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Norbert Shemansky dengan mudah mengangkat caroseri sebuah 
Chevrolet model sport, jang baru sadja. selesai dibuat di pabrik 

  

mobil 
mobil 

Chevroter di Detroit, Amerika, pada tanggal 28 September 1. Pembatja 

  
tidak usah, mengagumi akan -kekuatan orang ini, sebab 
tadi dibuat dari bahan......... gelas katja jang sangat ringan tapi tak bi- sa patah dan petjah. Beratnja tidak lebih dari 3253 kg. Sebelah kanan ialah mobil “gelas” sematjam itu jang sudah djadi. Mobil Chevrolet 
demikian ini mempunjai . 6 Olinder dengan kekuatan 150 daja-kuda 

caroseri mobil 

Penagihan Penghasilan 
Lebih Akan Di-Urus 
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Ketinggalan Pembajaran Jang Harus 
“Dibajar Kepada Pemerentah 

Ada Rp 150-000.000 
PADA HARI SENEN, 19 Oktober 

akan diadakan rapat2 bagian2 guna membitjarakan rantjangan un dang-undang tentang peraturan penagihan penghasilan-lebih jang 
terhutang kepada negeri. Dapat diterangkan, bahwa 
beberapa waktu 

tanggal 8 Djuni 1953. 
Dalam pendjelasannja atas rantja- 

ngan undang? tsb menteri keuangan 
Ong Eng Die a.l. menerangkan, bah 
Wa pada tahun? permulaan sesudah 

pemerintah 
tinda | 

pendudukan Djepang 
menghadapi kesulitan tentang 
kan2 apakah jg harus diambil utk. 
menekan kenaikan harga. Baik da 
lam lapangan pertanian, maupun da 
lam lapangan keradjinan alat pro- 
duksi waktu itu sudah lumpuh, se-| 
hingga barang2 jg di-import ataupun 
jg dibuat dinegeri sendiri boleh di 
“katakan taku semuanja dengan tidak 
memandang harga. 

Selandjutnja diterangkan dalam 
pendjelasan tsb, bahwa sesudah pen 
dudukan Djepang berachir, maka 
keadaan negara pada waktu itu be- 
lum djuga mendjadi biasa kembali, 
sehingga sebelum dapat diusahakan 
suatu distribusi umum ataupun sua- 
tu penetapan harga jg umum di pa- 
sar bebas. 
Tambahan lagi ada pula barang? 

jg sekalikali tidak dapat diawasi 
oleh pemerintah, jakni barang? im- 
port jg tidak tersedia devisennjal 
(transkasi-barter dengan - Singapura, 
Hongkong dil.), barang? import jg 
beredar karena adanja - transaksi- 
barter didalam negeri 
djual kembali oleh mereka jg ber- 
hak akan distribusi dan achirnja ba 
rang2 jg dibuat setempat. 

Jg dapat diawasi pada waktu itu 
ialah barang2 import jg mendapat 
devisen. Sada 

Dalam pendjelasan selandjut- 

  

  

atau jg di- 

  

   
    

    

    

jang lalu oleh presiden telah disampaikan kepa 
da ketua parlemen atas usul menteri keuangan 

       

gantian Gubernur Suma- 

Tas Se Me an Ba 
djadi gubernur Sumatra Utara 

radja menjambut . pengangkatan 

orang jang lahir dan bertahun- 

bahan masjarakat didaerah Atjeh 
dan menjusun kembali masjara- 

  

   
            
   

    

Yak Perduli Dgn 

pengorbanan jg harus diberi 

tudjuan dari 
pasukan2-nja 
kemerdekaan penuh 
Nadjib. 

Kami tetap jakin, bahwa Jam 
bat laun kami akan mendapatkan 
hak-hak kami, meskipun menelan 
ongkos besar. Nadjib menerang 
kan, bahwa pedati2 jang diutjap 
kan oleh pemimpin2 partai kon 
servatif pada kongresnja di Mar 
gate adalah ,,bertentangan dgn 
piagam Perserikatan  Bangsa2.” 
Dalam suatu keterangan kepada 
pers Nadjib menerangkan, bah 
wa pedato2 pemuka2 Inggris itu 
memrpunjai tiga maksud: I. - Un 
tuk mejakinkan kepada rakjat 
Sudan, bahwa Inggris tidak ber 
sedia untuk menjingkir dari Me 
sir dan untuk mempengaruhi pe 
milihan umum jang akan datang 
di Sudan. 2. Untuk memberikan   

jLa.d. oleh parlemen 

undang2 ini 

dengan suratnja 

  

Pro & Contra 
Gak: hsiiha 

Suara2 Mengenai Peng- 

tra Utara 
BERKENAAN 

  
kalangan terkemuka di Kuta 

mr. Amin ini dengan rasa puas. 

bahwa peristiwa Atjeh akan da 

singkat. Kalangan tsb. selandjut 
nja menjatakan pendapat mereka 
bahwa gubernur Amin sebagai se 

kepuasan bagi kaum konservatif 
jang reaksioner dan 3. Untuk 
menimbulkan suasana menantang. 
Nadjib menegaskan  tekadnja 
akan kemenangan terachir bagi 
Mesir ,,lambat laun meskipun de 
ngan pengorbanan jang sebesar- 
nja.” 

Reaksi Inggris tentang ke 
terangan major Saleh 
Salam. 

Dari London A.F.P. mewartakan, 
bahwa pengumuman- hari Sabtu di 
Kairo oleh menteri 
sional Mesir Saleh Salam jg menu- 
duh Inggris melanggar 

lam perundingan di Kairo mengenai 
hari depan daerah terusan Suez di 
anggap oleh kementerian luar nege 
ri Inggris sebagai ,,kurang benar.” 
Dalam suatu komunike singkat, ke- 
menterian luar negeri 
kan, bahwa keterangan menteri bim 
bingan nasional Mesir itu dalam be 
berapa hal adalah tidak benar. De- 
legasi Inggris sedikitpun 
langgar 
umuman isb. Pemerintah Inggris ti- 
dak bersedia memberikan komentar 
lebih landjut mengenai soal tsb. 

bimbingan na- 

djandji da- 

mengumum- 

tidak me- 
djandji, demikian “peng: 

Sementara itu kalangan2 diploma- 
tik di London menundjukkan, bahwa 
keterangan itu adalah komentar per 
tama di-ibukota 

|bukanja kembali perundingan tidak 
resmi antara Inggris dan Mesir pa- 
da tgl. 31 Djuli. Kenjataan 
anggap sebagai suatu tanda, bahwa 
keadaan sekarang ini dalam perun- 

Inggris sedjak di 

ini di 

tahun tinggal “di Atj h, selain Ba menarik perhatiannja peme- 

mendjadi pegawai negeri telah 
lama pula berhubungan dengan 
pemerintahan sipil selaku badan 
pekerdja dewan pemerintah dae |, 2 Wis tah Atjeh, pernah pula m endifadi ton hari Mingg 

gubernur 
dan kemudian diangkat mendjadi 
komisaris pemerintah pusat utk. 
Sumatra Utara, dengan sendirinja 
dapat diharapkan mengetahui be j 
nar-benar seluk-beluk segala pero tapi komentar resmi bertalian dgn. 

keterangan ini tidak diberikan, demi 
kian. UP. Ditundjukkan, bahwa 'ke- 
dua belah fihak melakukan perundi 

' muda Sumatra Utara 

dewasa ini sedang ber 

pan, bahwa perundingan 

Mesir di Kairo mengenai hari depan 
daerah terusan Suez hendaknja dja- 
ngan sampai terhenti, 

hari Sabtu ingin ditjegah oleh Ma- 

intah Inggris dan bahwa situasi di 
anggap genting. 

Reaksi di. Washington. 
Kalangan2 pemerintah di Washing 

menjatakan hara- 
Inggris— 

sebagaimana 

or. Salem dalam keterangannja. Te- 

  

nja Tn bahwa : na m bahaja. Semua  golo |ngan bilateral tanpa turut  sertanja lam tahun. 1951 kewadjib: menganggap mr. Amin | Amerika. 
neto penahan pamemeliik” untuk Atjeh, demi 

Sega Se SRI “ F “kalangan terkemuka tadi. : telprijsbesluit” dari men Per eri 2 paten atau kawedanan dan daerah 

  

dagangan dan perindustri: 
waktu itu (putusan tgl. 
1951) ditentukan, bahwa pembe 
basan jang diberikan berdasarkan 
.besluit . storting ' meeropbrengst 
importgoederen” ditjabut kebai 
sehingga otomatis Ea j 
rat untuk pembeb 

pada 
SA 

  

    

    

     

    

|. Ketua perwakilan 
jah daerah Atjeh, Abduhsjam mene 

Mohammadi- 

gaskan bahwa Muhammadijah Atjeh 
'menjokong pengangkatan mr. Amin 
ini dan bahwa partainja jakin pula 
akan kebidjaksanaan mr. Amin agar 
eristiwa Daud Beureuh itu: selekas 

ngkin dapat diselesaikan. 

  
    

sekelilingnja 
daerah Atjeh hingga kini tetap ber- 
djalan lantjar, demikian overste Su- 

dan organisasi2 

sadja. Staf keamanan 

tikno. (Pia). 

Anti 
Hakim. 

Sementara itu 20 Partai2 politik 
Islam. di Sumatra 

kepindahan . Abdul 

maksud, jakni kewadjiban menje | Da : : : : en an : . Tn RU KE ".Overste tituler Sutikno dari staf jg menjokong  kebidjaksanaan Gu- 
an penghasilan-lebih. jang diper | keamanan daerah  Atjeh atas perta-, bernur Abdul Hakim, setelah men- oleh. e NN ee : i : 2 i 

$ talkla" “Kiu Jajaan koresponden P.I. Aneta di Ku dengar pemindahannja  menjatakan, 
Menurut taksiran ketir lan taradja menjatakan bahwa koordi- bahwa pemindahan - Hakim adalah     pembajaran itu se 

berdjuntitah lebih 
000.000.— (dibagi atas bul: 
para debitur jg. masih terh 
atau 12150 Laga ur 

    

   

  
  

   3 

disetor kedalam - 
pai pertengahan 

     

  

    

   

    

     

lat ig tak dapat ditandingi 
ita ambil bagian dalam per 
tandingan untuk pertama 
kali ita. Pertandingan2 ter 
sebut direntjanakan sebagai 
salah satu atjara dari pera   

'djumlah total 
sebanjak bulat Rp 1 Maan ieh Ki Hp Ol 

Gk 
| menjeberang kepada golongan Beu- 
Ireuh, begitu pula beberapa pegawai 
Ipamongpradja lainnja. Oleh karena 

.litu, demikian overste 
Jadaan memberi kenjataan adanja va- 

Jitu perlu dibentuk suatu badan jg 
| Itugasnja dalam garis besar bersama- 

Jan dengan apasjg disebut staf kea- 

Hu dapat mengurus ibu-kota kabu- 

(pegawai jg bertugas pemangku resi- 
sam |den koordinator Atjeh telah mening 

han ini mendjadi impotent. Menurut 
pendapat 

'Imanan daerah Atjeh. 
| Diterangkan lebih Iandjut 
'|daerah2 jg hingga kini masih dikua- 
(sai oleh gerombolan pengatjau ia- 
'Hlah Takengon dan Blangkedjeren, 

|lig mengantjam memblokir 

(Ihankan ketenteraman     jaan suatu hari raya. 
  

t 

    

Iduhan besar jg pertama oleh kaum 

lah, 'hnatorschap di Atjeh masih perlu di tindakan tidak  bidjaksana. 
50. keadaan '! djutnja dituntut supaja pemindahan 

sekarang ini. Di ' Hakim ditindjau kembali dan di ba- 
adakan, terutama dalam 

jg dialami seperti 
9 terangkan selandjutnja bahwa pada talkan, dan supaja 

hari pemberontakan Daud Beureuh, rang ini dibubarkan. 

galkan tempat kedudukannja dan 

Sutikno, ke- 

cuum dalam pemerintahan Te 
dan dengan sendirinja - pemerinta- 

Overste Sutikno sebagai 
pengganti koordinatorschap di Atjeh 

bahwa 

sedang fihak pemerintah praktis ba   
ngah guna membantu polisi negara 

Idan setempat dalam aksi mereka un 
tuk menindas kampanje kaum tani 

djalan2 
besar. Menteri dalam negeri telah 

||memerintahkan kepada. dinas2 kea- 
manan dan polisi untuk memperta- 

dalam  kega- 

Selan- 

Kabinet  seka- 
Di tegaskan, 

bahwa penempatan Gubernur baru 
di Sumatera tidak akan. lebih men- 
djernihkan suasana politik di. Suma- 
tera. Selandjutnja menurut harian 
,Lembaga” di Medan 20 organisasi 
tsb mendesak djuga pada PB. Nah- 
datul Ulama supaja keluar dari Ka 
binet. Demikian kawat jg disampai- 

' kan oleh Mobaligh Islam Medan ke 
pada Antara. Sementara itu Komi- 
sariat CC. PKI Sumatera menjam- 
paikan pernjataan kepada Antara jg 
antara lain menjatakan tindakan Ka 
binet Ali untuk memindahkan Gu- 
bernur A. Hakim adalah ' bidjaksa- 
na, akan tetapi akan lebih bidjaksa- 
na lagi apabila langsung diadakan 
pemetjatan dan penuntutan  terha- 
dap A. Hakim (Masjumi) sebagai 
Gubernur karena  kesalahannja jg 
harus dipertanggung djawabkan. ten- 
tang berbagai peristiwa jg menjedih 
kan didaerah ini. 1 

Kaum tani terhitung mulai hari Se- 
nen pagi mengumumkan suatu pe- 
mogokan sebagai protes terhadap 
menurunnja harga hasil pertanian. 
Kaum tani setempat diantaranja ba- 
njak kaum ,,agitator komunis” ig 

menjelundup mengantjam akan 
memblokir semua lalu lintas diselu- 
|ruh Perantjis tengah dan melumpuh 

nisun In 
Bagaimanapun Besarnja 

PRESIDEN MOHAMMAD NADJIB dari Mesir hari 
gu jl. menerangkan, bahwa Mesir telah bertekad untuk mengusir 
garnisun Inggris dari daerah Pas Suez, betapa besar pun 
jang ditudjukan selaku djawaban kepada partai konservatif mene 
gaskan hari Kemis, bahwa Inggeris bermaksud terus menduduki 
daerah terusan Suez jang strategis itu. Nadjib menerangkan, bah 
wa Inggris tidak akan dapat terus mengindjak kakinja tanpa perse 

Mesir, ,,bahkan meskipun Inggris melipatgandakan 
disana”, ,,Kami telah bertekad untuk mendapatkan 

Gan kedaulatan bagi negeri kami,” demikian 

LS TAHUN KE VIII. No, 108. 
  

  

Pengorbanan Jang 

Ming 

suatu keterangan resmi 

  

U ni versitetKris- 
ten Indonesia 
Akan Dibuka Di 
Sk 
Didapat kabar, bahwa pada tgi. 

15 Oktober j.a.d, akan diadakan upa 
tjara. pembukaan Universitet Kris- 
ten Indonesia. jg diselenggarakan 
oleh Jajasan Universitet Kristen In- 
donesia Salemba 10 Djakarta. Uni- 
versitet tsb akan “mempunjai 2 Fa- 
kultet, jaitu Fakultet Ekonomi dan 

Fakulter Sastra dan Filsafat dengan 
Sub-fakultet2 Pendidikan dan Baha- 
sa Inggris. 

Jg akan mengadjar  antaranja ia- 
lah: Dr. Mr. T.S.G. Mulia, Mr. J. 
Pulungan, Dr. C.L. van Doorn, Drs: 
Tan Tek Heng, Dr. W. Thomson, 
Drs, A..van de Meer, H. yan der 
Waals dan lain2, 

  

MAKAM W. R. SUPRATMAN 
DIBANGUN 

Dari Konsulat Kebudajaan Su 
rabaja didapat keterangan, bah 
wa tgl. 28-10 iad. 

  

  

  

Amerika 

Setudjui 

| AMERIKA pada malam Selasa 
mengatakan kepada RRT dan 
(Korea Utara, bahwa ia sedia me 
ngadakan pertemuan di Pammun 
jom pada tgl. 26 Oktober ja.d. 

Dasar2 Disiplin Untuk 
Penjelesaian Soal 17-10 

Surat KSAP Simatupang Kepada Pemerintah 
Undangan RRT Utk BERHUBUNG DENGAN masalah penjelesaian peristiwa Konperensi Pan- 17 Oktober, KSAP Djenderal Major T, B. Simatupang mengirim 1 NA surat kepada pemerintah melalui Menteri Pertahanan, jg turunan munjom nja disampaikan kepada pers, se lengkapnja berbunji sbb.: Bebera 

pa hari lagi maka kita akan mengalami ulang-tahun dari apa jg 
disebut peristiwa 17 Oktober. Berhubung dengan itu, maka 
gai Kepala Staf Angkatan Perang, saja merasa berkewadjiban utk. 
mengemukakan kepada pemerintah, bahwa demi kepentingan ne gara dam angkatan perang, peristiwa itu beserta kedjadian2 
mendahului dan menjusulinja, perlu diselesaikan, 

guna membitiarakan dan menen 
tukan tempat serta komposisi kon 
erensi politik Korea. Selelu itu 

Amerika menjatakan bahwa wa 
kitnja akan bersedia djuga mem 
'bitjarakan tentang komposisi kon 
perensi tsb. Sikap Amerika - itu 
diterangkan dalam nota jang diki 
rimkan kepada RRT dan Korea | 
Utara melalui Swedia sebagai dja 
waban usul2 RRT dan Korea 
Utara supaja mengadakan perte 
muan pendahuluan di Panmun- 
jom untuk konperensi politik jad. 
(Nota tsb. dikirimkan ' setelah 

diadakan pertemuan pada Senen 

Saja berkejakinan bahwa peris 
tiwa 17 Oktober itu beserta - ke 
djadian2 jang mendahului — dan 
menjusuli harus segera diselesai 
kan berdasarkan kebenaran, ke 
adilan, hukum dan disiplin. 

Sampai sekarang banjak  ter- 
siar tjeritera2 dan tafsiran2 jang 
berlain-lainan | sekitar peristiwa 
17 Oktober itu beserta kedjadi- 
an2 jang mendahului dan. menju 
sulinja. "Oleh «sebab itu penjele- 
saian hanja mungkin apabila ter 
lebih. dahulu “dapat dipastikan 
oleh suatu badan jang 'objektief 

      

  

seba 

jang 

5000 Serda- 
du Tewas 

Kekalahan Perantjis Se- 
lama 9 Bulan 

PASUKAN” Vietnam Ho Chi 
Minh telah menewaskan lebih 
dari 5000 serdadu Uni Perantjis 
selama 9 bulan jang pertama dari 
tahun ini, demikian menurut 

  

Kebenaran tjeritera? dan tafsiran? 
siaran Radio Peking pada hari 

  

Coup Di 
Kuweit? 

Mubarak Mau Rebut 
Kekuasaan Daerah 

Minjak   
MENURUT orang2 Arab jang 

sampai di London. dari Teluk 
Iran di daerah Sheikh Kuweit jg 
kaja dengan minjak itu telah ter 
djadi coup. K.B. Arab mengabar 
kan pula, bahwa kapal2 perang 
Inggris telah didatangkan untuk 
meronda pantai Kuweit. Menurut 
kabar2 jang tersiar telah  diada 
kan usaha2 untuk menggantikan 
Fahd el Sabbah, keponakan Emir 
jang sekarang ini, untuk meme- 
gang tampuk pemerintahan. 

Dikatakan, bahwa kepala pasu 
kan2 keamanan Kuweit,  Abdul- 

coup itu. Sebagai diketahui dae 
rah Sheikh tsb. adalah suatu ne- 
gara merdeka dibawah perlindu- 
ngan Inggris dan kongsi minjak 
bersama Inegris/ Amerika — mem 
punjai konsesi tambang? minjak 

Sheikh dari jang kaja disana. 

lah Mubarak, jang mengadakan - 

.kempur 

petang diantara Amerika, Korea 
Selatan dan 15 negeri jang -ber 

di Korea. Selandjutnja 
"Kementerian Luar Negeri Ameri 
ka mengatakan, bahwa pembantu 
Menteri Luar Negeri, , Arthur 
Dean, berharap akan dapat be 
rangkat ke Panmunjom pada 22 
Oktober jad. bila RRT dan Ko- 
rea Utara menjetudjui nota itu. 
Mengenai konperensi politik RRT 
dan Korea Utara sebagai diketa 
hui, menghendaki adanja konpe 

#dilan jang bebas, seperti jang ter 

tadi, sehingga untuk selandjutnja 
akan djelas pula apa jang telah 
terdjadi dan apa jang tidak ter- 
djadi. 

Saja, berpendapat bahwa dalam 
keadaan sekarang, badan satu2- 
nja jang dapat mendjalankan hal 
jang tersebut diatas ialah penga 

dapat dalam negara kita. Agaknja 
tidak perlu diuraikan bahwa pe 
njelesaian djuga harus sesuai dgn 
perasaan ,keadilan jang hidup di 

Senen. Siaran tsb. jang mengutip 
sebuah komunike dari Tentara 
Kakjat Vietnam selandjutnja me 
njatakan bahwa pihak Perantjis 
telah menderita ,,pukulan2 jang 
hebat” dibagian selatan Indo Chi 
na selama masa tsb. 

orang jang terkaja sedunia. 
(Antara-AFP) 

Tak Tjari 
Pindjaman Berita NCNA jang ditangkap 

oleh Reuter di Hongkong dalam 
pada itu mewartakan bahwa pa 
sukan2 gerilja Ho Chi Minh da| nahu Tentang Tugas 

Kuweit terkenal pula sebagai se 

Kemlu Tidak Tahu Me- 

Chen Cheng, hari Minggu meng- 

rensi medja bundar dan  ikutnja |kalangan anggota? angkatan pe 
Sovjet, India, Birma, Indonesia rang kita dan dikalangan anggo- 

ta2 masjarakit. kita umumnja, 
sebab suatu tindakan jang tidak 
sesuai dengan perasaan keadilan 
umum pasti tidak. akan dapat 
memberikan hasil2 jang kekal. 

dan Pakistan. Sedangkan” Ameri 
ka menghendaki diselenggarakan 
hja konperensi #,dua 'fihak” dan 
ikutnia 16 negeri jg bertempur 
di Korea. (Antara) 

Pemeriksaan perwira2. 
Penjelesaian haruslah sesuai dgn. 

dasar2 negara hukum. Oleh karena 
peristiwa 17 Oktober beserta kedja- 
dian2 jg mendahului dan menjusuli- 
nja telah berada: ditangan . Kedjak- 

saan Agung, dapatlah dilahirkan ke- 
jakinan bahwa  penjelesaiannja akan 

TAIWAN AKAN PILIH 
PRESIDEN BARU. 

Perdana menteri Kuomintang, 

umumkan dengan resmi keputu- 
san pemerintah “Taiwan untuk   dengan hari seperempat abad 

lagu kebangsaan ,,Indonesia Ra-- 
ya”, akan diletakkan batu perta' 
ma bangunan makam W. R. Su 

sia Raya” tsb. di Surabajz 

bertepatan | 

(memilih presiden dan wakil pre- 

pratman, pentjipta lagi ,Indone "reog 
"1954. 

melalui saluran2 hukum. Sampai se- 
karang sedjumlah perwira2 telah di 
periksa atau didengar oleh  Kedjak 
saan Agung: mereka berhak untuk 
mengetahui apakah terhadap  mere- 
ka terdapat tuduhan bahwa mereka 

siden jang baru dan pembentuk- 
an suatu front anti Komunis. Me 
nurut rentjana, soal2 itu akan di 

dipermulaan tahun 

  

—Kata Mr. 

hal ita dilakukan sekarang ini, 
nambah kesulitan2 , 

pembitjaraan mengenai anggaran 

  

Okupasi Ta- 
nah Liar 

700 HA. Tanab  Perke- 
bunan Di Kediri Didu- 

|. duki Rakjat 
MENTERI negara urusan agra 

ria, Hanafiah, atas pertanjaan me 
nerangkan, bahwa masalah okupa 
si tanah dengan setjara tidak sjah 
di Kediri perlu mendapat perhati 
an. Gubernur Samadikun dari 
Djawa. Timur, baru2 ini telah 
memberikan lapyran mengenai 
soal, tsb. Menurut menteri Hana 

Akan Menambah Kesulitan? 
Bila Djabatan KSAP Diisdakan Sekarang Ini 

, /WAKIL KETUA satu parlemen Mr. A. Tambunan Senin pa- gi tiba di Minahasa dari Djakarta don kapal dan menerangkan, bahwa mengenai berita akan diti adakannja djabatan KSAP, kalau 
£ menurut pendapatnja 

1 jang sudah ada dan 
pembitjaraan mengenai kedudukan KSAP 

nan atau setidak2nja sampai pem bitjaraan 
undang2 pokok pertahanan negara. Keterangan itu diberikan oleh Mr. Tambunan berkenaan dengan adanja berita pers menuruf ka- langan jang berdekatan dengan kabinet bahwa pemerintah telah 
memutuskan meniadakan djabat an KSAP. : Ta 

telah . melanggar undang2 negara 

atau tidak. Sekiranja terhadap mere 
ka, terdapat tuduhan2 bahwa mere- 

maka terhadap merek dengan sen- 
dirinja berlaku : pasal 14 “ajar I "Tar 

.A ubunan YUDS: Republik Indonesia, jg ber- 
bunji: 

»Sefiap orang jg dituntut karena 
disangka melakukan sesuatu peristi- 
wa pidina berhak dianggap tak ber 

akan me- | salah, sampai dibuktikan kesalahan- 

belandja Kementerian Pertaha- 
mengenai . rentjana 

dalam sidang itu diberikan segala 
jaminan jg telah ditentukan, dan jg 
perlu untuk pembelaan.” 

Disiplin adalah djiwa dan da- 
sar angkatan perang. Oleh sebab 
itu penjelesaian peristiwa 17 Ok 
tober beserta kedjadian2 jg men 
dahului dan menjusulifja harus 
lah sesuai pula dengan — dasar2 
disiplin. 

Saja merasa berkewadjiban un 
tuk menjampaikan kejakinan saja, 
bahwa setiap tindakan jg mung 
kKin dimaksud sebagai - tindakan 

nan pertahanan selama ini. Mr. Tam kearah penjelesaian, akan tetapi 
bunan menerangkan bahwa penun-'jang dapat: ditafsirkan sebagai 
daan persoalan mengenai KSAP itu,' Usaha untuk menutupi kebenaran 
karena kedudukan KSAP adalah sa- serai pen an Drone Ver 2e . ana serta kedjadian2 jg mensahului 
lah'satu furiksi jang paling tinggi da Gan menjusulinja, setiap tindakan 
lam susunan negara kita dan-ia jang melukai perasaan keadilan, 
menghendaki djangan sekali2 penia setiap tindakan jang dapat ditaf 
daan djabatan KSAP itu dilakukar Sirkan sebagai usaha2 untuk me 
dengan peraturan pemerintah sebab ngelakkan djalan hukum, pasti 
kesan tidak dapat dihilangkan pera-| tidak akan mendekatkan penjele 

Ditiadakannja djabatan ' tersebut 
dikabarkan akan dilakukan melalui 
peraturan pemerintah mengenai orga 

nisasi- kementerian pertahanan jang 
menghapuskan  djabatan Kepaia 
staf Angkatan Perang sebagai susu- 

  ka telah melanggar unding2 nesara,| : i : “ 2 22 pung. Tengah telah didapati- suatu? 
sugama”, jg bernama ,,Aliran Islam . 

ia mengharap supaja nja dalam. suatu. pengadilan menurut 
ini diundur Sampai Jaturan2 hukum jg berlaku, dan ia 

ilam penjelidikan 

  

fam serangan? pembalasan mere 
ka di distrik2 sekitar Saigon pa 
da bulan jang lalu telah menim 
bulkan kerugian 250 orang dipi 
hak pasukan2 Perantjis, merebut 
5 buah kedudukan dan meneng 
gelamkan “atau merusak 7 buah 
perahu angkatan laut. 

Dikatakan pula bahwa sedjum 
lah besar alat2 sendjata dan me- 
siu telah dirampas dari pihak 
Perantjis disebelah  timur-laut 
Saigon pada tgl. 12 September jl. 

Aliran Is- 
lam Sedjati 

Lagi ,,Agama“ Baru Di 
Lampung 

Mukarto 
KEMENTERIAN “ Luar Negeri 

tidak tahu menahu tentang berita jg 
mengatakan bahwa Duta Besar In- 
donesia untuk Amerika,  Mukarto 
mendapat tugas dari Pemerintah Re 
publik Indonesia untuk mengusaha- 
kan masuknja pindjaman dari ,,Fo 

ta dollar. Demikian keterangan jg 
didapat Antara dari pihak Kemente 

rian Luar Negeri. . Kalangan Kabi- 
net pun menerangkan tidak tahu me 
nahu tentang berita itu, jg menurut 
wartawan Antara jg baru pulang da 
ri kundjungannja kesidang umum 
PBB Gi New York, tersiar di New 
York. Dalam hubungan 'ini “dikata. 
kan oleh kalangan itu, bahwa Mu- 
karto sebagai Duta Besar di Ameri 
ka seperti Duta Besar Indonesia di 
lain2 Negeri sudah selajaknja ' ber 
usaha untuk menarik perhatian ba:   

DIDESA  Girikarto Bedeng 67 
Way Sekampung «kabupaten  Lam- 

Sedjati”, jg di-ikuti oleh “ kira-kira 
16 orang anggota laki2 dan wanita. 
Agama tsb mempunjar suatu organi 
sasi dengan susunan pengurus jg terj 

diri dari ketua, wakil ketua, penulis ' 
dan bendahara. Bagaimana sifat2 sej 
landjutnja dari djenis agama ini ma' 
sih belum diketahui dan: masih da-! 

instansi2 — agama 
daerah tersebut. 

Ae 

  

gi penanaman modal ke. Indonesia, 
tetapi tentang tugas istimewa da- 
lam hal ini tidak diketahui -adanja. 

»Permata”, salah sebuah dari- 

pada enam kapal pengangkut 
ig dipesan oleh Djw. Pelaja- 
ran dari pabrik kapal N.V. 
E.J. Smit & Zonen di Wes- 

terbroek Nederland, telah ti- 
ba di Indonesia. Pada tanggal 
10. Oktober ,,Permata” “telah 
mengadakan pelajaran pertjo- 
baan dengan ditumpangi oleh 
pembesar2 berhubung dengan 

penjerahannja. 

reign Investment” sebanjak 150 dju 

turan pemerintah jang demikian itu saian, dan pada achirnja akan fiah, di daerah Kediri 700 ha. | .: na 2 £ Ten ts kepunjaan ' H:V.A: “pada dimaksudkan untuk menjingkirkan merugikan dan  membahajakan 
persoon KSAP. Mengenai soal per-! bagi angkatan perang dan negara waktu imi sudah diduduki rakjat 

dengan setjara tidak siah. 

Sebelum perang HVA didaerah 
tsb.: menguasai tamah seluas 
16.000 ha jang ditanami sisal, 
lebu, tapioka. ' Semasa revolusi 
tanah2 itu telah diduduki rakjat. 
Sesudah revolusi selesai kepada 
HVA oleh pemerintah telah di 
kembalikan 3.700 ha untuk di 
pergunakan bagi perkebunan. Te 
tapi pada achir2 ini okupasi tanah 
ini meningkat lagi, sehingga 700 
dari 3700 ha tanah itu telah di 
duduki oleh rakjat setjara tidak 
sjah. 

Menteri Hanafiah menjatakan,     bahwa  okupasi tanah itu suatu 
masalah jang dihadapi bukan sa ' 
dja di Kediri, tetapi djuga didae- 
rah2 lainnja. Pemerintah akan | 
berusaha menjelesaikannja setja- | 
ra umum. Dalam waktu singkat 
dapat diharapkan, bahwa peme- 
rintah akan mengadjukan suatu 
rantjangan undang2 kepada par 
lemen, jang mengatur penjelesai 
tan okupasi tanah itu. Atas perta 
njaan menteri membenarkan, bah | 
wa dalam rantjangan undang? itu ' 
dimasukkan  sanctie — hukuman 
latas okupasi tanah tidak sjah itu. 

(Pia) ' 

|   
: 1 Lalu Lintas Seluruh Perantjis Akan Diblokir 

truck, 
Segera sesudah — perintah menteri 

| dalam negeri, pasukan2 — keamanan 
|dan polisi memasang stelling pada 
|simpang2 djalan jg strategis di sua- 
|tu daerah jg luas mulai dari tanah2 
|rendah dipantai Atlantik sampai ke 
arah pedalaman di sebelah Kara 

  

|pang bersedia dan mampu - berikan 

'dingkan lebih landjut. Sedang 

(maka ganti kerugian perang itu ki- 
(ta. perlukan, djadi djanganlah hen- 

     
dan Selatan s arah tau 
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djandjian keamanan dengan Dje- kita. 
pang ' Mr. Tambunan ' menjatakan | Saja ulangi pengharapan saja, pendapat umum mengenai soal ini agar pemerintah segera dapat menje 
kehendaki, supaja lebih dulu disele-  lesaikan peristiwa 17 Oktober beser- 
saikan soal penggantian kerugian ' ta kedjadian2 . ig mendahului dan 
perang dan semua soal jang bersang 'menjusulinja, berdasarkan  kebena- 
kutan dengan negeri itu, misalnja ran, keadilan, hukum dan disiplin, perikanan dll. dan barulah dimulai sehingga segenap tenaga dim angka 
pembitjaraan mengenai perdjandji-| tan perang jg semuanja tlh. mem- 
an umum dengan Djepang. Tetapi' buktikan kesetiaan mereka thd. ne- 
dari pihak Djepang rupanja ada gara dan perdjuangan, djuga pada 
menghendaki supaja soal pengganti- | saat2 jg tersulit tatkala banjak orang 
an kerugian perang itu merupakan telah merasa tjemas dan berketjil 
sebagian dari perdjandjian umum, | hati, dapat lagi bersama2  mentju- 
djadi jang satu tak lepas dari jang Irahkan segala tenaga dan pikiran me 
lain. Kata Mr. Tambunan, saja sen- (reka untuk menghadapi bahaja2 jg 
diri berpendapat hendaknja diselesai mengantjam ' keselamatan — negara 
kan lebih dahulu soal  perdjandjian | dan rakjat kita, bahaja2 mana tidak 
kerugian perang supaja kita menge-. berkurang melainkan bertambah2 da 
tahui sampai seberapa djauh  Dje-|lam bulan? jg terachir. 

Oleh karena persoalan jg saja sing 
gung diatas pada waktu ini telah 
mendjadi persoalan umum, maka sa 
ja sampaikan djuga isi surat ini ke 
pada P.J.M. Presiden, P.J.M. Wakil 
Presiden, Dewan Perwakilan Rakjat, 
P.T, Djaksa Agung pada Mahka- 
mah Agung R.I. dan kepada Pers. 
Demikian surat KSAP  Djenderal 

Major T.B. Simatupang kepada pe- 
merintah. 

ganti kerugian perang itu. 

Tentang djumblahnja dapat dirun 
saat 

prodoksi Indonesia mrosot sekali, 

daknja dipandang sebagai suatu tun 
tutan guna menekan Djepang untuk 
kebangkitannja kembali, tetapi kita 
perlukan untuk pembangunan nega- 
ra. Demikian antara lain Mr. Tambu 
nan, jang Senin siang meneruskan per 5 : BUNG TOMO MENJANGKAL 
djalanannja, KERAS AKAN PEGANG 

PERANAN FILM 
Sutomo (Bung Timo) setelah 

tjam ita. 
Ia menjatakan bahwa sementa 

ra waktu jl, ia memang diminta 
untuk mendjadi pemegang pera 
nan utama dalam lakon Dipone 
goro, sebagai pengganti Dr. A.K. 
Gani, tetapi ia menolak tawaran 
itu dengan alasan, tidak sesuai 
perawakannja, 

(prof) 4 
membatja berita2 sekitar film di main2 gulat , : mana ia akan memegang suatu ditandingi — (untouchables) || BERIBU-RIBU anggauta polisi . tan Tengah. Kaum Perantjis telah peranan bersama-sama dengan dan: pollet desyam dewa "| resmann Perantis busi Minggu mel Kaum 5 An berkali-kali mengulangi, bahwa pe-| Kolonel Dr. Mustopo, telah me 

serta botol2. Mereka mem (lakukan pendjagaan atas simpang2 : merintah perdana menteri  Josepn| Wangkal dengan keras, bahwa ia protes putusan jang ' mem Pajatan ig strategis di Perantjis te-|tani Perantjis sedjak revolusi 1789. (kan seluruh” lalu-lintas mobil dan | Laniel kurang  tjukup mengambil | Mempunjai niatan untuk sema bo'ehkan tukang2 adu gu- 
tindakan2 untuk melindungi pasar 
hasil bumi terhadap 'kedjatuhannja. 
Meskipun, pembesar2  Perantjis ti- 
dak pertjaja, bahwa kaum tani akan 
menggunakan kekerasan sebagai pe- 
laksanaan antjaman2 mereka untuk 
memblokir djalan2 besar, namun pe 
merintah tidak mau ' menghadapi se 

(UP), 

  
(» 
Ta   

      

KSAUSurya 

Simatupang jang 

jang akan segera dikeluarkan itu, 
tan Perang akan dihapuskan, 
tan langsung berada dibawah 

Tugas politik operasionil taktis 
jang sekarang dipegang oleh: KS 
AP akan dipegang oleh Menteri 
Pertahanan sendiri dengan ban- 
tuan beberapa orang penasihat ' 
militer. Selandjutnja dapat dika- | 
barkan, bahwa reorganisasi Ke- 
menterian Pertahanan jang segera 
didjalankan itu, akan disusul pu 
la oleh reorganisasi pada pimpin- 
an territorium seluruh Indonesia. 

Mengenai pemberhentian KS 
AP itu ,Indonesia Raya” menda 
pat kabar, bahwa Menteri Pene- 
rangan Dr. Lumban Tobing telah 
menjampaikan surat kepada Kabi 
net, menjatakan — keberatannja 
atas putusan pemerintah untuk 
menghentikan KSAP itu, karena 
menganggap bahwa putusan terse 
but tidak: bidjaksana. 

Djuga KSAU Suryadar   ma minta berhenti, 
Selandjutnja dapat dikabarkan pu 

la, bahwa dalam waktu jg singkat 

darina Akan 
Minta Berhenti Djuga 
Menteri Pertahanan Akan Pegang Politik 

Cperasionil Taktis 

KEPALA STAF ANGKATAN Perang  Djenderal Major sebagai telah dikabarkan dalam waktu jang sing- kat dengan perantaraan Peraturan Pemerintah 
dari djabatannja kabarnja akan dite patkan 
militer pada Menteri Pertahanan. Da 

akan diberhentikan 
sebagai penasihat 

am Peraturan Pemerintah 
kedudukan Kepala Staf Angka- 

sedangkan kepala staf ketiga angka 
pimpinan Menteri Pertahanan. 

ini KSAU Surjadarmta" akan segera 
mengadjukan permintaan berhenti 
dari djabatannja, setelah dia meng- 
adakan perundingan dengan Presi- 
den jg pada hari Selasa baru kem- 
bali dari perdjalanannja ke Sula- 
wesi, 

Sebab2nja ialah karena beleidnja 
boleh dikatakan sudah tidak di per- 
tjajai lagi oleh bawahannja jg ma- 
kin banjak mengadjukan permintaan 
berhenti. KG 
Sampai hari Sabtu jl, sudah ada 

1L.orang Komodor. Muda. dan pers 
wira2 penting dari AURI jg telah di 
kabulkan — permintaannja berhenti, 
sedangkan 11 orang lagi masih be- 
lum dipastikan apakah permintaan 
mereka akan dikabulkan atau tidak 
oleh KSAU, 
Menurut berita jg terachir sudah 

ada 60 orang jg memadjukan per- 
mintaan berhenti jg meliputi djuru2 
terbang jg muda sampai kepada pe 
gawai2 tehnik, fotografie, navigator 
dan djuga 10 penerbang? jg menda- 
pat latihan di India, 
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Mengagungkan Dini 
  

— — — -— —. Pahit-pahit perlu djuga disinggung-singgung disini. Se- 
lama 8 tahun sesudah proklamasi hingga sekarangpun tampaknja banjak 
tanda-tanda jang menundjukkan bahwa kita masih belum bosan-bosan 
untuk selalu ”mengagung-ngagungkan diri”. Kita masih sadja gampang 
membangga-banggakan, seolah apa sadja jang dari Indonesia ini, selalu 
nomor satu. Perdjoangan kita nomor satu: dengan mudah melupakan 
bahwa perdjoangan kaum Maguis di Perantjis, Partisan di Yugoslavia, 
kaum pedjoang Tiongkok, kaum Vietminh dll tak kalah hebat dengan 
werdjoangan kita. Kita gemas mengatakan atau mengira, bahwa negara 
kita terkaja sendiri seluruh dunia. Kaja dengan bahan mentah jang dibu 
tuhkan dunia: dan karenanja dunia luar jang membutuhkannja harus 
tunduk pada semua keinginan, dan sjarat2 kita sendiri kalau mereka 
ingin mendapatnja. Kita selandjutnja gampang terpikat untuk mengira, 
bahwa kebudajaan kesenian dan segala utjapan hidup rochani kita ada- 
lah jang terbaik sendiri, dan bohwa apa jang ditjiptakan oleh dunia luar 
dalam lapangan itu, hanjalah "tingkatan kedua” sadja. Demikianlah sc- 
terusnja. 

— — — — — Mentaliteit sematjam itu tadi, mungkin baik djuga buat 
konsumsi dalam negeri, Sekedar untuk memupuk rasa kebangsaan jang 
tebal! Tetapi bila mentaliteit tadi sampai terbawa keluar dan bertemu 
dengan dunia-luar, tentu kita gkan mendjadi "ontgoocheld”. Dunia-luar 
mungkin dihadapan kita akan bersikap sopan santun kepada kita teta- 
pi dibalik punggung kita mereka pasti akan ”mengangkat-bahu” ' dan. 
mentertawakan kita. Paling untung mereka akan menganggap kita seba 
gai "negara muda jang kurang berpengalaman”, djadinja jang bagaikan 
anak ketjil jang dimandja-mandjakan — jang sendirinja perlu dimaaf- 
kan — perlu diberi tempo untuk lebih mendjadi dewasa dan lebih ber- 
tanggung djawab. 
sama mi agan Maan Unga Tetapi dunia umumnja tidak sabar. Mereka tidak bisa 
menanti dengan tanpa perhitungan, sampai kita mendjadi “dewasa” pe- 
nuh. Dan seterusnja mereka akan bersikap memalingkan muka dari ki- 
ta, dan mentjari kawan2 lainnja jang bisa bersikap lebih lajak dan gam 
pang diadjak kerdja-sama. Banwa hal ini bukannja chajal belaka, ternja- 
ta dengan pelbagai keketjewaan?2 dalam hubungan kita dengan dunia-lu 
ar jang sekarang mulai tampak kita alami itu. Misalnja: untuk mentjari 
krediet diluar negeri, Mukartc agaknja tidak akan berhasil: oleh karena 
— sebagai kita kabarkan keriaren — dunia luar sudah kurang kepertja 
jaannja terhadap kita. Kini datang lagi berita? baru jang mengabarkan 
tentang susah lakunja barang? eksport kita: karena bukannja sadja ba- 
rang? kita terlalu mahal, tetap! pun djuga karena dunia luar kini sudah 
lama bersiap-siap mentjari negara2 lain jang lebih menguntungkan jang 
bisa mendjadi pengganti Indonesia sebagai penghasil bahan? mentah. 
Dan bila rentjana ini nanti sampai terwudjud, itu akan berarti matinja 
barang2 eksport kita jang berupa bahan2 mentah tadi. Dan begitulah se 
terusnja! Dan hingga sekarang belum ada tanda2 jang menundjukkan 
bahwa tendens keketjewaan2 jang akan kita alami tadi, akan berhenti. 

— — — — — Dan semua keketjewaan2 itu, djangan disalahkan ke- 
pida dunia luar melulu. Dunia-luar bukannja "Sinterklaas” jang sang- 
gup memandja-mandjakan kita. Dunia luar bersikap nuchter, jang 'ber- 
tindak menurut hukum untung-rugi: pertimbangan lajak dan tidak la- 
jak. Pokoknja ia bertindak menurut hukum sosial dan hukum ekonomi 
jang semestinja, jang sama sekali tidak mau tahu atau mau membising- 
kan soal2 sentimen atau kerantjakan (ijdelheid) sebagaimana terlalu se- 
ring kita tundjukkan itu. 

— aa Dan bila kita tidak mau terasing dari dunia-luar, mau tidak mau kita harus menjesuaikan diri dengan sjarat2 jang dikemuka- kan dunia itu. Dan ini mengandung suatu keharusan, supaia kita dari sekarang mulai banjak mengurangi kekurangan? jang masih melekat ke pada kita: diantara jang terutama sifat untuk memandang diri kita seba gai jang "terbaik segala-galanja”. Kegagalan Mukarto dan  merosotnja harga2 bahan2 eksport xita adalah sebagian dari sekian banjak peringa 
tin2 jang perlu kita perhatikan!!"! 2 
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HARGA BERAS NAIK. 

Pada achir2: ini ada tanda2, bhw 
'harga beras jg biasanja diperdagarz 
kan didalam kota Semarang - telah 
naik. Mungkin hal ini disebabkan, 
karena musim patjeklik sudah me- 
mainkan peranan. Diduga bahwa 
harga beras pada achir bulan ini 
akan makin meningkat lagi. Harga 
beras jg kwaliteir sedikit baik sudah 
mentjapai harga kira2 Rp 2,50 
per kg. 5 

RUANGAN LOTENG ROBOH 
58 angg. Tentara luka2 

Sebagian ruangan loteng diudjung 
belakang sebelah kiri luar dari bekas 
Hotel Jansen di djl. Purwodinatan, 
ig kini dipergunakan utk Asrama Ten 
tara di Djl Purwodinatan Semg, pa 
da Selasa siang antara djam 1 telah 
roboh ketanah, hingga mengakibat- 
kan 58 anggauta tentara mendapat 
luka2 dan beberapa orang diantara 
nja mendapat luka berat. Pada wak 
tu itu ruangan tsb sedang dipakai 

gauta tentara, tetapi dengan menda 
untuk ,,apel” oleh sedjumlah 84 ang| 

   
M.M.C. 

| Para pengikut Konperensi Keliling 
Pendidikan Masjarakat seluruh Indo 

| nesia jang hari Sabtu jl mengadakan 
'penindjauan dibekas daerah penga- 
tjauan Merapi Merbabu Complex 
(MMC) diwilajah Bojolali selalu men 
dapat sambutan meriah dari rakjat 
didjamu makan minum sak-kenjang- 
Inja, serba lezad dan enak2. 

Dengan kabar tersebut, Sir-pong 
sungguh gembira. Berhubung selama 
penindjauan para pengundjung itu 
satu kali pun tidak pernah ketemu 
grombolan MMC, dan sebaliknja tju 
ma ketemu dengan makan dan mi- 
num sadja: maka sekiranja para teta 

mu sependapat dengan Sir-pong, ka- 
lau daerah tadi kita sebut daerah 
Makan) Mtinum) C(ompleet). Hidup 

    

  dak lantai dari papan jg tebal men- 
djadi ,,ambrol kebawah, jang mana 
menjebabkan atap dari seng djuga 
ikut roboh. Mereka jang mendapat 
luka2 dalam ketjelakaan ini segera 
diangkut ke RST, dan mereka ini se 
muanja dari anggauta Staf Dekking 
Div. IV jang berasal dari DSS Res. 
Inf. 12. Adapun ruangan jang roboh 
ini jalah serambi dari 5 buah kamar 

berarti djuga S buah kamar dibawah 

kerugian belum diketahui dan me- 
nurut dugaan mungkin disebabkan 
karena bangunan ruangan tsb telah 
tua. , 

Dua orang jang masing2 bernama 
A. tinggal di Kp. Tjabean dan S. da 
ri Kp. Bodjongsalaman Semg. telah 
ditahan oleh jang berwadjib, karena | 
mereka telah merobek2 uang kertas j 
dari Rp.5,—. Adapun mereka mem: 
kukan perbuatan itu ketika mereka ' 
sedang bertengkar dan sebab2?nja be 
lum diketahui. 

KETABRAK TRUCK.   Senin siang antara djam 1.30 se- 
orang peladjar jang berkendaraan 
sepeda ketika akan: memotong dija- 
lan diudjung Djl. Pandanarah  de- 
kat taman Randusari Semg., telah 
ketabrak oleh truck tentara. Pela- 

djar ini terpental sedemikian rupa 
dan mendapat luka2 berat pada ke- 
palanja. Korban -segera diangkut ke 
RSUP dan pengusutan lebih landjut 
dilakukan oleh polisi dan CPM. Ka 
barnja, korban tsb. bernama M. 
tinggal di Kp. Randusari dan pela- 
djar dari SMA Ardjuna Semarang. 

KETJELAKAAN. 
Dikabarkan bahwa konvooi dari 

P.&P.D.PLA.D. Terr IV jang baru2 
ini kembali dari Djakarta ke Sema- 
rang, di Djatibarang salah satu truk 
telah menabrak seorang laki jang 

menjeberang didjalan sehingga seketi- 
ka itu djuga meninggal dunia. Akibat 
dari pada tabrakan tadi, sopir hen 
dak dikrojok oleh penduduk, tetapi 
untung hal ini dapat ditjegahnja ke 
tika fihak jang berwadjib turun ta- 
ngan. Menurut keterangan kesalahan 
terletak kepada korban sendiri jang 
menjebrang didjalan dengan kurang 
ati2.   

atas, jang pandjangnja Lk. 25 m, iei 
bar 4 m dan tinginja dari tanah I.k. | 
4 m. Dengan robohnja ruangan ini ! 

nja mendjadi rusak djuga. Besarnja ' 

MENJOBEK UANG KERTAS. Gn 

MAJ. SUHARSO KE 
BANDUNG. 

. Berkenaan dengan akan kepinda- 
han ketua PSIS, Majoor Suharso ke 
Bandung dalam bulan ini, maka pa- 
da hari Pjum'at, tgl. 16 Okt. '53, 
PSIS akan menjelenggarakan malam 
perpisahan di R.M. Lido pada djam 
19.30. 
HADIAH UNTUK PASAR 
MALAM SEMARANG 

Sebagaimana dikabarkan, mu 
lai tgl. 12 Okt. ini para pengun 
djung Pasar Malam djika nomer 
kartjis masuk tjotjok, tiap2 ma 
lam mendapat hadiah barang jg 
berharga. Panitya P.M.. menga 
barkan, bahwa untuk maksud 

banjak firma2 telah menjum 
bangkan hadiah. Antara lain dite 
rima dari N.V. Godjali, 1 sepeda, 
Harian Suara Merdeka 1 Radio 
Bin, Pusat pembelian tjengkeh 
Indonesia (Kwik Hway Gwan) 1 
radio Bin, General Technical Sup 
ply uang sebesar Rp 250.—, NV 
Kuntodewo 1 radio Bin. Masih 
banjak firma2 jang menjanggupi 
untuk memberi sokongan2 atau 
hadiah jg dapat dikirimkan lang 
sung kepada sdr. Soejadi (RRI) 
Kintelan Baru 18, telp. 610 atau 
sdr. Soekatmo, djl. Lawu 4, telp. 
Tjandi 320. 

KEBAKTIAN PANDU. 
Sedjak awal bulan Oktober hing- 

ga kemarin Pandu Rakjat Indonesia 
Tjb. Semarang telah bergerak ber- 
sama mentjari pakaian tua/uang di 

beberapa daerah Kota Besar Sema- 
rang, guna sekedar meringankan pa 

ra korban Kebakaran di daerah Kr. 
Sari, Barang dan uang kemudian di 
serahkan kepada Panitya di daerah 

tsb. Sambutan dari chalajak ramai 
sangat memuaskan. 

MALAM TJERAMAH. 
Pada nanti tgl. 15 Oktober 1953, 

djam 19.30, dipendopo Kabupaten 
Semg akan diadakan malam tjera- 
mah dengan atjara sbb: 

Sdr. Moeljadi Djojomartono, 
tua DPRD Prop. Djatsng 
membentangkan "Santapan  Rocha- 
ni”edan sdr. Karim Moh. Doerjat, 

ke- 

| Inspektur SR. Kepala Daerah Res- 
sort V tentang 
Rakjat”. 

”Masalah Sekolah 

  

  

PILIHAN ORANG? TERKEMUKA 
DISELURUH DUNIA ........ 

   

akan: 

  
5 ID MaAnNApUN orang2 terkemuka berkumpul, 

lagi2 ternjata, bahwa pilihannja terdjatuh pada 
Parker “51”, pena jang berdiri diatas segala merek 
Bentuk Paker "51" jang baharu telah djauh menda- 
hului zamannja. Ini adalah satu2nja pena jang diper- 
lengkapi dengan tjara-tinta Aerometric, jang teristi- 
mewa mempermudah tjara mengisi dan menuliskan- 
nja. Sekali mengisi berarti beberapa djam terus- 
menerus menulis dengan lantjar. 
Pilihlah untuk Tuan, djuga untuk jang lainnja Parker 
"S1/ jang sempurna ini, Sekarang terdapat di-toko2 
jang ternama. 

1 

new 

Parker 
29 

PERHATIKANLAH SIFAT JANG LUAR 
BIASA INI 

"5 eng PENGATUR SALURAN TINTA " TANDON 
TINTA DARI PLI-GLASSs PERSEDIAAN 

TINTA JANG DAPAT DILIHAT, 

PENA JANG PALING DISUKAI 
DISELURUH DUNIA. 

PULPEN? PARKER ,,51" 
Rp. 480,—, Bp, 400.— dan Rp, 300.— 

Agar tertjapai 
untuk ini dan untuk semua psi 
lainnja, pakailah Parker Guink 
jang memakai Solv-X, 

hasil jang hai 

  

j Distributir tunggal dan Servis-Reparasi : 

. LAWSIM ZECHA & Co. N. V. Nusantara 9 (atas) DJAKARTA 

53241 

Selaennja PARKER 51 — Djuga sudah Tiba dari U. S. A. 
SHEAFFERS Crest de Luxe dgn ,NORKEL PEN" 

» Valiant : 
Pendapatan jang paling baru — Berikut doosnja 

Juwelier TIO Horloger 

  

2 
" 

BODJONG 58 
TELP. 1514 

  

  

Laporan Perdjalanan XIII: 
  

Impian Malaku Utara 
Pertemuan Dengan Seorang Sultan Turunan Bidadari-Ter- 

nate Ingin Pindah — Bahaja Kopra Akan Terdesak 
ne Bahan - Bahan Sintetis 

»SILAHKAN MASUK? ....... 

Pada masa itu pulau Tidore 
belum berpenduduk, itulah sebab 
nja, maka para bidadari sampai 
berani turun ke artjapada. Tetapi 
pada suatu hari, terdamparlah se 
orang pelaut dipulau jang tiada 
berpenduduk tadi. Setelah meli- 
hat ketjantikan para bidadari, si 
pelaut lalu djatuh tjinta kepada 
bidadari jang paling bungsu. Pa 
da suatu hari, selagi para bidada 
ri sebagai biasa turun mandi, 
diambillah oleh si pelaut pakaian 
bidadari jg bungsu tadi, hingga 
si tjantik ini tak dapat kembali 
ke Sorgaloka. Achirnja kawinlah 
pelaut tadi dgn bidadari tersebut 
dan mendapatkan 4 orang anak 
lelaki. Pada suatu hari bidadari 
tadi membagi makanan kepada 
empat orang anaknja. Kebetulan 
waktu itu ke-empat anaknja ini 
duduk pada sebuah batang pohon 
dengan urut-urutan sbb.: Hasan, 
jang tertua duduk di puntjak ba 
tang, jang kedua ditengah-tengah 
batang, jang ketiga agak dekat 
ibunja dan jang bungsu duduk 
ditanah tak pisah dengan ibunja. 

  

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini ' Apotheek NUMA Bo- 

djong 57a dan RATHKAMP Peko- 
djan 19 dibuka hingga djam 20.00. 

TJOTJOKAN NOMER KAR- 
TJIS PASAR MALAM. 

Mulai hari Senin malam jbl. Pa- 
sar Malam Semarang: telah mengiu- 
arkan hadiah" untuk para  pengun- 
djung dengan djalan undian kartjis 
masuk. Kartjis2 jang malam itu men 
dapat hadiah dari nomer 1—10 sbb: 
10746, 11806, 11802, 10789, 13289, 
10895, 12755, 13315, 12723, 10901. 

Berita Daerah 

Ta KATHOLIK. 
Di Tawangmangu Solo baru2 in 

telah dilangsungkan Konperensi Par 
tai- Katholik Daerah Surakarta, di- 
pimpin oleh R. G. Doeriat sebagai 
pimpinan Koordinator Partai Kathc 
lik Daerah Surakarta, dan dikundju 
ngi.oleh 12 tjabang2nja. 5 

Keputusan2 jang penting diantara 
nja jalah: Dengan bulat Tjabang2- 
Partai Katholik Daerah Surakarta 
membenarkan sikap Dewan Pimpi 
nan Partai untuk tidak turut duduk 
didalam Kabinet sekarang, dan mem 
benarkan sikap fraksi Katholik dida 
lam Parlemen untuk tidak memberi 
kesempatan bekerdja kepada Kabi 
net. Dan mengharapkan Partai beker 
dja giat untuk keselamatan Negara, 
melalui saluran? oposisi jang sehat. 

Djuga dipandang perlu D.P.P. se 
gera mengadakan Konperensi Partai 
seluruh Indonesia. Konperensi Par- 
tai seluruh Djawa Tengah pun dipan 
dang perlu segera diadakan, terutama 
berhubung dengan kepergian Koor 
dinator Partai A. Suhari keluar ne- 
geri. 
Mengenai situasi daerah, mengan 

djurkan kepada  anggauta? D.P.R. 
daerah dari Partai Katholik, agar su 
paja bekerdja sama dengan semua 
golongan jang mengutamakan kepen 
tingan umum. : 

SALATIGA 
KONPERENSI DJAW. PEND. 

MASJARAKAT. 
Setelah menindjau beberapa tem- 

pat di Kedu, Jogja dan Solo pada tg 
10 Oktober j.l. telah tiba di Salatiga 
rombongan peserta konperensi berke 
liling Djawatan Pendidikan Masjara 
kat seluruh Indonesia (niveau propin 
si) untuk selandjutnja sampai tg 17 
Oktober ini melandjutkan konperen 
si di Hotel Kali-Taman. 

Oleh karena para penindjau pada 
keesokan harinja akan meninggalkan 
konperensi, maka pada malam hari 
telah diadakan resepsi jang dikun- 
djungi pula oleh  pembesar2 sipil 
dan militer setempat, wakil2 instan 
si dan masaorganisasi. Dalam pi- 
datonja Kepala Djawatan Pendidikan 
Masjarakat Sdr. Sadarjoen Siswomar 
tojo antara lain memberi sekedar ke 
san tentang hal2 jang telah dialami 
dan dilihat dari dekat mengenai per 
kembangan usaha2 djawatan dibebe 
rapa tempat. Sebagai tempat konpe 
rensi telah dipilih kota-ketjil Salati 
ga, bukan karena hawanja jang se- 

  

      

hdjuk, akan tetapi karena ditengah-te 
ngah kota2 jang besar dikota dingin 
ini terdapat beberapa objek jang pa 
tut mendjadi bahan penjelidikan. 

Pidato2 sambutan kemudian  di- 
utjapkan oleh wali-kota Salatiga: bu 
pati merangkap wakil residen Sema 
rang: ketua missie Unesco: ketua sek 
si pendidikan, kesehatan dan agama 
parlemen: sekertaris pengurus besar 
P.G.R.L. h 

Achirnja sebagai hiburan disadji- 

kan pertundjukan — sandiwara jang 
menggambarkan pekerdjaan  Djawa 
tan Penmas sehari-hari. 

PATJUAN KUDA. 
Perhatian terhadap patjuan kuda 

jang diselenggarakan oleh perkumpu 
lan ,,Irama Kuda” pada tg 16, 17 
dan 18 Oktober jad. sampai pada sa 

at ini sangat memuaskan. Pada tg 10 
Oktober telah dimulai dengan peme 
riksaan dan seleksi kuda jang didaf 
tarkan. Menurut rentjana setiap hari 
akan disadjikan dari tiap2 “golongan 
(A dan B) enam kali balapan jang 
terdiri dari enam kuda. Dari Djawa 
tan Perchewanan telah diterima ke- 
tjuali uang subsidie Rp. 5000.— dju   ga piala berganti jang besar, 

  
| 

— (Oleh. Wahjudi) 

Habis memberi makan ini sang 
bidadari lalu bersabda, Hasan jg 
tertua dan terdjauh  duduknja 
|djadi Sultan Djailolo, jang kedua 
djadi Sultan Batjan, jang ketiga 
agak dekat djadi Sultan Ternate 
dan jang bungsu paling dekat 
tetap djadi Sultan Tidore. 

Demikian kata dongeng tadi. 
Impian Ternate. 

Dan menurut tjatatan sedjarah, 
kemudian Sultan Tidore dapat me- 
ngembangkan  kekuasaannja. Dgn. 
mempergunakan — perahu ,,kora-ko- 
ra” jg dapat memuat sampai 60 
orang banjaknja bisa sampai mena- 
nam pengaruhnja hingga daratan 
pulau Irian. Bahkan ada ditulis dju 
ga dalam buku sedjarah, katanja da 
lam tahun 1824 di pantai Banjuwa- 

ngi (Djawa Timur) pernah terlihat 
70 buah perahu ,,Kora-Kora” jg di 

kajuh oleh orang2 Irian dengan 
orang2 Tidore sebagai pemimpinnja. 
Demikianlah kesemarakan pengaruh 
Sultan2 Tidore dimasa silam. Dan 
hari itu saja berhadapan dengan sa 
lah seorang turunannja, dengan Sul 
tan Zainal Abidin Sjah. Seorang 
agak kurus dan  kehitam-hitaman 

kulitnja, umur taksiran kasar tidak 
lebih dari 45 tahun. Seorang jg se: 
derhana dalam segala-galanja: tapi 
tetap mempunjai sifat seperti nenek 
mojangnja: ingin memadjukan  rak- 

jat daerahnja. Kini beliau sedang 
memperdjoangkan  tjita-tjitanja jg 
djuga mendjadi tjita2 sebagian be- 
sar rakjat Ternate: ialah memindah 
kan ibukota Maluku Utara dari ko- 
ta Ternate ke Djailolo didaratan 
Halmahera. 

Sebab2 ingin pindah. 
Salah satu faktor jang ”door- 

slag-gevend” untuk memindah- 
kan ibukota daerah Maluku Uta 
ra ke daratan Halmahera, ialah 
"ekonomische kwetsbaarheid” da 
ri kota Ternate. Memang - dilihat 
dari sudut ekonomi, suatu ibuko 
ta jang baik ialah suatu kota jg. 
mempunjai "achterland” jang ku 
at, hingga dpt. menghadapi baha 
ja2 krisis ekonomi bila sampai ter 
djadi hal2 jang darurat (blokade 
dimasa perang dan lain sebagai- 
nja). Djadi harus suatu kota jang 
bisa self-supporting. Dilihat dari 
sudut ini, memang ibukota Ter- 
nate sekarang ini sangat ' kwets- 
baar”. Ini tjukup dibuktikan de- 
ngan membubungnja harga kebu 
tuhan pokok hidup sehari2 bila 
kapal KPM sampai terlambat da- 
tangnja. Atau pengalaman2 pahit 
semasa perang kedua jang lalu. 
Memang ibukota Ternate terle 

tak pada suatu pulau jang. sama 
sekali luasnja belum ada 100 km2 
dengan penduduk kurang lebih 
34.000 djiwa, 22.000 djiwa anta- 
ranja hidup dalam kota . 

Sebagian besar tanah jang ter- 
subur dipulau Ternate sudah ter- 
ikat oleh eigendomspercelen dan 
Suuscontracten bangsa asing. Se- 
dang sisa2 tanah menebing gu- 
nung sampai 25 deradjat. Susah 
ditanami dan kalau toh dibuat 
tjotjok tanam lambat laun bisa 
menimbulkan erosi. Bahan2 maka 
nan dipulau Ternate selalu harus 
didatangkan “dari Juar (antaranja 
dari Halmahera dan lain2nja lagi). 
Itulah sebabnja, maka kalau sam 
pai terputus hubungannja dengan 
dunia luar, Ternate akan sengsa- 
ra, menderita. Maka perlu ibuko- 
ta Maluku Utara jang kini mene- 
tap di Ternate itu segera dipin- 
dahkan. 

Rentjana pemindahan ke 
Halmahera. 

Dengan tegas sultan Zainal Abi- 
lin Sjah menjatakan, bahwa rentja 
na2 pemindahan ibukota Maluku 
Utara ke pulau Halmahera, misal- 
nja ke Djailolo, itu sudah mendjadi 
impiannja sedjak belum perang du- 
lu. Dan niat ini mendjadi hangat 
lagi sesudah takluknja Djepang, ka 
rena rakjat Ternate sudah menga- 
lami banjak penderitaan selama pe- 
rang dunia II dan kena blokade. Da 
lam tahun 1950 rentjana ini di ma- 
djukan kepada DPR Maluku Utara 
dan achirnja pada prinsipnja di se- 
tudjui dalam tahun 1952. Sesudah 
itu lalu dibentuk suatu panitia chu- 
sus untuk menjelidiki kemungkinan2 
pemindahan ibukota ini ke sekitar 
Djailolo. Hasil pemeriksaan tjukup 
memuaskan. Di dataran Goal (di 
Halmahera) terdapat tanah subur 
dengan pengairan sungai Akelamo 
ig tjotjok untuk pertanian seluas ki- 
ra2 6000 H.A. Selain itu ada lagi 
lapangan tanah pertanian jg subur 
seluas 8000 H.A. antara Goal, Su- 
supu, Marimabate dan Djailolo. Di 
lihat dari sudut irigasi tehnik, maka 
bila mulai sekarang masalah peng- 

  

DIUNDURKAN. 

Belum lama berselang telah dika- 
barkan, bahwa — dalam  ming- 
gu ini di Semarang akan dilangsung 
kan pertandingan sepakbola antara 
Kes. BBSA, Tionghoa Surabaja dan 
Ta Chung Sze. Lebih djauh menge- 
nai itu dapat dikabarkan. 
pertandingan2 tadi berhubung  de- 
ngan satu dan lainnja tidak djadi di | 

Pe- njaksikan KKOD lelaki sedang ber adakan pada achir minggu ini. 
netapan pertandingan ini akan dika 
barkan belakangan. 

STADION DITUTUP. 

Untuk sementara waktu sampai di 
kabarkan lagi, mulai tgl. 17 

lah ditutup, 
kompetisi 
Harap segenap angg. PSIS maklum. 

hingga — pertandingan? 

kata sekretaris pribadi Sultan Tidore sambil membuka pintu. 
Dan masuklah saja dalam kamar kerdja Sultan Zainal Abidin Sjah, Sultan Tidore jang kini men- 
djadi kepala daerah Maluku Utara. Sederhana sadja kamar tadi. Tak ada ,,opschik” jang berle- 
bih-lebihan jang mengingatkan kita akan kemewahan seorang Sultan. Hanja sebuah medja tulis bia- 
sa dan ditengah-tengah kamar satu stel medja kursi untuk menerima tamu, Didinding selain ter- 
gantung sebuah peta wilajah Maluku Utara, terdapat pula sebuah staatsie-photo Presiden Sukarno. 
Sengadja kesederhanaan beliau ini saja kemukakan pada para pembatja, untuk menekankan akan 
makna sifat beliau sehari-hari. Pada hal beliau adalah scorang 
memegang tampuk kemudi pemerintahan. Menurut kata sahibul hikajat, katanja an2 $ 
Ternate, Batjan dan Djailolo sebenarnja berasal satu turunan, ialah turunan seorang bidadari dari 
Sorga-loka. Sjahdan menurut dongeng tadi, dimasa dahulu kala, ada 10 orang bidadari jang tiap 
bari selalu turun di pulau Tidore untuk mandi disuatu sendang jang indah. 

ultan jang sudah turun temurun 

“selesai antara 5 sampai 10 tahun. 

  

sultan2 Tidore, 

airan ini sudah di kerdjakan, di ha- 
rapkan dalam tahun 1960 bisa di 
buka tanah persawahan kurang le- 
bih 1200 H.A.. Ini bila kita tindjau 
soal pertanian sadja. Mengenai hu 
bungan dengan luar, di Akediri (6 
km sebelah utara Djailolo) terdapat 
lapangan terbang, lapangan tsb ter 
njata dapat dipergunakan. Pertjoba- 
an sudah berhasil dilakukan dgn. 

memuaskan pada tgl, 12 Agustus 
1953 oleh psawat terbang AURI. 

Bisa mengembalikan biaja 
Kalau rentjana ini diterima 

oleh pemerintah pusat, maka pem 
buatan gedung2 pemerintah jang 
mendjadi pokok dasar ibu-kota 
baru itu nanti, misalnja kantor2, 
rumah2 pegawai dls. akan bisa 

Kesulitan hanja mengenai soal 
tenaga pekerdja sadja. Biaja per 
tama ditaksir. tak akan melebihi 
20.000.000 rupiah. Tapi, kemu- 
dian sultan Zainal Abidin mene 
gaskan dengan pasti, dalam tem 
po 10 sampai 20 tahun sadja 
pemerintah daerah sudah - akan 
dapat mengembalikan uang tadi. 

  

  

— SI GRUNDEL — 
AA hajoooo, kita bikin de- 
monstrasi supaja hudjannja le- 
bih banjak turun lagi............     

Sudah tiba masanja kita mema 
lingkan perhatian kita ke-arah 
pertanian dan - industrialisasi. 
.Schijn-welvaart copra dapat dju 
ga nanti mentjapai batasnja. Pa 
da hal dewasa ini penduduk Ter 
nate dan Maluku Utara pada 
umumnja terutama hidup dari 
copra sadja. Misalnja dalam th. 
1952 pengeluaran copra ada 
60.000 ton seharga kurang-lebih 
Rp 72.000.000. Tapi ini djangan 
djadi pedoman akan terus demi 
kian. Ingat karet Sumatra dan 
Kalimantan. Kita harus menudju 
ke pertanian dan industrialisasi 

|di Maluku Utara, demikian Sul- 
tan Zainal Abidin Sjah mendje 
laskan tjita2-nja. Tjita2 untuk 
memakmurkan rakjatnja, sesuai 
sifat seorang Sultan jang memang 
harus mendjaga penghidupan pen 
duduk. Itulah Sultan Tidore ! 

Copra akan terdesak. 
Dan dalam mengenangkan kata2 

terachir mengenai ,,schijn-welvaart" 
copra ini, maka dengan mendadak 

saja teringat pula apa jg ditulis oleh 
madjalah ,,Elseviers Weekblad” ter- 

|tanggal 11 Djuli berkepala ,,Copra 
in Verdrukking” (Copra terdesak) 
ig antaranja menulis, bahwa pema-   Karena bila ibu-kota baru itu 

nanti sampai djadi 1 
akan dapat diusahakan djuga in- 
dustri2 ketjil, misalnja porcelein 
(tjukup ada bahan tanah putih 
di Halmahera), genteng dan batu 
tanah. Djuga industri tali manila, 
karena di hutan2 Halmahera ter 
dapat banjak pisang hutan. Pun 
dewasa ini sudah ada tawaran 
dari seorang pengusaha dari Su 
rabaja untuk mengadakan sentral 
listrik di Halmahera. Tenaga air 
tjukup banjak. Selain tawaran 
dari Surabaja tadi, masih banjak 
lagi tawaran2 modal dari pengu 
saha2 di Makasar dil. tempat. De 
mikianlah besarnja perhatian dari 
fihak partikelir. 

»Schijn-welvaart” copra 
Terserah sekarang pemerintah 

pusat. Tapi sungguh, rentjana ini 
sangat penting artinja bagi pen 
duduk Ternate chususnja dan 
Maluku Utara pada umumnja. 

kaian bahan2 syntheties dewasa ini 
akan menjebabkan perobahan besar 

dibangun, | dalam pasaran copra sebagai bahan 
utama untuk pabrik2 margarine dan 
sabun. Mula2 memang harga copra 
bisa dipertahankan karena adanja 

kerusakan2 dikebun2 kelapa di Pili- 
pina dan adanja permintaan  (ter- 
ikat contract) copra dari Malaka 
oleh Inggris, tetapi contract ini pun 

.segera habis waktunja. 
'(Noot penulis: Malaka sendiri ba- 
njak mengambilnja dari Indonesia). 

Habisnja contract dan di pakainja 
bahan2 synthetis inilah jg menjebab- 
kan makin berkurangnja : perminta- 
an terhadap copra dan jg bisa men 
djatuhkan harganja. Dan  daerah2. 
jg akan "banjak menderita akibat se 

muanja ini tentu  sadja  daerah2 
penghasil copra, terutama . wilajah 
Maluku Utara. Maka pantas Impian 
Sultan Tidore mendapat perhatian 
sepenuhnja dari pemerintah pusat. 
Djuga di Maluku Utara kini mulai 
terasa merosotnja pendapatan hasil 
copra!! 

  

Bekas ak, M.M.C. 
Aman Dan Membangun 
Pemberantasan Buta Huruf Giat — 
Pertanian Dan Perikanan Lantjar 

KONPERENSI KELILING inspeksi pendidikan masijarakat 
seluruh Indonesia hari Sabtu meninggalkan Surakarta dan tiba di 
Bojolali pada djam 10.25. Dikawedanan oleh bupati diadakan 
sekedar penjambutan dan antaranja dikatakan keberanian rom 
bongan konperensi untuk mengun djungi "gerombolan MMC, dan 
diterangkan, bahwa daerahnja sekarang telah aman kembali. Gla 
dagsari, Prigen, Sendang, Tjandi, Urutsewu, dan gedung 'BPMD 

|lah 116 orang murid, 

di Ampel. 

Ketjamatan Ampel terbagai men- 
djadi 20 kelurahan dan mempunjai 
penduduk sedjumlah 37.082 orang. 
dan diketjamatan terdapat 168 buah 
PBH dengan 2813 murid lelaki dan 
2601 murid wanita. Jang telah lulus 
udjian PBH sampai dengan bulan 
Agustus 1953 dalam PBH 6 bulan 
ada 2012 orang. Disamping itu ter 
dapat 4 tempat KPU A dgn. sedjum 

dan 2 dian- 
tara kursus2 itu adalah milik parti 
kelir. Didesa Prigen rombongan me 
lihat KKOD dalam praktek menana 
mi tanah kosong jang ditanami dgn 
djambu, nenas, djeruk, sedang pena 
naman padi, kates dan sajur majur 
ditunggu hingga tibanja air hudjan. 
Perlu dikemukakan, bahwa usaha2 
keamanan dilakukan dengan keras, 
sedang penindjauan rombongan di- 
sertai oleh kawalan2 jang kuat dari 
pihak kepolisian, tentara, polisi mili 
ter dan OPR. 

Didesa Tjandi terdapat tanaman2 
jg sudah subur dan kolam2 ikan air 
mudjair dan tawes jg bibit-bibitnja 
didapat dari djawatan perikanan da 
rat, dan dalam mengerdjakan tanah2 
serta kolam2 itu didapat pertolo- 
ngan dari djawatan pertanian. 

Dikelurahan  Tjandi rombongan 
melihat-lihat asrama dan  latihan2 
guru2 PBH, jg selama 5 hari siang 
dan malam mendapat didikan da- 
lam peladjaran2 pembangunan desa 
dan lain2nja, dan selama itu di as- 

ramakan.. Biaja untuk ini ternjata 
tidak sesuai untuk melaksanakan in- 
struksi2 dari djawatan pendidikan 
masjarakat, jg oleh karenanja hanja 
dapat mendidik dan melatih — hanja 
sedjumlah 20 orang murid guru 

PBH sadja, dan selebihnja di boleh 
kan menghadirinja sebagai  pende- 
ngar dengan tidak mendapatkan per 
tolongan2 semestinja. 
Digedung BPMD Ampel rombo- 

ngan menjaksikan murid2 KPU A 
sedang bergraktek mengikuti pela-   

  

.105 Okt. 
1953 lapangan Stadion Semarang te , 

PSIS kelas I ditiadakan. ! 

djaran2 tehori. Dari kalangan jg me 

ngetahui didapat keterangan oleh PI- 
Aneta, bahwa jang 3 kursus KPU A 
lainnja terdapat dilereng-lereng gu- 

nung Merbabu. Diterangkan bahwa 
minat untuk mengikuti kursus2 pe- 

bahwa ( ngetahuan umum tingkat A ini sa- 
ngat besar sekali diantara pemuda2. 

Didesa Urutsewu rombongan me- 

praktek menanam sajur-sajuran, ia 

ada 1000 buah. Menurut keterangan 
ialah barupa kubis, jang djumlahnja 
dalam waktu 3 selapanan atau 105 
hari sudah dapat sajur-sajuran ini di 
paneni dan didjual, dan dalam waktu 

bari itu, para pemuda KK 
OD mendapatkan keuntungan ku- 
rang lebih sabanjak Rp, 100.—, 

Tanah untuk itu disewanja oleh 
KKOD dari seorang siswa djuga de 

ngan biaja Rp. 150.— sebulan. Se 
telah beristirahat dan makan siang 
dikawedanan Bojolali, rombongan ti 
ba di Salatiga pada djam 3.30 dan 
langsung menindjau perpustakaan 
rakjat didjalan Kalioso .(Pia) 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang 15 Oktober 1953 

    
Djam 06.10 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi, 12.05 Indone 
sia populer, 12.30 Untuk Kaum Wa- 
nita: 13.15 Potporis 13.40 Ruddy 
Clark dan Doris: Day: 14.00 Den- 
dang Malaya: 14.15 Dari Pantai ke 
Pantai: 17.05 Lagu kanak2: 17.10 
Dongengan anak2: 17.45 Felix Men 
delssohn, 18.15 Njanjian Sal Saulius 
18.30 Hidangan Suara Remadja: 19. 
30 Tepatkah......?!: 20.30 Mimbar 
Islam, 20.45 Hanafi dan Edah, 21. 
15 Lagu2 Populer hid Tossema, 22. 
20 Motjopat, 23.00 Tutup. 

Surakarta 15 Oktober 1953. 

Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 
07.45 Genderan pagiy 12.03 Dari la 
jar putih: 12.45 Rajuan siang, 13.45 
Piano tunggal: 14.00 Clive Wayne 
dan Alan Jones, 14.15 Gending Ba 
lis 17.05 Rajuan Pemudi: 17.40 Ka 
mus harian, 17.45 Mimbar Islam: 
18.15 Rajuan petang oleh O.K. Ksa 
trija, 19.30 Sekitar pulau kelapa oleh 
Buluh Perindu: 20.30 The Moon Is- 
landers: 21.20 Wajang Orang oleh 
Keluarga Studio Tjer.: Tali rasa rasa 
tali, 22.15 Wajang Orang (landjutan) 
24.00 Tutup. 

Jogjakarta 15 Oktober 1953 

Djam 06.10 Musik  menjambut 
sang Surja, 06.40 Dengarlah Orkes 
Dupa Nirmalas 07.15 Orkes Joe 
Loss: 07.30 Musik daerah d.a. Dari 
Batak timor: 10.00 U jon2 dari Puro 
Paku Alaman: 12.00 Buah tjipt de 
Falla antaranja The Thfee Cormered 
Het Musik siang hari oleh Corps Mu 
sik siang hari oleh Corps Musik Ti- 
up: 13.15 Kwartet dan Sextet: 13.45 
Chanson Perentjis: 14.00 Orkes ge- 
sek Melachrino dan Selingan Patti 
Page: 17.00 Taman Harapan Bang- 
sa: 18.15 Dunia olah raga: 18.30 Se 
ni suara Djawa, 19.40 Krontjong 
aseli oleh O.K. Persegam, 20,18 Ma 
lam tenang: 20,30 Siapa tahu: 21.15 
Mimbar Islam: 21.30 Ketjapi seru-   ling oleh Seni Sunda studio Bandung 
22.15 Bingkisan malam oleh Suara 
Putra, 23.00 Tutup. 
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WARTAWAN 
arang2 export dari Indones 
“smi, dengan perasaan kuatir 
Seluaran Indonesia dipasar 

—Jalam tahun 1952 jaitu 
“tau seharga $ 315.744. 

|. jukkan, bahwa dalam : 
«.. Djanuari sampai de 

  

      

   

  

 lonesia jang diperdag: 
— Meliputi seharga $ 944 

— jadi belum ada V5 nja di: 
—xpor 1952, et u, teru 

$ Pan setelah kabinet krisis terus 
mundur. Angka2 tentang kemun- 

|. duran belum 

    

      

    

     

      

0. Dari sedjumlah 36 matjam h 
. rang konsi keluaran I 1 
“ia Mara 1 jang me 
| “undjukkan harga naik atau te- 

'ap, jakni cassia & vera, black 
— J€pper, crude petroleum, raw 
'eptile skins, sago, mother of 
»aerl shells, vanille beans, 

5 5 yrude roleum, barar jani 
| itu tidak mempunjai i jg ber 
|. djuta2 dollar. : 
: , Sebaliknja barang2 jg turun nilai- 
0... nja seperti karet, baik latex maupun 

“rude rubber, meliputi djumlah ber 
| djuta2 dollar, turunnja export Ma- 
““ila fiber meliputi harga ratusan ri- 

|. 3u dollar. 

: . Tin, jg pada awal 1953 masih 
—. Mempunjai harga $ 1.09 per pound, 
| tedjak bulan jbl. turun  harganja 

in lama makin Apa aperogan Aa boa” 

— Angka? statistik resmi menun- 4 23 Tp 

  

   
   
   
     

  

'ahun 1953 barang? keluaran In- 

ba Penting untuk mendjadi 

   

    

    

    

          

  

    

  

   

ke Amerika Serikat. 

  

IT 3 
Ae 

sekarang kurang laku dari 
da dizaman sebelum perang 

at disimpulkan sbb.: 
Ta 

|sar2 dunia.” Dengan sadar atau ti- 
dak sadar 

perhati- 
Jan bagi Indonesia ialah, bahwa kett 
ka perang dunia ke-II petjah, Indo- 
nesia itu diduduki Djepang dan ba- 
rang2nja tidak tampak lagi dipasar2 
dunia dari negara2 jg masih dikua- 
sai negara2 Sekutu. 

Oleh karena itu negara2 Sekutu, 
Iterutama Amerika dan Inggris ber- 

usaha membuka sumber2 baru atau 
er |menstimulir supaja negara2 jg tidak 

diduduki musuhnja memasukkan ba 
rang2 itu kepasar dunia. 

Dengan demikian maka timbul- 
lah negara2 produsen baru, jg sesu 
dah achir perang mendjadi saingan 
berat bagi Indonesia. 
1 Sebagai tjontoh bisa dikemuka 
an. 

Kopi, dulu Indonesia mendjadi   mendjadi $ 0.85 pond. Mengenai 
in, Indonesia masih dalam kontrak 

| sampai 1954. d 3 . 
: Kapok sama sekali sepi pasarnja 

Pada achir September jbl. Tembakau 
|. Yamat merosot djuga. $ 

pa Apa sebabnja barang Ea has sebel: Nan 
"1 Atas pertanjaan, apakah ba- 

'zang2 keluaran Indonesia masih 
“bisa Jaku dipasar dunia lainnja, 
"umpamanja di Eropa Barat atau 

— 'Eropa Timur, diperoleh ketera- 
“ngan bahwa itu mungkin bisa 
"“'Jaku, tapi negara2 disitu pun nis 
— Sjaja akan membeli barang jang | 
- debih murah harganja, djuga di- 

Situ ada saingan dengan barang2 
keluaran negara2 produsen lain- 

   
    

    

ja. 
Keterangan2 dari pelbagai pi- 

sia masih 
dalam kontrak) dengan pasti ter 
desak oleh Bolivia. Teh Indone- 
sia terdesak India dan Ceylon. 

negara xrodusen jang menduduki 
tempat ke-3: sesudah perang men 
duduki tempat ke-17 dan  terde 
sak sama sekali oleh negara2 
seperti Brazil: Columbia, El Sal 
vador, Guatemala, Mexico, Ve- 
nezuela, Haiti, Dominica, Costa 
'Rica, bahkan oleh negara? djadja 
han di Afrika seperti Angola, 
Uganda, Kongo, Ethiopia dan 
Madagaskar memadjukan -djauh 
lebih banjak kopi dipasar dunia 
dari pada Indonesia. 

Pepper hitam dan pepper putih 
Indonesia terdesak oleh India. 

Tin (dalam tahun ini Indone 
untung karena ada 

Kopra Indonesia terdesak oleh 
“hak mengenai -sebab2-nja barang Pilipina. 
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Kapok Diperkuat 
Djandjinja 

Hadlir dalam 

(Oleh. Wartawan Kita) 
DENGAN MENDAPAT PERHATIAN besar djuga, 

— shari Senin malam jbl., bertempat digedungnja sendiri Gg. Tengah 
"573 Semarang, Chung Hua Shang Hui 
muan dengan maksud untuk memperbintjangkan soal standard 

pok C jang kini merupakan soal hangat, berhubung dengan tin- 
“dakan Organisatie Voor Export En Import Producten (OVEIP). 

4 pertemuan tadi selainnja para fabrikanten, 
gang kapok, djuga sdr. Notohardjo dari Lembaga Urusan Kapok. 

— 'Dalam pertemuan tadi achirnja diputus paj: 
— /nindjau kembali standard monster kapok 

tandard Kapok Hangat 
e F erlu Organisasi Pegusaha-Pengusaha Tha itu diisi oleh leveransir ie- o 

— OVEIP Langgar 
Sendiri. : 

pada 

telah mengadakan perte- 

peda- 

kan OVEIP me- 
jang sudah ditetapkan 

| ypada hari Senin pagi dan minta supaja OVEIP bersama-sama pro 
“ ducent kaj menetapkan 

jada tjotjok dengan djandji 

hunja para producent kapok dan ha 
nja dihadliri oleh kaum importir 
bangsa asing dan beberapa kantor 
makelaar sadja. Oleh Mr. Tan Siang 

- Swie ditambahkan pula keterangan 
| 3 mengenai djandji dari OVEIP jang 

4 dahulu pernah diberikan pada ketua 
| Shang Hui sdr. Tan Tjien Lien. Se- 
7 kalipun mengenai soal menetapkan 

| '““kwaliteit kapok dalam prinsipnja di 
| f#terima baik, achirnja soal tadi di- 
| Glanggar sendiri oleh OVEIP. 
| $ Setelah pelbagai fihak memberi 
-$£ sarannja mengenai kedudukan OVE- 
3 IP dan sdr Be Siok Soe (salah se- 
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    “ orang makelaar jang hadlir dalam 
4 menetapkan kwaliteit kapok C) me- 

| nmuturkan tjara2nja pemilihan kwali- 
| #teit kapok C ditetapkan jang masih 
| ditunggu mengesjahannja dari Pusat 
| #OVEIP Surabaja, lebih djauh bebe- 
“4 rapa fihak lagi djuga memberi pan- 

» dangannja mengenai tindakan dari 
3 pada OVEIP. Antara lain ada jang 
“ mengemukakan, bahwa  certificaat 

| kapok masih dipegang oleh OVEIP | 
| 'dan tidak oleh Pemerintah. Kwali- 

iteit kapok dapat diambil dari kapok 
(jang sudah diexport. HA 

! Oleh sdr. Liem Tik Jang seterus- 
"nja disarankan, bahwa dalam soal 

'' pembelian kapok tadi, pembeli me 
? rasa dirinja terlalu kuat, hingga mu 
£ dah mengumbang-ambingkan harga. 

1 Pemerintah sebaliknja belum mena- 
iruh perhatiannja.. thd. soal kapok 

En 

Fx 

Ha 
& 

  

Pertemuan tsb. dipimpin oleh sdr ngi mereka, 
Oci Kim Hie jang mendjelaskan so- suka diatur. Dalam pada itu di- 
al standard monster kapok jang su- katakan, bahwa aturan Pemerin- 
dah terpilih oleh OVEIP diluar ta- tah 

djauh setjara tegas, 
djo mengandjurkan, supaja para 

standard kwaliteit kapok. Tindakan ini 
OVEIP sendiri. 

tetapi asal mereka 

pun tidak 1007c ditaati oleh 
fabrikant, sepertinja memberi la- 

bulanan dsb. Bagaimana 
'emerintah dapat mengaturnja, 

kalau jang diatur itu sendiri ti- 
dak suka diatur?, tanja pembitja- 
ra jang selandjutnja | sarankan 
pendapatnja mengenai kedudukan 
nja OVEIP jang kuat. Tindakan 
dari OVEIP tadi dikatakan seper 
ti tindakannja para fabrikant da 
lam membeli glondong. nbeli kapok 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
soal certificaat kapok Lembaga 
Urusan Kapok sudah lama men- 
desak kepada Pemerintah untuk 
mentjabutnja kembali, karena 
soal tadi dianggap pintjang. Te- 
tapi sampai kini be diterima 

| kabar Bg . Certificaat tadi ha- 
rus fihaknja Pemerintah sendiri 
jang  mengeluarkann Lebih 

. Notohar- 

producent kapok mempunjai per- 

satuan jang kokoh jang dapat 

berhadapan dengan  fihaknja 

|OVEIP dan mempertinggi kwa- 

liteit Java Kapok jang sudah ter- 
kenal diluar negara. 

“Sesudah diperbintjangkan lebih 
landjut, kemudian dengan suara .bu- 

Jat rapat menjetudjui untuk kirim 

delegasi dengan mandaat penuh ke   dan beberapa kali sudah ditjoba un 
£ tuk mengadakan hubungan dengan 
' fihaknja Pemerintah tetapi  tinda: 
"kan tadi tersia-sia belaka. Pernjata- 
Lan tadi pun dikuatkan “oleh sdr. 
# Liem Hok Gie jang . menambahkan, 
#hahwa beberapa surat jang dikirim- 
#nja ke Djakarta tidak ada jang diba- 

  

   

      

    

    

  

    
   

      

   

    

"las. 
& Oleh sdr. Sie Kok Tjien achirnja 

| diusulkan supaja standard monster 
ditetapkan bersama-sama dengan di 
sertai sunctienja jaitu backing dari 

pada Pemerintah. Usul ini achirnja 
#isetudjui. : 

f Bentuklah organisasi jang 

— Sdr. Notohardjo dari Lembaga 
: Urusan Kapok jang diminta mem 

beri pandangannja mengenai soal 
|kapok mengatakan, bahwa  Pc- 

erintah harus mengambil tinda- 
kan adil. Diumpamakan, bahwa 
dalam soal kapok tadi ada 3 anak 

| jang masing 5 
(OVEIP), belum matang (produ- 
cent) dan kaum tani, Semua tadi 
minta perlindungan Pemerintah, 

sudah dewasa 

pada OVEIP dengan maksud supaja 

OVEIP menindjau kembali standard 
'monster jang sudah terpilih dan 

| minta supaja OVEIP bersama-sama 
#nt menetapkan — standard 

kwaliteit kapok. Delegasi tadi terdi- 
ri dari 5 orang, jaitu sdr2 Sulchan, 
Sie Kok Kien, Mr. Tan Siang Sw:e, 
Oei Kim Hie dan Tan Liat Tiong. 

Mereka bari Selasa tgl. 13 Okt. 
akan berunding dengan 

“ 

| NIONJAH Vijaya Lakshmi 

Pandit, Ketua Persidangan 

Umum PBB menjatakan setelah 

Imengundjungi Presiden Amerika 

Serikat Eisenhower, bahwa ia per 
ijaja Presiden Eisenhower sama 
optimistis dengannja bahwa akan 
diketemukan djalan keluar dalam 
djalan buntu didalam masalah 

Korea. Dikatakan olehnja bahwa   pemerintah tentu mau  melindu-   ia pertjaja, bahwa Presiden Eisen 

Di Indonesia masih ada anggapan | 
bahwa Indonesia itu kaja raja dang 
arang2nja banjak dibutuhkan di pa 

anggapan itu sebetulnja 
berdasarkan keadaan dizaman sebe- 
Hum perang. 

fihaknja | paja 

cdonesia Merosot 
, XNen schawatirkan 'Terdesaknja Barang2 

“Indonesia Dipasaran Dunia Ti 

KITA JANG: RU kembali dari New York menulis kesan2-nja mengenai 
ia sb 1 tidak an Indonesia di New York, baik resmi maupun 

. merosotnja hasil perdagangan barang2 konsumpsi 
ork dalam tahun ini. Barang2 export dari Indonesia ma 

»xport keluaran negara2 lainnja. Perlu diketahui, bahwa 
dari seluruh export Indonesia ada 26,8 Yo 

5 | Demikian gambaran  perdaga- | 
g konsumpsi keluaran Indo (ngan barang export Indonesia ter 

| lihat dari persaingannja dengan 
kerak negara2 produsen baru. 

Timbulnja barang 
tute & barang syntheti 

Akan tetapi disamping harus. me- 
Inandingi persaingan dari negara2 
produsen baru, jg barang2nja lebih 
murah dari pada barang2 export ta 

djuga memperhatikan  kemadjuan2 
tehnik, jg menghasilkan  barang2 
pengganti (substitutes) dan barang2 
tiruan (synthetis). tg 

Sebagai tjontoh kita bisa kemuka 
kan barang2 jg dibuat dari kina: se 
belum perang 

Amerika Serikat  guinidine (Neth) 

port, guinine Sulph 
23,990 dari seluruh volume import 
dan guinine Sulph (Neth) 63,390 da 
ri seluruh volume import itu. Sesu- 
dah dimasa perang diketemukan ba 
rang2 penggantinja seperti sulpha 
preparaten, sulpha guinidine, atibri- 
ne, penniciline dsb.nja, maka kina 
dari Indonesia itu tiada artinja lagi, 
sehingga import di Amerika Serikat 
|pun merosot dan  menundjukkan 
guinidine (Neth) 5690,  guinine 
Undonesia) kosong sama sekali, gui- 
nine (Neth) 6945. 

Akibat diketemukannja  ba- 
rang? tiruan (synthets) bisa ki- 
ta lihat pada harga karet jang su 
dah diketahui umum. Tetapi ter- 
njata akibatnja bukan sadja terba 
tas pada harga karet. melainkan 
djuga pada kapol.. Sebelum pe- 
rang Amerika Serikat mengim- 
port kapok Indonesia sebanjak 
9196o dari seluruh volume impor 
nja, tapi sesudah ada foam ' rub- 
ber, maka kapok Indonesia tidak 
begitu banjak lagi diimport orang 
disitu. Dalam tahun 1952 tjuma 
6170 dari seluruh volume import 
Amerika sedangkan pada perte- 
ngahan bulan September pasar 
kapok mendjadi sepi. 

Apa jang harus diperbuat. 
Melihat menghebatnja persai- 

ngan, timbulnja barang2 substitu 
tes dan barang2 synthetis, maka 
kalangan Indonesia di New York 
mengharapkan supaja Indonesia 
djangan mengharapkan harga jg. 

-#tinggi2, tapi harus memperhanjak 
Iproduksi dan menstabilisir pro- 
duksi itu supaja bisa melever ba- 
rang2 itu dengan teratur dan da- 
lam waktu2 jang tertentu (harus 
ada continuiteit) Hal melever itu 
penting, oleh karena penghambat 
an biasanja berarti kerugian atau 

an lain rkataan,  kelowo- 

gara2 lain jang hendak merebut 
pasar itu. , 

Mengenai barang2, jang kini 
sudah .ada suhbstitutes dan synthe 

. Hisnja, diterangkan, bahwa Indo- 
nesia harus berusaha mentjari dja 
lan baru untuk menggunakan ba- 
rang2 itu sendiri, umpamanja ka 
ret jang sudah tidak laku lagi di- 
pasar dunia hendaknja diusaha- 
kan supaja dipakai untuk keper- 
luan lain seperti untuk ftjat, un- 
tuk pengganti asfalt buat penu- 
tup djalan dsb.nja. 1 

Supaja Pers 

Batasi Diri 
Pesan Djaksa Agung 

Dalam suratnja kepada Pengu- 
rus P.W.I. kring Djakarta pada 
tanggal 10 Oktober 1953, dengan 
permintaan supaja diteruskan ke 
pada wartawan2, Djaksa Agung 
Suprapto minta dengan sangat ke 
pada wartawan2 agar ,,demi ke 
pentingan Nusa dan Bangsa kita 
(wartawan2) dengan suka rela 
membatasi diri mengenai pembe- 
ritaan dalam pers — tegasnja 
menghindarkan dimuatnja lapor- 
an-laporan, reportage, kutipan, 
karangan d.lI, jang mengandung 
pernjataan2 jang melampui batas. 

Selandjutnja disebutkan terma- 
suk didalamnja dimuatkan lalu 
disiarkannja pernjataan2 dan atau 

berita2 (mitsalnja pidato2 angga- 
ta DPR, keterangan saksi dalam 
salah satu perkara dsb-nja) jang 

dapat mengakibatkan perpetjah- 
an dan permusuhan diantara 
penduduk atau pun jang sangat 

dilebih-lebihkan, kurang sempur- 

nanja- atau bertentangan dengan 

kebenaran sehingga dapat menim 
bulkan kegelisahan dikalangan 

pembatja jang kurang kritis. 

Terhadap dimuatkannja — lalu 

disiarkannja berita2 jang: isinja 

melampaui batas itu  Djaksa 

Agung akan terpaksa perintahkan 

ambil suatu tindakan. Demikian 

pokok surat tersebut. 

  
| Mula2 keterangan2 itu 

diuru bitjara Kedjaksaan Agung 

“disampaikan dgn. lisan kepada ke- 

|tua PWI kring Djakarta Sutrisno 

|jang kemudian atas nama pengu- 
|rus kring dengan surat minta su- 

| Djaksa Agung sampaikan 
pesannja setjara tertulis. 

hower sependapat dengannja bah 
wa segala daja. upaja akan dila- 
kukan untuk. mengatasi djalan 
buntu sekarang ini sehingga me- 
mungkinkan untuk mengadakan 
konperensi politik mengenai Ko- 
rea, 

Konperensi Politik telah diran 
tjangkan akan diadakan pada tgl 
21 Oktober menurut sjarat per- 

Idjandjian gentjatan sendjata akan 

nah air kita itu, Indonesia harus| 

rata2  di-import drt 

sebanjak 97,890 dari seluruh im-| 
(Indonesia) | 

oleh | 

  

  
bintang film wanita, si tjantik Ann 
Akihito mengundjungi pesta bintan 
M. dan dihradliri oleh kurang lebih 
film serta bintang2 lajar putih. 

Putera Mahkota Akihito dari Diepang tampak: sedang bergambar dgn 
Blvlth. Gambar ini dibuat waktu 
g film jang diadakan di studio M.G. 

300 orang: terkemuka dalam dunia 

  

jok Oxang 

telah memasuki Pelabuhan Triest 

ne B. (jang diduduki Jugoslavia) 

Berita ”Tanjug” dari Belgrado me 
njatakan, bahwa Senen pagi pasu- 

kan? Inggris Amerika di Trieste ke 

lihatan sedang bergerak kearah 

perbatasan Italia dengan Zone 

A. Menurut ,.Yanjug” gera- 

kan-gerakan tadi diduga  dimak- 
sudkan untuk  menghalang-hala- 
ngi masuknja pasukan2 Italia ke- 

ngabarkan: bahwa Inggris 
pengetahuannja Amerika mungkin 

Jugoslavia mengadakan 

hakan pemetjahan masalah Trieste,. 
demikian menurut sumber jang bia- 
sanja mengetahui di Londen pada 
hari Senen. Kalangan? Inggris ber- 
pendapat, bahwa sentimen2 timbul 
di Jugoslavia setelah ada putusan 
dari Amerika Inggris baru2 ini, un- 
tuk menarik kembali pasukan2 pen- 
dudukannja dari zone A dan menje 
rahkan daerah tsb. kepada Italia. 

King dikrojok. 

Sementara itu  djuru bitjara 
ementerian Luar Negeri Ingge- 

ris dalam konperensi pers menja- 
takan, bahwa . Pemerintahnja 
tidak mempunjai maksud untuk 
menindjau kembali putusan2 da 
ri 8 Oktober mengenai Trieste. 
Dari Belgrado AFP dan UP me- 
ngabarkan, bahwa Amerika Seri- 
kat dengan perantaraan Kuasa 
Usahanja di Belgrado Woodruff 
Waliner, telah mengadjukan pro- 
tes dengan resmi kepada Menteri 
Negara Jugoslavia urusan Luar 
Negeri Alex Bebler, pada hari 
Senen siang atas serangan pendu 
dukan pada Direktur Kantor Ps 
nerangan Amerika Serikat di Bcl 
grado, William King. Kaum de- 
monstran pada Senen pagi melu- 
kai W. King sehingga roman mu 
kanja mendjadi bengkak dan 
mengeluarkan darah setelah me- 
reka mentjoba merebut siaran 
sehari2 dari Usis dari tangan 
orang2 Jugoslavia jang mendjadi 
pegawai Kantor Penerangan Ame 
rika Serikat itu. ' Kuasa Usaha 
menjebutkan serangan tersebut 
adalah suatu tindakan jang sung 
guh2 menimbulkan suasana gen- 
ting. Bebler hari itu djuga mene- 
rima berturut2 kundjungan Duta 
Besar Inggris, Duta Italia dan 
Duta Besar Sovjet. Kalangan res 
mi Jugoslavia menerangkan, bah- 
wa kundjungan diplomat2 
but bertalian dengan soal Tries- 
te. Radio Capodistria dalam pa- 
da itu mengumumkan dalam sia- 
rannja Senen pagi dizone B. 
orang2 sukarela dikerahkan utk. 
masuk dalam tentara Jugoslavia, 
supaja memberikan sumbangan 
dalam perdjoangan ..,melawan im 
perialisme Inggris Amerika Seri- 
kat”. Partai Komunis Trieste pa- 
da Senen pagi mengambil kepu- 
tusan untuk memulai  mengada- 
dakan gerakan pengumpulan tan- 
da tangan penduduk dikedua zo- 
ne, bagi suatu petisi kepada PBB 
supaja mengadakan tjampur ta- 
ngan dalam pertikaian mengenai 
Trieste dan memprotes penjerah- 
an zone A kepada Italia.   

Laksmi & Ike Optimistis Ttg Korea 
(tetapi hingga sekarang. ini masih 
| sedikit sekali kemadjuannja  ke- 
'arah pertemuan tersebut. — Njo- 
injah Pandit dalam keterangannja 
|kepada pers hari Senen itu me- 
njatakan, bahwa ia telah datang 
untuk mengadakan 

| kehormatan 

daerah tsb. Dari London AFP me-! 
dengan | 

akan mengusulkan supaja Marsekal , 
Tito dari g 

pertemuan “sendiri dengan "PM. Jta- 
ilia Giuseppa Pella, untuk mengusa- 

terse- 

Trieste Makin Genting 
Amerika-Inggris Kirim Kapal2 Perang- 

nja Utk Menandingi Kedatangan 
Kapal2 Jugoslavia 

Kepala Penerangan Amerika Di Belgrado Di-Kro- 
Jugoslavia 

TIGA BUAH KAPAL Perusak Amerika pada hari Senen 
e dan dua buah Kapal Perang 

Inggris sementara itu kabarnja ditunggu pula kedatangannja da 
lam waktu 24 djam setelah ter-siar kabar2 tentang gerakan2 pa- 
sukan2 dari fihak Jugoslavia maupun dari fihak Serikat didaerah2 
sengketa tersebut. Pembesar2 Serikat di Trieste tidak mau mem 
beri keterangan mengenai kedatangan kapal2 perang itu tetapi me 
nurut kalangan2 Italia tindakan tersebut telah diambil berkenaan 
dengan muntjulnja 15 buah korvet Jugoslavia didekat pantai zo- 

dan datangnja 2 divisi lapis 
badja dan 1 divisi infanteri Jugoslavia didaerah tersebut. 

Ii 3 

Perlu Adanja 
jeh- kenner 

AM LANGKAH permu- 
k- mengembalikan kea- 

e Atjeh rakjat akan 
a kekerasan s 
tetap tunduk biia- 

ng itu ada keadilan 

aksanaan, demikian ke 
terangan' Te Polem Mohamad 
Ali, seorang putera Atjeh jang 
pernah dimasa Belanda mendjadi 
Panglima “Sagi (Sagihoofd), We- 
dana didjaman Djepang dan per- 
nah mendjadi Asisten Residen 
merangkap djabatan Wakil Resi- 
den dari Republik Indonesia pa- 
da awal revolusi: Keterangan ini 
diberikan kepada koresponden 
P.I. Aneta atas pertanjaan bagai 
mana menjelesaikan — masalah 
Daud Buereuh cs. 

  

   

    

     

   

Dikatakan oleh Panglima” Polem 
selandjutnja bahwa selama ini Peme 
rintah boleh dikata tidak 'mempu- 
njai suatu pegangan mengenai per- 
kembangan di Atjeh karena orang2 
jang mengenal Atjeh (Atjehkenner ti- 
dak ada disamping Pemerintah Pu- 
sat. Mungkin kebanjakan Atjehken- 
ner bukan orang jang berdjasa se- 

    

| Ked udukan Public 

|. BERTAMBAH LAMA kita 
'tja, negara kita didalam segala 
agar kita sebagai bangsa ig baru 
kita sanggup berdiri sendiri dan 

| Idisajangkan, disana sini, masih 
Ingaruhi oleh alam fikiran jang 

boleh terpenga djuga kita tidak 
sti bere terus menudju mesti 

mur. Didalam mengedjar tjita-tji 
alat kekuasaan negara memaink 
maintain law and order”, mendja 
umum. Tidak akan dapat so'al 
nja, djika polisi tidak ada dan 
bekerdja memetjahkan hal jang 
Masjarakat tidak memberi bantu 
tjam soal. 

Apakah Public Rela- 
tions dari Kepolisian ? 

Kita mengerti, polisi sebagai 
aga ban 2 emagan negara, se 
arang mengedjar efficiency da 

lam pekerdjaan, kebetulan dalam 
masjarakat jang sedang berada 
dalam fase peralihan dan pemba 
ngunan ini. Memang, telah men 
djadi satu realiteit, dimana usaha 
pemulihan dan mempertahankan 
keamanan berdjalan kurang me 
muaskan, menjebabkan terasa pe 
ngaruh psychologisch pada seba- 
hagian besar dari masjarakat jang 
menjebabkan kurang adanja ban 
tuan masjarakat pada badan? ke 
kuasaan negara, maka adalah 
suatu keharusan untuk menghu- 
bungkan badan? kekuasaan nega 
ra dengan masjarakat jg diperlu 
kan bantuannja untuk melaksana 
kan usaha . pemerintah pada 
umumnja, usaha memulihkan dan 
mempertahankan keamanan pa 
da chususnja, agar dengan demi 
kian usaha2 Pemerintah dapat 
dengan lebih positif diharapkan 
hasil jang njata. 

8 

Polisi sebagai penjelenggara hu- 
kum mempunjai tugas jg djauh le- 
bih luas dari pada umum dapat men 
duga. Tugasnja tidak hanja menang 
kap dan memeriksa pelanggar hu- 
kum, tetapi djuga melakukan sega- 
la tindakan2 jg perlu agar hukum 
djangan sampai terlanggar, oleh ka 
rena mana atjapkali terdapat tinda 
kan2 polisi jg oleh umum sulit di 
mengerti sebagai kepolisian, akan te 
tapi bilamana dipikirkan lebih men 
dalam, mempunjai hubungan dgn. 
keamanan, ialah satu sjarat mutlak 
untuk melaksanakan hukum. Dan 
untuk ini diperlukan benar? bantu- 
an dan sokongan dari rakjat, di se 
babkan mana rakjat perlu diberi pe 
ngertian dan penerangan tentang tu 
gas dan tudjuan fihak polisi sebagai 
satu badan penjelenggara hukum jg 
berlaku atau sebagai satu organisa- 
si jg melindungi kepentingan tiap? 
warga negara dengan. memperhati- 
kan kepentingan bersama. Djelas 

tampak, polisi tidak dapat Jipisah- 
kan dari rakjat dan masjarakat se- 
suai dengan apa jg atjapkali dikata 
kan, polisi dari rakjat untuk rakjat. 
pelindung dan pembimbing rakjat 
jg pada hakekatnja tiap2 angsauta 
masjarakat mempunjai tugas pula 
untuk “mempertahankan ' keamanan 
dan ketentraman didalam lingku- 
ngannja masing2. 

Tidak mungkin dapat ditjapai 
segala. sesuatunja, djika rakjat 
dan--masjarakat tidak turut mem 
bantu, karena madju dan” mun 
durnja sesuatu organisasi kepoli 
sian terletak didalam tangan ma 
sjarakatnja djua, seperti kata: 
“CHARLES REITH dalam bu- 

kunja BRITISH POLICE AND 
THE. DEMOCRATIC IDEAL: 

— The only genuinely effec-   hingga tenaga2 itu diabaikan atau ti- 

dak mendapat pasaran. 

berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, 

Special Buat Laki2 harga per botol 

Rp. 50.— per botolnja. 

Kelihatan seperti Asep, dil. Harga 

setengah dos 

Rp. 10.—. 

PORE 8. : 

jur, Balikpapan, 

A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu 

SIA, Pabean Utara 38, Surabaja, B.   
.OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 5 
Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 
BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10046 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 

secomeunasanaana sana sauuna 

SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier 
NOHAIR. Obat hilangkan rambut .. 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
dan anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 

tive weapon of the police is the 
public will, 

“ag LS LS 2 2 EL PL PL PLASA EL ALL MK 2 Tn NPL 

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

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda. Pe: 

njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 

rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 

ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
untuk itu semuanja kami sediakan 

OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”. 
Ka SAE AA a aa | Rp. 20— 

25.-— 
aa 10-— 

Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C, harga 
Rp. 25.—, satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 

Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1074. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). : 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ! 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan '......... 

BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
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WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
H.M.H., Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember, ,,PUNJAB 
STORES" P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr., Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja, Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang: Toko 
DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang, Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 

Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar, 
GASITA, Ondomohen 24, Surabaja, ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, 
Solo: Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: M. A. MIRZA, 
Pontiol No. 40, Semarang, Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung): 

Tabib 

Muaradua (Palembang), Perusahaan 
Masin Tek, Djl. Setasion, Purwakartas MOHAMED AMIN & CO., Sa- 
marinda: Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Madiun: Toko INDONE- 

H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, 
Bali: S. H. HAMDULAZIZ, Kapraban Wetan 23, Solo: KHAIRUDDIN 
& SONS, Djalan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya 
(No. 203B, Sukabumi: SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong 

| Priok: Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: M. ALI 
SPORTS, Dil. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 

kundjungan | dang. M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
kepada Eisenhower, | TAN, Bima, Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores: Djl. Pa- 

lakan tetapi dalam pertemuan itU (sar Baru No. 328 (Keb. Suklat) Bandung. TOBAL STORE, Pasar Baru 
'mereka telah membitjarakan pel- | Pasar Los Djakarta, M.A. AZIZ, Djalan Pasar 41, Den Pasar (Bali). To- 
|bagai masalah antara lain menge- Iko RAPINA, Djl. Patjinan No. 38, Jogjakarta, 
| nai keadaan di Korea. (Pia). 

M6/€C/53. 
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olisi Dan 
Relation —Djemba- 

tan Emas Antara Masjarakat Dgn Kepo- 
Ilisian—Perbedaan Antara Polisi Djaman 

Sekarang Dan Dimasa Pendjadjahan 
(Oleh: Johnny Anwar — Komisaris Polisi) 

melihat, mendengar dan memba 
hal menudju kepada kemadjuan, 
merdeka dapat membuktikan, 

sanggup bernegara. Sungguh amat 
djuga terdapat exessen jang dipe 
gojang dan sempit. Betapapun 
ruh oleh fikiran sedemikian dan 
Indonesia jang aman—dan mak 
ta jang abadi itu, Polisi sebagai 
an peranan jang istimewa ,.to 
ga keamanan dan ketenteraman 
ini dilaksanakan dengan sebaik2 
polisi tidak akan mungkin dapat 
pelit, sulit dan rumit ini, apabila 
annja didalam seribu satu ma- 

(Satu2-nja sendjata jang  ber- 
'manfa'at bagi kepolisian. ialah 
kemauan dari pada masjarakat) 

ataupun: 
— Succes of police force de- 

pends on publie support and cor- 
potation 

(Mutu dan prestatie kepolisian 
' meningkat atau berkurang, menu 
rut penghargaan dari dan kerdja 
sama dengan masjarakat) 

| Kenjataan ini memberi satu gam- 
'haran, bahwa polisi itu adalah seba 
hagian dari masjarakat jg berkepen- 

|tingan sama, hanja badan kepolisian 

|'divadjibkan mendjalankan kepenti- 
Ingan itu setjara chusus dengan an- 
lajaman hukum, apabila mealpakan- 

Inja. Didalam mendjalankannja, dia 
| berpegang teguh kepada hukum jg 

|tertentu dengan tidak membeda2- 
Ikan bangsa, “agama, golongan dish.- 
Inja, untuk mana bantuan dari: ma- 
sjarakat harus ada. Kesadaran dan 

keinsjafan membantu itu pada hake 
katnja memang ada, disebabkan pe- 

Ingertian dan pengetahuan “ bantuan 

jitu harus diberikan. Kesempatan un 

Ituk ini harus dibuka  selebar2nja, 
| oleh karena mana ditjiptakanlah sa 
Itu bahagian baru pada Kantor Ke- 
polisian ig dinamakan ,,PUBLIC 
|RELATIONS” jg bertindak sebagai 
| djembatan emas diantara masjarakat 
dan polisi. 

  

Bukan alat propaganda 
kepolisian. 

| Bahagian ini bukanlah merupakan 
satu alat propaganda. Dia memberi 
penerangan kepada setiap anggauta 

masjarakat, - baik jg memerlukan, 
maupun tidak dengan bebas dan ter 
buka dan sekali2 tidak disertai ke- 
inginan untuk selalu dibenarkan. Dia 
bersedia di-critiek, “dia bersedia di 
correctie tentang anggauta2nja ig 
terlibat, dia bersedia menerima sega 
la sesuatu jg berupa maksud. dan 
tudjuan dari masjarakat. Dia men- 
dekati, menindjau dan menjelami 

lubuk djiwa masjarakat, mengukur 
dan. memberi nilai kepada sesuatu 
public - opinion” dan mengupas 
factor2 jg njata.. Penerangan jg di 
adakan oleh Public. Relations, mena 
ham dan memelihara pengertian sa 
tu sama lain, bahkan sambil mene- 
rangkan menerima pula keinginan2 
dan pernjataan2 dari fihak masjara 
kat, sedangkan propaganda adalah 

mendesakkan keterangan? jg diberi 
kan dengan - tidak” "memperdulikan 
dapat tidaknja -keterangan2 jitu di 
terima dan memaksa supaja ketera- 

ngan2 jg diberikan, diterima menu- 
rut kehendaknja sendiri, tidak mem 

berikan kesempatan dan keluangan 
sedikit djuga untuk memberi fiki- 
ran lain dari pada apa jg sudah di 

tentukan. 

Keluar, menjelenggarakan 
bungan jang baik dengan sekali 
an instansi2, baik didalam mau 
pun di Luar Negeri dan masjara 
kat pada umumnja. Berusaha de 
ngan menggunakan segala penge 
tahuan jang “ada agar sesuatu 
pengertian timbul dalam kalangan 
Pemerintah dan masjarakat pada 
umumnja tentang kepolisian, 
hingga polisi negara memperoleh 
bantuan setjukupnja dalam me 
njelenggarakan tugasnja. 

Kedalam memelihara dan me 
nambah hasrat bekerdja, corps- 
3eest, disiplin ,serta pengertian 
tentang arti dan tjara menunai- 
kan tugas kepolisian, dgn segala 
pengetahuan jang 'ada, . hingga 
pada setiap pegawai. kepolisian 
timbul kesadaran jang diperlukan 
untuk  menjelenggarakan tugas- 
nja. Didalam segala hal dia harus 
berpegang kepada hukum. 

Tidak lain disebabkan negara kita 
adalah negara hukum.  Semendjax 
zaman pendjadjahan Fakjat Indone- 
sia sebagai bangsa, menghendaki 
dan memperdjuangkan satu status 
kemerdekaan nasional, ' memper- 
djuangkan suatu juridische-con- 
structie bagi kebangunan nasional 
dan berisi perlengkapan  bergezag 
dalam negara jg merdeka jg mem- 
punjai alat ntgara kuat dan jg bo- 
leh dibanggakan keluar dan ke da- 
lam, disamping mengharapkan ban- 
tuan rakjat jg menjokong - dengan 

“moral basis political obligations,” 
serta insjaf akan arti ,,staatsbewust- 

heid.” Rakjat Indonesia umumnja 
jakin, bahwa negara hukum tak da 
pat difikirkan terlepas dari syntese, 
sesuatu dasar jg pada permulaan re- 
volusi Indonesia bukan sadja di le- 
takkan diatas kertas, tetapi djuga 
terlihat dari alat2 negara jg mendja 
ga undang2 itu berdjalan dengan 
baik. Sebab structuur demokrasi jg 
di-iringi oleh perkembangan masa, 
harus bebas dari structuur koloniaal 
dan alat koloniaal. Tidak mungkin 
dalam structuur nasional hidup dji- 
wa koloniaal jg hanja akan mendia- 
di reaksi belaka dari perkembangan 
dalam negara kita jg demokratis 
ini. Itulah sebabnja maka didalam 
alam negara demokrasi, rakjat ber- 

hak mengetahui usaha2 1g dudjalan- 
kan oleh badan2 dan alai2 Pemerin 
tah untuk kepentingan  rakjat dan 
supaja rakjat dapat pula  mengeta- 
hvi dan memeriksa  usaha2 itu, di 
bukalah kesempatan tsb dengan me 

lalui Public Relations. 
Kesimpulan dari pada tugasnja 

tadi itu, ialah: 
Meadekatkan tert'apainja fjita 

tjita demokrasi. dalam suatu pe 
merintahan dimana jg diperintah 
berhak mengetahui dan  menge- 
luarkan pendapatnja terhadap se 
tiap usaha dari pemerintah, 
Menanam pengertian dan ke-   

Masjarakat 

  

Komisaris 
— JOHNNY ANWAR — 

pertjajaan kepada masjarakat ter 
hadap setiap "usaha kepolisian un 
tuk mendapatkan bantuan jang 
merupakan sjarat utama untuk 
memulihkan keamanan, 
"Mengatasi crisis gezag seperti 

jang disinjalir oleh P.J.M. Presi 
den kita, 

Mengisi dan membangun djiwa 
kepolisian disesuaikan dgn kehen 
dak rakjat dan panggilan zaman, 

Mengedjar. efficiency dalam 
pekerdiaan, karena dengan ada- 
nja Public Relations usaha2 kepo 
lisian merupakan satu usaha jang 
telah dipikirkan masak2, ter-ren- 
tjana, dan sesuai dengan keperlu 
an dan keadaan  masjarakat, 
djauh dari pada bersifat specula- 
tief experimentil. 

Pandangan keliru. 
Pada kenjataan dan bersandar ke 

pada pengalaman sehari2, sungguh 
banjak so'al2 jg asal mulanja hanja 
remeh temeh belaka, ditiup sedemi- 

kian rupa, sehingga menjala dan me 
rembet kian kemari. Tidak lain, ka 
rena didalam. masjarakat  sehari2 

masih terdapat pandangan2 jg keli- 
ru terhadap kepolisian, jg meman- 
dang menganggap kepolisian ini se- 
bagai ,,momok”: sebagai penentang 

dan pengekang kehendak rakjatnja, 
seolah2 polisi jg sekarang ini masih 
polisi koloniaal. Ini pandangan keli 

ru. P.J.M. Presiden pernah berkata: 

— Didalam alam Nasional, kepo 
lisian harus melakukan “kewadjiban- 
nja tidak dalam alam pemukul akan' 
tetapi didalam. alam pengemong. Ia: 
harus bersama2 dengan rakjatnja me 

madjukan bangsa dan tanah air di 
dalam “arti jg seluas2nja, 

Ini jang didjadikan pedoman 
dan ini pula jang dipegang teguh. 
Negara Indonesia jang merdeka 
dan berdaulat adalah suatu nega 
ra hukum yang berdjiwa demokra 
tis dan dalam negara jang sede 
mikian rupa sudah barang tentu 
polisinja tidak lagi “ merupakan 
alat pemukul belaka, malahan 
harus mendjadi pelindung dan 
pembimbing rakjat dari anasir2 
jang ingin merusak  binasakan 
negara kita dan dibalik itu pula, 
bukan djarang polisi bertindak 
dan bekerdja dalam” kalangan 
»sosia?”. “Kita tahu, hebat dan 
seramnja crisis achlak, merosot- 
nja budi pekerti manusia akibat 
dari peperangan, sehingga perasa 
an halus untuk dapat membeda 
kan mana jang buruk dan mana 
pula jang baik, pandangan hidup 
jang luhur didalam alam fikiran 
dan kaibu manusia perlu diper- 
baharui menudju arah nilai ke- 
manusiaan jg tinggi, abadi dan 
luhur. 

Merobah sifat dan tjorak ke   polisian dari alat. pendjadjahan 
mendjadi badan pemerintah jang 

Tugas .keluar kedalam. | merdeka, berdaulat dan demokra 
hu 'tis harus disertai perobahan pan 

dangan jang sesuai dari masjara 
kat terhadap“ kepolisiannja. Fihak 
polisi sendiri mendidik, ' menam 
bah pengetahuan kedjurusan ter 
sebut, ' mengirimkan beberapa 
orang pegawai polisi ke Luar Ne 
geri untuk beladjar, supaja pe 
ngetahuan dan pemandangan jg 
diperoleh disana, dapat dipakai 
didalam alam pergaulan dengan 
masjarakat untuk melajaninja jg 
memang beraneka warna sifat, 
bentuk, faham dan pandangannja 
dengan tjara teratur. Dengan dja 
lan begini hilang segala matjam 
tafsiran terhadap kepolisian dan 
tidak akan ada salah faham. Dji' 
ka salah faham telah Pa ara 
dengan sendirinja pula tafsiran? 
jang tidak keruan akan menghi- 
lang dan  sedjadjar dengan itu 
menghilang pula pandangan jang 
keliru terhadap badan kepolisian. 

Harapan dan jang diha- 
rapkan. 

Public Relations masih muda se- 
kali usianja dan usaha2 jg didjalan- 
kannja masih merupakan langkah2 
jg pertama jg sangat memerlukan se 
kali bantuan, bimbingan dan kerdja 
sama dengan semua fihak untuk se 

karang dan waktu selandjutnja. Ke- 
pada seluruh masjarakat diserukan 
dan diharapkan, mempergunakan 
kesempatan ini sebaik2nja. Djadi- 
kanlah dia tempat bertanja, satu 
.dictionary”,  djadikanlah dia tem- 
pat mengetahui sesuatu jg bersang- 
kut-paut dengan hal kepolisian, sa- 
tu. information”, pergunakaniah 
dia sebagai satu djembatan antara 
polisi dan masjarakat, satu ,,iela- 

tions” dan pergunakan pulalah dia 
sebagai tempat mentjurahkan isi ha 
ti menudju kepada perbaikan bersa 
ma, satu ,,service”. Djanganlah dia 
dianggap sebagai satu badan propa- 
ganda dan djanganlah “pula dia di 
sangka sebagai satu ,,PUSAT RA- 
HASIA”, oleh karena kadang2 ada 
sesuatunja jg berhubung dengan ke 
adaan, tempat dan djalannja proce- 
dure segala pertanjaan dan keingi- 
nan di djawab dengan NO COM- 
MENT, oleh karena dia djuga teri- 
kat kepada Secret dan Top Secret, 
supaja keadaan  djangan “ mendjadi 
katjau-balau. Semoga dengan ban- 
tuan bersama, tjita2 jg ditekankan 
oleh P.J.M. Presiden: 
— Pekerdjaanmu hanjalah dapat 

berhasil dengan sempurna, djikalau 
pekerdjaan itu mendapat bantuan, 
sedikitnja bantuan moreel dari cha- 
lajak ramai, dapat terlaksana dan 
Public Relations dapat melajani se- 
gala sesuatunja untuk — kepentingan 
masjatakat Indonesia dalam tjita2- 
nja untuk hidup dalam alam aman, 
damai dan bahagia dan senantiasa 
menunggu keterangan2, pertanjaan2 
dan relations jg kuat, sehat dan erat   dari segala lapisan masjarakal, 
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SUDAHKAH TUAN PUNJAI ? ?? 
Dewasa ini di Indonesia telah banjak diterbitkan  Kamus-Kamus | 
mengenai berbagai-bagai lapangan pengetahuan untuk peladjar2, 
politikus2, pedagang? dan lain2. KAN 
Tjobalah perhatikan daftar buku dibawah ini, mungkin Tuan be- | 
lum mempunjainja. 
Adinegoro Kamus Pengetahuan Umum (kulit tebal) Rp. 12.50 

2 Kamus Pengetahuan Umum (kulit biasa) ,,  10.— 
Ahmady. S./Tarsono Kamis Praktis Inggris-Indonesia- 

: Men RE Belanda ,, 12.50 
Ahmad Ramali DR Med. Kamus Kedokteran En katana 
Amir Taat Nasution Kamus Politik OT 
Anwir B.S. cs. Kamus Istilah Teknik. (Belanda- 

£ Indonesia) ,,  14.— 
Albregts Ir. A. Technisch Frans Woordenboek 

i : (Frans-Ned.) ,, Oi 
Badhy S. Kamus Ilmu Politik 2 aa 
Bons L. Kamus Belanda-Indonesi a-Inggeris SA nee 

» Kamus Indonesia-Belanda-I nggeris DI Oma 
Dul Arnowo Kamus Marhaen : Edu 
Egges Post A. Sr, Indonesische Woordenlijst (Bekp. 

5 Spraakkunst) ,, 
Gazali St. Maharadja Kamus Dagang 
Goor's v. Kamus Inggeris Ketjil (Ingg.-Ind./Ind.- 

? 2 £ Ingg.) 2 

2 Kamus Kantong Inggeris (Ingg.-Ind./Ind.- 
Nat Ingg,) ., 

- Kamus Klein Engels Woordenboek de 
Ned./Ned.-Eng.) ,, 7.80 

$$ Klein Nederlands Woordenboek t 7.80 
5 Klein Duits Woordenboek (D.-N./N.-D.) 2 7.80 
5 Klein Frans Woordenboek" (F.-N./N.-E.) La 7.80 

Hadat D. Dictionary English-Indonesia Se 2 aa 
Hasan Nata Permana Rd. Kamus Istilah Ekonomi 

L (Asing-Indonesia) ,, 18.25 
Harahap E. St. Kamus Indonesia Ketjik ea 
Kihadjar Adiproboto Kamus Waspada (Ilmu Falak) 6.50 
Koenen M.J./Bezoen Dr. H.L. Verkl. Zakwoorden- 

boekje der Ned. Taal ,, 2.50 
Koster Dr. P/Schuringa Verkl. Zakwoordenboekje 

der Ned. Taal ,, 3.— 
Kramers Kamus Indonesia (Ind.-Bel./Bel.-Ind.) 9 35 — 

1 geis Woordenboek (E.-N./N.-E.) Anang 
Frans Woerdenboek (F.-N./N.-F.) 3 imi 
Duits Woordenboek (D.-N./N.-D.) KN aa 

Kramer A.L.N. Sr. Apakah Indonesia-nja? (Belanda- 
Indonesia) ,, 23.80 

Merriam Webster The Merriam Webster Pocket 
, Dictionary ,, 7.50 

Michael West The New Method English Dictionary si On TA 
Mohd. Nuh Kesatria Vocabulary (Ingg.-Ind./Ind.- 

Ingg) ,, 17.50 
Muchtar S.Z. Kamus Inggeris Indonesia & 
Panggabean A. cs. Kamus Indonesia - Inggeris/Inggeris- 

: Indonesia ,,  25.— 
Pernis H.D. v. Woordenboek Bahasa Indonesia-Belanda ,,  26.— 
Pigeaud Dr. T.H. Ned.-Jayaans/ Javaans-Ned, Zak- 

woordenboek ,, 5.— 
Poerwadarminta W.J.S.. Kamus Umum Bah. Indonesia ,, 40.— 
Poerwadarminta/ Teeuw Indonesisch-Nederlands 

Woordenboek ., 30.— 
Poerwadarminta W.J.S. Lojat Ketjil Bah. Indonesia 10.60 
Reksosiswoio cs. Kamus Saku Bahasa Indonesia 6 7.60 
Samah A. Everyday Eng.-Ind./Ind.-Eng. Dictionary ,,  45.— 

di Everyday Ind.-Eng. Dictionary Aa da 
aa A Sovereign Vocabulary (Eng.-Ind./Ind.- 

$ Eng.) ,, 17.50 
da A Sovereign Vocabulary (kulit tebal) Se NN 
- Kamus Harian Kata2 Sulit Bah. Indonesia ,,  10.— 

Sardjana Drs. Kamus Kami (Belanda - Indonesia) 35 5. — 
Satjadibrata A. Kamus Sunda-In donesia 5 set 
Situmorang/ Lammers Kamus Bahasa Djerman 

(D.-L/L-D.)) ,,  20.— 
Signet The New American Webster Dictionary 5 7.50 
Soepeno Kamus Popular ». 16.— 
Soegijanto/ Sutadi Kamus Indonesia-Inggeris dengan 

: Keterangan ,, 9.— 
Sunrise Kamus Praktis Inggeris-I ndonesia 2 6.— 
Sutjipto Wirjosuparto Xamus Bahasa Djawa Kuno- 

Indonesia ,, 6.— 
Strabel A. Radio and Television Dictionary 

(D.-E./E.-D) ,, 1.40 
Thorndike Barnhart S. Handy Pocket Dictionary 3 7.50 
Takdir Alisjahbana S. Kamus Istilah I (Asing-Indonesia) ,,  15.— 
Wojowasito S. cs. Kamus Inggeris-Indonesia aa 

Pesanan? dari luar kota tambah 1596 utk. Porto, sedikit-sedikit- 
aja Rp. 1.50. 
Disamping ini Toko Buku kami menjediakan djuga rupa2 buku 
dalam segala lapangan dan tingkat. Mintalah keterangan atau daf- 
tar-daftarnja. 

Teko Buku ,,GUNUNG AGUNG" 
Kwitang 13 — Kotakpos 135, 

Telp. 4678 Gmb.. DJAKARTA. 

PERHATIAN: 
Toko kami setiap hari dibuka : 
Pagi djam 8.30 sampai djam 12:3 0 
Sore djam 16.30 sampai djam 19.30. 
Hari Mjnggu dan Hari Raja Resmi tutup. 

  

Berduka-Tjita 
Dengan meninggalnja ibu : 

R. Ngt. BOEDOJOWIRJONO 
kami ikut berduka tjita. Semoga jang ditinggalkan 
mendapat rachmat Allah s.w.t. 

SUGENG DIJONO 
. Dji. Djawa 40 — Djakarta. 

  

selalu 

  

.mengenai kepentingan pembaja- 
(ran2nja diseluruh Indonesia. Bila 

: Ipada permulaan tahun 1954 di 
ne |Semarang, sudah dapat berdiri 

IMPORTIR MIDDENSTAND |kantor tjabang urusan import, 
DI INDONESIA. |maka ada sebagian djenis offer- 

|te2 jang tertentu dapat langsung 
Tilaar, inspektur djawatan per (disampaikan kepada kantor tja- 

dagangan Djawa Tengah mene- bang. Djuga selandjutnja import 
rangkan dimuka pers, bahwa se- | barang2 dari Singapura dan 
djak bulan September 1953 jang | Hongkong jang edahulu disebut 
baru lalu ini, kepentingan2nja pa |barang2 indusemen akan lang- 
ra importir asing menengah lang | sung diurus oleh kantor tjabang 
sung telah diurus oleh kantor in- (urusan import itu, demikian Ti- 
speksi djawatan perdagangan dae | laar. 
rah. Dikatakan selandjutnja, bah PENJAKIT MENULAR 
wa dalam hal ini, maka para im- | Penjakit menular jang terdaftar 
portir menengah asing jang ber- pada  Djwt. Kesehatan Kota Smg. 

Kabar Kota | 
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TAPAL GIGI    
   
   
      

   

     

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara: 

dan ketawa berseri'.,. 

berkat PRODENT 

tapal gigi jane 

paling baik!     
     9     

Tube sangat besar Rp. 2.50 

Tube sedang Rp. 1.75       

Pr. 118 
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MELISA ALL 
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REK Ini malam d. m. b. Baru terima : 
BAHAN2 PAKAIAN ANTARA 
LAIN TERDAPAT: 

pkai rELor | 

Haircord Kembang .— Voile Ex- 

DAVID O'SELZNICK production 
of, ALFRED H TCHCOCK'S 
..The Paradine Case” 
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DUNLOP Tube 
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( 41 Atas Smarang. 
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Beberapa pemuda Steno — typist: (penulis/pengetik tjepat) 

jang berpengalaman serta sanggup bekerdja sendiri. 

Bisa datang pada Kantor Berita ANTARA  Purwodinatan 

NA LL LL LL AA 
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PERABUTA.. 
  

| Selalu Sedia: 

| Roda Velg: Veer2 dil. 
JEEP dil. 

  

   

  

    

HOTEL,OEWA & ASIA   
  

  

Cursus Bahasa Inggeris 

  

Mesin Motor Compleet: Short Block: Radiator: Kruk As: 

dari DODGE — CHEYROLET — 

Toko ,SELECTAs 
BODJONG”80—5 TELP. 594— SEMARANG 

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

Toko Djohar 
Duwet 60 - Semarang - Tel, 1943 

.     

        
  

en AA AL RL AL AL TA AA EA 

Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
akan terdjadi dikemudian hari, 
tentulah banjak Halangan2 dan 
Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 
kan. Periksakanlah djika kau hen 
dak memetjah kesulitan2 penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan. 

cot OSSAL 

.UO 

YEADIs 

  

  

Peladjaran dengan surat, kete- Color by Vi 3 

Na bahasa Tanaka tjukup PONTJOL 1. TELP. 1554.- SEMARANG TECHNICOLOR . S, Rahat 

dengan arti, tjara membunjikan, : era Occultist. 
tata bahasa, latihan dsb. 2 Setpran 109 — Semarang. 
Memakai sistim jang mudah di- 1» Ng jam bitjara: 9-—12 pagi 
peladjari dengan tidak memakai MODEVAKSCHOOL 5—7 sore 
guru, Putra/ Putri. Indonesia jang 
ingin menjumbangkan tenaga da- 
lam pembangunan INDONESIA 
RAYA, segeralah berlangganan. 
Peladjaran dikirim 4 X sebulan, 
uang langganan Rp. 3.— sebulan, 
uang langganan" dikirim lebih 
dulu pada : 

PENDIDIKAN UMUM 
LAWANG (MALANG) 

Gang Baru 100 

dan anak” sampai mendapat 
euse dan Lerares. 
juga memberi peladjaran 

(Corsage) sampai mendapat 

Masih menjewakan pakean 

  

Ma LT TA LT TN TA 

Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 

Djam bitjara : 
Rumah: djam 7.00— 9.30 

djam 4.30— 6.30 sore 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

  
  

M. G. M. 
COLOSSAL 
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Color by 
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Kesempatan | jg baik! 
“Untuk chusus Tjirebon dan sekiternja, Tuan ingin mendapat 

berita2 jang hanget dan tjcpet berlanggananlah harian SUARA 

MERDEKA” jang selalu berusaha menghidangkan berita jg. hanget 

jang berfaidah bagi Masjarakat, dan tuan dapet berhubungan ber- 

langganan pada kita punja Agen Toko sSARFAN” Djagabajan 

- No. 225 Tjirebon. 

  

SY Ali KURSUS S. M. P. Tertulis 
tamat 18 bulan. 

Pembajaran Rp. 15.— tiap 
bulan. Uang pangkal Rp. 3.— 
Dimulai. 1 Nopember .1953. 
.JAJASAN MASJARAKAT” 
Tromol pos 131. - Semarang. 
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cellent — Zijde Linnen Kembang 
Bembergzij Kembang — Flanel |, ORION” 5.-7.-9.-(17th.) 

: aneka warna — Katoen Film jg dianugrahi 8 Oscars 

Ta Kembang , motief-motief | J9 AMERICAN IN PARIS“ 
M-G-M's Technicolor 

  

AKAN DATANG : S3 
JANE WYMAN - DAVID NIYEN 

»KISS IN THE DARK“: 

CRISOUE 
: Polos aneka warna, 

All Wool polos — Imitasi Gabar- 
dine — Imitasi. Wool   

BESOK MALAM PREMIERE 
,METROPOLE” 5-—7.—9.— (17th) 

  

j7 ALL Tari : 

  

  

      

  

warna kuning. Dasarnja 3 

5 . : nakal apa- There Buat for the 
DJUGA BARANG2 LAINNJA |, gi grace of.God | 
ANTARANJA DJUGA TERDA- | AA... 9 " 
PAT : dik bisa dja AH 

: mnetama di baik? Di | 
ne MASAK B. K. PES PE 

Kompiit. : | memberi. 

: djawaban ANA 

Kompor2 — Mainan Kanak2 — | jg djitu | “Seeatu 
THE DfI 

Thee Service aneka warna — Pa- 
kaian Kanak2 Pyama 
House-coat — Sierknopen. 

| Be 

S 

Ini malam pengab : TAB TAKE G ya 
» THE SWORD OF D'ARTAGNAN” 
EXTRA: ,LAUREL dan HARDY” 

(Untuk. segala umur) 

  

  

segala matjam. 

DAN BARANG2 LAINNJA JG 
TERLALU  BANJAK UNTUK 
DISEBUT SATU DEMI SATU! 
HARGA  BERSAINGAN ! 

Toko ,,HIEN” & CO 
BODJONG 25 — TILP. 1577 

  

—9.— (11th) 
Film Tiongkok paling baru 

»NU CHI CHEH” (Wartawan Wanita) 

  

ada didaerah Djawa Tengah, da- 
erah Istimewa Jogjakarta dan Tji 
rebon termasuk urusannja kantor 
tersebut,  jaitu inspeksi djawatan 
perdagangan rayon IV di  Sema- 
rang. Dikatakan, bahwa bila. se- 
orang pedagang menengah asing 
jang ingin mendjadi importir dari 
golongan tersebut, surat2 permin- 
taannja dapat diadjukan kekan- 
tor inspeksi tersebut, dimana da- 
pat diputuskan tentang di-izin- 
kan atau tidaknja. Pun pembagi- 
an devisennja dilakukan oleh kan 
tor itu djuga, hanja urusan offer 
te2 penawarannja - masih harus 
tetap langsung diadjukan kepada 
kantor Pusat Urusan Import di 
Djakarta. Ne 

Hal ini jalah karena masih di- 
anggap perlu berhubung segala 
djenis barang2 import dari luar 
negeri harus. diketahui oleh KP 
UI di Djakarta ubtuk antara lain, 

- 

COLOSSAL 

.AVO 
NA Pane | 

Color by 
TECHNICOLOR 

         
"sdr. E.G.H. 

| 1 5 : SEMARANG. " 
pada achir minggu jang lalu adalah 
sbb.: Typhus abdominalis sisa dulu Ti 
36 orang,  penjakit baru 8 orang, M, 6. M. 

sembuh 7 orang, sisa achir minggu COLOSSAL 
ini 37 orang. Para-typhus A. sisa 
dulu 9 orang, penjakit baru 1 orang, 1 @ | j Oo 

" t 

Vu don buta 
sembuh 1 orang, sisa achir minggu 

Color ..by 

9 orang.  Paratyphus-C. sisa dulu 

TECHNICOLOR 
, te 

  

1 orang, sembuh 1 orang. Diphterie| 
sisa dulu 1 orang, sembuh 1 orang.     

| M: G. M. 
COLO5S 

nana 
IYA D.I 

Color by 
TECHNICOLOR 

  

mas JON! 3 Mera YOL      
   

   

       Ba 

RESEPSI PERPISAHAN, 
Berhubung dengan perlopnja | 

Sinclair de Roche- 
mont, District Manager Stanvac 
di Semg, dan pergi ke Europa pa 
da tgl. 12 Okt. ini, maka pada ha 
ri Djum'at malam jbl. dirumah h 

makan Kit Wan Kie telah diada- Ta Aa mak 

kan resepsi perpisahan oleh para ja Tag 
dealers agen2 minjak dari Stan- 
vac Djawa Tengah dan lain2 ta- 
mu undangan. Selama sdr. terse- 

  

— Keponakanmu Tilda     
  

  

but perlop, kedudukannja diganti , 

oleh H.W. Strick. Uk 3 

    

Ini malam pengab: 7. 9- (17 th. 
PE PAO THO" . | 

sa 

Pasanglah 
Adpertensi . 

dalam   
Ca 

   

» Mongg RESEtven, pe 

— Midas Jones! Dari mana engkau datang? 
-—- Saja telah dengar ada orang memanggil saja. 

telah ditjulik, 

Suara Merdeka" 

I HEARD SOMEBODY YYOUR NIECE TILDA | 
HAS BEEN YELLIN! FOR ME! Ag 

»DJAGALAN” Besok malam prem| 

SEE EN SER KAKEK EEKK 

DAGELAN MATARAM 
Rombongan Kuping Hitam 
Main di Pasar Malam Semarang 1953 pada tg. 15 Oktober 
1953 — 16 Oktober 1953. Pemain. terdiri: 

    

BEKEL TEMBONG (KUPING HITAM), 
DJAJENG WANDI, 
KARTOMURTIJITO, 
TOGEN, 
RUKINAH, 
SUPARDI, 
ATMONADI 

Barang siapa ingin menjaksikan sjaratnja membeli 
Almanak -- Kisah pendudukan Djokja djilid 1 
Rp. 12,50 dan diberi kartu masuk dengan tjuma2. 
Harap lekas berhubungan dengan Stand ,,DEWATA” yen 

iang 

buku 
seharga 

lam Pasar Malam pada tiap” malam pertundjukan. 
dibuka mulai djam 9 pagi sampai djam 2 siang. 

PENJELENGGARA 

| FRANSE PARFUNS 
Telah terima lagi matjam2 FRANSE PARFUMS, 

Narcisse blue, Houbigant, Levender, Pompia d.l.I. 3 

Harga per cc 20 s/d 25 sen dengan bawak tempat sendiri. 

Ada sedia djuga matjam2 HAAR-OLIE per 10 cc 50 sen 

dan lain-lain  toilet-artikelen. 

Drogisterij : .ONGs 
KRANGGAN TIMUR 21 — TILP. 1419 — SEMARANG 

BN ar NA SNN ASIA se 

  

seperti 

    

| MADJALAH BULANAN 
| “BENTAR A”" 
Langganan Setahun Rp. 10.— 6 Bulan Rp. 6.— 

Tata-Usaha ,,BENTARA" 
Pesapen 3/58,—SURABAJA. |     

  

    Bantulah - M 1 for kia 34 

TKE KIDNAPPERS PEMAND | HMMW... THE 

    

      
   

      

  

     

  

       

    

I AINT ONE TO LET MY OWN 

    
   

   

YOU BRING A SACK OF KASCALS BLOOD KIN SUFFER! HEKE'S 
NUGGETS TO LONE na ag THE NUGGETS —LET'S GO! 
PINE MEADOW ! 

— Saja tidak. suka. membiarkan 
salah satu famili sedarah saja 

— Para pentjulik menuntut supa- 

» STAUW« 
. 'Memberi peladjaran potong-memotong pakean Wanita, Laki' 

Idjazah dari Costumiere, Cou- 

membuat 
Idjazah. 
penganten Wanita compleet dan 

kasih make-up gratis (Tjuma). 

  ja engkau membawa sekantong emas 
murni kelapangan Lone Pine. 

—— Hmm... orang2  djahat itu 
Mana kinban emas saja. Betulkah 
itu 

mendjadi korban. Inilah emas 
nja — Mari kita pergi, 

mesti 

Ma Se RL LA ea La LA 

  

— Semarang. Untuk Hap? 

luka 
BALSEM 

PUROL 
Mengurangkan dan 
menjembuhkan sakit 

Dirumah obat & Toko? 

    kembang dari kain 

       
   

   Pemimpin dan pemilik : 
Nj. SIAUW TJING SIET 
Gang. Baru 100 Semarang 

     

  

  
Kundjangilah 

RAPAT UMUM 
»Peringatan Pertempuran 5S Hari Semarang” 

di aloon — aloon 
pada tg. 20 OKTOBER 1953 djam 4 sore, 

Sehabis rapat umum 

PAWAI menudju 
! »TUGU MUDA” 

Pengikut2 dipersilahkan berhubungan dengan Sekretariaat 
d/a N. V. ,,BISMA”, Purwodinatan 50, untuk mendapat- 
kan petundjuk2 dan sebagainja. 

ii PANITYA. 
Naa at   

  

Utjapan terima-kasih 
Dengan ini kami keluarg a BOEDOJOWIRJONO 

mengutjapkan terima kasih kepada Bapak-2 / Ibu-?2 / Sdr-2 
sekalian jang turut menjumbangkan tenaga, fikiran, kara- 
ngan bunga dan sebagainja, waktu pemakaman isteri/ibu/ 
saudara kami : 

Rd. Ngt. BOEDOJOWIRJONO 
pada tanggal 10 Oktober 1953, di Makam Talangpaten 
Solo. 

1. BOEDOJOWIRJONO. 
2. SOETARTO sekeluarga. 
3. SOETARDJO sekeluarga. 
4. Rch, SOEPONO, F 
5. MARGONO. 
6. SOEPITRI. 

  

  

Matjam-matjam Sweepstake — 

Tetapi Sweepstake G on g-T jatur 
Baru pertama kali ini diadakan 

Hadiah pertama: RADIO-Salon dengan Pick-Up otomatis 
dan lain2 hadiah jang sa Penarikan 28 Okt. 1953 di PASAR MALAM Semangka. Daftar peserta Gong-Tjatur tersedia d “ad 

An 
an Sweepstake “4 

»SUARA MERDEKA" 
Purwodinatan Utara 11 A 
SEMARANG.     

  

| CITY CONCERN CINEMAS tk 
Ini Malam Premiere (u. seg. umur) 

LUX 5—1—9— 
SiGendut dan Si-Tangis 
bersekolah di Oxford ! 

      
$ , : GARUDA ELM RtLcasE 

Kotjak!— Lutju! tanggung penonton ketawa terus ketawa! 
Ini Malam , 

d.m.b. Ng 
(u. segala umur) r N 

GRAND 582 SET T ATASAN 
5,- Fs 9.— se sana Miri GREEN - TOM EWELL 

ABBOTT & GOSTELLO Kesasar di Alaska! Menggembirakan! 

AKAN DATANG: 11 TARZAN PHILIPIN 
Ke G. Heibat dan Gene) 

m2 

Ini Malam Premiere (u. 17 th, 
OSMAN GUMANTI — NENG YATIMAH— 

   
| UNIVERSAL INTERNATIONAL pesen 

La) 

ABBOTT-COSTF:9 

  

    

  

» 

  

INDRA 
Oa ae Ge! SITI TG. PERAK 
BERBARENG TAS TA NGAN 

oli AN ANeR" 
Film Malaya Istimewa dengan tjerita dan Njanjian2 menawan bati, 

erna 
« Ini Malam $ 

d.m.b. 

“fa. 17 th.) 

ROYAL 
Bit ian Oo 
  

Menarik dan 
Mengharukan. 

6 
  

  

' Typ Pertjetakan »SEmarang”, 

   


