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paikan « | 

kan menteri dalam negeri, kepa- 
da kepala bagian pemerintahan 
umum kem tsb. Selain 
dari ini 1 

wakil ketua parlemen 1 Arudji 
Kartawinata. Ri tsb. telah 
diterima baik oleh rapat umum 

jang dihadiri oleh wakil2 organi | 
sasi masa seperti Rukun Kam- 
pung, panitya kebakaran, 3 par 
tai politik dan serikat2 buruh, 
pada hari Minggu jl. vertempat |. 

Peking Tuduh Amerika 
'Berikan Instruksi2 Rahasia Utk Tjegah Soviet Rusia, Georgi Malenkov, apa 

ja Tawanan Perang 
RADIO PEKING hari Kemis 

didjalan Kartini jang minta supa 
ja pemerintah memperhentikan 
Sjamsuridzal selaku walikota Dja 
karta, bahkan menuntutnja dimu 
ka pengadilan negeri karena me 
nurut rapat tadi ja pernah mela 
kukan ketjurangan2. 

Lebih djauh salah seorang pemim 
pin delegasi tsb, S. Tjokrosudomo 
(dari Gabungan Gerilja Indonesia) 
menerangkan kepjda PI.  Aneta, 

bahwa jg mendjadi dasar untuk me 
ngadjukan tuntutan itu ialah karena | 
rakjat merasa dirugikan oleh tinda- 
kan2 jg didjalankan oleh walikota 
tsb dalam soal2 seperti kebakaran, 
pembagian air dan pembelian tanah 
rakjat. Pembitjara berpendapat, bah 
wa walikota antara Jain telah mela 
kukan ketjurangan2 dalam -mem- 
buat rumah baginja sendiri di Tjipa 
jung, mempunjai mobil prive dan 
berusaha akan mendjual mobil pe- 
merintah. Selandjutnja  Tjokrosudo- 
mo menerangkan, - bahwa walikota 
telah mempunjai pula sangkut paut- 
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dimana orang dapat menjaksikan. 

Pada tanggal 29 September wali kota Berlin, prof. Ernst Reuter telah meninggal dunia, Pjenasahnja telah diangkut kebalai kota di Schoneberg, 
Pemakaman dilangsungkan pada “hari 

Sabtu. $ 

Dalam Prinsipnja 

an perdamaian San Francisco. 

| itu. Demikian keterangan2 jang 

djian bilateral itu, djuga soal2 

diketahui Kemis pagi kemaren: 

  

Churchill De- 
Ikati Malenkov? 
Utk Mentjari Persesuaian 
Faham Soal Keamanan 

  

KALANGAN? diplomatik tinggi di 
  

Kembalinj 

wa Komisi Repatriasi 
sia jang dikeluarkan 
tawanan perang. 

tempat penerangan, 

  

Pasukan? India 
Akan Ditarik 
Dari Korea ?   nja dengan gedung Menteng 31 jg 

akan dibeli oleh pemerintah dan: 
pembelian tanah rakjat didekat Ke- 
bajoran. Baik dari kementerian da- 
lam negeri maupun dari fihak par- 
lemen menurut keterangan delegasi 
sendiri telah didapat djawaban, bah 
wa resolusi jg dimaksudkan itu 
akan diperhatikan dan akan diadju 
kan selandjutnja kepada pemerintah , 
atasan dan instansi2 jg bersangku- 
tan. (Pia). 

Walikota Sjamsuridzal | kian itu baru akan di ai Kian 
akan dah) t 

Sementara itu menurut harian | 

        

SUMBER? resmi penitiihtah India 
pada hari Rebo menjatakan bahwa 
mereka tidak tahu-m tentang 
sebuah berita jang tersiar dalam be- 
berapa harian India bahwa serdadu2 
India jang sekarang sedang mendjaga 
tawanan? perang Utara jang tidak 
mau direpatriasi di Korea .,,mungkis 
sekali” akan ditarik kembali. 

x 

Dikatakan oleh sumber2 itu 
'bahwa pendirian pemerintah In- 
dia sampai sekarang tidak ber- 
obah dan bahwa tindakan demi- 

bil dji- 
ka ada perkembangan2 baru jg. 
membenarkan reaksi serupa itu.     

   

mendjabat ketua Komisi Nega- 
ra2 Netral urusan Repatriasi di 
"Korea. : 

Berita tentang kemungkinan 
penarikan mundur pasukan? In- 
Gia itu termuat dalam sebuah 
tulisan dari  koresponden diplo- 
matig kantorberita India PTI, jg 
antara lain menjatakan bahwa 
serdadu2 India mungkin sekali 

dapat ditarik mundur dari Ko- 

rea dan bahwa negara? netral 
akan menghentikan semua ke- 
giatannja. $ 

Sumber2 di New Delhi menja- 

takan pendapat mereka bahwa 
berita tersebut. mungkin dido- 
rong oleh terdjadinja insiden2 
baru2 ini didaerah. perkemahan 
tawanan2 perang jang didjaga 

Oleh serdadu2 India didaerah de-   militerisasi Korea. (Antara- 
AKP. 

  

  

: Inggris 

- 

1 jang dengan resmi 'gah apa 
pertjobaan 

Inggris ini ialah kapal pendjela djah 
fregat ,,Bigbury Bay” dari 1580 4 
tunggu kedatangannja di Guiana 
hingga 600 serdadu ,,Royal Welsh 
diangkut dari Jamaica. 

Kementerian djadjahan Ing- 
gris di London dengan resmi me 
nuduh bahwa ,.intrige2 dari ,,ka- 
um Kera dan kawan2 mere 
ka sekarang sedang mengantjam 
koloni Tagbes akn an bola 
suatu pertjobaan mungkin akan 
dilakukan untuk mendirikan se- 
buah negara jang dikuasai oleh 
kaum komunis dengan tjara2 jg 
sudah tjukup diketahui orang di 
beberapa bagian dunia Jainnja.” 
Sementara itu dengan resmi di 
umumkan di London bahwa ba- 
taljon pertama pasukan? ,,Argyil 
and Sutherland Highlanders” jg 
ditempatkan di Edinburg telah 
mendapat perintah untuk berang 
kat ke Guiana Inggris. Menurut 
pengumuman tsb. pasukan? itu' 
akan menudju ke Guiana Inggris 
pada. tgl. 10 Oktober jad. dengan 
menumpang kapal pendjeladjah 
,Impiacable”. 

Keadsan di Guiana 
Inggris... 

Wartawan Reuter. di Georgetown, 

ibukota Gniana Inggris, . pada hari 
Rebo. .mewartakan bahwa orang2 
wanita dan kanak2 bangsa Eropa pa 
da hari Kemis diungsikan dari per- 
kebunan2 gula jg djauh letaknja di 
pedalaman ketempat jg-aman di ibu 

.coup komunis” dikoloni 

jungsikan Ke Ibukota-Benarkah 
at ,Coup Komunis?” 

pada hari Rebo dengan tjepat 
ris dengan membawa pasukan2 untuk 

dinamakan sebagai  kemungki- 
Inggris tsb. Kapal-kapal 

»Superb” dari 8000 ton dan 
on jang pada hari Rebo ini di 
Inggris dengan membawa 500 
Fuseliers” jang dengan terburu2 

menjangkal — kabar2 
angin bahwa partainja bermaksud 
mengadakan sematjam coup komu- 
nis. ,,Untuk melakukan coup harus 

ada sendjata2nja, dan saja tidak ta- 
hu bahwa kami  mempunjai sesuatu 
alat sendjata”, kata Burnham. 

luan kiri itu 

Burnham jang mendjabat men- 
(teri pendidikan dalam pemerintah 
koloni Guiana Inggris selandjut- 
Inja menjangkal bahwa partainja 
'berhaluan komunis. Dikatakan 
bahwa Partai Progresip ialah se- 
buah organisasi sosialis, dan tu- 
djuan pertama dari partainja itu 
ialah untuk memperbaiki keada- 
lan kaum buruh. Burnham selan- 
|djutnja menjatakan bahwa jang 
mendjadi dasar kritikan partainja 
terhadap konstitusi baru dari ko- 
loni Guiana Inggris ialah bahwa 
Madjelis Tinggi (Dewan Negara) 
harus terdiri dari anggota2 jang 
diangkat: bahwa tiga orang pem- 
besar tertentu tidak boleh duduk 
dalam Madjelis Rendah jang me- 
rupakan badan jang anggota2nja 
dipilih, dan bahwa gubernur ha- 
rus tetap mempunjai kekuasaan 
veto. Partai Progresip jang me- 
nguasai djumlah kursi terbanjak 
dalam Madjelis Rendah 3 hari jl. 
telah mengadjukan petisi supaja   kota. Sementara itu LES. Burn- 

ham, seorang diantara 6 menteri da 
ri partai Progressip jg sangat berha 

Dewan Negara dibubarkan dan 
hak veto gubernur dihapuskan. 

(Antara — U.P.). 

Netral di Korea mempunjai instruksi2 raha 
oleh PBB kepada spion2 Amerika di kamp” 

Instruksi2 tadi memerintahkan spion2 Amerika itu diantaranja untuk: 1. Mengawasi para tawanan perang untuk 
mentjegah agar djangan meninggalkan kampnja untuk pergi 

kan demonstrasi2 sedapat mungkin 
dengan menggunakan alasan2 jg di 

struksi2 rahasia itu melihatkan, bah 
wa Amerika dengan putusan mentjo 
ba untuk mensmokkel lebih banjak 

jg dibuat oleh pembesar2 Korea Se 
latan serta menteri luar negeri Ame 

London hari Rebo menerangkan, 
bahwa perdana menteri Inggeris Six 
Winston Churchill kini sedang mem. 
pertimbangkan suatu pertemuan 
langsung dengan perdana menteri 

  
bila rentjananja untuk mengadakan 
pertemuan pada tingkat tinggi antara 
pemimpin? dunia menemui kegagalan. 
Berita ini membenarkan sedjumlah 
berita2 jg. bersamaan dalam minggu? 
belakangan ini dari kalangan? jang 

:dekat hubungannja dengan perdana 
menteri Inggeris itu. 

Pada hari Rekb didapat ka- 
bar, bahwa Sir Winston Churchil! 
»masih senantiasa berusaha se- 
kuatnja untuk mengadakan per- 
temuan empat besar pada ting- 
kat tinggi, meskipun tidak, di- 
kehendaki oleh beberapa kals- 
ngan. Usul tersebut tidak disu- 
kai oleh Amerika. Apabila ia 
terbang ke Moskow dengan 
sendiri sadja, Sir Winston Chur- 
chil nistjaja akan memperbin- 
tjangkan dengan Malenkov usul2 
jang dikemukakan olehnja dalam 
bulan Mei tahun ini mengenai 
Suatu sistim internasional untuk 

djaminan2 keamanan bersama. 

dalam siarannja menuduh, bah 

ke 

2. Mengadakan intimidasi thd. pa 
ra tawanan perang supaja mereka 
menulis surat kepada presiden Ei- 
senhower untuk menjatakan sikap- 
nja jg menentang penerangan: 3. 
Mengadakan markas2 “spionase di 
rumah sakit India, agar dengan de- 
mikian instruksi2 dapat disampai- 
kan ke masing2 kamp: 4. Berulang2 
menuntut kepada India supaja mem 
perbaiki keadaan bahan makan ser 
ta keadaan kesehatan: 5. Mengada- 

tjari2. 
Achirnja dinjatakan, bahwa in- : 

Dalam hal ini pihak Rusia dan 
negara2 Barat lainnja masing2 
akan memberikan djandjinja un- spion? lagi kedalam kamp2 tawa- tuk saling membantu 

nan perang itu untuk melakukan tin menghadapi agresi dari dalam 
dakan2 subversif lebih giat. atau negara? tertentu lainmja. 

5 (Pia-AFP). 7 
Manchester Guardian be- # 

  

la India. 
Lebih landjut dari London dika-    

   

  

     

  

Djakarta | Ditambahkan oleh. 72 ter-Ibarkan, bahwa harian liberal ,,Man- Sen 3aia - peme- sebut bahwa pemerintah New fehester- Guardian” Thari- Rebo- datar AN AS Maki Rate EN uatuk di | Delhi hanja menganggap resmi |radjuk rentjananja -membela — pasu- k itu: annia jang | pernjataan2 'jang datang dari kan Komisi Netral India di Korea an Li jara djenderal Thimaya jang kini dan dengan keras menjerang kritik2 Untuk Kembalikan Kea- 

manan — Kata Presiden 
Di Makasar 

PRESIDEN SUKARNO dalam 
perdjalanan ke Sulawesi hari 
Rebo djam 15.30 beserta rombo 
ngan tiba dilapangan terbang 
Mandai dan terus ke Makassar, 
Di Mandai Presiden disambut 
pembesar2 setempat al. guber- 
nur, Panglima T.T. VII, radja2 
Bone' dan Luwu, walikota dil. 
Setelah periksa barisan kehorma 
tan maka dengan lambaian ben- 
dera merah-putih serta pekik mer 
deka Presiden menudju kelapa 
ngan Hasanuddin dimana pendu 
duk Makassar telah menanti utk. 
dengar pidato Presiden. Sepan- 
djang djalan antara Mandai dan 
Makassar, di desa2 rakjat tunggu 
liwatnja Presiden dalam panas 
terik dan penuh debu disebabkan 
hudjan jang tiada kundjung dz- 
tang. Setibanja diperbatasan kota, 
karena desakan rakjat, Presiden 
terpaksa berdiri dimobil dengan 
karoseri terbuka. 

rika, John Foster Dulles. Dinjata- 
kan, bahwa tugas pasukan? India 
itu sudah tjukup berat. Dan hendak 
nja djanganlah tambah dipersukar | 
lagi dengan kritik2 jg tak perlu da- 
ri luar. Demonstrasi jg diadakan di 
Seoul itu tak begitu mendjadi soal, 
tapi jg lebih mengchawatirkan jalah 
antjaman2 dari Korea Selatan. Bila 
antjaman tadi dilaksanakan, maka 
hantjurlah gentjatan sendjata, tapi 
kritik ig paling menjakitkan bagi In 
dia jalah bukan kritik2 dari pihak 
Korea Selatan atau Utara, tapi dari 
komando PBB dan ig lebih memper 
buruk keadaan jalah, pernjataan 
Dulles jg rupanja -menjetudjui kri- 
tik komando tsb dalam konperensi 
persnja kemaren. 

Djawaban Thimaya. 
Selandjutnja  Reuter dari Munsan 

kabarkan, bahwa ketua Komisi Re- 
patriasi Netral Korea, let. djen. 
K.S. Thimaya, malam Rebo telah 
menjampaikan surat djawaban  kepa 
da komando PBB, dimana dinjata- 
kan, bahwa tiap putusan jg diambil 
oleh komisi tsb dibuat dengan ,,sa- 
ma sekali tidak memihak”. 

: | Perdj andjian Bilateral 
. Antara Djepang-Indon. 

| Okazaki tidak Membawa Usul? Jg Konkrit 
INDONESIA DAN DJEPANG pada prinsipnja setudju untuk mengadakan perdjandjian bilateral sebagai pengganti perdjandji- 

mengenai perumusan isi, bentak dan sifat perdjandjian bilateral 

|. ganti kerugian perang akan ter masuk didalam rangka  perdjan- 

sip ini tertjapai dalam pembifjaraan2 diantara kedua 

Wajima Rebo sore bertemu tagi untuk melandjuikan pembitjara- 
annja jang mereka adakan Rebo paginja. 

Fang “dalam perdjatanannja ke File 

  

    

   
   
   

“ 

Sudah Disetudjui 

Pembitjaraan2 selandjutnja akan 

didapat Antara pagi ini. Soal 

perikanan dsb. Persetudjuan prin 
pihak dan 

setelah Dr. Sudarsono dan Fiji 

Tentang tertjapainja 
djuan prinsip tsb. diatas, 
ngan Kementerian Luar Negeri 
menerangkan, bahwa penanda- 
tanganan perdjandjian bilateral 
itu oleh Indonesia nanti terutama 
akan tergantung bagaimana penje 
lesaian masalah ganti kerugian 
perang, jang perumusannja akan 
merupakan bagian jg terpenting 
daripada  perdjandjian bilateral 
itu. Indonesia tetap berpendirian, 
bahwa penjelesaian soal ganti ke 
rugian perang itu adalah sjarat 
iang utama bagi pembukaan hu 
bungan jang normal diantara 
Indonesia dan Djepang. Selandjut 
nja dapat dikabarkan, bahwa pagi 
itu telah diadakan pertemuan jg 
terachir diantara Perdana Mente 
ri dan acting Menteri Luar Nege 
ri Ali Sastroamidjojo dan Mente 
ri Luar Negeri Djepang Katsuo 
Okazaki digedung Dewan Mente 
ri di Pedjambon. 

Keterangan Okazaki. 
Okazaki menerangkan kepada 

pers setelah - selesai pertemuan 
itu, bahwa pertemuan itu setidak 
tidaknja bermanfaat baginja. 

Dalam pertemuan dengan Per 
dana Menteri Ali Sastroamidjojo 
itu tidak ada dilakukan penuka 
ran draft ini ita. Penukaran draft 
itu mungkin akan terdjadi dianta 
ra stafnja dengan staf Kemente 
rian Luar Negeri Indonesia. 

Atas pertanjaan, apakah sudah 
ada tertjapai persetudjuan umum, 
didjawab. oleh Okazaki, bahwa 

persetu- 

kala- 

  

TAHUN KE VIII No. 194. 

  

Inggris Te- 
tap Dagang 

(Dengan RRT 
Utk Tjegah Bertambah- | 
nja Pengaruh Rusia 

DUTA-BESAR Inggris di Ame 
rika, Sir Roger Makins, malam 
'Rebo katakan, bahwa makin ba 
njak perdagangan barang2 bukan- 
strategis dikurangi dengan RRT, 
maka akan makin mendorong 
pula pemerintah Peking untuk 
terpaksa. mengerat-kan hubungan 
ekoneminja dengan Soviet Uni. 
Dalam pidatonja di Los Angeles 
duta-besar Inggris tsb. ' menjata- 
kan, bahwa Inggris tak hendak 
mendorong Sovjet Uni dan RRT 
bersatu, tapi hendak memisahkan 
mereka satu sama lainnja. 

Selain itu Makin menjangkal, 
bahwa Inggris telah melanggar 
cmbargo dagang barang? strate- 

'gis dengan RRT. Membitjarakan 
tentang perdagangan Inggris dgn 
RRT .ditegaskannja, bahwa Ame 
rika Serikat telah melakukan em 
bargo sepenuhnja terhadap RRT 
dan tegaskan pula, bahwa Orang 
tak usah memaksakan politik itu 
Kepada serikat?-nja. Dan perse 
tudjuan jang telah dan kini ma 
sih berlaku jalah, bahwa perda 
gangan mengenai barang2. jang 
telah terdaftar dan disetudjui 
mempunjai arti strategis — harus 
dilarang atau diawasi dan bahwa 
perdagangan mengenai barang2 
lainnja dibolehkan, kata Makins. 
Politik itu telah dan masih dise 
tudjui dan pemerintah  Inggris- 
pun memperkuatnja. 

(Antara-Reuter) 
» 

Bukan Karena 
' Peluru 

Tapi Akibat Petjahan Ka- 
tja— Sekitar Demonstrasi 

Peladjar Di Makasar 
DALAM hubungan berita de- 

  

  telah tertjapai pengertian jang 
lebih memuaskan walaupun be 

telah diputuskan. Dikatakan oleh | 
Okazaki, bahwa mungkin Indone ' 
sia akan mengirimkan satu per- | 
jutusan fact finding ke Diepang. | 

Dalam pada itu djurubitjara Ke- 
menterian Luar Negeri Djepang me 
nerangkan. kemarin, bahwa Menteri | 
Luar Negeri Mr, Katsuo Okazaki ti! 
dak membawa rentjana perdjandjian !     P. tama Gt 1GP mk gerapan ulen. Inka 
Ltang pembajaran ganti kerugian: pe- 

pina, Indonesia dan Birma, demiki- 
an Reuter. dari Tokyo. Djurubitiara 
itu mengatakan -selandjutnja, bahwa 
Mr. Okazaki mengundjungi negeri? 
di Asia Tenggara untuk bertukar 
pikiran” dengan - pembesar2 peme- 
rintahan  dinegeri tsb masing2 dan 
untuk. memadjukan pengertian baik 
antara Djepang dan tiga negeri tsb. 

  

PERHUBUNGAN ANTARA 
BULGARIA DAN JUNANI. 
Pemerintah Bulgaria telah menje 

tudjui untuk mengadakan perunding 
an2 langsung dengan pemerintah Ju 
nani mengenai perbaikan perhubu- 
ngan diplomatik mereka, demikian 
diumumkan kantor berita Bulgaria 
pada hari Selasa. Persetudjuan ini 
menjusul pertukaran ' nota melalui 
PBB, demikian persbiro itu. 

  

Mau Tetap 
Di Birma? 

Li Mi Djelaskan Kedu- 
dukan Di Birma 

DJENDERAL Kwomintang, Li Mi, 
menjatakan kepada pers di Taipeh   Surat tsb mendjawab surat brig. 

djen. Hamblon, komandan rombo- 
ngan repatriasi PBB, jg menjatakan 
keberatan2nja terhadap beberapa atu 
ran prosedure jg dipakai oleh komi 
si tsb untuk memberikan penera- 
ngan kepada para tawanan perang. 
Djenderal Thimaya njatakan, bahwa 
komisi tsb telah ambil putusan dgn. 
tegas untuk melaksanakan semua 
tugasnja dengan tidak perlu kuatir 
atau mengambil sikap berpihak. 

(Antara—UP). 

Pidato Presiden pada rapat umum 
dilapangan Hasanuddin berlangsung 
Lk. 1 djam, didahului oleh pidato2 
Menteri2 Hazairin dan Tobing, dan 
dititik-beratkan pada pemulihan ke- 
amanan. Presiden serukan rakjat su 
paja tjinta pada kemerdekaan jg te- 
lah dibajar - dengan mahal sekali. 
Adalah sangat menjedihkan, bahwa 
ada jg tidak serta memelihara ke- 
merdekaan itu. Merusak kemerdeka 
an berarti berbuat kesalahan. Teta 
pi meskipun salah, demikian kata 
Presiden  selandjutnja, saja panggil 
kembali mereka pada djalan jg be- 
nar. Tapi kalau sudah dipanggil ber 

4 F - 'kali2 tidak djuga kembali, apa bo- 
bera KAK mang db Ti leh buat, alat2 negara harus bertin- 
bar dari kalangan ig berdekatan | Sak. an hubungan yi AN 

1 , 1 s4 sebut a.l. gangguan camatan di 
Bar Ka na dan nerag Ba Djawa-Tengah, Atjeh 
gubernur Sumatra Utara Abdul- | San lain2. 
hakim ke Djakarta untuk diper 
bantukan kepada Kem. Dalam 

  

TENTANG MUTASI PARA 
GUBERNUR 

Pada malam harinja Presiden me 
resmikan pembukaan kembali fakul- 

Negeri, dan penggantinja oleh tet ekonomi Makassar dalam satu 
Mr, Amin Nasution, kabinetpun upatjara di gubernuran. pada prinsipnja telah memutus- 
kan mutasi2 a.l. mengenai guber 
nur Sulawesi Sudiro, gubernur 
Kalimantan Dr. Murdjani, guber 
nur Djawa Tengah Budiono dan 
Wali Kota Djakarta Raya Sjam 
suridjal. 

Demikian didapat kabar dari 
kalangan jg dekat pada kabinet. 

Kemis pagi Presiden adakan per- 
temuan dengan partai2 politik dan 
organisasi. lainnja jg telah madju- 
kan resolusi tentang penjelesaian ke 
amanan Sulawesi Selatan.  Djam 
12.00 rombongan ' Presiden dengan 
Gadjah Mada menudju Bone. 

(Antara).   
BATALJON2 Uni Perantjis jg ba minh datang kesana, hingga terda- 

njak pengalamannja dalam pepera-' pat antjaman besar, bahwa pasukan2 
ngan, dan kesatuan2 dari ,,Legiun Vietminh akan dapat merebut dae- 
Asing” pada hari Rebo malam me-'rah jg kaja dengan beras itu, Pasi 
masuki daerah katolik Buichu untuk kan2 Vietnam ig ditempatkan di 
memperkuat kedudukan  kesatuan2 | daerah tsb masih belum mempunjai 
tentara Vietnam jg kini mengalami | pengalaman berperang. 
tekanan dari kesatuan2 istimewa 
Vietminh. Komandan Perantjis dari| Sementara itu pasukan? perintis 
sektor  Vietham,  djenderal Rene Perantjis memasuki daerah jg letak 
Cogny, telah memerintahkan batal- | nja sembilan puluh mil sebelah teng 
jon2nja jg sebetulnja dibutuhkannja | gara Hanoi untuk melindungi du-   sendiri itu untuk pergi Kednera | nina didaerah tsb, Daerah ini ber- 
Buichu setelah balabantuan  Viet- penduduk lebih dari sedjuta orang 

pada hari Rebo, bahwa selama 
Burma belum menundjukkan kerdja- 
samanja, pasukan2 gerilja Kwomin- 
tang tak dapat dievakuasikan dari 
Burma dengan- tanpa mengambil risi- 
ko masuk dalam perangkap. Dalam 
statementnja kepada pers, Li Mi me- 
ngumumkan, bahwa pemboman jang 
dilakukan oleh Burma dari tanggal 
2 September hingga 2 Oktober telah 
menimbulkan korban 300 orang ser- 
dadu Kwomintang tewas dan 485 
orang serdadu lainnja Juka2, 14g 
orang penduduk sipil tewas dan 260 
orang luka2. 

Dinjatakan pula, bahwa pada 
tanggal 14 September sedjum- 
lah 800 orang pasukan? Burma! 
telah menjerang tempat2 kedu- 
dukan gerilja Kwomintang, teta- 
pi serangan itu dapat dielakkan. 
Selandjutnja Li Mi memperli- 
hatkan dokumen2 iang dapat di- 
ambil dari serdadu2 Burma jang 
tewas dalam. aksi itu, jang me- 
nundjukkan bahwa pemerintah 
Burma  mempunjai hubungan 
rahasia dengan pemerintah ko- 
munis, dan bahwa  kampanje 
evakuasi pasukan2 Kwomintang 
di Burma itu  didjalankan atas 
permintaan Peking. 

Li Mi  achirnja menjatakan, 
bahwa “ia pada waktu ini tak 
mempunjai rentjana2 untuk per- 
gi ke Burma atas A.S. (Antara-     AFP). 
ig beragama 

minh. 

Djurubitjara komando 
mengatakan, bahwa pasukan2 Viet- 
minh mempunjai tiga tudjuan dgn. | 
usahanja merebut daerah Buichu' 
itu. Pertama2 untuk menjapu bersih | 
atau merusak moral dari. pasukan? 
komando  Vi€tnam jg baru? ini di! 
berikan tugas untuk mendjaga dae- 
rah tsb dan untuk menjelesaikan Ia 
tihan2 mereka, Kedua, merebut per 
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Perantjis | satuan? pasukan2 

monsirasi peladjar hari Selasa se 
perti telah diketahui bubar kare- 
na tembakan2 dari pihak polisi 
perintis, lebih landjut pihak resmi 
menerangkan, bahwa menurut 
hasil penjelidikan jang sementara 
didjalankaanja, mengenai empat 
orang peladjar jang mendapat 
luka hari Selasa itu, menurut ke 
terangan dari pemuda2 peladjar 
jang bersangkutan dan djuga ber 
dasarkan keterangan2 dari dokter 

Ka2. ifa adalah hekas2. barang 
tadjam, jakni petjahan katia. Pe 
ntelidikan lebih djaah masih di- 

|djalankam terus. Demikian pihak ' keamanan 
resmi . (Pia). 

  

MI    

  

  

Muang Thai Akan 

ENAM ORANG anrgota 

California ini adalah angpota2 
djataan madjelis rendah. ” 

  

Dr. Mansur 

Wafat 
Dunia Pengetahuan Ke- 

hilangan Seorang 
Terkemuka 

TENGKU Dr. MANSUR, be- 
kas walinegara Sumatra-Timur, 
djam 11.25 hari Selasa jang lalu 
(6 Oktober) telah meninggal du- 
nia dalam usia 56 tahun setelah 
menderita sakit beberapa waktu 
di Medan. Demikian kawat Anta 
ra tg. 6 Oktober dari Medan jang 
baru kita terima hari Kemis ke 
maren. 

Djenazahnja dikebumikan tgl. 
7 Oktober dipekarangan mesdjid 
raya Medan. Almarhum Mansur, 

djadi dokter partikelir di Medan. 

Antara Medan selandjutnja menu- 
lis, bahwa meninggalnja Tk. Dr. 
Mansur merupakan kerugian besar 
bagi kalangan ilmu pengetahuan, se 
bab alm#thum ini mempunjai penge 
tahuan jg briljan dalam ilmu kedok 
teran. Dalam vaknja semua kollega 
nja mengakui dia sebagai orang 
besar Indonesia. Demikian pendapat 
kalangan pemerintah daerah berke- 
naan dengan meninggalnja Tk. Dr. 
Mansur di Medan. 

  

Teristimewa, meninggalnja Tk: 
Dr. Mansur merupakan kerugian be 
sar bagi Fakultet Kedokteran Suma 
tera-Utara. Ja adalah wakil ketua 

tet Sumatera-Utara, jg dalam djaba 
(tan itu se-hari2 ia mewakili guber- 
nur Abdul Hakim. 

Setelah terbentuknja negara kesa- 
tuan, almarhum Dr. Mansur sama 
sekali tidak mau mentjampuri uru- 
san politik. Ia 'mengandjurkan kepa 
Ga umum dan kepada pengikut?nja 
supaja mengikuti perintah2 pemerin 
tah Republik Indonesia. Dan dalam 
masa . peralihan dari NST kepada 
pembentukan negara “kesatuan, ak 

imarhum Dr. Mansur tegas menjata 
ikan akan mendjamin terlaksananja 

diseluruh Sumatera Ti- 
(Antara). 

  
mur. 

    

Operasi Militer Di Atjeh 
Berdjalan Dgn Lantjar 

Beberapa Hasil Bagus 
Terus 

DENGAN OTOBIS ,.Maspersada” Rebo siang telah 

Tertjapai—Grombolan 
Mundur 

sampai 
dikantor volisi di Medan serom bongan tahanan polisi dari Kota 
tjane di Atjeh Selatan, jang ditjurigai tersangkut dalam peristiwa | 

kepolisian itu terdiri dari | 
26 orang dan pengangkutannja ke Medan dipimpin sendiri oleh | 
kepala kepolisian wilajah Kotatjane, Ibnu Abbas. Atas pertanjaan, 

Daud Beureueh cs. Rombongan tahanan 

Ibnu Abbas terangkan bahwa orang2 jang ditahan itu terdiri seba 
gian dari anggota2 Pusa. Dikatakannja penahanan terhadap diri 
mereka adalah berdasarkan bukti2 bahasa mereka tersangkut da 
lam peristiwa Daud Beureueh cs 
meledaknja peristiwa di Atjeh 

Berkenaan dengan daerah Kota 
tjane, Ibnu Abbas katakan keada 
an disana adalah tenteram dan 
diterangkan pula bahwa berkat 
tindakan2 jang diambil terlebih 
dulu oleh pihak jang berwadjib, 
maka di Kotatiane sendiri tidak 
terdjadi pertjobaan dari pihak2 
tertentu untuk melakukan peram | 
nasan2 sendjata seperti ditempat 
tempat lain di Atjeh. 

Keadaan di Atjeh. 
Tentang keadaan di Atieh 

umuman Komando Tentara & Teri- 
torium JI (Bukit Barisan) tertanggal 
6 Oktober menjatakan sbb.: 
Tanggal 1 Oktober 1953. Ketika 

peleton 3 Ki BI — 103 mengadakan 
patroli ke Idi, maka peleton tsb da 
lam gerakannja itu berhasil 
wan 8 orang anggota gerombolan 
pemberontak jg tak bersendjata. 
Sewaktu sepasukan tentara berge- 

rak ke Lho 'Sukon, maka terdjadi 
tembak-menembak dengan pihak ge 
rombolan pemberontak jg berachir 

dengan pihak gerombolah itu lari 
mengundurkan diri ke Giging. Akan 
tetapi pihak tentara terus mengedjar 
gerombolan itu, sehingga kemudian 
Giging dapat diduduki/dikuasai ten 
tara, sedangkan ' gerombolan lari 
mundur ke Simpang Tiga. Sesudah 
itu Simpang Tiga dapat diduduki 
dan dikuasai tentara. Dokumen? da 
ri kantor Pusa djatuh ketangan ten 
tara, sedangkan markas gerombolan 
dibakar. Mereka mundur ke Siibang 
Tandjung. Pasukan - tentara berge- 
rak terus ke Tjot Asam dan ke 

Mangki serta Blang. Ditempat tsb 
belakangan 

katolik dan mendjadi lengkapan daripada pasukan2 itu, jg musuh besar dari kaum gerilja Viet- | telah diberikan oleh Perantjis dan 
Amerika Serikat. Ketiga, memper- 
oleh kemenangan jg mudah atas ke 

Vietnam jg ma- 
sih belum berpengalaman itu 
dengan demikian memupuk moral 
bagi kesatuan2nja sendiri guna mem 
persiapkan mereka untuk melantjar 
kan offensif besardan dalam mu- 
sim rontok nanti. ,,Pasukan? Viet- 
nam menderita kerugian2 besar di 
daerah itu”, demikian djurubitjara 
militer tadi, (UP), 

peng- | 

mena- | 

ini pihak gerombolan: 
mengadakan perlawanan, tapi kemu : 

3 Maksud Serangan Kietminh Thd Buichu 

dan | 

. dan mereka ditangkap setelah 
pada tg. 20 September jbl. 

dian tempat itu dapat diduduki ten- 
tara dan seterusnja diadakan gera- 
kan pembersihan sampai ke Lambi- 
dong. Dari pihak gerombolan: mati 
20 orang dan 1 orang ditawan. 

Dari Bakongan 

Selatan tetap utuh dan bersatu. Ber 
sama2 dengan rakjat, jaitu para ang 
gota Perti, dilantjarkan gerakan un 

|tuk membasmi gerombolan dibebe- 
rapa tempat di kawedanaan Bako- 
kongan. Dengan kegiatan bersama, 
maka Labuhan Hadji dapat dihindar 
kan dari gangguan gerombolan. 

| Tanggal 2 Oktober 1953. Ketika 
| pasukan Sentara bergerak menudju 
(Simpang Empat, terdjadi tembak 
menembak dengan “gerombolan di 

| Kedai Padang dan Kw. Ban (Ketja 
matan Keulut Utara) 3 Km. dari 

| Kandang. 

Tanggal 3 Oktober 1953. Sewak: 
|tu sepasukan tentara berangkat dari 
Peureulak 'menudju Panton Labu, 

setibanja di Panton Labu terdjadi 
tembak-menembak selama 14 djam 
dengan pihak gerombolan. Mereka 
melarikan diri kedjurusan hutan2. 
Kerugian mereka belum dapat dipas 
tikan, tapi 5 orang anggota gerom- 
bolan pemberontak ditawan. 

IE 

Komunike harian Sub. 
T.T. Atjeh 

Dalam komunike harian sub. 
T.1. Atjeh Kemis siang mengenai 
situasi di Atjeh, dapat  ditjatat 
sbb.: pada tg. 3-10 telah terdjadi 
pertempuran antara pasukan pa- 

meninggalkan 30. orang 

anggota grombolan tewas,  dati 
seorang difihak kita luka2 ringan. 

“sekitar Tidju sampai ke 
didaerah Sigli. Djembatan2 anta 
ra Sigli, Tidju dan Bambi jang 
dirusakkan grombolan telah 
pat diperbaiki kembali. Demikian 
tjatatan2 dari komunike harian 
sub.  territorrum Atjeh Kemis 
siang. (Antara) 

  

setelah negara kesatuan R.I., men ' 

iDewan Pimpinan Jajasan Universi-! 

dikabarkan, bah- | 
wa @lat2 kekuasaan negara di Atjeh 

Demikian pengumuman Komando' 

troli kita dengan grombolan dil 
Panton Labu selama 2 djam. Dal 
lam pertempuran tsb. grombolan | 

tewas, | 
sedang difihak kita gugur seorang | 
sersan. Pada tg. 5-10, pertempu | 
ran terdjadi dibagian Barat kota | 
Bireun selama 112 djam. 7 Orang | 

Pada tg. 6-10, pasukan kita me | 
lakukan gerakan pembersihan di | 

Bambi | 

da | 

Memainkan Peranan 
Penting Bila Ada Perang 

kongres Amerika Serikat jg kini 
sedang memeriksa instalasi2 militer “Amerika Serikat di Timur Djauh, pada hari Rebo bertolak ke 
angkatan laut Amerika di Sange dy. 
jang dipimpin oleh utusan Partai Republik Leroy Johnson dari 

Singapura dari pangkalan 
Rombongan anggota2 kongres 

dari panitia ketjil urusan persen 

Sementara itu kundjungan jg 
dirahasiakan dari duta-besar Ame 
rika Serikat di Muang Thai, djen 
dral William J. Donovan, kepada 

'komisaris tinggi Inggris di Mala 
|ya, Sir Gerald  Templer, pada 
hari Minggu jl. oleh kalangan 
penindjau di Singapura dianggap 
sebagai petundjuk tentang ke- 
mungkinan diadakannja  kerdja- 

|sama jang lebih erat antara Ame 
|rika Serikat dan Inggris di Asia 
| Tenggara. Dalam kundjungannja 
lisa Donnovan disertai oleh kepa 
ila missi penasehat militer Ameri 
|ka di Thai, djendral major Wil- 
|liam Nelson Gillmore: dan antara 
ilain telah mengundjungi Kuala 
Lumpur untuk menindjau opera 

|si2 menindas kaum. pemberontak 
' Malaya dari dekat. 
| Jang dibitjarakan. 

|. Apa jang mendjadi pokok pem 
bitjaraan dalam pertemuan jang 
diadakan dengan pembesar2 Ing 
gris itu sampai saat ini tidak di 
umumkan, akan tetapi kalangau 
penindjau tsb. menduga, bahwa 
jang dipersoalkan diantaranja ia- 
lah soal bantuan sendjata dari 
Amerika untuk keperluan operasi 
menindas gerilja di Malaya dan 
soal bantuan Inggris/ Amerika ke 
pada Muang Thai bila ada agres 
si dari luar. Bantuan Amerika 
kepada Inggris di Malaya ini ka 
barnja terdiri dari senapan? ka 

| rabijn, jang sangat diperlukan 
Ibagi operasi2 di hutan2. Bantuan 
ini diberikan berdasarkan pro- 
gram MSA., 

Mengenai  kerdja-sama  Inggris/ 
Amerika di Asia Tenggara kalangan 
penindjau tsb menjatakan, “bahwa 
koordinasi kekuatan udara antara 
Inggris dan Amerika Serikat di dae 
rah tsb tidak hanja suatu kemung- 
kinan sadja, melainkan suatu kepas 
tian. Dikatakan, bahwa sudah lebih 
dari 2 tahun ini pembesar2 tinggi 
Inggris dan Amerika telah beberapa 
kali mengadakan pertemuan di Si- 
ngapura, Bangkok, Manila dan To- 
kyo, 
kan, bahwa usaha koordinasi antara 
2 angkatan udara itu sudah mende- 
kati penjelesaian. 

Dalam hubungan ini pembesar2 
Inggris dan Amerika Serikat kabar- 
nja menaruh perhatian besar kepa- 
da usaha untuk memperbesar ang- 
katan udara Muang Thai, ig diang- 
gap akan besar sekali faedahnja bi- 
la terdjadi pertikaian di Asia T eng- 
gara. 

Pun soal pemakaian pangkalan2 
udara Muang Thai oleh angkatan2 
udara Inggris dan Amerika mendja- 
di pokok persoalan pula, demikian 
kalangan itu. (Antara—UP)., 

  

M.T, NIKIJULUW BUKAN 
WAKIL RMS. 

Kepala Bagian Penerangan Ko 
'misariat Tinggi Belanda ” mene- 
rangkan, bahwa Mathys Pieter 
Nikijuluw tidak punja sangkut- 
baut dengan RMS. Keterangan 
ini diberikan berhubung dengan 
berita mengenai naturalisasi bebe 
rapa orang asing di Nederland, 
antaranja terdapat nama Nikiju- 
|luw tersebut berasal dari Ambon, 
kini kontolir pada Algemeene 
Rekenkamer di Den Haag. 
N'n'iluw wakil RMS adalah 

Nikijuluw lain lagi. 

PERTEMPURAN SENGIT 
DEKAT LAOKAY. 

Pasukan? gerilja Thai (pada pihak 
Perantjis) dan pasukan2 pajung jang 
'hari Sabtu jl. didjatuhkan di atas 
Laokay (dekat batas RRT — Viet- 
nam Utara), hari Selasa melakukan 
serangan2 lagi terhadap bagian luar 
kota Laokay jang disebut Coclou dan 
berhasilkan penghantjuran sebuah 
djembatan djalan raja diatas sungai 
Merak bagian ulu. : : 
Djembatan ini merupakan satuZnja 

perhubungan bagi pasukan? Vietnam 
Ho didaerah Laokay, untuk menda: tangkan perbekalan bahan makaran 
dari Yunnan. Coclou letaknja sebe- 
rang-menjeberang dengan Laokay. 
(Antara). 

  

Baji Ber- 
tandak ? 
SEORANG ibu dari desa 

Karangdjengkol, Ketj. Ke- 
sugihan  (Tiilatjap) nama ( 
mBok Madjunus pada hari 
Senen jl, telah melahirkan 
seorang anak lelaki dalam 
keadaan aneh, Kepala anak 
tsb. terlalu ketjil djika di 
bandingkan dengan tubuh- 
nja dan diarah belakangnja 
(achterschedel) nampak ' ba 
njak terdapat lipatan, se 
dang ditengoh2 antara ke 
Cua matanja “menondjol ke 
mika dua benda jang me 
njerupai tanduk, Pandjang 
benda tsb. Ik. 3 cM. Menu 
rut keterangan dokter, dua 
benda itu berisi otak (her- 
sen) jang terbungkus dalam 
kulit jg sangat tipis. Hing 
ga ditulisnja berita ini, ibu 
dan anak ,adjaib” dalam 
keadaan sehat waPafiat.       

sehingga sudah dapat dikatas 

  

Sendjata2 Amerika Tam- 
bah Mengalir Ke Asia? 
Kerdjasama Inggris-Amerika Di Asia 

Makin Dipererat 

saia ae 1 TR 
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Peristiwa Makassar 
  MMR Mara 

"— — — — — Penembakan oieh ,,Perintis” atas demonstran2 peladjar 
di Makassar adalah suatu kedjadian jang sangat menjedihkan. Tentulah 
hal jang demikian itu terdja 
pihak ,,Perintis”, karena to! 
monstrasi itu hanja peladja 

     
leh karena dorongan nafsu belaka dari 
upat diketahui bahwa jang adakan, de- 

. anak2 sekolah belaka, jang sendirinja 
— karena umur dan sifat anak2 sekolah tadi — tentunja mereka tidak 
bermaksud akan menimbulkan suatu keonaran dengan demonstrasinja 
itu. : 

: — Djustru karena itu, sifat penembakan tadi  mendjadi 
dubbel-ernstig. Dan su@wh semestinja harus diambil tindakan disipliner 

sterhadap mereka jang bertanggung djawab atas djatuhnja beberapa kor- 
ban jang luka-luka karena penembakan tadi. Supaja mendjadi peringa- 
tan bagi mereka jang gemas bertindak gegabah tanpa kebidjaksanaan, 
karena merasa ,,aku jang mewekili kekuasaan”. 
— — — — — Namun demikian banjak djuga faktor2 jang bisa mem- 

, beri pengertian kepada kita, mengapa ,,Perintis” Makassar tadi sampai 
bertindak jang sangat boleh disesalkan itu. Kita ketahui, keadaan ke- 
amanan di Makassar dan Sulawesi-Selatan umumnja tidak begitu ideaal. - 
Bahkan dikota Makassar sendiripun gangguan keamanan boleh dikata 
masih meradjalela. Jang demikian ini menjebabkan mereka jang harus 

mendjaga dan mendjamin keamanan i.c. Tentara, Polisi dengan 
Mobrig dan Perintis-nja — barus selalu berdjaga-djaga: harus selalu 
awas! Sendirinja sifat berdjaga-djaga dan selalu siap-awas ini, karena 
tiap saat dan detik mereka bisa dihadapi oleh sesuatu serangan gerom- 
bolan dan pengatjoo? jang sekonjong-konjong menanamkan: .,corlogs- 
psychose” atau semangat bertempur” dalam dada mereka, jang men- 
djadikan mereka ..trigger-happy” atau ,,gampang menarik pelatuk ke- 
rabin dan repolper” mereka. Tambahan lagi, keharusan selalu berdjaga- 

djaga jang berarti suatu ,,tekanan terus-menerus pada bathin” itu, gam- 
pang. mematahkan urat-sjaraf setiap orang, jang ,kemudian bisa meng- 
akibatkan ia bertindak jang kurang tanggung djawab!! 
—— — — — — Pada latar belakang gambaran diatas itulah, mungkin 
bisa ,,diringankan” sedikit tindakan Perintis di Makassar jang menjedih- 
kan itu! 

ma LL Dan oleh karera itu, peristiwa penembakan di Makas- 
sar, betapapun kita sajangkan, dapat djuga didjadikan suatu peringatan 
dan andjuran bag: kita sekalian. 
memperberat kewadjiban alai-aat kekuasaan Negara kita! 
kuasaan Negara kita sudah posing 

Jalah andjuran: djanganlah kita lebih 
Alat2 Ke- 

dengan pelbagai hal jang harus me- 
reka selesaikan. Diantaranja mendjamin keamanan jang paling terutama! 
Ini sudah merupakan suatu beban jang benar-benar berat. Dan djangan- 
lah beban berat ini lebih diberatkan lagi dengan tugas2 baru jang ku- 
rang perlu!! 2 : 

— — — — — Sudah lambat laun mendjadi kebiasaan sekarang ini, 
untuk tiap kali mengadakan demonstrasi2 dsb., kalau kita merasa. ingin 

mengemukakan suatu keinginan kepada jang berwadjib. Tentulah de- 
monstrasi ini harus djuga didjaga keamanannja. Dan tugas ini djatuh 
djuga pada Alat2 Kekuasaan Negara, jang telah overbelast dengan tugas2 
lainnia itu. Kalau jang mendjaga tadi kebetulan orang? iang telah lesu 
karena sesuatu tugas lainnjas mudahlah dengan tidak disengadja, ma- 
lahan timbul2 insiden2 seperti jang kita alami di Makassar itu. 

Maka itu, kita serukan, bantulah mengurangi tekanan 
tugas atas Alat2 Kekuasaan kita. Diantaranja jang paling gampang, ia- 
lah mengurangi nafsu untuk seralu adakan demonstrasi2 itu. Apakah 

untuk mengemukakan suatu keinginan kepada jang berwadjib kita tidak 
bisa menempuh djalan Jainuja jang 
petisi sadja??!! 

lebih mudah? Umpamanja dengan 

  

Kabar Kota 
  

Ada Udang Dibalik Batu? 
Sikap Djepang Me 

. 

ngenai Pembajaran 
Kerugian Perang Agak Aneh 

Interview Wartiwan Kita Dgn Subadio 

DALAM KONPERENSI Partai Sosialis Indonesia 
Djawa Tengah jang berlangsung selama 
hadlir pula al. Subadio, Suraartojo, Rivai dan 

Daerah 
3 hari ini di Semarang, 

M. Polak, angg. 
Dewan Partai PSI di Djakarta jang datang pada hari Kemis jbl. 
Dalam pertjakapan dengan wartawan kita mengenai soal perundi- 
ngan kerugian perang dengan Djepang 
sung sefjara informit, Subadio al. 
but tidak dapat dikatakan setjara 
la mengenai politik Djepang terhadap Asia Tenggara. 

Ditegaskan selandjutnja, bah- 
wa tindakan Pemerintah . Dje- 
pang dalam hat ini ada sedikit 
aneh, karena fihaknja jang djus- 
tru mesti membajar kerugian pe- 
rang telah bertindak actief. Ini 
tentu ada maksud? politik terten- 
tu jang berada dibelakang tinda- 
kan tersebut, demikian Subadio. 

Atas pertanjakan mengenai 
peristiwa di Atjeh, Subadio meni- 
tik beratkan “djawabannja kepa- 
da soal Otonomi, dimana daerah 
itu sendiri mengharap untuk da 
pat mengatur daerahnja. 

Atas  pertanjakan mengenai 
tindakan jang kini sedang ber- 
langsung di Atjeh, Subadio me-| 
ngatakan, bahwa tindakan militer 
memang seharusnja diambil ter- 
hadap tiap2 pemberontakan, te- 
tapi tindakan tadi bukan satu2- 
nja djalan jang dapat menjelesai- 
kan soal tersebut. | 

Mengenai oposisi terhadap Ka 
binet sekarang ini, Subadio hanja 
bersandarkan keterangannja ke- 
pada keterangan? jang pernah di 
berikan oleh DP. PSI baru2 ini 
dengan kata2, bahwa Pemerintah 
sekarang ini lebih mementingkan 
soal kepartaian dari pada kepen- 
tingan rakjat dan nasional. Opo- 
sisi PSI mendjadi bersandarkan 
atas kepentingan rakjat dan ke- 
pentingan nasional jang mempu- 
njai hubungan lafigsung dengan 
Pemerintah, demikian Subidio. . 

  

     
ZEBRA-CROSSING 

Amit-amit lhoo, — sebetulnja 
Sir-pong tidak mau keminter, tapi 
terus terang sadja sepandjang 
umur Sir-pong jang baru seperti- 
ga abad ini, Sir-pong belum per- 
nah dengar adanja nama Dr. 
Zebra. 

Kalau binatang Zebra asal dari 
hutan2 Afrika Tengah sih, Sir- 
pong sudah pernah lihat dalam 
kandang Kebon Binatang Sura- 
baja. Tn : 

Maka itu hampir sadja Sir-pong 
klenger tudjuh keliling membatja 
pengaman dari Pubtic Relation 

olisi Semarang, jg mengatakan 
bahwa  Zebra-Cr ba |. (bukan 
Zebra-Cross, bung Johnny) asal- 
nja pendapatan dr. Zebra. (?!?!) 

Sepandjang pengetahuan  Sir- 
pong jang belum pernah  djadi 
penjelidik ini, tapi tjuma banjak 
selidiki 'buku2,  Zebra-Crossing 
ini adalah pendapatan Sir Hore 
Belisha, menteri perhubungan 
Inggris pada kira-kira th 1936 
jang kemudian diangkat mendja- 
di menteri Pertahanan. — 

Adapun aturan" ipi dinamakan 
Zebra-Crossing, karena djalanan 
tadi ditjoreng-tjoreng hitam-putih, 
seperti. warna kulit binatang Zebra 
jg lorek-lorek hitam putih djuga. 

Tapi entah sih, kalau dalam 
kamus Public Relation Polisi Se- 
marang, Sir Hore Belisha sudah 
”didjenang-abang-kan” ganti na- 
ma Zebra alias kuda loreng.,.... 
| Wel, wel, wel, Dr. Johnny, eh | 
keliru, Mr. Johnny! La... 

Sir-pong. 

|Orang 1 6 p 
4 gambar Jezus” jang dikabarkan de: to hasil pekerdjaan Wesngan 2 nega-| wakil Walikota Smg., 

jang kini masih berlang- 
mengatakan, bahwa soal terse- 

singkat dan harus difindjau pu- 

  

Dasar2 Seni 

Photugrafie 

BANJAK ORANG merasa se- 
dikit menjesal tentang kesuda- 
han perlombaan photo ,,Tugu 
Muda” jang diadakan pada tgl. 5 
Oktober jbl. di Semarang. Untuk 
mentjegah terdjadinja salah pa- 
ham tentang hasii2 jang diper- 
oleh dari perlombaan tersebut 
dan untuk mempertinggi nilai se- 
ni photo pada umumnja dalam ar 
ti seluas-luasnja, wartawan kita 
sudah memperlukan  memadju- 
kan pelbagai pertanjakan2 kepa- 
da peibagai kalangan ,,ahli pho- 
to” di Semarang jang kesimpu- 
lannja dapat dikemukakan sbb: 

Dalam perlombaan photo de- 
ngan objek terfentu memang ti- 
dak ada sjarat mutlak dari pada 

Iam arti kata photo pada umum- 
nja. Sjarat pheto itu seringkali 
menjebabkan tidak puasnja orang 
jang belum begitu Juas pengeta- 
huannja tentang tehnik photo, jg. 
sefiap hari terus makin madju pe 
sat dengan pelbagai pendapatan 
baru. Dalam perlombaan2 baik 
dinegeri manapun atau dunia in- 
ternasional, tak pernah ada sija- 
rat2 tertentu dari pada obiek itu 
sendiri dengan pengertian ,am- 
bilah photo2 jang sebaik2nja de- 
ngan segala matjam tehnik jang 
ada, terhitung tehnik kamar ge- 
lap”, 

- 

| Pun tidak pernah ada batas2 jang 
'mengatakan tidak boleh diperguna- 
kannja lebih dari satu negatief. Ka- 

|lau pemakaian lebih dari 1 negatief 
umpamanja dilarang, hal ini hanja 
|menundjukkan, bahwa perlombaan 
ini tidak menurut tehnik jang siste- 
matis timbul dan seolah-olah terba- 
as demikian rupa, sehingga apa jg. 
diartikan photo tehnik dilanggar sen 
diri. Djikalau tindakan demikian ta- 
di ada, inipun bukan suatu tinda- 
kan ke arah kemadjuan, bahkan se- 
baliknja suatu kemunduran jang 
'oleh setiap penggemar photo tidak 
diharapkan. Bukti2 tentang kema- 
djuan dalam hal tehnik photo ini 
'dapat dilihatnja dalam pelbagai ma- 
'djallah jang suatu tempo sangat 
“mengherankan, bagaimana suatu 
kombinasi negatief dapat diwudjud- 
Ikan, dibikin demikian rupa sehingga 
menelan beberapa djam  pekerdjaan 
(didalam kamar gelap. Suatu tempo 
malah dapat dikatakan setjara. sing- 
kat ,,kunstzinnig”. Suatu photograaf 
belum dapat dikatakan mengerti be- 
tul dalam hal tehnik photo, apabila 
ia tidak dapat mengarti tentang tja- 
ra2 misalnja sadja memakai filter 
|jang djumlahnja tidak sedikit dan 
Ikalaw dipakai setjara djitu, akan da- 
pat merobah keadaan biasa mendja- 

Idi ,,agak luar biasa” jang tidak ter- 

|sangka-sangka dan tidak dapat dili- 

hatnja dengan mata kepala sendiri, 

| Semua tadi dapat dipertanggung dja 

Iwabkan.  Terdjualnja beraneka ma- 
'tjam alat photo, ini membuktikan 

|djuga tentang kemadjuannja — dalam 

soal seni photo jang tiada batasnja. 

Baik tehnik opname maupun tehnik 

pekerdjaan didalam kamar gelap ti- 

dak dapat dipisahkan satu sama Jain. 
tentu belum lupa . tentang   

-prang pada hari Rebo malam jbi. jg. 

objek itu sendiri, lepas dari pada : 
apa jang nampak disekitarnja da | 

  

Meriam jang diperlengkapi dengan 

atom dengan pada sebelah kirinja 

  

DJOBJA 
TERIMA KASIH PERSATUAN 
BEKAS PEDJUANG ISLAM 
KEPADA DIV. SILIWANGI 
Sdr. A. Chairil Basori dan Sdr. 

Moh. Wasiel Shimoe dari Pimpinan 
Pusat Persatuan Bekas Pedjuang 

Islam Indonesia Jogjakarta baru2 ini 
telah datang di Bandung untuk me- 
njampaikan utjapan Selamat dan te 
rima kasih kepada seluruh anggauta 
Div. Siliwangi jang telah berdjasa be | 
sar dalam menindas pemberontakan 
P.K.I. cs di Madiun th. 1948. Hal 
ini berkenaan dengan tuntutan dari 
Persatuan Bekas Pedjuang Islam In 
donesia Jogjakarta untuk mendjadi 
kan hari 18 September sebagai hari 
Berkabung Nasional. 

Karena Panglima Divisi Siliwangi 
tak ada, mereka diterima oleh Kap 
ten Hadi. Dengan gembira Kapten 
Hadi menjambut kundjungannja dan 
mengutjapkan terima kasih kembali 
kepada Persatuan Bekas Pedjuang 
Islam Indonesia Jogjakarta atas per 
hatiannja. Selandjutnja id mengha- 
rapkan hubungan jang lebih erat an 
tara Divisi Siliwangi dengan para 

. 

  

TANGGUNG DJAWAB 
BERSAMA. 

SETELAH 17 AGUSTUS TER- 
| LAHIR, maka masjarakat mengha- 
rapkan perobahan2 dalam hidupnja 
jaitu dari alam kekurangan ke alam 
memadahi dan perobahan tadi sering 
dibajangkan oleh kita semua kepada 
mereka pada waktu mereka kita 
adjak menghantjurkan setiap usaha 
penindasan jang akan dilakukan 
kembali kepada bangsa “kita, demu- 
kian a.l. pedato dari Kepala Djwt. 
Pendidikan Masjarakat dalam ma- 
lam resepsi konperensi jang diada- 
kan di pendopo Kabupaten Sema- 

“dihadliri ak oleh Gubernur Budicno, 
Ketua DPRDS Prop..-Djateng,. Pang- 
lima Div. P. Diponegoro, Bupati, 

Wali Kota, wakil2 Djawatanj orga- 
nisasi dan partai. Na & 
Dengan mengemukakan pelbagai 

probicem jang terdapat didalam ka- 
langan masjarakat dan kehendak 
Pemerintah jang satu sama lain be- 
lum memuaskan, selandjutnja pem- 
bitjara menjatakan, bahwa setelah 

: negara kita merdeka, pertanggungan 
djawab setiap warga -negara terha- 
dap negaranja adalah sama. Petani, 
Pak Lurah, Pak Seten, Guru, Peda- 
gang, Dokter, Pak - Gubernur, para 
importir, Pak Menteri Bung Karno, 
sebagai putera negara terhadap ta- 
nah airnja mempunjai tanggung dja- 
wab jang sama: Adanja sebutan Pe- 
merintah dan rakjat, pegawai nege- 
ri, pedagang, petani dsb.-nja, adalah 
pembbagian tugas semata-mata. Ka- 
rena itu tidak adil dan tidak demo- 
kratis kalau ada dikandung perasa- 
an sebagai: Pemerintah jang ber- 
kuasa dan  rakjat jang dikuasai. 
Mungkin setjara formil dapat dika- 
takan demikian, tetapi sebagai prin- 
sip pembangunan tak ada orang jg. 
djudjur jang menjetudjuinja. Hanja 
rasa bersama-sama bertanggung dja- 
wab akan dapat membawa masjara- 
kat ke arah pembangunan jang se- 
tinggi-tingginja. — Dalam memahami 
rasa pertanggungan djawab jang sa- 
ma inilah kita perlu sebagai putera 
negara menempatkan diri kita ma- 
sing2 untuk mewudjudkan tjita2 ber- 
sama dengan mengadakan suatu or- 
ganisasi untuk. membagi tugas.” 

Dituturkan  selandjutnja — adunja 
panitya2 Pendidikan Masjarakat - di 
setiap Ketjamatan 2600 buah Ikatan2 

Guru PBH dengan djumlah “ guru 
79.000 orang dan  adanja Dewan2 
Guru KPU di 1152 tempat adalah 
untuk mentjiptakan suatu organisasi 
masjarakat jang lambat laun me- 
nanggung djawab atas usaha2  ke- 
masjarakatan jang merupakan be- 
ban kepadanja itu. Dengan pandjang 

berkenaan 
sjarakat dengan memperhitungkan 
soal2 jang berkenaan dengan itu: 
Pun timbulnja kesulitan2 dikemuka- 
kan, dimana  achirnja  pembitjara 
mengharap dengan  bimbingannja 
Illahi ,,pengabdian” jang mendjadi 
sjarat pelaksanaan tugas Pendidikan 
Masjarakat dapat tertjapai. 

Setelah selesai, kemudian sambbu- 
tan2 diberikan oleh Gubernur Bu- 
diono, Ketua DPRDS Prop. Djawa 
Tengah dan Panglima Div. P. Dipo- 
negoro jang kesemuanja mengharap- 
kan hasil jang sebaik2nja dari pada 
konperensi keliling Pendidikan Ma- 
sjarakat itu jang dimulai pada tgl. 
7 s/d 17 Oktober 1953. Pada penu- 

Djaya KIGAH 

lebar seterusnja dituturkan 'soal2 jg. | 
dengan pendidikan ma- 

  

tenaga atom dan telah ditioba di 
Nevada dalam “bulan Mei boleh dikatakan mentjapai hasil. Kini telah 
beredar beberapa gambar untuk disiarkan. Pada gambar tampak meriam- 

awan jang berbentuk djamur, bekas 
ledakan kanon tsb jang baru ditembakkan. 

    

Bekas Pedjuang Islam. Kapten Ha 
Idi selandjutnja menerangkan bahwa 

ia waktu itu djuga turut dalam me 
nindas pemberontakan di Madiun. 

10 TAHUN SKP. 

Bertepatan dengan genap 10 tahun 

usia Sekolah Kepandaian Puteri Ne 

geri di Surakarta, selama 3 hari ber 

turut? jalah pada tgl. 4, 5 dan 6-10 

il. oleh SKP Negeri tsb telah dise- 

lenggarakan Pameran mengenai hat- 

siI2 pekerdjaan dan keradjinan mu 
rid2, bertempat digedung SKPN di 

Bandjarsari. 2 
Pameran tsb dibuka hari Minggu 

siden Surakarta, Kepala Djawatan 

PPK Kota Besar Surakarta selaku 
wakil Walikota, wakil2 instansi2 dan 
organisasi2 wanita. 

Hari pertama dari Pameran tsb di 
peruntukkan bagi para undangan, 
hari kedua untuk umum dan hari ke 
tiga untuk murid2 sekolah. 

PERLOMBAAN UNTUK OPR. 
Mulai tgl. 28-9 jl. hingga tgl. 5-10 

ini berturut2 diseluruh. Kabupaten 
Klaten telah diadakan perlombaan2 
diantara anggauta? Organisasi Per- 
tahanan Rakjat dari satu dengan 
lain daerah, mengenai: a. berbaris, 
dan b. tjara pengepungan rumah un 
tuk menangkap pendjahat2. 

Perlombaan2 tsb dimaksudkan un 
tuk mempertinggi ketangkasan dan 
mempergiat O.P.R. dimasing2 dae- 
rah. 
Perlombaan tsb diadakan atas ini- 

siatief P.D.M. sedang jurinja terdiri 
atas: Kepolisian, P.D.M., dan Pa- 

mongpradja. : 
SURAT PROTES DA 
SURAT KALENG. 

Perundingan segi-tiga antara pega 
wai tinggi Kem. Dalam Negeri Dja 
nu Ismadi, pihak gubernur Djawa- 
Tengah dan Pimpinan Komisariat 
SSKDN Djawa-Tengah, akan diada- 
kan-pada. ts. 9-10 jad. bertempat di 
Solo, berhubung dengan adanja su- 
rat protes jang disampaikan oleh De 
wan Komisariat SSKDN Djawa-Te- 

SSKDN Djawa-Tengah. Menurut ke 
terangan jang diperoleh dari pihak 
jang mengetahui di Kedu, surat pro 

pagi jl. dengan disaksikan oleh Re-! 

ngah kepada gubernur ' Djawa-Te- 

ngah Budiono dan surat kaleng jang | 
mengantjam Pimpinan “ Komisariat | 

  

sRONDE TOBELO”...... 

dalam soal dansa saja tidak ter 
golong seorang penggemar jang 
fanatiek. Tapi - memang , 
,,Muda-Mudi Tobelo” jg malam 
itu saja ikuti tidak terlalu sukar, 
dengan melihat beberapa kali 
sadja kita sudah bisa mendjalani 
nja. Asal kita punja ,,maat-ge- 
voel” untuk mengikuti irama mu 
sik pengiring. Sengadja tarian ter 
sebut saja namakan sadja tari: 
Muda-Mudi Tobelo, sebab me 
mang maksudnja sama dgn tari 
,sMuda-Mudi Solo”, ialah ditjip- 
takan sengadja sebagai pengganti 
dansa. Tapi berbeda dgn tarian 
sMuda-Mudi Solo” jang ternjata 
gagal tak bisa mengambil hati 

LASEM 
PERINGATAN HARI LAHIR 

Gi RE 
Pada tgl. 10-10 jad G.P.LI. (Ge- 

rakan Pemuda Islam Indonesia) Tja 
bang Lasem akan mengadakan kan 
perensi bertempat “di desa Kragan 
Lasem: Maksud konperensi ialah un 
tuk memperingati hari ulang tahun 
lahirnja G.P.LI. pada tgl 2-10-1945. 
Tgl. 11-10-1953 diadakan rapat 
umum di Aloon2 Kragan. Dari G.P. 
LI. wilajah Djawa Tengah jang akan 
datang Hadji Balja Oemar dan Soe 
pardi. Mangkupranoto: sedang keda 

tangan Mr. Kasman Singodimedjo 
belum dapat dikabarkan. 

MAGELANG 
PEMIMPIN2 SARBUPRI DI- 
PERIKSA PENGADILAN. 
Pengadilan negeri Magelang 

pada tanggal 1 Oktober jl. telah 
bersidang di Temanggung diba- 
wah pimpinan mr. Siswadi untuk 
memeriksa Sukarno beserta 8 
orang. kawannja masing2. dari 
pimpinan Sarbupri wilajah per- 
k an.. kopi. .,.Bandarredjo” 

manggung), jang “tersangkut 
n perkara pem n baru2 

ini. Para terdakwa dibela oleh 
mir. Abdulmadjid Djojodiningrat 

dari Semarang, Setelah berdjalan 
b“berapa lama, sidang achirnja 
ditunda hingga tanggal 29 Okto- 

RAPAT SARBUKSI TJABANG. 
-Sarbuksi tjabang Magelang dalam 

-rapatnja baru2 ini jang dihadiri oleh 
utusan2 dari ranting Sarbuksi di Ma 

gelang, Temanggung, 
Wonosobo, Ambarawa dan lain? te' 

  

  

  

        tes tsb berisi mengenai kenaikan 
pangkat (mutasi) pegawai di Djawa 
Tengah. 

kepegawaian tidak 

bahwa Pimpinan SSKDN Djawa Te 
ngah dianggap banjak ,,rewel” 
selandjutnja diantjam akan dipindah 
dari Djawa Tengah. Siapa pengirim 
surat kaleng itu, masih dalam penje 
lidikan. 

  

TAMU MALAM. 
Selasa malam jbl. dirumahnja Tan 

Kong Lie di Wotgandul Dalam Smg. 
telah kemasukan pentjuri jang ber- 
hasil menggondol sebuah sepeda pe- 
rempuan dan barang2 pakaian. Se- 
peda jang tertjuri merk Fongers no. 
G. 9884. Kerugian jang dialami 
TKL sedjumlah Lk. Rp. 1.000.—. 

HONG BUN HWEE DGN. 
KORBAN KEBAKARAN. 
Atas usaha dari Hong Bun Hwee, 

jang telah diidzinkan dengan surat 
keputusan Dewan Pemerintah Dac- 
rah Kota Besar Semarang, pada cha- 
lajak ramai diserukan suka memberi 
sokongan berupa uang atau barang 
untuk diberikan kepada Korban Ke- 
bakaran di Kota Semarang. Pengum 
pulan mengenai uang dan 
dan dimulai dalam minggu ini oleh 
segenap Staf Hong Bun Hwee. 

KONPERENSI P. S. I. 
DJATENG. 

|. Rebo malam bertempat di gedung 
Hwa Yoe Hwee Kwan, Plampitan 
Semarang telah dilangsungkan re- 
sepsi Konperensi Partai Serialis In- 
donesia Daerah Djawa Tengah. Re- 
sepsi' mendapat perhatian oesar se- 
kali dari partai2 dan organisasi2 di 
Semarang serta Jlain2 undangan, 
hingga ruangan gedung - mendiadi 
penuh - sesak. Setelah Sekretaris 
Umum Tjabang dan Daerah mengu- 
tjapkan pidatonja, kemudian dari 
Dewan Pimpinan Pusat, sdr. T. A. 
Murad mendjelaskan azas dan garis 
besar dari politik PSI. Antara lain 
dikatakan, bahwa di Indonesia ter- 
lalu banjak golongan2 jang saling 
tuduh-menuduh. dan api pertentang-   tup malam resepsi tadi diadakan pe- 

mutaran pilem mengenai hasil2 jang 
telah ditjapai oleh Pen. Masj. sela- 
ma ini. 

  

rea belum lama berselang ig. meng: ' 
gemparkan dunia. Tetgpi setelah di' 
selidiki dengan njata, 'achirnja oleh 
jg menjiarkan tadi pun diakui, bhw 
semua itu ada tehnik opname dan 
'tehnik didalam kamar gelap, di ma | 
na 2 negatief telah didjadikan satu. | 
Pun dalam perlombuan photo jg di 
adakan di Djakarta untuk seluruh 
Indonesia baru2 ini jg dimenangkan 
oleh seorang dokter dari Bandung 
dengan photo: ,,Antara. Sorga dan |   

| ngan photo tertampak di front Ko- 

Neraka” (gambar penerbang terdjun | 
dengan parasut) diakui adalah pho- 

tip. 

an ditiupkan terus-menerus. Banjak 
jang berusaha memulihkan keamaa- 
an dengan bermatjam2 dijalan,  di- 
antaranja dengan apa jang disebut 
komando terachir”. Tetapi kenjata- 
an menundjukkan, bahwa keadaan 
makin bertambah kalut. Kaiau Pe- 
merintah gagal dalam usahanja un- 
tuk memperbaiki tingkat kehidupan 
kita, maka kekatjauan2 ekonomi, 
keuangan negara dan masalah  ke- 
daerahan akibatnja akan terasa oleh 
rakjat sendiri. Dalam — hubungan 
ini, PST sebagai partai opposisi se- 
tiap waktu bersedia dan ingin me- 

Injokohg usaha2 pemerintah kita da- 
lam menolong. keselamatan — nusa 
dan bangsa kedjurusan jang baik, 
demikian pembitjara T. A. Murad. 
Achirnja sambutan2 diberikan oleh 

dan wakil2 

dari pelbagai partai dan organisasi, 

Menurut pendapat SSKDN jang di | 
njatakan dalam surat praksinja itu | 
disamping menggembirakan ada dju | 
ga merasa ketjewa, berhubung da-| 
lam hal menentukan beleid politik | 

terdapat dasar2 | 
jang disebutkan tadi dikemukakan, | 

dan | 

Ikangnja dan tidak memberi 

barang: 

|lah mengambil beberapa resolusi an 
| taranja mendesak kepada pemerin- 

kan masalah keamanan dan bertin- 
dak tegas terhadap pengganggu? ke 
amanan seperti gerombolan2 D.I./ 
“tL.I: i 

Dalam hal pelaksanaan demokrasi 
dan hak2 azasi2, Sarbuksi  tjabang 
Magelang menuntut kepada pemerin 

|tah supaja mentjabut kembali un- 
.dang darurat no. 16 dan undang2 
S.O.B. serta mengadakan penjetopan 
dalam hal massaonslag/afvlosiing pe 
gawai. 

  

KALAU ANAK KETIJIL 
i BERSEPEDA. 
Dua anak peremuan 

adik, masing2 umur 11 dan 5 tahun 
dengan bersepeda bontjengan di Djl. 
Karangtempel Smg., ketika akan 
membelok kekanan telah ketabrak 
oleh mobil H-4182. Kakaknja men- 
dapat luka2 jang tidak begitu berat, 
tapi adiknja mendapat luka bersi di 
kepalanja. Korban segera diangkut 
ke RSUP. Peristiwa ini terdjadi pa- 
da Selasa siang jbl. diam 1.30. Me- 
nurut keterangan, kesalahan terletak 
pada pengendara sepeda, karena ke- 
tika membelok kekanan tidak me- 
nengok kendaraan jang ada dibela- 

tanda 
akan membelok. 

Berita terachir menjatakan, bahwa 
siadik mendapat gega: otak. 

RESOLUSI P. R. P. S. 
Persatuan Rumah Penginapan Se- 

marang jang mewakili 30 buah ru- 
mah penginapan dan mempunjai I.k. 
235 buruh . dalam rapat anggauta 
pada tgl. 7 Sept. 1953 di Semarang 
telah mengambil keputusan sebuah 
resolusi jang a.l. isinja sbb.: 

Mengingat: bahwa rumah2 pengi- 
napan -itu ada Badan Commercieel 
jang persewaan kamar2nja ditetap- 
kan. oleh Kementerian Perekonomi- 
an, bahwa pengusaha2 Rumah Pc- 
nginapan didjandjikan oleh utusan 
resmi dari KMKB Semg. akan di- 
pakai paling lama 6 bulan, tetapi 
berdjalan sehingga ini waktu 15: bu- 
lan, hingga merugikan dan lain se- 
bagainja, achirnja memutuskan: Men 
desak kepada Pemerintah, agar su- 
paja nasibnja pengusaha2 Pengina- 
pan jang bermodal ketjil serta ber- 
modal nasional,  hendaknja benar2 
diperhatikan. Supaja idzin sementara 
menguasai ruangan2 penginapan un- 
tuk kepentingan ketentaraan dapat 
ditarik kembali. 

KONDE DIGUNTING. 
Mungkin karena hati tjemburu 

dan mata mendjadi gelap, maka ba- 
ru-baru ini seorang wanita S. jang 
berumah di Perbalan Purwogondo 
Smg. telah datang kerumahnja wa- 
nita K. dikampung Sarimuljo Smg. 
dan dengan diam2 telah menggun- 
ting .kondenja” K. Peristiwa ini te- 
lah dilaporkan kepada fihak jang 
berwadjib jang kemudian dapat men 
sita sebuah gunting jang diperguna- 
kan untuk memotong  koude itu. 
Tetapi S. telah melarikan diri dan 
sementara itu masih dalam pengusu- 
tan lebih djauh, 

Apbpon At 

  
| EN ga 

yen 

“Mudi Maluku Utara 

“Meski harus saja akui, bahwa | 

tari. 

Tjandiroto, |, 

|tah supaja segera melaksanakan ,,ko: 
mando terachir” dalam menjelesai- | 

'diperoleh dari kundjungan Okaza 

kakak ber- : 

: Lapsran Perdjalanan XII : 

Ronde Tobelo !s..... 
| Rakjat Halmahera Gemar Dansa — Pengaruh Kebudajaan 
Barat Kuno Masih Merata Dikalangan  Rakjat — ,,Muda- 

« Jg Bisa Gantikan Oude 
(oleh : Wahjudi) 

Wals 

suara sdr. R.B. Djago jang memimpin pesta malam itu menggema 
mengatasi suara musiek, Dengan ragu2 saja memandang kepada partner 
Adolfina Irala, agar djangan sampai membuat langkah jang keliru. Tapi dengan sekedjap mata saja 

. mengerti maksudnja. Ronde berarti lingkaran, maka kita jang menari kurang lebih ada 12 pasang 
(12 orang lelaki termasuk saja dan 12 pemudi) lalu bergandeng-gandengan tangan membuat ling- 
karan, berputar kekanan seirama dengan maat lagu band orkes ,,Suara Maluku” dibawah pimpi- 

| nan sdr. Suissa. Mau tidak mau saja malam itu musti ikut berdansa, bernesta ria, karena memang 
menurut sdr. Djalaludin, kepala pemerintah negeri di Tobelo, pesta itu sengadja diadakan untuk 
menjambut kedatangan saja sebagai wartawan jang pertama-tama mengundjungi tempat sepi ter- 
penfjil di udjung utara pulau Halmahera ini. Dan dalam mengikuti 

| dans) jang diadakan malam itu, kiranja saja tidak memberikan kesan jang djelek. 

rakjat itu, tari ,,Muda-Mudi To- 
belo” ternjata bisa populer dan 
|disukai rakjat di Tobelo, Ternate, 
Morotai serta banjak lagi tempat2 
di Maluku Utara. Dan ini sung 
guh bukan hal jang tak berarti. 
Apalagi kalau di-ingat, bahwa 
pada umumnja rakjat di Maluku 
Utara hampir seluruhnja pengge- 
mar dansa2 Barat. 
Bukan hanja golongan2 terpela- 

djar sadja seperti di Djawa, tetapi 
kegemaran berdansa barat ini me- 
rata sampai disegala lapisan. 

Betapa kagumnja saja malam itu 
melihat tetamu2, kalangan terkemu- 
ka maupun rakjat biasa dengan ga- 
janja jg menarik, Jangkah?nja jg 
maat-vast, menarikan dansa2 slow- 
fox, dll. dansa, hingga pun langkah? 
dansa .,oude-wals” jg djiarang2 orang 
djaman sekarang bisa menarikannja, 
dilakukan oleh orang2 Tobelo ma- 
lam itu dengan penuh irama jg in- 
dah. Memang pengaruh kebudajaan 
Barat, terutama dansa2 Portugis dan 
Spanjol masih sangat terasa di kala 
ngan rakjat. Djuga lagu2 njanjian 
nja. Misalnja malam .itu, diantara 
lagu2 jg diperdengarkan ada jg saja 
kenal sebagai Jagu2 Belanda kuno 
seperti: “Waar de mooie  meisjes 
zijn”, ,Als de tijd van scheiden is 
gekomen”, ,,Daar bij die molen, die 
mooie molen” dis. Ada djuga terde- 
ngar lagu2 Inggris seperti: ..My 
Bonnie is over the Ocean”, ,,Spring- 
time in the Rockies” dll.nja. 

Anehnja, kalau saja tanja perkata 
an2nja, mereka sendiri tak mengerti 

akan nama dan arti lagu2 tsb. Mere 
ka hanja kenal lagunja, iramanja, 
lain tidak. 

Tjiptaan baru. 
Seperti saja katakan diatas, tarian 

bersama jg saja ikuti ini adalah se- 
buah tarian baru. Hingga sekarang 
belum bernama: ada jg menamakan 
tari Lanse (mungkin dari perkataan 
Perantjis la dance lancee), ada djuga 
ig menjebut tari Katrili, asal dari 

  

Djepang Puas 
Den Okazaki 
KUNDJUNGAN  OKAZAKI 

ke Indonesia dan Pilipina ,,telah 
memberi hasil2 jang lebih me- 
muaskan daripada jang diharap- 
kan semula”, demikian diterang- 
kan oleh sekretaris djenderal par 
tai liberal Djepang Eisaku Sato 
pada Selasa malam di Osaka. 

Diterangkan selandjutnja, - bah 
wa pemerintah Djepang kini se   dang mempertimbangkan - untuk 
mengutus menteri luar negeri 
Okazaki itu ke Australia dan 
New Zealand, karena hasil2 jang 

ki ke Indonesia dan Pilipina itu 
Hebih memuaskan daripada jang 
|diharapkan semula. Mungkin kun 
djungan Okazaki ke Australia 

idan New Zealand itu akan dapat 
idiadakan pada permulaan tahun 
depan, demikian Eisaku Sato jg 
memberikan keterangan2-nja itu 
kepada para wartawan di Osaka 
ketika ia dengan kereta-api se- 

|dang menudju ke distrik-pemili- 
'hannja di Yamaguchi. (UP) 

  

| 

SIARAN RR! TRITUNGGAL. 

saja menari, saudari 

tarian bersama (gezelschaps- 

perkataan dansa ,,Ouadrille” di ma- 

sa pengaruh Portugis. Pun ada jg 
menjebut tari ,,Jora-Jora”, sebab sa 
lah satu gerakan “dalam tarian tsb 
ialah gerakan ,Jora-Jora” ig berarti 

berdjongkok. “Tapi gampangnja ba- 
njak orang 'jg menjebut  ,,Dansa 
Ronggeng”, meskipun  sebenarnja 
djauh berlainan dengan ' Ronggeng 
Asali” ialah suatu tarian klassiek 
kuno dari rakjat Halmahera Utara. 
Tapi, what's in a name, bukan? Apa 

artinja nama, jg penting tarian baru 
tadi ternjata bisa. djadi populer, di 

gemari rakjat sebagai pengganti dan 
sa Barat. 

Tari baru ini ditjiptakan oleh 
sdr. R.B. Djago, direktur sekolah 
SGB di Tobelo dan mulai di- 
populerkan dalam tahun 1946. 
Dasar2-nja mengambil dari Rong 
geng Asali, tetapi ditambah dengan 

beberapa gerakan2 dan komando2 
jang dimaksud agar tarian lebih 
teratur ' dan ada sikap hormat 
menghormati serta 'memperhati- 
kan tata-susila. Tentu sadja wak- 
tu mula2 dikemukakan kepada 
rakjat, banjak orang, terutama 
dari kalangan tua jg menentang 
..modernisasi” tari Ronggeng 
Asali tadi, dianggap sebagai re- 
volusi kebudajaan. Tapi pada 
umumnja kalangan muda, jang 
menganggap tari Ronggeng Asali 
terlalu sukar, menjambut: tari 
fjiptaan baru ini dengan gembira. 

Bentuk tarian. 
Pengikut? tarian baru ini tidak 

terikat dalam sesuatu pakaian ter 
tentu. Memang sebagai halnja 
dansa Barat, dimaksud sebagai 
,gezelschaps-dans” jang meriah 
waktu ada pesta2. Musik pengi 
ring pun boleh dengan orkes su- 
ling bambu maupun orkes hawai 
an jang modern. Asal maatnja 
mengambil lagu 2/4 dan 4/4. 
Sebagai saja katakan diatas, ma 
ka tarian ini dipimpin oleh se- 
orang pengatjara. Kalau musik 
sudah berbunji, maka terdengar- 
lah aba2 pertama: Ronggeng Ma 
niss€, dan para. pria menudju ke 
tempat duduk para wanita, untuk 
memintanja sebagai partner. (Per 
sis seperti dalam hal - ber-dansa 
Barat). Kalau semuanja sudah 
isiap, “misalnja 12 pasang (12 
orang lelaki dan 12 orang wani- 
ta), penari2 ini berdiri berhadap 
hadapan djadi dua barisan. 

Terdengar kemudian aba-aba: 
Hormat ! Semua orang membung 
kuk. dan mulailah orang menari. 
Gerakan2 tangannja seperti tari- 
an ,,Muda-Mudi” Solo, tapi tidak 
begitu ,,ingewikkeld”. Djarak an 
tara penari wanita dan lelaki ada 
(kurang lebih 1 meter. 'Tengah2 
menari terus menerus diberi aba 
aba, gerakan2 apa jang harus di 
lakukan, misalnja: Sama2 Jora 
(berdjongkok), Putar dgn tangan 
kanan (saling berpegangan tangan 
kanan), Dobbelee kiri (berputar 
kekiri) dil.-nja lagi. Kalau jang 
memberi komando Ilutju dan pin 
tar, kadang2 timbul hal-hal jang 
menggelikan. Dan disinilah Jetak 
kegembiraannja. Disinilah letak 
rahasianja, mengapa tari baru 
tsb., meskipun tidak ada rangkul 
merangkulnja seperti dansa, bisa 
digemari oleh para pemuda-pemu 
di, bisa diterima sebagai penggan 
ti dansa. 

Lain halnja daripada ,,Muda- 
Mudi” Solo, jang oleh sementara 
penggemar dansa tidak bisa dite 
rima, karena memang terlalu ,,in   Semarang 10 Oktober 1953. 

Diam 06.10 Hammond Organ: 06 

45 Tiga Sekawan: 07.15 Serbaneka 
pagi: 07.45 Edmundo Ros: 12.05 Or 
kes Claude Ellington: 12.30 Lagu2 
Tionghoa: 12.45 Dendang Rubiah: 
13.15 Tjiptaan Chopin,. 13.40 Mer 
du-meraju hidangan Tossema: 17.05 
Taman Kusuma asuhan Pak Djang 
kung: 17.45 Orkes Raplh Flanagan 
18.00 Obrolan Pak Patrol: 18.15 Hi 
dangan O.K. Bajangkari: 19.15 Sia- 
ran Penerangan: 19.30 Pantjaran Pe 
langi: 20.15 Ichtisar Pers: 20.00 Pan 
tjaran Pelangi (Jandj) 21.15 Hiburan 
Malam hid. O.K. Panorama, 22,20 
Pembatjaan Buku: 23.30 Tutup. 

Suarakarta 10 Oktober 1953 
Diam 06.03 Suara  Nien Harjati 

gewikkeld”, terlalu ,.ernstig” dan 
itak mempunjai sjarat2 utk. meng 
gembirakan para pengikutnja. Se 
pintas lalu melihat tari ,,Muda- 
Mudi Tobelo” tjiptaan baru ini, 
kita temui persamaan dgn tari 
dansa Polonaise asal dari istana 
radja2 Perantjis didjaman kedja 
jaan Kaisar Lodewijk XIV dalam 
abad ke-17 jang kemudian djuga 
mendjalar terus diseluruh dunia. 
Djuga tari tadi mengingatkan saja 
kepada tari ,,Barn-dance” jang 
banjak digemari oleh para Cow- 
boy Amerika: djuga kepada tari- 

jan2 ..Hill-billies” jang mendjadi 
|volksdans penduduk pegunungan 
di Ozark, Tennessee, Amerika. 

dan Ratna, 06.10 Ruangan gerak ba | 
dan 06.45 The Andrews Sisters: 07.15 
Gamelan pagi: 007.45 Jimmy Leach 
dengan orgelnja, 12.03  Klenengan 
gadon. 12.45 Klenenegan gadon (lan 
djutan) 13.45 Pengantar makan si- 
ang oleh O.K. Murni, 17.05 Njanji 
an Burung Ketilang diiringi Puspa 
Remadja: 17.45 Hidangan - Malachri 

no dan Andre Kostelanetz. 18.15 Se 
ni Karawitan. 19.15 Kontak dengan 
Pendengar: 19.30 Irama meraju-raju 
oleh Suara Ketjana 20.15 Ichtisar 
Pers: 20.30 Bingkisan Penjiar: 21.20 
Aneka warna oleh Orkes Bunga Ma 
war, - 22.15: Aneka warna (landij.): 
23.00 Tutup 

- Jogjakarta 10 Oktober 53 
Diam 06.10 Gita gembar: 06.30 

Varia Nusantara: 06.40 Serba-serbi 
rajuan Arab 07.10 Irama tango ter 
kenal, 07.30 Vakalia ringan: 12.05 
hidangan O.K. Segi & Irama Masa. 
12.30 Rangkaian tarian dari Bali: 
13.15 Suara Korijati dan Bing Sla- 

met. 13.45 Les Paul dengan gitarnja 
14.00 Hiburan habis bekerdja: 17.00 
Sarang Burung kutilang: 17.40 Raju 
meraju oleh Eddy 18.05 Musik ma- 
lam Minggu: 18.30 Tjatatan dua Pe- 
kan Studio, 1915 Bingkisan malam 
Minggu disampaikan oleh Penjiar: 
19.40 Bintisan sastera: 20.15  Peng- 

hibur malam oleh  O.K. Mustika 
Kilat Buwana: 22.15 Wajang Kulit 
Warna: 21.15 Wajang Kulit tjerita 

t (landjutan), 05.30 Tutup. 

| Tapi jg penting, dalam memberi- 
'nja komando tari baru ini, didjaga 
djuga soal kesusilaan. Ini jg terpen- 
ting. Kiranja bagi pentjipta dan pro- 
motor2 tari ,,Muda-Mudi” Solo jg 
gagal itu, ada baiknja pula untuk se 
kali tempo melihat tari ,,Muda-Mu- 

Idi Tobelo” ini. Mungkin lalu bisa 
diketemukan gerakan2 baru dari sa- 
na: atau mungkin dapat diadakan 
perpaduan kedua tari baru ini, hing 
ga lalu bisa diterima oleh para peng 
gemar dansa sebagai gantinja. Sebab 

lig terang. rakjat Maluku jg sudah 
begitir mendarah-daging akan tari2- 
an barat, toh bisa mulai menjukai 

Itarian tjiptaan baru ini. 
| Kalau hal ini sampai  tertjapai, 
menjempurnaan tari ,,Muda-Mudi” 
Solo dengan beberapa bahan dari 

Hakan atau lainnja lagi hingga sam 
Ipai benar2 djadi tarian rakjat, ge- 
zelschaps-dans jg menggantikan ke- 

dudukan dansa dgn sjarat2 kesusila- 
an Timur, maka tak sia2lah djerih 

'pajah saja malam itu ikut menari- 
inari disuatu tempat sunji diudjung 
utara pulau Halmahera. Hingga pesta 
meriah malam itu dirumah kepala 
pemerintah negeri Tobelo jg chusus 
diadakan untuk menjambut keda- 
tangan saja sebagai wartawan perta 

ma jg mengundjungi tempat terpen-, 

tjil tadi, akan membawa manfaatnja 

djuga bagi dunia  kebudajaan se- 
umumnja. Semogalah! 

  

|Dalam Soal 
Irian 

Negeri Ketiga Djangan 
Tjampur Tangan 

BAGIAN PENERANGAN da 
ri Konsulat-Djenderal Indonesia 
di Singapura kemarin dulu me- 
ngeluarkan surat selebaran jang 
memberi ingat, bahwa ,,negeri2 
lain hendaklah berdiri diluar per 
sengketaan antara Indonesia dan 
Belanda tentang siapa jang mem 
punjai Irian Barat”, demikian 
'Reuter dari Singapura. Dalam 
surat selebaran itu dikatakan, ba- 
hwa ,negeri2 ketiga hendaklah 
ingat, bahwa tiap perhubungan 
jang diadakannja dengan Belanda: 
mengenai Irian Barat dengan ti- 
dak disertai atau disetudjui oleh 
Indonesia, tidaklah akan diang- 

gap sah oleh Indonesia. Dan In- 
donesia sebenarnja akan meman- 
dang ikatan serupa itu sebagai 
satu tindakan jang bertentangan 
dengan semangat persahabatan 
dari negeri2 ters2hut”. 

Surat selebaran itu memberi- 
kan komentar atas laporan tahu- 
nan dari Kementerian Luar Ne- 
geri Belanda dan  diketjamnja 
praktek Belanda jang tidak me- 
naruh Irian Barat didalam bab 
Indonesia” melainkan dibawah 
kepala ,,Australia dan Samude- 
Fat, 

Ini menundjukkan, bahwa pe 
merintah Belanda mau mendja- 
lankan politik baru, jang dalam- 
aja Belanda terang?an mentjari 
kerdjasama dengan Australia dan 
anggota lain2 dari Komisi Pasifik 
dalam soal Irian”. 

Achirnja surat selebaran itu 
mengatakan, bahwa mengingat 
para anggota Komisi Pasifik itu 
— New Zealandia, Australia dan 
beberapa negeri Barat lainnja — 
nembantu Belanda dalam soal 
'rian ini, maka ,,ini berarti, bah- 
.va Komisi Pasifik menjertai Be- 
'anda dalam usahanja hendak me 
1gekalkan pendjadjahan”. 

  

MEREBUT DJUARA KESEBE- 
LASAN DJAWA TENGAH. 
Untuk merebut kedjuaraan ke- 

sebelasan wilajah Djawa Tengah 
lari kampioenschap kes. Solo, 

dilapangan Tidar Magelang, pada 
'anggal 23 s/d 25 Oktober akan 
liilangsungkan pertandingan  se- 
»ak bela, pendapatan untuk pem 
yangunan stadion Tidar. Hari 
pertama kes. T.H.H. Solo mela- 
yan kes. Orion Jogja. Kedua kes. 
I.N.H. Solo melawan T.C.S. Se- 
marang dan hari ketiga kes. T.C. 
5. Semarang melawan kes. Orion 
Jogja. 
PERTANDINGAN SEPAK- 

BOLA SEGITIGA. 
Pertandingan sepakbola segi tiga 

jang dilangsungkan pada tanseal. 2 
s/d 4 Oktober dilapangan Tidar Ma 
gelang telah berachir sebagai betikut: 

Hari pertama Kes. Konbinasi' Ma 
gelang melawan Kes. H.W.M. Salo 
2 — 2, Hari kedua: Kes. Union S€- 
marang melawan kes. H.W.M. Solo 
9 — 0 dan pertandingan hari ter- 
achir antara kes. Kombinasi Mage 
lang melawan kes. Union Magelang 
0 — 0. Pertandingan tsb di seleng- 
garakan Ps. STER Magelang penda 
patan kartjis masuk untuk beaja pem 
bangunan lapangannja didesa Redjo 
winangun. 

“Ruang 
EKONOMI 
EMAS.DAN UANG ASING. 
Harga emas di Djak. tg. 7 Okt. 

No. 1 Rp. 43, No. 2 Rp. 42.50. 
Di Surabaja harga pendjual 

42. —, 
Di Singapura emas lantakan per 

tail Str. $ 156.50 pemb./162.50 pen- 
djual. US Dollar cash HK $ 5.9375/ 

tt. ''5.9575, ' Poundsterling 15.88. 
emas lantakan per tail 260.25. 

PASAR DJAKARTA. 
Lada hitam Lampong 1650, lada 

putih Muntok 2025. 
Kopi Lampong Rob. sendi. 770/ 

kedj. 765, idem. Nop. kedj. 770. 
Kopra Banten 172.50 sampai 

182.50, bungkil 77.50 sampai 80. 

PASAR KARET. 
Di Djak. sheets 1 kedj. 4.75, 

sheets 2 pemb. 4.625, sheets 3 nom. 
44715, crepe 1 pemb. 4.60, sheet 1 
ready Priok f/c. pemb. 4.55. 

Di Surabaja RSS 1 nom. 4.55, 

RSS 2 idem 4.45, RSS 3 idem 4.40. 
Di Amstedram RSS 1 nom. 1.64, 

RSS 2 idem 1.63, RSS 3 idem 1.57. 
Di Colombo RSS spot 136, crepe 

spot 920 sampai 940. 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi Semg. menurut 

tjatatan Dunlop & Kolff tgl. 7 Okt. 
1953 adalah sbb.: Kapok C pembeli 
750, pendjual 755 Okt./ Nop. m.v.: 
Bidji kapok nom. 52.50, Kopi Rob. 
Kampong pendjual 680/735: Rob. 
WIB/I pendjual 915: Kopi Excelsa 
WIB/I nom. 950, Kedele pmi Djem- 
ber kedjadian 220: Gaplek pembeli 
45, pendjual 46.50 Smg. m/z, Dja- 
gung putih pembeli 140 ready Smg.: 
Katjang glondong pilihan pembeli 
190, pendjual 200.@kt./Nop.  lev.: 
Katjang osee tidak “terpilih pembeli 
235, Katjang merah pembeli 162.50: 
Katjang hidjau toatjeh pendjual 220: 
Widjen hitam pembeli 215 Karung 
hidjau HC pembeli 4.35, pendjual 
4.45 per lembar, Tali goni. nom, 
4.25 per Kg. 

BANK TEIKOKU KEMBALI 
DJADI BANK MITSUI, 

Mulai tgl. 1 Januari 1954, bank 
Djepang ,,Teikoku” akan memakai 
namanja jang lama, ialah Bank Mit- 
sui. Dengan demikian, maka bank 
ini adalah bank Tokyo jang kedua 
jang kembali memakai nama ..Zai- 
batsu”nja. Jang pertama ialah bank 
sChiyoda” jang ketika tel. 1 Djult 
il kembali pakai nama jang semula 
ialah Bank Mitsubishi”, 

Bank ,,Yasuda”, salah satu dianta- 
ra 3 bank ,,Zaibatsu” ketika sebe. 
lum perang, hingga kini masih pa 
kai nama jang dipakainja sedjak 
achir perang, ialah Bank ,,Fuji”. 

Rp. 

  
semarang dan Jogja, bertempat : 
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»Dan djanganlah kamu 
| da lehermu (amat kikir): d 

mendjadi 
4 
5. 

KATA ,ICHTIAR" i LA 9 ?      

  

000 dok kata kerdja ,,tachaijara” aja ,,melebihkan sesuatu” atau 
Pan menjukai teista dai MenijMeN Im dari kata »chnjjaras, 

— Anja ja telah menjerahkan, mit sainja  sChajjarahu bainal amrai- 

    

Andai bahasa Indonesia. 
13 Pimpinan In Ici tiar. 

Untuk melalui Pa ga i- 
tpan duniawy jang in «3 ini, 

. #HAN memperlengkapi kedja- An manusia dan kesempurnaan 
'hidupannja dgn alat ,,ichtiar”. | $en! sn 2 berda | berkuasa lagi atas dirinja, tentulah : tar jalah kesanggupan . 

0. Supaja atau berusaha memilib 
4n mentjari, kemudian menentu 
An sasaran jang ditudju. Maka 

- sengan sendirinja dalam kata 
Aichtiar” ini sudah terselip arti 
merdeka, merdeka memilih mana 

| ng disukai. Dipandang dari su 
: tut ilmu pimpinan agama, ma 
: sia memang tidak dapat menge 

(hui lebih dahulu apa jg akan 
: . ydjadi atas dirinja. Ichtiar itu 
i fengandung arti kemerdekaan jg 

:jas. Dengan djalan ichtiar, ma 
.— mungkin dapat menentukan 

- Asibnja. Tuhan memberi pimpi 
'8n supaja manusia memperguna 

(Oleh : H. Munawar Chalil) 

mendjadikan tanganmu di-ikatkan pa: 

3 djanganlah 
4 parkan tanganmu dengan sekali hampar 

tertjela serta menjesal.” (9. 

“2 memilih”: dan kata ichtiar Ini 
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: Aa Wis waktu jang lalu, demi- | anja menurut hukum lahir sa- 
| kian on. 

  

Pu 
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S3 

an tenaga ichtiar dan  daja 
paja jang sebaik-baiknja. 
: Akal dan ichtiar. 

- #Ichtiar dan daja upaja itu, bukan 
-ah alat hidup jg mutlag, sehingga 

.. 

Le 

'Russia Keting- 
.galan 3 Tahun? 
“Wilson Tentang Persen 
3 djataan Atoom 

! DALAM KONFERENSI pers 
4 Washington, menteri pertaha- 
EP Amerika Serikat, Charles 

Nilson, menerangkan, bahwa di- 
'@pangan perkembangan sendja- 
“32 atom Rusia ketinggalan tiga 
ampai empat tahun djika diban- 

"dingkan dengan Amerika Serikat. 
“Diterangkan selandjutnja, bahwz 
adalah agak dilebih2kan untuk 
meng atakan, bahwa Amerika Se- 

“ikat sudah mempunjai bom hy- 
- Yrogen jang siap dan pula sudah 
mempunjai pesawat2 udara jang 
#apat mendjatuhkan bom2 terse- 
but kesasarannja”. Amerika Se- 

at telah melakukan pertjoba- 
san2 pertama dengan bom zat air 
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4 baan2 dengan thermonuclear di. Eni 
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“Seperti telah diwartakan 
." bekas radja Zog jang disimpan 
| dalam bank2 Mesir sudah dibe 

|. mentara 

| 
4 

: 

3 225892 
| 203144 

1 182552: 

Uu 

  

|“ wetok dimusim rontok dari tahun 
1952, Wilson mendjawab:- .,Itu bu- 

ptan jang pertama kalinja”. Perkataan 
situ” jang digunakan Wilson, menu 
rut kalangan2 penindjau disini, me 

" ngenai waktu dilaksanakan pertjoba 
an tersebut dan tidak mengenai tem 
pat pertjobaan. Amerika Serikat te- 
lah melakukan pertjobaan2 persiapan 
dengan sendjata2 thermonuclear itu 
di Eniwetok, daerah Pasifik, dimu- 
sim rontok dari tahun 1951. 

Selandjutnja Wilson ' mepnerang- 
kan, bahwa Rusia sedikitnja dalam 
tiga tahun ini belum dapat melaku- 
kan peperangan dengan memperguna 
kan bom2 hydrogen. ,.Orang? Rusia 
tentu tidak akan melakukan pepe- 
rangan dgn mempergunakan bom2 
hydrogen. ..Orang2 Rusia tentu tidak 
akan melakukan peperangan dengan 
sebuah bom dan sebuah pesawat ter 
bang dengan tiada mempunjai tya- 
dangannja”, demikian menteri perta 
hanan Amerika Serikat Wilson. Pa- 
da achirnja Wilson menjatakan seba 
gai pendapatnja, bahwa Rusia belum 
mempunjai pesawat2 terbang jang 
dapat terbang pada  djarak djauh. 
(AFP). 

  

MILIK BEKAS RATU GERAL- 
DINE DARI ALBANIA DJUGA 
DIBEKUKAN DI MESIR. 
Milik bekas ratu Geraldine, 

jani isteri bekas radja Zog dari 
Albania, jang tersimpan 
bank2 Mesir atas perintah kantor: 
urusan penjelundupan padjak Me 

|“ vsir telah dibekukan, demikian me | 
nurut pengumuman djawatan pa 
djak Mesir pada hari Selasa. 

milik 

1 kukan sedjak 2 hari jl. Zog se 
itu menjatakan pada 

. hari Selasa bahwa keberangkatan 
tnja meninggalkan Mesir untuk 
! berdiam di Perantjis jang menu 
t rut rentjana jalah pada tgi. 20 
| Oktober jad. mungkin mengingat 

kedjadian2 tsb. akan ditunda. 
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166597 73703 
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253862 12 

240404 | 1 
208168 | 3: 

23741 

AA 

| h kamu sangat mengham- 

(sangat igat murah), lalu kamu 

Surat Al Israa ajat 29). 

  

   
    

     

  

    
ab, jang asalnja dari 

ada seseorang supaja ia memi 
katnja kata ,,ichtiar” itu arti 
kini dapat dikatakan sudah: 

terpakai dengan sendirinja. Ia baru 
ibarat pisau tadjam jg tidak berhulu 

tenang dan pertimbangan jg kokoh- 
sentausa. Bila akal manusia tidak 

ichtiar dan daja upajanja tidak akan 
lapat menjampaikannja kepada ba- 
hagian dan keberuntungan hidup. 
Karena akal fikiran kita jg sehat 
itulah jg mungkin dapat menentu- 
kan arah tudjuan ichtiar dan daja 
upaja. 

»Dan tidaklah bagi manusia itu, 
melainkan apa jg telah diusahakan- 
nja. Sesungguhnja usahanja itu akan 
diperlihatkan kepadanja”. (O. Su- 
rat An Nadjm ajat 39 — 40). 

Inilah arti salah satu dari Firman 
TUHAN jg menundjukkan, bahwa 
ig akan diperoleh manusia itu jalah 
'g telah diusahakan olehnja: dan ha 
sil usahanja itu akan diperlihatkan 
Ijuga kepadanja. Sebab itu Nabi 
Muhammad s.a.w. pernah bersab- 
ia, jg artinja: ,,Sesungguhnja AL- 
LAH telah mewadjibkan atas kamu 
berusaha, maka itu hendaklah ka- 
mu berusaha”. (H.R. Thabarany). 

Dengan ajat dan hadits ini me- 
ngertilah kita, bahwa kita manusia 
itu diberi kewadjiban supaja berich- 
tiar, berusaha dan berdaja upaja. Te 
tapi dalam berusaha atau berichtiar, 
haruslah kita. mempergunakan akal 
fikiran kita jg sehat. 

Tingkatan Ichtiar. 

Berhubung dengan itu, para 
hli ilmu ruhany mendjelaskan, 

bahwa ichtiar atau daja upaja itu 
ada terbagi dalam dua tingkatan 
jang satu dengan jang lain sangat 
bertalian rapat. Jakni: ichtiar 
lahir atau daja upaja badan: dan 
chtiar bathin atau daja upaja 
ikal. Kedua tingkatan ichtiar itu 
harus berpilih mendjadi satu, se- 
dijalan dengan tidak bertjerai. 
'chtiar bathin itu untuk memisah 
kan antara jang buruk dan jang 
baik, jang patut dan jang djang- 
gal, sebelum "badan kasar berich- 
“jar atau bekerdja. 
. Djika kekuatan daja upaja atau 
ichtiar dalam perdjuangan hidup 

dja, nistjaja manusia akan selalu 
dalam kesesatan. Oleh sebab itu, 
dalam tiap2 ichtiar atau daja upa 
ja itu hendaklah pertimbangan 
akal-fikiran dikerahkan lebih da- 

hulu untuk menentukan arah jg| 
baik. tudjuan jang benar. Djika 
'idak demikian, sudah barang ten 
tau tidak akan mungkin dapat 
membedakan antara jang benar 
lan jang salah, antara jang baik 
dan jang buruk, antara jang patut 
dan jang djanggal, dan tidak akan 

dan tidak bertangkai. Adapun hulu 
nja jalah akal jg sehat, fikiran jg 

N 

  

Kemadjuan ' 

  

Djuru Bitjara 
  

Penerbangan 

  

Dalam ilmu penerbangan jang makin. madju pesat dengan penerbangan2 
stratospir serta penerbangan2 melebihi ketjepatan suara dll.-nja lagi ini, 
perlu sekali didjaga, agar para djuru terbangnja tak mengalami gang- 
guan2 kesehatan akibat tekanar hawa tipis itu. Sebagaimana diketahui, 
dalam penerbangan stratospir, akibat kurangnja tekanan hawa, bisa me- 
njebabkan crang sukar bernafas dan darah keluar dari lubang? keringat 
serta hidung. Untuk menjelidiki dan mengatasi kesukaran2 tsb., dewasa 

ini di Bells Air Craft giat dilakukan pertjobaan2 dengan pakaian dan 
fopeng2 gas baru seperti tertera pada gambar diatas. 
  

  
lanannja dalam waktu libur sesudah 
ia mentjapai kemenangan dalam pe 
milihan tanggal 1 Agustus jang lalu. 
Jang mengherankan jalah waktu ke 
pergian itu. Djika ditindjau dari segi 
politis maka perdjalanan jang diren 
tjanakan St. Laurent itu memang su 
dah dapat diramalkan 
Tanda2 bertambah njata bahwa Ka 
nada menganggap kalau waktu telah 
tiba baginja untuk memegang pera, 

AsiaDiDunia brt. 
(Oleh: Klaus E.Neuman) 

PERDANA MENTERI Ka nada Louis St. Laurent dalam bu- 

lan Djanuari jang akan datang a kan mengadakan perdjalanan ke 

Asia jaitu ke Pakistan, India dan Ceylon. Dengan perdjalanan je. 

direntjanakan itu — meskipun setjara resmi dikatakan bahwa 

perdjalanan itu hanja suatu kun djungan kehormatan bagi negeri2 

tersebut — maka Kanada sekali lagi akan menarik perhatian da- 

lam politik Timur-Djauhnja jang nampak dalam tahun2 jang 
Jachir ini. Menteri Luar Negeri Pearson dan seorang pegawai da- 

ri kementeriannja djuga keheran an setelah mendengar berita ten- 

keberangkatan P.M. Louis St. Laurent jang sekonjong-ko- 
(njong itu, lebih2 ahli negara itu sudah berumur 71 tahun. 

Perdana Menteri negara2 persemak 

muran Inggeris, berkenaan dengan 

penobatan tersebut, telah lebih men- 

dekatkan Kanada dengan common- 

wealth. Ini njata pula dalam suara 

Kanada jang pro- India dalam sidang 

umum PBB jang  terachir dalam 

membitjarakan soal konperensi poli 

tik Korea. Kanada telah memberi- 

kan suara menolak terhadap Ameri- 

ka. 
. Politisi di Kanada berpendapat 

nan sebagai djuru bitjara Asia didu- bahwa negara mereka adalah kekua 

nia Barat. saan jang paling teput untuk men- 

Antara Laurent dan Lester B. Pe-' djadi negara penghubung antara Ti 

arson nampaknja ada  persesuaian mur dan Barat. Di Asia, Kanada tak 

pendapat tentang sikap Kamada ter- usah chawatir akan sentimen2 jang 

hadap tiga negara persemakmuran disebabkan oleh tingkah lakunja da 

(commonwealth) Asia jaitu Ceylon,' lam sedjarah sebagaimana dialami 

India dan Pakistan. oleh Inggeris.. Kanada tidak dapat 

dianggap sebagai kekuasaan besar ig 

Sekarang kita mempunjai suatu! berpeggaruh seperti Amerika Seri- 

kemungkinan untuk mendirikan djem kat dan djuga tidak usah chawatir la 

batan persesuaian pengertian dalam gi untuk ditjap oleh Asia sebagai ne 

British Commonwealth antara Asia ' gara pendjadjah, seperti Perantjis mi 

St. Laurent merentjanakan perdja 

sebelumnja. 

| Rumah-Makan ,, Masakan Djawa” 

DIDAPAT KABAR, bahwa 

Asahan 

Rp. 100.—. 

Sementara itu telah disita pula se- 
rentak pada hari tersebut 584 nelai 
uang tukaran diantara satu sampai 
Rp. 100.— jang semua palsu. Da- 
lam hubungan ini didapat ketera- 
ngan selandjutnja, bahwa telah di- 
tangkap beberapa orang Indonesia 
jang disangka  mentjoba mengedar- 
kan uang palsu tersebut di Sumatera 
Timur. Uang palsu itu menurut pe- 

njelidikan didatangkan dari luar 
negeri. Atas pertanjaan pihak ke- 
polisian Medan belum bersedia me- 
njebutkan tempat uang palsu itu di 

ketemukan, begitu djuga berapa 
orang telah ditahan atas tuduhan ter 
sangkut dengan pengedaran uang 
palsu itu. Demikian berita ,, Antara” 

dari Medan. 
Sementara itu polisi detasemen 

Paalmerah (Djakarta), hari Selasa 
telah membeslah 10 lembar “uang 
kertas dari Rp. 100.— dari- seorang 
penduduk bernama Hadji A. bin Ha 

merah, karena polisi mempunjai du- 
gaan kuat, bahwa uang tsb. adalah 

rubitjara kepolisian Djakarta Raya, 
uang tsb.  mempunjai nomor serie 
SEN, TT SW, SP, dsbunia, jg: 
kini masih terus diselidiki. Tanda2- 
nja a.l. diketahui dari kertas “dan 
tulisan2nja jang kasar dan gambar2 
jang kabur. :   mengenal batas mana jang halal 

dan mana jang haram. : 
Ichtiar setjara lahir jang  di- 

sertai dengan ichtiar bathin, bila 
daja upajanja sudah ternjata men 
djurus kearah jang djanggal atau 
jang buruk, menudju kepada jg 
haram, tentu segera diusahakan 
membelokkannja kedjalan jang 
patut, jang laras dan jang halal. 

Pimpinan Islam. | 
Islam memberi pimpinan kepada! 

ummat manusia supaja berdaja-upa 

ja atau berichtiar, tetapi tentang 
ichtiar ini manusia di beri pimpi- 
nan supaja berhati-hati, djangan 

main serampangan asal ichtiar sa- 
dja. Mitsalnja dalam soal harta ke- 
kajaan dunia, tiap2 orang Islam su 
paja berichtiar menuntut dan men- 
tjarinja dengan jalan jg halal. ig 
baik, tidak mengganggu ' hak milik 
orang lain dan harus mengingat 
akan garis2 jg telah ditentukan oleh 
agama. Sehabis ichtiarnja berhasil, 
tudjuannja tertjapai dan dapat meng 
umpulkan kekajaan, ia diperintah 
pula supaja berichtiar dengan se- 
baik-baiknja, agar harta kekajaan- 
nja tadi tidak rusak dengan sia-sia. 
Jakni djangan berlaku kikir, kede- 

ka membuang harta tidak dengan 
perhitungan dan tidak dipergunakan 
jg laras, sebagaimana aarti ajat jg 
tertulis diatas. Djadi, meskipun ma 
nusia itu untuk perlengkapan hidup 
nja telah diberi hak memilih atau 
ichtiar, tetapi disamping itu ia di 
beri tuntunan jg selaras dengan fi- 
thrahnja dan diberi pimpinan supaja 

kut, dan djangan berlaku boros, su : 

Menurut keterangan polisi sesu- 

dah melakukan pemeriksaan dan 
mendengarkan keterangan dari A. 
bin M.,. uang -itu didapat oleh A. 

bm M. dari seorang Arav di Mek- 

kah, sewaktu ia bermaksud berang- 
kat kembali ketanah air sesudah me 
lakukan 'rukun-hadji ke-5. Pada 
waktu itu ia masih memegang uang 
real, dan karena uang real tidak bo-' 
leh dibawa ke Indonesia, maka ia 
tukarkan uang real itu dengan uang 
R.I. dari seorang Arab jang ternjata 
banjak mempunjai mata uang ker- 
tas Indonesia. Demikian pihak po- 
lisi, jang menambahkan, bahwa pe- 
njelidikan lebih djauh masih terus 

kertas sematjam diatas jang dapat 

'Djepang Tak 
Bisa Hidup 

Kalau Tiduk Mengim- 
“port 20 Djuta Ton 
Bahan Makanan 

BEKAS PERDANA menteri Dje- 
pang Hitoshi Ashida hari Selasa me 
ngatakan di New York, bahwa Dje 
pang tidak bisa hidup, kalau tidak 
mendatangkan bahan makanan seba 
njak 20.000.000 ton tiap2 tahun dari 
luar negeri, serta bahan2 mentah. 
Oleh sebab itu, kata Ashida, penting 
sekalilah bagi Djepang untuk meme 
lihara kebebasan djalan2 pelajaran 
dilaut, bebas dari gangguan musuh, 
paling dekat dalam djarak berlajar 

: 72 djam. 
Dan pemeliharaan kebebasan. pela-   mempergunakan akal fikirannja jg 

sehat. Demikianlah arti ,,ichtiar” se 
pandjang pimpinan agama Islam. 
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' 194099 
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| 300885 
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19822 
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200428 

239451 
169912 
127208 
135549 
136356 
42235 
112429 
212001 
229670 
154455 
237413 
209382 
182456 
165767 
46612 
39195 
51695 

205883 
138970 

37101   245481 | 

jaran ini, menurut Ashida tergantung 
' dari. pendjagaannja, ialah kekuatan 
angkatan perang Djepang. (Antara) 

2 gi 

Untungkah Tuan Sekali Ini? 
(Sambungan kemaren) 
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Awas Uang 
Banjak Djemaah Hadji Djadi Korban 

Uang Ratusan Palsu Dari Mekah 

lalu pihak kepolisian telah mensi ta disuatu tempat 
Labuhanbatu (Sumatra Timur) 

palsu terdiri atas 230 helai tuka ran Rp. 100,— 
uang tukaran Rp. 25.—. Ketera ngan selandjutnja 
bahwa sebelumnja djuga ditempa t itu pada tanggal 4 September 
jang lalu pihak kepolisian telah mensita 734 helai uang tukaran 

dji M., dikampung Kb. Djeruk, Paal 

uang palsu. Menurut keterangan dju - 

|orangan jang berkebetulan mendjadi 

Palsu! 
dan Barat. Bilamana kita berhasil 
mendirikan djembatan itu maka da 
patlah dengan penuh diharapkan bah 
wa maksud komunisme dunia untuk 
memisahkan Asia dengan dunia Ba 
rat, dapat ditjegah”, demikian utja- 
pan St. Laurent baru2 ini di Oue- 
bec. 

Didepan Universitet negara Ore- 
gon beberapa minggu jang lalu Men 

teri Luar Negeri Pearson menama- 
kan negara2 Commonwealth itu se- 
bagai djembatan demikian antara Ba 
rat dan Timur dan dengan tidak di 
ragukan lagi, kedua ahli negara itu 
memikirkan suatu peranan istimewa 
jang dipegang oleh Kanada sebagai 

pada tanggal 2 Oktober jg baru 
dikabupaten 

sedjumlah besar uang 
dan 288 helai 
mengatakan, 

dilakukan, karena ada dugaan bah- 
wa mungkin lain2 djemaah hadji 
mempunjai - atau menjimpan vang 
ditukarkannja ditanah sutji. (Antara). 

Pena Dalam permulaan perang dunia II 
Kanada telah mempunjai politik jang 
tegas terhadap Asia dan sekarang 
orang di Ottawa telah menjadari de 
ngan tjepat sekali akan arti sikap de 
mikian terhadap pemetjahan perso- 

3 : 2 alan Asia. Sebagaimana telah diketa 
rekordnja lagi dalam perlombaan 'hui, Kanada djuga telah mengambil 

4 mil dengan waktu 18 menit (bahagian dengan aktip sekali dalam 
35,6 detik. Dalam perlombaan | masalah? Indonesia, mengenai ma- 
bulan Djuli di London White Ci- | salah persengketaan Kashmir dan 
ty rekord Inggeris jang diperoleh | memegang peranan penting - dalam 
atas namanja waktu jang ia per- | pelaksanaan Colombo — plan. 
gunakan adalah 10 detik kurang | Penobatan Ratu di London dalam 
daripada jang sudah. tahun ini dan perundingan2 antara 

Cel2 DI Di Sumatra Sit. 
Djaksa Agung Perintahkan Penahanan2 
2 Sementara Orang: 

GORDON PIRIE TAMBAH 
f REKORD BARU. 
Kampiun Inggeris dan peme- 

gang rekord dunia djarak tengah 
6 mil Senen malam jl. menambah   

  

  

MESKIPUN SESUDAH ,.affair Kemang” antara gerombo- 
lan Ishak dengan Mobrig (Musi Hir) beberapa waktu jang lalu 
masjarakat daerah Sumatera Selatan tampak tidak bergelisah se- 
perti daerah2 lainnja, karena kegiatan anasir2 ,,D.I.”, jang ber- 
wadjib didaerah itu telah berhasil menangkap dan mensinjalir ber- 
bagai kegiatan anasir D.I. Tapi dalam hal ini jg berwadjib tidak 
berkeinginan melakukan tindakan2 jang tergesa-gesa. Demikian 
wartawan ,,Antara” di Palembang memberikan kesimpulannja se- 
telah mendapat keterangan2 dari berbagai sumber, berhubung de- 
ngan adanja penangkapan dan pe nahanan 'atas beberapa orang 
pemimpin2 organisasi Islam baru-baru ini. 

wa tindakan jang dilakukan oleh 
alat2 negara ini memang dilakukan 
terhadap anasir2 jang mesti ditang- 
kap. 

Pemerintah harapkan agar orga 
nisasi2, partai dan rakjat pada 
umumnja membantu sepenuhnja 
pada alat2 negara dalam melaksa- 
makan tugasnja membasmi ge- 
rombolan pengatjau keamanan 
itu. Tentang gerombolan Ishak di 
Musi Ilir dikatakannja, praktis ge- 
rombolan itu sudah hantjur. Jang 
sekarang masih belum ditangkap 
hanjalah kepala gerombolan itu 
sendiri (Ishak). 

Penguberan atas kepala gerom- 
bolan tersebut masih terus dila- 
kukan. 

Penangkapan dan penahanan serta 
penggeledahan jang dilakukan itu, 
menurut sumber resmi tidaklah ber- 
sangkut paut dengan keorganisasian 
jang legal dari orang2 tersebut, te- 
tapi semata-mata bersifat perse- 

pemimpin partai ataupun organisasi 
Islam tersebut. 

Penggeledahan, penangkapan mau- 
pun penahanan jang dilakukan oleh 
jang berwadjib sedjak malam Ke- 
mis tangal 30 Sept. djalan 1 Okt. 
ig. lalu adalah berdasarkan instruksi 
dari Djaksa Agung, jang kabarnja 
menganggap perlu melakukan tinda- 
kan ini. Sampai hari Rebo, menu- 
rut sumber Antara, sudah sekian be- 
las orang. jang ditahan. Diduga 
djumlah ini akan bertambah terus 
setiap hari, sehingga segenap dja- 
ring2 jang sudah dipasang olein ana- 
sir2 pengatjau dapat diuraikan satu 

Polisi beri pendjelasan. 
Dalam konperensi pers Rebo pagi 

oleh kepolisian Sumatera Selatan ba 
duo babi hagian Security diberikan pendjela- 

Pa b san disekitar tindakan2 penangkapan 

Djurubitjara Dewan Pemerintah dan penahanan itu berhubung de- 
ngan berita2 dalam sementara 
rat2 kabar jang dianggap mengan- 
dung tendensi dengan mengesankan 
seakan-akan polisi sudah bertindak 
terhadap sesuatu partai. ' Diterang- 
kan, bahwa tindakan2 itu hanja di- 
tudjukan terhadap perseorangan dan 
bukan kepada sesuatu partai, dalam 
bal ini dimaksudkan P.S.L.I. 

Pertemuan pendjelasan ini 

Daerah Propinsi mendjawab perta- 
njaan Antara, menerangkan bahwa 
memang betul" oleh jang berwadjib 
dilakukan penangkapan dan  pena- 
hanan serta penggeledahan atas be- 
berapa belas orang dikota Palem- 
bang dan ditempat2 lainnja dalam 
daerah Sumatera Selatan untuk ke- 
pentingan keamanan. Tapi masjara- 
kat tidak perlu gelisah ataupun cha- 
watir, “demikian djurubitjara DPD 
seterusnja, jang menambahkan bah- 

djuga 

pinsi Sumatera Selatan dan salah 
scorang dari anggota DPD propinsi. 
.Antara). : 

137103 
184215 
57615 

202591 
173721 
130548 
54815 
36329 
93607 
09149 

137288 
236036 
128729 
79100 

235762 
15947 

306817 . 
153395 
256644 
307376 
282488 
208586 
144469 
250301 
155232 
200482 
296899 
103839 
285409 
164998 
140327 
20075 

115115 

180773 
45583 
19201 
32829 

134217 
139494 
175360 
194086 
300885 
90913 
47266 

214059 
291363 
220681 
166516 
107129 
23362 
66046 

106407 
220437 
16118 
25390 

265647 
99350 
177272 
171422 
155557 
11874 

294779 
109426 
294518 
136424 
21201 

125455 
164661 
291964 
186426 
264840 
282640 
137376 
KI23S 
261204 
201102 
210284 
34009 
73319 

169240 
263867 
194852 
295356 
2176401 
135873 
100513 
300641 
71038 

267078 
17635 

300876 
212328 
280177 
163626 
38423 

208045 
48119 
145026 

199516 
225501 
306698 
308813 
172523 
277449 
101201 
“195889 
103236 
195824 
288059 
305058 
24542 

213604 
98841 

298102 
162552 
156146 
155852 
93535 
22654 

177168 
“16140 
33897 

101288 
286759 
130093 
167329 
281334 
15439 

183287 
145699 

Dengan Djalan 

Perundingan 
Sosialis Vietnam Man 
Hentikan Pertempuran 
SEKR.-DJENDERAL Partai 

Sosialis Vietnam, Pham Van 
Ngoi, hari Selasa berseru supaja 
dilakukan perundingan utk, meng 
achiri perang Indotjina dan su 
paja diadakan pemilihan umum 
dibagian2 Indotjina jang dikuasai 
oleh Perantjis. Demikianlah kata 
Pham Van Ngoi menurut berita 
AFP dari Saigon.  Dikatakannja 
bahwa ia berbitjara atas nama 
1 djuta Sosialis Vietnam. 

Seterusnja sek. djenderal Par- 
tai Sosialis Vietnam menjatakan, 
bahwa madjelis nasional sementa 
ra Vietnam, jang akan dibentuk 
sebagai hasil pemilihan itu, akan 
dapat serta dalam perundingan 
dengan pihak Vietnam Ho Chi 
Minh, untuk memetjahkan soal2 
dengan Perantjis setjara damai 
dan ,.setjara sah mewakili penda 
pat umum Vietnam.” 

(Antara-Reuter)     

pemukanja. 5 

Su- 

dihadliri oleh kepala kepolisian pro-- 

salnja. 3 

Suatu alasan lain jalah bahwa Ka 

nada mempunjai pengalaman ber- 

tahun2 untuk mendjadi kekuasaan 

perantara, meskipun Inggeris dan 

Amerika tidak pernah mengakui fae 

dah Kanada sebgaai perantara. 

Meskipun tjita2 Kanada untuk me 

megang peranan di Timur Djauh se 

bagian besar didasarkan atas perhi- 

tungan bahwa penduduk Asia jang 

ber-djuta2 djumlahnja harus lebih 

makmur dan mentjapai kehidupan jg 

lebih senang, namun perdagangan 

Kanada mengharapkan hasil2 baik 

dengan adanja hiburgan politik ba 

ru di Asia Timur itu. 
Pers Kanada dari berbagai aliran 

menjetudjui dengan sangat maksud 

perdjalanan St. Laurent ke Asia Ti 

mur itu nanti. ia 

Dengan penduduk kita jngg ha- 

nja berdjumlah 15 djuta kita tidak 

dapat memetjahkan masalah2 Asia, 

tetapi kita dapat membantu dalam 

pemetjahan tersebut”, demikian ha 

rian ,,Globe and Mail” menuliskan. 

Perhatian Kanada di Asia pertama- 

tama akan ditudjukan kepada India 

karena Peareson menamakan negeri 

tersebut sebagai ,,the leading country 

in Aisa” (negara terkemuka di Asia) 

dan salah seorang dari Kementerian 

Luar Negeri Kanada berkata bahwa 

negerinja makin banjak menganggap 

dirinja sebagai djuara (champion) 

India didunia Barat. 
Disitulah letak titik berat politik 

baru Kanada terhadap Asia. 

Akan Segera Masuk : 

AGEN2: 
SOLO: 
Toko & Bengkel CHAN 
Djl. Ov. Slamet Riadi 76 

KWEE PO LIEM 
Dji. Gajam 77 Telf. 364 

TEGAL 

Speda 

Motor   Koppeling - handel, 

  
OUICK model 

FOX 4 takt 
MAx 4 takt 

MERK JANG BERIWAJAT LEBIH DARI 

SUKIMAN SIERAD 
pjl. Ov. 

TOKO , JO GI A” 
Patjinan 19 Telf. 545 

kabel onderdil2 untuk Ou 

    

Gule Kombinasi 

KADIPOLO 

Djl. Mataram 830 — Tel. Smg. 2903 

SEMARANG.     
DI DJUAL atau MINTA TUKAR : 

FORD TEN PERFECT SEDAN dan SATU JEEP de- 
ngan PLYMOUTH atau DODGE 1948 49 

Firma SIDODADI SETERAN 87 — SEMARANG 
Ba gan di aan 

    

            
  

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

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

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

tadi untuk membeli. 

Lotre Kedu - Siapa Tahu 

        
AA LT LL LL LT LAN AL LL LA 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

a 
("D: PHARMA" 

hk    
Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu 

jang sudah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mere- 

ka tahu sendiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mu- 

lai semakin kurang, tidak merasa puas. : 

Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak 

(urat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele- 

mahan sjahwat -atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari 

zenuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, kaki-ta- 

ngan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas suka ma- 

rah. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran. 

PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki un- 

tuk selamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. 

Sebotol Rp. 20.— 
SEXALIN untuk wanita jang merasa sakit bulanan (haid) 

tidak tjotjok, kurang darah dan keputihan. Se- 

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

PREGNOL Obat "hamil untuk dapat anak. Rp. 25.— 

ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.— 
Rp. 15— dan Rp. 25.— 

Harus tambah 1599 ongkos kirim,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG 

Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay, Ho Pekodjan 101 Ma: 

gelang Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R. Obat ,,KARU 

HUN” Djokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petji- 

nan 81, Djokja Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie 

Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. 

AAL AL AL AL AL AL AL LL AL LL LL LM 

Gents & Ladies 2 tak 3 HP 

160 cc 6 HP 

950 cc camshaft 17 HP-126 km-djam 
100 TAHUN DAPAT DIPERTJAJA ! 

TOKO ,O NG” 
Djl. Ov. Slamet Riadi 92 

Distributor Resmi Utk. Seluruh 
DJAWA-TENGAH. 
Karangtengah 19 

SEMARANG. 

Slamet Riadi 164 

DIJOKJA 

Speda Sole-Importers 

Bermotor RAYA TRADING COY 

Djakarta.   ick, dil. NSU-speda motor, windscreen besar ada sedia 

  

  

Pada hari SENIN, tang 

» 2 2 

2 ” ”   
! 

Menurut keputusan rap 

Pengurus G. K. B.I. 

E   
Lelang Kaju 

sal 19 OKTOBER 1953 akan di adakan lelang besar untuk umum. 

1 
. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di : 

Gedung 3, R.I. 4, 1 

Bodjong No.116 - Samarang 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa k 

letak di penimbunan2 dari Daerah2 

INSPEKSI BAGIAN KE III, KENDAL, KEBONHAR DJO, BLORA, TJEPU, MANTI- 

NGAN, SEMARANG, PURWODADI, RANDUBLAT UNG dan PATI. 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 Daerah Hutan jang bersangkutan. 

Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. 

“Kantor Besar Djawatan Kehutanan di Djakarta. 

PENGUMUMAN 
at umum luar biasa dari para ahli peserta ttg. 20 September 1953 

maka N, V. BATIK TRADING COMPANY jang berkedudukan di Djakarta dibubarkan 

terhitung mulai hari 30 September 1953. 

Mulai hari itu perusahaan N.V. BATIK TRADING COMPANY dengan segala idzin-id- 

zin, licentie-licentie dan lainnja diteruskan oleh 

GABUNGAN KOPERASI BATIK 

  

| (jang diakui sebagai Badan Hukum oleh Djawatan Koperasi dalam keputus- 
an ttg. 25-8-1953 No. 843) atas perhitungan dan risico Gabungan tersebut, — 

  

aju djati pertuk angan dan kaju bakar jang ter- 

Hutan sebagai berikut : 

I di Bandung. 

s3) $ II 4 Seharang, 

3 33 IV 2 Sura baia. 

INDONESIA 

DJAK ARTA, 1 Oktober 1953. 

LIKWIDATEURS N. V, BATIK TRAD. COY.    



  

  

  

  

| CITY CONCERN CINEM AS Ex neon Na 2 ak Pn Ja MILLER — 
Premiere: —..  VICTOR MOORE-KAY KAYSER'S BAND 

KEK aa La 17 ih. “CAROLINA BLUES' 
5-7-0.-  DICK POWELL - RHONDA FLEMMING 

  

  
A New kind of blues for you! 

(CRY DANGER” Tisu | pom Hipte Ndoilnd bag Ipank Up mer 
U. (TT at matagn premiere (@- 17 1) A Man with ad gun and a Backstreet Beautyi..... 

| Heibat! — Serem! — Gempar! INDRA 

“SM A SF U P3 na BERBARENG 
How lonely must a woman be... .before she does what ROXY 

    
  

  

F , Angel“ did! drama Unigue of love and regeneration! Na 6 Pa an ena BU 
Pt Ini Malam pengh. fu. 13 ch.| BERBARENG 
Ha GRAND Maa ATTENBOROUGH Pa 

5-7... SONNY TUFTS—JAMES DONALD RO Y Ah 
     

  

»G1 1 T HORSEs 5.30-7.30-9.30 
The greatest Naval story of the Century. Based on the 
»St. Nazaire Raid": Penuh sensatie ! Gempar !   
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 DAM SEHAT, OJIHA 2 

    

LEGOLES KIDNEYIMG TRSLET 

   
       : 

MALAS TIDAK BERNKFSU 
BEKERDIM, PINGGANG 

GOLES KIDNEYING TABLET 
DAPAT MENOLOMSNIR 

PE
RA
N 

UN 
at 

      

     
    

i    (Obat Manik Botjor) 
(Nama Bahasa Tionghoa ,,Ngu Lu Si Wie Tjing Pian”) 

    
   

    

   

fa 5 Mengeluarkan air mani karena mimpi melihat perempuan tjantik atau laki2 adalah penjakit jang Bi —R 7 berbahaja bagi kedua belah pihak. 
PS , Djagalah dengan baik mutiara itu! Karena penjakit demikian dapat mengurangkan darah dan : badan mendjadi lemah. 
: GOLES LUPULINER TABLETS dengan sekedjab mata dapat menghilangkan kebiasaan itu. 

Goles Coughing 
i (Obat Batuk) 

Batuk ada kalanja berbahaja dan selalu didjumpai berdjangkit, seba 

  

djap mata. 
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Age n: HWAY AN TONG — Gg. Warung No. 3 Semarang 
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Li 2 Lupuliner fablers 

Tablers 
(Nama dalam bahasa Tionghoa ,,Ngu Lu Si Chee Kek Piin). 

pantas. Bila ibu dan bapa dihinggapi oleh kuman2 ini akan berpenjakit pula kepada anak'-nja a 
kawan jang lain. Makanlah GOLES COUGHING TABLETS menjembuihkan penjakit? ini seke 

DAPAT MEJATDAH KAN Tn 2 5 Tusas YANG Kesehatan lebih berguna dari pada kekajaan dan sangat penting kepada manusia! Orang jang berbadan sehat dan kuat serta mem- 

punjai tjukup tenaga itulah orang jang bisa hidup dengan seneng santosa, dan djuga jg boleh mentjapai segala tjita2-nja. Ingatlah 

pepatah: ,,Mens sana in corpore saya” (artinja: Djiwa jg sehat itu ada didalem tubuh sehat), jaitu djika ingin memperoleh 

djiwa jg sehat, djanganlah melupakan tubuh jg sehat dan kuat, kalau inginkan tubuh. jang sehat dan kuat, djanganlah melupakan | 

GOLES KIDNEYING TABLETS, dan untuk Wanita: GOLES SISTERING TABLETS buah fikiran Tabib' jang. terkenal dalam | TRADE MARK | 

DEram TEA BALI kalangan berbahan, ialah obat? kuat dan amat adjaib chasiatnja ba Na aan penjakit? serta menjehatkan dan menguat- 

Be SELAMANJA MAKAN kan tubuh SN chasiatnja jang .adjaib, obat? kuat ini telah terkenal dan tersebar diseluruh dunia sebagai obat jg sangat bergu- 

Tera na kepada semua orang tua dan muda dari segenap deradjat dalam masjarakat. 

Laki dai Wani Tah Pa Laki dan anita 
Memakai lebih dari '/, doos dan buktikan tjepatnja 

: “ bekerdja obat ini 

    

kumannja merebak an 
au 

FIE MIN YOK FONG — Gg. Warung No. 10 Semarang 2 . »Bisa dapat beli pada Toko' Obat Tionghoa di seluruh Indonesia. 
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Baru terima:    - . " k . 1 )» . t 

Streagthening & Kidney Pills 
(Obat Kerindjal) 

Ibarat transformator kerindjal orang 
adalah  stroomverdelernja. Ibarat 
dynamo  kerindjal orang adalah 
ankernja. Kalau bekerdjanja kerin- 
djal kurang sempurna, djalannja da- 
rah pun mendjadi tidak lantjar, hing- 
ga menimbulkan rupa-rupa penjakit 
seperti: 

ey
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ne versnelling, 40 cc. — 1 
#3 jang sangat menarik. 
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setubuh? kurang harmonisch dalam 
rumah tangga? kurang darah atau 
darah kotor achirnja mendjadikan 

rupa-rupa gangguan urat sjaraf, mata lamur, kuping berbunji, muka pu- 
tjat dan badan kurus. Untuk memulihkan soal-soal diatas, tjoba minum- 
lah STRENGTHENING & KIDNEY PILLS hingga akan terbukti cha- 
siatnja. Karena hanja STRENGTHENING & KIDNEY PILLS jang da- 
pat menolongnja. Ini semua dapat diwudjutkan oleh STRENGTHENING 
& KIDNEY PILLS tua dan-muda boleh meminumnja, tidak mengganggu 
kesehatan . Ba MA Yah 

Agen Semarang: Teko HWAY AN TONG Gg. Warung 3 
Pusat Pendjual Teko Obat SIN BAN SAN 

-  Djl. Singojudan 14. Telp. 2028 U. 
SOERABAJA. 
$ SEE KRKKKN 

S3 bajar 18 kali. 

I MASIH SEDIA : 
DYNAMO. mesin djai 

  

Iu. ABD 
Dj. SETERAN 10           
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(Obat Luar) 

Banjak orang jang bersuami-isteri dapat hidup beriang-riangan, te tapi 

   
Bisles Purifyer Tablets 

(Obat Bersihkan Darah) 
(Nama Bahasa Tionghoa ,,Ngu Lu Si Siek Tok Pian”) 

      
  

kelamaan kotor 
djuga memutuskan keturunannja. 

kulit gatal, bisul dll, sesudah makan ini obat dapat dihilangkan dalam waktu jang singkat. 

| ENG TAY HO — Pekodjan No. 101 Semarang 

»stoxinette” 
'model paling baru lengkap dengan: ' Schokbreker muka, 

Na NU Mon cuba bola naa Djalannja stabiel dan dapat naik Tj 
AN : Mean ai napsu ma- : Djuga tjotjok dinaiki kaum wanita. 

Layan Z kan? kurang kenikmatan waktu ber- Untuk Pegawai Negeri di 

lengkap dengan lampu ' keluaran England 
Ditanggung tidak mengganggu Radio. 

TOKO SEPEDA 

Obat »Sweet Friend” 

dapat berbuat sedemikian, disebabkan napsu bekerdja sudah lema h, terutama bagi sgi-Fsteri, 
Untuk mempertjukupi napsu mereka itu, lekaslah pakai ,SWEET FRIEND” 
muaskan mereka itu, dalam sekedjap waktu sadja. Orang jang bersuami-isteri harap perhatikan. 

Darah ialah sangat diperlukan dalam tubuh manusia, kalau darah ada mengandung kotor, lama 
ja itu mendjadi pelbagai 'penjakit, bukan sadja membinasakan badan, tetapi bisa 

sGOLES PURIFYER TABLETS” jang  berdaja menghilangkan kotor2-an didalam darah dan membasmikan kuman2, malahan bisa mengembalikan darah jang bersih. Penjakit? seperti: koreng” 

NGO HOK TONG — Gg. Pinggir No. 1 Semarang. 

  

   

  

      
        

P.K. dengan warna merah-tu:     

        

  

       

    kota Semarang dapat dibeli dgnt 

             
   

t merk »SEWrRic : 

       
          

      

    

      

  

ULKADIR 
3 

  

   

      

    

   

    
   

   
   

    

  

     

  

     
       

    

   
        

       

   ada jg bersuami-isteri tidak                 » jang berchidmat me 

     

  

   

    
      

   
       
      
       
       

         

  

      
            

  

    

     

  

  

        

| Suatu penjelidikan pada .tabeat 

| kan kehidupanmu, tjara bagaima 
na kau dapat memperbaiki kedu- 

Se SL PL LN TT 

dan peribadimu akan menerang- 

dukan persoonlijk dan perighidu- 
pan seluruhnja. Segala hal diraha| 
siakan. 

M. S. Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 
Djam bitjara: ,9—12 Pagi 

Len 5 Sore 
Ta 2 Ta LS AL AL AL LK 

  

SAN 

Tjapek? Lesu? Letih?/| Obat Batuk Caterine Siroop 
Lantaran bekerdja keras Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk : Ba Na Sa seperti: 'Bronehitis, sakit batuk Pemai dan dingin, sakit 

7 tidur mal 2 tablet: leher, suara serak, asthma dan sakit tenggorokan di. 

E— MAHA TONIK —— || Harga per botol Rp. 5-— 
| Bangatinc Pusat pendjual: ka 

, , Toko Obat i Terbikip oleh: Besok pagi seger kembali, tambah NGO HOK TONG NN 
sehat tambah kuat. Gang Pinggir 1 Semarang. SENLO co 

Terdjual disemua Toko Obat. Telp. 1658. HONGKONG. 
LL LL i 5 £ er asas aa 

Roy Rogers 30 
  

  

“ .. H.gpu Ex SOUNDS LIKE NX 
7 ! 

1 TILAA Jones! 20MEBOPY,. | BN Na aa j : LIN— , MAYBE SHE'S J | HOO/ /| BAW THE Kandat ROOM/ 
HER 

DISAPPEARING 
UNCLE MIDAS! 

    
— Boo. Hoo. Hoo: Kita datang untuk - menemui 
— Suara itu seperti Tilda, Nj. Callahan  — Mengapa, 

: ai hahwa dok ada orang mendjerit2. apa jang terdjadi! aa” 
ter tidak me n Kan jang Mudah2an itu bukannja — Oh, terlalu. Batja ini — kebe- 
berbahaja mengenai bendjut saja di- suara Tilda. tulan saja mendapatkan surat ini di- 

kepala. ea si kamarnja. : 
"— Mari pergi menemui Tilda Jo- 

nes. Mungkin dia telah mendengar 
tentang hilangnja paman Midas. 
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Li TILDA JONES HAS BEEN 

KIPNAPPEP/ 

RU 
Tp AP 

— Tilda Jones telah ditjulik. 

| LN IL IA 

  Mau Beli Film jg DIANUGERAHI 8 ,,OSCARS« 
KOELKAST ELECTROLUSE dan TELAH LAMA DITUNGGU-TUNGGU......!!!! (Systeem zonder motor) jang ma- : Suasana baru dilajar putih,........... sih djalan atau rusak. Sensasi baru terasa............ NA SENG. HOAT Ketjantikan baru jang hebat terlihat,.......... : 2 Dj. Pos Utara 1/26 Keadjaiban baru daiam musik terdengar,........... 
T ma danau Ha Djakarta. ini ialah kissah seorang Pekas Anggota Tentara jang berdjuang sebagai   

eniman untuk hidup di KOTA PARIS jang Romantik itu. Turutlah 
lidalam Pesta Mahasiswa Kesenian, dimana Gene dan Leslie menari ber- 
sama. 
Dengar Symphony Orkest jang Besar jang dipimpin oleh Oscar Levant 
dalam George Gershwin Concerto. Satu kemenangan Juar biasa! Ber- 
gembiralah dalam Dunia Kesenian Paris jang istimewa dan bersemarak 
itu! 
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ae BET OF M-G-M's Famep 
TN SA 

You've seen "Annia Gor 
Our Gun,” “Tha Great Garuso,” 
w Boat"... toll M-G-MI..... bur 

wait till you seo this Techaicolor 

musical story Of an -ex-G.I. 
in the city of romoncet 

      

INI 
MALAM 
Premiere 

Metropole B- 
5.-1.—0.- Tg 

   

   
    

  

   

          

   

Djagalan 
6.45 —8.45 

Avontuur 
baru guba- 
han dari 
Alexan- 

der Du- 

mas jg. 
termas- 
jhur tgg. LA, 

3 Serangkai dg 
tagnan jang aa 

  
          

     
     

   

    

Djago Angiar 

at! (Seg. um.) 
3 1 na : Aa ARAN PAMERAN 2 

(EXTRA: SI-GRNDUT/SITANGIS 
(Laurel/Hards) Bertemu'HANTU ' 

Naas 

Hiburan anak9 tuan-tuan !!! Sasak an ana 
REX INI MALAM D.M-B. 

  

      
      

   
   
    

Eyes have never 
beheld the saual 
Of the “American In 
Paris Ballet" : 

5 ENI 
Home! “Embraceobia You" « “'$ Wondetlul" « “By Stravss" 4 "Love Is Mare Ta Stay"ts “1 Gor &hyihm” and oren great Gerihin hurt 

Story and Screen Play by ALAN JAY LERNER « Lyrics by IRA GERSHWIN « Direetad by VINCENTE MINNELLI 
Producad by ARTHUR FREED « An M-G-M Picture 

(AMERIKA o: PARIS 
INI MALAM PREMIFRE BESAR Di:   Sa
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    Wa aa TS LS LS AA TA ML AL, “0 R I 0 N" bw, ts Yi (17 th.) Pesan tempat : 10, Ta: 1 ami 

    

  

     

Pa baba Uas ADI Abu Bette Dav - Sterling Hayden IT RE STAR" Ba 
  

PMA 
Pasanglah 

Adpertensi 
dalam 

29 Suara Merdeka" 

MAMA 

Typ Pertietakan Semarang, 
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