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mengetahui hari Senin menjata- 

man: 
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Kakak Pron Adik Setud 

  

x AFP 

hammad Moss2deg dan golougan 
jang menjokong pemerintah Za- 

kekuatan kira-kira 5.000 orang 
bersendjata bedil dan kini sedang 
menetap didaerah 

  

   

ah pegunungan 
sebelah barat daja kota Shiraz. | 

Perpetjahan itu kabarnja tim- 
bul karena kepala suku, Khosrow 
Boyere Ahmadi, menjokong Mos 
sadeg, sedangkan  saudaranja, 
Zarghame Boyere Ahmadi, me 
njokong pemerintah Zahedi. 

Pemerintah Iran menurut AFP 
menaruh perhatian besar kepada 
soal ini, karena adanja perpetja 
han dalam suku Ahmadi itu da 
pat mempersulit perundingan2 
jang kini sedang diadakan antara 
wakil pemerintah di Shiraz, Ali 
Heyat, dan wakil2 dari suku 
Ghashkhai, jang menurut tradisi 
bermusuhan dengan suku Boyer | 
Ahmadi. Perundingan itu diada- 
kan dengan harapan, bahwa ada 
nja persekutuan antara - suku 
Ghashkhai dan suku Boyer Ah- 
madi akan dapat membuka ke 
mungkinan  tertjapainja — suatu 
kompromi dalam perundingan? 
itu. (Antara) 

  

4000 PESAWAT TERBANG 
AMERIKA UNTUK MENG- 

ANGKUT SENDJATA 
s ATOM. 

Kalangan2 ketentaraan jang 

kan bahwa AS kini mempunjai 

diperlengkapi alat2 untuk 
membawa sendiata2 atom, 

Dikatakan bahwa dari djum- 
lah tersebut baru ada Naa 
jang sanggup mengangkut bom2 
zat air jang lebih besar dan dah- 

t djumlah 
pembom jet B-5 jang . chusus 

dibuat untuk ak, melakukan pembo- 

  

FP MENGABARKAN dari 
ran, bahwa menurut berita2 
diterima dari Shiraz, Iran 

suku Boyer 
terdjadi perpetja- 

golongan jang menjo 
a71 menteri Mo 

Ta 

djabat2 Konsular Indonesia 

nutupi kedatansan Sultan. 
telah meminta idzin untuk 

  

dur ke Takeungon 
Usaha Mengembalikar 
Keamanan Di Atjeh 

Mendapat Kemadjuan 

MENTERI Dalam Negeri 
Prof. Hazairin menerangkan Se- 
lasa pagi kepada ,,Antara”, bah- 
wa pemerintah didaerah Atjeh 
sekarang telah berdjalan seperti 
|biasa dan 'usaha2 pemerintah un 
tuk mengembalikan keamanan 
ternjata mendapat kemadjuan. 
Gerombolan2 sekarang rupanja 
bergerak kedaerah ' sekitar laut 
tawar Takengonz. didaerah itu 
mereka mungkin akan mendiri- 
kan pusat gerakannja, setelah kini 
didesak mundur terus oleh alat2 
kekuasaan negara, 

Oleh Menteri Dalam Negeri di 
katakan.- bahwa “lalu-lintas. di 
djalan-djalan “raja telah diatur 
kembali. dan djembatan2 ig tadi 
ya dirusakkan -oleh  gerombo- 
an2, kini sedang diperbaiki. 
Atas pertanjaan, oleh Menteri 

ditambahkan, bahwa tentang soal 
vemetjatan Daud Beurecuh “dida 
am kedudukannja sebagai guber 
yut jang diperbantukan, waktu 
ni masih. dalam penindjauan pe 
merintah, jang segera akan me 
igambil tindakan, djika bahan? 
iang diperlukan telah tjukup ter 
Kumipul. (Antara) 

-Sovjet Uni pada hari Senin te- 
lah menjampaikan  djawabannja 
kepada kedutaan2 3-Besar Barat 
di Moskow, mengenai undangan 
umtuk menghbadliri konperensi 

| menteri2 Juar negeri 4 Besar di 
Lugano (Swiss) bulan depan. 
Naskah dari djawaban itu belum 
diumumkan, tetapi kalangan jang 
biasanja mengetahui men 3 
bahw:. Sovjet .mengadjukan usul. 
balasan, supaja diadakan konpe-   ini masih dim tingkatan produksi 

: rensi 5-Besar termasuk RRI. 

  

: Ni nerentah Tetap 

Waspada 
Segala Kemungkinan Infiltrasi Di Se- 
laruh Wilajah Indonesia Mendapat 

' Perhatian Pemerentah 
& BERHUBUNG DENGAN adanja kabar2 tentang infiltrasi 
perombolan2 bersendjata dari Irian Barat kewilajah Indonesia, se- | 

Gerombolan Mun- 

orang anggota kabinet menjatakan kepada Antara, bahwa sampai 
sekarang pemerintah tetap waspada terhadap infiltrasi jang de- 
mikian itu. Diterangkan seterusnja, bahwa semua kemungkinan 
adanja infiltrasi dari pihak mana pun djuga kedalam wilajah Indo- 
nesia mendapat perhatian sepenu hnja dari pemerintah. Mengenai 
infiltrasi dari Irian Barat itu sendiri dikatakan, 

rangka pembitjaraan2 mengenai usaha mengatasi 
bahwa didalam 
soal keamanan 

seluruhnja, maka soal infiltrasi Irian Barat itupun telah ber-kali2 
mendjadi bahan pembitjaraan ka binet. 

Sementara itu patut dikabarkan. 
. bahwa pembesar2 militer di Djakar 

ta masih belum dapat memberikan 
pendjelasan2 tentang kabar2 menge- 
nai infiltrasi di Irian Barat itu ke- 
fjuali menundjukkan pada  ketera- 
ngan pihak MBAD beberapa waktu 
ig lalu, bahwa meskipun kemungki 
nan infiltrasi itu memang ada, akar 
tetapi masih samar2 dan kini masih 
ditunggu laporan2 jg lengkap dari 
T.T. VH di bahagian Timur Indo- 
nesia. : 

|. Keterangan Djabir Sjah. 
Mengenai berita-berita ten- 

tang infiltrasi di Teluk Kau di 
Halmabera jang dilakukan dari 
Irian-Barat, residen jang diper- 
bantukan kepada menteri dalam 
negeri di Djakarta, Djabir Sjah 
menjatakan, bahwa menurut ke- 
simpulannja dalam keterangan 
kepala bagian politik propinsi Su 

Muka  Manu- 
sia Makin 
Ketjil 

DR. JAMES KRYGIESR, se- 
orang ahli dalam ilmu orthodon- 
tik dari Wilmington,  Delaware 
(A. S5.) Senin mengatakan dimuka 
sidang tahunan dari Perhimpun- 
an Dokter Gigi Amerika Serikat, | 
bahwa Pa MN makin Ia- 
ma « sefjara berangsur-angsur se- 
makin ketfjil, Memisat Kotler, 
evolusi manusia mengurangi 
djumlah giginja. Manusia zaman 
nirleka (prehistori) giginja 40 bi- 
dis karena demikian banjak gigi- 
nja, maka mulutnja muntjung. 

Manusia zaman sekarang, bergigi 
32 bidji. Kata Krygisr, manusia ma 
kin lama makin beradab, dan dalam 
proses evolusinja — djumlah giginja 
berkurang, dan rahang bawah dan 
rahang atasnfa semakin ketjil. De- 
ngan demikian, maka berkurang pu- 
lalah prognathisme — (rahang mun- 
tiung) dan terutama rahang bawah 
makin mundur. 

Kata Dr. Krygier, mungkin se- 
djuta tahun lagi manusia hanja pu- 

  

lawesi di Makasar telah dising- 
gung soal2 seperti adanja delegasi 
»ro-sultan, jang tidak disetudjui 
oleh gubernur Maluku, menghi- 
dupkan perasaan kedaerahan an- 
tara suku2 bangsa di Maluku 
Utara dan peristiwa Andi Azis. 

Djabir Sjah menerangkan lebih 
landjut, bahwa hubungan antara be 
rita tentang infiltrasi dari Irian-Ba- 
rat itu dengan pokok2 masalah ig 
diterakan diatas itu, olehnja tidak 
dapat ditangkap maksudnja. karena 

ku2 di Maluku Utara maupun kepa 

la2 swapradjanja berasal dari satu 
keturunan, tegasnja kepala2 swapra- 
dja Tidore, Batjan dan Ternate ber 

asal dari satu keturunan, demikian 
Djabir Sjah. 

Diterangkan olehnja, bahwa ia ta- 
hu benar2 tidak sekali2 bersangkut- 

paut dengan peristiwa Andi Azis 

ataupun peristiwa2 lain, demikian 
keterangan Djabir Sjah, jg merasa: 
bahwa pemberitaan tentang soal in: 
filtrasi itu ada  disangkut-pautkan 
kepada dirinja dan lingkungannja. 

Iskandar Muhammad Djabir Siah 
dimasa sebelum perang memegang 
pimpinan swapradja sebagai. Sultan 

| Ternate, demikian pula dimasa pe- 
merintahan Djepang. 
Dimasa kembalinja Belanda dgn 

pemerintahan Nica-nja, Djabir Sjah 

didjadikan residen mengepalai dac: 

tah Maluku Utara dan sampai ke- 
pada pemerintahan NIT kedudukan 
itu dipegangnja. 

Atas pertanjaan tentang keadaan 
| Maluku Utara jg dapat dikenal dan 
diketahuinja, ia menerangkan kepa- 
da PI. Aneta. bahwa keadaan di sa- 

na tetap aman dan sesuatu infiftra- 

si belum pernah diketahui disana 
menurut keterangan adiknja , jang 
memegang kepala pemerintahan di- 

daerah tersebut pada waktu  seka- 
rang. : : 
Tentang kemungkinan2 timbulnja 

sesuatu tindakan2 pengatjau didae- 
tah tsb Djabir Siah dengan alasan. 

bahwa ia mengenal baik rakjat di 
daerah itu ig berhasrat hidup dalam 

keluarga kesatuan dari bangsa Indo 

nesia, berkejakinan. bahwa .hal ig 
demikian tidak akan mungkin tim: 
bul disana. Disamping itu, ia menja- 
takan barapannja agar pemerintah 

tetap bersikap bidjaksana menghada   pja 20 gigi. (Antara), 

    

pi rakjat didaerah2. (Pia), 

menurut sedjarah dan ethnologi su- 

    
   
    

    

      
   

    

Selubung Kerahasiaan: 
Meliputi Kundjungan Sri Sultan Ke 

Singapura 3 ,,Saja Tak Tahu 
Apa”, Kata Mr Razif..... 1 

SUATU TIRAI BESI jang rahasia telah Lean Sul- 
tan Jogja Hamengku Buwono ketika dia sampai di Si: 
Medan hari Senen. Demikian UP dari Singapura kabarkan. Pen- 

| setempat bersikap abnormaal dan me nolak untuk mendjawab pertanjaan2 jang 
jang diadjukan oleh para wartawan dilapangan terbang, untuk me 

Salah seorang pendjabat konsular ig. 
2 La Ka La Lg mg konsulat dilandasan 
apangan terbang, 5 menit sebelum kapa' rbang datang, ditanja bila Sultan diharapkan datang dri Man 9 : 

Apa 

ingapura dari 

sederhana sekalipun, 

Dia mendjawab ,,Saja tidak da 
»at berkata apa-apa. Saja - tak 
nengetahui apa-apa.” Pada saat 
tu pendjabat konsuler tsb. ' me 
1jampaikan surat idzin untuk 
membawa mobil konsulat didja 
lan keluar untuk “ mengambil 
»rang jang dikatakan tidak dike 
tahuinja itu. 

Dalam pada itu Konsul Djen 
Jeral Mr. Mohammad Razif dgn 
mempergunakan kekebalan  diplo 
matiknja telah menghindari para 
wartawan dengan masuk kedalam. 
(uangan pabean sebelum kapal 
terbang mendarat. Bekas wakil 
Perdana Menteri Indonesia telah 
lenjap dalam dua menit dengan 
meninggalkan surat2 perdjalanan 
nja kepada  pendjabat konsular 
untuk Jari keluar. 

Satu djam kemudian UP berhu 
bungan dengan Konsul Diendral 
Mr. Mohammad  Razif dengan 
telepon dan apa jang dapat dide 
ngar hanja ini: ,,Saja tidak ada 
kesempatan untuk bertjakap2 de 
ngan dia. Saja tidak tahu bila dia 
akan berangkat atau beberapa 
hari dia akan tinggal disini. Saja 
nanti malam akan bertanja kepa 
lanja apakah dia bersedia mene 
nui pers dan besok tuan berhu 
bungan dengan saja dikantor.” 

Menurut kabar, Sultan ' telah 
nengundjungi pekan olahraga na 
sional di Medan, waktu di Atjeh 
imbul kerusuhan dalam minggu 
rerachir ini. Mungkin pendjabat2 
konsular2 Indonesia disini men- 
dapat instruksi untuk mendjauh 
kan dia dari pers untuk menghin 
darkan dia dari pertanjaan2 me 
ngenai kerusuhan2 di Sumatra- 
Utara dan terutama mengenai be 
rita jang belum dapat dipastikan 
tentang penjelundupan  sendjata 
dari Malaya” ke. Sumatra-Utara 
sebelum kerusuhan2 itu terdjadi. 

Peristiwa itu adalah untuk per 
tama kalinja bahwa - pendjabat2 | 
konsulair dari suatu negeri telah 
berusaha -dengan keras untuk me 
rahasiakan kedatangan seseorang 
jang amat penting. (Antara) 

2 KAPAL DJEPANG MENDA- 
RAT. DI TANIMBAR. 

Setelah peristiwa kapal  Dje- 
pang .,Tosomaru” jang ditangkap 
oleh jang berwadjib  diperairan 
Maluku Selatan pada bulan Djuli 
J-b.I., Antara mendapat kabar bah 
wa pada tgl. 5 Agustus jang baru 
lalu, djuga dua buah kapal Dje- 
'pang telah singgah dikepulauan 
Tanimbar dikampung Adodo. Sa 
tu diantaranja bernama ..Gukki 
maru” dengan anak-buah 80 
orang. Mereka tinggal -hanja 24 
diam disana kemudian menghi- 
lang sesudah mengadakan tukar 
menukar barang dengan pendu- 
duk kampung. Kabarnja mereka 
sedang tjari kawan2 mereka jang 
diduganja masih ada tertinggal di 
pulau2 bagian Selatan sewaktu 
mereka menduduki Indonesia da 
lam perang dunia kedua. Kedua 
:kapal itu berbentuk kapal nela- 
jan. $ 

Penjelundupan 
Sendjata Malaya 
Kemungkinan Tetap Ada 

DJAWATAN BEA dan Tjukai 
Pusat di Djakarta memberikan 
keterangan, bahwa kemungkinan 
penjelundupan sendjata dari Ma 
laya ke Atjeh memang ada dgn 
tidak diketahui oleh  pedjabat2 

|douane jang ditempatkan pada 
pos2  disepandjang garis pantai 
Atjeh. 
| Keterangan ini. diberikan atas 
pertanjaan ,,Antara” tentang be 
rifa2 mengenai penjelundupan 
sendjata api dari Malaya didalam 
bubungannja dengan kekatjauan 
jang timbul di Atjeh dewasa ini. 

Didapat keterangan selandjut- 
nja, bahwa sebagai akibat daripa 
da kekatjauan di Atjeh itu, me 
aurut laporan jang diterima di 
Djakarta, ada dua pos douane di 
pantai Atjeh jaitu di Langsa dan 
Lho Seumawe jang kini sudah 
tidak bekerdja lagi  disekubkan 
pedjabat2-nja sudah. menjingkir 
ke Medan. Menurut laporan itu 
djuga, maka setelah dilakukan 
penjelidikan jang seksama, dalam 
kapal2 ig “berlajar setjara legaal 
tidak ada kedapatan penjelun- 
dup2. 5 

Perlu diketahui, bahwa garis 
pantai sekeliling daerah: Atjeh itu 
pandjangnja adalah lebih 
1000 km. (Antara) 

PEDJABAT2 DUANE dan kepo- 

lisian di Penang (Malaya Utara) sa 

ngat gusar atas berita2 dari Djakar 

ta mengenai penjelundupan sendja- 
ta2 api dari Malaya ke Sumatera 
Utara jang terdjadi sebelum petjah 
nja keributan2 di Atjeh itu, akan te   
tapi mereka menolak untuk membe 
rikan keterangan2 mengenai hal itu, 

     

'tuskan pada permulaan Hari PON 

    
HARIAN UMUM — ANGGAUTA S5. P. S. 

PES RARE EN ANN OI man cm 

  

  

  
Para peladjar Sekolah Menengah di Semarang jang pada hari Senin 

bt. telah mengadakan demonstrasi untuk menuntut supaja harga buku 
peladjuran diturunkan. Dengan membawa pelbagai poster para demons- 
tranten tadi menudju ke gedung Papak untuk mengluarkan isi hatinia 
dihadapannja Gubernur Budiono. (Gambar: Suara Merdeka) 

  — 

Sehabis Reses Parlemen 
Pemerentah Akan Beri Keterangan Me- 
ngenai Atjeh: Dalang2 Pemberontak 

| Atjeh Sudah Diketahui 
KETUA PARLEMEN, mr. Sartono, pada hari Senin mene- 

rangkan kepada pers, bahwa pemerintah sehabis reses parlemen 
pada tanggal 12 Oktober nanti akan memberi keterangan ten- 
tang peristiwa Daud Beurcuh dihadapan sidang. Kalangan parle- 
men dalam pada itu menjatakan, bahwa masih belum ditentukan 
apakah keterangan pemerintah itu akan diberikan dalam sidang 
terbuka atau sidang tertutup. Tentang kemungkinan akan diada- 

mengadakan penindjauan itu, karcna dichawatirkan akan menam 
bah panasnja keadaan. Ta 

Sementara itu. dari Kutara 
pat diwartakan, bahwa mem 

ja da-    
   
   

  

| Pertemuan 
poran para gerombolan ig da ge 4 B 
tahan, peristiwa " Atjeh itu telah di it 
siapkan dirumah patih Bindjai, Ha- " DESsar 
djad, seorang berasal Atjeh. 

Hadir pada  rundingan-persia persiapani India Akan Adjukan 
itu, selain patih Bindjai sendiri, ia- 
lah beberapa “orang2 dari 

(Resolusinja: Utk Tje- 
Menahan suk UR, ja Ne Bia £ Atjeh, terdiri “dari wedana Tg. Pu Bah Iri - Hatr Rebu-an 

ra, kepala kompi Sidikalang. Its. Kehormatan Sbs, Pe- 
Ibrahim Saleh, kepala kompi Keban anta Tai na 
djahe, . bekas kepala 'kedjaksaan nga D1 nisiatip 
Atjeh, Hasan Ali dan beberapa pe- . . 
muka Atjeh lainnja. 

Pada .rundingan. itu: — menurut 
laporan gerombolan ig ditahan tadi ! 

— semula, dinjatakan agar pembe-' 
rontakan dimulai pada. tanggal 10. 
September (peringatan Hari 1 Mu-! 
haram), akan tetapi kemudian di pu' 

PADA HARI Senen India me 
ngumumkan mungkin tidak lama 
lagi akan mengadjukan sebuah 
resolusi kepada Perserikatan 
Bangsa2 untuk minta diselengga | 
rakannja pertemuan antara kepa | 
la2 negara Empat Besar. Pengu- ! 
muman ini diutjapkan oleh wakil 
India V.K. Krishna Menon dimu . 
ka sidang persidangan umum ' 
PBB. Seperti diketahui Menon 
adalah penjusun perumusan me- 
ngenai masalah tawanan perang, 
jang berhasil membuka djalan 
bagi perundingan2 gentjatan sen 
djata di Korea jang waktu itu ' 
matjet, i 

    
HI sadja, berdasarkan perhitungan, | 
bahwa pada hari PON III itu, umum 
nja pemimpin2 Atjeh akan berkum 
pul di Medan, dan Atjeh sendiri ka 
rena dikira akan berada dalam sc- 
matjam suatu vacuum”, hingga de 
ngan demikian gerombolan lebih 

mudah dapat melakukan serangan2- 
nja. 

Kompi2 Sidikalang dan 
Kabandjahe ke Atjeh, 

kannja penindjauan oleh pihak. parlemen kedaerah Atjeh, kala- (liter jang langsung, amelainkan 
ngan tersebut menjatakan, bahwa anggota2 jang berasal dari | pelaksanaan suatu rentjana untuk 
Atjeh sendiri rupanja masih menganggap belum waktunja untuk |pekerdjaan sosial, teknik dan 

   A 
TAHUN KE VII No. 187. 

  

Elizalde: Asia Tengga- 
ra Pusat Antjaman? 

Daerah Udjian Bagi PBB: Tempat Ter- 

luang Di Asia Tenggara H 

Pekerdjaan Sosial-Teknik Dan Ekonom: 
J. M. ELIZALDE, menteri 

Senen menerangkan didepan sida 
tap menganggap, bahwa dewasa 
pusat daripada antjaman2”. Eliz 
sidang jang diselenggarakan pada 
pada keterangannja itu ,,karena 
wa usaha2 untuk mentjapai perd 
sanakan dibagian dunia ini. Dari 
daripada suatu politik jang ditud 
erat dan saling mengerti antara 

Pilipina, demikian Elizalde, senan 
tiasa akan memperhatikan  sung- 

guh2 masalah perdamaian di Korea 
dan Indochina. Negara saja, begitu- 
lah menteri luar negeri Pilipina se- 
landjutnja, akan selalu membantu 
dalam batas kekuatannja sendiri se- 
mua usaha ,,untuk menahan  tinda- 
kan2 infiltrasi dan gerakan? di ba- 
wah tanah jig semakin meluas di ba 
gian dunia kita ini.” 

Asia Tenggara merupakan daerah 

udjian bagi PBB, demikian Eliza!de, 
ig menambahkan: bahwa udjian ini 
baru merupakan permulaan, sedang 
achirnja masih djauh didepan mata. 

Hasil udjian ini akan menentukan 

apakah kemerdekaan politik, kea- 
manan dan kemakmuran dilapangan 
ekonomi akan merupakan barang2 
jg njata bagi bangsa2 di Asia Teng- 
gara. 

Selandjutnja menteri luar nege 
ri Pilipina. menjatakan, — bahwa 
Asia Tenggara kerap kali digam 
barkan sebagai suatu daerah jg 
tiada mempunjai kekuasaan. Te- 
tapi tempat terluang ini hanja ha 
rus di-isi dengan tindakan2 ke 
amanan, perkembangan ekonomi 
dan keadilan sosial. Djawaban jg 
tepat terhadap bahaja kominis di 
daerah tsb. bukarnnja bantuan mi 

ekonomi dalam djangka pardjang 
dan pengertian jang lebih dalam 
tentang sedjarah, kebudajaan dan 
iradisi dari bangsa2 di Asia Teng 
gara itu, demikian Elisalde. 

(Reuter) 

YUGOSLAVIA TOLAK USUL 
ITALIA UNTUK ADAKAN 
PLEBISIT Di TRIESTE. 

Yugoslavia dengan 'resmi telah | - 
menolak usul Italia supaja diada- 
kan plebisit di Trieste untuk me- 
njelesaikan sengketa mengenai 
daerah tersebut. ' Dalam sebuah 
nota jang disampaikan pada hari 
Senin kepada legasi Italia di Bel- 
grado, - pemerintah Yugoslavia 
mengulangi pendiriannja bahwa 
suatu plebisit di Trieste hanja da 
pat disetudjui apabila sedjumlah 
tindakan2 lebih dulu diambil un 
tuk memberi kekuasaan penuh 
dan hak jang sama-deradjat kepa 
da penduduk bangsa Slovenia 
dan Kroatia jang berada di Tries- 

DJEPANG MENGEXPORT 
SCOOTER, OBAT2AN 

DLL KE RRT. 
Pers Djepang Sabtu mengu- 

mumkan, bahwa pemerintah Dje 
pang telah memberi idzin export 

  

    | 
   PAK GITO purwosari-soLo 

RAH- LEZAT - 
    s 

gara 
  

arus Di-lsi Dgn 

luar negeri Pilipina, 
Ba umum aa bahwa ,,kita te 
1 lenggara merupakan 
Ta bembitjara pertama dalam 
, bari: Senin ..core, menambahkan 
fu kita harus menegaskan, bah- 
amaian dunia perlu djuga dilak- 

an itu kita melihat keperluan 
jukan kepada kerdja sama jang 
bangsa2 di Asia”. 

Gerilja KMT 
Serang Yun- 

s han 
Tudjuan :. Mentjari 

Sendjata 

pada hari 

  

SURATKABAR BIRMA jang berbahasa Inggris ,.Nation” gj ter 
hit di n hari Senin me- 
wartakan bahwa pasukan2 gerilja 
Kuomintang baru2 ini telah me- 
lakukan be erapa 

propinsi Yunnan di RRT untuk 
mentfjari alat» sendjata dan me- 
siu. Menurut surat kabar terse- 
but, serdadu2 Kuomintang jang berada didaerah Myitkyina diba- 
pian utara Rirma telah menjerang TA uh 100 km kedalam 

1 Unnan untuX mengam bil kembali sendjata2 jang telah 
dirampas olth mereka ketika mun dur dalam menghadapi serangan 
serangan pasukan2 RRT enam ta 
hun jang lalu. 

Menurut berita dalam 
dalam serangan itu pasukan? gerilja 
Kuomintang telah menghindari pos2 
perbatasan, tetapi kembalinya mere- ka ditjegat oleh pasukan? RRT, Di- 

serangan ke- 

. Nation“   katakan, bahwa ,.barisan?2 bunuh di- 
ri Kuomintang telah melakukan ge- 
rakan menghambat untuk memberi 
kesempatan kepada 11 iring?an kul- 

di penuh dengan muataa sendiata2 
melintasi - perbatasan dan - masuk kembali kedalam wilajah Birma. Di 
Rangoon, diurubitjara kementerian 
peperangan Rirma menja'takan. bah- 
wa “Pihak , resa dak Antumenahu 
tentang adahja serangan2 demikian 
itu, (Antara), 

Bana 

  

| 
Madju Pesat 
| Wilson Akui Kema- 
djuan Russia Dalam 

Sendjata Atom 

MENTERI Pertahanan Ameri 
ka Serikat Charles Wilson menga 

takan pada hari Senen, . bahwa 

Rusia dewasa. ini memperoleh 

kemadjuan pesat” dilapangan 

memperkembangkan — sendjata2 
atom dan hydrogen. ,,Kita harus 

menghadapi kenjataan, bahwa da 

tam waktu singkat Rusia akan 
dapat membuat bom dari ukuran 
matjam apapun”, demikian dika 
takan Wilson kepada para warta 
wan, setelah dia habis konferensi 
Gengan Eisenhower, Konierensi 
tsb. adalah konferensi dinas 
mingguzn. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa ke 
njataan itu menghadapkan Amerika 
Serikat kepada suatu masalah jg ter 
amat penting, jakni bagaimana mem 
pergunakan dana2 keuangannja dan 
sumber2nja tenaga manusia guna ke 
pentingan keamanan nasional. Kete 
rangan Wilson ini diberikannja -atas 
pertanjaan seorang wartawan menge 
nai masalah2 apakah jg kini harus 
dihadapi oleh Amerika Serikat. 

(UP). 

Tuntut Turun- 

nja Harga Beras 
Demonstrasi Besar2-an 

Di Calcutta 

LEBIH DARI 10.000 orang 
penduduk Calcutta pada ' malam 
Selasa mengadakan demonstrasi 
untuk menjokong tuntutan supa- 
ja harga beras diturunkan: Mak- 
sud kaum demonstran untuk me- 
ngirimkan suatu delegasi kepada 
pemerintah Benggala Barat diha- 
lang-halangi oleh polisi. Dalam 
hubungan dengan demonstrasi 
ini, jang terdjadi dibeberapa tem 
pat didalam kota Calcutta, polisi 
kemudian menangkap kira2 150 
orang. Kaum demonstran pada 
pokok .nja menuntut, supaja pe- 
merintah mendjual beras dengan 
harga jang sama, jaitu 7 anna ti- 
ap2 2pound, melalui toko2 dis- 
tribusi. 

  

optimisme 
tang hasil 

Rakjat Inggeris Lebih Ba: 
injak Jang Menjokong 

Partai-Burah 
Konperensi Buruh Dimulai Dgn Penuh Optimisme 

" Di Margate 

. KONPERENSI PARTAI Buruh Inggeris jang ke-52 hari Se- 
nin telah dimulai di Margate (Inggeris Timur) 

jang besar setelah 1200 orang delegasi mengetahui ten- 
Pemeriksaan pendapat jang menundjukkan bahwa partai 

tersebut makin banjak memperoleh sokongan rakjat Inggeris. Me- 
nurut Pemeriksaan pendapat itu, sebanjak 47.579o 
Inggeris akan memberikan suara untuk Partai Buruh bila kini di 

dalam suasana 

dari pada rakjat 

  

    

adakan pemilihan dan partai Konservatif akan memperoleh 44,57 

  

Dalam bulan Mei jang lalu 

dari | 
! diberangkatkan. 

Pun ditentukan pada rundingan 
itu, agar pada saat permulaan 
pemberontakan itu, kompi Sidi- 
kalang dan kompi  Kabandjahe 
melarikan diri ke Kotatjane, dgn 
tjara pura2 mengadakan latihan, 
sedang wedana Tg. Pura beserta 
pemuda2 Atjeh jang dipimpinnja 
akan membantu pelarian itu. 
Dan dari Kotatjane mereka akan 
terus madju kedaerah Kotaradja. 

Artileri Lho Nga akan 
sokong. 

Begitu djuga pada  rundingan itu: 
telah ditetapkan, bahwa artileri di 
Lho Nga akan menjokong ' pembe- 
rontakan tsb, sedang tempat sendja 
tanja akan disembunjikan telah di 
tetapkan dan dimana letaknja tem- 
pat sendjata gerombolan ini belum 
lagi dapat diketahui. 
Dalam hal ini patut diterangkan, 

bahwa Teuku Daud Beureuh sendiri 
tidak hadir pada rundingan itu. 

Selandjutnja - dapat - dikabarkan, 
bahwa jg menarik perhatian pula an 
tara lain ialah, tjara 'menjerang jg 
sifatnja sama hampir disemua tem- 
pat oleh gerombolan. 

Jakni,: mulai dengan melakukan 
intimidasie dulu, atau adjakan pe- 
njerahan tanpa sjarat dengan djalan 
berunding, sedangkan nampak seka- 
li, bahwa gerombolan jg menjerang 
itu ditempat2 jg diserangnja, umum 
nja tidaklah dikenal oleh rakjat jg! 
berada ditempat itu sendiri, jg mia- 
na sedikit-banjak merupakan tanda, 
bahwa persiapan2 oleh gerombolan 
belumlah begitu ..masak” untuk me 
lakukan pemberontakannja itu. De- 
mikian Sumber-Aneta. 

    
— Untuk mentjegah terulangnja ke 
djadian2 th 1952, jakni para pendaf 
tar terlalu lama menunggu keberang 
katannja, maka oleh Djawatan Trans 
grasi kabupaten Kebumen telah 
diambil tindakan seperlunja dan mu 
lai bulan. September 1953 ini para 
pendaftar/tjalon transmigran segera 

  

Dikatakan Menon, bahwa  peme- 
rintahnja akan mengambil tindakan 

tsb dengan resmi-.apabila djiwa dari 
pada. usul itu mendapat tjukup so- 
kongan dari negara2 anggota PBB 
jg berdjumlah 61. 

India akan mengambil  initiatief 
tsb supaja tidak dapat dikatakan, 
bahwa Rusia atau negara2 barat-lah 
ig mengambil initiatief tsb, demiki- 
an Krishna Menon. 
.Segenap ummat manusia minta 

konferensi sematjam itu,” demikian 
Menon, ,,mungkin konferensi itu 
akan dapat menjelesaikan masalah2 
kita dewasa ini: mungkin dia akan 
dapat membersihkan suasana jg ke- 
ruh, termasuk pula suasana di Djer- 
man dan di Korea. Tidak ada dja- 
lan jg lebih baik daripada kepala? 
negara Empat Besar berkumpul! un 
tuk mentjari djalan baru guna me- 
njelesaikan masalah2 dunia dewasa 
ini, 

Djika delegasi saja mendapat tju- 
kup. dukungan, maka kepada PBB 
akan diminta supaja menjerukan ke 
pada negara2 jg bersangkutan utk. 
mengadakan konferensi itu supaja 
dengan demikian tidak ada iri hati 
diantara mereka ini mengenai siapa 
jg telah mengambil initiatiefnja. Se- 
ruan PBB itu tidak sadja tidak da- 
pat mereka tolak, malah akan men 
dapat sokongan mereka.” 

. Selandjutnja  Menon mengatakan, 
bahwa djika ,.didapat persetudjuan 
untuk tidak akan mempergunakan 
bom atom dan bom zat air, maka 
persetudjuan ini akan membawa pe 
rasaan lega di seluruh dunia. 

Menurut Menon ini telah tiba sa- 
atnja PBB menjatakan dengan tegas 
sikap anti sendjata2 itu. (UP). 

—Pemerintah daerah kota besar Su 
rakarta memberikan beaja untuk be- 
landja barang kepada rumah sakit 
Kadipolo tiap bulan Rp. ”35.000,— 
dan kepada rumah sakit Djebres tiap 
bulan Rp. 50.000.—. Kepada balai 
pengobatan Muhammadijah 
subsidi tiap tahun Rp. 4.000,—. 

diberi an ini ditutup pada tanggal 

lagi atas berbagai djenis barang 
untuk didjual kepada RRT, dian 
taranja scooter dan beberapa dje 
nis barang lainnja. Ketika tgl. 16 
September j.l., Amerika Serikat 
telah menjetudjui permintaan pe- 
merintah Djepang, supaja diper- 
bolehkan mengexport obat2an, 
ammonium sulfat dll ke RRT. 

1 Oktober 
Penanda-Tanganan Per- 
djandjian Militer USA- 

Korea Selatan 

. KEMENTERIAN Luar Nege- 
ri Amerika Serikat pada hari 
Senen mengumumkan, bahwa per 
djandjian keamanan antara Ame 
rika Serikat dan Korea Selatan 
akan ditandatangani pada tanggal 
| Oktober di Washington. Djuru 
bitjara kementerian tsb., Lincoln 
White, mengatakan, bahwa men 
teri luar negeri Korea Selatan, 
Y. T. Pyun, akan membubuhi 
tandatangannja dibawah  doku- 
men itu atas nama pemerintah 
Korea Selatan, sedang menteri 
luar negeri Amerika, John Fos- 
ter Dulles, akan bertindak seba 
gai wakil pemerintahnja. 

KESEMPATAN IMPORT UTK 
IMPORTIR BUKU 

Sesuai dengan  surat-edaran 
P..42, maka oleh Kantor Pusat 
Urusan Import kini diberikan ke 
sempatan importir2 buku jang 

' berkegentingan untuk memadju- 
kan permohonan? devisen guna 
pemasukan hingga achir bulan 
April 1934. 

Permohonan2 bersangkutan ha 
rus dimadiukan kepada K.P.U.I. 
melalui Jajasan Lektur. Pa aan 

  

angka2 itu adalah sebaliknja ka- 
rena Menurut taksiran Partai Bu 
ruh hanja akan — memperoleh 
45790 dan partai  Konservatif 
47 Io. 

Para penindjau di Margate da- 
lam pada itu menganggap pen- 
ting, bahwa konperensi itu telah 
memutuskan untuk pertama-tama 
membitjarakan. buku ketjil jarig 
akan digunakan dalam kampanje 
pemilihan. Buku itu berkepala 
.Challenge to Britain” dan menun 
tut diadakannja lagi perdagangan 
dengan Sovjet Uni dan Tiongkok 
(RRT), hapuskan kegentingan in- 
ternasional Yan perlombaan. per- 
sendjataara Apip 
. Menurut berita Reuter, konperensi 
itu diketuai oleh Arthur Gresnwood, 
jang dalam pidato pembukaan me- 
njerukan supaja kaum sosialis me- 
ngubur Segala pertentangan antara 
mereka bagi kepentingan bersama. 
| Para delegasi dalam — konperensi 
itu pertama-tama harus membitjara- 
kan 2 amendemen. Jang pertama 
menuntut supaja konperensi berusa- 
ba sedapat mungkin untuk meng- 
achiri perang dingin dan menghen- 
tika perlombaan dalam persendjata- 
an. 

Amendemen jang ke-2 menjata- 
kan, bahwa Wa Menurut pendapat Par- 
tai Buruh, Inggeris kini menghadapi 
keruntuhan dalam lapang perekono- 
mian karena Pembatasan jang diada- 
kan oleh Amerika Serikat atas per- 
dagangan antara Timur dan Barat. 
Didesaknja supaja diadakan peroba- 
han politik lang drastis dengan tu- 
djuan memperbesar perdagangan an- 
tara Timur dan Barat itu guna me- 
menuhi kebutuhan? perekonomian 
dan perikemanusiaan. 

Resolusi itu selandjutnja  menun- 
tut diachirinja pembatasan2 atas 
perdagangan (engan negara2 Fropa 
Timur dan Tiongkok - (RRT) guna 
membantu perkembangan hubungan 
baru jang bertudjuan   Nopember jang akan datang. . 

Douane Penang Gusar Adanja Kabar Smokkel. Sen 
Demikian UP mengabarkan dari Pe Akan tetapi sumber2 duane me- dan tongkang2 berukuran2 sedang 
nang. Seorang pedjabat kepolisianj ngatakan, bahwa tiap kapal jang dan ketjil mundar-mandir diantara 
bagian kriminil J.R. Cole menerang | meninggalkan Penang ke Sumatera Penang dan pelabuhan? itu sehing- 

'kan kepada U.P., bahwa tidak da-| diperiksa teliti sekali sehingga ga terdjadinja keributan di Atijeh 

“lam pengawasannja dapat terselun-| sukar dapat dipertjaja — akan itu. Konsul muda Indonesia di Pe- 
dupnja keluar sendjata2 itu untuk | dapat diselundupkannja sendjata da nang, Mursaid, menjatakan tidak 
Sumatera Utara. Dalam pada itujri Penang ke Sumatera Utara. Pe- mengetahui apa2 ketjuali dari apa 
“pembantu pertama pengawas duane 
A.H. Gribley sama sekali menolak 
untuk memberikan keterangan2, 

       

Kan Late”! 
N tan kanKuns 

ee Pee 
kano! 

   

   

nang mempunjai perhubungan per 
dagangan ramai dengan pelabuhan2 , 
di Sumatera Utara, terutama Atjeh, |(rangan mengenai soal penjelundup- 

jang dikabarkan pers, dan tidak pu- 
la mau memberikan sesuatu — kete- 

  

soal2 dunia dg da- 
mai. (Antara), 

wasa ini setjara 

aa Naa aa ar EN NAN 

djat 
an sendjata An itu. Dida- 

pat kabar, bahwa pembesar2 kota pelabuhan Penang akan” membawa 
soal itu kepada pemerintah federal 

Badan Perdjoa- 
ngan Irian 

Ketjewa 
Pemerintah sidak Ber- 

tindak Tegas 

DALAM rapatnja bersama di 
Makasar antara Badan Perdjua- 
ngan Irian dengan partai2 dan 
Oorganisasi2 wanita maupun pemu 
da hari Minggu, telah diputuskan 
supaja Badan Perdjuangan Irian 
mengadakan pertemuan dengan 
semua induk partai di Indonesia 
guna mengambil tindakan2 lebih 
landjut. Pembitjara2 dalam rapat 
bersama itu umumnja  menjata- 
kan rasa tidak puas dan ketjewa 
terhadap pemerintah selama ini 
dikatakan tidak pernah mengam- 
bil satu langkah jang tegas  da- 
lam usaha pengembalian Irian 

tara). 

Mendjelang Pe- 
milihan Di Pi- 

— Nipina, 

Dikerahkan Utk Pen- 
djagaan   KOMISI PEMILIHAN umum Pili 

pina Senin memberikan kekuasaan 
kepada tentara Pilipina untuk meng 

| sunakan cadet2 tjalon2 perwira2 tja 
dangan Pilipina untuk bertindak se 
bagai pulisi dlm, pemilihan? umum penjelesaian bulan Nopember nanti. 
Cadet2 djuga digunakan dalam pe ' milihan2 senator2 dalam tahun 1951, 

jang sama sekali bebas daripada ter 
rorisme. Sebelumnja pihak  tentera 

| telah menawarkan djasa2nja kepada 
| komisi itu, akan tetapi hingga hari 
Senin belum pernah menerima kepu 
lusannja. Sementara itu, pendaftaran 
pemilih2 baru telah berlangsung de 
ngan tata-tertib di seluruh. negara. 

  

di Kuala Lumpur untuk mendapat- Manilla sebaliknja menghadapi pen perhatiannji: 
djika perlu", 

Demikian W.p, 

dan ”"tindakan-2nja 

dari Penang, 

daftaran jang berat. Pemilihan? ba 
“TU atau mereka jang tidak menjata 
kan suaranja dalam pemilihan. jang 
lalu, Saptu jang akan datang akan (Antara) diberi kesempatan lagi, 

Barat kedalam wilajah R. 1. (An- 

Tjalon2 Opsir Dan Cadet2 
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BUKU PELADJARAN | 
RP Rp. 15.— per tebus $ h 

Memuat :Peraturan surat2 menurut peraturan jang telah di- 
lazimkan, Memorandum, Kartupos, Kwitansi, Poswesel, Daf- 
tar, Faktur, Neratja, Ilmu sadja' dan tjontoh2 pekerdjaan 
UDJIAN MENGETIK, sehingga guna mereka jang suka 
mempeladjari ini TN apa seksama akan mendjadi DJU- 
RU MENGETIK JANG ULUNG. .. 

: R. MOEF 

  

  JTDI/ Ketua, 
  

Plampi tan | 

& 

Kg 
Maison ELITAS 

(Med. Gedipl. Schoonbeids-specialiste dan kapster) 
| Kriting rambut 4 Rp. 35.— (obat U.S.A.) 

2 Rp. 2515 (obat Holi. ) 
| Long-Wave Rp. 40 (speciaal untuk rambut pandjang tidak 

PE ey aa 3 digunting) 
Opmaak muka jang modern Rp. 15.— dan djuga terima 
opmaak buat penganten. - 

” " an Telf. Grand-Hotel 1395 Smg. 

  

  

  

b
u
s
i
 S

isa
 P

al 
sni

 d
ns 

tAa
 s

i 
ne
0 e
ta
 D

a 
G 
D
e
a
 

te 
Al 

Sa
 s

el
as

a 
M
b
 

     
   

    

    

  

     
gpu Memet Wa kb : sa la 

: DIBUKA: | 
Mulai tanggal 1 Oktober 1953 suatu kantor | 
Penasehat dan Terdjemahan,S E DIA” jang menerima 
pekerdjaan : Ta | 
1. Memberi nasehat2 | 
2 Lana nNNnN urupan2 | 
1 dan 2 dalam lapangan | 

a. Hukum Pidana 
b. Hukum Perdata (Civiel) dan soal perdagangan 
c. Hukum Administrasi dll. sebagainja, ketjuali pembe- | 

laan/mewakili dimuka Hakim. | 
3. Terdjemahan. | 
Dipimpin oleh tenaga2 jang achli dan berpengalaman dengan | 
tudjuan turut membantu dim pelaksanaan Negara Hukum. | 
Tempat:  Bodjong 97, Semarang. « 
Djam bitjara: Tiap2 hari kerdja djam 16.00 — 20.00 

- PASAR MALAM 
SEMARANG 

DIHALAMAN G..!.8. BOD:ONG - TGL.1 s/d 21 OKT. 1953 

Setiap malam menjadjikan pertundjukan? jang menggembi- 
rakan. 

KUNDJUNGILAH SAMBIL BERAMAL 
Perhatian! 

Penjewa stand-stand harap siap membuka pada tanggal 1 
Oktober tepat. Kalau tidak, Panitya berhak mendjual kepada 
lain orang. 

  

    
    

  

  

    | ANN 

PEMBERITAHUAN 
Untuk merajakan Hari Ulang Tahun Ke 4 dari Republik 

Rakjat Tiongkok, diharap seluruh Kiaupauw pada nanti tg. 
1 October 1953 agar mengibarkan bendera Republik. Indo- 
nesia dan Republik Rakjat Tiongkok selama satu hari dan 
mengundjungi :- : : 

A. Rapat Perajaan: Pada tg. 1-10-'53 djam 8 pagi) 
B. Malam Gembira: Pada tg. 1-10-'53 djam 19.00) di 

Plampitan. 
C. Pertundjukan Pilm Dokumenter ,,Sungai Huay Mesti 

Diperbaiki dengan kartjis masuk jang bisa diminta 
pada Rapat Perajaan. 

Semarang, 29 September 1953 

PANITIA PERAJAAN HARI NASIONAL 

1 OCTOBER 1953 

  

HOAKIAUW SEMARANG. 

ARA MUKA NULL 

  

  

  

Kebakaran Lagi : 
Kembali kota Semarang dike- 

djutkan oleh suatu kebakaran he 
bat, jang mendjadi korban api 
ada 10 buah rumah dikam- 
pung Karangsari, rumah2 jang 

Kenang-Kenangan 

Praktis dan Berharga 
Persedia'an luar biasa. 

POLSHORLOGES . — membudjur antara Karangturi mu 
ZAKHORLOGES — ka restaurant Kadipolo hingga 
STOPWATCHES — rumah2 dibelakang Stadion. Ru- 
REISWEKKERS — . Hmah2 gedung di Djalan Karang- 
TAFELKLOKKEN — turi 567, 568 dan 569 telah -ha- 
WANDKLOKKEN — 'ngus sama sekali ditambah bebe- 

dari Merk2 rapa rumah gubug dilapansan be 
Radjanja Horloge 'lakang stadion. Menurut xetera- 

ROLEX - OYSTER ngan jang mengetahui, mula2 ke 
Full - Automatic bakaran terbit djam 10 pagi di- 

    

  

   
   
   
   
   
      

salah satu rumah ditempat tadi, 
akibat njala api kompor untuk 
'masak jang tidak ditunggui. Api 
'kemudian mendjalar ke bengkel 
»Puas” dan kemudian akibat be- 
sarnja tiupan angin lalu berkobar 

dengan kerasnja. Barisan pema- 
dam api jang segera dataag ditem 
pat kebakaran tadi mula2 tak da 
pat segera bertindak, karena ke- 
sulitan2 air. Fihak kepolisian ber 
sama2 CPM melakukan pendja- 
|gaan2 keras untuk mentjegah ter 
djadinja hal2 jang tak diinginkan. 
'Untung angin menghembus kea- 

Hirah barat, hingga kebakaran bisa 
dibatasi sampai lapangan terbu- 

'ka dibelakang stadion. — Berapa 
|djumlah korban manusia belum 
(diketahui dengan pasti, hanja jg 
terang ada seorang penghuni ru- 
mah di belakang stadion jang 
mendapat luka2 akibat api. Pun 
dikatakan, bahwa ada seorang 
(anak umur 3 tahun jang hilang. 
Tetapi mengenai hal ini. belum 
lada ketegasan jang pasti. Pun 
sampai berapa besar kerugian be 
lum dapat diterangkan. Hingga 

| berita ini ditulis (djam 11.00) api 
masih terus berkobar, tetapi sudah 
bisa di-isolir. 

| PERTANDINGAN KOMPETISI 
P, SK. 

| Kesudahannja pertandingan2 se- 
'pakbola kompetisi PSIS dalam pe- 
ikan minggu jang lampau sbb.: Tgl. 
26-9: Garnizoen 2 — Union 2 2—3, 

PUnion 4 — SSS 4 2—2j tgi' 27-9: 
' Poris 3 — Garnizoen 3 3-—1: Ta 
Chung Sze 4 — Polisi 4 8—0. 

Atjara tgl. 3 Oktober: Garnizoen 
3 — Union 3, Kalisari: Poris 4 — 
Polisi 4, Seteran: SSS 4 — TCS 4, 
Pandanaran. 

KEADAAN PENJAKIT 
MENULAR. 

Menurut laporan Djawatan Kese 
hatan Kota, pada tgl. 13 s/d 19 Sep 

'tember 1953 ternjata penajkit. menu 
“lar sbb.: Sisa minggu jg lampau Ty 
phus abd. 31 orang mendjadi 38 

|.orang penderita, 5 orang antaranja 

“sembuh: Paratyphus B sisa 7 orang 
imasih tetap, seorang antaranja sem 

- buh: Paratyphus C ada penjakit baru 
jang diderita seorang. Lain2 penjakit 
tak ada. 
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Turunkan Harga Buku ! : 
— — — Ada sementara ahli sedjarah jang mengatakan bahwa 

terbukanja dunia ini, adalah akibat diketemukannja tjara mentjetak bu- | 
ku. Dengan diketemukannja tjara mentjetak buku tadi oleh Goetenburg 
di Mainz sekira 5 abad jl., maka pikiran dan pengetahuan manusia bisa 
diabadikan diatas kertas, bisa didjadikan buku. Hingga dengan  sendiri- 

nja generasi2 jang menjusul bisa terbuka pikiran dan ditambah  penge- 
tahuannja oleh ahii2 pengetahuan dan ahli filsafah?2, dengan menurun 
dan menarik inspiasi dari isi buku2 buah fikiran dan pengetahuan me- 
reka tadi. Fear 

Djadinja, buku adalah kuntji kemadjuan! Dan karera 
telah mendjadi hak azasi Manusia modern, untuk dengan tenaga “dan 
usaha-nja menuntut kemadjuan tadi, maka memiliki buku2 pengetahuan 

(sudahlah mendjadi suatu keharusan dan suatu kebutuhan. Terutama ba- 
gi generasi muda, jang mempunjai tugas mulia untuk meneruskan kehi- 
dupan dunia ini dari tangan golongan tua jang harus mundur bila wak- 
tunja sudah tisa, maka buku sudahlah mendjadi keharusan mutlak. Bu- 
ku2 pengetahuan harus mereka miliki dalam masa-persiapan (masa pe- 
ladjaran) mereka. . 5 

Jang demikian itu mengenai djuga generasi muda In- 
donesia jang sekarang masih duduk dibangku sekolahan itu. Bahkan ba- 
gi generasi muda kita keharusan memiliki buku tadi adalah merupakan 
suatu keharusan jang berlipat-lipat kali mendesaknja. Karena Indonesia 
dalam. taraf pembangunan sekarang ini, bukannja sadja membutuhan 
generasi baru jang kelak sanggup dan tjakap meneruskan segala apa jg. 
telah ditjapai sekarang ini: tetapi-pun Indonesia djuga sangat membutuh 
kan pemuda2 jang bisa mengisi tempat2 tanggung-djawab jang kini ma- 
sih banjak terlowong. Dan untuk ini, perlulah tenaga2 jang terdidik. 
Dan untuk mentjiptakan tenaga2 terdidik ini, sendirinja diperlukan ba- 
njak sekali buku? pengetahuan jang harus dimiliki oleh pemuda2 kita. 

Tetapi keadaan di Indonesia ini, mengenai buku2 pe- 
ngetahuannja, sangat tidak memuaskan, Bukannja sadja volume  djum- 
lahnja buku2 pengetahuan masih kurang: tetapipun oleh pelbagai hal 
jang liku-iiku, harga buku2 tadi mendjadi sangat mahalnja, hingga bo- 

leh dikata sudah hantpir tidak terbeli lagi oleh pemuda2 peladjar kita. 
"Terutama mengenai buku2 peladjaran sekolah, jang toh sudah merupa- 
kan suatu kebutuhan mutlak bagi peladjar2 kita, ketinggian harga2 tadi 
sungguh sangat menjedihkan. Hal ini bukannja sadja disebabkan oleh 
karena memang kemahalan umum jang sekarang. meradjalela di 
Indonesia ini tetapi dalam banjak hal djuga disebabkan oleh pelbaga» 
matjam praktijken jang sebenarnja bisa ditjegah kalau memang ada 
kemauan baik. Jang kita maksudkan, ialah adanja kebiasaan para guru? 
untuk mengarang sendiri naskah peladjarannja, untuk kemudian ditjetak 
mendjadi buku sesudah dapat persetudjuan dari jang berwadjib, dan men 
djadikan buku tadi "buku-wadjib” dalam mata peladjarannja. Hal ini 
kiranja tidak akan mendjadi halangan, kalau seandainja buku tadi bisa 
digunakan terus menerus. Tetapi biasanja, kalau guru tadi dipindah dan 
ada guru lain jang menggantinja, maka guru baru ini-pun biasanja me- 
wadjibkan djuga pemakaian buku buah Karangannja sendiri... 

Tjara demikian tadi jang sajang harus dikatakan disini 
sudah mendapat pengesahan dari jg berwadjib, sangat merugikan, . Bu- 
kannja sadja tjara demikian itu menghalang adanja suatu  unitormiteit 
jang menggampangkan standarisering sesuatu mata-peladjaran: tetapi 
tjara demikian itu pun djuga sangat tidak ekonomis dan sangat mahal. 
Jang terang buku tidak bisa di-”waris” dari kakak ke adik, jang sendiri- 
nja menjebabkan sesuatu keluarga harus mengeluarkan lebih banjak 
uang lagi untuk pembelian pelbagai matjam buku dari satu matjam ma- 
ta-peladjaran sadja. " 

Bila sisteem ini bisa dirobah, itu pun sudah akan me- 
rupakan suatu penghematafi jang tidak sedikit. 

— -A KL — 

tak diluar negeri, tidak sedikit menjebabkan tingginja harga2 buku. Ka 
lau seandainja buku2 tadi dapat ditjetak di dalam negeri sadja, dan ini 
akan bisa mungkin, melihat sudah banjaknja pertjetakan? nasional disi- 
ni, ara lagi kalau Pemerintah . sedia memberi fasiliteiten2 lain lainnja 
Pengitah harga2 buku bisa turun, setidak tidaknja bisa ditahan kenaikan 

arganja. 
— —.— — — Dengan tjara-tjara seperti jang dituliskan diatas, maka 
harga buku tidak terlalu tinggi seperti sekarang ini. Dan sendirinja bisa 
menolong pemuda-pemuda peladjar kita jang masih haus akan penge- 
tahuan jang sangat berguna bagi hari kemudian untuk melandjutkan pe 
kerdjaan orang-orang tua jang pada suatu waktu masih harus diganti. 

Demikianlah pengharapan para pemuda terpeladjar jg 
diutjapkan dalam demonstrasi pada Senin jl di Semarang bisa terkabul 
Dan jang paling penting ialah, supaja pihak P.P. & K lekas-lekas me- 
ngambil langkah-langkah jang perlu guna meringankan beban para pe- 
muda peladjar jang haus akan pengetahuan dan ingin madju, tetapi ter 
halang adanja harga-harga buku jang tinggi. Langkah serta tindakan pi 
hak jang berwadjib mengenai turunnja harga buku itu adalah mendja- 

di pedoman serta pengharapan dari para pemuda peladjar dan orang 
tua jang menanggung" ongkos peladjarannja anak-anaknja. 

  

Kabar Kota 

  

Djawa Tengah Dapat 
Subsidi Rp. 218,7 Djuta 

| Daerah Otonom Harus Dapat Penghasilan 
|Sendiri—Sluitpos Sistem Mengetjewakan 

(Dieh: Wartawan Kita) 

DENGAN DIPIMPIN oleh Gubernur Budiono, pada hari 
Minggu pagi jbl., bertempat dipendopo Kabupaten Semarang te 
lah. dilangsungkan pertemuan antara anggauta Seksi B (Keuangan) 
DPR Pusat. Hutomo . Supardan, Tan Rasuna Said, angg. 
DPD, DPRDS Prop. Djateng dan Kabupaten jang maksudnria me 
ngumpulkan bahan2 jang diperlukan untuk menghadapi pembitja 
raan rantjangan Undang2 tentang perimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah Swatantra, terutama jg mengenai 
matjam2 sumber keuangan daerah Swatantra jang ada sekarang 
dan jang mengandung dasar2 kemungkinan untuk didjadikan un- 
sur-unsur dalam menetapkan perimbangan keuangan tadi. 

Terlebih dulu oleh sdr.  Hutomo Sluitpos-sisteem. 
Supardan dituturkan tentang keper- 
giannja Mr. Sumanang dan sdr. Sun 
djoto ke Djawa Timur, hingga ke- 

dua orang anggauta tadi tidak da- 
pat hadlir dalam pertemuan jg di 
adakan pada hari tsb. 

Setelah disinggung program Kabi- 
net Ali-Wongso . jg memperhatikan 
kepada soal desentralisasi dan Peme 
rintah Otonomi, menurut bunjinja 
Undang2 Pokok fatsal 121, kemudi- 
an dikemukakan tentang pelbagai 
soal: mengenai rantjangan Undang2 
tentang perimbangan keuangan an- 
tara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Swatantra dari Mr. Nasroen, jg a.l. 
disebut sumber2 keuangan Daerah 
Otonoom dan keuangan daerah. 

Antaranja jalah padjak  verpon- 
ding th. 1952 Rp 7 djuta, th. 1953 
ditaksir Rp 9 djutas padjak pemba- 
ngunan Rp 1712 djuta. Werponding 
Indonesia ditaksir Rp 200.000 dju: 
tas padjak peralihan 1952 Rp 456 
djuta, th. 1953 Rp 190  djutay bea 
meterai th. 1953 Rp. 40 djuta, th. 
1953 Rp 45 djuta dan lain sebagai- 
nja. Pelbagai hasil tadi 90Fo - akan 
diserahkan kepada Pemerintah Dae- 
rah. Padjak kekajaan 1952 Rp 500 
djuta. Bea masuk th. 1952 Rp 1.350 
djuta, th. 1953 Rp 1.750 djuta. Bea 
keluar dan bea peralihan th. 1952 
Rp 98. djuta, th. 1953 Rp 88 “djuta. 
Demikianlah -a.l. hasil2 negara jg 
oleh pembitjara selandjutnja di ka- 
takan, bahwa konsepsi Nasroen itu 
dititik beratkan “kepada padjak peru 
sahaan. Daerah2 . Otonoom harus 
mempunjai hasil untuk dapat men- 
stabilisir Pemerintahan. Selandjutnja 
dengan angka2 pun dituturkan defi- 
cit negara jg ditaksir dalam th. 
1953 akan berdjumlah  kira2-1,8 

miljard rupiah, sedangkan th. 1952 
djumlah tadi ialah 2, 5 miljard ru- 
piah. 

Mengenai tindjauan keuangan 
Pemerintah Otoroom dikatakan, 
bahwa selama tahun 1952 Djawa 
Tengah ' diberi subsidi  sebe- 
sar Rp 347 djuta, sedangkan da 
lam th. 1953  pindjaman tadi 
Rp 218,7 djuta., Achirnja diseru 
kan supaja rakjat djangan gelisah 
mengenai politik moneter Can. ke 
uangan negara, mengingat keka- 
jaan2 alam jang ada dan djutaan 
rakjat jang dapat mengerdjakan- 
nja. Diandjurkan untuk bekerdja 
sama2 dgn. lain2 golongan bang- 
sa jang mendapat keuntungan di 
Indonesia, 

  
Kemudian sdr. Suwarno, ketua 

DPRDS. Kab. Semarang mendje 
laskan tentang sluitpos-sisteem jg 
dikatakan mengetjewakan dan da 
pat mentjegah lantjarnja usaha 
untuk mentjari hasil, disebabkan 
terdapatnja kesimpulan, bahwa 
sekalipun ada usaha, toh achir- 
nja keuangan dikurangi. Sesudah 
dititik beratkan, bahwa pengelua 
ran uang Ik. 3070 djatuh kepada 
soal kesehatan  rakjat. Lebih 
djauh disarankan sumber2 peng- 
hasilan seperti padjak pembangu 
nan diserahkan kepada daerah, 
agar soal tadi dapat diurus dan 
didjalankan sebagaimana diharap 
kan. Selandjutnja dikatakan, bah 
wa sluitpos sisteem adalah ,,ver- 
kapte sentralisasi”. Achirnja diha 

selekas mungkin dibitjarakan da 
lam Parlemen dan sambil berdja 
lan merobah apa jang dirasa ku 
rang. 

Angg. DPD Prop. Dr. Mardju 
ki mengharapkan supaja djangan 
hanja keuangan sadja dari pada 
Djawatan2 jang diserahkan kepa 
da Provinsi, tetapi penjelenggara 
annja djuga, karena dengan ke 
uangan sadja Djawatan jang ber 
sangkutan tak dapat di koordinir. | 
Tindakan tadi dikatakan. menje 
babkan. kurang lantjarnja “dan 
menimbulkan pengaruh kepada 
lain2-nja. Achirnja diharap, supa 
ia Djwt. Garam/Soda diserahkan 
djuga kepada Propinsi. 

Salah satu hal jang dapat me- 
ngurangi deficit negara telah di- 
kemukakan oleh sdr. Rachman, 
anggota DPR Prop. Djateng dgn 
menuturkan kedjadian di Peka- 
'ongan jang dialami oleh kaum 
tani. Dikatakan bahwa kaum tani 
tang mendapat saluran air telah 

mana setiap ha. mereka memba- 
iar Rp. 7.—., Dengan menitik be 
ratkan kepada modal asing, pem- 
bitjara tanja, bagaimana halnja 
dengan paberik2 gula ataupun 
serkebunan jang mendapat salur- 

naran jang luas tanahnja dapat 
dikatakan Ik. 325 .ha. Pertanjaan 
'ni dapat perhatian sepenuhnja 
oleh .sdr.. Hutomo. Supardan. De- 
mikianlah a.l. jang dibitjarakan   

rapkan supaja naskah Undang2 

dikenakan sematjam padjak, di- ' 

an air, seperti perkebunan di Ba: 

GOA SILARONG AKAN 
DIPERBAIKI. 

Dari Djawatan Kebudajaan Ke- 
menterian PPK bag. Kepala Umum 
Urusan Makam2, Soerjominoto, dida 
pat kabar bahwa djumlah beaja jang 
sudah dikeluarkan untuk .memper- 
baiki makam2 diseluruh  ndonesia, 
tidak Rp. 125:— djuta sebagaimana 
kita telah beritakan, tetapi” hanja 
Rp. 581.940. Selandjutnja dikabsr- 
kan, bahwa tidak lama lagi, mung: 
kin dalam bulan Oktober jang akan 
datang Goa Selorong, jang . terke- 
nal sebagai tempat kedudukan Pa 
ngeran Diponegoro pada waktu pe- 
merintahan Belanda dulu, akan su 
dah mulai diperbaiki. Menurut ren. 
tjana, jang akan diperbaiki itu, ha 
nja halaman bagian luarnja sadja, se 
dang keadaan didalam goawanja sen 
diri tidak. Disekitar muka goa Sela 
rong akan dibikin Balai - Istirahat 
dan taman, Jang ambil inisiatip ada 
lah Bupati Bantul. - 

SALATIGA 
KURSUS KILAT PAMONG 

DESA. : 
Pada tg. 22-9 di Salatiga oleh Bu- 

pati Smg, Sumardjito telah membe- 
rikan surat2 keterangan pada sedjum 
lah pamong desa jang mengikuti Ia 
tihan terachir bagi daerah ka- 
bupaten itu. Kursus tersebut adalah 
jang ke-10 jang semuanja telah di- 
ikuti 228 orang kepala desa, 235 tja 
rik dan 103 anggota2 pamong desa 
jang lain dari daerah kota ketjil Sa 
latiga dan Semarang. Beaja jang di 
keluarkan seluruhnja sebesar Ik. Rp. 
101.000.—. Patut dikabarkan, dian 
tara pengikut2 tersebut terdapat se- 
orang tjarik Hardjosuwirjo dari Bri 
ngin jang sudah berumur 80 tahun 
dan sudah lama pula memangku dja 
batannja itu. 

  

  

GROMBOLAN M.MC. BER- 
AKSI LAGI. 

. Senin malam kira2 pukul 10, 
sebuah jeep dari Jogja jang dinai- 
ki oleh sdr. Soegiarto dan kawan- 
kawannja sewaktu sampai didesa 
Kenangan, sebelah Selatan Giri- 
sonta ditembaki oleh gerombolan 
jang tidak dapat dikira-kirakan 
kekuatannja. Tembakan diarah- 

tapi untung jeep dan penumpang 
bisa meloloskan diri dan slamet 
sampai di Semarang. Kedjadian 
tersebut dilaporkan a pos pen 
djagaan di Karangdjati dan seke- 
tika itu djuga dikedjar, tetapi ti- 
dak berhasil menangkapnja. 

2 tnja dikabarkan, bah- 
aw sdr. Slamet dari desa Randu- 
gunting (daerah Ungaran) pada 

Ta
 

an grombolan, bersendjata. Sdr. 
Slamet ditembak dan mati seketi 
ka itu djuga. Alat-alat kekuasa- 

jan negara serentak mendapat Ia 
,poran terus giat mengedjarnja, 
tetapi sampai berita ini ditulis be 
|lum dapat diketahui hasilnja. 
|--Bisa ditambahkan djuga, bahwa 
(belakangan ini diperbatasan gu- 
'nung Pati dan Bodjo diketahui 
adanja grombolan sebanjak 50 
orang jang sendirinja-bisa meng- 
ganggu daerah tersebut. Grombo- 
lan tersebut diduga dari M.M.C. 

PERAJAAN 1 OCTOBER 1953. 
Untuk memperingati Hari Ulang 

Tahun ke 4 dari RRT 1 Oktober 
1953, maka pada tgl. 30 September, 
djam 19.00, bertempat di Aula Se- 
kolah Sin You Chung Shiao Shueh, 
djl. Stadion akan diadakan malam 
resepsi. 

Selandjutnja pada tgi. 29 Sentem- 
ber djam 3.30 — 5.30 di Pemandian 
Stadion akan dilangsungkan pertan- 
dingan2 renang. 

APOTHEEK PETANG HARI. 

Hari ini Apotheek Rathkamp Pe- 
kodjan 19 dan V. Gorkom Bodjong 
135 dibuka hingga djam 20.00. 

PEMERIKSAAN PADA 
TOKO2 BUKU. 

Didapat kabar, bahwa bebera- 
pa hari jang lampau, fihak Poli- 
si bag. Ekonomi telah melakukan 
pemeriksaan2. kepada 9 toko2 
buku di Semarang untuk menjeli- 
diki harga2 pendjualan buku pela 
djaran. Dapat dikatakan, bahwa 
harga2 tadi adalah menurut apa 
jang telah diberikan oleh Peme- 
rintah dan satu sama lain tidak 
berbeda. 

TIMBANG TERIMA. 
Dari fihaknja jang  bersang- 

kutan didapat kabar, bahwa baru 
baru ini telah diadakan timbang 
terima antara Komisaris ' Kelas I 
Sunarjo Kepala Polisi Lalu Lin- 
tas jang dipindahkan ke Polisi 
Propinsi Djawa Tengah dengan 
Inspektur Kelas I Karim jang ki- 
ni mendjabat Kepala Polisi Lalu 
Lintas Kota Besar Semarang di- 
kantor Polisi Lalu Lintas di Bo- 
djong. 

PERNJATAAN PROTES. 
Sekretariat SOBSI tjab.. Sema- 

rang pada tgl. 26 Sept. 1953 tih 

  

kepada Pemerintah Daerah Sema 
rang berhubung ditangkapnja be- 
berapa pemimpin SARBUPRI jg 
mendjalankan instruksi dari Pu- 
sat di Djakarta untuk mengada- 
kan pemogokan2 dibeberapa per- 
kebunan jang tergabung kepada 
A.L.S, dsb.-nja  Sobsi menuntut 
dibebaskannja kembali orang2 jg 
ditangkapnja dan jang sudah di- 
hukum. $ 

SEPAKBOLA SEGI TIGA 
Mendjelang Hari Angkatan Pe 

rang R.I. dilapangan Stadion Se 
marang akan dilangsungkan per 
tandingan sepakbola segi tiga an 
tara Kes2. Garnizoen, Polisi dan 
PSKS dengan atjara sbb.: Tgl. 2 
Okt. PSKS — Polisi: tgl. 3 Okt. 
PSKS — Garnizoen, tgl. 4 Okt. 
Polisi Garnizoen.  Pertandi- 
ngan. pendahuluan pada tgl. 4 
Okt. antara djaso kapok. Garni- 
zoen .— Komb. PSKS/Polisi, di 
mulai djam 16.00. Pertandingan 

  
dalam pertemuan tadi, » www.  Gimulai pada djam 16.30, 

SARA Ane ag $ wa 

Hg akan : 

  

kan pada penumpang. dan jeep, | 

hari Selasa pagi pukul 4 kedatang | 

mengeluarkan. pernjataan. protes. 

  

2010 
KURSUS PENGUNDJUNG 

RUMAH. 

Oleh Djawatan Kesehatan Kota 

Besar Surakarta, pada hari Kemis 

tanggal 1-10 besok akan dilakukan 

upatjara peresmian pembukaan Kur 

sus Pengundjung Rumah bagi Kota 

Surakarta. Pembukaan Kursus isb. 

akan dilangsungkan — di  Asidma 

Kursus Pengundjung Rumah di Ba- 

tangan, Solo, dan akan dikundjungi 

oleh utusan dari Kementerian Kese- 

  

hatan Bagian  Kesedjahteraan Ibu 
dan Anak di Jogjakarta. PEN 

Kursus tersebut akan dipimpin 
oleh Dokter R. Srimoe Wedywano- 

dyo. 

KUDUS 
PERBAIKAN MAKAM. 

Oleh Panitya jg diurus oleh Sdr2 

Go Kiem Tjien, Djuwita dan Tan 

Tiek Sie semua dari Surabaja dan 

dibantu oleh Dr. Soemodirdjo Ku- 

dus, hari Minggu tgl. 27-9 djam 

11.00 diadakan upatjara memperin- 

dah makam mendiang Drs. R.M.P, 

Sosrokartono Bandung jg dimakam 

kan ,,Sido Mukti” Kaliputu Kudus, 

dengan beaja Rp 25.000,—. Dalam 

upatjara tsb hadlir keluarga men: 
diang dan tamu2 terkemuka. 

MUTASI HAKIM. 
Mr. R. Sardjono Kepala Pengadi- 

lan Negeri Pati merangkap Kepala 
Pengadilan Kudus terhitung mulai 

bulan Oktober dipindah  mendjadi 

Kepala Pengadilan Negeri Djakarta. 

Siapa penggantinja belum ada kete 
rangan. 

Lebih djauh dapat dikabarkan 
bahwa hari Djum'at . tgl. 25-9: jbl. 
R. Legito Armun Kepala Polisi Pe- 

rintis Pati telah berangkat ke Pur- 
wokerto untuk menduduki  djabatan 
nja jg baru. 
TJERAMAH MOH NATSIR. 
Bertempat  digedung btoskoop 

”Grand” pada hari Senen tgl. 28-9 
telah diadakan rapat jang diseleng- 
garakan oleh Masjumi Tjabang Ku 
dus. Hadlir pada rapat tsb. Moh. 
Natsir dengan Njonjah dari Putjuk 
Pimpinan Masjumi, dan sore unda- 
ngan Moh. Natsir dalam pedatonja 
membentangkan bagaimana duduk 
nja agama Islam dalam pergaulan 
hidup, dalam pemerintahan dan ba- 
gaimana pula Masjumi akan mewu- 
djudkan adjaran Islam dalam masja 
rakat dan Negara. 
Dalam kedua sidang 

terdjadi hal2 jang 
kan”. 

| Dalam sidang paginja jang 

  
ini tak ada 

”menggempar 

Sir membentangkan kewadjiban par- 
ty Masjumi pada dewasa ini. 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang, 1 Oktober 1953: 

Djam 06.10 — 06.45 — 07.15 — 
'Genderan pagi: 12.05 Orkes Kron- 
tjong M. Segi: 12.30 Untuk Kaum 
Wanita: 13.15 Albert Sandler: 13.40 
Dari. Alam  Parahijangan: 14.00 
Tionghoa modern: 14.15 Felix Men- 
delssohn, 17.05 Ann Stephens: 17.10 
Dongengan kanak2: 17.45 Suara Ha 
nafi dan Asiah: 18.15 Hidangan 

O.K. Bintang Putih, “19.30. Tepat- 
kah:. 20.30 Mimbar Islam: 20.45 
Peer Gynt suite no: I (Grieg): 21.15 
Ketoprak Mataram oleh Keluarga 
Djawa, 22.20 Ketoprak Mataram 
(landjutan), 23.30. Tutup. 

Surakarta, 1 Oktober 1953: 

Djam 06.03 .— 06.45 — 07.15 — 
07.45 Genderan pagi: . 12.03 Disko 
Varia, 12.45 .Rajuan siang: 13.45 
Njanjian gembira: 14.00 Joe Loss 
dengan orkesnja: 14.15 Indonsia po-. 
puler: 17.05: Dunia. kanak2, 
Kamus harian: 18.15 Rajuan Putri: 
18.45 rama Tango: 19.30 Musik dan 
sedjarah Seniman Paul Dukas: 20.30 
The Moon Islanders: 21.20 Motjo- 
pat putri diselingi genderan oleh Ka 
rawitan studios 22.15 Motjopat di- 
seling genderan (landjutan), 23.30 
Tutup. 

17.40 

Jogjakarta, 1 Oktober 1953: 

Djam 06.10 Piano solo ringan, 
06.40 Imbauan Bing Slamet — dan 
Ratna dalam Orkes Krontjong: 07.10 
Walsa volkalia: 07.30 Peladjaran 
irama: 10.00 Ujon2 dari puro Paku 
Alaman: “12.00 Musik sambil be- 
kerdja: 12.30 Hidangan Empat Se- 
kawan dll. 13.15 Tionghoa modern, 
13.45 Rumtani berlagu, 14.40 Ra- 
juan2 nan merdu: 17.00 Taman 
Harapan: 18.07 Lagu2 Arab tak ber- 
sjair: 18.15 Dunia olah raga, 18.30 
Instrumentalia oleh. Irama Masa: 
19.40 Gema malam oleh  Sarina, 
20.15. Merdu di kala malam: 20.30 
Siapa Tahu? 21.15 Mimbar Islam, 
21.30 Krontjong malam oleh O.K. 
Suara Hiburan: 22.15 Ujon2 tjlimen 
oleh Kel. Kes. Djawa Studio, 23.30 
Aap 2. 

  

SWEEPSTAKE JAVA 
BODERIT, 

Hadiah pertama dari sweepstake 
Java Bode-rit 1953 djatuh pada no- 
mor 86.100: Hadiah kedua pada no 
mor 13.229 Sedangkan lain2 hadi- 
ah besar djatuh pada nomor? beri- 
kut:.87.503, 67653, 414.465, 56.689, 
68.907, - 140.645, 64.831, 57.522, 
142,189, 30.832, 77.409, 24.710, 
132.486, 154.031, 161.083, 151.582, 

32.653, 127.633, 169.875, 57.927, 
178.864, 161.077, 38.231. Dan lain2 
nomor jang seluruhnja  berdjumlah 
251 hadiah, 
BANK PERTOLONGAN & 

TABUNGAN. 
Para pegawai dari DPU Kotabe- 

sar Smg. dalam pertemuannja ba- 
ru-baru ini telah membentuk sebuah 
badan sosial dengan nama Bank 
Pertolongan dan Tabungan. Pengu- 
rus sementara terdiri dari Umar 
Saffan sebagai ketua, penulis: Soe- 
kirno dan bendahara: Wasito. Di- 
usahakan agar para anggautanja ti- 
dak sadja meliputi pegawai2 dari 
DPU, tetapi agar dapat meluas sam 
pai seluruh pegawai Kotabesar Se- 
marang,   

4 

Pala 2 Ai Mn Heat an MP 

Grombolan Mundur 

Ke Hutan? 
Seluruh Kota2 Di Atjeh Sudah Di- 

kuasi Kembali Oleh Alat2 Pemerintah 
Pemangku Djabatan Residen. Koordinator Lajeh 

Pimpin Grombolan 

PADA hari Sabtu malam telah tiba di Belawan kapal ,,Kalianget” 

jang membawa lebih kurang '500 pengungsi dari Meulaboh dan Kota- 
radja, Dari pelbagai pengungsi? itu diperoleh kabar bahwa kaum penga- 

fjau keamanan di Atjeh kini telah mengundurkan diri kehutau2, sehingga 
boleh dikatakan seluruh kota2 di Atjeh dikuasai oleh alat2 pemerintah. 

Sungguhpun begitu, djalan2 raja antara Lho Seumawe ke Kotaradja ma- 

sih belum dapat dilalui, berhubung djalan2 raja itu terhambat oleh kaju2 

chu- j: 

sus buat warga Masjumi, Moh. Nat- || 

Menurut keterangan dari pi- 
hak pengungsi2- itu djalan raja 

antara Kotaradja dan Sigli baru 
terbuka sepandjang 16 km jaitu 
sampai ke Tjibreh. Sementara 

itu djalan raja antara Langsa 

dan Idi sudah berangsur2 mulai 
dapat dilalui kembali. Dalam pa- 

da itu kemarin petang telah tiba 
di Medan dari Djakarta Kiai 
Hadji Masjkur (Menteri Agama) 

kabarnja untuk  menindjau si- 

tuasi Atjeh. (Antara). 

T. Suleiman Daud pemimpin 
gerombolan di Atjeh Besar. 

Mengenai situasi Atjeh kini, 
Minggu malam RRI Kotaradja 
mewartakan, bahwa pada tang- 
gal 26 September jang baru lalu, 

gerombolan telah menjerang pos2 
tentara di Sigli dan Bireun. Per- 
tempuran jang. berlangsung se- 
lama 3. djam. dapat. mengusir   gerombolan, dengan. meninggal- 

      PIA 
  

G 
@ 

PON IH Berachir 
Hasil2 pertandingan PON III di 

Medan selandjutnja dapat  ditutur- 
kan sbb: 

Tennis: Djuara pertama regu 
Djakarta Raya, 2. regu Djawa 
Barat, 3. Djawa Tengah. 

| Bulu-tangkis Single puteri per 
seorangan. Djuara 1. Ong. Hong 
Nio Djateng,. 2. Oey Lin Nio 
Sum. Utara: 3. nj. Teng Koen 
Liong Djatim. : 

Double puteri. Djuara 1. pasa- 
agan nj. Teng Koen Liong/Tio 
Siam Tie dari Djawa Timur: 2. 
pasangan Isa Nasution/Oey Lin 
Nio, Sum. Utara, 3. pasangan 
Ong Hong Nio/L. Wagyn Dja- 
teng. 

Regu putera: Djuara 1. Dja- 
karta Raya, 2. Djawa Barat: 3. 
Djawa Tengah. : 

Basketball: Djuara pertama Su 
matera Utara: 2. Djawa. Timur: 
3. Djawa Tengah. 

Bolakerandjang: Djuara per- 
tama Djawa Tengah, 2. Sumate- 
ra Utara dan ketiga Sumatera 
Tengah. 
Anggar regu dengan degen putera: 

1. Sulawesi Utara dengan 26 par 
tij, 2. Maluku dengan 25 partij: 3. 
Djawa Barat dengan 20 partij. 
Anggar. regu putera untuk floret : 

Djuara 1 Sulawesi Selatan, 2. Su 
lawesi Selatan: 3 Maluku. 
Anggar regu floret perseorangan pu 
teri: 

Djuara 1. Zus Undab Sulawesi Se 
latan 2..C. Tangkere Sulawesi Sela- 
tan 3. A, Roring dari Sulawesi Uta 

ra, 

  

Volley-ball putera: Djuara 1. 
regu Djawa. Timur, 2. Djabar, 
3. Sum. Tengah. 

Volley-ball puteri:  Djuara 1. 
Djatim: 2 Sum.-Tengah, 3 Dja- 
karta Raya. 

Hockey putera: Djuara 1 Sum. 
Utara: 2 Djawa Timur, 3 Djakar 
ta Raya. 
Angkat besi kelas light weight: 

Djuara 1 Sie Ping Tjiang Djabar, 
dng angkatan 295 kg: 2. Ho Sing 
Wei Djateng. 26212: 3 Siek Ik Ho 
Djakarta Raya 235 kg 
Kelas middle weight: 1. Giam Diie 
Kwie Djabar 29212 kg. 2. Guus Ti 
rajoh Djatim 275 kg..3. Jouw Giok 
Sie Djateng 270 kg. 
Kelas light heavy weight:  Djuara 
pertama Tio Beng Tjoe  Djabar, 
271V2. kg. 2. le Hok Gie Djakarta 
Raya 275 kg. 3. Koo San Hoen Dja 
teng 260 kg. 
Kelas heavy weight: Eddy Tjan Soen 
Keng Djabar angkatan sebanjak 355 
kg. . 

Rapat orientasi K.O.I. 
Menurut RRI Djakarta pada hari 

Sabtu malam telah dilangsungkan 
rapat-orientasi Komite  Olympiade 
Indonesia, jang dihadiri oleh wakil2 
ketigabelas daerah peserta PON ke- 
3, wakil2 serta komisaris2 ke-14 or- 
ganisasi olah-raga "jang terpenting 
dan segenap anggota pimpinan Ko- 
mite Olympiade Indonesia, Dalam 
rapat-orientasi ini, antara lain dibi- 
tjarakan: Mengenai Asian Games 
jang akan dilangsungkan di Manilla 

    

besar jang ditebangi oleh kaum pengatjau, 

  

. 

| 

kan kawannja jang tiwas. Djam 

13.00 hari 'itu djuga terdjadi per- 
tempuran ketjil2 di km. 18 dju- 
rusan Meulaboh, dimana gerom- 

bolan menderita 1 korban. Dalam 
pada itu, patroli TNI jang ter- 
diri dari 1 pleton dibantu oleh 
Mobrig didekat Sigli telah 'ber- 
hasil menangkap 25 orang anggo- 

ta gerombolan dan 2 orang jang 

memakai tanda pangkat 4 strip 

1 bintang ditiwaskan. Bendera2- 
nja dirampas. 

Pada tanggai 27 September 
djam 7 telah tiba di Bireun bala- 

bantuan tentara dari Medan de- 
ngan selamat. 

Menurut  djurubitjara Sub. 

Terr. Atjeh, jang memimpin ge- 
rombolan di Atjeh Besar itu 

Teuku Suleiman Daud, pemang- 

ku djabatan Residen Koordinator 
Atjeh. 

  
.Ditegaskan, bahwa operasi jg. 

dilakukan tentara. sangat. me- 
muaskan. Dalam pada itu, Ke- 
pala Staf Sum. Terr. Atjeh me- 
nerangkan pula, bahwa PTT kini 

berada dibawah pengawasan ten- 
tara. . Perhubungan kelapagan 

terbang Lho Nga sudah baik 

kembali. Djembatan udara terus 
diadakan dan patroli terus mene- 
rus melakukan: tugasnja. 

Selandjutnja, KMK Kotaradja 

mengeluarkan pengumuman No, 
46 jang isinja antara .lain me- 
ngatakan, bahwa berhubung ke- 

amanan di Atjeh genting, segala 
orang jang datang dengan tidak 

diketjualikan dan jang bertamu 
dari satu kampung kekampung 
lainnja harus melapor. Demikian 
harian Haluan. 

Seperti diketahui, 
Daud adalah jang. sebelum :ter- 

djadi. peristiwa. Daud: Beureuh 
selalu. mengatakan . bahwa ke- 
adaan di Atjeh aman. 

T. Suleiman 

BALLERINA SAN FANG 
TJIOK. 

Pada tg. & October jad: penari bal 
let muda Nona Elsie San Fang Tjiok 
akan menari beberapa fragment-2 da 
Fi ballet ,,Les Syiphides” dan ,,Cas 
se Noisette”, jaitu ballet2 klassiek jg 
terkenal. 

| Nona San Fang Tjiok terlahir pa 

da tahun 1935 di Malang. Ia mulai 
beladjar muziek sedjak berusia 7 ta 
hun, pertama kali pada Iwan Fede- 
roff di Djakarta dan kemudian pa 
da Joan Giessen. Sedjak ketjil perha 
tiannja terletak di daerah “ senitari, 
teristimewa ballet. Maka tidak meng 
herankan bahwa ia waktu ' berusia 
10 tahun mulai ambil peladjaran bal 
let dari guru Puck Meyer. Kemadju 
annja dalam senitari ternjata pesat 
sekali dan pada permulaan tahun 
1950 ia berangkat ke London, dgn 
dermasiswa dari Kemeterian Pendi- 
dikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. 
Di London ia beladjar di Legat Bal 
letschool dibawah pimpinan Mada- 
me Nadine Nicolaeye Legat, dulu 
prima ballerina dari Imperial Ballet 
di Russia. Setelah lulus dengan udji 
an dari sekolah tsb pada achir 1952 
ia ikut serta dalam Legat Ballet Com 
pany, jang membikin tour kesenian 
di Perantjis, Belgia dan Nederland, 
dan di negeri2 tsb. Nona Tjiok telah 
menarik banjak perhatian. , 
Haagsche Courant ttgl 4 Decem- 

ber 1952 tulis : : 
»Bij velen hunner voelt men de 

spontane, echte dansvreugde tot in 
de zaal, de uit het Oosten afkomsti- 
ge San Fang Tjiok bezit voortreffe 
lijke eigenschappen.” 

. 

pada. 1 Mei 1954, akan diadakan 
persiapan2 dalam waktu jang sing- 
kat.. Menurut taksiran, biaja jang 
diperlukan untuk ini,  berdjumlah 
sekurang-kurangnja "2 djuta rupiah. 

Mengingat, bahwa PON ke-3 ini 
berhasil dengan baik, sedang kedju- 
araan boleh dikata merata kesemua 
daerah, maka para peserta Asian 
Games di Manila nanti direntjana- 
kan akan diambil  sedapat-dapatnja 
dari semua daerah, dan para peserta 
meliputi segenap tjabang olah-raga 
dengan djumlah jang  sebanjak-bas 
njaknja, jaitu  sekurang-kurangnja 
110 orang atlit diluar para officials, 
Dalam rapat-orientasi ini djuga 

ah: buku jang memuat hasil2   ke-3, diputuskan, untuk menerbitkan sebu ' 

PON 
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Pemerintahan Satu 
Tentara Inggeris Akan Ditarik Berang-, 
sur-Angsur Dim 18 Bulan: Mesir Se-| 

  

Part 

tudjui Semua Usul Inggeris 
SEBUAH SUMBER MESIR 

hari Senin menjatakan bahwa Mesir telah 
Inggeris mengenai penjelesaian p 

    

   

ketjuali usul jang m da nanti ditinggalkan harus mema 
sebut Mesir telah  menjetu 
tarik mundur setjara bei 
dan bahwa 4000 orang 

   

      

berkuasa di Kairo pada 
menjetudjui or Rat 

daerah Terusan Suez, 
  

.supaja kaum tehnik Inggris jang 
1 uniform. Menurut sumber ter- 

i bahwa pasukan? Inggris akan di- 
angsur dalam waktu 18 bulan, teknisi Inggris akan tetap membantu pe- meliharaan pangkalan2 selama Waktu 3 tahun. 

  

M en & apa : GC IA Suez andaikata 

DiberiKesen 
patan Dul    

AN A3 

| Selandjutnja. telah disetudjui pula 
bahwa pihak Serikat berhak untuk 
memasuki kembali daerah Terusan 

terdjadi serangan 
agressi terhadap salah satu dari ne- 

seterusnja oleh sumber Mesir tsb. 
Ibahwa usul Inggris jang menghen- 

daki supaja ahli2 tehnikaja jang nan- 
|? ditinggalkan itu harus memakai 
uniform tidak mungkin diterima | y» . En TAN 2 

I endjelasan | Kem. 1 Per- | oleh Mesir. Sebagai alasan dikemu- 

an Hubungan 
|. Perhubu- 

  

Bagian Penerangan d 
Umum dari Kemen 

kakan, bahwa apabila ahli? tehnik 
H Inggris itu dibolehkan memakai pa- 
kaian uniform, 
Mesir tidak mungkin dapat mejakin- 

ngan mengumumkan — sebagai beri-| kan rakjatnja, bahwa penarikan mun 
kut: $ Sg 

1. Untuk memberi penerangan ke 
pada umum, mengapa perusahaan 
tjampuran GIA (504 bean 
merintah Indonesia dan 509o kepu- 
njaan KLM) harus diberi kesempa- 
tin dulu untuk mendjalankan sesua- 
tu penerbangan sebelum pemerintah 
(Kementerian Perhubungan) 
ri idzin kepada peru: 

rangkan sebagai berikut: 

2. Pada waktu mendirikan perusa 
haan tjampuran GIA tsb diatas, ma 
ka Pemerintah menjanggupi kepada 
GIA untuk memberi kesempatan 
mengadakan pengangkutan diudara | 
sebelum kesempatan ini Nan 
pengangkutan diudara jg berdjenisi 
tertentu diberikan kepada perusaha 
an penerbangan partikulir Jain. Soal 
ini telah djelas dan tegas dan tidak 

isamar-samarkan lagi dan dju 
ga telah ditjantumkan dalam kon- | 

sesi jg diberikan kepada GIA. | 
3. Berdasarkan tsb di alinea 2 ma 

ka pemerintah (Kementerian Perhu: ' 
bungan) djelas pula dalam memberi 
kan idzin berusaha kepada Pioneer 
Avitation Corporation. | 

4. Sebagai negara hukum jg me- 
nentang segala tindakan jg bertenta! 
ngan dengan hukum, maka pemerin. 
tah tidak dapat menjimpang dari apa 
jg telah ditetapkan dan oleh karena. 
nja mengenai penerbangan tsb di 
atas harus memberi prioriteit kepada ' 
GIA sebelum memberi kesempatar | 
kepada 
lam. 

USA Persiap- 
kan Perang — 

Baru? 
Reaksi Sovjet Atas Per- 
djandj'an Militer Ame- 

"rikaSpanjol 
PERDJANDJIAN militer jang 

tertjapai antara Sepanjol dan 
Amerika Serikat bersifat sema- 
ta2 militer dan agresif jar 

i 

membe-|jang nanti akan 

ngan partikulir lainnja, dapat di te- 

perusahaan penerbangan 

'dur pasukan2 Inggris “dari daerah 
Terusan Suez telah dilaksanakan se- 
3 h iruhn j a t z 

ta aa 2.» 3 P3 2 1 3 
pel Dari sumber jang berkuasa lain: 

nja di Kairo sementara itu didapat 
kabar, bahwa komando pangkalan 
daerah Terusan Suez nanti akan di- 
oper oleh seorang djenderal Mesir 

dibantu oleh se- 
orang penasehat militer Inggris. 

Mesir menudju kepemerin 
tahan satu partai. RTA 

- Selandjutnja dikabarkan: De- 
wan Revolusioner Mesir telah me 
mutuskan untuk mengorganisir 
Gerakan Pembebasan jang menjo 
kong pemerintah djenderal Na- 
djib, demikian diumumkan oleh 
menteri pembimbing nasional Me 
sir, major Salah Salem, pada hari 
Senin. Pengumuman ini oleh pa- 
ra penindjau politik di Kairo di- 
anggap sebagai tanda bahwa Me- 
sir sekarang sedang menudju ke- 
arah pemerintahan oleh satu par- 
tai. Gerakan Pembebasan itu di- 
bentuk pada waktu semua par- 
tai politik di Mesir dibubarkan, 
diantaranja partai jang terbesar 
jaitu partai wafd. 

Selandjutnja major Salem me- 
ngumumkan pula bahwa Dewan 
Revolusioner telah memutuskan 
untuk menjita semua milik bekas 
radja Farouk jang ditaksir ber- 
harga berdjuta2 pound itu. Dika- 
takan bahwa mulai sekarang De- 
wan Revolusioner tidak lagi ber 
tanggung-djawab atas milik? Fa- 
rouk itu, dan bahwa semua harta- 
kekajaannja sekarang telah men- 
jadi milik negara. Farouk mem 
punjai banjak istana, pesanggrah- 
an-pesanggrahan, kapal2 pesiar, 
'mobil2 dan tanah2 jang luas di 
Mesir. (Antara). 

Polisi Mesir geledah ru- 
mah bekas radja Zog dari 
Albania. " 

Polisi Mesir hari Senin telah 
melakukan penggeledahan dalam 
rumah bekas radja Zog dari Al-: 
bania dan terutama diperiksa 
dengan seksama lemari besinja. 
Pemerintah bekas radja Zog kini: 
tidak lagi diakui oleh Mesir dan 
bekas radja itu baru2 ini telah 

  

memperoleh hak2 istimewa. di 
Mesir. Hak2 ini diberikan kepa- 

gara anggota Liga Arab. Dikatakan | 

maka pemerintahf 

-tidak berpendapat, 

han serangan: 
“Gruenther, jang 
'nambahkan, itulah sebab2nja ma 
ka “diandjurkan 

diberitahukan, bahwa ia tidak lagi | pertahanan Eropa, djenderal Greun 

| 
| 

F 
. 

f 
: 

. 

Amerika . mempersiapkan | danja oleh bekas radja Farouk. 
Tega sae Peuyngan dikatakan | Dalam penggeledahan itu polisi 

oleh 1 Rusia pada | telah menemukan sedjumlah emas 
hari Saptu, ialah Dena 
terian pertahanan Sovjet Rusia, 

jang telah ditulis 

Harian itu menambahkan, ba- 
hwa perdjandjian itu dengan oto 
matis akan mengakibatkan pen- 
dudukan Sepanjol oleh pasukan2 
Amerika Serikat dan. diperbudak 
nja ekonomi Sepanjol untuk 
kaum monopoli Amerika Seri- 
kat. Penulis itu selandjutnja me- 
ngatakan, bahwa  penandatanga- 

dan sedjumlah dokumen. Emas- 
nja tidak diganggu, tetapi doku- 
mennja diangkut oleh polisi utk 
diselidiki lebih landjut. 

Dalam bulan jang lampau be- 
kas radja itu oleh pers Mesir di- 
tuduh melakukan penjelundupan 
devisen. . 

Zog tinggal di Mesir semen- 
djak tahun 1946, tetapi kini ia 
berniat meninggalkan Mesir dan 
imungkin akan pindah ke Peran- 
tjis dipertengahan bulan Oktober 
jang akan datang. (Antara). nan perdjandjian itu merupak 

didahulukannja kepentingan? Te 
rantjis dan Inggeris: Inggeris me 
mentingkan Djabaltarik dan Pe-| 
rantjis sekali lagi ditempatkan 
dalam keadaan terdjepit antara 
Na Djerman ja Sepa- 
njol jang mendapat sokongan 
Amerika. Hal ini berarti, bahwa 

   

   

  

   

DIREKTUR. HUBUNGAN UN- 
TUK TIMUR DJAUH UNI- 

LEYER AKAN TIBA. 
SJ. v.d. Bergh, Anggauta, De- 

wan Pengurus Unilever N.V. di 
Rotterdam dan Unilever Ltd. di 
London, akan tiba di Kemajoran 

ketegangan antara Amerika dan 
Inggeris serta Amerika dan Pe- 
rantjis tidak bisa tidak tentu 
akan menjusul.. (AFP). 

Buruh Tambang 

Tuntut 

  

   

  Tokio. K.B. Ky : 

tip berita tsb. njatakan, bahwa 

240.000 buruh tambang ada , Ne . 

gabung dalam Gabungan at2 
Buruh, Tambang Batubara  Dje 
pang, ikut serta dalam aksi 

  

jang dilakukan sedjak tg. 24 Sey | 
tember jl 1 2g 

Berapa: lapas. ahok “MaNaan 
akan dilakukan belum ditentu-: 

kan. 
, Tni 

Pada Sidang Panitia Pusat: 
jang ditugaskan untuk adakan 

kampanje menurunkan produksi 

  

batubara itu' tg. 22/9 jl. telah di- | 
putuskan pula untuk — mengada- 
kan kampanje kenaikan upah ser | 
ta memperbaiki sjarat2 bekerdja. 
Telah diputuskan pula untuk ada 
kan pemogokan selama 24 djam 
ig. 28 September. guna. menjo- | 
kong tuntutan2 buruh tambang |: 
itu. Dan pemogokan2 buruh tam | 

itu akan dikoordinasikan | bang ! 
pula dengan .perdjoangan  mu- 
sim rontok” pada umumnja jang: 
direntjanakan oleh . Dewan. 

pada tgl. 9 Oktober jang akan 
datang dalam kundjungannja ke 
“Indonesia jang akan berlangsung 
sampai tgl. 26 Oktober. Selama 
disini, v.d. Bergh, dalam djaba- 
tannja selaku direktur hubungan 
untuk Timur Djauh, antara Jain 
akan mengundjungi perusahaan2 
dan paberik2 Unilever di Djakar 
ta dan Surabaja. Demikian berita 
dari konsern Unilever. 

  

Sebagaimana ' pernah dikabarkan, 
baru2 ini seorang penerbang Korea 

Utara, kapten Noh Keun Suk, teiah 
a. melarikan sebuah pesawat djet bua- 

tan Rusia, MIG-15, ke pangkalan 

Kim Po di Korea Selatan. Tampak 

pada gambar pesawat terbang MIG 

-15 tadi jang dengan pendjagaan ke 

ras disimpan di hanggar PBB di 

ai Di 

  

  

Mereka Jang | 
    

  

Pro Taiwan 

  

     

Tak Berpakaian 

(Lagi — Di Kantor2 

RAKJAT KOREA kini lam 
pa tjara bekerdja dan bermain 
hun lamanja 

  

mobil2 preman mulai nampak. 

Meskipun adanja  statement2 
dari pemerintah Korea Selatan, 
sebaliknja rakjat Korea menjam 
but pengumuman tentang ter 
tjapainja perdamaian itu dengan 
rasa lega, dan dengan segera 
mengadakan  rentjana2 mengha 
dapi masa depan jang gemilang, 

jakan- tetapi kewadjiban jang me 
reka hadapi itu akan memakan 
waktu bertahun2. Banjak dusun2 
jang harus dibangunkan kembali 
seluruhnja, demikian merusak 
nja sifat peperangan Korea jang 
menimpa rakjat republik muda 
ini pada tgl. 25 Djuni 1950. Tu 
gas mahaberat menantang para 

insinjur jang harus membangun 
kembali pabrik2 jang telah diru 
sak hingga bekerdja kembali dan 
membangun kembali kota besar   

Mereka akan dikirimkan kedaerah netral, dimana t 
mentjoba membawa mereka kearah pendapat2 lain. 

Serdadu2 Tionghoa ini jang berbaris dengan membawa bendera Tai- 
wan adalah mereka jang menolak untuk kembali kenegeri R.R.T. 

utusan2 R.R.T. 

  

Djenderal 
Kekuatan Militer NVTO 
wan Aeressi, Djuga Utk 

angkatan udara 

Gruenther  selandjutnja mene 
rangkan, bahwa kekuatan angka 
tan perang NATO. kini lipat 3 a 
4 kali sedjak datangnja. Eisenho 
wer di. Eropa pada tahun 1951. 

Gapat pertihankan diri, saja 
T bahwa pasu 

kan2 kita itu akan dapat mena 
jang total, kata 

kemudian me 

kepada Dewan 
Atlantik Utara, agar pertahanan 
negara2 NATO diperkuat lagi. 

Berbitjara mengenai masjarakat 

ther mengatakan, bahwa salah satu 
sumber penambahan kekuatan perta 
hanan NATO adalah Djerman Ba- 
rat, dan melandjutkan, bahwa nega 
ra2 daratan Eropa kini sedang mem 
pertimbang2kan hendak membentuk 
suatu masjarakat pertahanan Eropa 
jang disertai antaranja oleh Djer- 

5 

Rama? Ke Su- 
matra Selatan 
Transmigrasi Umum Dari 

Djawa Timur Mulai 
- Lantjar 

PADA tanggal 24 September 
jang Jalu telah diberangkatkan 
lagi ke Sumatra Selatan 237 
orang dari daerah Panarukan da 
lam rangka transmigrasi umum. 
Menurut keterangan, sedjak bu 
lan April jang lalu pengiriman 
kaum transmigranten umum dari 
Besuki adalah sebagai berikut: 
Dari Banjuwangi 68 keluarga ter 
diri atas 280 orang, Bondowoso 4 
keluarga terdiri atas. 14 orang 
dan Djember 326 keluarga terdi 
ri dari 1.237 orang. 

“- Pengiriman jang terbanjak ialah 
dari daerah desa Gumelar (Balung) 
di Djember Selatan jang sudah me- 

ngirimkan "123 keluarga terdiri atas 
S63. orang. Disamping it, masih ada 
32 keluarga jang terdiri dari 150 
crang dari desa jang belum dapat 
diberangkatkan. 

«4 Djuga didaerah Banjuwangi Sela- 

Mekinga pamikan2, NATO akan 

Angk Udara NATO 
Masih Sangat Kurang: Keluh 

Gruenther 
Tidak Sadja Untuk Mela- 
Beri Backing Bagi Para 

Diplomaat2 Dalam Perundingan2-nja 

PANGLIMA TERTINGGI angkatan perang negara2 seku- 
tu di Eropa, dejnderal Alfred Gr uenther minggu malam didepan 
tjorong radio BBC menerangkan di London, 

merupakan fak tor jang memutuskan Calam pe- 
perangan djaman sekarang, NA TO masih sadja harus mengha- 
dapi kekurangan2 kekuatan udara jang sangat besar. Peringatan 
ini jang ditudjukan kepada pend engar2 di Eropa, disertai dengan 
pernjataan, bahwa NATO harus memilik! | 1 
dak sadja untuk melawan agresi, akan tetapi djuga untuk mem- »ng 
berikan dasar jang kuat bagi para diplomatnja, berdasarkan ma- |du2 di front 
na dapat diadakan perundingan2 dengan Sovjet Rusia untuk men 
tjapai persetudjuan jang berman faat. 

bahwa meskipun 

kekuatan militer, ti- 

pa. Kita telah menelaah aspek2 mili 
2r daripada “rentjana ini, kata 
Gruenther, dan kita menganggap ren 
tjana ini dapat dilaksanakan dan ha 
rus ditjiptakan dipandang dari sudut 
kemiliteran. Pe aa ana 

Setelah menjatakan - peringatannja 
dienderal Greunther kemudian 'me- 
ngemukakan pemadjuan2nja jg mes- 
kipun tidak begitu besar, telah me- 
ngandung arti memperkembangkan 

persendjataannja, misalnja, demikian 
Gruenther mengemukakan tjontoh2- 
nja, djumlah lapangan2 terbang NA 
TO telah bertambah dari 20 mendja | 
di 125 buah. . 

Djika petjah perang, mu- 
suh jang memulai. 

Kata 

Idan djalan2 

man, untuk” mempertahankan Ero-|: 

Seoul, djikalau Korea Selatan ha 
Et mempunjai ekonomi jang se 

at. 

Hanja beberapa bulan berse- 
lang kota Seoul merupakan kota 
kotor jang memusingkan kepala 
dan penuh dengan penduduk jg. 
berpakaian tjompang tjamping, 
sedang rumahnja dibangunkan 

dengan tergesa-gesa. Dewasa ini 
keadaannja lain sekali. Gedung2 

raya masih rusak, 
akan tetapi perdagangan sudah 
berdjalan lantjar. Makin banjak 
djumlah mobil preman nampak 
didjalan2, dimana beberapa -bu- 
lan berselang hanta nampak 
truck2 militer jang bertiat hidjau 
militer. 

Lebih banjak djumlah orang2 
lelaki berpakaian barat kini meng 
gantikan orang2 jang berpakaian 
seragam, karena tentara Korca 
Selatan kini membolehkan  ber- 
hentinja serdadu2nja jang usia- 
nja lebih dari 35 tahun. Beberapa 
buah nightclub kini nampak me- 
nerangi djalan2 jang biasanja ter 
libat dalam gelap/gulita peratu- 
ran penggelapan, sedang serda- 

bisa mendapatkan 
pas2 semalam2an untuk pergi ke 
Seoul. 
0. Bisa dapat kopi lagi di- 
€..., kantor. 
- Dibeberapa kantor2 pemerintah ki 
'ni orang biasa djikalau mendapat hi 
'dangan setjangkir kopi, suatu hal jg 
merupakan barang sangat berharga 
dipasar gelap dihari jang lampau. 
Toko2 dilorong2 jang berliku2 dan 
Sempit serta didjalan2 raya kota jg 
lebar dan lurus kini dibandjiri dengan 
pelbagai. matjam barang termasuk 
"ratusan 'barang2 jang biasanja terda 
pat dipasar gelap. Malahan anak2 
jang terlantar didjalan2 jang hidup 
nja dari mengemis atau mendjual 
barang2 tjurian, kini nampaknja le 
bih bersih dan lebih gembira. 
Kebanjakan harga2 telah" mening: 

kat sedikit sedjak terhentinja tembak 
menembak, akan tetapi harga2 ba- 

  
Djenderal Gruenther selandjutnja han. pakaian dan bier serta alat2 

menjatakan, bahwa rentjana2 NA- pembakar telah meningkat membu 

TO didasarkan atas perhitungan, bah bung sangat tinggi. Rakjat Korea ki 

wa peperangan selalu dimulai oleh ni membajar bahan makanannja jg 

musuh, dan bahwasanja tidaklah per terpenting tidak lebih daripada diwak 

lu dikemukakan bhw dalam zaman tu perang. Bahan2 pakaian dan bier 

sekarang ini dimana digunakan sen jang diimport dari Djepang kedua2- 

djata2 jang modern, hal demikian nja telah meningkat kurang lebih de 

akan merupakan suatu kerugian bagi ngan 2596 sedjak perletakan sendja 

NATO. Akan tetapi hal jang tidak ta, sedang kaju bakar jang didjual 

menguntungkan itu harus “diterima oleh tentara Korea Selatan untuk 

djuga. menambah penghasilannja, telah na 

Kita tidak bisa lagi mempertahan ik dengan 1596. Kurang lebih seba 
Ikan kedudukan moral kita didunia 'njak 190.000 buruh pemerintah Ko 
merdeka, djikalau kita membolehkan rea Selatan dan tentara akan men- 

kita mengharap2 akan  dimuiainja dapat kenaikan upah djikalau suatu 
perang ,,pentjegahan”, kata Gruen- rentjana gadji baru mulai berlaku. 
ther. Rusia tahu benar2, bahwa pe 
nempatan dan kekuatan pasukan? 
kita demikian rupa sehingga kita ti KS 2 ICFTU Di 

. Yokyo 
kutuan kita semata2 hanja bersifat 
untuk mempertahankan diri, dan|  KONPERENSI GABUNGAN Sa 

dak mempunjai kesanggupan untuk 
mengambil peranan penjerang, mes- 

bahwa tudjuan kita ialah untuk mejrekat Buruh Merdeka Sedunia tija- 

kipun kita kehendaki sekalipun. Ru 
sia harus mengetahui, bahwa per:e- 

melihara perdamaian. 
Setelah menjatakan, bahwa tu 

djuan untuk memperkuat perta- 
hanan NATO adalah untuk mem 
berikan dasar jang” kokoh bagi 
para diplomat negara2 Sekutu, 
Gruenther menambahkan, bahwa 
akan merupakan kesalahan jang 
tragis bagi negara2 NATO untuk 
mengurangi persendjataannja, pa 
da dewasa ini. Gruenther menja 
takan, bahwa kekuatan Sovjet ma 
kin bertambah besar. Dalam se 
puluh tahun jang telah lalu, djum 
lah penduduk negara2 blok Sov- 
jet telah bertambah dari 190   tan, jakni dari ketjamatan Pesangga- 

ran. perhatian terhadap transmigrasi 
ke-daerah Sumatera Selatan itu sa- 
ngat besar sekali dan 
umum tiap hari selain ada sadja 

1Ant).   |Seoul. “Kiri: kapten Noh Keun «Suk. 
aa 4 & 

Djepang.   Umum Serekat Buruh 
5 1 (Antara), 

  

djuta mendjadi lebih dari ' 800 
djuta. Angka2 demikian ini, kata 

inja selandjutnja,  menjebabkan 

terbesar dalam sedjarah umat 
'manusia. (AFP-Aneta) 

bang Asia hari Senen mulai dengan 
kenperensinja di Tokio untuk mem- 
bitjarakan gerakan buruh di Asia. | 
Walaupun dalam konperensi jg akan 
berlangsung 3 hari itu akan dibifja- 
rakan soal2 jang tak mengenai. poli 
tik, seperti hak2 serekat2 buruh, poli 
tik upah dan mempertinggi taraf hi 
dup serta djaminan2 sosial, tapi pa 
ra penindjau di Tokyo berpendapat 
delegasi2 buruh sajap kiri Djepang 
akan berusaha supaja dapat dibitjara 

| kan pula soal2 persendjataan kemba 
li Djepang serta perang dingin anta 
ta Timur/Barat. 

Sebagai diketahui. ICFTU adalah 
gabungan buruh jang disokong oleh 
Barat dan- dalam, konperensi-tsb ha 
dir wakil2 dari.10 negeri Asia dian 
taranja Pakistan, India. Langka, Mala 

pendaftaran, Rusia mendjadi ,,imperialis” jang va Muang Thai, Pilipina, Singapura, 
Hongkong dan Korea Selatan (An- 

'itara). 

  

  

   

    

  

   
    

    

   

    

   

      

   

    

“Imereka tawan. masih ada 
orang sadja. Keterangan2 jang diper- 

Kurea Hidup Kembali 
|Mobil2 Preman Dan Nightclubs Sudah|| 
Banjak Kelihatan Di Seoul — Penduduk || 

Tjompang - Tjamping 
sudah  Dihidangkan 

'Kapipu.. 

bat laun “ingat kembali bagaima- 
diwaktu damai. Setelah tiga ta- 

bertempur mati2an, jang menjebabkan negara me- 
reka mendjadi hantjur lebur, rakjat Korea kini mulai pekerdjaan 
jang maha berat membangun kembali kota2, desa2 dan sawah Ia 
dang perumahannja, Disekitar puing2 gedung2 jang kehitam2an 
karena pemboman, tanda2 perdamaian berupa ,,nightclubs” dan 

  

2 $ 

OKAZAKI DJUGA KE HONG- 
KONG DAN MUANG THAI. 

Menteri luar negeri Djepang Kat- 
suo Okazaki akan djuga mengundju 
ngi Hongkong dan Muang Thai da 
lam perdjalanan keliling di Asia pa 
da bulan depan, demikian menurut 
kalangan2 pembesar2 Djepang di To 
kio hari Senin, jang menambahkan, 
bahwa rentjana penerbangan Okoza 
ki memungkinkan dia untuk mengun 
djungi kedua negara ini disamping 
kundjungannja ke Pilipina, Indo- 
nesia dan Birma sebagai jang di- 
umumkant erlebih dahulu. Senin so 
re Okazaki beserta staf kementerian 
luar negerinja akan bertolak ke Ma 

Tah Ada 
Paksaan 

Utk Masuk Pertanian Ko- 
lektip Tjekoslovakia 

nilla. 

PRESIDEN  TJEKOSLOWA- 
KIA, Antonin Zapotocky, me- 
njatakan pada hari Minggu, bah- 
wa pemerintahnja akan mene- 
ruskan pendirian  perusahaan2 
kooperasi pertanian, akan tetapi 
hanja apabila - keadaan2 tehnik 
mengizinkannja. Zapotocky  me- 
ngemukakan pendapatnja itu di- 
muka 50.000 orang petani dari 
daerah Hadrec Kralove. Maksud 
dari pidatonja itu terutama jalah 
untuk menjerukan kepada para 
petani supaja memperbesar pro- 
duksi. 

Dikatakannja, bahwa dalam usaha 
memperbesar produksi ini hendak- 
nja para petani  mengopes inspirasi 
dari Sovjet Uni, akan tetapi tidak 
usah dengan membabi-buta - mengi- 
kuti tjara2nja. 
Dalam pidatonja itu Zapotocky 

selandjutnja mengemukakan bahaja2 
jang ditimbulkan oleh penglaksana- 
an - industrialisasi jang mendadak. 
Selandjutnja ia menekankan perlu- 
nja ada kebebasan berusaha dilapang- 
an pertanian. Dikatakan, bahwa tiada 
seorangpun akan dipaksa untuk me- 
ngambil bagian dalam perusahaan? 
pertanian kolektif. (Ant). 

1.000 PELURU MERIAM AUS 
TRALI UTK, PERANTIJIS.. 
Radio Austratr Sabtu menjiar- 

kan, bahwa sebuah kapalbarang 
Australi, jang muat 1.000 peluru 
(meriam untuk pasukan? Uni Pe- 
rantjis, kini sedang dalam per- 
djalanan ke Indotjina. Muatan 
tadi merupakan sebagian dari 
rentjana bantuan Australi kepa- 

| da Perantjis di Indotjina. 

  

  
  Karena Persnel- 

ling Jg Istimewa 
DUA ORANG BEKAS tahanan dan seorang serdadu Peran 

tjis Minggu malam dimasukkan dalam rumah: Pendjara Epinal 

karena menurut keterangan pulisi, bahwa mereka: mendjadi bi- 

ngung ketika hendak mentjuri mobil jang dibuat untuk. seorang 
pengendara jang hanja...... berkaki satu!!  Achirmja mereka 

membongkar mobil itu untuk didjual onderdif2nja, Menurut pu: 
lisi seorang Djerman bernama Schwartz dan Emile Becherand, 
jang baru dua hari dilepas dari pendjara Epinal, Djum'at' malam 
mentjuri mobil itu dari sebuah garasi dikota didekatnja, dengan 
dibantu oleh serdadu tadi, jang namanja tidak disebutkan. Ka 

rena tidak bisa menggunakan persnelling jang dibuat untuk pe- 
miliknja jang bersifat istimewa, mereka berusaha “untuk mengen 

darai mobil itu dengan berbaring disamping tempat mesinnja, dan 
mengerdjakan kabel persnelling itu dengan tangan, Setelah me- 
reka insjaf, bahwa hal demikian itu: nampaknja bagi penduduk 
jang djudjur sangat gandjil, kemudian mereka mulai membong- 

karnja. Akan tetapi mereka tak sempat  melesaikan  pekerdjaan 
pembongkaran, karena kemudian pulisi — setempat mengenal 

Schwartz dan Becherand kembali, dan setelah ketiga orang itu di 

tangkap. mereka mengakui kesalahannja.       

' 2 
Hubungan Italia-Indon 

Masih'Banjak Lapangan Jz BisaDiisis Duta Sukardjo 
Andjurkan Perbaharuan Perdjandjian Perdagangan 

DUTA INDONESIA PADA Republik Italia Sukardjo Wir- 
jopranoto dalam interview deng an harian Il Giornale d'Italia” 
di Roma menjatakan, bahwa me nurut pendapatnja baik sekali di- 
adakan perdjandjian dagang baru artara Indonesia dan Italia, ti- 
dak sadja untuk memperbaiki pertukaran dagang antara kedua 
negeri, tapi djuga untuk mengad akan persesugian dengan keada- 
an baru jang timbul sesudah dita nda-tangapi persetudjuan dagang: 
jang pertama dalam tahun 1951 Kemungkinan ini telah ditindjau 

Djakarta. 

Dinjatakan,. bahwa  perhubu 
ngan dagang antara kedua ners 
ri itu pada waktu ini diatur me 
nurut perdjandjian dagang dan 
perdjandjian tentang  pembaja 
ran jang ditjapai pada bulan Ma 
ret 1954. Volume dari pertuka 
ran dagang  ini.menurut duta 
Sukardjo dapat dianggap sebagai 
memuaskan, “Tapi pertukaran da 
gang itu masih dapat diperbaiki. 

Pasukan' Tito 
Formil Masuk Sistim 

Pertahanan Barat 

Negara2 barat dan Jugoslavia 
kini sedang bersama2 merentja 
nakan suatu formule dengan ma 
na pasukan2 marsekal Tito de 
ngan formil dimasukan dalam 
sistim pertahanan negara2 barat, 
demikian menurut “harian New 
York Times pada hari Minggu. 
Dalam berita jang asalnja dari 
koresponden harian ita di Bolgra 
do, harian New York Times se 
baliknja menerangkan, bahwa 
formule ini tidak berarti masuk 
nja Jugoslavia dalam NATO. 

Persetudjuan — demikian itu 
akan bearti pembulatan persetu 
djuan2 antara Jugoslavia Junani 
dan. Turki. Diduga, bahwa misi 
mnifiter Jugoslavia jang baru2 ini 
mengadakan kundjungan ke Was 
hington, telah “mengadakan pe 
rundingan2 dengan wakil2 Pe 
rantjis, Inggeris dan Amerika Se 
rikat mengenai suatu persetudju 
an, atau serangkaian persetudju 
an2, mungkin dalam bentuk pro 
tokol militer. , 

  
  

14 Djendral 
Tiga Adjuadan 

bahwa pemerintah Sovjet Uni masih 

Uni, Ketjuali itu, masih ditahan pula 

Diantara. mereka terdapat 

Djenderal Bauer, penerbang pri- 
badi Hitler, dan budjangnja ber- 

4ama Linge, jang mengaku bah- 
wa ia telah membakar majat 
Hitler dan Eva Braun, dihalaman 
Gekat bunker gedung Reichs- 

kanzlei (gedung pemerintahan) 
di Berlin ketika tahun 1945. 

' Hari Senin beribu2 penduduk 
Djerman Barat menanti?kan ke- 

datangan ratusan bekas tawanan 
perang Djerman, jang baru sadja 

diampuni dan dibebaskan kembali 
oleh Sovjet Uni. Mereka berada 
alam perkemahan tawanan pe- 
ang selama 8 sampai 12 tahun, 
endjalani ' hukuman  sehagai 

pendjahat perang. 
| 718 orang telah sampai ketika 

tapalbatas Barat-Timur. 
| Ratusan orang lagi pulang ke- 
kampung halaman mereka di 
Berlin atau Djerman Timur. 

»100.000 lebih” atau 13.537? 
Pihak Djerman Barat. mengatakan 

bahwa djumlah bekas anggota .ang- 
katan perang Djerman Hitler jang 
masih ditawan di Sovjet Uni ada 
100.000 orang lebih. Sebaliknja pi- 
hak Sovjet mengatakan bahwa jang 

13.537 

oleh dari bekas2 tawanan tadi ialah: 
1. Perlakuan jang “mereka alami, 

. Isedjak 1948 pada umumnja baik2. 
2. Sampai tahun 1949, pihak So- 

vjet berusaha supaja orang2 tawa- 
nan memeluk. Komunisme, 

3. Mereka ' semuanja diberitahu 
oleh.pihak Sovjet, bahwa berkah 
nasaha2 PM Djerman Timur Otto 
Grotewohl, maka mereka dibebaskan 

(Antara— UP). 

  

KAPAL2 PENANGKAP IKAN 
DJEPANG  DIPERAIRAN 

INDONESIA. 
Kalangan resmi membenarkan 

berita2 jang mengatakan bahwa 
kapal penangkap ikan . Djepang 
Tokomaru dalam bulan Maret 
Jang lalu telah ditahan oleh se- 
buah kapal patroli Indonesia di- 
perairan sekitar sebelah timur 
pulau Halmahera, akan tetapi ka 

Di: Russia? 
Berapa Sebenarnja Tawanan Ijerman Jang Masih 

Ketinggalan?: 100.000 Atau 13.000? 

MENURUT. BEKAS pemimpin redaksi harian Djerman ,,Berliner 
Zeitung”, Withelma Fanderl, jang hari Senin telah tiba di Djerman Barat 
sesudah dibebaskan kembali dari tawanan di 

ketika Perang Dunia II memimpin tentara Hitler ketika menjerbu Soviet 

Dikatakannja bahwa bekas pemimpin2 militer Djerman kini ada dalam 
perkemahan2 didaerah Sverdlovsk, di Ural. 

jachir mingga jl. dan hari Senin! 

itu tiba lagi kira2 500 orang, di-' 

Djerman Dan 
Hitler Masih 

Sovjet Uni, mengatakan 
menahan 14 djenderal Djerman jang 

3 orang adjudan Hitler, kata Fanderl. 

Kapal-kapal 
Malaya 

Sementara Dilarang 
Kes Atjeh 

KAPAL2 MALAYA jang me- 
Jakukan . pelajaran perdagangan 
pantai dengan Indonesia atas na- 
sehat gubernur Sumatera Utara, 
Abdul Hakim, telah diinstruksi- 
kan untuk tidak lagi menudju ke 
Atjeh, tetapi ke Belawan dan pe- 
labuhan2 Sumatera Utara lain- 
nja, demikian diwartakan oleh 
United Press dari Singapura. Wa 
kil kepala pelabuhan Penang, cap 
tain T.F. Penney, menerangkan, 

bahwa tidak diterima  Japoran2 
bahwa kapal2 jang mengadakan 
pelajaran  diperairan Indonesia 
telah mengalami kesukaran2. 

  | dan   
Diterangkan olehnja, | bahwa ke- 

tika pemberontakan dimuiai sebuah | 
kapal penarik milik Malayan Trans: | 
portation Company . mengabarkan 
dengan melalui radio ke Penang. j 
bahwa kapal tersebut menudju ke- 
suatu pelabuhan lain. 

( 
e 

Seorang djurubitjara Straits. Ster' 

amship Company menerangkan, bah- 

wa kapal2nja tidak akan singgah di- 
Jaerah - jang bersangkutan — sampai | 
ada instruksi lebih landjut. Ampat | 
buah kapalnja jang telah mengang- 
kut kaum pengungsi - kepelabuhan? 

diluar daerah Lho Seumawe, telah 
kembali di Penang. Banjak pedagang 
Penang jang mempunjai kantor2 tja- 
bang di Sumatera Utara menerang- 
kan, bahwa mereka itu tidak mene- 

rima kabar2 mengenai  pegawai2 

lan kaum keluarganja di Atjeh, Di- 
luga bahwa sebagian diantaranja 

telah diungsikan ke Medan.  Diper- 
oleh “kabar selandjutnja, bahwa se- 

ifumlah 35.000 karung bidji pinang 
intuk Penang jang disimpan dida-   rena tidak ada bukit2 dilenaskan 

kembali dalam bulan Augustus,   lam  gudang2 di. Sumatera Utara 

tidak dapat dikirim, (PLA), 

PKn Rana Uang Ja an 

oleh masing2 kedutaan Indonesia di Rema dan kedutaan Italia di 

Oleh. duta Sukardjo diingatkan 
tentang bahan2 mentah penting 
jang dihasilkan oleh Indonesia, 
misalnja “karet, timah, kaju djati 
dan jang dibutuhkan oleh Italia. 
Dalam pada itu Italia menghasil 
kan barang2 industri jang diper 
lukan untuk - pelaksanaan rentja 
na perkembangan industri Indo 
nesia, 

Kamer van Koophandel 
(madjelis Perniagaan) di- 
dirikan di Milano. 

Duta Sukardjo  menjatakan, bah- 
wa baru2 'ini di Milano didirikan 
Madjelis Perniagaan Italia — Indo- 
sia. Di-ingatkan pula, bahwa ' peru- 
sahaan pelajaran: resmi Italia Lloyd 
Triestino telah mengadakan “ perhu 
bungan pelajaran antara Djakarta 
dan Genoa p.p. Karena Italia meru 
pakan negeri jg pertama di Eropa 
ig disinggahi oleh kapal2 djika da- 
tang dari Indonesia, maka  pelabu- 
han2 Italia bagi Indonesia sangat 
penting artinja untuk pembongkaran 
dari kapal barang2 untuk: negeri2 
Eropa. lainnja. 
mungkinan untuk penanaman. modal 

Disamping itu" ke- 

2 
ata

 

di Indon@Sia. kini semakin besar. Ini « 
semua tentunja menghendaki perse- 
tudjuan lain jg lebih luas antara 
Italia dan Indonesia. 

Dengan menjebut angka2 sta- 
tistik duta Sukardjo menjatakan, 
bahwa pada waktu ini Indonesia 
mengimport dari Italia terutama 
barang2 hasil industri, misalnja 
barang2 pengangkutan mulai da-: 
ri kereta2 untuk kereta-api hing- 
ga mobil2 barang dan scooter 
Vespa dan Lambretta. Mengenai ' 
kapal2 dinjatakan hingga kini 
pemerintah Indonesia telah  me- 
mesan 10 buah kapal dari gala- 
ngan2 kapal di Trieste, 

Dinjatakan, bahwa Kementeri- 
an Perhubungan di Djakarta sa- 
ngat puas dengan kapal2 jang di 
hasilkan oleh galangan2 kapal di 
Trieste itu. Karena 
Indonesia merentjanakan hendak 
memesan lebih banjak kapal2 da- 
zang besar dan. ketjil, dinjatakan 
pengharapannja oleh duta Sukar- 
djo, bahwa diwaktu jang akan da 
tang akan dipesan lebih banjak 
kapal2 pada galangan kapal di 
Italia. 

Pertukaran dalam lapa- 
ngan kebudajaan. 

Dinjatakan, bahwa baik peme- 
tintah Indonesia 
rintah Italia kini berusaha keras 
untuk adanja pertalian kebudaja- 
an itu. Baru2 ini pemerintah Ita- 
lia telah memberikan beasiswa 
untuk satu tahun kepada dua 
orang Indonesia. Jang satu ialah 
pelukis Indonesia jang ternama 
Affandi jang kini sgdang meng- 
adakan pameran senilukis di Na- 
poli dan jang lainnja ialah se- 
orang wartawan Munawar “ dari 
Djakarta. 

Dalam hubungan pertukaran 
hasil kebudajaan . dalam musim 
dingin jang lalu di Roma telah 
diadakan pertundjukan kesenian 
tari Bali atas inisiatif “kedutaan 
Indonesia di Roma, demikian pu 
la di Napoli Mostra d'Oftremare 
diadakan pameran senilukis. dan 
hasil keradjinan tangan Indone- 
sia. Dalam tahun ini Indonesia 
ikut pula mendirikan standnja 
dipekan raya di Milano, Padova 

Trieste, sedangkan Italia 
ikut dalam pekan raya di Djakar 
ia. $ 

Sesudah  menjatakan, bahwa 
Jalam perhubungan dengan  Ne- 
derland kini Indonesia menghen- 
daki dihapuskannja Unic dan di- 
zanti dengan perhubungan diplo- 
matik biasa seperti dengan nege- 
ri2 lain, duta Sukardjo menjata- 
kan kejakinannja bahwa di Indo- 
nesia tidak ada bahaja komtinis- 
me, karena  rakjat Indonesia sa- 
ngat beribadah dan menolak pa- 
da paham2 Marxistis: YAntara) 

Djerman Saringan 
Inger Di Udara Dan 

Di Lautan 
Sunday Chronicle hari Minggu da 

lam beritanja meramalkan, bahwa 
Djerman Barat akan mendjadi nege 
ri pesaing sungguh2 bagi Inggris da 
lam lalu-lintas udara dan dilaut, D: 
katakan, menurut taksiran pada 
achir tahun 1953 Djerman akan 
mempunjai lagi armada kapal da- 
gang Ik. 2 djuta ton. Dr. Hans See- 
bohm, kepala kementerian pengang- 
kutan Djerman, adalah secorare ig 
dapat berbuat demikian. Ia telah 
berhasil menghapuskan pembatasan? 
ig diadakan oleh Serikat atas indus- 
tri pelajaran Djerman dan atas hak2 
Djerman untuk. mengadakan Operasi 
dalam lalu-lintas diudara. 

(Antara). 

pemerintah 

maupun peme- 

sai
a 

s
3
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| Obat-obat Jang dada Termasjhur 
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GOFKES kIDNEYING TABLETS jang sudah kesohor diseluruh dunia selama lebih dari 25 tahun. Bila orang jang sudah tua memakan obat ini urat 
uratnja kentjang kembali dan fikirannja selalu sehat. Tiap" orang muda jg. mem biasakan dirinja untuk makan obat ini, badannja akan bertambah 
kuat dan sanggup melawan orang liar. Untuk orang dewasa jang sudah kawin, ka lau sering” makan obat ini tentu akan lebih mendapat kesenangan 
dalam rumah tang ganja karena badan selalu sehat dan suasana riang-gembira. Bagi orang muda jang belum kawin oadannja selalu lemah, serta 

Is penjakitan dengan tjepat akan berobah mendjadi seorang pemuda tampan jang tan gkas dengan penuh semangat dan kegiatan jang memuntjak. 

      

      

KETJELAKAAN LALU LINTAS. 
Seorang lelaki jang sudah agak 

landjut usianja ketika menjeberang | 
djalan didekat simp3ng-empat Du-| 
wet Semarang telah terlaaggar oleh 
sebuah mobil H. 3132 pada Senen 
sore antara djam 4. Korban men- 
dapat luka2 dan dengan segera 'di-| 
angkut ke RSUP. : 4 

Lebih landjut pada malam hari-| 
nja antara djam 8 seorang pegawai 
dari Pemadam Api, ketika membe- 
lok kekanan menudju ke Balai Ko- 

        

   

  OBAT KUAT BUAT LELAKI: 

  

  
      

3 ta dengan bersepeda, telah terlang- 
2 gar oleh mobil H. 3030 hingga | 

Fs mendapat Juka2 dan kemudian di- 
5 Ban angkut ke RSUP. Fihak polisi me- 

5 lakukan pengusutan atas ketjelaka- 
5 1 an2 tsb. 3 

: , 
Es n 

4 f Utjapan Terima Kasih     Menghaturkan beribu? terima 
kasih atas segenap bantuan 
sdr'/pamilis berupa  moreel/ 
materieel dan selesai pada pe 
makamannja atas meninggal- 
nja isteri kami: . 

Njonjah SOEKARM N 
« Jang berduka-tjita, 
SOEKARMAN bersama 

Putera2 dan Puteri2 
D. K. A. Purwodadi 

Memperdalamkan Tjintanja 

sttmew a ISTRLSUAMI        
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Mn mamanya 
1 KURSUS-KURSUS TERTULIS : 
1x Seni Potret, Ilmu Sihir, Bahasa 
: Inggeris, Mesin tulis, Gerak Ba- 
7 dan, Papan hitung, Keterangan 
5 dikirim  pertjuma. - Prospektus 

5 : £ lengkap Rp 1.— St and 
5 TN INSTITUTE 5 
: AR/210) Bandung. v : : iman INSY « Manson, Ban Hong Liong Co Ltd. 

Naa La Malaya Import Co. | BISCK SNN anna 
| MALAM : 

Pre- 7 MR Tn Je CITY CONCERN CINEMAS - 
kz Ini Malam dan Besok Malam (u. 13 th.) 

, Rex L si Uu Xx JANE POWELL— EDGAR BERGEN ' ! 57 5-9.- CHARLIE MC. CHARTHY— BONITA GRANVILLE 
: Ter « 0.- »SONG Of The OPEN ROAD 

d7th.) The Year's Big Musical Show ! 
Penuh Njanjian2 dan lagu2 jang menarik dan merdu ! 

oOo ' Memikat! — Lutju. — venggembirakan ! 

Akan datang: KROSALIND RUSSELL— PAUL DOUGLAS -— i Bi gg LUX MARIE WILSON G0 L ES 
| jg. me- " syaa Never Wave At A Wac 

- sc Hilarious Comedy Romance! Kotjak! — Lutju'— Gembira! TRADE MARK W Lork SIARAN Da . 

risau ETHEL MERMAN Ini Malam SN 
han #R- | DONALD O'CONNOR d.m b. 
VING ta, 13 “th 

L k 

BERLIN | 2 
a 1 is termas Tatan GRAND 8: 

jbar! e- - ? $ 9 , »5an. Pentet | MINGBERUN || 2.0 “Kind AT Sui dan gu2 jang. | SOL C. SIEGEL - WALTER LANG Tag 'ALCAFE 38 
Penta SBI ARIHUR SHEEKMAN mam , 2753 

  

Wanita 
thing to Dance About” dan ,,You're baru— penuh si 
just in Layer... 2. dengan lagu2 28 k pe Ti b l h 

Ini Malam Pengh. 5.—7.—9.- (W,th.) dan njanjian2 SN Ta Ka BN TT Ta jo O. Cd 
Erroi Fisna— Eleanor Perker merda. e Ba PN Pada 

»The Best Thing for Your”. .,Some- fdm Indonesia — 

  

memakai lebih 

dari 1 doos 

  

.ESCAPE ME NEVER" 
INI MALAM 

PREMIFRE F 

    INDRA. 
Ea GA AS Hanja Ini Malam (u. 13 th.) 

      
    

  

  

      

  

     
   

  

  

  

  

  
      

  

Metrepole Ini Malav d.mb. Film India terbesar d i : s : uv d.mb. i 2 engan Teks Indonesia 3 Sih aa RUXY : : dan Buktikan 
5-1-0.- ham Jan Mas 

Djagalan Tampa berbareng TA : Tjepatnja 
6.45—8.45 Oia 5 atau irni » tia Oo65 Belekebata |” ROYAI, (atau Lahirnja BETARA RAMA) Obat ini 

2 K5 5.30-7.30-9.30 | 
Orang2 dari plancet bermaksud akan Tjerita jang termashur ! — Siapa jang tidak kenal lakon ini ? 
'menghantjarkan bumi. Kapal angkasa Dengan RAMA, — PRABU RAHWANA atau DASA MUKA — bekerdja » telah mendekati bumi: Dapatkah me- HANUMAN — Radja Monjet jang gemar membela kebenaran nahannja? Suata film penuh sen- dan keadilan ! Tjerita Wajang ditjiptakan dalam film ! 
sasi dan aksi jg. hebat. AA 
25 2 Ye ne | eResok Malam ai . u YEYE e r » Ong: Hen "Jiwa Lara Obat k GOLES SISTERING TABLETS z 3 apl Pen 7 ab) | Premiere 1 ! JENCI In CE3 | "3 | at uat 99 4 

Mada Pn eh | INDRA Aa aa sa »Lady From I.gking : IL : NENG YATIMAH TIAP?' WANITA jang selalu makan obat ini: Potongan badannja bertambah elok sebagai Wanita modern dengan paras jang verseri-seri, disukai : Maen Me an selalu dan tak bosan" orang memandangnja. ORANG JANG HABIS SAKIT dan lemah badannja lekaslah makai obat ini dengan terus-menerus 
(WK EN Penuh dengan Tarian? dan Njonjion2 Menarik dan Merdu! dan segera terbukti jang kesehatannja kembali seperti biasa. 

Akcn da- #4 enam am aa PERHATIKANLAH: 
“| Model Kardos Tjap ,GOLES" bisa dapat di Toko Obat dan Warung? diseluruh Indonesia tang Wanita ' L 1 Ked g Tah 

:. otre Kedu - Siapa lahu x 
jang 'paling : au « 
TJANTIK Untuk kantong penuh, uangsebesar Rp. 10.000,— atau Agent . Hway Am Tong Gang Warung No. 3 

x A8 Rp. 15.000,— kurang artinja:. Tetapi kantong jang masih 2 “ 

Ka Tennatico sisa Rp. 5s— baik djuga memiliki. Gunakanlah sisa uang Fie Min Yok Pong 2 »2 ». 10 Semarang ELIZABETH TAYLOR tadi untuk membeli. 1 Fi T H 3 » k di 101 DISUKAT! “ARA Me Mena : Eng ay no Pekodjan » IG MEHBAKAGIAYAN) Lotre Kedu - Siapa Tahu 3 : : : 
mmm, mma aa Lmrenam Ngo Hok Tong . Gang Pinggir ., 1 

  

      ML EL RL LAN LL TE LL LL AI 

« T 7 TAI GAGAH PERKASA: NO WOMAN LOVES A WEAKLING ) V. S. Rahat 
Tetap muda tetap re- 

  

  

TANAH NINA     na | PERH ATI AN . . : 

Tgl. 29 dan 30 September IL. Djangan lupa Jangganan Harian ,SUARA MERDEKA?, 

James Mason - Stewart Granger 
madja, karena tiap 3 TABIB untuk Telawa kepada: Nj. SOEPARDI. 

   
hari sekali makan 2 untuk Gundih kepada: sdr. AMIN SOEJITNO tablet : Sa 109 — Semarang. Jeun Kent , : i ba La” muka Mesdjid. 

Specialist untuk WASIR (Am- THEATER dalam film J. ARTHUR RANKS Pelajanan setiap harinja djam 6.00 sore tepat pada tanggalnja, 

   
Tata Usaha ,SUARA MERDEKA”, 
    

    

5010. »Kanny By Gaslights IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
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aa TONIK —— beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 

  

    

        

  

ka tahu sendiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mu- | Terdjual disemua toko obat. 
lai semakin kurang, tidak merasa puas. 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak 
(urat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele- 
mahan sjahwat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari 
zenuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, kaki-ta- 
ngan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas suka ma: 
rah. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki un- 

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

SEXALIN untuk wanita jang merasa sakit bulanan (hard ) 
“ tidak tjotjok, kurang darah dan keputihan. Se- 

botol Rp. 20.— 
APHRODIN untuk lelaki, Obat pelesir Rp. 10.— 

  
3" PHARMA" njakit. son sL Gm PE ARAA Obat kuat jang ak ada banding” | Ta Sa Spg | PLAN TERBIT — 7 1 : lha a , | c au e- . 2 2 . $ 

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu | rempuan jang Teein awet Hani "ti S— 7 sore aa ag Anya aa PR AHASIA TENNOna karangan 
jang sadah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mere- | selama hidup tidak bisa tua. antu 4 , k 51, mir jang : 

Djiwa dan Alam Kanak-Kanak I 
(Anak Ibu) 

Siapakah jang tidak menaruh perhatian terhadap perkembangan 
djiwa keturunannja? Setiap orang wadjib memperhatikan perkem- 
bangan ini apabila ia menghendaki supaja keturunannja memiliki 
djiwa dan budi jang Tinggi. 
»DJIWA DAN ALAM KANAK-KANAK” akan membuka djalan 
itu bagi Tuan, 

HARGA ' Rp. 6.— 
Untuk pesanan2 dari luar kota tambah porto sebanjak 1504 se- 
dikit-sedikitnja Rp. 1,50. : 
Segera akan menjysul: 

: 1. DJIWA DAN ALAM KANAK-KANAK Il 
(Anak ketjil - Anak Taman Indria) 

  

  Roy Rogers 23 
HERE'S A PICTURE OF UNCLE 
MIPAS TAKEN BEFORE HE 
PISAPPEAREP! HE WAS A 
PROFESSOR OF CHEMISTRY 
AT HOLIVBOW COLLEGE!/ 

  

  

     

  

  

         BY GOLLY, MISS TILPA, THAT'S 
HIM ALL RIGHT! SUFFERIN! 

2 | SASSAFRAS! 

   OH, HE'S MY ( miss TLDA, 1 
UNCLE, ALL CAN'T FIGURE 

OUT WHY MIDAS JONES 
SAYS HE AIN'T YORE UNCLE— 

A GAL WHO CAN COOK 
LIKE Yov! 

    
    

       

    

   
    

  

WINDOW! GOT TO GT TO 
AN ROARIN' PALLS AN' WARN 
TI RO 

    

    
          

    

    

         

  

      
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak. #3 La ti 2 Page an Game KANAK-KANAK HI 5 

M HAIRD ntuk biki it b ti £ — : $ ATU TA Ia ea Pa Pa ut pu p 
3. DJIIWA DAN ALAM PEMUDA IV. 

Harus tambah 1595 ongkos kirim,» ” PHARMA” PRODUCTS 2 2 (9 ? 4. DJIWA DAN ALAM WANITA V, 
ag BANDUNG me 4 Ta $ aa EA Untuk para pedagang dan Toko Buku potongan sangat me- Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Mz — Nona Tilda, saja tidak dapat mengerti, — Inilah potretnja pa- | Jaa. Allaah, nona Tilda,. — Ada apa? muaskan. 

gelang Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114) 'R. Obat ,,KARL mengapa Midas Jones berkata, bahwa dia man Midas, sebelum dia itulah betul dia. Astaga. ' — Midas mestinja mempergunakan skepan « Pesanlah pada Toko Buku Tuan setempat atau langsung 
HUN” Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petji bukan pamanmu — seorang wanita jang menghilang. Dia adalah » daiannja dalam ilmu kimia untuk meluluh pada penerbitnja: 
pan 81, Djokja Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan, 'Tiong Be | pandai memasak seperti engkau itu. Maha guru dalam ilmu kan rudji besi djendela pendjara. Saja ha- : , , s5 
Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. | 10, dia sungguh2 paman saja, Tuan Spiatt. kimia diperguruan- tinggi e rus pergi ke gerodjogan besar dan 'mem- : V £ Gunung Agung 

aa ant Ba | Pera aan Por KWITANG 13 - Kotakpos 135, Telp. Gmb, 4678 - DIAKARTA,   1Iyp Pertjertakan Semarang. 

dh 4 4  


