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- penangkapan2 jang bersifat 

pihak Pemerintah Pusat. 

G s sementara itu dengan tegas dika 
| takan, bahwa perintah melakukan 

| sudah terdjadinja peristiwa pem 
| berontakan Daud Bcureueh di 

— Atieh. 

  

Penerbit : 
Penjelenggara : T 
Alamat 3 
Tilpon Pa 

    Harga Lengganan (b: ja 
Rp. LLo tone kabil   

    

  

  

   

2000 Th. 

sa Peru telah berhasil mela- 

jang 
ter-   

Ea ea mengambil seke- 
“lompok darah, jang telah men 

| djadi kental dalam waktu se- 
“puluh menit, antara lain mem 
pergunakan ,alat penekan sa- 

“Juran darah Inca”. Djika di- 
“pergunakan — alat2 modern, 

8 biasanja sisakit kehilangan. ba 
njak. darah. , 

Adv. Rp. 0.80 pa m.m. kol. Harga etjeran 60 sen per lembar 

Dengan Al
at | 

Dapat Dilakukan Ope- | 

DUA AHLI BEDAH bang- | 

E Muhammad Hassan 

“Ha ia akan memulai 

    

Purwodinatan Utara No. 11 A. 
“Redaksi 1228, Rumah arah Sa, 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

t     ) IE 10.— dim kota Smp. 
ah Rp. 0.30 utk. “meterai). 

  

    

      

MENTERI' BARU PSN, dr. 
: (pekerdjaan 

| dari Sumatra Selatan beberapa 
lantik pada hari Sabtu ini oleh 
jakapan dengan Pl-Aneta dr. Lie - (ia memandang sangat perlu supa 
djangan sampai tertinggal, lebih2 
terdjadi di Atjeh baru2 ini. 'Teta 
diri, dr. Lie dalam usahanja nanti 
ladjari rentjana2 pemerintah lebih 
kab2-nja dengan rentjata tsb, se 
nja, demikian dr. Lie. 

Mengenai kesehatan dr. Lie ha- 
nja menerangkan dengan singkat, 
bahwa keadaan kesehatan ditanah 
seberang dimasa sebelum perang Je 

“Ibih baik dari sekarang. Tentang bi- 
pekerdjaannja     

  

Sesudah Peristi- 
wa Beureuh 

Memang Ada Perentah 
Penangkapan2 DiSeluruh 
Indonesia Oleh Kedjak- 

Saan Agung 
DJURUBITJARA Kedjaksaan | 

Agung Abdul Muothalib Moro 
berkenaan dengan tersiarnja be 
rita2 tentang adanja Kenanga, 

2 dib 1 
kabarkan data akukan San Serta 
Djaksa Agung, menerangkan ke 

pada ,,Antara”, bahwa memang 
oleh Djaksa Agung telah dikeluar 
kan perintah penangkapan2. Di 
mana, terhadap siapa, dari golo 
ngan jang mana dan apa maksud 
perintah penangkapan tsb., djuru 
bitjara Kedjaksaan Agung belum 
bersedia menerangkannja, tapi 

penangkapan2 ifa dikeluarkan se 

. Seperti diketahui, menurut ka 
bar ,.Antara” Palembang, didae 
rah itu oleh pihak berwadjib 
telah dilakukan penangkapan? 
atas diri sedjumlah orang dari 
kalangan organisasi Islam, tetapi 

per 
seorangan, tidak bersangkut-paut 

“dengan- keanggotaan mereka da PADET RAN, . Presiden. Sukarno 
lam organisasi masing2. : 

Serventara itu lebih djauh di - 
peroleh keterangan, perintah pe- | 
nangkapan jang dikeluarkan oleh 
Djaksa Agung sesudah terdjadinja | 
peristiwa Daud Beureueh, bukan 
sadja terbatas pada sesuatu tem 
pat atau daerah, tapi akan meli: 
puti seluruh daerah Indonesia. Di 
kabarkan, bahwa dalam hari2 be 
lakangan ini tampak adanja kesi 
bukan dikalangan Djaksa Agung, 
jang selafu tampak mengadakan 
pertemuan2 dalam lingkungan 
Kedjaksaan Agung dan - dengan 

(Antara) 

  

tinggi lagi ialah 

setelah selesai dilantik, dr. Lie me- 
nerangkan, bahwa soal itu akan di 

inanti kembalinja menteri kesehatan 
lai: dr. Tobing, ig sekarang dalam 
penindjauan bersama presiden ke 
Sulawesi. 

2 

Dr. Lie Kiat Teng dilahirkan di 
Sukabumi pada tgl. 17 Agustus 
1912. Setelah menuntut  peladjaran 
sekolah rendah di Bandung ia me- 
landjutkan sekolahnja di Nias Sura 
baia dari tahun 1930. sampai dgn. 
tahun 1938, lalu ditempatkan di 
Tjurup (Bengkulu) sebagai dokter 
pemerintah, disamping mendjadi be- 
drijfarts dari Maskapai tambang 
-Redjang Lebong”. Kemudian dju- 
ga memegang djabatan -geneesheer- 
directeur dari Centraal Plantershos- 
pitaal di Waringin Tiga (antara Tju 
rup dan Lubuklinggau). 

Waktu pemerintahan Djepang ja 
dipindahkan ke-ibu kota Bengkulu 
dan kemudian. didjadikan ',,Eisayka- 
tjo”, kepala djawatan kesehatan rak 
jat. Pada permulaan - kemerdekaan 

Tak Akan Dja- 
tah Dari 
Langit 

Penglaksanaan Tjita? 
Negara Jg Sedjahtera: 

Kata Presiden 

  

  

Kesanggupan Menteri Lie Dan 

  

   
        

    

   
  

Hassan 

umum) jang sampai di Djaka Ka TA ae MEN 
Wk.-Presiden Hatta. Dalam per Kiat Teng menerangkan, Hd 

ja dalam segala usaha, daerah2 mengingat peristiwa jang telah pi bagaimana djuga hasratnja sen 
setelah menindjau dan mempe 
djauh, akan menjesunikan lang 

swai pula dengan kehendak partai 

ia ditundjuk sebagai dokter keresi- 
denan, jg kemudian dipindahkan ke 
Palembang sampai pada clash ke- 
dua oleh militer Belanda dipaksa 
menjerahkan djawatannja kepada fi 
hak Belanda. Ia melandjutkan prak 
tek sendiri dirumahnja di Talang 
Djawa (djl. Sudirman), Mulai wak- 
tu itu dr. Lie tetap duduk selaku 
dokter partikulir di Palembang, di 
samping mendjadi direktur dari NV 
Pharmasi ,Siang An” di 16 Hir Pa 
lembang. Dr. Lie Kiat Teng mendja 
di anggota PSII semendjak tahun 
1946, sesudahnja ia memeluk aga 
ma Islam, di Bengkulu “dan duduk 
mengepalai bagian ekonomi ' partai- 
nja ditjabang. 

Moh, Hasan Menteri Pe- 
kerdjaan Umum. 

Atas pertanjaan Muhammad Has- 
san menerangkan kepada Pl-Aneta, 
bahwa ia sendiri sangat merasa pen 
ling penjempurnaan perhubungan, 
terutama ditanah-tanah seberang jg 
dirasa dan dialaminja sendiri, kare- 
na, kata M. Hassan selandjutnja, 
perhubungan 
makmuran perekonomian rakjat. Te 
tapi bagaimanapun djuga, segala se 
suatunja itu akan dapat dilantjar- 
kan menurut kemungkinan? jg ada 
pada pemerintah djuga. Lebih djauh 
ia belum dapat menerangkan ten- 
tang rentjana2nja sebelumnja mem- 
peladjari sampai dimana jg sudah di 
kerdjakan dan bagaimana  bentuk- 
nja rentjana chusus pemerintah da- 
lam kementerian jg akan dipimpin- 
nja. itu. 

Mengenai penangkapan? - tiga 
orang anggota PSII di Palem- 
bang dan di Bangka, M. Hassan 
menerangkan, bahwa tindakan2 
jang telah dilakukannja sebagai- 
mana jang dituduhkan kepada   

Kemis malam bertempat di 

telah membuka kembali dengan 
resmi Fakelieit Ekonomi Makas 
sar jang sediak Nopember tahun 
1950 terhenti karena para penga 
djar meninggaikan Makassar ber 
hubung timbulnja beberapa peris 
fiwa disana. 

Presiden. dalam kata sambutannja 
mengatakan, bahwa pembukaan 
kembali fakultet ita bukan semata2 
masuk taraf kebidjaksanaan  pergu- 
ruan tinggi dan soal tehnik, rapi di 
dalamnja terkandung taraf jg lebih 

mengenai usaha 
pembangunan negara dan masjara- 
kat disegala lapangan. 

Fakultet Ekonomi Makassar hanja 
merupakan bagian kefjil dari lautan     BUNG TOMO MAIN FILM. 

. Mendjawab pertanjaan betul- 
kah ,,Persari” berniat djuga mem 
buat film ,.Brigade — Radjawali”, 
presiden-direktur ,,Persari”  ter- ' 
sebut mengatakan betul sedang ' 
dilakukan iapannja, dan dian | 
tara pemainnja akan tampil Dr. | 
Mustopo dan Bung Tomo. Film | 
ini menfjeritakan kembalinja be | 
kas pedjuang kedalam masjara- ' 
ka 

luas usaha kita. Kita harus dapat 
berdiri disegala lapangan dan tidak 
tergantung dari luar dan bangsa 
asing. Untuk 'ini diperlukan kader2 
dan pemerintah pusat sedang beker 
dja keras untuk mengadakannja. Ma 

sjarakat adil dan makmur jg kita 
tjita2kan tidak. akan djatuh dari la- 
ngit tapi harus melalui pembangu- 
nan.- Dan untuk pembangunan kita 
perlukan kader2. Demikian  Presi- 
den. 

  

se mao MN Dina 
kan Yugoslavia Ke PBB 

Tidak Mau Terima Keputusan Inggr.- 
USA Utk Serahkan Zone-A Kepada Italia 
“KANTOR BERITA Jugoslavia ,/Tanjug” mewartakan pada 
malam Djum'at bahwa menurut keterangan jang didapat dari sua- 
tu Sumber jang dapat dipertjaja Jugoslavia 
Kena negara2 Barat sebuah nota protes terhadap putusan nega- 
ra2 Barat untuk menjerahkan zone-A daerah 
da Italia, Radio Belgrado dalam memberikan 
tama terhadap putusan Inggeris-A.S. untuk menarik mundur pa- 
sukan2 mereka dari daerah Tries te 
an z0ne-A kepada Italia menjatakan bahwa Jugoslayia akan ter- 
paksa membawa pertikaian mengenai Trieste ke PBB” guna men- 
dapatkan penjelesaian ,,demi kepentingan perdamaian”, 

Mutasi 
Gubernur 

Memang Dipertimbang- 
kan, Kata Hazairin ' 

— MENTERI DALAM "negeri, 
prof. mr, dr. H zairin dalam sua- 
tu pertjakapan dengan korespon- 
den istimewa Pl-Aneta mene- 
rangkan di Makasar . berkenaan 
dengan berita2 mengenai muta- 
si2 didalam korps gubernur, bah- 
wa adajah benar beberapa mutasi 
sedang dipertimbangkan, tetapi 
masing2 harus dipeladjari akan 
faedahnja. | Gaanh 

Karena itu ia dewasa ini be- 
lum dapat memberikan ketera- 
ngan2 mengenai benar tan ti- 
daknja berita2 jang tersiar me- 
ngenai soal itu. Dalam vada itu 
ditundjukkan oleh menteri Ha- 
zairit, bahwa adalah suatu kebia 
saan untuk. melepaskan  ,.proef- 
ballon”, setelah orang menduga, 
bahwa akan diadakan “mutasi2.. 
Dan biasanja proefballon? itu 
menggambarkan keinginan?  pi- 
hak jang melepaskannja, demiki- 

    

akan menjampaikan 

bebas Trieste kepa- 
komentar jang per- 

dan menjerahkan pemerintah- 

mereka adalah lepas dari persoa 
lan PSII. “Tuduhan jang menjebab 
kan anggota2 tsb. ditahan menu 
rut  ,,kabar desas desus” ialah, 
bahwa mereka itu pernah mene 
rima orang menginap- dirumahnja 
jang belakangan  ternjata kurir 
dari fihak D.I. Apakah ini dise 
ngadia dengan diketahui atau 
tidak M. Hassan tidak dapat me 
nerangkan. 

Selandjutnja dapat - diterangkan, 
bahwa Muhammad Hassan mendja- 
di anggota PSII di Bengkulu pada 
tahun 1946. Ia dilahirkan di Kota 
Donok, dekat Muara Aman, pada 
tgl. Il September 1901. Didikan 'ig 
diterimanja setelah menamatkan se- 
kolah rendah adalah Osvia sampai 
tahun 1923, kemudian dalam tahun 
peladjaran 1930/32 mengikuti pela- 
djaran pada bestuursschool di Dja- 
karta. 

M. Hassan semendiak bekerdja 
sampai sa'at ini mendjadi pamong- 
pradja terus-menerus, dimulai seba- 
gai Gaib, asisten demang, Demang 
dan  dizaman -Djepang  mendjadi 
Guntjo di daerah2 Sumatera Sela- 
tan. 

Setelah proklamasi kemerdekaan 
ia didjadikan wakil residen di Beng 
kulu (residen ir. Indratjaja). Kemu- 
dian ia dipindahkan ke Tjurup seba 
gai bupati Redjang Lebong. 
Dalam .clash kedua :a duduk da- 

lam staf residen Bengkulu di pang- 
kalan jg berpindah-pindah di Bukit 
Barisan. Kemudian mendjadi penase 
hat dalam staf gubernur militer dr. 
A.K. Gani. 

Pada achir 1949 ia duduk sebagai 
anggota L.J.C. Sumatera Selatan di 
Palembang, jg kemudian didjadikan 
pemangku residen Bengkulu, residen 
Bengkulu waktu itu adalah prof. dr. 
mr. Hazairin, menteri dalam negeri 
sekarang. Sesudah pemulihan kedau 
latan Muhammad Hassan didjadi- 

kan residen Bengkulu sampai pada 
sa'at ini. 

PERKEBUNAN KARET TJE- 
LEDUK DIBAKAR OLEH 
ORANG JANG TAK DI- 

KENAL.   
Komentator radio tadi mengatakan 

bahwa keputusan itu. merupakan 
konsesi penting kepada imperialis- i 
me Italia dan dapat menjebabkan ! 

bhw. Roma dikemudian hari berani 
mengadakan agresi lagi”. Penjeiesai- 
lan sedemikian sangat tidak adil dan 
|siapa dapat mendjamin bahwa Italia | 
|tak akan meminta lebih banjak lagi, 

demikian komentator. Ia selandjutnja 
Imengatakan bahwa hanja 2 negara' 
jang turut serta menandatangani per 

djandjian perdamaian — Italia tidak 
kompetent merobah putusan jang te- 

|lah diambil oleh 21 negara, Penjerah 
an kepada Italia dari Trieste dan z0 
ne-A jang terutama didiami oleh suj 
'ku Slovenia tidak akan menjebabkan 
pemulihan perhubungan normal an 
tara Jtalia dan Jugoslavia, demikian 
komentator radio Belgrado. ! 

juga harian Belgrado ,.Politika” 
pada malam Djum'at menjerang pe- 

das .putusan mengenai daerah Tries 

te tsb. Dikemukakan peringatan ke 
pada pemerintah Italia bahwa Joguw ! 
siavia tak akan menjerahkan wilajah 
nja, (Antara). 

  

sa Kepala djawatan kepolisian nega- 
ra, Sukamto, pada hari Djum'at ber 

pat undangan dari pemerintah Mu- 
ang Thai untuk menghadiri perajaan   an menteri. (Pia) kepolisian Thai, 

Pada tg. 5/10 pagi sedjumlah 
orang jang tak dikenal, jang da- 
tang dari arah jang tidak diketa- 
hui telah membakar perkebunan 
karet Tjileduk, di Paranggaan 
Blok E, Kebajoran, jang meng- 
akibatkan 2300 ipukan pohon ka 
ret (pohon muda 6 bulan) men- 
djadi musnah sama sekali. Ada- 
pun luas perkebunan karet itu 
1400. m2 dan sampai sekarang 

Djangan Terlantarkan | 
| Kepenti ngan Daerah? | 

- Mohd.| | 

adalah urat nadi ke- | 

  

PAP nh 
Yi 

| HARIAN UMUM — ANGGAUTA &. P. 8. 
  

La 

  

  

   

   
  

  

    

Shri Jaweharlal Nehru, Perdana Menteri India meletakkan batu pertama 
di Pilani (India) untuk pendirian sedung ,,Central Electronic Engineering 

sn Research”, 

Ashida Mengenai Per- 
sendjataan Djepang 

Rentjananja Lebih ,,Radikaal“ Dari 
0 Rentjana' Yoshida 

Dulles mengenai kemungkinan pembentukan 
nan Djepang jang akan meliputi hampir 
Menurut rentjana ini didalam waktu 5 hingga 

ton dengan 70.000 orang, dan angkatan udara 
orang dan 3.700 buah pesawat. 

Dgn Djalan De- 
mokrasi Rakjat 
PKI Hendak Memberi Isi 
Dan Bentuk Nasional Pa- 

da Indonesia 

dengan 

  

Langkah  Ashida ini 

diplomatik 

PKI . mengadakan  konperensi 
pers, dimana sekretaris djenderal 
PKI D. N, Aidit memberikan 
keterangan tentang atjara pokok 
antaranja laporan umum tentang 
keadaan politik dan: organisasi, 
rentjapa program PKI termasuk 
soal pemilihan umum, soal aman 
demen2 konstitusi PKI dil. 

“Di N. Aidit menerangkan, bah 
wa dalam pandangan PKI Indo 
nesia sekarang hanja "nasional da 
lam bentuknja, akan tetapi kolo 
nial dalam isinja. Dan PKI akan 
berdjuang merobah keadaan tsb. 
mendjadi nasional dalam bentuk 
dan isinja dengan melalui djalan 
demokrasi rakjat. Selandjutnja 
dia menegaskan,- bahwa dalam 
usahanja melaksanakan program 
tsb. PKI akan berusaha mentja 
pai persatuan dengan semua golo 
ngan, terutama dengan kaum 
tani jang merupakan 7096 dari 
rakjat Indonesia atas dasar pro 
gram jang tidak terlalu tinggi. 

Mengenai kampanje terhadap 
orang2 Masjumi dan PSI dikata 
kannja, bahwa PKI dalam kam 
panje2 tsb. tidak menjerang par- 
tainja, melainkan hanja mengurai 
kan perbuatan2 ' pemimpin2-nja 
|berdasarkan atas pengalaman rak 
jat. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
dalam sidang pleno CC PKI telah 
diputuskan untuk memberhenti- 
kan Tan Ling Djie jang sedjak 
tahun 1948 memegang djabatan 
sekretaris kedua “dari CC PKI, 
djadi orang kedua sesudah Muso, 
karena dia tidak memegang teguh 
koreksi besar jang diadakan 'oleh 
CC PKI, sehingga menimbulkan 
pertentangan antara “Tan Ling 
Djie dan seluruh  anggauta CC 
PKI. Akan tetapi, demikian Aidit 
tambahkan, Tan Ling Djie tidak 
dikeluarkan “dari partai. (Antara). 

nja. 

wa menurut pendapatnja 

membutuhkan waktu 
tahun. 

Ashida jang termasuk 

di Washington untuk 
Kongres Uni Inter-Parlementer. 
(Antara) 

  

MINTA BERHENTI. 

AURI, 

lah karena ketidak-puasan dan 
DJERMAN TIMUR EMPAT 

TAHUN UMURNJA. 

Presiden Republik Demokrasi Djer 
man Timur, Wilhelm Pieck, dan ko- 

misaris agung serta duta besar Ru- 
sia di Djerman Timur, Vladimir Se- 
menov, pada hari Senin malam 
manghadiri resepsi negara di Berlin   
ke-empat Republik Demokrasi Djer | Noodrayen . dan sebagai 
man Timur. Djuga perdana menteri   belum diketahui berapa djumlah 

kerugian jang diderita. 

TIDAK KURANG DARI 300 
orang jg telah ditawan di Langsa 
pada waktu ini sehingga selain ru- 
mah-pendjara, terpaksa pula diper- 
gunakan paviljoen dari bekas ru: 
mah bupati untuk tawanan2 ig tadi 
nja adalah pegawai negeri dan 
orang2 terkemuka dikota Langsa. 
Sedangkan tawanan2 jg penting di 
pindahkan ke Kualasimpang jg su- 
dah hampir penub pula. 

Orang2 jg segera diketahui hanja 
ikut2an sadja didalam gerakan ge- 
rombolan itu, oleh alat negara se- 
gera dibebaskan. Diantara — orang2 

tolak ke Bangkok. Sukamto menda-ljg. ditahan di Langsa sekarang ter- 'di Kualasirapang 
dapat Tengku Hasbi (wedana Idi), 
Tengku Abdul Rani Hasan (ass. we' 
dana Peurreula), Bahauddin (ass,j kar Madjid, Amat (ass, wedana Se- nja. 

Otto Grotewohl datang hadir. ' mad Sumadi. 
sea maan 

| Financier? Dan Pensiasat Pembrontak Atjeh Dim Tabanan 5 
wedana Ka- 

rangbaru), Mansjur (Penilik Sekolah 

pada Seksi ruway), Usman: (ass. 
Lebai St. 

Politik), $. 

wedana diperbantukan 

Politik Kantor Bupati), 
Rusli (anggota Seksi 
Sjahrul (ass. wedana  Kedjuruan 
Muda Kualasimpang), - T.M. Hasan 
(ass. wedana Rantau Selamat), Teng 
ku Ismail Talib (wakil Djawatan 
Agama Langsa), Lukman Sutan Sa- 
ti (Kepala Djawatan Penerangan 
Atjeh. Timur), Tengku Abdul Aziz 
(Kepala  Djawatan Sosial Atjeh Ti- | 
mur) dan Djamil Hasjim 

Tentara). 

kewedanaan Idi). 

memungkinkan gerombolan2 
mendapat . keleluasaan 

reka sendiri tertangkap. 

Diantara tawanan? penting jg ada 'nah Terban, 
ialah 

man (Kepala Djawatan Agama pandjang diketahui 
Atjeh 'Timur), bekas kapten: Abuba- financier, diantara 

  

Lnetoon Kebudajasa ladang 
Kan Batastasseti GD an0 ranedung 
yan bo ton en Ms anat berani 

    

  

     
Rentjana ,Partikelir” 

Dim 5—10 Tahun Lk 500.000 Tentara: 

BEKAS PERDANA menteri Djepang Hitoshi Ashida jang 
kini berada di Washington pada hari Kemis telah menguraikan se 
buah rentjana kepada menteri lzar negeri Amerika John Foster 

pasukan2 pertaha- 
setengah djuta orang. 

10 tahun Diepang 
barus mempunjai angkatan bersendjata dengan djumlah kekuatan 
seluruhnja 490.000 orang, jaitu suatu angkatan darat dari 15 di- 
visi dengan kekuatan 290.000 orang, angk. laut sebesar 300.000 

130.000 

datangnja 
agak tak terduga bagi penindjan2 

di Washington, karena 
pembesar2 pemerintah Amerika pa 

"da waktu ini kabarnja sedang mem 
peladjari sebuah renitjana persendja 

taan kembali Djepang dari perdana 
(menteri Shigeru- Yoshida jang sifat 
inja tidak begitu luas sebagai rentja 
na jang diadjukan oleh Ashida. Seba 

“gai diketahui rentjanas Yoshida itu 
kini sedang dibitjarakan di Washing 

ESU ngadakan sidar ton oleh Hatayo Ikeda jang chusus 
paka Da Ta Panai aaBR dikirim oleh. Yoshida. , bale ad 6 dan 8 O| 77 Dalam “konperensi pers Ashida 
E Na Ui h ta : Hai mengatakan bahwa rentjana jang di €r, maka pada hari Djunw'at CC adjukannja itu telah disusun oleh per- 

himpunan organisasi2 ekenomi Dje- 
pang. dan bahwa langkah jang di- 
ambil olehnja di Washington seka- 
rang ini sekali2- bukannja tindakan 
jang resmi. Menurut Ashida, untuk 
pelaksananaan rentjana jang resmi. 
Menurut Ashida, untuk pelaksanaan 
rentjana pembentukan pasukan? per 
tahanan jang meliputi hampir sete- 
ngah djuta orang itu akan dibutuh- 
kan bantuan 409c dari djumlah per 
ongkosan seluruhnja dari Amerika Se 
rikat, kebanjakan berupa perlengka- 
pan2 militer. Menurut perkiraan pe 
laksanaan rentjana tadi'akan memin 
ta biaja 1000 djuta dollar tiap tahun 

    

: TAHUN KE VIII No. 195. 

Pembitjaraannja 

pesawat terbang KLM menudju 
pembitjaraan sematjam 

mr. Besar, dr. Sudarsono, 

Sebelum ia berangkat, Okazaki te 

lah memberikan keterangan, dima- 
na ia a.l. menjatakan, bahwa kun- 
djungannja ke Indonesia itu sangat 
berfaedah baginja untuk  mengeta- 
hui mas'alah2 untuk kepentingan 
bersama. (Untuk keterangan lebih 
lengkap harap lihat bagian terba 
wah berita ini). 

Atas pertanjaan pers, Okazaki me 
nerangkan djuga, bahwa Eiji Waji- 
ma akan kembali lagi ke Indonesia 
untuk meneruskan perundingan? de 
ngan Indonesia. Kedatangannja ke 
Indonesia itu nanti adalah akan se- 
bagai duta luar biasa. 

Ditanja apakah Djepang ada me- 
ngandung maksud untuk menanam 
modal di Indonesia, Okazaki men- 
djawab, bahwa memang ada maksud 
demikian bilamana kelak sudah di 

tanda-tanganis suatu perdjandjian per 
damaian., 'Okazaki menambahkan, 
bahwa ada dipertimbangkan untuk 
menanam modal dalam  pertamba- 
ngan, perkebunan dan lain2. 

Pada achirnja ia menjatakan, bhw 
untuk segala sesuatu itu akan diper 
timbangkan sjarat2 jg dikemukakan 
oleh Indonesia. 

Keterangan 
Sasfioamidjojo. 

Mr. Ali 

MENTERI LUAR NEGERI Djepang, 
telah tinggal di Indonesia k.l. enam hari lamanja untuk mengada 

— kan pembitjaraan2 dengan pembesar2 Indonesia mengenai 
djandjian bilateral dan penggantian kerugian perang, 

| Djum'at pagi telah bertolak beserta dengan rombongannja 

  Menteri “ luar: negeri ai. mr. Ali 

Sastroamidjojo sesudahnja — menteri 
luar negeri Djepang itu berangkat 

memberikan keterangan jg berikut 
kepada pers: 

»Menteri luar. negeri Djepang! 
Okazaki dan kami telah mendapat 
kesempatan untuk mengadakan per- 

tukaran fikiran beberapa kali “sela 
ma beliau berada di Indonesia. Ke- 
datangan beliau di Indonesia bersi- 
fat .,kundjungan goodwill”. Dengan 
senang "hati sekarang dapat . kami 
menarik “kesimpulan “daripada pem- 

bitjaraan2 itu, bahwa — pemerintah 
Djepang bersedia untuk — mengada- 

kan. perdjandjian perdamaian bila- 
teral dengan Republik Indonesia di 
kemudian hari. “Kami akan mema- 
sukkan soal pembajaran kerugian pe 
rang sebagai bagian mutlak didalam 
perdjandjian itu. 

Pada waktu ini kami belum. sam 
pai pada persetudjuan atas djumlah 
pembajaran kerugian perang itu, te- 
tapi mudah2an tidak lama lagi pe- 
rundingan akan dapat  dilandjutkan 

dan didapat penjelesaian baik ten- 
tang djumlah kerugian perang, mau 
pun tentang tjara2 pembajaran”, de 

mikian keterangan mr. Ali Sastro- 
amidjojo. 

Keterangan Kemlu.   Dalam keterangannja kepada pers 
Ashida selandjutnja mengatakan bah 

Djepang 
dapat mengambil bagian dalam suatu 
Pakt Pasifik djika sekarajg mulai 
mempersendjatai diri kembali. Akan 
tetapi ditambahkannja, “bahwa sebe 
lum dapat menanda-tangani perdjan 
djian itu Djepang harus mempunjai 
pertahanan jang tjukup untuk dapat 
memberi sumbangannja, dan untuk 
membentuk angkatan bersendiata jg 
tjukup kuat Djepang mungkin akan 

5 hingga 10 

salah se- 
orang pengandjur. persendjataan kem 
bali Djepang pada waktu ini berada 

menghadiri 

KOMANDAN OPERASI AURI 

Kepala staf angkatan udara, 
komodor Suryadarma telah mene 
rima surat permintaan berhenti 
dari .komodor-muda Ruslan pada 
tanggal 6 Oktober jl. KMU Rus- 
lan selama ini mendjabat kepala 
komando operasi sambil merang- 

kap kepala komando pendidikan : lekasnja dengan mentjari 

Sebab2 jang mendjadikan KM | pn nah, 
U Ruslan mengundurkan diri ia- 

dak dapat “henna senasatapa 
terhadap keadaan didalam AURI 
dan tindakan2 dari KSAU jang 
tidak tegas dan disampingnja ma 
sib ada lagi pertentangan2 jang 
terdapat di dalam AURI sendiri. 

Untuk menggantikan KMU Ruslan sebagai” kepala komando 
Timur berkenaan dgn tahun ulang | Operasi telah ditundjuk jeng 

e 
komando pendidikan major te 

Didalam kominike jang dike- 
luarkan oleh kementerian luar ne 
geri, pada hari Djum'at setelah 
Okazaki meninggalkan Indonesia, 
dikatakan, bahwa pada umumnja 
pembitjaraan2 jang diadakan se 
lama menteri luar negeri Katsuo 
Okazaki berada di Djakarta ada 
lah sangat berfaedah, . meskipun 
tidak dapat diachiri dengan pe 
nanda-tanganan sesuatu perdjan- 
djian. 
Memang semendjak kita mene 

rima kabar, bahwa menteri luar 
negeri Katsuo Okazaki akan ber 
keliling mengundjungi tiga nega 
ra di Asia Tenggara, maka telah 
dapat kita tentukan bahwa tidak 
dapat diharapkan sesuatu hal jg 
positif jang dapat ditjapai. 

Paling banjak  pembitjaraan2 
ini dapat dilandjutkan dikemudi 
an hari. Jang positif jang seka 
rang dapat dikemukakan ialah, 
bahwa pembitjaraan2 ini adalah 
pertama kali terlepas dari perdjan 
djian San Francisco, dan didasar 
kan atas pernjataan pemerintah 
dimuka DPR, jaitu: 

.Perhubungan normal dengan 
Djepang akan diusahakan selekas 

dasar 
jang menguntungkan 

pada negara kita, jakni suatu per 
djandjian bilateral sebagai peng 
ganti “perdjandjian perdamaian 
San Francisco, dimana diatur dju 
ga pembajaran kerugian perang 
dan perikanan laut.” 
Begitupun instruksi jg diberikan 

pada staf kementerian luar negeri 
untuk pembitjaraannja dengan staf 
Okazaki. Terang pula bahwa Dje- 
pang bersedia mengadakan suatu 
perdjandjian bilateral jg didalam ben 
tuknja pula tjotjok dengan apa jg 
kita gambarkan.   

Mereka ini adalah digolongkan se 
bagai orang2j g turut aktief untuk 

itu 
bertindak, 

dan membantu dengan akticf segala 
tindakan2 gerombolan sebelum me- 

Djuga telah berada didalam taha- 
(Imam nan seorang saudagar, Musa, jg men 

djadi pachter dari perkebunan2 ke- 
punjaan Sipef/Anglo Dutch di Ta- 

! Sungei Ju dan Upah. 
Ismail Us- | Hubungannja dengan gerombolan se penduduk kota Langsa mulai kema- 

adalah sebagai ren diberikan suntikan serum ig di 
financier2 Jain-'lakukan oleh pegawai2 kesehatan. 

Salah seorang financier lainnja 

Kami telah tegaskan pada mente- 

jg dianggap terbesar dan paling ter- 
pengaruh, ialah Said Abubakar, se- 
orang pachter dari perkebunan? Si- 
pef/Anglo Dutch bahagian perkebu 
nan Kebon Baru, Alur Gading dan 
Damar Siput disekitar Langsa dan 
Kebon Bukit Mas dekat Pangkalan 
Brandan. Lebih tjerdik dari lainnja 
Said Abubakar telah melarikan diri, 
2 hari sebelum pemberontakan. Se- 
landjutnja dapat terangkan, bahwa 

.penjakit typhus mulai tampak tan- 
|da2nja dikota Langsa, meskipun ba 
ru seorang dua jg mendjadi korban. 
Untuk mentjegah epidemi, — kepada 
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Perang 
9jarat Mutlak 

) Dlm Perdjandjian Bilateral Indonesia. 
Djepang— PMAli Gembira Akan Hasi!2! 

Dengan Okazaki 
Katsuo Okazaki, jang 

per- 
hari 
dgn 

untuk mengadakan 

pada 

ke Rangoon, 
itu pula dengan pemerintah Birma. Men 

| teri luar negeri Djepang itu dilapangan terbang diantarkan 
- pembesar2 kementerian luar negeri. 
.ngantarkan tampak akting sekretaris djenderal kementerian 

' negeri, mr. Rasjid, sekretaris djen deral 

oleh 
Diantara pembesar2 jang me 

luar 
kementerian kehakiman, 

&. Djuanda, mr. Kusumo Utoyo. 
ri luar negeri Okazaki bahwa isi da 
ri perdjandjian itulah jg penting dan 
telah dapat persetudjuan pula, bhw 
pembajaran kerugian perang itu me 
rupakan bagian jg mutlak daripada 
suatu perdjandjian jg mengachiri ke 
adaan perang dan jg dimaksudkan 
untuk meletakkan dasar2  perhubu- 
ngan jg baik antara kedua negara. 

Tetapi seperti tadi telah kami ka 
takan, pembitjaraan2 ini tidak da- 
pat diachiri dengan sesuatu persetu 
djuan, karena pendirian masing2 
tentang djumlah pembajaran kerugi- 
an perang sangat berbeda, meski- 
pun pembitjaraan2 tentang hal ini 
dapat dilandjutkan dikemudian hari. 

Selain daripada itu, mereka be- 
lum dapat memberi pendjelasan jg 
memuaskan tentang. pendirian mere 
ka itu. 

Jg positif dari mereka ialah kese- 
diaan untuk membajar dengan ba: 
rang2 kapital dan barang? lain se- 
bagai pembajaran kerugian perang, 
djadi bukan dengan djasa2 sadja jg 
menurut rentjana mereka sekarang, | 
hanja merupakan bagian ketjil dari' biw PNI berazaskan nationalis- 
pada djumlah pembajaran itu. 

Kita telah adjukan suatu tjara pe- 
nindjauan jg rieel, untuk menjelesai 
kan soal pembajaran kerugian pe- 
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Mulai Kendor 
Aktivitet Gerombolan 

Atjeh 
KAPTEN SUMARHADI, dju 

rubitjara sub Territorium  Atjeh 
menerangkan bahwa aktivitet ge- 
rombolan pada minggu terachir 
ini nampaknja kendor. Ternjata 
bahwa banjak anggota gerombo- 
lan jang insjaf dan ada tanda2 
bahwa mereka mau menjerah ke 
fihak tentara. Ditegaskan bahwa 
di Atjeh tidak nampak tinda2 
bahwa ' gerombolan - diorganisir 
oleh kaum komunis. Kerusuhan2 
semata-mata bersifat gerakan 
pemberontakan untuk meryatjau 
kan. 

Tenaga Djepang dipakai 
sebagai penasehat operasi. 

Lebih landjut kapten ' Sumarhadi 
menerangkan kepada P.I. Aneta, bah 
wa dalam pertempuran2 dengan ge- 
rombolan, banjak peluru2 dan ba- 
han2 peledak jang tidak sempat dila 
rikan, dibeslah oleh tentara. Dikata 
kan bahwa tenaga2 Djepang dipergu 
nakan sebagai penasehat operasi. Ben 
dera2 gerorgbolan jang: dirampas se- 

lain berwarna hidjau dengan bulan 
sabit dan satu bintang, djuga ada jg 
mempunjai dasar merah dengan 4 
bintang sadja. 
Achirnja diterangkan, bahwa sam 

pai dengan tg. 7 Oktober menurut tja 
tatan ada S12 anggota gerombolan 
jang tewas, 619  tertawan dan 64   

"orang, 17 luka, sedang 
orang luka2. Fihak tentara tewas 9 

fihak Mo- 
ibrig 1 orang tewas. Menurut kapten 
Sumarhadi, djumiah anggota gerom 
bolan jang tewas dan luka2 dan be 
lum tertjatat, diduga ' hampir sama 
banjak dengan djumlah2 jang tertja 
tat. (Pia). 

PNI Tidak 

Anti Agama 
DALAM sebuah pernjataannja 

P.N.I. Tjabang Solo menjatakan, 

jinc jang berdasarkan kemasjara- 

rang, dengan memperhitungkan ke-' 
kajaan dan penghasilan nasional me 
reka, tetapi pada waktu ini mereka 
belum lagi bersedia memberi ketera 
ngan lebih landjut. 

Karena ini maka pembitjaraan? ti 
dak dapat dilandjutkan sekarang 
dan harus ditunda untuk sementara 
waktu. 

Seterusnja pada umumnja dapat 
dikatakan, bahwa tentang lain2 so- 
al jg akan dimuat dalam perdjan- 
djian bilateral ada permufakatan, de 
mikian kominike kementerian luar 
negeri. : 

Fact-Finding-Mission. 
Mr, Ali Sastroamidjojo ketika 

ditanja mengenai fact-finding- 
mission menerangkan, bahwa pe 
ngiriman missi itu dianggap periu 
untuk mendapatkan bahan2 jang 
lebih guna menetapkan pendirian 
Indonesia terhadap  pembajaran 
kerugian perang oleh Djepang. 

Mr. Ali menambahkan, bahwa 
susunan missi ini belum lagi di 
pastikan, sungguhpun sudah ada 
usul2 mengenai soal itu. 

Okazaki tentang kundju- 
ngannja di Indonesia. 

Sebelumnja meninggalkan Indone 

sia pada hari Djum'at, menteri Iuar 

negeri Djepang telah mengeluarkan 
keterangan mengenai  kundjungan- 

nja kepada wakil presiden. drs. Moh. 
Hatta dan perdana menteri mr. Ali 
Sastroamidjojo. Dalam ' keterangan 

tsb Okazaki mengatakan bahwa kun 
djungannja ke Indonesia itu baginja 
sangat berguna untuk memperoleh 
pandangan jg lebih baik dan bahwa 

ia telah memutuskan untuk mentju- 
rahkan tenaga dan  fikirannja ke- 
arah dipereratkannja hubungan per- 

sahabatan antara kedua negara tsb. 
Selama perundingan2 jg diadakan 

dengan mr. Ali  Sastroamidjojo di 
tjapai permufakatan bahwa Djepang 
akan mempertimbangkan lebih lan- 
djut usul Indonesia untuk mengada 
kan perdjandjian bilateral. Dengan 
sendirinja soal pembajaran ganti ke 
rugian akan diatur pula dalam per 
djandjian sematjam ini, demikian ke 
terangan tsb. 

Dikatakan selandjutnja bahwa 

Dim Tingkat Apa Sedja 

"selain dari itu telah ditjapai per 

| 
| 

katan, mendjundjung tinggi sega- 
la Agama, termasuk djuga Aga- 
ma Islam. P.N.I. Tjabang Solo ' 
sangat menjesalkan keterangan 
Sdr.2 Moh. Natsir dan Isa An- 
shari dalam rapat umum di Ban- 
cuag baru2 ini, dimana dianfara- 
nja dikatakan: ,,Nationalisme 
adalah musuh Agama Islam”. 

Keterangan ini bukan sadja 
tidak benar, melainkan djuga -sa- 
ngat tidak bidjaksana dan diutjap 
kan hanja untuk menambah pa- 
hasnja suasana. 1 

Demikian bunji pernjataan ter 
sebut. : 23 aa ana . 5: 

  

an 

mufakatan pula antara Okazaki " 
dan mr. Ali Sastroamidjojo bah 
wa perundingan2 mengenai diada 1 
kannja perdjandjian sematjam itu 
akan dilakukan dalam waktu se 
singkat mungkin. Dalam. hubu- 
ngan ini dinjatakan bahwa Dje 
pang akan. menjambut dengan 
gembira misi ,.fact finding” Indo 
nesia jang mungkin dapat” mem 
bantu diperolehnja  penjelesaian 
jang segera dari: masalah2 jang 
hingga dewasa ini masih terka- $ 
tung-katung itu. Dikatakan sete “3 
rusnja bahwa antara kedua pem 
besar pemerintahan itu telah di 
adakan perundingan? 'pula me 
ngenai diadakannja 'persetudjuan 
interim untuk pengangkatan ka 
pal2 jang telah tenggelam diper 
airan Indonesia. : f 

»Meskipun kita tidak mentja- 
pai persetudjuan2 konkrit tentang 
masalah2 lainnja selama kundju 
ngan saja jang singkat itu, akan 
tetapi saja jakin bahwa perundi 
ngan2 kita mengenai masalah2 
dasar dari pembajaran ganti keru 
gian kepada Indonesia oleh Dje 
pang sangat berguna untuk men 
fiari penjelesaian jg. memuaskan 
bagi kedua belah fihak. 

Sebelum meninggalkan negara 
ini, saja ingin myengutjapkan teri 
ma kasils saia atas sambutan jang 
diberikan oleh fihak - Indonesia 
kepada saja dan anggauta2 'staf 
saja selama kita berada di Indo 
nesia,” demikian 'Okazaki meng 
achiri keterangannja. (Pia) 
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Inggeris Sedia Mengadakan Perundingan | 
Utk Meredakan Ketegangan Internesio- 

nal: Keterangan Eden.” 
Menteri luar negeri Inggris Anthony Eden 

menjatakan kepada Kongres Tahunan Partai K 
di Margate, bahwa pemerintahnja akan 
pembitjaraan2 terus dapat diadakan mengenai persoalan? te 1 ting jang memisah Timur dari Barat”. “persoala 
ini jalah Djerman Timur dan Austria di 

pada hari Kemis 
artai ' Konservatif Inggris 
tetap berusaha supaja 

Menurut Eden pers lan2 N 
Eropa . dan masalah Ko- rea di Timur Djauh. Eden jang mengutjapkan pidatonja Pang per 

Tr an 

tama sedjak ia menderita sakit selama 6 bulan jl ini menjafa 
bahwa 

tingkat apa sadja. 

Eden mengatakan bahwa perdana reka harus mempertahankan perseku 
dan tuan Atlantik sekarang. ,,Keselama tahun 1950 sudah ' tan kita tergantung pada NATO: ti- 

menteri Sir Winston Churehill 
ia sendiri mulai 
menghendaki diadakannja pembitja- 
raan2 dengan Sovjet Rusia. Kami se 
karang masih menghendaki pembitja 
raan2 itu, tetapi bukannja dimaksud 
kan sebagai suatu perbuatan luar Sia 
sa sadja atau sebagai 'obat mudia: 
rab.” Kata Eden, menurut pendapat 
saja, kami harus mengusahakan dgn ' 
segala djalan jang ada untiik mengu- 
rangi ketegangan internasional, jaitu 
mulai dari mengadakan pertemuan 
4-Besar pada tingkat jang setinggi2- 
nja hingga merundingkan soal jang 
seketjil2nja. Kita harus sabar dan te 
tap berkeras dalam 'mengedjar tudju 
an itu, dan djanganlah memakai2 se 
kutu2 kita apabila mereka tidak da 

pat menjetudjui pendapat2 kita”, de- 
mikian Eden. 

NATO paling penting.   
(Antara). 

Eden kemudian menekankan bhw, 
ig. pertama2 tidak boleh dilupakan 
oleh negara2 Barat ialah bahwa me 

pemerintahnja dengan tegas menentang Kane Telan al 

lu membuka pintu bagi perundingan2 dan Src Tepi (SEA 

  

persetudjuan2 pada 
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dak ada keamanan”, kata Eden. 
Bebitjara mengenai “Eropa, Eden 

mengatakan bahwa menurut penda- 
patnja keadaan sekarang Iebihi' ba- 
njak memberi harapan daripada 6 
bulan jang Talu, ' Dikatakan bahwa 
perdjandjian masjarukat Pertahanan 
Eropa,' jang menurut pendapatnja 
mempunjai .,arti jang menentukan” 
bagi Eropa itu sekarang lebih banjak 
kemungkinannja akan diratifisir oleh 
negara2 jang bersangkutan daripada 
beberapa waktu jang lalu. 
Tentang  persendjataan” kembali 

Djerman dikatakan bahwa sudhh 
pada tempatnja bahwa Djerman (Ba 
rat) harus 'ikut memikul beban per 
tahanan Eropa Barat, dan bahwa ber 
dasarkan kerdjasama jang sungguh2 —& 
rakjat Djerman harus dapat dijakin 
kan tentang peranan jang harus di 
ambil oleh mereka dalam pembangu 
nan, kembali Eropa” (Antara), 

tau
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DI SEMARANG. 

kan Kemis malam jbi. diruang sidang 

  

ma pemberian nama Hari ,,Anti Fa 
sis” bagi hari pertempuran 5 hari Se 
marang itu. Ini adalah hasil pemu- 
ngutan suara 26 pro dasi sebanjak 
41 wakil2 partai dan organisasi2 mas 
sa baik daerah maupun tjabang jang 
ada didaerah kota dan hadlir malam 
itu, dengan dasar pertimbangan bat | 
Wa pada tg 15-20 Oktober 1945 itu 
adalah -seluruh lapisan rakjat Sema 
rang jang mula2 bangkit melawan 
fasisme Djepang dan kemudian di- 
ikuti djedjaknja oleh bangsa Indone 
sia jang ada di Surabaja, Magelang, 
Pekalongan, Djakarta dll. Semangai | 
dan tekad jang sedemikan bulat ti- | 
dak akan terhenti sehabis pertempur 

HARI ,,ANTI FASIS" LAHIR 
Dalam rapatnja jang dilangsung- ! RANTAI 

Tiap hari Sir-pong kebandjiran su- 
Balai Kota, Panitya Peringatan Per 'rat: ini tidak. mengapa, memang Sir- 
tempuran S Hari Semarang telah teri pong gemar terima segala matjam 

surat, surat pudjian, surat laporan, 
surat maki2an, surat lamaran (bukan 
melamar Sir-pong lhooo), asal bukan 
Surat tagihan. : 

Tjuma satu “matjam surat jang 
bener2 bikin djengkel Sir-pong, ia- 

jang disertai antjaman2. 
Katanja kalau Sir-pong tidak per- 

gandakan sampai 10 kali, Sir-pong 
akan kuwalat, akan disamber gele- 
dek dil. jang serba serem. Sebaliknja 
kalau Sir-pong mau nuruti nasehat, 
Sir-pong akan nemu redjeki, nemu 
emas sak Gunung Tidar, mbojong 
putri tjantik kaja Ava Gardner, dja- 
di miljuner pensiunan dll-nja jang 

lah kiriman surat ,,Rantai Bahagia”, | 

DIBANGUN. 
,Antara” mendapat kabar, bahwa 

'pembikinan studio RRI di Jogjakar 
ta akan dimulai dalam bulan Okto- 

akibat bumi hangus, Studio RRI tsb 
jakan didirikan ditempat bekas ge- 
dung Dewan Menteri R.L., di Kota 
Baru dan akan menelan beaja lebih 
kurang Rp. 2.000.000.—. Studio tsb 
akan mempunjai ruangan pertun- 
djukan2 dimana publik dapat menjak 
sikannja. : 

Seperti diketahui,, beberapa wak 
tu jang laln telah dibuka pula ge- 

STUDIO R.R.I. BARU MULAI 

ber ini dengan membangun kembali 
| gedung2 jang sudah ada dan rusak. 

TANGKAH2 A7ZASI G.P.LL 
Berkenaan dengan genap sewindu 

(8 tahun) usia Gerakan Pemuda 

Islam Indonesia, maka G.P.LI. Tja 
bang Kota Surakarta dalam mengha 
dapi suasana jang makin bergolak 

(Strategie) sbb: 

1. Pandangan, pendirian dan sikap 
Jakin, bahwa berpegang teguh 

dan ta'at melaksanakan pedoman 
Al Our'an dan sunnatu Rosulillah 
sumber dari pada segala kedjajaan 
dan kebahagiaan. 

2. Uchuwwah Islamijah 
Kesatuan bulat bagi seluruh 

Muslimin jang tidak dapat dibagi- 
bagi, dipisah-pisahkan, apalagi di- 
adu-dombakan, sebagai perwudju- 

ini, telah menetapkan langkah? azasi 

     (Rupiah —3 Dollarcent 
IKoers Uang Kita Di Bank2 New York 

Djanganlah Kita Selalu Berada Di ,, Dunia 
Inrpian” — Kata Dr. Sumitro 

DALAM PERTJAKAPAN 

lam hal perekonomiannja sudah 

Sebagaimana diketahui, Dr. Su- 
mitro duduk dalam komite tersebut 
bersama dengan 4 orang ahli lain- 

nja jaitu Prof. C.F. Carter (Inggeris), 
Prof. Jan Goudriaan (Nederland), 
Prof. Klaus Knorr (Amerika Seri- 

menginsjafi dan menerima andjuran2 jang kini 
dalam sebuah laporan dari ,,Komite para ahli dalam hal perhu- 
bungan harga internasional”, Mengabaikan isi laporan itu 
berarti bukan sadja kesulitan bagi negara2 produsen jang masih 
,underdeveloped” tapi djuga akan ada pengaruhnja kepada nega- 
ra-negara jang sudah iadju itu. " 

   

  

dengan wartawan ,,Antara” di 
New York pada achir bulan jang lalu, Dr. Sumitro Djojohadiku- 
sumo menjatakan sangat berpengharapan supaja negara2 jang da- 

madju, mau memperhatikan, 
sedang disusun 

akan 
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an itu sadja, tetapi akan terus hidup serba nikmat.” A dan berkobar dalam menghadapi| Dan jang bikin Sir-pong makin 
tiap2 fasisme dari manapun djuga | mendongkol lagi, ternjata bahwa ba- 

kat) dan Prof. Francisco Garcia! Tepat djam 24.00 tangoal 
dung dan zender baru jang mempu- 

( 
Olano (Argentina). Mereka ini di-| Oktober waktu Djawa perlomba- 

njai kekuatan 76. KW. dan Uchuwwah-lslamijah, baik ke 

dalam maupun keluar didalam per   joa taris Djenderal an penerbangan Londen—Christ- 
a kalau mentjoba mengganggu kemerde |njak pengirim Pen pita Baha- Ikten ja Mn 5 dj Aa L i angan al la Ga sama ha DA Ma (Niat Zeeland) dimulai. 
bi kaan bangsa d 1 Indonesia |gia” ini jang lantjang ,.mehtjatut” 6 IS SISIESIL | 3, Kemasjarakatan 

: Ba : 2g Perlomb: tersebut diikuti 
£ aa ben aa ab an La Ka aa Sir-pong dan Grundel sebagai | Gadjah Mada Jogja telah mendesak | Berpihak kepada kebenaran dan tang tindakan? pemerintah jang | ag £ aan | An an g yang sudah diproklamasikan hersam kepada Universiteit Gadjah Mada 

mempengaruhi harga barang2 ba-| ole pesawat iala untuk pe 
: afzender, sebagai salah satu pengi- 

rimnja jang 10 buah ini. 
| Kepada sahabat sekalian perlu 

mempertegak keadilan. 
Sikap terhadap lain-lain golongan 
Tegak berdiri didalam lingkung 

sedjak 17-8-45 itu. Demikian dasar 
menentukan Hari ,,Anti Fasisme” 
tsb jang selandjutnja oleh Panitya di 

han (primair) dalam perdagangan lombaan handicap - bagian pesa- 
aga ja pihak Universitei » 
AANG NAN, TI RAG, Naa Ya 

internasional tentang usaha untuk | wat pengangkut, dan 5 untuk per 
ra memetjat seorang Assisten merang   , njatakan bahwa itu akan segera di-|Sir-pong katakan, bahwa Sir-pong|kap dosen Kimia-Analitis bernama| an Kaum Muslimin, ditengah-te. Pn Tn aan Dedate: | lombaan ketjepatan (speedrace). " mintakam persetudjuan pada pihak | sungguh mati 12 kali belum pernah | S. pada fakultet Kedokteran, karena ngah antara lain2 Golongan, me- 

La Ka Ginok Keraran Baba Ka aa Dn pengangkut aan 
pemerintah untuk diakui sebagai Ha |gila2an kirim surat bahagia ini. Se-|ia ternjata telah membuat kesalahan njeru kepada Kebaikan, me'amal- Mn Pa Nan LINI Littongatap dad 
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yi Nasional disamping hari2 nasional 
jz. sudah ada seperti Hari Pahlawan 
Hari Angkatan Perang dsbnja. 

56 ANGGAUTA O.P.R. MATI. 
Dari pihak resmi diterangkan, bah 

wa dalam tahun ini dibeberapa dae 
rah Djawa Tengah terdapat 56 orang 
hnggauta O.P.R. mendjadi, korban 
pengatjau jaitu 39 orang dari daerah 
Brebes, 2 dari daerah Banjumas, 1! 

dari daerah Bojolali, 13 dari daerah 
Tegal dan 1 dari daerah Semarang. 
Mereka itu adalah korban pengatjau 
dan sebagian besar dari mereka ini 
dibunuh pula setjara kedjam- olzh pi 
hak gerombolan pengatjau. Lebih 
landjut dikatakan, bahwa untuk me 

ringankan beban para ahli warisnja, 
oleh pihak jang berwadjib telah dibe 
ri sekedar bantuan uang. 

PENDAFTARAN RUMAH2 
PADA KANTOR URUSAN 

PERUMHAN. 
Oleh Kantor Urusan Perumahan 

Semarang baru2 ini telah dikeluar 
kan sebuah pengumuman, jang me- 
ngatakan, bahwa semua rumah, baik 
besar maupun ketjil dalam daerah 
kotabesar Semarang, jang didiami 
oleh orang sebelum tahun 1948, ha 
rus didaftarkan kepada Kantor tsb. 
Maksudnja ialah antara lain untak 

mendjaga sampai tidak terdjadi se- 
suatu jang tidak diinginkan oleh peng 
huni rumah isb. Dalam pendaftaran 
itu, mereka jang bersangkutan harus 
membawa surat? lengkap, antaranja 
rekening sewa rumah, rekening lis- 
trik, pembajaran air leiding jang ber 
sangkutan. Mengingat banjaknja ru 
mah2 tersebut sebelum tahun 1948 
belum lagi terdaftar pada kantor uru 

san perumahan, maka waktu pendaf- 
taran itu, akan diperpandjang hing | 
ga semuanja dapat terdaftar. 

.WAKIL M. G. M. DI INDO- 
NESIA KUNDJUNGI SMG. 
Tuan A. Wahab, wakil perusahaan 

fiim Amerika Metro Goktwyn Mayer 
di Indonesia ketika mengundjungi Se 
marang dalam perdjalanannja menin 
djau bioskop2 jang memutar film M. 
G.M. menerangkan atas pertanjaan, 
bahwa M.G.M. belum lagi mempu 
njai suatu rentjana untuk mengada- 

kan satu studio di Indonesia, karena 
waktunja belum lagi mengizinkan. 
Dikatakan lebih landjut, bahwa pem 
bikinan film di Amerika pada waktu: 
belakangan ini telah meningkat. 

Lebih djauh dari pihak direksi bi- 
oskop ,,Orion” diterangkan, bahwa 
beberapa pengusaha bioskop di Dja 
wa Tengah ini, telah memesan pro- 
jector2 untuk 3 D-film dan jang 
uang untuk itu sebagian telah disetor 
pula. Dalam soal ini, telah timbul sa 
tu kesulitan jang besar, jaitu sedang 
projektor untuk 3 D-film itu diper- 
kenankan masuk Indonesia, katja 
matanja untuk fiim 3 D tidak men 
dapat izin untuk dimasukkan di In 
Gonesia. 

PENDJELASAN TENTANG 
sKUNSTMATIGE INSEMI- 

NATIE”. 
Beberapa hari jl. bertempat diru- 

mah makan ,,Lido” Semarang telah 
dilangsungkan pertemuan antara 
pengusaha2 pemerahan susu dikata 

Semarang dengan kepala djawatan 
kehewanan karesidenan Semarang, 

dokter Supratignjo. Maksudnja ialah 
untuk mendjelaskan tentang “Kunst 
matige Inseminatie”. “Pendjelasan tsb 
mendapat perhatian besar dar? para 
pengusaha pemerahan susu jang me 
njatakan keinginannja, supaja sezc- 
ra dilaksanakan pula ,,kunstmatige 
inseminatie” tersebut pada perusaha 
annja dikota Semarang dan menyata 

kan pula sanggup membajar kerugi 
an atau perongkosannja. Dapat dika 
takan, bahwa dikota Semarang “ini 

ada terdapat lebih kurang 28 peme- 
rahan susu, tapi produksi susa masih 

djauh mentjukupi kebutuhan masja- 
rakat Semarang. 

RA kok 
Menjambung berita jg. berkepala- 

an ,,Tindakan Menteri Perekonomi- 
an” menghantjurkan moreel koperasi 
jang dimuat tgl. 6 Okt.: Selandjutnja 
dalam karangan tersebut ada keke- 
liruan2 jang principieel, jalah: ,,Atas 
pertanjaan bagaimana sikap G.K.B.L 
djika putusan Menteri Perekonomi- 
an itu tetap dilaksanakan, didjawab- 
nja, bahwa G.K.B.I. hanja satu tun- 
tutannja, jalah: ' Kembalikan status 
seperti semula, atau 

G.K.B.I. tidak bersedia memakai sa- 
ma sekali djasa2 dari Pemerintah”. 
Itu keliru. 5 

Benarnja demikian: ,,Kembalikan 
status semula, atau kalau tidak, ti- 
dak perlu diadakan djasa importir 
sama sekali, djadi Pemerintah (Jaja- 
san Bahan Perindustrian) 1004 jg. 
mengerdjakan”. EK 

KEBAKARAN DI SUKOREDJO 
Pada tgl. 5/6 Okt. jbl. kira2 pukul 

3.30 pagi telah teybit kebakaran di 
Sukoredjo jang mengekibatkan 3 ru- 

mah milik bangsa Tionghoa mendja- 
di umpan api. Asal mulanja api 
timbul ditempat penggarangan teh 
dan apa jang mendjadi sebab2nja be 
lum diketahui. Dengan segera pen- 
duduk lantas gulung lengan badju 
untuk memadamkan api dengan ma- 
tjam2 alat jang sederhana. Tiga ru- 
mah itu masing2 kepunjaannja sdr. 

» Njo Ge Kah, Kho King Nio dan Sc 
kolah Tionghoa C.H.S,S. habis ter- 
bakar. Kerugian ditaksir Lk, Rp, 
16.000, —, 

. 

  

| tember 

kalau tidak, | 

dilapangan Ploso Kudus 

ENI TEAM sa TO 

'— Ching Chung Hui 3—1: T.N.H. | 
— Ching Ch. H. 1e—0. Dgn. angka2j 
tsb., 
di djuara pertandingan segi tiga itu 1 
dan memperoleh piala jang disedia-' pai sekarang belum dapat diterima, 
kan oleh Perusahaan rokok Nojoro-| Peresmian S.P,S, 

baliknja pun Sir-pong andjurkan, 
|djangan buang2 kertas kirim surat 
,Rantai Bahagia” pada Sir-pong- & 
Grundel. 
Entah kalau mau kirim ,,Rantai- 

Emas”, jang katanja terdiri atas 
Orang jang kinjis-kinjis itu, Sir-pong 
|tetap buka tangan. 

Sebab itu namanja lalu bukan su- 
rat bahagia lagi, tapi bener2 bikin 
'Sir-pong ber-Bahagia. 

  

DATANG DI SEMARANG 
Menteri Perekonomian Mr. Iskag 

Tjokrohadisurjo bersama Mr. Latief, 
Djum'at siang djam 12 telah tiba di 
Semarang dengan pesawat terbang 
dari Djakarta. Menurut rentjana be- 
Hau akan menindjau Paberik Pemin- 
talan ,,Djantra” di Kebonlaut Smg. 
dan selandjutnja pada keesokan hari 
aja akan ke Kudus. 

ANGGOTA GEROMBOLAN 
DITEMBAK MATI. 
KARENA LARI. 

Dari fihak resmi didapat kabar, 
bahwa ketika Tritunggal mengada- 
kan operasi didukuh Dono Djatek, 
Getasan (Salatiga) baru2 ini telah 
dapat menangkap seorang komandan 
sektor 17 MMC bernama Margono. 
Dalam pada itu Margono telah men 
toba melarikan diri Yun temdekan 
peringatan tidak diindahkan, maka 
achirnja fihak Irituaggal telah me- 
lepaskan tembakan japg dapat me- 
namatkan riwajat Marsonc. 
Sementara itu pada t2i. 7 Okr. jbL 

S Wirjo, kaki tangan gersmbolan 
Multajat ketika dibawa cizh fihak 
jang berwadjib di Salatiga kedesa 
Ngempiak Getasan 
melarikan diri dan tidak me 'gindah 
kan tembakan perinsatan”” maka 
“chirnja Wirjo ditembak mati. 
SUMBANGAN UTK. FONDS 
SANATORIUM ANAK2 SE- ' 
KOLAH Di NGAWEN. 

Dalam bulan Agustus dan Se 
jang baru lalu ini ole 

Palang Merah Indonesia Tijabang 
|Semarang telah diterima sumba- | 
nagan2 untuk Fonds Sanatorium 
Anak2 Sekolah di Ngawen sbb: 

Mirandoole & Voute  Semg. 

My Semg. Rp. 50.— Raad voor 
Sociale aangelegenheden Sema- 
rang Rp. 250,—: Komisi pendjua 
lan lot2 sweepstake PON Rally 
Djateng Rp. 206,—: Sekolah R2 
jat latihan I, II dan S.G.B. Pati 
Rp. 80,13: N.N. Rp. 165,70: Pa- 
nitya malam amal Hoo Hap Gie 
Bu Kiok Semarang Rp. 2301.94: 
Sekolah Ra'jat K.B. Semg. Rp. 
554,78:  Katjamatan  Tuntang, 
sek. Kehutanan dan SGB Unga- 
ran Rp. 306,03: Komisi pendjua- 
lan lot2 sweepstake Java Boderit 
Rp. 215,505 Nj. R. d'Almin Se- 
marang Rp. 30 Pendapatan 
bersih Totalisator Nan Hua Tour 
dan Joegoslavia Rp. 5841,55: Nj. 
IM.F. Sloog Regenbogen Dj. 
Dago 60 Bandung Rp. 997,50 
atau djumblah seluruh Rp: 
11.049,13. 
MENTERI PERTAHANAN 

DI SEMARANG. 
Kemis petang dengan pesawat ter- 

bang GIA, Menteri Pertahanan Mr. 

lapangan terbang Kalibanteng Smg. 
Beliau disambut oleh Panglima T.T. 
IV beserta para perwira, dan ke- 
mudian terus menudju ketefipat ke- 
diaman Panglima T.T. IV. Semen- 
tara itu pada djam 8 malam, ber- 
tempat diaula Stafkwartiar T.T. IV, 
Menteri Pertahanan telah mengada- 
kan pertemuan perkenalan dengan 
para Perwira Garnizoen Semarang. 

| Dalam pertemuan ini Menteri mem- 
berikan amanatnja, a.l. menekankan, 
'bahwa dalam menghadapi massalah 
gangguan keamanan dewasa ini, 
hendaknja 
sche operasi. Djum'at pagi ini .Men- 
teri Pertahanan telah terbang kem- 

| bali ke Djakarta. 
TRUCK TERBALIK. 

Sebuah truck H 1478 milik 
bawt:sPE.I., pada Rebo sore 

'ibl. telah terbalik didjalan sim- 
pang tiga Tjandibaru — Taman 
Diponegoro Semarang. Sebab ke- 
djadian ini karena trurk tersebut 
djalannja terlalu. keras ketika 
akan membelok ditikungan terse 
but. Akibat dari ketjelakaan ini, 
1 orang mendapat luka berat dan 
2 orang mendapat luka2 ringan. 
Korban kesemuanja - dibawa ke 
RSUP. 
PERTANDINGAN SEGI TIGA. 

DI KUDUS. 
Pada tgl. 3, 4 dan 5 Oktober jbl. 

telah di- 
langsungkan pertandingan sepakbola 
segi tiga antara Kesebelasan? Ching 
Chung Hui, (Pekalongan). Ta Chung 
Sze (Semg) dan T.N.H. Kudus. Ha-! 
|siI2 dari pada pertandingan tsb. ia- tober 1953, ternjata tidak dapat di 

lakukan, berhubung dengan kedjadi 
an2 paling belakang ini, begitu pula 
pesanan mesin2 dari Juar negeri jg 
dibutuhkan dan diharap datangnja 
dalam bulan Agustus, ternjata sam 

(0, T.C.S. 

ai 
maka T.N.H. Kudus Tn 

|   
no. 
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teluh mentioba | 

Rp. 50— N.V. Klatensche Cult. ! 

Iwa Kusumasumantri telah tiba di- 

didjalankan psychologi-| 

jang besarse hingga menodai nama 
Universiteit Gadjah Mada chususrja 
dan Universiteit pada umumnja. 
Tentang soalnja didapat keterangan 

bahwa beberapa waktu jang lalu do 
sen tersebut telah membuat diktaat 
slehtisar Ilmu Kimia” jang ditulis: 

rut penjelidikan ternjata isi seluruh 
nja diambil dari buku karangan 
orang lain. 

Pernjataan Dewan Mahasiswa tsb 
dikirim pula kepada Kementerian 
PPK dan instansi2 jang  bersangku 
tan. 

TUILATJAP 
BERTINDAK TEGAS. 

Hari Saptu tg: 3 jbl, di Tjilatjap 
telah dilangsungkan konperensi dinas 
kepolisian daerah Karesidenan Ba- 
njumas jang dikundjungi oleh sege- 
nap Kepala2 Polisi Kabupaten, Ke- 
pala2 bagian:  Kriminil« diBawah 
pimpinan Kmdt Polisi Karesidenan 

Banjumas Kom: KI. I. Keesna Pra- 
wiranegara. Atjara terpenting jang di 
bitjarakan ialah soal keamanan. De 
ngan terdjadinja peristiwa Agjeh, ma 
ka dalam konperensi tsb diambil su 

atu keputusan jang bersifat instruksi 
agar supaja segenap anggauta polisi 
sebagai apparaat Negara dalam me- 

nunajkan tugasnja lebih waspada dan 
bertindak lebih tegas lagi menudju 
kearah pendjaminan keamagan. Si 
Sifat lengah harus didjauhkan be- 
nar2. 

  

  

GROMBOLAN DIGASAK. 
...Dalam gerakan operasi tentara 
Banteng Raiders” pada tgl. 7 Okt. 
1953 malam hari di Komplex Kali- 
saiak dan di Komplex Gn. Matjan 
telah terdjadi pertempuran sengit 
Fihak gerombolan didalam mengha- 
dapi kekuatan ,,B. R.”  menijoba 
hendak melarikan diri, tetani terus 
dikedjar. Dalam pada iti “gerombo- 
lar kerugian 11 orang mati, dan da- 
pat kita rampas 3 senapan, 1 pistoi, 
1 sten, 1 louncherkoker dan Joku- 
men2. Adapun pada kita teruapat 
4 orang luka ringan. 

RAMPOK DI GUNUNGPATI. 
Dari fihak Polisi Kares. Smz. di- 

dapat kabar, bahwa 6 orang pendia- 
hat jang bersendjata tadjam Gan di 
antaranja membawa ' pistol tiruan, 
baru2 ini telah mendjalankan pe- 
rampokan didukuh Bandaran, desa 
Sekaran (Gunungpati). Mereka me- 
masuki rumahnja 4 orang pendu- 
duk dukuh tersebut, dan dengan an- 
tjaman kekerasan telah merampok 
barang2 seharga Ik. Rp. 1000.—. 
Gerombolan  pendjahat kemudian 
melarikan diri kedjurusan desa 
Bangkong Tedjomojo. 

DR. OEI KHOEN LIANG 
AKAN MENINGGALKAN 

R. S. MATA? 
Dari kalangan jang lajak dipertjaja 

didapat kabar, bahwa Kepala dari 
R. S. Mata di Tjandi, Dr. Oci Khoen 
Liang mulai tgl. 1 Desember 1953 
akan meninggalkan tempat pekerdja- 
annja, sedang surat permintaan ber- 
henti sudah diadjukkan kepada Ke- 
menterian Kesehatan di Djakarta. 
Sebab2nja ia minta berhenti, kabar- 
nja mengenai soal perumahan jang 
belum lama berselang dihadapi oleh 
Dr. Tan Tjwan Han jang kini di- 
pindah ke luar Djawa (Muntok). Ke 
terangan selandjutnja mengatakan, 
bahwa kini beberapa pegawainja 
berusaha sekeras tenaga untuk mem 
pertahankan kedudukannja Dr. Oei, 
karena kalau nanti Sampai terdjadi 
jang Dr. Oei meninggalkan Rumah 
Sakit Mata, ini berarti makin sulit- 
nia tjara2 pertolongan jang diberi- 
kan kepada para penderita sakit mu- 
ta disebelah Utara Djawa Tengah, 
dimana ia sudah membangun tem- 
pat2 pengobatan mata dari Losari 
(Tjirebon) sampai di Pandangan (La 
sem). Seperti pernah dikabarkan, se- 
tiap hari ditempat2 kliniek telah di 
tolong/diobati I.k. 2600 orang pen- 
derita sakit mata. 

| MENTERI2 AKAN TIBA 
DI SEMARANG. 

Dari sumber jang lajak dipertjaja 
diterangkan, bahwa pada tgl. 24 
Okt. 1953 dengan pesawat terbang, 
Wakil P.M. II Zainul Arifin, Men- 
teri Agama K.H. Masjkur dan Men- 
teri Agraria Abu Hanafiah ditunggu 
kedatangannja di Semarang. Kedata- 
ngannja para tamu Agung tadi se- 
lain untuk keperluan dinas,  djuga 
untuk mendatangi Konperesi Besar 
Partai  Nahdlotul Ulama  Wilajah 
Djateng jang akan berlangsung pada 
tgl. 24 s/d 26. Oktober 1953. Se- 
lainnja para Menteri tadi, jang akan 
hadlir dalam konperensi tsb. jaitu 
Kjai Hadji Abdul Wahhab, Kjai H. 
Dachlan dan Surjoningprodjo, ke- 
semuanja dari Djakarta. 
PEMBUKAAN SEKOLAH PE- 

LAJARAN SEMARANG.   Dari pemimpin umum dari Seko- 
lah Pelajaran Semarang didapat ka- 
bar, bahwa peresmian S.P.S. jang se 
mula direntjanakan pada tgl 1 Ok- 

akan diumumkan 
kelak. 

atas namanja sendiri, sedang menu | 

kong jang dulu 

ment, hal ini dapat dikerdjakan oleh 
K.P.U.I. Dengan adanja berita tadi, 
maka aksi dari pada para pedagang 

kan kepada Kebadjikan dan men 
tjegah dari perbuatan jang mung- 
kar. 

5. Antara Bangsa-bangsa € 
Menolak tiap2 pendjadjahan dan 

kedholiman sesuatu bangsa atas 
bangsa jang lain, dan mengusaha- 
kan perdamaian dan Musjawaroh 
antara bangsa-bangsa. 

MAGELANG 
PERBEPBSI DIRESMIKAN 
Pada hari Minggu jl. di Magelang 

telah diresmikan berdirinja Per- 
bepbsi (Persatuan Bekas Pedjuang 
Bersendjata Seluruh Indonesia) tja- 
bang Magelang. Susunan Dewan 
Pimpinan tjabang terdiri atas ketua: 
Umarhadi, wakilnja — Mardiharsojo, 
penulis Karmudji dan Absimin, ben 
dahari sementara Tasmin, Organisa- 
si Mudijono dan Sumadi, Pendidi- 
kan dan  Kabudajaan S. Sijo, per- 
lengkapan: Budiman dan Untung 
warga negara turunan Tionghoa, pe 
nerangan Sastro, perhubungan Par- 
to dan Muso, Kesedjahteraan Har- 
djo, bagian Usaha Sugimin dan Mun 
tamat. Perpustakaan Sumadi. Bagi- 
an Perdagangan, Perindustrian, per- 
tanian dan pertenakan belum di-isi. 
PERTJOBAAN MEMBUAT 

KOREK API. 
Seorang penduduk desa Kaweron 

(Muntilan) tlh berhasil membut ko- 

rek api ,.djepretan” jang kwaliteitnja 
ternjata tidak kalah dengan bikinan 
luar negeri. Dari fihak Bank Rakjat 
Indonesia ia telah memperoleh pin 
djaman modal sebesar 5.000 jang 
akan dipergunakan untuk menjem- 
purnakan produksinja. 

KUDUS 
BALAI PENDIDIKAN MASJA- 
RAKAT MENDAPAT KUN- 

DJUNGAN. 
Dengan: diantarkan oleh bebe- 

rapa Kepala Djawatan antaranja 
Kepala Djawatan Pertanian Rak- 
jat Kudus, tgl 6 Oktober jang Ja- 
lu telah datang menindjau keka- 
bupaten Kudus, Dr. Nathaniel, 

  

  

Winters dan Dr. O.D. Deputy 
dari luar . negeri. Mereka telah 
melihat dan menindjau Balai 
Pendidikan Masjarakat jang ter- 
letak didesa Besito (7 KM dari 
Kudus) dan melihat keadaan ke- 
madjuan pertanian dan mesin2 
tebu rakjat jang amat sederhana. 

SINGKAT DJATENG. 
Oleh Djawatan Pertanian Kabupa 

ten Bojolali dalam bulan Oktober 
ini akan diadakan terrassering besar 
besaran didaerah Ketjamatan Klego. 
Bibit lamtoro jg telah disediakan di 
Ketjamatan tsb. ada 3 ton. Lain da- 
ri pada itu djuga diadakan gerakan 
menanam mete, kopi dan  randu. 
Adapun bibitnja telah tersedia di ke 
bun bibit Ketjamatan Karanggede. 

Kini para petani telah selesai me- 
ngerdjakan tanahnja untuk keperlu- 
an tsb. Sewaktu-waktu hudjan telah 
turun, terrassering itu segera di mu- 
lai. 
— Atas usaha gotong-rojong pen 

duduk Kalurahan Djogosetran dan 
Kalurahan Kradjan, Klaten, kini te 
lah dapat diselesaikan pembuatan 
sebuah dam, jg diberi nama Dam 
»Margi-makmur”, dengan beaja se- 
besar Rp 11.775,25. Beaja tsb selu- 
ruhnja dipikul oleh rakjat  kalura- 
han2 itu sendiri dengan setjara go- 
tong-rojong. " 
Dam tsb dapat mengontjori sa- 

wah sebanjak 240 patok dalam dae 

rah Kalurahan Djogosetran dan Ka 
lurahan Kradjan. 

— Sabtu pagi jl. dengan disaksikan 
oleh instansi2 jang bersangkutan tlh 
dilangsungkan pembukaan resmi da 
ri gedung SGB II Puteri Negeri jg 
bertempat dibelakang S.R. Latihan 
Tjemaradua, Bandjarsari Solo. 

Beaja pembangunan sekolah tsb 
sebesar Rp. 105.000 didapat dari Ke 
menterian PPK, sedang penjelengga 
raannja diserahkan kepada Djawatan 
Gedung2. 
— Minggu pagi jl. Gerakan Pemuda 
Islam Indonesia Tjabang Kota Sura 
kartaetelah mengadakan resepsi Per 
ingatan Ulang Tahun ke-8 G.P.LI, 
bertempat digedung DPRDS Aloon2 
Utara. 
Dalam resepsi jang dihadliri oleh 

wakil2 instansi, partai2 dan organi 
sasi2 setempat, telah  dibentangkan 
tentang azasstudjuan, haluan serta 
sepakterdjang GPII, jang diutjapkan 
oleh A. Mundjijat. 

  

K. P. U. LL DI SEMARANG. 
Menurut keterangan dari Kantor 

Inspeksi Perdagangan Rayon 4 jang 
berkedudukan di Semarang, dalam 
awal tahun 1954 akan didirikan 
K.P.U.I. di Semarang, karena soal 
tadi telah masuk planning Pemerin- 
tah dan soalnja kini tinggal — ke- 
uangan dan pegawai. Dengan ber- 

dirinja K.P,U.I. itu, maka kaum 
importir dapat mengadjukan offerte, 
sekalipun pembagiannja devisen ma- 
sih tetap dikantor pusat. Tetapi me- 
ngenai barang2 jang hendak dida- 
tangkan dari Singapura dan Hong- 

i termasuk  induce-     di Semarang 

sebagaimana diharapkan. 
telah mendapat hasil 

5 Kena 
4 

ata spt 

  
Kenalkin: Atleet Surtio dari Sragen, 

dalam perlombaan-perlonibaan atletik di PON IL Medan. 
jang mendjadi ,,Bintang Lapangan”     

Tengah-Tajib Atlit 

MASIH HENDAK kita 
beberapa orang atleet j 
laran ,,bintang lapangan” dalam 
jang pembatja 

tanjaan kita. Waktu itu ia habis 

» Tetapi sebenarnja kemena- 
ngan ini telah saja harapkan dan 
rantjangkan dari semula, dari 
waktu berangkat dulu, demikian 
Surtio. Dan dgn kemauan serta 
.naga” jang baru bagus, rentjana 
untuk menang tadi terkabul dju 
ga. Surtio adalah seorang jang 
sangat bersahadja. Ini tampak 
dari tindak tanduknja. Ditjerita- 
kannja, bahwa asal2-nja pun dari'| 
keluarga sederhana pula. Ajahnja 
ialah seorang pegawai pada pa- 
brik gula di Sragen (daerah Solo). 

“Dari sekolah Guru dikota Solo 
pada tahun 1948, kemudian Sur- 
tid pindah ke SMA di Semarang 
dgn ke Bandung. Sekarang ia 
mengikuti kuliah pada faculteit 
Hukum Ekonomi Sosial dan Poli 
tik. di Jogja, tingkatan ke2, dan 
berharap dapat meneruskan stu- 
dienja dengan lantjar. Dikota ini 
ia mondok pada satu keluarga, 
dan djarang2 ia pulang ke Sra- 

  

    

gen. Nee 
All round 'atleet no. 1 ini 

achirnja men an bahwa se- 
lain atletik ia senang bermain 
bola-kerandjang dan volley-ball. 

Simon, putera Irian. 
Kemudian hendak kita perkenal- 

kan djuga kepada pembatja: Simon 
satu2nja putera Irian jg turut da- 
lam PON III. Ia turut rombongan 
Djawa-Timur dan telah berhasil 
mentjapai kediuaraan dalam lem- 
par lembing putera dengan lempa- 
ran sedjauh 49,68 M. Melihat gaja 
dan kekuatan jg keluar dari lengan- 
nja orang tadinja menaruh dugaan 
bahwa Simon akan memetjah re- 
kord lempar lembing Indonesia. Te- 
tapi ternjata tidak. Rekord Indone- 
sia lembing sekarang masih ditangan 
Soerono (sedjauh 49,96 M. terdjadi 
pada th. 1950), meskipun ia sendiri 
Soerono dalam pertandingan ini ha- 
nja keluar sebagai no. 6, dengan 
lemparan sedjauh 44,53 M. Semen- 
tara itu rekord ' PON ke-2 djuga 
atas nama Soerono dengan lempa- 
ran 49,37 M. (tahun 1951). 

Simon kelihatan tidak begitu mu- 
da lagi. Kulitnja hitam badannja sa 
ngat fors, tidak begitu tinggi. Si- 
mon mentjeritakan bahwa ia seko- 
“Tah didaerahnja sendiri, ialah di Iri- 
an barat tetapi pada tahun 1945 ia 
tiba di Djawa-Timur. Mula2 ia be- 
kerdja pada douane angkatan laut 
tetapi kemudian terus -beralih men- 
djadi anggauta TNI sampai seka- 
rang. Ia sekarang berpangkat ser- 
9 pada Kompi Irian, Resimen 18 

err. V. Waktu kita tanja bagaima- 
na pendapatnja tentang harapan 

nan lepas dari pendjadjahan Belan: 
da, Simon hanja menggeleng?kan ke 
pala sambil tertawa dan berkata: 
Saja hanja seorang anggauta ke- 
tentaraan biasa dan tidak boleh atau 
tidak usah berpolitik”. 

lang, telah kawin dengan wanita 
Djawa dan kini mempunjai 2 Orang 
anak. ,,Saja baru sekali ini muntjul 
dalam gelanggang pertandingan dan 
sudah barang tentu saja sangat £i- 
rang bisa mentjapai kemenangan ig 
tidak saja sangka2”, demikian ' Si- 
mon. , 

Leentje Rumbay: ingin 
lekas pulang. 

Gadis Tondano jg masih sangat 
muda duduk dimuka kita. Rambut- 
nja pandjang lurus, biasa di-vlecht. 
Badannja besar dan sintal. Itulah 
Leentje Rumbay jg telah mengalah- 
kan gadis2 lain dalam lari 200 me- 
ter puteri. Waktu jg ditjapai dalam 
finale: 29,2 detik. Sebagai djuara ke 
tiga dalam perlombaan2 PASI ta- 
hun 1952, saja sama sekali tidak me 
ngira akan mendjadi djuara perta- 
ma pada pertandingan2 ini, demiki- 
an Leentje menerangkan. Setelah 
datang dari Sulawesi di Medan ia 
tidak berlatih lari. Hanja dalam 
djangka waktu beberapa minggu se- 
belum PON ia terus bergymnastiek 
dengan teratur. 

Leentje seorang gadis begumur 15 
tahun, duduk di SMP Tondano klas   3 b. Ajahnja adalah seorang serda- 
du KNIL jg telah berpensiun, Seba 

Wana 

perkenalkan kepada 
jang karena prestasinja boleh 

satu upatjara dan sedang ,,diserbu” 
mudi, atleet2 djuga untuk minta tandatangannja. 

Kenalkan: Surtio 
Al-Round Atlit PON HI Dari Djawa 

Alam-Simon Putera 
" Irian Djago Melempar - Leentje 

Rumby Rindu Ruamahnja 

(Oleh: Wartawan Sendiri) 

para pembatja 
mendapat ge- 

PON HI jang baru lalu ini. Apa 
ketahui umpamanja tentang pemuda jang telah 

.mendapat sebutan ,,all-round atlcet nomer 1” 
salomba, ialah Sultio dari Djawa Tengah? 
djuara lompat tinggi dengan galah dan pemegang rekord baru de- 
ngan lompatan setinggi 3,50 meter. »Tentu sadja saja merasa gi- rang telah mentjapai kemenangan” 

atau pemenang da- 
Iapun telah mendjadi 

demikian ja mendjawab per- 
menerima medaille emas dalam 

oleh sedjumlah pemuda pe- 

gai tertua dirumah (ia punja 3 adik) 
ia sering menolong ibunja dirumah. 
Dan meskipun saja sangat “senang 
dengan kemenangan jg saja tjapai 
dewasa ini saja hanja ingin lekas 
pulang sadja. Saja telah rindu kepa 
da ibu, adik2 dan......... rumah. De 
mikian kata Leentje. Sebagai kesu- 
kaannja. L. .Rumbay menjebutkan 
dengan tidak ragu2: main volley- 
ball dan. makan rudjak. 
Keinginannja untuk lekas melihat 

kampung halamannja kembali akan 
lekas terkabul karena hari? inipun 
rombongan Sulawesi sedang pula di 
atas lautan menudju kerumah kem- 
bali dengan kemenangan? serta ke- 
kalahan2nja. Kita jakin Leentje 
Rumbay..akan kita lihat kembali da 
lam PON 1V:di Makassar. 

Tajib, atleet alam. 
Bukan seorang pemetjah rekord 

atau djuara jg djuga hendak kita 
perkenalkan kepada para pembatja, 
tetapi seorang atleet, boleh dibilang 
seorang atlit alam jg meskipun stijl 
masih perlu sekali diperbaiki,. tetapi 
karena kekuatannja melulu telah ma 
suk dalam finale 5000 M. dan ke- 
mudian dalam nummer 10 ribu me- 
ter. Tjaranja jg seakan? setjara ke- 

III sebenarnja agak menarik perha- 
tian. Pemuda jg kita maksud jalah 
Tajib dari Sunda ketjil. Perlu terle- 

'bih dulu ditjeritakan bahwa seleksi 
di kepulauan ini untuk mengirim 
orang2nja ke PON: pada pokoknja 
terdjadi 4 kali, ialah seleksi di dis- 
trik, di swapradja di daerah dan 
achirnja di propinsi. “Pun Orang2- 
nja kebanjakan diadakan diluar, jg 
kita maksud -bukan “ dari sekolah2, 
Demikianpun terdjadi atas diri Tajib 
ini dan bersama dia djuga seorang 
kakanja jg bernama Radjak. Sebe- 
narnja Tajib 3 bersaudara bisa me- 
nundjukkan prestasi ig bagus dalam 
nummer2 lari djarak pandjang teta 
pi kabarnja dalam panggilan peme 
rintah daerah kepada mereka ada 
terselip kekeliruan hingga hanja dia 
dan kakak jg seorang sadja jg pergi. 

Petani biasa. 

Tajib adalah seorang pemuda 
. berumur 26 tahun kelahiran Sum 
“bawa asli, tempat asal kuda jang 
terkenal. Disana ia mempunjai 
sawah2, djadi pendeknja ia se 
Orang petani biasa. Djuga dimi- 
likinja kebun2 dimana dipelihara   

Irian Barat dalam hubungan keingi- 

Simon dewasa ini tinggal di Ma- 

'sa berbahasa Indonesia. 

nja pohon2 djambu. Dan disam 
ping bertani maka adalah peker 
Idjaannja sehari2 djuga bagi Tajib 
untuk: berdjualan hasil kebunnja 
itu dikota jang terdekat. 

Rumahnja jang letaknja dile- 
reng pegunungan Sumbawa Ti- 
mur terletak tepat 10 km dari 
kota tsb. Iapun membawa hasil 
kebunnja dengan pikulan, berdja 
lan naik turun gunung tiap hari. 
Dan'inilah jang menjebabkan dia 
berbadan fors dan sehat kuat, 
tahan berdjalan ataupun berlari. 
(dengan ta? sengadja kalau orang 
turun gunung langkahnja mesti 
seakan-akan berlari). 

Sajang kita sendiri tidak bisa ber 
omong2 dengan Tajib jang dalam 
berlari mentjapai waktu Tumajan 

hingga pun ia termasuk finale. Sebab 
nja ialah karena ia belum begitu bi- 

| Pernah ia 
duduk dibangku sekolah rendah te- 

.tapi hanja sampai kelas tiga sadja. 
| Kakaknja malahan tidak pernah se 
kolah sama sekali. Mereka hanja ber 
bahasa daerah melulu hingga perlu 
mereka disertai seorang tolk terus 
menerus. Tetapi inipun bukan satu 
penghalang untuk mengirimkan me 
reka dalam rombongan PON Sun- 
da ketjil. Daerah Sumbawa menetap 
kan dan membiajai bagi mereka se 

“Orang djuru bahasa. 
Waktu beberapa bulan jl pertama2 

“diadakan seleksi didistrik kediaman 
| Tajib maka kelihatan kelebihannja 
| dari antara teman2nja dan ia melam 
.paui seleksi2 seterusnja hingga ber- 
|achir dengan dikirimnja ke Medar. 
Menurut tjerita seorang kawannja se 
lama di kapal dari Sunda ketjil sam 
pai dipelabuhan Belawan terus me- 
nerus Tajib menderita mabuk laut 

jang sudah' banjak berobah dgn 

betulan sampai digelanggang PON 

sebut dan tentang usaha untuk men- 
tjiptakan perhubungan dan perim- 
bangan jang lajak antara harga sa 
rang2 primair itu dan harga ba-' 
rang? modal serta barang2 keluaran ! 
pabrik. | 
Dalam pekerdjaannja, komite ter- | 

sebut menaruh perhatian istimewa 
terhadap soal2 jang dihadapi oleh 
negara2 jang ekonomis masih terbe- 
lakang dan 'soal2 perkembangan ' 
ekonomi jang timbul dari fluktuasi2 , 
dalam hal export itu. Komite itu. 
mulai bekerdja dari pertengahan 
bulan jang Jalu dengan menjelidiki 
bahan2 jang bertalian dengan tugas- 
nja itu jalah bahan2  umpamanja 
dari Ecafe, Fca, Ecosoc dan General 

Assembly, dan dalam minggu seka- 
rang ini telah memulai dengan pe- 
njusunan laporannja jang terachir 

(final report) dengan disertai penda- 
pat dan andjuran2 dari para ang- 
gota komite tersebut. Bisa diharap- 
kan, bahwa laporannja itu akan se- 
lesai dalam pertengahan bulan No- 
pember jang akan datang untuk ke- 
mudian disampaikan kepada Dewan 
Ekonomi dan Sosial PBB (Economic 
and Social Council) jang akan ber- 
sidang dalam bulan Maret dan April 
1954.   Bagaimana kita harus 

berusaha. 
Terhadap pertanjaan, “usaha apa 

jang sebaiknja harus dilakukan un- 
tuk mentjeguh terus-menerus terde- 
saknja barang2 bahan keluaran In- 
donesia dari pasar dunia, Dr. Su- 
mitro mendjawab, bahwa itu hanja 
bisa tertjegah dengan aksi dalam la- 
pangan internasional dengan disertai 
oleh politik ekonomi jang realistis 
dan sehat dari Indonesia sendiri dan 
djuga dengan kerdja lebih keras. 
Dengan usaha2 itulah kiranja — bu- 
rang2 keluaran Indonesia sedikit ba- 
njak akan bisa terdjamin dalam pa- 
sar dunia. 

Mengenai pertanjaan 
gambaran pasar dunia 

tentang 
sekarang 

gambaran sebelum perang, Dr. 
Sumitro menerangkan, bahwa utk 
menghadapi itu kita harus men- 
djamin dulu adanja devisen dgn 
bekerdja dalam  djangka pan- 
djang: devisen itu akan kita bu- 
tuhkan nanti untuk 

inipun di- 
perundingkan dalam komite tsb. 

Apa usaha utk. tjegah 
merosotnja nilai rupiah. 

Djuga mengenai usaha mentjegah 
mrosotnja nilai rupiah Dr. Sumitro 
berpendapat bahwa itu harus dilak- 
sanakan dengan ' djangka pandjang, 
jakni memperbaiki organisasi? per- 
ekonomian, verzekeringswezen, mem 
perpesat perkembangan transport, 
perbaiki stelsel keuangan dsb.nja. Itu 
sangat banjak tergantung daripada 
kita sendiri untuk menggunakan se- 
gala kemungkinan dengan sebaik- 
baiknja. Pendeknja, kata Dr. Sumi- 

tro, dalam lapangan internasional 
djanganlah kita membajangkan  du- 
nia-impian (droom-wereld) politik 
ekonomi dan keuangan, karena ter- 
lalu banjak faktor2 jang ikut me- 
mentukannja djuga. Mengenai nilai 
rupiah dapat dikabarkan, bahwa me- 
nurut tjatatan koers bank2 di New 
York pada achir bulan September, 
Rp. I.— sama nilainja dengan 3 dol- 
larcent. 

Pembangunan dan pena 
naman modal asing. 

Untuk keperluan pembangunan di 
Indonesia, Dr. Sumitro menganggap, 
bahwa dengan merobahnja struktur 
pengeluaran, umpamanja dengan me 
ngurangi belandja untuk administra- 
si negara, dan menambahkan belan- 
dja itu untuk pembangunan. Dr. Su- 
mitro makin lama makin jakin bah- 
wa ,foreign investment” akan da- 
tang djuga ke Indonesia kalau ke- 
adaan dalam negeri beres. Penana- 
man modal asing itu bisa berguna 
dan banjak tergantung kepada kita 
sendiri untuk menempatkannja  se- 
bagai unsur pembantu dalam hal 
pembangunan. Akan tetapi, demiki 
an Dr. Sumitro, kita djangan terlala 
banjak menggantungkan diri kepada 
»foreign investment” itu sadja dalam 
hal pembangunan. Achirnja Dr. Su- 
mitro menjatakan, bahwa kalau pe- 
merintah tetap teguh mendjalankan 
politik ekonomi dan keuangan jang 
telah ditetapkan oleh pemerintah itu, 
maka kiranja Indonesia akan sang- 
gup djuga mengatasi kesulitan? jang 
sekarang sedang dihadapinja itu. De- 
mikian beberapa keterangan Dr. Su- 
mitro dalam pertjakapan dengan 
wartawan ,,Antara” di New York. 

PENGREKSO PRALOJO 
BERGOTA. 

Perkumpulan Pangrekso Pralojo 
Bergoto pada tgl. 5 Okt. jbl. telah 
mengadakan rapat jang menghasil- 

kan reorganisasi perkumpulan tadi 
dengan susunan pengurusnja diketuai 
sdr. Soepardjo dengan dibantu be- 
berapa orang lagi. 
  

hingga tidak bangun2. Demikian tje 
rita tentang seorang ,,atleet alam” 
Tajib jang sehabis PON III ini nanti 
nja tentu kembali kekebun djambu 
nja untuk melakukan pekerdjaannja 
sehari2. Melihat kekuatannja, djika 
stijl-nja mendapat pimpinan sebenar 
nja bisa diharapkan kita djumpai dia 
kembali dalam gelanggang atletik 
PON ke-4 nanti. Bukan tidak mung   

KLM, sebuah pesawat Hasting 
dari Koninklijke Nieuw Zeeland- 
se Luchtmacht dan sebuah Vic- 
kers Viscount dari British Euro- 
pean Airways. 5 Pesawat lainnja 
adalah pembom2 jet ,,Canberra”, 
3 Diantara pembom ini kepunja- 
an RAF, 2 lainnja kepunjaan 
Angk. Udara Australia. 
PSSI DJAWA TENGAH AKAN 
MENDATANGKAN PELATIH 

DARI SINGAPURA 
Dari pihak jang bersangkutan 

diperoleh kabar, bahwa PSSI Dja 
wa Tengah akan mendatangkan 
pelatih dari Singapura untuk 
memberi latihan2 kepada para 
pemain sepakbola di Djawa Te- 
ngah. Pembitjaraan mengenai ini 
diserahkan kepada Pengurus PSSI 
Djawa Tengah, jang dalam per 
djalanan pulang dari Medan akan 
singgah di Singapura. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang, 11 Oktober 1953: 
Djam 07.10 Tango: 07.30 Lagu? 

barat populer, 08.15 Irama Indone- 
sia Baru: 08.30 Lagu2 Tionghoa: 

09.00 Gema angkasa: 09.30 Keto- 
prak oleh Sri Widjaja: 12.00 Orkes 
Studio Surabaja: 12.50 Spike Jones: 
13.15 Piano tunggal: 13.40 Empat 
Sekawan: 14.00 Buat tjipt. Liszt: 
17.05 Taman Kepanduan: 17.35 La- 
poran Mingguan: 17.45 Suara ber- 
sama: 18.15 Sammy Keye: 18.30 Pe- 

ladjaran Menjanji: 19.15 Lembaran 
Budaja: 20.05 Podjok Studio: 20.25 
Orkes Gesek Kwartet Koch di seling 
njanjian Benny: 21.30 Klenengan 
Njamleng oleh Karawitan Studio: 
22.15 Klenengan Njamleng (landju- 
tan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 11 Oktober 1953: 
Djam 07.10 Imbauan pagi: 87.45 

Permainan orgel, 08.30: Taman: In- 
drja asuhan Bu Neti: 09:60 Rem- 

pah2. Ahad pagi: 09.15 Charles Wi!- 
jiams dan Sidney Torch: 09.30 Ra- 

juan pagi oleh R.O.S.: 10.30 Maria 
Zamora dengan orkesnja: 10.45 Nja- 
njian “Putri, 11.15. Musik Baliet: 
11.30 Klenengan gobjog oleh para 

perobahan : Pegawai Staf Karawitan: 13.45 Dari 
struktur perekonomian dalam ne-! Wanita untuk Wanita: 17.05 Dunia 
geri. Soal perobahan kanak2: 17.45 Irama Tanah air olsh 

Gema Saparua: 18.15 Ruang Kese- 
hatan: 18.30 Njanjian Sutjis 19.15 

Ruangan A.P.: 20.05 Beginilah ta- 
nah Airku, 20.15 Irama gembira 
oleh Kelana Djaja: 20.45 Ilmu ke- 

turunan: 21.15 Petilan Wireng Dja- 
naka diseling Klenengan: 22.15 Pe- 

tilan dan  Klenengan (landjutan): 
23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 11 Oktober 1953: 

Djam 07.10 Minggu gembira: 
07.30 Pagi meriah dengan Musik 
Tiup: 09.15 Biola dengan iringan . 
orkes: 09.30 Ulangan panggung Ra- 

dio: 10.45 Musik ringan: 11.00 Lu- 
druk Surobojo ,,Muljo Sedjati”: 13.15 

Walsa vokalia, 13.40 Bunga Ram- 
pai oleh ORJ lengkap: 17.00 Taman 
Wanita, 17.45 Lagu2 terkenal: 18.00 

Serba-serbi Minggu malam, 19.15 
Sebuah sonata tjipt. Chopin: 19.40 
Maluku Manise oleh Orkes Sinar 
Maluku, 20.05 Intermezzo: 20.15 Re 
madja dalam -Seriosa: 21.30 O.K. 
Tjahaja Munda, 22:15 Sandiwara 
Radio, 22.45 Orkes Charles William 
menutup atjara, 23.00 Tutup. 

Semarang, 12 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Lagu2 Timor: 06.45 

Geraldo, 07.15 Piano tunggal: 07.30 
Asiah dan Achmad, 07.45 Lagu? 
Bali: 12.05 Orkes Hawaiian Pemu- 
da Maluku dan  njanjian Ratna: 
13.15 Piano tunggal: 13.40 Rajuan 
Perry Como dan. Dorothy Sguires: - 
14.00 Orkes Radio Jogjakarta: 17.05 
Taman kanak2: 17.45 Orkes Puspa 
Kentjana: 18.00 Gending Beksan 
oleh Karawitan Studios 19.30 The 
Melachrino Strings njanjian Luciaro 
Ta-Joli, 20.30 Gujon Maton: 21.15 
Manasuka hidangan Tossema: 22.209 
Manasuka (landj.), 23.00 Tutup. 

Surakarta, 12 Oktober 1953: 
Djam 06.03 Keliling tanah air, 

06.45 The Hawaiian Serenaders: 
07.15 Xavier Cugat dan Stanley 
Black, 07.45 Suara bersama: 12.03 
— 12.45 — 13.45 Klenengan dari 
Kraton, 17.05 Gelanggang Kepan- 
duan, 17.45 Permainan biola: 18.00 
Dunia olah raga: 18.15 Seni Kara- 
witan: 19.30 Kenalkan seniman Nga 
bei Wirowijogo: 20.30 Irama gem- 
bira oleh Tangkai Seruni: 21.00 Bau 
sastra Djawa, 21.20 Gbrdon Jenkie 
dengan orkes: 21.30 Irama Klasik 
oleh Gema Seriosa: 22.15 Gema ma 
lam oleh Njanjian Pertja: 23.00 Tu- 
tup. 

Jogjakarta, 12 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Hidangan penjedap 

minum kopi, 06.40 Sekitar Pereko- 
nomian Kita 06.45 The Dinning 
Sisters: 07.15 Orkes Dupa Nirmala 
dll, 21.05 Orkes The Halle dan 
Marek Weber: 12,30 Hidangan Siang 
oleh R.O.S.: 13.15 Rajuan Malaya: 
13.45 Piano ringan oleh J. August: 
14.00 Musik Pengantar makan siang: 
17.00 Dongengan Pak Guru: 17.15 
Krontjong oleh . Lukisan — Iramas 
17.:  Krontjong sore (landjutan): 
18.00 Sendja meraju: 18.30 Peladja- 
ran njanji kanak2: 18.40 Rajuan 3na- 
lam oleh keluarga Merajus “20.15 
Musik Salon: 20.30 Lagu2 Tiong: 

hoaj 21.15 Djawaban Surat2, 21,30 
Ujon2 Monosuko langsung dari Nga   kin | 
bean, 2215 Ujon2 Monosuko (lan- 
djutan), 24.00 Tutup,  
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Djepang Te-j 
tap Difju- | 

rigai 
Duri Dimata Austra- 

lia-Kata Spender 

DUTA BESAR Australia di 
Amerika Serikat, Sir Percy Spen 
der, pada hari Rebo menjatakan 
di New York, bahwa kedudukan 
geografis Australia adalah sede- 
mnikian rupa, sehingga senantiasa 

| harus waspada terhadav bangkit 
.nja kembali Djepang : 
suatu antjaman terhadap 
nan di Asia Tenggara dan 1 
Selatan. Dikatakannja, bahwa ke | membebaskan 
raguan dan kekuwatiran Austra- | Urara dan Tionghoa 

Ha terhadap isi pe per 
damaian dengan jang 

Untuk Membebaskan 

  

perlu dengan kekerasan — para 
diserahkan kepada fihak Utara. 

'komisi repatriasi negara-negara 

Dalam suatu pertjakapan   
merintahnja 
menggunakan 

tetap bertekad 
pasukan2nja 

patriasikan. 
Pyun 

perdjandjian 
Djepang jang 

memberikan kebebasan besar ke 
pada Djepang untuk membangun 
kembali angkatan2 laut, darat 
dan udaranja melalui jg disebut 
pasukan2 keamanan, adalah bu- 
kan rahasia lagi. : 

Lebih bidjaksana men- | 
| fjegah. 

Usaha2 jang didjalankan da 
lam rangka Anzus sudah barang 
tentu besar artinja bagi usaha 
mengurangi kekuwatiran itu, akan 
tetapi kita merasa dan tetap me 
rasa, bahwa ditjegahnja keadaan? 
jang mungkin memerlukan dilak 
sanakannja perdjandjian  Anzus 
itu adalah lebih bidjaksana dan 
lebih baik daripada memperguna 
kan persetudjuan Anzus itu seba 
gai obat untuk  menjembuhkan 
penjakit jang sudah ada, demiki 
an Spender. Selandjutnja dikata 
kannja, bahwa apa jang akan di 
akibatkan oleh pembebasan Dje 
pang dari segala ikatannja itu 
bagi Australia adalah salah satu 
tanda tanja internasional jang ter 
besar. 

Kami tidak pertjaja sepenuhnja, 
demikian Spender, bahwa demokra- 
tisering  Djepang, jg diusahakan 
oleh djenderal MacArthur, telah se 
lesai sebagaimana mestinja ataupun 
akan mendjadi kekal. Pun kami ti- 
dak jakin sepenuhnja, bahwa sikap 
militaristis Djepang jg lama itu su- 
dah lenjap. Demikian Spender. 

Mengenai Asia Tenggara, ia me- 

njatakan, bahwa didaerah tsb, Indo 

  

. 

Banjak Perkumpulan 
»Kaum Tani” Jg Hake- 
katnja Tak Mewakili 

Petani2 
DALAM pernjataannja menge 

nai diterimanja rantjangan kepu- 
|tusan presiden tentang pembentu 
kan panitya negara urusan pem- 
(bagian tanah di Sumatera Timur 
oleh kabinet, sekretariat Pusat 
Front Persatuan Tani kehendaki 
supaja organisasi tani jang akan 
duduk di panitya negara itu or- 
ganisasi tani betul2 dan hanja me 
(wakili golongan massa tani jang 
berke ingan. Tegasnja hanja 
organisasi diserahi mandat keper 
tjajaan sepenuhnja dari konggres 
besar tani Sumatera Utara, 

Hal ini dianggap perlu ditegas- 
kan karena menurut TEPT dima 
sa belakangan ini dengan djalan 
intimidasi dan pengaruh orang ba 

injak didirikan kumpulan? dan 
ikatan ,,Kaum Tani” hakekatnja 
tidak mewakili kaum tani jang 
berkepentingan. Dikatakan dalam 
hubungan ini harus dipertimbang 
kan supaja djuga pihak organisa- 

(Si buruh agraria jang begitu erat 
|hubungannja dan terdjalan per- 

pak sebagai masalah tersendiri dian | SOalannja dengan masalah tanah Jana menaik Intorsindasat lalknja | UU bisa turut duduk dalam pani- 
Adalah mungkin djuga, bahwa pe-|'aY negara guna memberikan 

  
! njelesaiannja dapat ditjapai dengan Sumbangan fikirannja untok dja 
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djalan damai, akan tetapi Spender (lan penjelesaian sebaik2nja. 
dalam pada berpendapat, bahwa pe 
njelesaian bagi masalah2 Indo Chi- | 

lam Tongka penjelesaan 1s Is d Rambut putih 
djadi Hitam 

ri pada masalah2 internasional pada 
umumnja. (Antara). 

| 1000", garansi tidak luntur 

  

KAPAL MINJAK TERBESAR 
DIDUNIA DIBUAT DI 

DJEPANG. 
Galangan kapal ,,National 

Bulk Carriers of America” di 
Kure, Djepang, hari Selasa j.l. 
telah meluni sebuah kapal || 
minjak raksasa keair, besarnja 
46.000 gross ton, diterangkan ba- 
hwa ini adalah kapal minjak jang 
terbesar didunia. Kapal minjak 
diberi nama ,,Phoenix” ini pan- 
djangnja 722 kaki, dalamnia 49 
kaki: ketjepatan maximum 14 
knot. 

Galangan di Kure ini disewa 
oleh kongsi tsb. tadi dari peme- 
rintah Djepang dan sebelum dan 
ketika perang menghasilkan ka- 
pal2 perang. 

IKATAN BIDAN INDONESIA. 
Ikatan Bidan Indonesia akan ber- 

kongres di Bandung pada tg. 30 No- 

  

ISTIMEWA 
ATAS SEGALA 

  

| KEFSTIMEWAAN 

ka 

MOHAMED SADIK BJOHRI 
KEPRABON KULON IS/D- SOLO.   
  

Semir ini adalah pendapatan baru 
Istimewanja ini semir jalah tidak 
panas Seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
ajai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
baja bagi kesehatan otak, maupuos 
kulit, dan pakai berasa dingin. 

Harga Rp. “50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh Indonesia. Semua Agen2 
harga sama. 

Mentjari Agen” baru seluruh 
Indonesia. 
TTL LM MM LS 

1953, untuk membitjarakn soal2 or 
ganisasi dan hal2 jang berkenaan de 
ngan peninggian mutu kebidanan di 
Indonesia. 

Panitia konggres bertempat di Djl 
Pasarbaru 282 Bandung, demikian   
  

Di TJARI: 
Agen2 dan Losse Verkopers 

: untuk pendjualan sabun 

KKIBERTY” 

KEUNTUNGAN BAIK 

KERUGIAN TIDA ADA. 

Perusahaan ,,LIBERTY” 

Kr. Tempel 157, Semarang. 

Pakailah selalu: 

SABUN TJAP 

»LIBERTY” 
HEMAT DAN BERSIH     
  

Para pengendara (100) MOBIL di Djawa Tengah tak mau 

ketinggalan saling beradu KETELITIAN MENGEMUDI. 
Mereka segera mendaftarkan diri di Pontjol 188 (N.V. Go- 

djali), di Bodjong 21 (Toko Larees) atau di Seteran 56 (Toko 
Tan-Oeci) dengan membajar Rp. 75.- (TUTUP 15 Oktober). 

Rallye Jajasan 17 Agust.-22 Nop. 53, 
untuk umum 

Start dan finish di Semarang. Penjelenggara IMS. Penga- 
was IMC. 300 Km. Djalan? baik. Hadiah2-nja menarik: 16 
piala ditambah barang2 dan SEPEDAMOTOR BAHARU! 

IMS-Prop.   Sweepstake untuk amal.   
  

Ikutilah Kursus Tertulis 
Amateur Radio - Monteur Radio - Reparateur Radio - 

: Tehnik Radio - D.S.B. 
Peladjaran diberikan menurut meth li baru dan 
mudah di-ikuti. BNN pening, Da 
Keterangan dan prospectus diberikan dengan GRATIS. 

Djuga sedia : 
Buku Praktek Radio 
dim. Bh. Ind. 

» TANGGA” 
Gg. Saad 15 Bandung. 

    

GENERAL GE ELECTRIC 

LONTJENG dan WEKKER 

Pembikinan ultra modern berwarna ! 

DAPAT BELI DARI PERSEDIAAN: 

Firma SIDODADI Seteran 87 
Juwelier TIO Bodjong 58 — Semarang 
Toko SUBUR Singosaren 49 — Solo. 

Toko ORION Tugu Kidul 19 Djokja. 

Jang Tak Mau Direpatriasikan 
— MENTERI LUAR negeri Korea Selatan Pyun hari Rebo 

| nerangkan di New York, bahwa Korea Selatan meskipun akan 
kehilangan persahabatan Amerik a, 

ban dengan 
bri uas Pyun: menerangkan, bahwa pe- 
keama akan 

guna 
para tawanan Korea 

| jang dengan 
tidak kemauan mereka sendiri dire- 

pada hari Selasa mena: 
kembali di New York dari Washing- 

Hanja N ama? 

K. Selatan Akan Meng-| 
gunakan Pasukan'nja 

Yawanan2 Korea Utara : 

me- 

akan mentjegah — apabila 
tawanan diluar kemauan mereka 
Tetapi Pyun menambahkan, bah- 

wa pemerintah Korea Selatan akan berusaha untuk sabar dengan 
'harapan, bahwa perbedaan2 pend apat mengenai perlakuan tawan- | 
an perang masih dapat diselesaikan dengan djalan damai oleh 

netral. 

pertahanan Amerika-Korea: 
Pendapat Dulles. 

Dalam pada itu menteri luar ne- 
geri Amerika, 
menerangkan, bahwa sampai sebegi- 

dengan langkah2 komisi repatriasi 
negara2 netral di Korea. Dulles me- 
nerangkan, bahwa beberapa ketera- 
ngan komisi bersangkutan tampak- 
nja berlawanan dengan pasal2 gen- 
Sjatan sendjata. Tetapi Dulles tidak 
menerangkan pasal mana jang di- 
maksudkan olehnja itu. 

Selandjutnja Dulles menolak  un- 
tuk menerangkan “atas pertanjaan, 
apakah India bertanggung djawab 
penuh atas keadaan jang disesatkan 

olehnja itu. 
Utara akan protes.. 

Lebih landjut didapat kavar, bah- 
wa fihak Utara  djuga bermaksud 
mengadjukan protes kepada komisi 

"repatriasi netral, karena mereka me- 

|rasa dirugikan dengan keputusan ko 
| misi bersangkutan, bahwa para ta- 
wanan anti komunis tidak boleh di 
paksa untuk mendengarkan ,,pendje- 
lasan” mereka. Regu repatriasi Ko- 
rea Utara sebagaimana diketahui 
mengadjukan permintaan kepada pa- 
nitya militer gentjatan sendjata un- 
tuk mengadakan sidang pada hari 
Rebo petang, mungkin dengan mak- 

sud supaja dalam kesempatan ini 
mengadjukan suatu protes keras. 

Opsir2 Serikat menduga, bahwa 
fihak Utara selandjutnja akan me- 
nolak untuk melandjutkan pendjela- 
san2 kepada para tawanan, terketjua- 
li apabila fihak Serikat menjetudjui 
usul untuk memperpandjang batas 
waktu 90 hari sebagaimana tertjan- 

tum dalam perdjandjian gentjatan 
sendjata, dalam batas waktu mana 

pendjelasan2 dan pembitjaraan de- 
ngan para tawanan jang menolak 
untuk dipulangkan harus sudah se- 
lesai. (Pia-Reuter). 

  

Daerah Perta- 

hanan Taiwan 
Belum Diketahui Djepang 
DJURUBITJARA kementerian 

luar negeri Djepang, Kaoru Ha- 
yashi, pada hari Rebo menerang 
kan kepada para wartawan, bah 
wa pemerintah Djepang ,,belum 
pernah menerima pemberitahuan 
resmi dari pemerintah Tiongkok 
Nasionalis di Taiwan tentang di 
adakannja daerah pertahanan di 
selat Taiwan, jang tidak boleh di 
hampiri oleh kapal2 nelajan Dje 
pang dan didjaga oleh kapal2 
perang Tionghoa.” 

Djuga dari duta besar Tiong- 
kok Nasionalis di Tokio Holling- 
ton Tong, tidak dapat diperoleh 
komentar mengenai berita tsb. 
Berita ini berasal dari wartawan 
United Press di Taipeh, jang me 
njiarkan keterangan sumber 
dari kementerian luar negeri 
Tiongkok Nasionalis”. Menurut 
keterangannja itu, pemerintah di 
Taiwan menganggap perairan an 
tara Taiwan dan Wenchow, di 
pantai selatan daratan Tiongkok, 
sebagai ,,daerah pertahanan”. 

Berita2 pers Djepang pada awal 
minggu ini menjatakan, bahwa se- 
buah kapal nelajan Djepang telah 
diberitahukan oleh sebuah kapal pe 
rusak Tiongkok Nasionalis untuk 
djangan menghampiri perairan ,,di 
sebelah Utara Taiwan.” Mengenai 

apa jg disebut insiden ini djurubitja 
ra kementerian luar negeri Djepang, 
Hayashi menerangkan, bahwa peme 
rintahnja belum menerima laporan 
mengenai peristiwa tsb. Selandjutnja 
dia mengatakan tidak dapat mem- 
berikan komentar atas pertanjaan2 
apakah pemerintah Djepang sudah 
membitjarakan- masalah ini dengan 
duta besar Djepang di Taiwan, 
Kenkichi Yoshizawa jg pada hari 
Kemis akan kembali keposnja, dan 
apakah duta besar ini telah diberi- 
kan instruksi untuk membitjarakan 
peristiwa2 tsb dengan pemerintah 
di Taiwan. (UP). 

Pengadilan revolusioner Mesir di 
Kairo pada hari Selasa memutuskan 
untuk membebaskan letnan kolone) 
Saad Eddine Sombati dari tuduhan 
telah memberikan perlindungan ke- 
pada orang2 jang telah merentjana- 
kan komplotan terhadap pemerintah. 
Sombati djuga dituduh telah melaku 
kan pemerintahan teror ditahun 1949 
dan telah menjiksa tawanan2 politik. 
Bukti2 dari tuduhan ini belum tre- 
kumpul dan karena ini maka perka 
ra tersebut diserahkan kembali kepa 
da djaksa agung. 

ton, dimana ia menandatangani pakt | 

John Foster Dulles| 

tu djauh Amerika Serkiat tidak puas 

4 

telah tertimpa kerugian jang 

pujuh dalam tahun 1934. 

  

Angin-pujuh mengamuk di" Djepang. Laksana daun dimusim rontok ru- 
| mah2 di Tokyo"dijatuh  bertumpuk- 

.amat besar dan dalam djam2 pertama te 

lah djatuh 11 korban manusia. Angin-pujuh ini mempunjai ketjepatan 
60 mil sedjam dan tertjatat sebagai jang paling hebat setelah 

tumpuk. Di bagian Selatan Djepang 

angin- 

  

. Lagu ..Dahaga" Jg Bik 

API DAN AIR lagi mendja 

giannja 300 djuta. Sedang dua 
itu sudah ada kebakaran jang me 
Seribu orang lebih kehilangan at 
semua karena betul2 kini di Dja 
airnja. Panas terik siang dan ma 
djadi rebutan. Memang produksi 
sebab kekurangan air. Padahal k 
Djakarta ini masih terasa kurang. 
mengepul keatas seperti asapnja 
biar berapa harganja es dibeli sa 
dahaga. 

Wong Djawa sudah beri tahu 
lebih dulu, katanja: Ini sebab RRI 
waktu pemilihan Bintang Radio 
pakai lagu ,,DAHAGA” - untuk 
pihak lelaki dan untuk pihak 
biduwati diharuskan njanji ,,WA 
NITA”. 
Memang orang Solo pinter se 

kali ,,menggatuk-gatukkan”, mes 
kipun sering tidak gatuk. Padahal 
menurut pengumuman resmi dari 
Kantor Angin, hudjan di Djakar 
ta ini kiranja baru akan tiba per 
tengahan bulan Oktober ini. 
Djadi "kita mesti harus menahan 
dahaga” itu sedikitnja selama 10 
hari ini. 
HARI ANGKATAN PE- 

RANG selalu menarik. Terutama 
bagi kanak2 amat senangnja me 
lihat baris besar. Tentu selalu 
nondjol2 ingin kedepan. Dasar 
anak. Sjahdan, didalam berdesak 
desak itu, adalah beberapa anak 
jang nakal nondjol brodjol kede 
pan mendesak pendjaga. Mas 
Pulisi jang taat pada wadjibnja, 
mendjaga supaja djangan orang 
madju, rupanja ,,gregeten” dan 
anak itu dipukul. Sampai agak 
keras. Melihat ini penonton2 lain 
nja, sedikit marah dan mas Polisi 
tadi hendak ,,dikrojok”. Untung 
mas P.M. datang memisahnja. 

Pada malam harinja waktu di 
adakan taptu dan pawai, ternjata 
pandjang sekali, jang banjak dan 
bagus” adalah barisannja anak2 
Tionghoa, tentu warga negara. 
Boleh djadi: memang semangat 

  

WAJIMA BERTEMU DGN. 
DR. SUDARSONO. 

Pada djam 10.30 Rebo pagi disa 
lah suatu ruangan Kementerian Lu 

ar Negeri telah diadakan pertemuan 
diantara Eiji Wajima dari staf Oka 
zaki dengan Dr. Sudarsono dari staf 
Kementerian Luar Negeri. Perternu 
an formil jang sedianja akan diada- 
kan hari Rebo djuga diantara dele 
gasi Okazaki dengan staf Kemente 
rian Luar Negeri tidak djadi dilang 
sungkan. 

REKORD TERBANG TJEPAT, 
Kolonel Rozanov, seorang pe- 

nerbang Perantjis jang melaku- 
kan pertjobaan2 atas pesawat2 
terbang, pada hari Selasa malam 
menjatakan, bahwa dia telah men 
tjapai ketjepatan terbang 1.320 
kilometer atau lebih kurang 822 
mil per djam. Dalam penerbang- 
an ini dia mempergunakan pesa- 
wat penempur pantjargas ,,Mys- 
tery Four” dan telah melakukan- 
nja pada hari Selasa pagi. Men- 

   

Mang 

Djakarta Kasatan — Kurang Air Dan Kurang Es— 
in Haus — Hari AP Di 

Djakarta — Kebudajaan Indonesia Dige- 

mari  ,,Saudara2 

Api baru2 ini membakar gudang 

|galkan di tahun 1945 itu. 

|tingnja radio untuk memadjukan 
|kebudajaan dan saling dimengerti 
(diantara bangsa2. 

   
    

2 

Landa 

Tuas 

di perhatian insani di Djakarta. 
2 di Roa Malaka. Ditaksir keru- 
djam sebelum kebakaran besar 
makan k.I. 96 rumah atap rakjat. 
apnja plus apa jang dipunja. Ini 
karta terasa benar kekurangan 
lam. Sampai bakul2 espun men- 
es djuga kurang antara 5076, 

alau produksi penuh sadja, es 
Maka akibatnja harga es naik, 

api kebakaran itu. Sudah tentu 
dja, karena terlalu haus, amat 

mereka untuk djadi pradjurit me 
njala-njala. Dan tentu ,,hubu- 
ngan” akan djadi baik, kalau be 
gitu toh ? 

HARI REBO jbl. inn Studio 
Djakarta menerima tamu Warta 
wan2 Djepang. Ini adalah perta 
ma kalinja. ,,saudara2 tua” me 
ngindjak Studio sesudah mening 

Suasana ramah-tamah segera 
nampak. Ada jg sudah bisa baha 
sa Indonesia. Kesannja antaranja 
mengatakan, bahwa setelah meli 
hat semua pelosok studio itu, 
sdr2 tadi mengakui betapa pen 

Memang kebudajaan itu - 
ting dan bagus sekali untuk ,.tali” 
persaudaraan antar-bangsa. Boleh 
lah Tokio mulai banjak2 menjiar 
kan kebudajaan Indonesia, sebab 
kebudajaan  (njanjian terutama- 
nja) Djepang kita sudah banjak 
beladjar dahulu toh. 
BUNG KARNO DULU pernah 

djadi Wartawan. Ini diakui oleh be- 
liau sendiri sewaktu menjambut 20 
tahun Pemandangan baru2 ini. Dan 
kata beliau: selama "djadi Wartawan 
beliau tidak pernah ,,persoonlijk”, 
tapi selalu membitjarakan dan meng 
hantam soal2 ,,stelseP”, ,,idee” atau 
»Sisteem”. 

Begitulah kata- Bung Karno. 
Baiklah ini djuga mendjadi pela- 

djaran dan ,,djawilan” kepada War- 
tawan2 sekarang jg sering suka 
persoonlijk”. 

Sudah tentu jg dimaksudkan dgn 
tulisan2nja. Kalau umpamanja ada 
pembatja budiman jg mau ,,persoon- 
lijk” menulis surat pada Mang Gan 
da, apalagi mau kenalan ,,persoon- 

2 menteri akan dituntut. 
Menurut keterangan2 jang di- 

peroleh dari kalangan2 jang mem 
perhatikannja di  Georgetown, 
ibukota Guiana Inggris, didja- 
djahan jg. berpenduduk 500.000 
djiwa ini tak lama lagi bisa tim- 
bul krisis konstitusionil, apabila 
Partai Progresif mentjoba memak 
sakan supaja rentjana2 undang? 
tadi disetudjui. 

Kedua rentjana undang2 terse- 
but diatas tadi menurut kalangan 
ini adalah akibat langsung dari- 
pada pemogokan buruh gula ser- 
ta pemogokan simpati — jang 
ternjata gagal — jang terdjadi 
sesudahnja. 

Diterangkan seterusnja oleh 
sumber jang patut dipertjaja, ba- 
hwa 2 orang diantara 6 anggota 
Partai Progresif jang mendjadi 
menteri, soal penuntutannja kini 
sedang diselidiki. 

Partai Progresif, jang menurut 
,Reuter” dipengaruhi oleh kaum Ko 

Radja Albania 

Akan Dihukum? 
Karena Tidak Bajar Pa- 

djak Di Mesir 

PEMERINTAH Mesir telah 
mengeluarkan larangan mening- 
galkan wilajah Mesir kepada be- 
kas radja Albania, Zog dan per- 
maisurinja ratu Geraldina, semen 
tara menantikan hasil penjelidi- 
kan kedjaksaan terhadap kegia 
tan2 Zog dilapangan perdaga- 
ngan dan keuangan selama ting 
gal di Mesir. Menurut rentjana 
suami-istri ini akan berangkat ke 
Perantjis pada tgl. 19 Oktober. 

  

Diduga, bahwa bekas radja itu 

mungkin akan didjatuhi hukuman 
pendjara antara tiga bulan dan sa- 
tu tahun dan disamping itu didjatu 
hi hukuman denda jg berat karena 
tidak membajar padjak penghasilan. 
Tetapi mungkin - djuga  pembesar2 
Mesir hanja akan menjuruh Zog 
membajar padjak2 penghasilan jg 
belum dilunaskannja itu. Kesulitan? 
bagi bekas radja Zog mulai pada 
achir bulan Agustus, ketika peme- 
rintah Mesir memutuskan untuk 
mentjabut  pengakuannja atas ,.pe- 
merintah. keradjaan - Albania” dan 

mentjabut hak2 istimewa  diploma- 
tik dari bekas radja itu. (AFP). 

Pisang Bakar 
& Puntung 

Rokok 
Perbekalan - Grombolan 
Jang Bersarang Diwilajah 

Kawunganten 
(Korr. Sendiri) 

Dari fihak resmi diperoleh ka 
bar, bahwa belum selang lama 
ini waktu pasukan TNI Cie: I Bn: 
445 dengan di-ikuti OPR menga 
dakan gerakan pembersihan diwi 
lajah Gebangsari (Ketj. Kawung- 
anten), setibanja didesa Bring- 
geng diserang oleh grombolan jg   ljk” tentu ini selalu tidak ada hala 

ngan dan diterima dengan tangan 
dua terbuka. 

DIDEKAT TJIANDJUR baru ! 
baru ini ada 600 rumah rakjat jg ' 
dibakar atau dihantjurkan gerom 
bolan. Kiranja ini jg paling ba 
njak dan mengerikan. Ini perlu 
mendapat perhatian istimewa. dari 
Pemerintah. Dan untuk kesekian 
kalinja terbukti, bahwa penga- 
tjoo2 tadi memang tidak tjinta 
rakjat dan tidak tjinta Agama 
apa sadja. 

Untuk Kolonel Kawilarang ini 
berarti . untuk Jebih keras lagi 
menghantam bersih grombolan 
itu. Dan menurut kenjataan serta 
perhitungan umum. memang ke 
bengisan jg sekarang ini sudah 
menandakan akan lebih tjepatnja 
tersapu pengatjoo2 jang semakin 
terdjepit 'itu. 1   teri pendidikan Perantjis, Andre 

Marie, dan presiden Vincent 
Auriol pun mendengarkan kete- 
rangan kolonel Rozanov ini di 
Romuen. 

  Mudah-mudahan tahun depan 
jini sudah bisalah rakjat dengan 
lega hati dan gembira menerus- 
ikan pekerdjaannja disawah dan 
diladang. 

kekuatannja ditaksir antara 200 
orang dan separo bersendjata, 
hingga terdjadi pertempuran se 

“ngit. Dalam pada itu diwartakan, 
bahwa grombolan terdesak mun 
dur dan melarikan diri dengan 
meninggalkan beberapa korban. 

Dalam bungkusan2 jg terdapat 
pada tubuh? majat gerombolan itu 
terdapat bekal2 makanan mereka 
jg hanja terdiri dari pisang bakar 
dan berpuluh2 puntung rokok, se- 
dang tubuh mereka penuh dengan 
penjakit kulit. Melihat keadaan se- 
demikian itu, maka njatalah, bhw 
pada saat ini gerombolan jg berke- 
liaran didaerah ketjamatan Kawu- 
nganten dan Gandrungmangun sa- 
ngat menderita kekurangan maka- 
nan. Perlu pula diketahui, bahwa 
baru2 ini di Kawunganten telah ke- 
dapatan sehelai plakaat jg ditempel 
kan oleh gerombolan dengan diberi 
tanda Komandemen Ketjamatan Ka 
wunganten/Djawatan Penerangan 
N.LI. Isi plakaat tsb berupa &dje- 
kan dan tjelaan terhadap Pemerin- 
tah mengenai tindakannja terhadap 
para pengungsi. 
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Guiana Mulai Bangkit 
Partai Progressif Kehendaki Perobahan 
Inggeris Menahan Beberapa Menteri 

KEMENTERIAN DJADJAHAN Inggris malam Rabu me- 
ngumumkan, bahwa Inggris dengan tjepat 
kesatuan2 angkatan darat dan laut ke Guiana Inggris, berhubung 
Wengan terdjadinja ,,intrige2” didaerah djadjahan 
kan bahwa balabantuan2 tadi dibutuhkan untuk ,,memelihara per- 
damaian dan keamanan segala kelas” di Guiana. 

dari London mengatakan bahwa Guiana Inggris kini sedang meng 
alami krisis konstitusionil jang sangat. | 
menurut laporan jang terachir adalah tegang tetapi tenang. 

sedang mengirimkan 

tadi. Diumum- 

Berita ,,Reuter” 

Keadaan didaerah tadi 

munis, telah diadakannja perobahan2 
dalam undang2 dasar (jang diberikan 
Inggris ketika bulan. April il) dan 
supaja kemerdekaan daerah tadi di! 
perbesar. Sekretaris Partai Progresif 
tadi ialah Njonja Janet Jagan: sua- 
minja, Cheddi Jagan, adalah perda 
na menteri Guiana Inggris. 

Diantara tindakan2 jang dipertim 
bangkan oleh PM Jagan, terdapat se 
buah rentjana undang2 jang memak 
sa kaum madjikan untuk mengakui 
serekat2 buruh jang dikuasai oleh 
Partai Progresif: direntjanakannja 
pula sebuah uridang2 untuk memba 
talkan peraturan2 bagi  djawatan2 
penting, jang menghendaki supaja 30 
hari sebelum “diadakan pemogokan, 
kaum buruh wadjib memberitahukan 
nja terlebih dahulu kepada madjikan. 

Dewan perwakilan Guia- 
na Inggris. 

Menurut UUD jang diberikan 
oleh Inggris ketika bulan " April 
jl, Guiana Inggris 'mempunjai 
sebuah madjlis legislatif jang ber 
anggota 24 orang, jang dipilih, 
dan 3 anggota jang diangkat. Di 
samping madjlis tadi ada pula se- 
buah dewan negara jang terdiri 
dari 29 anggota, 26 diantaranja 
diangkat oleh  gupernur dan 3 
orang dipilih oleh madjlis legis- 
latif. Demikianlah ,,Reuter”. 

Panitya Perdamaian Ing- 
gris protes. 

Berita AFP dari London me- 
ngatakan, bahwa Panitya Perda- 
maian Inggris Selasa telah mem- 
protes pengiriman kapal2 perang 
Inggris ke Guiana. Rakjat terke- 
djut dan pemerintah Inggris tak 
memberikan sesuatu keterangan, 
kata statement tadi.  Dinjatakan 
bahwa Inggris sama sekali tidak 
berusaha mengadakan pertemuan 
dengan wakil2. pemerintah Guia- 
na, guna memetjahkan segala 
pertentangan paham setjara da- 
mai. Dinjatakan bahwa tindakan 
Inggris ini merendahkan nama 
baiknja dimata berdjuta2 bang- 
sa2 djadjahan. (Antara) 

Ted AU 
! NDONESIA 

  

       
s Kis 

Lawan 
AH, ANAKKU, sedjak ketj 

mesra ibu terlimpah padamu. Ta 
Karena kau telah kembali ke 
seorang ibu, agar arwahmu sam 
lah kissah tragis dari partai Ab 
dipegang oleh bidak d5 jg kami 
kefjil, tjantik molek, tapi sangat 
sehingga stelling Abdulkadir ter 
manusia, semua Tuhan jang me 
ketawalah dan senjum sedikit, ma 

R Drama Di 

   

     

|J ugoslavia 
Mendongkol 
Terhadap Penjelesaian 

Masalah Trieste 
KALANGAN-kalangan politik 

di Londen menundjukkan, bahwa 
keputusan Amerika Serikat dan 
Inggeris untuk mengembalikan 
Triesta kepada Italizsmerupakan 
kompromi antara -kenjataan dan 
pertimbangan" untuk menfjipta- 
kan keseimbangan jang perlu an- 
tara Italia dan Jugoslavia. Dinja- 
takan selandjutnia, bahwa inter- 
nasionalisasi dari Triesta jang se- 
benarnja akan merupakan penje- 
lesaian jang terbaik tidak mung- 
kin dilaksanakan berhubung dgn 
'perkembangan-perkembangan da 
lam tahun 1953 ini dan berhu- 
bung dengan perkembangan-per- 
kembangan dalam dua negara jg 

| bersangkutan itu. 
Sementara itu sumber jang ber- 

, kuasa di Amerika menerangkan pa- 

ida hari Kemis, bahwa penarikan 
mundur pasukan2 Amerika Serikat 
dan Inggris dari Triesta diharap 

akan dapat selesai pada permulaan 

  
musim seni jang akan datang. Ka- 
langan2 jang berkuasa tadi  selan- 
djutnja- mengatakan, bahwa pesan 
jang dikirimkan ke Roma dan Bel- 
grado itu disertai saran, supaja da- 
mai dan kekal dengan djalan perun- 
dingan2 jang didasarkan atas keada- 
an baru jang ditjiptakan oleh kepu- 
tusan Amerika dan Inggris itu. 

Radio Belgrado pada hari Kemis 
malam menjiarkan, bahwa keputu- 
san2 pemerintah Inggris dan Ame- 
rika untuk menarik kembali pa- 
sukan2?nja dari zone di Triesta ada- 
lah konsesi kepada imperialisme Ita- 
lia. Dikatakan, bahwa keputusan itu 
tidak adil terhadap Jugoslavia dan 
berarti pembatalan perdjandjian per- 
damaian dengan Italia. Dikabarkan 
djuga, bahwa dipelbagai kota besar 
di Jugoslavia telah diadakan de- 
monstrasi untuk memprotes keputu- 
san tsb. Di Belgrado sendiri ribuan 
orang berteriak-teriak: ,,Triesta ada- 
lah milik kita” Dan -selandjutnja 
dari Roma dikabarkan, bahwa peme 
rintah Italia sendiri menjetudjui usul 
Sekutu megnenai Triesta. 

Panitia sosial Madjelis Umum 
PBB dalam sidangnja pada hari 
Selasa jl. telah menerima baik se- 

(buah rentjana resolusi jang meng 
hendaki diberikannja hak2 poli- 
tik penuh kepada kaum wanita 

|diseluruh dunia. “ Keputusan ini 
diambil dengan perbandingan 
suara 53 lawan '0 dan 1 blanko 
(Nederland).  Rentjana resolusi 
ini kemudian akan diadjukan ke- 
pada sidang lengkap Madjelis 
Umum PBB. 

pa 
pan Ijatur 

  
ah Perdjoangan Abdulkadir 

Cholis 
il kau ditimang-timang. Kasih 
pi kini hanja tinggal kenangan. 
alam. baka. Hanja harapanku, do'a 
pai ketempat tenang. Demikian- 
dulkadir melawan Cholis. Peranan 
kissahkan disini sebagai anak 

sajang nasibnja tidak beruntung, 
djepit. Tapi apa daja seorang 
nentukan. Djanganlah bersedih, 
sa depan menantimu. 

Dimainkan Di Semarang Tel. 24/53 
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Ba aa 1. e2—e4 Kg8#6 2. ed 
: P9 Yj y P5, ZEBY —e5 Kf6—d5 3. c»—4 TEOe Bata Bi Ii | 89 n Kd5—b6 4, cd—c5 (Atau 
A3 S3 1x Kb1—c3  djuga baik) IM, 2 1,80, AS 4 : . jug ANN, Ma NRP, 1, an KAP. Oh Kb6—d5 5. Mfl—c4 e7— 

Up 7 Tm c6 6. Kbl—c3 (Kurang 
F3 £ tepat, baik segera Md5x) 

ra. KI" lebih “baik 
Kc3x disusul Mc5Sx  ke- 

dudukan hitam kuat) 7. 
Mc4xd5 e6xd5 (Inilah 
anak jg. pegang peranan) 
8. d2—d4? (Sajang, sege- 

ra  Kf3! lebih bbaik) 
Pg5xg2 9. Pd1l—f3 Pg2x 
f3. 10 Koe an 
(Sekarang putih tetap ka-       

Putih :. ABDULKADIR 
lah :.. satu? bidak)a" Eta 
Mc1l—d2 Kb8—a6 125 

a2—a3 Kab-—e7 13. Kce3—a4 Mf8—e7 14. Bhi—gi Kc7—e6 15. 0-0-0 
Ba8—b8 16. Md2—g5 h/—he 17. Mg5xXe7 Re8xe7 18. Bd1—4d3 
Ke6f4 19. Bd3—e3 g7—g6 20. Rc1—d2 b7—b6 21. Be3—43 b6—b5 
22, Kad—c3 a7—a5 23. Kce3-—-a4 Mc8—a6 24. Ka4—b6 Bb3—g8 (Ka- 
rena kedudukan disajap permaisuri kini sudah mati, beralihlah serangan 
hitam disajap radja. Kekalahan putih sekarang tinggal soal tehnis sadja) 
25, Rd2—e3 g6—g5 26. h2—h4 Kf4—e6 Selandjutnja disingkat 27. Bc3 
24 28. Kel h5 29. Kg2 Bh6 301 b4 a4-3t Kel't6:32. AIe3 33 te3 IK 
Bf3 34. Bd3 Bh7 35. Bd2 E5ht7 36. Bgg3 Bf4 37. Bgf2? Be4t- dan 

hitam menang satfi opsir, sehingga putih menjerah kalah pada zet ke-49. 

PROBLEEM 
rang: N. Rutberg. 

Putih: Ral, Ph3, 

Nilai 3, djawaban ditunggu se- 
lambatnja tgl. 19 Oktober 53. 
Berhubung banjak pertanjaan, de 
ngan ini kami djelaskan lagi, ba- 
hwa semua penggemar baik jang 
berlangganan  ,,Suara Merdeka” 
atau bukan, dapat turut serta da- 
lam Tjatur-Indonesia ini. 

DJAWABAN PROBL. No. 24 
(W. J. G. Mees): 1. Rf4 — e5 
(Kuntji-zetnja). Jang betul terima 
dari, SEMARANG: R. M. Soe- 
karno Soeriokoesoemo, A. Nja- 
man, Liem Boen Kwan, R. Soe- 
bardjo,  Rochiem,  Oen Khik 
Kong, Chisban Ismail,  Baroes, 
JIREBON: Moch. O. Wigena- 

pradja, SOLO: Wisnu Barata, 
Usman Maasum, Soewadji,  Ab- 
dullah Sani, Halim Husin, Sri 
Gayatri Marlim, Srijoso, Purwan 
ta, Mardjono, PEKALONGAN : 
Thio Oci Siang, M. A. Ghoni, A. 
Soewondo, 
nadhi, R. Soerosewoko, S. B. Ra- 
hardjo, R. Soemewo, S. Wahjana, 
Sarno, REMBANG: Pamoedji, 
Rahardjo, KENDAL: A. K. Ni- 
am, Soenardi Tjarjohartono, Ka- 
sijo, PURWODADI: R. Moh, 
Herat, WONOSOBO: Prawirohar 
djo (Garung), JOGJA: Sri Sudar- 
jatmi,  Machrus Samad, PATI: 
Moeksan, WIROSARI: S, Adisa- 
broto,, PURWOREDJO: R, Ris-   tanto, KUDUS: Njoo Hwat Siang 

No. 26: Penga- | 
GEN: Sarwono, R. Soetadi, DJE 

Bd7, Bd6 (4, 
buah) Hitam: Ra7, Pb7, bidak h4 ' BOLINGGO: 

(3 buah). 1 | 
Putih djalan dan mat tiga zet. j 

MAGELANG:  Goe-! 

TAJU: Sukotjo bin Samidi, SRA- 

|PARA: Soetojo Mardjono, PUR- 
S.  Karjohusodo, 

UNGARAN: R. S. Hadipranoto 
Nilai no. 23 jg disusulkan: Mach 

irus Samad,  Soetojo Mardjono, 
| Sri Hariadini, Facbrijah, Usman 
'Maasum, S. B. Rahardjo, S. Ka- 
“rijohusodo, Njoo Hwat Siang, Pa 
mudji Rahardjo, Liem Boen 
Kwan, Ambar Adiati, Sardjimin, 
Sumartana Adi,  Oetojo, Giri 
Santosa, R. Soemewo, B. R. Soe- 
joko, Kasijo, A. K. Nam, M.A. 
Ghoni, Baroes, Mardjono, Noto- 
pawiro, Sri Gayatri Marlim, M. 
Sentot, Halim Husin, Sukotjo bin 
Samidi, Soetandar, - M. Afwan 
Shd, Masduki. 

Surat2 kepada/dari "Redaksi : 
Sdr. R. Sarwono, Sragen dan lain2 
pembatija: 

Kombinasi” adalah lain dari 
|..Probleem”, Djawaban utk probl. 
zet-zetnfa memang sudah diten- 
tukan seperti 2 X 2 — 4. Probi, 

ladalah hasil dari tjiptaan, sedang 
kan kombinasi adalah suatu ke- 
adaan jang sering terdjadi dalam 
praktek permainans partai. Dan 
untuk memberi  djawaban jang 

| tepat bagi sesuatu kombinasi ini- 
(lah jang sukar, tergantung dari 
pandai atau tidaknja penggemar 
itu ber-analyse, Kombinasi jang 
kan na menang, mungkin dapat 
didjalankan olehnja dengan hasil 
resmi atau kalah. Nah, ini berarti 
kurang tepat tjaranja berpikir, 
Djadi ,,opgave” kombinasi itu 
bukannja soal kurang praktis, ta- 

i malah berusaha agar kita dapat 
erpikir setjara dinamis,



  

   Ditunggu kedatangannja bulan ini 
dengan Kapal ,, TAWALI” 

ALPINO 1954      

    
    
Depan / belakang. : 
2 1 vrij (Systeem Scooter) 
6200 tiap menit. 
Trommelrem depan / belakang. 
Zweef-zadel. 

Depan / belak dari Motor. 
3 Liter. Tn 
Olie SAE 30 — 1:20. 
1 : 60. 

Warna Abu-abu terang. 
PUSAT PENDWJAL UNTUK DJAWA TENGAH : 

Super Radio Company N. V, 
TJABANG SEMARANG : DJALAN SETERAN (Duwet) 5 

£ DEALERS: 
SEMARANG : DJOKJA: 

| Radio ,TJ1OE? | | Toko TAN JAM AN Djl. Mataram 169 Tugu Kidul 77-79 
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SOLO: SOLO: 

“Toko ,0 N G” Radio ,,S T A R” 
Dji.Ov. Slamet Riadi 92 Pasarpon 99 |   
  

Perhatian : SERVICE dan ONDERDEEL dari ALPINO 
selalu didjamin. Brochure ALPINO dapat diminta pada 
para-Dealers. 

    

  

    —— Hundjuk Bertau Dengan 
Pada sekalian Saudara-saudara dan sekalian Kiauw Pao 6 

Bahua pada hari Saptu tg. 10 October 1953, djustru pada hari peringetan »HARI NATIONAL” - (Chung Hua Min 
Kuo ke 42 taun). AO : 

Bersama ini kita mengundang pada sekalian saudara-saudara dan pada sekalian Kiauw Pao, supaja pada hari jang 
tersebut suka memperluken dateng untuk menjambut hari jang mulia itu. 

Perajaan ini aken dimulai djam 9 pagi, untuk upatjara peringetan ini djuga di adaken Gerak badan oleh murid 
murid sekolah. Terutama perlombaan Olah Raga dan untuk hiburan malem diadaken pertundjukan Tarie-tarian, 

Dengan ini kita banjak 'harep Saudara-saudara dan sekalian Kiauw Po nanti suka merluken dateng, serta sablon- 
nja kita haturken banjak terima kasih. 

Hormat 

Hormat kita, 

Panitya Perajaan Peringetan Hari National 
(Chung Hua Min Kuo) ke 42 taun 
Tn Matari 403-405, Semarang | 

  

  

  

  SARANA NI 

SENAR 

  

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Panitya Pendjualan Mobil Dinas 
Djl. Widjajakrama 3 —  Djakarta-Kota 

PENGUMUMAN 
No. 1/1953 Ima 

Bersama ini dipermaklumkan bahwa Panitya Pendju alan Mobil Bekas dari Pemerin- 
tah, mulai tanggal 10 Oktober 1953 tidak menerima “surat2 permohonan lagi untuk 
membeli mobil Pemerintah jang telah di-afkir. 

, Djakarta, 1 Oktober 1953. 
a.n. Ketua Panitya Pendjualan Mobil Dinas. 

Sekretaris, 

ttd 

  

Jacobson v. d. Berg & Co N.V. 
Sal ea Na : 

  

    

  

Iran ana 
Ma 

  

Be 

Kalau orang merasa agak demam, maka 

dengan penuh kejakinan ditelannja tablet- 

tablet "ASPRO:. Mereka tahu, bahwa WN 

tablet-tablet ini akan lekas sekali meng- £ 

hilangkan demam. Tiap tablet dibungkus — 22) 
dalam " Sanitape” Iklim jang lembab tidak 23” 11 

mempengaruhi sifatnja jang mudjarab itu. 

   
   

     

   

  

  

  

   

  

        

  

   
   

Pendapatan Baru ,, 
Tjap potrek Bintang Ampat 

-rti Aan biasa. Rambut putih kem- 
jegah runtuhnja rambut d.l.I. penjakit jang 

nnja. Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah 
rnja asal pakai sehari dua kali. Gosok sampai 

al pakai selamanja ini Pomade, makin lama 
Juntur dan tidak merusakkan pakaian. 

Boleh mandi, tidak Juntur, akan tetapi sa- 

     
    

    

     

  

   

0.— dan Rp 25.—. 
9b. Harga di Agen sama. 
'Hitamkan Rambut 5 gram Rp 25,— 

Ka Ya 3 "gram: Rp 15,— 
Ngupasan 12 Jogjakarta. 

Kp. Melaju 30 Semarang 
Patjinan Magelang 
Pekodjan 101 Semarang 
Dji. Nanking 17 Madiun. 
Bodjong 6B Semarang. 
Djl. Kaju Tangan, Malang. 

Yaha | Kdaten : 

Bong, Dj. Pemotongan 9 Salatiga. 
ODIN Depan Kusumojudan Solo. 

3 
' Oh -. 

Terbikin oleh 
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|| Besok Malam berb. REX5.16-7.16-9.15 

  

     

    (RAMADANI) KAU 
  

  

AL SNN DAN BA Tong Aa ak 

Di BORONGKAN 

1 (satu) Partij 

Piringan Hitam 
terdiri dari lagu-lagu : 

BARAT, KRONTJONG dan 
TIONGHOA. Banjak lagu bagus, 
satu keuntungan baik ! 

Djangan ketinggalan ! 

DIDJUAL : 
1 (satu) Radio Philips Type 

BX 0ibv (untuk accu) 
1 (satu) Radio Philips Type 

HX 518 (Baru 100 /,' 
Keterangan : GG. BARU No. 18 

SEMARANG 

Pernjata'an Terima Kasih 
Dengan djalan ini kami menghaturkan  diperbanjak M8 

terima kasih kepada sekalian tabib, bapak2 - ibu2, handai- FX 
taulan dan saudara2 jang telah memberi - bantuan moreel # 
maupun materieel selama sakit. - meninggal — dan dima- 
kamkannja saudara kami (di Prampalan Sragen pada tgi. 8 
S Oktober 1953). 

Raden Mas Sediardjo al. Sumartonof 
KELUARGA SUMONEGARAN 2 

SRAGEN. E: 

  

BERHUBUNG SUCCES BESAR | paftar sedia, 
dikirimkan. 

Keterangan : GG. BARU No. 18 

SEMARANG 

HA AL AAL 

bila perlu dapat 

aan 
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ag 2 Sean Png ag ALA JKT CORNER - 

VINCENTE MNANEL 

  

  — AMERIKA oi PARIS) 

         

         

  

  Film jg. DIANUGERAHI 8 ,,0SCARS" 
  

  

  
      

    P-A.Recnautr's Paprir? Tjat- TinTA- pan Katena nm. 

  

  
EXTRA: SI-GENDUT/SI-TANGIS 

  

(Laurel/Hardy) Bertemu HANTU 
INI MALAM PENGH. | RE 5 ae ORA UI Sih 

Bette Davis—Sterling Hayden 

  

Ojagatgn Mala Prem 

|sa 
? 

Film Tiongkok Paling Bara: 
RE PAD THO” (Kutu2 Masjarakat) 
Sebuah film Tiongkok membongkar 
kedoknja manusia bidup dgn. keliuji- 
nan — Kedjahatan— Kebuasan— Keke- | 

SI PAMA 3 Tak | 
DAVID O'SELZNICK : 

Mempersembahkan sebnah film jang | 
gat bagus: 103 

he Paradine Case" || 
dengan: : 

GREGORY PECK—ANN TODD 
| VALLI— Charles LAUGHTON 

    Ethel Barrymore —Charl. Coburn 
dan LOUIS JOURDAN . .. .. 

DJAGA HAR! MAINNJA !   
  MAAN Tanu: 

DIEKARTA : - 

PASANGLAH ADPERTENSI 
— dalam Harian , 

,Suara Merdeka"   

  

        
  

Peran un 
5 | Roy Rogers 31 

      

  

  

    
            

ds T 

I AIN'T HAD NO 
EXPERIENCE WITH 
KIPNAPPIN'S, ROY! 
WHAT DO WE jk 

THE NOTE SAYS: “MIPAS 
JONES, BRING A SACK OP 
YOUR BIGGEST NUGGETS TO 
LONE PINE MEADOW, OR 
YOUR NIECE WILL DIE. NO 

  

    

         

    

MRS, CALLAHAN, NI CAME TO CALL HEK FOR ) PORE GAL! 
f“WHEN DID YOU | DINNER AND FOUND THE / KIDNAPPED 

DISCOVER TILDA / ROOM EMPTY! THAT go ' 
JONES WAS “& NOTE Kp C5 THE 

  

FALLS TO LOOK FOR 
MIVAS JONES 

WYIN 

  
    

w     
       

  

   

  

      
! 

  

TRICKSN L S3 

aa 

   

  

    Li 
2 | 

  

HEAD FOR ROARING --X 

          
— Saja belum mempunjat penga- 

laman tentang perkara pentjulikan, 
Roy. Apa jang harus diperbuat seka- 
rang? 

— Mari menudju  kegerodjogan 
besar untuk mentjari Midas Jones. 

— Surat itu mengatakan: 
»Midas Jones, bawalah 

emas murnimu sekanrong 
kelapangan Lone Pine atau 
keponakanmu akan terbu- 
nuh. Ini sungguh2”. 

   
NG Ui ne WOT! SER | NG 

"— Nj. Callahan, kapan ergkau mengetahui a Jones ' pergi? 
"— Saja memanggilnja untuk makan siang dan mendapatkan kamar- 

nja. telah kosong. Surat itu ada dimedja. 
— Kasihan si Tilda. Ditiulik, sebelum ia makan.   

| 

  

      
Fancy:voile ROBIA jang Indah ini 
tepat sekali untuk bahan kebaja atau 
japon2 berbagaian, teristimewa un- 
tuk didaerah tropis. Terdapat da- 
lam ber-bagai2 warna polos dan 
djuga dengan sulaman2 jang tjorak- 
nja beraneka warna. Tenunnannja 
sangat halus tetapi tahan lama: 
tingan, sedjuk dan segar dipakai 
maupun dipandang mata: dapat 
ditjutji biasa dengan sempurna. Ka- 
cena sjarat tsb. diatas ini ta" meng- 
herankan kenapa Robia ini mendjadi 
'idaman setiap wanita. 
anda TEBILIZED jang djuga 
tertulis pada sisi kain Robia, berarti 
kain ini ta' mengisut dan memakai 
garansi-Tootal jang kenamaan itu, 

A TOOTAL PRODUCT 

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 
' FBerhubung dengan keadaan, belum dapat dibed' 

Misemua tempat dan persediaan tidak selalu tetap adal, 

'@-Hp/x- 313     
  

Ta 8 SL LA LT LL TTL TA LL TR TA LL LL UK 

LYSTAV TOBRALCO LUXORA NORBAR 
dan TOOTAL DASSEN 

Selalu, sedia compleet di : 

Semarang Stores MODE MAGAZIIN 
MODISTE 
TAILOR BODJONG 23 TELF. 1513 

DJUGA 
Baru Terima dari America 
TONY HOME PERMANENT WAVE COMPLEET 
dengan Obat-obatnja. 

Ta TA AL AL LL LA SM LN RL LL 

  

  

  

(here 3 0 ding on “Ange?s” Angas 

kom Bat'dha was cherisbad tao little 

  

Unigue drama of love and regeneration ! 

GRAND 
Bat 79 — 

Jni Malam premiere Ju. 17 4ih.| 
KAY KAYSER—ANN MILLER- 

VICTOR MOORE- KAY KAYSER'S,BAND 

" 
CAROLINA BLUES": " : 

A New kind of blues for you! 

Penuh Lagu2 Njanjian2 jang menarik dan merdu! 

Ketjantikan dan Kegumbiraan ! 
  

Ini Malam d. m. b. (u. 17 th.) 

& MALAY FM PRODLETION: 7D. INDRA 
4456A5-8.45 

BERBARENG 

ROXY 
9. —1—09.— 

BERBARENG 

ROYAL 
5.30-7.30-9.30 

sn ersas 

  

Menarik !— Memikat ! - Menggemparkan 

Akan datang: OSMAN GUMANPI-— NENG YATIMAH 

»TAS TANGAN WANITA" 
  

   
   
    

          

  

  

  

   
    

  

    

      

  

  

    
     

      
      
   

    

     

     

       

THEATER 

SOLO 

Tgl. 7 Oktober 
Km by “AAN” film India da- 

lam Technicolor jang 
Film India paling menang, 

£ icol perhatian, In Technicolor "AAN" memakai 5000 

    

   
   

pemain, memakan 
waktu 3 tahun, mes 
nelan ongkos 
# £ 340.000.— 
Saksikanlah peman- 
dangan? istana jang 
besar hebat, njanjian? 
jang mengharukan, 

1 berpuluh? gadis? pe- 
nari, beratus? sampi 
onta, kuda, dan 
Gadjah, $ 
Tuan akan lebih banjak menjaksikan dari jang 
biasa Tuan lihat dalam film tentangkegagahan bu 

4 dan ketangkasan seorang pahlawan melolos- 
') kan diri dari marabahaja. 
"AAN"menjadjikan segala matjam jang meng Pp 

gemparkan dan mengge " 

      
         

  

     

  

    
    
    
    

      

   

      

     
     

    

    

     
  

        

  

Typ: Pertjetakan ,SEMARANG”  


