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— Penting hari ini: Tak ada tanda2 Coup 
| #trasi di Semarang — Djawaban Vishinsky — Oleh2 
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“MP AMI, RAKJA!     
Korea se 

    

   

          

   

agian besar pasukan? 
jang mengambil kedu 

djauh kebelakang garis? 

. jang 

ukan - pasukan Utara 
punjai di 

Perundingan di 

Mengenai perundingan? - 
tjatan sendjata di Essen Ia. 
poran Komando PBB itu menja 
takan, bahw, pihak PBB tidak 
mempunjai keinginan untuk 
memutuskan perundingan2 di 
Panmunjom, tetapi hanja telah 

reminta recess supaja membe- 
Yi kesempatan kepada pihak 
Utara untuk  mengadjukan 
usul2 mereka sendiri jang kon- 
Struktif. Dikatakan bahwa sa- 
tu2nja jang sekarang masih 
menghalang2i tertjapainja gen 
tjatan sendjata ialah soa' apa- 
kah "tawanan2 perang harus 

. dikembalikan dengan paksaan, 
apabila perlu”. (Antara) 

  

Menteri luar negeri Mukarto jg. 
akan mengetuai delegasi Indone- 
sia kepersdangan umum P. B. B. 
di New York akan brangkat pada 

23 Oktober jang akan 
dari D'akarta, Menurut 

    

   
   

laporan dari Kg mubeng an 

Ida djam 9 pagi dari atas bor- 

Selainnja 'itu 
mem- 

Panmunjom. 

   

  

MM wa-Tengah, 
pula setelah men 

krasi. Kami tidak suka kalau 
imi rakjat Djawa-Tengah. 

| Demikianiah bunji 
an Rakjat jang dibai 

   

  

Ides dikantor Gupernur Djawa 
Tengaih dihadapan bapak Gu- 
pernur dan beberapa ribu de- 
(mMonstran, jang sedjak djam 
17.30 pagi mi berkumpul dide- 
|pan kantor gupernur tadi de- 
ngan slogan2, poster2 jang me 
injatakan kehendak mereka un- 
tuk pembubaran parlement dan 
diadakannja pemilihan umum 

.selekas mungkin, 
Demonstrasi ini .diikuti oleh 

pelbagai golongan, “antaranja 
para pskerdja pelabuhan, ang- 

gauta2 ex-pedjoang, gerakan 
Banteng  tjabang 

  
dan lain2nja lagi. Demonstrasi i 
berdjalan dengan teratur dan 
tertib. Para anggauta Mobile 
Apindo, Polisi dan Polisi Mili 
“Ter ikut mendjaga keamanan, 

lalu lintas didepan kantor Gu- 
pernus dikit sell gama sekali. 

Disampng itu fihak RRI dan 
Djawatan Penerangan telah me 
njelenggarakan adanja penge- 
ras suara. “3 

Pernjataan rekjat. 
Kira? djam 8.30 sdr. Karso- 

no dari bekas pedjoang RI 
membuka kata sambutan men- 
Gjelaskan maksud dan tudjuan 

berkumpulnja rakjat pagi ini: 
mi bukanlah suatu demonstrasi 
dalam artian dem2nstrasi se- 
sungguhnja, Rakjat berkum- 
pul disini untuk madjukan pen- 
Gapat, njatakan sikap dan pen- 
dapat mengenai pergolakan po 
Itik pada' waktu ini. SSetelah 

angat., 
  

   
     4 

| DI Di 

Banjak Anggauta2 TII Ja 

L 
Sukarela. 

ETNAN-KOL. TASWIN, kepala Staf Divisi Siliwaagi raene- Tengah umumnja.” Achirnja 

rangkan kepada ,,Antara”, 

Sukiman dan Sidik itv lalu sdr. Mustafa S 
ai Na 

ulai Ngawur - 
Diawa Barat Sud: h?Kabur | 

$ 
z 

wenang, atau dipakai sebagai kedok. Hidup presiden Soekarno. Ka- 

Semarang ! 

    

    

    

    

ut Pembubaran Parlemen— Gu-| 
Aan “ii rat Ne sia 0 

| ", Akani/Sampalkan' Kehendak “| 
“ Rakjat Pada Pemerintah: Pusat: | 

: T DJAWA-Tengah jg berada di ibu kota Dja- 
mengikuti perdebatan dim parlemen: 

mende kan ketegasan djawaban kabinet, pun djuga 
setelah memperhatikan pidato presiden Soekarno: dengan ini me- 

|ejatakan: ketaatan kami kepada pemerintahs kami solider dgn 
kabinet. Kami mepuntut: 1. Bubarrja parlemen: 2. Pemilihan umum 
lekas diadakan utk mendjamin demokrasi. Kami tjinta pada demo- 

demokrasi digunakan sewenang- 

2 

dari Ex TP, sdr. Pasiman dari 
Gerakan Banteng RI dan sdr. 
Ritonga deri Gabungan Buruh 
Pelabuhan tampil kemuka:. an- 

taranja mengemukakan penda- 
.pat, supaja Parlemen dibubar- 
kan dengan segera. Sebelum | 
,Gupernur Budiono tampil ke- 
Muka, suatu delegasi jang ter- | 
diri dari 9 orang dan jg menja 
takan sebagai wakil rakjat jg 
berkumpul tadi, telah menjerah 
kan naskah pernjataan rakiat. 
Pernjataan tersebut antara la- 

jin mengandjurkan supaja par- 
|lemen segera dibubarkan, sege- 
Ira diadakannja — pemilihan 

bersihan” dikalangan DPR, pe- 
'gawai2 negeri jg tak djudjur 
'dan supaja kemakmuran nega- 

ra dan rakjat benar2 dapat ter 
djamin. : 

— Hidup Bapak Negara! 
Sesudah mengadakan perte- 

muan sedjenak dengan para 
anggauta delegasi tadi. kemu- 
dian bapak gupernur Budiono 
tampil diatas bordes dihadapan 
para demonstran dan sebelum 
mengutjapkan sambutan, terle- 
bih dahulu mengadjak hadliri 
untuk menggun'urkan pekik 
merdeka dan selandjutnja min- 

ta supaja rakjat tinggal te- 
nang. Kemudian beliau djelas- 
kan, hahw, dalam pedato pre- 
siden pada hari Djamaat jl, su- 
dah di'egaskan bahwa permin- 
taan rakjat Djakarta jg di'e- 
tupkan dengan demonstrasi be 
Sar2an di Djakar:a pada tang- 
gal 17 Ok.ober jl, 4kan dipe'a- 

  

lumum, segera diadakan ',,pem- 

  

  

   
   

  

   
   

            

   

  

   

  

   
    

  

   

    

   
   

  

   

  

   

  

  
Semarang Senen pagi ini. 

Keadaan... Dia 

b dua djam dimana telah d 
ini. Oleh kabinet telah ditetapka 

Tg 
s3 ” telah kembali stabiel benar2. 

    
   

Ditanjakan mengenai keadaan « 

daerah2 luar: Diakarta, diterangka 

bahwa Japoran2 lengkap masih   djari dengan sungguh2 dengan 
pertimbangan bahan2 pendapat 
dari daerah2 Jainnja. “Kini, | 
“demikian 'gupernar “ Budiono ' 
meandju'kan pidatonja, “di 
Djawa Tengah djuga ada per- 
njataan sematjam jg terdjadi di | 
Djakarta. Kami hargai usaha 
saudara2 sekalian dan akan | 

wa tiap2 kedjadian di ibu kota, ap: 

'rah2. Diharapkan supaja kere 

Ideologi Polliis nja : aa sampaikan persoonlijk ke-j 

. pada pemerintah pusa: tentang 
“fadanja pernjataan rakjat Se- 
imarang chususnja dan Djawa 

ng Menjerah dengan 

bahwa oleh karena sekarang 

ternjata.di beberapa tempat seperti di Tjirebon, Tjiandjur dl. su- 

dah mulai banjak anggauta gerombolan bersendjata jg menjeran ke 

pada pihak tentara, maka pihak tentara sekarang sedang mengu- 

sahakan dgn instansi atasan civil utk membuat sesuatu peraturan 

tentang siapa jg harus mengurus mereka, 
kembali kedalam masjarikat dan se- ngurus dan memasukkannja 

bagaimana tjara me- 

bagainja. Sekarang di daerah Tjiandjur sadja sudah ada kl. 64 
orang bekas anggauta ,/Tentara Islam Indonesia” jang dengan su- 

karela telah menjerahkan diri kepada pihak tentara. 

Menurut Letnan Kolonel Tas 
win, mereka itu tidak bisa di- 
perlakukan setjara tawanan 
SOB, karena tidak menjerah di| 
dalam pertempuran. Sampai se) 
karang terpaksa mereka itu di 
urus oleh bataljon, kepada sia 
pa mereka itu menjerah. Un- 
tuk urusan itu belum ada 
fondsnja, sehingga bataljon 
menggunakan fonds sendiri, 
dan hidup dari rantsun batal- 
jon itu djuga. Letnan Kolonel 
Taswin menegaskan, bahwa me 

reka itu sebisa2 diperlakukan 

setjara lajak perlakuan terha- 
dap manusia. Dengan pihak Bu 
pati Tjiandjur telah diadakan 
pembitjaraan untuk mengoper 

ex-anggauta gerombolan itu ke 

pada pihak civil. 
Politik ideologi D.I. 

Mengenai potensi ,,D.I." sekarang 

Letnan Kolonel Taswin  menerang 

kan, bahwa apa jg disebut ,.perdjoa 

ngan jg berdasarkan atas ideologi 

politik" dari Dil. itu, sekarang su 
dah ngawur sama sekali, sebagaima 
na hainja dengan ideologi politik” 

gerombolan? Tjitarum, Bambu. Run 
tjing, Tentara Rakjat dsb.-nja, kare 

na sudah terlampau banjak “ditjam 

s puti oleh anasir2 lainnja, seperti 
Apra, pelarian2 bekas Knil dan or 
ganisasi2 anti-merdeka lainnja, se 
hingga lebih tepat kalau kita sebut 
bahwa gerombolan2 itu semata2 ha 
nja gerombolan pengatjau sadja jg 

melakukan perampokan2,  pembaka 

ran2 rumah rakjat dan pembunuhan 
atas rakjat jg tidak mau tunduk ke 

pada mereka. Dan didalam praktek 

nja sekarang” terbukti bahwa 

buatan2 demikianlah jang dilakukan 
oleh gerombolan2 itu. 

Sifat sutji” dari perdjoangan 

D.I. hilang bagi orang ramai, tat 

kala tentara menemukan umpamanja 

obat2 salvarsan didalam markas D.I. 
di Tjililin jang belum selang berapa 

lama disergap oleh tentara. Letnan 
Kolonel Taswin menarik kesimpu- 
lan, bahwa Kartosuwirjo itu seka 

rang hanja opponent dari anasir2 

jang ada dibelakangnja sadja. 

per" 

ma dari sudut psychologisch. Ia 
terangkan, bahwa anak buah Kai 
tosuwirjo itu sekarang berada 
dalam suatu ,,dIwang-positie”. Me- 
reka ini, walaupun sudah merasa | 

Hletih hidup dlm keadaan begitu, : 
rupanja merasa takut utk menje- 

rah kepada pihak jg berwadjib. 
Mereka takut baik oleh pihak 

D.I. sendiri, jg pasti akan mem- | 
bunuh anak buahnja jg melarikan 

oleh pihak tentara, karena rne- 
njangka akan disiksa atau ditem- 

bak mati, kalau menjerah. Kare- 

na itulah mereka terpaksa hidup 

terus dim keadaan seperti seka- 

perampokan2. Pada hal kalau me 
reka menjerah dgn sukarela 
djadi bukan dalam pertempuran 

kan sebagaimana mcstinja. Ada- 
pun tentang soal kedjahatan2 :ta 

adalah soal jg harus diurus clch 

instansi justisi. 

Apa jang akan diper- 
buat tentara. 

Mendjawab pertanjaan, Letnan Ko 

lonel Taswin menerangkan, bahwa 

pihak tentara menghadapi. keadaan 

gerombolan itu setjara militer dan 

idak akan mengadakan kompromi2 

lagi. Sekarang tentara sedang meng 

| konsolidasi diri, jg akan memakan 
waktu: sedang . disamping itu ada 

pembersihan2 “setempat. Untuk mem 

Sasmi segala kekatjauan jg ditim 

bulkan oleh - gerombolan sudah ba 

rang tentu harus ada operasi. "Tapi 

tentang kapan dan bagaimana opera 

“si itu akan diadakan, 
nel Taswin tidak bersedia menerang 
tan. Ia hanja menegaskan, bahwa 

tentara itu membutuhkan latihan2 
tan ketjakapan kemiliteran, dan se 

karang diuga sudah njata bahwa 

hasil2 latihan jang berupa 'menam- 

bah ketjakapan kemiliteran telah 

meninggikan moreel tentara. 
(Antara) 

Angg 
JANTARA 36 ORANG   

diri kepada tentara maupun takut : 

rang di hutan2 dgn diselingi cleh : 

—- maka mereka akan diperiaku- ig tergabung dim 3BPP 

bapak Gupernur mengandjur- 

kan, agar hadlirin kembali ke- 
tempatnja masing2 dengan 

tenang dan teratur. Sebagai 

penu'up bak Budiono bersa- 

ma? hadirin memekikkan te- 

riakan: "Hidup Negara RI” — 

"Hidup Bapak Negara” 
Dalam pada itu pun ada andju- 

ran dari bapak Gupernur, agar 

poster2 dan plakat2 itu dikumpul- 

kan di kantor Gupernuran utk 

didjadikan bukti bagi pemerintah 

pusat. 

Seterusnja dapat dikabarkan 

' lebih djauh, bahwa di pelbagai 

tempat dalam kota Semarang se- 

djak hari Sabtu tengah malam 

telah banjak ditempelkan plakat2 

| (tertjetak halus), jg bersifat me- 

ngadjak rakjat utk mengadakan 

demonstrasi menuntut pembuba- 

|yan parlemen.  Sepandjang kete- 

rangan fihak jg berwadjib, sela- 

ma ada demonstrasi ini tak ter- 

djadi suatu “insiden apa2. Dari 

fihak pelabuhan didapat kabar, 

bahwa pagi ini ada 1000 orang 

pekerdja pelabuhan jg sementara 

waktu meninggalkan pekerdjaen- 

nja, tetapi pekerdja2 pelabuhan 

: tetap 

'bekerdja seperti biasa. 
. . Sedjak terdjadinja- demunstrasi 

di Djakarta, di Semarang tampak 

'tanda2 kenaikan harga bareng2 
' kelontong, terutama texstil na- 
Mus, demikian tulis wartawan 

| Suara Merdeka”, 

lum diterimanja. Tapi ia tahu 

lagi seperti kedjadian segenting ini, 
selalu. mempunjai ruh....didagu 

di-ibu kota sekarang ini dapat tjegah 

pengaruh? jang kurang. baik daripa 
da kedjadian hari Djum'at itu, di 
daerah2, demikian ia kata achirnja. 

Keadaan normal 

7 “ kembali. 
Suasana dan keadaan di ibu-kota 

hari Minggu dan Senit boleh dika 

takan sudah normal kembali. Djam 

malam jg kini diundurkan dan mu 

lai berlaku djam 22.00 sebabkan ke 

adaan hidup dalam kota jg tadinja 

seakan-akan mati” kini tampal 
hidup” lagi. Walaupun di bebera 
pa tempat dan djalan2 umum dalam 
kota Djakarta tampak masih agak: 
sepi, sesudah liwat djam tudjuh ma 

"lam. Tetapi keadaan dipusat2 kera 
maian, antaranja Senen, Djatinegara. 
Glodok, Sawah Besar dan Sebagai 
nja sudah kembali seperti 'biasa, 
sampai kira2 djam 21.30 malam. 

Pendjagaan oleh pihak mi'i- 
ter didalam kota sudah djauh 
berkurang, sepasukan tank dan 
meriam jang dilempatkan di- 
muka isana dan Lapangan 
Banteng sedjak Minggu siang 
sudah disingkirkan, demikian 
pula. gerakan2 patroli tidak 
tampak gia: seperti pada hari 
terdjadinja demonstrasi. 

nja tidak adakan pertundjukan 
ma'am, Minggu malam dibuka 

sampai  djam 20.00. Sepan 

djang keterangan jang didapat 

sampai hari Minggu kemarin 

tidak ternjata terdjadi sesuatu 
insiden jang yak diingini. Baik 

demonstrasi2 jang terdjadi mau 

pun pendjagaan2 militer tam- 
paknja tidak mempunjai suatu     pengaruh jang berarii terha- 
dap keadaan perdagangan 

umumnja. i 

ap ati didepan kantor 
. Atas: rombongan demonstran2 tadi. 

Bawah: salah satu plakat jg dibawa dalam demonstrasi tadi 
(Foto special ..Suara Merdeka ”). 

   
   

    

jakan 
saran, bahwa parlemen harus 

Seluruh bioskop2 jang tadi- | 

Letnan Kolo - 

jang dipimpin oleh Sta- 

Perdjandjian Persahaba £ : 
tan antara Negara Repu- Keada'an di Bandung 
Li £ , Suasana di ibu kota Djakarta 

blik Indonesia dan Negara itu sampai bari Minggu kemarin 

India tertanggal 3 Maret terasa djuga di kota Bandung 

—- terutama karena adanja pendja- 

1951 » dengan undang2 ga'an-pendjaga'an dan persiapan 

(no. 16 tahun 1952, jang jang dilakukan pihak Pra 

t s8 - dan politie di beberapa tempa 

mulai berlaku tg. 7 Okto- penting, dan patroli jg tampak di 

ber 1952, disetudjui. Pa- intensifeer. Pada hari Djuw'at 

sal 1 dari Perdjandjian pagi di Bandung pun telah dida- 

KN patkan pamflet2 

Persahabatan itu berbu- yuan bubarkan parlemen, berupa 

nji: Antara India dan Re Ketas distensil. Kabarnja kertas- 

G1 . hati kertas itu ditempatkan di i-ebe- 

dapat per damaian abadi rapa tempat. Satu dua otobis jg 

jang berisi se-| 
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pihaknja, ka'a Rum. Se 

Menurut kabar jang dipero- 
leh, Djum'a: malam beberapa 
anggauta parlemen telah dita- 
han, diantaranja mr. Moh Ya-   

  
gupernur 

Reda 
ota Sudah Kembali 

merintahan pusat tetap djalan nprmaal. Demikian didapat kabar 
dari Sekdjen Kempen Ruslan Abdulgani. Mengenai keadaan sam- 
pai Minggu malam kemaren Rusian Abdulgani terangkan, situasi 
di ibu kota telah agak reda, sekalip belum .Gapat dikatakan 

      

   

  

    Jah2an Kabinet Da- 
. pat Bekerdja. Dgn, & 

Tenang 

ALAM SUATU pertja- 
kapan dengan redaktur 

P.I. Aneta, ketua Partai So- 
cialis Indonesia, Sutan Sjahrir 
na bahwa dalam ke- 
ranganrja kepada Kx P 

belum than berneba ia deh 
menjatakan  kechawatirannja 
tentang perkembangan2, kare- 

pa mereka jang sebenarnja ha- 
rus mendjundjung tinggi stel- 
sel parlementer sedang berusa- 
ha peruntukkan kedudukan 
parlemen sebagai tiang demo- 
krasi parlementer. Dengan me- 
nundjukkan kepada. ketera- 

ngan Ir. Sakirman dari Partai 
Komiinis Indonesia (kita muat 
-hari Saptu—Red, SM) Sjahxir 
menjatakan, bahwa ,,orang te- 
lah mengartikan keterangan 
lini sedemikian rupa, seakan- 

saja telah memberikan 

'libubarkan. Hal ini terlampau 
Imentertawakan untuk dapat 
mengadakan reaksi jang sung- 
2uh2”. 

Atas pertanjaan tentang pen- 
Japatnja mergenai keadaan 

dewasa ini, ketua P.S.I. menja- 

takan pengharapannja, bahwa 

'kabinet kini akan dapat menu- 
naikan tugasnja dengan tenang, 
dengan tidak setiap kali men- 

dapat gangguan2 karena keha- 

rusan untuk menjelesaikan ke- 

sulitan2 jang tidak perlu jang 

timbul dari soal2 jang setjara 
»zakelijk” tidak banjak artinja. 

  

Bandung dan didengar dari sia- 

ran-siaran radio tampak tarik 

perhatian penduduk Bandung, ter- 

"lebih-lebih pidato presiden  ter- 

hadap kaum demonstran. Tapi ka 

jang terbit siang-hari Dium'at 

rena surat2 kabar dari Djararta 

tidak datang ke Bandung, maka 

pada umumnja kedjadian di: ibu 

kota itu kurang liketahui dgn. 

djelas, meskipun umum segera ta- 

tuk umum ke Djakarta diputus- 

kan. 

Atas pertanjaan2 .,Antara” se- 

orang perwira dari staf Siiiwang! 

njatakan segala persiapan? jang 

dilakukan oleh tentara itu adejah   publik Indonesia akan ter datang dari Djakarta djuga dis 
2 tempeli pamflet2 itu. . Peristiwa 

dan persahabatan jae ke tentang adanja demonstrasi2 ig 

disiarkan oleh surat2 “kabar ui 

anggauta 
Me- 

hak suara) mendjadi 
penuh dari sentral komite. 

tebel. Ke-24 pemimpin lainnja 

sedjak 1939 telah duduk dalam 

- 
hr 

din ia . 5. ”9 

»Dwang pena anak lin, pada dewasa ini memangku sentral komite, ketika “diadakan ' reka jalah N.S. Patolichev dan 

buah gerombolan. diabatan2 tinggi dalam pimpinan kongres sebelumnja, tan le- N.G. Agnatov. Dua diantara dua- 

| Atas pertanjaan, apa sebabnja partai komunis Rusia, terdapat “ bih lama lagi. Kongres jang pa- ' belas anggauta baru, Mihail Sus- 

irtosuwirjo masih ditaati oleh 12 orang baru”... Nama2 pe- ling achir telah menaikkan dua. lou dan Pavel Yudin mewakili 

anak buahnja, Letnan-Kolonel mimpin2 baru ini . diumumkan diantara mereka dari status ,tja- dewan pelaksana dari partai Sov- 

Taswin melihat sebab2 itu teruta- oleh harian2 dengan huruf2 lion” (dengan tidak mempunjai jet dalam pertemuan Kominform 

. 

  

    5 $ Din & Kebudajaan neon 2 

semata-mata utk Ijaga kemung- 

kinan-kemungkinan jg tidak di- 

inginkan. 

dalam tahun 1949. Anggauta2 ba 
tu lainja jalah A. B. Aristuk, L. 
IL. Brezhnev, LG. Kabanoy, Vas- 
sii Kutsetsov, Otto Kuusinon, S. 
D. Ignatiev, DI. Chesnokov, A. 
N. Puzanov dan Maxim Pjzanov. 
Badan2 eksekutif jang tertinggi 

.dalam partai kini jalah sekretaris 

Grant agaapeta 

#34 semua hubungan interloka! un- ! 

min, Sjamsuddin Su'an Mak- 
mur, Bebassa Daeng Lal, (PR 
N), A.B.M. Jusuf (Partai Bu- 
ruh) dan dr. Sukiman wakil 
ketua Masjumi. Menurut men- 
teri pertahanan Sultan Ha- 
mengku Buwono, para anggau- 
ta parlemen tersebut telah di- 
tahan un'uk dilindungi. Menu- 

“ut ke'erangan jang diperoleh 
| dari fihak resmi, gr. Sukiman 
Wirjosandjojo hari Sabtu pagi 
diperkenankan pulang kembali 
kerumahnia. Djum'at malam, 
ketika ia haru sadja tiba diru- 
mahnja dari Djokjakarta ia di. 
minta oleh beberapa orang 
anggau'a polisi militer, supaja 
turut serta dengan mereka. 
Atas peranjaan menteri Moh. 
Rum menerangkan hahwa para 
anggauta parlemen jang telah 

ditahan itu, atas instruksi pe- 
merintah pada hari Sabtu telah 
dibebaskan kembali. 

Wakil ketua Masjumi Mr. 
Kasman Singodimedjo menu- 
rut ke'erangan2 jang diperoleh! 
PI, Aneta djuga telah di'ahan 

  

'ak Ad 

  

Heriminil, seperti perampokan 
dsbnja, mungkin karena ada- 
nja djam malam. 

Seterusnja. menurut ' pengugjii- 

man ketiga wakil ketua ne. 
men, Mr. Tambunan, Arudji Kar- 

tawinata dan Mr. Tadjuddin Noor 

reses parlemen jang dimulai tgl. 

18 Oktober, mengingat keadaan 

genting sekarang ini, atas desak- 

lan presiden ditunda untuk waktu 
jang akan ditentukan lebih lan- 

djut. 

Djam malam di 
Djakarta 

Komando Militer Kota Besar 

Djakarta Raya ' mengumumkan 

bahwa mulai tanggal 18 uktober 

hari Sabtu, djam malam unfuk 

Djakarta Raya, ketjuali' daeran 

ringbewaking, dimulai pada pu- 

kul 22.00 dan tetap berachir pala 

djam 05.00 pagi. Untuk daerak 

ringbewaking djam maiam mulai 

pukul 18.00. 

Sudah dibebaskan 

kembali. 
Seterusnja didapat kabar hari 

Senen pagi ini, bahwa anggauta2 

parlemen Sjamsudin Sutan Mak- 

mur dan Jusuf pada Minggu pagi 
telah dibebaskan dari perlindu-   pada Djum'at pagi kurang le- | 

bih pukul 04.00. | 

menerangkan, bahwa ia telah ' 
| memerintahkan, supaja anggo- 
ta2 parlemen jang dilahan sege 
ra dibebaskan. 

»Merdeka”, ,,Berita-In- 
donesia” dan ,,Ming:- | 

guan Merdeka” dila- 

  

Selandjutnja .,Antara” men- 
dapat ke'erangon, bahwa mu- 

lai hari Sabtu oleh pihak jang 
berwadjib ssk ,,Merdeka” dan 
sBeri'a Indonesia” seria ,,Ming 

guan Merdeka” ke'iganja, ter- 
bit di Diakarta, dilarang ter- 
bit. Berapa lamanja larangan 

ini akan berlaku, tidak diberi- 
takukan. 

Pembreidelan dilakukan o'eh 
KMKB. Sebagian Berita Indo- 
nesia” hari ini sudah tersiar. 
Oplaag ,,Mingguan Merdeka” 
i jang sebagian besar sudah di- 
|tje'ak, ditahan Diberitatukan 
djuga bahwa Sabtu pagi per- 
tjetakan .,Masa Merdek3”, di- 
mana ke'iga penerbitan itu di- 

tje'ak didjaga oleh pihak jg. 
berwadjib. 

  
  

Mimbar-Indonesia 

dibreidel. 
Djuga madjalah mingguan 

»Mimbar Indonesia” jang di- 

: ' dr. Sukiman, mr. Kasman dan mr. 
Menteri Hamengk,y Buwono - 

“Fang terbit. | 

ngan. Sebagai telah dikabarkan, 

Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga 

a Tanda Coup - 
Pemerentah Lakukan Tindakan2 Untuk: Redakan 
ta Suasana: Keterangan Mr. Roem 

Beberapa Harian Di Djak arta Dilarang Terbit. 
3 Da PAGI KEMAREN dulu ini telah berlangsung pertemuan diantara PM Wilopo, 

Menteri Dalam Negeri Mr. Mohd, Rum dan Menteri Pertahanan Sul.an . Hamengku 

Buwono. Djuga suatu pertemuan di antara Meni, Perahanann dgn. KSAD, Panglima? TT se. 
lurih Indonesia dan KMKB-Djakarta Baya telah diadakan. Menteri Dalam Negeri Mr, Mohd, 
Rum mengenai keadaan dewasa ini menerangkan kepada pers, bahwa keadaanja masih labiel, - 

tetapi sudah ada tanda2nja jang keadaan akan dapat diatasi, Dapat saja tegaskan pula disi. ' 

ni, demikian Menteri Dalam Negeri, bahwa sesuatu coup Wetat tidak ada terdjadi, Kabinet te- 
lah memutuskan untak bekerdja terus, ini adalah selaras dengan keinginan umum jang tidak 
menghendaki krisis kabinet dewasa ini, katanja lagi. Dan kepu.usan2 kabinet untuk terus .be- 

kerdja ini ternjata sesuai dengan keputusan Panitia Permusjawaratan Parlemen hari Djum- 

at, walalipun keputusan? ini telah diambil dengan alasan dan motif tersendiri, oleh masing? 

Pari a'a i bagaimana diketahui, diantara keputusan -Panitia 

& Nae itu ialah spj. krisis kabinet djangan terdjadi dewasa ini. Ditanja mengenai status 
ari mMosi Manai Sophiaan itu sendiri, Mr, Rum menjatakan, bahwa menurut pihak parlemen 

konsiderans mengenai mosi itu pada wakiu ini ditunda. 

Permusjawaratan ' 

Daeng Lalo akan selekasnja di- 
bebaskan. 

Selainnja itu, 

|,,Merdeka” dan 

| sia” serta 
|jang sedjak 17 Okt. dilarang ter- 

bit, mulai tg. 19 Okt. dibolehkan 
terbit kembali, dan menurut pihak 

jang bersangkutan akan terbit 

kembaH mulai hari Senen ini. Da- 

mikian pun dgn ,,Mimbar Indos 

necsia' 

Keterangan KMKBDR. 

djuga “harian? 

Berita Indone- 

karta Raya umumkan paca tgl. 
19- Okt. sbb: Berhubung 
ngan kedjadian2 sediak Dje- 

maat 17 Okt. pagi,” maka 
KMKB Djakar'a Raya anggap 
perlu ambil tindakan2 un'uk. 
memperke'jil Lemungkinan2 
jang akon mengeruhkan suasa 
na sehingga keamanan umum 
di Djakarta akan mungkin rer- 
ganggu. Demikianlah pada 
waktu keadaan. di Djaksrta 
djadi genting  i'u, beberapa 
anggauta paremen diperlin- 
dungi, iang Waktu be'akangan 
suasana keadaan di Djakarta su 
dah djadi reda, perlindungan ita 
dianggan tak perlu lagi. Begitu 
pula keberapa harian dan ma- 
dja'ah iang pada waku itu 
per'y ditu'up. pada 19 Okt. su- 
dah dapat terbit kembali.  Ke-     Moh. Yamin telah lebih dulu di- 

bebaskan dari perlindungan itu. 
pada segenap penduduk Dja- 

karta Rava kami serukan un- 

Menurut kabar, djuga Bebasa “yk ikut pelihara keamanan. 

Tentara 
Dengan Beleid Menteri Pertahavran 

Fdir Patuh Dibelakang Pemerintah. (ang Den Bi 
(ETELAH SELKSAI berl 

Perd, Merizri, Menterj P 
Tiwium seluruh Indonesia 

Menteri Pertahanan terangkan 

Solider 

angsungnja pertemuan antara 

errahanan dan pangiima2 ter- 
beserta Kepala Staf Angkatan 

Darat, digedung Dawan Menteri Sabtu siang kemaren dulu 

kepada pers, bahwa dalam per- 

temuan itu kepada seluruh pangma2 telah diminta untuk 

telip tinggal pada posnja masing2 berhubung dengan keada 

an dewasa ini. Dalam pada itu Kerala Staf Angkatan Darat 

Mingguan Merdeka” 

Dalam pada ju KMKB Dja- 

des 

Kol. Nasution terangkan kepada pers: ,,Kami. tentara solider 

dengan Menteri Pertahanan”. : 

Pesan 
Natsir 

| Umat Islam Sopeja 
| Bersikap Tenang 

Semen'ara Yu Perdana Men- 

teri Wilopo katakon, bahwa pi- 

hak ten'ara berdiri dibelakang 

pemerin.ah. Mengenai penang- 

kapan2 jang telah didjalankan 

terhadap beberapa anggo a par 

lemen, Menteri Perahanan Ha 

mengku Buwono "mengatakan, 

bahwa ia telah memerintahkan 

unuk membebaskan kembai Ta Tn 

anggota? parlemen Jong line EK Moh Na mengaldja 
han itu. Siaf Umum Angka'an kan kepada arek Ona an 

Darat siang itu mengtmum- Masjumi dan ummat Islam, sa- 

kan: pada saat jang gening aja bersikap tenang dalam 
ini ada solidariseit anjara pang jeadaan sekarang ini, Andju- 

    

  pimpin oleh bekas menteri ke- 
uangan Mr. Jusuf Wibisono, 
mulai.hari Sabtu pukul 1400 
siang dilaranc terbit oleh p'hak 
jang berwadjib untuk waktu 
jang tidak diten'ukan. Kantor 
redaksinja di Tjikini telah di- 
segej kira2 pukul 15.30 siang. 

Keadaan kota normal 

kembali 
Penghidupan sehari-hari di- 

kota Djakarta Sabtu pagi nor- 
mal kembali. Perhubungan tel- 

pon dan kawat, jang Djum'at 
diblokkir, dibuka kembali. Ssk. 
dan bulle'in , Antara”, jang 
Djum'at tidak dapat dikirim- 
kan, Sabtu pagi dapat berdja- 
lan pengirimannja. Orang2 di- 
pasar dan didjalan-djalan se- 
perti biasa. Kesibukan pihak 
tentara dan polisi, jang banjak 
terlihat hari Djum'at, hari Sab- 

tu sangat berkurang. Hanja di 

lapangan Banteng masih terli- 

hat adanja pendjagaan keijil 
dari tentara. Djam malam ber- 
laku dengan baik, sekalipun 
banjak orang iang Djumaat 

malam belum  mengetahuinja. 
Semen'ara orang jang dikete- 

mukan didjalan sesudah djam 
malam berlaku, terpaksa ber- 
malam di pos tentara. dan ba- 
ru Sabtu pagi dibolehkan pu- 
lang. Menurut keterangan. Se- 
lama 24 djam iang verachir ini. 
didalam kota Diakarta tidak 
tertjatat terdjadinja peristiwa2 

            

  
».2 Baru Dim Pimpinan Partai Komunis Russia 

dan presidium (dari sentral ko- 
mitej karena kongres telah meng- 
hapuskan Politbiro dan Orgbiro. 
Empat anggauta dari Orgbiro te 
lah memangku djabatan jang sa- 
ma dalam organisasi baru jakni 
Stalin sendiri, Georgi Malenkov, 
Patolichey dan V.M, Ardringv, 

lima2  territorium, pimpinan : 5 Pa 

Been Darat dan Menteri Nana Men dl Nan - 

PA 6 Hialah memelihara ketenangan 

Tidak benar kata ka- Vikiran dan perasaan serta 
5 ., “menghindarkan diri dari tin- 

langan2 Djakarta. | Gakan2 jang terbird-buru. Ke 
Dalam pada itu sepandjang wadjiban tiap2 pemimpin ebu- 

ingatan kalangan2 partai poli- susnja, kita semuanja, ialah 
tik di Djakaria, sampai kini be memelihara kedjernihan sua- 
lum pernah ada partai politik sana dan menghindarkan se- 
jang telah pernah menun'ut gala sesuatu jang menimbul- 
pembubaran Parlemen sebelum kan kekatjauan djalan pikiran. 
adanja pemilihan umum. Pun Ini adalah sjarat jang teruta- 

Sepandjang ingatan mereka ba- ma untuk mentjapai penjele- 
ru sekarang ini terdjadi demon saian ari segala persoalan, 
sirasi massa jang menun.ut jdjuga seperti persoalan jang 
pembubaran Parlemen, sebe- (kita hadapi sekarang ini. Te- 
lumnja itu tidak pernah. ter- jtaplah kita melakukan kwa- 
djadi. Seierusnja wakil kelua |djiban sehari-hari pada tempat 

parlemen, mr. Tambunan, Me- |dan tugas kita masing2 : 
nerangkan kepada PI-Aneta, : 

bahwa dilihat dari sudut kon- ' 

siitusi, parlemen tidak begitu 

  

pai pemetjahan kekeruhan dapat 
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sadja dapat dibubarkan. Menu 
rut undang2 dasar sementara, 
jang telah diterima baik oleh 
R.I. presiden dapat membubar- 

dengan pembitjaraan berulang-ulaig 
antara presiden, pemerintah daa 
parlemen. 

|. Ketua Masjumi Moh. Natsir me- 
| nerangkan kepada PI-Aneta, bahwa 

kan parlemen, kalau | dalam | kekurangan? dalam demokrasi harus 
waktu 30 hari dapat diben uk | diperbaiki “dengan djalan2 demokra- 
parlemen jang 'barw sebagai | tis dan ia sendiri berpendapat, bah- 
gantinja. Te-api mr. Tambu- wa djalan2 ini terbuka, Kalau 
nan menjangsikan, bakwa da- usaha untuk  mempesbaiki kekura- 
lam keadaan sekarang dapat ngan2. ini djalan “Jain, maka itu 
dibentuk parlemen baru dalam tidaklah akan bersifat perbaikan: 

wak'u 30 hari. Pengumuman SUAD. 
Mr. Tambunan mengatakan, bah- ' Sementara itu Djuru-bitjara Staf 

dengan keterangan ini ia bukan Ulmum Angkatan “Darat pada 19 
bermaksud untuk coute gue coute Oktober malam umumkan: Dalam 
mempertahankan parlemen. rapat pimpinan Angkatan Darat ber 

Wa 

Djikalau parlemen dalam bentuk- 

uja jang sekarang ini memang tidak 

memenuhi kehendak rakjat, hendak- 

lah dipenuhi siarat2 jang dimirta 

roleh Undang2 Dasar, jaitu dalam 

arti “bahwa presiden boleh mem- 
bubarkannja dan dalam waktu 30 

hari diadakan pemilihan untuk par- 

lemen baru.  Selandjutnja ia mene- 

rangkan, bahwa ia mendapat kesan, 

bahwa mereka jang mengadakan 

demonstrasi itu tidak kenal akan un- 

dang2 dasar dan hanja mau me- 

ngeruhkan suasana. Pada achirnja   
sama-sama dengan panglima2 divisi 
telah dibitjarakan keadaan jang. di 
hadapi sekarang ini. Telah ditentu 
kan tjara2 untuk selamatkan tentara 
dalam pergolakan jg dihadapi oleh 
negara. Telah terbukti adanja usa 
ha-usaha dari orang2 jang tertentu, 
dengan perkataan, tulisan dan  ke- 
giatan2 lain, untuk lemahkan kebu 

latan tentara. “Telah terbukti ada 
rahasia? militer jg djatuh ketangam 
orang2 jg tidak berhak. Terhadap 
perbuatan2 ini jg membahajakan ne   gara telah diambil tindakan2 dan #ia 

ia menerangkan, bahwa bagi ditja- dakan2 ini akan dilandjutkan, 
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'gkan perajaan peringatan 

Lgm mg. aa 

   

ir 
Rv. Sudjito, membuka upatjara, me 
-nerangkan maksud diadakannja pera 
jaan tsb. Pidato disusul oleh dr., Ter 

— Kenik panitya bebek 

        

    

        

   

                        

   

    

    

“Laag, geneesheer-dir. dari St. Elisa- 
“beth,-jang dengan singkat meriwajat. 
“kan sedjak berdirinja,.rumah .. jsakit 
itu di tahun 1927. Sambil memperi 

| ngati jubilevm, 25 tahin. ini, "felah. 
“didirikan “bei 

oleh walikota Semarang, 
mengumpulkan « sokongan2 uang jg 

nantinja akan dipergunakan .. .buat 
Se mendirikan Kinderpaviljoen, jg apa. 
— bila diperlengkapi compleet dengan 
“Eka, menurut rentjana akan ma' 
Kan beaja 1/9 djuta rupiah. Djum 
“Jah jg sehingga kini dapat dikimpul' 

kan masih djauh dari itu, tetapi pas 
hitya tak putus harapan dan -inasih: 
terus bekerdja: Berbagai djalan telah 

. xditempuh utk. mengumpulkan uang, ' 
antara “lain. dengan men da ikan ' 
sa fair, pertandingan sepa bola | 
stek 243 sampai 26 3ad.) dan selain ' 

| itu diharapkan djuga bantuan2 dari 
| para bekas pasien, antara lain dise 
but namanja ta. Fan “Tjien Lien, 

Ha Tiong Hwa Shang Hui Smg. 
jang La hal, ini “ nistjaja dapat | 

antuan ' banjak. Ada! 
j1, bahwa walikota Ha j 

jang pernah ,,di-test” da 
“Famah-sakit tsb. suka' menerima 
atan ketua dari-panitya itu. 

Sewaktu rumah sakit St. Elisabeth 
erdirikan, dapat dikata rumah Sa- | 

# ifu adalah jg paling modern dai 
lam kota ini, tetapi dengan djalan- | 

Ti sang tempo, sudah tenfu per-j 
as2 serta alat2nja kini meridjadi , 
“(verouderd) dan djangan dilapa 

Hap tahunnja rumah sakit St. Elisa- 
et “menanggung rugi diantara | 
HO & 150 ribu “rupiah. “Walupun ' 
“rumah sakit ini ada pendirian Ke- | 

holik, tetapi bukan dimaksudkan ' 
- terbuka bagi kaum Katholik 

Rumah sakit St. 
5 terbuka bagi umum, bagi sia- 

|. pa sadja, tak memandang agama, 
Fa bangsa dan golongan. Dengan tak 

i mengurangi kegembiraan  perajaan | 
ileum “ini, maka marilah kita 

. membajangkan betapa berat 
. kewadjiban: dari Moeder Overste, 
para doktoren, para zusters, djuru- 

2 Pen dan lain2 personeel, marilah 
£ kita beramai memberi selamat “serta 

t menjatakan berterima kasih kepada 
"1 aan: ma pidato dr. Ter Laag. 

” Kata2 sambutan. 
yutan pertama diutjapkan oleh 
giopranoto selaku pengawas 

pin dari St. Elisabeth, jg. 
Ta ai seba “sbb: 
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ak 1951 ilataah itu “ta 
| 3550 oraAg, 

| rumah sa 

mendapat per 
ng alat2-nja. terse 
an adanja. aksi 

lan uang guna mendirikan 

“panitya diketuai “Perasaan Sangat 

& an perikemantsiaan ini harus 

| utjapan- selamat berhubung jubileum 

Elisa- 
Ag tak dapat disangkal 

tugas 

ha Rachim dan na Bar ban Is 

1 dari pemerintah serta masjara| ' 

tak harus dilupakan Pri : 

“gresisten, 

| keberatannja, 
besar PPPRI kepada wartawan 

, 18 2 22 October bertempat di (| nari dari tg. Is 
Persatuan Pegawai Polisi Seluruh 

ENGAN mendapat perhatian besar dari pelba sai kala: 
F Sipil, militer dil. pada Sabtu siang t ar lah di : «18 Okt. 1952 telah di- 

“genap berdirinja 25 tahun dari 
-baru Semarang. Begitulah 

antara Iain nampak Gubarnur ' Budiono, residen Milono, walikota 
Wk. komm. Belahda mr. Yan Ha- 
oker, kalangan kepolisian, dl, se- 

Panglima Divisi. i 

radgkah olehnja, bahwa dahulu 'ke 
tika ia. masih sebagai “murid, Sering 

lari apabila mendengar perkataan 
rumah sakit, “apalagi melihat gedung 
St. Elisabeth itu hatinja “semakin 
takut. 20-Tahun telah liwat- dan 

yapa mau dikata, pada tg. 29 Agus- 
tes jl/ia harus dibedah (operatie) 
dan dirawat dirumah sakit itu. Dgn 

terharu - walikota 
Sena Hadisubeno menjampaikan pernjata 

an terima kasihnja kepada” Moeder 
“Overste, kepada «di er, Kaag, dil. 

rsoneel.. Sewaktu itu, kata. wali 
ota, 'djiwanja Seolah-olah berada 
Tadju ung rambut. Dengan mata ke 

pala sen 

   

    

  

kesah Sampai djam 1 tengah Singa 
masih melakukan “pembedahan. 
dah pada tempatnja, bahwa Ea 

|dapat bantuan dan dorongan dari - 
segenap lapisan masjarakat, baik di 
. dalam maupun diluar kota ini. 

Overste. Saragih jang HAgakdi 
| Panglima Div. Diponegoro menjam 
/paikan sepatah dua kata- sambutan. 
Atas nama Ned. Verg. - dan atas 
nama penduduk Belanda di Djawa 
Tengah, wk. komm. Belanda, mr, 

JD. A- van Hamel menjampaikan 

ini dan mengharap agar tjita2 untuk 
memperluas, rumah sakit itu lekas 
tertjapai. Sebagai stootkapitaal, 'ka 
langan Belanda memberikan bantuan 
Rp 30.000.— 

“Dr. Suparto, kepala Kesehatan 
“Kota Smg. menerangkan, bahwa me 
nurut statistiek jang ia pegang, me 
mang kota Semarang masih sangat 
membutuhkan rumah sakit, karena 

' pendudukaja jg berdjumlah 320:000 
djiwa hanja terdapat 1500 tempat 

(Pembaringan), maka dari sebab itu 
ia andjurkan berdirinja lain2 ruma 

“sakit. Mengenai  kinder- paviljoea | 
ada 

sangat perlu, sebab diantara 1000 

kelahiran dikota ini, menurut dr. Su 

"parto terdapat 250 baji jg meninggal | 
'atau 25 pCt. 

Ketua Tiong Hoa I N Mba tuan 

“The Sien Tjo, menjatakan, bahwa 

'bila dibanding dengan St. Elisabeth, 

'adalah THIW “itu masih merupakan 

baji, jg hanja baru bisa menangis: 

dan berteriak. sadja, karena usianja 

baru 1 tahun. Ia harapkan agar 

saudaranja tua dapat menuntun dan 

berhubung . jubileum itu, THIW 

memberikan selamat serta ikut meng 

 Komentar2 Pelbagai Suratkabar Be 
ti “parent ) 

dan kalangan tentara jang ter   Lai wEiKot melihat dr Ter “djuangan politiknja dan menen 

Iaag Tengan tak pernah mengeluh : 

men S.K, itu achirnja bertanja, apa 

"Jlemen dimata rakjat makin ber 

njalurkan Taja: Just atau - 

lagi, boleh dinamakan aneh ' 
kalau kemarahan rakjat itu ti- 
dak ditudjukan terhadap ben- 
dera Belanda, mengingat bah- 
wa dari: pihak PNi-lah ada ha- 

Isutan2 menentang Missi Militer 
Belanda dan modal Belanda. 
(Ditegaskan oleh sk. itu, bahwa 
pihak pemerintah Indonesia jg. 

marahan rakjat”, Kata sk. itu | 

si ik   Kan s #aiki 1 Kep ketua umum PSSI, ade 1 
Na Tngia | Pecat” “tahi dise | 
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penasehat pemerintah | 

Sidang Senat 
UP mewartakan, bahwa da- 

|lam sidangnja pada hari Sapiu     

melindungi bendera baru (peng | ae 

gantinja ?), dan dalam keada- 
$ Yan seperti itu tidak ada alasan | 
funtuk mengchawatirkan nasib 

lorang2 Belanida jang ana di ur 

'donesia. 

-PNI menurut sk. itu relaih - 

| melakukan kompanje kebentji- 
an, dengan ini ia menabur ke- 
sukaran dan oleh karenanja 
timbul kesukaran jang lebihi 

besar, jang 'menurut ,,Het Va- 

“derland” dengan baik sekali di 

gunakan Sebagai kesempetan, 

oleh kaum komunis 

Sudah mendjadi suatu kepasti- 

an, demikian 'achirnja sk. itu, 

bahwa Misi Militer Belanda 

akan lekas kembali ke Neder- 

land. 

Komentar Kata, 
Handelsblad” 

Djuga BE ai Handals- 

blad” menumpakkan segala ke 
salahan pada PNI, dan PNI pu 
Ia sekarang jang . menerima 
konsekwensi2nja. 

Katanja, hari Djuma'at ter- 
djadi demcntrasi2 hebat terha- 
dap parlemen, - jang sesung- 
guhnja belum  mempunjai. 
akar?nja dikalangan ' rakjat 

diri dari bekas elemen2 R..j 
dan R.IS. dulu. Menurut sk. 
itu, PNI telah -menggunakan 
tentara sebagai taruhan per- 

tang Sultan, pimpinan . tentara 

dan Kementerian Pertahanan, 

“dalam pada itu djuga melem- 

parkan kesalahan2 kepala PSI. 

kah: jang mendjadi dasar sega- 

la sesuatu itu: konstruksi atau 

kah revolusi? 

Komentar NRC. 

»Nieuwe Rotterdamse Cou. 

rabi berpendapat, bahwa keri 

butan2 tidak datang dengan ti- 

ba2, karena sudah lama tam- 

pak adania ketegangan2 di 

Djakarta. Mula kesan jang ter- 

dapat ialah, bahwa harga par- 

kurang, tetapi banjak orang ke 

mudian berperidapat. bahwa se 

bab terutama ialah, karena par 

tai? politik debih banjak memi- 

kirkan kepentingan2 sendiri da 

ripada kepentingan2 negara. 

Tentang sebab2nia kedjadian2 

bari Djuma'at itu dapat mera- 

ba dalam gelap, dan dan menduga, | 

'bahwa sebabnja itu harus 

tjari . 
tara Sukarno dan Sultan”. 'Te- 

tapi mungkin Ijuga keributan 

kemarin itu tidak ada dasar po 

Iitiknja iang berarti, tetapi PaS- 

ti, pada tingkatan kemudian 

ada sita oa jang terten 

Pena 

luasan 2 'Idkas eka 

Selesai pidato2 sambutan, Moeder 

Overste tampil kemuka, ' membalas 

sambutan? itu dalam bahasa Indone 

sia jang Jantjar. Inti sarinja falah 

menghaturkan terima kasih. Setelah 

| Tana soal Irian Barat. 

| dari golongan kanan. Kini Ne-: 

ka Ambon itu disana tidak hen: 

dalam pertentangan an- 

Sea Mpasi ini dibe 
Medan jang diselenggarakan 

tera TEA 3 

ng 

Tentang Irian Barat, 
takannja, bahwa soal ini meru- 
pakan satu batu tang tergan- | 

djal “ dalam 'perut -Belanda. 
Kaum sosialis dinegeri Belanda | 
jang menentang- “imperialisme, 
djuga menentang imperialifme 
Belanda. Oleh'karena itu par- 
tainja tidak dapat membiarkan 
Nederland "mendjadjah di Irian 
Barat. Ditambahkannj,. pula, 
“the 'man'in the street” dinege- |. 
ri Belanda tidak begity menghi ' 

  

    
'ini hanja diributkan oleh ka- 
langan politik sadja, terutama ' 

derland harus mengeluarkan 405 

      

      

   

    

   

  

Soal!i 2 

    

     

  

     

  

     
    

  

     
    

   
   

  

            
Am ar belir yan pers di 
an aan Suma 

akam2 Tiong- 
'hoa Islam 

Spj Dipindahkan Keku- 
Mura hatana? Permin- 

“3 .taan STII 

  

'BRIKAT Tionghoa Is- 
Ban Indonesia (STM) 
jaitusebuah organisasi orang2 

hoa jang beragama Islam 
di Makasar, atas nama ummat 
Islam dan ditundjang oleh 20 
wa ih organisasi? Islam lamnja 

     

      

  

    

   

  

   
   

     

   

  

   

    

djuta rupiah Belanda tiap'ta- |, 
hun untuk mempertahankan ke 
dudukannja disana. Dan jang: 
terdapat disana sekarang ha- 

nja berupa pemerintahan dan: 
sedjumlah serdadu jang mun- 

hja kepada Irian-Barat Pte 
kesulitan2 #ang dihadapinja se- 
karang. 

Orang2 suku Ambon. 
3 Pa sedjumtah 1131000 

orang Ambon di negeri Be- 
Janda diterangkannja, bahwa ma- 

salah orang? itu adalah 
sulit sbagi pemerintah Belanda. 
“Kalau dahula mereka ita diman- 
.djakan oleh kaum reaksioner Be- 
Tanda, karena dikatakan berdjasa 
kepada Het Koninkrijk der Ne- 
Gerlanden, tetapi, kihi pandan 
reaksioner ita sudah bertukar se- 
"baliknja. Baik djuga diketakrti, 
“kata Gocdhart, bahwa orang? su 

“dak bekeraja. Dalam pandanga 
Orang Belanda, kata Goedhari 

mereka 'itu tetap berbangsa “In: 

“donesia dan satu masa harus: pu- 
Tang ke tanah airnja. : 
'kannja, agar terdapatikh » 
“fjaraah antara pemerintah Indo- 

nesia dan Belanda mengenai nak 

sb orang2 itu. Baik djuga .Gike- 

tahui bahwa utk belandja mereka 

.di Nederland, pemerintah Be 

Iharus mengeluarkan 40 djuta 3 ra- 
'piah setahun. 

Kolonialisme komit 
Tentang nasib orang2 jang ting: 

gal didaerah koloni”  Sovjet 
(Tjeko, Polandia, Rumania dan se- 
bagainja itu jang disebut Goed- 
hart daerah koloni  Sovjet”), 
Goedhart katakan,” nasib mereka itu 
“serupa dengan perbudakan jang 
dialami. dimasa  pendjadjahan Be- 

landa”, sehingga kalau seorang hen- 

dak madju 
hasa Rus dan mendjadi anggauta 

“partai komunis. ' Gerakan2 di Mala- 

ya dan Indo China oleh Goedhart 

   

  itu, para hadlirin diberi kesempatan 

'berdjabatan tangan dengan ' Moeder   |harap agar tjita2 mengadakan per Overste dan dr. Ter Laag. 

dianggap sebagai gerakan jang 

ia harus pandai berba-. 

x memadjukan pernjataan 
ada Aa ag dalam hal 
K (Kantor Urusan 

na. Aa Sulawesi) su- 

paja djenazah?2 Tionghoa Is- 
lam jang sampai sebegitu dja- 

“dikuburkan  dipekuburan dar-mandir. Sembojan kaumjut 
liberal “antuk- "memperadab-yt Honghon umum di Bantudja 

kan” orang2'di Irian : Bai (area ra Hear 

Aa Sa (Islam, antaranja ialah majat? 
duga tidak akan L Imarhum Thnng Teh Tak dan 

pat menumpahkan be | saudaranja Thung Peh Hok. 
Diminta pula supaja apabila 
seorang Tionghoa Islam me- 
ninggal dunia, majatnja untuk 
'selandjutnja dikebumikan dipe- 
kuburan Islam. 

.. & 

Pernjataan diatas oleh per- 
serikatan tersebut dikeluarkan 
berhubung dengan peristiwa 
bahwa majat almarhum tuan 
Thung Peh Tak (jng mendjadi 
korban pembunuhan perampok 

baru2 ini dikampung Djera 
Djalan Matjiniajo) dan majat 
sSaudaranja jang sudah lebih 

Gahulu meninggal, kesemua- 
nja dikebumikan dipekuburan 

Tionghoa di Bantudjangang, 
padahal keduanja adalah beri- 
gama Isim dan menurut penda- 
pat Serikat.Tionghoa Islam In- 
donesia tersebut djenazah2 itu 
harus dikuburkan dipekuburan 

Pepepati KUAP. (Pia). 

Islam. Lebih landjut diperoleh 
kabar, bahwa Serikat Tionghoa 
Islam Indonesia kini sedang 
melakukan pentjatatan djum- 
lah penduduk 'golongan Tiong- 
hoa jang beragama Islam un- 
tuk mengetahui berapa banjak 
nja di Makasar orang2 Tiong- 

hoa jang memeluk agama Is- 
lam. Pentjatatan dilakukan atas 

Senat Iran telah memperpan- 
djang berlakunja Hukum Mili 
ter dengan 2 bulan di Teheran. 

Selama debat dalam sidang Se- 
nar itu, senator Ibrahim Kha- 
jenouri mengritik pemerintah 
dan mengatakan, bahwa Mos- 
sadegh adalah seorang patriot, 
tetapi bertindak negatif serta 
tak berbuat apa2 untuk nega- 
yanja. Ditambahkonnja, bahwa 
selama Mossadegh memegang 
kekuasaan, keadaan akan tetap 
katjau. Dalam sidang tersebut, 
djenderal Zahedi el Kkadji 

| menjangkai berita2 jang menja 
Ph bahwa-ia telah memim- 
Pin Suatu komplotan terhadap 
pemerintahnja. Dalam pada itu 
dikatakannja, bahwa berlaku- 
nja undang2 dalam keadaan 
bahaja di Teheran memungkin 
kan pemerintah untuk melaku- 
kan tangkapan? sekehendak- 
nja. Karenanja ia menentang 

berlakunja undang? itu. Mes- 
kipun demikian, achirnja Senat | 
telah menerima baik diperpen- 

djangnja berlakunja undang2 
tersebut dengan 2 bulan. 

Reaksi Londen 
Tentang suara2 untuk: mem- 

boikot barang2 Inggeris itu, 
UP selandiutnja “mewartakan, 
bahwa kalangon2 resmi di.Lon 

don menjangsikan, apakah pem 
boikotan sematjam itu akan 
mempunjai sesuatu pengaruh 
jang praktis. Sebagai pendje- 
lasan dikemukakannja, bahwa 
Iran telah bangkrut dan de- 
ngan kredit-sterlingnja jang di 
blokir di Inggeris, Iran tidak 
mempunjai uang untuk membe 
li barang2 Inggeris. Dikatakan 
selandjutnja, bahwa  diputus- 
kannja hubungan2 dengan Ing 
geris akan mempunjai penga- 
ruh terhadap 332. orang warga 
negara Inggeris jang kini ber- 
ada di: Iran. Dari djumlah ter- 
sebut.120 orang anggauta siaf 

  
  

    

   

  

  kedutaan beserta keluarganja, 

sedangkan selebihnja adalah 

pedagang2 dan keluarganja 

serta isteri2 orang Inggeris ber 

bangsa. Iran. « 

Saran Saleh. 
Dari Washington diwartakan, ba- 

hwa dutabesar Iran Saleh setjara 

tak resmi - telah memberikan nase- 

hat kepada State Department. su- 

paja mendesak kepada pemerintah 

Inggeris, agar 
lagi putusannja, bahwa AIOC ti- 

dak akan membajar £49.000-000:000 

sebagaimana dituntut oleh Mossa- 

'degh. Kabarnja Saleh telah mem- 

peringatkan kepada State Depart- 

ment, bahwa djika hubungan2  di- 

plomatik antara. Inggeris dan Iran 

diputuskan, maka kaum anti-Mos- 

sadegh, “termasuk Partai Tudeh, 

mungkin - akan menuntut ditarik- 

nja kembali missi militer Amerika 

Serikat serta pembesar2 Rentjana 

Pasal4. Saleh sekali lagi menegas- 

kan keinginan Mossadegh untuk 

mengadakan hubungan2 persaudara- 

an jang erat dengan Amerika Se- 

rikat dan Amerika hendaknja men- 

desak kepada Inggeris supaja mem- 

periunak politiknja terhadap Iran. 

Sementara itu menurut Lapo- 

ran-laporan jg. diterima cieh ka- 

langan-kalangan resmi di London 

pada hari Saptu pagi menjatakan, 

bahwa Shah Iran telah mengada- 

kan seruan baru kepada Mossa- 

degh, supaja berfikir lagi sebelum 

memutuskan untuk menghentikan 

  mempertimbangkan 

1 Iran Memboikot 
arang? Inggris 

— “Tindakan Landjutan Dari Putusnja 
Hubungan Diplomatik ? 

'ENTERI LUAR NEGERI. Iran Hossein. .Fatemi | angngu- 
Mibusikan pada hari Saptu, bahwa malam Minggu 
ren dala pemerintahnja akan mengambil Kabatutan fan dn Po ber 
lakunja serta fatsal?2 pemutusan hubungan? diplomatik dengan 

Inggeris. Sementara itu . SONF AN KN EKANT Madjelis merangkap 
Iran, Karira Sanj 

da hari Saptu, bahwa Iran akan memb: 
djika Inggeris fetap bersikap anti-Iran, Demikian AFP. 

“'kema- 

abi, mengumumkan pa 
   

  

Ditutup 
(Regu Djakarta Djadi 
Djuara Umum Ke—l 

pas mengutjapkan 

'pidato.singkat, Sabtu so- 
re dilapang gan Ikada, Presiden 
Sukarno menjatakan Pekan 

Olah-raga, Mahasiswa ke-II jg. 
berlangsung sedjak tg. 12 Ok. 
ditutup. Dalam upatjara. tsb. | 
telah diturunkan dari tiang, 
bendera P:O.M. jang berkibar 
sedjak minggu jl, dan kemu- 
dian diserahkan kepada Prof, 
Supomo Ketua Universitet In- 
donesia untuk disimpan Sampai 
P.O.M, ke-NE. Oleh seorang 
anggota Panitia telah dilapor- 
kan djuga, bahwa regu Dja- 

karta keluar sebagai djuara 
umum dan berhak untuk 1 th. 
menjimpan ,,Piala Giliran Pres. 
Sukarno” jang dalam P.O.M. 
ike-I direbut oleh regu Jogja. 
"Presiden Sukarno setelah me- 

ngutjapkan sjukur alhamdu- 
Tlah kepada Allah s.w.t, me- 
njerukan pula kepada para 
mahasiswa sebagai harapan 
bangsa supaja sedar dan insjaf 
akan kegentingan keadaan de- 
wasa jini. 

Sebab, demikian Presiden 
kamulah jang nantinja me- 
megang tugas jang sepen- 
ting2nja ialah membimbing 
dan . membina rakjat, ma- 
sjarakat dan negara. Dinja, 
takan pula oleh Presiden Su- 
karno kegembiraannja dengan 
hasil2 jang ditjapai dalam P. 
O.M. Ke-II jang menundjukkan 
semangat persatuan dan sema- 

ngat nasional dikalangan para 
mahasiswa. 
penutupan P.O.M. ke-II, jalu di 
langsungkan pertandingan ke- 
hormatan sepakbola 
kes. P.O.M. melawan kes. Per- 
sidja jang berachir 1—4 untuk 

kemenangan kes. Persidja. Ten 

Setelah upatjara 

dangan pertama dari pertandi- 
ngan itu dilakukan oleh Han 
den, sedang Wakil Presiden se 
belum pertandingan dimulai te- 

"Jah menjerahkon medali 
ngatan kepada nemimpin 

peri- 
kes. 

Persidja, Diamiat. Diwaku isti 
rahat kedua Kepala Negara itu 
menerima hadiah album 

kenanganan dari Panitia P.O. 
M. ke-II. (Antara). 

  semua hubungan? diplomatik de- 

ngan keradja'an Inggeris. Kabar- 

nja Amerika Serikat Gjuga me- 

ngadakan usaha? baru untuk me- 

  

berlangsung seperti sekarang, maka 
ia bertanja apakah dalam tempo 
5 tahun lagi 
pan “akan bermain pula kolonialis- 
me komunis 'Tionghwa disini?” 
Sebagai tjontoh akan akibat 
nialisme komunis  Sovjet, Goedhar 
katakan, bahwa sesudah perang Ik 

manusia jang pindah dar   “mendapat sokongan dari Sovjet. Dan 

“kalau Ta di  Djawa masih 

  

   
     

Persatuan Pegi 
ruh Indon. Berkongres Di Semarang, 

L» (UKAN KARENA sebab apa, 

gawai Polisi Seluruh Indonesia 

“adalah karena kali ini Semarang 

sedangkan tjabang? lainnja 

demikian Mr. Memet Tanumidjaja, ketua Pengurus 

kita. Sebagai diketahui, selama 4 

awai Polisi 

kali ini kongres Persatuan Tbos 

diadakan di Semarang. Hal 

jg bersedia menerima kon- 

dari PPP sudah menjatakan 

'GRIS Bodjong dilang- 

   

  

   

    

HT , Sian dar Pp ig Mt najar a 
Apakah Pi P P? 'matjam2 Tamanja dari Pas 

Kongres jang dikundjungi bagian Indonesia. PPP pada po 
oleh paling banjak 2 orang dari 
tiap tjabangnja dari setruh 

Indonssia ini akan membitjara-   
     

  

      

   
    

    
   
    

  

pi 
Bak Gubernur menjerit 

“membantunja 
kesub an mah sakit tsb. 

r menutup pidato sambutan 
(Tuban 

rach-| 
rlah 

basi dari Datuk Hadisube 

wai Polisi 

1 met menjatakan kepada warta 
wan kita, bahwa PPP itu telah 
dibentuk pada tg. 12 Mei tahun 
1946, djadi telah & tahun usia- 

diterima pula "usul dari para 
anggauta2nja menudju, kepe- 
njempurnaan organisasi. Perlu 
kiranja kita tuturkan barang 
sedikit tentang Persatuan Pega 

itu sendiri. Mr. Me-   ng jang paling terharu. Dite       
| nja, dan merupakan satu per-fu 

kan soal2 intern, dimana akan 

'koknja bersifat dua. Pertama 
boleh ia dinamakan dng satu 
Serekatsekerdja jang mengurus : 
perbaikan nasih dll. Ja pun men 

demikian pula jg duduk dalam! 
Dengut men . Atas pertanjaan 
apakah P ini masuk pula 

salah tau vakcentraal, Mr. Me 
met men 
masih dalam pertimbangan. 'Te- 

Itam konggres jg. sedang Jiada- 

kan waktu ini. 

Kemuhgkinan utk 

Mendjelang adanja demobili- 

lisian? Ini mengingat masih ba 
njaknja kekurangan dim kepoli 

Lain, demikian wartawan Kita 

'- mengadjukan pertanjaan kepa 
“ida Mr. Memet. 

  
djadi anggauta Panitya eka si, Sebenarnja mengenai ini ta' 

tjang Aairak Gadj Bi 'ada rentjana jang merientukan 
boleh. PPP disamakan dng se-bahwa para demobilisan itu 
matjam ikatan perwira. Ia me nanti akan memasuki kepoli- 

lakukan “usaha mempertin sian setjara “rombongan atau 
deradjat kepolisian, Tempe 1 
tikan pendidikan diantara mere 
ka dil lagi. Dengan tidak pam- 
dang pangkat, dari agen polisi 
sampai kepada komisaris besar 
Rana anggauta PPP itu, 

compact. Masuknja setjara per 
seorangan dng melalui seleksi 
udjian seperti tjalon2 lainnja. 
Tetapi kalau dilihat dari kea- 
da'an badan sebenarnja bekas2 

tentara dalam hal ini djaga 
u 

P 

  

njatakan bahwa hal ini 

tapi tidak akan dibitjarakan «as 1 

'Demobilisan Tentara, 

sasi dikalangan tentara jad ini, 
apakah ada rentjana untuk mene- 
rima mereka itu dikalangan kepo- 

si perlu mempunjai 

tawan kita. 

  

MALAM PERPISAHAN, 

kan - malamperpisahan 
anggauta2 tentera KMK   ngan krontjong orkes. . 

  

tidak akan ada hara- 

kolo- 

tjalon2 lainnja. Badan mereka 
telah terlatih selama ada dim 
ketentaraan. Tetapi jang perlu 
diseleksi ialah mengenai intel- 
lekt. Seseorang anggautta poli 

pengetahu- 

an chusus dalam menjelangga' 
(rakan pekerdjaannja. Djadi se- 
leksi nanti jang akan menentu 
kan hal ini, demikian keterang- 
an2 Mr, Memet ketua Persatuan 
Pegawai Polisi RI kepada war 

Saptu malam Minggu i.b.l. di 
Balai Pradjuri: Bodjong “oleh 
KMK B. Smg telah dilangsung- 

bagi 

Smg 
jang akan mendapat pensiun, 
sebanjak 140 .orang, sebagian 

besar orang2 bekas anggauia 
Knil malam tersebut dihadliri 
pula oleh 'perwira2 dan 'un- 
dangan serta diramaikan - ide- 

jakinkan Mossadegh, bahwa tin- 

dakan-tindakan jg. terlalu drastis 

terhadap Inggeris akan membawa 

hatsil jg. sedikit. 

Swiss bersedia urus 
kepentingan Inggris 

Sementara itu dikabarkan djuga 

bahwa Swiss telah menjatakan .kese- 

diaannja untuk mengurus kepenti- 

t 

i   10 djuta 
Djerman Timur ke Djerman Barat. ngan2 Inggeris di Iran, djika per- 

(Antara). utusan Inggeris terpaksa meninggal- 

kan Iran. Inggeris telah mendekati 

t 2 5 Ga Oa MSwvisesg segera setelah Mossadegh 

Tae Dena jang nan mengutjapkan pidatonja. tentang 

memasuki. kalangan tsb sudah maksudnja- tersebut. Dewasa ini ter- 

mempunjai ”voorsprong” dari “dapat kira2 100- orang warga nega- 

ra Inderis di Iran. - Sedjumlah be- 

sar mahasiswa2 Iran dewasa ini se- 

dang beladjar di Inggeris, dan se- 

bagian besari dari mereka mendapat 

kan “,scholarships”. Hingga kini 

dari mahasiswa2 ini. 
(Antara). 

ai 

MENGHORMAT REGU 
DJUARA 

Berhubung diperolehnja kedjua 

raan pertama pertandingan bulu- 

tangkis perajaan 1 Okt. di. Smg 

oleh regu Hwa Joe A. oleh pengu 

rusnja telah diadakan perdjamu 

an pada Sabtu malam utk meng- 
hormat mereka, sekalijan dimak- 
sud untiik memberi selamat Jja- 
lan pada pemimpinnja tn. Lie 

£ yana 

luar Smg. Sebagai gantinja dJipi- 

lih tn. Tan Ping Kiat. Pada ma- 

tua, tn. Liem Tiong Koen, dise- 

rahkan piala kedjuaraan dan pia- 

Ma beralih untuk disimpan.   
  

lam perdjamuan tsb kepada ke-| 

ke- 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 
SENEN 20 Oki.: diam 17.05 

Taman Kepanduan KBI, 18.00 

Staf musik Div. Diponegoro, 
1915 Tindjauan luar negeri, 

19.30: Setengah djam  hida- 

ngan Piet orkes, 20.30 Rudjak 

ulek Semarangon, 21.15 Tin- 

djauan tanah air, 22.15 Lang- 
gam malam. 

  

      

    

  

Kongres PBKSI. 
Dalam kongres Persatuan Bola 

krandjang Seluruh Indonesia jang 
dilangsungkan di Djakarta. telah 
dibentuk pengurus baru terdiri 
'sbb.: ketua mr. Rusli, wakilnja 
dr. Suwarno, penulis SE Osman, 
bendahara R. Pirngadi, pemimi n 
komp. R” Sutapo,-para pembantu 
R. Suganda Kusumah dam seorang 
lagi akan ditetapkan oleh PB.: 
Mengenai ' komissaris2 daerah 

utk sementara waktu tetap Seper 
ti biasa sambil Menunggu tjalon2 
jang dimadjukan oleh daerah ma. 
sing-masing. Diputuskanyutk mem. 
bentuk sebuah. Komisi 2x9 pagan- 

Ida jang bertugas mem n pe 

nerangan'- penerangan ' se- 

hingga: “olahraga bolakrandjang 

dapat dikenal dan digemari oleh 
segala lapisan masjarakat: 

Djuara ternoi  bolakerandjang 
Seluruh Indonesia tahun iai ada 
lah Djakarta, no. 2: Makassar, 
no. 3 Bandung, 4 Palembang, 5 
Solo, 6 Ambon dan.7 Jogja.   

t 

» Lgoal pertama, 

“Bandung, kemarin. sore kes. Dja 

Solo menang. 
Dalam "pertandingan distrik 

PSSI kemaren di Solo antara 
Persis dan ISB ''Purwokerto, 
kes. Solo menang 6—2. 

|. Sepak beta 
Dengan menang 2—0-.atas kes. 

karta keluar sebagai djuara da 
ri tornoi POM II. , 

PSIS di Surabaja. 
Kes. PSIS jang» melawat ke“ Su- 

rabaja, 3 kali main, 3 ikali “kalah. 
Hari pertama (Djumeat) “melawan 
Tionghoa” kalah 0—2, hari kedua 
(Sabtu) lawan kombinasi Poris/ 
Mag. Darat kalah 0—2 dan ha- 
ri ketiga (Mingguy lawan Persi- 
baja, kalah-lagi “2—5. 

Holland—Betgia. 
Kesudahan pertandingan- se 

pakbola Holland-Belgia tadi 
malam, 2—1 untuk Belgia, 
halftime 0—0. Belgia jjetak 

lantas dibalas 
1—1 dan hampr finish Belgia 
tjetak goal kemenangan.       

antara ' 

|Strengih di Smg. 

Kompetisi PSIS 
Sabtu:  Wik I—SSS H 

1—7 CHTCS U A-Poris IN B 
4—0 Polisi TI—CETCS III B 
.— 32 Union NM B—Gami- 
zoen UI — 4-41 Minggu: 
CHTECS.  B—Union II 
02 Polisi I—Garnizoen U — 

3—3 Poris II— SSS IT — 1-3 

Health & Strength 
Badan pergrus 1952/53..dari 

Kuo Yu Hui ranting Health. & 
terdiri. sbb. 

  

  

'- pemimpin the Hok San, wk..pe 
.mimpin Kweea Swan Gap dan 
"para 

j 
| 

: 
! 

| 
| 
| 
| 
| 

| 

pembantunja: Lo Giok 
Tjay, Liem Cwan Bie, Go Dwan 
Poen, Goei Kiem Djoen dan 

| Tan Ping Siang. 

  

Pelti Smg. 
Kesudahan pertandingan ten 2 

nis Minggu kemaren: OTHC Pe 
JI-PKP Per 41, OTHC I-PTC 
TU 3-2, PIT1STC K3. 
Atjara Minggu tg. 26 CHTCS 
1 PTSL PTI II—PTG, SIG 
—PTCE. 

Chung Hua djuara. 
Dengan main seri 0—0 ter- 

adap BBSA, kemaren sore, kes. 
Chung Hua Djakarta keluar se- 
bagai diuara kelas IB, karena 
mendapa: doel gemiddelie le- 

bih. unggul, 
  

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 
STAF ANGKATAN UDARA. 

PENGUMUMAN 
No.: 013/IKL/ST/32. 

I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara smsnali ini 

kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk dididik 

mendjadi: 

PERWIRA PERBEKALAN 

  
belum ada keputusan tentang nasib 

Demikian UP. ' 

  
Djoe Siang jang akan pindah ke- 

    

  

II. Sjarat2 Penerimaan: 
1. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
2, Pendidikan : Beridjazah S. M.A. bagian A atau B. 

atau idjazah jang sederadjat dengan 

itu. 
3. Umur 1 antara 17—25 tahun, : 
4, Belum kawin, ! 
5. Berbadan sehat dan tinggi badan sekurang-kurangnja | 

1.55 Mt. 8 
6. Berkelakuan baik, jang dinda tailan dengan surat kete- 

rangan dari Pamong Pradja dan Polisi setempat, jg 
7. Bersedia mendjadi tentera dengan ikatan dinas seku- 

rang-kurangnja selama 5 tahun, setelah tamat dari 
pendidikan. 

II. Atjara Pendidikan: 
1. Lamanja pendidikan : —& 2 tahun, 

2. Tempat pendidikan : Bandung. 
3. Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata ter- 

tib-tentera dan diharuskan tinggal dalam asrama jang 
disediakan oleh AURI. 

4. Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: 
Letnan Muda Udara I. & 

IV. Tjara melamar: 
1. Mereka jang mempunjai hasrat untuk mengikuti pen- 

didikan tsb. diatas harus mengadjukan surat lamaran 
jang dialamMatkan kepada: 

Kepala Djawatan Administrasi Personil 
M. B. A. U. 

di Medan Merdeka Barat No, 8 
Djakarta. 

2. Surat2 lamaran harus disertai dengan: 
a. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri, 
b. Salinan idjazah serta daftar angka? hasil udjian 

jang disjahkan. 
c.. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong 

Pradja dan Polisi setempat, 
d, Surat persetudjuan orang Tua atau Wali bagi me- 

reka jang belum mentjapai umur 21 tahun, 

Va sam Tag memenuhi sja'at? tersebut diatas akan 
n untuk men Apa gi ha engikuti udjian2 badan dan pengeta- 

VI. Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut 
diatas tidak akan diperhatikan. 

VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal, 31 OCTOBER 1952. 

jk san MORE Wan ai 
. 

Kepala Staf Angkatan Ud 
Djakarta, 9 October 1952. j 

ttd. (S. SURYADARMA) 
Komodor Udara, .... | 
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.rangan, 'bihwa laporan tadi meja aporan tat 

   
       

Soal2   

| Asia | 
3 | Dipeladji ri Dlm. Pani-| 
Ke diteaptu K ong. So. 

. sialis Latery aslonal 

     ANITYA, 'pekerdja da 
kongres. In : 
      

  

    

   

    

   
   

  

     

    

   

  

01 Kemudian Vishinsky mengu- | 

- |karang i ini. M an 

L” 103 mulai bersid 
   

Tg 

  

   

  

   
    

  

   
    

' 18.) 
daripada ket ang 

    

  

     

   
       

     

  

   

aa jang Pe 
agresi, gengan kedok 
nan. 3 Besar Barat 
mengobarkan psyehose perang. | 

      
   

         
     

mua sangar sbg. 
anggota. | 

Wak Noriieio, Kinn Moe, 

  

| ketua panitya Juar negeri da- 
2 am -parlemen' negeri tadi, ber- 
| serg supaja PBB menerima se- | 
Yaa pemerintah didunia seba- 
gai anggotanja, tanpa meman- 
dang tata politik atau tata eko- 
momi mereka. Moe berseru, su- 
paja alai2 sendjata atom dila- 

4 Hapkan lagi usul Sovjet, supa- , 
ja diadakan pakt perdamaian 
antara 5 Besar dan dikemuka- . 
kannja lagi 'supaja RRT diteri- , 
ma sel i anggota PBB. Ten- 
tang Komisi Perlutjutan Sendja 
ta PBB,  Vishinsky mengata- 

kan bahwa sebagian besar dari 
anggota2nja ar v 

| rika Serikat —“ tidak | 
mengurangi Pekan aa Di- 
katakannja bahwa usul2 Komi- 

  

nunda-nunda segala “putusan 

IDANGAN SIDANG Umum PBB art | 

a har aa bu untuk Ta gi 
"ai Kon dan memulangkan orang2 tav 

n Wishinsky mengatakan bahw 
“Sovjet Uni adalah politik jang ber 

9 rdar 'pekerdjaan. Ia sangsi, se aah) PBB sung- 
sabupan Kan tan hara perdamaian, Sen Amoia Se 30 

at bpi jatal oleh menteri luar ri Ame: rikat $ £ 
Tn AAN. Aa "1 

“4 Tuntutan2 Amerika mengenai s0- 

Si tadi dimaksudkan untuk me 

satu tudjuan PBB jang terpen 
rang. Kaia Moe, diika salah 

jang tjondong | ne MEN 

ting ialah penjelesaian perseng (Tangan persend. 
ketaan antara negara2, maka 
tidak logischlah apabila bebe- 
rapa negara tidak diterima se- | 
bagai anggota PBB, hanja ka-. 
rena susunan bolitik atan per- 
ekonomiannja. 

Sengketa Korea & 2 

sendjata atom. , 

oleh perundingan? pihak 

  

pengu- 
jang 

sungguh2 dan pelarangan alat2 

“Perihal jekng "Korea, “Wiahtns- 
ky mengatakan, bahwa wa, Opa, jang | kan kakinja, disanalah udang mengu 

Faeaa Kg sebagai. an pata | 

anggotaan RRT. 
3ntang pertarungan antara -pa-| 

-s1n2 Tiongkok dengan pasukan? 
i- 3 di Korea, Moe mengatakan, 

- tah barang tentu suatu pemeria- 
a tidak bisa minta djadi anggota 
“B sambil berperang lawan  pa- 
san2.PBB. Tetapi perlu sekali 

o sal penerimaan Tiongkok sebagai 
ngsuta, PBB dipetjahkan, karena 

dalam mana tiap2 negara ang ota 
"PBB berdjandji akan Kagangnoa 
'pasukan2 militernja Siak etertaan 
(PBB, guna dipakai. apabila perlu 
“dilakukan tjampur tangan bersama. 
Tetapi, prinsip keamanan bersarra 

'ini tidak boleh merobah tudjuan 
azasi PBB, jaitu memelihara perda- 
maian. D'iserukan supaja, /diadakan 
sistim internasional, — untuk mengu- 

  

perdamaian di Asia sebagian be- 
sar tergantung daripada hubungan 
antara PBB dengan Tiongkok. -Da-' 
lam laporannja- tadi, Moe menga- 
takan bahwa prinsip keantanan ber- | 
sama itu sudah membuktikan guna- 
nja di Korea, dan ' sudah mem- 
perlihatkan bahwa PBB mampu me- 
lawan agresi. —Diserukannja supaja 
dibentuk sistim keamanan bersama, 

rangi:- . persendjataan dan melarang 
sendjata atom, tapi..ia mengakui 

bahwa kita tidak dapat. mengha-- 
rap bahwa  segara2 akan sangat 

Imengurangi persendjataannja, sela- 
ma belim -ada djaminan jang ku- 
kuh, bahwa negara2 tadi dapat me- 

' ngurangi persendjataannja, - tanpa 
merugikan keamanan mereka. 

GykagierLIP) 

      

  

senhower Tentang' 
gres Partsi Komunis Sovjet 

JENDERAL Eisenhower, tjalon partai Republik dalam pe- 
milihan-pemilihan presiden jang akan datang di Amerika D 

Serikat, pada hari Kemis malara telah mengutjapkan sebuah pida- 
to di hotel Waldorf Astoria, dimana ia menguraikan pandjang le- 

- bar tentang tudjuan Rusia. Dalam "pidato ini Eisenhower meng- 

"Hasil Kon- 

ingatkan kepada “kongres 'ke 19 dari partai komutiis Rusia di Mos- 
kow. Dalam hubungan ini ia menjatakan, bahwa hasil daripada 

kongres partai komunis di Moskow itu »mengandung suatu antja- 

Tapak P3 berbahaja bagi dunia merdeka .. musim rontok ini”. 

Ia mengulangi keterangan jang 
diberikan oleh Stalin dan pemim- 
pin-pemimpin. lain dari Sovjet Ru- 
sia dan djuga instruksi2 jg dibe- 
rikan kepada agen2 ' .,komunis. di. 
Eropah Barat dan menarik Ke 
     

  

  

   

              

   

    

Jukiskan aksi baru dari Sovjet 

Uni ini, kita tidak dapat mem- 
buat kesalahan jg lebih besar da- 
ripada menjangsikan bahaja jg 

terkandung dalam aksi Rusia ini 
“bagi persatuan dunia merdeka”, 

| demikian Eisenhower. 5 

Lain daripada kebiasaannja pa- 
pidato2nja- dalam er 
Iilihannja,. dimana. ia selalu ! 

lakan. serangan terhadap 

- | pemerintah Truman,  Eisenhower 
ni memudji beberapa tindakan2 

jg diambil oleh pemerintah Am.- 
ikat sedjak tahun 1945. 
-hubungan 1 ini ia mengemuka- 
rentjana Marshall utk ban- 

   

  

2 

1 uan. militer dan ekonomi kepada 
negara2 Eropah, rentjana mana, 

sebutkan sebagai rentjana jg. 
jegah negara2 Eropah men-   

  

   

  

    1 L 2 Mai 
nichi” di Tokyo dan mna 
San ia usil? berkenaan dengan : 

anak-anak 
kan dalam masa pendudukan. 
Anak? iri berbapa ,,G.L” atau 
serdadu? Amerika, Usul orang 
Amerika tersebut untuk menje , 

  

   
   

     
   

   

  

   

        

  

Jesaikan soal itu benjlana Ame | 
rika memberikan dollar un | 
Yak mengimbangi tiap-ti 360 
yen sja seharusnja |dikir 
oleh pemerintah ik ra 
Gonesia untuk men 2 | 
serdadu Dje 

kan Rea Tebo singkong. 
Akibatnja, tracknja La aa 
pohon kelapa sehingga 
tjar, dan tiga, orang, md 
korban, $ "ang 5 
Oa mati dan 2. ora 
pang Tuka2. 
ini 

        
  

21k 
lainnja et 

terdjadi Pa Rabu.j 
kasari, | 

1 di Su 

Teypeta, KATJA Ia 
pg 101 
ae 

| 

Ng 
wat: 
kereta..api, 
tumpangi Sela 1: 
Westford PNasentmiaa 3. Iha- 
ri “Kemis telah Bi ofehi 
lemparan batu @ 
Kereta 'api isi 
membawa Truma, 
tempat tersebut : 
lanan dari Worodibeh 

        

ng dWahir | 

ana | 

omunis. Selandjutnja ia 

ene angkan, bahwa Rusia telah 

-dihalangi usahanja dgn diadakan 
intervensi, di Korea oleh PBB. 

   

tan dan keberanian daripada 'pa- 

sukan2 PBB di Korea, dimata: 
Rusia mengira dapat memperoleh 

kemenangan 38 murah dan-gam-, 

Ipang. 

, Walaupun adanja: kabut tebal | 
jang datangnja dari, Kremlin, f 
mungkin djuga ' utk mengetahui, | 
bahwa Rusia tidak pertjaja, bah-: 
wa' suatu peperangan... dapat di- 

tjegah dgn tidak menghantjur- 
Pn kan Amerika Serikat. Karena-ini 

Kita mendapat. suatu gambaran 
djelas daripada masalah-jg kita 
h 1. Kita hendaknja djingan 
ikela tahi oleh utjapan2 musuh 

ta, akan tetapi kita hendaknja 
lebih mengetahui akan kenjataan 
jg sebenarnja, bahwa ia dalam 

“Pharinja bersikap bermusuhan. Ma 
salah | jang kita hadapi ialah: 

$ |,Rentjana apa jg kini sedang di- | 
skbuat Olennja 2 “demikian Eisen- 
hower. 
dba —     

T
R
 al

 

Achir Zaman” 

   

  

     
        

lagi, untuk Sar mag Ikan pe 

  

    

  

   

  

   
   

  

      

      

  

   
      
    

      

    

  

   
     

   

    

    

   
    

   

hari se 

Mag L . 

t netnan sendjata jang adil dan 

mendjundjung tinggi kehormatan, | 
sesungguhnja tak Jain dari pada 
perkosaan prinsip2 azasi dari i ke- 
adilan dan hukum internasional. 

' dinamakan Vishinsky , mantanta “| 
ngan dengan adat-istiadat inter- 

| nasional dan belum pernah terdja- 
di”, Dikatakanuia hahwa- ara | 
taan2 Amerika tadi tak lain « 
pada alasan untuk mentjegah ta 
tjapainja  perletakan sendjata dit 

Korea, Kemudian ia mengatakan | 
walaupun Amerika menjangka. 
tentang pemakaian alat2 sendjata " 
kuman di Korea, kenjataannja ia 
lah bahwa. pasukan2 PBB — se- 
ibagaimana termuat dalam lapo- 

ran2 dari para sardjana — me- 
| makai sendjata2 tadi di Korea. 
Dengan demikian, kata Vishinsky 

| Amerika mempergunakan Korea 

(sebagai daerah pertjobaan alat2 
"sendjata kuman. Vishinsky bersa- 
|ru, supaja Sidang Umum minta 
kepada semua negara agar mera 
tifikasi Protokol Djenewa, jang 
melarang alat2 sendjata kuman. 

Seterusnja dapat diwartakan bah- 
wa Vishinsky sebagaimana biasanja 

menghiasi pidatonja dengan pepatah 
sekali ini: ,,Dimana kuda mengindjak 

    

lurkan tjapitnja.” Ia menuduh bhw 

| djur2kan Amerika na melandjut 
kan intervensinja di Korea”. Kemu- 
dian ia membantah tuduhan? Swedia 
terhadap Sovjet Uni, bahwa Sovjet 
telah tembak djatuh pesawat2 terbang 
,diatas Laut Baltik. Kemudian Vis- 
hinsky mengulangi pernjataan Sov- 
jet, bahwa Swedia-lah jang bertang 
gung-djawab terhadap insiden? tadi, 
»karena pesawat2 terbang Swedia me 
langgar batas? Sovjet Uni”. Sesudah 
Vishinsky mengutjapkan  pidatonja, 
selama 1 djam 15 menit, tampil ke- 
muka wakil2 Paraguay dan Panama, ' 

| 

singkat. Sesudah itu sidang ditunda 
sampai hari Senin 

akan mulai dengan pekerdjaan ma- 
sing2. (AFP— Antara). 

  

SARDJANA ATOM 
BUNUH DIRI. 

Dr. John F. Lane seorang sardja- 
Ina atom muda, jand dalam “tahun 
1948-0oleh Inggris telah dianugrahi 

“berkenaan dengan penjelidikan2 jang 
“telah dilakukan olehnja dlm perang 
dunia kedua, pad hari Djum'at telah 
meninggal dunia setelah minum obat 
ratjun. Perbuatan ini tidak dapat di 
tjegah oleh rekan2-nja. Kemudian pi 
hak resmi menerangkan, bahwa sar- 

djana tersebut telah bunuh diri.. Dr. 
Lane meninggalkan dua putjuk su- 
rat. Polisi menerangkan, bahwa me- 
reka tidak mengetahui 'alasan bagi 
pembunuhan diri ini. s 

Mengaku 
Ippi Smg 

  

p   

Kiemlin tertjengang akan kekua-' 

Inarik perhatian. 

Tindakan 2 Orasg Pemu- 
ngut Derma Di Lombok 

Bagai bulan jg lalu 
Haag Lombpk 2.orang 

ndrakusuma dan 
Kyi. jang mengaku diri 
sebagai utusan IPPI (Ikatan 
Pemuda Peladjar Indonesia) 
ranting Bedas tjabang Sema- 
rang dengan tugas memungut 
derma dengan djalan mendju- 
al buku2. 3 berwadjib jang 
sama sek: menaruh tjuri- 
ga terha dua orang tadi, 
memberikan bantuan - seperlu- 
nja guna penat, »tugas” 

    

mereka itu. Sesuc 
beberapa lama di Aponntt 
pada kedua orang pemuda tadi 
tampak. peroh . 2. ipag » er 

sewaktu bari. datang a Na 
bok senantiasa, “berpakaian ser- 
ba sederhana, akan tetapi pada 
waktu terachir mereka nampak | 
berpakaian serba mewah, se- 
dangkan disamping - itu gerak- 
gerik mereka menimbulkan pu- 
la rasa tjuriga. 

      

Berhubung dengan ini, fihak 
|IPPI tjabang Lombok mengada- 
Ikan hubungan dengan dtwan pe- , 
ngawas keselamatan negara se- 

| tempat.jang lebih Iandjut menga- 
|dakan hubungan dengan IPPI tja 
Ibang Semarang. Dari IPPI  tja-   

Achir Zam, 
AP GERAKAN agama 

jang berpu 

bang Semarang diperoleh kabar, 
bahwa tjabang tersebut tidak per 

nah Hee ut Anak Anju, 'ke' 

na Aki 

kebidjaksanaan pemerintah .untuk 
mengambil tindakan2 terhadap- 

  

sat, di wetan kantor Djember nja. Dikatakan, bahwa soal aga 
dan bertjabang di. Asembagus ma belum diatur setjata ,.defini 
dan Situbondo, sangat menarik  tief” dan UUD sementara fatsal 
perhatian-pihak Nahdatul Ulama, 
sehingga dalam “konperensinja jg 

Bondowoso baru2 
ini dan dihadiri oleh 7 tjabang2 
nja, N. Uu, Besuki mengambil sua 
tu pernjataan jutmmat Islam Be- 

diadakan di   7 berapa djurus tuah 
terdjadi, Kini polisi se- 

dah melakukan penjelidikan, 

| suki', jang antara lain 

Laman” 

sangat 
menjesali tjara penerangan ,Achi 

itu dan mengharapkan 

R0 belum menjatakan definisi ini. 
Mengenai “agama ,.Achir. Zaman” 
dikatakan, bahwa “gerakan itu 
menamakan agama ' ..Achir Za: 
man” sebagai ,Islam Sedjati”, se 
dang agama Islam jang  sesung- 
gyuhnja  “dinamakannja Islam 
Arab”. Adanja 'agama batu itu 
mengakibatkan kegelisahan “ro- 

1 — permu- 
'anan. perang se- j'E 
“Politik | 

  

   
    

   

  

   
   

        

        

      
      

    
    
    
    

    
    

1 Bintang tian Van Hj 
Fslafepan dalam ual 

  

Kota Nghi 

  

    
   
    

   

     
     

    

  

     
   

     

pnpah Seda Paha ini mendjadi 

    

   

   

'Oleh2 Dari Hollywood: 

    

Pendidik 

mata peladjaran ilmu film dan 

tu gedung tontonan (auditorium 
bih Kant dari gedung kemidi 
ru 

  

  Bukanlah suatu kebetulan, bah 
wa djustru kedua universitet be- 

"sar di Los Angeles, University of 
“ California (UCLA) dan Universi-' 
tg of South rn “California (USO) 

'mempunjai bagian film paling 
luas di seluruh AS. Letaknja di | 

'tengah2, pusat perindustrian film 

. dunia, Hollywood. Meskipun be- 
gitu adanja fakultet2 film itu di- 
sana malahan merupakan tanta- 

  

  (Batia tulisan mengenai du- 

  

lalo birebut Ho Chi Minh aa 
Serdadu2: Perantjis Mundur Teratur 

sek-djen PBB Trygve Lie ,.mengan | 

ra Perantjis di Hanoi mengamum 
bahwa kota Nghialo, perbentengan 

g letaknja 90 mil sebelah barat.laut 
kan? Vietnam Ho Chi Minh. Di. 

spaskan tembakan? artileri sepan 
Ho berhasil mengusir pasukan? 

Der Li eka jang penting di N: lo... 
Djaumlah penjerang menurut perkiraan pihak Peranfjis ada 3. 
fibu orang, sedangkan jar 
ada 600 orang, Sesudah te 
pesawat? 'pembom Peraniijis 
dan perbekalan, jang mereka tin galkan di Na 

   

   

     

mpertahankan .benteng Nghialo. 
ra Peranfjis £ ndurkan diri, , 

'jis segera membom aa amunisi 
Hau. perlu dia dapat membikin film 

ngan “bagi Hollywood itu, “Per- 
titama UCLA menjatakan tegas 
“dlm programnja, bahwa dia tidak 
ada maksud utk ikut dgn arus 
sifat2 dagang ,,paberik mimpi” 
itu, Sungguhpun demikian, seper- 
ti djuga halnja dgn semua pendi- 

dikan akademis di Amerika Seri- 
kat, djuga pendidikan film ini di- 
tudjukan terutama kepada .ke- 
pentingan - kepentingan. praktis. 
Maksudnja jaitu utk menghasil- 
kan apa jg dinamakan ',,film-ma- 
kers”, para pembuat film dlm ar- 

ti jg seluas-Iuasnja. Dengan be- 

| gitu pendidikan bukanlah ditudju- 
| kan utk menghasilkan orang2 vak 
ijg tjuma mengerti kerdjanja sen- 

' difi sadja. Jang dimaksud dgn 

',£ilm-maker” ialah orang jg da- 
ipat bekerdja sendiri, dapat me- 

'hnguasai tiap tjabang pembikinan 
Film, dari menulis script, 'mome- 

tret sampai2 menjusun dan me- 

mempunjai bagian drama jg chusus jg & 
berpuluh, tahun. Tiap sekolah tinggi paling Sedikit mempunjai sa- 

tuliskan dim satu karangan tersendiri. 
| baiklah kita batasi dulu pada pendidikan ilmu film. 

( “Suara Merdeka”). 
! I SELURUH AMERIKA Serikat ada kl, 90 sekolah? vak, 

perguruan tinggi dan akademi? k 

  

   
ian jang mengadjarkan 

pir semua universiteit 
ah mempunjai tradisi 

drama, : 

  

(lebih besar dan le- 
Djalan Pasar Ba- 

) jg kebanjakan 
kita satu?nja di 

Ba "Tapi biarlah mengenai pendidikan drama chusus, saja 
Sekali ini, pembitjaraan 

tures”, Brigham Young” dil. Teta- 
pi sekarang “dia lebih suka 

mimpin Theater Arts Depart. 
U.CL.A. dan rupanja dia belum 
pernah mendapat lebih banjak 

kepuasan seperti sekarang. Fa- 
kultetnja ini melingkupi tiga 
bagian besar, bagian theater, 
bagian film. dan bagian radio 
dan televisi. Penindjau2 menja, 
takan peridapat, bahwa apa ig 
telah dibangun oleh Kenneth 
'Macgowan dengan kawan2nja 
adalah termasuk jang paling 
baik di A.S. dewasa ini. 
Dua semester saja mengiku- 

ti peladjaran2 ilmu film dan | 
drama pada fakultet ini dan: 
mau tidak mau saja harus | 
mengakui, bahwa saja kembali | 
ke Indoriesia sebagai orang jang 
lebih tahu dan. lebih matang ' 
berkat sistem 'pengadjaran jang 
dasar2nja diletakkan oleh Mac- 
gowan cs-Boleh dikata saja ada 
lah sebagai Scorang jang keha- 
usan ingin minum sepuas2nja. 
Dalam periode itu saja peroleh 
tidak kurang dari 40 unit (ang 
ka nilai) mata peladjaran jang 
setjara adat harus ditjapai da. 
lam tiga semester. 

Belum ada buku2nja, 
utk pedoman   mutar projektor, pendek kata, ka 

Perdj joangan sekitar da 
rak Federasi Thai 

dimulai. | 
# 

A4 ia 

Dalam minggu 4 Perantiis.| 
lelah kehilangan 6 pos militer, 

  

     

    
di daerah sekitar Nghialo. Op- |» 2 

Pro KMT 
  

, Pernjataan 51 Or.!| 
Nara Tionghoa   

jang masing2 mengutiapkan pidato | yah, bahwa Nghilo terlalu lekas 

. pagi ini dalam , 
mana, perdebatan umum akan dilan terhadap strategi 
djutkan, sedangkan beberapa komisi ! pihak Vietnam. Menurut ket 

    

  

Di Singgapura 
IMAPULH SATU orga- 

menjerah dan djengkel pula | nisasi dan serikat2 se- 
agresif dari erdja Tionghoa di Singapura 

telah. menjampaikan sebuah 

sir2 Perantjis terarigZan ma- 

     

   

   
    
    

      

    

rangan kalangan? militer 
rantjis, djatuhnja Nghialo bei 
arti permulaan dari perdjoas |lison pembantu menteri p 
ngan Sekitar daerah Fe bag Pete 
Thai, dipegunungan antar peseri Amerika aan 

ngai Hitam dan Hulu Sungaif Timur ne 

Merah. Sementara itu TA 2 
pengintai Perantjis mel Iaporkan, kan, 
bahwa mereka hari Sabtu " 
Maren dulu melihat sedjumlah | 
besar pasukan Vietnam, jang | 
mengalir dari Yenbai, salah sa- | 
tu pangkalan Vietnam Ho jang. 
penting di Vietnam Utara. 

       

  

Nabung Memerah Kuo- 
'mintang di Taiwan ,,dalam 
usahanja untuk memberantas 

unisme dan untuk merebut 
(kembali: “daratan Tiongkok”. 
Selandjutnja dalam kemunike 

Pertahanan tentara Perantjis | tersebut. dikemukakan keke- 
di Sonbue, jang terletak 6 mil se- djaman? jang katanja dilaku- 

“'dgn tidak ada pertolongan orang 
Jain. Hal ini adalah berbeda se- 
kali dgn apa jg kita dapati dim 

II studio2 besar, dimana tiap orang 
tjuma mengerti pekerdjaannja se 

“Ihari2 sadja dan apa jang terdja- 
'di di luar itu baginja sama tertu- 
'tupnja seperti bagi orang luaran 
ig tak tahu-menahu sama sekali. 

. Maha gurunja 
professionals 

Meskipun U.C.L.A. umpamanja 
tetap berharap, bahwa studen2 
jang dihasilkannja saban tahun,   “pada achirnja akan dapat dju 
ga diterima oleh Hollywood, 
pendidikan bukanlah ditudju. 
kan untuk menampung kemung 
'kinan itu. Demikianlah kebanja 
kan tamatan2 (graduates) 
U.C.L.A. berusaha sendiri mem- 
bikin film2 dokumenter atau 
pergi ketempat lain, pada 
umumnja ke New York untuk 
mengudji untungnja disana da 
lam lapangan produksi film2 
televisi, dokumentar atau pen- 
didikan, Barangkali adalah sa- 
tu hal typis pula utk diketahui 
bahwa kebanjakan mahaguru2. 
'nja jang berasal dari golongan 

  

belah timur Nghialo, diperintah- 

kan mentjegah pedobrakan ten 
tara Vietnam kearah daerah del- 
“ta Sungai Merah. Hari Sabtu he- 

berapa pembesar tinggi Perantiis 

raepindjau keadaan “disekitar 

Nghialo dari udara. Mereka ialah 
Residen-menteri Jean Letournea:, 

menteri angkatan darat Peraatjis 

Picrre de Chevigne, panglima be- 
sar Djenderal Raoul Salan daa ko 

mandan angkatan darat Djende- 

ral de Linares. Dalam :serangsn- 

nja terhadap Nghialo, pihak Viet- 

nam mula2 melepaskan tembakan 
tembakan dengan artileri modern 
Djam 17.00 hari Djum'at mereka 
'mulai menjerbu ke kota, tetapi ini 
dipukul mundur dgn kekalah 
an hebat”. Kemudian, waktu su- 

bul, pihak Vietnam menjerang ja 
gi dan sekali ini berhasil. Pesa- 

. wat pembom Perantjis, jang pa- 
da malam harinja memuntahkan 

muatannja, pada hari ini tak da- 

pat berbuat sesuatu, karena Ia- 

but tebal. (UP-— Antara)   Lombok. Sementara itu seorang 

| diantaranja jakni Indrakusuma 
berhasil memikat aati seorang ga 
dis remadja (S) jang bckerdja pa 
da djawatan sosial ! Lombok di 

| Mataram. Pertjintaan jang tim- 
"bul antara kedua pemuda tsb te- |. 

ig sedem La 'mMendalaninja, se- 
'hingga gadis tersebut bersedia 
untuk ,dilarikan” oleh, pemuda 

| tadi ke Kupang ombok Tengah 
tuntuk. melangsungkan “perkawi- 

nan mereka disana. Akan tetapi 
malang. bagi. kedua. tjalon suami- 

isteri ini, karena Semalam sebe- 
lum pernikahan mereka - dilang- 

sungkan, pemuda I ditang kap 
oleh jang berwadjib. “Lebih 1an- 
djut dari DPKN Ampenan Ki- 

, Xneta#memperdieh kabar, bahwa 

“uang jang telah “digelankan oleh 
kedua orang tadi sebagai uasil pe 
mungutan derima “tersebut nieli- 
puti djumlah kira2. Rp. 5000.— 
Kini kedua orang tadi berada da 
lam tahanan sementara mening- 
gu Den era lebih laridjut. 

    

chani”. LA rik baru ita jg djuga 
dinamakan. ,Islam - Hak” “didalam 
pemberian penerangannja sering 
memutar balikkan arti dan mak- 
na ajat al-@ur'an sehingga meru 
Yikan kesutjian Islam. Hal jang 
demikian ini “antara lain terdapat 
dalam "siaran" “agama 'itu “jang 
ditanda tangani oleh K,R.M, Djo 
joprawiro pe Tab (Sitibon 
do) jang antatanja mengatakan: 

a.. perkataan ,,al' jaumil ashir” 

idiartikan sebagai: .,hari datang- 

|kan oleh pihak komunis dida- 
ratan Tiongkok, 

Selandjatnja dalam memo-' 
Irandum ini Allison diminta 
“perhatiannja terhadap kenjata- 
an, bahwa RRT setahun jang 
lalu telah berusaha mengirim- 
kan delegasi ke Singapura, te- 
tapi kemudian membatalkan 
niat ini, karena pembesar2 di 
Singapura tidak mau memberi- 

- izin. (VP). 

professionals, djadi orang2 jang 
tadinja bekerdja pada studio2 
besar, adalah mereka jg telah 
memalingkan diri dari Holly- 
wood, disebabkan keketjewaan2 
jang mereka alami. 

Kenneth Macgowan 
Kenneth :Macgowan  tadinja 

adalah salah seorang producer 
iang terkemuka pada R.K.O. 
dan 20 th Century Fox. Dia me- 
Ba pembikinan2 film seper 

“Ir old engan $ ar Pas- 

  
  

CE Inggris 

tegas membantah k 

dalam dan diluar negeri, 

erobo Nadjib jang telah n 
fuslimin”. . uis dan Ikhwanul 

ri dengan merugikan 
orang2 Bs aa 
tang pemasukan surat2 ke kabar 
jatnja mengetahui : 

Sementara itu kementerian 

'at menerangkan di London, 
bahwa pemerintah Inggris baik 
langsung “atau ' tidak langsing 
tidak pernah diminta bantuan 
oleh bekas radja Farouk untuk 
mengirim pasukan? Inggris 

  
guna menglong Farouk ketika 
di Mesir terdjadi coup jang ke- 
mudian mengakibatkan keber- 
hentian bekas radja tersebut. 
Pergumuman kementerian luar 
negeri tadi menjusul pernjata- 

batkan Kegelisahan 
hal arti sc 

se 
nja “kiamat.” Pada 
sungguhnja jalah ,,hantjurnja 
yenap alam. : 

b. Nabi Muhammad s.a.w. di 
tjap sebagai .,Nabi Awal Zaman" 
dan Ki Amat dari wetan kantor 
Djember “dinamai Nabi Achir 
Lamar" atau ,,Ratu Adil” “jang 
menerima tobatnja ummat. Oleh 
NU. agama baru itu dipandang 
dengan sengadja mengatjau keper 
Galang dan kesutjian Islam. 

(Antara) 

ngan 
Djenderal Nadjib tidak “lama lagi akan 
sebagai negara jang berbentuk republik. Kabar2 tadi tersiar di 

sesu-dah Pn Nadjib mengu. 
mumkan: Sa terhadap ,, 
rouk, Dalam ,,Memoires” nja tag 

“nike resmi, bahwa Farouk adatah sedrong 
: di, pembohong, Aa foja2 dan sadist, 

an ita Hah 

luar negeri Inggris hari Djum- 

Bantah “ 
“Farouk 9 Pernah Minta Bantuan 

—. Pasukan2 Inggris : 
Mesir Akan Dinjatakan Sebagai Republik? 

Ma markasbesar tentara Mesir hari Sabtu de- 
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abar2, jang mengatakan bahwa 
menjatakan Mesir 

oires” bekas radja Fa- 
arduk menamakan gerakan 

Farouk itu, ,,perbuatan Komu 
adjib menjatakan dalam komu 

»bembumuh, nba an 
memiask 

»Farouk dituduh membunuh 
djadi budaknja. Ia mela- 

aan" Hebana takut bahwa ii 
us 

an jang dikeluarkan oleh Tan 
'taan Mesir di London hari Ke- 
mis, dlm mana bekas radja Fa 
rouk itu dituduh melakukan 
pergchianatan besar dalam hu- 
bungan ini. 

Dafiar tuduhan2 di- 
umumkan Saptu. 

Berita selandjutnja dari A.F.P. 

Kairo mengatakan, bahwa inedii- 

rut kalangan2 jang mengetahui 

daftar jang memuat tuduhaa2 ter 

'hadap diri bekas radja Farouk Ji 

umumkan hari Sabtu oleh perae- 

'#rintah Mesir. Daftar tersebht se- 

'djak 'beberapa hari sedang siap- 
ikan oleh ahli2 dan para anggora 

“dewan negara. Diduga bahwa do- 

(kumen penting itu dimaksud se- 
! bagai djawaban atas  tjatatari2 
| #arouk. Lebih landjut dikabarkan 

bahwa bekas radja itu katauja 
djuga dituduh harus memikul per 

| tanggungan djawab atas bebera- 
jpa 'perkara seperti pembunuhan 
yatas pimpinan tertinggi Per- 

| saddaraan Islam Sheikh el Ban- 
|na dan opsir Abdul Kadid Taha, 
islam perkara kedji tentang pers 
sendjataan perang Palestina dah 
kebakaran di Kairo pada tgl 26 
Djanuari jang lalu. AFP). 

& 

  

  

Dengan demikian saja dapat 
mengambil hampir semua mata2 

peladjaran bagian atas (upper di- 

vision and graduatie coupres) jg. 

diberikan, melingkupi vak2 menu- 
lis scenario buat film lakon dan 
dokumenter, cinematografi (pe- 
motretan) memimpin permainan 
(regie), menjusun film  (monta- 
ge), membikin film gambar (s#ni- 
mation), merantjang dan mem- 

buat -pot-dekor (production-de- 
signing), membikin film dokumen 
ter, azas2 potret berwarna. (co- 
lor) azas2 regie (dramatie di- 
rection), azas2 kesenian film 
-(£ilm-esthetics) dan memimpin 
produksi. Peladjaran2 ini ada jg 
"diberikan tjuma buat satu semesi 
ter. ada jang harus diselesaikan 
dim dua semester. Meskipun. ba- 
igian film ini sudah berumur Kk.. 
lima tahun, tetapi dalam bebera- 

pa mata peladjaran masih tera- 

sa-kesukaran2 para mahaguru? 
utk memimpin kuliah2 berhubung 

dgn -belun-adanja buku2 utk dibi 
kin mendjadi pedoman, terutama 
dlm vak2 sebagai regie, menulis 

scenario dll. Tetapi disamping itu 
ada lagi peladjaran2 jg akade- 

mis semata-mata seperti film- 
esthetics, malahan ada jg ilmu 

exast semata-mata seperti color 

cinematography. Demikian lah 

guru2nja, selain dari mereka jang 

berasal dari golongan profs, ba- 

njak djuga jg sardjana2 dalam 

vak mereka masing2. 

Bagian ini dipimpin . oleh 
"Norman C. Dyhrenfurth, se- 
lorang prodiisen film dokumen- 
ter berasal dari negeri Swiss, 
mata peladjaran regie diberikan 
oleh George 'Travell, seorang 

pada M.GM. dan Warner Bros. 

mengadjarkan tehnik2 “opna- 
me luar. Film jang terachir jg. 

dipotreinja adalah High 
Noon” dengan Cary Cooper un- 
tuk Stanley Kramer. 
dari golongan 'profs adalah 
Harry Horner, seorang peran- 
tjang dekor iang terkemuka 

# baik di Broadway maupun di 
Hollywood, iang sekarang te- 
lah mengalih lapangan peker. | 
djaannja ebagian regie. Hugh ' 
Gray adalah salah seorang jg. 
ikut mengadakan penjelidikan 
dan “menulis: scenario buat 
.@uo Vadis”: dia mengadjar 
dalam mata peladjaran menu- 
lis script. 

Constantin David jang me- 
ngadjarkan azas2 “kesenian 
film (fiim-estheties) adalah se- 
orang regisseur jane 'aslinja 
djuga datang dari Eropah ka- 
rena tarikan Hollywood. Dia 
adalah salah seorang jang per 

tama2 memalingkan diri. 

Film gambar 
Film gambar (animation)  di- 

adjarkan oleh William Shull, se- 

orang artis jg tadinja bekerdja 

pada Walt Disney dan sekarang 

lebih tertarik kepada eksperimen2 

Norman Melaren di Canada “dan 

UPA di Burbank dari ,,Cinderel- 

la” Disney: 'Tjerita Curtis Cur- 

rant jg chusus mengadjar buat 
opname2 dalam, adalah baik utk 

diketahui. Currant di negeri asal- 

nja di Perantjis dan Eropah pa- 

da umumnja tergolong salah se- 

orang ahli kamera jang paling 

ulung. Kenamaannja dapat dikem 

balikan kepada film ,@uo Vadis” 

jang dibikin di Italia kl. 20 ta- 

hun jg lewat dgn Emil Jannings 
sebagai Neto. Salah satu filmnja 
jang penghabisan dibikinnja di 

Perantjis adalah ,,Le jour se inve” 

dgn Jean Gabin, sebuah film jg 
telah masjhur sebelum perang du 
nia IT. Lebih dari sepuluh tahun 
jg lewat Currant datang ke Hol- 
Iywood sebelum perang petjah di 

Eropah. Dengan segala kemasjhu 

studio jang sampai Sekarang ma- 
sih tetap tertutup baginja seba- 
gai kameraman. Inilah suatu buk 
ti jang njata, bagaimana terkun-   

-akultet Film Di Hollywood 
annja Lebih Mementingkan Se- 

ni Daripada Keuntungan Komersil 
(Oleh: Usmar Ismail-Ditulis untuk 

fjinja “Kertrat2 buruh di Holly- 
“wood bagi orang pendatang. Char 

Ylie Chaplin dgn setjara paksa te- 
lah memakai Currant dim ,,Mon- 
sieur Verdoux” jang hampir men 
datangkan banjak kesukaran bagi 
dia sendiri. Sekianlah sekedar 
gambaran tentang orang2 P3 
mengadjar di UCLA. ? 

Kadang2 didatang- 
kan tamu2 pengadjar 

Disamping peladjaran2 biasa, 
sewaktu2 didatangkan pula ta: 
mu2 pengadjar terdiri dari 

gai2 tjabang pembikinan film, 
regisseur2 seperti Laslo Bene- 
dek, penulis2 seperti Robert 
Rassen dan kadang2 mala- 
han seorang 
kemuka seperti Burt Lan, 
caster. Demikian pula, dua kali 
Seminggu diputar film2 klassik 
dari zaman permulaan pendapa. 
tam film oleh George Melies, 

sampai kepada  film2 Griffith 
Eisentein, hingga tjiptaan2 ter- 
achir oleh cineast2 Eropah dan 
Amerika. Semuanja ini merupa 
kan penambahan jg tak sedi- 
kit harganja bagi peladjaran2 

| ne biasa. Kebalikannja ada 
pula gembong2 Hollywood jang 

datane ke U.C.L.A. untuk bela 
i djar, seperti Van Heflin jang 

#selain ingin untuk mentjapai 
| gelar Master of Arts, djuga me 

(rasa, bahwa dia masih harus 
banjak beladjar. A.l. pernah 

dia menulis: "Di Broadway se- 

orang peran hanjalah bertang- 

gung djawab kepada regiseur 

dan penontonnja. Di Hollywood 

si peran djauh kurang penting 

karena banjak orang lain jang 

ikut mengerdjakan film jang 
tidak boleh tidak harus ada, 

dang si peran tidak selalu dibu- 

tuhkan. 
'Rarera itu dia lebih hertang- 

igung-djawab terhadap dirinja 

sendiri. Bermain jang baik bu. 

kanlah tergantung pada dirinja 

sendiri sadja atau pada regis- 

seur dan penontonmja, tetapi 

djuga.pada Si penjusun film, si 

kameramani, si pemimpin musik, 

si tukang lampu dll. Dengan ti- 

dak ada 'kerdja-sama Sengan 
mereka ini, dengan tiada pe- 

ngertian terhadap pekerdjaan 

“mereka, tiadalah dia akan da. 

pat menghasilkan permainan 

jang sebaik2nja”. Belum lagi 

dia menamatkan 'peladjarannja, 

Van sudah terpaksa berkata: 
Sebagai seorang peran jang 

berpengalaman, sukar bagi saja 

untuk mengakuinja, tetapi mes: 

kipun bagaimana sekarang ini 

lebih dari jang sudah2 saja 

bergsrak di studio dengan Ppe- 

nuh kepertjajaan pada diri sen- 

diri”, 
Pengakuan ini adalah satu 

pudjian jang tak diminta bagi 

Kenneth Macgowan cs. Dan 

Van Heflin bukanlah satu2nja 
gembong Hollywood. jang seka. 

rang menaruh perhatian pada 

U.€.IJA. 

Jang akan baik untuk 
Indonesia 

Djika ada niat pada Pemerin- 

tah atau siapa pun djuga untuk 

membangimkan di Indonesia se- 

matjam akademi drama dan film, 

maka sistm jg telah ditempuh 

  
orang2 terkemuka dalam berba - 

pemain ter- - 

se-e 
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regisseur jang pernah bekerija | 

Floyd Crosby jang telah dapat ! 
Oscar dengan filmnja ,,Tabu” , 

Djuga ' 

saja pudjikan.eWaktu saja man- 

pir di Paris, saja djuga diundang 

mengundjung Instituut des Hau- 

tes Etudes Cinematographigues, 

jang pada dasarnja mempunjai 

Sistem jg sama. Tentang ini akan 

saja bitjarakan lagi pada Kesem- 

patan Iain. 

  

  
:CHIANG KAI SHEK DI ' 

PILIH KEMBALI. 

Kongres ke-7 Kwomin- 

tang pada hari Sapiu pagi 

| telah memilih kembali de- 

ngan suara bulat Chang 

Kai Shek selaku Thung: 

isai, jakni direktur djen- 

deral. Sedjak tahun 1936 

Chang memegang djabat- 

an itu. NN 

PEM. FINLANDIA BUBAR 
Pemerintah koalisi tiga partai 

Finlandia jang berusia 13 bulan 

Djum 'at petang telah bubar, de- 

ngan disampaikarinja perminta/an 

berhenti dari perdana menteri 

Runo Kekkonen kepada presiden 

Finlandia Paasikivi. 

BIRO INDONESIA 
DIHAPUSKAN Atu 

Dengan mendahului | peraturan 

jang | definitif biro Indonesia dari 

direksi Timur Djauh dari peme- 

rintah Belanda telah dihapuskan 

dan didirikan direktorat:djende- 

ra! Indonesia dibawah, pimpinan 

var. C. W. A. Schuugnan. Diba- 
wah direktorat-djenderal ini akan 
ditempatkan dua direksi. 
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rannja dia mengetok pintu studio | 

SI GRUNDEL 
dulu tahun 1938 

sembojannja: Indonesia 
BER-parlemen: apa seka 
rang sembojannja : In 
donesia ZONDER, Dara 
TAen PT Than 
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oleh University cf Calforiia ini 2 

      

  

        



  

Gigi bagus: gigi jang 
putih seperti mutiara, dan 

“ketawa berseri2.. berkat 

| PRODENT - tapal gigi . 
jang paling baik! 

Tube sangat wa 

Tube sedang 

R. 1.75   
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k masuk 

    

  

. model lette 
bagainja, 4. 
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Ren 

: | pada: 1 serta 
“Ale b. Kepala dan Manna 

| Purwokerto dan 

memberi bantua 

       

waktu mengangkut hingga 

pada 13 Oktober 1952.   

  

   

(Kidul Sekol olahan : Christen onghoa Karrenweg . 

1 (taart potongan) dibuat dengan rupa-rupa 
r, welkom, P.F, dan appel, bebek, ati, dan se- 
juga bisa membeli tjitakannja. 

Spoed-Cursus 
inggu membuat: roti tawar, melk-brood, roti 

sobek, roti kedju, roti ketjik, saucys- 
2g, Toomhoorns, bak pao, moatjikwee, 
soesmaker, wafels, dan lain-lain djuga 

r membuat Deknja (bibit). 
membuat KUWIH MOHO. 

Jtjapan Terima Kasih 
“Dengan ini kami mengutjapkan banjak2 terima kasih ke- 

a. Kepala serta Pegawai2 £ 
D.P.U. Kabupaten Purbolinggo, c. 

bapak2, ibu2, saudara2 dan teman2 dari Djakarta, Bandung, 

kert urbolinggo, dan siapapun sadja jang telah 
atau sumbang 

tenaga maupun fikiran dan jang berupa 
mendiang Suami/Ajah kami jang tertjinta: 

—. NGIRAD ASAH MARTODIDJOJO 
waktu sakit dan meninggalnja di Dj 

Semoga Tuhan Allah membalas segala budi baik dan ke- ta 

tjintaan Tuan2, Njonja2, Saudara2 dan Teman?2 itu. 3 
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ar “NOVEMBER 1952 
GWAT LIONG 
230 - Semarang 
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'R.S.U. Salemba Djakarta, 

  

n moreel maupun materieel, 
erupa apapun sadja, kepada 

  

3 akarta pada 9 Oktober dan 
amannja di Purbolinggo 

      

pemal 

  

. .23/n Ibu dan Keluarga: 
(.. SUTEDJO — Solo. 

    

: Eladon mentjiptakasi 
Njonja mendjadi 
suatu tjontoh akan 
kesehatan. 

“Makanan baji ......... 
demikian djuga untuk baji jang 
Sara akan $ . 
iakui bagaimana baji merexa Pm Fa 

sehat tab ht MEKAT kechasia- re 
tannja ELEDON, akan hasil? mana 
djuga para Dokter memperlihatkan 
bukti'nja jang gemilang. 

  

Instituut de Beante- RAHAJU 28 ' 29 : 
ii Bodjong 97 — Semarang. 

NN. Memberi tahu bahwa mulai tgl. 1 Oktober 1952 akan di- 
Go. buka kembali cursus : 

2. ' »ACHLI KETJANTIKAN” (Schoonheidsspecialiste), 
: Sesudah beridjazah dapat berpraktijk sendiri dengan prepara- 

| ten iang serba tjukup. . Ta 

  

     

    

    

    

    

    

              

   

    

  

   

    

  

     

    

  

     
   

   
   

    

   

Hormat kami: 

Nj. S. BR. NAANIN — Nj. SUHARTO.- 

  

    

- Pengumuman : 
2 ME Na BSK ha 

Berhubung masih belum. diinsjafinja oleh sebagian golo- 
ngan madjikan dan buruh tentang pendirian Pemerintah (Ke- 
menterian Perburuhan) terhadap pengakuan SATU-SATUNJA 
organisasi jang biasanja ditjantumkan dalam fasal pertama 

: dari Perdjandjian Kerdja Bersama (P.K.B.) jang ditjapai oleh 
kedua belah fihak. 5 : 

    

Sesuai dengan surat kepala kantor Rusat Urusan Perseli- 
sihan Kementerian Perburuhan tanggal 7 Oktober 1952 No. 
4047/Djt/Ind/23/52 dan kebiasaan? keputusan P4 Pusat serta 
untuk menghindari kesulitan2 joeridis dan technies djika tim- 
bul perlaiman faham antara kedua fihak, maka dengan ini di- 
andjurkan baik untuk P.K.B. jang telah ada maupun dalam 
P.K.B. jang akan dibuat hendaknja disesuaikan dengan pendi- 
rian Pemerintah tsb. diatas jaitu supaja merobah pengakuan 
SATU-SATUNJA itu dengan pengakuan SESUATU organisasi. 

Kepada Kantor2 Pembantu Penjuluh Perburuhan Daerah 
dimintak supaja selalu memberi nasehat kepada fihak madji- 
kan dan buruh sesuai dengan maksud diatas. 

Kantor Penjuluh Perburuhan Djawa Tengah 

5 ta Semarang, 
Pri ae 1 Kepala: 

. SADONO HENDROATMODJO. 

  

    

      

PEMENANG? BETROUW. BAARHEIDSRIT. 
Semalam bertempa, di Hotel | 

du Pavillon oleh Panitya POM 
Smg telah dilakukan pemba- 
gian hadiah2 pada pemenang? 
betrouwbaarheidsrit jang baru? 
ini dilangsungkan di Smg sbb 
Bag. A klase oto. JBE Ph. v. 
Hneve Smg (Dodge), 2 Giri 
“Notoprodjo Smg (Opel Kapi- 
tan), 3 Lauw Thiam Hok, Ply- : : 
mouth), Bag. B. Klasse oto 1 |Yurawat, R.S.T, Ter. IV. hing- 
Lo Khing Gie, S'baia (Fiat), |8a semuanja dalam keadaan 2. AJ. Frommelt S'baia (Ford | Selamat. En 
Maa Ana 2 sei Ing ag — Hormat kami: 
Smg. (Ford Perfect) Bag. C. i TRODARSON 
motor speda ringan 1. R. Ul-| Se an 2 Na rech S'bata (BSA), 2 Tan | Kp. Pulisi 650 — Semarang 

Kiem Sam Sme (AJS) 3. Oei , -. 
Thiam Lee Smg (BSA) dan - 
'klasse jeep M. Mudiono. 2 

Roy 
L Ha. k 

diah jg lainnja telah kita kabar | 

Pore TO BLOw SHUT OLR : 
SECRET SHAFT INTO HOPE'S 

kan beberapa hari berselang 

MINE., THE OTHER TO BLOw 
YOU AN' THIS SHACK SKY- 

yA HGH an aa 

  

“Dengan sjukur atas kerunia 
Tuhan telah lahir pada hari 
Djumaat Wage tgl. 17-10-1952, 
djam 8.37 pagi Anak kami pe- 
rempuan: 

Rrr. Retnoningsih 
(Tak lupa sangat berterima ka- 
Sih kami berdua atas 'pertolo- 
ngannja sdr. Dokter, dan Dju- 
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PP YOU GENTS ARE NYERESTED, N 
9 FIKIN! THESE TWO CHARGES 
ef” 50 THETLL BLOW AT 

THE SAME TIME/ AG 

     

    

    

      

     

    

       

     

   

   
Djika kamu berdua. menaruh — Jang satu kita ledakkan 

  

perhatian, boleh kutjeritakan, bahwa untuk menutup saluran ter 
umbu akan kunjalakan hingga dua  sembunji - ig menghubungkan 

“dinamit meledak pada waktu jang kita dengan tambang John 
| sama! Hope... jang satunja kita 

ledakkan untuk menghantjur 
kan kamu dan rumah ini! 

  
' Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. 

  Rogers 89! 
an Dn Ng T IPL COULP KICK THAT 

AANG SET THAT TRAP DOOR 

  

   

  

   rjap Foto ,,Empat Bintang” 

5 Gr. R 25,— Dan 8 Gr. B 15,— 
pecial untuk didjual lagi ke- Tu 

Depan Kusumojudan 95A Selo. | 

Oh Ngubasi an 12, Jogjakarta. 

'KASIM DADA Kp. Melaju 30 

  

ibut putih djadi ' hitam 

g 1007, tidak luntur. 

HARGA: 

£ 
MENE/ 23201 

Terbikin oleh: 

TABIB DIN Alamat: 

ELEDON, Elador 
rajin 

ACIO ByrTERMULK 
Oleh ribuan ibu 

  

Anonenonnsonsoosomocomonccomo.o.cuo.coc.co...o.c.iXbui 

makanan baji keluaran Nestle 

- ae TU AS Ns 
s - 2 Ana 3 

PARA IBU dan TJALON IBU: bila diminta dengan senang 
kami kirimkan 
djuk2 jang berguna tentang makanan baji. 

INDONEPRO DISTRIBUTCORS LTD., 
Teromolpos No. 5 — Djakarta. 

ELEDON-folder, penuh dengan petun- 
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Dengan diperlengkapi loopvlak anti-sEp ber- 
tjorak belah ketupat jang sangat kuat serta i 

liatnja, adalah sjarat-sjarat ban2 truck : 

GOODYEAR jang diutamakan untuk men- $ 

tjapai lebih banjak daja-penariknja prah-oto 
Tuan, dengan tidak memperdulikan baik 
atau tidaknja keadaan djalan dan tjuatja 

Vt Letih )banjak muatan? berat diangkut dengan. 

memakai ban-ben GOODYEAR daripada 
: “lain merek” 

GOODAYEAR 
Unttk SEMARANG: 2 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW 
dan semua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 
  

2 B-GY-5204 
  

Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 
hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan mene- 
rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau, hendak meme- 
tjahkan kesulitan. 

M. S8 RAHAT. Occultist 
Seteran 109 — Semarang, 

  

  

  

  

    
  

Paulette Goddard - Pedro Armendariz 
dalam“. Nee 

THE TORCHT 

  

SOLO Mulai Main tg 20s/d 22 Oktober "52 

" 2-Fv/g-5203 

. MINUM DULU SUSU 
WAP BENDERA 

“BARU BERLOMBAI    

      
SUSU MANIS 

tap BENDERA 

  

3 3 ICITY CONCERN/CINEMAS RE K3 
LUX Ini Malam Penghabisan fu. 17 tahun) 
5.7-9 YVONNE DE CARLO - ROD"CAMERON,. 

50 pSALOME.MHERE SHE DANGEO”" 
Lana LL 4 in#Technicolor ya mm 

  

Besokmalam Robert Cummings — Susan Hayward ' : 

peni THE :LOST: MOMENT" 
Bewitched by an ancient, Woman !"Cursed by astrarge house,! 

GRAND Ini malam penghabisan fu. 13 th.) 
5.-7-9-  Brthur Kennedy - Peggy Dow. 

,BRIG HT: VICTORY“ 
  

  

  

    

LL PI K PRO AN parent Pat O'Brien — Glenn Ford. sk 

1 2 A F AR e £ ga 3 

(API KEMERDEKAAN) ang II) ,oemere  FLIGHTELIEUTENANT" 
INDRA ini malam"d.m.b. — (u.13'tab:) 

NO, YOU DON'T, ROGERS/ YORE 
BPTNAMITE DOWN THE SHAFT DonNE PLAYIN' TRICKS /      

    

3 
CAP GUNNI THERE 
GOES OUR LAST 

CHANCEL 

TLOSED,.. MAYBE sand 

  

    
COPR. 1052, KING FEATURES SYNDICATE, int, WORLD RIGMTS RESERVED. 

— Djika aku dapat mener — Tidak Rogers. Djangan djalan 
kan akalmu djuga! djang 'dinamit masuk dalam" 

saluran dan terus mentjapai ' — Kapten Gunn! Hilanglah hara 
pintu jang tertutup itu, boleh pan kita ig' terachir. 4 
djadi.... (pikiran Roy). 

5-7-9- 4 LIA DIZON - TEODY BALERMINO 
84 Marie,Montenegroz- AlfonsojCarvajal. . Ae 

V 1 (E EK 1224 Film! Philipina terbesar : 
739 E.NUS Ah Tua 2 berbatasan Model 

» VENUS" Dewi dari ketjantikan hilang, maka atas 
printahnja JUPITER - MARS dan VULCAN harus men- 

tjarinja, walaupun mareka harus mengurbankanpja djiwanja 

sekalipun. 

Royal Ini malam d.m.b. (u. 13 th.) 

5, —7.—«9,— Mark Stevens — Robert Douglas. 

»T ARGET: UN KN
,O W N" 

Roxy 
7: —:9 

  

lai malam premiere |u. segala um.) 
Pat O'Brien o- Glena Ford 

Fiight) Lieutenant 
Film peperangan baru — Gempar | 
    

    

Druk, VII No, 684/ILI/A/718 

D krrNIrkk 

1 Hornbiower' 

  

. - . 

Utjapan terima kasih 
Kepada sekalijan Saudara, Njonjah dan Nonah jang telah 

memberikan sumbangan berupa barang-karangan hunga-uang 
maupun tenaga pada perajaan perkawinan anak saja di kam- 
pung Pendrikan-Utara 49 pada tg. 14 malam 15 Oktober 1952. 

Keluarga: 

  

HARDJOWISASTRO, 

  

Baru terima : 
DUCO- SPUIT berikut dynamo pakai tenaga listrik ha- 

nja 25 Watt. Kluaran Europa untuk tjat Sepeda, 

Meubel, Betjak, Sepeda Bermotor, d.L.l. 

KLAXGN 4- BATTERY untuk bromfiets. Kluaran Eng- 
land. Untuk djual lagi dapat potongan baik, 
Persediaan terbatas. Harga murah, 

Toko ,,EXCELSIOR” N. V. 
Purwodinatan 36 — Telp. 1997 Semarang. 
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BESOK MALAM | SELIKII aki a .omoN:| 

  PESARI 

Rex” 
4.30-6.45-9.00 

P7 in) 
Satu Drama- 

tic-Film jg 

terbagus dim 

th. 1951 hing- 

ga merebut 

8 Awards 

Wioner, 

Vivien Leigh 

jang mengem- 

  
parkan dim 

film 

.Gone with 

ihe Wind” 

.Samson 

and Deiliah" 

dan ,Cap. 

  

mengundjukan 
dim ini film 
suatu prestatie 

jg menadjub- 
kan Lincaras 

Pena dan daa 
Perkataan , 5 MU 

tak sanggup i Uh 
melukiskan $ 5 

keovagusan- : 
LDEN scnren 

MALAM Pencgab: S Ta Sem us OOM FOR ONE MORE” 
mORION"“ Inimalam d.m.b. | Besok malam premieres j 

5.- Te As M3tb)) METREPOLE 5-7.-9.- (13 th) 
! Red Skelton - Ann Sothern 

,Panama Hatti' 
INI MALAM 

nja ioi film! 

  

INI 

  

sohor dgn Lagu2 jg Populair ! 
,Kasma Booty » Djuwita | 
P, Ramlee 

DJAGALAN 7.-9.-(13th) |'Ini malam pengabisan: 
Film Tiongkok Paling Baru | ' Dale Robertson-Joanne' Dru 

» MU CHIEN“(IBU) |: Return af the Texan? 
Akao datang: Pilm Pecaay jany Paling hebat! 

M-G- M3 13 SIGN v INToiB RIT TANY ' Tuyasdi Bretagae 

AKAN DATANG: Betty Grasle - Macdonald Carey” 
Techaicolor ,Meet Me After the Show" 
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Ta RR us uas uan ma am uan 

  
Film Indonesia Paling :ter- 

  

     

    

      
 


