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  Baru di Bandung. 

Dengan disaksikan oleh Kepala Kepolisian Bagian Lalu Lintas Bandung 
aka tanggal 1 October jl telah diadakan Udjian jang #nghabisan 
dengan serjara praktijk dari BK.L.L. (Badan Keamanan Lalu Lintas) 
jang semuanja terdiri dari para guru2 dari sekolah Rakjat. Pada gam 
bar seorang guru wanita sedang mengatur lalu lintas di Djalan Pasar 

   
Knowland: 'USA Akan Salah 
Kalau Setudjui Non- Agresi Pact Dgn Russia Tanpa 
Adanja Pemilihan Bebas Di Negara2 Pengikutnja 

SENATOR WILLIAM KNOWLAND, pemimpin majoritet 
dalam senat Amerika, hari Senen 
wa djika Sovjet 
egara2 satelitnja, akan adalah suatu kesalahan bagi 

menerangkan kepada pers, bah 
. Uni tidak mau mengadakan pemilihan umum di 

Amerika 

djika menanda-tangani suatu perdjandjian non-agressi dgn Sovjet 
Uni. Seperti diketahui, usul supaja diadakan perdjandjian non- 

telah dikemukakan - oleh 
Adlai Stevenson. Menurut Knowland, pemilihan umum itu harus 
diadakan di Djerman Timur, Polandia, Tjekoslowakia, Hongaria, 
Rumania dan Bulgaria. 

Darmawisata 
Ke Mars 

Tidak Begitu Mahal 
Biajanja ! 

— PENEMU sendjata V-2 
Djerman dari perang dunia 
kedua, Werner Von  Braun 

berpendapat, bahwa perdjala- 
nan ke planit Mars tidak akan 
lagi menelan ongkos lebih 
banjak daripada ekspedisi 
ketrjil militer dalam skala ter- 
batas”. Sardjana Djerman itu 
menerangkan sanggup melak- 
sanakan kemungkinan mendi- 
rikan suatu satelit padax dja- 
rak kira2 935 mil diatas per- 
mukaan “bumi. Ia. katanja 
akan dapat membuat 10 buah 
pesawat terbang interplanit 
jang menurut sistim perganti- 
an sanggup terbang ' dalam 
tempo 260 hari ke Mars. Ti- 

. ga buah. dari pesawat.itu de- 
ngan memuat persediaan? da- 
pat ditinggalkan diplanit ber- 
sangkutan. Ketudjuh pesawat 
lainnja tidak akan mendarat 
tetapi akan mengitari planit 
itu sesuai dengan planit2 lan 
nja. Werner Braun jang me- 

nerbitkan suatu brosir selan- 
djutnja menerangkan, bahwa 
.pelawat2 Mars” akan meng- 
achiri  perlawatannja — pada 
suatu pesawat luar biasa, jang 
harus dibuat untuk mengada- 
kan perhubungan antara “ pe- 
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H-harapan, 

  ..sawat2 raksasa. (AFP). 

  

2 Kota Tibeate Bo- 
. 

leh Di-Interna- 
Sea, ii 2 p 

sionalisir 
Tapi Selebihnja Harus 
Diserahkan Kpd Yugo- 

slavia, Saran Kardelj 
WAKIL perdana menteri Yu- 

goslavia Edward Kardelj 
hari Minggu menjatakan bahwa 
pemerintahnja menganggap usul 
Italia untuk mengadakan plebisit 
di Trieste sebagai ,,pendikttan”, 
tetapi dikatakannja bahwa Yugo 
slavia akan tetap bersedia untuk 
berunding dengan pemerintah 
Italia guna mendapatkan suatu 
persetudjuan. Kardelj jang berbi 
tjara pada upatjara peringatan 
pemilihan parlemen Slovenia jang 
pertama menjatakan bahwa Yugo 
slavia tetap mau berunding, ,,se 

Sikap Italia sekarang lebih 
mempersulit kemungkinan diada 
kannja pembitjaraan2 daripada 
jang sudah2.” 
 Kardelj 'menolak pendirian jg 

dikemukakan oleh Italia bahwa 
seluruh daerah Trieste harus di | 
tempatkan dibawah pengawasan 
internasional, ' Menurut Kardelj 
tindakan demikian itu tidak 
akan memetjahkan masalahnja 
dan akan tetap membiarkan 
Trieste mendjani sumber pertikai 
an internasional jang kuat.” 

. Kardelj menegaskan bahwa ha 
nja kota Trieste sendiri harus di 
djadikan “daerah - internasional, 
dan daerah selebihnja harus dise 
rahkan kepada Yugoslavia. Ditu. 
duhnja bahwa usaha untuk merc 
but kekuasaan atas Trieste Oleh 
Italia /hanja “akan merupakan 

 slangkah pertama” dari ,.politik imperialis” baru Italia, jg nanti: 
segera dapat disusul dengan 
langkah2 kearah Istria dan Dal- 

matia.” (Antara) PANTANGAN 

  

EISENHOWER BERHARAP 
KELAK TAK LAGI ADA 

KAUM PELARIAN, 
Presiden Eisenhower dari Amerika 

Serikat dalam pesan kepada mereka 
jang melarikan diri dari negara? ,.Ti 
rai Besi”, mengemukakan — harapan, 
bahwa kelak tak lagi ada kaum pela 

“rian dan bahwa manusia nanti dapat 
berhidup dalam perdamaian dan ke 
merdekaan. Pesan Eisenhower itu di 
batjakan kepada kaum pelarian di 
kamp Mercatello (Italia) oleh njonja 
Dorothy Houghton. jang sedang me 
nindjau ' kamp2 kaum pelarian di 
Eropa, (Antara), aa 

  

“Ibahwa perdjandjian 

  

Menanda-tangani- perdjandjian 
non-agressi dengan - Sovjet Uni 
tanpa djaminan bagi diadakannja 
pemilihan jang. bebas, berarti 
membiarkan terus diperbudaknja 
bangsa2 jang semendjak 1939 di 
kuasai Sovjet Uni. Hal ini akan 
sama sadja dengan perdjandjian 
Yalta, dengan perdjandjian Mun 
chen dan tidak akan merupakan 
suatu perdamaian jang terhormat, 
demikian Knowland. 

Tetap menentang RRT 
masuk PBB. 

Knowland selandjutnja menga 
takan, bahwa ia tetap menentang 
masuknja RRT dalam PBB dan 
ia menjesalkan beberapa negara 
Asia, termasuk India, tidak se 
pendapat dengan dia dalam uru- 

(san itu. Dikatakannja, bahwa ne 
|gara2 Asia itu telah menghalang   
'halangi kemungkinan akan per- 
damaian. 
- Mengenai Djepang Knowland 
menjatakan, bahwa ia tetap besar 

akan bersedia mengambil sikap 
jang lebih realistis mengenai per 
tahanannja sendiri. 

Tentang peperangan di Indo 
(China dikatakan oleh Knowland 
bahwa ia besar harapan bagi di 
perolehnja kemadjuan oleh pasu 
kan2 Perantjis di hari kemudian 
jang dekat dan bertalian dengan 
ini ia memudji djendral Henri 
Navarre, komandan pasukan2 Pe 
rantjis di Indo-China. Menurut 
Knowland, rakjat Vietnam kini 
memberi sokongan lebih besar 
kepada para pemimpinnja. Ia ber 
pendapat, . bahwa usul Perantjis 
untuk mengadakan rundingan de 
ngan Vietnam mengenai kedudu 
kan negara2 bagian itu, “telah 
mendjernihkan keadaan. 

Perdjandjian Pasifik di 
anggapnja perlu. 

Achirnja tentang perdjandjian 
Pasifik - Knowland berpendapat, 

itu memang 
perlu diadakan. Dikatakan, bah 
wa menurut pendapatnja, banjak 
.Orang” di Pasifik dan Asia Teng 
gara menghendaki berada diluar 
»Tirai Besi”. Menurut Knowland, 
kemungkinan agressi kaum Ko 
munis di Pasifik akan berkurang 
djika mereka mempersatukan per 
tahanannja bagi kepentingan ber 
sama. Karena itu, maka perdjan 
djian Pasifik adalah perlu, demi 
kian Knowland. 

(Antara-AFP-UP). 

  

MOSKOW SETUDJU PIDATO 
ATTLEE UTK. ADAKAN 
KONPERENSI 5 BESAR. 

Radio Moskow dalam komentarnja 
malam Minggu menjetudjui pidato 
bekas perdana menteri Clement At- 
tlee (Partai Buruh Inggris) pada kon 
gres ke- 52 partai tsb di Margate. 
Komentator tsb Leontiev tegaskan, 
bahwa statement Attlee itu akan da 
pat meredakan ketegangan dunia, 
Dan kongres itu telah melihatkan ada 
nja evolusi jang "penting dan positif 
dafam pendapat umum di Inggris jg 
ingin akan adanja perdamaian di 
Inggris seperti pula di negeri2 lain- 
nja. Dan jang paling penting dalam 
pidatonja Attlee jang diutjapkan ke 
mudian jalah pernjataannja menge- 
nai keinginan diantara rakjat2 di ne 
|geri2 kapitalis jg. menghendaki ada- 
nja kerdja-sama jang konkrit dianta 
ra 5-Besar (Inggris, Perantjis, Ame- 
rika, Suvjet Uni dan RRT). Demiki 

  
kah Leontiev, . 

Penjelesaian Tawanan SOB Dapat Ditindjau Kembali 
DALAM PENGUMUMAN ke- 

menterian pertahanan mengenai s0- 
al tawanan SOB - dikatakan, bahwa 
pemerintah berpendirian bahwa tja- 
ta penjelesaian para tawanan SOB 
perlu mendapat penindjauan kemba- 
li. Dalam waktu jg singkat para ta- 
wanan jg ternjata tidak tersangkut 
dalam salah suatu perkara kriminil 
jatau tidak besar  kemungkinannja 
mereka akan kembali mendjalankan 

Iperbuatan2 jg membahajakan kea- 

  

terang 
: oleh sekretariat c.c. PKI kepada 

pemerintah- Djepang fpers. FA 

Per 

  

Bersifat 

lasa pagi kemaren antara Menteri 
dan Menteri Luar Negeri a.i. Mr. 

pers menerangkan, bahwa ia telah 

berguna sekali hasilnja, terutama 

(Sampai sekarang menurut Okaza- 
ki belum ada soal2 konkrit jg telah 
ditetapkan, apa jg telah dilakukan 
masih bersifat - tukar-menukar  'pe- 
mandangan. Mungkin . dilain waktu 
akan diperdapat keputusan? jg kon- 
krit apabila mereka bertemu lagi 

oleh Okazaki, sampai sekarang ia 
masih ingin mendengar apa2 jg se- 
benarnja dikehendaki oleh Indone- 
sia dan sifat kedatangannja masih 
merupakan suatu  goodwill-mission. 
Tetapi walaupun begitu, katanja, 
apa2 jg telah didapatnja dari pembi 
tjaraan2 dengan Perdana Menteri 
Ali hasilnja sangat berharga baginja. 
Ia mengachiri keterangannja dgn. 
mengatakan, bahwa segala sesuatu- 
nja jg definitif akan tergantung dari 
Tokio dan ini berarti, sesudah ia 
kembali di Tokio dari kundjungan- 
nja ini. 

Keterangan P.M. Ali Sas- 
troamidjojo. .. 

Perdana - Menteri Ali Sastroami- 
djojo dalam keterangannja jg di be- 
rikan kepada pers menjatakan, bhw 
pertemuan jg diadakan Selasa pagi 
hanjalah bersifat pertemuan infor- 
mil sadja dan hanja terdjadi antara 
dia sendiri dan Menteri Okazaki. 

Apa jg dibitjarakan menurut Per 

CC. PKI Run- 
dingkan Situa- 

si Politik 
POLITBIRO central comite 

P.K.L. telah memutuskan untuk 
mengadakan sidang pleno c.c. 
PKI mulai tgl. & sampai tanggal 
8 Oktober di Djakarta untuk 
membitjarakan situasi politik luar 
dan dalam negeri serta soal-soal 
organisasi, demikian di kan 

  

Atjara pokok dalam sidang 
pleno tsb. ialah sekitar laporan 
umum sekretaris c.c. PKI, rentja 

a program PKI dan program 
PKI terhadap pemerintah Ali 
Sastroamidjojo. 

  

Krisis Dalam Run- 
dingan Inggris 

Mesir ? 

SUMBER INGGRIS. jang ber 
wadjib mengatakan pada hari Se 
nen, bahwa suatu krisis, besar 
atau ketjil, tak dapat dihindarkan 
dalam perundingan2 jg demikian 
lama dan sulit antara Inggris 
dan Mesir. Sumber itu tak dapat 
membenarkan opstimisme jang di 
perlihatkan oleh pers Inggris se 
lama minggu jg lalu. 

Tetapi tanda2 krisis jg mung 
kin akan segera datang tak perlu 
menimbulkan pessimisme menge 
pai hubungan Inggris-Mesir di 
hari2 jg akan datang. Selandjut 
nja dikatakan, bahwa meskipun 
dasar dari perundingan2 telah 
banjak mendjadi -“djelas, tetapi 
masih terdapat beberapa soal pen 
ting jang belum dapat diatasi 
oleh kedua belah fihak. 

(Antara-AFP) 

Lihatlah Awet- 

nja Sepatuku! 
Tjara Reklame Sepatu 

Jang Orisineel 

  

DUA ORANG pedagang, jang 
ikut serta pada. pameran sepatu 
dan kulit untuk pembuatan sepa 
tu di London, jang dibuka pada 
hari Senen pagi, pada hari Selasa 
meninggalkan pamerannja untuk 
memulaikan perdjalanan keliling 
diseluruh dunia. Mereka ini akan 
dialan kaki dan tudjuannja ialah 
membuktikan bahwa  sepatu2 
buatan mereka adalah bermutu 
tinggi. 

' Kenneth Clouth, 29 tahun, 
dan Thomas Booth, 30 tahun, 
berharap akan tiba di Australia 
dalam dua tahun. Mereka akan 
melalui Perantjis, Spanjol, Alge- 

rdjandjian Frisco 
Tak Dapat Disetudjui Partai2 

— Segi2 Politiknja 
Pertemuan Ali — Okazaki Hari Selasa Baru 

dalam beberapa hari ini. Dikatakan). 

4 butuhkan 

  

z 

Karena 

Informeel 

BERLAINAN DENGAN rentjana jang telah ditetapkan, Se ana jai d pan aa 
Luar Negeri Djepang Al Sastoamidjolo” Tidak diada 

kan perundingan, jang telah berlangsung adalah hanja pertemuan 
biasa, kira-kira satu djam lamanja jang sifatnja sangat informil. 
Sesudah pertemuan tsb. selesai, Menteri Okazaki atas pertanjaan 

berbitjara dengan Pefdana Men 
teri Ali Sastroamidjojo setjara sangat informil mengenai soal2 ber 
sama Djepang dan Indonesia dan bahwa pembitjaraan itu sangat 

baginja katanja. 
dana Menteri Ali antaranja ialah 
menentukan... prosedure daripada 
pembitjaraan2 jg akan datang jg ma 
sih akan dilakukan dalam beberapa 

karta. . 
Perdana Menteri Ali tidak berse- 

dia mendjawab pertanjaan' sekitar 
ada tidaknja angka2 jg dibitjarakan 
atau ada tidaknja Indonesia menga- 
djukan konsepsi atau usul2 kepada 
fihak Djepang. : 
Semua pertanjaan ini didjawabnja 

dengan masih terlalu pagi untuk 
mengatakan sesuatu.” 

Dalam pada itu Perdana Menteri 
Ali mengatakan, bahwa sementara 
itu memang telah didapat bahan2 
ig berguna dari pembifjaraan2 jg 
sampai sekarang telah dilakukan. 

Sekitar perdjandjian 
bilateral. 

Atas pertanjaan wartawan2 
Djepang jang turut dengan Men 
teri Okazaki ke Djakarta, Perda 
na Menteri Ali menerangkan, bah 
(wa Indonesia menghendaki per 
djandjian bilateral dengan Dje- 
pang, sebab a-tama karena 
ternjata, perdjandjian damai- 
an Frisco tidak akan dapat di- 
ratifisir oleh Parlemen, kar 
ternjata partai2 politik disin 
tidak dapat menjetudjui segi-poli 
tik daripada perdjandjian . Frisco 
itu. Kedua, menurut Perdana 
Menteri Ali, dengan mi 2 
perdjandjian bilateral, kita akan 
dapat mengadakan kerdjasama jg 
lebih baik dan lebih banjak pula 
dapat mentjapai hasil2 jang ber 
guna bagi kedua negara. i 

Selandjutnja atas pertanjaan di te 
gaskannja, bahwa segala perdjandji- 
an dengan luar negeri akan didasar 
kan kepada politik luar negeri Indo 
nesia jg bertjorak ,,independent-po- 
licy”. 5 
Demikian Perdana Menteri Ali 

Sastroamidjojo. 

diadakan antara Menteri Okazaki 
dan Perdana Menteri Ali Sastroami 
djojo dalam satu dua hari jg akan 
datang ini akan disertai pula oleh 
seluruh staf Menteri Okazaki jg da- 
tang di Djakarta ini jg terdiri dari 
S5 orang. Djuga  Konsol-Djenderal 
Djepang di Djakarta F. Kai akan 
turut menjertai Okazaki dalam pe- 
rundingan2 itu. 

Di fihak Indonesia jg akan me- 
njampingi Menteri Luar Negeri a.i. 
ialah beberapa orang dari staf Ke- 
menterian Luar Negeri. Menurut 
rentjana jg telah ditetapkan tetapi 
jg selalu masih dapat dirobah, ma- 
ka perundingan2 itu diharap akan 
dapat dilakukan pada hari Rebo 
ini. (Antara). 

Okazaki menemui Sartono 
Pertemuan perkenalan antara Oka 

zaki dengan Ketua Parlemen Mr. 
Sartono terdjadi Selasa pagi diru- 
mah kediaman Sartono, berlang- 
sung dari pk. 08.15 sampai 08.45. 
Dalam pertemuan itu kabarnja se- 
tjara tidak formeel disinggung2 pu- 
Ia soal2 jg mengenai tuntutan pem- 
bajaran kerugian perang bagi Indo- 
nesia dalam “hubungannja dengan 
usaha2 mengadakan perhubungan 
normaal antara Indonesia dengan 
Djepang. Begitu djuga diadakan ta- 
nja djawab setjara informeel tentang 
parlementerisme Indonesia dan par- 
lementerisme Djepang. (Antara). 
  

PERTJOBAAN ATOM DI 
WOOMERA. 

Persiapan2 terachir untuk per- 
tjobaan bom atom oleh Inggeris 
di Woomera Rocket Range, Aus- 
tralia, kini sudah hampir selesai, 
demikian disiarkan oleh Radio 
Australia pada hari Senin, Siaran 
itu selandjutnja mengatakan bah- 
wa semua perlengkapan jang di- 

sudah siap, termasuk 
tank2 dan pesawat2 terbang, jg. 
akan dipergunakan untuk meng- 
ukur kekuatan letusan bom atom 
itu. 

INDONESIA  DIALAHKAN 
OLEH PAKISTAN DLM MEN- 

DUDUKI KURSI DI 
DEWAN E.S. P.B.B. 

Indonesia dan Pakistan pada hari 
Senin merupakan tjalon2 jang ba- 
njak menimbulkan perdebatan untuk 
menduduki "kursi ke-6 dan jang ter- 
achir dalam dewan ekonomi dan so 
sial Perserikatan Bangsa2. Achirnja 
setelah diadakan pemungutan suara 
Pakistan dipilih mendjadi anggota de 
wan tersebut dengan perbandingan 
suara 38 (jakni tepat 24 dari djumlah   ria, Mesir, Pakistan, India, Mala 

ya, dan Sumatra. Dinjatakan 
oleh mereka, bahwa mengenai   route perdjalanan kembali ke 

Inggris belumlah ditetapkannja. 

manan negara akan  dimerdekakan 
kembali. Berhubung dengan kebi- 
djaksanaan pemerintah tsb, menteri 
pertahanan telah mengadakan penin 
djauan kedaerah2 jg biasanja dipan 
dang sering terganggu keamanannja 
dengan menindjau. pula keadaan 
tempat dimana tahanan2 SOB men- 
dapat perawatan. 

Ternjatalah, bahwa pada dewasa 
ini didaerah2 tsb telah nampak ada 

suara kelebihan) lawan 17 untuk In 
donesia. Inggris dipiih dngan djum 
fah suara 47(, USSR 45, Eguador 45 
dan Tjekoslawakia serta Norwegia 
masing2 dengan 42. 

kemadjuan dalam keadaan keama- 
han dan ketertiban umum, sehing- 
ga terhadap banjak tawanan SOB, 
terutama mereka jg sekarang masih 
harus ditawan disebabkan keadaan 
keamanan daerah. tempat tinggalnja 
masih belum mengidzinkan ia kem- 
bali, dianggap tidak perlu dilandjut 
kan/perpandiang penawanan  me- 
reka, 

Dalam pada itu, berdasar atas ke 

hari ini selama Menteri Okazakil 
dan rombongannja berada di Dja-f 

- Perundingan? jg-hampir pasti akan | 

ANGGAUTA S. P. 
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Sunarjo Ketemu 
Kisenhower     
  

ngan Kepala Negara “Amerika. 

  
Ketua Delegasi Indonesia ke P.B.B. Menteri Luar Negeri Mr. Sunario 
1g 25 September jl mengadakan kun djungan kehormatan pendek kepada 
Presiden Eisenhower. Pada gambar: Mr. Sunario sedang berbirjara de- 

  

thur S. Flemming, hari Senen 

Flemming itu jg dibuat dalam 
Eisenhower mengenai rentjana 

#tjukup persediaan bom zat-air 
ngannja terhadap Amerika. 

Flemming katakan, bahwa Sov 
jet Uni kini dengan sekonjong2 
dengan tiada pemberitahuan lebih 
dahulu akan dapat mendjatuhkan 
alat2 sendjatanja jang paling dah 
sjat (dapat merusak setjara besar 
besaran) atas sasaran2 jang dike 
hendakinja di Amerika Serikat. 
Dan akan hanja dibutuhkan be 
berapa buah bom baru jang me 
ngerikan itu untuk dapat menim 
bulkan korban berdjuta2 manusia 
dan melumpuhkan alat2 perhubu 
ngan jang penting2. 

Flemming njatakan, bahwa 50 
kota besar, termasuk 714 dari 

basitet industri Amerika. dan 
4760 dari buruh pabriknja akan 

dapat djadi sasaran serangan itu. 
USAHA2 PENTJEGAH. 

Flemming selandjutnja katakan, 
bahwa usaha2 telah diadakan supaja 
pihak industri mementjar?kan pa- 
brik2nja, tapi kabarnja usaha? itu 
tak memberikan hasil jg memuas- 
kan. Dinjatakannja djuga, bahwa or 
ganisasi jg dipimpinnja telah meng- 
usulkan supaja ditentukan  tempat2 
baru bagi kegiatan2 pemerintah jg 
penting2, karena adanja  sendjata2 
baru itu, maka perlu diadakan tin- 
dakan2 untuk mendjamin kelandju- 
tan pemerintahan. Dalam laporan- 
nja tadi Flemming memperingatkan, 
bahwa rentjana pertahanan sipil 
Amerika djauh tidak mentjukupi, 
walaupun telah diadakan tindakan2 
untuk memperbaikinja. 

Perlu dinjatakan pula, menteri per 
tahanan Charles Wilson dalam run- 
dingannja dengan presiden Eisenho- 
wer minggu jl. telah : mengatakan 
bahwa Sovjet Uni telah membuat 
banjak kemadjuan dalam pembua- 
tan bom atom dan bom zat-air dan 
Sovjet Uni tak lama lagi akan da- 
pat pula membuat bom2 itu dalam 
bentuk jg dikehendakinja. (Antara). 
  

Sekretaris  djenderai PB53, Dag 
Hammarskjoeld, telah menjampaikan 
pesanan istimewa kepada pemerintah 
RRT mengenai Korea, demikian di 

kabarkan di New York pada malam 
Selasa. Berita lebih landjut belum 
dapat diperoleh. 

Kerdja Paksa 
Di RRT? 

PEMBESAR2 RRT kini mena 
han 70.000 orang dalam kamp 
kerdja paksa di Yingtak, Ik. 60 
mil di sebelah Utara Kanton, 
ibu-kota propinsi Kwangtung, de 
mikian diberitakan oleh seorang 
jang dapat melarikan diri dari 
kamp tsb. Orang itu jang minta 
supaja namanja djangan diumum 
kan, sebenarnja didjatuhkan hu 
kuman mati, karena ja ada anggo 
ta pasukan bersendjata jang me 
lawan pasukan Kungchantang se 
waktu merebut Tiongkok Selatan 
dalam tahun 1949, Tetapi huku 
man mati itu ditunda 2 tahun. 

Menurut orang itu, kamp di 
Yingtak tadi merupakan daerah 
pertanian jang miskin, Juasnja 
30.000 akre. Pakaian orang2 hu 
kuman di .kamp ini diberi tanda 
dengan huruf besar warna hitam. 
Dikatakan, bahwa daerah pertani   an itu dikitari pos2 pendjagaan. 

. (Antara) 

bidjaksanaan pemerintah tsb, telah 
dibebaskan dalam dua bulan jg Ja- 
lu sebanjak kurang lebih 740 orang. 

Achirnja dikatakan dalam pengu- 
muman tsb, bahwa untuk melan- 
djutkan | usaha pembebasan - tawa- 
nan2 SOB sesuai dengan kebidjak- 
sanaan dan djandji pemerintah itu 
pada hari angkatan perang tgl. 5 Ok 
tober telah dibebaskan lagi kurang 
lebih 1578 orang. (Pia), 
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Russia Tjukup Bom-H 
Untuk Lantjarkan Serangan Thd Amerika Setjara 
Mendadak: 50 Kota Bisa Djadi Sasarannja: “1pCt. 

Potensi Industri USA Dapat Dihantjurkan 
KETUA ORGANISASI Mobilisasi Pertahanan Amerika, Ar- 

menerangkan, bahwa Sovjet Uni 
kini tjukup mempunjai bom zat-air untuk mengadakan serangan 

» Sekonjong2 terhadap kota-kota di Amerika Serikat, sehingga 
pat menimbulkan korban berdjuta-djuta 

da 
manusia.  Pernjataan 

laporan pertama kepada presiden 
mobilisasi Amerika merupakan 

pengakuan resmi pertama, bahwa Sovjet Uni telah mempunjai 
untuk dapat melantjarkan sera- 

Untuk Hadapi 
Gerilja 
Malaya 

Inggeris Butuh Bantuan 
Dari Amerika ? 

  

KUNDJUNGAN  setjara menda 
dak oleh duta besar Amerika dan 
pembesar militer . Amerika kepada 
komisaris. tinggi Inggris, djenderal 
Templer, telah menimbulkan duga- 
an2 tentang kemungkinan Inggris 
membutuhkan lebih banjak bantuan 

Amerika guna menghadapi kaum 
gerilja di Malaya, William J. Dono- 
van, duta besar Amerika di Bang- 
kok dan ketua missi penasehat mili 
ter Amerika untuk Muang Thai ma 
lam Senen telah mengadakan pem- 
bitjaraan dengan Templer dan hari 

Senennja segera kembali ke Bang- 
kok. Apa jg telah dibitjarakan oleh 
mereka, tidak diumumkan, tetapi 
mungkin soal menghadapi kaum ge 
rilja Malaya. (Antara). 

DUTA BESAR CUMMINGS 
DITUNGGU HARI MINGGU 

DI DJAKARTA. 
Dutabesar baru Amerika Serikat 

untuk Indonesia, H. Cummings di 
tunggu kedatangannja pada hari 
Minggu di Djakarta. Pada  achir 
minggu jang lalu, Cummings telah 
bertolak dari Amerika dan akan sing 
gah selama beberapa hari di Hono 
lulu sebelum meneruskan perdjalanan 

2 

#0 
Cd 

  

STENSIL LISTRIK 

KANGAROO 
BANDJARSARI LOR 6 — SOLO 

Menerima pekerdjaan mentjetak buku? untuk sekolah 
  

  

Tak Ada Daerah Tertentu 
Jang Dapat Dikatakan Dikuasai Oleh 

Pemberontak2 Di Atjeh 
Sebab2 Mentjetusnja Peristiwa Atjeh ..Gecom- 
pliceerd”: Dalam Menjelesaikan Atjeh Pemeren- 
tah Djuga Akan Tempuh Djalan Lain Selain: 

nja Kekerasan Sendjata: Keterangan 
Lumbantobing 

MENTERI PENERANGAN dr. F.L. Tobing pada hari Se 
Jasa siang telah mengadakan konterensi pers, dalam mana-ia telah 
mendjawab pertanjaan2 jang dikemukakan oleh wartawan2 dalam 
dan luar negeri mengenai masalah2 Atjeh, keamanan didalam 
negeri, luar negeri, penerangan, perekonomian, keuangan, perbu 
ruhan, pertahanan, pemilihan umum dan lain2. Mengenai peristiwa 
Atjeh, menteri menjatakan, bahwa sebenarnja tidak ada suatu 
daerah tertentu di Atjeh jang dapat dikatakan »dikuasai” oleh 
kaum pemberontak. 

  

Pertemuan 

Dim Tingkat 
Tertinggi 

Akan Diusulkan Chur- 
chill Antara Inggr-USA- 

Perantjis Dan Russia 

PERDANA MENTERI Ingge- 
ris Sir Winston Churchill akan 
mengadakan seruan baru supaja 
diadakan pertemuan tingkat se- 
finggi2-nja antara Amerika, Ing 
gris, Perantjis dan perdana men 
teri Sovjet Georgi Malenkov, de 
mikian menurut sumber2 ig me 
ngetahui di London pada hari 
Senen. Menurut sumber2 tersebut 
Churchill akan mengadakan seru 
annja itu dalam Konvensi Partai 
Konservatif Inggris jang akan di 
adakan dalam minggu ini, setelah 
pada hari Sabtu jl. pemimpin 
partai Buruh Clement Attlee da 
lam kongres tahunan partainja di 
Margate menjatakan sokongannja 
thd. usul jg semula dari Churchill 
untuk mengusahakan pertemuan 
anfara kepala2 negara 4-Besar. 

(Antara) 

MAHASISWA DARI 21 NE- 
GARA TINDJAU RRT, 

Sedjumlah 94 delegasi pemuda da 
ri 21 negara hari Senin meneruskan 
penindjauannja di RRT, demikian di 

beritakan oleh siaran radio Peking 

jang terdengar di Tokio malam Sela 
sa. 

Dikatakan, para mahasiswa itu jg 
datang di Tiongkok dari Bukares, 
antaranja adalah dari negara? Indo- 
nesia, India, Pakistan, Nepal Lanka, 
Afrika Selatan, Muang Thai, Cuba, 
Brazilia, Argentina, Chili, Australia 
New Zealand, Syria, Libanon, Irak, 
Rumania dan Korea. (Antara). 

DR. CARL LUND OUIST 
TIBA DI DJAKARTA. 

Pada tanggal 6 Oktober 1953 djam 

11.00 tiba di Djakarta Dr. Carl Lund 
Ouist, Executive Secretary Lutheran 

World Federation jg. berkedudukan 
di Djenewa, Swiss. Dr. Carl Lund 
Ouist datang ke Indonesia untuk 
mengundjungi Huria Kristen Batak 
Protestan (H.K.B.P.) jang sedjak ta 
hun 1952 teiah mendjadi anggota 
Lutheran World Federation (L.W.E) 

Dr. Carl Lund Ouist tinggal di Dja 
karta sampai hari Sabtu tanggal 10   nja ke Indonesia. Oktober 1953. 

  

Tadahan' Thd Mossadegh 
Membangkang Perentah Sjah Dan Membu- 

MENGENAI SURAT dakwaan terhadap bekas 

barkan Parlemen 

P. M. Iran 
Mohammad Meossadegh, jang diumumkan hari Minggu jl., sete- 
rusnja dapat diwartakan bahwa 
1. Membangkang dekrit Shah 

Fazlollah Zahedi, 
wa seterusnja bahwa tudjuannja 
proklamasikannja republik 

lam, mana Shah memetjat Mossadegh dan menggantinja 
2. Membubarkan parlemen. Mossadegh didak 

Iran untuk kepentingan diri 

dakwaan2 terhadap dirinja ialah: 
Iran tertanggal 23 Agustus, da 

dengan 

ialah menggulingkan Shah dan di 
sendiri 

dan dengan bantuan Partai Tudeh. . 

Sebelum dibawa kemuka penga 
dilan, Mossadegh terlebih dahulu 
telah ditanjai 4 kali. Menurut 
sReuter”, hukum Iran menetap 
kan bahwa setelah dilakukan pe 
nangkapan terhadap seseorang, 
maka ia Jalu ditanjai setjara ra- 
hasia. 

Dalam penanjaan2 jang dilaku 
kan setjara rahasia tadi, Mossa- 
degh menurut surat dakwaan tadi 
dengan djelas mengaku” mem- 
punjai 2 tudjuan, ialah pembuba 
ran parlemen, dan 2. sebagaima 
na dikatakannja, ,,kalau saja su- 
dah mentjapai  tudjuan ini (1) 
maka tinggal ada 1 kekuatan sa 
dja jang dapat merobohkan peme 
rintahan saja, jaitu Istana Shah”, 
kata surat dakwaan tadi menurut 
.Reuter”, 
Mossadegh seterusnja menjatakan, 

ketika Shah ada di Roma, ia (Mos- 
sadegh) bermaksud memberikan 
Shah batas waktu untuk turun dari 
tachta atau dalam waktu jang sing- 
kat pulang ke Iran. Kalau Shah ti- 
dak mendjawab, maka  Mosadegh 

bermaksud melakukan apa jang di- 
pandangnja baik bagi negeri Iran. 
Demikian surat dakwaan tadi. 

Seterusnja surat dakwaan mengata 
kan bahwa Moh, Mossadegh adalah 
biang keladi daripada demonstrasi2 
anti-Shah ketika tgl. 17 Agustus jl. 
Dikatakan bahwa Mossadegh telah 
memerintahkan kepada komandan2 
pendjaga keamanan  supaja mereka 
djangan bertjampur tangan dengan 
perusakan patung2 Shah Riza Pah- 
levi di Teheran. 

Dikatakan seterusnja, bahwa Mos- 
sadegh menerangkan bahwa dekrit 

Shah untuk memetjatnja itu tertang-   
baru ketika tgl. 16 Agustus, ditengah 
malam. 

Mossadegh menjatakan bahwa 
ia mentjurigai keaslian dekrit 
tadi: seakan-akan mula2 kertas 
dekrit tadi ditandatangani oleh 
Shah dan baru kemudian dekrit 
tadi ditulis, oleh sekretaris prive 
Shah. Mossadegh mengakui bah 
wa Undang2 Dasar memberikan 
kekuasaan kepada Shah untuk 
mengangkat dan memetjat men 
teri2 serta menjatakan ' perang, 
tetapi kekuasaan tadi menurut 
Mossadegh ,,hanja suatu formali 
tet belaka.” Mossadegh mengang 
gap dekrit pemetjatan tadi tidak 
akan berlaku, selama ia belum 
dapat menghadap Shah utk. me 
ngetahui keasliannja. Ketika de- 
krit tadi dikeluarkan, Shah sudah 
ada di Roma bersama-sama Ratu 
Soraya, setelah mereka melarikan 
diri dari Iran. 

Dakwaan2 terhadap Fate- 
mi & Riahi. 

Menurut surat dakwaan tadi, Mos- 
sadegh dan menteri luar negerinja, 
Hossein Fatemi, melamunkan pem- 
bentukan Republik Iran dengan Mos 
sadegh sebagai presidennja dan Hos- 
sein Fatemi sebagai pembantunja, 
Mossadegh seterusnja didakwa men- 
tjoba melemahkan tentara, dengan 
djalan. merusak achlaknja dan ,,mex 
ngenakan peraturan2 buatan sendi- 
ri, dan menghapus slogan tentara, 
Iran, ialah ,,Perintah Shah adalah 
perintah Tuhan”, Brig. Djend. Taghi 
Riahi, kepala staf, didakwa tidak 
melakukan tugasnja, serta memerin- 
tahkan supaja tentara menembaki 
rakjat ketika tgl. 19 Agustus, ialah   gal 14 Agustus, tetapi dierimanja hari djatuhnja Mossadegh, (Antara),   

Mereka ,,berada” tersebar di selu 
ruh daerah  Atjeh dan sering kali 
mengadakan serangan pada pos2 po 
lisi dan tentara, akan tetapi sampai 
sekarang ternjata dimana polisi atau 

tentara bertindak terhadap mereka 
senantiasa mpereka tidak dapat mem 
pertahankan diri. Mengenai Iuasnja 
daerah Atjeh. ig dikuasai oleh pem- 

berontak, menteri Tobing  menun- 
djukkan kepada interviu  kolonel 
Simbolon kepada PI. Aneta berapa 
hari jg lalu. 

Menteri Tobing menerangkan, 
bahwa pemerintah mengetahui sebe- 

lumnja, bahwa didaerah Atjeh ada 
rasa tegang, baik diantara satu go- 
longan terhadap golongan lain di 
Atjeh, maupun terhadap pemerintah 
pusat jg diharapkan  melunaskan 
djandji2nja dalam lapangan pemba- 
ngunan di Atjeh. Meskipun demiki- 
an, laporan2 dari berbagai2 instan- 
si memberikan gambaran2 jg berlai- 
nan tentang kemungkinan akan me- 

letusnja pemberontakan bersendjata. 

Sesuai dengan keterangan peme- 
rintah dimuka parlemen pada tgl. 

25 Agustus jl., pemerintah sedjak se 
mula berhasrat memberikan priori- 
tet dalam pelaksanaan rentjana pem 
bangunan di Atjeh, agar dengan de 

mikian dapat dihapuskan suatu kea 
daan jg mungkin dapat menimbul- 
kan gangguan keamanan umum. Se- 
telah kini petjah pemberontakan itu, 
sukar bagi pemerintah untuk menaf 
sirkan, kapan dapat memulihkan 
kembali keamanan didaerah Atjeh: 
Hanja dapat diterangkan, bahwa pe 
merintah dengan segala tjara dan 
djalan jg dapat digunakan berusaha 
untuk menjelesaikan masalah kea- 
manan didaerah Atjeh itu dengan 

selekas mungkin. Dari tertangkap- 
nja koerier jg menghubungkan gera 
kan D.I. Kartosuwirjo dengan Daud 

Beurueh dapat diketahui bahwa ada 
hubungan diantara kedua pihak itu: 

sampai kini tidak mane mandala 
bahwa dilain daerah dapat timbul 
pemberontakan seperti jg terdjadi 
di Atjeh itu. Pemerintah bermaksud 

memberikan keterangan tentang ma 
salah Atjeh itu kepada parlemen se 
telah reses parlemen. 

Sebab2 jg mendjadikan petjahnja 
pemberontakan di Atjeh itu gecom- 
pliceerd, demikian dr. Tobing. Ia 
menerangkan, bahwa diantara se- 
bab2 itu misalnja sadja ada rasa ke 
tegangan diantara golongan satu 
dan golongan lain jg timbul diwak- 
tu revolusi  sosia?” dalam tahun 
1946: ada djuga rasa ketjewa kare- 
na sampat sekarang tidak terlaksa- 
na djandji2 jg dalam waktu jg lam: 
pau diberikan oleh pemerintah ke- 
pada rakjat Atjeh dalam pembangu 
nan Atjeh: hal ini ditambah pula 
dengan hubungan antara Daud Beu- 
reuh dan D.I. Kartosuwirjo. Dgn. 
mengetahui sebab2 jg demikian itu, 
maka pemerintah mengerti djuga, 
bahwa selain djalan kekerasan sen. 
djata, perlu digunakan djalan2 lain 
untuk menjelesaikan masalah pem- 
berontakan di Atjeh ini. 

(P.l—Aneta). 

DJEPANG BERSEDIA MENG- 
ADAKAN DAGANG LAGI 

DENGAN R.R.T, 
Masanosuke Ikeda, ketua delegasi 

dagang Djepang ke RRT, katakan, 
bahwa Digpang bersedia untuk meng 
adakan hubungan dagang jang biasa 
lagi dengan RRT, demikian dikabar 
kan oleh K.B. NCNA. Ikeda jang ber 
bitjara pada suatu djamuan makan 
istimewa jang disediakan oleh Nan 
Han Cheng, ketua Panitia untuk Me 
madjukan Perdagangan RRT dgn 
Luar Negeri, njatakan, bahwa Dje- 
pang bersedia untuk mengadakan hu 
bungan dagang biasa lagi dengan tiap 
negeri atas dasar persamaan dan sa- 
ling menguntungkan. Rakjat  Dje- 
pang jang tjinta damai dan kaum 
pengusaha Djepang jang mempunjai 
pemandangan jang djauh semuanja 
ingin mengadakan perdagangan dgn 
RRT. Tapi embargo2 serta blokade 
jang diadakan oleh Amerika dan ka 
um reaksioner Djepang telah mea- 
tiegah perhubungan tsb. ' Walaupun 
demikian perdagangan antara kedua 
negeri tsb akan dapat diadakan Jagi 
sewaktu2, kata Ikeda. 

Suka Ghas- 
ghai Pindah 
LEBIH DARI 5000 anggota suku 

bangsa Ghasghai telah mulai pindah 
kedaerah 'sebelah selatan dengan ter 
naknja. Pindah tempat kediaman ini 
mereka lakukan tiap2 tahun. Gerak 
an tersebut kali ini diawasi dengan 
teliti oleh tentara Iran, demikian di 
terima kabar dari Shiraz, pada hari 
Minggu malam. Selama ini belum di 
terima berita tentang insiden2 jang 
sungguh2, walaupun seperti telah di 
kabarkan suku bangsa ini mengam- 
bil sikap jang bermusuhan terhadap 
pemerintahan Zahedi. Sementara itu 
di Shiraz ditunggu seorang wakil su 
ku bangsa Ghasghai, senator Nasser 
Khan Kachgai, untuk berunding de- 
ngan utusan istimewa pemerintah 
Iran, Ali Heatt, untuk membitjara 
kan usul2 pemerintah tentang tjara 
memelihara perhubungan baik anta 
ra suku bangsa itu dengan pemerin- 
tah. (AFP). 
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Utjapan Terima Kasih 

Telah lahir dengan selamat pada hari Djum'at tg. 2 Oktober 
1953, djam 21.50 malam anak kami jang pertama 

DARJANTO 
Atas pertolongan para bidan Rumah Sakit TIONG HOA I 
WAN, kami menghaturkan terima kasih. Ibu dan anak da- 

“ lam keadaan sehat. 5 : : 
Lan " T 11 Kami, 

DOEIMAN   
  

Sekaju 258 — Semarang. 

    an 2 . sae "7 : 3 Ka : ye ne Pe KE 

DUKA TJITA 
Pada tanggal 30 September 1953 djam 5.00 telah meninggal 
dunia dengan tentram karena sakit mendadak : 

R. Ngabei Prodjosoekemi 
cahli seni ukir & architectuur di Surakarta dalam usia 60 
tahun. ia 
Penguburan telah dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1953 
di Astana Ngadisono.. 6 , 
Mengaturkan diperbanjak terima "kasih kepada : 
a. para dokter, djuirurawat d.LI. jang telah merawat selama 

sakit didalam rumah sakit Pusat dan rumah sakit Kadi- 
polo, 

b. para Dermawan, Bangsawan, 1. 1. saudara dan Djawatan 
& Instansi Pemerintah semuanja, jang telah menjum- 
bangkan tenaga, pikiran, karangan2 bunga dll.-nja se- 
waktu menguburnja. 

Jang berduka tjita : 
B. R. AJ. PRODJOSOEKEMI 

R. Ngt. Bei Martosasmito R. Soetono. 
G R. joko. R. Soedijono 
# R. Walujo. R. Soedjono. 

ME PON 

  

    

  

Menghaturkan banjak terima kasih. 
atas Tuan-Tuan, Njonja-Nj onja dan Famili punja turut ber- 
dukatjita, memberi sumbangan, bunga2 d.L.I. serta memberi 
bantuan dan mengantar lajonnja kita punja Isteri dan Mama 
pada tanggal 4 October 1953, 

NJ. OEI HAK LEE 
(Njoo Sioe Nie) 

Jang berduka tjita. 
- OEL HAK LEE (HARRY OEI) 

OEI PING AN. 

“ Bantulah P. ML   

     OBAT2 UNTUK 

SEGALA RUPA 
KEPERLUAN. 

2) Losmam's Vizosen Tablets. ..........ioioiioocooimaan Rp. 12,56 
Obat ni menambahkan darah, sungsum, manik dan napas ter 
utama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Le- 
laki sgp: Ferempuan jang badan lemah dan berpenjakit. . 
Losman's Emmenagogue Tablefs. .................. Rp: 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bu- 
lan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit 
Haag darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang linu 
pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

Cc) Losmam's Leucorrhoea Tabletfs. ..................... Rp. 12,50 
.. Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

@) . Losmaw's Syphilis Tablets. ........................... Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

€):. banana Kambuh: Oyalak 2 en kena Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

P Losman's Chocolate Laxative Pil. ..................... Rp. 3— 
Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 

2) Sesasa Membagi BE Gn Dane aa Rp. 12,50 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

hj Kok Ola Pelat SA Gan Rp. 12,50 
Ant'irkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

HD “Dome Tera TOL ON Me aan aet tania Rp. 12,50 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

D Losman's Anti Pollution Tablets. .................. Rp. 12,50 
Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 

k) Losmar's Deafness Pil. ............. Pai Lou Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

RN Se an NE na Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entjok d.Ll. sakit rheumatiek. 

1m) . Losmaws Antara Pomdtta 2 an canon conan Rp. 4,— 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

n)  Losman's Nier & Blaas Tablet. ......:.............. Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing -berasa sakit d.LI. , 

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

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

Le LL IL LL AL LL LL LL LL LN 

SOTO AJAM —m 

KADIPOLO 
Rumah-Makan 

Masakan Djawa" 
Djl. Mataram 830 - Tel. Smg. 2203 

SEMARANG 

  

  

  

  
  

     Yoitains 
Preyele 

Kabar Kc ta 
  

barkan dalam Harian ,,Suara 

sebegitu djau! 

    

IDJAZAH. 

Seorang sahabat Sir-pong laporkan 
suatu kedjadian jang ia alami sen- 
diri sbb.: k 

Kedjadian pada suatu hari di sa- 
lah suatu S.M.P. sore (ialah kelas 
jang muridnja terdiri sebagian besar 
pegawai2), Guru berkata kepada 
murid2: ,Sdr.2 djika mendapat ri- 
lai-nilai djelek tidak akan mendapat 
idjazah kelak” (sebab mereka duduk 
di kelas jang tertinggi di sekolahan 
itu). Murid2 jang sudah besar2 itu 
terdiam, tetapi satu diantaranja se- 
gera mendjawab: ,,Pak, tidak dapat 
Idiazah ja sudah, asalkan saja men- 
dapatkan Idjab Sjah sudah senang”.!! 

Murid2 lain ketawa, Guru terpak- 
sa ikut ketawa, tetapi kajak orang 
jang sakit giginja. 

Sir-pong tjuming bilang: wel, wel, 
wel!!! 

Sir-pong. 

PANITYA ,,KORBAN KEBA- 
KARAN” SEMARANG 

TIMUR. ? 

Pada tanggal 1 Oktober 1953 ber 
tempat dipendopo Ketjamatan Sema- 
rang-timur telah diadakan pemben- 
tukan Panitya KORBAN KEBAKA- 
RAN Semarang-timur dan telah men 
dapat persetudjuan pengesjahan dari 
pihak jang berwadjib, dengan susu- 
nan Pengurus sbb: 

Penasehat: Sdr. M. Moenggoeh, 
Ketua I: Sdr. Soepono, Ketua Il: 
Sdr. Moch. Singgih, Penulis I: Sdr. 
Tjiptodjoeadi, Penulis II: Sdr. S. Da 
nang, Bendahara: Sdr. Drs. Tan Hak 
Tjan, Pembantu2: Sdr. Sj. Koenhadi, 
1. Sanoerman. 
Adapun azas-tudjuan Panitya tsb 

ialah: Membantu usaha2 Pemerin- 
#tah daerah Kota-Besar Semarang da 

lam lapangan sociaal untuk kebu- 
tuhan para korban kebakaran. II. Ti 
dak mengurangi lantjarnja usaha2 
Pemerintah bahkan menambah dan 
meringankan beban para korban ke 
bakaran tersebut. « 

PERINGATAN PERTEM- 
PURAN 5 HARI. 

Di Semarang telah berdiri Panitya 

Peringatan Pertempuran Lima Ha- 
ri Semarang” dengan sdr.2 Tiirto 
dan Susanto masing2 sebagai ketua 
dan penulis. Panitya ini permanent 
jang tiap2 tahun bertugas memper- 
ingati hari ,,Pertempuran 5 hari Se- 
marang” itu. : 

Menurut ketentuan, puntjak per- 
ingatan tahun ini akan djatuh pada 
tg. 19/20-10 dengan mengadakan 
rapat umum di aloon2 dimana akan 
hadlir wk. P.M. I Mr. Wongsonego- 
ro, residen Surabaia Winarno Da- 

jang tidak dapat dilupakan 
sadja dalam saat2 
itu. 

Seperti diketahui hari tsb. adalah 
jang pertama kali sedjak proklamasi 
Kemerdekaan rakjat Semarang bang 
kit serentak mengangkat ..bambu 
runtjing” melawan Djepang mulai 
15 s/d 20 Oktober 1945 dengan di 
pelopori Angkatan Muda dari Sema- 
rang, Kudus, Pati, Purwodadi-Gro- 
bogan, Solo, Magelang, Jogja, Sala- 
tiga, Pekalongan dil. Suatu tjatatan 
menjebutkan I.k. 2.000 djiwa baik 
dari kalangan Angkatan Muda, Bu- 
ruh, Tani dan rakjat lainnja telah 
mendjadi korban karenanja. 

Berkenaan dengan. peringatan hari 
pertempuran 5 hari” jang bagi ma 
sjarakat Kota Semarang tidak dapat 

dilupakan mengingat semangat demi 
untuk kemerdekaan nusa dan bangsa 
pula mengingat banjaknja  pengor- 
banan, maka dengan ini di harap pa 
ra bekas Angkatan Muda '45 ikut 
serta memperingati hari tsb pada 
tgl 20 Oktober '53. dengan atjara 
al. menjaksikan rapat umum di 
aloon2 mulai djam 16.00 dan meng- 
ikuti pawai jang teratur. 
Kepada mereka jang ingin meng- 

ikuti petwai diharap mendaftarkan 
di Kantor Panitya Purwodinatan 50, 
telpun 684. 

1 Kepada rombongan tertentu: Pan- 
“du2, Peladjar2 Angkatan Muda Kan 
tor2 diharapkan berhubungan lang- 

| sung kepada sdr. Sujadi dan Suwar 
so alamat Bodjong 118 (J.U.B.M.). 

jang bersedjarah   
Past 

  

#4 product of Raleigh Industries Led 
  

LAS ra 

  
  

buah tas terisi uang sebesar Rp. 20.000.— disalah sa 
Kereta Api di Setasiun Tawang Semarang. Tas tersebut kepunja- 

— annja sdr. Fiar, tinggal di Pekalongan jang dengan Kereta Api 
pertama dari Semarang hendak melandjutkan  perdjala 
Surabaja. Ketika tas tadi ditinggalkan sebentar diatas wago 
ta digasak pendjahat. Demikian dudukoja perkara tersebut dan 
untuk membongkar soal tersebut, fihak Polisi sudah menahan pei- 
bagai orang jang dituduh melakukan kedjahatan tersebut, 

  
nocatmodjo, Mr. Imam Sudjahri be-j 126 Taartschep 
kas walikota Semarang, Sutarto dari 127 
Kepolisian Negara Pusat dll. tokoh/ 128 

begitu 129 

«: | 7 sal. 

Siasat ,Perron Kaart”| 
Muslihat Baru Kaum Tangan Pandjang 

Distasiun Tawang — Rp : 
Digasak Habis 
(Oleh: Wartawan Kita) 

PADA TANGGAL 1 September 1953 pernah  dika- 

20.000 

Merdeka” tentang lenjapnja se- 
satu wagon 

'djalanan ke 
wagon, ternja 

      

tetapi 
perkara tadi masih tetap gelap. Sekalipun demikian 

fihak Polisi tetap melakukan kewadjibannja untuk membongkar 
| perkara tersebut dan baru berhasil pada tgl. 1 Oktober jbl dengan 
ditangkapnja H. J., dan T.S.A. 
di Stadion, Semarang. 

berasal dari Kudus dan menetap 

Riwajatnja ,,Perron kaart” 

Sedjak terdjadinja pentjurian tsb., 
atjapkali fihak Polisi telah pasang 
mata2 dihalaman Setasiun Tawang 
untuk - dapat mengetahui pendjahar 
jang begitu litjin dapat meloloskan 
diri. Dengan tidak mengenal tiapai, 
achirnja pada achir bulan Septem- 
ber, 2 orang tadi jang gerak-gerik- 
nja sangat mentjurigakan, terus di- 
intjar. Mereka keluar-masuk halam- 
an Setasiun Tawang dengan  mem- 
beli ,,Perron-kaart”. Dengan kartjis 

tadi, maka kedua orang tsb. dapat 
berduduk ditempat2 wagon jang di- 
sediakan untuk penumpang. Kalau 
ada penumpang jang kira2 lalai de- 
ngan barang2nja, segera orang tadi 
duduk ditempat jang ditinggalkan 
dan kemudian ia lantas mengambil 
tas atau barang jang seolah-olah se- 

perti miliknja sendiri. Barang ini 
lalu dibawa amblas. Dengan djalan 
demikian, - maka orang jang tidak 
menaruh perhatian terhadap  gerak- 
gerik pendjahat tadi, dengan mudah 
akan mendjadi korbannja.  Perbuat- 
an-perbuatan seperti dituturkan di- 
bagian atas itu  atjapkali terulang 
kembali. Tetapi hal ini. dapat dike- 
tahui oleh fihak jang berwadjib. Be- 
gitu HJ. dari satu ke lain wagon 
menduduki tempat, ia senantiasa di- 
intjar terus.  Achirnja H.I. merasa 
terdjepit dan' sifat2- jang kuatir ter- 
tampak pada mukanja itu, membi- 
kin ia tidak berdaja dan tertangkap 
dan kemudian digiring ke kantor 
Polisi. 

Tas dapat diketemukan. 

Dengan pengusutan2 jung tertih 

achirnja  H.J. mengaku bertempat 
tinggal dirumahnja T.S.A., djl. Sta- 
dion Semarang. Rumah ini kemudi- 
an digerebeg dan a.l. diketemukan 
djuga tas jang terisi uang Rp. 20. 
000.—. Karena djawaban jang tidak 
tjotjok dari H.J. dan isterinja me- 
ngenai pembelian tas tadi, menje- 
babkan terbongkarnja soal pentju- 
rian tas pada tgl. 1 Sept. 1953. H.J. 
mengaku telah melakukan kedjaha- 
tan tsb. dengan T.S.A., sedangkan 
hasilnja dibagi sama rata. Uang tsb. 
dipergunakan untuk membeli pakai- 
an, beli rumah dan berdjudi di Ku- |! 
dus. Kini mereka ditahan untuk bi- 
kin perhitungan selandjutnja didepan 
hakim. Suatu penangkapan/ pengusu- 
tan jang bagus dari Polisi dan pan- 
tas mendapat pudjian. 

  

SWEEPSTAKE JAVABODE- 
— RIT. 

Kelandjutan ' nomer tjotjokan 
sweepstake Javaboderrit sbb. : 

122 Sigarenhouder 
(plate) — 115602 

123 Sigarenhouder 1 
— (plate) —' 55422 

124 Zilv. pastille 
doosje — 143928 

125 Pastille doosje  —' 22299 
— 190499 

Zilveren ijstang  — 100703 
Stel zuurvorkjes — 128328 
6 Wapen 
lepeltjes — 110511 

130 Jaar-abonnement 
Java Bode t/m en 
Wereldnieuws —. 97186 
76773 177979 173199 
71638 34688 179125 
193069 5750 22133 
Boekwerk ,,Bali” — 178715 
169745. — 190241 — 54648 
— 71638 — 
161081 — 94740 — 31770 
— 57933 — 146974 — 

140 
t/m 

Ii 

LETIIY, 

152 t/ 251 PAKKET ANKER- 
BIER 
173593 — . 4406 — 119831 
142164 — 115312 — 84827 
32055 — 17762 — 161056 
94598 — 123130 — 68604 
128311 — 126967 — 143927 
129179 — 55249 — 99726 
141897 — 194016 — 22034 
195681 — 76096 — 104236 
55167 — 161052 — 57929 

171001 — 140769 — 90407 
168241 — 125755 — 57147 
27580 — 186448 — 190852 
104070 — 46716 — 161059 
83150 — 179375 — 32559 
95236 — 193159 — 141810 

190851 — 32552 — 95807 
36622 — 167762 — 191636 

146655 — 148271 — 6372 
126245 — 131844 — 145044 
49993 — 489 — 108860 
142162 — 142166 — 141662 
154548 — 195035 — 22042 
161055 — 147553 — 85807 
76717 — 143660 — 141402 
45379 — 161079 — 35621 

390 — 94113 — 123280 
96329 — 136774 — 142513 
57867 — 179315 —- 1118 
190435 — 85347 — 871715 
94317 — 83248.— 137328 
32557 — 161063 — 84373 
87766 — 104580 — 98278 

150609 — 32551 — 136661 

| desa2 Pagaeralang, 

  

    

Pemandangan dalam upatajra Windon Angkatan Perang di Semarang. 
Dibaweh bajangan Tugu Mi.da, tampak Overste Bachrun sedang menjam- 

but Aubade meriah jang dilaxukan oleh anak2 Sekolah serta Pandu2. 
  

»5 W” KONSEPSI BUPATI 

MOCHTAR. . 

- Menurut Bapak Mochtar, Bupati 

Klaten, begroting megara sekarang 

ini kurang efficient. Banjak pengelu 

aran2 jang membuktikan hal itu. Se 

bagai mitsal dikemukakannja a.l. ba 

njak uang jang telah dikeluarkan utk 

hal2 jang kurang perlu, sedang nasib 

rakjat jang hidup sadja masih belum 

terpikirkan. 
Menurut Bupati Mochtar, begro- 

ting negara itu akan efficient, djika 

dapat memenuhi ,,We-limo” (,5-W”) 

jalah: 1. Wareg,2 . Wutuh, 3. Waris 

4. Waras, dan 5 Widodo. 

Pendapat tsb dikemukakan kepada 

rombongan Keuangan Parlemen jang 

baru2 ini menindjau Solo. 

PURWOKERTO 
21 DIIWA MELAJANG AKl- 
BAT MAKANAN BERBISA. 
Berita dari sumber jang me- 

ngetahui mengatakan, bahwa di- 
Alasmalang, 

Ketjila, — Karangdjati, Karangsa- 

lam dan Kedungpring, termasuk 

bilangan  ketjamatan  Kemran- 
djen, distrik Sumpjuh (Banju- 
mas), terdjadi pula 150 orang 

mabok disebabkan makan tempe 

bungkil jang mengandung ra- 
tjun. 

7 Dari djumlah tersebut ternjata 
sedjak tanggal 21/9 hingga 28/9 
ada 21 orang jang meninggal, 
serta seekor kutjing dan seekor 
andjing. 

  

'APOTHEEK PETANG HARI. 

| Hari ini Apotheek Koo Hwie 
Pekodjan 99 dan Sik Iang Wot- 
gandul 16 dibuka hingga djam 
20-00. j 
»' TOKO BUNGA ,CHUNG 
bi SA HGA?. 

Untuk segala djenis karangan bu- 
'nga Handbouguetten dan Vrucnten- 
manden jang artistik bentuknja de- 
ingan bunga? dari Bandung, Malang 
dan Sindanglaja, dapat dipesan dari 
Toko Bunga ,.Chung Hua” Dj. Pan 
danaran 159, tilp. 1536 Semarang. 

Toko Bunga ini telah terkenal se- 
djak tahun 1933 dan lebih djauh da 
pat diperiksa dalam iklan jang dimu 
at pada hari ini. 

SEMARANG SINGKAT. 
— Dari Panitia Pasar Kfslam Se- 

marang didapat keterangan, bahwa 
sampai hari ini pendapatan uang 
kartjis ada Rp. 37.416.— dengan 
perintjian sbb.: Hari pertama Rp. 
5.807.—$ hari kedua Rp: 7.009.-—: 
hari ketiga Rp. 13.635.-—, hari Ming 
gu siang- Rp. 150.—- hari ke-empat 
Rp. 10.847.—, 
— Kantor Urusan Perumahan minta 
dikabarkan, bahwa para penghuni ru 
mah/ruangan jang termasuk dalam 
pendaftaran dan belum mempunjai 
surat idzin untuk menempatinja, di- 
minta segera datang pada K.U.P.S. 
Gedung Papak kamar no. 39 dgn 
membawa surat2 bukti sjah, untuk 
mendapat surat idzin. 
— Selama 3 bulan jl. Djawatan Ke 
hewanan, diseluruh Djawa Tengah 
telah dilakukan penjuntikan anti 
pseudo vogelpest” kepada sebangsa 
unggas sedjumlah 1.000.000 ekor di 
antaranja jang paling banjak ajam 
dan 'itik. " 
- Menurut ketentuan pada achir 
"Nopember jad. diseluruh Djawa Te 
ngah sudah harus terbagi bantuan 
uang dari pemerintah untuk madra- 
sah2 sebesar Rp. 2.100.000.— untuk 
tahun ini. Dasar pembagian itu me 
nurut ketentuan ialah Rp. 0,50 utk 
'tiap2 murid madrasah rendah dan 
Rp. 1,— bagi madrasah landjutan, 
sebulan, 2 

Belum diketahui pasti berapa djum 
lah madrasah beserta murid?nja di 
Djawa Tengah ini. 
— Berdasarkan surat izin dari Re 

siden “Semarang tgi. 7 Sept. 1953, 
mulai tgl. 1 Okt. 1953, dikantor Ja- 
jasan Pedjoang R.L, dji. Mataram 1 
telah didjual undian dgn. harga Rp. 
2,— per lembarnja. Hadiah perta- 
ma sebuah radio, 2. sebuah sepeda 
dil.-nja: ,   — Pada hari Senin siang kira2 
djam 13.00, oleh Polisi Seksi I telah 
diketemukan sebuah katja-mata tu: 
lis putih didalam betjak jang berada 
dihalaman Setasiun Tawang. Diha- 
rap siapa jang merasa kehilangan da 
pat mengambil barang tadi di Seksi 
tsb. 

— Konsulat PB. N.U. bersama 
Komisariat GP, Ansor wilajah Dja- 
teng akan menjelenggarakan Kursus 
Kader Pemilihan Umum pada nanti 
permulaan bl. November. Tiap  tja- 
bang2 seluruh  Djateng  sedikitnja 
mengutus seorang bagi N.U, dan 
seorang bagi GP.Ansor untuk mengi 

kuti kursus ini. Lamanja kursus di- 
rentjanakan 10 hari dan bertempat 
di Kudus.   23845. 

  

NOTICE 
TO WHOM IT MAY CONCERN: 
This is to advise that Mr. G. P. GOOSSENS as of Octo- 

ber 1, 1953, IS NO LONGER IN THE EMPLOY of THE 
'GOODYEAR TIRE & RUBBER Co., LTD., SEMARANG. 
Effective this date we can assume no responsibility for any 
commitments which may be made. 

    
ton 

'Bidji kapok pembeli 48,   
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PERBAKI DIDIRIKAN DI 
, WONOSOBO. 
Dalam penindjauan ke Wonosobo 

wartawan kita telah mengundjungi 
Perusahan Bahan Kimia dan Indus- 
tri (Perbaki). Perusahaan tsb telah 
diresmikan ketika pada tanggal 17 
Agustus jl dibawah pimpinan Ir. Su 
prijo jang pernah mempeladjari ba- 
han2 kimia diluar negeri. Sekarang 
usaha mengadakan penggalian tanah 
bahan kimia di Dieng. 

Hasil dari pada penjelidikan, ba- 
han kimia ini, dapat dipergunakan 
sebagai bahan penjaring minjak ta- 
nah atau memberantas penjakit ha- 

ma segala tanaman. Selain itu kini 
sedang dikerdjakan pembikinan ka- 
pur tulis. 

KONPERENSI DINAS2 SOSIAL 
SELURUH DJATENG. 

Didapat kabar, tg. 8-10 di Mage 

lang akan berlangsung  konperensi 
kepala2 Djawatan Sosial Karesidenan 
kabupaten dan  kotapradja seluruh 
daerah Djawa Tengah untuk membi 
tjarakan masalah2 sosial, terutama 
dalam soal2 organisasi, apparatuur 
dan pelaksanaan tugas sosial. Da- 
lam konperensi tsb akan hadlir pula 
wakil sekdjen . Kementerian Sosial 
Mr. Sumantri Praptokusumo. Menu 
rut kabar lebih djauh, konperensi tsb 
merupakan konperensi pendahuluan 
dari konperensi besar jang akan ber 
langsung di Djakarta tg. 18 s/d 22 
Oktober jad. dalam mana antara Ia 
in akan dibitjarakan persiapan? pe- 
laksanaan penjerahan tugas? sosial 
kepada daerah otonoom ditempat 
masing.2. 

SY le 
SIARAN RRI TRITUNGGAL. 
Semarang, 8 Oktober 1953: 

Djam 06.10 Lagu2 ta' bersjair: 
06.45 Irama wals: 07.15 The Satis- 
fyers dli.: 07.30 Empat Sekawan: 
12.05 Serba ringan: 12.30 “Untuk 
Kaum Wanita, 13.15 Siteran Gobjog 
oleh Karawitan Studio, 13.40: Siter- 
an Gobjog (landjutan): 17.05 Lagu? 
kanak2: 17.10 Dongengan untuk ka- 
nak2, 17.45 Supardi dan Rumtani, 
18.15 Permainan biola dan piano, 
18.30 Rajuan Sendja: 19.30 Peladja- 
ran Gending: 20.30 Mimbar Isiam: 
20.45 Njanjian Sech Albar: 21.15 
Orkes Hawaiian Suara Istana, 22.20 

Krontjong Aseli hidangan Tossema: 
23.00 Tutup. 

Surakarta, 8 Oktober 1953: 
Djam 06.30 — 06.45 — 07.15 — 

07.45. Genderan pagi: 12.63 Rhap- 
sody. Fantasia Polka, 13.45 Rajuan 

siang oleh Tossema: 13.15 Irama 
conga dan samba: 14.00 Hidangan 
Glenn Milder Ralph Fianagan: 14.15 
Ratna dan Bing Slamet: 17.05 Du- 
nia kanak2: 17.40 Kamus harian: 
18.15 Rajuan Sunda: 19.30 Irama 
Seriosa oleh Gema Seriosa, 20.30 
The Moon Islanders, 21.20 Irama 
Pulau Kelapa oleh Rajuan Pertja: 

22.15 Pembatjaan Buku, 23.30 Fu 
tup. 

Jogjakarta, 8 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Polka dan mars tjip- 

taan Strauss: 06.40 Bunga rampai 
ketimuran: 07.10 Merdu meraju: 
07.45  Njanjian Hindustani: 10.00 
Ujon2 dari Paku Alaman: 12.09 Kli- 
ningan pulau Bali: 12.30 Puspa ra- 
gam barat: 13.15 Instrumentalia: 
13.45 Scharzo dari Octet buah tjip- 
taan Mendelssohn dll.: 14.15 Seper- 
empat djam dengan Jo Staf ford: 
17.00 Gelanggang Podomoro: 17.45 
Pengisi waktu: 18.07 Suara Omme 
Kelsoum, 18.15 Orkes Andre Kos- 
telanetz, “18.30 Taman Harapan 
bangsa: 19.40 Lagu2 Melaju Anda- 
las, 20.15 Herijati dan Sam Saimun: 
20.30 Langgam Krontjong aseli oleh 
Orkes Mekar Sari: 21.15 Mimbar 
Islam: 21.30 Motjopat oleh Nji Mur 

sinah diseling Genderan, 22.15 Mo- 
tjopat di seling Genderan (landju- 
tan): 23.30 Tutup. : 

  

KONPERENSI LURAH 
. SELURUH K. B. S. 
Pada tanggal 3-10-1953 dipendopo 

Ketjamatan Semarang-timur — telah 
diadakan ,,Konperensi Lurah” triwu 
lan seluruh Kota-Besar Semarang jg 
dihadliri oleh: bapak2 Walikota, We 
dono-kota, seluruh A.W. kota, bebe 

rapa Instanties dan Lurah2 seluruh 
Kotabesar Semarang jang merunding 
kan soal2 consolidatie daerah. 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi menurut tatatar 

Dunlop & Kolff Smg. tgl. 5 Okto 
ber 1953 adalah sbb.: Kapok C ke- 
djadian 760 Nop. m/v., nom. 755 
ready, pembeli 740 Okt./Nop. m.v. 

pendjua 
50 Nop./Des. z/z: Kopi Rob. Ond 
WIB/I pendjual 915: Excelsa WIB/ 
1 pendjual 950: Kedele pmi Djem 
ber nom. 215 ex wagon Djember. 
kedjadian 223 ready Smg., Kedele 
hitam pendjual 200: Tepung gaplel 
nom. 55 Okt. Gaplek kedjadian 40 
ex desa z/z,  Djagung putih pem- 
beli 135, Katjang glondong pilihan 
pendjual 185 Okt./Nop., pembeli 
185 dan pendjual 190 Okt: Katjang 
osee tidak terpilih  pendjual 235 
Okt. lev.,  Katjang merah pembeli 
162.50: Katjang hidjau toatjeh pen- 
djual 220: Beras SW Huller - kedja- 
dian 225 ready Semg.: Widjen .hi- 
tam pembeli 215: Karung hidjau HC 
pendjual 4.45 per lembar, Tali goni 
nom. 4.25 per Kg. 

. 

Makan ,,Pak Amat” Solo, Senin 

pertjajaan terhadap Pemerintah. 

Menurut pengalaman kaum peng- 
usaha batik, jang telah semendjak 
tahun 1911 berdjoang dikalangan 
koperasi, maka koperasi tidak akan 
dapat berkembang dengan sebaik2- 
nja, djika tidak mendapat perlindu- 
ngan dari Pemerintah. Bahkan dulu- 

nja koperasi seakan2 merupakan 
. momok” bagi masjarakat. ' GKBI 
jang dengan perlindungan dari Pe- 
merintah telah berhasil menegakkan 
kembali kepertjajaan terhadap gera- 
kan koperasi, kini dengan seko- 
njong2 — telah mengalami tindakan 
dari Pemerintah jang akibatnja akan 
menghantjurkan -moreel gerakan ko- 
perasi jang sedang berkembang itu. 
Dan jang sangat penting artinja bagi 
perekonomian Indonesia pada umum 
nja jalah kejakinan jang ada pada 
GKBI, jalah bahwa kalau segi2 per- 
ekonomian Indonesia tidak diatur 
setjara kooperatief seperti jang te- 
lah didjalankan dengan berhasil oleh 
GKBI, maka perekonomian Indone- 
sia tidak akan mungkin timbul aan 
kuat untuk dapat bersaing dengan 
modal asing. 

Dikatakan seterusnja bahwa ala- 
san Menteri Perekonomian jang di- 
kemukakan kepada Delegasi GKBI 
adalah sangat lemah, karena tinda- 
kan Menteri itu dikatakan adalah un 
tuk menolong importir nasional, 
zonder meer. Sebabnja jalah, bahwa 
kepala GKBI hanjalah diberikan Ik. 
3 sd. 4 pCt sadja dari semua djum- 
lah begroting import jalah jang chu- 
sus mengenai bahan2 batik, sedang 
masih terbuka 96. pCt dari begro- 
ting import untuk dapat diberikan 
kepada importir2 nasional lainnja. 
Adalah djuga' suatu keanehan, bah- 
wa importir ”Suez” jang selandjut- 
nja akan diserahi untuk mengimport 
bahan2 batik itu, bukanlah importir 
chusus untuk bahan2 batik sadja 
tetapi mengenai segala matjam ba- 
rang2, jang semestinya dapat diam- 
bilkan sebagian dari 96 pCt dari be 
groting import lainnja. 

Pengalaman dalam im- 
port cambrics. 

Disamping kekawatiran akan 
hantjurnja moreel dari gerakan 
koperasi itu, GKBI kawatir pula 
akan .akibat2 jang akan dialami 
oleh para importir jang ak . di- 
serahi mengimport cambrics itu 
jang akan dirasakan pula nantinja | 
oleh para pengusaha batik. De- ' 
ngan akan adanja banjak impor- | 
tir jang diserahi mengimport ba- ' 
han batik itu, maka kemungkinan 
sangat besar akan diombang-am- 
bingkan 'oleh para fabrikant cam 
brics mengenai harga. Karena de 
ngan adanja banjak importir itu 
mudah “bagi mereka untuk ber- 
buat demikian. Lain halnja djika 
hanja satu importir sadja jang di 
serahi, bahkan dapat  mengom- 
bang-ambingkan para fabrikant 
karena tawaran banjak tetapi 
pembeli hanja satu. Djuga menge 
nai kwaliteit cambrics, para im- 
portir akan mengalami kesukaran 
kesukaran, karena mereka belum 
berpengalaman. G.K.B.I. telah 
merasakan pengalaman2 jang pa- 
hit dalam lapangan itu. 

Sikap G.K.B.I. selandjut- 
nja. 

bungan Koperasi Batik Indonesia telah memberikan pendjelasan2 

mengenai sekitar ditjabutnja kembali hak import tunggal dari | 

K.B.I. untuk mengimport bahan2 batik terutama cambrics, jang 

dilakukan oleh Menteri Perekonomian. Kjai Edris 

warno, masing2 Ketua dan Sekertaris G.K.B.I. 4 

bahwa tindakan Menteri Perekonomian ita tidak sadja menghan- 

tjurkan moreel dari gerakan koperasi tetapi djuga mengurangi ke- 

'pimpinan Jajasan 

Tindakan Ment. Per-Ek. Han- 
tjurkan Moril Koperasi 

Sekitar Ditjabutnja Kembali 
Cambrics GKBI 

“ (Oleh: Djuruwarta Kita) 

DALAM PERTEMUAN dengan pers diruang-atas Rumah 

ak Import 

malam jg. tlh. lalu Pimpinan Ga- 

G. 

dan Martodi- 
al. menjatakan, 

   
PERSIDJA MENANG LAGI. 
Dengan disaksikan oleh 14.000 

orang penonton, untuk ketiga kali- 
nja berturut-turut Kes. Persidja te- 
lah berhasil mengalahkan Kes. Si- 
ngapure Amateur Football Ass de- 
agan angka 2—1. Kedudukan pada 
waktu istirahat menundjuk 1—1. De 
ngan kemenangan2 tadi, maka kini 
tertjatat 3 kemenangan, jaitu jang la 
innja melawan Kombinasi Kantor2 
Dagang 4—0, melawan Singapure 
Malays menang 
Kes. Persidja melawan 
Service. 

PERTANDINGAN SEPAKBO- 
LA BESAR. 

Dari kalangan "panitya Pasar Ma- 
lam Semarang didapat keterangan, 
bahwa pada tg. 16, 17 dan 18 0k- 
'tober 1953, dilapangan Stadion Se- 
marang akan dilangsungkan pertan- 
dingan sepakbola besar dengan da- 
tangnja Kes. BBSA Djakarta dan 
Tionghoa dari Surabaja. Menurut 
keterangan tadi, atjara sbb.: 

Tgl. 16: -BBSA — Ta 
Sze (revanch match). 

Tgl. 17 Tionghoa — BBSA 
Tgl. 18: Ta Chung Sze — Tiong- 

hoa. 

Combined 

Chung 

  

Mesdjid 
Agung 

Persoalan Tempat Pen- 
diriannja Masih Be- 

lum Beres 

BERHUBUNG dengan berita, 
bahwa menurut rantjangan semu 
la dari panitya negara untuk men 
dirikan mesdjid agung, mesdjid 
tsb. akan didirikan dibekas Wil- 
helminapark (Djakarta) ig kini 
divakai oleh pihak tentara, maka 

»Panti Nasio- 
na?” mengabarkan, bahwa bebera 
pa waktu berselang bertempat di 
istana negara, Presiden Sukarno 
telah mengadakan pertemuan dgn 
badan pengurus Jajasan ,,Panti 
Nasional” dimana oleh pihak pe 
ngurus telah dikemukakan niat 
jajasan untuk mendirikan bangu- 
nan2 a.l. gedung perpustakaan, 
gedung kesenian, gedung peman- 
dian, gedung2 olahraga disb. di 
Kotabaru Kebajoran (Djakarta). 

Untuk keperluan tsb. bahkan 
jajasan tsb. telah mendapat izin 
tanah dari jang berwadjib. 
Dalam pertemuan dengan presiden 

oleh beliau dinjatakan tidak setudju 
apabila ,,Panti Nasional” itu didiri 
kan di Kotabaru Kebajoran dan pre 
siden menghendaki agar ,,Panti Na- 
siona?” didirikan diibukota sendiri. 
Dalam hubungan ini menurut ketera 
ngan pimpinan jajasan, presiden te- 
lah munundjuk tanah bekas Wilhel 
mina-park jang sekarang bernama 

  
  Atas pertanjaan bagaimana si- 

kap GKBI djika putusan Menteri 
Perekonomian itu tetap dilaksana 
kan, didjawabnja, bahwa GKBI 
hanja satu tuntutannja jalah: 
Kembalikan status seperti semula, 
atau kalau tidak, GKBI tidak ber 
sedia memakai sama sekali djasa 
djasa dari Pemerintah. 

Pada waktu pool batik dilahir- 
kan, dalam bulan Djuni 1952, se 
mua bea pembelian import cam- 
brics dibantu oleh keuangan ne- 
gara. Akan tetapi agar usaha tsb 
tidak selalu menggantungkan ke 
pada keuangan negara, pula agar 
systeem tersebut dapat diperta- 
hankan dan tidak akan ditjampu 
ri oleh/dari pihak jang tidak 
mempunjai kepentingan dalam 
soal pembatikan, oleh Pemerin 
tah telah diandjurkan supaja G.K. 
B.I. menjusun modal untuk ke- 
perluan beaja2 import cambrics 
untuk sementara waktu. 

Modal sudah” Rp. 65 
.djuta, 

Maka sedjak bulan Maret '53 
penjusunan modal dimulai dengan 
menaikkan harga cambrics dari 
Rp 90.— mendjadi Rp. 120 per 
piece.untuk kwaliteit prima, dari 
235 mendjadi 275 per piece be- 
sar buat kwaliteit biru, dengan 
pengertian bahwa uang tambah- 
an harga/kelebihan tersebut men- 
diadi milik negara, djika dari 
pembatik sudah tidak diperlukan 
lagi uang tersebut,” artinja uang 
tersebut tidak dapat ditarik kem 
bali oleh jang membajar. 

Perubahan2 tersebut talah di- 
djelaskan pula kepada- para pe- 
ngusaha. Setelah mengetahui mak 
sudnja, dengan ichlas dan insjaf 
mereka menjetudjui rentjana itu. 

Adanja tambahan harga itu. ti- 
lak mempengaruhi harga batik, 
bahkan sebaliknja, karena terbuk 
“1 harga batik malahan turun. 
Adapun pengumpulan modal ter- 
sebut sampai bulan September 
1953 ini sudah ditjatat sebanjak 
&p. 65.000.000. berarti G.K.B.I. 
udah tidak mengganggu lagi ke- 
langan negara. 

Tjita-tjita G.K.B.L 
Adalah mendjadi tjita2 GKBI un- 

tuk dikemudian bari dapat meng- 
usahakan sendiri segala keperluan 
pembatikan. Telah direntjanakan un 
tuk mendirikan pabrik2 cambrics di 
daerah2 perbatikan, jang rentjana- 
uja telah selesai disusun, jang akan 
dilaksanakan setjara setapak demi 
setapak, mitsalnja di Solo, Jogja, 
Pekalongan, Ponorogo dsb. 
Dengan ditjabutnja djaminan2 itu, 

maka harapan tipis sekali akan da-   patnja terlaksana tjita2 itu. 
Mengenai maksud Pemerintah un- 

Taman Widjajayusuma. Kemudian, 
demikian pimpinan jajasan, oleh pre 
siden ditugaskan kepada ketua umum 

| jajasan untuk menjelesaikan soal ini. 
|Selandjutnja — menurut keterangan 
'pimpinan jajasan dalam periemuan 
i dengan walikota Djakarta Raya oleh 
“aja dinjatakan, bahwa untuk mesdjid 

agung telah disediakan tanah dila- 
pangan Merdeka Selatan. Karena 
Menganggap soal tanah bekas Wil- 
helminapark ini masih dalam penje 
lesaian, pimpinan jajasan menjatakan 
keheranannja atas sikap dan tjara 
bekerdja setjara itu dan diharapkan 
agar masalah tanah bekas Wilhel- 
minapark diselesaikan dengan tjara 
jang seksama. (Pia). 

ERuanc- AN 
EKONOMI 
PERDAGANGAN DENGAN 

ATJEH MEROSOT 3070. 

Peristiwa Daud Beureuh telah 
menghambat  djalan perniagaan 
ke Atjeh sehingga sebagai akibat- 
nja pedagang2 Sumatera Timur, 
terutama jang selama ini mempu- 
njai hubungan dengan daerah itu, 
mendjadi berkurang perniagaan- 
nja dengan 3076. Terutama jang 
mengalami kerugian sebagai aki- 
bat peristiwa Daud Beureuh ia- 
lah pedagang2 kelontong dan ba- 
han makanan, demikian ketera- 
ngan jang diperoleh ,,Antara” da 
ri pedagang2 jang selama ini ba- 
njak hubungannja dengan daerah 
Atjeh. : 

an 

  

tuk menggunakan uang djasa seba- 
njak Rp. 65.000.000 itu a.l. untuk 
mendirikan Sekolah2 Koprasi, Poli- 
klinik dsb. hal itu sfbenarnja telah 
lama mendjadi rentjana GKBI dan 
sebagian telah dikerdjakan, jalah 
mengenai SMA Koperasi di Djakar- 
ta dan beberapa poliklinik bagi bu- 
ruh batik. Akan tetapi perbedaan- 
nja jalah, bahwa usaha2 itu oleh 
GKBI diselenggarakan tidak dengan 
mempergunakan uang djasa itu dja- 
di diluar uang djasa, sedang Peme- 
rintah akan mempergunakan uang 
He itu, hingga nantinja mesti ha- 

is, 
Selandjutnja perlu diingat pula, 

apakah para pengusaha batik djuga 
rela 'untik demikian sadja menje- 
rahkan uang2 djasa jang telah di- 
kumpulkan deagati menaikkan harga 
cambrics itu dergan maksud2 jang 
telah dikemukakan kepada mereka 
itu, jang ternjata kini akan dipergu- 
nakan untuk maksud jang lain dari 
rentjana semula, 

Demikian a.l, keterangan dari vi- 
hak GKBI,   

3—1. 7 Oktober 
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: Hollandia ini 
| pan sendjata dan perbekalan perangnja disitu, kata Prof. Lemaire. 

  

Presiden Eisenhower waktu baru2 ini menjambut utusan2 dari Asia dan 
Timur Dekat. Delegasi ini sedang dalam perdjalanan ke suatu sidang 
Kebudajaan Islam di Princeton (New Jersey). Sebelah kiri Presiden tam- 
pak Hadji Agus Salim duta keling Indonesia: sebelah kanan Motjoba 

: Minuvi, seorang professor pada universitet di Teheran. . 

Indo Sengsara Di Irian 
Hidupnja Seperti Dimasa Djepang— 
Ada Jg Sampai Tidur Dlm Almari Es— 

Terlalu Banjak Orang Lelaki Dan & 

h Kurang Wanita 
Kesan Oleh2 Prof. Dr. Lemaire 

# PROF. Dr. W. L. G. LEMAIRE jang bersama Welter mewa- 

  

  

“ kili Partai Nasional Katholik dalam Madjelis Rendah Belanda, jg 
baru2 ini mengundjungi Irian Barat sebagai sebagian dari delegasi 
parlementer Belanda, ke harian ,,het Vaderland” menerang- 
kan kesan2-nja tentang kota2 jg telah dikundjunginja. Hollandia 
dikatakannja adalah satu kota ketjil ditengah-rimba, atau kumpu- 
lan kampung2 jang dinamakan oleh penduduk ,,kota pegawai”. 

tidak akan lahir, djika Amerika dulu tidak menjim 

& 

(610 Ditawan 400 Ditembak 
Pengatjauan Di Atjeh Akan Diatasi Dlm 
Tempo Siugkat:Kata Kapten Sumarhadi 

DALAM PERTJAKAPAN dengan kapten Sumarhadi, djurubitjara 
sub territorium Atjeh, diterangkan kepada koresponden P.I. Aneta atas 
pertanjaan mengenai peristiwa di Atjeh setelah gsu 
lamanja, bahwa dalam waktu jang singkat keadaan didaerah tersebut 
dapat diatasi. Diterangkan bahwa alat2 negara menitikberatkan usahanja 
terhadap soal memulihkan keamanan rakjat dan melantjarkan kembali pe- 
merintahan Republik Indonesia dengan mendatangkan satuan2 tentara jg. 

pantai? Atjeh serta bantuan dari udara tjukup memuaskan. 
v 

berlangsung 2 minggu | 

lengkap. Dalam hubungan ini dikatakan bahwa pendjagaan dilaut dan 
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Saluran air minum jang pantas 
. tidak ada, dan djuga air pelim 
: bahan tidak dialirkan sebagaima 
| na mestinja. Untuk perabot ru- 
z mah dipergunakan orang bekas2 
| persediaan tentara Amerika, ba 
' gian2 dari mobil dan lemari es 
«jang telah dianggap besi tua. Di 
. Sorong keadaan lebih baik, kata 
"nja. Dengan kerdja-sama orang2 
| disana dapat mengentengkan ke- 
#"susahan hidupnja, dan mereka 
, mentjari minjak dengan alat-alat 
: modern. , 
& Manokwari 
1 hidup kaum pengungsi jang dulu 
£ Disini lain lagi. 

. #lari dari Indonesia dengan harta 
| #jang terbatas, dengan tidak atau 
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| Inja dengan berladang. 
“4 Tentang Serui dikatakannja, bhw 
“kota itu adalah menurut model kota 
$di zaman Hindia Belanda dulu. Dan 

tp 

f 
F1 

3 tinggalkannja pikiran primitif. Teta- 
5 pi djumlah 

Kn tundjangan dari jang ber 
' wadjib. Dengan alat pertanian 
#sedikit mereka mentjari nafkah- 

berlada 

kentara kota “ini dibangun menurut 
satu rantjangan tertentu. Penduduk 

4 disini tidak dapat ngarkan sia 
« ram radio Holl: &. karena. itu, 

mereka mendengarkan warta-berita 
i Indonesia. Tidak heran djika 

penduduk disana mengarahkan per- 

berpengaruh besar atas pergaulan 
hidup disini. Fak-fak dikatakannja 
kota ketjil jg tidak mempunjai dja- 
lan jg pantas, tidak mempunjai ken 
daraan, karena itu tidak dapat disa- 
makan dengan Serui. 

Di “Merauke padi tumbuh dengen 
suburnja, dan kelapa karena melim 
pah hampir tidak terpetik. Disini 

£ missi jg berpengaruh dan hasil usa- 
—panja njata dalam masjarakat disini. 

Sedikit penduduk Irian un 
: tuk didjadikan pekerdja. 
2 Mengenai penduduk Irian di ka- 
takan oleh Prof. Lemaire, bahwa se 

(telah banjak bertemu dengan orang2 
asing, pikirannja mulai berubah ma 
dju, dan berangsur-angsur telah di 

ah mereka sangat kurang 
untuk pembangunan jang intensif. 

g ' Inilah rintangan jg sebesar-besarnja. 
Diantara 300.000 orang Irian ig 
langsung dibawah pengawasan Be- 
landa, hanja 15.000 orang jg dapat | 
dipekerdjakan. Tidak semua orang2 
pelbagai suku Irian jg dapat di per- 

|-gunakan tenaganja untuk pekerdja- 

an jg teratur. Dan sukarnja lagi 
orang2 Irian menaruh keberatan 

akan bekerdja diluar  kediamannja. 
Dan mereka sukar sekali dilatih be 
kerdja. Diantara 15.090 orang itu 
oleh perusahaan minjak diperlukan 
10.000 orang. Untuk penambang 

5 nikkel dipegunungan Cycloop diper- 
lukan 4.000 orang. 

Gadjih pegawai habis buat 
makan. 

Tentang keadaan dan penghidu- 
pan kaum pegawai di Irian, dikata- 
kan oleh Prof. Lemaire, bahwa me 
reka tidak berbeda dengan keadaan 
pegawai Hindia Belanda, dan semua 
nja dikongkong oleh peraturan kolot 
itu. Begitu pula peraturan gadjinja. 
 Selandjutnja akannja, bahwa 

| dikota-kota Irian lebih banjak pega | 
i : | wai dari pada penduduk - preman. 

| Gadji pegawai, terutama di Hollan- 
dia dari 8076 sampai 9076 harus di 
pergunakan untuk bahan makanan, 

| dan kesempatan untuk  menjenang- 
kan' hati seperti tontonan dan taman 

jaan tidak ada. 
, misalnja, banjak orang 

    

    

hafiannja kepada Indonesia. Zending | 

Perimbangan lelaki dan 
wanita 7:1. 

Jg lebih memberatkan penderitaan 
djiwa orang2 disana adalah keku- 
rangan perempuan. Diantara tiap 7? 
laki2 hanja ada 1 wanita. Dapatlah 
dibajangkan betapa pahitnja penang 
gungan hati mereka jg haus perem- 
puan itu. Mereka selalu teringat ke 
pada nona2 Indo jg banjak di Indo 
nesia. Dan alangkah baiknja djika 
mereka suka meramaikan Irian, ka- 

ta Prof. Lemaire. (Antara). 

Diterangkan lebih  landjut 
bahwa sendjata2 api jang dapat 
dirampas oleh fihak gerombolan 
dari fihak polisi jang dilutjuti 
sendjata2nja dinelbagai tempat 
di Atjeh, seluruhnja kira2 200 

Oktober fihak jang  berwadjib 

telah dapat menawan 610 orang 
anggauta gerombolan,  sedang- 
kan jang telah ditembak mati 
1400 orang dan jang menderita 
luka2 41 orang lainnja. Atas 
pertanjaan berapa  banjaknja 
anggauta2 tentara dan polisi di 
Atjeh jang telah menjeberang 
kefihak gerombolan, kapten Su- 
marhadi belum dapat memberi 

keterangan jang pasti. 

Achirnja dikatakan bahwa de- 
wasa ini pertempuran dengan 
fihak gerombolan masih berlang- 

sung terus, diantara anggauta? 
gerombolan jang dapat ditembak 
muati dalam “pertempuran? itu 
terdapat pula orang2 Djepang, 

demikian kapten Sumarhadi. 

responden P.I. Aneta selandjut- 
nja mendapat keterangan bahwa 
pemerintahan sipil di Atjeh Be- 
sar dewasa ini berdjalan baik, 

diterangkan bahwa dalam peme- 

gung djawab telah meninggalkan 
kedudukannja. Akan tetapi un- 
tuk melantjarkan pekerdjaan, 
pemerintahan ditempat2 itu lang- 
sung dioper oleh wakilnja. Dite- 
rangkan seterusnja bahwa sam- 
pai hari Senin telah datang 
beberapa orang tjamat kepada- 
nja jang semuanja menjatakan 
tetap setia kepada pemerintah 
Republik Indonesia. Diterangkan 
selandjutnja bahwa ia telah mem- 
beri instruksi kepada pamong? 
desa supaja mereka terus me- 
laksanakan pemerintahan seper- 
ti biasa dan berusaha menente- 
ramkan keadaan didaerahnja 

masing2. Pegawai2 pamongpra-   dja lainnja jang belum, mendaf- 
  

ka sekurang2nja separo dari 
akan tewas. Bagi mereka jg tidak 

njap. 

Curie menerangkan  seterusnja, 
bahwa kekuatan Bom Zat Air (Bom 
H) bisa diperbesar mendjadi ,,ukur- 
an-ukuran neraka”, mungkin bisa 
memusnahkan segala bentuk kehidu- 
pan didunia, baik manusia, binatang 
maupun tumbuh2an. Inilah artinja, 
apabila orang membitjarakan suatu 
perang dunia dizaman sekarang ini. 

Curie mengatakan seterusnja, bah- 
wa para sardjana sudah tahu, betapa 
banjak hal jang baik2 telah disum- 
bangkan oleh ilmu pengetahuan ke- 
pada ummat manusia, mereka tahu 
pula bahwa ilmu pengetahuan dapat 
melakukan peranan didunia jang 
damai. 

Jang salah bukanlah ilmu penge- 
tahuan, kata Curie, apabila tertjipta 
bom atom, bom H dan 'alat2 pe- 

rusak Jainnja. 
Adalah kewadjiban para sardjana, 

untuk menerangkan kepada rakjat 
umum, betapa besar arti perang du- 
nia modern: adalah tugas mereka 
untuk berbaris paling depan: dalam 
barisan orang2 jang bertekad bulat 
untuk membasmi bahaja2 itu untuk 
selama2nja. (Antara-UP). 

Rekord Ketje pa- 

tan Terbang 
Dalam Lk Satu Bulan Di- 

petjahkan 4 Kali 
Dalam waktu kurang dari sc- 

bulan, rekor dunia ketjepatan 
udara telah 4 kali dipetjahkan. 
Pada permulaan September pe- 
ngemudi udara Neville Duke te- 
lah memetjahkan rekor Amerika 
Serikat, ketika ia terbang dari 
pantai Selatan Inggeris. 3 Ming- 
gu kemudian, pengemudi udara 
Inggeris lainnja telah memetjah- 
kan rekor tersebut, jaitu Mike 
Lithgow dilautan pasir di Libya, 
dengan ketjepatan 1.186 km se- 
djam. 

Kini rekor dipegang oleh orang 
Amerika Serikat dan davat diha- 
rapkan orang Inggeris akan. me- 
metjahkan rekor Amerika Seri- 

kat jang baru itu.   | jg lebih suka bekerdja pada perusa- 
'haan partikulir daripada  mendjadi 

| pegawai pemerintah. Sampai seorang 
dokter pemerintah susah ' mendapat 
seorang djururawat dengan gadji 45 
gulden sebulan. Sebab: “perusahaan 
minjak berani membajarnja 
kali sebanjak itu. , 

  

Prof. ' Lemaire menerangkan, 
bahwa sengsara betul penghidu- 
pan pemana Indo jang pergi ke 

empat 

Didapat kabar bahwa Neville 

Duke mempunjai rentjana pergi 

tke Kalifornia dengan pesawat 

djetnja, dimana keadaan udara 

jet baik untuk terbang ren- 

Rekor ketjepatan udara 

jang baru. G 
Pesawat udara djet Amerika 

Serikat memetjahkan rekor dunia 

ketjepatan udara,  jaitu dengan 

1213 km sedjam di Kalifornia Se 

ialah: kemiskinan jang tak ada taranja, sebuah kotapun tak ada 
jang masih berdiri, pabrik2 musnah semua, sumber2 ekonomi le 

Bom-H Pentjipta Noraka 
Adalah Kewadjiban Para Sardjana Ut 

Elakkan Perang—Kata Prof Curie 
PROFESSOR Frederic Joliot-Curie, ketua ,,Dewan Perdamai- 

jan Dunia, malam Senin jl. memperingatkan betapa ngeri akibat 
daripada perang modern. Andaikata petjah Perang Dunia III, ma- 

djumlah penduduk Perantjis 
tewas, akibat2 perang modern 

Tito: Jugoslavia 
Tetap Negara 

Kominis 

KEPALA NEGARA Yugoslavia, 
Tito, hari Minggu antjam sisa kaum 
burdjuis ig telah dikalahkan itu, 
bahwa djika mereka berani berusa- 
ha merebut lagi kekuasaan, maka 
mereka akan dihantjurkan dalam 
suatu - gerakan jg lebih hebat dari 
apa jg telah dialami oleh kaum bur 
djuis dahulu. Tito menegaskan, bah 
wa ia tidak mempunjai niat untuk 
mengembalikan 
langgang kaum modal atau mening- 
galkan Komunisme betapapun erat 
Yugoslavia bekerdjasama dengan ne 
gara2 kapitalis dalam urusan2 luar 
negeri. Pernjataan tsb diutjapkan 
oleh Tito di Bjelovar dalam suatu 
upatjara berkenaan dengan ulang ta 
hun pembebasan Kroatia. 

(Antara). 

KEBAKARAN BESAR LAGI 
DI DJAKARTA. 

Saptu malam tgi. 3-10, dida- 
lam kota Djakarta terbit 2 peris 
tiwa kebakaran besar, pertama di 
Petjah-kulit, Gg. Burung Djakar 
ta Kota, dan kedua didjalan Roa- 
malaka, keduanja termasuk ke- 
wedanan Pendjaringan, bilangan 
Djakarta Kota. 

Kebakaran di Petjah-kulit, Gg. 
Burung, memusnahkan 106 buah 
rumah terdiri dari 260 pintu jg 
menjebabkan sedikitnja 1000 dji- 
wa kehilangan tempat tinggalnja. 
Kebakaran ini terdjadi pada djam 
19.30, dan baru dapat d,padam 
kan oleh Djawatan Pemadam Ke 
bakaran dan rakjat pada kira-kira 
djam 22.00. Kerugian ditaksir I.k. 
Rp 509.000.— - Korban manusia | 
tidak ada. 

putjuk sadja. Sampai tanggal 2 

Yugoslavia ke ge- 

tarksh diri diminta supaja se- 

staf komando keamanan. 
Mengenai keadaan 

diterangkan bahwa sekolah2 di 

bagaimana biasa, hanja djumlah 
|tenaga2 jang mengadjar kurang, 
sedangkan dokter2 jang beper- 
gian telah diminta dengan pe- 
rantaraan gubernur Sumatera 
Utara supaja kembali ke dae- 
rahnja masing2 di Atjeh. Dite- 
|rangkan seterusnja bahwa untuk 
memberi: kesempatan kepada 
rakjat dan para pegawai negeri 
luntuk membeli beras dengan 
harga murah, diadakan distribu- 
si dalam bahan makanan ini. 
Mengenai keadaan ekonomi 

daerah tersebut, dikataran ber- 
angsur2 mendjadi baik kembali, 
perbaikan perhubungan kereta- 
api di Luasan terus dilangsung- 
kan dan ditempat-tempat jang 
telah diamankan oleh tentara, 
pemerintahan sipil dengan segala 
alat2-nja segera ditempatkan 

e .. 3 | Kembali pula. 
Dari hentaaa penenang 1. Atas pertanjaan kesulitan2 
2 Dn Hanak os ta apakah jang  didjumpainja, di- 

djawab: ,,Saja belum mendjum- 
pai sesuatu kesulitan, akan te- 
tapi hendaknja antara pemerin- 
tah pusat dan propinsi ada un- 
lerstanding jang baik”, demi- 

rintahan disana tidak terdapat |. . A pe 
vacuum, meskipun disesuatu ambang Kn Besar, Abdul 

tempat, pegawai jang bertang- 1 La 5 
  

BEKAS P. M. MESIR ABDUL 
HADI TAK DJADI DIHUKUM 
MATI MELAINKAN SEPAN- 

DJANG UMUR. 
Diperoleh keterangan pada ma 

'am Senin di Kairo, bahwa bekas 
vperdana menteri Mesir Ibrahim 
Abdul Hadi, jang ketika minggu 
il didjatuhi hukuman mati oleh 
Pengadilan Revolusioner karena 
dipersalahkan melakukan peng- 
shianatan terhadap negara, telah 
Tirobah hukumannja oleh Dewan 
Revolusioner Mesir, mendjadi 
hukuman pendjara sepandjang 
umur. 

WILHELM PIECK TETAP 
PRESIDEN ATAU 

TIDAK? 
Parlemen Djerman Timur hari 

Djum”at jang akan datang akan 
memilih presiden bila Wilhelm 
Pieck telah menghabiskan waktu 
4 tahun selaku presiden Republik 
Demokrasi Djerman. Mungkin 
Pieck akan dipilih lagi, tetapi 
mungkin djuga ia akan meletak- 
kan djabatannja oleh karena 
Pieck kini sudah berumur 77 ta- 
hun. : 

PERANGKO PILIPINA DGN 
GAMBAR PRESIDEN 

SOEKARNO. 
Guna memperingati kundjung- 

an presiden Ouirino ke Diakarta 
dalam bulan Djuli tahun jang 
lalu, mulai tanggal 5 Oktober 
oleh kantor pos Pilipina telah di 
edarkan prangko2 jang memuat | 
gambar presiden Sukarno jang se 
dang menerima kedatangan re- 
kannja dari Pilipina itu. Latar be 
lakang dari perangko ini terdiri 
dari bendera2 kebangsaan Indo- 
nesia dan Pilipina. 

tjepat mungkin datang kepada | 

sekolah2, | 

Atjeh tetap dapat berdjalan se-| $ 

  

  

Ini bukan suatu pertundjukan akro- 
batik, tetapi adalah suatu pameran! 
ketangkasan menunggang motorfiets, 

gauta CPM dalam perweun Hari 
Angkatan Perang di Djukarta tang- 

gal 5 Oktober j.: 

  

Pangkalan Pem- 
bom- Atoom 

Didirikan Russia Dide- 
kat Berlin? 

KANTOR PENERANGAN anti 
Komunis di Berlin Barat hari Sabtu 
beritakan, bahwa Sovjet telah mem 
buat 2 lapangan terbang, 60 mil di 
sebelah Utara Berlin, jg dapat digu 
nakan oleh pembom2 atom. Di kata 
kan, bahwa dua lapangan terbang 
itu dibuat di Grosdoeln dan Vogel- 
sang. Lapangan terbang ig pertama, 

menurut rentjana, akan selesai da- 
lam waktu 2 minggu. Keduanja di 
perlengkapi dengan tangki2 bensin 
di bawah tanah agar ' pembom2 jg 
datang dari Rusia dapat mengisi mi 
njak dan kemudian meneruskan pe- 
nerbangannja ke tempat sasarannja. 

Demikian kantor penerangan jg an 
ti Komunis tsb. (Antara). 

Zog Terpaksa 
Gigit Djari 
Kekajaannja Di Mesir 

- Dibekukan 

Diumumkan di Kairo pada 
hari Minggu, bahwa milik bekas 
radja Albania, Zog, jang tersim 
pan dalam bank2 Mesir atas pe 
rintah djawatan padjak Mesir di 
bekukan menunggu penjelesaian 
tunggakan padjak jang harus di 
bajar oleh Zog. Menurut djawa- 
tan padjak Mesir maka Zog jang 
kini sudah selama 8 tahun tinggal 
di Mesir, untuk-sebagian besar 
dari pendapatannja tidak memba 
jar padjak berkat pertolongan 
bekas radja Farouk dari Mesir. 

Bekas radja Zog mempunjai ren- 
tjana untuk meninggalkan Mesir me 
nudju ke Perantjis pada tgl. 20 Ok- 
tober j.a.d. 

Harian:,,Al Misri” mewartakan pa 
da hari Sabtu jbl., bahwa tempat 
kediaman Zog telah diperiksa oleh 
polisi sesudah ada laporan2 bahwa 
Zog bermaksud pada waktu mening 
galkan Mesir untuk membawa se- 
djumlah besar emas. Setelah Musso- 
lini dalam tahun 1938 menjerbu Al- 
bania Zog.hidup dalam  pembua- 
ngan berturut2 di Junani, Inggris,   A.S. dan Mesir (Antara). 

  

Hukumlah 

internasional untuk menghukum 

ri dari 7000 kata dalam bahasa 

ngadilan sendiri. 

Tjara2 untuk menjiksa dengan ke 
ras ditjelanja, begitu pula, pengaku- 
an2 jang didapat dengan djalan ke 
kerasan jang digunakan oleh pihak 
komunis dan mengatakan, bahwa se 
mua ini harus dilarang dalam suatu 
undang2 internasional. Paus Pius me 
ngatakan selandjutnja, bahwa code 
undang2 hukum jg. dimaksudkan 
itu hanja harus ksanakan terha- 
dap kedjahatan2'” 1g paling besar, 
karena setiap ut —. untuk menutup 
segala pelanggaran2 hukum dalam 
suatu perdjandjian internasional akan 
mengalami kegagalan. 

  

   
     Dikatakam, bahwa — hukumannja 

akan sesuai dengan beratnja kedja- 

Pendjahat? 
. Perang 

Seruan Paus Pius XII Utk Diadakannja 
Satu Code Internasional 

PAUS PIUS XII menjerukan supaja diadakan code undang2 
pendjahat2 perang dan pelang- 

gar2 kemerdekaan umat manusia. Dalam suatu pidato jang terdi- 
Perantjis jang ditudjukan kepada 

wakil2 kongres undang2 penghu kuman ke-6 Sabtu pagi, Paus me 
ngatakan, bahwa mereka jang mulai mengadakan serangan2 agre- 
si, melakukan kekedjaman2 atau mengadakan pengadilan2 
telah diputuskan terlebih dahulu, harus dihadapkan didepan pe- 

jang 

hatan, dan bahwa hukuman2 jang 
sama akar berlaku lagi diseluruh 
dunia. Hal ini akan mentjegah pen 
djahat2 bisa menghindari pemeriksa 
an didepan pengadilan atau menda- 
pat hukuman2 jang lebih enteng, de 
ngan melarikan diri keluar negeri. 
Paus Pius menambahkan, bahwa ha 
kim2 jang netral harus digunakan 
terhadap pendjahat2 internasional 
karena salahlah djikalau hanja jang 
memang mengadili jang dimenangi. 
Sebaliknja Paus Pius: memperingat- 
kan agar hakim?2 netral itu djangan 
memihak kepada terdakwa karena 
mereka telah ditundjuk oleh penga- 
dilan. (UP — Pia). 

10 Tahun Pendjara 
(Hukuman Jg Dimintakan Bagi Buchari 
Didakwa Membantu Gerakan ,,D.1.” Kartosuwirjo 

DJAKSA J.B. SIAHAAN dalam reguisitoirnja jang dibatjakan dalam 
'sidang' Pengadilan Negeri Djakarta hari Senin telah menuntut hukuman 
pendjara 10 tahun dipotong selama berada dalam tahanan, atas diri 
(Achmad Buchari bin Hadji Abd. Hamid, Ketua II Putjuk Pimpinan Ge- 
rakan Pemuda Islam Indonesia, atas dasar tuduhan berbuat 2 kesalahan 

Idan pelanggaran jang dapat dibuktikan, jakni: 

I. Melanggar pasal 110 Jo .108 telah dilakukan selama 4 kali itu, 
KUHP, jaitu turut serta membantu telah didengar keterangan saksi2 

pemberontakan gerombolan terlarang Wali Alfatah, kini mendjabat kedu- 

    

anna 

Guiana 
Bergolak 

MESKIPUN kalangan2 resmi 
tak mau memberi keterangan ten 
tang maksud kapal pendjeladjah 

Inggris ,,Superb” jang dengan 
mendadak telah meninggalkan 
Bermuda pada hari Saptu, kala- 
ngan2 jang mengetahv” menjata- 
kan, bahwa kapal itu ada dalam 

jang diperlihatkan oleh 3 orang ang-: 

Darul Islam, jang bertindak memakai 
kekuatan sendjata guna merubuhkan 
negara Republik Indonesia dan 
II. melanggar pasal 124 KUHP, ja- 
itu dengan sengadja membantu kaum 
pemberontak D.I, dengan djalan me- 
lakukan tindakan2 jang menguntung- 
kan musuh, jakni melakukan perhu- 
bungan2 dengan Darul Islam, suatu 
perkumpulan jang berwudjud dan 
bertindak dengan memakai sendjata 
'untuk merubuhkan negara Republik 
Indonesia, atau dengan bagian Ang- 
'katan Perang D.I., antara lain untuk 
mendirikan Konsulat D.I. di Djakarta 
dan mendirikan komandemen Tentara 
Islam Indonesia Brigade Hasanuddin 
wilajah Sulawesi. 

Dalam  reguisitoir selandjut- 

nja, oleh djaksa Siahaan dite- 
rangkan, bahwa terdakwa Ach- 

mad Buchari dibebaskan dari 
tuduhan ketiga,  jaitu mendjadi 

anggota Darul Islam atau Ten- 
tara Islam Indonesia jang terla- 
rang menurut peraturan KMKB- 

DR tanggal 21 Desember 1950. 
Pembela terdakwa, Mr. Sudjo- 

no, sesudah selesai pembatjaan 

reguisitoir oleh djaksa Siahaan 

dan setelah beberapa saat lama- 

nja mengadakan  pembitiaraan 
dengan terdakwa 
minta waktu 2 minggu, jakni 

tanggal 19 Oktober j.a.d., guna 
membatjakan pembelaannja, si- 

dang jang dimulai pada djam 
11.15 kemudian ditutup oleh ha- 
kim Mr. B. Sjarif pada djam 
12.00. 

Seperti sidang2 j.., sidang pe- 
meriksaan hari Senin itu men- 

dapat perhatian jang tjukup be- 
sar. Terdakwa Buchari jang “a- 
lam sidang pemeriksaan berha- 

dju serba putih, tampak terang 

mendengarkan tuntutan huka- 

man djaksa atas' dirinja itu, ke- 

tjuali pihak keluarga terdakwa 

jang tampak mentjutjurkan air- 
mata, terdakwa sudah ditahan 

sedjak tanggal 2 Oktober 1951. 
Uraikan satu-persatu kesara- 
han terdakwa. 

Pada permulaan reguisitoirnja 
jang diutjapkan selama lk. 20 
menit, djaksa Siahaan menjata- 
kan, bahwa terdakwa Buchari 

terang seorang jang mempunjai 

kedudukan penting dalam D.I., 
atau setidak-tidaknja mempunjai 
hubungan dengan D.I. sebagai 
suatu gerombolan terlarang. Se- 
bagai bukti daripada uraiannja 

itu, oleh djaksa Siahaan disebut 

antaranja hubungan jang diada- 
kan oleh terdakwa dengan Much- 
lis,. seorang kurir Kartasuwirjo, 
jang oleh terdakwa dihubungkan 
kemudian dengan Wali Alfatah, 
jang pada waktu itu mendjabat 

kedudukan Kepala Interdeparte- 
mental Kementerian. Dalam Ne- 

geri bagian .urusan penjelesaian 

kepada Kahar Muzakkar di Su- 
lawesi sewaktu terdakwa pergi 

ke Makassar guna menghadiri 
konperensi wilajah GPII, kemu- 
dian terdakwa - sendiri menulis 
lagi sebuah surat kepada Kahar 
Muzakkar, jang isinja bersifat 

andjuran membentuk Komande- 

men Tentara Islam Indonesia 
Brigade Hasanuddin untuk dae- 

rah Sulawesi dan selandjutnja 

mengandjurkan untuk mendiri- 
kan negara Islam Indonesia, 
dan achirnja surat jang dikirim- 
kan oleh Kartasuwirjo, pemimpin 

D.I. kepada terdakwa, jang isi- 
nja meminta bertemu disalah 
satu daerah pegunungan. 

Hal2 dan perbuatan? terdakwa se- 
perti disebutkan diatas, — menurut 
djaksa Siahaan dalam reguisitoirnja 
itu, terang dapat dibuktikan merugi- 
kan negara R.I. dan menguntungkan 
bagi gerombolan D.I. Dg. mendjalan- 
kan dan melakukan perbuatan2 di- 
atas, terdakwa terang telah - mem- 

keganasan2 serta terror jang sema- 
kin mendjadi2 dilakukan oleh gerom- 
bolan D.I. jang sangat merugikan 
bagi rakjat dan negara. Dalam re- 
guisitoirnja itu, djaksa Siahaan tidak 
lupa pula mengingatkan hal2 jang 
bisa meringankan — terdakwa, antara 
lain disebut2 djasa2 terdakwa kepada 
negara dan bangsa Indonesia dalam 
masa perdjuangan mentjapai kemerde- 
kaan, masih mudanja umur terdakwa 

tersangkut dalam sesuatu perkara se- 
belum perkaranja jang sekarang. Wa- 
laupun ' demikian, kata  djaksa 
Siahaan, bagaimanapun djuga adanja 
djasa2 terdakwa kepada negara itu, 
terdakwa harus didjatuhi hukum atas 
kesalahan jang telah diperbuatrja 
jang sangat merugikan serta mengan- 
tjam kedudukan negara dan bangsa. 

Perlu diterangkan, bahwa dalam 
pemeriksaan perkara Buchari jang 

  

Buchari, me- ' 

| dukan Residen 
'Kementerian Dalam 
Fatah (kuasa usaha DL) serta tiga 
'orang dari kalangan Putjuk Pimpinan 

saksi 
Abdul Fatah jang bersifat memberat- 

! na £ 
GPII. | Ketjuali keterangan 

kan terdakwa, lain2 keterangan saksi 
hanja menggambarkan serta mendje- 

laskan audiensi jang diadakan antara 
P.P. GPII dengan Presiden dan Wa- 
kil Presiden dalam soal usaha penje- 
lesaian D.I. setjara politis. (Ant.). 

me RO AL LO AL LL LL LK 

Noot redaksi: Berita diatas 

rita singkat kita kemaren. 

PEMINDAHAN DJENAZAH 
KEMAL ATATURK. 

Djenazah Kemal Ataturk, pen 
diri Turki modern, pada tang- 
gal 10 November jad ja'ni hari 
wafatnja Ataturk, akan dipindah- 
kan ke sebuah mausoleum baru, 
jang didirikan ditengah2 kota 
Ankara. Demikian menurut sia- 
ran radio Ankara pada hari Ming 
gu. 

diperbantukan pada 
Negeri, Abdul 

ini adalah pengluasan daripada be- 

Me AL LL LS LO LL RA 

perdjalanan ke Guiana Inggris. 

Berangkatnja ,,Superb” telah 
memperkuat berita2 jang menjata 
kan, bahwa pemerintah Inggris 
menduga akan terdjadi  keribu- 
tan2 di Guiana. Telah diketahui, 
bahwa situasi di Guiana telah 
lama mendjadi buah ' perhatian 
London. 

Pada bulan April tahun ini, 
penduduk dari Guiana Inggris 
telah memilih pemerintahnja jg 
pertama berdasarkan pemilihan 
umum, pada waktu undang2 da- 
Sar jang baru mulai berlaku. Da 
lam pemilihan itu Partai Progres 
sif jang dianggap bersimpati ko- 
munis telah memperoleh kemena 

| ngan jang gemilang. Dan sedjak 
itu hubungan2 antara pemerintah 
kolonial Guiana dan pemerintah 
Inggris mendjadi tidak memuas- 
kan. Beberapa anggauta dari pe 
merintah sekarang telah .mengada 
kan kundjungan kenegara2 ,,di 
belakang Tirai Besi” dan Jain2- 
nja tak mau pergi ke A.S. Demi 
kian AFP. (Antara) 

  
  

  

Nota-Baru 
Untuk Desak Diad 

Disiapkan 
akannja Pertemuan 

4-Besar Guna Bitjarakan Masalah Djer- 

man Dan Austria: Eden Ke Moskow? 

serta bahwa terdakwa belum pernah 

MENURUT SUMBER2 dip 
Serikat, Inggris dan Perantjis kini 
baru sebagai suatu pertjobaan lagi 
pertemuan 4-Besar dengan Sovjet 
salah2 Djerman dan Austria. Pa 
pan sedikit bahwa Rusia akan 
tetapi apabila pihak Sovjet deng 
maka sikap Sovjet ini menurut 
perkuat pendirian bahwa pihak 
wab atas diteruskannja pemisahan 
dan pendudukan di Austria seka 

Sebagai diketahui pada minggu 
jang lalu pemerintah Sovjet telah 
memberi nota djawaban jang sa 
ngat pandjang tetapi jang sama 
sekali tidak menjebut2 undangan 
negara2 Barat supaja diadakan 
konperensi 4-Besar di Lugano pa 
da tanggal 15 Oktober jad. untuk j 
membitjarakan -kedua masalah 
tsb. Dalam nota itu pemerintah 
Sovjet sebagai gantinja mengusul | 
kan supaja diadakan konperensi ! 
5-Besar, termasuk RRT, untuk | 
membitjarakan masalah? jang me | 
njebabkan ketegangan dunia. 

DUA SURATKABAR INGGRIS 
penting jang jang hanja terbit pada 
hari Minggu ,,Sunday Observer” dan 
Sunday Times” kedua2nja telah 
memberi komentar mengenai 
mungkinan diadakannja pertemuan 
4-Besar dan suatu penjelesaian anta- 
ra negara2 Barat dan Sovjet Uni. 

Sk. Sunday Observer” berpenda- 
pat bahwa djika mau negara2 Barat 

muan dengan Sovjet Rusia. Setelah 
mengatakan bahwa tjara2 sekarang 
dengan harus diakui hanja menimbul 
kan djalan buntu, dan bahwa tukar- 
nota dikemudian hari hampir dapat 
dipastikan tidak akan membawa se 
suatu hasil pula, sk. itu menjerukan 
supaja perdana menteri Inggris Sir 
Winston Churchill dan menteri luar 
negeri Anthony Eden mengambil ini 
siatip lagi untuk mejakinkan rekan2 
mereka di Barat bahwa suatu perte- 
muan dengan Sovjet Rusia dalam 

waktu sesingkat2nja hendaknja dia- 
dakan. 

bantu gerombolan D.I., demikian en 3 
djaksa Siahaan, jang selandjutnja Sk. Sunday Times” menulis bah- 
mengingatkan kepada hakim akanj Wa Amerika sekarang sedang mem 

pertimbangkan tawaran sistim djami 
nan2 non-agressi kepada Sovjet Ru- 
sia sebagai suatu tjara untuk meagu 
rangi ketegangan dunia. 
Menurut ,,Sunday Times” dua ben 

tuk alternatif pada waktu ini sedang 
dipeladjari untuk nantinja mungkin 
diadjikan kepada konperensi 4-Be- 
sar: 1. Suatu perdjandjian non-agres 

Sovjet Uni dan Djerman: atau 2. 
Pembentukan suatu ,,negara netral” 
di Eropa, mungkin sekali Djerman 
Timur(?) dengan pembatasan djum- 
lah pasukan2 jang ada dimasing2 pi 
hak. (Antara). 

Surat Churchill kepada 
Malenkov. . 

Kementerian luar negeri Inggris 
pada hari Minggu menjatakan tidak 
tahu-menahu sama sekali mengenai 
kabar2 bahwa perdana menteri Ing-   

ke-! 

sekarang dapat mengusahakan perte : 

si antara Amerika, Inggris, Perantjis 7 

lomatik di Washington, Amerika 
sedang mempersiapkan nota 
untuk mendesak diadakannja 
Rusia untuk membitjarakan ma 

da waktu ini hanja terdapat hara 
menjetudjui undangan baru ini, 
an tegas menolak undangan tsb., 
pembesar2 Barat dianggap mem- 
Sovjet-lah jang bertanggung-dja 
Djerman mendjadi dua bagian 

rang ini, 

gris Sir Winston Churchill telah me 
njurati perdana menteri Sovjet Geor 

gi Malenkov dalam mana ia mengu 
sulkan pembitjaraan2 “antara 4-Be- 
sar pada tingkat setinggi2nja. 

Menurut surat kabar mingguan 

Inggris. ,,Smmday Pictorial” surat itu 
katanja telah dibawa oleh duta be- 
sar Inggris jg baru di Moskow Sir 

| William Hayter ketika ia mulai dija- 

-batannja baru pada minggu jl. Sum- 
ber2- resmi “Inggris “dalam pada itu 
mengemukakan bahwa Hayter sege- 
ra minta pertemuan dengan menteri 
luar negeri Sovjet Molotov setelah 

lia tiba di Moskow untuk menjampai 
kan surat2 kepertjajaannja. 

soal2 D.I. Selain itu terdakwa Churrhill supaja usahakan (Antara): 

telah pula membawa surat Soh- Konperensi tingkat tinggi Eden ke Moskow. 
by, anggota Komandemen 'Ter- dengan Russia. Harian2 Inggris jg terbit hari 
tinggi T.LI. untuk diserahkan Minggu katakan bahwa menteri luar 

negeri Anthony Eden mungkin akan 

pergi ke Moskow untuk  mengada- 
(kan rundingan pendahuluan bagi di 
“adakannja konperensi 4 Besar. Ray- 
nold News (Buruh) beritakan, perda 
na menteri Winston Churchill hari 
Sabtu j.a.d. akan mengumumkan ten 
tang akan perginja Eden ke Mos- 
kow. 

Harian ,,Sunday Express” djuga 
beritakan, bahwa menurut ketera- 
ngan jg diperoleh Tom Obrien, be- 
kas presiden TUC, Eden akan pergi 
ke Moskow. Tetapi menurut harian 
ini, berita2 tentang Eden akan pergi 
ke Moskow, telah dibantah oleh ke 
menterian luar negeri Inggris. 

Idjazah SMA 
Seharga . 
Rp.:500 

Pemalsu?nja Ditangkap 
Di Surabaja   OLEH polisi Surabaja telah di 

tangkap orang jg bernama R.S.D. 
ig tinggal di Kedungrukem Gg. Te- 
ngah. Dua (Surabaja), karena ' telah 

(dituduh memalsukan dan mendjual 
idjazah2 SMA Negeri bagian A utk. 
tahun peladjaran 1949/1950. 

Idjazah jg dipalsukan setjara de- 
mikian itu telah didjualnja kepada 
.K., "seorang murid kelas H' SMA. 

Menurut  pengakuannja, IK. telah 
membajar untuk harga idjazah jg di 
palsukan it Rp 500,— kepada 
R.D. Sewaktu ditahan, pedagang 
idjazah itu telah menerangkan kepa 

Ida polisi, bahwa ia telah mendjual 
berpuluh2 idjazah untuk Rp: 500:— 
selembarnja. Djuga ILK. telah di ta- 
han oleh polisi, karena dengan idja 
zahnja 'ig palsu itu ia telah menduft- 
tarkan diri sebagai mahasiswa, demi 
kian diterangkan oleh polisi kepadu 
P.I. Aneta. " 

  

Rp. 50.000.— 
21161 158624 

202340 

Rp. 5.000.— 
102035 90500 
305488 66984 
250565 147098 
179413 154850 

“Rp. 1.009.— 

301251 31360 
124155 49634 
139836 219670 
166318 184777 

35830 96070 
290036 

158624 
105874 
273343 

172524 
LD PPL, 
85455 

267384 

187802 
264085 
225781 
290454 

47034 
235270 
299824 
195826 

176731 
279109 

151956 
78428 

212132 
220705 
308455 
189612 
195788 
101721 
44057 
178596 
23601 
44691 

260852 

42939 
145596 

107443 
170362 

85664 
63620 

153404 
115895 
236093 
20431 

160321 
197296 
125046 
395389 
250333 

135078 
143034 

192859 
53417 

120243 
284466 
306542 
267324 
209191 
299937 
143692 
154916 
125883 
244416 
179700 

29815 
24281 

211603 
147428 

120151 
101833 
21472 
49700 
76616 
95181 
73934 

177872 
217173 
113196 
258768 
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# 

| senang disana. 

2 

Irian sebagai ,,kuli kontrak” dgm latan hari Sabtu jl. Pesawat uda- 
harapan penghidupan akan lebih ra FD 4 ..skyray” jang dikemudi- 

: kan oleh letnan udara Jame 

Diantara mereka banjak Verdin telah mengalahkan rekor 
dibawah umur, jang hidup di jang dibikin dalam bulan Septem 
bangsal2 seperti dimasa Djepang. ber di Tripoli seorang letnan uda 
Setengah mereka diam dan tidur ra Inggeris Mike Lithgow, de- 
didalam lemari @s jang tidak di ngan ketjepatan 1186 km se- 
pakai lagi. Setengah mereka ada djam. Tingginja terbang adalah 
jang sangat ketjewa karena pahit kl. 30—40 meter. Ketika menda- 
nja penderitaan disana, sehingga rat, Verdin mengatakan bahwa 
mereka memandjangkan rambut- penerbangan adalah berhasil baik 
nja seperti pedjuang2 Indonesia dan ia tidak mengalami ganggu- 
dimasa revolusi, “0 an2 udara.   207814 

305047 
221299 
283122 
105824 
13579 

264692 
126815 
160225 
80175 
26738 

164906 
303794 

213057 
196444 
214138 
160085 
298037 
235889 
250915 
245141 
207708 
231611 
83919 
33385 

284332 

253141 
144500 
197314 
34162 
84079 

104696 
125656 
258349 
39521 
196319 
78535 

226894 
58951 

73892 
258231 
191503 
195092 
46680 

107046 
162876 
234010 
279084 
25745 
154529 
178440 
43825 

155317 
200741 
284854 
24627 

119653 

65772 
100766 
109038 
2001/ 

204734 
36839 

105089 189011 
63961 235865 
56442 305980 

250837 22480 
118963 19276 
117147 181615 

Rp. 500.— 
11157 157407 

159904 295060 
149936 249590 
115482 169894 
175875 58016 

214644 
259610 
203490 
171208 
283308 

25170 
187370 
79612 
69494 

293467   

v 

85196 
156117 
121410 
"224817 
188028 
204860 
203257 
216087 

39284 
44656 

264843 
214926 
226850 
163603 
229336 
268530 
130972 
21941 

150572 
37603 

223889 
267515 
144310 
186205 
153260 

154542 
177083 
156176 
96659 
55252 
100008 
129546 
115434 

211821 
219493 
280287 
286130 
306225 
204143 
146049 
123612 
309351 
268344 
21267 

291653 
160146 
80479 

289592 
182763 
221886 

268870 
273865 
256873 
57861 
21040 

278272 
165435 
TI2AT 

273409 
207017 
234078 
219675 
41418 

: 83050 
54930 

185738 
267375 
243496 
19829 

165348 
158411 
175374 
213195 
100900 
123351 

24468 
182117 
299846 
174146 
193471 
100811 
194285 
107952 
219303 
204347 
290811 
207000 
282505 
29113 

270417 
129759 
264601 
256656 
203536 
212079 
95865 
105826 
221024 
219336 
251715   

Untungkah Tuan Sekali Ini? 
121902 
62006 
215522 
114343 
19461 

285265 
224616 
158091 
238810 
152851 
167554 
tel195 

267094 
69204 
122041 
291692 

86384 
133929 
266815 
42889 
185894 
10462 
52696 

214081 

128349 
264579 
53331 
21350 

46533 
204870 
286768 
264820 
35402 
63248 

253049 
33120 

63349 
198510 
52646 
90764 

218217 
250960 
236380 
216209 
103860 
241380 
196822 
94157 

221347 

240718 

148248 
207974 
286264 
275135 
320103 
247094 
214570 
23483 

229002 
62623 
162322 
195475 
278347 

90274 

304240 

50017 
161611 
217089 
260581 
170759 
41873 
161540 
115772 
32774 

294704 
207966 
219171 
79480 

92441 

88984 

149158 
240346 
255416 
295102 
95808 
36011 

205865 
260232 
174866 
201387 
212839 
170622 
249925 

113754 

137373 

26761 
20550 
153695 
309157 
293455 
264522 
204025 
82498 

211125 
145207 
189115 
24286 

303186 
195487 
281592 
236484 
134537 
266072 
15.559 

113091 
203073 
175045 
12530 

280590 
193733 
83217 

94130 
274864 
106192 
281382 
194532 
170967 
195150 
153059 
106316 
230216 
117298 
43301 
127143 

99718 
223210 
246570 
93531 
10024 

122171 
191144 
154033 
45205 

207211 
266911 
295211 
99579 

56955 
101739 
294389 
12574 

263892 
281853 
151896 
156528 
16024 

269327 
251385 
208883 
100089 

19657 
85226 
110390 
137020 
243563 
13711 
44569 

108589 
160434 
28745 

218984 

267805 

39068 
255019 
223605 
138050 
155638 
171123 
215304 
177218 
22185 

204270 

TEkhol 
46250 
97868 
16360 
22299 
50962 

173762 
188897 
40135 

236375 

211648 
280823 
216728 
37967 

154963 
123310 
160631 
51421 
113647 
302055 
130171 

Rp. 250.— 
309400 43790     18281 

139792 

208473 

122836 
126442 
151906 
141846 
69488 

238388 
213623 
106903 
103185 
132333 
59614 
10034 

143905 
87059 
46550 
30007 1 
308582 
255928 
92147 
123452 
271618 
252605 
235726 
90122 

60951 
186716 
250732 
297578 
208203 
112646 
10258 

184976 
127850 
279032 
182930 
174090 
185584 
82499 

137873 
71622 

239884 
212935 
248450 
157972 
12190 
100102 
300327 
268254 
41622 

100069 

146676 

24020 

63829 
235073 
42380 

201354 
86812 
40802 
52703 

105325 
22021 

204630 
146118 
92333 

299984 
261827 
“286640 
214412 
281942 
138338 
243601 
11302 
121128 
234886 
133530 
10799 

125961 

96532 
196221 
10588 

242317 
306061 
204563 
14737 

290318 
277810 
201383 
155987 
95828 
15538 

114366 
132967 
201615 
151889 
267044 
30423 

101855 
298952 
45221 

256209 
209925 
304054   (Akan disambung)  



  

  

Pelawak djaman atoom muntjul pula 

  

  

In aan . momen i 

SOLEX BROM 
In Ya 

Masih dapat mendaftarkan pada: | 

N. V. Handel My HIN YOE 
GENERAL IMPORT DIVISION 

BODJONG 27 — TELE 160 — SEMARANG     
  

N er 

x , 

oleh Kantor Dagang : 
  

DITJARI 
seorang AA ) 

Tamat Sekolah Dagang/ Sekolah Dagang Menengah 
atau sederadjat dengan itu dan/atau jang berpenga- 

5 bana Sean peraga nan alat2 teknik, listrik, dsb: 
| Untuk ditempatkan di JOGJAKARTA. 

Surat-surat lamaran tertulis dialamatkan kepada surat-kabar | 
$ ini dengan No. 4/2981. 

      

     

  

     
Sjarat2 : 

      

  

  

   

  

  LL LL LL Uu 
Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
akan terdjadi dikemudian hari, 
tentulah banjak Halangan2 dan 
Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 
kan. Periksakanlah djika kau hen | 
dak memetjah kesulitan? penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan. 

  

Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil 

Praktek Umam Path dal YM, 8. Rahat 
Djam bitjara : 5  Occultist. | 

Seteran 109 — Semarang, 
Djam bitjara:  9—12 pagi 

utan sore | 
TEA AAA 

Rumah: djam 7.00— 9.30 
. djam 4.30— 6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 : 
SAN ENA NEK   

  

CLICHE : 

  

  

Surat Pudjian - Pengobatan dari djauh 
Seribu untung dan bahagia, 

dan beribu-ribu terima kasih 
kami utjapkan, kepada ba- 
ak: R. M. DARMOTJARITO- 
ABIB OCCULTIST — jang se- 

karang telah pindah di WIDU- 
RAN — Muka Gedung bioskop: 
»STAR” - Solo. Jang telah me- 
ngobati sakit kami dari penjakit: 
T.B.C. jang telah puluhan tahun. 
Setelah dapat rawatan Lahir dan 
Batin dari djauh, dengan waktu 
jang singkat, penjakit kami jang 
mula2 selalu batuk darah, dada 
seperti ditebak STOOM, seperti 
sulapan, penjakit kami bisa sem- 
buh sama sekali, dan PET-MAM- 
PET, darah tidak keluar lagi, se- 
terusnja, hingga kami sekarang 
telah sehat wal-afiat. Ini suatu 
bukti jang njata, dan harap men- 
djadikan perhatian pada kalajak 
umum hendaknja. 

31 

  

Hormat kami : 

DIOEMAKOEN. 

Peg. Kefjamatan Nawangan 
— PATJITAN. — 

  

UNDANGAN 
Dengan djalan iklan ini, dengan hormat kami mengun- 

| dang kepada 2 orang wakil dari semua Partai-Partai politik 
dan organisasi massa jang ada didaerah Kota Besar Sema- 

| rang untuk hadlir dalam pertemuan jang kami adakan pada 
| hari KEMIS malam tgl. 8/9 OKTOBER. 

Tempat : diruang sidang Kota Besar Semarang. 
Dimulai: djam 7 sore, untuk membitjarakan sekitar hari 
peringatan ,,Pertempuran lima hari Semarang”. 

          
PANITYA | 

PERINGATAN | 
| »PERTEMPURAN LIMA HARI 

ana anna 
” 

|. Jang belum terima surat SEMARANG 
| undangan harap berhubu-s 

ngan dengan Sekretariaat, Ketua, | 
Purwodinatan 50 telp. 684. & : | 

TIKPT O,   141/Bap/53. | 
Be gan Be NN Span aa Seo 

      

  

     

| RALAT. 
Ini |- Adpertensi dari Penerbit ,,Sri 

: Wetan | Erlangga” Semarang jang dimuat 
hari Saptu tg. 3 Oktober terdapat 

d.m.b. kekeliruan. Perkataan ,,Wragad 
Orion (pengirim Rp. 0,75 seharusnja ja 

' lah : : 
5 Pramana WRAGAD PENGIRIM Rp. 1,50 
I—TL— X. LARDY PARKS LALU 

9 ELIZABETH TAYLOR 

(17 th) ASERRA JANG MENBAHAGIAKAN) 

' PERANG KOREA BERACHIR!? 1 
BESOK MESIR AKAN ADA APA???!1 1 
M ALAM PERANG ? Buku 

premiere pe 2 

5. 
ape Isinja al.: " 

(17 th.| 

-Mengisah- Mg 
kan seo- | 
rang bin- 
tang film “3 

Ne nga, zIVWNYa dirinja se. 
aan 2 # Ramalan Ronggowarsito, a.l.: 
Pr - artinja ramalan in ???): — 

oran ai (Apakah ma'nanja ?)! Sa p | 

dagu - nesia, untuk memilih hari terbaik dan saat tertepat guna 

Mengapa is juri i i tak dan kelakuan orang, — " nja! Patut 2 fjuri, melihat nasib, wa 2: 

sebagai." ente aa ana 
tuladan. ia Kata and GA 3 

  

ni malam pengab.: 5.- 7.- 9.- (13 th) 

Dean Martin — Jerry Lewis — 4 

»IHE STOOGE" (Si Tolol) 

INI DAN BESOK MALAM 

METROPOLE 5,15-7.15-9.15 (13 th.) 
Dean Martin — Jerry Lewis 

JTHE STOOGE” (Si Tolol) 

  

dlm. sebuah 'film jang maha hebat 
Tutju-nja! 

INI DAN BESOK MALAM 

DJAGALAN ” 7.-9.— (13th) 
Judd Holden — Aline Towne 

nZombies of the Stratosphere' 
Serie II (Tammat) 

Penjerbuan orang2 planeet ke bumi 
jg akan menghanfjurkannja !. Apakah 
dapat menghalaukan bei -nja? 

(€ Persediaan terbatas. 1 

Badan Penerbit :   
  

  Ra 

ANGLO ISTIMEWA TJAP JEHA 

SEPERTI Saksikanlah sendiri............!!! HEMAT 
   

  

y Ta GAS 

TOEPA TA'DAPAT 
BersiH Dikipas! 

DAPAT DIBELI: 
Toko Buku UNITY 

Toko SAN DIMAS 

Toko TIMUR BESAR 

Toko TONG HIEN 

Masih ditjari AGEN” BARU. 
istributeur: 

| Distriputest AC rIVUM 

| Ta LL RL LL AL LL AE 

Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. $ 

djadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 
gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), — " 
lan mulai dzaman Purba sehingg : 
lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, al. ,,Wong agung kesing- 
gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, 
hat terangkat.” — “..Kupasan Djojobojo, al.: ,, . 
sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 

sama mengedjar ilmu pengetahuan...... ? (Sudahkah kini dzaman Kolosem 

mendirikan rumah, pindah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, 

kok akan or mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, 1 $ 

dan Kesehatai an jang penting dalam penghidupan manusia »5 —— 2 Sed 

donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, odjo 

Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram, Dza- 

man V.O.C. dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini! 

Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan 

luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 

Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 

taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang !!! 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 

bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar 

2 warna jang tjantik molik hanja............ 

Luar kota tambah ongkost kirim 1076. 

KWA GIOK DJING 
Dji. Kramat No. 2—4, — KUD US. 

  

Seteran 44 

Bodjong 57 

Kintelan-Lama 29 

Tjandi Baru 55 

Bulu 2 - Semarang - Telef. 1232. 

Se LL LA LL LT LL LL LE LK 

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
"ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

  

   

            

   

suatu bahan 
rusaknja gigi. 

AG patrnanatah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaira 

melekar pada gigi akan hilang lenjap-seperti embun kena sinar 
matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

PENS -I-103-6, 

   

  

mudjarab jang dapat menrjegah 
Akan terbukti bahwa semua selaput jang 

dalam Waktu 7 hari!     
# 

pan nanti 
4 2 

Hae 

Pepsodent kwalitetnja terdjamlas 

Karena Pepsodent terpelihara 
dalam. tube aluminium 

    

  

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda'tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
  berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
  

pi-mim, 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,,JARIANOL”. 

  

Special Buat Laki2 harga per botol ....o.oo.eoooo... Hi Rp. 20.— | 
,OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol at Dam 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ......co. sda 10.— 
sBLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10076 tidak luntur. - 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10-—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. $ 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- | 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga | 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng | 
dll. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 

3 

| Telah berdiri : 
| BIRO ARSITEK - INSINJUR - ANEMER TRI BUDAYA 
PERWAKILAN SEMARANG - pada tgl. 2 Oktober 1953, | 

| beralamat di: Djalan Pontjol 204 Semarang. 
| 

  

Rp. 25—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special | 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata | 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—, Obat-Obat dikirim di- | 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1040. Untuk | 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 

  
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ » 30.— 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan .............. » 100.— 

SOLEN BAM MOS 2 ema nak Pn anna ia aa ee opa a ane HER . 50.— 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... SIS 
NOHAIR., Obat hilangkan rambut .......oooocoo oo Woo. ». 10.— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
dan anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
Rp. 10—, i 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
H.M.H., Dji. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
PORE 8. 
Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,,PUNJAB 
STORES” P, Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr., Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabajas Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang: Toko 
DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang: Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 
jur, Balikpapan) Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar: Tabib 
GASITA, Ondomohen 24, Surabajas ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, 
Solo: Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: M. A. MIRZA, 
Pontjol No. 40, Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung), 
A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palembang), Perusahaan 
Masin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta, MOHAMED AMIN & CO., Sa- 
marinda, Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Madiun: Toko INDONE- 

| . PERENTJANA DAN PEMBORONG BANGUNAN SIPIL 

  

Pasvorm — Kwaliteit Tinggi — Harga 
—. pantas— Terdapat di mana-mana 

  Pas 

  
    

SIA, Pabean Utara 38, Surabaja, B. H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, 
Bali: S. H. HAMDULAZIZ, Kapraban Wetan 23, Solo: KHAIRUDDIN 
& SONS, Djalan Guntur 30-32, Djakarta, Toko PAKISTAN, Djil.. Raya 
No. 203B, Sukabumi, SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong 14 
Priok, Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: M. ALI Y# 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 4 
dang. M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima, Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Floress Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 2 

    

     
   

      

  

          

   

    Wait and see 

    

  

     

  

SAPTA PUDJANGG 
Ilmu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 
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#  Sjair Pan Pn “Turik Ne 2 
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  1 CAME UP INA LITTLE BUT HOW DIP You AKI PUNNO— BUT 

INALLEY, SAW MIDAS JONES | | GET ouTz Tkis LooKs Y TM GLAp TM 
-STANDIN' ON TH' BANK Or | | Like sorip Rock! 1 
TH! CREEK, MOTIONIN' TO | Ps 

       

   

  

“ WHEN YOU GOT SUCKEP 
UNPERGKOUND BY THAT 
WHIRLPOOLZ HOW DIP 
YOU GET BACK HERE? /' 

1 | JACK, WHERE DID YOU GO 
   

    

    

— Saja telah datang 
di lembah ketjil, melihat 
Midas Jones sedang ber- 

  

  

— Tetapi bagaimana engkau da- 
pat keluar? Ini kelihatannja seperti 
batu -padas jang: keras, : 

pit 2 pe 

kemana engkau pergi, 
waktu engkau terserot kebawah ko- 
lam jang airnja berputar2 :itu? Ba-   

  

PASANGLAH ADPERTENSI 
dalam Harian 

Suara Merdeka"   
Typ Pertjetakan Semarang,   

diri . ditepi sungai ketjil, 
memanggil2 saja, lalu..... 
Pa pruk, Itulah semua, 

gaimana engkau ' dapat kembali di- 
sini? 

| — Saja tidak tahu — tetapi saja 
gembira' ada disini, s   

/ sa 

I GOT A LUMP ON YWED BETTERN 
MY HBAD LIKE-AN: | GET BACK TO 
EGG— WHICH YA TOWN AND 
'REMINDS ME—') SEE A DocToR! 
TM HUNGRY! 

  

    
    

  

—— Kepala saja bendjut  se- 
perti telor — jang mana meng- 

“Ingatkan saja... saja lapar. 
D5 Lebih baik » kita: kembali 
ke kota dan mengundjungi dok- 
ter. 

if tadi untuk membeli. 

The 
As 9t, 

: UTJAPAN 
# TERIMA KASIH disampaikan kepada segenap tamu-tamu/ 
$ handai taulan/S.B. Kesehatan Rt. Pati, jang telah mengan- 

tarkan djenazah isteri saja, pada hari Senen $ Oktober 1953 
| djam 14.30 di makam Ploso, Kudus. 

: Hormat : 

SOEPA?'AT 

dengan keluarga. 

  

  

  

Para Dokter-Rumah Sakit & Apotheek 
Dari persediaiin kami dapat mendjual: 

HANAU HOOGTEZON lampu bestraling 
HANAU SOLILUX 8 Ts 
HANAU SOLIPUT 3 jr 
SIEMENS SONOSTAT buat alg. praktek 
HALLO ZEPHYR STERILISATOR hetelucht 
SIEMENS WANDBOORM ACHINES 
SIEMENS ,,FIDUS” DENTAL-UNITS 
SIEMENS DENTAL-STOEL 
SIEMENS COMPLETE SPUWBAKKEN 
BAISCH INSTRUMENTE NKASTEN 

Lain2 medische, electro-medische apparatuur dapat diminta 
offerte pada 
SIEMENS & HANAU AGEN DJUAL DJAWA TENGAH: 

Firma SIDODADI 
Dji. SETERAN 87 — SEMARANG — TELF. 1159. 

Me aan 
  

           

Lotre Kedu - Siapa Tahu 
Untuk kantong penuh, uangsebesar Rp. 10:01 ga 
Rp. 15.000,— kurang artinja. 

atau 

Tetapi kanteng jang masih 
sisa Rp. 5,— baik djuga memiliki. Gunakanlah sisa uang 

Lotre Kedu - Siapa Tahu | 
  

  

SALA ANAKNNNE Er kreKkrKakkka KIE EEKKKE REK EKKEKKKI 

  

PER 

     
PA : Bina DB EA" 
2 Tt Ms Te Bi Tr si 

“PA NOANARAN 159.TELP 1556, SEMARANG. 
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2 CITY CONCERN CINEMAS ke 
K3 

  

  

Ini Malam d.m.b. tu. 17 th. 
DICK POWELL - RHONDA FLEMMING 5.-1.-9.- 

Terrific Thrill 
BY DANGER" E. Excitement! 

& Man with agun and a Backstreet Beduty1 .. ... 

Heibat! — Serem! — Gempar! 

3 TA AA SUSAN HAYWARD— LEE BOWMAN 
.S M A S H U ya The Story of 

a woman 
How lonely must a woman be ....before she does what 
»Angel“ did! drama Unigue of love and regeneration! 

GRAN D — TREVOR HOWARD-RICHARD ATTENBOROUGH 
57 9, — SONNY TUFTS—JAMES DONALD' 

»GIFT HORSE 
pjonten Naval story of the Century. Based on the 

azaire Raid“: Penuh sensatie ! Gempar !: 
Ini malam penghabisan, 

INDRA 
5.51 —9.— 
BERBARENG 

ROYAL 
5.30 — 1.30—9 30 

Ini Malam premiere (m. 13 th.) 

  

  

  

  

Besok malam premiere: ROSENANI—AHMAD MAHMOOD 

INDRA SITI TG. PERAK 

  

Ba mud atas 
BERBARENG 29 Ayer Mata 

(ROYAL Kisah jang membikin para penonton 
85-30 -7.30-—0.30 tenggelam di lautan #er Mata, 

Po (a17 tb) Memikat dan Menggermperkan | 
| ROXY Ini Malam penghabisan (m. 13 th.) 

NAN JANAES CRAIG - LUCILLE BALL 

»Valley of the Sun" 
Penuh sensatie gempar. 
« DANA ANDREWS—CARLA BARLENDA 

(13 th. CLAUDE RAINS ) 

»SKALED CARGO 
mmm KATAL RAHASIA. Verborgen ladinng os 

Besok malam ., 

| “MEN RPRA  


