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Penerbit : 
Penjelenggara 8 
Alamat 
Tilpos 3 

| Ade. 

  

! kota $ 0-80 per   
   

  

   
        

    

PRESIDEN 
bang dari Mak 

  

      
   

   

      

— Di-Pindah ? 
Ke Bandung Atau Bogor 
MENURUT keterangan jang 

diperoleh PI-Aneta, oleh 
kementerian 
ini telah 

   

    
   

      

  

    

Presid en didje 
7 Okto 

  

       

    

  

Hulkota Alesik 

perhubungan baru2: jden setjara konstitusionil berdiri d 

   
   
Fbaiknja guna keselamatan negara. 
ta. 

bentukan kabinet 

1 Wdisesalkan 

  

: Utara No, TE A. 
228, Rumah An Smg. 

Ekspedisi 2087 Siag, 
Rp. 10.— dim kota Smg, 

Rp. 0.30 utk. meterai). 
efjeran 60 sen per lembar 

  

rti Oposisi Loya 

erdjalanan penindjauan 

djalanan dilandjutkan ke Bone 

| Tentang pertemuan Presiden dgn. 
partai? politik dan organisasi: rak- 

di Bone dapat dikabarkan, bah- 
wa setelah Menteri Dalam Negeri 

' Menteri Penerangan berikan pe 
angan "mengenai soal keamanan 
pembangunan, kemudian Presi- 
beri djuga wedjangannja.  Da- 
“pidatonja itu Presiden katakan 

!. supaja kita djangan  beroposisi 
Uu sama lain sehingga dapat pe- 

an persatuan nasional. Presi- 

  

Lan Ten 

partai? dan minta supaja par- 
ai2 bisa adakan kerdja-sam4 sebaik 

- Kedudukan kabinet. 
| “Setelah riwajatkan sedjarah pem- 

Ali-Wongso, Presi 
den berkata, bahwa dengan tidak 
ikutnja Masjumi dalam kabinet ini 

oleh setiap orang dan 
mengharapkan, bahwa didalam me- 
lakukan oposisi, djanganlah  merun- 
tjingkan keadaan. Saja gembira djr 

  

de gai .rombongannja Selasa sore djam 16.15 2 Ja hahah di Djakarta dari perdjalanan ke Sulawesi Se put oleh antara lain P.M. Ali Sastroamidjo 
ang lalu dengan tudjuan Makassar, 
etnan Kolonel Warouw, dan 

dengan kapal Gadjah Mada dan seterusnja dengan nggalkan Palopo Presiden lebih dulu meletakkan 

  

  

Kiriti Surat 

  

  

al Dan Deb 

     jo, kedua wa 
itu seperti telah dikabar- 
Dari Makassar ikut serta | 

lain2 dan dengan menampang 
Palopo. Pada tanggal 13 Okto 

Presiden 

dan 

pesawat ter- | 
ngan bunga 

  

loyaal atau Hn antara , 
zakkar dan pa- | 
manja mendjalankan oposisi jang 
tidak loyaal, karena mau meng hantjurkan Republik Indonesia | 
dan mendirikan negara sendiri. 
Mengenai de-loyaliteit Kartosu- . wirjo ini Presiden all sebutkan “3 bahwa Kartosuwirjo terbukti te- | . 5 lah kirim surat kepada salah satu | 
Huta-besar asing di Djakarta jang. 
maksudnja minta bantuan sendja 
ta dengan menjanggupi ia - akan 
menjokong negara dari duta-besar 
asing tsb. apabila perang dunia 

melakukan perdjalanan “dibawah air 

ke-HI petjah... 

Belakangan ini. hangat, sekali sua- 
sana dikalangan partai2, baik partai 

Uhre telah membawa surat pesan 

ah 

Untuk pertama kalinja dalam sedjarah, baru2| ini telah 
an surat dari Denemarkan ke Swedia melalui bawah permukaan air. Jang 

'selama 6 
Denemarkan, Jan Uhre bersama kawamnja John Forchammer 
menggunakan pakaian “menjelam istimewa: Dalam penjelaman ini, Jan 

Dibawah Air 

    

  

       

   

    
     

   

   

    

    
         
    
       

      
         

     
    

  

diadakan pengirim- 

djam ini ialah djuru selam 

dengan 

Mari kepala barisan pemadam api 
Denemarkan- kepada kepala barisan pemadam api di Swedia. Tampak 
Jan “Uhre sebelum berangkat sedang: ditolong mengenakan pakaian 

  
pemerintah maupun partai oposisi, | « 
terutama jg mengenai persoalan ke- 
amanan. Ada jg bilang keamanan 

Jtidak bisa dikembalikan dengan tja 
ra “diplomasi sadja dan ada pula ig 
bilang keamanan tidak bisa di kem 

Bajarlah Bek 

    

hadap kedjadian..ini 

     | tepat utk. ga ketika mengetahui, 
didjadikan ibu-kota, karena kota 
ini ,,kurang tenang”. Orang - ber 
pendapat, bahwa Djakarta lebih 
baik  dipertumbuh sehingga 
mendjadi kota dagang dan . kota 

besar industri jang” tg 
isama an itu untuk bangu 

bahwa opo- 
sisi jg didjalankan ' oleh Masjumi 
adalah oposisi jg loyaal. Ini adalah 
bidjaksana sekahi: oposisi selalu ada 
dalam: susunan ketatanegaraan ig 
parlementer demokratis. Presiden 
njatakan terima kasih kepada Ma- 
Sjumi atas oposisinja jg loyaal itu,   nan2 keperluan kantor? pemerin 

tah jang besar, demikian - pula | 
untuk gedung DPR jang ..repre- | 

atif”, Djakarta hampir tidak | 

  

memberikan kemungkinan lagi, | 
karena persediaan tanah sudah 
terbatas sekali. 

| djalannja negara sebaik-baiknja. 

ikan tentang arti oposisi jg tidak 

karena iru berarti meskipun  ber- 
oposisi toh akan djuga memelihara 

Oposisi jang de-loyaal. 
Presiden kemudian menerang- 

  

Reorganisas 

DALAM SIDANGNJA pad 
1953 Dewan Menteri menjelesaik 
undang-undangan. Antara lain ka 

— Pemerintah Sedang Merentjanakan 

sana uran Mengenainja     aa Lana 

dang-undang baru tentang larangan pemakaian tanah oleh pihak 
jang tidak berhak, begitu pula me njetudj u 
dang2 jang dibuat oleh kabinet dulu t 
an, tentang mengadakan rumah2 
Makasar, tentang mengadakan 

.mor 6 tahun 1950 mengenai huk 
lan tentara dan beberapa undang 2 jang di adjukan oleh kementeri- 
an dalam negeri dan kementerian perhubungan. Selain dari 
itu dewan menteri mengadakan 
mi dan keuangan jang akan dilan 

jang akan datang. 

Kedudukan 
KSAP 

Diadakan Dengan 
Undang? No. 3 

BERHUBUNG dengan berita 

Bag Kerana SINAR TAAT 
ditjiptakan dengan P.P. tidak de- 
ngan U.U.” maka Sekretariat Ga 

i Kem. Pert. 

a hari Selasa tanggal 13 Oktober 
an beberapa soal dilapangan per- 
binet menerima baik rentjana un- 

i beberapa rant: 1 un 
tang perdjandjian perburuh 

pendjara tentara di Padang dan 
perubahan dalam undang2 no- 
um atjara pidana pada pengadi- 

pada 
findjauan tentang keadaan ekono 
djutkan dalam salah satu sidang 

poran2' “dari menteri pertahanan, 
menteri penerangan dan menteri da- 
lam negeri jang telah kembali dari 
perdjalanannja  kedaerah Sulawesi. 

Demikian pengumuman dewan men- 
teri. Atas pertanjaan pers menteri 
penerangan menjatakan, bahwa jang 

dimaksud dengan rantjangan undang2 
baru tentang laporan pemakaian ta- 
nah oleh pihak jang tidak berltak itu 
ialah selain mengatur pemakaian ta- 
nah jang tidak sjah dari sedjak pe- 
njerahan kedaulatan sampai seka- 
rang, djuga untuk mengatur pema- 
kaian tanah di masa seterusnja nan- 
ti. Didalam hal ini penjelesaian soal 
tanah di Sumatera Timur tidak ter-   bungan Kepala2 Staf AP. minta 

Antara” menjiarkan tjatatan. 
berikut: 1. Djabatan KSAP      

   

   

adakan dengin U.U. N 
gal 5 Maret 1948. Pasal 
U.U. tersebut berbunji: 

Staf Angkatan Perang dipim 
pin oleh seorang Kepala Staf Ang 
katan Perang jang dibantu ' oleh | 
3 orang anggauta staf, terdiri 
atas Kepala Staf Angkatan Da- 
rat, Kepala Staf Angkatan Laut, 
Kepala Staf Angkatan Udara.” 

2. Jang per-tama2 memangku 
djabatan KSAP ialah  Komodor 
Suriadarma. Teh ES 

3. KSAP jang kedua 
Djenderal Sudirman, ja 
lah Komodor Suriadarma 
takkan djabatan itu. Kg 

    

4.  Djenderal Major Simatu- 
pang diangkat mendjadi KSAP 
sewaktu Menteri Sewaka meme 
gang portefeuille Pertahanan di 
bawah kabinet. Sukiman-Suwirjo, | 

5. Dibawah kabinet Wilopo 
diminta anggauta2 A.P. untuk 

duduk dalam suatu Panitia jang 
bertugas mempeladjari hal2 
berhubungan dengan penjusunan | 
U.U. Pertahanan, djadi tidak un 
tuk penjusunan suatu Peraturan 
Pemerintah. . Sa 

  

MUKARTO TIBA DI WASIL- 
INGTON  ” 

Mukarto Notowidogdo, Duta- 
besar Indonesia untuk Amerika 
Serikat hari Selasa tiba di Wash- 
ington dari New York dengan pe 

sawat terbang. Dia disertai iste 

UP dari Washington. ta 
pers Mukarto menerangkan, bah 
wa dia sangat gembira datang di 
Amerika kembali. mengharapkan 
mudah2an dapat mempererat per 
hubungan antara kedua negera, 

Atas pertanjaan Mukarto mene 
rangkan, bahwa stabiliteit Peme- 
rintah Ali Stastroamidjojo makin 
madju, 

masuk oleh karena tjara penjelesaian 
   

    

Ih Ditanjakan sampai dimana 

Ipernah menjatakan keberatan terha- 
Idap diadakannja peraturan pemerin- 
: Itah demikian itu”. Ditanjakan lagi 
“mengenai surat jang disampaikan 

  

Igoro  seterusnja 

rif 
dan 2 orang puteranja. Demikian 

Kepada 

nja telah ada ditetapkan oleh peme- 
rintah setjara tersendiri. 

t Kedudukan KSAP 
kebe- 

|narannja kabar2, bahwa KSAP djen ! 
deral major Simatupang akan di- 
berhentikan dan sampai dimana pu- 
la benarnja kabar, bahwa menteri 
penerangan Dr. L. Lomban Tobing 
(keberatan terhadap pemberhentian 
'ini, menteri mendjawab: ,Pemerin- 
tah waktu ini sedang merentjanakan 
suatu peraturan tentang reorganisasi 
kementerian pertahanan ' di mana 
soal persoon KSAP jang sekarang 
ini tidak ada sangkut-pautnja,. Per- 
aturan pemerintah itu dibuat untuk 
'kepentingan negara dan saja tidak 

(oleh KSAP djenderal major Simatu- 
pang kepada pemerintah mengenai 
masalah penjelesaian peristiwa 17 
Oktober 1952 itu, menteri penera- 
(ngan menjatakan, bahwa surat terse- 
but memang telah diterima oleh pe- 
merintah dan “pemerintah berpenda- 
Ipat surat 'itu tidak perlu didjawab 
dimuka umum. 
Sewaktu ditanjakan tentang pe- 

Ingertian terhadap isi surat tersebut, 
Jia hanja mendjawab pemerintah ber- 
pendapat tjara (procedure) jang telah 
ditempuh KSAP dengan pengiriman 

   

balikan kalau tidak dengan” kekera- 
san sadja. 
lah mengenai - suatu perkataan jg 
simplistis jg terselip didalamnja, ja- 
itu perkataan ,,sadja.” Pemerintah 
tidak pernah bermaksud mau menje 
lesaikan soal keamanan dengan ke- 
kerasan sadja. Pemerintah mengata- 
kan dengan tegas akan “ mendjalan- 
kan diplomasi ' sedjauh-djauhnja, ope 
rasi politik -setjepat-tjepatnja. Akan 
tetapi kalau toh ada oposisi jg tetap 
tidak loyaal dalam: arti angkat sen- 
djata dan berontak. terhadap nega- 
ra, maka pemerintah tidak segan? 
buat bertindak dengan keras. 

Dalam hubungan ini Presiden 
meminta kepada rakjat seluruh 
nja, supaja turut menginsjafkan 
mereka kembali dari oposisi jang 
tidak loyaal kepada oposisi jang 
loyaal. Presiden akui djuga bahwa 
keadaan pada umumnja masih 

puas, . tapi di-ingatkannja | 
pada tiga kewadjiban chas bagi 
bangsa Indonesia jang pernah di 
utjapkannja pada. 17 Asustus 
1951, jaitu: Pertama mengatasi 
segala akibat perdjuangan — kita 
dimasa jang lalu. Kedua, mengisi 
kemerdekaan dan menjempurna- 
kan kemerdekaan. Ketiga, menje 
lamatkan kemerdekaan  supaja 
djangan hantjur dalam amuknja 
taufan. internasional. Presiden ha 
rapkan, supaja rakjat taat pada 
tiap pemerintahan, - sebagaimana 
dia sendiri akan tetap taat pada 
tiap pemerintahan. Demikian a.l. 
pidato Presiden dalam pertemuan 
di Bone dengan partai2 dan orga 
nisasi2 rakjat. 

Tentang gangguan: keamanan jg 
dilakukan oleh Kahar Muzakkar 
itu, Presiden lebih djauh - mengata: 
kan, bahwa karena  perbuatannja 
itulah a.l. maka perdjuangan “ rak- 
jat Indonesia . untuk 
kembali Irian Barat kedalam ' wila- 
jah Indonesia selalu. gagal. Dengan 
kekatjauan2 jg ada itu Belanda se- 
lalu mempunjai alasan suntuk: meno 
lak tuntutan kita. Mereka “katakan, 

bagaimana Indonesia hendak mengu 
rus Irian Barat . sedangkan di wila- 
jahnja sendiri keadaannja masih ka 
rjau: Akan tetapi dalam pada itu 
Presiden- djuga dengan tegas menga 
takan, bahwa katjau atau tidak ka- 

tiau di Indonesia, itu adalah urusan 
kita dan. hak kita, orang Iuar tidak 
perlu tjampur tangan. 
djuga tidak dapat dibantah, bahwa 
dengan adanja kekatjanan itu tuntu 
tan kita terhadap Irian Barat men- 
djadi sulit. Demikian Presiden jg da 

pada rakjat Luwu untuk membantu 
pemerintah  menginsjafkan 
Muzakkar dan pengikut2nja 
kembali pada. djalan jg' benar. 

(Antara). 

untuk 

Rhee Mengan- 
tjam Lagi 

Merasa Dirinja Akan 
Bebas Kembali 

PRESIDEN Korea Selatan, 
Syngman Rhee, hari Selasa kepa 
da djuru-warta Evening Star” 
di Seoul menjatakan, bahwa dji- 
ka dalam bulan Djanuari 1954 
jad. belum terdapat tindakan2 jg 
njata untuk mempersatukan Ko- 
rea kembali, ia akan menganggap   Suratnja itu adalah kurang tepat. Se- 

mentara itu oleh P.M. Mr. Ali Sas- 
troamidjojo dikatakan usaha2 peme- 
Irintah untuk mengembalikan ke- ' 

  

Djuga wakil P.M. Mr. Wongsone- 
mengatakan pun ! 

'usaha2 pemerintah mengembalikan j 
keamanan di. Sulawesi mendapatkan 

Ikemadjuan,. 

  

MENTERI PERTAHANAN 
DAN KEPALA STAF. 

Pagi Menteri Pertahanan telah 
mengundang kepala2 staf dari ke 
tiga angkatan untuk membitjara- 
kan peraturan pemerintah menge 
nai  reorganisasi — Kementerian   Pertahanan. ' Demikian berita 
Keng Po. 

Tidak diterangkan bagaimana 

| telah tiba di New Delhi IK . : bai 
11 Oktober bersama2 Menteri Luar jg ,,mengenai kepentingan bersama”. PBB 
Negeri Australia R.G. Casey. Demi | Kepada pers Menteri Sunario mene / PBB. 

| dirinja bebas kembali untuk ber dan 

| tindak. Dalam keadaan demikian an anti-Amerika itu datangnja dari 
ini, ia akan mengusulkan A. S. 
dan PBB untuk mengambil tjara 

kan itu, demikian Rhee. (AFP) 

MENTERI Luar Negeri 

pada tgl. 

kian diberitakan oleh Djawatan Pe- 
nerangan Kedutaan India di Dja- 
karta. Dilapangan terbang mereka 
didjemput oleh Kepala2 Missi Di- 
plomatik. di New Delhi dan pembe- 
sar2 India. Mereka akan tinggal di 
India sebagai tamu pemerintah In- 
dia. .   kesudahan dari pembitjaraan tsb, 

  

Menteri Sunario berada di Delhi 

  

Ashida Desak Pemerintah Djepang Su- 
Sesungguhnja ini hanja- 

memasukkan 

Akan tetapi 

lam pidatonja ini djuga meminta ke 

Kahar 

Sunario untuk mengadakan 

men pada hari Selasa telah 

tan2 pembajaran kerugian » 
Asia. Selandjutnja Ashida m 

an Djepang.   
Sebagian besar dari negara? jg me- 
nuntut pembajaran kerugian 
menghendaki pembajaran tunai atau 
dalam bentuk paberik dan perieng- 

kapan. Dan Djepang ingin meme- 
nuhi kewadjiban2nja itu dengan 
memberikan djasa2 dilapangan teh- 
nik dan bahan? manufaktur, Ashi- 
da selandjutnja mengatakan, bahwa 
melihat kedudukan industrinja, ia 
berpendapat, bahwa Djepang dapat 
melakukan pembajaran: kerugian pe 
rang atas dasar program pasal em: 
pat Djepang jg realistis, Ia persoon- 
lijk berpendapat, bahwa pemerintah 
nja akan mendapat bantuan jg be- 
sar dalam usahanja untuk memper- 
luas perdagangannja “didaerah2 itu, 
djika Djepang mengadakan usaha? 
ig lebih sungguh2 untuk mendapat 

suatu penjelesaian. Di djelaskannja, 

tentu, berpendapat, bahwa  Djepang 
menarik keuntungan dari pendudu- 
kan Serikat, dan mendapatkan lebih 
banjak keuntungan sebagai negara 
jg kalah perang daripada negara2 
lainnja jg memperoleh kemenangan 
dalam peperangan itu. 

Soal dagang dengan RRT 
Mengenai perdagangan dengan 

RRT, bekas perdana menteri uu 

menjatakan, bahwa ' meskipun Dje- 
pang menghendaki perdagangan tsb, 
ia tidak berusaha mengadakan hu- 
bungan resmi “dengan Peking, Se- 
mua partai, “dengan 
keketjualian golongan ' sosialis kiri, 
takut konsekwensi2 politik jg dapat 
timbul dari hubungan2 resmi dengan 
pemerintah Mao itu. 

Tekanan untuk mengadakan per- 
dagangan tsb mungkin akan makin 
keras, tergantung. dari situasi ekono 
mi Djepang. Demikian Ashida. 

Selandjutnja . Ashida mengemuka- 

sarkan atas sematjam ,,pasal em ps 

Masalah pembajaran. | 
Tentang masaalah pembajaran ke/: 

rugian perang itu dikatakannja, bah RAY 
wa soal tsb belum merupakan soal| 
dalam negeri jg hidup di Djepang | s 

Taher. 

| 

bahwa bekas musuh2 Djepang jg ter tida 

kemungkinan | Kat 

paja. Segera Selesaikan Masalah 
Kerngian Perang 

Sebab Musabab Perasaan Anti Amerika 
Di Djepang 

BEKAS PERDANA MENTERI Djepang Hitoshi Ashida i 
kini berada di A.S. untuk meng hadliri sidan Dot Amir one 

.men de 
da, supaja lebih sungguh2 dalam us 

sidang Uni Antar-parle- 
Ik kepada pemerintah Yoshi- 

anja menjelesaikan  tuntu- 
“negara2 tetangganja di 

n penjelesaian, jang dida 
jepang menurut kemampu 

      

  

       

  

» 

  

Mungkin Akan Di-Usul- 
kan Oleh Blok Barat 

MENURUT kalangan jang me 
ngetahui di Paris hari Selasa, bah 
wa wakil2 3-Besar Barat telah 
membuat naskah rentjana djawa- 
ban terhadap nota Sovjet, dalam 
mana diusulkan supaja diadakan 
konperensi 4-Besar sekitar tgl. 9 
Nopember jad. di Lugano, Swiss. 
Kalangan tadi katakan, bahwa 
3-Barat dalam djawabannja itu 
terutama menghendaki supaja di 
bitjarakan soal Austria, Selain itu 
dinjatakan pula, bahwa bukannja 

k mungkin untuk mengadakan 
konperensi 5-Besar, termasuk 
RRT. 

Sebagai diketahui Sovjet Uni 
dalam notanja belakangan ini me 
ngusulkan supaja diadakan kon 
perensi 5-Besar, termasuk RRT 
untuk  membitjarakan masalah 
internasional, terutama mengenai 
masalah? di Asia. Disamping itu 
Sovjet mengusulkan pula konpe 
rensi 4-Besar untuk. membitjara 

an masalah Djerman, sedang 
masalah Austria supaja dibitjara 

in melalui saturan2 diplomatik. 
'Kabarnja djawaban Barat itu 
akan disampaikan kepada Moskow 
pada achir minggu ini. 

5 (Antara-AFP) 

KEDJAHATAN2 DI FILIPINA 
MENINGKAT 3046.   kan faktor2 jg menjebabkan timbul 

nja perasaan  anti-Amerika di Dje- 
pang sbb: I. Propaganda komunis. 
2. Kesalahan2 dari pemerintah pen- 
dudukan. 3. A.S. gagal ' melaksana- 
kan achirnja pendudukan dan pemu 

merintah Djepang lambat dalam me 
ngumumkan  keuntungan2 dari Per- 
djandjian Perdamaian Djepang dan 
Pakt Keamanan serta persetudjuan 
administratif. 5. Bagi banjak orang 
Djepang, politik A.S. tampak saling 
bertentangan. 

Dalam pada itu harian terbesar 
di Djepang  ,,Mainichi” hari Rebc 
memperingatkan, bahwa ' perasaan 

analisa dengan teliti” dan djangan 
iditjap sebagai  hasutan dari kaum 
Komunis. Di tegaskannja, bahwa 
omong2 bersifat anti-Amerika itu 
datangnja tak hanja dari golongan 
kiri, tapi djuga dari golongan kanan 

golongan tak berpartai. Perasa- 
  

ketiga golongan tsb., tapi hendaknja 
djangan “diartikan alasan? dari ma- 

  

'amanan di Atjeh dapat kemadjuan. tjara lain bagi usaha mempersatu 'sing golongan itu sama, tulis Mai- 
' nichi. (Antara—UP). 

pembitjaraan2 
(dengan P,M. Nehru tentang soal2 

|rangkan, bahwa — kundjungannja ke 
| India itu adalah sebagai kundjungan 
(persahabatan, Pertukaran pikiran se 
|dang diadakan untuk — mengadakan 
perdjandjian persahabatan antara In 

(dia dan Indonesia. 

Mengenai tjita2 ,,blok ketiga” 
Sunario menjatakan, bahwa hal 

lihan kemerdekaan Djepang. 4. Pe-' ta 

|anti-Amerika di Djepang harus ,,di-| 

' Pembunuhan dan kedjahatan2 
xekerasan “lain telah meningkat 
dengan 30960 dalam. tahum ter- 

jachir di Manila. Demikian dinja- 
jtakan oleh Major Eugenie Tor- 
|res, kepala detektif kota Manila. 

mengira, bahwa pengangguran 
|jang terus meningkat adalah jang 
mendjadi sebab bagi ribuan 
(gang Filipina untuk” menempuh ' 
dijalan kedjahatan guna memeli- 

ra keluarga mereka. Demikian 
i ter. 

DJEPANG AKAN IMPORT 
1.000.000 TON BERAS. 

Dewan urusan bahan makanan 
Djepang bermaksud, hendak me- 
er beras sedjumlah 1.000. 
800 ton selama tahun '1953— 
1954, dimulai pada tanggal 1 No 
uember jang akan datang, demi- 
kian R.B. ..Jiji” mewartakan pa- 
da hari'Rabu. Beras2 tersebut 
akan didatangkan “dari California 
Amerika Selatan, 
sa, Burma, Muang Thai, Indochi- 
na, Amerika “Tengah, Timur Te. | 
ngah, Iran dan Pakistan: 

»sDidalamnjalah terletak 
pan kita untuk hari kemudi 

an, tidak sadja untuk kepentingan 
negeri sendiri, akan tetapi seba 
gai tjita2 umum jang dimiliki ne 

eri2 tsb. Saja pikir bahwa kenja 
taan, bahwa negeri2 seperti India, 
Birma, Indonesia dan Pakistan 
mengikuti politik bebas, akan 
memberikan sumbangan - banjak 
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' Demonstrasi”, 
UP mewartakan dari Belgrado, 

bahwa kaum demonstran Yugo- 
slavia pada. hari Selasa telah me 
ngepung  kantor2 penerangan 
A.S. dan Inggris selama 3, djam, 
dan merusak. kamar batja dari 
kantor penerangan Inggris. Ter- 

pembesar2 
Inggris telah memadjukan . protes 
keras, dan menuntut perlindu- 
ngan dari polisi. 

Sementara “itu AFP -.mewarta- 
kan dari Trieste, bahwa gubernur 
militer zone A, djenderal John 
Foster, dalam pidato radio pada 
malam Rebo jang ditudjukan ke 
bada rakjat mengatakan, bahwa 
di zone A. tak. boleh. dilangsung 
kan pertemuan2, parade2 dan de 
monstrasi2. Pada hari Senen par 
tai2 politik Slavia telah mengadju 
kan permintaan, supaja - diboleh 
kan mengadakan - rapat. umum 
pada hari. Reba 

Bukan propaganda. 
Suratkabar partai Komur4: Yu 

goslavia ,,Borba” pada' hari Sela 
sa menjatakan bahwa konperensi 
4-Negara mengenai Trieste jang 
diusulkan oleh Tito itu adalah 
»satu2-nja kemungkinan — untuk 
mentjegah petjahnja pertikaian” 
mengenai sengketa tsb. ,,Borba” 
dalam pada. itu memperingatkan 
supaja negara2 . Barat .djangan 
mempunjai ,,angan? jang berba 
haja” bahwa kemarahan jang ter 
dapat 'di Yugoslavia sekarang ini 
shanja merupakan . propaganda 
sadja.” Peringatan ini, kata sk. 
tadi telah ditjerminkan oleh ra- 
pat2 raksasa jang diadakan di 
seluruh Yugoslavia sebagai pro 
tes. terhadap-putusan Inggris dan 
Amerika. Sebagai:telah -dikabar 
kan demonstrasi2 di Belgrado. pa 
da hari Senen telah meningkat 
mendjadi tindakan2 kekerasan ke 
tika kaum demonstran merusak 
ruangan batjaan dari konsulat 
Inggris. dengan kekerasan mema 
suki gedung dinas. penerangan 
Amerika dan. memukuli seorang 
diplomat Amerika hingga ia men 
dapat luka2 dan perlu dibawa ke 
rumah sakit. 

Konperensi 4—Negeri. 

Hanja sedjam setelah terdjadi in- 
siden2. tadi, marsekal Josip Borz Ti- 

10 menuntut supaja diadakan konpe 
rensi 4-negara antara Yugoslavia, 
Italia, Inggris dan Amerika menge- 
nai Trieste. Menurut Tito konperen 

si demikian itu memberi satu2nja 
harapan untuk mengachiri apa jg di 
sebutnja ,,bahaja terhadap perdamai 
an” jg terkandung dalam putusan 

Inggris dan Amerika untuk menje- 
rahkan zone A- dan kota-pelabuhan 
Trieste sendiri kepada ' pemerintahan 
Italia. 

Sementara itu pembesar2 Yugo 
slavia belum memberi komentar 
terhadap nota Sovjet jang “pada 
hari Senen kemarin memprotes 
kepada Amerika Serikat dan Ing 
gris terhadap putusan mereka me 
ngenai Trieste. Dalam nota itu 
pemerintah Sovjet menuduh bah 
wa Amerika dan Inggris dengan 
putusan tadi telah melanggar per 
djandjian perdamaian Italia dan 
bertudjuan hendak merobah  dae 
rah Trieste mendjadi suatu pang 
kalan militer jang illegaal. Kapal 
kapal perang  Yugoslavia pada 
hari Selasa masih berlabuh dide 
kat pelabuhan  Capodistria di 
zone-B dari Trieste jang diduduki 
oleh: Yugoslavia, sedangkan be- 
rita2 tetap banjak tersiar bahwa 
Yugoslavia sedang mengirim pa 
sukan2 balabantuan. ke zone ter 
sebut, dan bahwa Italia sedang 
memusatkan pasukan2-nja dimu- 
ka perbatasan Yugoslavia. 

Pernjataan Popovic, 
Seterusnja dapat dikabarkan, 

bahwa setelah mengadakan perte 
muan dengan Dulles, menteri 
luar negeri Yugoslavia Koca Po- 
povic mengatakan pada hari Se 
lasa, bahwa Dulles telah - men 
djandjikan kepadanja, akan me 
naruh. perhatian jang  sungguh2 
terhadap usul Yugoslavia untuk 
mengadakan konperensi 4 negara 
tentang Trieste. Dikatakan selan 
djutnja, bahwa usul Yugoslavia 

itu merupakan usul penjelesaian 
masalah Trieste jang: lebih baik 
dan lebih konstruktif. (Antara) 

— Republik Pilipina pada hari Ka-   
Italia, Formo- ' 

itu sekarang sedang dikerdjakan 
dalam bentuk blok Arab-Asia di | itu.” 

mis telah mengakui Republik Mesir. 
Berita lebih landjut menjatakan, bah 
wa pengakuan itu telah dikawatkan 
pada hari Kamis kepada presiden 
Mesir djenderal ' Mohamad Nadjih 
oleh acting menteri luar negeri Feli- 
no Neri. 

Sunarjo Dan Nehru Bitjarakan Idee2 Bersama 
kepada kesempurnaan tenaga 

Demikian Sunario tambah 
kan. 

Menteri Sunario menegaskan, 
bahwa Konperensi Politik menge 
nai Korea, djika diharapkan akan 
mentjapai hasil seharusnja tidak 
sadja diadakan antara pihak jang 
berperang sadja, akan tetapi ha- 
rus diadakan dalam bentuk kon 
perensi medja bundar dimana ne 
gara2 lain djuga ikut serta. 

oo “Meledakkan Perang Dunia 
Perlu Adanja Konperensi 4-Negara 

. KEMARAHAN JANG terdapat diseluruh Yugoslavia terha- 
dap putusan Inggris dan Amerika mengenai Trieste pada hari Se- 
lasa hampir mentjapai puntjaknja, demikian 
dari Belgrado. Dikatakan bahwa putusan 
itu jang bertudjuan akan menjerahkan zone-A dari 

Ida Itaka oleh pendapat umam di Yugoslavia tidak tni hanja di- 
anggap sebagai suatu pengchianatan baru jang serupa dengan per- 
setudjuan Minchen dengan Hitler diwakta 
satu peristiwa penting jang menadju keperang dunia Ke-N. 

tulis wartawan UP 
Inggris dan Amerika 

Trieste kepa- 

jang lalu, jakni salah 

Beria Di 
Yugoslavia? 

KANTOR berita  Djer- 
man Barat pada Selasa ma 
lam mengutip keterangan 
seorang pelarian bangsa 
Jugoslavia jg mengatakan 
bahwa “bekas menteri da- 
lam negeri Rusia Lavrenti 
Beria kini berada di Jugo 
slavia, Pelarian tadi, Peter 
Bugutaj jang katanja bekas 
Seorang masinis pada 
Orient Express, menerang- 
kan bahwa Beria  menum 
pang kereta-api tsb. pada 
tg. 27. September jl. Ia 
memperkuat keterangannja 

ta 
Demarang 

dengan kata2 hahwa opsir2 

  

jang memakai pakaian sera 
gam Jugoslavia tetapi ber 
bitjara bahasa Rusia, ketika 
itu. menumpang w2son2 
istimewa jang disambung- 
kan kepada kereta-avi tsb. 
Rombongan ,,Beria dan pe 
ngiringnja” itu meninggal- 
kan kereta di Kranj Bugu- 
taj dan agaknja para pe- 
numpang tadi mau mene- 
ruskan perdjalanan ke pu- 
lau  Brioni, pesantyrahan 
musim panas - marsekal 
Tito. (AFP) 
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Rakjat Jugoslavia Marah! 
(Putusan Amerika-Inggris Dianggap Bisa 

  

Main? Nemu 
Sumber Mi-| 

... 
mnjadi 

« 
TANAH JANG diduga me- 

ngandung minjak tanah telah di 
ketemukan oleh seorang gadis 
ketjil dengan tidak sengadja bebe 
rapa hari jang lalu dikampung 
Seburing, 14 km dari kota Pe- 
mangkat dalam kabupaten Sam 
bas (Kalimantan) ketika ia sedang 
mendjaga djemuran padi dengan 
sebatang bambu. Beberapa hari 
yang lalu gadis ketjil tsb, men- 
djaga djemuran padinja  dihala- 
man rumah, tiba2 tertjium oleh 
nja bau minjak tanah jang mula 
mulanja disangka tumpah dari 
botol. 

Setelah diperiksa dirumah dan ber 
lanja pada tetangga, ternjata tidak 
ada minjak tanah jg tumpah. Sam- 
bil ber-lena2 menunggu padi dan 
memburu ajam dengan bambunja, 
tiba2 bambunja tertumbuk pada ba 
hagian tanah jg lembek jg dengan 
mendadak menjemburkan barang 
tjair jg mengeluarkan bau: minjak ta 
nah. Anak gadis ini mendjerit terke 
djut dan oleh orang tua dan tetang 
ganja ditanjai. Setelah ditampung 
ber-botol2 dan kemudian dibakar 
lernjata bahwa barang tjair jg me- 
njembur itu mengandung minjak ta 
nah. Hal ini segera diberitahukan 
pada Kepala Pemerintah setempat 
jg telah mengadakan pemeriksaan 
dan kini untuk mendapatkan kepas- 
tian tentang sumber  minjak tanah 
itu telah dikirimkan beberapa botol 
kepada Djawatan Pertambangan di 
Djakarta. (Antara). 
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Suryadarma 
Menjangkal 

Bahwa Ia Akan Minta 
Berhenti 

Hari Selasa djam 08.00 Komo 
dore Suryadarma telah memberi 
kan keterangan dalam suatu per     

  

HASIL PENDJUALAN TEk 
INDONESIA UNTUK. FONDS 

WALIKOTA LONDON 

Peti teh pertama dari satu ki- 
riman —- pemberian Republik-In- 
donesia untuk dilelang dan Wang- 
nja untuk fonds Walikota London 
jang akan dipergunakan bagi pe- 
nolong korban bentjana alam — 
telan didjual di Mincing, Lane, 
London, hari Senin, olh Sir Ru- 
pert de Beres Walikota sendiri. 
Yeh ini adalah baik mutunja. dan 
didjual dengan harga, 6 penni 
tiap pon melebihi harga pasar, 
dan jang penghabisan didjual 5 
Shilling tiap satu pon, “diperban- 
dingkan dengan harga pasaran 
biasa jang kira-kira 3 shilling dan 
3 penni. 

temuan dengan semua anggauta 
angkatan udara dipangkalan Hu- 
sein Sastranegara Bandung 
pada pokoknja menjangkal beri- 
ta-berita jang mengatakan, bah 
wa ja akan mengundurkan diri dari angkatan udara. Komodore 
Suryadarma datang ke" 
pada tanggal 12 siang dgn setiz 
fba-tiba dan telah Sa ap 
pembitjaraan dengan beberapa 
orang perwira AURI. 

GEMPA BUMI DI AMERIKA 

  

  

| TENGAH? 
Pada djam 9.00 GMT hari Se- lasa pagi Universitet' Fordham 

di New York mentjatat beberapa getaran gempa bumi jang menu- 
rut perkiraan .terdjadi 2300 mil 
sebelah Barat Daja New York. 
Diduga bahwa gempa itu terdjadi 
di Amerika Tengah. 

Tawaran Non-Agresi-Paet 
Kepada Sovjet Russia 
Dirundingkan Dalam Konperensi 3-Besar 

Di London 

DALAM KOMUNIKE pada malam Rebo kementerian luar negeri Perantjis mengumumkan bahwa suatu konperensi 3-Besar Barat akan diadakan pada hari 
sarkan undangan menteri luar negeri 
terangkan bahwa konperensi tadi 
waktu2 jang tertentu diadakan 

terachir ialah dalam bulan Djuli 

Dalam pengumumannja pada hari 
Selasa kementerian luar negeri Ing- 
gris sementara itu mengatakan bhw 
pembitjaraan 3-Besar akan berlang- 

sung selama kira2 2 hari dan bahwa 
akan dibitjarakan ,soal2 jg terma- 
suk kepentingan umum.” 

Dikatakan selandjutnja bahwa 
Eden sesudah meikukan kewadji- 
bannja lagi sebagai menteri Juar ne 
geri Inggris telah mengirim kepada 
John Foster Dulles, menteri luar ne 
geri A.S., dan kepada Georges Bi- 

datilt, menteri luar negeri Perantjis 
surat undangan supaja - bersama2 
mengadakan perundingan di Lon- 
don. Dan undangan itu telah diteri 

ma baik, demikian . pengumuman 
tsb. Kalangan jg berkuasa sementa- 
ra itu menjatakan di London bhw 

putusan tentang pertemuan 3-Besar 
tadi telah diambil sebelum krisis 
Trieste. 

Kementerian luar negeri A.S. da- 
lam pada itu mengumumkan pada 
hari Selasa bahwa menteri luar ne- 
geri A.S., John Foster Dulles pada 
malam Kemis .akan berangkat ke 
London untuk menghadliri pertemu 

an para menteri luar negeri 3-Be- 
Sar. 

Dulles akan kembali ke Washing- 
ton pada hari Senen pagi j.a.d. 

Soal2 jang akan di 
bitjarakan. 

Menurut suatu sumber jg dapat 
Mipertjaja di Washington dalam "per 

temuan tsb akan  dibitjarakan soal2 
sebagai berikut: 

1. perhubungan antara “ negara2 
Barat dan Sovjet Uni mengingat per 
tukaran nota baru2 ini antara Mos- 
kow dan ibu-kota2 negara2 Barat. 

2. kemungkinan "menawarkan suatu 
pakt non-agresi kepada Sovjet. 

3. soal2 Eropa termasuk soal Ma 
sjarakat Pertahanan Eropa. 

4. soal Trieste. S5 soal2 Timur 
Djauh terutama" mengenai Korea 
dan Indo China. 6. soal2 umum ig 
bertalian dengan RRT. 

Sementara itu kementerian luar 
negeri Inggris membenarkan bahwa 

djawaban 3-Besar terhadap nota So 
vjet tertanggal 28 September akan 
dikirim ke Moskow pada, achir ming 
gu ini, (Antara—AFP), 

Djum'at besuk di London berda Inggris, Anthony Eden. Di merupakan perundingan jg pada otoh menteri2 luar neveri 3- di salah satu ibu-kota negara mereka masing2, Sian mn 'bl. di Washington, 

USA Turut 
Tjampur 

Dalam Urusan Suez- 
Tuduh Salem 

MENTERI Pembimbing Nasio 
nal Mesir, Major Salah Salem, 
Selasa malam mengumumkan 
bahwa wakil2 Inggris dan Mesir 
akan mengadakan pertemuan sig 
menentukan” pada hari Sabtu 
atau Senen pagi jad. "mengenai masalah penarikan pasukan? Ing gris dari daerah Terusan Suez, Lebih djauh ia mengatakan bah wa wakil . kalangan diplomatik A.S, setjara resmi telah turut tjampur dalam hari2 jang achir2 ini untuk mentjiptakan suatu sua sana jang baik dan untuk mende katkan pendirian2 fihak Mesir 
dan Inggris. 

  

Berkenaan dengan kritikan? di kalangan pers Inggris dan dalam kalangan Konperensi Partai Kon servatif Inggris di Margate baru? ini, 1a mengatakan bahwa insiden insiden jang menjangkut serdadu2 Inggris dan beberapa orang ter tentu jang tidak bertanggung dja wab didaerah Terusan Suez tidak dapat dihindarkan. Ia njatakan bahwa insiden? itu terdjadi diluar pertanggungan djawab pemerin tah Mesir, karena Inggris sendiri jang menghalang-halangi polisi ' Mesir bertindak didaerah Terusan Suez.. Selandjutnja Salim menja .takan bahwa sesudah ditanda- tanganinja suatu perdjandjian ten lang penarikan pasukan2 Inggris 
dari daerah Terusan Suez, Mesir akan mendjamin keamanan dari semua ahli2 Inggris didaerah tsb, 
Demikian AFP, (Antara) 
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Kabar Kota 
4 

Ss. DIBAWAH PIMBINANNJ 
beno Sosrowerdojo, pada hari Rebo jbl. diruang Balai 
diadakan pentjalonan untuk pem 
Umum Kota Besar Semarang jarg ha 
kepada Kepala Daerah untuk dit 
Kemis siang nama2 tjalon dari p 
serahkan. 

! 
Jang hadlir ada 15 orang dari pel 

Masjumi, PSII, 
Parkindo, Katholiek, PNI, PRI, Pa- 
bagai partai, jaitu 

rindra, PIR, Permai, PRN, PKI, 
PSI, Murba, PDTI dan LE.V. Da- 
lam pembitjaraan tingkat pertama, | 

untuk membagi 
golongan2 partai tadi pada golongan 
Agama, Nasional dan Sosial. Da-j 

itu fihaknja PDTI danff 
LE.V, tidak termasuk dalam lingku | 

rapat menjetudjui 

lam pada 

ngan tsb. , £ 
Sesudah diadakan schorsing, kemu 

dian para hadlirin menjetudjui, bah- 
wa partai2 Masjumi, PSH, Parkindo 
dan Katholiek masuk kolom AGA- 
MA, PNI, PRI, Parindra dan PRN 
masuk kolom NASIONAL dan PKI | 
PSI dan Murba masuk kolom  SO- 
SIAL. Dari masing2 partai lingku- 
ngan kolom tadi. harus diambil 2 
partai jang hendak ditjalonkan dan 
hasilnja pemungutan suara dalam 
soal tadi sbb.: AGAMA: Masjumi 
dapat 7 suara, PSH 7 suara, Parkin 
do 6 suara, Katholiek 4 swara. NA- 
SIONAL : PNI 9 suara, PRI 3 sua 
ra, Parindra 4 suara, PIR 5 suara, 
Permai dan PRN masing2 dapat 2 
suara. : 

SOSIAL : PKI dapat 8 suara, PSI 
7 suara dan Murba 7 suara. Dengan 
kesudahan tadi, maka jang mendapat 
suara terbanjak ialah PNI (9), PKI 
(S8), Murba, Masjumi, PSI masing2 
(7) suara, PIR 5 suara. Enam partai 

ini dianggap mendjadi tjalon jang 
terutama sekalipun lain2 partai pun 
diharuskan mentjalonkan 'nama2nja 
wakilnja jang untuk diteruskan kepa 
da Kepala Daerah. 

Sesudah pentjalonan tadi berachir, 
Wali Kota menjatakan, agar partai2 
lainnja tidak putus asa, karena da- 
lam soal pentjalonan tadi, setiap par 
tai masih mempunjai kans untuk di : 
djadikan tjalon, disebabkan pemben 
tukan panitya tsb pun tidak lama Ia 

aan 

NT 

      
A Wali Kota Semarang Hadisu- 

1 Pemilihan 
silnja kemudian diserahkan 

etapkan selandjutnja. Pada hari 
artai2 jang hadlir harus sudah di- 
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BINATANG. 

Sir-pong jang suka sama binatang, 
kemaren sore klujuran lihat Kebon 
Binatangnja pak Walikota di Tegal- 
wareng, barangkali sudah ada bina- 
tang2?nja jang baru.- Dan memang 
banjak tambahnja, kebanjakan be- 
rupa binatang2 sumbangan dari para 
peminat. 
Ada matjan, burung rangkok, mo- 

njet, burung bango dll. binatang sum 
bangan, lengkap ditulis dengan na- 

ma para pemberinja. 5 
Jang sungguh bikin geli Sir-pong 

ialah djuga adanja 10 ekor kambing 
gembel biasa, jang tjuma tjotjok un- 
tuk dibikin sate & gule, kok ja di- 
simpan dikandang kebon -binatang. 

:Djuga lengkap ditulis dengan nama 
si pemberinja. 

Sir-pong tidak mengerti, apa mak- 
sud kambing biasa tadi untuk disim- 
pan di Kebon Binatang sebagai bi- 
natang jang pantas di-tonton, atau- 
kah untuk persediaan bikin sate ka- 
lau nanti Balai Kota bikin selama- 
tan. 

| Kalau semua binatang toh boleh 
'disumbangkan dan bakal dapat 
.tempat di-kandang Kebon Binatang, 

  
gi akan dilakukan di Ketjamatan2. ''engkap dengan nama si pemberinja, 
Didasarkan djuga, bahwa tjalon dari 
partai sebaiknja berumur sedikitnja 
25 th., sekalipun penetapan menge- 
nai batas umur ada lebih rendah. 

Perlud itegaskan disini, ketika da ! 
lam pembitjaraan instansi pertama 
diberi pendjelasan2 mengenai tugas 
dari pada Panitya Pemilihan, fihak ! 
nja PDTI dan IEV tidak bersedia du 
duk didalam panitya, sehingga tidak 
ditjalonkan. 

  

PENTJURIAN DI RSUP 
Pada achir bulan jang lampau di 

RSUP Semarang terdjadi pentjurian 

uang sebanjak Rp. 3000.— jang di-, 
simpan didalam almarinja S., Bapak ' 
Asrama Djururawat ditempat tsb. 
Uang tadi adalah uang jang akan di 
terimakan kepada murid2 djurura- 
wat bag. putera jang belum meneri- 
ma uang. Tetapi sebelum tindakan 
tadi dapat dilaksanakan, ternjata pa- 
da malam harinja uang tsb. telah di 
tjuri dan belakangan ini tempat sim- 

panan uang tadi telah diketemukan : 
didekat tempat kuburan di Bergota. ' 
Mengenai kedjadian ini, diluaran : 
tersiar berita jang seolah-olah meng- : 
gambarkan terdjadinja korrupsi di 
RSUP. disebabkan tindakan fihak jg 
berwadjib jang menemukan obat2 
berharga pada waktu diadakan peng | muda Indonesia dan 
grebegan2 untuk mengusut perkara 
tadi di Asrama. 

Berkenaan dengan itu, dari fihak 
jang bersangkutan didapat kabar. 
bahwa betul fihak - jang berwadiib» 
telah menemukan beberapa obat. Te 
tapi dari mana asalnja, hal ini belum 
dapat diketahui djelas. Keterangan 
selandjutnja mengatakan, apabiia ada 
orang jang hendak mengambil obat 
di Apotheek RSUP, ini baru dapat 
dilakukan dengan pemberian resep 
dokter. Diluar ini tak mungkin orang 
dapat mengambil obat. Seorang mu- 
rid, setelah terdjadi' pentjurian tsb. 
sampai berita ini tertulis belum ke- 
lihatan. Mungkin hal ini mempunjai 
sangkut paut dengan pentjurian tsb. 
Demikian keicrangan2 tadi. 

SEMARANG SINGKAT: 
— Dari jg berdekatan dengan so- 

  

boleh deh, kini pak Walikota siap- 
kan kandang baru binatang2 bakal 
pemberian Sir-pong. 
Dan di papannja harus djelas di- 

tulis: 
dan karem ikan bandeng. Sumbang- 
an jang diperkenankan oleh Raden 
Mas Sir-pong”. (Letter-nja musti me 
lebihi besarnja dari si-Kutjing). 

“Sir-pong. 

PERBEPBSI KP. PURWO- 
DINATAN. 

Dikampung Purwodinatan/Tire- 
man Semg. telah terbentuk Sub. 
Ranting Perbepbsi dengan susunan 
pengurusnja sbb: Ketua dan wakil- 

nja: Pasiran dan Paser, penulis: A. 
Sulkan, bendahara: Suparman c dan 
Sukamto. , 

RAPAT PEMUDA DE- 
MOKRAT. $ 

Dalam rapat pengurus Pemuda De 
mokrat tjb. Semg. jang diadakan pa 
da tgl. 11 Okt. jbl. di Karangtempel 
telah diambil keputusan sbb.: pengi 
sian lowongan ketua jang dipegang 
oleh sdr. Agung Wahono berhubung 
kepindahannja ke Djakarta telah di 
isi oleh sdr. Soewarno Hadi: menggi 
atkan keolahragaan dikalangan p 

memperbaha- 
rui aktivitet Pemuda Demokrat. 

KIRIM DELEGASI. 
Badan Permusjawaratan SB/SS 

Pemerintah Semg. dalam rapatnja 
baru2 ini telah menindjau kembali 
putusan2 BP. tentang tuntutan me- 
ngenai Peraturan Gadjih baru, Tun 
djangan Lebaran, Perumahan bagi 
Pegawai/Pekerdja Negeri dll. jang 

sampai sekarang belum terdapat pe- 
njelesaian. Rapat telah memutuskan 
untuk mengirimkan Delegasi ke Pe- 
merintah Pusat, Parlemen dan Vak 
Sentral2 Organisasi Buruh di Dja- 

|karta untuk memperbintjangkan turn 
tutan BP. tersebut. Delegasi terdiri: 
Soetikno (SB. 'Kem. Pertahanan), 
Soewarno Hadhy (SB. Kehutanan 

Seluruh Indonesia) dan Soehardjo 
S.A. (SB. Kem. Perburuhan). 
PENGIRIMAN POSPAKET2   al2 Pasar Malam diterima kabar, 

bahwa di kawedanan Petjangaan 
Diepara, akan diadakan Pasar Ma- 
lam. Tanggal mainnja kini sedang di 
tunggu surat idjinnja dari fihak jg 
berwadjib. 

UDARA. 
Kantor besar P.T.T. mengumum- 

kan, bahwa mulai tanggal 1 Nopem 
“ber 1953 dibuka kesempatan untuk 

— Minggu tgl. 18 Okt. jad. Masju mengirimkan pospaket2 dalam nege 
mi Tjabang Kudus akan mengadakan 
konperensi dengan Anak Tjabang di 
seluruh Kab. Kudus. Konperensi a.l. 
akan mendengarkan verslag dari 
Konperensi Masjumi Wilajah Dja- 
teng baru2 ini dan-sekitar Pemili- 
han Umum. ! 2 

  

SKV 'TJAB. OLAHRAGA 
Latihan Bulutangkis dari perkum- 

pulan SKV akan dilakukan pada tgl 
2 Nopember 1953 bertempat dila- 
pangan ,,Union” Semarang, jaitu pa 
da tiap2 hari Senen, malam, mulai 
diam 6.30 dan Kamis sore. mulai 
djam 4. Diharap para anggauta jang 
bersangkutan suka datang pada hari 
tersebut. Demikian S.K.V. mengabar 
kan. 

DJUARA BULUTANGKIS 
Untuk merebut djuara Bulutangkis 

Kabupaten Pemalang, pada tgi. 10, 
11 Okt, ibl. bertempat dihalaman 
Pasar Malam telah dilangsungkan 
pertandingan Bulutangkis jang achir 
nja djuara I direbut oleh perkumpu 
lan Gotong Rojong” jang mengalah 
kan 2 — 1 T.C.B.C, Tjomal T.C.B. 
C. mendjadi djuara no. 2. Masing? 
perkumpulan tadi menerima piala2 
jang tersedia. $ 

  

ri dengan pos udara. 

  

Berat tertinggi dari satu” pospaket 
udara adalah $ kg dan ukuran ter 

-besar 70x 40x 40 cm. 
Tarip2 (termasuk bea udara) ada 

lah seperti berikut : 
— d1. kg . Rp. 7.— 

diatas 1 se UD KK mal Ta — 
Ba 2 IA 2 ia BR EKA ai “Ing 
ai 2 ka 298 kp 16.25 
Bea 4 ig Kp  19-— 

TER hp 35 ke 17250 
Na Ge kg 3 25— 
Sa » 4115 kg 1 21.50 
Aa Un 0 OKE A1 ea 

| Untuk pospaket2 udara berlaku sja 
rat2 dan peraturan2 jang sudah dite 
tapkan untuk pospaket2 biasa dalam 
negeri. ' 

Peraturan pembatasan — mengenai 
penerimaan pospaket2 biasa berlaku 
djuga untuk pospaket udara, sehing 
ga dengan demikian boleh dikirim. 
a. Tiap hari oleh orang2 partikelir 
(perseorangan) tidak lebih dari satu 
pospaket biasa atau pospaket udara, 
b Tiap hari oleh firma2( toko2) ti- 
dak lebih dari tiga paket (udara), c. 
Untuk tempat jang terletak diluar 
daerah pabean, baik oleh orang2 par 
tikelir maupun oleh firma2 hanja sa 
tu pospaket biasa atau pospaket uda 
ta tiap2 bulan/takwim. 

  

0000. NERBANDTROMMEL: Tau 
TERISI OBAT2 COMPLEET DENGAN PETI DAN KUNTJI 
Untuk Truck, Pick Up . 
Auto Persoon, Taxi Auto-let 
Besar (lebih compleet) 
Pertulungan pertama 

Rp. 30.— Mobil bis Rp. 100.— 
Rp. 35— 
Rp. 75.— 
Rp. 100.— Kantor. 

Sekolahan Rp. 100..— 

Rumah Tangga (Huis Apotheek) Rp. 100.— Perkebunan Rp.175— 
Ada djuga Verbandtrommel untuk paberik2 model A, IL A, IF,: HI, 
dan sebagainja. » 

. HARGA MELAWAN ! 
DROGISTER 

ranggan Timur 21 — 

        

J ,ONG" 
Tilp, 1419 — Semarang, 
in) 

rkan Rentjana 
i Semarang | 

  

.Kutjing Belang, dojan tikus ! 

pe-. 

DALAM NEGERI DGN. POS:. | 

Panitya Pemilihan Umam | ma 
Dibentuk Untuk Melanjj: 

Pemilihan Umum | 
TJILATJAP 

  

GROMBOLAN BAKAR RU- 

kekuatannja ditaksir antara 200 
orang dan sebagian bersendjata 
telah masuk desa  Limbangan 
Ketjamatan Wanaredja dan desa 
Salebu (Madjenang) jang segera 
melakukan penggedoran2 dan se- 
landjutnja membakari rumah? 
penduduk hingga sedjumlah ti- 
dak kurang dari 150 buah men- 
djadi abu. : 

Diwartakan pula bahwa se- 
orang penduduk nama Kamid 
ikut dibakar hidup2 dalam ru- 
mahnja. , 

Selain dari pada itu, waktku 
TNI Bat. 445 dan OPR pada tg. 
8-10-53 jbl. melakukan patroli 
kedesa2 sebelah timur Kubang- 

djumpa 40 orang grombolan jang 
menurut tanda2 akan membong- 
kar djalan kereta api antara Ku- 
bangkangkkung-Djeruklegi, 

Fihak kita melepaskan temba- 
kan2 hingga terdjadi pertempu- 
ran sengit 1 djam lamanja. Achir 

dang korban fihak mereka belum 
dapat dikektahui dengan pasti. 

Perlu diketahui, bahwa selama 
TNI/OPR mengadakan gerakan 
pembersihan 4 hari lamanja dide 
sa Bantarsari dukuk Sidadi, djum 
lah anggota grombolan jang da- 
pat ditewaskan tidak kurang dari 
39 orang. 

LASEM 
WINDON GPII DI KRAGAN 

Bertempat dirumah Sdr. Abdulmu- 
'in desa Karanghardjo, Kragan tgl. 
10-10-1953 jang lalu, GPII Tjabang 
Lasem tlh mengadakan rapat umum 

: dan konferensi. Sebelum rapat umum 
' dimulai sedjak pagi haripja 10-10) 
“bertempat di Kragan djuga oleh GP 
INI telah diadakan pertundjukan kese 
"nian tari pentjak dan silat pertanding 
an sepakbola antara XI Tuban mela 
wan XI Rembang. Sesudah. itu ma 
lam Minggu diadakan rapat umum. 
Kesemuanja itu untuk memperingati 
hari lahir GPII jang kini sudah men 
tjapai usia sewindu. 

Sdr. H. Balja Oemar dan S. Ma- 
' ngunpranoto dari GPII Wilajah Dja 
wa Tengah memberi wedjangan da- 
lam kedua rapat tersebut. 

    
  

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek NUMA Bo- 

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

KUNDJUNGAN PRESIDEN 
- PERHIMPUNAN THEOSOFI 

Pada hari Minggu tg. 18. Oct. 
akan datang dari Australia, Saudara 

N. SHRI RAM, President Theosophi 
cal Society seluruh: dunia, di- Djakar 
ta untuk mengundjungi loge2 Theo 
sofi di Djawa. Selainnja Djakarta 
dan Bandung, djuga loge Theosofi 

dj. Semarang, Acoka Lodge, akan da 
pat kehormatan kundjungan beliau 
dari tg. 19 sampai 21 Oktober. 

Atjara kundjungan beliau pada Se 
marang antaranja ialah untuk mem 
perlihatkan kesenian Indonesia, pa- 
ra pengurus loge Semarang akan me 
ngadjak beliau pada hari Senin-ma- 
lam tg. 19 Oct. menonton Wajang- 
orang Ngesti-Pandowo jang berhu- 
bung dengan ini istimewa akan me- 
ngambil tjeritera Dewa Rutji. Esok 
harinja beliau akan membikin kun- 
djungan pada Tjandi Borobudur dan 
Mendut dan siang harinja singgah 
sebentardi 'Loge Theosofi ”Boro- 
budur” di Magelang, sedangkan ma 
lamnja beliau akan mengadakan tje 
ramah untuk para undangan dan pa 
ra anggota Perhimpunan  Theosofi 
Tgl. 23 Oct. beliau akan bertolak ke 
Djakarta terus Kwartier-Besarnja di 
Adyar, Madras Hindia. Saudara N. 
Shri Ram adalah President Perhim- 
punan Theosofi jang baru sadja di- 
angkat pada tg.24 Pebr. 1953 un- 
tuk menggantikan Saudara C. Jinara 
jadasa jang pada tg. 18 Djuni 1953 
telah meninggal dunia di Olcott 
Kwartier Besar Perh. Theosofi di 

  
Amerika-Serikat. 

MENUNGGU PUzUSAN P4 
: PUSAT. 

“Mengenai perselisihan antara 
SBKB dan ,,ADAM”, lebih djauh 
|dari kalangan jang berdekatan di- 
terima kabar, bahwa soalnja tadi te- 
lah mentjapai tingkat. demikian ru- 
pa sehingga kini diserahkan kepada 
P4 Pusat. Mengingat pentingnja soal 
tadi dan untuk mentjegah terganggu- 
nja lalu lintas trajek dari ,,ADAM”,. 
maka sebaiknja fihak P4 Pusat .se- 
gera mengambil tindakan jang meng- 
ikat kedua belah fihak, agar kewa- 
djiban masing2 dapat didjalankan 
kembali. : 
Dalam pertemuan jang dilakukan 

pada tgl. 9 Oktober jbl. dibawah pim 
pinannja P4D, ternjata tidak didapat 
djalan suatu apa. Saran jang diberi- 
kan P4D sekalipun dapat diterima 
oleh'fihak ,,ADAM”, tetapi hal ini 
tidak dapat diterima oleh fihaknja 
SBKB, hingga dengan demikian soal 
tadi diserahkan kepada P4 Pusat di 
Djakarta jang kini ditunggu keputu- 
sannja. 

HASIL. KONPERENSI P. S. IL. 
DJAWA TENGAH 

Konperensi PSI seluruh Djawa 
Tengah jang dilangsungkan sedjak 
tgl. 7 hingga 9 Oktober isi dan 
dihadiri pula oleh 28 tjabang2- 
nja di Djawa Tengah telah selesai 
dan mengambil beberapa keputu 
san antaranja memilih pengurus 
baru jang terdiri dari ketua Su 
Pan Djojopuspito dengan  di- 
antu beberapa orang lain, se 

dangkan Dijono dipilih sebagai 
pimpinan dewan daerah Djawa 
Tengah. Selandjutnja telah dipu 
tuskan djuga mempergiat penera 
ngan2 kepada umum dalam mem 
perkenalkan serta mengertikan 
azas dan tudjuan partai. 

KOMPETISI PELTI. 
Kesudahannja konperensi Pelti jg 

berlangsung pada tgl. 11-10 jbl. sbb: 
SIC:L —e SIC IK S5. 0: PTS HI 
1-5, PCP, Per. Ox '35, PTKBS Hb 
OTHC II 2 — 3. Atjara pada Ming 

|Tjabang Kota Surakarta pada 

kangkkung, ditengah djalan ber- | 

dung SGA Negeri di Margojudan 

nja grombolan melarikan diri, se- | 

|kota Magelang beserta njonja dgn. 
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SOLO 
KURSUS KADER P.LI. 

Oleh Peladjar Islam Indonesia 

tanggal 19 sd. 31 Oktober jad. 
akan diselenggarakan Kursus Ka- 
der bagi anggauta2-nja, bertem- 
pat digedung SMP Muhammadi- 
jah I, Simpon Solo, kursus mana 
akan diadakan pada pagi hari an 
tara diam 08.00 sampai djam 
12.00... 

Dalam kursus tsb.. a.l. akan: di- 
berikan: Karna , 

| 1. perdjoangan Wanita: Islam, 
2. sedjarah dan-tjita2- P.LI., 3. 
sedjarah Islam, 4. Ethika, 5. orga 
nisasi, 6. massa psychologie, 7. 
administrasi organisasi, dan 8. ke 
tatanegaraan Negara2 Islam. 

Kursus tsb. akan diikuti olcan 
wakil2 dari 43 ranting2 PII da- 
lam Kota Surakarta. 

' KONPERENSI PPSG. 
Persatuan Peladjar Sekolah Gu 

ru (PPSG) daerah Surakarta pada 
tgl. 18 sd. 20-10 jad ini akan me- 
langsungan Konperensi Tahunan- 
nja jang ke-III bertempat dige- 

Salat": 
Konperensi tsb akan dikundju- 

ngi oleh Ik. 100 utusan? dari 25 
Tjabang2 PPSG diseluruh daerah 
Surakarta, dan a.l. akan membi- 
tjarakan: 

1. sikap daerah terhadap kepu- 
tusan Kongres III PPSG Antar In 
donesia jang telah berlangsung di 
Semarang tgl. 13 sd. 17-5-53 jl, 
2. pembentukan koperasi vela- 
djar, 3. dinamisasi perdjoangan, 
4. manifest organisasi, dan 5. re- 
organisasi Pengurus Daerah, 

Guru menjelenggarakan Konpe 
rensi tsb. telah dibentuk sebuah 
Panitya jang diketuai oleh: H.S. 
Winarno dari SGA Negeri I Sura 
karta. 

MAGELANG 
MENINDJAU DAERAH 

GERILJA. 
Residen Kedu, bupati dan Wali 

rombongannja terdiri atas kepala 
Djapen, pihak kepolisian, P.D.M., 
Koordinator Djawatan Agama, pa- 
tih Saharso dan sekretaris kabupa- 
ten Sukarwadi, baru2 ini telah me- 
nindjau bekas daerah gerilja diwak- 
tu clash kedua-kedesa Sukojoso, Su 
topati, Marongan dan gunung Ma 
lang, letaknja dilereng kaki gunung 
Sumbing, tinggi 1500 meter dari per 
mukaan laut. 

Di beberapa tempat, selain Sla- 
met (Djapen) dan Kjai Ashuri 
(koordinator Djawatan Agama Ke- 

du), residen Kedu R. Muritno dan 
bupati Judodibroto memberikan utja 
pan berterima kasih kepada mereka 
clash memberikan ,,djaminan” terha 
dap tentara, pamong prodjo dan po 
lisi untuk kepentingan perdjuangan. 
Bupati Magelang mengakui bahwa 
pak Mangundihardjo gelondong desa 
Sukojoso banjak memberikan djasa 
sewaktu ia ,,mengungsi disitu. Pak 
Mangundihardjo dikedjar-kedjar ten 
tara Belanda, rumahnja habis terba 
kar dan 4 orang penduduk tertem- 
bak mati. Sebagai diketahui selama 
clash jl., desa Sukojoso pernah di 
djadikan pusat Markas Pertahanan 

daerah Kedu, dibawah pimpinan 
overste Sarbini kini mendjabat ko- 
mandan Resimen 13 berkedudukan 
di Jogja. 
  

DAPAT HADIAH SEPEDA 
Stand Balsem ,,Ketonggeng” di 

Pasar Malam Semarang jang senan- 
tiasa dikundjungi banjak orang, ka- 
rena menjediakan hadiah2 jang ber- 
harga, . pada hari Selasa malam ji. 
hadiah sepeda telah dapat ditarik 
oleh sdr. Njoo Ing Soen, tinggal di 
Petolongan. Dengan djalan nemes!i 
Balsem, orang akan dapat hadiah? 
jang tersedia. Silahkan kundjungi 
stand no. 12a. 

BORSUMY — BPM 7 — 2 
Dalam pertandingan sepakbo'a an- 

tara Kes. Borsumy dan B.P.M. jang 
berlangsung pada hari Selasa petang 
jbl. dilapangan Kobcag berkesudah- 
an 7—2 untuk kemerangan Borsu- 
Bye 
MENGGABUNGKAN PADA 

SBGI. 
SB Slep Katja ,,Lauw Kok An” 

Dargo 1 pada tgl. 10 Okt. 1953 mec- 
njatakan masuk mendjadi angg. 
SBGI tjb. Semarang dengan susanan 
pengurusnja diketuai sdr. Suparmin 
dengan dibantu beberapa orang lagi. 
Hasrat dari seluruh buruh selainnj: 
untuk mentjapai perbaikan nasib, ter 
utama untuk kerdja sama jang se- 
baik2nja antara Pengusaha dengan 
buruh2nja jang ada. 
MENEMUKAN PELURU 

KANON. 
Oleh L.K. telah diserahkan sebu- 

ah peluru kanon kepada jang berwa 
djib. Peluru ini diketemukan oleh- 
nja dalam halaman .rumahnja «di 
Kalisari Semg. pada hari Minggu pa 
gi jbl. Siapa pemilik peluru tsb. be- 
lum diketahui. Hn 

RT KEPERAN. t 
Susunan pengurus baru RT Kepe- 

ran Ranting 'jang diperbaharui pa- 
da tgl. 10-10 diketuat sdr. Koesnowi 
noto, penulis “sdr, Harono, bendaha- 
pembantu sdr. Soeleman, Sekretari- 
ra sdr. Oei Yan Boen:. penghubung 
aat djl, Purwogondo 80 Semg. 
PANITYA PENJELENGGARA 

KONGRES SBPU. 
'Panitya. Penjelenggara - Konggres 

ke I SBPU daerah Djateng telah di 
bentuk “pada tgl. 9:10 jbl. di GRI 
dan komposisinja - sbb.: Sekretaris 
umum LH,NIT-sdr. Sri “Muljoharto- 
no, sdr. Karsanto, sdr. Nhadiran de 
ngan dibantu 13-orang lagi dari pel 
bagai bagian untuk melengkapi terse 
lenggaranja kongres tsb. 
MINTA BUKU2 DIMASUK- 

KAN DAFTAR A. 
Dalam pertemuan baru2 ini an 

tara gubernur Budiono dan Pa 
nitya Pemprotesan Kenaikan Har 
ga Buku2 di Semarang jang diha 
diri djuga oleh kepala inspeksi 
P.P. dan K. Djawa Tengah, ke 
pala Pengendalian Harga, kepala 
SMA setempat dan wakil2 dari 
instansi2 jang bersangkutan, anta 
ra lain diputuskan, bahwa peme 
rintah daerah propinsi Djawa 
Tengah akan mengirimkan dele 
gasinja ke pemerintah pusat utk. 

« 

AA. Kooper 
Di Kemajoran 

Pi 

  

  Tn 

  

Tampak kapten H. A.A. Kooper, komandan kapal terbang Liftmaster 
KLM jang menang dalam perlombaan terbang rintangan London — 
Christchurch, waktu diinterview wartawan RRI Djakarta, pada saat ka- 
pal terbangnja mampir mengisi bensin dilapangan terbang Kemajoran. 

  

Kaliwadas diterangkan, bahwa 
berada dirumahnja Hadji Islam 

watnja bersendjata lengkap. 

Selandjutnja diketahui adanja 
200 orang bersendjata jang me- 
lalui desa Tjigugur, Tjilanggong, 
tetapi kemana mereka menudju 
belum “dapat diketahui. Kira2 
diam 11.00 diketahui pula ada 
140 orang gerombolan bersendja 

KUDUS 
SIDANG PLENO DPRDS. 
Sesuai dgn desakan panitya enguet 

te, seksi2 DPRDS- Kabupaten Ku- 
dus baru2 ini telah memutuskan ber 
sama2 Ketua DPRDS, untuk meng- 
adakan sidang DPRDS pleno bertem 
pat dipendapa Kabupaten, besuk ha 
ri Kemis tgl 15-10-dan Sabtu tgl 17- 
10.jad ini, dengan atjara antara lain: 
Sekitar soal stasiun bus, mengangkat 
tjalon2 Secretaris DPRDS, Kepala 
P.U.K., Pengawas Keuangan Kepa- 
la dllnja. Sidang DPRDS tidak akan 
mehjinggung2 tentang pengisian ang 
gauta2 D.P.D. jang sampai kini ma 
sih lowong semua. 

  

  

  

! M. G. M. 

COLOSSAL 

.@UO 
VAmIS 

TECHNICOLOR 
is coming your way. 

SALATIGA 

    
  

ULANG TAHUN D.P.R. 
Pada tg. 9 Oktober jl. DPRD 

kota-ketjil Salatiga telah memper 
ingati berdirinja tiga tahun dalam 
suatu sidang pleno jang dihadliri 
oleh beberapa tamu undangan. 
Dalam pidatonja sdr. Abdulsa- 
lam selaku wk. ketua antara lain 
mengutarakan, bahwa dalam tiga 
tahun jl. D.P.R. telah mengada- 
kan 30 kali sidang dengan biaja2 
Rp. 6325.— dan 49 sidang seksi 
dengan biaja2 Rp. 2.710. Menge 
nai peraturan2 daerah telah di- 
ambil 37 keputusan, sedang lain2 
keputusan berdjumlah 98 buah. 
Selandjutnja diambil 5 buah re- 
solusi/mosi. Sdr. H. Ismail selaku 
wk. ketua D.P.D, dalam laporan- 
nja menerangkan, bahwa dari fi- 
hak atasan telah diterima uang 
Rp. 70.000 guna pembelian pe- 
sanggrahan, uang Rp. 340.000 
untuk pembelian kantor jang se- 
karang dipakai: uang Rp. 230. 
000.— untuk penjelenggaraan 
waterreservoir, uang Rp. 97.000.- 

T.H.-concern jang nantinja akan 
pena: Da mei untuk perluasan pa 
sar 
berhentian kendaraan: uarig Rp. 

lan Benojo, - uang. Rp. 98.000.— 
untuk pembelian 

50.000.—, untuk pembelian ta- 

| Wali-kota' M. Soedijono dalam 
Aan menjatakan kssira- 

an dan terima kasih atas ker- 
Ge jang sebaik-baiknja de- 
ngan fihak D.P.R./D.P.D. jang 
dilakukan 

Diharapkan 
ketjil Salatiga 
babiliteer 
ja'ni langsung - dibawah “propinsi 
Sambutan2 
D.P.R. propinsi  Djawa-Tengah: 
D.P.R. kabupaten Semarang: dan 
komandan regimen 14. Kemudi- 
an diadakan sekedar djamuan, 

AKSI PEMBERSIHAN. 
Ketika dalam pekan jl. oleh 

alat2 kekuasaan Negara diadakan 
aksi pembersihan didaerah ketja- 
matan Getasan kawedanan Sala- 
tiga, seorang benggolan bernama 
Margono telah tertembak mati 
didesa Djetak, sedang padanja 
diketemukan beberapa dokumen 
jang penting. Seorang gerombo- 
lan lainnja dapat ditawan. Selan- 

agar D.P.R. -kota- 
lekas dapat di-re-   meminta agar buku2 ilmu penge   gu. latah: PTI-I — ICS Ik: PTG   — OTHC I, PT Kendal PTC 1. 

  

tahuan jang termasuk daftar B.I. 
didjadikan daftar A. 

  

djutnja didesa 'Tolokan tertawan 
pula seorang gerombolan jang 
mempunjai granat tangan, 

  

PADA TGL. 6 OKTOBER 1953 telah diketahui 
orang gerombolan bersendjata 30 putjuk karabijn 20 orang antara 
nja berada didesa Krikil dan jang lainnja berada diluar desa ter- 
sebut. Satu regu tentara dari Br. 507 menudju ke desa Klenteng 
untuk melakukan pengawasan, berhubung masih adanja gerom- 
bolan didesa Sidomukti. Satu Peleton dari Bn. 507 mengadakan 
pengadangan di Pringdjadjar” dan kembalinja melalui Karanggam- 
blog, dan Sidomukti dalam. keadaan aman. 
12.00 telah diketahui pula gerombolan jang kekuatannja 1 Pele- 
ton didesa Kuweni. Menurut pengakuannja seorang tawanan na- 
ma Rais al. Rudu, bekas anggauta T.LI. dan kini mendjadi Lurah 

Ipadjang 

untuk pembelian tanah milik O. 

an pemindahan tempat pem- 

50.000.— untuk pembuatan dja- 

Pena | aspal, dan di-: 
sanggupi. pemberian uang Rp. 

nah bekas Hotel Berg en Dal.” 

d in dalam suasana saling. 
mengerti dan saling menghargai. 

dalam  kedudukannja. 

lainnja dari wakil2 

Operasi,Banteng Raiders' 
Gerak-Gerik Grombolan Terus Dikedjar 
— Beberapa Vuurcontact Seru Terdjadi 

ada 70 

Pada.. kira2 djam 

Markas gerombolan Kie Slamet 
Beruamba Mereka sedang mera- 

wat 6 orang sakit akibat pertempuran di Sidomukti. Dua pera- 

ta lengkap berada di Sindang Hi- 
lir, Sindang, Heulagirang. Pada 
djam 16.00 mereka menudju ke 
:Sindangheula. Lain berita me- 
ngatakan, bahwa pada djam 
14.00 ada 12 orang gerombolan 
bersendjata sebuah sten dan sena 
pan telah masuk kedesa Masa da 
ri Djawa Barat. Kawat telpon 
Wanaredja Seuket jang terputus 
telah diperbaikki oleh regu PHB. 
Pada djam 08.30 Peleton Gabu- 
ngan dibawah pimpinan Sersan 
Major Sukarno patroli ke djuru- 
san Purbajasa dan pada djam 
09.00 mengadakan vuurcontact 
dengan gerombolan jang kekua- 
tannja ditaksir 152 peleton. Pa- 
troli tentara bertahan disungai 
Longkrang. Bala bantuan tenta- 
ra berkekuatan 1 regu mortir da 
tang dan melandjutkan gerakan- 
nja ke Purbajasa, Tegallaos dan 
Karangdjongkeng. Gerombolan 
melarikan diri kedjurusan Tjilu- 
luk.. Korban dari gerakan : tadi 2 
orang penduduk desa Purbajasa 
luka ringan. 

Gerakkan tgl. 7 Okt. 
bahwa didesa  Tji- 

telah kemasukan - 40 
orang gerombolan  bersendjata 
lengkap, berpakaian hidjau.. Me- 
reka membunuh seorang pendu- 
duk nama Madarum dan kemu- 
dian merampas perhiasan orang 
tadi seharga Ik. Rp. 364,—. Me- 
reka datang dari Barat dan kem- 
bali menudju kedesa Pangebo- 
nan, sebelah Selatan. Berita se- 
landjutnja dari Tandjung menga- 
takan, bahwa di Kebonbodin, de- 
sa Bungur ada 7 orang gerombo- 
lan jang sedang beristirahat. De- 
ngan segera diadakan patroli ke- 
desa tersebut jang menjebabkan 
gerombolan tadi melarikan diri. 
kedesa  Lemahabang. Mereka 
menggarong “9 rumah jang men- 
dapat kerugian Rp. 3695.—. De- 
ngan hasil tadi mereka lalu me- 
nudju kedesa Tenggokan. 

Gerakkan tgl. 8 Okt. 
. Pada tgl. 8 Okt. diketahui, ba- 
hwa di 'Karanggamblok Pringdja- 
djar telah kemasukkan 1 peleton 
gerombolan  bersendjata 6046. 
Mereka menempatkan 5 orang 
pengawasan di Tjibujur dan se- 
landjutnja sedjumblah gerombo- 
lan lagi jang berada didesa Suren 
Karangputjung pun mengadakan 
pengawasan 6 orang di Baruam- 
ba disebelah Barat Kebon Kelapa 
dengan berpakaian menjerupai 
penduduk. Lewat tengah hari ten 
tara Bn. 507 dengan kekuatan 5 
peleton berangkat beroperasi dan 
pada djam 15.30 mengadakan 
yuurcontact dengan gerombolan 
di Baruamba jang hasilnja se- 
orang gerombolan mati, sebuah 
sten dapat dirampas beserta 3 
dansjo dan 50 butir peluru. Ke- 
rugian pasukan kita 2 anggauta 
lukka ringan dan 1 stel topi ba- 
idja rusak. Lebih djauh didapat 
|kabar, bahwa Staf Tjamat D.I. 
dan .,P.I..” Pengujanagan pada 
waktu siang hari berada di Tji- 
djeruk, tetapi. pada malam hari- 
nja kelihatan di Sidjampang kom 
pleks. 

Pada kira2 djam 06.00, 8 orang 
gerombolan bersendjata masuk ke 
desa Pasirpandjang dan kemudian 
membakar rumah penduduk. Sehabis 
itu mereka menudju ke Utara. Se- 
orang Lurah D.I. kemudian kembali 
ke Tjigugur untuk mengadakan keka 
tjauan, Dengan segera 1 peleton pu 
sukan tentara menudju ke desa Sa- 
larum dengan maksud hendak mp- 
nangkap Lurah D.I. tetapi lurah ini 
dpt. melarikan diri. Disamping meng 
adakan pengedjaran gerombolan, pun 
Mobiel Penerangan telah mengada- 
kan pemutaran pilem didesa tadi jg 
berlangsung aman dan perhatian rak 
jat memuaskan. Lebih djauh diketa- 
hui, bahwa hubungan kawat telpon 
antara Djeruklegi — Kubangkang- 
kung terputus, tetapi pada esok ha 
rinja kerusakan tadi diperbaiki. 

Berita dari PDM Banjumas menga 
takan, bahwa Ik. 104 gerombolan ber 
ada didesa Besuki dan sedang beristi- 
rahat. Pasukan kita seterimanja lapo 
ran ini segera menudju ke tempat ta 
di.untuk melakukan: pengedjaran. 
Sampai berita ini dibikin, belum dike 
tahui hasil dari pada tindakan tsb, 
demikian berita dari Terr, IV Div. 
Diponegoro, 

— Diketahui 

  

ahaja Re 

n,an Presid 
Penggantian Guberru: : 

PIDATO PRESIDEN Suka 

puas atas sikap pemerintah 

ma ini terasa dimana-mana. 

manan dan perubahan 
laksanakan. | | 
mengenai perkemban,, . politik 
kundjungan Presiden Sukarno. 

Perhatian pemerintah pusat ter 
hadap daerah2 jang sekonjong- 
konjong menghangat pada waktu 
achir2 ini dianggap oleh kala- 
ngan umum sebagai suatu doro- 
ngan jang telah diberikan dengan 
timbulnja peristiwa Atjeh.  Wa- 
laupun pada hakekatnja orang 
amat sesalkan peristiwa Atjeh 
itu, tetapi didalam hati ketjil di- 
rasakannja peristiwa itu telah 
memberi suatu sokongan moril 
jang besar sekali terhadap terlak- 
sananja keinginan2 “dari daerah- 
nja. : 

Terhadap pengangkatan Lanto 
Daeng” Pasewang sebagai Guber- 
nur Sulawesi menggantikan Gu- 
bernur Sudiro, boleh dikata tidak 
ada satu partaipun jang tidak me 
njatakan kepuasannja. Hanja ba- 
njak pihak melepaskan rasa me- 
njesalnja karena tindakan peme- 
rintah itu dianggapnja sudah ter- 
lambat dua tahun. 

Kuat sekali kejakinan orang bhw 
keruwetan jg sudah tiga tahun ber: 
langsung di Sulawesi Selatan sudah 

bisa dibereskan andaikata pemerin- 
tah pusat pada waktu itu suka mem 
perhatikan keinginan partai2 di dae 
rah ini jg meminta Lanto Daeng Pa 
sewang djadi Gubernur. Biarpun su 
dah agak terlambat, tetapi dengan 
tindakan tsb pemerintah pusat su- 
dah dapat memupuk kepertjajaannja 
dan meredakan rasa kurang puas jg 

makin hari makin memuntjak. Hal 
ini dapat dibuktikan misalnja dgn. 
muntjulnja berbagai pernjataan da- 
ri badan2 pendidikan, organisasi? 
perdjuangan, partai2 politik d.LL jg 
menghendaki supaja kepada. mere- 
ka diberi kesempatan mengurus dan 
menjelenggarakan daerahnja sendiri 
ataupun supaja pemerintah pusat le 
bih banjak menaruh perhatian terha 
dap kekurangan2 di Sulawesi Sela- 
tan. 

Berdjuang merebut ke- 
dudukan? 

Walaupun didalam menghada- 
pi kepentingan daerahnja keluar 
pada umumnja partai2 dan orga- 
nisasi mempunjai titik2 pertemu- 
an jang sama, tetapi ada tanda2 
bahwa setelah pemerintah pusat 

emikian tulisan wartawan ,,Antara” 

butan Kursi Di 
Sulawesi Slt : 

Perkembangan Politik Sedjak Kundju- 
en Sukarno 
Sudiro Memuaskan Ka- 

langan Politisi Makasar 

rno dilapangan Hasanuddin pada 

tanggal 7 Oktober jbl., pada umumnja mendapat sambutan hangat 

baik dar mna politisi maupun dari harian2 diibu-kota propin 

si Sulawesi, Sambutan2 tersebut merupakan suatu pernjataan rasa 

i pusat jang telah dapat melepaskan si- 

kap atjuh tak atjuh terhadap kejaginan2 di daerah ini jang sela- 

Perasaan puas ini Na dengan ha- 

rapan2 kiranja apa jang diutjapkan baik oleh Presiden maupun 

Ta N Kai Negeri mengenai persoalan pemulihan kea- 

dan dilapangan personalia itu segera dapat di- 
dari Makassar 

didaerah Sulawesi Selatan sedjak 

lan terus dan kalau tidak, bisa sadja 
disangkal. Dalam hubungan ini di- 
peringatkan tentang djandji Kahar 
Muzakar kepada Kartosuwirjo keti- 
ka ia mengatakan saja akan usaha- 
kan mendjadi penduduk Sulawesi 
Selatan Islam-minded. Anggota2 ge 
rombolan di Sulawesi Selatan sendi 
ri, seperti sering sudah diberitakan 
tidak lagi berada dibawah satu pim 
pinan, tetapi terpetjah-petjah dan di 
anaranja ada jang saling berhanam- 

hanaman. Kalangan? jang betul2 
mengikuti persoalan kekatjauan di 
Sulawesi Selatan selama ini, melihat 
bahwa djalan apapun jang akan di- 
tempuh guna penjelesaian keamanan 
pemerintah akan tertumbuk kepada 
soal2 jang berat sekali dilihat dari 
berbagai segi militer, sosial ekono- 
mis serta soal2 psychologis. 

Tetapi walaupun bagaimana semua 
orang mempunjai pendapat jang sa 
ma, bahwa kekatjauan didaerah Su 
lawesi Selatan harus segera diberes- 
kan. Demikian wartawan ,,Antara” 

dari Makassar. 

Suara Da- 
ri Maluku 
FPII Sesalkan: Adanja 

Kabinet Tanpa Masjumi 

KONPERENSI Front Pemuda 
Islam Indonesia (F.P.LL) jg di 
adakan baru2 ini di Ambon dan 
jang dihadiri oleh wakil2 Gera 
kan Pemuda Islam Indonesia tja 
bang Maluku Tengah, Gerakan 
Pemuda Islam Indonesia Puteri 
tjabang Maluku Tengah, Gerakan 
Pemuda Islam Indonesia tjabang 
Maluku Tenggara, Peladjar Islam 
Indonesia -komisariat daerah pro 
pinsi Maluku, Front Muballigh 
Islam wilajah Maluku Tengah, 
Pemuda PSII (SIAP) dan Pandu 
Islam Indonesia telah mengeluar 
kan 2 matjam pernjataan bersa 
ma jaitu: 

menjatakan penjesa- 
lan atas terbentuknja — kabinet 
tanpa Masjumi, mendesak kepa 
da pemerintah agar terlaksana pe 
milihan umum setjepat mungkin, 
menjetudjui putusan muktamar 

Pertama:   mengabulkan keinginan2 mere- 
ka, akan terdjadi suatu perdjua- 
ngan partai jang sengit didaerah 
ini guna merebut kedudukan2 
jang dimaksudkan. 

Dikuatirkan kalau2 perdjua- 
ngan partai itu beralih mendjadi 
pertentangan2 jang tadjam se- 

Ihingga hakekat daripada kewadji 
ban  menjelenggarakan kepenti- 
Ingan rumah tangga sendiri guna 
daerahnja dikesampingkan dan 
jachirnja akan timbul peristiwa 
| seperti apa jang terdjadi dipeme- 
rintahan dan DPR Minahasa. 

  
Mengenai masalah pemulihan 

keamanan dianggap oleh kala- 
ngan terkemukka sudah agak dje 
las, kalau dipakai ukuran pidato 
Presiden jang mengatakan, bah- 
wa walaupun sudah berbuat sa- 
lah (dengan pengatjauan, red.) 
tetapi pemerintah masih akan te 
rus mengadjak kedjalan jang be- 
nar. Tetapi kalau toh tidak mau, 
apa boleh buat alat2 negara ha- 
rus berdjalan: jaitu tidak satu2- 
nja- dengan djalan kekerasan. Ha 
nja masih mendjadi pertanjaan 
apakah. jang dimaksudkan de- 
ngan adjakan itu apa jang sedang 
dilakukan oleh Komando T.T. 
VII membuka kesempatan kepa- 
da gerombolan menjerah untuk 
kemudian disalurkan kemasjara- 
kat, ataukah kedatangan Presi- 
den kali ini membawa adjakan2 

alim ulama di Medan pada tgl. 
15 Mpril 1953,  mengandjurkan 
persatuan jang erat antara selu 
ruh lapisan masjarakat beragama 
untuk menentang golongan2 jang 
anti-Tuhan, menuntut kepada 
pemerintah Ali-Wongso utk. me 
'aksanakan program — kabinetnja 
fasal II mengenai Irian-Barat, 
menentang dengan scekeras-keras- 
aja pembentukan barisan sukare 
la dan menaruh kepertjajsan atas 
kekuatan alat negara dalam usaha 
memulihkan keamanan, menun- 
tut penjelesaian soal keamanan 
setjara politis dan mendesak ke 
pada pemerintah agar tanggal 18 
September diakui sebagai. hari 
perkabungan nasional. Pernjata- 
an jang kedua: menuntut kepada 
pemerintah agar selekas mungkin 
menindjau politik pendidikan dan 
pengadjaran dan menuntut agar 
ditiap-tiap negeri (kampung) Is- 
lam jang memenuhi sjarat2 didiri 
kan sebuah sekolah rakjat. (Pia) 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 16 Oktober 1953: 

  

Diam 06.10 Lagu2 Mesir, 06.45 
Victor Silvester's Jive Band, 
Rajuan Pulau Pertja, 07.45 Njanjian   itu. 

Kekatjauan harus segera 
$ dibereskan. i 

Sementara itu tjorak dari pa- 
sukan2 bersendjata jang berada 
dibawah Kahar Muzakar sudah 
mendjadi agak kabur kembali. 
Dari Perwira Pers telah diberi- 
kan keterangan2 kepada pers jg. ' 
seakan-akan mengandung keragu- 
raguan terhadap sumbernja pro- 
klamasi NII jang tertjantum na- 
ma Kahar Muzakar. Sedangkan 
beberapa komandan pasukan ten 
tara jang  bertanggung-djawab 

|lainnja dengan tegas mengatakan 
ibahwa sudah ada bukti2 konkrit 
Kahar Muzakar dengan pengi- 

:kut2nja sudah DI dsb.nja. Dari 
! Kahar Muzakar sendiri tidak ada 
reaksinja apa2 mengenai soal 
ini, seperti biasa jang dilakukan- 
nja. 

Kalangan militer lainnja mengata 
kan, bahwa sebab2nja Kahar Muza 
kar tidak menandatangani pamflet2 
jang disiarkan atas namanja itu ada 
lah suatu taktik belaka. Dengan pam 
flet2 itu ia hendak mengukur sam- 
pai dimana simpati rakjat terhadap 

| gerakan itu. Kalau berhasil baik dja 

| 
M. G. M. 

: COLOSSAL 

Gua 
Yu png 

i Color by 
TECHNICOLOR 

is coming your way. 

  

  

Claudin Villas 13.15 Dari Lautan 
Teduh: 13.40 Instrumentalia: 14.00 
Hiburan Siang hid, O.K, Irama Ku- 
suma, 17.05 Taman Peladjar: 17.45 
Suara Rany: 18.15 Tjahaja Kemala: 
18.30 Seriosa, 19.30 Setengah djam 
hid. O.K. Sinar Tjandi, 20.3) Kese- 
hatan Lahir dan Batin 20.45 Den- 

' dang Rubiah: 21.15 Wajang Orang 
' oleh Ngesti Pandowo: 22.15 Wajang 
Orang (landjutan), 24.00 Tutup. 

Surakarta, 16 Oktober 1953: 

Djam 06.03 Suara Omme Kolsoum 
dan Sech Albar: 06.15 Suara Tini 
dll.: 07.15 Rumba: 07.45 Victor Sil- 
vester dengan orkesnja: 12.03 Indo- 
ncsiaj 13.45 Rajuan Siang oleh O.K. 
Puspa Ragam, 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Dua biola: 18.15 Seni Kare 
witan, 19.30 Pilihan Pendengar: 
20.30 Riang gembira dengan Den- 
dang Teruna, 21.20 Lagu2 Indone- 
sia, 22.15 Sandiwara Radio: 23.00 
Tutup. 

Jogjakarta, 16 Oktober 1953: 

Djam | 06.30 Varia Nusantara: 
06.40 Hidangan Instrumentalia: 07.10 
Rajuan2 meriah pagi: 07.45 Orkes 
Sidney Thompson: 12.05 Suara Sjech 
Albar: 13.15 Soal2 di sekitar rumah 
tangga: 13.40 Krontjong Siang oleh 
O.K. Puspa Hati: 14.15 Konsert un- 
tuk piano dan orkes: 17.00 Taman 
Putra: 17.45 Penghias petang: 18.00 
Hiburan di kala Sendja, 18.30 Nja- 
njian Seriosa dengan diiringi piano, 
1945 Pantjaran sastera: 20.15 Ma- 
lam Varia, 21.15 Obrolan Pak Be- 
sut, 21,30 Hiburan malam oleh 
O.K. Satria, 22.15 Sebelum tidur di 
batjakan Buku oleh Pak Katno de- 
ngan diiringi Gamelan, 23,30 Tutup. 

  

07.15. 

  “ng 

  

 



    

— Rusia 'Tol 
dj? NATO : 
Kurang Memberikan Ada- | 
nja Draminan2 Keamanan | S 

| HARIAN ,,Pravda” Ang patin. f 
“komunis Rusia pada hari nen menjatakan pendapatnja, 
tidak dapat diharapkan, Save. 
Uni akan menerima djandji2 ke | 
amanan dari Nato. Sedangkan | 
penindjau2 Rusia di Moskow Y 
tjaja, bahwa Rusia akan jan 
djaminan2 dari Nato atau Masja | 
rakat Pertahanan 4, pers 
Rusia telah menjata 1 
Rusia terhadap d 
keamanan. IN el 

Beberapa penindjau berpendapat,| $$ 
bahwa djaminan2 ini dapat lebih dil 
terima, djika langsung berasal dari Tiga Besar dalam bentuk penawa- 
ran dari pemerintah kepada peme- 
rintah kepada pemerintah. Seorang 
penindjau tulis dalam Pravda: Be 
lum lama berselang — sedjumlah 
orang2 terkemuka Amerika menja- | 
takan, bahwa perdjandjian Atlantik 
Utara dapat memberikan ..djami- 
nan2 keamanan bagi semua negara 
di Eropa, termasuk djuga Soviet 

      

        

   

        

   
      

  

    

                

   

    

  
   

    

| Duta Usa Baru 

Minggu sore telah tiba di Kemajoran dengan menumpang pesawat isti- 
mewa kepunjaan Angkatan Udara Amerika, Duta Besar Amerika jang 
baru untuk Indonesia Hugh S. Cumming dan njonja. Ambassador Cum- 
ming didjemput oleh Kuasa-usaha Amerika di Indonesia Tn. John Steeves. 

«HH. Cummings 

  

Uni. ,,Usaha2 dari propaganda jg 
djusta ini, jg dimaksudkan untuk 
mengabui mata rakjat, hanja dapat 
berhubungan dengan adanja krisis 
dalam politik luar negeri Amerika, 
demikian penindjau tsb. Hal ini da- 
pat ditjari keterangannja dalam ga- 
galnja politik kekerasan jg terkenal 
itu dan perlunja bagi kalangan jg 
berkuasa di Amerika Serikat untuk 
mempertimbangkan kenjataan jg ti- 
dak dapat dibantah, bahwa setelah 
gagalnja avontuur di Korea, bah- 
kan kalangan jg berkuasa di nega- 
ra2 kapitalis jg bersekutuan dengan 
Amerika tidak mengandung pikiran 
sedikitpun untuk ikut. dalam renfja- 
na2 jg agresif, hal mana sangat di 
ingini .oleh pemegang2 monopoli 
Amerika jg haus akan perang itu.” 

(Reuter). 

diutjapkan pada djam 10.00 pagi 

hadir 

agung Suprapto. 

Pedato ketua parlemen, 

Dalam pidatonja itu mr. Sarto- 
Pon aaa no terlebih Pn mengutjapkan 

i .. selamat datar# kepada sekalian 
Gadjih Besar anggota dewan perwakilan rak- 

jat, jang setelah bereses sebulan 
lamanja dan pada pagi itu dalam 
keadaan sehat wal'afiat berkum- 
pul kembali diruangan ini untuk 
meneruskan pekerdjaan bersama. 
Dikatakan seterusnja, bahwa kini 
sarlemen akan memasuki sidang 
sabak jang ke-IV ini dengan tia- 
da ikut sertanja seorang anggo- 
ta, jaitu saudara Mustapha, jang 
pada tanggal 25 September jbl. 
telah pulang kerahmatullah. Oleh 
karena itu mr. Sartono minta de- 
ngan hormat supaja hadirin suka 
berdiri sebentar untuk menghe- 
ningkan tjipta memperingati ar- 
wah almarhum saudara Musta- 
pha. . 

& Mobil Bagus 
Sardjana2 Djerman Di- 

mewahkan Di Rusia 
Untuk Bikin Atom 
SOVJET RUSIA pada waktu 

ini menggunakan tenaga 'ahli2 
atom Djerman, jang dahulu beker 
dja pada pemerintah Hitler, utk. 
membuat bom atom Rusia, demi 
kian diterangkan oleh seorang 
tawanan Djerman jang pada hari 
Minggu kembali dari kemah2 ta 
wanan di Rusia. Para bekas tawa 
nan tadi menerangkan, bahwa 
kira-kira 200 sardjana ilmu alam, 
kimia, insinjur dan ahli2 mesin 
sedjak th. 1950 hidup ,,mewah” 

  
Soal anggaran belandja. 

dekat penjelidikan atom Rusia | setelah ini, mr. Sartono menerus- 
ban melakukan penjelidikan kan pidatonja dengan mengatakan : 

om. ' |..Dalam sidang tahunan babak jang 
penghabisan ini parlemen mengha- 
dapi banjak tunggakan dilapangan 
perundang-undangan, diantaranja jg 
terpenting ialah: anggaran belandja 
negara tahun $952 dan 1953: 
“Tentang anggaran belandja ini, day 

pat saja terangkan, bahwa dalam! 
waktu reses jang baru lalu parlemen 
telah menerima surat dari perdana 
menteri jang menjatakan, bahwa pe 

merintah sekarang mengambil oper 
semua rantjangan undang? anggaran 
belandja jang telah diadjukan oleh 
kabinet Wilopo, dengan tjatatan bab: 
wa pemerintah kemudian akan meng 
adjukan perubahan2 terhadap ran- 
tjangan2 undang? itu apabila -dipan 

Para sardjana tadi kabarnja setiap 
bulan menerima gadji kira2 500 
poundsterling, sedang selandjutnja 
mereka mendapat mobil2 bagus dan 
supir dari fihak Rusia. - Para “bekas 
tawanan tadi menerangkan, bahwa 
kabarnja 400 orang bekas ahli sar- 
djana Hitler ada jg dengan sukarela 
dan dengan paksa bertolak pada 
achir perang dunia kedua ke Rusia. 
Setibanja disana mereka menanda 
tangani kontrak dengan pemerintah 
Rusia, tetapi setelah kontrak ber- 
djalan dalam tahun 1949, kira2 200 
orang diantaranja menjatakan ingin 
kembali ke Djerman. 

Fihak Rusia kemudian memasuk- 

dengan dihadiri oleh 121 anggota. Dari fi 

Sartono, bahwa untuk mendapat gam 

kan para sardjana jg menolak mene 
ruskan bekerdja itu kedalam kamp? 
tawanan untuk orang2 Djerman di daripada pertanjaan2 seksi? menge- 

dang perlu. 
Selandjutnja perlu ditjatat, bahwa   Dornitza dekat Kiev. Pada hari 

Minggu 28 orang bekas tawanan 
Djerman di Rusia telah tiba kem- 
bali di Djerman Barat. 

nai anggaran belandja 
dan 1953 jang bersifat technis infor- 
matoris, jang telah disampaikan ke- 
pada kabinet Wilopo, baru sebagian 

tahun 1952 

  

Harga Beras Naik 
Pemerintah Perlu Adakan Lagi Injeksi 

Beras” — Suatu 

Normal Tiap Tahun 
(Oleh Wartawan sendiri) 

SUDAH MENDJADI : KEBIASAAN, bahwa pada masa pa- 
tjeklik (bulan Sept. s/d Maret harga beras telah naik, berhubung 
dengan sudah berkurangnja persediaan padi didesa2. Pada tahun 
ini kenaikan harga beras baru dirasakan dalam bulan Oktober ini, 
disebabkan tambahnja produksi bahan2 makanan didaerah, demi- 
kian a.l. Bupati diperbantukan kantor Gubernur, 
pertjakapan dengan wartawan kita, 
harga beras pada waktu belakangan ini. 

Selandjutnja dikatakan, kalau di- 
bandingkan, harga beras pada saai 
ini dengan tahun jang lalu didalam | 
waktu jang sama, harga beras geka- 
rang ini masih rendah dengan per- 
bandingan angka per kg. dulu' 
Rp. 3— s/d Rp. 4— dan sekaran 
ini paling tinggi Rp. 2.60. Kenaikan 
harga beras pada hari'belakangan ini . 
antaranja disebabkan karena lama- 
nja tidak datang hudjan, sehingga 

  

tanaman djagung dibeberapa daerah : 
jaitu dl. di kurang baik hasilnja, 

Purwodadi Selatan, Sragen Utara, 
Sukohardjo dan beberapa daerah di 
Kares. Banjumas. 

Atas pertanjaan ditegaskan selan- 

djutnja, bahwa sudah tiba pada wak 
tunja untuk mengluarkan ' ,injeksiZ 

beras” dari Jajasan Urusan Bahan 
Makanan jang akan memungkinkan 
stabilisasi harga beras. Ditambahkan 
pula, bahwa persediaan beras untuk 

Djawa Tengah ditambah dengan per 
sediaan padi dari pembelian tahun 
ini jang berdjumlah lebih 8096 dari 
penetapan djatah, persediaan tadi 
ada melebihi persediaan beras dari 
pada tahun 1952, sedangkan perse- 
diaan beras dari tahun jang lampau 
ditambah dengan persediaan tahun 
ini ada tjukup kuat untuk seluruh 
Diawa Tengah. Harga beras dari 

LU.B.M. tidak djauh dari Rp. 2.— 

per kg. belum terhitung ongkos2. 
Tjaranja injeksi beras di- 
lakukan. 

Lebih landjut diterangkan, bah 
wa tjara ,,injeksi beras”  dilaku- 
kan, adanja berdasarkan kebiasa- 
an jaitu perdagangan bebas. Atas 
pertanjaan tjara bagaimana con- 
role dapat didjalankan, didjawab 
bila pendjualan bebas akan tetap 

fipertahankan, maka hubungan 
IUBM, Polisi Ekonomie dan Ke- 
sala Daerah setempat, dimana 

Symptoom Jang 

£ Soejoso, dalam 
berhubung dengan naiknja 

'ap2 pengiriman beras untuk dida 
erat2 bisa dicontrole oleh jang 
berwadjib, sedang bagi pedagang 
jang berkewadjiban mendiualnja 
pun tidak perlu dikuatirkan apa2, 
karena sebegitu djauh ia masih 
mempunjai izin penjimpanan be- 
ras jang diterimanja . 

Polisi bikin pengusutan2. 
Selandjutnja dari kalangan jg. 

bersangkutan didapat kabar, bah 
wa Polisi Ekonomi di Semarang 
kini pun mentjari tahu tentang 
kenaikan harga beras pada dewa- 

Isa ini. Mungkin tidak lama Polisi 
akan bertindak untuk menekan 
“harga beras jang senantiasa kuat. 
|Di Pasar2 pendjualan beras agak 
kurang, sekalipun tidak dapat di- 
kata lenjap sama sekali. Lain fi- 
hak menerangkan pula, bahwa. di 
(Demak pun sedikit sekali terda- 
pat beras, sedangkan harga beras 
di: Djakarta Raya pun meningkat. 

Selandjutnja mengenai pendjuaran 
beras di Djakarta didapat keterang 
an, bahwa belum lama berselang fi- 
hak jang berkepentingan di Djawe 
Tengah mengusulkan kepada Wal 
Kota Djakarta Raya, supaja di Dja 
karta diadakan Pool sisteem pen: 
djualan beras jang langsung berada 
dibawah pengawasan Kota Pradja 

1 Djakarta Raya. Tetapi hal ini tak 
| dapat didjalankan, karena kesuhtan? 
mengenai keuangan. Hal ini menje- 
babkan petjahnja harga beras, dise 
babkan harga tadi tidak dapat di 
controle. Kalau Pool tadi dapat di- 
selenggarakan, nistjaja perdagangar 
beras akan dapat diawasi, hingga se 
tiap permintaan beras dari Djawa Te 
ingah izinnja harus melalui Kotapra 
dia Djakarta. Keterangan selandiut- 
nja mengatakan, bahwa setiap bulan 

'tjaraannja dan terhadap sebagian la 

#merintahan R.I.S. dahulu oleh kabi 

Ke un Parlemen ,,Menunggak' 
Banjak Masalah Per-Undang-Undangan 

Jang Masih Harus Diselesaikan 

PADA HARI Senen sidang parlemen babak ke-IV. tahun 
1953 telah dibuka dengan pidato ketua parlemen mr. Sartono jg 

didalam sidang pleno terbuka 
hak pemerintah tampak 

r perdana menteri mr. Ali Sastroamidjojo, wakil PM II Zai- 
nul Arifin, menteri sosial Pandji Suroso, menteri pertahanan mr. 
Iwa Kusumasumantri, menteri agraria Hanafiah, menteri perburu 
han Abidin, ketua mahkamah. agung mr. Wirjono dan djaksa 

sadja jang sudah mendapat diawa- 
ban..Hal ini patut mendapat perhati 
an pemerintah, karena djawaban2 
atas pertanjaan2 itu dirasa perlu un 
tuk melantjarkan pembitjaraan2 me- 
ngenai anggaran belandja, apalagi 
djika diingat bahwa rantjangan2 un 
dang2 anggaran belandja ini hingga 
kini berhubung dengan beberapa hal 
belum sampai dapat dibitjarakan se 
tjara resmi oleh bahagian? parlemen 
padahal .kita sekarang -sudah berada 
dalam triwulan terachir daripada ta 
hun anggaran belandja 1953” demiki 
an mr. Sartono, jang mengatakan sc 
terusnja, bahwa disamping tunggak 
an dilapangan  perundang2an jang 
banjak itu dewan perwakilan rakjat 

masih akan menghadapi pelbagai 
usul undang2 baru jang sangat pen 
ting, diantaranja usul inisiatif dewan 
perwakilan -rakjat tentang hak ang- 
ket dan usul undang? pokok perta- 
hanan negara jang akan diadjukan 
pemerintah dalam waktu jang sing 
kat. Selandjutnja perlu diperingatkan 
disini, bahwa masih banjak lagi ma 

:tah Birma telah terpengaruh oleh: 

| Wadj bd Dinjataka 
   

— BERHU 

  

dllnja jang mengandung pernjat 
tas, maka pada hari Selasa Bin 

sb dan minta bahan-bahan seland 
keterangan jang dipero'ehnja itu, 

  

nesia, djadi djuga kepada pers: 
asing di Indonesia. 5 

1 e $ 

  

    
Birma Te- 
tap Hati 

Minta Supaja Pasukan2 
K. M.T. Tinggalkan 

Wilajahnja “1 

HARI SENIN kalangan2 jang 
mengetahui di Birma Penta 
bahwa sembojan2 pasukan2 Kuo- 
mintang untuk menghentikan per 
lawanan2 pasukan2 Birma terha- 
dap mereka semata-mata hanja 
propaganda dan untuk memutar 
balik. Didapat berita2 bahwa pa- | 
sukan2 Kuomintang didesa-desa | 
dan didjalanan2 di negara bagian | 
Kongtung membuat poster2 jang 
ditanda tangani oleh apa jang me 
reka namakan ,,Tentara Tiong- 
kok Merdeka Anti-Komunis”. 

Poster2 ini menuduh pemerin- 

.propaganda komunis”. Selan- 
djutnja poster2 itu menjesalkan 
adanja bentrokan2 antara pasu- 
kan2 Kuomintang dan pasukan2 
Birma. Diandjurkan oleh -poster2 
itu agar pasukan2 Birma dan pa- 
sukan2 Kuomintang ,.berdjoang 
bersama-sama melawan musuh 
satu, jaitu komunis”. Dinjatakan 
nja bahwa pasukan? Kuomintang 
di Birma kini sedang ,.memper- | 
siapkan diri untuk membebaskan 
Tiongkok dari pemerintahan ko- 
munis”. Achirnja poster2 itu me   salah2 jang tidak kurang pentingnja, 

jang meminta perhatian dari pada 
parlemen, misalnja: pemulihan ke- 
lamanan, pelaksanaan otonomi dae- jnjatakan bahwa tindakan? pasu- 
rah, peristiwa Atjeh, hubungan uni, kan2 Kuomintang tersebut tidak 
Indonesia — Belanda, dan penggar jain hanja 
tian perdjandjian San Francisco dzn unuk memb 

pardiandji an bilateral: dengan Dje- 

PAN: 2 ant 

Lebih landjut dikatakan oleh mr. 

baran jang lebih lengkap daripada 
pekerdjaan: (aktivitet) parlemen dan 
seksi2nja dalam sidang tahun ini ba 
bak ke-III, ia persilahkan para ang 
gota suka membatja laporan singkat 
sidang babak ke-lIl tersebut. 
“Dalam laporan singkat tersebut 
tertjantum. banjak rantjangan un- 
dang2 jarig untuk sebagian oleh par 
kemen belum dapat dimulai pembi- 

innja jang dahulu sudah pernah dibi 

tjarakan,:tetapi belum selesai, dewan | 
perwakilan rakjat belum dapat mene 
ruskan pembitjaraannja, karena ber 
hubung. dengan sering  terdjadinja 
pergantian kabinet, pemerintah baru 
jang mengganti jang lama, belum Ia 
gi .sempat mengambil oper atau men 
tjabut rantjangan undang2 jang telah 
idiadjukan oleh kabinet jg. terdahu- 
lu, sudah meletakkan djabatannja. 

Selandjutnja dapat diterangkan, 
bahwa pada saat kabinet Wilopo 
berhenti, masih terdapat 16 undang2 
darurat jang “dikeluarkan sedjak pe- 

net2 jang mendahului kabinet Ali 
Sastroamidjojo, jang sampai  seka- 
rang belum lagi disampaikan kepada 
parlemen untuk mendapat persetudju 
annja seperti jang dikehendaki oleh 
undang2 dasar kita dalam pasal 98 
ajat 1: , 

Mengenai nasib 16 undang2 daru 
rat ini kiranja pemerintah suka meag 
adakan tindakan2 seperlunja, demi 
kian mr. Sartono. 

Djumlah anggota parle- 
men. 5 

Untuk melengkapi pemberitaan 
saja ini perlu saja terangkan, bahwa 
panitya ad hoc untuk  menindjau 
kembali peraturan tata-tertib. parle- 
men telah berhasil menjelesaikan pe 
kerdjaannja dengan mengadjukan sa 
tu rantjangan “peraturan  tata-tertib 
baru, jg saja harap dapat dibitjara- 
kan dalam sidang babak ke-IV. 

Selandjutnja mengenai djumlah 
anggota sidang dapat saja beritahu- 
kan, bahwa berhubung dengan me- 
ninggalnja anggota  Mustapha, ma- 
ka djumlah anggota parlemen selu- 
ruhnja ada 220 orang. Daripada 
djumlah ini terdapat 7 anggota jg: 
sekarang .mendjadi menteri dan 3 
anggota jg non-aktip berhubung dgn 
djabatannja, sehingga djumlah ' ang- 

evakuasi mereka dari Birma. Me 
1 23 : reka menegaskan 

Pekerdjaan parlemen. ' keadaan 

:tidak dapat memperkenankan ada 
nja pasukan2 asing didaerah wi 

dilutjuti dan 
Birma. Demikian AFP. (Antara). | 

diatas, kalangan? jang mengeta-. 
hui di Rangoon hari Senin me- 

belaka propaganda 
masalah uat kabur 

bahwa dalam 
bagaimanapun, Birma 

lajahnja. Lebih djauh dinjatakan 
djika Tiongkok Nasionalis dengan 
sungguh2 berhasrat untuk meng- 
hentikan permusuhan2 mereka de 
ngan Birma, mereka harus mau 

dipindahkan dari 

    

SEORANG PRODUSEN film 
terkemuka hari Sabtu menjata- 
kan di Manila bahwa dalam bu-. 
lan depan wakil2 perusahaan 
film dari 7 negara Asia akan me- 
ngadakan sidang di Manila untuk 
membitjarakan diadakannja se- 
buah festival film tahunan untuk 
Asia. Dr. Ciriago Santiago, presi- 
den dari Premiere Productions 
Inc. menjatakan setibanja dari 
Tokio dimana ja tinggal selama 
dua pekan, bahwa konyerensi 
akan dilangsungkan pada tg. 35) 

Perdana Menteri Laniel baru2. ini 
bertemu dengan pemimpin opposisi 
Turki. - Perdana menteri Perantjis 
Laniel (kiri) tengah berbitjara  de- 
ngan pemimpin opposisi Turki Irnonu, 
ig. semula perdana menteri. (kanan) 
dalam suatu resepsi di Palace Hotel 

  

Keteran gan. Menteri Kep 

1 BUNG | DENGA surat Djaksa Agung tertanggal 10 
Oktober mengenai permintaan Djaksa 

' membatasi diri mengenai 
menghindarkan dimuatnja laporan, - feportase,kutipan, — karangan 

an-pernjataan jang melampaui ba 
Oxt 

minta agar pasukan2 Birma 
menghentikan permusuhan mere- |: 
ka. 

Pendirian Birma. 

Berbitjara . tentang kedjadian2 

Keras Lawan Keras 
Tindakan Grombolao Harus Dibalas | 
Dga Kekuatan Sendjata Dan Mereka 

4 
   
Diluar Hukum 

A ng, agar para wartawan 
  mberitaan dalam pers, jang  tegasnja 

ber jl. - pengurus harian 
»sPersatuan Wartawan Indonesia Pusat telah berhubungan dengan 
pisak Djaksa Agung untuk menanja akan sesuatunja sekitar surat 

jutnjas Atas dasar keterangan- 
Pengurus Persatuan: Wartawan 

  

Indonesia Pusat akan segera mengadakan rapat untuk membitjara- 
kan masalah ini. Dapat djuga diterangkan, bahwa menurut pihak 
kedjaksaan agung surat tsb ditudjukan kepada seluruh pers Indo- 

didaerah-daerah dan kepada pers 

  

   

  

Sementara itu dalam pembitjaraan 
engan pers pada hari Selasa petang 

di rumah kediaman Gubernur -Dja- 
wa Timur di Surabaja Menteri Ke- 
hakiman Mr. Djody Gondokoesoemo 

diantaranja menerangkan, bahwa ke- 
bidjaksanaan politik dari: Kementeri- 
an Kehakiman kini dibagi mendjadi 
dua bahagian, jaitu politik keaman- 
an.dan. politik kriminil. Mengenai 
politik keamanan Menteri menerang- 
kan, bahwa Kementerian Kehakiman 
berpendirian pertama: kekerasan ha- 
rus dibalas dengan kekerasan. Arti- 
nja- terhadap grombolan2 bersendja- 
ta jang menjerang alat2 kekuasaan 
pemerintahan akan diambil tindakan 
tegas, jaitu dibalas dengan tindakan 
jang keras djuga. 

Kedua: Grombolan2 jang bersen- 
djata itu adalah pemberontak dan 
musuk negara jang harus dinjatakan 
diluar hukum. Ketiga: Grombolan2 
Bersendjata jang menjerah dengan 
sukarela .oleh . pemerintah akan da- 
pat diterima dan selandjutnja akan 
disalurkan didalam. masjarakat.  Ke- 
empat: . Tindakan pemerintah terha- 
dap .grombolan2 bersendjata jang di 
tahan akan dibagi mendjadi dua ba: 
gian, jaitu dengan mengadakan per- 

bedaan hukum antara pemimpin2nja 
dan pengikutnja. Pemimpin2nja akan 
dihukum berat, sedangkan hukuman 
bagi pengikutnja akan dipertimbang- 
kan untuk dibebaskan dengan sjarat2 
tertentu dan djaminan dari mereka 

tidak akan turut lagi dalam penga- 
tjauan. Kelima: Pemerintah akan 
mengadakan usaha2 dalam lapangan 
pembangunan ekonomi,  pembangu- 
nan sosial, pembangunan pemerinta- 
han dll. penerangan, seperti menge- 
nai soal" agama dsb.nja. - Singkatnja 
politik -kemamanan berdasarkan ke: 
kerasan, 'kepantasan, keadilan dan 
kebidjaksanaan. 

Dalam pada itu mengenai politik 
kriminil, Menteri menerangkan, bah- 
wa politik ini pada pokoknja berda- 
sarkan pada prinsip: ,,Barang siapa 
melanggar hukum akan dihukum de- 
ngan tidak pandang bulu sama se- 
kal?” Dalam politik kriminil tinda- 
kan Kementerian Kehakiman. tidak 
akan membesarkan soal2 kedudukan 
nja dik“dari sipelanggar hukum itu. 
Dan mengenai soal2 dilingkungan 
Kementeri Kehakiman - diterangkan 
oleh Menteri, . bahwa untuk tahun 
1954 kitii telah direntjanakan suatu 
anggaran belandja sebesar 18 djuta 
rupiah untuk pendirian gedung2 dan 
pendjara jang baru, karena kini ada 
kekurangan — “untuk menempatkan 
orang2 jang dihukum. Tahun ini 
anggaran belandja untuk keperluan 
pendirian gedung pendjara itu hanja 
delapan djuta rupiah. Menurut Men 
teri kini di Kementerian Kehakiman 
ada kekurangan lebih-kurang 150 ha 
kim. Dan usaha untuk menambah 

sudah -“didjalankan 
usaha dengan baik, diantaranja de- 
ngan mempergunakan tjara ikatan 
dinas dengan mahasiswa2. (Ant.). 

hakim itu kini 

  

sampai 20 Nopember dan akan 
dihadiri oleh pengusaha2 film da- 
ri Djepang, Muang Thai, Hong- 
kong, Singapura, Indonesia, 
Taiwan dan Pilipina. 

Dikatakan bahwa di Tokio ia te- 
lah merundingkan festival film itu 
dengan Nagata jang mendjabat ke- 
tua perhimpunan. pengusaha film 
Djepang. Dikatakan bahwa menurut 
rentjana festival film - pertama ini 
akan dilangsungkan dalam bulan 
April tahun depan sedang dimana 
tempatnja masih akan dikutaskan 
dalam pertemuan bulan depan itu. 
Ditambahkannja bahwa mungkin 
akan dipilih atau Tokio atau Manila. 
Menurut dr. Santiago Djepang akan 
mengirim Ik. 20 orang utusan, ke- 
pertemuan, dimana djuga akan di 
putuskan film2 mana jang akan di 
pertundjukkan dalam festival. 

Achirnja di katakan bahwa delega 
si Pilipina akan mengusulkan supaja 
festival film I ini diadakan di Mani 
la, £ 

    di Ankara. 

  gota sidang (jaitu anggota jg menen 
tukan korum) pada saat ini ada 210 
orang, demikian mr. Sartono jg pa-| 
da achirnja menjatakan: ,,Demikian 
lah. pemberitaan saja jg saja pan- 
dang perlu disadjikan kepada para: 

anggota dalam menghadapi sidang 
tahunan babak ke-IV jg sebentar 
lagi kita akan memasukinja. 

Achirnja kepada segenap anggota 
saja mengutjap selamat  bekerdja. 
Maka dengan ini sidang parlemen 
tahun 1953 babak ke IV saja njata 
kan dibuka.” 

KEDUA ANAK ROSENBERG 
DI PERINTAHKAN UTK ME- 
NINGGALKAN SEKOLAHNJA 
Kedua anak laki2 ahli2 atom sua 

mi-isteri Julius dan. Ethel Rosenberg 
jang oleh pengadilan A.S. dituduh 
mendjadi mata2 atom, dan baru2 ini 
telah dihukum mati, telah diperintah 
kan untuk meninggalkan — sekolah 
Rakjat di Toms River, dengan ala- 
san bahwa mereka bukan. penduduk   nja Djakarta Raya membutuhkan be 

beras didatangkan dari JUBM haras sedjumlah 2000 ton dari Djawa 

us sedemikian rupa, sehingga ti-' Tengah. 

  jang siah dari distrik itu Demikian. 
diwartakan oleh United Press. | 

  

sebuah en Ju NN 

  

adakan penindjauan ke Rawa 

meninggikan kapasitet pengairan ter 

tersebut dengan saluran2 air. Pada 

al tetapnja pengawasan sentral oleh 

pemerintah pusat, menurut H.A. Sa 
lim hal itu untuk sebagian besar di 
sebabkan karena kechawatiran para 
pemimpin Indonesia akan usaha2 
Belanda, jg menurut p€ngiraan para 
pemimpin itu mungkin akan berha- 
sil untuk menimbulkan perpetjahan 
diantara rakjat Indonesia dan akan 
menghantjurkan kesatuan negeri, 
djika negara akan berbentuk fede- 
ralis. Karena itu para pemimpin In 
donesia tetap menghendaki suatu 
perwakilan rakjat jg terdiri dari sa- 
tu dewan perwakilan rakjat dan sua 

reka itu tetap menghendaki, bahwa 
pengawasan seluruh negeri berada 
ditangan pemerintah pusat dan ban 
kan pendjabat2 setempat, terke- 
tjuali dalam beberapa soal jg tidak 
berarti, harus menerima  pengawa- 
san dari atas. Pemerintah pusat ti- 
dak menjukai sesuatu matjam pro- 
vincialisme atau separatisme. 

Kehidupan politik. 

ngan tegas menerangkan, 

Soekarno, menganggap kaum  komu- 
nis sebagai sebagian daripada natie 
dan karena mereka itu menghenda- 
ki kesatuan didalam  natie, ” maka 
kaum komunis hanja merupakan se 
bagian dari padanja dan mereka ber 
pendapat, dapat menggunakan kaum 
komunis untuk kepentingan  bersa- 
ma. Djika sesuatu partai ' mungkin 
akan mendapat tahu, bahwa keada- 
annja adalah lain, karena kaum ko- 
munis mungkin hendak  mengguna- 
kan “pemerintah untuk kepentingan- 
nja sendiri, maka ,,akan kami lihat 
lebih landjut.” 

Tetapi H. A. Salim tetap me 
naruh kepertjajaan  sepenuhnja, 
bahwa sesuatu akan - berdjalan 
sendiri dengan baik. Diterangkan 
olehnja, bahwa pemilihan umum 
akan merupakan penjelesaian jg 
terbaik bagi soal itu. Atas perta 
njaan apa sebabnja pemilihan 
umum itu tertunda di Indonesia, 
didjawab oleh H. A. Salim: ,,Di 
antara rakjat sendiri akan timbul 
kekuatan2, jg akan memaksakan 
diadakannja pemilihan itu”. 

Muktamar Kebudajaan 
Islam. 

Hadji Agus Salim dgn hangat 
menjambut ,,Muktamar  menge 

Tetapi untuk kembali kepada S0- | 

tu bentuk pemerintah unitaristis. Me 

Mengenai partai2 nasional Indone: 
sia dan komunisme, H.A. Salim de-| 

bahwa ' 
kaum nasionalis, termasuk “ presiden 

utama untuk pesawahan didaerah 

gamb 
ngan sebuah motorboot. 

nai kebudajaan Islam” jang tela 
' dilangsungkan diperguruan tinggi di 
Princeton (Amerika) dalam bulan | dik 
September jl. dan diperpustakaan | Suatu 
kongres di Washington.  Dikata 
kan, bahwa ia mendugakan - ada 
nja perhatian sekedar terhadap 
muktamar itu, tetapi tidak diduga 
olehnja, bahwa muktamar jang 
:dihadiri oleh ahli2 Islam jg ter 
kenal diseluruh dunia, diantara- 

Inja 20 orang dari Amerika Seri 
kat dan 36 orang ahli Islam jg 
ternama sekali dari 

:jang terkenal, Beirut, Darusalam, 
Karachi, Lahore, Syria, Bagdad, 
Iskandaria, Damascus, Kabul, Is- 
tanbul dan Malaya, itu akan mem 
bawakan hasil demikian besarnja. 

Hasil muktamar tsb adalah demi 
kian besarrija, sehingga setiap orang 

untuk melandjutkan pertemuan itu 

tangan dengan kehendak sebagian 
ketjil, ig "menginginkan supaja per- 
temuan2 itu dibatasi kepada bang- 
sa2 jg menganut agama Islam sa- 
dja,.maka setjara bulat para peserta 
menghendaki supaja pertemuan? itu 

Idiadakan untuk semua bangsa, dju 
ga jg bukan-Islam. Selandjutnja 
H.A.. Salim menjatakan kegirangan- 
nja tentang hubungan?nja dengan 
perguruan2 tinggi di Amerika Seri- 
kat. 

Ia menjatakan kegirangannja te- 

lah dapat memberikan keterangan2 
mengenai kebudajaan Islam dalam 
kuliahnja serta tentang adjaran2 
monotheisme Islam. Dalam hubu- 
ngan ini diterangkan olehnja ber 
ulang2 dengan tegas, bahwa bang- 
sa2 didunia terlalu banjak terpisah2 
karena perbedaan2 diantara aga- 
ma2, tetapi sebaliknja mereka itu 
hendaknja memusatkan perhatian- 
nja untuk mentjari persamaan da- 
lam agama2 itu, karena pada hake- 
katnja agama2 itu adalah satu dan 
dengan terharu dikatakannja: ,,Saja 
telah menemukan banjak saudara 
disini.” 

/ 

  

Hubungan dengan rak- 
jat Amerika. 

H. A. Salim mengingatkan, bah 
wa sebelumnja itu ia telah me 
Ingundjungi Amerika Serikat di 
tahun 1947 sebagai salah seorang 
wakil! Indonesia dalam Perserika 

  

Menteri 

lapangan terbang Karachi tgl. 9 
rangan Pakistan di Djakarta. M 

Mr. Sunarjo menegaskan. penting 
nja peranan jg dapat. dimainkan oleh 
golongan Arab-Asia dalam PBB un 
tuk memelihara perdamaian dunia 
dan menjerukan untuk mengadakan 
hubungan jg lebih erat antara Asia 
dan Afrika. 

Menteri Sunarjo berpendapat, bah 
wa pembentukan suatu golongan da 
ri negara2 ketjil Asia dan Afrika da 
pat merupakan faktor imbangan an 
tara Rusia dan Amerika Serikat. 

Mr. Sunarjo ' mengundjungi . 'ma- 
zar” Ouaid-i-Azam Mohammad Al 
Jinnah dan @uaid-i-Millat  Liaguat 
Ali Khan pada tgl. 10. fa telah ber-   temu dengan gubernur Sind dan men 

di Karachi pada 9 Oktober dgn pesawat KLM atas 
| perdana menteri Pakistan, Mohammad Ali untuk mengundjungi 

negeri Pakistan pada perdjalanannja pulang dari Amerika Serikat. 

Konp. Medja Bundar A-A 
Perlu Diadakan Untuk MendjelaskanTjo- 

rak Negara2 Asia-Arab:  Avdjuran 
“ Sunarjo 

MENTERI LUAR negeri Sunarjo di Karachi mengandjurkan 
supaja diadakan suatu Konperensi Medja Bundar negara2 Arab- 
Asia untuk memberikan tjorak jg lebih tegas lagi bagi golongan 
Arab-Asia. Pernjataan ini diberikannja kepada pers setibanja di 

Oktober jl., demikian dinas pene 
enteri luar negeri Indonesia itu tiba 

undangan 

'teri2 pemerintah pusat. 

Gubernur  djenderal — Pakistan. 
Ghulam ' Mohammad mengadakan 
djamuan makan untuk kehormatan: 
nja, sedang perdana menteri Pakis- 
tan, Mohammad Ali, mengadakan 
djamuan makan waktu siang kepa: 
da menteri luar negeri Indonesi: 
itu. Menteri luar negeri Pakistan 
mengadakan resepsi untuk menghor 

(mati tamu jg terkemuka itu. Setib: 
nja dilapangan terbang mr. Sunarje 

.disambut oleh J.A. Rahim, sekreta 
ris, luar negeri Pakistan, Tirtawina 
ta, dutabesar Indonesia di Pakistan 
dan kepala protokol, Nawaz Khan 

(Pia), 

  

  

Presiden Panggil: ,,Kahar, Anakku, Kembalilah !” 
Minggu 

pidatonja 
DI MAKASSAR hari 

Presiden menitikberatkan 

pada soal pemulihan keamanan ter- 

utama di Sulawesi Selatan. Presiden 

membangkitkan kesadaran akan ke- 

besaran bangsa Indonesia.  Disesal- 

kannja bahwa Irian Barat hingga 

kini belum djuga kembali pada In- 

donesia dan karena itu Presiden 

mengandjurkan supaja kita lebih ber 

Idjuang mati-matian untuk menda- 
patkan kembalinja Irian Barat. Ter- 
adap salah satu sembojan jang ter- 

dapat ditengah2 rapat umum Presi 
iden mendjawab bahwa kemakmuran 
Itidak dapat datang sendiri kalau ma- 
sjarakat tidak berdjuang mati-riatian 
untuk itu. Saja tidak berdjandji”, 
kata Presiden, ,.untuk memberi ke- 
makmuran, tapi sekedar mengadjak 
takjat untuk bekerdja supaja masja- 
rakat mendjadi makmur”, 

  

| Dalam pada itu Presiden dengan 
tegas mengatakan bahwa kita tidak 

| dapat bekerdja kalau tidak ada sia- 
|ratOnja, jaitu keamanan harus lebih 
dulu terdjamin, Kepada mereka jang 
kini masih digunung2 dan) hutan? 

| Presiden panggil mereka kembali dan 
|djangan terus-menerus merusak ke- 
merdekaan, Negara Naas ini 
'adalah hasil perdjuangan kita semua, 
|kata Presiden. Supaja nepara lekas 
Imendjadi kuat dan adil se ta Mak- 

er
a 

& 

mur kita harus bekerdja. 

Kahar Muzakkar jang kini masih 

ada dihutan2 itu, Presiden berseru: 

Kahar, anakku, kembalilah, susun- 

lah keamanan, supaja tjita2 kita dja- 
di makmur tertjapai”. Tetapi dalam 
pada itu Presiden pun berkata kalau 
sudah diadjak berkali2 tidak mau da 
tarig, terpaksa ia kerahkan Angka- 
tan Perang supaja keamanan bisa 
pulih kembali, (Ant.), 

Terhadap 

jg menghadirinja telah memutuskan 

  

Senen pagi gubernur Budiono bersama2 fihak djawatan pengairan, kepolisian dan 
wa Pening.- Kundjungan tadi dimaksud untuk menjelidiki 

Demak. Salah satu dijalan jang akan 

diambil ialah membersihkan rawa tadi dari tumbuhan2nja dan djuga membagi2 pulau2 ketjil dalam | rawa 

ar tampak rombongan gubernur waktu melajari Rawa Pening de- 

Hyderabat, | 
Teheran, Ankara, Kairo dengan | 
mesdjid dan perguruan tingginja eat tentang kemungkinan Tai 

ditahun2 jg akan datang dan berten , 
i 

pertanian telah meng: 
kemungkinan2 guna 

rawa 

(Ipphos)   
' Komunisme Indonesia Adalah 

Sebagaian Dari Pada Natie 
Sumbangan Kalangan Komunis Indonesia Dapat Diguna- 

kan Untuk Kepentingan Bersama 
Keterangan H.A. Salim Jg Djadi Politikus Karena Terpaksa 

MENJAMBUNG BERITA mengenai pertjakapan Hadji Agus Salim dengan kor 
Aneta di New York (jang dimuat dalam ,,Suara Merdeka” kemaren dulu), dapat , 
landjut, bahwa dalam keterangannja itu H. A. Salim tetap berpendapat, bahwa didalam setiap ren 
tjana pemerintah atau setiap peraturan pemerintah adalah penting sekali untuk 
melupakan rakjat,” sebagaimana dapat diketahui oleh Van der Plas, 
siapan2 'untuk kembali, setelah orang2 Djepang terusir dari Indonesia. 5 
menjatakan, bahwa rakjat menanti dan menjambutnja dengan tangan terbuka, tetapi d 
meleset. Demikian pula dugaan sebagian besar daripada para pegawai pangrehpradja - 

sudah pendudukan Djepang, dan ketika orang2 Belanda menemui keketjewaan, datanglah aksi po 
lisionil sebagai pendahuluan daripada hilangnja Indonesia dari tangan Belanda. 

h'tan Bangsa2. Ketika itu ia tinggal 

| den P.l, 

t diberitakan lebih 

,sekali2 djangan 

ketika ia mengadakan per- 

Ketika itu Yan der Plas 
aannja itu 
elanda se 

Hampshire House dan boleh 

atakan ia tidak mempunja! se 

kontak dengan kehidupan 

biasa di Amerika. $ 3 
Tetapi sekarang ini ia hidup 

diantara rakjat Amerika, dianta 

ra sahabat? saja di Amerika, 
demikian Agus Salim. Dengan de 

mikian, maka ia dapat memper- 

oleh bermatjam2 kesan mengenal 

kehidupan di Amerika, jang baik 
dan djuga jang buruk. 

Hubungan dengan Ne- 
derland. 

Ketika ditanjakan kepada Agus 

djasama antara Indonesia dan 

Nederland dewasa ini dan dihari 

depan ditegaskan olehnja, bahwa 

untuk sekurang2-nja tiga keturu- 

nan (generatie) rakjat Indonesia 

telah mengenal bahasa Belanda 

sebagai bahasa asing jang terpen 

ting. Dengan perantaraan bahasa 

itu mereka telah - mempeladjari 

segala sesuatu jang -mereka keta- 

hui sekarang ini. Indonesia sudah 

delapan tahun merdeka, tetapi di 

rumah2 di Indonesia bahasa: Be - 

landa masih tetap merupakan ba 

hasa jang pertama. Bagaimana 

sumbangan Belanda dalam kehi 

dupan Indonesia itu akan dapat 

dilemparkan begitu sadja ? 
Berabad2 lamanja orang2 Belan- 

da selandjutnja telah mengumpul- 

kan bahan2 keterangan mengenai In 

donesia. Di Leiden umpamanja ter- 

dapat lebih banjak bahan2 ketera- 

ngan mengenai Indonesia daripada 

di manapun djuga didunia. , 
Di tjeriterakan oleh Agus Salim, 

bahwa ketika beberapa tahun jg la- 

lu ia berkundjung ke Nederland Ge- 

ngan tertjengang mengetahui akan 

banjaknja bahan2 keterangan di Ne- 

derland mengenai Indonesia. Ketika 

itu dikatakan olehnja, bahwa segala 

bahan keterangan itu dapat diguna- 

kan di Indonesia dan bahwa tena- 

ga2 ahli Belanda untuk - Indonesia 

akan sangat berharga. ,,Kami harus 
mengabsorbeer segala usaha Belan- 

da selama berabad2 itu terhadap In 

donesia,” demikian Agus Salim. Ia 

selandjutnja mengutip seorang ahli 

Belanda mengenai Indonesia, prof. 

van Vollenhoven, jg mengatakan: 

Kita dapat mengumpulkan, kita da 

pat mendaftarkan, kita dapat men- 
sistimatiseer segala badan2  ketera- 
ngan itu, tetapi orang2 Indonesia 

lah kita mulai dan mereka akan ha 
rus memperbaiki kesalahan2, jg te- 

lah kita buat.” s 

Politikus karena terpaksa 
Achirnja diterangkan oleh Ha 

dji Agus Salim, bahwa ia karena 
keadaan telah mendjadi politikus 
— ia tidak mau menggunakan 
perkataan ,,ahli negara” —, djika 
tidak ia PN memilih pen 
didikan filosofi. Pada hari Sabtu 
Agus Salim telah berangkat ke 
New York untuk pulang ke Dja 
karta dengan menumpang kapal. 
Di Indonesia ia akan kembali ke 
pergaulan umum, tidak karena ja 
menghendakinja, demikian Agus 
Salim, tetapi atas permintaan pe 
merintah dan rakjat. Ia berharap 
akan berkesempatan menulis bu- 
ku-buku, antara lain ia bermak 
sud untuk menulis buku menge 
nai kebudajaan Islam dalam baha 
sa Inggris. (Pia) 

    

A TJONG MENANG DALAM 
2 RONDE. 

Hari Saptu malam minggu jang la 
lu A. Tjong jang baru kalah di Dja 
karta melawan kampiun dari Neder 
land itu, telah mendapat kemenangan 
dengan mudah dari petindju muda 
dari Malang Liong Bie (68 kg). Da 
lam ronde pertama Liong Pde sudah 
didjatuhkan beberapa kali dan mata 
kirinja mendapat luka. Pada achir 
ronde kedua pihak Liong Bie me- 
lemparkan anduknja dalam ring. 

Pertandingan tindju tersebut di- 
langsungkan di Panti Budaja di Pro 
bolinggo. Partai2  lainnja adalah: 
Abu (Malang) lawan Kandar Suraba 
ja. Kandar K.O. dalam ronde perta- 
ma. Little Boy (Surabaja) lawan A 
Hing (Djakarta), menang Little Boy. 
Jacky Chan ' (Surabaja) lawan Kok 
Liem (Surabaja), Kok Liem menang.   Pertandingan dipimpin oleh wasit 
Liem Kian Hing, 

akan harus menjelesaikan apa jg te..— 
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1 Kepada x 
Toko Obat "BI 

—( Kreko' | K2     
       

   
33, 

sesudah sekian 
tuk, sudah banji: 

  
  

tidak sembuh djuga. 

batuk tjap Bint 
kali untuk m 
lah 3 hari saji   

saja pun sembuh 

perti sediakal 
Dari itu saja | 

  

    

  

. 

lupa pula saja untuk 
kasih adanja. 

Bonia Oa 

spm Jah Sud jono 
"ec   

    
Tahukah Tuan, bahwa brom- 

fiets 7 Ka 

walaupun membawa « banjak 
perobahan2 teknik, HARGA- 
NJA TIDAK  MENDJADI 
LEBIH MAHAL? 

   

    

    
    
      
    
    

   

Ruam: 
Kulit mendjadi sempurna 
dan tjantik lagi oleh 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 
Dirumah obat & Toko? 

  

       

  

Sepeda kumbang jang mempu 
njai KEKUATAN 

KI 2296 jalah 

,Alpino 
Tuan dapat mentjoba dan 

membuktikannja! 

MENDA- 

aman, 
injak saja memakan obat2 batuk jang 

bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 

| Pontianak, 8 April 1952. 

ana naa 

     

Su Maka £ Pedia saja mentjobakan obat 

mbasmi penjakit batuk tersebut, sete- 
ja terus memakan obat itu, penjakit 

sama sekali. 
ngga badan saja sehat kembali se- 

: udjikan sekali lagi, bahwa obat 
- tjap "BI TUDJUH" 

mengutjapkan ribuan terima 

| @/a GEO.WEHRY & Co., N.V. 
| .& PONTIANAK .— K.B- 

  

  

        

  

F merasa girang sekali, 
| saja menderita sakit ba- 

jauh kiranja sangat baik se- 
     
   

sangat baik sekali. Dan tak     
Sa Hormat dari :saja, 

'Moh KI 
Lok uka Ah ia NA ML 
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RADJA OBAT KUAT VIRA T Oo t 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga' lemah sjahwat: (Im-'| 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 

  

      

"| hantjur sering .marah2. kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). |. 
Tida (bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- |. 

| debar2 buat itu kita.bikin Pil Viranol jang tanggung 10096. berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga,ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 
Pil gembira istimewa buat laki ....... pet saka Pa Ni aa RI IA 
Bil Namin biak PEreMBNAN 19.002. 2002 pn cehana sana aka Kanan ANUS an 2 LA 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ......oooco#W#o... PE PRP maan ya RA 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
Gjerawat. Ng. 1 Rp, A0-— Nop 2 in sntg oi inna mn EP aa HS SA saga Ih » 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ....., ». 10— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp exzeem :.......... AN EA SARAN 2 10. 
Minjak bikin rambut pandjang dan gEMuk .....oo.oco.oo.ooo.W#Woo——. » 10.— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1029. » 

TABIB8 WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 

Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 8 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko. Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajin No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 

Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab Siamp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin, 
Toko Junior, Djl.. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 
3g » Tek An Tong Petjinan 81, ' ,, 

Thay An 'Tjon Petjinan 66, ,, 
si » Eng Njan Ho Petjinan 75? ,, 
ha » Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

” ”   KEKE KK KAA KE AR RK MK KK RE 

  

       FAN NN PES ai 9 ah 
. ANGGUR OBAT KOLESOM. .ONDERDEEL dan SERVICE 

Ini Anggur Kuat terbikin dari dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang BROM 
berfaedah dan mahal, antaranja | : : 

Kolesom, dil. Obat . jang sanget F IETS 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- . 
gur jang terpilih. - 
Amat baik bagi lelaki/perempuan, 
jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 

pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi- 

num ini Anggur dalam sedikit 

  

sALPIN O" 
selalu didjamin oleh. Distribu- 
'teurnja: 

SUPER RADIO COMPANY N. V. 
Tjb. Semarang. 

Seteran (Duwet) No. 5     

Ini malam premiere 
METROPOLE 5—7—9 (17 th): 

   
      

tempo sudah tentu lekas keliha- Apakah matan 

-ermg faedahnja. Baik untuk le- Jorang da- There Biar for 

i f laki dan perempuan, tua atau Lan uan race of God 

. - muda. 
- . “ ia : # “- 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi prempuan Ss 

jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 3 ibaik 

sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu maa 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 2 5 .8 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. Kg ae 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan | Jawaban | Ia 2 

sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- | Is tepat HN AMIG 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- TEE EA END" KOS MUMPAREY 

nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi ANN, SMEMIDAN- GTOMOE BANCROFT 

percifpuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- TAM kan ine raana 
: 22 La 

ngat dipudjikan. 
4. ANGGUR La RHEUMATIEK. . Ini Anggur Obat Rheumatiek, 

resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- | 
kin dengan bahan.obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri. Kolesom dil. Ini. anggur obat melulu untuk sembuhkan . 
segala rupa. penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 

dibikin menuru 

6 botol SEMBUH sama sekali. 
Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 

Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. 
Agent: ,,YEK SING TONG” Semarang. 

Da 8 “Ta TS LS SL LL LL TA TT LL SL LH Sa 

  

Seteran 109 — Semarang. 

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

jam bitjara. (Pagi 9—12    Ikang, hingga mendjadi stabiel        

  

| ,ALPINO? 

k luar-biasa? 
Na 

  

si K5 

|ORION 5-47-—49 413/th) $$ 
BESOK MALAM PREMIERE 
David Niven — Jane Wyman (| 
”KISS IN THE DARK” 

Sebuahfilm 'comidie jang menggeli- 
kan! 'Beladjarlah artinja tjinta dari 
Jane Wyman! f 

Ini malam pengb.: 
S— T— I— (417 th) 

Gene Kelly — Leslie Caron ' 

,AN AMERICAN IN PARIS" . 

M-G-M's -Technicolor 

Ini malam d.m.b. 
AAS AI 97 th) 

Surabaja. 

  

Tahukah. Tuan). bahwa IREx 

Char. Laughton — Ethel Barrymore 
IHE PARADINE CASE" 

DJAGALAN Ini malam Premiere 
Todie 21012 GP th) 

Film Tiongkok paling baru 
Cho Man Hua — Lo Wi 

»NU CHI CHEH”. 
(WARTAWAN WANITA) 
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1954 
kini sudah diperlengkapi oleh 
TELESCOOP muka dan bela-     
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Gregory Peck — Ann Todd — Vallil 

  

  

Sean 8 SA 3 ML RL AL LT 

Djangan Putus Pengharapan. 

A. WAHID 
Astroloog 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. 

Akan tiba achir bulan ini de- 
ngan penuh perobahan2 tek- 
“nik. Mintalah keterangan pa- 
| da Distributeur atau Dealer- 

Kesehatan dsb. 

Consult ..... san. Rp3 15.— 

Plampitan 39 — Semarang. 
Pagi, djam 9-12. Sore djam 5-7 
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1 Telah tiba dengan kapal 

LD Y MAS 
Sepeda-motor VELOCETTE, type MAC 350cc. 20 P.K-, kopklep, 
model 1953, swinging arm rear suspension jang dapat distel. 

« Rehir ini bulan akan sampai dengan kapal2 
 »sWONOSARU dan ,,RIOUW” 
: Sepeda.motor B. M. W., 

| BMW, 

Masih dapat 

type R25, 250 cc, kopklep, single, 
model 1953 5 

type R51/3, 500 ce, 
model 1953. 

dipesan untuk levering bulan 
NOVEMBER 1953 

Sepeda-motor JAWA, dua-takt, single, automatische koppeling, 
3 model 1953 : 

kopklep, flat-twin   

Aan Hang 2 pan PAT NP NP CN KE 3 MN Ana PA ae Aan EL. Pa 

Hal bisa menerangkan soal Peng: | 
bidupan, Pertjintaaa, Perkawinan, 

  ungan dengan: 

N. V. Algemeene Handel Mij. 
Purwodina'tan-Tengah No. 4. Telf. 950 

SEMARANG 

| Para pemesan dan jang berkepentingan harap segera ber. 
I hah ) 

   

  

   
    

      

  

  

ANGGUR KOLESUM tjap 51. Roda djaman 
berputar terus banjak anggur kuat”  didjual 
orang, akan tetapi hanja ANGGUR KOLE- 
SUM ftjap 51 merupakan suatu pendapatan 
terbesar ' dalam tahun 1951. ANGGUR KO- 

“LESUM tjap 51 sangat mustadjab untuk me- 
mulihkan kelemahan2 kaum laki2. Anggur ini 

i-dapat. memberi tenaga baru, menguatkan gin- 
djal, menambah semangat dan menjegarkan 

(tubuh bagi orang jang kaki tangannja linu dan 
tak bertenaga bermuka putjat kurus kering 

y| kurang darah dan sebagainja. ANGGUR 
zf KOLESUM tjap 51 dengan pasti akan me- 

Fc || ngembalikan kesehatannja kepadanja. Telah ba- 
Pil njak dokter2 dimana2 memperkenalkan ANG- 

GUR KOLESUM tjap 51 kepada para pasien- 
nja dengan hasil-hasil jg gilang-gemilang mem- 
buktikan dengan djelas bahwa anggur ini lain 

“daripada jang lain. 

AGEN SEMARANG : 

TOKO HWAY AN TONG 
GG. WARUNG 3. 

Pusat Pendjual TOKO OBAT SIN BAN SAN 

  
|              Dji. Songojudan 14 Telp. 2028 U. Surabaja, 

nian Kana mek bana nana 
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THEATER 

..£0L0 

Pat Pa AAN” bilm India dan 

. m. b. 3 lam Technicolor jang i 

Film India paling menarik 
» perhatian, 

"AAN" memakai 5000 
pemain, memakan 

   
   

In Technicolur 

       
   

    

    
nelan ongkos 

Tiap hari main - £ 340.000.— 
dj: 9.30 pagi 

3.00.siang 

6-00 sore 

dan9.00 malam 

  

      

  

dangan? istana jang . 
besar hebat, njanjian? 

|) jang mengharukan, 
F3 berpuluh? gadis? pe- 

nari, beratus? sampi 
onta, kuda, dan 

(9 Gadjah. : 
Tuan akan lebih banjak menjaksikan dari jang 

(43 biasa Tuan lihat dalam film tentangkegagahan 
1 dan ketangkasan seorang pahlawan melolos- 

kan diri dari marabahaja. 

  

    
     

      

     
     

   

  

   

        

      

      

   

   

  
  

  

corona 

NICOLOR 

5 TARRI N sc 

"ROBERT TAYLOR 
DEBORAH KERR 

sd PETER USTINOV 

  

5. DJAGALAH HARI MAINNJA! 
  

Asa K3 Eh   Roy Rogers 355 
  

       ear 3 - na NI “3 2. LN Pp AV 2 A3 1 | 3 z 

Snbtn Af WAT CL CNE RE'5 SOME NM TIREB NU T 60 powN TO TH? NT BEA WE'RE NEARING LONE NN GONIT WORRY 
, sil tara Mere) aa S3 NS—MAKE | OF EATING | IM | POINT AND SEE IP | RELIEF TO GET )| PINE MEADOW, MIDAS! A 

IM WK AKCFERI / ANOTHER COLD BEANS! JU | THERE'S ANY SIGN J AWAY FROM « 
HUNGRYI TU Io AT CAN OF | P1 OF MIPAS JONES! / HIS BELLERIN! CAN 

MI NATEREUT AA CLANGI 1 — NIECEI: “” KIDNAPPERS! ke-Bandangan 
5.29 Pa aah £ IAI ng "2 , 5 Pp pas s S 

| ta peras 

  

as 

Sana KG PM Es al 

—& Saja lapar. “0 
— Wanita itu makan lebih 

dari pada makannja anak sapi 
— Berilah dia salah satu blek ka- 

banjak 

tjang 

    

- 
OA SIGN TE Oven 

     

  

ee Pali 
Makan ini beberapa, ka- 

jang — Habiskanlah. 
—- Saja bosen, makan. katjang 

jang sudah dingin itu. 

    

rakan sadja pada soalnja dan 
lihat apa ada tanda2 akan ke- 
datangannja Midas Jones, 
— Dia akan dapat menolong 

untuk membebaskan keponakan 
nja, 

     

    

  

  

  

  

Ini dia, 
muntjul lagi! 

Dapat dibeli dalary' 
doos dari 5 batang 
dan dalam peti? 
dari 25 batang. 

UNTUK AHLI-MEROKO 

2-TM/s -30f   

      

   
   

  

     
  

ANEMIA 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

  

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 
diri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak merasa puas. 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 
urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 
wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 
malas dan kusut pikirannja. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—. 
SEXALIN untuk: wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- 

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 
APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. : 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—. 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10 Rp. 15.— 

dan Rp. 25.—, 
Harus tambah 1596 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG. 

Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tjirebon. 

      Mung 

Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang ) 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,KARUHUN” Djokja dan | 

TN LM LL LA 

BADAN rasa lembek, dingin, ma 
las, tulang2 sakit (sexuele zwakte) 

|3 ds. VITANOL PILL. tanggung 
dapat kembali tenaga muda, tidak 

| bukti uang kembali 4 Rp. 20.— 
3 ds. Rp 57.— EXTRA KERAS 
Rp. 00,— RENA PILL. datang 
bulan tidak beres Rp 58.— Buah 
dada lembek?? BUSTERIN da- 
pat bikin segar, kentjang dan mon 
tok Rp. 20— EXTRA KERAS 
Rp. 75.-- SCHOONHEIDSPOE- 
DER ZALF A4 Rp. 10— OBAT 
KUKUP 1 stel Rp. 25.— SANA- 
TORIN: lekas tulung sakit bloed- 
druk Rp. 20—  HONORION 
laki2 bongsiat Rp. 20.—: AAM- 
BEIEN POEDER Rp 30.- ZALF 
Rp 10.- BEDAK TELOR, LIDA 
BUAJA HAAROLIE 4 Rp. 5.— 
Porto Rp. 3.— Prijsc. gratis. 

Ind. Kruiden 
THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang 
Agt. Semarang: Plampitan 22 

Ast. SOLO: TOKO DIODO 

Tjejudan 70A 
Djocja: Petjinan 68 
Kadus: Bitingan Lama 74 

NAMA ML ML AL AN AK, 

Pasanglah 
Adpertensi 

dalam 

Suara Merdeka" 

Agt. 

Agt.   
  

  

“Lebih Sedap 

# Lebih Halus Lux 
Ini Malam d. m. b. (au. seg 

de. 

KEUNCCULAN ad CITY CONCERN CINEMAS ras 

. Umar: 

  

« Lebih Mustadjab 

Pe Oa MAL 

OA Ini Malam 
d.m.b. » 

(u. segala umur) yf 

GRAND 
Dg 21 Ja UG daa 

Ma Tiara KAI 
BA NN IA 

  

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

AGEN” DJOKJA: 5 

Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 

Ketandan 4,  Lempujangan 

Wangi 80, Kemetiran Kidul 

18a, Kintelan 94, Tugu Ku- INDRA 
lon 54. 

AGEN? SURAKARTA: Be ega 
 Tjojudan 141, Ngapeman 15 hekiana 

Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan " Pat Aa R Oo X Y 

142, Widuran 6/, - 

: Sa 177, Gading Kidul 170. 5.15-7.159.15 

'AGEN? MAGELANG: PENGHABISAN   Dji Tidar 2, Petjinan 96, 13. 

ROXY 
(au. seg. um.) 
515—-7.15—09.15, 

      
Para pengikut diminta siap di 

  

Darmawisata-Victoria 

7.30 pagi Berangkat djam 8 tepat. 

Gunakanlah. kesempatan baik ini untuk bikin latihan gu- 
na ikut VICTORIA-RALLY BESAR jang akan diadakan. 

PANITYA PERSIAPAN 

Jni Malam 
(Pemandian) ahh 
TO — 33 ja. 17 th.) 

Kebonlaut No. 7 pada djam ROYAL 

Ba 9 — 

  

Menarik dan 
Mengharukan.   

  
  

PELAN NN 
— Kita telah berada didekat ,ta- 

nah lapang Lone Pine, Midas. Eng- |" 
kau harus pergi sendirian. 
— Djangan mengchawatirkan sa- 

ja, Rogers. Saja dapat menjelesaikan 
semua hal dengan para pentjulik2 
itu, 

    aa 
    

Ten 

SiGendut dan Si-Tangis 
sebagai Tolol disekolah Oxford! 

    

  
GARUDA FILM Rerrast 

Bikin para penonton terpingkel2! 

    TE li ea 
TE ALNW and 2 

alagra mo! | BPA TA aa ABBOTF-COSTEL0 
SAI 

"ame MITZI GREEN » TOM EWELL 
ABBOTT & COSTELLO Kesasar di Alaska! Menggembirakan! 

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

OSMAN GUMANTI— NENG YATIMAH— 

SITE TG. PERAK 

sTAS TANGAN 
WANITA" 

Film Malaya Istimewa dengan tjerita dan Njanjian2 menawan bati. 

aan malam BUD ABBOTT & LOU COSTELLO 

»Lost in Alaska" 
(MALAY FIM PRODUCTIONS ID. 

Gp" 0 Uu MERE MBANKAMI 

  

Typ Pertj. SEMARANG”, 
    AKAN DATANG: 11 TARZAN PHILIPINA 

Ma TE Heibat dan Gempar | 

     


