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aling hari ini: Utara menggempur — Farouk    t dituntut — Pensiun akan “dinaikkan — Na: 
x t 3 

1 has undurkan diri — Plan 5 tahun India "4 Dan 

. djangan lupa: Obrolan mang Gandha — Dil... 

  

  

  

     

  

Ita ea , , 1, Ta . 

Pada waktu ini Amerikas sed ang membanggakan sendjatanja jg 
paling baru dan paling com pleet ialah meriam atoom. Dengan 
beratnja 85 ton, meriam .atoom ini dapat menjasarkan peluru 
atoom-nja sebesar 12 inch keldjarak 20 mil. Gambar menundjuk 

  

      kan sendjata baru tadi, megah berdiri ditanah pertjobaan di Aber- 

deen, Maryland. Kn 

   N , 

Beberapa Keputusan ,Kebinet - 
ALAM SIDANGNJA pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 

Dus Dewan Menteri telah membitjarakan soal? perundang- 
“undangan, demikian pengumuman Dewan Menteri. Antara lain 
telah disetudjui oleh kabinet rantjangan? undang?2: 1. untuk mtene- 
tapkan Undang? Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan 
anggota Angkatan Perang RIS sebagai undang2. 2. untuk meru- 
bah undang? no. 6 tahun 1950 tentang hukum-atjarapidana pada 
Pengadilan Tentara. Selandjutnja diterima baik pula oleh kabinet 
rantjangan? Peraturan Pemerintah: 1. tentang kenaikan pensiun 
dan tundjuangan jang bersifat pensiun jang diberikan “kepada 
bekas pegawai negeri sipil atau djanda dan/atau anaknja, 2. ten- 
tang pemberian tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan ke- 
Juarga kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jg bersifat pensiun. i T 

  

mama ra am amaman 

Prantjis 
Menolak 

Tjampur | Tangan). PBB 
Dim Soai: Tunisia 

Dan Maroko 

djau masalah Perserikatan . 

Selain daripada ity kabinet 
menjetudjui rentjana Interna- 

'tional Plant Protection Con- 
|veniion jg telah dibuat dalam 
(konperensi FAO. di Roma pa 
da tahun jg lampau dan jg ber 
maksud mengadakan kerdja- 
sama internasional dalam men - 
tjegah kemasukan serta terse- 
barnja hama dan penjakit tum" 
buh2an dan hasil2 tumbuhan. 
Kabinet menundjuk Drs. Her- 
men Kartowisastro dari Komi- 
sariat Agung Indonesig di ne- 

| Farouk itu hampir tak pernah 
lada dirumah dan tentang naf- 

    
      

Karena Farouk Ter: || M 
lala Banjeak”Nglujur... | BS 

B EKAS RATU Narriman 

nakan minta tjeraj dar, suami- 
:nja, bekas radja Farouk dari | “bekas madya Harouk dar Mes 

rjan 
mewartakan, bahwa Narriman 
telah memberitahukan nyatnja 

KOMIKAN 

itu kepada keluarganja, jang se || 
gara mjnta masehat darj advo. 

|kat2 teniang 1g 2 1 
jan -pertjeraian ini jang setje- 
pat2nja. Selandjutnja harian Al 
Ahram mengabarkan, bahwa 
ibu Narriman, jang kini tznggal 
di Lausana, Sv gan putrj 
nja, telah mengjrim surat kepa 
da keluarganja di Mesir 
permintaan supaja anggau 
keluarga itu | sungguh? 
mentjar, djalan jang legal supa 
ja pertjeraian gd Di 

Suaminja zlang- 
Shaakan dengan setjepat mung 

n. 

Sadek sedang merentja- | 

Al Ahram. Surat kabar itu | 

penjelesai | 

   

  

'Anggauta S.p.S. 

    

     

NP sia 2 hm: 

Di Semarang kemaren pagi 
tas. Pertama di Djangli, be 
lainnja luka2. Kedua di muka 
antara satu powerwagen dan 
numpang pick-up luka be 

   

      
  Harian Al Ahram mengu- 

mumkan, bahwa Narriman ber : 
keluh tentang pelakuan jg bu- | 
ruk dari bekas radja Farouk 
terhadap dirinja, djuga bahwa 

su djudinja. Kabarnja ahli2 
agama dari pengadilan agama 
telah diminta nasehainja dlm 
haj peraturang pertjeraian oleh 
anggauta2 keluarga Narriman. 
Kalangan2 jg mengetahui me- 
njatakan, bahwa pada hakekat 
nja Narriman dan keluarga- 
nja setjepat mungkin hendak 
mendjauhkan diri dari Farouk 
jg kini semakin terlihat dalam 
Skandal2. Tetapi sekretaris be- 
kas radja Farouk, Amin Fa- 
him, menjatakan di Kapri bhw 
kabaran2 dalam surat kabar 
Aj Ahram mengenai niat Nar- 

riman mengadjukan perminta- 
an tjerai itu adalah berdasar- 
kan “fantasi” belaka. 

LULUS UDJIAN DOKTER Il. 
Ketua Fakultet Kedokteran ka- 

barkan, bahwa telah lulus udjian 
dokter II farts) pada  fakultet 

      tan dengan kedudukan Perantjis 
di Maroko dan Tunisia. Dan pe 
merintah Perantjis telah memu- 

geri Belanda sebagai penin- 
dja, dalam sidang Peiroleum 
Commitiee dari ILO jg akan 

(dilangsungkan di Scheveni ep) 
“dari tarsgai 14 sampa 25 Oke 

ti 1952. Achirnja Dewan Menteri 1 »tjampur : Da 2: BNN: male MenaAi mengadakan tindjauan menge 
ar jan g mendjadi kompetensi (Nai reaksi? terhadap djawaban 
nasional Perantjis demikian di Menteri Pertahanan atas pe- 
umumkan oleh menteri penera | mandangan babak pertama DP 
ngan Perantjis, Raymond Marcel |R tentang kebidjaksancan Men 

     2 

pa!
 

tsb. Teuku Malikoelsaleh. 

  

- 

Dewan.) 
        

terpentjarnja gerombolan 

di. Baniyan militer ini 

»Press” terhadap gerombo 
dari pelbagai sudut. : 
hasiy operasi fase pertama 
daerah Palopo, o-eh kapten: 
hasia dikatakan, pihak Ang 
tan Perang telah berhasil men 

Na : : 2 h 23 aa gegara 

UNTUK TINGKATAN 
amanan diseluruh | 

dimulai operasi j ina: 
pimpinan letnan kolonel 
bagai MCO (Militaire 

  

Selatan dari Sulawesi Ter 
Darat, Laut dan Udara jang « 
badja, djuga bataljon Woran 
103 dari Sumatera Utara dan 
dalam operasi ini. 

berikan bantuan militer 

diminta oleh Gubernur Sula- 
wesi didaerah2 jang tadinja 

selaian Donggala, Posso, Bung 
ku dan Mori (Kolonedae) un- 

tuk mendjaga kemungkinan 

ngatjay kedaerah2 tersebut di 

tak 

tas | 

   dimaksudkan sebagai 

Mengei 

mendapatkan suatu tjara pe- |luruh sisa2 kekuatannja jaitu   njelesaian terhadap soaj Men- 
teri Pertahanan gan parlemen 
sekarang ini dengan dapat di 
hindarkomnja krisis- kabinet, ' 
Menteri Penerangan hanja men   Jin. Keterangan ini diberikannja, | teri tsb. Demikian pengumu- 

setelah kabinet Perantjs menga 
djiawab: “No comment”. 

  

dakan sidang istimewa pada hari 
Selasa. sa 

Keputusan Pa ear Krisis Kab inet 

Bila Sultan Mundur—Menteri Dari 
PSI, Parkindo Dan Katolik Akan - 
0s. “Menarik:Diii3Pula”. ix 

Ds KALANGAN parlemen didapat kabar, bahwa ren- 
-jana usul mosi jang sedang dirumuskan oleh PNI dan 

Antoine Pinay itu diambil be- 
berapa djam sebelum parlemen 
Perantjis akan bersidang sete- 
lah reses tiga bulan lIamanja. 
Rupa2nja keputusan tsb bertu 
djuan menghilangkan rasa 
kuatir kaum nasionalis Peran- 
tjis, jg dewasa ini mengada- 
kan persahabatan jg agak gan | 
djil dengan kaum komunis Pe | 

  
Masjumi jang djuga mendapat 

mereka jang tadinja tak meme 
nuhi panggilan pihak Angka- 
tan Perang untuk dilantik. Sa- 
tuan2 Kahar sekarang sudah 
kutiar-katjir dan 
njuruh, mereka mengadakan 
4 

angan masjarakat. 

Kahar me- 

terror dan perang sjaraf dika- 

Kampagnje bisik2. 
Sebagai tjontoh oleh kapten 

    

Malih: terdijadi 2 ketjelakaan lalalin 
     

     

Operasit 
Tindakan Terachir Di Sulawesi Untuk Hat .Chorwon di front barat, dima- Menghantam Grombolan Kahar Muzakar «3 menurui orang2 arie an 
Angk. Darat-Laut Dan Udara Digerakkan Serentak. 

rachir dalam memulihkan ke-' 

jang dinamakan »Operasi halilintar”, dibawah 
Warou w, jang memegang pimpinan se- 

ini dilakukan diseluruh daerah 
dh, Selain dari seluruh Angkatan 

Mobrig turut mengambil bagian 

Demikian keterangan kapien 
Rahasia, dari P.M.T T. VII. Se- 
landjutnja diterangkan, bahwa. 
pang ima TT. VII. telah memsj 

jang | 

    

  

    

S.O.B. telah dihapuskan. jaitu | 

e (jp BUBITJARA RESMI me 

  

   
     

  

   
   

   

  

bahwa pemerintah Mesir kini se 

| mengatakan, bahwa Farouk sedi 

Rahasia dikemukakan, kampo- 

    
- 

at seluruhnja 3 orang tewas, dan 
afkwartier Divisi P. Diponegoro ! 
ick-up Lindeteves. Seorang pe- 

bar: Pick-up sendiri terbalik. 
£ (Ipphos).     

t 

| 

alilintar 

esi Selatan dewasa ini, telah 

do Mobiele Operatie). Operasi 
Sulawesi Selatan dan ma 

  

    
   

bantu oleh pasukan? berlapis 
bataljon 601 dari Kalimantan, 

  

Farouk Akan 
Dituntut 

Dipersalahkan Ter- 
sangkut Perkara : 
Pembunuhan , 

njatakan pada hari Selasa, 

3 mempertimbangkan ke 
ungkinan untuk menuntut be 

dalam 2. perkara 
politik jang dilaku 

kan eleh anggota2 pasukan pe 
ngawalnja. Ketika ditanja ten 
tang kabar? jang menjatakan, 
bahwa pemerintah Mesir telah ' 
mengambil keputusan untuk me 
ngadjukan Farouk kemuka pe 
ngadilan, perdana menteri Mo 
hammad Nadjib menerangkan, 
bahwa dalam hal ini belura diam 
bil sesuatu keputusan. Sementa 
ra itu menteri negara Fathy Rad 
wan menjatakan, bahwa ia berha 
rap akan dapat mengeluarkan 
statement mengenai soal ini sele 

  
  nje bisik2 Kahar Muzakar jg: 

hendak menggagalkan peraja- 
an Angkatan Perang. Hal ini 
tidak benar. Mengenai hasil2 
operasi jang telah dimulai, kap 
ten Rahasia belum sedia mem- 
beri keterangan. Mengenai Ma- 
tgku Selatan dikatakan, sesu- 

   
   
£ 

sokongan dari pihak fraksi NO 

kas mungkin. 

Pihak djawatan kepolisian 
bagian kriminil menerangkan, 
bahwa kini memang ada bebe- 
rapa bahan bukti jg sedang di 
peladjari oleh pembesar2 keha 
kiman. Dan apabila “ bghan2 

(»Bunker” dan ,,Capitol”, 

rea pada Senin malam itu mung- | 
kin ialah suatu pendahuluan dari 
pertjobaan pasukan2 Utara untuk | 

melakukan suatu penembusan ter 

hadap garis pertahanan pasukan2 

PBB. Kebanjakan dari serangan2 
itu hanja bertudjuan untuk mere 

but kedudukan2 
jang semendjak musim panas dan 

musim dingin ini merupakan dae 

rah dimana terdjadi pertempuran2 

jang sengit antara 
dan jang dalam bulan2 jang lalu 

  
“ifa telah dihantjurkan seluruh 

rantjis, jg rupa2nja beruscha 
supaja menteri luar negeri Ro 
bert Schumann dipetjat dari 
kabinet. 

Dan keputusan pemerin'ah 
Perantjis ini adalah bertenta- 
ngan dengan nasehat pemerin | 
tah Amerika Serikat jg pada 
minggu jg lalu telah mendesak 

kepada Perantjis supaj, dja- 
ngan menentang kompetensi 
PBB untuk membitjarakan ma 
salah2 Tunisia dan Maroko da 
lam sidang umum. (ANP). 

PAKAN. 

(j Pasukan! 
Nasionalis ' 
Merebut 2 Pulau Dari : 

Tangan RRT, 
ASUKAN? gerilja nasiona- 
Iis dengan dibantu oleh ang 

katan laut Tiongkok Nasionalis 

telah berhasil merebut dua buah 
pulau dimuka pantai Fukien. 
Asrama tentara komunis dipulau 

nja. 5 

Kedua pulau itu, Nanpong 

leid Menteri Pertahanan. 

mentjampurinja. 

Sementara itu ketua fraksi 
PIR, Mr. Tadjuddin Noor. me- 
nerangkan kepada pers ke- 
maren “pagi bahwa PIR he- 

tudjui sesuatu usul atau tekst 

kitar pimpinan Kementerian 
Pertahanan dan Angk. Perang. 
PIR akan menunggu dulu dja- 
waban Menteri Pertahanan 
atas pemandangan umum Pat- 

lemen jang akan diberikannja 

Ipada hari Djum'at malam j.a.d. 

Sesudah itu PIR baru akan 
menentukan pendiriannja me- 
ngenai persoalan tersebut di- 
atas, sedang usul mosi Baha- 

ruddin cs masih akan dipertim- 
bangkan oleh PIR. PIR ang- 
gap persoalannja sekarang be- 

lum matang untuk mengambil 

sesuatu putusan.   
dan Chunpon, jang oleh pasu 
kan2 gerilja nasionalis dipakai 
sebagai pangkalan utama, ba- 

ru2 ini telah direbut oleh tenta 
ra RRT. 

Dikabarkan bahwa 100 orang 

tentara RRT telah tewas atau 
mendapat luka2 pada pertempu 

ran itu, sedangkan sisa anggau 
ta2 tentara RRT lainnja beserta 

komandannja sebanjak kl. 200 

orang menjerah, : 
Menurut surat kabar, jang 

menjiarkan berita ini, pada per 

tempuran tersebut telah dihan 

tjurkan pula lima buah djung 
bermotor RRT. (UP). 

,, PANITIA KEBAKARAN KRE 
KOT BUNDER?”. 

Panitia Kebakaran Krekot- 

Bunder” sampai achir bulan Sep- 

tember jl. telah menerima siuim- 

bangan sebanjak Rp. 310.412,60. 

Demikian keterangan jg. diteri- 

ma dari pihak Jayasche Bank. 

s 

-pinan Kementerian Pertaha- 

nan dan Angkatan Perang ini 

oleh kalangan Parlemen terse- 

but diatas diterangkan, bahwa 
apabila Menteri Pertahanan 

oleh karenanja sampai harus 
meletakkan djabatannja, ma: 
ka Menter2 PSI (Keuangan 

dan Kehakiman), Parkindo 

  

3USUNAN delegasi Indo- 
nesia kesidang umum 

BB di New York telah disetudjui 
oleh presiden Soekarno. Delegasi 

dipimpin oleh menteri 

Mukarto Notowidig- 
Wakil ketua jalah L.N. .Pa- 

lar duta-besar dan ketua perwaki- 
lan tetap Indonesia di PBB. De- 
legasi ini terdiri atas 10 anggota 

tersebut 

luar negeri 
do. 

i ' 

dalam parlemen pada pokoknja menghendaki penggantian Se- 
kretaris Djenderal Kem. Pertahanan dan Kepala Staf Angk. 
Perang. Seperti telah kita kabarkan, renijana usul mosi itu ti- 
dak akan bersifat suatu pernjataan tidak pertjaja kepada be- 

Atas perilan 
I parlemen, Mr. Tambunan, menjatakan pendapatnja, bahwa 
soal penggantian jang dimaksudkan diatas adalah termasuk 
kekuasaan executief Pemerintah dan Parlemen tidak berhak 

lum mengambil putusan menje- 

mosi mengenai persoalan dise- ' 

Demikian | 

Tadjuddin Noor. Achirnja me- | 

ngenai persoalan disekitar pim- 

jaan pers, wakil ketua 

(Kesehatan) dan  Katholiek 
(Pekerdjaan Umum) akan tu- 
rut mengundurkan diri. 

Pembentukan panitya 
negara. - Y 

Mr. Tambunan selandjutnja me 

njatakan bahwa dalam persoalan 
ini djalan jang sebaik-baiknja ia 
lah membentuk suatu panitia ne 

gara diberi tugas untuk menin 

Gjau soal2 disekitar undang2 po 

kok pertahanan dan apakah 
mungkin untuk menjelidik djuga 
soal2 jang berkenaan dengan 
pembelian oleh kementerian per 

tahanan serta soal mutasi. Pa 

nitia itu, demikian Mr. Tambu 

nan harus terdiri dari orang 

ahli jang mengetahui sungguh2 
persoalan2 jang dihadapinja, se 

dangkan ketuanja harus diang 

kat oleh presiden. 

Sikap Parkindo. 
Berbitjara mengenai sikap Par | 

kindo, Mr. Tambunan menjata . 
kan, bahwa partainja akan meno 
lak setiap usul mosi jang meng | 
hendaki supaja pemimpin? dalam 
angkatan perang seperti sekreta 
ris djenderal kementerian perta 
hanan, kepala staf angkatan pe 
rang dan kepala staf angkatan 

darat meletakkan djabatannja 

  
i 

masing2. : 

dan 10 penasehat. Anggota2 de- 
PDP legasi jalah  sekretaris-djenderal 

kementerian luar negeri dr. Dar- 
masetiawan, dutabesar Indonesia 
di Amerika Serikat, mr. Ali Sas- 

.troamidjojo, duta-besar dan  ke- 
pala bagian politik dari kemente- 
rian luar negeri mr. Sutan Moh. 
Rasjid. Wakil2 anggota jalah 

dah penjerahan terachir dari bukti itu memperkuat tudu- 

anggauta2 R.MS. tindakan han2nja. maka akan timbul 
operatif dianggap selesai. Ten- lagi suatu soal jg bertalian de 

tang Minahasa diterangkan, pi- ngan undang2 dasar, jaitu apa 
hak pemerintah sipil te- kah mungkin radja itu ditun- 

lah mendjalankan tindakan2 jg- tut. Demikian keterangan. da- 

bersifat preventif sebagai gan- Ii pihak djawatan kepolisian 
ti tindakan repressif. Demikian itu. Undang Dasar Mesir me 
kapten Rahasia dari P.M.T.T. mang tidak membolehkan di 
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Aa Man PN ALAN LM. 

tara Menggempur 
Gelombang Serdadu2 Utara, Memban- 

    

     
Pengri ts 

Alamat: 
Tilpon: 

   

  

Cjil Sepandjang Front Korea 
12.000 Serdadu Tionghoa Adakan Serangan 

Serentak. 
ASUKAN?2 TIONGHOA jang menjerang ,,gelombang demi 
gelombang” pada Senin malam dan Selasa pagi mengadjukan 

tidak kurang dari 12.000 serdadunja untuk menjerbu kedudukan? 
PBB disebagian besar medan pertempuran Korea dalam serangan 
jang terbesar oleh pihak Utara hingga sekarang dalam tahun ini. 
Pasukan? Tionghoa itu menjerang garis2 terdepan PBB dengan 
pasukan infanteri dan tank2, dan difront barat pasukan? Tionghoa 
membuka pintu? air dari sebuah bendungan sungai jang besar 
dengan maksud untuk mentjoba memutuskan perhubungan sebuah 
kedudukan PBB disebelah barat-laut Chorwon. 

Serangan2 oleh pihak Utara di 
sepandjang medan pertempuran 
Korea itu mulai pada Senin ma 
lam, dan pada Selasa -paginja 

pertemptran2 sudah. berkobar 
tersendiri2 dikedudukan2 bukit 
jang terkenal sebagai bukit? 

1 dan 
dibeberapa bukit lainnja difrent 
tengah. Menurut wartawan UP. 
serangan jang terkuat pasa Se 
nin malam ialah terhadap 2 
buah bukit disebelah barat-laut 

njaksikan sendiri, 
Tionghoa menjerang ,,gelom- 
bang demi gelombang dengan 
menembak2 setjara membabi 
buta kesegala pendjuru”. Dika 
takan, bahwa serangan terha- 
dap kedudukan2 PBB difront 
barat itu dapat dipukul mundur 
setelah terdjadi pertempuran? 
seru disepandjang malam dalam 
mana menurut taksiran 800 
hingga 900 serdadu Tionghoa 
tewas dimedan pertempuran. 

pasukan 

Bukan pendahuluan 
offensif. 

Komunike jang dikeluarkan oleh 

markas besar djenderal “ Mark 

Clark di Tokio hanja menjatakan 

bahwa pada hari Senin gerakan2 
militer telah ,,sangat bertambah 

diseluruh medan pertempuran Ko 

rea, dengan semua . sektor aktif 

ketjuali difront timur”. Dalam 

komunike itu tidak diberi pendie 

lasan mengenai kegiatan jang men 

dadak dari pihak pasukan2 Utara 

itu. Menurut UP pada waktu ini 

tidak terdapat tanda2 bahwa se 

rangan2 pasukan2 Tionghoa dise | 

pandjang medan pertempuran Ko- | 

i 

| 

bukit terdepan 

kedua pihak 

ini beberapa kali telah berganti 

tangan. Berita UP terachir menja 

takan, bahwa pasukan2 PBB ber 

hasil memukul mundur semua se- 

rangan2, ketjuali  difront barat 

dimana pasukan2 PBB mengun- 

durkan diri dari salah satu kedu- 

dukannja dan difront tengah bagi 

an timur dimana pasukan2 Tiong 

hoa dapat menduduki sebagian da 

ri kedudukan bukit PBB. Pada 

Selasa pagi dibeberapa sektor 

| 
| Tentara Sukar- 

no Sedjati” 
Grombolas Pengatjau 
Di:Sumatra Timur 

EKAWANAN PENDJA- 
HAT, jang menjebut dirinja 

,kescara Sukarno Sedjati” te 

lah beraksi baru? ini didaerah Ser 

dang Halu, dengan menahan se- 

buah iringan mobil kepunjaan 
Djawatan Pekerdjaan Umum dise 

kitar Tiga Djohar didaerah terse- 
but. Setelah menghentikan iringan 

mobil itu, kawanan? perampok 

tersebut menjuruh para penum- 

pang djongkok dan kemudian me- 

reka di ,lutjuti” wang dan ba- 

rang?nja. Dari laporan jang di- 

sampaikan kepada polisi, diketa- 

hui bahwa gerombolan pendjahat 

itu menamakan dirinja ,,Tentara 

Sukarno Sedjati” dan terdiri dari 

delapan orang. Dua orang dianta 

ranja, bersendjatakan pistol. Se- 

landjatnja dari pihak polisi diper 

oleh keterangan, bahwa  peram- 

pok2 jang melakukan perampokan 

pada iringan mobil di Tiga Djo- 

har itu adalah djuga gerombolan, 

jang pada tanggal 30 September 

jang lala menahan mobil Djawa- 
tan Pekerdjaan Umum disekitar 

Pantjurbata. 
  

Mobil itu membawa wang ga 
Gji untuk para buruh Pekerija 
an Umum dikota tersebut seba 
njak Rp. 17.000.—. Menurut pi 
hak polisi, gerombolan jang me 
namakan dirinja ,,Tentara Su- 
karno Sedjati” itu terdiri dari 
orang2, Jang telah melarikan 
diri dari pendiara Bindjei pada 
beberapa waktu berselang. King 
pihak kepolisian sedang bergiat 
Ienguber2 kawanan. pendjahat 
tersebut. 

Mengenas perampoksn Giseki 
tar Pantjurbatu pada tanggal 

A 
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Purwodinatan Barat II — 20 Semarang, 
Redaksi 1228 Smg. Rumah 1/98 Smg. 
Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). | 
Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen perlemb. J . 

  

   

     
   

     

  

Delega- | 
si A-A 

Akan Bitjarakan : 
Masalah Korea 

PR UAPA delegasi dari 
mena” Pak” Mk 

mendekati delegasi? dari .In- 
donesia, : 
pada PB, untuk membitjara- 
kan rentjana Mexico tentang 
pergembalian 

Perang Korea, Reaksi pertama 

dari delegasi2 3 negara tsb. 
terhadap rentjana Mexico itu 
agak ,,dingin”. Mereka berpen- 
dapat, bahwa apa jang harus 
dipertimbangkan sungguh? ja- 
lah suatu modus vivendi, utk 
menjelesaikan masaalah tawa- 
nan perang tersebut berdasar- 
kan persetudjuan ke-2 belah 
fihak, atas dasar suatu kom- 

promi, dan bukanlah suatu sa- 

ran jang dengan terang?an 
menguntungkan Barat, sekali- 
pun negara2 Barat tidak me- 
njambutnja dengan 10014 
gembira, 

Ditambahkannja, ” bahwa sikap 

co itu jalah 100, menentang, dan 
karenanja tidaklah berguna untuk me 
landjutkan pembitjaraan tentang usul 
itu. Para delegasi 3 negara itu berpen 
dapat, bahwa masaalah tersebut ha 
rus dimadjukan dalam PBB untuk di 
bitjarakan atau diperdebatkan dianta 
ra semua. negara jang berkepenting 
an, termasuk negara2 jang dianggap 

»netral'. Menurut 'kalangan2 jg me 
ngetahui, kabarnja dalam sidang Si- 
dang Umum PBB jang akan datang 
India akan mengemukakan .suatu re 

solusi jang defiritif atau suatu saran 

mengenai 'soal tawanan perang Ko- 
rea dan akan berusaha untuk menda 
patkan bantuan dari delegasi2 Asia- 
Afrika lainnja jang mungkin akan 

takan, bahwa pada hari Selasa ke 
marin delegasi-delegasi 
ra-negara Afrika — Asia mengada- 
kan pertemuan digedung pusat dele- 
gasi Indonesia, untuk membitjarakan 
masalah Korea. Menurut dugaan, 
akan diperbintjangkan pula masa- 
alah Afrika Utara serta pemilihan 
Panitia Pekerdja Sidang Umum 

  

30 September jang lalu itu, di 
katakan selandjutnja, bahwa ki 
ni telah ditahan seorang -buruh 
kasar Pekerdjaan Umum, jang   tersangka telah mendjadj kaki- 
tangan dari para perampok. 

Padjak Mobil Mewah 
Rentjana Undang2 Mengerainja Telah 

Dislapkan 
TAS USUL menteri keuangan dr. Sumitro, oleh pemerin 
tah telah disampaikan kepada parlemen rantjangan n- 

    

India dan Mesir 

para tawanan : 

Blok Sovjet terhadap rentjana Mexis 

  

berhatsil. Berita lebih landjut menja - 
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dang? untuk mengubah dan m nambah ordonansi padjak ru- 
mah tangga 1908, unfak dibitjarakan guna PN Naa 
djuannja, Karena pemungutan padjak istimewa atas mobil2 me- 
wah jang diusulkan dalam rantjangan undang2 itu, sudah mu- 
lai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1953, maka diharapkan 
sapaja pembitjaraan mengenai rantjangan undang? tersebut 
diutamakan. Oleh pemerintah dikandung niatan untuk menetap     pertempuran2 masih berkebar de- 

ngan sengitnja. 

DR. SUBANDRIO PAKANSI 
KE PERANTIIS, SPANJOL 
DAN PORTUGAL. 

Hari Sabtu jang ialu, duta be- 

sar Indonesia ditanah Inggeris, 

Dr. Subandrio, pergi pakarsi ke 
Peranijis Spanjol dan Portugal. 

| tersebut berhabung dengan keadaan, sebelum Minggu ketiga 
dari bulan Desember 1952, belum dapat disjahkan. 

kan RUU itu sebagai undang? darurat, djika sekiranja undang? ' 

Pertimbangan2 
| Dalam batas2 politik penje- 
| derhanaan, pemerintah berpen- 
| dapat, bahwa pada tempatnja 
| djika, disamping peraturan in- 
| dusemen jang mengakibatkan 
bahwa pemasukan dari ba- 

rang? tertentu sangat diberat- 

dr, Abu Hanifah, duta-besar pe- . 

VI. 

  

28.690 TAHANAN SIPIL 

SUDAH DIMERD " . 

Sebuah pengumuman jg. dike- 

luarkan oleh komando tawanan 

perang Perserikatan Bangsa2 di 

Pusan mengatakan bahwa hari 

Senin telah dimerdekakan lagi 

609 orang tahanan sipil dari 

kamp tawanan perang Pusan, Se- 

telah mengalami saringan dengan 

seksama. Dikatakan selandjutnja 

bahwa kebanjakan dari para 

tahanan itu terpaksa ha- 

rus menggabungkan diri kepada 

tentara komunis, ketika 
Selatan diduduki. Aceh 

rangkan bahwa sedjak 

  

sipil jang telah dimerrlekakan 
ada kira2 28.000 orang. 

RP. 81,009.— UNTUK 
SANATORIUM TBC. 

Rapat pembubaran panitya pa- 

sar malam - di .Djember telah 

' mengambil keputusan supaja ke- 
untungan bersih dari pasar ma- 
lam itu sebesar Rp. 81.095.-— Gi- 

'swrmbangkan untuk pendirian sa- 
natorium T.B.C. Sanatorium 
kini sedang didirikan di Djembes 

dengan biaja dua setengah djuta tewas karena tembakan? jang dile dan kemudian jg melaksanakan pem 

rupiah oleh Jajasan Pemberanta- | paskan dari mobil jg djuga dipergu ibunuhan2 itu, adalah anggota2 pa 
san TBC. Daerah Besuki. 

nasehat merangkap kepala direksi 
PBB ad interim dari kementerian 
iuar negeri, mf. Sudjarwo Tjon- 
dronegoro, Achmad Natanegara, 
mr, Sulaiman Husen, Tajib Na- 
pis dan nj. Artati Marzuki Su- 
dirdjo. Penasehat2 delegasi ja- 
lah dr. Sukiman  Wirjosandjojo 
anggota parlemen dan wakil ke- 
tua Masjumi, Sidik Djojosukarto 

lakukannja penuntutan terha- 
dap radja, akan tetapi Dr. Sa- 
yed Sabry seorang sardjana 
hukum Mesir jg terkemuka, 
menjatakan dalam harian “Al 
Ahram” jg terbit pada hari Se 
lasa, bahw, “kekebalan” (im- 
muniteit) Farouk sebagai ra- 
dja teeah hapus sedjak ia di 
Usir keluar negeri dan bahwa 
ia sekarang adalah hanja se- 
orang Warga negara biasa. Be 
berapa kalangan di Cairo ber- 
pendapat, baliwa djika peme- 
rintah Nadjib memutuskan un 
tuk menuntut Farouk, maka 

    
Korea pemeriksaan perkara ini mung roleh didikan didalam perhimpu- 

nja dite- kin akan dilakukan tanpa had man? penerbangan di Rusi2, ada- 
bulan lirnja terdakwa. Seperti dike- lah sangat tinggi. Tiap2 penerbang 

Djuli tahun ini djumlah tahanan tahui Farouk kini tinggal di sekurang2nja telah mengadakan 

pulau Capri Ita'ia, sedangkan 
antara Italig gan Mesir kabar- 

ni tidak ada sesuatu perdjan 
djian jg memungkinkan penje ' 
rahan Farouk kepada Mesir, | 

Dua peristiwa pembunuhan jg di : 
tuduhkan kepada Farouk itu ialah 
pembunuhan jang terdjadi atas let- | 
nan A.Taha dari angkatan darat: 
Mesir dalam bulan Maret tahun ini 
dan pembunuhan atas Hassan al 

Iu ana seorang pemimpin ,,Ichwanul ydan menurut keterangan pihak polisi, 

Muslimin” dalam tahun 1949. Taha 

'nakan dalam peristiwa pembunuhan 

: e 0 . P 4 

—— Delegasi Indonesia Ke Sidang Umum PBB: 
| anggota parlemen dan ketua PNI,  ramis dari kedutaan-besar Indo- 4 

nesia di 
Siang dari kementerian luar ne- 
geri dan Nuradi dari perwakilan 
tetap Indonesia di 
gian“dari delegasi tsb 
ini 

mr. Sutikno Slamet  thesaurir- 
djenderal dari kementerian ke- 
uangan, mr. Ismail Tajib dari 
kedutaan-besar Indonesia di 
Washington, mr. Ihaili Rusad da-, 

ri kementerian luar negeri, Ibnu 
Suwongso Hamimzar, Dolok Is- 
kandar, kedua-duanja dari  ke- 
merterian luar negeri. Max Ma- 

“ 8 

Lembaga Kebudajaan Indonasis | 

Ken. Batavtaaseh Gandotschap j 

yanKer 

  

stanan Wetensc     

kali 
ngahan bulan Oktober, 

Selama ia tidak ada, dan sambil| kan, diadakan tindakan jang 
menunggu kedatangan penasehat | menentukan bahwa barang2 
baru, Maryunani, dari Djakarta pemakai jang djelas bersifat 
hari Senin, Dr. Nu groh 0 mewah jang mana teah dima 
sekretaris pertama pada keduta- | sukkan, masih lagi dikenakan 

an Indonesia Gi London, bertin- | suatu pungutan berkala  chu- 

dak sebagai kuasa usaha. sus. Dalam hal ini pemerintah 

memandang pada beberapa dje 

nig tertentu dari otomobil me- 
wah, jang tetap merupakan 
suatu perisiiwa jang patut men 
dapat perhatian jakni bahwa 
barang2 tersebut meskipun per 
ongkosannja ada tinggi, njata 
masih selaly dengan tak ber- 

kurang didapati pada golo- 
ngan? tertentu dari kalangan 

partikulir untuk tudjuan dan 
kepentingan2 prive. Menurut 
pemandangan pemerintah, per- 
mintaon2 akan mobil mewah 
njatanja masih selalu banjak, 
halmana menundjukkan bahwa 
uang jang sebetulnja dapat le- 
bih, baik dipergunakan untuk 
tudjuan produktif, dalam hal 
ini pembangunan negara, telah 
dibelandjakan untuk tudjuan 
konsumptif, djadi tidak produk 
tif ')” Pemerintah berpendapat, 

bahwa penjederhanaan jang sa 
ngat dikehendaki dalam lapa- 
ngan ini hanja mungkin, apa- 
bia pembelandjaan seperti jg. 
dimaksud diatas dikenakan be- 
ban jang lebih berat lagi dari- 
pada. sekarang. 

Kepentingan umum 
diperhatikan. 

Tidaklah mendjadi maksud 
untuk melakukan tindakan ini 
terhadap pengangkutan umum 
(perusahaan2  otobis atatt 

taxi). Otomobil2 jang dalam 
melakukan ordonansi ini tidak 
dianggap sebagai kendaraan 
mewah tetap dibebani padjak 

  

BERAPA BANJAK PENER- 
BANG2 RUSIA? 

Menurut harian angkatan udara 

'Amerika :,Air Reservist” Sovjet 

Uni dewasa ini mempunjai tjada 
ngan? penerbang sebanjak 1 dju- 

ta. Mutu ketangkasan penerbang2 
Sovjet tersebut jang telah rmempe 

2.500 djam terbang dan harus 
mengetahui sedikit2nja 10 djenis 

pesawat terbang. 

  

jg kedua itu, ” Menurut keterangan 
pihak polisi, ketika diangkut keru 

mah sakit Taha antara lain menja 
takan, bahwa Farouklah jang mem 
bunuh dia. Dua orang telah dituduh 
melaksanakan kedua kedjahatan tsb. 

kedua merentjanakan orang jang 

sukan pengawal pribadi Farouk. 

Washington, Sie Oen 

PBB. Seha- 
sementara 

telah bertolak ke Amerika, 
edang sebagian lain mungkin se- 

akan bertolak pada perte-   

sedangkan utk setiap 
motor Rp. 54,— Mulai de- 
ngan tahun 1953 — menurut 
ranijangan undang2 itu — oto- 

mobil-otomobil mewah dikena- 
kan padjak chusus, jaitu po- 
djak berdjumiah paling sedi- 
kit Rp. 500.— dan maksimum 
Rp. 5.000.—. 

Ketentuan sifat mewah dari sesua- 
tu mobil itu tergantung kepada kea- 
daan2 mewah diantaranja: beratnja, 
besarnja cylinder, harganja dsb. be 
gitu pula atas dasar keadaan objek- 
tif ini akan disusun tarif jang ber- 
beda-beda dari minimum Rp. 500 dan 
maksimum Rp. 5.000.—. Menurut 
rantjangan itu, akan dibebaskan dari 
padjak: wakil diplomatik, konsol dan 
wakil negara asing, hanja asal me 

reka tidak mempunjai kewarga-nega 
raan Indonesia dan  selandjut- 
nja tidak mendjalankan pekerdjaan 
atau perusahaan di Indonesia dan 
dengan sjarat timbal-balik (resiproci- 
teit), kalau oleh negara dari wakil2 
tersebut dipungut suatu padjak jang 
sesuai, wakil organisasi internasional 
jang ditundjuk oleh menteri keuang- 
an, asal mereka tidak mempunjai ke 
warga-negaraan Indonesia dan selan 
djutnja tidak mendjalankan pekerdja 
an atau perusahaan di Indonesia. Se 
peda motor dan otomobil jang men 
djadi tanggungan semua instansi pe- 
merintah dibebaskan “dari padjak, 
Rantjangan undang2 peffbbahan ordo   

  

nansi padjak rumah tangga 1908 ini 
akan mulai dibitjarakan oleh bahagi 
anZ parlemen pada hari Rebo malam. 

  

PRESIDEN AKAN KE 
DJAWA TIMUR. 
Menurut rentjana, pada Mari 

Pahlawan tg. 190 November jang 

akan datang, Presiden akan me- 

ngundjungi Surabaja, dimana 
akan diadakan : rapat raksasa. 

Pada tg. 11 November, rombo- 

an Presiden akan menudju 
Malang, untuk membuka resmi 
sebuah tugu peringatan jg didiri- 
kan disana. Dari Malang ini, de- 
mikian rentjana seterusnja, rom- 
bongan Presiden dengan pesawat 

terbang akan terus menadju 

Sumatera selatan, kira2 utk se- 

minggu atau paling lama 10 hari, 

sedjumlah Rp. 144.— setahun? 
sepeda- 

    
   

   

     
         

  

    

       

      
        

  

     

  

      
    
      

     

   
   

      

B
e
 

Ti
 

| 

         



  

  

   
     

    

  

     

  

   

Djiika Terdjadi Kris 
Kabinet Seka 

     

    
   
   

    

   
   

  

    

  

   
    

   

  

   

      

   

    

krisis kabinet pada waktu se 
rang akan merupakan kerugi 
“besar bagi Indonesia. Ia    

    

   

    

   
   

  

   

  

   

   

   

jan, tetapi - Sabuk ahkan 1, 
bahwa untuk menjusun suata 

diperlukan waktu bertahun 

    

     

   

    

  

    

     
  

an, bahwa ia pa 
umumnja setudju dengan ke 

terangan jang diberikan oleh! 
Sultan Hamengku Buwono - di: 

. muka parlemen. Mengenai Misi! 
Militer Belanda Sewaka mene-: 

| yangkan, bahwa ia menjetudjui | 
pendirian Bung Tomo untuk dja 
ngan meributkan soal ini. ,,Bah: 

| kan tergantung dari kita sendi- 
ri apakah MMB itu kita butuh 
kan atau tidak. Persetudjuan 
antara Nederland dan Indonesia! 
'Gapat kita hapuskan setjara' 

    

   

   

  

    
   

     
     

     
        
        

        

     

  

   

  

             

     
    

  

         
       
       

     
    

         
     
       
      
     

      

(ri waktu siaran itu dipakai utk. 

, demikian ka, tetapi | 
|. apakah undang? itu dapat dilak | sanakan didalam praktek masih 

   
    
   Sjarat Utk 

TA ar hati konjoraka 
jakapan tentang organisasi RRI, 

Fxadionja tidak hanja meliputi seluruh 

abis jatah Obi Rrakeha 

(mana diperlukan ahli? tehni 2 A2 1 h an 3 ang 

mena 

Kepala Bagian , Programa, 
tuan Sumarmadi menerangkan, 
bahwa perhubungan antara ber | 

bagai matjam programa itu di- 
tentukan dengan sangat teliti 
sekali. Persentase tertinggi da- | 

  

Indonesia serta kesenian2 lain- 
nja, jaitu sebanjak 32,64. Un- 
'tuk programa Barat disediakan 
|waktu 

  

ran2 pendidikan, seperti pela- 
|djaran bahasa dan sebagainja 
|pada waktu ini belum banjak. 
| Kimi sedang dipertimbangkan 
untuk mengadakan sematjam 

an Pe x te. laa Rem ANN 
  

   

unilateral”, demikian katanja. 
Dapat dikabarkan, bahwa tu 

an Sewaka kini sedang menju 
sun sebuah buku tentang penga 
lamannja sebelum perang dima 
sa pendudukan Djepang dan se 
sudahnja. Ia menjatakan bah 
wa dalam bukunja itu ja teru 
tama membanding bandingkan 
"tugas pegawai pemerintah keti 
ga djaman itu, (Pia). 
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Kabar Kota 

         

        

      

          

   

  

   

  

   

    

   

            

   

    

   

  

   

          

   

      

tanun, Selama 25 tahun jang lalu 

- 
Berhubung dengan akan ada 

nja jubiem lustrum ke 5 itu 
adalah ketika jg baik bagi 
anggauta masjarakat untuk me 
njatakan peraSaan terima ka- 
sihnja pada pendirian itu, bu- 
kan sadja bagi para bekas pa 
sien, tetapipun bagi mereka jg. 
elum pernah mendjadi pasien, 

karena siapa tahu, hari ini 
“atau besuk atau mungkin di 
“Jain waktu, mereka membutuh 

kan bantuan dari rumah sakit 
diatas. ka 
Sanga: ieras, benar bahwa 

pendirian itu membutuhkan 

“perluasan dan kesempurnaan. 
Dengan adanja perluasan dan 
“kesempurnaan diharapkan ru- 

— mah sakit Elisabeth dapat men 
“ tjukupi kebutuhan dan mengi 

“2 kuti aliran serta kemadjuan 
djaman dengan mengadakan 

“alat2 jg lengkap. 
| “Sudah barang teniu segala 
perobahan dan penjempurnaan 

| “itu membutuhkan beaja. Dan 
beaja2 itu tentu bukan ketjil, 

4etapi dengan kemauan dan 
bantuan dari masjarakot kesu 

“litan2 nistjaja dapat diatasi. | 
“Oleh karena itu, maka soko- 
ngan -ramai2 dari masjarakat 

membantu lekas tertjapainja 

tjita2 dan tudjuan, Sokongan 

Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang 
3 EPULUH HARI lagi, ialah 

mah sakit St. Elisabeth di Tjandi-baru Semarang genap 25 

kit tsb. telah dapat menduduki sebagai suatu Giri i k 5 pendirian (instei- 
ding) jang tak dapat dikesampingkan dalam aa 

tnja bila ada sebagian besar dari lapisan ma- 
t menjatakan berterima kasihnja dengan ada- 
terutama bekas 2 pasien jang pernah 

perawatan dalam rumah sakit tsb. ENtnnnn Mona Ban 

  

   

PT i : 23 

& 
OKTOBER 1952. 

tanggal 18 October 1952, rue 

   
   
. Segala Muksud 

melalui pemantjar2nja, jang berdjumlah kd. 40 buah itu, 
bin, itu menar haris perhatian penduduk,» 
sudnja untuk mendidik tetap terpelihara, 

18,274, dan untuk  sia- | Pa 

“giat autosctiviteit dari masja- 

| 

   

    
   

  

   

“jang dengan 21 buah stasiun 
epulauan indonesia tetapi 

"Tetapi tugasnja jang 

  

“ 

  

»School brogdcast” pada pagilj 
hari, . sa is 

: . Sektor warta-berita. 
Mengenai sektor warta beri- 

ta, kepala Dinas Pekabaran Pu-j 

sat, tuan Kamarsjah menerang-  H 
kan bhw. maksud tudjuan di- $ 

nas ini ialah menjusun berita2 j $ 

  
  

|jangs djudjur, objektif dan ber- | 
sifat membangun dalam dela- 

In bahasa, Sumber2 iintuk 
warta berita itu ialah: staf re- 
porter2 sendiri, dinas monito- 
ring sendiri, kedua kantor be- 
rita Indonesia, ' kantor2 berita | II perhatian orang banjak, te   asing, surat2 kabar dan lain2- an, 

nja. Siaran warta berita dari Ha Pa Pa 

Dinas Pekabaran Pusft ini di- Pe Ga 

relay keseluruh kepulauan In- Ne 

donesia sedangkan disamping 
ini dibeberapa stasiun disiar- 

kan pula warna warta kedaera- 

han. ? 
Selain dari ini Dinas Peka- 

baran menjelenggarakan siaran 
ichtisar keadaan dalam negeri, 

luar negeri, ekonomi, pers, par- 

lemen dan olah raga  tiap2 

minggu. Disamping ini ada Pu- | Gergarkan lagu? mars tentara, 
la siaran lain jang memerlu- | “Pada malam harinja katanat 

kan perhatian besar, jaitu sia- | Wawilarang mengutjapkan peda | 

ran ,,Varia Nusantara”, dima- | 49 dimuka tiorcng RRI Ban.| 
na tiap2 hari disiarkan berita2 | dung jang ditudjukan kepada 

tentang kegiatan didaerah-dae- | tentara dan penduduk. Djawa, 

rah dan desa2 dalam usaha Barat. 
pembangunan, untuk memper- , 

dini hari lapangan terbang 

       

komandan divisi Siliwangi, kolonel 

Sebelumnja kepala staf divisi 
letnan kolons! Taswin memba- 
tjakan. teks .perintah .harian 
panglima tertinggi Soekarn5. Pe 

| sawat2.terhang AURI terbang 
tsclajang-lajang diangkasa Se- 

“Untuk merajakan hari. ang: 
katan perang, ditempat kedia 

| man gubernur Samadikun pada 

hari Minggu malam telah diada 

rakat umumnja. Siaran instruk 
tif ini telah dimulai dim. bulan 
April jang lalu. Pusat bagi sia- 
ran warta berita maupun bagi 

programa2 lainnja ialah studio 

mantjar2 radio jang paling 

kuat dan mengurus siaran2 ke Tan Len ihadi 

: - . rumah, Resepsi, tersebut dihadi 

Australia, New Zealand, Ma- | sj oleh pembesar2 sipil dan mi 
laja, India, Pakistan, Amerika, | jiter antara lain djuga konsol 

Eropah, Timur Tengah dan In- | 1 

dotjina. komisaris keradiaan Belanda, 
fdr. J. van der Zwaal serta op- 

sir2 dari Misi Militer Belanda. 

Di Malang. 

ri Auri kertindak sebagai tuan 

Tetapi djuga untuk siaran 
dalam negeri studio Djakarta 
itu merupakan pusat jang pen-     

       
itu, ternjata bahwa rumah sa- 

maka 

Maa 

   

  

   

      

  

   

   

  

   
ting. AL. pjuga ci Malang bari sn 

! ( si tan perang dirajakan . dengat 

Megotanktan ng uni Mariani Pada hari Minggu tel 

Indonesiaan. | a-sdakan parade dan pame 

Kepala studio Djakarta, 5 g ii santa TR 
  

  

tuan Yusuf Roncdipuro ingin 

mendjadikan studionja suat: 

'pendorong dan pelopor bagi 

pandangan hidup nasional In- 

siarkan dalam bahasa Beland 

Siaran ini dapat disamakan des 

ngan siaran untuk luar negeri. 

  

    

Sd UG Ta- Niko: | 

TAMAT. | 
Dalam pertemuan kema- ren. diselenggarakan cleh fihak 

DPD dengan para wartawan di! 
Semarang anggauta DPD, nj. 
Surya Hadi. menjatakan ba-. 
hwa. utjapannja soal '“Ka- 
bar Angin” dalam sidang DPR 
Djawa Tengah baru2 ini, supa 
ia djangan dianggap mentjela 
pers, Sebab dig sama sekali tak 
ada maksud demikian. $ 

. Dgn keterangan demikian Sir 
pong tu: Uplah pula segala tje- 
rita “Angin”, dan marilah se- 
gala2nja itu kita anggap 
“Angin” sadja....... 
Memang Inanusia tidak lu- 

put dari kechilafan, dan jg pa 
ung utoma ialah dapainja sa- 
ling hilang menghilangkan ke- 
chitafan itu. : 

SIR-PONG. 

  

RUMAH GADAI MODERN. 
Kemis pagi tg. 9 Okt. di Ma 

gelang akan dibuka rumah ga   dari masjarakat, biar bagai- 
   
   

    

   

    

   

          

   

        

   
   

      

   
   

                                  

   

dapat penghargaan. Biarlah se: 

| ruan itu merupakan: dari sedi 

Adalah suatu kebaikan dan 
perikemanusiaan, bila sedari 

sekarang lapisan masjarakat 

'mengirimkan sokongannja, Se- 

“hingga tepat pada hari jubi- 
leum tg. 18 jad. sokongan itu 

dapa: mengalir laksana air-bah 

| di sungai jg besar. " 

— Pengiriman melalui Pos dgn 

memakai namg sertx alamat 
jg terang (dengan blok letter) 

dapat dialamatkan kepada De 

Javasche Bank dengan dibubu 
hi keterangan sokongan untuk 

| Jubileum rumah sakit St. Elisa 
'beth. Sokongan itu sangat di 

| nanti?Zkan dari seluruh lapisan 
. masjarakat disini. 

KAWAN MENDJADI LAWAN. 
:Dua orang penduduk Tionghoa 

| desa Karangdoro bilangan Weleri, 
- jaitu Liem K.Tj. dan S-T.B. dulu2- 

- nja ada teman, tapi belakangan men 
djadi musuh, entah apa sebabnja. 
Pada satu hari ketika LKT sedang 
membetulkan lampu berko. didepan 
rumahnja, sekonjong2 telah - menda 

' “patpukulan dari STB. Perkelahiar 
| segera terdjadi tapi keburu dipisah 

kan oleh beberapa orang. Dua hari 
| kemudian selagi LKT berada dide 

| pan suatu toko di desa “tsb. menda 
| dak.ia telah diserang pula" oleh 
STB, kali ini dengan menggunakar 
sendjata tadjam, hingga LKT tidak 
berdaja. Si korban segera. diangku! 
ke rumah sakit, tetapi karena lika2 
aja ga berat, telah meninggal, Per 

| kara ini sedang diusut. 

& 

“mang keiji! sekalipun, ada men | 

kit mendjadi bukit. | 

dai baru jg paling modern dan 
terbesar di Djawa Tengah. 

RUANGAN? DARURAT SE- 
KOLAH LANDJUTAN. 

Kita dapat kabar, bahwa kini 
' oleh Kementerian Pekerdjaan Umum 

| telah. disjahkan pengeluaran  beaja 
yuntuk pembikinan ruangar.2 darurat 
'Sekolah2 Landjutan di . Semarang, 
| djumlah jang dikeluarkan adalah 
(Rp 180.000. -Direntjanakan akan di 
: bikin ruangan2 darurat bagi  seko- 
! lahan2: SMA Bodjong sebanjak:..3 
ibuah dengan beaja Rp 36.000, SM 
EP sebanjak 4 rwmgan beaja 
Rp. 48.000, SMEA sebanjak 4 rua 

.ngan beaja Rp. 48.000, SGA Tjandi 
sebanjak 2 ruangan beaja Rp 24.000 

se 'dan SMP (jg mana? — Red.) 
'banjak 2 ruangan beaja Rp 24.000. 

ngenai statusija tanah bagi 
sekolah menengah ekonomi, 
SMEP dan SMEA, karena 

pangan jg pasti, dimana kedua 
kolahan itu akan didirikan.. 

27185 DJAM KERDJA HI. 
LANG KARENA PHMOGO- 

| keterangan, 

telah hilang 27.18 5 djam kerdja 

abung dalar.a terg 
SB 
besar terdjadi. pemogokan ada 

|tudjukan untuk mengembang- 

sik sadja, RRI itu merupakan jnegeri 

Soal jg terpenting untuk pembiki 
nan ruangan2 darurat itu adalah me 

kedua 
jaitu 

4 i sampai 

sebegitu djauh belum didapatkan Ia 
se 

Dari Kantor Penfjaluh Perbu- 
ruhan Djawa Tengah diterima 

bahvra dalam :bu- 
lan Sept. jbl. akibat pemogokan 

ig dilakukan ole h buruh2 jang 
GBP, SBPP, 

#LI dan lain nja lagi. Jg ter- 

lah di Tegal, J imana dalam dua 

Kepala bagian siaran 
geri, tuan Hajii nerangka) 

bahwa tudjuan bagian luar nc 

geri ialah memperkenalkan ta- 
ta susila, kebiasaan dan .kebu- 

dajaan Indonesia keluar negeri 

agar mendapat penghargaan. ' 

Dalam hal ini diperhatikan, 

bahwa programa jang disiar- 

Kan itu disusun menurut tjara 

'donesia. Djuga programanja di 

can sifat ke-Indonesiaan. Teta- 

pi walaupun demikian stasiun2 

radio didaerah diberi kemerde- 

kaan setjukupnja untuk menda 

sarkan sarannja atas sifat2 ke 

Gaerahan masing2. Dapat dika, 

takan, bahwa terutama studio 

Djakartalah jang mendiadi 

promotor untuk mengembang- | berfikir dari negeri kemana 

kan musik Indonesia itu. Bu- Isiaran itu ditudjukan. Reaksi, 

kan hanja dalam lapangan mu- ji ferutama terhadap siaran2 luar 

s sangat besar sekali. ' 

pendorong jang penting (kron-| Tiap2 minggu diterima berpu:, 

tiong modern misalnja men- |jnh-puluh laporan2 dan surat? 

djadi terkenal karena kegiatan |dengan saran2 jang berharga 

pemantjar2 radio), tetabi diu- serta pertanjaan?2 dan tanda2 

ga dalam lapangan lain RRI |perighargaan. “Tetapi tanda2 

mendjadi pelopor perkembang- |(nenghargaan jang berbukti ba- 

an kebufajaan Indonesia.  Ikane itu tidak dapat diterima, 

Uang sjarat mutlak. |” Selain dari siaran2 dalam ha 

Siaren2 mengenai kesusaste- hasa, Inggeris, Perantiis, Belan- 

raan, kesenian dan matjam2 da, Tionghoa, Arab, Urdu dan 

kebudajaan, merupakan sum- Hindia, dengan Juar negeri ma- 

bangan jang tidak ketjil bagi sih ada pula hubungan jang 

kemadjuan kebudajaan Indone ihtas melalui dinas transcriptie, 

sia. .iing menjelenggarakan pertu- 

Untuk melaksanakan segelaj karan programa2. “Kini telah 

maksud ini diperlukan material, ditjapai pertukaran programa 

keterangan2, pegawai2 dan...... dengan sedjumlah besar nega- 

uang. Bagian piringan hitam dij ra2 Can fihak. Indonesia sudah 

Djakarta, dewasa ini mempu- hanjak vula mengirimkan A4 

njai 25.000 buah rekaman. Sta-| rine9 hitamnya Pa sa 
siun2 didaerah-daerah rata2 musik Irdonesia jang : 

Har 21 bentatif keluar negeri.  Pe- 

mempunjai k.l, 5000. bugi Der kentjasn penjelidikan jang di- 

ring hitam sedangkan peman- : erluks membuat reka- 
tjar2 radio didaerah masing2 perluksn untuk 

memiliki k.l. 2000 buah. Bagi 

seorang partikelir djumlah ini 

. memang banjak sekali, tetapi, 

bagi sebuah studio belum pula 

dapat disebut  banjak. Selain 

dari itr sebagian dari piring2 
hitam sudah terlalu tua... 

Programma III. 
Disamping programa nasio- 

mal ini oleh studio Djakarta dju 

ga diselenggarakan apa. jang 

disebut programa III, jang di- 

    
Ikan oleh pegawai2 sendiri. 

Dengan demikian “oleh dja- 

watan jang seluas ini, dimana 

bekerdia ahli2, tehnik. ahli2 

musik, wartawan2, ahli2 baha- 

Sa dan kesusasteraan, ahli ke- 

senian Jan sebagainja bekerdja 

sama setjara harmonis, telah 

dipasang djaring jang tak ter- 

'ihat jang meliputi seluruh desa 

di Indonesia dan negara2 lain 

diluar Indonesia. 

ada Lk. 439 buruh jang mogok | ANTJAMAN AKSI. 

dari GBP 512 et SBPP dan Menurut pemberi tahuan d 

512 dari SBGL sedangkan di- 
luar kota ada l.k. 400 buruh da 

ri perkebunan kopi Bandar--har 

djo selainnja 2.400 dari Java 

Textiel My Tegal jang mogok. 

Pemogokan dari GBP ada 

mengenai tuntutan umum, SB- 

PP mengenai uang waledan. dam 

tundjangan kemahalan, SBGLJ 

mengenai hadiah Lebaran, se- 
dangkan pemogokan di Java 
Textiel My adalah karena salah 

paham antara buruh dan madji- 

kan tentang kundjungan Pres. 
di Tegal baru2 ini. Menurut pa 

mad pada tg. 4 Okt. 
PINDJARA PEREMPUAN. 

hanan dalam rumah pendjara d 

,     hari jaitu tg", 15 dan 16 
jl sebanjak Ik, 2.400 buruh 
| Java Textie 1 My melakukan pe 
Mon an ststjara spontaan.   Sept. 

Smg dalam bulan Sept. ' tutan kenaikan upah, 

  

   

    

      
   

  

     
   
    
   

    

    

               
    

     

     

   

    
    

   

  

           

      

        

  

    

       

  

    

   

  

      

  

        

  

  

   

   

   

    

   

   

      

  

    

    
    

   
   

5 “ BRAJAA : Ta 2 angkatan perang di Bandung telah menarik 
D ora ritama parade jang diadakan 

duapang terbang Husein Sastranegara (nama baru untuk Andir). 

in tampak hadlir gubernur Sanusi 
amana bupati Male Wiranatakusumah, walikota 

MANA ea 9 Jain Denga ine i 1 Ren, Enoeh dan banjak lagi perabesar lain. Dengan naik jeep putih ig begini? 

angkatan perang jang berdiri tegak dilapangan. 

“sepilista Rilhpangah Rampal. 

“bendera nasional, Setelah.ini ha 

dangkan barisan musik memper $ 

ban
ner

 
Di Surabaja. | 

kan resepsi, dimana letnan kolo rabaja dan Malang, Mustadjab 

nel dr. Soewondo dari angkatan | 

  

   
    

  

: . na  . Idarat, major Hadiwinarso dari (4 
Djakarta, jang mempunjai pe- | Ki dan ee | 1g Nania dat 

: (Militer Belanda. 
Ta 

Djepang, tuan Shirahata dan| 

|ra tersebut antara lain dihasiri benarnja memang banjak tena 

   
   

menerangkan 

dengan dihadiri oleh pembesar2 
sinil 
duk 
adakan resevsi diseramhi kan- 
tor daerah jang 
dengan berbagai nertundinkan. 

Pada mslam jitu diuga diadakan 

nia kl. 2 kilometer. 

kan resepsi ditempat kediaman 

komandan resimen letman kolo kita beritahukan bahwa me. , 

nel Suharto utk. merajakan ha-( mang rumah2 rakjat di Dijc- 

ri angkatan perang itu. Pada ha: karta ini terlalu sederhana, ma 

man? itu djuga diselenggara- |dah 

ri GBP kepada P-4 daerah dan 
direksi SSPV “Ite. 7 Okt, bu- 

ruh SSPV ig tergabung dalam 

GBP pada nanti tg. 1 Nopem- 

ber jad. akan mengadakan ak 

si apabila sampai tg. 31 Okt. 

belum ada: penjelesaian berhu- 

bung dengan penglepasan dju 

rumudi A. Nurgean alias $a- 

Berhubung dengan kini orang2 ta 

Bulu sedikit demi sedikit telah diang 

kut keluar kota jg etanan besar 

4, an i € PA/ gikirim ke Nusa Kambangan, maka 

nitya disana, buruh boleh diberi ada kemungkinan bahwa dalam wak 

kesempatan mengundjungi keda' tu tidak lama lagi rumah pendjara 

tu Dan Bantu Ada Dua — B 

Dibutihkan 
Dan. Parlemi 

ENGIRIDAN JG. 

    

dilakukan 

     

   
5 ES Tn hasitnjas Rampas bensin? kpd. 

ang di-ibu kota. telah di mobil pemerintal 
-an dari Angkatan Darat, 

KSAP 
    

  

batas. Dan pegawai tidak boleh 

disediakan sopir?nja. Berhubung 
sedjak tg. 1 Oktober, maka   
memang baik. 

2... Ibarat ,,tjandu”. 
. Tetapi dasarnja manusia. 
Biasanja memang hanja tjari |. 
“BNAK. LAN KEPENAK”. 

|Tidak sedikit djuga jg ogah- 
Jogahan menjerahkan mobilnja. 

Ada jg lantas malas-malas ker 
dja dengan alasan “kapan ti- 
dak ada mobil”. Dan banjak 
alasan 1001. matjam lagi, jg 
pokoknja, “mengurangi sema- 
ngat. hekerdjanja”.. Kalan ada 
j ini tjukup dibiar- 
kan sadja. Lama2 tentu akan 
biasa. dan suka bekerdja lagi. 
Sebaliknja memang ada djuga 
salahnja pihak “Bapak”. Si 
anak2 itu Sudah biasa diman 
djakan, dimobil2kan, dibebas- 
kan menggunakan mobil peme 
rintah dan mendadak sontak | 
distop begitu sadja. Tentu ba ! 
gi, siapa jg sudah biasa isap 
ijandu, mendadak diambil ko- 
hirnja hingga tidak bisa beli | 
tjandu lagi, tentu orang2 itu | 
berusaha njolong njolong asal ! 
bisa dapat tjandu. Begitulah ' 
ibaratnja. | 

. Tetapi orang begini tidak | 
inSaf, hahwg, . sememangnja 
bangsa Indonesia dan Negara | 
nja jg masih muda ini perlu 
PRIHATIN. Perlu menderita 
terlebih dahulu sebelumnja ge 
mah ripah pasir wukir loh dji 
nawi, seperti kudangan. Presi- 
den di Solo baru2 ini, Baru di 
adjak mengirid soal kendaraan 
sadja, sudah grundel. Apalagi 
nanti andaikata diminta lebih 
banjak lagi, jaitu...... diminta 

lah dilangsungkan upatjara pe brenti, alias ditjopot, tentu la 
rajaan hari ulang tahun ketu Near protes-protes tidak ka- 

djuh angkatan perang. Upatia Tuan kian kemari. Padahal se 

   

telah penuh dengan para unda- : 

Hardjadinata, 

Kawilarang memeriksa satuan? 

Upa sara perajaan ini dimulai 
lengan memberi hormat kepada 
bendera civisi Djawa Timur dan 

risan musik dari divisi Dipone 

410. .memperdengarkan. lagi 
ika Bhajangkari untuk me 

mangkan arwah pahlawan? 
ing telah gugur. Parade itu di 

kan dihadapan komandan 
si Brawidiaja, letnan kolo- 
“dr, Soewondho, jang diser- 

IL Oleh major Hadrvmarso dari 
i dan letnan I Auri. H. Nan 

  

   

    

   

  

    

   

    

  

   

     

  

      
| Opatjara kemiliteran jini an 
tara Iain disaksikan oleh gu- 
bernur Sardadikun, walikota, Su 

an Sardjono, Komisaris Kera- 
jaan Belanda, dr. J. van der 
waal. konsol Diepang di Sura 

baia, Shirahata dan opsir2 Misi   Di Djember. 
“Pada hari Minggu pagi dimar 

kas resimon XIX di Djember te 

ga jg terbuang, tidak tepat Ia 
gi dan mesti dipensicen 

atan dihentikan. Selama kita 
masih bersifat filantropis, biar 
pun memang kesian melihat | 
orang2 itu, tetapi selama pegi | 
tu, tentu akan selalu tidak bi | 
Sa madju2. Tenaga ter'alu ba ' 

P residen Besuki, kepala ke, 
Kn dan pembesar? sipil 

an yniliter lainnja. Berkenaan 
son upatjara itu telah diter 

pula buku nsringatan ti 
hun Brigade UT jang seka 

g telah mendjadi resimen 

  
(0... Di Kupang. 

'Upatiara perajaan hari ang- 
katan perang itu di Kupang di 

lanesungkan dilanangan  Uba 

dikit. 5 | 

Kebakaran lagi besar2an. | 
PADA HARI DJUM'AT MA | 

LAM tgl. 3 Okt. djam setengah 
empat pagi ada kebakaran la- 
gi di TANAH TINGGI GA- 
LUR, Djakarta.- Kira2 50 ru- 
mah rakjat habis terbakar. 
Beratus2 djiwc sama menangis 
ditepi djalan besar, kehilangan 
harta kekajaannja, 'enjap ru- 
mahnja. Biarpun rumah sa- $ 
Ingat djelek, dari atap dan se- 
'kedar gedek sadja. Sekali lagi 

militer serta rihuan nendu 
- Pada malam harinia di- 

dimeriahkan 

'awyai bendera iang pandjang-   Di Salatiga. 
Di Salatiga telah dilangsung 

ri Minggu pagi tlh. dilangsung | lah dibawah deradjat sederhana 
kan nu ang Pen ! ash Pee Aa alam SP 

ga serta dine diuk - hingga dah ter : 

monstrasi ketangkasan oleh sai Ans “itu belum ada lis 

tman? tentera. Pada malam hari, sriknja dan penerangan. meng- 

nia dikantin tentara telah diba ) gunak Ah minjak tanah. Menam 

gikan hadiah2 Te Ta AN aan Pan 

nang nertandingan?2 itu. Per Tan Pera AA aan 

it ini ditutun dengan per, Ekapo Yeni3 datang Lan 

tundjukan sandiwara. | keras, tetapi .sajang, ton MA 
Di Palemb sih puluhan rumah mendjadi 

: i Palembang. ayu. 

Peringatan hari Angkatan Pe| Rakjat itu perlu segera dito 

rang ke VII di kota Palembang| long. Tentunja Pak dan Bu 
ea Da Pa Walikota Pan De T 

engan pa : | Banty dan han aik. Tetapi 

Na ap oa Pe itu semua hanja untuk semen 
La AN au “tara 

jat jalan .raja Djendral |" ui Bala 

Mena Ketaatan" dindakan | Bantuan permanen terle- 

kundjungan ke Makam Pahla-j: bih dibutuhkan. 

utk. djanda2 dan keluarga pah: Na KATA AG BEAT 
lawan di kantin tentara jang DAN TAHAN APT. Kalau ma. 

diselenggarakan oleh Persit. AN 2 sal aa 
Tuti : sih diserahkan lagi pada rak- 

Selandjutnja diadakan pula' TP EH area 
kundjungan ke Rumah Sakit |jatnja jg melarat itu un u 
Tentara djalan Benteng dan as| bikin rumah sendiri, selama 

itu selalu hanja kuat bikin 

rompok bambu sadja je nanti- 
rama Penderita Tjatjat di dja 

nja mudah lagi terbakarnja. 
lan Diponegoro Talang Semut. 

Peringatan tersebut diachiri 
Memang ini soal besar. Uang- 

nja besar-besaran. Rentjana- 

...Gara2 Program Pengiridan — Tak Ada Mobil 

(Malas Masuk Kerdja — Lagi Kebakaran Besar -- Ban- 

— Kesibukan Partai2 

nh — Sikap Baru RRI. 

-“ kendara'an Pemerintah kini di Djakarta sudah mulai nampak 

gis pegawai? jg. masih menggunakan 
“dibatasi. Mobil?2 harus aw 

atau di Kementerian?nja. Jang boleh membawa pulang hanja ter- 

pegang stuur sendiri, kapan sudah 

dengan berlakunja peraturan? itu 

sekarang banjak kita lihat pegawai? 

golongan tinggi sama naik sepeda atau 

ke dan pulang dari kantor?nja. Bagi siapa jang taat zonder grundel 

Is 
« 

Lakukan Muslihat Utk 
» Mengumpulkan Uang,, 

O 

| djaja ini, seperti telah kita ka- 

| pendjara Cirumah pendjara Su- 

(bali ketempat asalnja, akan te- 

njak, Hasil kerdi, terlaly "se | kan suatu ,fitnahan” terhadap 

ti2 selandjutnja mengenai peni- 

Dapat dikabarkan, bahwa dia 

dan pernah bekerdia pada ,,Mes 

tika”, tetapi menurut ketera- 

    

  

   
Permanen Lebih 

Sekitar Soal AP. 
antuan 

oleh Kabinet Wilopo mengenai 

dipusatkan di Djawatan?2 

sematjamnja Mobyillette 

ai 

Wartawan 
Palsu MeNgma 

Meninggal dunia. 

Dietzicht  Wortmann, presi- 
den dari Federasi Angkat Besi 

sedunia, telah 
nia di New York. Dietrich ada 

lah pemuka gerakan olahraga 

angkat besi jg 
mempelopori sedjak ih. 1924 

dan untuk sekeah kali ia telah 

diangkat mendjadi presiden da 

ri federasi tsb. 

meninggaj du- 

.kenamaan dan 

Perbaiki rekord. 

“Djago lari 400 meter Jopie 

| Timisela di Bandung telah mem 

perbaiki rekordnja jg lama ja 

Titu dari 51,1 detik mendjadi 51 

detik. Jopie adalah . satu2nja 

atlit jg dalam tiap2 perlomba- 

an berhasil mempertadjam wak 

tunja. 

Regu tennis Djakarta 

kalah O—5 dari regu 

tag Hongkong. 

: Mengenai pertandingan tennis in- 
terport Djakarta — Hongkong jang   

LEH POLISI Bandung su) 
.dah ditahan seorang ber 

nama Bambarg Sunastia karena 
diketahui melakukan penipuan2, 
meskipun belum diketahui bera- 
pa banjak orang jang sudah di 
tipunja, Polisi djuga sudah da 
pat mengetahui, bahwa Bam- 
bang Sunastia ita setahun jang 

   

    

lalu bernama P., Midjaja jang 
mela ku kan penipuan? dibebera 
pa tempa ng karena perbu 
atannja telah didjalahi huku- 
man pendjara selama setahun 
oleh pengadilan negeri. 
Bambang Sunastia atau P. Mi 

barkan, adalah seorang. anak 
muda jang pada permulaan th. 
1951 datang ke Bandung dengan 
mengaku dirinja wartawan dari 
harian ,,Mestika” di Medan. Se- 
telah ja mendjalani hukuman 

kamiskin, ternjata ia tidak kem 

tapi terus berkelujuran . dikota 
Bandung dengan berhasil mem- 
bawa surat pernjataan bahwa 
ja adalah seorang jang akan 
mengadakan perdjalanan jour- 
nalistik di Indonesia. 

Ketika ia mentjoba tjari hu- 
bungan dengan Persatuan War- 
tawan Indonesia di Bandung ia- 
pua menjatakan ingin masuk 
PMW.L., akan tetapi ditolak dan 
oleh salah seorang pengurus 
P.W.I, diandjurkan supaja sege- 
ra meninggalkan Bandung, pu- 
lang ketempat asal, karena ti- 
Gak mungkin mendapat peker-, 
djaan di Bandung. Selandjutnja | 
didapat keterangan, bahwa dari 
padanja polisi sudah dapat men- 
sita seputjuk salinan surat jang 
pada beberapa waktu jang lalu 
disampaikan kepada polisi di 
Bandung dengan mengemuka- 

  
seseorang sehingga memaksa 
polisi harus melakukan penjeli- 
dikan2. 

Sekarang oleh polisi Ban- 
dung sedang dikumpulkan buk 

puan2 jang sudah dilakukannja. 

memang berasal dari Medan   ngan sudah lama diberhentikan. 
(Antara), 

ra2 sikcpnja. Pemandangan ba 
bak ke II terpaksa diundur pa 
da tgl. 6 Oki. jl Tentu mung 
kin disusul djawab lagi dari 
Menteri 
tah berapx lama lagi ada kepu 
tyusannja. Disamping kesibu- 
Kong didalam Partai2 itu, kita 
Saksikan djuga kesibukan pe- 
mimpin2 jg sama | menemui 
Bung Karno di Presidenan 

maupun di Tjipanas sewaktu 
Presiden mengaso disana ming 

gu jg ialu ini. Jg sama mene- 
mui itu pemimpin2 besar ig 
memang vada turut bitjarakan 

soal Kementerian Pertahanan 

don Angkatan Perangnja ini. 

ILepas dari soal2 pembitjara 

dii dan siapa nanti jg ternjata 

benar dan apa akan ada pero- 

bahan atau tidak, akan ada ka 

binet krisis atau tidak, akan 

ada pergantian pimpinan ja 

atan tidak, lepas dari segala 

soal itu, perlulah kiranja se- 

muanjx MAWAS DIRI. 

Terutama tergantung pd. 
orangnja. 

dibantah lagi, 

bahwa ada itu kekurangan2 

dan kesalahan2 dalam  Pimpi- 

nan K.P. dan AP. Dan jg po- 

kok. adalah “ membersihkan, 

Tidak dapat   dengan arak2an obor keliling 
kota dan resepsi di gedung gu 

bernuran pada malam ari. Inja besar-besaran. Tetapi kira 

nja kalau dengan: sungguh2 

dan sedikit "NGOJO” ja bisa. 
(Pia). 

Tioba lihat. Ity PORAP jg 

berdjalan di Djakarta dan di 

dahului dengan bertandingan2 

didaerah2 territorium, mema- 

kan biaja 20 djuta rupiah, ka- 

barnja. Toh bisa berdjalan, 

toh ada uang. Memang ini bu 

kan uang jg terbuang begitu 

sadja. Tentu ada gunanja. Te- 

tapi mengeluarkan djutaan se 

bagai VOORSCHOT pembiki- 

nan rurmah murah tetapi Se- 

hat dan teratur bagi rakjat, 

adalan ini penting djuga, 

  

L.K. Rp. 60 DJUTA KERUSA- 
KAN TANAMAN PADI. 
Menurut tjatatan resmi, dari 

tanah pertanian seluas 2.400.000 
ha. di Djawa Tengah dalam 6 
bulan pertama dari tahun ini ter- 

dapat kerusakan 30.000 ha. ta- 
naman padi sebagai akibat kea- 
daan hawa dan meradjalelanja 
seperti babi hutan, kera, tikus 

dll. Sebagian besar terdapat di 
daerah Solo, Pati dan Semarang 

seluas 12.000 ha. karena kurang 
air, 2000 ha. karena diserang ba     i'tbi hutan dan 16.000 ha. karena , 

hama tikus. Kerugian semuanja Kesibukan partar dan 

ditaksir 600.000 kwintal padi se “Ti 

harga Lk. Rp. 60.000.000.—. Un Presiden. 
Berhubung dengan soal 

tuk membasmi dan mengurangi 
| hama? itu rakjjat petani dengan Angkatan Perang dan Par- 

lemen jang masih berdjalan dan 
-! tangan pres. di Tegal, tetapi ka di Bulu itu.ada mendjadi kosong bantuan djawatan2 jang ber , : : 

a j | i i i kut lah pernah kita kiaskan sepin- 
rena kundjungan Pres,  itU dan akan dipakai kembali untuk KeAa aa Na mengadakan ge Da 'kilas dalam ”Obrolan” ter 

«kan di Perkebunan Kopi 
| darhardjo, 

PPBSK. 
s 

ji 

agak terlamb,at maka timhulah pendjara perempuan, jg kini masih 

dari kesalah pahaman tsb, Pemogo menempati gedung Sekolah. Ekonomi 
Ban- di Mlaten, jg bila nanti sudah ko 

disebabkan soal tun song akan dikembalikan pula kepada 

dahulu, kini di Djakarta ma- 

sih rame orang bitjarakan, Ki 

ni masing2 Partai sama bitja 
rakan sendiri2 bagaimana ki- 

Selama ini telah tertjatat 20 
ribu ekor babi hutan dibunuh, 
630,000 ekor tikus, kera dll,     

membenarkan keadaan dida- 

lam KP. dan A.P. itu. Entah 

siapa nanti orang jg diberi tu- 

gas. Tetapi juist soal itu, ter- 

gantung pada orangnja jg 

mendjalankan. 

Maka ganti atau tidak, pen- 

dapat kami, soal kedua. Sebab 

biar ganti, kalau gantinja djuga 

masih tidak berdasarkan sutji, 

Gjudjur dan adil, diduga, ibarat 
ganti tudjuh kali sehari, jg 

akan samj mawon sadja. 

Biar tidak ganti, tetapi jg 

ada kini sanggup perbaharui 

sikap, perbaharui pendirian dan 

keputusan? jg memang dipan- 

dang salah, seterusnja suka 

bekerdja berdasarkan tri-sila 

itu, jaitu sutji, djudjur dan 

adil, pasti akan ada hasilnja. 

Oleh karena kini masih sukar 

untuk menduga-duga, maka se- 
baiknja marilah kita tunggu sa 
dja perkembangannja lebih 

djauh, 
Kalau sudah sampai sekian, 

marilah kita teropong bersa- 
ma, bagaimana sebaiknja dgn,   

Loleh Ikatan Bidan Indonesia, 

Pertahanan, Dan en- | 

diadakan baru2 ini di Hongkong, le 
bih djauh dari pengurus PTID diper 
oleh kabar, bahwa regu Djakarta te 
lah. digulingkan dengan angka 0 — 
5. Dalam pertandingan itu hanja 2 
partai jag berlangsung dalam 3set 
ialah partai single kedua antara Ke 
tje Sudarsono melawan K.H. Ip, dan 
partai double 'antara 'Tan Liep 
Tjiauw/Liem Yoe Djien — K.H. 
Ip/Tsui Wai Pui. Permainan Ketje 
ketika melawan K.H. Ip jang ber- 
achir dengan angka2.3 — 6, 6 —1, 
2 — 6 sangat baik. Kesudahan per- 
tandingan? seluruhnja jang diadakan 
setjara sistim Davis Cup adalah sbb: 
1: Tan Liep Tjiauw — Dew Kwan 
Chin 1 — 6,2 — 6 
2. Ketje — K.H. Ip 3-— 6, 6 — 1, 
D- 
3. Tan Liep- Tjiauw/Liem Yoe Djiem 
-» K.H. Ip/Tsui Wai Pui 4 — 6, 
6 5-44 — 6. 
4, Tan Liep Tjiauw — K.H. Ip 5— 
TI, bi 8. 
5. Ketje — Dew KwanChin 4—6b, 
1 — . Perlu diterangkan djuga, ba 
hwa tournament terbuka untuk .me- 
rebut kedjuaraan Hongkong jang di 
ikuti pula oleh pemain2 Djakarta, te 
lah dimulai tg. 6 Oktober, ' 

   
SIARAN RRI SEMARANG. 

Rebo 8 Okt.: djam 1705 Taman 
Kusuma, 18.00: Ruang DPPK, 18.15 
Manasuka Angk. Perang, 1915 
Tindjauan mingguan ekonomi, 19.30 
Langgam Hawaii, 20.30 Keluarga 
Warsitomursid, 21.15 Langgam ma- 
lam. 

Kemis 9 Okt: djam 12.05 Klene- 
ngan siang, 12:30 Untuk kaum Ibu 

17.10 
Dongengan kanak2, 18.00 Pengadji 
an dan adzan, 18.15 Dendang rema 
dja, 19.15 Siaran Djapen prop., 
1930 OK. Irama Kusuma, 20:30 
Mimbar Islam, 21.15 Motjopat, 22.15 
Bunga rampai Tossema. 

Djumaat 10 Okf.: djam 06.15 Pe 
ngadjian dan tafsir Ouran, 12.05 
Sembahjang Djumaat, 17.05 Taman 
Peladjar SMA Islam, 18.15 Tjahja 
Kemala, 19.15 Tindjauan tanah-air, 
19.30 Sekuntum Melati Carry cs., 
20.30. Kienengan 'Manasuka. 

dasar: UNTUK KEPENTING- 
AN NEGARA DAN BANGSA 
JG MASIH MUDA Isl. 

Sikap baru dari RRI. 
Didalam komprengsi Djawa- 

tan Radio baru2 ini diantaranja 
Sudah diambil putusan bulat da- 
ri semua Kepala studio dan Ke 
pala siaran seluruh Indonesia, 
bahwa siaran? radio akan lebih 
mengutamakan siaran nasio- 

' halistis, dari pada internasiona 
listis. Maknanja, siaran2  mu- 
Sik jazz, rumba, rumbi dan dan 
sa2 jang buruk itu akan dihi- 
langkan. Sebaliknja siaran2 ke 
senian, kebudajaan asli,. jang 
baru, maupun jg. KUNA akan le 

|bih diutamakan.  Dihidupkan. 
digerakkan. Dihimpun. Djadi se 
mua seni asli kuna akan dihbong 
kar, akan dihimpun, disusun, su 
paja diketahui oleh chalajak ra 
mai. dan ini semoga mendjadi 
gasar mentjari jang disebut nan 
ti SENI INDONESIA. Atau 
djelasnja, SENI. INDONESIA 
ini djangan mengambil sari dan 
dasar serta djiwa Barat, tetapi 
supaja mengambil sari, dasar 
dan djiwa TIMUR. : 

Sandiwara2,, pedate2,. ciot- 

bah2, tjeramah2, harus me- 
ngutamakan pendidikan djiwa, 
pendidikan achlak, dari pada 
dongeng2 roman-romanan jang 
tidak ada isi djiwanja. Ini ada 
lapangan baru tetapi juas se- 
kali. Dan kabarnja kepada PA- 
RA REKAN SELURUH WAR- 
TAWAN akan diberi kesemipa- 

tan seluas-luasnja membantu 
siaran radio ini kearah NASIO- 
NALISASI SIARAN. : 

Ja, mudah-mudahan dapat 
berhasil seperti. idam-idaman. 
Tetapi ini djuga fergantung pa- 

LENGGARANJA. Apabila 
orang2nja pekerdja. radio itu 
sungguh2 sudah berdjiwa na- 
sional,. berdasar “djiwa seni 
bangsanja sendiri, tidak akan 
menjiarkan begitu sadja segala 
matjam musik Barat jg sering- 
kali merugikan kita itu, Itu- 
lah sebabnja akan siaran radio 
ni bisa merupakan BISA BA- 
GI MASJARAKAT, tetapi dju- 
ga bisa merupakan MAKA- 
NAN DJIWA JG LEZAT bagi 
pendengarnja, 

Rupa2nja kawan2 radio akan 
tjantjuttaliwanda. — Dipersilah- 
kan dan kita membantu. dafi 

| selakang. Madju,., dja,..lam |   
  

da ORANGNJA pada FENJE- - 
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- EBURUKAN keadaan | 
keamanan didesa - desa | 

perbatasan Djakar | 

TI onyetbagis anu o aga. : SP 
" Fi telah petang: Delia 

. Dea pada Naa oleh 

. sedjumlah penduduk desa jang | 
kini ,,mengungsi” dikota Dja- 
karta. Ditergngkan, bahwa pe- 
rasaan jang 0 an IN 3g 

penduduk, tapi 1 Tita Nana 
gdesa, 

  

njakan - anggota? pamong 
g djuga (merasa terantjam 

Ajian oleh keganasan 30: 
atau 

Diskarta Memustjak | 

I berusaha 
Ikembali tingkat 

jitu sebagai 

Plan Lim: 

Oleh: aa Bahadur: 

  

Pp 
banjak pemuda?nia 

, telah memberikan 
" India “memperbesar 

. Pemerintah India dan djuga 
pemerintah, propinsi? dan ne- : 
gara2 Pn India, kini sibuk 

buat mem 

  

kaum en itu. Telah 
dirantjangkan satu rentjana 
lima tahun, ig dimaksudkan 
buat bantu mengurangipengang 
guran dikalangan kaum per- 
tengahan tsb. Pemerintah, India 
memandang kaum pertengahan 
5 tulang-punggung 
angsa, karena. golongan tjer 

Gik-pandai (intelektuit) - India 
pun kebanjakan terdapat dika- 
langan itu. 

    

  na Derajat, 

    bolan bersen- 
— dimana penduduknja 

sudah banjak jang mengungsi 
kekota Djakarta — antara lain | 
ialah Depok, Pasar Minggu- 
Tandjung Barat, Tanggerang 
dsb-nja,. dari desa2 mana ham- 
pir setiap hari polisi terima la- 
poran tentang terdjadinja pem 
bunuhan. Teniang pendjagaan 
keamanan didesa2 itu diterang 
kan bahwa sampai saat ini 
polisi dari detasemen2 perba- | 
tasan Djakarta Raya, hanja se | 
kali2 sadja. melakukan patroli 
kedesa2, dan hal jang demiki- 
an ini ternjata kurang memba- 
Wa hasil jang diharapkan. Rak 
jat sendirj diwaktu adanja pa- 

troli2 polisi, pada umumnja ti- 
dak berani berbua, suatu apa, 
misalnj, . memberi keterangon2 
jang diperiukan disebabkan 
kuatir akan konsekwensi jang 
mungkin dialaminja apabila po 
lisi sudah tak berada didesa. 

Keburukan keamanan jang de- 
mikian ini, menjebabkan Kurang 

lantjarnja kehidupan rakjat di- 
desa, karena selalu berada dalam 
kegelisahan dan ketakutan, de- 
mikian keterangan2 jang dipero- 

leh dari orang2 jang .mengungsi. 

Dari pihak polisi sendiri tentang 
buruknja keamanan didesa2 ti- 
dak banjak diperoleh  keterang- 
an, ketjuali pernjataan akan ber- 
usaha mengatasi keadaan jang 
demikian, dengan segala  keku- 

at an dan kemungkinan jang da- 
pat Gilakukannja. Sementara itu 

keterangan jang diperoleh dari 
lain pihak menjatakan, bahwa 
gangguan keamanan jang me- 

muntjak pada achir2 ini didesa2 
daerah perbatasan, bukan sema- 

Meningkatnja pengangguran 
dan heaja penghidupan telah 
memaksa sebagaian dari kaum 
pertengahan itu melakukan pe- 
kerdjaan buruh-kasar dan sega 

la. matjam pekerdjaan. dipabrik 
pabrik. Statistik2 resmi menun 
djukan, bahwa sedikitn: . 1076 
dari kaum pertengahan tih 
kehilangan kedudukannja dlm 
masjarakat sebagai orang2js, 
termasuk dim. kaum pertenga 
han, dan kini sudah terlebur 
dalam golongan buruh. 
Menurut penjelidikan tsb, 

   

Rantjangan Pem. India Utk Kurangi 
ngangguran Dikalangan Kaum Pn 

a Ta a kl Pn 
Di . 

  : Korr. di Men Pai: 
   

    gi telah 2Uarelan penderitaan Pa Pa pada longan pertengahan (middenstand) di India, seh LN n 
kini berpaling kepada Komunisme, ig dikira. 

. nja dapat membawa mereka keluar dari kesulitan ekonomi Na. 
| Berkurangnja penghasilan dari keluarga? kaum p 

lapangan jang subur bagi kaum 
1 pengikutnja. Tetapi apa 

pan kaum pertengahan itu bisa mendjadi baik kem 
Komunisme dikalangan mereka pun nistjaja akan 

     

   

   

  

       

   

  

  

Melainkan benang kantor da." 5 
gang jg, dapat .m 
kup kepada klerk 

1 Ba 

ku 
Dalam ke 

Ke a dar - 
han, jg. terdiri dari 
tiap bulannja. AG ai na 
hasilan MA 00. dan . 200, 

  

sehanjal | ita 1 mag 
buat 'keperluan2 je,n 
ri keluarga itu. Oleh 
nja, hanjak keluarga kaum per 
tengahan itu jg. menderita ke- 
kurangan makan, 

Idemikian itu terang membawa 
pula pengaruh . jg. buruk atas 
kesehatan rakjat India. 

Penjelidikan jg. telah dibuat 
pemerintah India mengenai ke- 
adaan penghidupan pegawai 'pe 
merintah, js. sebulannja ber- 

' penghasilan sampai 500 Rupee, 
| dan berdiam di empat kota be- 
sar dan daerah2 jg. berdekatan, 
menunggukan bahwa penghasi- 
lan rata? dari setiap keluarga   maka kebanjakan keluarga 

kaum pertengahan 'keuruk dng ' 

bila terdjadi kesakitan dalam ' 
| keluarga ataupun upatjara per- . 
|kawinan. Selandjutnja ternjata | | 
pula, bahwa 50” sdari djumlah | 
pembelandjaan dikalangan ke- | 

luarga kaum pertengahan ialah 
digunakan utk makanan, susu, 
dan gemuk, 107, untuk sewa 
rumah, 12 hingga 1576 untuk 
bahan bakar gan pakaian. Sisa 
nja 25 hingga 3076 tidak tju- 

kup buat bajar keperluan ken- 
daraan, uang sekolah anak2 
sura-menjurat, obai2an dan 
Gokter, Sabun tjutjian, temba- 
kau dan upah pembantu2 ru- 

mah tangga. Patut djuga diper 
hatikan, bahwa pegawai peme- 
riniah India dapat bajaran jg, 
lebih tinggi daripada para pega 
wai pemerintah propinsi2 dan 
negara2 bagian, Keadaan mere 

ka jg, bekerdja dikalangan da- 
gang pun hampir bersamaan. 

  
  

ta2 dilakukan atau sebagai aki- 
bat perbuatan golongan pendjaz 
hat atau perampok biasa sadja, 
tapi .djuga mempunjai sesuatu 

»achtergrond” tertentu, demikian 
pihak tsb., jang sementara ini 

belum. bersedia menerangkan 

tentang Pa jang “di- 
maksudkan itu. 

  
  

Tentara Tjadangan Sukarela P3B Hendak. 
nja Dilatih Diselarah Dunia Merdeka 

papa HARI Senin diperoleh kabar, bahwa Na djende 
deral Perserikatan Bangsa2, Trygve Lie, t 

supaja 60.000 tentera tjadangan 
supaja dibentuk sebagai bagian 

organisasi dunia ini, hendaknja 

merdeka menurut tjontoh tentera pengawal nasional Amerika 
Serikat atau tentera teritorial Inggris. 

Menurut Lie, kesatuan2 itu 
akan merupakan supplemen da- 
ri angkatan perang anggauta? 
PBB jang didjandjikan akan di 
kerahkan Gjika terdjadi agresi. 
Usul Trygve Lie ini tertjantum 
dim. laporan tahunarnja kepa- 
da Panitia untuk mengambil tin 
dakan bersama dari PBB jang 
terdiri dari 14 negara anggauta. 

wait” 5    

    

   

bulan jang lam au setjara res- 
mi masih teri! , sebagai se- 
orang waitita,hari Senin telah 
mengumumkan aka akan Pa 
ngannja, dengan pelajan wanita 
“3 menjelenggarakan Jan 

ar, ng Forbus, pe n da 
ri “wanita mendjat | ak 2. ti- 

dak terdjadi sekaligus, 
bahwa ,,metamortose' 
sambil waktu bertahun 
pa waktu jl. Nj 

Netti Swift beli seekor 
onja '    

tina tersesat ke keluarga 
Swift. Sekarang dirumah tadi teh harus dilatih oleh tiap2. negara juntuk Perantjis 
dapat 75 ekor burung parkit. Se, 
bagian besar dari parkit? djan ' 
tan pandai meniru suara manu- 

| sia. Salah satu diantara djantan 
djantan tadi bernama ,,Beauty”, 
menurut jang empunja ia pan 
dai mengutjapkan lebih dari se 
Tibu perkataan, tapi tidak yan 
dai bertjakap2. Seekor lagi ber 
nama »Petey”. Pada satu ketika 
ia terlepas dari rumah.  Njonja 
Swift sepandjang hari mentjari2 

4 nja. Sore harinja terdengar sua | 
ra andjing menggongong diatas 
pohon. Njonja Swift lihat keatas, 
ternjata si »Petey”. Petey suka 
naik diatas punggung  andjing, 
hingga lama-kelai 

dai menggonggong Dua Haa 

   Pa YEN AR 

Kes FORANG wanita terhor- 
mat di Abderdcen (Ing- 

2 dikenal sebagai dr. 
an Forbus Semphill jang dim 

.bu 
| rung parkit djantan. Tak lama Yral Trygve Lie mengusulkan di ibu kota Chili, dari tanggal 
Kemudian ada seekor burung be bentuknja tertera tiadangan su sampai 6 Desember, Maa an 

di Paris pada 

ia pan | 

15 
Kan gve Lie: 

telah mengusulkar 
sukarela PBB jang diusulkannja 
dari sistim keamanan kolektif dari 

diatur dan dilatih diselurah dunia | 

Laporan jang diumumkan oleh 
Panitia tsb. pada hari Senin da 
lam sidangnja selandjutnja 
memperingatkan bahwa ,,ketega 
ngan internasional jg. tak re- 
da2 ini merupakan peringatan 
jg. hidup bagi PBB akan pen- 
tingnja diperkembangnia “dgn. 
efektif suatu sistim keamanan 
bersama Gibawah penguasaan 
PBB”. 

Laporan Lie. 
Selandjutnja dalam laporan- 

nja itu Lie menaksir, bahwa se 
| Gikitnja 50.000-sampai. 60.000 
tenaga suka rela, jang memang 
suka mengebdi . pada. piagam 
PBB bisa ditarik dalam tentera 
tjadangan suka rela PBB ini, 

| Baik Trygve Lie maupun pani 
tia “keamanan bersama dari 
PBB, jang diketuai oleh Joao 
Cralos.Muniz dari Brasilia, ber- 
pendapat, bahwa pada dewasa 

  

pindjaman2 jg, disebabkan apa | 

'tukan negara Pakistan, 

itu sebulannja adalah diantara 
160 rupee untuk daerah2 Juar 

'kota jg. berdekatan dgn. Ma- 
dras sampai 280 Rupee untuk 
mereka jg. berdiam di Delhi. Pe 
njelidikan itu, menundjukkan 

ipula, bahwa tjuma 2076 dari ke 
|luarga2 kaum pertengahan di 
daerah2 Madras dan 40X jg. 
berdiam di Delhi, jg. setiap bu- 

lannja mempunjai kelebihan 
uang setelah dipotong untuk ke 
perluan penghidupan sehari- 
hari. Dibeberapa daerah lagi, 
penghasilan2 itu bahkan tidak 

dapat mentjukupi djumlah 
pembelandjaan. 

Akibat beban. jg. disebab- 
kan oleh 6 djuta pe- 

ngungsi. 

Salah satu sebab terpenting 
dari kemunduran | penghasilan. 
kaum pertengahan India itu, ia' 
lah jg. ditimbulkan oleh masa- 
lah pengungsi. Menurut taksi- 
ran djumlah pengungsi itu ti 
dak kurang dari 6 djuta djiwa. ' 
Mereka itu berasal dari . Pun- 
djab Barat dan Bengal Barat, | 
jg. berhubung dengan pemben-' 

telah 
termasuk kedalam wilajah IE 
belakangan ini. Kebanjakan pe- 
ngungsi2 itu terdiri dari keluar 
ga2 kaum pertengahan. Benar. 
untuk menampung pengungsi2. 
itu baik oleh pemerintah pusat j 

pinsi2 dan negara2 bagian India 
telah didjalankan suatu rentja 
na pertolongan. Tetapi masalah 

um pertengahan India seumum 
nja. 

sDAPUR INTERNASIO- 
NAL””. 

Di Royal Festival Hall 
'di London pada tgl. 4 No- 
pember jang akan datang 
akan dibuka pameran ma- 
sakan internasional. Disitu 

  

si ,,dapur internasional? 

    

5 Angg. Wajd nja 
: mengundurkan 3 jagain maupun oleh pemerintah2 Pro- | 

akan dilakukan demongtap bulan 

   

     | diatas. 

  

Setelah semua “keridaraan. dih: 'entikan, baru anak2 dengan berke 
lompok mulai menjeberang djalan, diatur oleh anggauta2 BKLL. 
Pendiaga2 berdiri dimuka dan belakang kelompok, melihat ' dulu 
hingga segala sesuatu aman, seperti dapat dilihat pada 

RN, tulisan Ta lalu-lintas disamping ini. 

  

  

garhbar 

| Barisan 
| nan Lalu:-Lintas 

  

mempunjai anggauta B.K.L.L., 

Kursus2 jang diadakan 
misalnja: 

A, Bagaimana tjara2nja si 

berdjalan kaki ke dan dari se 
kolah: Untux ini dia mesti me 

ngetahui: 

seperti pada tiadp2 persimpa- 
ngan djalan terdapat tanda2 
dengan lampu jg berwarna me 
rah, kuning dan hidjau: 

2. memilih djalan jg paling   Red. ) 
  

  

ngun 
p ERDANA menteri Mesir, 

hasi! menaklukkan partai 

ketika bekas perdana menteri 
partai tersebut, kabarnja be 

ran diri ini dilakukawnnja se 

tersebut. Dalam rapat ini bad 
pertahankan berlangsungn 
terdjadi , pemberontakan” 

Kaum muda itu meninggalkan 
partai Wafd. dan menjatakan 
hendak mendirikan partai lain 
jang sesuai :dengan undang? 
djenderal Nadjib atas reorgani: 
sasi partai2 politik. Tetapi ke: | 
mudian mereka itu, jakni lima 
puluh wakil dan senator partai. 
Wafd, menjatakan hendak: me- 
nantikan dulu keputusan rapat 
badan eksekutif. Djika komite 
eksekutif bersedia menuruti un 
dang2. djenderal Nadjib, maka 
mereka tak akan mengambil se 
Suatu tindakan. 

Kalangan? partai Nan (me- 
njatakan, bahwa komit ekse. 
kutif tunduk pada anna djen 
deral Nadjib. Mereka tidak sa 
dja memetjat Nahas Pasha, 
lah pula bersedia sa 
reorganisasi partai, 

    
    

  

Ketika rapat dimulai, diumum | 
kan bahwa Nahas Pasha ak 
undurkan diri dari pimpinan par 
tai, jang telah dipegangnja dua 
puluh lima tahun lamanja. Ba 
kabarnja akan tetap mendjadi 
»geestelijke leider” partai jang N. 1 menuntut ke- 
tidak aktif. Tetapi tidak diper- Ipada-pemerintanh Republik In- oleh kepastian mengenai a- 
njaan apakah badan eksekutif 
bersedia memberikan pangkat ! 
itu kepadanja. 

“Nahas Sedia Me. 
urkan Diri 

Sekitar Tunduknja Partai Wafd Kepada 
UU PM Nadjib 

jenderal Mohammad Nadjib, ber- 
yafd jg. kuat pada hari Senin, jakni 

Nahas, jang mendjadi pemimpin 
mengundurkan diri. Pengundu- 

diadakan rapat jang berlangsung | 
lama sekali pada hari Senin pagi dari badan eksekutif partai ! 

eksekutit mentjari djalan mem- 
u partai Wafd, setelah pada hari Sabtu 

1 kaum mudanja. 

Sobsi 
Menuatat Dibebss- 

kaunja Korban Raz- 

Nasional 

zida 17 Ag, 

K Seda genk 
si di Djakarta, men 

rimkan surat kepada Ka 
Menteri Belanda, Menteri Ke- 
hakiman Belanda dan - Tweede 
Kamer Belanda, jang menuntut 
supaja pemerintah Belanda 
membebaskan pemuda Piet Van 
Ona dan te an nia, sa 

ajaa dut bejana innja TR 
Nana ai kejakinanaja per 
-damaian, Piet Van Staveren se 

i diketahui telah menolak 
im ke Indonesia sebagai ser 

Hat utk, memerangi rakjat In- 

Seda dari ian - Konperensi 
asional 

donesia, supaja segera mem- 
korban razzia Agus- 

tus, baik jang diiangkap menu- 
rut Kitab Undang2 Hukum Pi 
dana, maupun menurut SOB. 
Tahanang ini, menurut Konpe- 
rensi Nasional Sobsi antara 
lain masih meringkuk dipendja   Seterusnja diperoleh kabar, 

bahwa lima anggauta terke- 

pengungsi ini telah menambah muka lainnja dari partai Wafd | 
heibatnja kesulitan ekonomi ka akan mengundurkan diri dari j 

pimpinan pariai itu. Pemim- 
1 pin2 itu adalah bekas menteri 

| luar negeri Mohammad Sala- 

: huddin, Ibrahim Farak, Sera- 
djuddin, bekas menteri dalam 
' negeri ketika terdjadi kegadu- 
han? anti-Inggeris di Kairo di 
bulan Djcnvari jl. dan bekas 
menteri2 Oslan “ Mohammad 
Morarra dan Sulaiman Ghan- 
nam. 
| Saradjuddin Moh. Morarra / 
| dan Sulaiman Ghannam dalam 

jl. ketika djenderal 
, Nadjib melakukan 'pembersi- 
2 han terhadap pembesar2 jang 

dengan mamerkan masa- korup, telah ditangkap. 
kan2 24 negeri, al. dari | 

Nahas terus masuk 

ra. Bubuian (Surabaja), Suka- 
mulix (Medan), Malang dsb. 

| Selerysnja dengan bertempat 
idigedung Taman Siswa di Dja- 
ilan Garuda, kemaren malam 
tadi telah dibuk, Pameran 
Konperensi Nasional Sobsi. Pa 

meran ini dibuka sampai tg. 11 
Oktober dan tiap hari terbuka 
buat umum dari djam 9 pagi 
sampai 2160 malam. 

Nf. ten Cate 
Marah2.... 
Anggap Irian 
Hak Belanda 
ARU?2 ini ,,Manchester   Indonesia, Malaya, Tiong- 

kok, India, Pakistan dsb.- 
Dapur internasiona?” ini 

diselenggarakan oleh ,,Gas 
Council” Inggeris untuk 
memperluas pandangan2 

kamar. 

Bertentangan dengan kebiasa | 
annja, Nahas tak mau bertja- 
kap2 dengan rekandnja separ- 
tai dan terus mengundurkan di 
ri dalam kamarnja. Banjak per | 
kembangan dalam sediarah Me : 

Guardian?” menjarankan 
. uk karangannj 

: pala Belanda sangat 
berkeras, kepala, head meme- 

| wa Irian Barat, Inaka “akan 
'sukar bagi negeri? - Barat utk 
' mendapat simpati dari bangsa2 
| Asia jang baru merdeka. 
| Membatja saran ini, seorang 

    

kan itu.     ini pembentukan sebuah angka- 
tan perang supra-nasional, jang 
berdiri sendiri dan jati harus 
dibentuk setiara internasional 
pula jang harus berdinas penuh ' 
untuk djangka waktu tertentu   $ : s Ingenai perdjandjian dgn. Ing-, se taan-besar Indonesia di ria La YO Ane Kanada 

London, dan nj. K. Sapto- | dibatalkannja setjara -unilate- 
hudojo, 0 dari peluaan 

tetapi dibawah sebuah badan komando Effendi. . 
PBB jang berdiri sendiri, ada- ! 

| dang dari sudut. administratif, 
' keuangan dan kemiliteran. 

ka.rela tersebut. “diatas, 

  

jang 

| dari dunia merdeka. (UP)..... 

"menteri  Mossadeg,' Ka: 

hari Senin dalam suatu  konpe- 
rensi. pers, bahwa Iran dengan 
segera. harus memutuskan. hubu- 
ngan diplomatik dengan Inggris, 
karena  djawaban . Inggris. dah 
Amerika .seluruhnja menjamu 
pingkan'" usul2 balasan Mossa- 
deg jang terachir. Ketika Ka- 
zem Hassibi memberikan konpe- 
rensi pers ini perdana menteri 
Mossadeg sendiri katanja sedang   

zem Hassibi, menerangkan pada " 

Knkahns- Tah ilak mimgkin Sjika dipan. | KONGRES WARTAWAN2 
SEDUNIA. 
Kongres para wartawan Sse- 

Karena itu sekretaris djende-| dunia akan diadakan di an 

umumkan oleh duta besar 

hari Senen. 

menderita sakit panas. Dia dja- 
tuh sakit segera setelah dia me- 
nerima djawaban Inggris dan 
Amerika itu. 

Kazem . Hassibi ' menjatakan, 
bahwa. Inggris hendak tetap 
memperbudak Iran dilapangan 
ekonomi dan mengulangi bahwa 

"Ican bisa hidup terus dengan 
tiada minjak dan menjelesaikan 
masalah2  keuwangannja dengan 
mentjetak uang lebih baniak. 

Karena sakit maka Mossadeg 
tak dapat menjatakan dengan se- 

mengenai matjam2 masa- 

Team Indonesia kasi di 
pimpin oleh. nona Sukesi 
Budiardjo, pembantu atta 
se kebudajaan pada kedu- 

djasa 

mimpin terkemuka dari Mesir. 

menteri dan selama itu dia tlh. 

sir, 

adalah berdasarkan. pendapat 
bahwa Nahas tidak lagi tja   politik. (UP.). 

gera  reaksinja terhadap  djawa- 
ban Inggris dan Amerika dan un 
tuk sementara waktu pun tak bisa 
melaksanakan maksudnja untuk 
memutuskan — hubungen 'diplomax 
tik. dengan Inggris, djika negara 
ini menolak .usul2 balasannja. 

Mossadeg djuga tidak bisa 
menghadiri pembukaan sidang se- 
nat Iran dan tak bisa mende- 
ngarkan pidato Shah Iran dide- 
pan anggauta Senat itu, Walau- 
pun negaranja sedang menghadas 

8 

sir jang, baru? ini terdjadi atas : 
Nahas, jang kini sudah j 

berusia 16 tahun dan sedjak Ia | 
ma mendjadi salah seorang pe | dhester Guardian” 

Lima kali dia mendjadi perdana 

mengadakan perundingan2 me- 

ral dalam bulan Oktober tahun 
jang lalu. Pun Nahas telah me 
ngadakan banjak perobahan2 
dalam negeri, diantaranja di- 
adakannja pendidikan tjuma2 
untuk semua warga negara Me 

Tuntutan djenderal Nadjib su. 
paia Nahas mengundurkan sa 

p 
untuk mendjalankan na 

njonja Belanda, Udink ten 

'Cate marah? kepada. ,,Man- 
dan ber 

dalam tulisan-djawa- 
| eng didalam surat “kabar 

wa bangsa Belanda 

aman, djika dapat harus me- 
njeberang ditempat ada polisi 

lalu lintas tengah mendjalan 
kan tugasnja mengatur kenda 
raan jg bersimpang:-siur 

3. namanja sendiri, almai- 
nj, sendiri dan nama orang 

tuanja beserta nomor tilpun- 
nja djika ada: 

& Djongan dibiasakan ber 
main dipinggir2 djalan ramai: 

Tjara naik sepeda. 
5. Djika mungkin, dari se- 

kolah terus sadja pulang ke 
jrumah: 
AN, Djangan sekali2, iba | 
(bergantung kepada kendaraan | 
'jg sedang berdjalan: 

4 Djangan sekali2 meme- 
gang kawat2 listrik jg tergan- 
tung karena mungkin ada 

stroomnja: 
B. Bagaimana tjaranja si 

anak harus berbuat djika dia | 
pergi kesekolah dengan me- 
ngendarai kereta angin, Utk 
ini dis mesti. mengetahui mi- 
salnj,. beberapa so'al: 

1. terlebih dahulu mempela 
djari dengan betul bagaimana 
tjaranja mengendarai kereta 
angin sebelum kereta angin 
itu dipakai untuk pergi keseko 
lah, 

  

Djangan suka ,,bon- 

tjengan. 
2, kereta angin harus mema 

kai lontjeng (bel), rem, lampu 
muka dan reflector belakang 
dgn. warna merah: 

3. Djangsm hendaknja mem 
bawa bontjengan, seperti jg 
setiap “hari kita lihat, karena! 
sangat berbahgja, 

- £ Ditempat2 ramai dan pa 
da persimpangan turunlah da 

ri kereta angin, berdjalan sam 
biy mendorong kereta angin, 

5. Djangan sekali2 dibiasa- 

kan berkereta angin lebih -da- f 
ri 2 orang sedjadjar ditempat 
jg sempit, lebih bagus berdja 
lan satu2: 

6. Djika keluar dari pekara- 
ngan ata, djalan jg ada tem- 
bok, lihatlah dahulu kekiri dan 
kekanan sebelum berdjalan ta 
rus: 

  

Harus tahu pula 
PPPK. 

C, Mempeladjari E. H. B. O. 
(Pertolongan Pertama pada Ke 

tjelakaan). 5 
Dianggap sanga: perlu B. K. 

L. L. selain nanti dapat mem- 
bantu Polisi dalam mengatur 
Lalu Lintas, dapa: pula hendak 
nja memberi pertolongan per- 
tama djika ada jang mendapat 
ketjelakaan. Seringkali terdja- 
di sikorban, karena tidak ada 
jang tjakap untuk memberi 
periolongan atau mengangkut- 
nja kepinggir djalan, mengge- 
letak sadja sedemikian rupa di 
tepi atau ditengah gjalan, me- 
hunggu kedatangan ambulan- 
ce, sehingga dengan djalan se | 
demikian rupa keadaan lalu 
lintas mendjadi terhalang pula. 

Bagaimanakah tjara- | 
nja mesti menjeberang 

1, Tiap2 anggauta B. K,L.L. 
bersendjatakan . sebuah: “tong- 
kat dengan diudjungnja terda- 
pat papan bundar dan besar de 
ngan dasar merah dan tulisan 
putih muka belakang, jang 
bertulis: 

»Stop — anak2 sekolah”. 
Dengan tongkat dan tanda 

tsb. dia berdiri, ditepi djalan   
| berhak menduduki Irian Barat, 

bagaimana, Inggeris berhak 
mendaduki Borneo Utara, . Ma- 
laka dan Singapura. Demikian 
Ketawa ,Antara” di Lon- 

  

PENERBANG2 JUSOSLAVIA 
DIDIDIK DI DJERMAN DAN 
AMERIKA.. 

| Penerbang? Jugoslavia. jang 

t a jang akan dididik men- 
Jali penerbang pesawat2 pan- 
kaan akan bertolak Ike Djer- 

an minggu ini untuk Dini. 
han disana. ' 

    

  

  bat 

G
 

asi 

Hubungan Diplomatik Iran-Inggris Diputuskan? 
3 pen TJARA perdana pi krisis ke keuangan, namun Shah 

datang kesidang itu dgn menum- 
pang sebuah mobil Rolls Royce 
jang dihiasi dengan emas, sedang 
rombongan Shah ita menundjuk- 
kan kemewahan Timur, 

untuk. menghentikan ' semua 
kendaraan jang datang 'dari 
muka dan belakang. Semua pe- 
ngendara2 kendaraan  'bermo- 
tor, apabila melihat tanda tsb. 
harus segera berhenti, sampai 
tanda itu hilang kembali. Saja 

pertjaja dan saj, akui pula, 
pada pemulaannja hal sedemi- 
xian akan kaku kelihatannja, 

tetapi saja perijaja pula de- 
ngan tjara, berangsur? dan 
ngoodwill” iang baik dari se- 

ua orang untuk kepentingan 
bersama didalam lapangan ke- 

i   
kat. persatuan 
ngedjar satu tiita2 dan berkat ker 
dia sama antara pemerintah dan 
partemer, 
ambil tindakan seperlunja "untuk 
menghukum mereka jang hendak 

teriiban dan keamanan lalu- 

rakjat dalam me- 

Pemerintah akan meng 

mengatjau dani membahajakan ke» 
batam pidato. Shah Iran menja 

takan, bahwa dia mengharapkan 
sekali 'usaha2 Mossadeg untuk 
mendjamin hak2 Iran setelah Iran 
menasionalisasikan  minjak. Dia 
mengharapkan mudah2an krisis 
pada dewasa ini bisa diatasi ber- 

“ 

v u 

amanan perseorangan dan umum 
dan djuga akan mentjegah propa 
ganda jang menjesatkan,” 
an pidato Siah Iran didepan se- 
nat, kabinet dan anggauta2 korps 
diplomatik jang menghadiri si- 
dang itu, (UP), uk 

demiki 

da Ta Komisaris Johnny Anwar — 

Janak musti berbuat djika dia | 

1. artinja tanda2 lalu lintas, 

Keama- 

Habis). 

ADA latihan pertama ini: akan, dibentuk. AM mara 100&| 
150 orang murid? sekolah -jang: akan. merupai inti dari Bari- | 

| Sa Keamanan Lalu Lintas, terdiri, dari semua golongan dengan 
tidak meatjuhkan bangsa dan agama. Tidak perlu semua sekolah | 

jang hanja dipentingkan benar2, 
ialah sekolah? jang paling banjak muridnja dan terletak pada dja- 
lan? jang amat ramai sekali lalu lintasnja. 

lintas semuanja akan dapat ter jper 
iaksana dengan sebaik2nja. 

enjeberang dgn. 
Berkelompak. 

Dalam pada itu salah. seorang 
anggauta B.K. Ta. telah siap me- 
ngatur kelompak jang akan me 

( njeberang menurut urutan jang 

tertentu, jakni. dari jang seke 
tjil2nja sampai kpd jg sebesar?2nja. 

Sebelah muka dan sebelah bela- 
kang sekali berdiri anggauta Ef 
K.I.L. Setelah dia mengetahui sc 

gala sesuatunja sudah aman dan 
telah boleh menjeberang, baru 
lah dia bergerak membawa. ke 
lompak tsb. keseberang: djalan. 
Didalam tjara penjeberangan 

seperti ini dilakukan hanja satu 
kali sadja penjeberangan dan ti 
dak berulang2, karena ini mung 

kin mendatangkan. ,,vertraging 
in 't verkeer” . (pelambatan . lalu 

lintas). Sewaktu menjeberang ha 
rus selalu melihat kekiri dan ke 
kanan. Menjeberanglah dengan te 
nang” dan djangan sekali gugup. 

Harus pegang teguh 
disiplin.   Pada .tiap2 . sekolah, dimana 

“anak2. tsb, harus  menjeberang, 

jakan diberi tanda ”Tempat.me- 
| njeberang”. Dengan tjara begini 

isaja jakin dan pertjaja mereka 

selalu menjeberang pada waktu 
jang tertentu dengan tidak usah 
tjemas dan chawatir, pun djuga 

umum jang hendak ikut menje- 

jberang dapat pula membontjeng 
dengan teratur. 

Seperti saja, uraikan pada 

tiap2 sekolah jang terletak didja 
lan ramai dibentuk BKLIL, jang 
bertugas mendjaga keamanan 

dan ketertiban bagi teman2-nja 
sesekolah, baik diwaktu menjebe- 

rang, maupun. Gikala sekolah hen- 

dak selesai. Patuh tidaknja. te 

man2 mereka kepada petundjuk2 

jang . diberikan oleh  ang- 
gauta BKLL jang .sedang, .hertu- 

gas itu tergantung kepada disi- 
plin.jg. dilantjarkan oleh guru2 
mereka kepada mereka.   Alle begin is mocilijk. 
"Pada mulanja tentu akan men 

dapat beberapa rintangan ,,Alle 
begin is moeiliik”, tetapi dengan 
penuh kesabaran hati, meng'i- 

ngat wudjudnja jang begitu be 

  

. Isteri 
Polisi 

@ 

LSI 
Akan Adikan Koti- | 
gres Di Djakarta 

P ERSATUAN' Isteri poga. 
wai Polisi ,/Bajangk 2 

seluruh Indonesia, mulai dari 
tgl. 18 sampai dengan 22 Okto- 
ber jang akan datang akan 4 
langsangkan “kongres. 
pertama, bertempat digedung 
"Perguruan Tinggi Ilmu Kepo: 
Iisian, Djl, Tambak, Djakarta. 
Sebelum kongres itu, terlebih 
dahulu mulai dari tgl. 19 
ber, jang akan datang akan di- 
buka pameran. keradjinan ta- 
ngan isteri polisi, bertempat: di 

   

   

Djl. Diponegoro 5 Djakarta. 

. Menurut keterangan jang di 
peroleh ,,Antara”, dalam kong 
res Persatuan Isteri Pegawai 
Polisi ,,Bajangkari” jang akan 
dihadiri oleh segenap tjabang- 
nja dari seluruh kepulauan In- 
donesSia itu, antara Jain akon 
dibitjarakari soal penjempurna- 
an organisasi. Perlu diterang- 

kan, bahwa sedjak dibentuknja 
pada setahun jang lalu, ,,Ba- 
jamgkari” diketuai oleh Njonja 
Mr. Memed Naa 

Pu 

sar. dan bermanfaat, tentu sega 
la kesulitan2, tersebut akan da 
pat diatasi. Tiap2 anggauta BK 

LL itu dengan tjara berganti2 
melakukan tugasnja menurut 
petundjuk. dari Kepala Sekolah 

nja atau. guru jang diserahi utk 
itu “dengan tjara .werkverdeling 
20 Menit sebelum sekolah dimu- 

lai mereka sudah siap dipostnja “ 
masing2, begitu djuga 10 menit 
sebelum sekolah - selesai. Ang-   gauta BKLL mempunjai tanda 
jang keanggautaan dan insigne 

BKLL dan jang - banja dipakai 
pd waktu melakukan tugas sadja. 

Barang2 perlengkapan seperti 
koppelriem putih, pet atau petji 

putih, begitu djuga tanda ,,stop” 
harus disimpan kembali. baik2 
setelah semuanja berdjalan dng 

baik dan selesai.   
  

    kini 2 hak 

Dengan bersendjata tongkat 
berudjung bundarA dimana ter 
tulis ..Stop - anak2 sekolah”, 
seorang anggauta BKLL. ber 
diri ditepi djalan. dan. meng 
hentikan semua kendaraan 
dari muka dan belakang. De 
mikian diusahakan supaja dja 

“lan djadi aman. 

| 

Djangan bertindak. 
sbg. polisi. 

Anggauta B. K. L. L. tidak 
holeh melakukan tugas seba- 
gai po.isi. Djika terdapat ken- 
daraan jang melanggar .pera- 
turan (tidak mau berhenti, 
sunggulpun sudah ada tanda 
berhenti) hendaklah .nomer- 
blaatnja ditjatat. dan... diterus- 
kan kepada Kepala Sekolah ig. 
kemudian meneruskannja “ke- 
pada pihak Polisi. 

Jang “dianggap mendjadi 
BK. LL. ialah mereka jang 
telah lulus dari udjian jang di- 
adakan oleh Panitya Barisan 
Keamanan. Laju 'Lintas atau 
dari udjian jang diadakan oleh 
pihak Kepolisian. 

Demikianlah. rentjana . ten- 

adakan itu. Dari semua kete- 

rangan2 jang telah, saja beri- 
kan tadi itu, saja pertjaja kita 
akan... meng'akui.. kebaikannja 

oleh karen, mana sajas.mempu- 
njai kejakinan dan ketegtihan 
hati jang kuat, bahwa. para gu- 
ru2 sekolah akan. mengorban- 
kan waktunja untuk. memberi 
bantuan didalam menjelengga- 
rakan BK. L. Li ini, Semoga 
dengan djalan pendidikan se- 
perti ini, lambat laun kita akan 
mempunjai satu negara, dima- 
na. masjarakatnja mengetahui 
dengan sebaik2nja . .,verkeers- 
fatsoen” jang mendjadi djuga   sjarat mutlak bagi keselamatan 
kita. bersama... . « 

Okto- 

rumah, Kepala Polisi Negara, 5 

ang B.K. L L. jang akan di f 

.restival: Indon.“ 
Bu Malam Besar2an' Akan Diadakan 

'. Di Djakarta Dim Tahun 1953 
Biaja Rp. 10.000.000 — Terutama Pamerkan 

. Hasil2 Perindustrian & Perdagangan. 

ARI KALAN GAN Jajasan Pasar Malam Nasional »An 

ran belandjanja dit: 

san tsb, pada 17 

mulaikannja, 

Diterangkan selandjutnja, ba 
hwa usaha festival ini sudah 
mendapat: perhatian dari para 
gubernur propinsi2 diseluruh 

Indonesia serta pula mendapat 
Sambutan baik dari beberapa 
menteri2, diantara lainnja Men 
terj Perekonomian, Keuangan, 
Pekerdjaan Umum, Kesehatan, 
Kehakiman dan Luar Negeri 
jang bersedia diangkat mendja 
di anggota kehormatan. Menu- 
rut sekretaris jajasan, Laihad, 
dikandung maksud untuk di- 
mulai usaha propaganda ke- 

luar negeri pada bulan Nopem- 
ber atau Desember jad, Menu- 
ru ranijangan, Maka akan didi 
rikan paviljun2 nasional terdi- 
ri dari tiap2 propinsi dan satu 
paviljun negara jang didalam-   nja meliputi usaha semua ke- 
menterian2, dan selainnj, itu 
mengundang negara2 asing un 
tuk mendirikan paviljunnja ma 

Sing2. Djuga dikandung. mak- 
sud agar pembikinan paviljun2 
asing ini dimulai pada awal ta- 
hun jang akan datang, 

D tara” mendapat keterangan, bahwa dalam tahun 1953 
di Djakarta akan diadakan suatu festival Indonesia besar ter- 
utama, mengenai lapangan perekoromian perindustrian, 
dagangan, pertanian, sosial, kebudajaan dan ak Angga- 

ir sebesar Rp. 10.000x4 
untuk festival tsb. telah diambil pada waktu benfirinja. 

tus 1951 jang,lalu dan kini 
usahakan sebegitu djauh, sehingga menunggu waktu untuk me 

per- 

Inisiatip 
jar 

| Dari pihak. kaum industri 
dan importir jang diwakili 
oleh Stichting  Reeclamebond 
voor Indonesia, . ysaha festival 
ini akan mendopat bantuan se 
penuhnja. Diantara sjarat2 jg. 
diperhatrkan terutama ialah: 
mengenai soaj penjelenggaraan 
festival jang harus benar2 ada 
ditangan orang2 jang mempu- 
njai lapangan luas /dan lagi: 
soal lapangan jang tempatnja 
hendaknja sesuai dengan ke- 
inginan masjarakat. Dalam usa 
ha mentjari lapangan jang te- 
pat dan kini memang masih 
merupakan soal jang paling Su 
lit, pihak jajasan telah menjam 
paikan permintaan kepada jg. 
berwadjib supaja dipertimbang 
kan kemungkinan? diperguna- 
kannja lapangan Banteng dan 
lapangan Merdeka untuk festi- 
val.nasionaj.itu..Mendjadi peng 
harapan jajasan, bahwa de- 
ngan bantuan dari jang berwa 
djib kesulitan itu dapat diatasi, 
Sehingga segala sesuatu jang 
berhubungan dengan  persia-   | pan2 festivaj itu dapat segera 
dimulai, (Ant.), 
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“Ti Persibaja 

  

Djawa Tengah 

  

Kini Telah Ditetapkan Mendjadi Kota. Besar 
hirkan kehendaknja 

“kota ketjil Tegal tanggal 16 
tentuan jang termaktub dalam 
sar Sementara, 
ebay inang ye banana ng 

harapan rakjat jang telah mela- 
dalam resolusi perwakilan daerah 

tober 1950, maka | t ke 
pasal 131 ajat 2 Undang? Da- 
an  kemungkinan?2 perkemba- 

pemerintah berpendapat su- 
ja kedudukan Kota Tegal diubah mendjadi Kota 

|. Besar, Untuk maksud tersebu 
fjil Tegal dengan 

| Gang? No, 16 
Besar jang setingkat dengan ka 

Rantjangan undang2 menge- 
ngi hal ini oleh pemerintah te- j 
Jah diadjukan kepada parle- ! 
men, .Perobahan2 jang -berhu- ! 
bungan dengan itu menurut 
rentjang itu akan dilaksanakan 
demikian rupa, bahwa untuk se 
mentara waktu djumlah ' ang- 
“gauta dan susunan DPR Kota 
Tega jang ada sekarang tidak 

turut berobah, akan tetapi de- 
ngan menanti berlakunja un- 
dang2 pemilihan jang dimak- 
Sud dalam pasal 3 ajat 4 un- 
dang? No. 22 tahun 1948 ada- 

“Jah tetap seperti dalam keada- 
an sebelum mendjadi kota be- 
sar. 

Kemunduran. 
Menurut dasar2 peraturan undang2 

No. 22/1948 maka kota ketjil itu sa 
ma deradjatnja dengan daerah2 oto- 
anom setingkat desa, sehingga kota ke 
tj Tegal berada dibawah pengawa- 
san kabupaten Tegal. Hal ini dapat 
dirasakan sebagai suatu kemunduran 
daripada kedudukan kota - tersebut. 
Menurut perhitungan dalam bulan 
September 1950 kota Tegal mempun 
njai penduduk sebanjak 75.293 orang 
bulan Djuli 1951 82.000 dan menurut 
taksiran sekarang Ik. 90.000 hal ma 
na membuktikan bahwa kota Tegal 
mengalami perkembangan kearah ke- ! 
madjuan jang pesat sekali. Sedjak da 
hulu kala kota Tegal telah merupa- 
kan suatu kota pelabuhan dengan 
“perhubungan perkapalan/pelajaran jg 
ramai, sering didatangi kapal2 asing 
jang membongkar atau memuat ba- 
rang2 perdagangan dll. untuk atau da 
ri daerah2 sekitarnja bahkan dari se- 
luruh Djawa Tengah, dan mulai ta 
hun ini pelabuhan kota Tegal diper 
baiki. Kota Tegal sendiri merupakan 
pusat perniagaan dan perdagangan 
hasil bumi dan hasil2 perusahaan2 
perindustrian besar ketjil jang ada di 

« kota atau didaerah sekitarnja (Dja- 
wa Tengah), lagi pula mempunjai 
perhubungan lalu-lintas didarat jang 
lantjar ,dan apabila perhubungan ini 
sudah diperbaiki dan disempurnakan, 
maka nistjaja kota Tegal akan men 
djadi lebih ramai lagi, demikian an 
tara lain pendapat pemerintah jang 
dipergunakan sebagai dasar pertim- 

- bangan untuk mengubah stautus Te 
gal mendjadi kota besar. 

  

Cia 
Tournee ke Bali. 

Rombongan basketballbond 
Semarang jg pada tg. 3 jl. ber 
tolak dari pelabuhan Semarang 
dengan kapal “Plancius” ke 

“Bali, pada tg. 5 telah tiba di 
"Buleleng pagi djam 6.55. Sore 
harinja djam 16.15 telah dimu 
lai pertandingan pertama di 
Singaradja melawan ieam 
Chung Tsing dengan kesuda- 

“han sbb: girlsteam Bond Se- 
marang menang 42—9 (tussen- 
standen ialah 10,24—3,34—T 
dan 42—9) sedangkan boys- 
teamnja kalah 26—37 (tussen- 
standen 2—7,9 — 161921 
dan 26—37). 

» Tionghoa” kalah 2—40. 
Dalam pertandingan kompe- 

tisi sepakbola Persibaja achir | 
minggu jl. di Surabaja kes. 
“Tionghoa kalah 0—2 terhadap 

kes. POMM. Kekalahan itu ti- 

dak mempengaruhi angk, kom 
petisi dari pihak Tionghoa, ka 
rena kes. tsb tetap “mendjadi 

runner up. Djuara kelas 1 da- 
tahun ini ialah 

kes. Angkatan Darar Surabaja. 

Dengan selesainja 'pertandi- 

ngan Minggu jl. maka selesai- 

lah sudah kompetisi Persibaja 

| tahun ini. 

Seperti diketahui, kes. Terr. 

V telah mendjadi djuara dari 

PORAP. Kita haturkan p:f. 

DI TEMBAK PENDJAHAT. 
Satu penduduk desa Gintu- 

ngan bilangan Ungaran bebe 

rapa malam jl. telah ditembak 

pendjahat dan kena kakinja. 

Sudiarto, namanja penduduk 
desa itu, djam 20.30 didatangi 

pendjahat rumahnja, setelah 

barang2nja dirampok, S. di 

tembak sekali. Kini dirawat di 

rumah sakit. 

adakan perobahan? 
dan 17 tahan LN O0 utan 

diatas, maka san kota Ike- 

dan didjadikan Kota 
bupaten. 

TEA |    
    Tg     

—yEBUAH perusahaan Dje- 

S pang telah memutuskan 
untuk mengirimkan 12 buah , bar 
king machines”, (mesin pembeset 
kulit pohon) sebagai ganti rami 

kasar dari Indonesia, demikian 

dikabarkan oleh madjalah ekono- 

Transaksi ini jang dibuat oleh 
Toyo Fiber Company of Tokio di 
anggap sebagai langkah pertama 

untuk memperluas kerdja sama 
antara Indonesia dan Djepang. 
Toyo Fiber Coy djuga bermaksud 
untuk mendirikan paberik tekstil 
di Indonesia, Direktur maskapai 

tersebut, tuan Goro Kawasumi, 

bermaksud mengadakan Kkundju- 
ngan ke Indonesia sebelum me- 
ngambil keputusan mengenai mak 
sud ini. Apabila djadi didirikan, 
paberik tekstil itu terutama akan 
membuat djaring?2 untuk menang 

kap ikan.   
Bursa Djakarta 

Djumlah kedjadian tg. 6-10 dari 
13, Obi. RI. Rp. —: Escomptobank 
Rp. 17.200.—: Nat. Handelsbank Rp. 

1.200.—: Bodjong Datar Rp 2.900: 
AIME Rp. 5.000.—: ANIEM Rp. 
500.—: OGEM Rp. 1.000.—: 74, 
Pref. Unilever Rp. 1.000.—. Para 
pembeli 3Y, Obligasi RI. hari ini 
berhasil dengan tawarannja jang ti- 
dak mau lebih dari 384 ”,. Dengan 
harga ini permintaan pembeli dan 
pendjual seimbang.  Coupure ketjil 
tertjatat 3812, dengan sebagian al- 
lokasi untuk pembeli. Saham Nat. 
Handelsbank terpaksa turun 157, 
dan diperdagangkan dengan harga 
505”.,Escompto 280”, harga seper- 
ti kemarin, Hotel Preanger 195”,. Sa 
ham lain2 tidak ada tjatatan, dgn 
harga tawaran pembeli dan pendjual 
seperti kemarin. . 

Djepang mulai mendiri 
kan industri televisi. 

kini sedang mempeladjari tindakan2, 
jang dapat dilakukan dalam hal pe 
ngendalian pemasukan pesawat? pe- 
nerimaan-siaran-televisi dari luar ne 
geri, guna melindingi industri pesa- 
wat televisi Djepag, jang masih da- 
lam pertumbuhan. 14 buah firma Dje 
pang telah mendapat izin untuk mu 
lai dengan pembuatan perlengkapan 
televisi sebagaii persiapan siaran? te 
levisi, jang akan mulai diadakan di 
Djepang dalam musim semi jad. Te- 
tapi firma2 tadi belum lagi dapat me 
njaingi paberik2 perlengkapan tele- 
visi di luar negeri baik dalam hal 
harga maupun kwalitet. Untuk melin 
dungi industri dalam negeri itu ma- 
ka menurut pembesar? kementerian 

tsb. kini sedang direntjanakan pe- 
ngendalian import perlengkapan tele- 
Visi. 

Industri televisi ini dianggap seba 
gai tindakan permulaan pendirian in 
dustri elektronik Djepang, jang pen 
ting bagi usaha persendjataan kem- 

Kabar Kota 
| KETJELAKAAN DI DJANGLI. 

Menjambungberita kita kema 
ren mengenai tabrakan truck di 
Djangli, lebih landjut diterima 
kabar, bahwa tabrakan tadi 
telah terdjadi antara truck DP 
LAD 84 dengan DPLAD “744-1. 
Penumpang jang tewas pada 
ketika itu djuga ialah sdr. Kas 
man. Seterusnja dapat diberi- 
takan lebih djauh, bahwa dari 
18 orang jang dikatakan luka2 
berat, kemudian telah mening- 
gal 2 orang jaitu pada djam 
9.30 sdr. Soepardi dan pada 
djam 13.30 sdr. Sukiman, semua 
nja di Rumah Sakit Tentara. 
Ketiga orang jg tewas itu dari 
pihak DPLAD 84, ialah pega- 
wai2 jang pada waktu itu akan 
berangkat ke kantor. Mengenai 

    

'# sopir jg sendirinja keluar dari 
ketjelakaan ini dgn selamat, da 
pat dikatakan bahwa ia seorang 
peradjurit jang baru sadja mem 
peroleh rijbewijsnja. 

Lain dari itu pun kemaren pa 
gi, didjalan muka stafkwartier 
Divisi Pangeran Diponegoro, te 
lah terdjadi pula tabrakan an 
tara satu powerwagon dgn satu 
pick-up milik Lindeteves. Sopir 
selamat, tetapi dari penumpang 
seorang luka2 berat. Menurut 

)keterangan pihak Polisi, kata- 
nja dalam hal ini pick-up jang 
bersalah. ' 

  

,sBarking machines” | 

mi, Nihon Keizai pada hari Senin. |. 

Kementerian perdagangan Djepang | 

# Telah gugur : 

KaptenfP.M. 

4 pun materieel. 

“ 

. Ex. Komandan C. : 
pada tanggal: 6 October 1952, djam 01.00. 

Kami, keluarga Corps Pulisi Militer IV-R4 dan Kom- 
pi 47 beserta keluarga almarhum mengutjapkan teri- 
ma-kasih kepada seluruh  Instantie Militer/Civiel/Par- 

ty2/Organisaties/Badan jang telah membantu terlaksa 

M nanja pemakaman almarhum baik berupa moreel mau- 

MOELJADI 
P.M. IV-R4, 

Harap mendjadikan periksa. 

Surakarta, 7-0ctober-1952. 
KELUARGA 

  

  
1 

  

. ELANG 
5 & Naa Tn 

Tg 

Kayu 
  

lelang besar untuk umum. 

Gedung: 

Adapun jang dilelangkan ialah 

rang dan SEMARANG. 

Daftar kapling dapat diperoleh 

15 

», 

bagian Pendjualan Hasil Hutan. 

BODJONG No. 116, 

Pada hari KEMIS, tanggai 16 OKTOBER 1952 akan diadakan 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: . 

G. R. IL. Ss. 3 

.di SEMARANG 

tumpukan2 kaju djati pertu- 
kangan, kaju bakar dan arang jang terletak di penimbunan2 
dari Daerah Hutan: PATI, MANTINGAN, KEBONHARDJO, 

RANDUBLATUNG, TJEPU, KENDAL, H.W. 13/Sema- 

Penimbunan2: Pati, Taju, Djuana, Medang, Mantingan, Landoh, 
Sale, Terongan, Randublatung, Doplang, Batokan, Tjabak, 

Kalibodri, Gambilangu, Tanggung, Kedungdjati I, Kedung- 
djati III, Ngombak, Padas dan H.W. 13 Semarang, 

di masing2 Kantor Daerah 
Hutan jang bersangkutan dan/atau di: 

Kantor Besar Djawatan Kehutanan di Djakarta. 
Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. keI di Bandung. 

2 Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke IV di Surabaja. 
Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke III di Semarang. 

  

(.Rahasia 

UDJI MENGENAI MASAKAN2 

Harga 

Luar kota 

  

M. S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 

dan lain-lain Penjakit. Obati 

WASIR dengan garantie sem-j 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

Sore 5—7.   
  

PERABUT 

untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan 
dgn. harga pantas. Djuga djual: 
BANTAL, GULING & KASUR. 

Toko DJOHAR 
Duwet 69 - Semarang - Tel. 1943 
  

BUAH DADA LEMBEK? BU- 
STERIN PILL dapat bikin ken- 
tjang dan montok Rp. 20.— 3 ds. 
Rp. 57,— RENA PILL, datang 
bulan tidak beres Rp. 58,— SU- 

RINE tangg. baik kentjing gula 

njereiwits nier steen Rp. 20,— 3 

ds. Rp. 57,— SAKIT KENTJING? 

Darah nanah, kentjing sedikit 

perih, dan sakit URUNOL tangg. 

dapat tulung besar Rp. 20,— DA- 

BRAH KOTOR?? Bisul luka gatel 
tangg.. bisa lekas bikin baik 
dll. CERENOL dapat bikin baik 
besar Rp 20— ZALF Rp: 3,— 
schoonheid-zalf Puder a Rp. 
10— besar Rp 17,50 
BATUK KERAS?? VOCANOL 
Rp. 20,—. OBAT KOEKOEL BE- 
SAR BRONTOK besar Rp 20,— 
ZALF Rp. 3,— VITA NOL PILL 
Rp. 12,— besar Rp. 20,— badan 
lemah dingin lekas tjapee (sexu- 

ele zwakte) tulang2 sakit ping- 

gang pegel. Extra keras Rp 60.— 
Ongkos kirim Rp. 2.— Prijsc. 

gratis. 
THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22-Semarang 

Ag. Smg Toko Elita, Plampitan 22.   
    

4 
CA 

Het Keukengeheim 
Dapur”) 

BUKU MASAKAN BERISI 475 RESEP2 JANG SUDAH DI 
TIONGHOA, DJAWA DAN 

EROPA, PODENG, TAR DAN KUE2. 2 

Dikarang oleh Nj. L. SIE 

Rp. 30.— 
Rp. 31.— 

V.V. vjh G.6.T. vau DORP& Co. 
BODJUNG 21 — SEMARANG. 

  

Tetap Segar 
alap hari — tiap menit 

Badan segar, pikiran senang” pekerdjaan jang sedikit berat 
atau malam kurang tidur tida 
lagi mengganggu Tuan/Njonja 
punja kesehatan, setelah mem- 
buktikan 
DJAMU SARANG BURUNG 

(21) 
Minumiah satu bungkus tia 

hari Rebo dan San ta 
dan liatlah begimana djamu ini 
membantu Tuan/Njonja punja 
pekerdjaan sehari-harinja. Mi- 
num hangat2. 1 bungkus 

Rp. 0.75. 

EA An ad 

IJONJA -MENEER 
PN NG 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 90 
Agen2 Depok 36B, Mataram 
414, 697, 210, 942, Lemahgem- 
pal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Pontjol 88, Dj. Demak 12, La- 
buan 14, Mataram 682, Gg. Tji- 
lik 19, Bergota 10. 

  

Blakang Kebon 3 Telf. 1554 
Tjepet, Bersih Murah. 
Sedia looper. 

  

TN 

   

                  

      
(Gr “Tempo 

Ke Gi : A | B 2 ne 

SEP 

.... saksikanlah' sendiri hasil Pepsodent jang 
memberi rasa segar dan senang! Senjuman 
berseri-seri jang memperlihatkan gigi putih- 

bersih-rapi akan selalu menarik dan dikagumi. 

Saudara mengetahui rahasia rajuan senjuman, 

karena saudara mengetahui bahwa Pepsodent me- 

agandung Irium. Irium, mudjarab terhadap segala 

selaput jang merusak gigi, adalah bahan terbaik guna Nk 

pemeliharaan mulut. Djadi Pepsodent adalah obat gosok gigi 

  

   

  

jang berfacdah buat gigi putih, bersih dan rapi 

Segarkanlah mulutmu sebabis makan 
dengan Pepsodens. 

  
enim memang mntn mam ana 

  

Berduka Tjita 

Hundjuk bertahu bahwa pada tanggal 7 Oktober 1952 djam 

1 siang telah meninggal dunia dengan tenteram dalam usia 

65 tahun, Suami, Papa, Papa Mertua, Engkong dan Kong- 

tjo kami jang tertjinta €. 

: TIO PING KIAT 
“Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari Minggu tanggal 12 

Oktober 1952 djam 8 pagi brangkat dari rumah Djalan Mata- 

ram 255 ke kuburan Sendangguwo, Semarang. 

Jang berduka tjita, 

: Nj. TIO PING KIAT (Lauw Liep Nio) 

Tan Ing Tjhiang ) 4 Tio Tik Sioe ) a 
Tan Kioe Sik ) dg. keluarga Tio Tik Hok ) 98- keluarga 
Tan Khiem Jang ) Tio Tik Tjay 

  

  

5 Taman 

Il uNTukK SEMENTARA. WAKTU 

|. Pertjetakan Van Derp 
.gs  PURWODINATAN 5" 

— BERTELEPON 499” 

  

  

SENAPAN Pe Ureaa naa. 

“HARGA SEBAGAI REKLAME: Semir-rambut model-baru. 

Bisa pakai tua & muda. Tidak luntur. Putih djadi hitam, hitam 
djadi bertjahaja, lama2 djadi ber-ombak2. 
10 gr. Rp. 50,— ta'boleh lebih. 5 gr. Rp. 25,— ta'boleh kurang. 

Kirim poswesel dan akan segera terima. : 
1 NAMAN — postbox 232 — BANDUNG. 

PENTING! PENTING! & 

Na ra “SOLEX: 

  

Lekas dateng ambil pesenan dan tjatetken Tuan punja 
nama, sedikit waktu dateng! 

persediaan terbates. 

Pendjualan dengen harga E.Z. Rp. 2509.— 
Satu2nja Dealer, 

  

      
Ja GE Menuan aan Boa    

Kr. Tempel 230-232 Telf. 1257 Semarang 
IN      

  

) Selalu sedia ONDERDELEN ASLI dari: 

DODGE, FORD, OdJEVR. JEEP dan lain-lain Auto 

Europa. 

Ja : | Toko ss SELECTA" 

Wasserij ,,ASIA" |: E BODJONG 80 — SEMARANG. 

  

  

  

WHY Dir 

BEFORE YOUR £IME? 

You can live years longer! 
BUKU KEHIDUPAN ADJAIB! 
100.000 BUKU DJADI SATU 
100 Recept RAHSIA HIDUP 

Sudah disalin 52 BAHASA 
DR. DALE CARNEGIE's 

»HIDUP 100 TAHUN" 
Oleh: NJOO CHBONG SENG 

Terbit 15 OCT. 1952 
PESAN SEKARANG f 11.60 

180 PAGINA, FRANCO. 
»PRANA” AGENCY SERVICE 

Petjinanketjil 55 a.e.   Ag, Solo Toko Djodo, Tjojudan 

19A. pa 
   

MALANG. 

  

  

Roy Rogers'79 

  

   NHAT HAPPENEP UP 
IT CAP GUNN'S MINEF 

kapten Gunn ? 

7x CONVENENT EXPLOSICN Ci. OSEb 1: 

n Hope dan saja akan masuk. 

f F tg 

Ik ASM PuS MNE OPENING JUST AS UHN ag 
KOY, YOU'RE SAFE! HOPE ANP IL WERE GOIN'IN/ HOPE La 4 

   GOT HURT/ 

"- Satu ledakan terdjadi dipangkal trowongan, tepat pada waktu 

Hope sekarang luka2 ! 

     
    

    

   
WHAT PO YOU 
MAKE OF TMAT? 

    

    

       

  

   

    

   

  

   

—, Apa jang akan kauperbuat 
mengenai itu sekarang ? 

— Gunn dan teman2-nja te 
lah mempergunakan satu tjara 
untuk mengangkut emas jg di 
tjurinja kedalam trowongan... 
tetapi kita harus membuktikan 
akan kebenarannja. 

  

       THE ONLY WAY 15 TO GET INTO IX 
THAT TUNNEL WITHOUT CAP . 

      
'.— Dijalan satu2-nja jg baik 

kita tempuh ialah masuk dlm tro 
wongan itu dgn tidak setahu 
kapten Gunn.... 

-- E, Roy!! Awas!! temba 
kan pistol dari luar mendesing) 

s 

  
  

  

BEP CITY,CONCERN CINEMAS Ea 
LUK Isi Malam.D. M. B. Iu. if tahun) 
5.-7 -9.-, Alexis Smith — Scott Brady, FK: . 

Tjerita dari seorang 
» Outside The Wali" 
Akan datang: 

jg keluar dari hukumar 
  

Robert Mitchum — Ava (Gardner — 

  

Melvyn # Rahasia 
Douglas ,My Forbidden Past turupaoku 

GRAND Isi Malam Premiere (u. 13 tahun) 
445-4645-9845 film Musical jang-terbesar 

Royal — : , 
sos JamSsession 
ANN MILLER dgn A Carnaval of Swirsg TB 
Charlie Barnett a.h.orch. A Celebration with the Swing 
Louis Amstrong a.h,orch,” 
Glen Ray a.h. orch. area 

Pa na uu 

        

  

San Tan Gun Malam D.M.B. (u. 17 tab.) 
"2 Tietien Sumarni Chater Harro 

Apa Salahku ?" Sis Indonesia baru 
menarik 

Roxy 7,00-900 Ini malam penghabisan Ju. 17 tahun) 
van Heflin — Susan Hayward 

,Tap Roots” COLOR BY 

lai 
po— 

jang 

TECHNICOLOR 

Besokmalam premiere: DAHLIA kerbali dgn Rd. Iswail 

Roxy lu. 17 th) A.N. Alcaff-Ribut Rawit-Nur Hassanah 

sangkar Emas 
film Indonesia baru — Menarik dan Mengagumkan 

6 Sedikit hari lagi — djuga di ROYAL 

  

  

   
   

  
  

Didjual: 3 
Satu toestel bioscoop 

compleet 
Merk: PHILIPS FP. 5 

Type: 8583—70 dan 8588—T1 

Dubbeltoestel dan gramophoon. 

Penawaran tertinggi dilajani lebih dahulu. 

Surat2 pada BD 1 — Postbox 20 — Jogjakarta. : 
  

  

DI OJUAL DENGAN SEGERA 
DUA BUAH TRUCK dalam keadaan baik, lengkap dengan 

surat2-nja eigendom., 
— Penawaran: 

Dewan Pemerintah Daerah,/Sementara Kabupaten Klaten 

hendak mendjual 3 

dua buah Truck 
milik Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Klaten, 

ngan pembajaran tunai, 
Truck2 jang akan didjual jalah: 

de- 

“4, Truck: Merk: Chevrolet th. 1945 — 35 ton. 
No. politie AD 493, No. chassis 84448 X 4404 

No. mesin 3831874. 

2. Truck: Merk: Ford th. 1941 — 3 ton 
No. politie AD 292, No. chassis 169. 
No. mesin 202. 

Penawaran: harus meliputi dua buah truck tersebut diatas, 
dan disampaikan dalam surat tertutup kepada 

Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten 
Klaten selambat-lambatnja tanggal 15 October 

1952 sudah diterima oleh Secretaris Dewan Peme- 
rintah Daerah Sementara tersebut. 

Kesempatan melihat: Tiap2 hari truck2 tersebut dapat dilihat 
di Kantor Pekerdjaan Umum Kabupaten Klaten 

Djl. Kauman No. 9 pada waktu djam bekerdja. 

Pendjualan: Pendjualan kepada penawar jang tertinggi pena- 
warannja. Beaja iklan ditambahkan harga pen- 
djualan. £ 

An. Dewan Pem. Daerah Sementara 
. Kabupaten Klaten 

Secretaris: 
(S. SOEROMINGPROD30). 

an an an NA Pee Dg yoga Da Da al gal BEAN Sa Aa Hn, ag 

    

Obat Batuk Caterive Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk 
seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit 
leher, suara serak, asthma dan sakit tenggorokan d.L.I. 

Harga per botol Rp. 5— 

Pusat pendjual: 

Toko obat 

NGO HOK TONG 

Gang Pinggir 1 Semarang. 

Terbikin oleh: 

SENLO CO 
HONGKONG 

EN    
  

  

. FERNANDO ROYO-ELY NAPKIL 

  
  ga AI EA MEN NE 2 

»ORION- 

seperti ,,ROBIN HOOD” dgn tenaga 

BESOK MALAM METROPOLE“ 
5.00 - 7.00 - 9,00 'PREMIERE BESAR (17th.) 5.15 - 7.15 - 9.15 

Film PILIPINA terbesar dgn BANASA INDONESIA: 

Ka : 

rta Laki 3 

MANUEL CONDE- ELVIRA REYES 
ERLINDA CORTE3. 

GIL DE LEON “3 
JUAN MONTERO gt 

JUAN VILLAFRANGA 

SIGFREDO... Manusia luar-biasa dari segala abad, la tempur Naga 
jg menjemburkan api dari kematian. Ia terunggul dalam segala-galanja, 

adjaib »CAPTAIN sebagai 

  

LORETA YOUNG 
JOSEPH COTTEN 3g 

r 

MARVEL” dan penuh dgn Djiwa Asmara seperti ,ROMEO”". 'Tiap2 
detik akan mengasi kepuasan kepadaTuan2 ! 

sREX“ Ini malam premiere 5.- 7.- 9.- (17 th) 
20th Century Fox 

“in Technicolor 

PENGHABISAN 
»METROPOLE“5.-7.-9 - (Seg.um) 

Film Documentair Perang 

Half Angel" 
INI MALAM 

Bia Tea Goa (A7 to) 
Jane Powell — Ric, Montalban 5 
.TWD WEEKS WITH LOVE" Dunia ke II jang hebat! 

M-G-M's Technicolor Musical »BERDJUANGutk PERDAMAIAN“ 

DJAGALAN" Ini malam D.M.B. 7.00-9.00 (13 th.) 
Siput Serawak - P. Ramlee sBAKTI" 
Kasma Booty «- Roomai Nor 

Druk, VII No, 68A/1I1/M/718 
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