djantan” Pasukan2 Me- 
rah jang ditempatkan di Djer- 
man Timur menurut rentjana 
akan mengadakan latihan pula 
dalam bulan ini dan menurut ka 
bar jang diterima latihan itu 
akan disertai pula oleh pasu- 
kan2 Tjekoslovakia dan Polan- 
dia. 

Djadi dalam fapangen2 mili- 
er, politik serta - propagarida, 

akan terdiad? perkembangan2 
penting jang besar pengaruhnja   “latihan itu gama artin'a ,.meng- atas masa depan Eropah. 

Ike Djadi Perkakas 
' 

kereta api paling belakang jang 

: Truman dalam pedatonja itu 
mempertahankan politik luar 
negeri pemerin:ah USA seka- 

rang “ini dan menundjukkan 
bahwa fihak Utara telah diha 
'aukan dari Korea. Se'elah Tru 
man berpesan kepada  rakjat 
Amerika supaja diahgon me- 
milih partai republik dalam pe 
Mmilihan presiden jg akan da- 
tang, apabila kits ingin mentje 
gah petjahnja perang dunia ke 
tiga Truman kemudian berka- | 
ta bahw, menurut pendapat- : 

agaknja mendengarkan nase- 
hat2nja fihck asing. Truman | 
kemudian menudyh para sena- ' 
tor dan anggot, dewan perwa- 
kilan rikiat dari partai repu- 
blik, bahwa merek setjara Sis 
'imatis selalu menghalangi usa 
ha Truman yntuk memberan- 

'tas korupsi. di Amerika. Par- 
tai republik, demikian Truman, 
pada hakekainja tidak berse- 
dia untuk memberantas korup- 
Si tetapi mereka sela u meng- 
gunakan perkotaan “korupsi”, 
|ssolah2 sepak bola politiy be 
laka. (AFP): 

  

REKORD BARU TERBANG 
TJEPAT TRANS-PASIFIK. 
Pesawat die! pembom Bocing 

B-47 pada hari Senen telah men 
tjapai rekord baru terbang tje- 
pat trars-Pasifik, jg. tak resmi, 
dengan menempuh, . diarak an- 
Yara Califorria dan Hawai dim 
waktu 4 djam dan 52 menit, 

pegang oleh sebuah pesawat   B-45, jang menempuh djarak 
tadi dalam 5 djaw dan 23 menit, 

nja, fihak republikan ber ali- | 
jan dengan urusan -uar negeri 

Rekord lama, jang tak resmi, di j 

Bagi Pa Perseorangan 
Serangan Truman Jang Sengit Terhadap 

Partai Republikein, 
RESIDEN TRUMAN pada hari Senin telah menjerang djen- “ 
deral Hisenkower dengan sengit. Presiden Trumah menuduh 

Kisenhower mendjadi perkakas kepentingan? perseorangan. Sera- 
pgah ini dilantjarkan Truman dalam pedatonja jang pertama pada 
pelaksanaan kampanje pemilihan keliling. Ia berbitjara diwagon 

ditumpangi selama dalam perdja- 
Ianannja itu. Truman mengatakan, bahwa Eisenhower. berusaha 
untuk mendapat kemenangan dengan mengutjapkan pesan atas 
perasaan rakjat dan bukan atas. 
bahwa hal itu merupakan penghinaan untuk rakjat Amerika. 

intelligensianja. Truman berkata, 

»Ratu Kenja 
Trenggan” 

Tuamiosh Adjarkap 
»Hidap Betol" 
UMINAH jang baru ber 
umur sekira 20 takan te 

| lan memproklamirkan 
“nja” di Trenggan, kano 
| Bandak, kab. Bantul (Jogja). 

»Iiangkat” | Sebaga?  patihnja 

Pn Gmn disekita 3 jo. itarnja jang 
djadi pengikut ,,Hidup betul”, 
suatu aliran ,,kepertjajaan” jg 
belim lama (mbul didalam mas 

|jarakat telah mengadakan per 
siapan untuk mean: kena 
than yratu k 

Diantaranja mendirikan ,,is- 
“tana”-nja, dengan memindah. 
kan salah satu rumah milik da- 
ri salah seorang pengikutnja, 
jang letaknja agak djauh dari 
tempat tinggal di Prenggan, Un 
tuk mendirikannja, ,,ratu ke- 
nja” Trenggan mempergunakan 
uang jang diterimanja dari pe- 
ngikut?-nja jang sebenarnja 
'akan "dipakai untuk 'mengada- 
kan tanggap Warsa didaerah 
Magelang, 

Perlakuan tembailap »ratn kes 
nja” Trenggan “mirip dengan 
perlakuan para dajang2 terha. 
dan ratu di Diawa, jakni dgn, 
mempergunakan sembah. 

Tuminah sebagai ratu ke- 
nia” tidak lama duduk ' diatas 
Sinegasana, Baru? ini dia 'ter- 
'pakta meninggalkan ,,istana- 

|nfa” dan telah #da'ditrngan bi. 
hak jang berwadiib. Basaimns 
na kendasnhja dewasa ini ratu 
kenia Trensgan” m  Timinah 
itu belum diketahui, (K,R.), 

| 

  

3     
   

Ke Sea an 

Pen 

Dan sewaktu? 

bahwa, pengura- 

didjalan Djembatan 

    

dan sigaret buatan Amerika 8 35 3 
.Isen, (Antara-UP). 

    

  
  

wa
  



    . Malam me 
- Bari Nasional 
“Sebagai atjara penutup      

  

    

      

    

gam tergantung simpang- (£ 
bendera2 ketjil dari ker- 

tas, Ka Sang Merah-Putih 
( Bintang Lima. 
“Kata pembukaan diutjapkan 

'oleh ketua Panitya persiapan 

a Tionghoa gan disalin ke ba 
hasa Indonesia oleh tn. Oei 

Hui. Diterangkan pandjang 
Jebar tentang kemadjuan2 jang 

- kini telah ditjapai di RRT da- 
segala lapangan. Sedjak ter 

lepasnja dari ikatan rantai im 
perialis pada tg. 1 Oktober 
949 semua tenaga dam ichtiar 

negara, 
Di lapang pertanian umpa 

manja kini RRT telah mentja 
pai produksi berlipat ganda. 
lebih besar dari sebelum pe- 
“rang, di lapang perekonomian 
“pun didapat kemadjuan pesat 
“sekali, sehingga penge'uaran 

- keuangan negara dapat berim- 
“  bangan dengan pemasukannja 

“— sartinja begroting tidak tekor. 
“Soal perairan telah diutama- 

kan, itulah sebabnja maka de 
wasa ini bahaja bandjir men- 
djadi kurangan. Perkembangar 

  

  

    

    

   

        

| budajaan madju sekali, gera- 
kan pembanterasan buta hu- 
ruf dalam negeri terus diper 
heibat, agar da'am wakty ig 
sesingkat2nja seluruh rakjat 
diharap dapat membaija dan 

“menulis. Perbaikan djalan2 
“baik kereta api maupun mobil 
. djuga diperhatikan. 

Sekean ringkasan ketera-      

   

    

kata mengharapkan diIm mem 
: peringati genap 3 tahun berdi- 
rinja RRT agar perhubungan 
Indonesio—Tionghos mendja- 

Gi bertambah erat. 
2 akatad sambutan diutjapkan (1 

oleh ketuz CHTH tn. Liem 
Siauw Tjong, Ki Ronggo seba- 

2 gai wakinja Residen dan tn. 
-Surjadi wakil Walikota. 

Kemudian oleh ketua dibagi2 

    

daan peringatan Hari dan 
al RRT di Semarang, pada 
malam bertempat di aula 

You Ng, telah Danang re 

    
    
   

    

   

   
    

  

   

  

   
   

  

   

Lo Liong Kian dalam bahal 

| dikerahkan untuk pembangunan | 

di lapang pendidikan dan ke-| 

ngan ketua jg dalam penutup| 

  

Mulai pengumuman ini 

Batik Gari segala golongan, 

rap datang dikantor. 

untuk menerima Si 

bahan2 ketik lainnja. 

lam bagian jang ke 2. 

Harap diperhatikan. 

Pi   

rah. Surakarta dengan perusahaannja, jang ingin dapat 

bagian mori dari Usaha pemusatan Import mori, diha- 

| operasi -BATARI" 

Permintaan bagian mori ditunggu paling kasib tgl. 

15-10-1952. Sdr. jang kaseb mengirimnja, akan dapat dat 

Ta Pengurus pekan | 
Diumumkan tgl. 1-10-1952. 

    

diumumkan para pengusaha | 

jang berkedudukan di Dae- 

dalam pembagian mori dan 

  ( WIGN JODINOMO) 

  

Mulai 1861 s/d 1960 dalam 

bah Primbon Pontjowarno. 

| Buku besar ukuran 18.X 26 

Pesanan sekarang tjuma Rp. 

    

Almanak 100 Tahun 
Dji Shio dan hitungan Wuku dan Pranotomongso, ditam-' 

Harga Rp. 50.— terbit 10-10-52. 

ngat terbatas maka tidak kirim pada agen2. Harap lekas 
pesan langsung pada penerbit supaja tidak kehabisan. 

N.V. , TJERMIN 
PASAR BESAR 176/M. — SURABAJA. 

4 penanggalan berikut Tjap 

cM. tebalnja 300 halaman. 

27.50 prangko. Ditjetak sa- 

    
  

  

SALATIGA. 
Udjian penghabisan 

P.CG.A.N.   
| - kan piala2 kepad para peme- 

|. nang dari perian jg di 
adakan untuk memihkan pera 
jaan tsb. Nama2 para peme-- 
nang satu per satu dipanggil 
oleh tn. Liem Tiong Koen. 

Selesai pembagian hadiah2, 

-perdjamuan dimu'ai. Sembari 
“merasakan daharan jg keluar 
“silih berganti, para tamu dapat | 

| menikmatkan sang mata pada | 

|. pertundjukan2 jg susul menju 

“sul dan sang telinga mende- 

ngarkan berbagai lagu, njanji 

“an dan tetabuhan dari murid2 
sekolahan Tjonghoa. Ma'am re 
sepsi :sb jg dimulai djam 20 

| telah berachir pd. pukur 22.30 

dengan puas dan gembira. 

Dan dengan ini maka peraja- 

| an Hari Nasional RRT di Se- 

pi . marang telah selesai. 

3 ' KEDJAHATAN2 DI LUAR 

| KOTA. 

- Kedjahatan2 di luar kota Sema- 

| rang waktu belakangan ini nam- 

“sak meningkat, gangguan2 keama| 

nan terutama di daerah Salatiga 

mulai hangat lagi, ini disebabkan 

| karena gangguan2 dari gerombo- 

| Ian pengatjau Sujud cs. dan Wa- 

' Iujo Muksin cs. jang ternjata bu- 
kan sadja mengganggu keamanan 

'masjarakat desa, tetapi pun ken- 

| daraan2 jang liwat di daerah itu 
— seringkali dapat serangan, dibegal 

dan ditembaki. 

Telah kita kabarkan kemaren, 

|. bahwa dekat Lemahabang Urga- 

|. ran sebuah truck merk ,,Victory” 

. telah ditembaki, hingga sopirnja 

tewas dan 9 orang penumpangnja 

'mendapat luka2 berat dan dira- 

wat di Purusara Semarang. Tiuck 

nja karena slib telah menabrak 

.pohon dan hantjur. 
Rumah pak bekel desa Klodran 

Salatiga pun kedatangan 3 orang 
“pendjahat bersendjata api. Ba- 
rang2 seharga Rp 3850.— dirarpok 

dan ketika hendak meningga'kan 
| rumah itu, isterinja pak bekel di- 
| tembak hingga tewas. 

Seorang 
| Mranggen dibegal, pendapatan 

. nang pendjualan dan thermosnia 

      

     

    

   
    

  

   
     

   
   

      
   
   
   
    

   
   

     

    

F sedang diusut. 

pendjual ys-Jilin dil. 

Baru2 ini di Salatiga telah di- 
adakan udjian penghabisan dari 
murid2 P.G.A.N, (Pendidikan Gu- 
ru Agama Negeri). Udjian ini 
pertama kali diadakan. Udjian li- 

san akan dilangsungkan besok 
tg. 8 Oktober j.a.d. 

Atjara Hari Angkatan 
Perang. 

Berhubung dengan Hari Ang- 
katan Perang pada tg. 5 Oktober 
ja.d. di lapangan Kridangga 
akan diadakan upatjara jang di- 
mulai pada djam 7,30 pagi. Sele- 

sai upatjara lalu diadakan de- 
monstrasi oleh pasukan2 jang 

KALAU SANG KAMBING SU- 
DAH MELALUI DJEMBATAN. 

Pepatah ada bilang: Kalau sang- 
kambing sudah melalui djembatan, jg 
lain2 segera menjusul. Demikianlah 
setelah 3orang pendjahat ulung jang 
satu antaranja pada Minggu pagi me 
lepaskan tembakan pada polisi di Gg 
Warung, seperti kemaren telah kita 
beritakan, tertangkap, jaitu Suradi 
asal Mranggen, Djasmin asal Demak 
dan Toho asal Klaten, maka polisi 
telah menangkap pula tain2 pendja- 
hat jg mendjadi komplotannja, ialah 

Kasmuri dari Semarang, Repat dari 
Djepara dan Kasmin dari Semarang. 

Dalam pemeriksaan ternjata mere- 
ka selain mempunjai  sendjata 
api gelap, djuga bersekongkel dalam 
penjimpanan sendjata gelap. Perkara 

  

Sport 

  

Olahraga Porap. 
Hasil2 perlombaan renang 

Porap di Djakarta hari ke 4 
sbb: 50 m. gaja dada: 50 m 
gaja bebas: 
Terr. 1 278.3 detik 227.5 detik. 
Terr, II 280.6 detik 225.4 detik. 
Terr. III 266.4 detik 239. detik 
Terr. IV 261.8 detik 209.4 detik 
Terr. V 259.6 detik 212.5 detik 
Terr, VI detik detik 

Terr. VII 284.2 detik 242.7 detik 
AURI 302.- detik 231,6- detik 
ALRI 257.- detik 200.8 detik 
Djakarta Raya 280.3 detik 

    

  

  

  

   

'Aneka Djawa Tengah 
ada di Salatiga. Pada djam 10 
pagi akan diadakan upatjara 

penghormatan di Taman Baha- 
gia. Pada petang hari di Balai 

| Pradjurit akan diberikan hadiah2 
pada para pemenang 

tjam2 perlombaan (badminton, 

biljart, bridge, tjatur), disam- 
bung dengan malam hiburan. 

PEKALONGAN. 

Pertundjukan bioskop 
: : keliling. 

Atas usaha Kespenmob daerah 
Kedu-Banjumas-Pekalongan di 
Purwokerto, pada tanggal 
29-9-52 malam di Kes€esi (Kab. 
Pekalongan) telah diadakan pe- 
mutaran film jang mendapat per 

dari ma- 

ihatian sangat memuaskan dari 
rakjat. Menurut taksiran djum- 
lah penonton pada malam itu 

ada sebanjak 13.000 orang, se- 
dang film jang diputar jalah ,,Ge 

lora Indonesia” No. 67, 68, 69 dan 

film ,,Rakjat Memilih” dari P. 

FN. 
Selandjutnja pada tgi. 30 Sept. 

sampai dengan tgl. £ Oktober j. 

a.d. pemutaran film sematjam 
itu akan diadakan berturut-turut 
di Doro, Paninggaran, Bandar, 
eng dan Limpung. 

Se AE 

Men 

  

Djumlah kedjadian: tg. 30-9 
dari 34 obligasi R.I. Rp. 1.817. 
100.—: Escomptobank Rp. 6400. 

—, Nat. Handelsbank Rp. 600.— 
N.IL.S. Rp. 10000.—, Vorstenlan- 
den Rp. 1000— De Ooskust 

Rp..500.—: Batoe Djamoes. Rp. 
1000.— 

Hari ini 345 obligasi R.I. djuga 

diperdagangkan dengan kurs 
38-44 5 dan sebagian jang diper- 
oleh para pembeli. Karena terla- 

lu banjak permintaan, coupure 
ketjil tidak tertjatat. Dipasar sa- 
han sedikit kedjadian. Escompto- 
bank 2804, Gebeo 22070, 314 Yo 
N.I.S. 1937 II 135X, Sem. Stoom- 
boot en Prauwenveer 220” dan 

14 pref. Unilever 550x.  Cul- 
tuurbank kemaren ex 154  divi- 

dend dgn. 22575 pendjual dan Te-   
Bursa D jakorue | 

  

SE MU ET ki 

    

'     1 

  

Su 
2 

Sebab... 
Blue Band ini, dibikin 

menurut kebendak 
ribuan kaum Ibu. 

      

  

   

Warnanja 
litjan, berkilan 
sebagai emas! 

  

Baunja 
sedap, menimbul- 

kan nafsu makan! 
— 

Rasanja Sab 
lezat, sebi: 

Blue. Band bi 
pilihan Njonjat 

2 

t 2 AG . 

2 yA Tag 3 : 
Ng, ri Ai 

Kn 
$ 

| 

| 

  

Eb 

  

buatan UNILEVEB. 

Sma Fan £— na nata mama — 

TP Tenan HANJA 
an nana 

  

     

      

    

Tn Persediaan tiepat habis, karena Sena. digemari! 

Blue Band dengan bunga matahari, 
kini memenuhi permintaan tiap? Njonja-rumah! 

Sesungguhnja! Telah Jama diharapkan. Pudjian serta 
pudjaan dari kaum Ibu jang tidak terhirung banjaknja, 
menundjukkan betapa gembiranja mereka menjambur 

IN Blue Band ini. Rasakanlah margarine jang lezat, mag 
warnanja kuning keemasan serta baunja jang sedap ic: 
Margarine ini adalah idam'-an Njonja, untuk Njonja ja 
dan untuk seluruh keluarga 

Se ET el Pari 

  

kaja akan Ta dan mempunjal warna bagaikan sinar surja. 
88. 52.Z-3.155-8 

  

SCHOONHEID3VERZORGING 
HANDBOEK VOOR DE HUID- EN HAARVERZORGING 

MANICURE EN HYGIENE 

C.L. Anth. “van Uden 
Met een inleiding van Dr. Ch. A. Gotte, vrouwenarts. 
Tweede vermeerderde druk: Vele tabellen. 

Met ruim 150 illustraties. 

“Prijs Rp. 2580 
Bestellers buiten Semarang Worden beleeta ment tegelijk 
met hun remise 
Rp. 1.50 voor porto en verpakking te zenden. 

N.V. vjh 6.0.1. vag DORP & Co. 
BODJONG 21 - — SEMARANG 

  

SLS LK 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

M.S, RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 

  

memang 

Dokter 

R.V. Soedjito 
Pandanaran 66, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil : 

Menolong wanita bersalin dan 

Praktek Umum 

Djam bitjara: 

Rumah: djam 7—9.30 

djam 4.30—6.30 sore 
R.S. Elisabeth .10.30—11.30   
  

  

» PEPERMUNTY. 

Na 

  

Jacobson v/d Berg & Co. N.V 

y BARU TERIMA LAGI: 

Speda -,,SIMPLEX“ dan JRALEIGH« 
Laki dan Perempuan 

Masin tulis merk: ,, HALBERG” 
Portable. Modelnja ketjil dan Mungil 

$ Toko Speda 

H. ABDULKADIR | 
Dae Seteran 10 — SEMARANG — Tilf, 1954   

  

    
        

  

tag 

Naba 
£ | 

RT 
5 
3 2 | 
Aa 

KAN 

Onupeo £ PAKAILAH INI OBAT MATA RUN "1 lg 

- BAN SAN YOK PANG KAPASAN No. 215-218-220. ttf, 637 N. SURABAYA, 

Bisa Dapat Beli Disegala Rumah Obat dan Toto P & D. 

PEKALONGAN: 
1. ENG THAIJ KONGSIE. | Toko Obat BAN SENG HO. 
2. Toko Obat TJEE AN HO. Toko THIO ENG TJHIANG. 
3. Toko KHOE HAN KIOR: 5 Toko TJHIA YAUW FAN. 
4. Toko Obat THAIJ 8. Toko THAIJ HWA., 

TJOEN HO.|9. Toko Obat ,V IC IT”, 

  

  
  

KURSUS-KURSUS TERTULIS: 
Djaru-Potret, Djuru-Sihir, Djuru-Pengetik, 

Bahasa Inggeris, Papan-Hitung, Gerak-Badan, 

Keterangan dikirim pertjuma. Djika ingin terima prospektus 
lengkap, harap kirim satu rupah. 

: HERMES INSTITUTE 
(Mr/210) — Bandung 

  

  

  

Ditjari 
Satu RUANGAN of 

RUMAH buat Toko 

Suka kasi karugian. 

FEOOLEDON 

ju. 17 tahun) Patricia 
INDRA 

5, km Tam Gia, 

Besok malam 
di teruskan 
di Roxy 

Keterangan dengan surat pada 
ini S.K. No. 3/2971. : 

t ! 4 

KOSTHVIS (Pondokan) 
  

CITY CONCERN CINEMAS 
lai malam Pengabisan Film terbesar dalam BEWARNA 

Medisa 

,Aladdin And 
His Lamp 
fjerita tersubur dari 1001 Malam 

7.-9.- Prabian Nights Tbrillsl Fxcotic Pesuti'es | 
Besok malam Gilbert Kolavd (the Cisco kid: 
premiere Chris - Pin - Mariin - Evelyn Brent 

Robinhood of Monterey' 

  

Sands ea Joba   
  

  

untuk Pegawai Kantor, 
Tentara dan Polisi 22 ga 

Keterangan: ad 
Nj. M, SOEMARJONO LWUA iri malam D. M. B. 

' Sekaju 213 5-49 Alexis Smith — 
lu. 17 tebun) 

Scctt Brady # 

  

  

  

     
   
    

       
   ENTRANCE 

  
PE c001. 1282, KING FEATURES SYNDICATE, Is 

— Rogers, apa jang senajad? 

  

   
    
     
    
   
   
   

  

Hope dan aku sedang berdjalan. 

Pa WALKEP Me! £ 

     
          

    
ERTY 2 IM WORRIEDP PRO 

k: 4 ABOUT JOHN 
  

   
  

Sta" Ako dash! belaka Apik 
pa jg telah meruntuhkan gerbang  sebenarnja jg kauperbuat dgn . 
masuk  pertambanganku? (kapten ' mengintip2 sekitar  pertamba 
Gunn pura-pura datang bertanja) nganku.... tjoba katakan! 

— Aku tidak tahu, Gunn. Leda — Kita bitjarakan hal itu 
kan itu terdjadi tepat pada waktu ' kemudian, kapten Gunn. Pada 

saat ini aku tjemas akan ke 
adaan John Hope ini. 

    

    
    

    
| Besok malam 

»79 (13 th) 

Royal 5-7. I.- 

Avita Lhoest 
Rick Vallin 

Pa 

“£ Bertarungan —     besok malam 
  

Ia mem 
seorang 

— Ja luka berat. 
butuhkan perawatan 
dokter, lekas !! 

— Kau bawa dia kedjalan 
besar. Nanti kuambil kendara 
an dari kota.    

— Marshal Ro y jare me 

Johvny Weissmuller 
2 » ya 

»Capiive. Girl 
Ll. Johnny merulurg Wanita Lizr di Riwbu 

Peibet wa 

Iheuen Sumarni 

sekali, total Rp 200 lebih diram- gal Prauwenveer 12, ex  divi- (Blakang Bioscoop Metropole) : U d # G « 

pas. Ketika anak pendjuai js-lilin 251. detik. dend dengan 1485 pembeli dan Bodjong — Semarang. 1 n EC g C 0 v es t $ r l 

itu menangis, telinganja sebelah 41757 pendjual. Saham Aku ke-|1 kamar 2 orang: Rp» 400.— The inside story cf America's daring Police Women 

Kanan lalu dipotong Jengar pisau Ro R rs 78 maren masuk rubrik B. “Untuk 1, 1 ', Rp. 250.— Hebat das Gempar! | Oleh si pembegal. | yY oge saham ini ditawar pembeli 60005. : GWAND - AR ATP MANA tg 

Ana Ia n alam Penghabisao ju. Seg. umur) 

IG THATS Youre 1s ELL TALK $ “aeig FIP BAD! Te en 3 an) | 5.7.9. Don Barry-Mary Beth Tn mende-Ook Janin) and 

£ — STORY! WHAT |. SEMUT THAT Ha Nge 1 po J b 
1 ICKLA ULL FETCH A TH BLAST COULP HAVE PER NN LA Pak Soga” PK eorOe. SUnE LA Mon ras an uame Dance Jubilee 
aa EP MY MNE | HOPE AND I AROUND PA RIGHT NOw 25 Songhits! and Big Cast of Varizty,,Favorites 

Menarik dan Mengguwbirakan 

Johnny Weissmwuller 
Buster Crabbe 

Buster Grabke pe. 

dan Gempar ! 

— 

Captive Giri 
lni Malam Penubabisan (u. 13 tahuo) 

Cbater Hiarro | 

»Apa Salahku ?” 
film Inponesia baru jang menarik ' 
  

premiere 
mang seorang jang paling un 5 m0 Tomo 9, ra 
tung didunia. Ledakan tadi (17 th) 

sebenarnja harus ' membunuh TA g 

mereka keduanja!! (afatan Rok aja Ii — 

pikiran kapten Gunn).. Chia Sia Lie 

8 Lo Cata Chbisa 

Besok malam 
To. 9.17 tb   

«Bagi 

tai Vataca Kang lu. 

Lung Fu Tu,Kiang Kung 
Alaadin s., lampu Wasiat 

15 tabuo|   

»Rex“ Ini malam Ini malam ,Mletropole" 
5x 779k dim. bl pengabisan 5.15- 7.15- 9.15- 

FROM THE SMASH STAGE SUCOEani 
Paramount presents 

WILLIAM 

Doyetas- BENDN- Da 
in WILLIAM WYLER'S stone anesiers 

Detective Story. 
beb an Kla Tae akik 1 mg SL (pgn en AU DNEYINGSLEY 

  

  

      

    

INI MALAM F# ' 

PREMIERE 6 
»9 RIO N- Naa nata . sad Jana In love! 

5.00 7,00 9.C0 ya MONTALBAN &: 
(17 th) 

Pp 

10 Songhits jg 

Populsir. 

Kam is Movis CALHERN -Ann “Ann Nu 

meresap hati (“ps Smara Dua » Dua Pekan" 

  

so alam nee 

Premiere Kala OI : 

»Metropote” WOMAN'S 

AE AN Mei Na 
(172 tahun) ST ah 

Bintang  gemi- 

ang dim peranan 

nja jg tersesar! hg 

Penuh dengan 

kekuasaan .,... f 

kesedihan ,.,.. 

romantik dan 

actie hebat. 

per LAN CL ba an ggg Tai 

  

.DJAGALANY INI MALAM Premiere 7.00. 9.00- f13 thl. 

na NT UtkHariEsokJg Gemilang Paling Baru 
EXTRA: Warta Berita R.R. T, jang paling 2 

  sia 

SOLO "| Mulai main tg. 29 Sept. /d2 Oct. | 
“TFILM TIONGHOA 

»Dusun Nan Djauh" 
Masaalah pembagian tavah di Negara 

pa TIONGKOK 

Drubi, VIL No, 6867111 A/T1K 
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