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   DARI KALANGAN 
keterangan, bahwa dalam s 
Selasa malam itu, | 
mengganti . 

lam kalangan pamor 
menjatakan sebagai pe 
itu akan berpengaruh | 
takan di Atjeh dj m 
ze”, (Pilihan jang baik). 

  

   

    

Dima 
Voroshilov? 

UNTUK KE-EMPAT kalinja 
dalam tiga minggu ini, marsekal 
Mn Voroshilov, 
ovjet Tertinggi, tidak ha- 

diri pertemuan resmi Sana ari 
Selasa. Pertemuan ini ai AN 
sepsi jang disel 
duta besar pertama dari ai Republik 
Demokrasi Djerman Timur, sete 

  

       

  

Djuga: pada “resepsi Hat Foroshi- 
lov diwakili oleh Tarasov. 

Untuk achir kalinja — Voroshilov 
tampak dimuka umum dalam balan 
Agustus, jg dalam rapat dewan So- 
vjet Tertinggi: Selandjutnja dalam 
upatjara2 resmi, seperti penerimaan 
surat2 kepertjajaan dari duta besar 

|... Albania, duta besar Mesir, peneri- 
maan delegasi Korea Utara, marse- 
kal Voroshilov jg berusia 72 tahun 

ba AAN oleh Tarasov. (AFP). 

sat Kena 

  

   
2 Ht. aa 
Di Universitet Rangoon? 

| 4 pemerintah 
Birasia Selatan: : enerangkan, 

(Trotlayny” di EM itu jalah 
gedung Universitet Rangoon. Be 
berapa dari dokumen2 jang hari 
Minggu ji. disita polisi, ketika 
dilakukan penggeledahan Ketika | pend 
asrama mahasiswa — didalam | 
komplex 
alamat ,.Kepada Markasbesar Par | 
tai Komunis Bendera Merah, |, 
Rangoon'", 

Sedjumlah dokumen telah di 2 ” 
ketemukan pula, jang membukti | fara-negara: jang: 
an adanja kontak antara mah: 

siswa dan gerakan Konggan diba 
sah tanah. i 
Penggeledahan ini dilakuk 

ja setelah ketika hari Sabtu jl 
oerkobar bentrokan antara: polisi | 
dan mahasiswa2 jan . mogoi 
'sebab2 pemogokan ini ialah kare: 
na liburan bulan Oktober diper. 15 
singkat oleh pemerintah, dari 

   
    
   

ag - dilahirkan 
: |atieh dan sangat populer di Suma- 

3 119481949 
5 propinsi Atieh. 

“hesychologi 

kada 
'hakiman 

| untak. mengeluarkan dari Indone 

untuk ketenteraman, 

universitef 4. muat | 

  

    

    

    

      

    

  

mengetahui pl. Aneta mendapat   
kabinet jang diadakan pada hari 
lain telah memutuskan untuk 
Utara, Abdul Hakim, dengan mr. 
alah dalam - rangka mutasi2 da- 

Indonesia. Kalangan2 politik 
aa area mr. Amin 

eristiwa pemberon- 
pemilihan itu ,,een goede keu- 

  

Mr, s Amin Nasution pada wak 
tu ini-adalah advocaat di Djakarta. 

dan dibesarkan di! 

tera Utara, terutama di Atjeh. 
Ima di AMS dan R.H. mr. 

Sela 
Amin an 

: tara lain mengdjadi studiegenoot mr. 
Moh. Yamin, kini menteri PPK. 

atr. Amin Nasution dalam tahun2 
mendjahat — gubernur 

Menurut kalangan2 

1g mengenal mr. Amin, ia mengenal 
rakjat Atjeh, sehingga 

dengan demikian bagi penjelesaian 
|masalah Atjeh itu pengangkatan mr. 

Amin akan berpengaruh baik, demi 
Fkian pendapat kalangan2 tsb. 

Selain mutasi tsb, menurut ketera 
ngan2 jg diperoleh PI. Aneta, oleh 

pemerintah — dipertimbangkan djuga 
mutasi dari kepala daerah Kaliman 
tan dan Sulawesi. Kabarnja Sudiro 
dipertimbangkan untuk — dipindah- 
kan ke Kalimantan. 

orang asing. 
Kabinet dalam rapatnja hari 

Selasa tgl. 6 Oktober 1953, seba 
gai telah dikabarkan, telah mene 
tapkan djuga undang2 
tentang pengawasan orang “asing. 

kiman hari Rebo  menjatakan, 
bahwa menurut undang2 itu pe 
ngawasan terhadap orang2 asing 
di Indonesia dilakukan oleh Men 
teri Kehakiman dan untuk menje 
lenggarakan pengawasan itu Men 
teri Kehakiman dapat mengada- 
kan Organisasi Pengawas Orang 
Asing. 

| ja ditetapkan dalam 
An Menteri Ke 

arania berkuasa 

sia orang2 asing jang berbahaja 
kesusilaan 

atau MN asn umum atau 
jang tidak . mengindahkan peratu 
Ha dia bagi orang2 

Ikon meskipun ia 

“Undonge “demikian na 

Pee Ba sm 
Pa Pedjabat2 diplomatik dan 

(asing 

    

.organisasi2 an- 
diberikan kedu 

dukan jang sen disamakan dgn 
kedudukan mereka jang disebut 
pada huruf . 

LULUS UDJIAN PERGURU- 
5 AN TINGGI. 

“Pada Fakultet Hukum dan Pcnge 
'Ftahuan Masjarakats telah lulus udjian 

jana tingkat pertama bahagian 
Ikum Marulam Hutauruk. Udjian 

|sardjana “hukum bahagian hukum 

  

bulan mendjadi 2 minggu. Menu | Ottoman Mochtar Prabu Mangkune 
rut pemerintah Birma, ogo- | 
kan ini dipimpin oleh 
Bendera rena Lanan 

  

    

   

    

  

    

   
   

   
       
    

   
    
   
   

   

   

                  

   

    

     
   

  

PRESIDEN SUKARNO. KE 
SULAWESI: 

Presiden Soekarut. pada har 
Rebo pagi pukul 10.30 telah ber- 
tolak dengan pesawat ferban 
Radjawali ke Sulawesi untuk se- 
lama 1 minggu menis keada- 
an intern di Sulaw eng 
presiden ikut serta : 
negeri prof. Hazairin: 
penerangan dr. Tol 
dan rombongannja di: 
lapangan  terban 
menteri Ali Sastroa 

nja. 

Hukuman 'pe di 
umur Hi t 

komunis | jatmo 

5 bergerak dari Bireuen 

gara, Ignatius Woerjono dan R. Soe 
nia. "andika 

    

   

    

Tentang pengawasan | 

darurat | 

Pengumuman Kementerian Keha' 

PATUNG BUDDHA DIKETE- 
MUKAN DI ALDJAZAIRIAH. 

ini menerima 
ketjil dari logam — diantaranja 
patung Buddha — serta patung2 
kuda, gadjah dll, jang didapatkan 
oleh seorang guru sekolah bangsa 

Guelma, 

bukti tentang 

dia dengan Afrika. 

| Kapan  Dimulainja ? 
Desakan KBSI Jg M 
-wakili 175.0 000 Pegawai 

“Negeri 

    

      

    

|paikan kepada Pl-Aneta menga- | 
barkan, bahwa pada - snggal 2: 
Oktober jang lalu rapat. departe 
men kepegawaian dari Kongres 
Buruh Seluruh Indonesia (K.B.S. 
L) jang diadakan di Djakarta dan 
dihadiri oleh 11 wakil2 serikat2 
buruh/serikat2 sekerdja jang ' se 
muanja mewakili kira2 175.000 
pegawai negeri telah memutuskan | 
mendesak kepada pemerintah su 
paja segera menetapkan waktu 
bilamana peraturan gadji baru 
bagi para pegawai negeri mulai 
dilaksanakan. Didesak pula supa 
ja mengenai penetapan waktu ini 
pemerintah - memberi djawaban 
dalam waktu jang singkat. 

Keputusan tsb diambil berdasar- 
kan pertimbangan antara lain bahwa 
Peraturan ' Gadji - Pegawai Negeri 
(P.G.P.) jg sekarang “ berlaku tidak 
sesuai lagi dengan pertumbuhan ber 
bagai djawatan baik dipusat mau- 
pun didaerah2, sehingga oleh pega- 
wai jg berkepentingan makin banjak 
makin dirasakan adanja ketidak se- 
imbangan dalam keadaan  pangkat/ 
gadji mereka dan bahwa perdana 
menteri sendiri dalam  djawabannja 
dalam babak kedua 'atas  pemanda- 
ngan umum anggota2 parlemen pa- 
da bulan - September jg lalu- telah 
menjatakan bahwa pemerintah akan 
berusaha untuk mempertjepat  ter- 
laksananja peraturan gadji baru utk 
para pegawai negeri itu, 

Tjalon? PSII 
Ur Lie Utk Kesehatan : 
Hasan Pekerdjaan Umum 
MENURUT keterangan2 dari 

fihak jang mengetahui, PSII te- 
lah menjatakan  persetudjuannja 
untuk menduduki kursi2 peker- 
djaan umum dan kesehatan dim 
kabinet. Sebagai tjalon2-nja dise 
but dr. Lie Kiat Teng, ig telah | 
memeluk agama Islarn, bagi ke 
menterian kesehatan dan Hasan, 
residen di Bengkulu, untuk ke 
menterian pekerdjaan umum. 

(Pia.) 

      
Museum di Aldjazair achir2 

sedjumlah patuyz 

Perantjis, didalam tanah didaerah 
Aldjazairiah. Benda2 

ini mungkin merupakan - suatu 
adanja hubungan 

antara peradaban2 purbakala In- 

WALIKOTA MENADG DIDJA- 
TUHI HUKUMAN PEN- 

DJARA 4 BULAN. 
Pengadilan negeri Menado da- 

lam sidangnjia pada hari Senin 
jang baru Jalu ini telah mendja- 
tuhkan hukuman pendjara 4 bu- 
lan dengan ketentuan tidak bo- 
leh dipekerdjakan diluar tembok 
pendjara atas dirinja walikota   Menado Lapian. Atas keputusan 
hakim Kountul jang mengetuai 
sidang tersebut, terdakwa menga- 
djukan revisi, akan tetapi djaksa 
Huta Soit minta appel. 

    
berontak Kat jang 

keluarkan kemarin dulu di Kota | 
Oktober sebuah 1 

Bomb ap Kg Fe patroli dari Beureula menudju 
|Panton Labu. Pada djam 12.00 (wak 

Ipantser dari pasukan2 TNI jang 
menudju | 

ho' Seumawe sekira di. Glum- | 
ang II telah diserang oleh pihak |   berlangsung 1 djam 

| 'dipihak gerombolan 
jas 29 orang. 
Dalam komunike harian itu se 

telah 

    

   
    

Mena en men , 4: ttnja diberitakan, anta pa 

sama hidup | 3-10 jbl. itu djuga pasu 

anna venom no Ikan Kn ng berkekuatan satu 

anggauta penting dari P art: ibarat Wat | ketika mengadakan  pa- 
   dan bekas menteri : n 

Mustafa Nahas. I ar 
masih harus diperkakak 
wan Revolusioner F ahi 
Farag dipersalahkan telah: 1 
chianat terhadap pemerintah Na- db 
djib, ia telah mengaku tidak ber- 
salah terhadap 2 matjam tudu- 
han, ketika ia pada hari 
jl. di periksa in Kena Pembe- 
lanja ialah Muh. Salahuddin. 
Menurut UP, hukuman .sewmar 

hidup” menurut bukum Mesit sama 
dengan hukuman pendjara 
25 tahun. 

Berita ,.Reutet” 
wa Farag didjatuhi 
umur-hidup dan kerdja paksa. 

Ketjuali dipersalahkan 
'chianat, ia dipersalahkan pula iku 
bertanggung djawab dalam perkara 
sendjata dan peluru matjet, jang di-| 
djual kepada tentara Mesir ketika 
perang Palestina. 

Pembela Farag, Muh. Salahuddin, 
adalah bekas menteri luar negeri da- 
lam kabinet Nahas, (Antara-PU). 

- logah djam. Pihak pengatjau 

. Senin 

selama | 

mengatakui, bah- £ 
hukuman | se-| 

telah ber-4 

    
    
    

    

    

   

“dari Seulimeum ketika tiba 
di KM 64 (kaki gunung 

wah) sekonjong2 telah dise 
oleh pihak gerombolan dan 

rtempuran terdjadi selama sn 
Cc 

mudian melarikan diri ke hutan2 
ud (Gunung Seulawah. Korban dipi- 

hak gerombolan belum diketahui, 
tapi dipihak tentara 2 orang 

«3 diterangkan, bahwa gerom- 
bolan2 itu memakai pakaian khaki 

1" INDONESIA di 
Inggris, dr. Soebandrio akan men- 
'djadi pembitjara terpenting selama 

kampanje 'panitya PBB di Inggris 
ig bertudjuan untuk mengusahakan 

|agar masjarakat ' Inggris — lebih ba- 

njak memperhatikan negara2 jg ters 

belakang dan supaja keradjaan Ing- 
gris memberikan bantuannja kepa- 

da negara2 tsb, “Kampanje ini akan 

DUTABESAR 

  

lo Semmawe Reda Kembali 
100 Pemberontak Menjerah: 

Seuleman Tidak Mati 

3 DARI ATJEH UTARA diberitakan, bahwa 100 orang pem- 
telah insjaf pada tgl. Nang ang baru lalu te- 

men diri ke sukan ita di 0 
n | dan Naa Ba telah reda kembali. Suatu kabar jang 
n | menggembirakan, pada tgl. 2 Oktober kepala polisi Seulimeum in- , 

'spektur polisi klas II, Amir Husin telah dapat melarikan 
dan datang di Kotaradja. Perlu diketahui, bahwa 
tersebut oleh pihak gerombolan telah divutuskan untuk dibunuh, 
tapi ia dapat meloloskan diri dari genggaman gerombolan. Ia kini 
berada di Kotaradja beserta keluarganja jang telah teraniaja. 

Menurut komunike harian dju |kuning lengkap dengan topi wadja- 

rubitjara sub. ter. Atjeh jang di Lola Selandjutnja diberitakan, bahwa 

|tembak-menembak didaerah 

gerombolan. Dalam pertempuran | 
lama | 

| rikan diri sementara 5 orang dian- 

  

Kepala Polisi 

- 

Seumawe 

diri 
kepala polisi 

pada tgl. 2/10 pasukan2 TNI jang 
terdiri dari 29 orang telah mengada 

telah terdjadi 
itu .se- 

tu Sumatera-Utara) 

tengah djam lamanja. 

Pihak gerombolan kemudian mela 

|taranja dapat ditawan. Korban lain 
belum diketahui. Dalam pada itu di 
beritakan pula, bahwa 50 orang ang 
gota tentara jang semula akan kem 
bali kemasjarakat telah dapat dibe 
baskan. Anggota2 tentara itu berang , 
kat pada tgi 20 September 1953 dgn: 
motor ke Sumatera-Timur, tapi dite 
ngah djalan telah ditangkap oleh ka 
um pemberontak jang kemudian di- 
tawan, demikian komunike harian 
dari djurubitjara sub. ter. Atjeh jg 
disiarkan melalui RRI Kotaradja ma 
lam Senin jang lalu. 

Selandjutnja diperoleh kabar oleh 
..Waspada” seorang India jang dise 
bit sebagai ..adjudan” dari Husin Al 
Mudjahid beberapa hari jang lalu 
telah ditangkap oleh pihak jang ber- 
wadjib.   
diselenggarakan — oleh bgratus-ratus 
tiabang dari panitya ini 'di Inggris. 
Kampanje tsb telah dimulai di Lon- 
don selama pekan PBB dan akan 
berlangsung 8 minggu. Menurut ren | 
tjana panitya tadi akan diadakan pa | 
wai kampanje diseluruh “ keradjaan 
Inggris jg "meliputi djarak sepan- 
djang 3500 kilometer. 
Pertemuan2 umum akan diadakan 

  

   “Peraturan || 
Gad Iji Baru || | 

sH 

  

   
    

    

  

“BERITA terbssotnat Yng" disam | n m 

darah tinggi 
druk), penjakit gindjal dan 
lampau lelah. 

TAHUN KE VIII No. 193. 
  

    

   

: WAKU, 
    

  

kan “pembit 

Tu igas Wk. Pres. Nixon 
. Diantaranja Mengukur Sikap Negara2 

Asia Terhadap 
Ita 'Akan Berbitjara Djuga Dengan Pemimpin2| 

| Oposisi Di Timur Djauh 

    

   

  

       
    

  

RRT 

aa 

PRESIDEN Amerika, Richard Nixon, hari “Molasa 
di San. Francisco bahwa ia bermaksud  mengada- 

Rana dengan para pemimpin partai2 oposisi, selain de 
ngan pembesar2 pemerintah, di negara2 T'mur Djauh jang akan 

  

dikundjunginja. Nixon djuga akan mengadakan pertemuan dengan 
kalangan2 perdagatigan dan Malengang lainnja. 

  

Tidak Benar 
Berita2 Mengenai Infil- 
“trasi Di Halmaheira: 
Sangkalan Latuharhary. 

BERKENAAN dgn tersiarnja 
berita2 mengenai infiltrasi di 
Halmaheira, gubernur Maluku 
J. Latuharhary antara lain menja 
takan, bahwa kabar2 tentang in- 
filtrasi dari Irian Barat ke Hal- 
maheira itu telah diselidiki dan 
ternjata tidak benar. Dalam hubu 
ngan ini ia menjatakan penjesa- 
lannja terhadap kepala bagian 
politik propinsi Sulawesi Latuma 
bina jang telah menjiarkan beri 
ta2 itu, Dikatakan olehnia, bah- 
wa oleh kepala bagian tsb. tidak 
difahami akan berat dan penting 
nja siaran itu karena dapat me 
nambah kekatjauan dikalangan 
rakjat. 

Gubernur Latuharhary  lebih2 
menjesalkan lagi bahwa Latuma 
bina telah menghubungkan soal 
infiltrasi tadi dengan keswapradja 
an di Maluku Utara. Dinjatakan 
oleh gubernur, bahwa berita me 
ngenai - keswapradjaan Maluku 
Utara itu malahan dapat diang 
gap sebagai berita provokasi jang 
dapat mengeruhkan suasana aman 
dan damai di Maluku Utara. 
Achirnja gubernur Latuharhary : 
mengandjurkan supaja Latumahi 
na djangan mentjampuri -soal2 
jang tidak termasuk kompetensi- 
nja. (Pia) 

  

PRES. MUH. NADJIB SAKIT. 

Presiden Mesir, Djendral Mu- 
hammad Nadjib, kini sedang sa- 
kit dan dirawat dalam pesanggra 
han opsir ditangsi Mustafa di 
Iskandariah. Menurut 
ia menderita 
ran jang diperoleh UP mengata 

»Reuter”, 
“influenza: ketera- 

kan bahwa ja menderita tekanan 
(verhoogde bloed- 

ter- 

Letn.-kol. Gamal Abdul Nas- 
sir, wakil P.M., dan Major: Saleh 
Salim, menteri bimbingan nasio- 
nal, telah tiba dengan pesawat 
terbang dari Kairo, untuk membe 
rikan laporan2. 

Untuk Djamin 
Perdamaian 

Hanja Dengan Pertahanan 
Jg Bisa Tahan Serangan: 

Kata Eisenhower 

PRESIDEN AMERIKA Seri- 
kat, Dwight Eisenhower, pada 
hari Selasa menjatakan dalam pi 
datonja pada sidang tahunan jg 
ke-6 dari United Church Women 
di Atlantic City, bahwa perdamai 
an hanja dapat didjamin bila 
negara2 Barat membangun, mem 

pertahankan dan membiajai suatu 
pertahanan militer jang kuat, ig 
akan merupakan suatu perlindu 
ngan bagi serangan atom. Dikata 
kannja, bahwa perdamaian hanja 
dapat dimenangkan dengan lam 
bat laun dan dengan penuh kesu 
litan. Kata Eisenhower, oleh ka 
rena ,,Sovjet. Uni bermaksud 
untuk menguasai dunia,” maka 
»dunia merdeka” tervaksa 
musatkan usahanja kepada penje 
lenggaraan persediaan alat2 sen 
djata jang diperlukan untuk me 
nentang tiap2 serangan. 

Selandjutnja Eisenhower menjata- 
kan, bahwa nasib ummat manusia 
dikemudian hari tergantung kepada 
dapat tidaknja perang atom dielak- 
kan. “Usaha mengelakkan perang 
atom itu menurut Eisenhower lang: 
sung tergantung kepada pimpinan 
Amerika Serikat, jg mempunjai 5 
tudjuan, jaitu: 

£ 1. ALS. dan ,.dunia merdeka” ha 
rus membangun, ' mempertahankan 
dan membiajai kekuatan militer 
jg akan mendjamin perlindungan 1€: 
hadap tiap2 serangan: 
#2. dengan -bersendjatakan kejaki- 
nan jg demikian ini, berusaha. me- 
menuhi ftjita2 dan harapan2 semua 
rakjat diseluruh dunia: 
# 3. memptrsiapkan system2 perda 
gangan jg dapat memberikan sja- 

rat2 untuk  kemadjuan, 
#4. harus berusaha memahami 
dan kemudian mengatasi prasangka2 
dan  kebentjian2 jg membahajakan 
berbagai-bagai bagian dari dunia 
ini: 
# Sl.mengadakan persiapan2 untuk 
menudju kearah perlutjutan persen- 
djataan umum. (Antara). 

di Norwich, Leeds. 
Manchester, — Birmingham, 
dan Portsmouth. 

Diantara pembitjara2 
akan mengadakan  saran2nja terda- 

pat Sir David Maxwell Fyve, men- 
teri dalam negeri Inggris, Sir David 

Edinburgh, 
Bristol 

ig masing2 

Eceles, menteri pekerdjaan umum 
dan B.G. Kher, komisaris agung In 

dia di Inggris, 

mes 

Dikatakan oleh Nixon, bahwa pre | 
siden Eisenhower telah memesan 
kepadanja, djika melihat soal ig per 

lu segera dikerdjakan, maka ia ha- 
rus segera — mengadakan  perhubu- 
ngan dengan Washington: Bertalian 
dengan ini: Nixon mengumumkan, 

bahwa pesawat: terbangnja' diperleng 
kapialat2. guna mengadakan perhu- 
bungan dengan Gedung: . Putih dan 
kementerian luar negeri Amerika. 

Apa ig. akan dibitjarakan 
o:eh Nikon ? 

Mengenai perdjalanan penindjauan 
wakil presiden Amerika 
sudah dimulai itu, 
nja memberitakan, 
sekali soal? jg akan  dibitjarakan 
oleh Nixon dengan pemerintah ne- 
gara2 di Timur Djauh atau hendak 
diketahuinja, adalah soal2 sebagai 
Naru 

Sikap pemerintah negara2 Asia 
Pn RRT. 

2. Besar ketjilnja kerdjasama jg 
mungkin diperoleh Amerika dalam 
menghadapi ekspansi Komunis. 

3. Dengan tjara bagaimana Ame- 
rika dapat membantu lebih Tandjut 
dalam rentjana keamanan di Timur 
Djauh. 
Kepada — Nixon sendiri 

akan diminta keterangan 
pendirian Amerika mengenai Asia 
dan terutama tentang “ditolaknja 
oleh Amerika usul2 Sovjet jg meng 
hendaki supaja Indonesia, India dan 
Birma ikut serta dalam konperensi : 

politik tentang Korea. 
Seperti telah diberitakan, Nixon ' 

akan datang djuga di Indonesia dan 
antara lain akan mengadakan perte 
muan dengan presiden Sukarno.- 

(Antara). 

Okup asi Tanah, 

Setjara Liar 
| Akan Bisa Dituntut 

Setjara Hukum 
Pada hari Selasa pagi telah tiba 

di Djakarta, gubernur Samadikun da 
ri Djawe “Timur. Menurut  kata- 
ngan2 ig mengetahui, gubernur Sa- 
madikun “mungkin akan '— memberi: 
kan laporan kepada pemerintah pu- 
sat mengenai soal okupasi "liar ta- 
nah2 perkebunan. 

Menurut keterangan2 jg diper- 
oleh, pada achir2 ini okupasi tanah 

Reuter selandjut 
bahwa mungkin 

mungkin 

tentang 

-setjara liar telah meningkat pula di 
daerah Djawa Timur, terutama “di 
Kediri dan Malang: 

Kabarnja oleh pemerintah pada 
waktu ini sedang dipertimbangkan 
suatu peraturan untuk .strafbaar 

stellen” (bisa dihukum) okupasi ta- 
nah itu. 

DAERAH IRIAN SELUAS. 5000 
MIL' AKAN DIPOTRET 

DARI UDARA 
Kementerian dalam negeri Aus 

tralia dan kongsi penerbangan 
»Adastra” tidak lama lagi akan 
mulai membuat peta dari y.nagi 
an dari Irian Timur jg luasnja 
5.000 mil”, dari pesawat terbang. 
Daerah rimba jang luas ini sele 
kas mungkin akan diukur dari 
udara, suatu pekerdjaan jang di 
duga akan makan tempo 1 bulan 
lamanja. Demikianlah disiarkan 
oleh Radio Australia. 

  

  

meriam. atoom “akan dikirimkan ke 

     

  

        

           

      

   
   

Robert Stevens, Secretary of the army dari Amerika Serikat telah mengumumkan 
Eropah. 

ana 280 mm' dibawa dengan kapal di -Aberdeen (Maryland). 

Dalam gambar ini dapat di li 

  

bahwa - sebuah  bataljon 

hat bagaimana sebuah meriam jang       

Seterusnja, atas pertanjaan bagai- 

to Presiden pada satu windu kemer 
dekaan Indonesia jg memaklumkan 
'gerombolan2 Dl. T.LI., dil. sebagai   musuh negara, Menteri menjatakan 

i bahwa tindakan2 pemerintah dalam 
lapangan keamanan tidak tergan- 
tung pada pidato Presiden. Meski- 
pum demikian, utjapan2 Presiden 
mempunjai pengaruh psychologis ig 

' baik terhadap alat2 kekuasaan nega- 
ra jg memikul kewadjiban mendjaga 
dan memulihkan — keamanan umum 
didaerah-daerah. 

3 Mengenai “ masalah  penjelesaian 
| peristiwa 17 Oktober oleh Menteri 
| didjawab, bahwa mengenai hal ini, 
hanja untuk sementara dapat dikata 

| kan apa jg telah didjawab oleh pe- 
merintah pada parlemen  jaitus Ig 
penjelesaian “itu akan “ didjalankan 

menurut hukum oleh “Kedjaksaan 
Agung dan disampingkan ditempuh 

djalan2 lain. 

Soal pemberantasan ko 
rupsi. 

Pernjataan tindakan2 apa jang 
telah didjalankan pemerintah utk 
memberantas korupsi,  didjawab 
oleh Menteri sbb. : 

Dalam program pemerintah ter 
tjantum antara lain, bahwa peme 
rintah akan memberantas korupsi 
dan birokrasi (ajat 4c).. Untuk 
melaksanakan hal ini spesial di- 
tundjuk Menteri Urusan Kese- 
djahteraan Umum, Berhubung 
beberapa waktu jang lalu Mente 
ri Sudibjo mengundurkan diri, 
maka koordinasi dan aksi chusus 
untuk memberantas korupsi ter- 
tunda, akan tetapi sesuai dengan 
sifat kabinet sekarang ini, maka 
didalam organisasi tiap kemente 
rian, Menteri jang bersangkutan 
akan atau telah bertindak terha- 
dap tiap usaha korup. 

Sampai kini kami tidak menge- 
tahui tentang pelanggaran pedo-   

  

Antjaman Sendjata Modern 
Thd Peri Kemanusiaan 

Djadi Sebab Djuga Mengapa Amerika Hendaki 
Pakt Non-Agressi 

Dulles dalam sebuah konper ensi 
rangkan, bahwa dipeladjarinja soal mengadakan perdjandjian non- 

Dgn Sovjet Russia 
pers di Washington mene- 

agressi dengan Sovjet Uni disebabkan djuga oleh keperluan men- 
- fjapai penjelesaian setjara damai karena makin sempurnanja sen- 
djata2 modern adalah suatu antjaman hebat bagi perikemanusia- 
an. Tentang pernjataan senator, 

sungguh2 oleh Amerika. 

Dikatakan, bahwa perdamaian 
tak mungkin kekal bila negara2 
tsb. tidak diperintah. berdasarkan 
kemauan rakjat. 

Selandjutnja Dulles - menegas- 
kan bahwa hingga. kini djawaban 
kaum Komunis terhadap  usul2 
Barat adalah negatif -dan keada 
an tetap tidak berobah. Sebagai 
tjontoh  disebutnja — penolakan   

i 

| 

RRT mengenai-soal tanggal dan 
tempat 
politik tentang Korea, dan dja- 
waban Sovjet Uni jg tidak djelas 
terhadap undangan Barat guna 
mengadakan  konperensi menteri 
luar negeri 4-Besar. 

Walaupun demikian Amerika 
tidak akan djadi putus asa oleh 
keketjewaan2 itu dalam usahanja 
ni meredakan kegentingan in- 
ternasional, dalam mana mengan 
tjam sendjata2 modern jg makin 
sempurna, demikian Dulles. 

Pidato2 itu akan diutjapkan diha 
dapan organisasi2 pemuda,  maha- 
siswa dan  organisasi2 lainnja. Di 
tiap2 daerah ig akan  dikundjungi 
oleh panitya tsb akan diadakan pa- 
meran2. Di London pameran ini 
akan diadakan dalam minggu sete- 
lahnja tgl. 19 Oktober. 

Dalam pameran2 itu akan digam- 
barkan betapa besarnja kesulitan2 jg 

  

Lagpoooa Kokilaa2 leakayarg 
Kiba Bertavasseh Cato oa gap 

tan on Wetensor semata | wa Kur 
(na Anakan 

  

      

minta Amerika djangan memper tinbangkan 
non-agressi dengan Sovjet Uni sebelum negara2 satelitnja 
hak untuk mengadakan pemilihan setjara 
rangkan bahwa keadaan di negara2 itu tetap diperhatikan dengan 

diadakannja konberensi | 

William Kwowland hari Senin jg. 
soal  perdjandjian 

diberi 
mene- bebas, Dulles 

Atas pertanjaan wartawan, Dulles 
mengumumkan bahwa Amerika kini 
sangat memperhatikan sengketa Iran 
Inggris mengenai soal minjak.. Di 
katakan, Amerika berbuat demikian 
dengan persetudjuan Iran dan Ing- 
gris sendiri. Pemerintah - Amerika 
kelak akan mengadjukan usul2 gu- 
na penjelesaian sengketa tsb, demi- 
kian Dulles. 

Tetapi Dulles menjatakan, bahwa 
Amerika - tak mempunjai rentjana 
guna mengusahakan ' industeri mi- 
njak Iran. 

Achirnja Dulles membantah beri- 
ta2 jg mengatakan, bahwa Amerika 
dalam pesannja kepada  Churchili 
telah menjatakan, bahwa kalau 
Churcbill menghendaki  konperensi 
4 negara dalam" tingkat tertinggi, 
maka  Churchill boleh mengambil 
inisiatif untuk itu. i 
Menurut Dulles, ia tidak  tahu-me 

nuhu tentang pesan tsb. (Antara). 

  
“Subandrio Akan Bela Kepentingan Negara2 Terbelakang 

dihadapi oleh negara2 
itu disebabkan oleh. penjakit2, ke- 
miskinan dan kurangnja pengetahu- 
an penduduk dan akan diperlihatkan 
kebutuhan2 negara2 tadi utk. dapat 
mengatasi semua kesukaran2 tsb. 

Dipusat perindustrian jg besar di 

Inggris akan diadakan  fonds2. guna 
membeajai pembelian perlengkapan2 
tehnis untuk daerah2 ini. (Pia). 

Tindakan Keamanan Pemerintah 

mama hasil penglaksanaan dari pida | 

terbelakang | 

Pidato Presiden 

an ne 

man ini, dan dengan ini kami 
minta bantuan pihak pers djika 
terdjadi hal2 korupsi didalam or- 
yanisasi pemerintah, supaja hal 
itu dilaporkan dan/atau didapat 
bertindak setjepat mungkin. Ten- 
tu dalam hal ini pimpinan surat 
kabar hendaknja bertindak setja- 
ra bidjaksana dan sekali-kali dja- 
ngan '- menuduh orang. sonder 
mempunjai bukti jang njata, ka- 
rena djuga dalam hal terachir ini 
alat2 pemerintah harus bertindak 
untuk mendjaga kehormatan na- 
ma semua penduduk jang berdi 
am di Indonesia. 

Soal tambang2 minjak, 
Mengenai tambang minjak Su- 

matera Utara diterangkannja, bah 

wa pemerintah akan melakukan 
langkah2 untuk. mempertinggi 
mutu produksi minjak diseluruh 
Indonesia. Terlepas dari “penetap- 
an statusnja tamba ng2 minjak di 
Sumatera Utara dikemudian hari, 
maka dewasa ini diadakan lang- 
kah-langkah untuk menjelidiki ke 
adaan, inventarisasi dsb.. dan tin 
dakan2 lainnja untuk menjelamat 
kan dan memperbesar .produksi. 
Penjelidikan sedang berdjalan. 

Rentjana otonomi. 

Tentang soal rentjana - otonomi 
daerah2, Dr. Tobing berkata» Pada 

tgl. 10 September j.l. . pemerintah 
Ali-Wongso “diberi ,,kesempatan -be- 
kerdja” oleh parlemen. Belum lagi 
satu bulan sudah liwat. sedang da- 

lam keterangan jig diberikan peme- 
rintah dimuka sidang parlemen pa- 

da tgi..25 Agustus 1953, Perdana 
Menteri mengatakan a.l: ,,Pemerin- 

tah bermaksud “ dengan - sungguh2 
memperbaiki politik desentralisasi 
dengan djalan menjempurnakan per 

undang-undangannja dan mengusaha 
kan pembentukan daerah otonom 
sampai ketingkat jg paling bawah, 

segala sesuatu untuk  mempertjepa: 
tertjapainja  tjita2 memberikan oto- 
nomi jg seluas-luasnja kepada 

rah, sebagaimana termaksud dalam 

pasal 131 UUD 

IA 
Ga 

Rantjangan “ undang2 pokok 
tentang pemerintahan daerah se 
bagai pengganti undang2 no. 22/ 
1948 dan undang2 NIT no. 
44/1950 sedang diselesaikan “dan 
diharapkan bahwa rantjangan un 
dang2 tsb. akan dapat selesai da 
lam tempo 3 bulan mulai. seka 
rang.” 

Apakah dengan pemberian oto 
nOmi itu peristiwa? sedih jg kita 
hadapi sekarang ini akan selesai, 
pemerintah tidak/ belum  menge- 
tahui djawaban, tetapi pemerin- 
tah jakin, bahwa keadaan umum 
dikalangan masjarakat akan men 
djadi lebih baik. 

Soal2 luar negeri. 
Mengenai pembukaan Keduta- 

an Besar di Moskow, Menteri me 

njatakan bahwa pemerintah pada 
dewasa ini masih sedang menga 
dakan persiapan2, agar 
pelaksanaannja dapat sesuai. dgn 
penetapan waktu jang  tertjantum 
dalam mosi Rondonuwu tersebut, 
jakni sebelum achir tahun ini 
dan “pemerintah tidak melihat 
suatu alasanpun' untuk merobah 
sikapnja. 

Soal Indonesia-Diepang, 
Atas pertanjaan2 mengenai soal 

Indonesia "dengan Djepang, Men 
teri "mengatakan bahwa — sampai 
kini hubungan antara  Djepang 
dengan Indonesia masih belum 
terurus. Telah beberapa kali kita 
mentjari penjelesaian tentang be 
berapa soal jang telah timbul ka 
rena petjahnja perang dunia 
ke-II. Pemerintah Indonesia akan 
girang sekali, djika Menteri Luar 
Negeri  Djepang. Katsuo Okaza- 
ki, dapat mendekatkan pendirian 
pemerintah Indonesia dalam . hal 
penjelesaian itu, “supaja — antara 

| Djepang dan Indonesia kembali 
dapat dibuka perhubungan diplo- 
matik jang lazim dan biasa dian | 
tara dua negara besar di Timur 
Djauh ini. 

Pemerintah Indonesia tetap 
akan menuntut pembajaran keru   gian perang, karena ini adalah b 

supaja 

: Indon. TetapTuntut Kerugian Perang 
Nixon jg! Ten Tere gantung 

Konperensi Pers Jg Pertama Dari Menteri Lumban Tobing 
Dalam konperensi pers-nja Selasa pagi, Menteri Lumbantobi ng lebih landjut mengupas pelba- 

gai matjam soal. Diantaranja tentang gerakan pengatjau di Sulawesi Selatan 
- Kahar Muzakar, Menteri menjatakan bahwa hal ini mula2 timbul karena rasa tidak puas dikala- 
ngan CTN Sulawesi Selatan atas usaha pemerintah untuk menampung mereka itu. Pokok2 tinda- 
kan terhadap gerombolan2 pengatjau tersebut adalah: a. kekerasan sendjata ditudjukan 
gerombolan2 bersendjata jang mengganggu keamanan umum, b. 
ran kemasjarakat bagi bekas CTN-Sulawesi Selatan jang dengan baik? menjerahkan 
pihak pemerintah. Disamping itu maka dengan saluran pamong pradja dan Djawatan Penerangan 
senantiasa diberikan penerangan umum untuk mendielaskan, bahwa djalan jang ditempuh oleh 
Kahar Muzakar adalah salah dan hanja merugikan rakjat « 

jang dipirapin oleh 

kepada 
usaha penampungan dan penjalu- 

diri kepada 

gara sadij ja. 

halangan jg utama dalam menda 
patkan perhubungan normal. 

Djumlah tuntutan kerugian pe 
rang akan disampaikan kepada 

pemerintah Djepang pada waktu 
jang tepat. 

Tentang soal perdjandjian bila 
terai, dikatakanuja bahwa  sebe 
lum membuka perundingan dgn 

Djepang kira-kira 2 tahun jang 
lalu, pemerintah Indonesia telah 
mnc enjelidiki scgala kemungkinan 
dan sampai kini Djepang tidak 
memperlihatkan keberatan2 utk. 
mengadakan suatu  perdjandjian 
bilateral itu. 

Soal Korea. 
Mengenai soal ini Menteri menja 

takan, bahwa didalam rangkaian 
PBB, Indonesia telah dengan njata 
berdjuang "untuk tertjapainja perda- 

maian di Korea. Apakah Indonesia 
nanti Ikut-serre dalam 
litical talks”, bukan suatu soal bagi 
pemerintah Indonesia. Kami menje- 

tudjui negara2 Asia ikut serta dalam 

»Korean political talks? 
Kami akan "menjokong ikut-serta- 

nja negara2 Asia. ig menaruh minat 
terhadap pembitjaraan2 ini. Ig kami 
harapkan ialah spi. sesudah tertjapai 

nja . gentjatan sendjata di Korea 'itu, 
selandiutnja  tertjapailah suatu per- 
djandjian perdamaian jg kuat antara 
segala pihak jg bersangkutan jg mu- 

dah2an akan mendjadi besar untuk 
perdamaian dunia jg kekal. 

4 Soal2 perekonomian. 
Tentang soal penanaman modal 

asing di Indonesia, Menteri Tobing 

menjatakan, bahwa pemerintah me- 

manglah berpendapat bahwa pena- 
naman modal dari luar negeri ina- 

sih diperlukan dan hal ini berlaku 
atas dasar ' menguntungkan kedua 
belah pihak. 

Mengenai hubungan dagang dg. 
Filipina, dinjatakannja, bahwa Indo 

nesia akan menjokong setiap usaha 
untuk menambah djumlah perniaga 
an dengan negara2 tetangga, terma 
suk pula Filipina. Setiap “perdaga- 
ngan dengan suatu negara tetangga 
haruslah perdagangan jg berdjalan 
dari kedua belah pihak (two way 
trade). Pemerintah sedang menjelidi 
ki dengan djalan bagaimana perda- 
tangan dengan Pan itu glapat di 
perluas. Bepitu pula, belum diambil 

rang2 keluaran 'paberik serta tekstil 
kepada kita, maka kami dengan se- 
nang bati akan mengexport bahan2 
mentah dan lain2 barang konsumsi 
kepada Filipina, demikian, Menteri. 

(Antara). 

2 

Trieste 
Akan Dibagi Antara Italia 

Dan Yugoslavia ? 

SEORANG djurubitjara kemen 
terian luar negeri Amerika pada 
hari Selasa menjatakan bahwa ia 
tidak tahu-menahu tentang kabar 
Kabar bahwa 3-Besar Barat telah 
mengusulkan pembagian daerah 
Triesie antara Italia dan Yugo 
slavia. Keterangan “itu “diberikan 
sebagai komentar terhadap berita 
pers berasal dari Roma jang me 
njatakan bahwa Inggris, Peran- 
tjis dan Amerika Serikat telah 
mengusulkan pembagian | antara 
Yugostavia dan Italia sebagai sua 
tu penjelesaian sengketa jg lama 
mengenai daerah Trieste, 

Baru2 ini surat kabar Italia ig ber 
pengaruh Il Messaggero” menjaran 
kan supaja pemerintah Pella perta- 

ma2 harus mengusahakan pengope- 
ran z0ne Amerika-Inggris di Trieste 

kepada Italia sebelum diadakan pe- 
njelesaian jg definitif mengenai ma- 
salah tersebut S.k. itu menjo- 
kong permintaan perdana menteri 
Pella untuk mengadakan plebisit di 

| seluruh wilajah Trieste, tetapi di ka 
| takan bahwa, lebih dulu status pen 
Gn daerah - pendudukan Ame- 

ika-Inggris harus “disesuaikan dgn, 
| | aerah pendudukan Yugoslavia: Ini 
berarti bahwa Italia sedikit?nja ha- 
tus ditempatkan pada kedudukan s4 
Ia deradjat dengan “Yugoslavia di 
Gaerah' Tricste, demikian surat ka: 
bar tsb, (Antara). 

  

  

  

  
“Korean pom 

keputusan2 ig pasti tentang soal 

pembajaran, - Djika Filipina” dapat | 
menjediakan — barang2 ” modal, ba- 

  
 



        

Kabar Kota 
Pertempuran 5 Hari 
Mengenang Perdjoangan Rakjat Smp. 

SA'AT LAHIRNJA Prokla masi R.I. ditahun 1945, seluruh 
rakjat bergerak, terutama Angkatan Muda jang mentjoba mema 
tahkan perlawspan 
menjerah kepada Sekutu. Sel 

am Pemerintah Djepang jang pada waktu itu sudah 
pun djalannja pertempuran S hari 

belum memuaskan, maka ketika tgl. 20 Oktober 1945 tentara Se 
kutu telah datang, pertempuran tadi atas perintah Pak Wongsone 
goro dihentikan, demikian al. sdr. Tjipto, ketua panitya pertem- 
puran 5 hari di Semarang mener 
diadakan pada hari Rebo ii. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa da 
lam perte 1 
korban Ik. 2000 orang, baik dari 
Angkatan Muda maupun ,,Angka- 
tan Tua”, sedang dari fihaknja Dje 
pang Ik. 850 orang. Dengan meng- 
hadapi kekedjaman Djepang, sema- 
ngat Angk. Muda tidak mendjadi pa | 
dam, sebaliknja terus berkobar utk. 
melakukan perlawanan2 jg sehebat- 
hebatnja. Karena - pengorbanan? jg 
tampak dalam pertempuran 
maka fihak panitya berniat untuk 
minta kepada Pemerintah, supaja 
hari pertempuran tadi didjadikan ha 
ri nasional resmi-dan  selandjutnja 
mengharap supaja rumah Bodjong 
no. 89 didjadikan kantor Pemuda 
dengan tiada memandang tjorak/ | 
aliran politiknja. Tetapi segala se- 
suatu mengenai itu akan dirunding 
kan setjara bidjaksana dengan meng 
ingat, bahwa penghuni jg sekarang 

di rumah tadi ada sah. | 
Dengan meriwajatkan perdjoangan 

marhum Dr. Karjadi jg tewas dalam 
melaksanakan..tugas Angk. Muda. 

Selandjutnja oleh sdr. Martadi 
dituturkan, bahwa pada tgl. 14 
Agustus 1945 telah didapat kete- 
rangan dari orang Djepang jang 
berpangkat tinggi, bahwa Dje- 
pang telah menjerah dengan Se- 
kutu. Pada tanggal 16 Agustus 
kemudian setjara illegaal dipro- 
klamirkan  berdirinja — Republik 
Indonesia dengan dasar melutjuti 
sendjata jang ada ditangan Dje- 
pang dan -mensita milik bangsa 
asing. Dapat dikata, bahwa Dje- 
pang memang bersedia menjerah- 
kan sendjatanja, hanja Kidobu- 
tai jang berada di Djatingaleh 
tidak mau menjerah. Selandjut- 
nja sdr. Martadi jang itu waktu 
mendjadi wakilnja pasukan2 da- 
lam perundingan? dengan fihak 
Sekutu ditegaskan tentang pokok 
persoalan dalam perundingan jg 
diadakan dengan pembesar? Se- 
kutu jang a.l. dihadliri oleh Djen- 
dral Battle, Captain Witheart, 
opsir2 tinggi dari Angk. Laut, 
Udara dan Darat. Fihak R.I. di- 
wakili oleh Mr. Wongsonegoro, 
Ibnu Parna, sedang sebagai dju- 
ru bahasa adalah Dr. Darmase- 
tiawan dan Sitorus. Sekutu minta 
pada Pemerintah R.I. untuk me- 
ngadakan rundingan, tetapi tidak 
kepada Pemerintah Belanda jang 
mengeluarkan propaganda ko- 
song. Dengan mendjelaskan hasi! 
dari pada perundingan tadi, se- 
landjutnja dituturkan setjara dje- 
las mengenai tuntutan dari pada 
“Angkatan Muda dalam -perdjoa- 
ngan tersebut. 

Ikatan bathin. 
Lebih djauh sdr. Martadi mendje 

laskan tentang lahirnja ikatan batin 

diantara kalangan pemuda pada ma 
sa pendudukan Djepang jaitu orga- 
nisasi2 Surjowirawan, GERINDO 
dan P.A.I., hingga ketika terdjadi- 

nja pertempuran, setjara serentak 
pemuda2 lantas membulatkan tekad 
untuk melawan kepada Djepang. 

Dikatakan seterusnja, bahwa se- 
mua bagian dari Pemerintah Dje- 
pang itu waktu telah menjerah ke- 
pada Angk. Muda, hanja pasukan 
Kidobutainja jg berada di. Djatinga- 
leh tidak mau menjerah. Achirnja 

dikatakan, bahwa maksud dari pada 
pertempuran 5 hari itu jalah untuk 
menindas tentara. Djepang membe- 
rontak terhadap Pemerintah R.I., di 
sampingnja Djepang mendirikan per 
kumpulan ,.kipas hitam” untuk me- 
ngatjaukan Pemerintah kita dan per 
kumpulan tadi pun mempunjai tja- 
bang di Semarang. 

  

MATI KARENA SUNTIK 

Seorang Tionghoa tinggai di Ka- 
nuran Semg. bernama OWS telah 
meninggal dunia setelah disuntik 
dengan morphine pada tgl. 5 Okt. 
jbl. oleh seorang kenalannja  ber- 
nama GST. Peristiwa ini kemudian 
diusut oleh fihak polisi jang kemu- 
dian telah mensita 1 goos obat mor- 
phine, 15 bidji djarum penjuntik dan 
sedjumlah obat?an lainnja dari ta- 

ngan GST. Penjelidikan lebih djauh 
sedang dilakukan. : 

TJOBA BUNUH DIRI. 
Seorang wanita dari Kp. Progo IV 

Semarang baru2 ini pada tengah 
hari telah mentjoba bunuh diri de- 
ngan djalan terdjun kedalam laut di 
pier pelabuhan Semarang. Hal ini 
untung sekali telah diketahui oleh 

bebrapa nelajan jang ada disekitar- 
nja dan segera memberikan perto- 
longannja, hinga perbuatan nekad 

uran tadi jg mendjadi| 

| mempergunakan DJAM BESI 

tadi, | 

.djabat 

angkan dalam perskonperensi jg 

  

DJAM. 

| Suatu organisasi di Semarang te- 

|lah mengambil putusan dalam rapat 
anggautanja, untuk selandjutnja 

djika 
mau- adakan .rapat2, 

Artinja djam besi, ialah djam jang 
atos, tidak mulur mungkret  kaja 
djam karet. 

Sir-pong tjuma chawatir, kalau an- 
djuran djam besisini achirnja djuga 
bisa karaten, 'artinja lama ke- 
'lamaan toh tidak ditaati djuga. 
" Menurut hemat Sir-pong, untuk 
rapat2 dan undangan2, supaja para 
tetamu bisa selalu correct, datang ti- 
dak lambat, tidak mulur kaja djam 
karet, jang perlu bukan djam besi, 
tetapi DJAM-INAN je. lezad2 

    

BERITA PENERBIT. 

Berhubung adanja gangguan 
pada mesin tjetak, maka dalam 
beberapa hari ini dan mungkin 
djuga sementara hari jang akan 
datang, ,,Suara Merdeka” agak 
mengalami kelambatan terbitnja. 
Dalam pada itu kita selalu berda- 
ja upaja untuk mengatasi kesulit- 
an-kesulitan ini, agar dapatnja 
'anfjar seperti sedia kala. Tak 

|lain kami harapkan beribu maaf 
dan kesabaran dari para pemba- 
ija. 

PENJERBU GETAS KETJIL 
£ TERTANGKAP. 

Lima Orang jang ikut serta dalam 
penjerbuan diperkebunan Getas Ke- 
tjil (Bodja) baru? ini, telah tertang- 
kap oleh sepasukan polisi jang se- 
dang berpatroli didaerah tsb. pada 
tel. 3 Okt. jl. Dalam penangkapan 
ini “dapat disita djuga  sediumlah 
tekstiel jang berasal dari  pengga- 
rongan dari perkebunan tadi. - Dua 
orang diantara jang tertangkap itu 
mengakui ikut menjerbu dengan sen 
djata, dan 3 orang lainnja ikut mem 
bawa barang? asal dari serbuan. 

PEGANGLAH TEGUH 
»STIPTHEID”. 

»Memegang teguh sStiptheid” 
dalam waktu memulai rapat2, 
pertemuan2 atau apa sadja jang 
diselenggarakan oleh/dibawah pe 
ngawasan pemerintah, adalah sua 
tu hal jang membutuhkan perha- 
tian istimewa. Menganggap soal 
ini remeh” adalah merugikan na 
sional kita”, demikian gubernur 
Djawa Tengah Budiono dalam cu 
rat edarannja jang disampaikan 
kepada segenap pendjabat2 peme 
rintahan didaerah2 dalam wilaiah 
Djawa Tengah. S 

Kata gubernur dalam 
edaran tersebut: 
penerangan telah mengeluarkan 
peta- Indonesia 

tertjantum tulisan jang berbunji: 
Semua “mata dunia diarahkan 
kepadamu”. 
jang nampaknja ..remeh” tadi, 
mata dunia diarahkan kepada ki- 
ta. Di Indonesia ini sebagai teta- 
mu pula berdiam bangsa2 asing, 
jang mengukur bangsa kita de- 
ngan segala ukuran, djuga me- 
ngenai hal jang nampaknia ,,re- 
meh” ini. Tetapi bukan sadja ke- 
luar, djuga kedalam (kepada 
bangsa kita) pemegangan teguh 
waktu mempunjai harga. Didalam 
fase negara kita lambat laun me- 
ngadakan stabilisasi, bangsa kita 
haruslah menghargai waktu. Di- 
sinilah letaknja betapa penting- 
nja tjontoh jang hidup dari pen- 

(het lJevende voorbeeld 
yan den gezagsvoerder”). Tidak 
ada alasan untuk seorang pendja 
bat, supaja rakjat“atau bawahan- 
nja menepati waktu, kalau andai 
kata ia sendiri tidak menepati- 
nja”, demikian gubernur Budio- 
no jang selandjutnja dalam surat 
edaran tersebut memberikan be- 
berapa tjontoh tentang tjara2 ba- 
gaimana kita dapat memegang te 
guh waktu   dari wanita tadi dapat digagalkan. 

  

sesuatu rapat dsb. 

Pakailah Erasmic Bril- 
“Iiantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula 

Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut 

djadi lekat. 

BRILLIANTINE 

SOLG mt 
KONPERENSI KERDJA 
PERADILAN AGAMA. 

Oleh Biro Peradilan Agama Ke- 
menterian Agama dari tanggal 13 
s/d 16 Oktober 1953 di Solo akan 

agama jang pertama. Konperensi itu 
akan dihadiri oleh kepala2 Pengadi: 
lan Agama seluruh Djawa dan Mz 
dura, kerapatan Oodhi Besar Ban: 
djarmasin, Mahkamah Islam Tinggi 
Jogja, Kepala2 Kantor Urusan Aga 
ma seluruh Indonesia 
dari Kementerian Dalam Negeri dan 
Kementerian Kehakiman. 

JAGELANG 
GEROMBOLAN BERSENDJA- 
TA DIDAERAH SALAMAN. 
Segerombolan orang bersendjata 

lengkap dan berpakaian aneka-war- 
na pada hari Saptu djam 02.00 jl. 

telah memasuki desa Kebonredjo ter 
masuk ketjamatan Salaman sebelah 
Selatan Magelang. Fihak penduduk 
jang mengetahui gerak-gerik gerom 
bolan tsb dengan segera Tea 
persiapan, pada saat mana fihak ge 

  

an jang ditudjukan kepada tjarix de 
sa tsb bernama W jang terus me- 
ninggal seketika itu djuga. 

Tidak dapat diketahui dengan pas 
ti berapa orang djumlah gerombo!an 
tersebut. 

Berita Jain menjatakan, bahwa pz 
da waktu jang hampir bersamaan 
itu didesa Tandjunganom. (Salaman) 
telah datang pula gerombolan bersen 
djata dan masuk kedalam yumah se 

orang penduduk bernama K. Setelah 
melepaskan tembakan terhadap K. 
tsb, gerombolan kemudian -menghi- 
lang dan karena mendapat luka2, 

penghuni rumah itu harus diangkut 

kerumah sakit. 

  

Zebra-Cross 
Mendjamin Keselamatan 
Lalu Lintas, Istimewa 
Orang2 Jg Berdjalan Kaki 
Dikala Hendak Berdjalan 

AGAR setapak demi setapak 
kita dapat madju kepada keama- 
nan lalu-lintas jang teratur, sata 
dan lainnja guna mentjegah dan 
mengurangi ketjelakaan lalu-lin- 
tas didjalan-djalan raja, istimewa 
pula jang dipentingkan bagi ke- 
selamatan orang-orang berdjalan 
kaki, maka didalam kota Sema- 
rang, pada dua tempat diadakan: 
»ZEBRA — CROSS”, jakni di- 
muka Pasar Djohar, dan didekat 
Aloon-Aloon dimuka kantor KM 
KB jang berarti tempat penjebe- 
rangan bagi orang-orang berdja- 
lan kaki dan dapat diketahui da- 
ri djauh oleh siapapun djuga ke- 
pada garis-garis putih besar me- 
lintangi djalan. 
Maksudnja ta' lain dan ta? bukan 

ialah, “apabila garis tsb dari djauh 
sudah dilihat oleh pengemudi-penge 
mudi mobiel,.maka mau ta' mau ia 
sudah harus memperlambat ketjepa- 
tannja. Lalu-lintas tjepat haruslah 

berhenti sebelum zebra-cross itu, 
djika diatas garis tsb terlihat o'en-   

1 1 

surat mulai 

»Kementerian , tersebut. 

jang dikelilingi | makan 
oleh bendera2 dari negara2 ang- (mendapat pikiran 
gota P.B.B. dimana dibawahnja (seorang dokter jg bernama Zebra. 

| 
l 

—
 

  

dalam mengadakan “gandul 16 dibuka 
1 20.00. 

  

nja orang-orang jg sedang menjebe- 
rang. Zebra-cross seperti ini sangat 
banjak dipergunakan di Inggris dan 
hatsilnja sungguh amat memuasxan: 
Kini kota-kota besar di Indonesia, 
seperti Djakarta dan Surabaja sudah 

pula 

Apakah sebabnja maka dia di na- 

Zebra-cross? Jg mula-mula 
seperti itu “ialah 

Kepada umum, lebih-lebih pengemu 
di kendaraan bermotor diminta su- 

Djuga didalam hal paja memberikan voorrang terlebih 
dahulu kepada mereka jg telah ber- 
ada diatas garis tersebut: memper- 
lambat  ketjepatannja djika dari 
djauh telah melihat garis tersebut, 

Kepada orang-orang jg hendak me 
njeberang diserukan pula: 
— pergunakanlah zebra-cross ter 

sebut dengan sebaik-baiknja, 
— menjeberanglah dgn 

jepat dan djangan gugup: 
— melihatlah terlebih dahulu ke- 

kiri dan kekanan sebelum meniebe- 
rang, . 

Buat sementara waktu, pada ke- 
dua tempat tadi itu, masih ditem- 
patkan Agen-Polisi Lalu-Lintas utk. 

mengamat-amati segala  sesuatunja 
dan untuk memberi petundjuk-petun 

djuk sebagaimana mestinja. 
Semoga seruan kami ini dapat di 

turut hendaknja oleh setiap anggau- 

ta masjarakat kota Semarang, satu 
dan lainnja guna keselamatan Jlalu- 
lintas djua adanja. N 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Koo Hwie 

Pekodjan 99 dan Sik Iang Wot- 
hingga djam 

tenang, 

£R53-2-140-8. 
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diadakan konperensi-kerdja peradilan | 

dan utusan2 | 

rombolan melepaskan 3 kali tembak $ 

bertindak kedjurusan | 

TENGAH 
Ikupus 

REORGANISASI SSKDN 
Tgl. 4-10-1953 sore S.S.K.D.N. 

Kudus telah mengadakan sidang un 
tuk merobah susunan pengurus, ha- 
silnja: Ketua S.S:K.D.N. Kudus R. 
'3o0egondo (wedono kota), wakil ke- 
'ua S. Hardjono (Manteri Polisi Mu 

| la), dan dibantu oleh beberapa pe- 
|agurus. Sidang tsb djuga membenar 
kan beleid Ketua S.S.K:D.N., ten- 

li di Pasar Malam Kudus. 
— DIDENDA Rp 25.— 

— Pengadilan Negeri di Kudus telah 
memutusi perkaranja 'S. pendjaga 
»intu Pasar Malam Kudus pada tgl. 
»-10-1953 je lalu, karena S. telah 
menggunakan kartjis bekas sebanjak 
158 lembar di djual lagi kepada 
imum. S. didenda Rp 25,—. 

PEKALONGAN 
AJAM BETINA MENDJADI 

DJANTAN : 

Dari Djapen Ketjamatan ' Wono- 
|nringgo (Kab. Pekalongan) diterima 
kabar, bahwa aa ajam kepunja- 
in Suminah penduduk desa Wono- 
nringgo, jang telah pernah menetas 
kan telur sampai 4 kali, baru2 ini de 
agan berangsur2 kelihatan mengala 
mi perobahan.. Pertama-tama dibagi 
an kepalanja keluar balung dan pia 
alnja (djengger dan godohe). Kemu- 
dian keluar tadjinja dan Lulu lan- 
'jurnja, serta pandai pula berkokok 
'kluruk). Djuga tingkah lakunja su: 

Ijantan biasa. 

3ALATIGA 
: PATJUAN KUDA. 
Atas usaha perkumpulan Irama 

Kuda dengan kerdja sama Djawatan 
Perchewanan besok tg. 16, 17, dan 
18 Oktober ini dilapangan Ngebul 
akan diadakan patjuhan kuda jang 
oertama kali diselenggarakan seha- 
Dis penjerahan kedaulatan ini. Bah- 
wa perhatian untuk patjuhan kuda 
ini tjukup memuaskan, dapat dibuk 
tikan dengan banjaknja pendaftaran 
jang telah diterima dari Semarang, 

Ambarawa, Salatiga, Solo dan Ma- 
gelang. Besok tanggal 10 Oktober 
ini akan dimulai dengan pemeriksa 
an kuda itu oleh dr. Soepratikno. 
Lapangan untuk patjuhan kuda itu 

kini sedang giat disiapkan. Djuga tem 
pat2 untuk kuda2 itu diselenggara- 
kan setjara semi-permanent.  Beaja 
jang dibutuhkan untuk keperluan tsb 
ditaksir & Rp. 100.000.—. 

Pendapatan bersih akan dibagikan 
kepada Irama Kuda 6025: P.ML.I. 
1096, sanatorium anak2 1074: “Ge- 
dung Nasional 1096 -dan Sosial 
tara 199. 

“ Badan penasehat terdiri dari maj. 

  

'Soerono, dr. Soekarso, dr. Soepratik 
no: R.M. Djoko Pitojo. Ketua Irama 
Kuda jalah sdr. Tjioe Han Tiauw. 

SINGKAT DJATENG. 
ky Oleh. Panitya .. pembangunan 
masdjid2 Brunoredjo Kab. Purwore- 
djo jang diketuai oleh sdr. Kj. Kas- 
tolani, kini telah selesai 
sebuah masdjid djami' Brunoredio 
dengan beaja Rp. 62.225.—. Djuga 
tidak ketinggalan didesa Dungus dan 

  

lang penentangan adanja idzin' dju- 

dah tidak ada ubahnja dengan ajam 

#ruh untuk menghantjurkan 

“Tenj 

dibangun : 

  

  
Pada hari Angkatan Perang di Lapangan Banteng di Djakarta dilang- 

sungkan dengan diadakan den:onstrasi2 kemahiran anggauta2 angkatan 

perang. Gambar Pia: Suatu manoeuvre ,,serangan” jang dilakukan oleh 
anggaura2Z angkatan darat. 

  

Merupakan Bagaian Jang 

masjarakat dapat 

I. Tedjasukmana katakan, bah 

wa Pergerakan Buruh adalah me 

rupakan bagian jg penting dida 

lam Perdjoangan Kemerdekaan, 

kalau tidak dapat dikatakan bagi 

an jang amat penting. Adalah 

suatu kekeliruan pendapat (,,wan 

begrip”) jang memandang bahwa 

Pergerakan Buruh tidak memper 

djoangkan kepentingan2 negara 
dan masjarakat. Pendapat jang 

salah ini djustru memberikan ba 
han bagi golongan2 jang tidak 
menjukai adanja Pergerakan Bu- 

Per 
gerakan Buruh itu. : 

Menurut kejakinan I. Tedjasuk 

kinan Partai Buruh, pergerakan 
buruh akan merupakan bentuk 
terachir dan terbesar dari ,,socia- 
le beweging” dikemudian hari. 

Rentjana Undang2 peng- 
ganti Undang2 Darurat 
No. 16. 

Mengenai Undang2 Darurat 'no.! 
$ 

16 dikatakan, bahwa sewaktu masih 
mendjabat sebagai Menteri Perburu- 
han didalam Kabinet Wilopo jl. 

olehnja telah diadjukan suatu rentja 

na Undang2 sebagai pengganti Un- 
dang2 . Darurat. no: 16, jg akan di 
beri-nama Undang2. tentang ,,Per- 
antaraan - Pendamaian dan Pemisa- 
han. Perselisihan Perburuhan.” Ren- 
tjana Undang2 tsb telah - diterima 
oleh Kabinet, tetapi belum sampai 
diserahkan kepada Parlemen, telah   

beaia Rp. 25.000.— dan Rp. 10.050. 
Adapun beaja sebanjak itu didapat 
dari rakjat setjara gotong rojong. 
— Rebo malam ji. digedung Giok 

Yong Kong Hwee Djl. Mesen Solo 

ngatan Ulang Tahun ke-IV berdiri- 
nja R.R.T. jang dihadliri oleh Ins- 
tansi2 Pemerintah baik militer mau 
pun sipil, 'wakil2 partai2 dan orga- 
nisasi2 setempat. 

Malam Peringatan tsb.  diramai- 
kan dengan pertundjukan tari-tari- 
an Tiongkok Baru, jang dimainkan 
oleh anak2 sekolah.  Pertundjukan 
tari-tarian tsb. akan diselenggara- 
kan selama 3 malam berturut2. 
Dalam rangkaian Peringatan itu, 

telah diadakan pula pertandingar2 
berbagai matjam keolahragaan. 
— Jajasan Pendiri Gedung Sekolah 
Muhammadijah berseru kepada para 
dermawan agar turut membina ber- 
dirinja gedung tsb. Bagi para derma 
wan jang mendermakan uang seba- 
njak Rp. 20.000.— (Dua pulun ribu 
rupijah) nama penderma tsb akan di 

abadikan dengan ditulis diatas tem- 
bok jang dibikin dari batu 'pualam. 
— Pemerintah daerah kota besar Su 
rakarta telah mengusulkan “kepada 
kementerian kesehatan agar kepada 
pemerintah kota besar Surakarta di 
beri upah pengumpulan padjak po- 
tong gurung sebesar 1096. Penerima 

an padjak tersebut selama pertengah 
an pertama tahun 1953 ada sebanjak 
Rp. 169.799,99, sedangkan retribusi 
abattoir jang dipungut. pemerintah 
daerah selama waktu jang sama ta 
di sebesar Rp. 70.296,70. 5 
—Baru2' ini kebon binatang: ,,Sriwe 
dari” di Solo telah menerima -hadiah 
seekor kerbau merah dari gubernur 
Sudiro. Kerbau tersebut lebih besar 
daripada kerbau biasa, dan bulunja 
berkemerah-merahan. Gubernur Su- 
diro terlebih dahulu menghadiahkan 
seekor kerbau katee dengan tanduk 
lurus keatas dan terkenal dengan na 
ma ,,Anoa”, Djuga gubernur Matu 
ku Latuharhary akan  menghadiah- 
kan binatang2 dari .Maluku kepada 
,Sriwedari”, 

DJAM BESI, TIDAK DJAM 
KARET. 

Telah terdapat persetudjuan bulat 
dari para semua anggauta ,,Djam'ijja 
tul Ourra” Wal Huffadz”  Tjabang 
Semarang, bahwa tiap2 mengadakan 
pertemuan2, maupun pertemuan se- 
tjara kursus2 atau bersidang dan lain 
sebagainja, selalu menggunakan djam 
besi, dus tidak djam karet. Djam 
besi, tidak djam karet dalam arti 
seumpama atjara sidang mulai djam 

  

18.30 tepat, djuga sidangnja harus di 
mulai djam tepat tersebut tidak di- 
undur atau mulur, Selain sebagai 
peladjaran untuk mena'ati djandji. 
djuga tiap2 anggauta supaja berdji- 
wa disiplin dalam segala hal. 
KESENJAN DJAWA ASELI. 
Pada tanggal 8 Oktober 1953 

djam 20 digedung kesenian ,,Panti- 
sari” di Pasar Malam Semararig 

akan diadakan pertundjukan: 
1. Gatru:kaya gandrung, 2. Gam 

jong, 3. Bondan pagunungan, 4. Pre 
giwa Pregiwati dengan tjantrik. 

Pemain?a.a antara lain: Rusman 
Darmi, Kristinah dan Tjitro. Pewruk     

  

dari Sriwedari, 

| gk 

SKA 

Sangubanju jang masing? memakan : 

telah dilangsungkan Malam . Peri-- 

disusul dengan krisis kabinet. 
Rentjana Undang2 tsb kini cleh 

Menteri Perburuhan Abidin telah 
disampaikan kepada Dewan Mente- 
ri jg baru. 

Dalam rentjana Undang2 jg baru 
itu terdapat suatu pokok ketentuan, 
bhw negara tetap mempunjai func- 

tie jg penting dan besar didalam pe 
njelesaian perselisihan perburuhan, 
dan-tidak dapat semata2 diserahkan 
“kepada pihak jg bertikai, jalah pi- 
'hak buruh dan pihak madjikan. 

Perbedaannja dengan Undang2 
Darurat no. 16 adalah, bahwa 
didalam mentjampuri penjelesai- 
an perselisihan itu diberikan rol 

  

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang, 9 Oktober 1953: 
06.10 Lagu2 Mesir: 06.45 The Me 

lachrino Strings: 07.15 Suara Momo, 
Sutinah dan Moh. Jatim, 07.45 Ge- 
orge Guetary: 13.15 Nila Kesuma, 
13.40 Instrumentalia: 14.00 Hiburan 
Siang hid: O.K. Sinat Baru: 17.05 
Taman Peladjar, 17.45 Luciano Ya- 
joli:, 18.00 Selingan! 18.15 Tjahjas 
Kemala: 18.30 Orkes Studio Ban- 
dung: 19.30 Hidangan O.K: Irama 
Djaja: 20:30 Kesehatan Lahir dan 

'Batin! “20.45 Kol Nidrei Op. 47 
(Bruch) Pau Casals — cello, Orkes 
Symph. London dbp. Sir London 

Ronald: 21.15 Wajang Orang, 22.26 
Wajang Orang (landj.): 24.00 Yutup. 

Surakarta, 9 Oktober 1953: 
06.03 Lagu2 Arab: 06.15 Indone- 

sia gembira, 07.15 Choro, Afro Cu- 

bano dan Deguine: 07.45 Asiah dan 
Rubiah, 12.03 Ramlee, Achmad-dan 
Momo: 13.45 Sekedar penawar lelah 
oleh O.K. Tjendrawasih: 17.05 Dari 
dan untuk kanak2 oleh Voce Con- 
cordi, 17.45 Rajuan pemuda pemu- 
di oleh. S.M.P. IV: 18.15 Pantjaran 
Sastra diisi oleh Ikatan Seni Sastra: 

18.30 Riang gembira dengan Suara 
Astana, 19.30. Pilihan pendengar 
asuhan Kak Tatiek: 20.30" Irama 
klasik oleh R.O.S., 21.20 Klenengan 
manasuka, 22.15 Klenenganmanasu- 
ka: 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 9 Oktober 1953: 
06.30 Varia Nusantara: 06.40 Rat 

na dan Abdulgani berlagu, 07.10 Ge 
ma pagi: 07.45 Beberapa langgam 
Indonesia, 12.05 Instrumental Arab, 
13.15 Soal2 disekitar Rumah tangga, 
13.45 Njanjian2 jang kita kenal: 
14.00 Siang ria dengan  Trijoga: 
17.00 Gending2 Dolanan oleh Kel. 
Kes. Djawa studio, 17.40 Gending2 
Dolanan (landj.): 18.05 Pengisi wak- 
tu, 18.15 Soal2 Pendidikan: 18.30 
Krontjong dan stambul oleh Irama 
Krontjong: 19.40 Hiasan malam oleh 
Wanita cs.: 20.15 Piano tunggal! oleh 
Moura Lympani: 20.30 Gema Serio- 
ja oleh Sextet Suwandi, 21.15 Obro- 
lan pak Besut: 21.30 Gujon Parikeno 
oleh Dagelan Mataram: 22.15 Musik 
malam hari oleh O.K. Studio Dja- 
karta, 23,00 Tutup,   

DALAM KETERANGANNJA kepada pers 

Menteri Perburuhan dan anggauta Dewan Partai i 

I. Tedjasukmana a.l. telah meminta perhatian pers nasional ter 

hadap Pergerakan Buruh. Menurut pendapatnja hingga sekarang 

ini Pergerakan Buruh di Indonesia masih sedikit sekali 

oleh. masiarakat, dan karena belum dikenal ita sukar diharapkan 

| mentjintainja.” Adalah mendjadi tugas dari para 

pemimpin buruh sekarang ini un tuk memperkenalkan Pergerakan 

Buruh itu kepada masjarakat, dan dalam hal ini diminta bantuan 

pers nasional untuk ikut memperkenalkannja kepada Aas 

Menurut I. Tedjasukmana hingga sekarang ini masih sedikit perha 

tian pers nasional terhadap Per gerakan Buruh. 

mana, jang pula mendiadi keja- | 

“Idah hampir kering, 

Pergerakan Buruh Tadon 
Penting Dalam Perdjo- 

angan Kemerdekaan 

di Solo bekas 
Partai Buruh 

dikenal 

masjarakat. 

kebebasan jang lebih besar kepa 
da pihak2 jang bertikai untuk 
mentjari penjelesaian. Dikatakan, 
bahwa didalam Undang2 Daru- 
rat no. 16 itu memang terdapat 
suatu ketjenderungan (,,neiging”) 
dari 'pihar2 jang bertikai untuk 
tidak memakai tenaga sendiri di 
dalam usaha penjelesaian itu, te 
tapi terus menjerahkan sadja per 
soalannja kepada pemerintah. 

Prinsip bahwa perlu adanja per 
aturan jang mengatur penjelesai 
an pertikaian perburuhan itu, 
telah diakui pula oleh seluruh 
vakcentrale jang ada. Demikian 
a.l. keterangan I. Tedjasukmana. 

| Kedatangan TI. Tedjasukmana 
tsb. ke Solo adalah guna meng 
hadliri Konperensi Partai Buruh 
wilajah Surakarta jang berlang- 
sung pada tgl. 3 dan 4 Okt. di 
ruangan-makan Hotel Merdeka 
Solo, dan -untuk menghadliri ma 
lam perkenalan jg diselenggara- 
kan oleh HISSBI Tjabang Sura 
karta pada Minggu tgl. 4 Okt. 
malam bertempat digedung Saso 
nosuko Lodjiwetan Solo. 

Hutan2 Di- 
gundali 

Beribu-Ribu H A- Di Su- 
lawesi Dibakar Pendu- 

duk Utk Mendapat 
fanah Baru 

Kesan jang paling menjedihkan 
dalam perdjalanan kami bersama 
para wartawan Makassar dan Dja 
karta dengan Gubernur Sulawesi 
ke Malino -pulang-pergi pada 
tgl. 3 dan 4 Oktober jbl. ini, ia- 
lah penggundalan setjara besar- 
besaran jang dilakukan oleh pen 

hutan jg membudjur sepandjang 
lembah sampai kepuntjak2 gu- 
nung tinggi. Demikian tulis war- 
tawan ,,Antara” dari Makassar. 

Disana-sini tampak asap dan api 
jang menjala-njala terus membakar 
hutan. Keadaan musim panas terik 

dan angin memberi bantuan tjepat- 
nja terlaksana pemusnaan -hutan2 
ini. Sungai Berang (Djeneberang) jg. 
menerima airnja dari hutan? itu su- 

sedang ia me- 
rupakan satu2nja sumbber air jang 
mengairi ribuan ha. sawah didaerah 
Gowa dan memberi air minum pa- 
da 300.000 penduduk kota Makas- 
sar. Pengaruh pemusnaan hutan2 ini 

duduk. kota Makassar jang dibebe- 
rapa' bagian tidak lagi mendapat 
air minum dari pipa. 

Dari keterangan2 jang dikumpul- 
kan ternjata bahwa sebabnja pendu 
|duk mengadakan pemusnaan terha- 
dap hutan2 itu ialah karena mere- 
ka mentjari 
subur untuk bertjotjok tanam, se- 
dangkan polisi kehutanan dan man 
tri kehutanan tidak dapat  melaku- 
kan tugasnja seperti sediakala. Me- 
reka ini masih takut masuk kedu- 
sun dan kepegunungan guna mema 
damkan api ataupun memberi pens 
rangan2 kepada penduduk ditempu: 
tempat terpentjil tentang artinia hu 
tan bagi kesedjahteraan rakjat. 

Hutan2 jang masih utuh ia'ah hu 
tan tjadangan jang ditanara 
semerintah sekitar Malino dan di 
pegunungan dekat puntjak Lompo- 
batang. 

Keamanan madju. 

Beberapa waktu jl. djalan Ma 
kassar—Malino amat  berbahaja 
karena gangguan gerombolan, 
tapi sekarang sesudah Major 
Mochtar memegang pimpinan da 
lam Komando Basis Makassar 
dan mengadakan  pembersihan2, 
tidak lagi didengar adanja penga 
dangan2 oleh gerombolan terha 
dap. kendaraan ke Malino. Per 
djalanan Gubernur dengan rom 
bongan wartawan dari Djawa dan 
Makassar dilakukan dengan tidak 
dikawal. 

Djuga ketika rombongan ber 
ada di Maling ada beberapa pega 
wai perusahaan Belanda jg datang 
dengan mobilnja seorang diri ke 
Malino guna berlibur dengan ke- 
luarganja. Tapi bus umum belum 
ramai seperti dahulu. Dibeberapa 
tempat masih ada pos2 tentara.   

tr va 

" 

(Antara) 

'beri pertolongan pada: Sumadi. Se- 

duduk terhadap puluhar ribu ha. | 

dapat langsung dirasakan oleh pen- |» 

bunga2 tanah baru jg|' : 

oleh 

Sumadi Masuk ..Istana 
Emas” : 

Bertempur Lawan Tjeleng Putih Dan 
Kemudian Habiskan Sebotol Kaju Pu- 
tih — Pengalaman Berkemah Sekelom- 

pok Pandu Kudus 
(Oleh: Wartawan Kita) 

LAPORAN DIBAWAH ini adalah suatu kissah pengalaman 
sekelompok Pandu dari Kudus jang mengadakan perkemahan 
di Gunung Patiajam, sebuah pe-gunungan tandus di lereng Gu- 
nung Muria di Karesidenan Pati. Sebelum mengisahkan tentang 
perkemahan jang istimewa ini, baiklah sekedar untuk djelasnja, 
dituturkan serba sedikit tentang Gunung Patiajam ini. Dalam 
gunung tadi terdapat sebuah goa jang menurut omongan sambil 
lalu, katanja dizaman Djepang mendjadi goa tempat sembunjian 
dan simpanan sendjata putera2 Matahari Terbit tadi. /' Demikian 
kuatnja desas-desus soal sendjata ini, hingga pada zaman petjah- 
nja revolusi ditahun 1945, dirasa para pemuda2 Angkatan Muda 
dan BKR sama haus sendjata untuk menghantam  Djepang dan 
Belanda, mereka ramai2 mengadakan ,,serbuan” kesana. 

Tetapi desas-desus tentang sim 
panan supply Djepang jang kata 
nja tjukup “untuk perlawanan 
selama 25 tahun itu, ternjata tju 
ma kabar angin kosong melom 
pong. Para ,,Penjelidik”, anggau 
ta2 ,,Intelligence Service” dari 
Jogja jang .pun mau aksi-aksian 
djadi Sherlock Holmes, meniru 
itu detektip ulung, achirnja kem 
bali ke Jogja dengan tangan 
hampa. Apa jang mau ditjari dan 
diselidiki, sebab goa  Patiajam 
bukan berisi Djepang dan sendja 
ta, tapi tjuma djadi sarang ular 
dan tjeleng belaka. 

Kembali ke soal perkemahan pa- 
ra pandu dari Kudus tadi. Demikian 
lah pada tgl. 26 September sore, se 
rombongan pandu sebanjak 17 orang 

terdiri dari Pandu Rakjat, Pandu Is 
lam Indonesia dan Pandu. Ansor 
pergi menudju ke Goa Siluman di gu 
nung Patiajam tadi. Hari Minggu 
pagi tgl. 27 September ikut menju- 
sul S5 orang Pandu Puteri dibawah 

pimpinan Pandu Rakjat ikut menu- 
dju ke gunung Patiajam untuk ikut 
darmawisata disana. Perdjalanan su 
lit, belum lagi ditambah kesulitan? 
air, sebab disana tak ada sumber 
air jg dapat digunakan untuk air 

minum. 
Pandu Sumadi jg membawa ben- 

dera berdjalan dimuka sendiri, men 
dadak di ,,sambut” oleh se-ekor tje- 
leng, jg rupanja tidak takut sama 
manusia. Seorang pandu lainnja jg 

membawa genderang (tamboer) sege 
ra membunjikan genderangnja untuk 
menghalau binatang tsb. Untung | 

djuga, tjeleng achirnja mundur ter- (partai, jg boleh dikatakan sedjak 
atur masuk semak belukar. Perdja- ditjapainja kedaulatan tidak me 
lanan terus menjusup2 belukar. Su-j/ mungkinkan adanja suatu peme 
madi didepan. Djam 12 siang tiba2 | rintah jang stabiel, demikian 

pimpinan pandu dikedjutkan oleh| Manchester Guardian” 
suara sempritan aba2 ,,tanda baha-|” A 
ja”. Berhenti ia dengan induk pasu -. 
kan, mentjari2 dari arah mana ada 
nja suara tsb. Kemudian tampak di 
unggukan gunung didepan, sdr. Su- 

madi melambai-lambaikan bendera- 
nja, rupanja hendak minta pertolo- 

ngan. Sesaat kemudian ia tampak 
djatuh, bendera terkulai. Segera pim 

pinan pandu beserta induk pasukan 
nja mengirim 3 orang perintis utk. 

mendaki punijak gunung tadi mem-| 

Tenaga2 
Sentrifugal 

Dapat Hantjurkan R.1. 
Jg Masih Muda: Kata 
Manchester Guardian 

HARIAN liberal Inggris ,,/Man 
chester Guardian” jang terbit di 
London dalam tulisannja pada 
hari Senen menjatakan, bahwa 
»tenaga2 sentrifugal akan dapat 
menghantjurkan Republik IJndo- 
nesia jang masih muda itu, terke 
tjuali djika negara itu tetap da 
pat memperbaiki keadaan dalam 
negerinja. Harian tsb. selandjut- 
nja mengatakan, bahwa dapat di 
tarik peladjaran dari gerakan pe 
misahan kaum Muslimin di Atjeh 
baru2 ini, bahwa ,,pertama2 di 
perlukan otonomi setempat jang 
lebih luas.” 
-Sudah banjak kali dikatakan 

tentang maksud untuk mengada 
kan ,,daerah2 otonomi”, tetapi 
sampai berapa djauh maksud itu 
dilaksanakan ? 

Selain daripada itu harus dise 
lenggarakan pemerintahan jang 
lebih effektif, jang akan mengha 
silkan gperbaikan dalam keadaan 
sosial didaerah2 jang letaknja 
djauh dari pusat setjara tjepat. 
Dan jang terpenting haruslah di 
achiri pertikaian diantara partai 

(UP-Pia.) 

  

18 NEGERI COMMON- 
WEALTH AKAN ADA- 

KAN PERTANDI- 
NGANGOKLAH- 

RAGA. 

Kalangan sport di Inggeris me 
ngumumkan, bahwa pada tahun 
1954 ke-18 negeri Common- 

'wealth akan mengadakan pertan- 
dingan olahraga bertempat di 
Vancouver. 

Dalam pertandingan tersebut 
akan ikut djuga Malaya, demiki- 
an diberitakan oleh UP dari Lon 
don. 

SEKITAR KEUANGAN 
5 PON III 

Panitya Keuangan PON III sela- 
ma bulan September 1953 mentja- 

tat pemasukan uang sedjumlah Rp 
3.208.740,15, diantaranja Rp 1.143. 
833,30 sebagai hasil dari Pasar Ma- 

lam PON III dan Rp 36.500,— da- 
ri Jajasan Stadion sebagai hasil da- 
ri reklame2. 

Dengan pemasukan2 jg terdahulu 
maka sampai achir September 1953 
tertjatat sedjumlah Rp 8.256.330, 

99 sebagai penerimaan. 

sampainja diatas, Sumadi diketemu- 
kan-sudah daiam keadaan pingsan. 

Sebotol kaju putih habis. 
Segera pertolongan pertama di 

berikan. Pengetahuan jang di- 
adjarkan pada para pandu untuk 
memberikan pertolongan diprak- 
tekkan, tapi sia2. Kemudian dipa 
kai obat kaju putih: kepala dan 
dada Sumadi dipidjit-pidjit, digo- 
sok kaju putih sampai habis satu 
botol, tapi hasilnja sia2 belaka. 
Setelah segala daja upaja tak da- 
pat menjadarkan Sumadi, maka 
ia lalu digotong. hendak dibawa : 
ke Terban, kedesa jang terdekat 
dari goa Patiajam-tadi untuk di- 
ichtiarkan pertolongan seterusnja. 
Aneh bin adjaib, setelah rombong 

  
. Jang sungguh  menakdjubkan 
ialah, bahwa semua perabotan da 
lam istana tsb. tampak berkilau- 
kilauan memantjarkan tjahaja: 
semuanja terbuat dari emas 24 
karat... Kemudian  bersabdalah 
Orang tua tadi kepada Sumadi: 
»Anaknda boleh tinggal - dalam 
Istana ini selama-lamanja, tetapi 
djangan bernafas. Kalau engkau 
melanggar nasehat ini, engkau 
akan tjelaka.” Memang mula2 
Sumadi tunduk akan perintah 
tsb., menahan nafas, tetapi lama 
kelamaan ia tidak tahan Jagi, 
terus mengambil nafas. Tapi pa 
da saat itu djuga, pada waktu ia 
melanggar perintah penghuni ista 
na siluman ini, datanglah beribu 
ribu ekor tjeleng menerdjang Su 
madi. Pun orang tua dan tjeleng 
putih tadi ikut memberi pukulan2 

  

Pandu Sumadi waktu ,,kesam- 
. bet” dalam keadaan pingsan se- 

dang ditolong oleh kawan2nja, 
digosok dengan minjak kaju pu- 
tih. Gambar bawah: kelompok 
Pandu2 Kudus 'jg. mengadakan 

djatuh pingsan tak sadarkan diri. 
Sebelum sampai pingsan, Sumadi 
masih merasa, ia dapat membu 

-perkemahan di goa Patiajam jg. ajikan sempritannja minta perto 
membawa pengalaman jang se- ongan. Sempritan ,,tanda baha- 
rem itu. a” inilah jang tadinja didengar 

»leh kawan2-nja pandu lainnja. 
Goa Hantu ? 

. Setelah Sumadi mengachiri tje 
ritanja, maka pak Lurah Terban 
sun memberikan tambahan tjeri 

an ,,palang merah Pandu” dgn 
Sumadi ini melalui tempat dima- 
na Sumadi tadinja bertemu dgn 
seekor tjeleng jang ditakut-takuti 
dengan suara genderang itu, men 
dadak Sumadi sadarkan diri dari 
pingsannja, terus berkata: ,,Lhoo, 
ada apa ini saja kok digotong?” 
Aa Waktu itu sudah djam 14.30, 
berarti Sumadi telah pingsan se- 
lama 2”2 djam. 

Ketemu ,,tjeleng putih” 
Gembira semua pandu melihat 

Sumadi sudah sembuh. Maka ia lalu 
didesak supaja mentjeritakan, asal 
mulanja ia sampai djatuh pingsan 
Kata Sumadi: ,,Sebetulnja jg berpa- 
pasan- semula itu bukan tjeleng asli, 
tetapi adalah tjeleng pengawal ger- 
bang istana siluman. Menurut pera: 

saannja waktu itu Sumadi diadjal 
oleh Komisaris Pandu Rakjat untuk 

terus masuk ke Istana, tetapi setelal 
memasuki apa jg disangka “stan 
tadi, tiba2 wadjah Komisaris Pandi 
Rakjat ini lalu  berobah mendjadi 
orang tua berpakaian serba putih 
berrambut dan berdjenggot pandjang 
djuga berwarna putih. Orang tua in: 
disampingi oleh 2 ekor tjeleng putih 

lami Sumadi ini “mungkin ada 
benarnja. Sebab sudah beberapa 
kali ada orang hilang didekat goa 
tadi. Anehnja, kalau sudah ht- 
lang beberapa pekan lamania, 
»rang2 demikian ini lalu muntjul 
kembali, mula? dalam keadaan 
gagu (tak bisa berbitjara). Dan 
kalau sudah beberapa hari diru 
nah, barulah si korban ini dapat 
vitjara kembali. 

enurut kepertjajaan  pendu- 
tuk disekitar tempat tsb., kata 
ja goa ini dulunja memang me 
“upakan sebuah istana, entah 
stana apa. Sedang tjeleng2 tadi 
semuanja adalah djelmaan manu 
sia, 

Benar atau tidaknja ketachaju 
(an penduduk “ini tidak terang, 
etapi sungguh pengalaman pan- 
lu Sumadi sukar akan dapat ia 
upakan: Memasuki Istana Emas, 
sertempur dengan tjeleng putih.     dikanan kirinja. Memang dunia ini serba aneh | 

  

pada Sumadi, hingga achirnja ia ' 

'a, bahwa memang apa jang di- 
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Satu Djuta 
Tentara 

“Tjita-tjita Pertahanan 

. Djepang 
SEORANG pembesar 

satu djuta orang akan merup 
»Ssesuatu jang ditjita?kan” ba 
tahanan Djepang. Keikichi 
me gun Pan 

10.000 buah pesawat. 

Maghhara/ Ting “berbitjara “dalam 
rapat Partai Liberal dalam pada itu 
menjarankan bahwa karena | 

ialah pembentukan suatu angkatan 
darat dari 300.000 orang, angkatan | 
laut dari 400.000 hingga 500.000 ton, 
dan angkatan udara dari 6000 hing-| 
ga 7000 pesawat. Karena rentjana 
inipun rupanja melebihi kemampuan 
ekonomi Djepang, kata  Masuhara, 
satu2nja rentja jang sekarang dapat 
dilaksanakan ialah pembentukan ang- | 

170.000 hingga | katan darat dari 
220.000 orang, angkatan laut dari 
150.000 ton, dan angkatan udara 
dari 1000 hingga 1500 buah pesawat. 
Sebagai 
Djepang mempunjai 

FORAN besar tinggi pe- 
merintah Djepang pada hari Selasa 
menjatakan bahwa suatu tentara dari | 

na Djepang 
| tidak mungkin memikul beban ke- 
kuatan militer sebesar itu, tjara per- 
tahanan jang mungkin sesudah itu 

diketahui pada waktu ini|kuatan dinas rahasia Serikat 
pasukan2 darat |rahkan untuk: mengetahui 
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    | Dimana Nj. Mac Lean? Seluruh ke- 

dike- 
dimana 

jang disebut Korps Keamanan Na-|sekarang nj. Mac Lean itu. Ia ada- 
sional — dengan kekuatan 
orang. (Ant.-AFP). 

  

PEMERINTAH AMERIKA 
MINTA UNDANG2 ,,TAFT— 
HARTLEY” DIMAKLUMKAN. 

Pemerintah Amerika Serikat hari 
Selasa mengadjukan permintaan ke 

110.000 |lah isteri dari seorang diplomaat 
Inggeris jang dichabarkan ' menghi- 
lang dibalik ,,Tabir-Besi” setahun jl. 
Gambar diatas adalah gambar njo- 
nja tadi beserta anak-anaknja, wak- 
tu mereka turun dari sebuah pesa- 
wat terbang di Zuerich  baru2 ini, 

sebelum ia dikabarkan ,,hilang”. 

  

Idan luka. 

N : Ta PN . l . 

Gubernur Sulawesi 
Kantor Dan Mebel2 Dirusak: Penembakan Jang 
Dilepaskan Oleh Perintis Thd Demonstran2 Pe- 
ladjar Sebabkan Kegusaran Para peladjar Jg Mau 

Adjukan Resolusi Kepada Gubernur 

menjerbu kantor gubernur, ke- 

   

     

bahagian langsung dari kantor gubernur propinsi Sulawesi. Insiden itu 
adalah akibat dari ditjegatnja para demonstrasi itu oleh serombongan ter- 
diri beberapa orang anggota polisi perintis dipersimpangan Djalan Ba- lai Kota/Sultan Hasanuddin dimana perintis melepaskan tembakan bebe- 
rapa kali mengakibatkan ada diantara para demonstrasi itu kena peluru     

Satu djam setelah terdjadi in- ,rus melepaskan tembakan ada 
siden itu baharulah gubernur jang keatas (keudara) ada pula 
tiba dikantornja lalu ditengah- | menudju arah para demonstrasi 
tengah para demonstran itu ber- itu sehingga mengakibatkan em- 
Sama pula dengan major Moch- | pat orang mendapat luka kena 
tar komandan  basis-komando | pelor, ada luka dikaki, luka di- 
Makasar memberikan nasehat2| tangan dan luka dipaha, dianta- 
untuk memadamkan rasa hati|ra jang luka itu ada bernama 
berkobar2 dari para demonstran | Andi Anwar, orang2 jang luka 
itu jang menuntut supaja ahg- | itu kemudian dibawa berobat di- 
gota2 perintis jang mengadakan | poliklinik Pattunuang. Menurut 
penembakan itu diadili. Kemu- | Lesnusa lebih djauh dihadapan 
dian bersama-sama dengan' wa- | gubernur, komandan basis ko- 
kil2 IPPI (Ikatan Pemuda Pela-| mando dan wakil kepada polisi 
djar Indonesia) dan djuga pela- propinsi Sulawesi, anggauta po- 
djar jang  mempelopori. demon-' lisi perintis itu selain ada jang 
Strasi itu gubernur dan major| lepaskan tembakan ada pula jg. 
Mochtar mengadakan  perun-| merobek-robek selogan jang di- 
dingan bertempat dibilik kerdja| bawa oleh orang jang berde- 
gubernur. : monstrasi itu antaranja seorang 

peladjar wanita jang “ mem- 
bawa selogan selain  slogannja 
dirobek-robek  djuga orangnja 
dipukuli. 

Setelah terdjadi insiden itu, 
demikian Lesnusa lebih djauh, 
maka para demonstran itu kem- 
bali kekantor gubernur dan se- 
bahagiannja “karena terdorong 
oleh hatinja jang panas lalu 
menimbulkan kerusakan2 meme- 

Dari keterangan2 'jang dike- 
luarkan oleh wakil IPPI djuga 
dari promotor demdnstrasi begi- 
tupula keterangan dari major 

Mochtar dapatlah diikuti djalan- 
nja peristiwa itu dari bermula 

sampai terdjadi insiden penem- 
bakan polisi perintis, sebagai 
berikut: 5 

Berhubung dengan maksudnja pe- 

Peladjar? Serbu Kantor!| Hari 1 Oktober 
Di Bandung   
  

  

Seperti halnja di Semarang, diuga di Bandung telah diadakan upatjara 

peringatan Hari Nasional RRT 1 Oktober. Upatjara ini diadakan di- 
halaman Sekolah Tiong Hoa Middle School didjl. Kebondjati dengan 

dihadliri oleh puluhan ribu penduduk Tionghoa dikota tersebut. 

  

Pengawasan Orang Asing 
Kabinet Setudjui Rentjana Undang- 
«undang Mengenai Soal Tersebut 

Akan Ada Mutasi Gubernur-gubernur 
Sumatra Dan Sulawesi ? 

PADA HARI SELASA malam kabinet v mengadakan rapat 
jang berlangsung enam djam setengah lamanja. Dalam sidang itu 
dewan menteri telah menerima baik sebuah rantjangan keputus- 
an presiden tentang pembentukan panitia negara urusan pemba- 
gian tanah di Sumatera Timur, jang diberi tugas untuk memadju- 
kan kepada pemerintah laporan dan pertimbangan2 serta usul2 
mengenai pengembalian tanah perkebunan oleh fihak pengusaha 

kepada negara, termasuk pula pemetaannja (kartering) dan menge 
nai pembagian tanah kepada rakjat serta pelaksanaan pemindahan 
orang2 jang perlu dipindahkan. 

Selain daripada itu pemerintah te- 
lah menjetudjui suatu  rantjangan 

. 

ni Ada Keinginan “Amerika 
Untuk Fahami Keadaan Dan Mak- - 

sud Indonesia 
WAKIL PRESIDEN AMERIKA Serikat Richard Nixon 

tgl. 21 Oktober jg akan datang akan 
demikian berita jang dikirimkan 
Oleh wartawan ,,Antara” dari Ne w-York. Menteri 

mengundjungi . Indonesia, 
pada tgl. 28 September 45 lalu 

Luar Negeri 
Indonesia Mr, Sunarjo, jang disertai oleh Mr. Zax7 telah mengada kan pertemuan2 dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 
John Foster Dulles, kemudian dengan Richard Nixon sendiri dan lalu dengan Presiden Dwight Eisenhower, membenarkan niat kun - 
djungan Wakil Presiden Anterika Serikat itu. 

. Yentang sifat dan lamanja kun 
djungan Nixon ke Indonesia itu 
belum diperoleh keterangan lebih 
djauh, tapi tentang pertemuan2 
tsb. Mr. Sunarjo menjatakan ke 
pada .,Antara”, bahwa pertemu- 
an2 itu berlangsung dalam suasa 
na ramah-tamah serta ,,memuas- 
kan hati.” Pertemuan? itu dilang 
sungkan di Washington. Menurut 
Mr. Sunarjo, dim pembitjaraan2 
tsb. ,,pemerintah Amerika Seri 
kat menundjukkan' sikap ingin 
memahamkan sesungguhnja ke 
adaan dan maksud Indonesia utk. 
hubungan jang baik.” Djuga de- 
ngan kalangan perniagaan di 
New York telah diadakannja per 
temuan2. 

»Sympathie dan peng- 
hargaan.” 

Selama ada di New-York Mr. Su- 
narjo telah mengadakan pembitjara 
an2 dengan para diplomat lainnja 
seperti ketua Sidang Umum PBB 
Pandit, ketua delegasi India di PBB 
Krishna Menon, ketua delegasi Bur 
ma Barrington, Menteri Luar Nege 
ri Filippina. Elizaldex, jg pada 
umumnja menjatakan sympathi dan 
penghargaan terhadap Indonesia. De 
mikian kabar terlambat dari New 
York. 

Sebagai , telah dikabarkan, pada | 
awal bulan Oktober Menteri Lum: 
Negeri Indonesia beserta rombo- 

| gainja, 

ngan melandjutkan  perdjalanaunja 
ke Nederland dan Swiss, Untik me 
menuhi undangan pemerintah? Pa- 
kistan, India dan Burma, rombo- 
ngan itu dalam perdjalanan pulang 
akan singgah di Karachi, New- 
Delhi dan Rangoon. 

Kira2 pada tgl. 17 Oktober Mr. 
Sunarjo dan rombongan akan tiba 
kembali di Djakarta. 

Indonesia dianggap 
Indo-China. 

Ditanja tentang  kesannja selama 
ada di Amerika Serikat, Mr. Sunar- 
jo beranggapan, bahwa banjak orang 

Amerika belum mengetahui Indone- 
sia, karena masih kurang  penera- 
ngan, bahkan ada: djuga jg keliru 
dan mengira bahwa Indonesia itu 
adalah Indo-China.  Berita2 yg di 
siarkan oleh beberapa  suratkabar 
berpengaruh seperti New-York Ti- 
mes, madjalah mingguan  ,,Time” 

dan lain2 kadang2 tidak objektif sa 
ma sekali. 

Oleh karena 'itu, demikian Sunar- 
jo, dalam tiap pertemuan dengan 

orang2 Indonesia jg ada di Amerika 
Serikat, seperti jg terdjadi di New- 

York dihadapan para pemuka ,,Per 
satuan Bangsa « Indonesia,” ,,Persa- 
tuan Peladjar Indonesia” dan seba- 

diharapkannja  supaja ikut 
serta memberi penerangan jg sebe- 
narnja tentang Indonesia. 

Demikian kabar terlambat dari   New York. (Antara). 

  

»SCommando 
Raid” Di 
Corsica? 

Niat Kaum Nasionalis 
Maroko Utk Bebaskan 

Moulay Hassan 

pada mahkamah Federal supaja me 
maklumkan undang? ,,Taft-Hartley” 
guna mengachiri pemogokan oleh 
65.000 buruh pelabuhan jang sudah 
berlangsung S hari itu dipelabuhan? 
dari Maine hingga Virginia. Pemo- 
gokan itu telah melumpuhkan pela- 
buhan2 di Atlantik - dari Portland 

. (Maine) hingga Hampton Roads (Vir 
ginia). Pemogokan itu diadakan ka- 
rena kaum madjikan menolak tun- 
tutan buruh jang menghendaki ke- 
naikan upah 13 sen sedjamnja. 

  

ladjar2 akan mempersembahkan re- 
solusi kepada menteri P.P, dan K. 

Soekarno dengan melalui IPPF maka 
IPPI merentjanakan akan mengada- 
kan demonstrasi besar-besaran me- 
liputi segenap peladjar2 menengah 
dan lain2nja jang ada dikota Ma- 
kasar, demonstrasi mana akan me- 
(ngambil suatu resolusi untuk diper- 
|sembahkan kepada menteri P. P. dan 
|K. besok sore djika sudah datang. 

  
PEMBESAR? kem. luar nege- Resolusi itu akan terdiri atas empat 

ri Perantjis sedang mempeladjari buah tuntutan: 1. Perumahan guru2, 

jang akan datang dengan presiden 

tjah2 katja2 djendela, merusak2 
kursi dan lain2 dibilik kerdja 
gubernur dan sekretariat guber- 
nur. 

Achirnja promotor “para de- 
'monstrasi itu mengadjukan tun- 

pembesar | tutan kepada ketiga 
agar supaja anggota polisi perin- 
tis jang melakukan perbuatan 

itu dituntut sampai dihadapan 
hakim. Ketiga pembesar mem- 
berikan kesanggupan dan akan 
menjelidiki lebih djauh. (PI. 
Aneta). 

        

Nama Amerika 

Merosot 
Dalam Pandangan Orang- 

Orang Eropa 

SENATOR Herbert Lohman 
dari Partai Demokrat, New York, 
sekembalinja dari Eropa menja- kaum nasionalis Marokko tsb. tadi, Major Mochtar komandan basis 

hari | takan di New York 
Senen, bahwa 

patin “hei, 
prestige Amerika , 

Serikat di Er adalah sangat | ter, dari Hotel Mouffon di Corsica,j ratan terhadap demonstrasi, te- 
rendah. Kabubak hal ini terdjadli ialah tempat tinggal Sidi Mohammad | tapi hendaknja 
menurut: Lohman ialah, oleh ka- 
rena kebanjakan orang Eropa ma 
sih sangsi, apakah orang2 Ameri- 
ka benar2 pertjaja kepada demo 
krasi dan benar2 mempraktekkan 
apa jang dipudjanja itu. Dalam 
hubungan ini senator Lohman 
selandjutnja menjatakan, bhw ia 
berharap akan melandjutkan per- 
djoangannja menentang McCar- 
thy-isme, karena menurut penda- 
-patnja, inilah jang merupakan 
salah satu antjaman besar i 
Amerika, bagi kebebasan? dan 

laporan2, jang mengatakan bah- 
wa kaum nasionalis Marokko jang 
berada di Kairo bermaksud mela- 
kukan suatu ,,serangan comman- | | 
do” ke Corsica, untuk melarikan | Negeri : 
Moulay Hassan, anak sulung Sul- | Pjalan Maros oleh karena mem- 

|punjai pula 
ri tachta oleh Perantjiss Sidi Mu- jang sebelumnja djuga  menga- 
tan Marokko jang diturunkan da- 

hammad bin Yussuf. 
$   

dengan pemimpin2 .Marokko 

Suratkabar ,Aurore”, Radikal sa- 
jap kiri, Selasa mengabarkan bahwa 

bermaksud melarikan Moulay aa 
san dengan sebuah pesawat helikop- ! 

bin Yussuf dalam pembuangan.. Pem 
besar2 Perantjis .menamakan berita 
tadi ,,terlalu fantastis, untuk -mem- 
punjai sesuatu hubungan dengan ke- 
njataan”. 

Menurut ,,Aurore”, rentjana. tadi 
telah dibitjarakan pandjang lebar 

jang 
kini tinggal di Amerika Serikat. Se- 
terusnja . harian tadi mengatakan 
bahwa Sidi Muh. bin Yussuf menu- 
rut pandangan kaum nasionalis Ma- 

rokko namanja sudah terlalu mero- 
sot untuk melakukan peranan poli- 
tik lagi, tetapi anak sulungnja bisa   | hak2 dasar rakjatnja. 

: (Antara-Reuter). 
diangkat djadi kepala pemerintah 
Marokko Merdeka. (Antara-Reuter). 

  

  

— Hilangnja Burgess-Mac 

| Lean 
a Sangkutnja Dgn Sovjet Rus- 
s'a: Kata ,,New Times 

Dongengan Kapitalis Utk Keruhkan Hubungan 
Internasional 

Tak Ad 

MADJALLAH BERBAHASA 
Saptu menulis, bahwa hilangnja 
dan Doanld MacLean, 
nja dengan Sovjet Uni. 
tar Sovjet pertama, sedjak 

| dari tjara2 mereka jang tak kenal 
. internasional. 

: Importir Indone- 
sia Suka Ber- 
Spekulasi? 

Dera Ea saat 
blatt” jang terbit di Dusseldorf 
T H. Kemmer di Muenchen jg 
telah berpengalaman lapangan 
dagang di Timur Nonna - Yan 
Indonesia menulis karangan ten 
tang ,,/Memilih wakil2 dan mem 
berikan pelajanan di Indonesia.” 
Antara lain ja mer n, bah 
wa ,pada masa ini sem: 1 zat ke 
bangsaan sangat bergolak di Indo 
nesias karena itu hendaklah wa- 

| kil2 dagang 
negeri gendiri. 

  

  

Pada waktu ini di Indonesia| 
kantor2 dagang Belanda, Tiong- 
hoa dan Indonesia jg didjadikan ' 
wakil oleh perusahaan  besar2. 
Dan dalam hal ini kadang2 orang 
lebih suka memilih kantor2 im- | 
port Belanda jang telah lama ber 
dagang di Indonesia untuk didja 
dikan Mena ea besar2 
ingin memilih pedagang2 import 
Indonesia, tetapi Mer (Indo- 
nesia) kebanjakan kurang penga 
laman, dan kerap kali mereka 
lebih menjukai spekulasi dan me 
ngadu untung”. ,,Tetapi meski- 
pun begitu, karena perasaan ke 
bangsaan itu sangat . berkobar- 
kobar, maka lebih bidjaksana dji 
ka diadakan perhubungan dengan 
firma2 Indonesia.” ,,Apakah di 
belakang hari firma2 B 
akan bertambah kuat kedudukan 
nja di Indonesia, belum dapat di 
pastikan.” Demikian Dr. Kem- 

mer, (Antara) 

  TG 

Inggris Sovjet ,,New Times” hari 
diplomat2 bea Gay Burgess 

serta isterinja sama sekali tak ada hubungan 
Madjaliah tsb. jang memberikan komen 
hilangnja para diplomat itu 2 tahun jl. 

njatakan, bahwa kaum kapitalis telah menjadjikan tjerita itu se 
bagai suatu fitnahan terhadap So vjet Uni. Dan itulah sifat chusus 

dipilih dari anak 

Belanda 

  

malu untuk meratjuni suasana 

Dalam  karangannja berkepala : 
»Sherlok Holmes modern dalam Ia 
pangan internasional” madjallah tsb 
menuduh pers, diplomatik dan dja 

watan rahasia negeri2 kapitalis meng 
gunakan peristiwa tsb untuk mem- 
perburuk keadaan internasional dan 
untuk menjebarkan benih ketjuriga 
an jang sama sekali tak kenal keso 
panan dalam bahasa Inggris, Peran 
tjis dan Swiss guna  mengeruhkan 
suasana internasional. Madjallah itu 
selandjutnja mengemukakan lagi tje 
rita tentang hilangnja para diplomat 
tsb dan menggambarkannja sebagai 
suatu tjerita detekif a la Conan Doy 
le seperti sering-kali diterbitkan oleh 
dunia kapitalis. Fitnahan anti-Sovjet 
itu dimulai lagi, setelah hilangnja njo 
'nja MacLesn baru2 ini. ' 

Dan kampanje sekitar  hilangnja 
orang2 itu djelaslah, ditiupkan oleh 
golongan jang berkuasa di negara2 
'imperialis. : Fa 
| Ketika hilangnja para diplomat itu 
harian2 di Inggris dan Amerika setja 
ra tak langsung menjatakan, bahwa 
mereka membawa dokumen2 rahasia 
dan bahwa mereka melarikan diri de 
jngan alasan2 politik. Tapi pembe- 

sar2 jang bertanggung djawab tentu 
aja dapat mengakui, bahwa tiada ke 
njataan2 jang dapat membenarkan 
kampanje buatan itu dan bahwa hi- 
langnja dokumen2 resmi adalah sua 
tu buatan sefata”, demikian New 
Times, 

Sebagai diketahui MacLean adalah 
kepala anggota kementerian luar ne 

Igeri Inggris urusan — Amerika dan 
Burgess adalah rekannja jang telah 
hilang bulan Mei 1951 dari St. M4 
jo, ea Utara. Dan 3 minggu jl. 
njonja Melinda MacLean  beiserta 
anak2nja tih hilang pula dari Swiss. 

2. gedung2 sekolah, 3. asrama pela- 
idjar dan 4. penurunan harga buku2 
'peladjaran. 1 “ 

Peladjar2 Sekolah Menengah 

dan SMEA Negeri di 

  

Krupps A kan Re- 
but Pasaran Asia 
Saingan Hebat Bagi Inggr. 

  
tuntutan tersendiri 

dakan demonstrasi terlebih dulu 
telah menjampaikan maksudnja 
dengan tulisan kepada koman- 
dan basis komando Makasar. 

HARIAN ,,Manchester Guar- 
dian” hari Senen tulis, bahwa pe 
rusahaan Krupps kini berusaha 
dengan keras untuk merebut pa- 
sar2 di negara2 Asia bagi mesin 
mesin hasil pabrik2-nj Kores 

djuga lebih da-| ponden di Bonn dari harian ' itu 
hulu para promotor minta nase-| beritakan, bahwa Krupps jg dahu 
hatnja gubernur. Promotor de- flu merupakan arsenal Hitler, teta 
monstrasi SMA Negeri kemu-|pi kini dilarang oleh negara2 Ba 
dian djuga ' mengadakan  hubu-f rat membuat badja kasar dan 

komando  menjatakan setjara 
tertulis bahwa tidak ada kebe- 

ngan dengan gubernur jang me- | memiliki tambang2 batu bara, njanggupi mengadakan perte- | dewasa ini merupakan saingan jg 
muan dengan mereka itu dikan- paling berbahaja bagi Inggris se 

tornja. bagai peng-ekspor mesin2 ke ne Akan tetapi entah apa sebab 
promotor2 demonstrasi peladjar2 
SMA Negeri Djalan Maros itu 
Selasa pagi telah menjiapkan de- 
monstrasi dan para demonstran 

berkumpul dirumah  sekolahnja 
di Djalan Maros lalu berdjalan 
menudju kantor gubernur untuk 

menemui gubernur dikantornja 
akan tetapi karena gubernur ke- 

betulan belum datang maka pa- 
ra demonstran itu berdjalan lagi 
dengan maksud menudju rumah 
gubernur dengan melalui djalan 
Balaikota. 

Setelah tiba dipersimpangan 
djalan Balai Kota/Sultan Hasa- 
nuddin, menurut keterangan pro- 

motornja, Djoni Lesnusa diha- 
dapan gubernur, komandan ba- 
sis komando dan wakil kepala 

polisi propinsi tiba2 datang be- 
berapa anggota polisi perintis 

dengan mengendarai jeep terus 
mengadang demonstrasi dan de- 

ngan tidak menjatakan apa2 te- 

gara2 terbelakang di dunia. 

Atas permintaan pemerintah 
India, Krupps telah membuat pa 
brik badja di India dan djuga 
membantu membuat pabrik se- 
men di suatu tempat jg letaknja 
Hata disebelah Selatan Bom- 
ay. 
Di Pakistan Krupps sepakat 

untuk memberikan ahli2-nja guna 
mempeladjari kemungkinan men 
dirikan pabrik badja. 

Dan Mesir oleh para direktur 
Krupps dikatakan merupakan pa 
sarnja jang ke-3 di Timur, demi 
kian ,,Manchester Guardian”. 

(Antara) 

  

Kriminalitet Ma- 
nilla Meningkat 
SEMENTARA pentjurian di 

Manila selama setengah tahun be 
lakangan ini menurun 254 di 
banding dengan waktu jang sama 

  

PENDIRIAN AMERIKA TER- 
HADAP PENERIMAAN ANG- 

da tahun jang lewat ak: GAUTA2 BARU P.B.B. Pa $ jang » maka 
Wakil Amerika Serikat pada PBB | Sampai an telah tertjatat 

James Burnes pada hari Senin me- 0 Tebih pembunuhan dan pe 
rampasan dibanding pada tahun 
jang lalu. Major Eugenio C, Tor 
res, kepala bagian detektif dari 
polisi Manila terutama sekali me 
nundjukkan,, bahwa bertambah- 
nja perampasan2 adalah memba 

nentang usul Rusia supaja negara2 
jang minta mendjadi anggota Perse 
rikatan Bangsa2 diterima ,,setjara en 
bloc”. Byrnes menjatakan pendirian 
Amerika Serikat ini dalam rapat pa 
nitya politik ad hoc. Dalam pada itu 2 
dia dapat menjetudjui usul Peru utk | hajakan. Salah satu sebab ber 
membentuk sebuah panitia djasa2 tambahnja kedjahatan di ibu-kota 
baik, jang ditugaskan untuk mentja Pilipina ini menurut katanja jalah 
pai saling pengertian diantara para pengangguran, jang ditimbulkan 
anggota dewan keamanan mengenai oleh penibatasan2 dim lapangan masalah ini. ekonomi. (Pia) 

  

Anggota2 Baru 
Dewan Keamanan 
Brazillia-New Zealand 

Neuw Zealand dan Brasilia te- 

lah terpilih dalam pemilihan per- 

tama utk. kesebelas negara ang- 

gauta Dewan Keamanan. Hasil 
pemilihan pertama diumumkan 

pada pukul 14.00 waktu GMT. 
Dalam pemilihan perfama jini 
ada 59 suara sah dan sebuah sua 
ra tidak berlaku untuk mendapat 
kan 40 suara jang dibutuhkan 
untuk dipilih. Hasilnja ialah 
Brasilia 56 suara, New Zealand 
148 suara, Turki 32 suara, Polan- 

ngan demikian New Zealand dan 
Brasilia terpilih meudjadi anggau 
ta Dewan Keamanan. Kemudian 
dilakukan pemilihan untuk kedua 
kali, dalam mana Turki, Pilipina 
dan Polandia saling bersaingan. 

Dalam pemilihan kedua ini untuk 
memilih anggauta ketiga, Turki men 
dapat 38 suara dan Polandia 20 
suara. Dengan 58 kelebihan 24 sua- 
ra harus 39 dan dengan demikian 
Turki gagal. untuk dipilih hanja de- 
ngan kekurangan 1 suara. 

Dalam pemungutan suara untuk 
kedua kali ini Pilipina mengundur- 
kan diri. Hasilnja ialah 58 suara 
sah dengan Turki 38 dan Polandia 
20. Kemudian dilakukan pemungu- 
tan suara untuk ketiga kali. Hasil- 

landia 22 suara. Dengan demikian 
harus diadakan pemungutan suara 
ke-empat kali. Hasilnja ialah Turki 
36, dan Polandia 23. 

Menurut peraturan pemungutan 

suara madjelis umum pemungutan 
suara dengan demikian harus terbu- 
ka untuk setiap tjalon. 

Kalangan2 jang mengetahui mene- 
rangkan, bahwa blok Asia Arab jg 
menjokong pentjalonan  Pilipina te- 
lah menjetudjui dengan pentjalonan 

Turki, tetapi apabila Turki gagal 
mendapat kelebihan suara dalam 
pemungutan suara ini, maka Pilipina 
akan ditjalonkan lagi dengan soko- 
ngan jang lebih luas. £ 

Dalam pemungutan suara kelima 
(jang ke-empat hanja chusus untuk 
kursi Eropah) Turki mendapat 31 
suara, Polandia 18 dan Pilipina 11 
suara. Dalam pemungutan terachir 
Turki berhasil memenuhi -sjarat un- 

suara sedangkan Polandia menerima 
19 suara. Dalam pemilihan selama 
delapan kali ini Polandia — paling 

dangkan Pilipina tidak lebih dari 17 
suara jang didapatnja dalam pemu-   ngutan pertama. (UP). 

tuk dipilih dengan mendapat. 40 

tinggi hanja mendapat 23 suara se-   

undang2 mengenai pengawasan orang 
asing dan menjetudjui pula bebera- 
pa rantjangan undang2 dilapangan 
keuangan jang oleh kabinet2 jang 
lampau: telah diandjukan kepada 
DPR. Setelah sidang kabinet itu se- 

Dan Turki lesai menteri penerangan, dr. F.L. 
Tobing menerangkan kepada pers, 
bahwa hubungan udara jang dise- 
lenggarakan oleh GIA ke Kutara- 
dja, mulai hari Rebo akan dibuka 
kembali, sesudahnja beberapa lama- 
nja dihentikan berhubung dengan 
pemberontakan di Atjeh. 

“Pembitjaraan 
Okazaki. 

Menteri Tobing menerangkan dju- 
ga, bahwa dalam sidang itu menteri 
luar negeri a.i., mr, Ali Sastroami- 
djojo telah memberikan laporan ke- 
pada kabinet mengenai pertemuan 
jang diadakannja dengan menteri 

dengan 

dia 18 suara, Pilipina 17 suara, luar negeri Djepang Okazaki pada 

Tjekoslowakia 2 suara, Ecuador | hari Selasa pagi. — 
2 suara dan Mexico 1 suara. De| Pr. Tobing menjatakan, bahwa 

dari laporan mr. Ali Sastroamidjojo 
itu didapat kesan, bahwa dari fihak 
Djepang tampak keinginan jg. sung- 
guh2 untuk mendapatkan penjele- 
saian. mengenai .mas'alah pengganti- 
an kerugian perang. 

Mutasi gupernur? 
Menteri penerangan selandjutnja 

atas pertanjaan2 menerangkan, bah- 
wa kabinet telah pula menindjau 
soal kepamongpradjaan, termasuk 
mutasi dari kepala? daerah di Su- 
matera dan di Sulawesi. 

Menteri Tobing tidak bersedia 
memberikan keterangan mengenai 
soal ini lebih landjut. Ketika ditanja 
bagaimana hasilnja pertemuan anta- 
ra panitia-kabinet dengan PSII me- 
ngenai pengisian lowongan kabinet, 

T H4 . jang diadakan hari Selasa siang, 
nja ialah 59 suara jang sah dengan | enteri Tobing menerangkan, bah- 
Turki mendapat 37 suara dan Po-| va sekarang ini sudah ada kemia- 

djuan. Hari Rebo petang pemerin- 
tah akan mengeluarkan pengumum- 
an mengenai soal ini. Dari kalangan? 
jang mengetahui didapat keterangan, 
bahwa besar kemungkinan  FSII 

aka kembali kedalam kabinet derrgan 
dua orang wakiinja. Kabarnja PSiI 
menuntut dua kursi dari ketiga kur- 
Si jang berikut:  Pekerdjaan Umum, 
Kesehatan dan Penerangan. 

Buku2 Tjabul Di- 
bakar Di Manilla 

BERTEMPAT disalah suatu 
lapangan kota di Manila pada 
Minggu malam jg lalu telah dila 
kukan pembakaran buku2 tjabul 
sebanjak 1.500 buah jang untuk 
itu telah ditumpuk-tumpuk sching 
ga merupakan bentuk piramide. 
Dalam pada itu para siswa seko 
lah negeri dan partikulir di Ma- 
'nila mengadakan pawai obor. 

Pembakaran ini dilakukan ber 
dasarkan kampanje menentang 
buku2 tjabul jg diselenggarakan 
baru2 ini oleh sebuah organisasi 
Katholik dikota tsb. (Pia) 

  
Berkat tindakan jang tepat dari alat2 kekuasaan negara, pengatjauan 
di Atjeh Timur kini dapat dibatasi sampai seketjil-ketjilnja. Kini 
gangguan grombolan hanja ditudjukan kepada penghambatan  lalu- 
lintas. sadja, seperti merintangi djalan 'kereta-api dengan batang2 
pohon dsb. Gambar diatas diambil disalah satu djl. kereta api di 

Atjeh Timur. Lebih djauh harap lihat berita dibawah ini: 

  

Atjeh Timur Sudah Aman 
Grombolan Gunakan Sendjata2 Djepang 

Bukan Slundupan D:ri Luar 

KETJUALI DIBEBERAPA tempat didaerah Idi dimana ge- 
rombolan masih punja sarang, ke amanan dikabupaten Atjeh Timur 
telah pulih kembali, Tetapi perhu bungan lalu-lintas antara Kwala- 
simpang—Idi sudah sebagai sedia kala, sedang kota Idi sendiri ber- 
ada ditangan alat2 kekuasaan negara. Demikian keterangan kepa- 
Ia kepolisian Atjeh Timur komisaris muda Raden Jusuf kepada 
»Antara”. Dikatakannja kini sifat gangguan keamanan jang dila- 
kukan gerombolan di Atjeh Timur hanja merupakan menghambat 

menebang po- djalan2 raya dan kereta-api, um pamanja dengan 
hon-pohon dipinggir-pinggir djal an. 

Tetapi alat2 negara umumnja 
dapat mempertahankan djalan-dja- 
lan perhubungan lalu lintas Kwa- 
lasimpang — Idi itu terbuka un-. 
tuk umum. Jusuf terangkan lagi, 
bahwa tanggal 3 Oktober jang ba- 
ru lalu telah terdjadi pertempu- 
ran antara alat2 kekuasaan peme- 
rintah jang mengadakan patruli F 
dengan satuan gerombolan dij 
Bindjei (didaerah Idi) selama 15j 
menit. Achirnja gerombolan ba 
'arikan diri dengan korban2 jang | F 
t'dak diketahui djumlahnja sedang | F 
dari pihak alat2 kekuasaan nega- 
ra seorang lyka enteng. 

    
    

Sedjak timbulnja peristiwa Daud 
Beureuh cs. pada tanggal 20 Septem 
ber jang lalu hingga kini di Atjeh 
Timur telah dapat ditahan 250 
orang. Sebagian dari djumlah itu! ana 3 
adalah anggota? gerombolan dan se- 
bagian lain orang2 jang ditjurigai. 

    

rakjat dapat disita dari tempat2 jg, 

        

  

2 AO MA ML LL An LA LK 

RALAT. 
Penarikan undian uang Djakarta 

jang dimuat kemaren, hadiah ' 
Rp. 50.000.— (garis pertama) sebe- 
tulnja Rp. 10.000.—. Adapun ha- 
diah Rp. 50.000.— djatuh pada No. 
138278. 

113726 
230705 
231569 
296217 
136929 
264701 
33045 

176713 
154027 
ET 229 
242523 
(114377 

31368 
82383 
71189 

175285 
23689 

137002 
291156 
163538 
67230 
81572 
70214 
184590 
11666 

300575 
303776 
104526 
247195 
216057 

86314 
97614 

215820 
113324 
262580 
262875 
82183 
42646 

234371 
124697 
239192 
18643 

196988 
Tei1 39 
148582 
233214 
308275 
48964 

234109 
298996 
186997 
21675 

109164 
95063 

213170 
56716 

105715 
256141 
201176 
199941 

138135 
85683 

228869 
87452 

146437 
125467 
298341 
11040 

204037 
53376 

142226 
258197 
125073 
285992 
50379 

168872 
62540 

110949 
133088 
221136 
64159 

168729 
175826 
263962 
31333 
55349 

107951 
255450 
132837 
11239 

22097 
137326 

158272 
268946 

Se LL LL LAH LN 251203 

Rp. 25.000.— 
154904 

Rp. 10.000.— 
49111 221816 
101314 258193 
200182 300407 
269774. 149983 
276919 215114 
17093 182134 

106531 170018 

Rp. 5.000.— 
263636 141401 

Rp. 500.— 
214572 26590 
305542 233992 
161180 37682 
179517 86575 
71305 75301 
15521 254244 

174199 293836 
153396 125646 

118191 
304066 137777 
269059 
128394 
297295 
164458 
285802 
75511 

65752 
139140 
200691 
42965 

247536 
55216 

243301 

264403 

.216891 
200295 

259076 
13248 

173439 
89948 

97468 12123 

107584 
249549 
153163 
286492 
68159 

288607 
68208 

145362 

279747 
309742 
268349 
46989 
55465 

178473 
244492 
284581 

197343 

167585 
139349 
43777 
65513       (Antara), 362727 188313 213571 202543 25473 

Untungkah Tuan Sekali Ini ? 

300943 | 

1162901 
|133589 

172307 | 124786 
268732 | 147478 
63105 | 123685 

1182431 
| 216852 

100304 | 132137 
11669 | 

1144542 
227472 | 

|201675 
| 229986 

82781 | 
| 192375 
1190177 

200867 | 276524 
163920 | 

274352 | 214653 
1170903 

98005 
154835 
247136 
280672 
247313 
294380 
230428 
306197 
148567 
1131779 
232005 
76170 
97090 
89010 

293270 
113482 
19077 
11546 
36150 
192098 
185451 
143934 
288584 
19639 

158701 
237274 
230804 
268403 
25209 
102603 
232131 
151576 
180477 

84025 
20345 
26358 

241568 
215048 
167999 
305715 
184749 
139264 
54882 

2671768 
50770 

238696 
75440 

291825 
KO331 

252519 
41172 

224922 
174992 
259168 
250453 
184725 
180028 
139089 
11067 

81060 
141162 
211725 
240850 
201812 
213788 
264855 
113818 
55716 

112040 
50516 

245827 
10768 

159129 
278450 

' 72017 
55649 

291216 
117333 
12808 

231021 
112674 
148322 
109511 
21928 

154194 
194718 
101920 
45485 

106932 
173426 
78139 
189192 

273669 
55053 

293500 
197962 
185094 
258011 
217632 
133433 
109641 
262177 
75344 
37037 
19636 
38983 

230602 
95374 

147460 
138503 
233463 
107736 
284826 
200285 
42120 

280798 
50259 

266996 
295155 
282808 
68054 

146932 
35513 

131314 
274135 

Rp. 250.— 

23874 156303 246635 
262913 182155, 267421 
60063 43134 193338 
54574 192534 202935 

243160 212350 94945 
248393 246070 291052 
13696 91499 197546 

181834 257725 91370 
127349 149427 44544 
79624 98381 262993 
61279 248841 141198 

234990 295672 287565 
92598 15103 90506 
11010 48472 38608 

224692 123585 291250 
236054 287069 24287. 
26878 158475 202034 

170721 90821 78628 
308585 286122 297569 
217084 46272 241935 
194831 138146 260690 
117519 308539 108525 
137219 -308295 145444 
278207 212543 41508 
202998 76646 271715: 
219771 209505 149580 
294636 306044 274471 
300086 36767 267208 
300086 36767 267208 

14392 
1512 

69603 

Le, 

69723 

51103 
19630 

22168 
247913 

269500 
195663 

213766 
105190 
233062 
233062 

215563   
(Akan disambung) 

Djumlah anggota2 gerombolan jang 
mati terbunuh di Atjeh Timur 42 
orang, 6 di. Langsa, 13 di Bajuen, 
3 di Sungeiraja dan 20 di Alorteh. 

Kini dapat dikatakan sudah tidak 
ada serangan2 dilakukan ' gerombo- 
lan2 kekota, sedang penduduk sen- 
diri banjak memberikan  bantuan2 
kepada pihak alat2 negara berupa 
petundjuk, hingga dengan demikian 

banjak alat2 sendjata atas petundjuk 

  

   

ta Laweveng —— 

FE ————— 

ABeutori 5 

  

neh 

1 

dah 

    

  
47811 | 

146864 | 
267620 
239178 | 

Padang Tia 7 sela 
Gogo"— Karieng |    

  

Bearennian 
LKM MEULOG   

disembunjikan gerombolan. 

Sendjata2 Djepang. 
Raden Jusuf terangkan lagi dian- 

tara sendjata2 jang dapat disita atau 
dirampas terdapat djuga sendjata2 
api, bekas sendjata2 jang disembu- 
njikan Djepang. Atas pertanjaan 
kepala kepolisian Atjeh Timur me- 
njatakan, bahwa sebelum peristiwa 
Daud Beureuh cs. terdjadi, ada ke- 
tjurigaan tentang penjelundupan2 . 
sendjata2 dari luar negeri ke Atjeh, 
tapi bukti2 djelas tentang hal terse- 
but tidak dapat diberikannja. Dite- 
gaskannja kekatjauan di Atjeh me- 
nurut  penjelidikannja, digerakkan 
oleh Pusa dan dari laporan? jang di 
ketahui, djumlah pemberontak? js. 
hendak menjerang Atjeh Timur pa- 
da 20 September tapi dapat digagal- 
kan seluruhnja — ialah satu resimen 
dibawah pimpinan Seorang bernama 
A.R, Hanafi dari Simpangeulim. 

. 

Karena keamanan dj Atjeh Timur 
kini boleh dikatakan telah pulih 
kembali, harga buahan? makanan jg. 
mula2 meningkat tinggi, kini turun 
Kepun biasa. ' Demikian Raden Ju- 
suf, 

Raden Jusuf datang ke Medan 
untuk memberi laporan2 pada pihak 
atasannja berkenaan dengan perkem 
bangan2 jang mulai tjerah di Atjeh 
Timur sekarang. Sore ini ia kem-     

bali ketempatnja di Langsa. (An- 
tara), AI 
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Untuk Umum 

22 NOPEMBER 

N.V. GODJALI & CO, Pontjol 188, Tilp. 176, Smg. 
| TOKO LAREES » Bodjong 21, Tilp. 1539, Smg. 
| TOKO TAN-OEI- , Seteran 56, Tilp. 1635, Smg. 

Diadakan empat kelas, masing2 diberi tiga piala 
serta: sebuah piala untuk peserta wanita 
sebuah pp glian untuk anggota IMS 
sebuah piala-hiburan (poedelprijs) 

dengan ditambah beraneka barang2 jang berharga.   

  

. 1 Mobil HILLMAN baharu (Pemenang Umum 1) 

| 1 Scootef TERROT baharu (Pemenang Umum 3) 

serta: 2 bromfiets (Cyclemaster dan Solex), 5 radio ketjil, 

2 radio besar, 5 sepeda, 2 record changers, 

1 BSA windbuks, 1 mesin djahit (kaki), 

dan badan2 sosial lain. 

IMS-PROP.   

    
14 As 

diselenggarakan oleh IKATAN MOTOR SEMARANG (IMS) 
dibawah pengawasan IKATAN MOTOR INDONESIA (IMO) 

menempuh 300 Km melalui djalan2 jang terpelihara di seluruh Djawa Tengah 

Marilah ikut serta berpesiar sambil beradu keunggulan dan ketelitian (bukan balapan!) 

Pendaftaran :.1 s/d 15 OKTOBER dengan disertai Rp. 75.— (termasuk plaguette gratis) | 

PEMENANG UMUM 1 diberi SEBUAH PIALA “ditambah : 
SEPEDAMOTOR BAHARU! 

(diselenggarakan IMS dibawah pengawasan Notaris Suprapto) 
| Para pembeli lot diberi tiga kemungkinan mendapat hadiah utama : 

| 

1 Sepedamotor INDIAN baharu (Pemenang Umum 2) | 

1 perabot2 kamar lengkap, d.l.l. hadiah2 jang berharga. 

PENDAPATAN SWEEPSTAKE UNTUK JAJASAN 17 AGUSTUS untuk pembangu- 
nan perkampungan peladjar (Boystown), P.M.I. untuk pembangunan sanatorium . kanak2, 

  

  
1953 

| P3 SWEEPSTAKE | 
| 

mm
a 

| VERANGL: bada 
|| Rp 20.- EXTRA KERAS Rp 
TR SASTA: laki? nikmat tahan 

lama. 

  

IDTIJARI: : 3 
' Sopir Mobie 
Preman 

|| Keterangan: Kp. MLAJU 155 
SEMARANG. 

  

Buah dada lembek? ? BUSTERIN 
dapat bikin segar, kentjang dan 

jimontok Rp. 20.-— EXTRA KE-|, 
I|RAS Rp. 75—  CRISTANOL || 

     
   

| kurus, ketjilkan pe- 
Rp. 20— SUIRINE 

Itanggung/ bisa lekas bikin baik || 
ak Pa Kia eiwit Rp-20.— | 

dan lembek, Saga 

2 Rp 20— RENA PILL. datang 
Nbulan tidak beres Rp 58-— SA: 
|NATORIN: lekas tulung 
(bloeddruk Rp 20.— HONORION 

sakit 

laki-laki bongsiat Rp 20.- AAM- 
BEIEN POEDER Rp. 30— 
ZALF Rp. 10.- BEDAK TELOR 
24 Rp. 5,— Porto Rp. 3.— 

|Hnd. Kruiden THIO GIOK GIEM 
| Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agen Sem. Pla 1.22. 
“ Solo: Toko ,,Djodo” 

- Tjojudan 70A. 
Agt. Kudus: Bitingan lama 74, 
Agt. Djocja: Petjinan 68. 

  

ne 

KEUNGGULAN 
“Lebih Sedap 

. “Lebih Halus 
“ Lebih Mustadjab 

Habaal 

  

     

MAU PA 1g 

ANA 
DJL. DEMAN 129 TILP. 611 

AA Re 

| TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

AGEN” DJOKJA: 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, Lempujangan 
Wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94, Tugu Ku- 
lon 54. 

AGEN? SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

» 500 Da AGEN? MAGELANG:       Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13.   
  

  

Lotre Kedu - Siapa Tahu 
y Untuk kantong penuh, uangsebesar Rp. 10.000,— atau 

Rp. 15.000,— kurang artinja. Tetapi kantong jang misih. 

“sisa Rp. 5,— baik djuga memiliki. Gunakanlah sisa uang | 

tadi untuk membeli. : 

Lotre Kedu - Siapa Tahu : 
an 

  

SEBUAH FILM JANG TELAH LAMA DITUNGGU-TUNGGU......!! 
Suasana baru dilajar putih............ : 

Sensasi baru terasa............ 
Ketjantikan baru jang hebat terlihat............ 

Keadjaiban baru daiam musik terdengar....:....... 
Ini ialah kissah seorang Pekas Anggota Tentara jang berdjuang sebagai 
Seniman untuk hidup di KOTA PARIS jang Romantik itu. Turutlah 
dalam Pesia Mahasiswa Kesenian, dimana Gene dan Leslie menari ber-: 
sama. 1 
Dengar Symphony Orkest jang Besar jang dipimpin oleh Oscar -Levant 
dalam George Gershwin Concerto. Satu kemenangan luar: biasa! Ber- 
gembiralah dalam Dunia Kesenian Paris jang istimewa dan bersemarak 
itu! 

Filmjg DIANUGERAHI 8 ,,0OSCARS«. 
PE : 4 ha Tu 

Yov've teen “Amis Got 

Dur Gua,” "Tha Grant Conso,” 
ma Radit. (oi AGAN 2 tuk 
“nii SE you 269 Sis Tacscicoloe 

aan story ofen ea 

LN nba aj amat 

£X 
27 

2 
ba

g 

Of !na “Amancan In fitu 
Pari Boat" 

Moti? "npendnatia Van? 49 Mande Ar Ny Mena TN Ia Hara Jo Iray Te 1 Gor Ehrttn mad other great Garkasn Petai 

Story and Sersan Play Sy ALAN JAY LERKCR « Lyrics dy IRA GERSHWIN & Orrectad”dy VIHCENTE MINNELLI 
Producad by ART MUR ERILD » An M-G-M Picture 

(CA JAERI KP mi PAR (S5 
Besok Malam Premiere Besar ,ORION” 5.-7.-9.- (17 th.| 
Pesan tempat: Saben pagi dj. 10.00-12.00 (Tidak terima per Telp.) 

Ini Malam Pengh. ELIZABETH TAYLOR—LARRY PARKS 

5— Tm (th) »LOVE IS BETTER THAN EVER” 

BESOK “gg INI    
   

    

    

    

   

  

   

      

   

  

      

  

  
  

  
  

  

MALAM MALAM 
Premiere k premiere 

Metropole "4 
Sella REX Y 

HA 
Djagaian 9 
645 —845 
(Seg. um.) Ik th | 

Avontuut Ka 1 
baru guba- sada pia 

Pn Lag 
der Du- | anime 

Ag dirinja se- 
ae (tinggi bin- 
Na i " tang, se- 
jbur tgg. sma kt hinga 

3 Serangkai dam Djago Angg Fs dak 
tagnan jang heibat! 1 3 

NM sada Gasa ndak apk : 

EXTRA: SI-GENDUT/SI-TANGIS Jae) Bams" SR 
Bertemu HANTU sebagai main STERLING HAYDEN 

— aa ab «1 tu 2 UN RA Serpat an “ Ha 

“Hiburkanlah anak2 Tuang | adan NA aa Pan 
“ PENGHABISAN snthsal 

DJAGALAN 7. —9.— (13thujlo INT MALAM PENGH. (13 th.) 
Judd Holden — Aline Towne”” IMETROPOLE — 515-7.15-9.15 

»Lombies of the Stratosphere'” Dean-Martin — Jerry Lewis 
Serie II (Tammat) r u THE SIOUGE” (Si | olol) 

    

   

    

  

      

  

  

an an     
   
    
   
   

      

   

   

    

ta 

| PERHATIAN!!! 
| Harap surat2 disertai prangko atau wissel Rp 3.— buat 

| balasan. 1   2 

Pernjataan Sembuh 
EN »: Memberi tahu dengan hormat, 

“bahwa anak kami Rr. ENDANG 
“SRI SUHASTUTI jg tempo hari 
menderita sakit: 
hust), mata mlobok. Setelah ber- 
obat'pada T. DJOCO OCCUL- 
TIST di Djl. Grogolan 21/SR 

“Solo, - kini sakitnja sudah SEM- 
BUH. : 

3 Kemudian harap mendjadikan 
tahu dan atas pertolongan tuan 

tjap banjak terima kasih. 

— R. Ngt. WONGSOPRAWIRO 

Batuk (Kink- 

lupa kami sekeluarga mengu- 

Hormat kami 

Lawejan-tengah di Solo.   
  

- 

  

Telah Bertunangan : 

Rr. SRI WOERJATI 

Madioen : 
:26/9/”53 

Djakarta 

  

SRIE 
Mritjan no. 6 Smg.       

KT "T M. S5. RAHAT 
TABIB. 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang-paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pudji 
an.' Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 

  

IMPOTENTIE dan lain-lain Pe-| 
njakit. 'ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara. (Pagi 9—12 
(Sore 5—7 

  

Pasanglah 
Adpertensi 

dalam 

BUKU MAHABHARATA KA- 
WEDAR ADHIPARWA dj. IE 
"Bahasa DJAWA, : tjetakan II 

Rp. 27,501 Tersedia harga 

WULANGREH WINARDI, 
karangan Sri P. PAKU- 

BUWONO IV Rpu 2 Sijes 
TJANDRA- 
SANGKALA Rp. 1,50 
MADJALAH TA'BIR MAHA- 
BHARATA BULANAN BAHA- 

SA INDONESIA ISI ANEKA- 
WARNA ILMU LUHUR -KE- 
BUDAJAAN TIMUR ASLI 
lengganan triwulan Rp. 8.— 

BIAJA KIRIM 1096: 
Alamat : 

R. M. Soetarto Hardjowahono 
Beskalan 76. — Solo i 

    

Djangan Putus Pengharapan, 

AL WAHID 
! Astroloog 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia, 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 

3 

79 Suara Merdeka " Kesehatan dsb. 

AAN 

    Roy Rogers 29 
Wind Ta 

27 KEY, ROCK! 
2) ROCK. NANE/ 

  

   

  

     

   

  

CUT TH' 
BELLERIN',, 

Lo dug! 

. Rock Vane,' 
— Djangan tergesa-gesa, Jug. 

   
   
    

   

Consult LA an Rp. 15.— 

Plampitan 39 — Semarang. 
Pagi, djam 9 - 12, Sore djam 5-7 

  

Akan dateng: 

Untuk didjual lagi dapat potongan. 

Importer : 

N.V. Miranda - Djakarta 
Djawa Barat pada: 
Tuan Liem Ho Gwan 
Doerga 31 (Taman Sari) Djakarta   

  

SEK EKEKKKKEKK RANK 

VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
ngan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 

Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10095 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur, 

ERAKANKANNNANN KARNA 

RADJA OBAT KUAT 

  

Piksembira istimewa buat laki Lsaginenee con vonsavanan er ennea nan dana Rp. 15.— 
Pik Viramin buat perempuai Lo..coocodoanos den cekowane san nd Haa aah anda 2 25.-— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 .......oococooo oo. ». 10— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
ENG AT MN A05 Nek AD Ceniy rape Denim ckieihe an sebvaanen ji Iii 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... » 10— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp ExZCeM .....oooo.ocoWoo. Woo Woo. s5 1Or— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .....ooococo.o.coooo » 10.— 

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1076. 

““ TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko-Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 

| Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. : 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Hir'lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo: Petjinan 58, Jogja. 

Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
Eng Njan Ho Petjinan 75' ,, 
Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

” ” 

” ” 

” ” 

” . 

  

  

Mulai dibuka tgl. 2 NOVEMBER 1953 
Privaat-lessen bahasa Djer man 

79 »MUTIARA 
Di Karang Tengah 11/43. 

Pendaftaran mulai tg. 19 Oktober 1953 
djam 16 sampai djam 18 sore, 

Rp. 10.— 

tiap2 hari kerdja 
disertai uarig pendaftaran       

  

  

  

Collectie Baru 
1. STRIKAAN LISTRIK 100 — 120 Volt/450 Watt. 

Fabriek Inggris, verchroom harga hanja Rp. 155.— 
2. DYNAMO mesin-djahit, merk U.S.A. ,,Continental” 

50 W (untuk segala merk mesin-djahit) harga Rp 475. 
3. RECORD CHANGERS, Philips, Garrad RC 80.— 
4. GRAMOPHOON PLATEN. 
5. PHILIPS LUIDSPREKERS 8” — 10” — 12” 
6. RADIO- ONDERDELEN untuk amateurs. 
7. RADIO SALON PHILIPS origineel 10-lampu, dan jg. 

terachir radio jang paling disukai: 
8. . RADIO-Philips BIN model terbaru, harga Rp.:625.— 
9. - Harga” untuk djual lagi dapat berunding. 

Radio SUCCESS 
SETERAN 1A — Telp, 1995 — SEMARANG. 

  

  

  

    
BIG NEWS, ROCK! DEPUTY 
SPRATT DKOWNED HISSELF 

AT ROARIN' FALLS AN' MIDAS 
JONES DISAPPEAREV AGAIN! 

Mg 1 Lea 

    

  

    
   

  

    

  

  

  

— Kabar penting, Rock, 
Tuan Spratt telah tengge- 
lam di grodjogan besar 
dan ' Midas Jones telah 
menghilang lagi, 

   

THERE'S MORE THAN ONE WAY TO 
GET'OUR HANDS ON SOME' OF 

MIDAS VONES'S GOLP! 

THERE!S BEEN TIINGS aa 
HAPPENIN? OTHER PLACES, 
TOOL TAKE A LOOK INSIPE! | 

WOW! 

       

  

  
     

  

  
— Dilain tempat telah 

terdjadi sesuatu hal djuga. 
Tjoba selidikilah didalam! 

— Hoo. 
— Adalah banjak djalan “ untuk 

dapat ' memiliki emasnja Midas Jo- 
nes. 

    
Kesempetan jang paling baik, untuk mendapat Radio jang teristimewa ! 

Philips"Radio Toestel Type BX - 638 
7 lampu dgn mata kutjing. 6 gelombang berikut  bandspreiding 
istimewa. Ukuran peti 65 X 47 X 43 cm 

Pa : 
Philips Radio Toestel Type BX - 535 

7 lampu dgn tune indicator. 4 gelombang dengan  bandspreiding. 
Ukuran peti 47 X 32 X 24 em. 

“ Allocatie untuk 'Djawa “Tengah hampir terdjual habis. — Pesanlah sekarang supaja djangan sampe 
terlambat. 

Sole Distributor seluruh Indonesia 

C. V. SOTRACO 
Seteran 31 — Semarang. 

Djawa Tengah dapat dipesan pada: 
N. V. ANDRIESSE 

SEMARANG. 

  

  

Telah terbit di Djakarta 
  

Harian 
Jan Suluh Indonesia” 

PEN Aa Ie EN PENA 

Pemimpin umum : M. TABRANI 

Pemimpin Redaksi: SAJUTI MELIK 

Harga langganan 

Dalam kota Djakarta: Rp. 12,50 sebulan 

Luar kota Djakarta : Rp. 13,50 ,, 
Harga adpertensi s» 1 milimeter kolom Rp. 0,80 se- 

kali muat. Paling sedikit 

Rp. 16,— 

Pembajaran dimuka 

Alamat Tata. Usaha : Menteng 72 Djakarta 

Telp. 1607 Gbr. 
1281 Gbr. 

  

  

  
Baru terima lagi : 1953 

# Motor mesin djahit ,,SEW TRIC”, komplit dengan 

lampu. “Tidak mengganggu radio (storingsvrij): 

“ : Bevestigingsbout untuk motor mesin djahit 
“.. Kompor minjak tanah (Vergasser) buatan Djerman. 

Kuat dan irit, sumbunja sedia: 

“ Mesin tulis portable PRINCESS (Djerman), model 
de Luxe, 

#  Panggangan listrik untuk bikin kuwe wafel 
ijzer), model bunder dan pandjang. 

(Wafel- 

Super Radio Company N. V. 
TJB. SEMARANG : DJL. SETERAN (Duwet) No. 5     

  

Akan datang:   
| 
| 

| 

- CITY CONCERN CINEMAS -— 
Lux Ini Malam d.m.b. (u. 17 th: 

B7 G3 DICK POWELL - RHONDA FLEMMING 

CRY DANGER" Terrific Thrill 
E. Excitement! 

A Man with a gun and @ Backstreet Beauty... 
Heibat! — Serem !— Gempar! 

SUSAN HAYWARD— LEE BOWMAN 

'SMASH UP" Ihe Story oi 
Ia woman 

How lonely must a woman be....before she does what 
ae 2 . . 

»Angels did! drama Unigue of love and regeneration! 

GRAND 
Henna 

Ini Malam d.m.b. (n. 13 th.) 

SONNY TUFTS—JAMES DONALD 

»GIFT HORSE 
Bag prana Naval story of the Century. Based on the 
391 t, 

Akan datang: Mr KAYSER—ANN!MILLER— 

azaire Raid“: Penuh sensatie ! Gempar! 

OR MOORE—KAY KAYSER'S BAND 

,CAROLINA BLUES" 
A New kind of Blues for you! 

TREVOR HOWARD—RICHARD ATTENBOROUGH 

  

INDRA Ini Malam Penghabisan (u, 13 tb.) 
5, 59, — 
BERBARENG 

ROYAL Kano »J Iwa Lara" 
  

Besok malam premiere: 

INDRA 

ROYAL Kisah jang membikin para 
5.30 4 1,30—9.30 

ROSENANI— AHMAD MAHMOOD 

SITI TG. PERAK 

»Ayer Mata" Da Te 9 
BERBARENG 

8 tenggelam di lautan aer Mata. 
enonton 

  

  
ta 17 th) Memikat dan Menggemperkan ! 

ROXY Ini Malam Premiere (u. 13 th) 
7 9 DANA ANDREWS— CARLA BARLENDA 

GLAUDE RAINS 

»SEALED: CARGO“ 
KAPAL RAHASIA- Verborgen lading! ' 

Typ Pertjetakan Semarang,            


