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22.00 telah terdjadi pembunuhan 
“atas diri 2 

“dari Makassar. 

“akibat luka? terkena tusukan pi- 

  

  

     

  

   

Penerbit 
Penjelenggara : 
Alamat 3 
Tiipon ta 

Sa 

Harga Lengganan (bajar 
Rp. 11,— luar kota Smg. 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. | 

Ine P 

      

     

    

   
Sekai 

konsinjir 
ka Jang Bert td 

    

   meninggalkan 
ka jang bertugas melakukan pen 
djazaan dan : rainja. Sementa 

    
   ra itu sepand 

jang dapat dikum 
Lan »Antara”) 0d 

i juga telah dilakukan 
.1fasi terhadap anggota2 angk: 
“per ang dalam daerah Djakart 

Raya. Pihak Komando 
ter Kota Besar r 
tentang hal en na 
bersedia mendjawab 
dan tidak pula bersedia 
rikan sesuatu keterangan. 

Dikabarkan, bahwa didjalan2 ra- 
ya dan lain2 tempat jg-biasanja ter 
lihat banjak anggota? angkatan pe- 
rang dan anggota2 kepolisian, mti- 
lai tanggal tsb tampak sepi. 

Konsinjasi ini, memurut  ketera- 
ngan selandjutnja, akan berlangsung 
sampai tgl. 24 Oktober jg akan du- 
tang.- ak 

Dalam pada itu pihak kepolisian 
atas pertanjaan hanja menerangxan, 
bahwa konsinjering ini bersifat tin- 
dakan .routine” jg sewaktu? didja- 
lankan. h 
Apakah mulai dilakukannja konsi 

njasi pada tgl..17 Oktober ini ada- 
lah suatu kebetulan sadja, ataukah 
berdasarkan suatu pertimbangan ter 
tentu, tidak diketahui. 

Djuga di-lain2 daerah di 

Lain keterangan lagi menjata 
kan, bahwa tindakan meng-konsi 
njir anggota? “dari -“alat2 kekuasa 
an negara djuga terdjadi dilain? 
tempat dan daerah di Indonesia. 

Tentang hal ini, dari pihak ber 
wadjib sama sekali tidak ada se 
suatu keterangan. (Antara). 

    

    

  

PEMBUNUHAN TERHADAP 
ANAK BUAH KAPAL 

sORANJE”. 
Didalam pasar Kodja, £ Tg. 

Priok, : -baru2 ini kira-kira “djam 

anak buah kapal 
»Oranje” jang kini sedang berla- 
buh di Tg. Priok, dilakukan oleh 
'seorang bernama Saleh, berasal 

Satu diantara 2 anak kapat ter | 
sebut, jang bernama Suri, me- 
ninggal dunia pada saat itu djuga 

| Hetami. : 
2. Purwodinatan Utara No. 11 

| Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

dimuka) Rp. 10.— dim kota Smg. 
(ditambah Rp. 0.30 utk, meterai), 
1. Harga etjeran 60 sen per lembar 

Sastroamidjojo. Ym 10) 
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Bea an an 

Hari Kemis tanggal 15: Oktober 
S. Cimming telah menjerakkur 
Sukarno. U patja 

Gambar: Setelah 1 

Insiden Tersendiri 

Kalau Pemilihan 

guez menjatakan, bahwa kepala s 
djenderal major Calixto Dugue t 
36600 putjuk karaben ke Capiz, 

sebuah konperensi 

Dikatakan, bahwa pengiriman 
3600 putjuk senapan ke Capiz, di 
mana katanja tak ada depot tentara, 

Indonesia-BId 
Akan Mengadakan Per- 
mufakatan Mengenai 
Peristiwa Penjitian 

A munisi-Sendja'a 
MENURUT kabar jang dida 

pat ,,Antara” Amsterdam, maka 
antara pihak. -Belanda-dan Indon safa “staf: okatan 3 Ka £ 
nesia akan diadakan permufaka de 2 ss 
tan tentang peristiwa penjitaan 
oleh pemerintah Indonesia terha 
dap sedjumlah besar amunisi dan 
sendjata2 jang diangkut dengan 
kapal ,,Yalisse” dan ,,Blitar” da 
ri Nederland untuk Irian Barat. 

Sebagaimana diketahui dalam 
bulan Desember 1951 ketika ka 
pal2 tersebut singsah di Djakarta     sau belati. sedangkan seorang | 

laimnja, Sobran, mendapat Juka? | 
berat: keduanja kemudian diang- 
kut kerumah sakit umum pusat: | 
sipenjerang ditangkap. f 

Menurut keterangan,” pembu- | 
“muhan itu disebabkan oleh rasa ! 
dendam. 

nisi dan sendjata untuk Angka 
fan Darat, Laut dan Polisi dan 
pertikelir Belanda di Irian Barat 
sedjumlah beberapa ribu peti disi 
ta oleh pemerintah Indonesia. De 
mikian ,,Antara” kawatkan dari 
Amsterdam. (Antara). 

  

Merosotnja Harga Bahan 

Mentah 
Besar Pengaruhnja Atas Rentjana Colom- 
'bo—Konperensi 

Didunia 

Berikutnjz Akan 
Berlangsung Di Ottawa 

KONPERENSI RENTJANA COLOMBO, jang diselenggara 
kan di New Delhi dan dihadiri oleh: wakdl2 15 negara, Sabtu jl. 
telah bersepakat bahwa pemberian bantuan dari Juar negeri ke 
pada negeri2 Asia Tenggara itu harus dilardjutkan, dibawah pro 
jek Commonwealth jang meli puti djumlah uang sebesar 
£1.868.060.000, dalam angka2 jang sekurang2nja sama besarnja 
dengan djumlah2 jang diberikanketika tahun2 jang pertama dari 
pada Rentjana Colombo. 

(Dalam sidang penghabisan ta 
di, konperensi menerima baik ren | 
tjara2 jg. termaktub datam lapo- | 
ran tahunan ke-2, jang mengata | 
kan, bahwa  merosotnja harga? ' 
bahan2 mentah didunia itu besar ' 
pengaruhnja atas operasi2 Ren 
tjana : Obloibon An 

Kemerosotan “harga - bahan? 
mentah telah memukul  negeri2 
penghasilnja, akibatnja ialah bah 
wa mereka harus. bekerdja de 
ngan sumber2 jang sangat ku | 

   

  

Belum Lupa Pa- 

da Kawannja | 
Presiden Eisenhower telah 
berhenti sedjurus ketika ber 
kundjung ke Abilene, Kan | 
sas pada hari Djum'at an 
tuk menganugerahkan tjium 
dipipi kenalan lamanja dise 
kolah menengah. Peristiwa 
itu terdjadi  didjalan raya, 
Mrs, Saldys Brooks herlari- 
lari untuk memperlihatkan 
dirinja didjalan raya ketika 
mobil. Eisenhower | Tiwat 
Finsenhower memberi perin 

herbenti, kemudian menge | 
Inarkan kepalanja dari sam 
ping mobil untuk mentjium 
njonja kawannja lama jang 
berambut  djagung dan ber: 
konde ,,Pompadour” itu. 

Pelajan2 di Gedung Pu 
tih menjatakan, bahwa" se 
pandjang mereka tahu, Kisen 

tah kepada | sunirnja matuk | Peristiwa Israel - Jordania Merupakan Antjaman Dunia 

rang djika dibandingkan dengan 
dahulu. 

Negeri2 jang bersangku- 

tan harus berusaha keras. 
Laporan tadi' seterusnja — menjata- 

kan, apabila orang menghendaki s1 

paja program2 ' perkembangan itu 

tetap dilangsungkan ' dengan tjepat- 

nja, maka sudah “djelaslah bahwa 

negeri2 “Asia Tenggara perlu berusa 

ha sekeras2nja untuk mengerahkan 

sumber2nja.” 

Adalah" suaru kenjataan “bahwa 
Asia Tenggara membutuhkan bantu 

Han dari Inarz tetapi suatu kenjataan 

pula bahwa sebagian besar: dari pro 

gram perkembangan ekonomi di. ne 

ber2 negeri masing2.” 
“Laporan tadi menundjukkan, hah 
wa djumlah bantuan dan pindjaman 

ig telah diberikan oleh negeri2 di 

'Iuar Asia Tenggara  sedjak  achir 

11950, seluruhnja ada lebih dari 
| £ 360.000.000. Pertolongan ini ber 

New 
Serikat 

Kanada, 
Amerika 

asal dari Australi, 
Zealand, Inggris, 

(dan Bank Dunia. | 
| Konperensi Rentjana Colombo jg 

berikutnja, akan diselenggarakan di 
Oittawa, "Kanada, dalam bulan Sep- 
'tember 1954. 

dutabesar Amerika jang baru," Hugh 
" menjerahi surat2 kepertjajaan kepada Presiden 

ra ini dihadliri antara lain oleh perdana menteri Mrs Ali 

Sukarno dan duta“ Cumming bertjakap-tjakap. 
F : 2 

Mendjelang 
Umum: Di 

barang angkutannja berupa amu | 

8eri2 itu harus berasal dari sum" 

) Cumming Meng: i 
hadap Presiden 

  

tpatjara penjerahan selesai Presiden 

da hari Djum'at jl. menjatakan, 

d - 

Dalam pada itu Ikeda  mene 
gaskan pula, bahwa pembesar2 
Amerika Serikat  sebaliknja dju 
ga telah memberikan beberapa 
saran dalam hal ini. 

Ikeda memberikan keterangan 
tersebut kepada pers berkenaan 
dengan perundingan2  Djepang/   

Pemilihan 

Pilipina 
Terdjadi Terus- 

Menerus—Umum Di Manila Chawatir 
Umum Mendjadi 

Hari Pertumpahan Darah 
KETUA PARTAI Nasionalis Pilipina senator Eurogie Rodri 

taf angkatan perang Pilipina 
ciah memerintahkan pengiriman 
propinsi dikepulauan Visayan un 

tuk tudjuan2 politik, Keterangan itu diutjapkan Rodriguez dalam 
para pemimpin koalisi bertempat dikediaman 

djendera! Carlos Romulo, pemimpin kampanje pemilihan. 

akan tjukup untuk mempersendja- 
tai 3 buah bataljon pertempuran. Ia 
tidak ragu2 lagi bahwa “karaben? 
itu akan digunakan oleh orang2 par 
tai Liberal untuk mengatjaukan pe- 
milihan2 pada hari pemilihan nanti. 

i Rodriguez. selandjutnja  menerang- 
kan bahwa ia mendapat laporan? 
bahwa sedjumlah karaben2 telah pu 
la dikirim kepropinsi2 lainnja, seper 

(ti Ho Ho, Negros, barat Negros, ba 
| rat Cavite dan Pengusiran atas pe- 
' rintah- Dugue. ng 

Kechawatiran mendjelang 
pemilihan. 

djenderal major Calixto Dugue 
tidak mau menjatakan segera apa 
kah ia akan mendjalankan kekua 
saannja untuk memanggil lebih 
banjak pasukan, Dalam pada itu 
|insiden2 tersendiri2 terdjadi te 
|yus-menerus, sehingga umum di 
| Manila semangkin chawatir ka- 
|'au2 hari pemilihan umum akan 
|mendjadi hari tegang dan mung 
kin hari pertumpahan darah, di 
mana orang2 partai bersendjata 
.akan menahan pemilih2 dari ko 
tak2 pemilihan. 

Akan tetapi bukti2 jang kong 
krit tak ada bahwa ada rentjana2 
serupa itu dari fihak partai Li 

| beral jang berulang-ulang menga 
pnya tuduhan dari kaum nasiona 
(Iis. 
| Berita selandjutnja — mongata 
kan, bahwa presiden Ouirino pa 
da Sabtu siang jl. bertolak ke-pro 
| pinsi2 di Visayan Tengah, sedang 
| Magsaysay menurut rentjana- pa 
|da hari Senin akan bertolak ke 
Hanobinsia Luzon dibahagian uta 
ra dalam  perdjalanan keliling 
kampanje jang terachir. (UP). 

  

Pernjataan 
PW. 

Mengenai Surat Djaksa 
Agung 

BERHUBUNG dengan surat 
Djaksa Agung tertanggal 10/10 
perihal pemberitaan kepada PWI 
untuk diuruskan kepada para 
wartawan, PWI mengemukakan 
pendapatnja, bahwa organisasi ter 
sebut dapat menghargai surat 
Djaksa Agung, djika maksudnja 
terbatas pada seruan, tetapi meng 
anggapnja sebagai pelanggaran 
terhadap kemerdekaan pers, dji 
ka dimaksudkan sebagai peringa 
tan (jang disertai antjaman). 
PWI menganggap, bahwa fasal 33 

UUDS, jg disebut oleh  Djaksa 
Agung sebagai dasar untuk dapat 
melakukan  pembatasan-pembatasan 

(terhadap pelaksanaan fasal 19 (ke- 
Panerdekaan menjatakan pendapat), 
hanja dapat digunakan, djika pem- 
batasan? jg dimaksudkan itu di la- 

| eiaca dengan suatu undang2. Fa- 

  
Isal 181 ,.Rechterlijke 
jg dilahirkan pada tahun 1848 di 

| anggapnja sudah. terlalu djauh ke- 
'tinggalan dan tidak lagi sesuai dgn. 
alam negara kita sekarang. Pada 

!achirnja diulangi lagi desakannja ke 
' pada Pemerintah: 

I. supaja pemerintah segera me- 
ingeluarkan undang2 pers ig bersum 
iber kepada hak2 kemerdekaan ber- 
fikir dan kebebasan mempunjai ser 

.ta mengeluarkan pendapat sesuai de 
ngan fasal 18 dan 19 UUDS, dan 
2, supaja undang2 nasional segera 

| terwudjud. 

Organisatie” 

Amerika jang dibuka 2 minggu 
jang lalu dikementerian luar nege 
ri Amerika Serikat. 

Menurut Ikeda, pembitjaraan2 
jang bertalian dengan masalah2 

  

Keamanan 

Sulawesi Sit. 
Dibitjarakan Oleh Instan- 

| Kehendak 
Terhadap Djepang 

Supaja Memperbesar Pasukannja — Dari 110.000 
Mendjadi 350.000 Orang — Djepang Menjetudjuinja 

Karena Memperlukan Bantuan Amerika? 

  

djuk kepada pembesar2 Amerika Serikat, bahwa 
dia memperbesar pasukan2 perta hanannja, | 

tu jg 

8. 

BODJONG 23 SM G. PHONE 2038 

  

    
  

DALAM PERUNDINGAN 2 Amerika/Djepang jang kini se 
“berlangsung di Washjzgton, pihak Amerika Serikat kabarnja 

telah menjarankan, supaja Djepang dalam waktu jang dekat mem 
| perbesar pasukan2 keamanan nasional-nja 
| mendjadi 350.000 orang, sedangkan pihak Djepang rupanja 
menjatakan kesediaannja untuk berbuat demikian. Hatayo Ikeda, 
utusan istimewa perfana menteri Djepang Shigeru Yoshida, pa 

dari 110.000 orang 
telah 

bahwa ja telah memberi petun ' 
Djepang berse 

ekonomi “dan pertahanan  Dje 
pang ini mungkin akan berachir 
minggu depan. 

Lebih besar dari rentjana 
Djepang. 

Meskipun mengenai masalah  per- 

tahanan “ini Ikeda sangat hati2 da- 
lam memberikan keterangannja, na- 
mun kalangan jg mengetahui di 

Washington menjatakan, — bahwa 
pembantu menteri luar negeri Ame- 
rika Serikat urusan. Timur Djauh, 
Walter Robertson, dalam pertuka- 
ran fikiran jg diadakan dalam ming | 
gu ini kabarnja telah menjarankan, 
bahwa Djepang dalam djangka wak 

pendek. harus memperbesar 
»pasukan2 keamanan  nasional”-nja 

dari 110.000 orang opsir dan anak 
buahnja mendjadi 350.000. 

Rentjana pertahanan Djepang sen 
diri kabarnja adalah tidak seluas jg 

disarankan oleh pihak Amerika Se-   si Ter inggi Militer-Sipil 

Hari Sabtu jl. instansi terting 
gi militer dan sipil membitjara 
kan soal penjelesaian keamanan 
di Sulawesi Selatan sedjalan de 

kundjung ke Sulawesi Selatan ba ' 
ru2 ini. Dalam pertemuan itu ha 
dir pembesar sipil dari propinsi 
Sulawesi, Komando TT VII, Ko 

an dil. 
Seperti diketahui dalam pidatonja 

Presiden telah mengadjak pemimpin 
gerombolan bersendjata Kahar ah 

  
zakar “serta “pengikut2nja 

ikembali kedjalan jg benar guna” 
' negakkan keamanan. Put 

Dalam pada itu pihak resmi me- 
nerangkan, bahwa ada tanda2 ga - 
to Presiden itu akan ditaati oleh se 
tengah gerombolan bersendjata. Dan 
letaknja persoalan “adalah bagaima- 
na stjara2. menerima mereka - nanti 
dengan sebaik2nja. 

Lebih landjut pihak “resmi akan 
mengadakan  pembitjaraan dengan 
pemimpin2 partai jg telah menanga 

tangani pernjataan bersama menge- 
nai soal penjelesaian keamanan Jan 
soal2 politik Jainnja. 

    

Persetudjuan 
Pramnfjis- 

Kambodja 
Ditanda Tangani Malam 

Mingou il.? 
Berita2 jang biasanja dapat di- 

pertjaja dari Pnompenh dan jang 
sampai di Saigon pada hari Sab- 
tu jl. mewartakan bahwa delega- 
si2 Perantjis dan Kambodja jang 
merundingkan soal kemerdekaan 
Kambodja pada hari Djum'at jbl 
praktis telah mentjapai penjele- 
saian semua perbedaan paham 
tentang soal pengoperan kekuasa 
an militer dari Perantjis kepada 
Kambodja. : j 

Seperti diketahui “hanja  penje- 
lesaian soal pengoperan kekuasaan 
militer itu menghalang2i bahwa ter 
tjapai persetudjuan antara Kambo- 
dja dan Perantjis mengenai soal ke 
merdekaan Kambodja. Perintjian ter 
achir tentang pengoperan itu akan 
dibitjarakan dalam sidang pleno pa 
da hari Sabtu jl. dan diduga bahwa 
persetudjuan tsb ditanda-tangani di 
Pnompenh pada malam Minggu jl. 
oleh delegasi2 Perantjis dan Kam- 
bodja. , 

ROMBONGAN PEM. INDONE 
SIA BERKUNDJUNG KE 
KUTJING-SERAWAK. 

SUATU ROMBONGAN - perutu- 
san pemerintah Indonesia jg terdiri 

dari residen ' Kalimantan Barat dgn. 
stafnja, komandan resimen infantz- 
ri 20 dengan perwira stafnja, kepa- 
la polisi wilajah Kalimantan Barat 
dengan stafnja, pun turut serta se- 
orang pegawai tinggi dari kemente- 
tian luar negeri di Djakarta jg ber- 
djiumlah 14 orang berangkat dari 
Pontianak menudju Kutjing Serawak 
pada siang hari Kemis jl. dengan 
menumpang sebuah kapal milik pe- 
merintah Kalimantan Barat, .,Al- 
kai.” Sebagaimana diberitakan, oleh 
pemrintah Inggris di Kutjing Sera- 

iwak telah disampaikan suatu unda- 
ngan kepada pemerintah Indonesia 
di. Kalimantan Barat untuk mengha 

|diri suatu perundingan ig diduga me 
|ngenai garis2 perbatasan antara pc- 

mando Resimen XXINI, kepolisi | 

e|Menurut Ikeda, keadaan jg demiki- 
. an ini. hanja bersifat sementara, ka 

selandjutnja ngandung : 
menghendaki, bahwa Djepang ha-kabar2, bahwa 

rikat ini. Angka mengenai pasukan2 
darat  Djepang jg dulu telah ber-! 
lang-ulang disebut “ialah “220.000 - 
orang. 

Seperti telah kita kabarkan, soal 
bantuan “ekonomi Amerika Serikat 

t 

njak tergantung kepada 'penjelesaian! 
sgal pertahanan ini. 

Masalah2 ekonomi 
dihadapi Djepang. 

| Tentang pembitjaraan2' mengenai : 
masalah ekonomi, Ikeda mengingat 
kan, bahwa dimasa jg lampau per- 
ekonomian Djepang senantiasa di 
tindjau dalam hubungan dengan pe 
sanan2 Amerika Serikat di Djepang. 

ngan pidato Presiden ketika ber | kepada Djepang dimasa depan ba-,"9, didalam »zone B daerah 

jang 

  

rena perkembangan? 

trus mulai memikirkan kepada pasa 
'ran2nja diluar .negeri, terutama se- 
kali di Asia Tenggara. 
Dan dalam usaha memperkem- 

bang pasaran?nja di Asia Tenggara 
itu, demikian Ikeda, maka pembata 
san2 atas perhubungan dagang anta 
ra Djepang dan RRT mendjadi sua 
tu soal jg lebih meminta perhatian 
Djepang. Dalam hubungan ini Ike- 
da kemudian menekankan tiga soal 
ig merupakan inti dari pada masa- 
lah2 ekonomi -jg dihadapi Djepang 
sekarang dan “dimasa depan, jaitu! 

1. perlunja Djepang mengam 
bil bagian dalam pembangunan 
kembali Korea 2. kewadjiban2 
Djepang terhadap luar negeri, ter 
utama sekali jang bertalian de 
ngan pembajaran pengganti keru 
gian perang kepada Filippina, 
indonesia dan Birma, jang me 
merlukan djumlah jang tidak se 
dikit, dan jang bertalian dengan 
kewadjiban membajar - kembali 
bantuan jang telah diberikan 
oleh Amerika Serikat selama pen 
dudukan, jang menurut tafsiran 
berdjumlah tidak kurang 2 mil 
liard dollar: 3. penglaksanaan pro 
gram pertahanan Djepang dalam 
hubungan dengan soal bantuan 
M.S.A. 

Program pertahanan dalam 
perintjian. 

Mengenai soal jang terachir 
inilah Ikeda ' menerangkan kepa 
da pers tadi, bahwa pemerintah 
Amerika Serikat telah mengemu 
kakan beberapa saran dan bah 
wa Djepang telah menjatakan ke 
sediaannja untuk memenuhi sa 
ran2 itu. 

Ditambahkannja, bahwa ke 
dua belah pihak telah bersepakat 
untuk mempeladjari program per 
tahanan ini dalam  perintjiannja, 
Jaitu mengenai angkatan darat, 
angkatan laut, angkatan udara 
dan pasukan2 pelindung pangka 
lan2. 

Jang masih akan dibitjara- 
“kan 

Menurut rentjana, 
Selasa jad. Ikeda akan menga 
dakan pertemuan lagi dengan 
Walter Robertson pada hari Se 
lasa jang akan datang. 
“Dalam pembitjaraan ini kabar 

nja akan dibitjarakan upaja2 da 
lam-negeri jang bertalian dengan 
3 soat tadi, diantaranja soal me 
"narik modal ' Amerika ke Dje 
pang, soal pindjaman  partikelir 
dan soal bantuan tehnik untuk 
memperbesar dan memodernkan 
industri Djepang. (Ant.-AFP). 

pada hari 

Pengurus Besar Persatuan Guru 
Republik Indonesia akan mengada- 
kan Konperensi. dengan Komisaris?   merintah Republik Indonesia dan 

pemerintah — Inggris di Kalimantan 
Barat dan Utara, perbaikan menara 
Tandjung Datuk dan sebagai kundju 
ngan persahabatan, demikian diwar 
takan oleh koresponden. P.I. Aneta 

ai Pontianak. 
  daerah dari seluruh Indonesia mulai 

tg. 19 sampai 22 Oktober di Horel 
Lembang (sebelah Utara Bandung). 

|. Dalam konperensi itu akan dibitja 
rakan soal2 jg. bertalian dengan or- 
ganisasi, pendidikan dan status Dja 
watan PPK Propinsi, 

    

PEMERINTAH PERANTIIS ma 
(lam Minggu jl. mengumumkan, bhw 

Perantjis akan merngadjukan  masa- 
lah serangan Israel terhadap Jorda- 

'hia kepada Dewan Keamanan, seba 

Pgai suatu antjaman' terhadap perdas 

matan dunia.   hower hanja' satu kali pergi |! 
bersama dengan Mrs, Brooks, | 
ketika mereka masih duduk 
dibangku sekolah menengah,     
  

Sementara itu berita AFP dari 
New York mengatakan, bahwa ' Ame 
rika Serikat, Inggris dan. Peranfjis 

hari Sabtu jl. telah memutuskan "un 
tuk menjerahkan insiden  perbata- 

san Jordania-Israel (insiden Gibya) 

kepada Dewan Keamanan, jg mung 
kin sekali akan bersidang pada hari 
Senen. 3 Besar berpendapat, bahwa 
Kepada Staf PBB di Palestina, ialah 
Djenderal Vagn Bennike,  hendak- 
nja datang dimarkasbesar PBB di 

| New York, untuk memberi laporan 
mengenai keadaan disana. 

1 
Selandjutnja berita AFP dari “isi 

Aviv mengatakan, bahwa kalangan? 

politik dikota jg terbesar di Israel 

rangan Israel terhadap desa Jorda- 
nia Oubya, hari Rebo jl. 

Kalangan? tadi ramalkan, bahwa 
negara2 Arab akan  mengexploitasi 
insiden tadi sepenuhnja, Mereka ke 
mukakan, bahwa ketika beberapa 
waktu jl. terdjadi pembunuhan atas 
diri beberapa puluh kolonis Jahudi 
di Israel “oleh orang2 Arab 'ig me- 
njelundup kesana, tidak--menimbal- 

ini sangat chawatir akan akibat2 jglkan badai "protes -sapettiwu sekar 
| ditimbulkan diluar negeri karena se ini, Pam Batoveasoh Loe 

Me anna 
nya Kunaten an Watanchepeah 

| 
|. Diwartakan seterusnja, bahwa ten 
tara Syria kini sudah mulai menf- 

| gali parit2 pertahanan didekat tapal 
| batas Israel, sebagai persiapan utk. 
| menghadapi segala kemungkinan. 

| 
Pemerintah — Libanon — sementara 

Litu dengan resmi menjatakan, bah- 
| wa agresi Israel terhadap — wilajah 
|Jordania itu merupakan  antjaman 

crhattgp perdamaian di Timur Te- 
an berseru supaja 3 Besar 

    

   

pi | Amerika Tiga Besar 

  

Membitjarakan Masalah 
Trieste, Djerman Dan 

Israel-Jordania 

MENTERI2 luar negeri 3 Be 
|sar hari Djum'at telah membitja 
rakan djawaban terhadap nota 
Sovjet jang  terachir mengenai 
masalah Djerman, masalah Tries 
te, dan insiden2 antara Israel dan 
Jordania: demikian menurut ko 
munike bersama jang diumum 
kan semalam. ' 

Komunike itu mengatakan, 
bahwa  konperensi itu mulai pe 
rundingan2nja dengan membitja 
rakan djawaban terhadap nota 
Sovjet pada tgl 26 September jl. 
dan masalah Israel/Jordania. 

Perundingan? itu dilandjutkan 
hari Sabtu jl. Demikian AFP. 
an AFP. 

Menteri negara Djerman 
Barat ke London. 

Sementara itu oleh UP diwar 
takan, bahwa PM Djerman Ba 
rat Konrad  Adenauer kini se 
dang mengirimkan Menteri Nega 
ranja, Walter  Hallstein, ke Lon 
don hari Sabtu jl. dengan mak 
sud agar ia dapat memberitahu 
tentang djalannja  perundingan2 
kepada Adenauer. (Ant.-AFP). 

Ketegangan Jugo dan Ita- 
lia mendjadi reda. 

Selandjutnja “ diwartakan  ketega- 
ngan sedikit mendjadi reda di Tries 
te dan didaerah Gorizia jg berba- 
tasan dengan Italia. Demikian di da 
pat berita semalam tentang keada- 
an2 di Trieste selama beberapa hari 

jg terachir. Ada anggapan bahwa 
terutama datangnja 3 buah korvet 

Jugoslavia untuk mengoper. patroli 
pantai antara Capodistria dan Pira- 

bebas 
Trieste, adalah suatu tanda tentang 
redanja ketegangan2 antara peme- 
rintah2 Italia dan Jugoslavia. Tiga 
buah korvet tsb menggantikan ka- 
pal2 torpedo jg mempunjai ketjepa- 
tan tinggi jg tadinja melakukan pa- 
troli pantai diatas. (Antara-AFP). 

DALAM PYRAMIDE CHEOPS 
AKAN DIPASANG LIFT. 
Pers Mesir pada hari Rebo 

memberikan komentar jang me 
kemarahan terhadap 

dibagian Utara 
dari pyramide besar di Cheops 
akan dipasang 3 buah lift untuk 
kepentingan. kaum  pelantjong. 
Didapat" kabar, “bahwa “pemerin 
tah Mesir kini baru "mempetadja 
ri rentjana itu dan belum lagi 
memberikan persetudjuannja. Di 
katakan djuga bahwa ahli2 Italia 
akan didatangkan untuk membuat 
perkiraan beaja pekerdjaan tsb. 
HUKUMAN MATI BESAR- 

BESARAN DI KENYA. 
12 Orang pada hari Kemis 

akan dihukum gantung oleh Ing- 
gris karena terlibat dalam kerusu- : 
han2 di Lari pada tgl..26 Februa ' 
ri jang telah lalu. Mereka itu ter- 
utama dituduh bersalah karena 
membunuh Penina, isteri kepala 
suku , jang bernama - Charles J. 
Konye. Lebih djauh diwartakan 
dalam rangkaian pemeriksaan2 
dewasa ini 109 orang telah dite- 
tapkan mendapat hukuman mati. 
Hukuman gantung hari Kamis 
adalah pelaksanaan jang perta- 
ma dari hukuman? tersebut. De- 
mikian AFP. 

  
ngan Kepala 

Israel Dituduh Mela- 
kukan Pembunuhan 

Jordania Memadjukan Protes Pada P.B.B. 

— Perbuatan Israel Merupakan Pelang- 
garan Terbesar 

JORDANIA pada hari Djum'at memadjukan dengan resmi 
sebuah protes kepada PBB terhadap ,.pembunuhan sefjara besar2 
an” atas penduduk Jordania oleh 

Protes mengatakan, bahwa perbuatan itu bersifat 
Israel. & 

agresi” 
dan pelanggaran terhadap gentjatan sendjata Israel-Jordania. Pro 
tes tsb. dikirim oleh menteri luar 
kawat kepada sekertaris djenderal PBB, dan diminta 

negeri Jordania dengan seputjuk 
supaja ke 

terangan2 mengenai insiden Jordania-Israel ini diberi tahukan ke 

pada para anggota 

Pelanggaran bm 
Djurubitjara kementerian luar ne-' 

geri di London hari Djum'at menge 
tjam serangan Israel atas tiga buah 
dusun di Jordania itu sebagai ..pe- 
langgaran terbesar jg baru kali ini 

terdjadi “atas sjarat2  perdjandjian 
gentjatan sendjata.” Dikatakan bah- 
wa perbuatan serupa itu hanja mem 
bahajakan perdamaian didaerah jg 
bersangkutan. - Djurubitjara ' menam- 

bahkannja bahwa kepada dutabesar 
Inggris di Tel Aviv telah diberikan 
instruksi untuk menjatakan kepada 
pemerintah Israel mengenai ,.kesedi 
han pemerintah Inggris atas sera- 

ngan jg agaknja direntjanakan itu.” 
Berita lain mengatakan bahwa du 

tabesar Israel untuk London Eliahu 
Elath diminta datang kekementerian 
luar negeri pada Djum'at siang oleh 
menteri negara Selwyn Lloyd. Ka- 

barnja wakil tertinggi menteri luar 
negeri Anthony Eden itu telah mem 
beri tahukan kepada wakil Israel ta 
di, kesedihan Inggris atas terdjadi- 
nja peristiwa tsb. 

Menurut keterangan2 jg diterima 
di London, djumlah penduduk du- 
sun Ouibya disebelah timur Lydda 
jg mendjadi korban serangan ada 41 
orang. : 

Daud 

Beureueh 
Berssmbunji Di Atjeh 

Pidie ? 

DENGAN. pesawat udara tgl. 14 

Oktober jl. telah tiba dari  Kotara- 
dja “dineMedan “bupati « kabupaten 
Atjeh Besar Abdul Wahab, Koordi- 
nator Kepolisian  Atieh  Komisari: 
II Njak Umar, dan Letnan Kolonel 

M. Sutikho dari pengadilan tentara 

di Kotaradja. 
Tel. 15 Okt. jl pembesar2 dar 

Kotaradja itu telah mengadakan 
pembitjaraan dengan residen Daud- 

sjah kepala daerah. sementara pro- 
pinsi Sumatera Utara, bersama2 de- 

Kepolisian Sumatera 
Utara- Komisaris Besar Darwin Ka- 
rim, bupati jg diperbantukan kepa- 
da Gubernur Sumatera “ Utara me- 
ngenai soal keamanan Tk. Hana- 
fiah, mengenai situasi di Atjeh ket, 

ka ini. 

Atus pertanjaan, bupati  Abdu: 

Wahab terangkan, bahwa keadaan 
di kabupaten Atjeh Besar sudah bo- 
leh “dikatakan normal kembali. 

Komisaris Njak Umar terangkan, 
bahwa Dand Beureuh kini mungkin 
bersembunji di Garua atau Kota 
Bakti di Atjeh Pidie. 

  

Jugoslavia 

100.000 Orang Dike 

Menurut rentjana — Amerika/ Ing- 
gris jang diumumkan pada tanggal 
8 Oktober j.l. itu, kedua negeri ter- 
sebut akan menarik pasukan2 pen- 
dudukannja jang berdjumlah 7000 
orang dari zone ,.A” Trieste, untuk 
nantinja diganti oleh pasukan? Ita- 
lia, djika pemerintah daerah terse- 
but telah diserahkan kepada peme- 
rintah di Roma. Tetapi kini ternja- 
ta, bahwa pemerintah2 Amerika dan 
Inggris telah sangat memperketjil 
reaksi permusuhan dari pihak Yu-: 
goslavia jang dapat di-propokasikan | 
oleh tindakan demikian itu. Seba- 
gai telah dikabarkan, marsekal Tito 
dari Yugoslavia baru2 ini menjata- 
kan, bahwa ia akan mengirim - pa- 
Sukan2nja kezone ,.A” djika serdadu 
serdadu Italia mengindjakkan 'kaki- 
nja didaerah itu. 

Djalan keluar, 
Sebagai satu djalan keluar dari 

.dilemma” ini, pihak Serikat mung- 

kin sekali akan menjerahkan penga- 
wasan sipil zone tersebut kepada 
Italia, tetapi dengan sjarat, — bahwa 
untuk sementara ini serdadu2 Italia 
tidak dibolehkan memasuki  wilajah 
tadi, 

Para menteri luar negeri 3-Besar 

mungkin akan memutuskan “ pula 
untuk mempertahankan sedjumlah 
serdadu Inggris dan Amerika untuk 
memelihara perdamaian didaerah 
tersebut djika pemerintah sipil nanti 
telah diserahkan kepada Italia. 

Yogoslavia siapkan tenta- 
ranja, 

Dari Belgrado, wartawan UP 
sementara itu mengabarkan, bah- 
ma Yugoslavia sekarang sedang 
memperkuat tentaranja jang ak- 
tip hingga sepertiga dari seluruh 
kekuatannja, sementara menung- 

Tentara Ijadangan 

SALAH SATU putusan pertama jang mungkin akan diambil 
oleh para menteri luar negeri 3-Besar jang sebagai diketahui mulai 
bersidang di London pada hari Djum'at, ialah untuk memperlunak 
rentjana Amerika dan Inggris mengenai Trieste jang telah menim- 
bulkan reaksi hebat dari Yugoslavia itu, demikian menurut 
ber2 jang biasanja dapat dipertjaja di Londgn. Menurut sumber2 
tersebut jang terutama akan dihilangkan ialah segala risiko 
mungkinan terdjadinja bentrokambersendjata antara serdadu2 Ita- 
lia dan serdadu2 Yugoslavia didaerah sengketa tadi. 

"ri semua pasukan bersendjata Yu 

  gu bagaimana Konperensi 3-Be-   unbil tindakan2 dgn segera,    

Sa ii sa 

sar di London nanti akan bertin- 

Mobilisir 

Kut
ai 

nakan Dinas Militer 

suni- 

ke- 

dak terhadap sengketa Trieste. 
Wartawan UP jang mengutip 

sumber2 jang mengetahui di Bel- 
grado mengatakan bahwa di Kro- 
atia dan Slovenia 2 hingga 3 ang- 
katan kaum fjadangan telah di- 
panggil dalam dinas aktip. Diba 
gian2 negara lainnja ahli2 militer 
djuga telah mendapat panggilan. 

Menurut penindjau2 jang me- 
ngetahui di Belgrado, kaum reser 
yis jang sekarang telah dipanggil 
ditaksir berdjumlah kira2 100. 
ribu orang, Kekuatan normal da- 

goslavia, termasuk angkatan laut 
dan angkatan udaranja menurut 
”faksiran2 jang mengetahui” ia- 
lah antara 300.000 dan 350.000 
orang. (Ant. Reuter) 

    

ROMBONGAN TERACHIR PE 
MUDA INDONESIA KE FES- 

TIYVAL BUKARES TIBA 
TGL. 22 OKTOBER. 

Rombongan pemuda Indonesia 
jang dalam bulan Agustus 1953 
menghadiri Festival Pemuda Se- 
dunia ke-IV di Bukares, tgl. 16 
Oktober berangkat dari ' Hong- 
kong dengan kapal laut menudju 
ketanah air. Mereka diharap ke- 
datangannja di. Djakarta pada 
tgl. 22 Oktober jang akan datang. 
Dengan pulang kembalinja rom- 
bongan tersebut maka semua pe- 
muda jang ikut serta dalam Festi 
val Bukares tersebut berada di- 
tanah air kembali. Sebagai dike- 
tahui telah sebagian dari rombo- 
ngan ke Bukares itu lebih dulu 
kembali, sehingga rombonsan jg. 
sedang dalam perdjalanan .kemba 
li tersebut merupakan rombongan   terachir, 

Dewan Keamanan. 

Bennike menemui P. M. 
“& Jordania. 

UP lebih landjut mengawatkan, 
bahwa pengawas tertinggi. PBB atas 
gentjatan  sendjata djenderal - Yan 

Bennike pada hari Djum'at telah me 
njeberang ke Jordania untuk berun- 
ding dengan perdana menteri Fawzi 
Ulkli, ig mengadakan. penindjanan 
atas dusun - Ovibya jg hantjur itu. 

Panitya gabungan gentjatan, sendjata 
hari kemarinnja dengan resmi menu 
duh Israel melakukan pembunuhan 
kedjiam?. Djumlah korban dikabar- 
kan ada 42 tewas dan 16 Iuka2. Be 
rita2 terachir mengatakan, bahwa 
djumlah korban ada 54. 

(Pia—AFPP). 
Dalam pada itu PM Irak  Edel 

Jamali kepada duta2 A.S. dan Ing- 
gris di Bahdad hari Djum'at jl me 
ngatakan bahwa Irak menganggap 

tindakan Israel di perbatasan Jorda- 
nia itu sebagai suatu pelanggaran jg 

langsung terhadap  pernjataan oleh 
3 negara pada tahun 1950. Kepada 
para duta itu Jamali mengatakan, 

bahwa pemerintahnja: ingin menanja 
kan tindakan2 apakah ig akan diper 
buat oleh pemerintah2 Inggris dan 

Amerika. 

Sementara itu sumber2 diplo- 
matik di Washington menjatakan 
pada malam Sabtu jl., bahwa me- 
nurut pendengaran mereka, kesa- 
tuan2 tentara Mesir telah disiap- 
kan berkenaan dgn. serangan jg. 
dilakukan oleh pihak Israei terha 
dap wilajah  Jordania, dimana 
menurut pihak Jordania telah te 
was mendjadi korban 54 orang. 

Menurut - kalangan itu, tinda 
kan Mesir ini diambil setelah pe 
nerintah Jordania.. minta, supa 
ia pasukan2 Mesir dikirimkan -ke--- ye 
daerah perbatasan Mesir. 

Sementara itu kalangan  diplo “ 
matik jang mengetahui  menjata 
kan, bahwa kepala2 staf dari ang 
katan perang negara2 Arab tidak 
lama lagi mungkin akan meng 
adakan pertemuan untuk membi 
tjarakan keadaannja. 

Hutan Ter- 

bakar 
Kerugian Ber-Djuta2 

Rupiah 

KEBAKARAN?2 hutan dibebe- 
rapa wilajah dalam Djawa Barat 
pada waktu belakangan ini terus- 
menerus terdjadi. Menurut beri- 
ta2 jang diterima oleh ” Antara” 
kabaran2 terdjadi antara lain pa- 
da. hutan2 dilereng Gunung Pa- 
pandajan sebelah tenggara, pada 
lereng2 Gunung Guntur. Ini ada 
lah didaerah kabupaten Garut. Se 
landjutnja djuga hutan2 dibagian 
barat-laut kabupaten  Tjiandjur 
jaitu didaerah Tjimatjan ada hu- 
tan jang luas, jang rusak Atrba- 
kar. Djuga didaerah Tjirebon ter 
djadi kebakaran2 hutan, jakni pa 
da lereng utara dafi Gunung Tje- 
remai dan dalam hutan djati diwi 
lajah Djatitudjuh. 

Inspeksi Kehutanan Djawa Barat 
belum menerima laporan tentang 
luas semua hutan jang rusak dima- 
kan 'api itu dan baru mengirimkan 
pegawai2nja untuk menjelidikinja. 

Mengenai sebab2 kebakaran itu, 
apakah dibakar atau terbakar, dju- 
ga masih dalam mpenjelidikan — dam 
tentang api dalam pada itu dapat di 
terangkan, bahwa karena “amat ke- 
ringnja ' musim kemarau sekarang 
ini, maka mudah sekali kebakaran 
hutan itu terdjadi. Dari Tjiandjur 
ada kabar, bahwa orang jang ter- 
sangkut' atau  bertanggung-djawab 
atas terdjadinja kebakaran hutan di 
daerah Tjimatjan itu sudah ditahan 
dan kini sedang diperiksa. 

Oleh karena belum diketahut 
rapa ribu hektar hutan “jang rusax 
dimakan api itu, maka djuga me- 
ngenai djumlah kerugiannja ' belum 
ada laporannja. Tapi menurut duga- 
an, kerugian akibat kebakaran hu- 
tan itu bisa djadi” berdjuta-djuta rus 
piah besarnja, apalagi kalau diingat, 
bahwa luasnja daerah kehutanan di 
Djawa Barat ini sudah djauh  ku- 
rang dari pada minimumnja, sehing- 
ga menjebabkan — kerusakan2 besar 
bagi daerah2 pertanian kalau hudian 
turun. (Antara). f 

be 

  

Mossadegh 
Dibukum Seamur Hidu p 

BEKAS PM Mossadegh dari 
Iran tidak akan.  didjatuhi huku 
man mati, tapi akan dihukum se 
umur hidup: demikian diterang 
kan oleh seorang resmi kalangan 
militer. Hal ini disebabkan, demi 
kian djuru-bitjara tsb., karena 
pasal 46 dari hukum pidana Iran 
menetapkan agar orang jang te 
iah. berumur 60 th. jang menda 
pat hukuman mati, diganti men 
tapat hukuman seumur hidup. 
Dewasa ini umur Mossadegh ialah 
12 tahun, (Ant-»AEP),   
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DPT BTI Kota Besar 
rang mengabarkan, b 

       
    

     

    

   

  

   

  

      
    

   

    

  

  

    
Djalan Malioboro 

Jogjakarta 
Sudah "Tidak Bisa Lagi Mendjadi Lapa- 

bg Ta 

ranting Krapjak dalam rapatn 
3 £ la : : 

baru2 ini telah mengambil kep 13 : 1 ngan Lalu-lintas Penduduk Seperti sebanjak 6 kwintal padi kepac k, POLIKLINIK UTK MADJIKAN | .LUMBUNG PATIEKLIK — Sekarang Panitya Perbaikan Tmesdjid didesa | pasang potret di |... PAN BURUH BATIK “RUGI RP.300.000 Oleh: Wartawan Sendiri) tersebut, mengingat jang ' sebagi- Jan. « Tidak lain” Sir-po Kemis pagi jl. djam 11.00 oleh) DPRD Jogjakarta, hari Rabu tg. 
(Oleh: artawa Ai 

an besar angg. BTI rar ing Kra- | takut kuwala alat sama « — Koperasi »Batari” telah dilangsung | 14-10 jl, telah membitjarakan keru| M 
ta : PN 5 

pjak Semarang Barat terdiri dari jang pernah di Semarangi. “kan peresmian pembukaan ,,Polikli|gian jang telah dialami oleh Lum- ADA TANDA2, bahwa djalan raja antara Tugu ke-Timur 

  

“orang2 jang memeluk Agama Is- Lagi pula, terus terang sadja, Sir- Dik Koperasi Batari”, bertempat diru 

  

bung Patjeklik 1952 jang diusahakan 

  

sampai djembatan Gondolaju, jang djaraknja Ik. 500 meter, akan 
lam dan mesdjid itu perlu diper- (pong takut melanggar sumpahni: mah H. Soffwan Lawijan. Hadlir a.l. oleh Pemerintah Daerah Istimewa diadakan penjempurnaan. Trottoire jang ada dikanan kiri djalan baiki. ” 3 1 ye : Raden baut ata P tang wakil Residen Surakarta, anggauta? | Yogjakarta, dengan mendengarkan | besar itu, akan dikurangi separo, untuk kendaraan sepeda. Dengan D0 TABRAKAN” 

Pada hari Sabtu pagi, didekat per- 

simpangan djalan 3.jg menudju ke 
Kebonlaut dan Tawang telah terdjadi 
tabrakan: “antara sebuah — truck 
H-6729 dan sepeda motor H-4679, 
ketika truck tadi hendak membelok 
ke Tawang dan sepeda motor tadi 
dari Kebonlaut menudju ke Purwo- 
dinatan Barat. Karena sepeda motor | 
tadi didjalankan agak kentjang, ma- 
ka achirnja SN Pn di- 
tiegah. Sepeda motor tadi mener- 
djang bagian spatbord truck jan 
kanan dan si pengendara lalu. . ter- 
pental djatuh. Kerusaakn besar di- 
alami oleh sepeda motor tadi, se-jtji 
dang pengendaranja mendapat luka? 
dibagian tangan kanan. Siapa jang 
bersalah belum diketahui. Untuk di- 
tolong, korban tsb. lalu dikirim ke 
R.S.UP, Mae LS 

  

BERENANG: FLOGRENCF 
CHADWICK SUDAH 
BOSEN BERENANG. 

Ia bermaksud  mendjadi 
djago pemain golf. 

Dalam perdjalanan pulang da- 
ri Beirut, Libanon, ke California, 
djago renang Florence Chadwick 
menerangkan di London, bahwa 
ja sudah bosen berenang, dan tak 

Piooge 

sapa 

DPD Seksi Sosial dari kabupaten2, 
anggauta DPD Kjai Sahlan Rasjidi 
sebagai Wakil Walikota, Instansi? 
jang bersangkutan, anggauta2 ,,Bata 
ri” dan sementara undangan lainnia. 
Dalam upatjara tsb oleh Kartohar 

djadi pemilik sjah dari semua 
potret2 (plus orangnja sekalian) Sir- 

pong. s 
Kalau mau ingin tjandra-nja Sir- 

pong sih gampang sadja: Ambil ba- 
dannja & Ta Gregory Peck, wadjah- 
nja P. Ramlee, Suaranja mirip Ping 
Astono, lenggang djalannja klen- 
treng2 kaja Gareng , Ngesti Pendo- 
Wo”. Gabungkan itu djadi satu, al- 

ithans djika saudara mau pertjaja, 
saudara akan bisa menggambarkan 
kegagahan den bagus Sir-pong. 

Djika. mau berkenalan persoonlijk 
“sih 2g age sebab Sir-pong 
ni suka slundupan, njiluman, suka & 1 3, tjari apa2 TA SB dari, mad dan diperuntukkan baik bagi 
Tapi kalau saudara mau kirim ba- Kaum buruh maupun bagi para peng rang jang enak2, kesukaan Sir-pong, , Usaha batik. Disamping poliklinik jg Sir-pong sanggup menerima dengan ' tetap itu akan diusahakan adanja Po tangan terbuka, sonder "njiluman2 | liklinik-mobiel, jang pada waktu2 jg i ditentukan akan berkeliling ketem- 

pat2 pembantikan jang djauh dari 

  
njatakan, 

klinik Koperasi Batari” tsb termasuk 
salah satu usaha daripada Seksi So 
sial Batari, dan pada hakekatnja ada 
lah merupakan kelandjutan dari usa 
ha jang telah pernah diselenggarakan 
oleh PPBBS sewaktu sebelum pe- 
rang, jalah Poliklinik PPBBS. Polikli 
nik tsb dipimpin oleh Dr. Moham-     

Kesukaan Sir-pong: segala 

sekitar Lawijan, bahkan diantaranja 
jang rumahnja diluar Kota Surakar 
ta. , 

Sesudah diadakan sambutan? a.l. 
oleh wakil Residen maupun wakil 
Walikota Surakarta, Kepala Djawa- 
tan Perindustrian, Kepala Djawatan 
Koperasi, Dr. Mohammad, Wakil 
SB Textiel, dan wakil GKBI, kemu 
dian dilakukan pengguntingan pita 
oleh Nj. H. Soffwan, salah seorang 
pelopor dalam dunia pembatikan ba 

    

TJOTJOKAN KARTJIS 
PASAR MALAM 

sono, Seksi Sosial dari ,Batari” di 
bahwa pembukaan ,,Poli-' 

Itetapi semata-mata disebabkan tin 

laporan Mr. Kasmat, anggauta D.P, 
ID. Jogjakarta LP 

Oleh Mr. Kasmat antara lain dike! 
#nukakan bahwa sebab-sebab jang! 
membikin Lumbung Patjeklik tu! 
mengalamai kerugian, karena ada- 
nja injeksi beras dari Pemerintah Pu 
sat. Menurut pendapat Mr. Kasmat 
'kerugian itu bukan salahnja D.P.D. 
maupun badan2 dan koperasi jang 
diwadjibkan untuk mengerdjakannja, 

  
dakan Pemerintah Pusat. Maka oleh 
pembitjara diharapkan agar kerugian 
liu diambil oper oleh Pemerintah Pu 
sat. Djika soal tsb. sampai beberapa 
kali dibitjarakan dan DPRD adalah 
karena. pihak Pemerintah Pusat rupa 
nja tidak mau tahu-menahu tentang 
kerugian itu. 

Sesudahnja dibitjarakan dengan di 
sertai pandangan para anggauta, ke 
mudian dibentuk sebuah panitia jg 

  

Mao Tse Tung, ketua pemerintah sentral dari RRT melambaikan tangan: nja kepada para pengikut demonstrasi, 

demikian, maka  djalan besar, 

tuk andong dan betjak, dan jan 

lan Malioboro? 

20 th. j. 
Duapuluh tahun jang 

Djalan Malioboro benar2 bisa di 
banggakan, baik — luasnja, baik 
trottoirenja, maupun penerangan 
nja. Barangkali diseluruh Dja 
wa, tidak ada djalan besar jang 
lempang dan teraturnja sebagai 
Malioboro dimasa itu, karena da 

jang merupakan sebagian dari | lam sedjarah, djalan ini mempu 

  rintah Pusat. Panitya tersebut berke 
wadjiban djuga menjelidiki  sebab- 
sebab dari kerugian. Achirnja Mr. 
Kasmat didapat keterangan, bhw dari 
Pemerintah Pusat untuk Lumbung 
Patjeklik D.IJ. telah diberikan soko 
ngan sedjumlah Rp. 2.5 djuta jg. te- 
lah digunakan untuk membeli padi 
dan lain? bahan makanan sedjumlah 
Rp. 770.000.— dan - dari djumlah 
tersebut kerugian jang dialamkan 
ada sedjumlah kl. Rp. 300.000.—. Tjotjokan -kartjis P.M. jang men- 

dapat hadiah dan ditarik pada tgl 
gi kalangan wanita. Sesudah diada- 

Peranjjis 

Serangan Dahsjat 
' Serbuan Terbesar Selama Perang 

Indo China 

PASUKAN2 PERANTJIS 

duduk  sin@waka di  Stinggil, 
udjung dari Tugu-Jogjakarta men 
djadi mikpunt dari pandangan 
matanja. Djustru karena itu, ma 
ka Djalan Malioboro sangat ter 
pelihara dalam  segafla-galanja, 
karena mempunjai hubungan lang 
sung dengan tradisi Keraton. 

Tetapi apa jg diwaktu itu dipan- 
dang sangat bagus dan mentjukupi 

kebutuhan publik, tidak demikian 
halnja sekarang ini. Kalau dimasa 

Mem Bika 

blik merasa girang dengan usaha kearah ini, “meskipun 
rang baru dalam babak ,,KABAR”, tetapi jang banjak mendjadi 
pertanjaan, apakah sebabnja djustru pada djalan bagian itu jang 
lebih dahulu diadakan penjempurnaan, dan apa sebabnja 
tidak memulaikan pekerdjasu dari djalan raja antara Tugu ke-Se 
latan sampai dimuka Kantor pos,jang terkenal dengan uama Dja 

"dan petang hari, malahan ada jg pa 

latu, | 

jang sekarang hanja dibagi men 
djadi 3 strook itu, mendapat perubahan mendjadi 5 strook, tengah 
untuk kendaraan bermotor, strook disampingnja (kanan kiri) un 

sepeda. Pu gpaling achir untuk 
seka 

orang 

, £i, sore dan malam, belum termasuk 
djuga kursus2 jg diadakan oleh Pe- 
merintah, jg tidak merupakan seko- 
lahan,........ 

Menurut tjatatan setjara kasar, pa 
da achir tahun adjaran jg baru lalu 

'ini, djumlah Peladjar2, jg merupa- 
kan penduduk baru dalam kota ini, 
ada 45.000 orang, dan didalam per 
mulaan tahun adjaran jg akan ber- 
djalan ini, dari fihak Gadjah Mada 

ditaksir 50.000 
dak terlalu tinggi. 

Dan hampir  semuanja itu tiap2 
hari, terutama pada masanja masuk 
keperguruan, dan pulang, - sama 
mempergunakan Djalan Malioboro. 

Inilah sebabnja, Djalan Maliobo- 

ro jg dahulu dirasa sudah tjukup 
longgar untuk lalu-lintas, sekarang 
nampaknja “sangat seram, karena 

meskipun djumlah kendaraan bermo 
tor bisa dianggap biasa, terapi me- 

Orang, kita rasa ti- 

ningkatnja djumlah betjak, dan ter-   dan Vietnam telah melantjarkan   jg lampau, Djalan Malioboro terso- 

  

apa 5 : : aa x e| pada upatjara2, jang diselenggarakan ' berkenaan dengan peringatan Injai hubungan langsung dengan | 3: : : 

suka, asal enak, banjak dan tak usah Lawijan, untuk memberi pertolong- | diwadjibkan menjusun suatu resolusi 5 , Na Sega 3 aa : Pa ne 1 : sadja telah menerima Mahasiswa ba 
bajar. ' Nan kepada para buruh batik jang ti | jang berkewadjiban mendesak, agar| 4 tahun pembentukan Republik Rakjat Tiongkok pada tgl. 1 Oktober jl. 2tingen Me anang oa ru berdjumlah 2.000 orang. Dengan sh 

dak semuanja bertempat tinggal di| kerugian itu ditanggung oleh Peme jakarta. Pada waktu Sri Sultan | demikian, kalau djumlah -peladjar ' W 

utama sepeda, kita rasa kota jg ma 
Ina djuga di seluruh Indonesia tidak 

kerjelakaan2 lalu lintas, akan -bisa mengimbangi Jogjakarta. 

kan ,,rondgang”, upatjara tsb ber- 
achir. 

BERITA2 SINGKAT 
JOGJAKARTA. 

— Dari pihak Jajasan Akade- 

hor kebagusannja, adalah sekarang 

akan melakukan lagi pertjobaan2 | psi 14 Okt jbl. menurut berita hari melintasi selat2, ketjuali sekedar Nan offensif mereka jang terpenting dalam perang Indo China dari da |. Febagusannja, adal, Tg 
Djum'at ada keliwatan satu nomer, 

djalan raja itu tersohor karena rat, laut dan udara, demikian diumumkan oleh Komando Peran- | banjaknja 
Pe badan ia tetap Nana gua xg 7 djatuh pada Ti BD mk bear mi Teknik Nasional didapat ka- tjis di Hanoi pada hari Kemis. Tudjuan2 dari offensif baru ini be- | karena dalam tjatatan, belum per- Pada tahun lalu, djumlah sepeda 

3 : : ak nO. 10158 jg. hadiahnja 4 stel yjang- dapat keterangan, bahwa atas kegiat | bar, bahwa Jajasan tersebut da- lum diumumkan, tetapi gerakan2 kini sedang dilakukan disepan- ' nah ada hari jg bisa dilalui dengan ' didalam kota jg membeli  plombur 
Chadwick kini bermaksud ta | kir didapat oleh sdr. Surip, Kp. Ren an pihak jang berwadjib telah dapat | Jam permulaan tahun 1954 akan Giang front 60 mil didekat pantai selatan Teluk Tonkin. Gerakan ' zonder ketjelakaan. Menurut statis-| lk. 35.000, hingga kalau dihitung 

tuk mendjadi djago pemain golf. ' teng 89, Smg. membongkar beberapa penggedoran | membuka Akademi Teknik di Jo-| gabungan jang terbesar dalam perang Indo China sementara itu 'tiek dari kantor Kepulisian Lalu-| dengan jg tidak membajar  padjak. 
Sebagaimana diketahui, Florence 
Chadwick baru sadja kembali 
dari (usaha memetjahkan rekord 
renang melintasi selat2 Bosporus 
dan Dardanella. Sebelum itu ia 
telah membuat rekord menjebe- 
rangi Selat Djabaltarik dan Selat 
Kanal dari dua djurusan. 
SS PKN — SV. PAKETVAART 

3 — aa 
Hasil kompetisi sepakbola 

PSKS antara Kes. SS. PKN : 
(CKC H) dan SV Paketvaart 
(KPM) jang berlangsung pada tg. 

telah dilantjarkan oleh pasukan2 Perantjis dan Vietnam terhadap lintas, rata2 tiap2 bulan telah terdia! dan sepeda2 jg datang “dari desa? kesatuan2 Ho Chi Minh didaerah Ninh Binh, Phun Go Ouan dan di ketjelakaan 52 (dengan tulisan: ' jg dipergunakan sebagai kendaraan pantai Teluk Tonkin. : lima puluh dua) kali, sungguhpun dan alat angkutan oleh saudagur2 
ting. Diduga bahwa divisi ke-320 pa semua tenaga Pulisi Lalu-lintas di- ketjil, paling sedikit tiap2 hari lalu- Pendaratan Amphibi. | sukan2 Ho Chi Minh ditempatkan kerahkan, dan sudah pula mendapat lintas didalam kota Jogjakarta, ter- Menurut AFP daerah2 ini meru-| didaerah tadi. bantuan suka-rela dari Barisan Ke-| istimewa Djalan Malioboro, di per- pakan pusat persilangan jang penting | ' Bersamaan dengan offtensif dari amanan Lalu-lintas jg berdjumlah ' gunakan oleh 40.000 sepeda. Dan bagi pasukan2 Ho Chi Minh jang | darat itu sedjumlah besar pasukan2 Ik. 60 orang, terdiri dari para mu- Sekarang, paling sedikit bisa mening telah membuat banjak pangkalan? Perantjis dan Vietnam melakukan rid2 sekolah rakjat dan sekolah me kat sampai 45.000 pengendara se- perbentengan dan tempat2 perleng- pendaratan amphibi dipantai sebe- nengah, dan terus dilakukan kampa peda. La 4 kapan dan gudang2 mesiu jang pen-|fah selatan Phat Diem. Pendaratan nie. penerangan tentang soal2 scki-| Hal ini orang” tidak usah ' hergn, ini dilakukan dengan perlindungan tar lalu-lintas.” | karena hampir semua peladjar2, sa 
pesawat2 dari kapal induk Perantiis Sebab-sebabnja sangat sederhana mia bersepeda, dan memang bisa di »Lafayette” dan kesatuan? angkatan Sekali! | akui, bahwa sepeda adalah kendara 

Terlalu sempit. gg ig paling praktis dan murah. 

KWALITEIT KAPOK € 
TERLALU TINGGI 

Menjambung berita mengenai 
sikap dari pada OVEIP dalam 
nenetapkan kwaliteit kapok C jg 
sudah diputuskan dan menimbul 
kan reaksi besar dari pelbagai 
kalangan pedagang/ pengusaha ka 
pok di Djawa Tengah, hingga da 
lam pertemuannja pada tg. 12 Ok 
tober mengambil putusan untuk 
mengirim delegasi terdiri dari 5S | 
orang kepada OVEIP di Sema- 
rang, lebih djauh dari kalangan 

jg. terdjadi didaerah Ngingsong Ero 
moko,  Genukhardjo  Wurjantoro, 
Punduhsari Manjaran, e@Pulutan Wu 
jantoro, Brambangan Manjaran, jang 
terdjadi didalam th. jang lalu. Kini 
para pendjahat telah ditangkap. Me 
ngenai penggedoran jang terdjadi di 
Krisak, Timang dan Sonohardjo, atas 
kegiatan penjelidik telah dapat dita 
han pendjahatnja pula. 

gjakarta. 
Maksud pendirian ' Akademi 

tersebut dititik beratkan pada ke- 
butuhan ahli teknik di Indonesia 
jang sekarang ini sangat dirasa- 
kan kurangnja. 

Penerimaan tjalon mahasiswa 
akan dilakukan mulai pertenga- 
han bulan Nopember jang akan 
datang. 

Jajasan tersebut diketuai oleh 
S. Josodiningrat bekas Menteri 
Muda Pertahanan kabinet Repu- 
blik Indonesia Jogja. 

  
  

  PRODUKSI GULA DJAWA 
TENGAH 115 DJUTA DITUNDA.     - Denpasar dewasa ini, telah meng 

15 Okt. dilapangan BAT Kobong aa KWINTAL | - Karena ' mend “hal laut. Gerakan ini bertudjuan untuk 5 . 

: 2 delegasi d Ea ? 5 . 1 : E 2g sh endapai halangan, 3 : 1 NA P 2 5 | H £ . 5 SS PKN, Iu adbenajang memaaa | wa Tihak dngan Ms Fibok “Perkekunya. Neget: Dya dada kn Pa aa gpika ade Tan Liep 'Thiauw jang Ap nan Na aa Lap l ya aa Je daa Tatan bisa di Fan Betah Andong “dan Sepeda 

. . a 2. " - :, Iwa Tengah mengabarkan, bahwa : Hi tac me Fsebentar malam akan mengadakan ae ng 'elan lalu sempit, dan tidak bisa diper| "JAS, al ai Pa AN 

BULUTANGKIS. Ikan hubungan dengan  fihaknja an ba sin . Djawa Tengah panje penerangan lalu lintas jang | Fieramah digedung Sin Hau She | memasuki daerah tersebut dan achir2 tahankan lebih lama lagi, kalau Pa Ay an pa 
Bertempat dilapangan Pabrik Ro- 

ko ,Eng Djoe”, Mlaten Trenggulun, 

Djoe, Semarang. 

  

RADIO. 
Kepala Bagian Siaran RRI Pu 

sat di Djakarta Sumarmadi da 
lam tugasnja sebagai wakil kepa 
la Djawatan Radio, bersama2 de 
ngan De Wilde kepala bagian 
Tehnik, dalam kundjungannja ke 

adakan pembitjaraan2 dengan 
Gubernur Sunda  Ketjil. Pembi 
tjaraan2 ini meliputi usaha men 
dapatkan suatu tempat buat pe 
mantjar2 radio jang besar, perta 
ma2 untuk RRI Denpasar, Singa 
radja dan Kupang. 

Menurut  Sumarmadi, Djawa 
tan Radio dalam  djangka 5 ta | 
hun mulai tahun 1951 telah me 
rentjanakan akan mendirikan 3 
pemantjar radio di Sunda Ketjil, 
jaitu di Denpasar, Singaradja dan 
Kupang. Kini telah dapat diusa | 
hakan satu pemantjar radio di 
Denpasar sebesar 1 k.w. 

  

  

idjuga 'mengundjungi Bogor, Pun 

geri. 

OVEIP pada tgl. 13 Okt. ibl. Pa- da tgl. 14 Okt. delegasi tadi diper 'ahun ini diharapkan akan men- 

maka fihak delegasi akan mentjo PrOduksi gula dalam bulan Sep- tember. Menurut tjatatan resmi, 

tuk Djawa “Tengah. Mengenai 
eksport keluar negeri dikatakan, 
bahwa sebelum perang eksport 
gula dari Djawa Tengah meliputi 
djumlah sebanjak 1 djuta 50 ribu 
ton tiap tahunnja. Sesudah pe- 
rang dan ,setelah paberik2 kemu- 
dian direhabilitir, eksport gula 
hanja mentjapai angka 462 ribu 
ton setahunnja. 

F.P.LI MENJESAL 
Dalam surat prnjataannja pada 

tgl. 17 Oktober 1953, Front Pemuda 
Islam Indonesia K.B.S. dalam ra- 
patnja pada tgl. 16 Okt. 1953 a.l. 
memutuskan:  menjatakan menjesai 
dengan tidak diadjaknja F.P.LI. dan 
sebagian besar organisasi2 Islam 
lainnja dalam membitjarakan peng- 
laksanaan peringatan pertempuran 
5. hari windon tahun ini jang diada- 
kan oleh Panitya dan tidak turut 
mengikuti rapat umum dan pawai jg 
diadakan oleh panitya peringatan 
pertempuran S hari. 

diadjukan selekas mungkin nanti 
dapat diterima oleh OVEIP, hal 
ini belum dapat ditetaokan, demi 
kian kalangan tadi. 

NIXON KE JOGJA. 
Richard M. Nixon, Wakil Pre- 

siden Amerika Serikat, ditunggu 
kedatangannja di Djakarta pada 
hari Rebo tanggal 21 Oktober da 
lam  perdjalanannja mengelilingi 
Asia. Selama di Djakarta ia akan 
tinggal di Istana Negara dan 
akan dilajani sebagai tamu nega- 
ra. Richard M. Nixon menurut 
rentjananja, akan tinggal di Indo 
nesia selama 4 hari dan ia akan 

tjak dan Jogjakarta. Presiden Su- 
karno akan mengadakan djamu- 
an negara untuk menghormati ta 
mu agung itu. Demikian dikabar- 
kan dari Kementerian Luar Ne- 

diselenggarakan oleh pihak kepo- 
lisian dan dibantu oleh CPM, ma 

dan orang2 jang berdjalan kaki. 

  

SINGKAT DJATENG. 

dikerdjakan pembangunan Senderan 
(tapi bambing saluran) didukuh Ke- 
tiepit (Tjandi Karanganjar) dengan 
biaja Rp. 33.000.—, Dengan pemba | T 
ngunan tersebut, maka I.k. 560 ha 
sawah dalam wilajah Ketjamatan Ka 
ranganjar dan Adimuljo akan terhin 
dar dari bahaja bandjir. 
— Dari Inspeksi Pendidikan Masja 
rakat Kab. Blora didapat kabar, 
bahwa hasil udjian P.B.H. jang diada 
kan pada bulan Mei sampai Sept. 
'53 diseluruh Kab. Blora, dari seba 
njak 5496 murid jang ikut jang lulus 
hanja 3952 orang. 1 

' Sementara itu diterangkan, bahwa 
dalam tahun 1953 ini diseluruh Kab. 
Blora ada sebanjak 591 tempat kur 
sus, dan 17277 murid P.B.H. baru, 
sedang gurunja ada sebanjak 432 ts 

    
| orang. 

  
  

       

  

'udak dapat datang. 
'mikian, maka atjara tjeramah di- 

ketika 2 orang jang dituduh 

untuk memberi peringatan 
tak dihiraukan, hingga terpaksa tem 
bakan dilepaskan 
tadi jang achirnja meninggal. 

KEBAKARAN.DI AMBARAWA 

Dengan de-   
teiah 

sendjata didesa Randuatjer-Getasan, | ditudjukan terhadap pesukan2 dan 
seorang an-' sesam a ditegalan, 

taranja mentjoba merampas sendja- — Oleh D.P.U. Kab: Kebumen telah tanja nan jang menghantarkan, ' 
hingga terdjadi pergulatan dan ke. | 
mudian ia mentjoba melarikan diri 
bersama-sama dengan — kawannja. ' 
embakan jang dilepaskan Polisi 

ternjata 

kepada 2 orang 

Dari fihak resmi didapat kabar, 
bahwa pada tgl. 15 Okt. jbl. di Kp. 
Kupang Lor, Ambarawa terdjadi ke 
bakaran jang menjebabkan 3 rumah 
mendjadi abu. Sebab2nja kebakaran 
adalah dari api utk masak jg datang 
dari salah satu rumah tsb. 
Sa kerugiannja 

ui, 

Berapa 
belum diketa- 

sedangkan dalam kebakaran 
b. tidak ada seorang jang mendja- 

di korban. : 

ini mengadakan perembesan kesek- orang tidak ingin djumlahnja pu | 
tor Phat Diem. 2 £ Uu aa blik jang mendjadi kurban lalu-lin 

berapa ribu” serdadu Perantjis dan “memelihara keselamatan jang ber 

tas penduduk jang djumlahnja 
sebagai sekarang. 

Pindahnja Ibukota dari Jogja 
karta ke Djakarta, penduduknja 

pangkalan2 Vietminh didaerah segi- 
tiga Ninh Binh, Phun Go Guan, dan 
pantai Teluk Tonkin, dipimpin oleh 

djenderal Rone Cogny jang untuk ' gak mendjadi kurang, meski offensif ini menggunakan gabungan - 5 2 5 
pasukan2 jang paling kuat didaerah Pun Na Nae ay 
tersebut, termasuk kapal2 kesatuan? 48: Pang aa Heonna : 
lapis badja, pesawat2 terbang dan 3000 keluarga, atau Ik. 15.000 #ridieki: djiwa, karena tidak sadja mereka 
Kalangan2 militer di Hanoi meng tidak semua bisa meninggalkan 

anggap offensif jang dilakukan oleh Yogjakarta, sebab kesulitan peru- 
pasukan2 Perantjis dan Vietnam se mahan, tetapi Jogjakarta menda- 
karang ini sebagai suatu gerakan jg dak telah berubah mendjadi kota 
sbanjak risikonja” karena adanja di Perguruan, mulai dari Gadjah 
visi2 Ho Chi Minh jang kuat didae Mada sampai sekolah menengah 
rah2 tadi.. Menurut AFP serangan? pertama. 
oleh pasukan Perantjis dan Vietnam — Kita dapat membajangkan, “ Ga- 
ini rupanja ialah permulaan dari of djah Mada dengan facultetnja: Il- 
fensif musim rontok, dan bahwa mak mu Hukum, Pertanian, ' Kedokte- 
sud Komando Perantjis mungkin ia ran, Kehewanan, Sastra, Tehnik, di 
lah untuk memaksa panglima terting tambah dengan 19 rumah perguru- 
gi pasukan2 Ho Chi Minh djenderul an landjutan Negeri, ditambah pula 
Vo Nguyen Giap untuk bertempur. dengan 74 sekolah landjutan parti- 
(Antara — AFP). kelir, jg semuanja mengadjar pagi 

luasnja Ik. 455 me 
ter. Dengan demikian, kalau an 

: : : Band aa ah i tjapai djumlah 154 djuta kwintal. , : £ 
an ea aan 

pada tgl. 16 Okt. malam jbl diada- Kenankan menindjau keputusan An smu |hasiswa, peladjar dan Djawatan Ba au as mendjadi lebih ' memuntjak. | Song akan menjalip lain andong, 
-kan pertandingan bulutangkis anta- standard kapok C dari OVEIP Tan aa Perkebunan Gula di -- Penerangan. Piya pax Been Gea" La Permulaan offensif? karena Mbalmaa djuga Bana atau betjak menjalip andong, de 
ra pegawai? pabrik rokok tadi dgn dan achirnja berpendapat, “bahwa 2 an 23 Penosth 1 3 Dalam kampanje tersebut oleh | ' BAK MATI 2 ada tengah hari Kemis djurubitja nan Jalu-lintas dipelihara oleh | Wikian djuga halnja sepeda jang 
»Pompa” jang kesudahannja 7 — ? kwaliteit jang terpilih tadi ada Na Ki na uksi se 2 Pihak kepolisian diberikan petun- MD alaga rin dad Man Pa Naa mita dang Ama Naa Pulisi, dan bagaimana djuga pu berdujun2 itu akan menjalip an untuk kemenangan Pab. Rokok Eng tinggi. Berkenaan dengah itu: du Oren menara C3 kepada para pengendara Ba bahwa bada tah » Okt Jb. Ba en Meli “bs blik “diberi pengertian tentang | dong, terutama bila kebetulan 

ada mobil atau andong atau be 
ba mengirim monster standard "£ : : Maksud kampanye ini ialah guna | : 3 ai ne 5 : i tjak jang diparkir ditepi djalan 

: TI alien T djumlah 114 djuta kwintal pro- : baka 3 melakukan pelbagai perampokan Vietnam disektor Ninh Binh hingga hubungan dengan lalu-lintas, te Pee URAIAN 5 Haa 
Kaban Ben Tb pia aan kwaliteit Cc kepada OVEIP utk. aksi Sia ag Sains Meipban mengurangi ketjelakaan jang ber dan'serangan kepada fihak Polisi kini boleh dikatakan tidak mengha tapi dengan djalan jang luasnja | MAU atau tidak orang terpaksa 

KET An M- | dapat dipertimbangkan | lebih pi keperluan konsumsi gula un: djumlah tidak kurang dari 52 se- | serta merampas sendjata Polisi disu-' dapi perlawanan. Gerakan jang. di- .yata2 17 meter, sudah tidak bisa | Welangkah kedalam strook te 
.- PUNJAI 3 PEMANTJAR djauh. Apakah kwaliteit jg akan tiap harinja. ruh menundjuk , tempat simpanan mulai pada hari Rebo itu dan jang lagi mendjadi lapangan lalu-lin "Lah, jang sengadja disediakan 

untuk snelverkeer. Dalam keada- 
an demikianlah, dengan mudah 
sekali ketjelakaan terdjadi. Ter 
utama bila orang berhadapan de 
ngan pengendara2 sepeda dari de 
sa, jang bisa dikata buta huruf 
dalam peraturan lalu-lintas...... 

TJIREBON 
PEMBUKAAN SEKOLAH PE- 

LAJARAN MENENGAH. 
Atas initiatip beberapa orang ter- 

kemuka telah didirikan sebuah pani 
tya Pembangunan Sekolah Pelajaran 
dikota besar Tjirebon. 

Panitya tersebut tlh berhasil mem 
buka sebuah sekolah pelajaran ting 
katan menengah baru2 ini, sedang 
djumblah peladjar sampai sekarang 
ini ada 130 orang, dan masih menga 
lir permohonan untuk beladjar dise 
kolah itu dari luar kota dan luar 
Djawa. 

    

  

  

  
  

      

  

  
  

    

MAIN Fanissasa: TO Yadis -. 4 

KERADJAAN ROMAWI AN perintah ' Petronius, pamannja, ikutnja jg menganggap dia seba wa Lygia adalah seorang pengi- ME NO 63......... Kaisar Nero me- “ Marcus dengan segera berangkat gai Tuhannja. Dan muntjulnja, kut Nasrani dan dengan peran- gah-memerintih, menindas-mem- menudja ketempat kediainannja perwira Marcus memimpin bari- taraannja pula dia menudju tem perbudak dunia, Bila ada suatu Aulus Plautius, seorang  Djande- sannja, membuat Poppaea, Per- pat pertemuan rahasia dari kekuatan jang hendak menghan-. ral jang telah peneiun untuk me- maisuri Kaisar jg terbaru, terde- kaum penganut ” agama. Disini tjurkan Imperium ini, seperti netap benerapa. waktu laman njut an en gelora as- Ne dan dan an ak : & idealis jang mati tersalib di Ju- sambil menanti datangnia parade - maranja melebihi . masa jg su- gia, Plautius dan istrinja, Pom- an Bae : 2 , 
dea 30 tabus sebelumnja,  ada- kemenangan, Disini Marcus ber- dah2. Tetapi bagi. Marcus tidak” ponia: Miriam, wanita ig melin- karan Roma dan dengan demiki' han: Sambil berdjongkok mene- Ne anna NN Na en TER PUS, 
lah suatu hal jang tidak dapat temu dengan Lygia, seorang pu- ada kemegahan jg paling .mem- dungi Lygia, dan Nazarius, anak 'an “akan mendirikan nama Ne-: kuk lututnja, dia mengutjapkan Na ig dika dipanggung dak sea taah na 

p dichajalkan. “” “Zaman itu adalah tri dari | mendiang Radja Lvgia besarkan hati ketjuali -hadirnja nja Miriam. Mereka tengah asjik ropolis. ' Segenap — pembantunja doa harapan dalam  semadinja: dekut Nara. beras Molepaikan djalan keluar 'ketika tibag In Sak 
zamannja semua djalan menudju jang telah mendjadi tawanan, Lygia .menjaksikan upatjara ke- mendengarkan chotbah Paul da- terketjuali Petronius, menjokong AILO 'VADIS:: DOM k- diri menudju kegelanggang mem muntjul didekatnja, D 
ke Roma. Dan sepandjang dja- dalam pengawasan Plautius. Per- .menangan itu. Atas permohonan ri Tarsus jg menjatakan .Girinja penjelenggaraan rentjana Kaisar NE” (hendak kemana, Pende- bebintan Ketik dari. Ikatan to: buah golok j aa . Fa Sen 
lan Appius meluntjurlah kereta temuan jang t'dak terduga2 de- Marcus jg tidak dapat lagi mena. sebagai ,,pengail Simon 'jg' ber- jg biadab ini. Ketika Roma te- ta?) Nazarius jg tidak menjedari DenlnaL Manga Kangat. Tic ah Tepaslean Ana Na an 
Marcus Vinicius, menderap inen- ngan Putri tjatitik ini telah men- han kasihnja terhadap Putri Ly- nama Petrus, rasul jang pertama lah terbakar, Marcus kembali ter” utjapan ini, mendengar bisikan Kn AAA dkditma "dan pie ma3. dakah sal Ki Inn “bersa 
dahului barisannja pulang dari “ desirkan sanubarirja,  mentjetus- gia, Nero memerintahkan .tawa- dari Kristus”. Marcus mulai ster ingat kepada Lygia. Dengan ti- lembut: ,,Djika kau meninggal- merintahkan ' pembunuhan atas gulatan jg na ai maut, per 
kegemilangan kemenangan pe- kan ghairah asr2aranja jang la- nan jg didjadikan sandera ini un tarik dengan chotbah2nja 'Pe- P. dak memperdulikan larangan kan ummatku, aku akan kemba ketiga orang tsb. Tetapi pasu- ro jg snan dan 2 Aa ga 

| rang. Adalah suatu perdjuangan — ma telah bisu-inembeku Tetapi tuk pindah ke-istananja. Disini “trus, meskipun tidak teredup'pu dan antjaman Poppaca, dia me. Ii ke Roma, untuk disalib buat Lang bekas anak-buahnja Mar- Marcus d kau F kota ik 
jang lama dan sukar di Brittania, — dielakkan oleh Lygia atau diga-  Lygia bersahabat dengan Acte, la. hasratnja untuk .mentjulik — ngendarai chariot mentjari keka kedua-kalinja.” Dan Peter dgn. us Kamenetndung komondani, "MN ng Pa Oota untuk 
dan Marcus — seorang Perwira galkan oleh Uisus, Pengawal! pri- bekas Permaisuri Nero, 1g ternja tambatan hatinja, setelah sele- sihnja. Dalam pengedjaran pasu serta-merta membalikkan badan- fa ami seluruh penduduk: tokek sd ka sia Manna Cal- muda jang tjakap dan kuat -— badinja jang sctia. ta kemudian mempunjai persa- Sai pertemuan itu, Tetapi sekali kan2 Nero lainnja Marcus berha nja, kembali menudju kekota. Ke t ai menjatakan persetudjuannja Remi ni arl Keradjaan 
telah merindukan parade keme- : maan dalam kejakinan keagama lagi Ursus menggagalkan usaha- sil ngungsi jg lari tunggang-lang tika dia tiba di Roma, kaum kek Maan menjataka A Doa daksan En - Pb as 
nangan di Roma.  Diperbatasan TAMU kehormatan dirumah annja. Dalam ,,malam sorga” nja. Croton, gladiator raksasa gang dan setelah menjusup2 me Nasrani sedang menunggu nasib Nero-lah jg sebenarnja harus me sus dia 5 da Ae ena ia 
kota, Marcus memerintahkan pa- nja Plautius pada malam itu ia- pesta kemegahan jg dilangsung- pengawalnja Marcus dikalahkan lalui selokan dia: bertemu dgn. nja disalib diatas unggun pem- nebus dosa. Dalam beberapa sa- Jai ' mendon sadi € Sisila, sete- 

# sukannja untuk berkemah, se- lah Paul dari Tarsus, jg mentjo- kan setelah parade kemenangan, dan Marcus sendiri menderita lu Lygia. Karena kebiadaban Kai- bakaran. Dengan sikapnja jg pas at akal bengolaka 1 pemberontdk Pe er agan Pan 2 tapa 
dang dia sendiri mengendarai ba menjebarkan  adjaran baru Nero menjatakan kepada. Lygia ka2. Karena luka2nja itu dia di“ sar jg tak mengenal batas ini ma ti, Petrus memasuki arena penjik kannja rakjat dan tentara Ro- mengemukakan un aa 

Chariot-nja langsung menudju ke tentang perdamaian dan kasih- bahwa dia sekarang telah men- rawat Lygia, dan kedua rema- « ka Marcus membalik menentang saan. ,,Damailah bagi korban2?”, mawi, Nero terperangkap di da OUO VADIS ben Pa: 
“Istana Kaisar. Nero telah diks- sajang untuk membebaskan ke- djadi hak miliknja Marcus. Mes dja ini mulai mengaitkan kasih kekuasaan Nero dan bersumpah teriaknja. Utjapannja jg membe- da Istananja. Dengan di ting- 1 : hi INE. , 
rumuni orang2nja ketika Marcus manusiaan. Lygia  ternjata ada- kipun Lygia sebenarnja sudah mesranja, mereguk  kemanisan hendak menghantjurkan ' kekua-  -sarkan hati bagi ummat Kristus : 4 “4 (Star News). 
tiba disanay Terpnos, guru nja- lah termasuk golongan ini. Dan mulai tertarik kepada  ketjaka- madu asmara. Lygia menerima saannja. Karena takut akan pem ini menimbulkan  kegontjangan 30 000 Pp : 
njinja, Phaon, kepala aristek: Ti- Marcus' ternjata lebih tertarik pan dan pribadi Pahlawan mu- pinangan Marcus untuk mendja balasan rakjatnja, Nero meneri- dikalangan penonton. Dengan se : 2 em Aln——— 

gellinus, Panglima tertinggi: dan pada ketjantikan Lygia daripada da ini, tetapi dia tetap selalu di isterinja tetapi ketika Marcus ma muslihat Poppaea untuk me- gera Petrus ditangkap dan dima : 1 
Petronius, Pembantu pribadinja. chotbah2 kemanusiaan. Hari ke mengelakkannja.. Dan “ketika mengetahui bahwa gadisnja 'ti- njalib dan membakar penganut? sukkan sel setempat dengan Mar 4 
Marcus tengah mendesakkan ha- menangan Nero kini telah tiba. Marcus memerintahkan  anak- dak mau melepaskan kejakinan- Nasrani jg | mendjadi ' Sasaran cus dan Lygia, menantikan gili UNTUK MEMBERI gambaran, betapa besarnja opzet pem- 
rapannja, ketika Kaisar jang Kaisar jg kedjam dan ditakuti buahnja untuk mengantarkan Ly nja pada Nasrani, dia mening- tiap2 dosa. Penangkapan seren- ran kematiannja. Marcus dan buatan film raksasa im, jang telah disiapkan selama 12 tahun, di 
tjongkak dan ditakuti itu meme- itu menampakkan diri didepan gia kerumah Petronius, ditengah galkan Lygia menemui Poppaea tak dilakukan. Demikian pula Lygia meminta pengesjahan per- bawah ini kami muat daftar tjatatan kebutuhan2 jang diperguna 
rintahkan supaja pasukannja di- rakjatnja jg sewaktu2 bisa di djalan Putri ini dibebaskan oleh untuk sedjenak melepaskan rin- Marcus telah ditawan. Petronius kawinannja dalam sekam ini dan kan dalam film tersebut: 5 biarkanstinggal diluar kota untuk penggal kepalanja. Meskipun de pengawalnja jg setia, Ursus,- dan du-dendamnja. Sementara itu Ne membunuh diri untuk menebus sesaat setelah Rasul melakukan P5 MALU i 
kemudian" masuk bersama? pa- mikian,. ketika Nero mengindjak dilarikannja, ro “telah terpedaja oleh impian- dosanja. upatjara jg sederhana, dia di tu- Pelaku utama 29: Pelaku jang turut berbitjara 2355 Pelaku extra 
sukan Jainnja jang belum datang. balkon menjaksikan parade ke- nja jg baru. Untuk mendapat- Begitu pula Bunice, gadis rik keluar dan dipakukan ke pa- (tambahan) 30.000 Pemain terbanjak dalam 1 adegan 20,000. 
Dan Perwira muda ini tunduk menangannja, dia disambut dgn DARI Chilo, seorang  djuru- kan ilham bagi gubahan  lagu- budak-belian jg tjantik, jg me- lang salib. LAKALANG : 
dengan segala kepatuhan. Atas gegap-gempita oleh ribuan peng- nudjum, Marcus mengetahui bah nja, dia merentjanakan . pemba- njintai Petronius sampai “ adjal- ACHIRNJA tibalah kebiada Maa (Sebagian besar dibuat di Italia) 32.000. Djum 

: Sagar naa : : : 
nja. Diarena Cirus  Maximus, bar jg Virenijanakan oleh Poni Na “5 0 tan pakaian 32.000: Sandal (sepatu) 15.000: Topi g ” 
Nero melakukan pendjagalan jg paca. Dengan Ursus didepannja, Ka ' Le timah HUM OK timah). 4.000: Tabir dada (dari alumi 

sd 
paling biadab, ialah  melempar- se-ekor banteng jg ganas, di le- La Talatlag 13 309: L "TN 2.000: Botol untuk minum (sema- kan tiap2 penganut Kristus utk, paskan. Pada saat itu Kaisar 3 Ne NG: #manlah butir perhiasan 12.000. mendjadi mangsa singa2 jg kela mengumumkan hendak melepas- 4 in PN Na paran. Petrus dan Kasi jg kan "tiga apabila Ursus dana Parag Panen 7 sirkus2 di Eropa) 63, Banteng (banteng 
lolos dari tangkapan melarikan mengalahkan  bariteng, Dia per » ve Jang - ah " atih dari Portugal) 75 Kuda (termasuk 50 diri keluar kota. Ditengah  per- tjaja bahwa pertundjukannja 53 PA nan 430, Monjet Jsimpanse dari Afrika) djalanan  tiba2 angin berhenti akan berhasil, meskipun ternja- 8 urung Na tek putih) 85, Sapi 10: Babi (untuk ke- 

5 

mendesir. “Tjahaja jg ghaib me- ta kebalikannja jg telah terdjadi. PET SG Pa Ha Na 10. FAN 

: 

ngerikan muntjul ditjakrawala. Dengan kekuatannja jg luar bia $ 1 : Na a 3 a egan), Semuanja dibuat 115 kali dengan 
: 

Petrus mendapat firman dari Tu sa, manusia raksasa ini berhasil He Mala AG LA 1 10.000 buah. 3 

Ts
 

     



        

Orang2 Bandung .Kran- Hn | 
4 Ra i djingan" Telpon Oto- || Pe Arka 
Nikmatnja Gambang-Suling — Boleh Njawang Tak (| motis 11 PA Pita ha DATA j Hi ! 2 Aa £ 3. Era i k udu esa Banaran, Tedjomojo, 
Boleh Njanding—Kerosi Empuk Banjak Tingginja PEMBITJARAAN dgn. meng- | Ketjamatan Smg. Selatan, ketika "7 
5? Pemimpin2 Banjak Di- kawal Ni Apa Maksud gunakan telpon -otomatik di Ban: | hari Djum'at siang jbl. berada di- » 

| « dung, jang dibuka untuk umum | ladangnja telah bergulat dengan se- 

Pagar Kawat 
DASAR WONG SOLO. Ada sadja 
Sa Minggu jbl. RRI Solo sudah mengadakan hi- ngarkan. Pada hari Ming 

dangan klenengan jang dit 
duduk Djakarta jg mengerti 
mengerumuni Mang Ganda. 

   
   

  

servatori Karawitan. Adapun ig disadjik 

  

sa Djawa, jalah gending: GAMBANG SULING, dsambung RI- (08.00 pagi sampai kira2 pukul 
MONG, lalu  WITINGKLAPA diteyuskan KEBOGIRO | 13.00. Menurut Samdjun (Pedja| GUNUNG SLAMET 
MODERN kemudian ditutup oleh 

Semua memudji. Siaran ita dari Kon 

Di PP & K? 
Ija dan bisa sadja. Tjoba de- 

dengan amat gembira oleh pen 
Djawa. Orang datang berdujun 

ikan, tentu penjiarnja baha 

AJAKAJAKAN KALORAN. 

  

Halloo2 

sedjak tgl. 10 Oktober jang lalu 
ternjata melebihi djumlah pem 

sar seperti Paris, 
lain2dnja diwaktu ,,spits-uren” ja 
ita diwaktu kerdja dau keadaan | 
jang amat sibuk antara pukul 

bat Kepala Bedrijf Telegrap, Tel 
pon dan Telekomunikasi dari 

bitjaraan dari pada di kota2 bej 
London dan | 

    

ekor babi hutan jang akan merusak 
tanamannja. Dalam pergulatan ini 
pak Suleman membawa sendjata pa- 
rang dan achirnja babi hutan dapat 
dibikin mati. Tetapi ia kena di- 
sronggot perutnja dan 2 djari tangan 
kiri telah hilang. Pak Suleman kini 
dirawat di RSUP. 

BEKERDJA 

      

SEKATENAN. Kabarnja kalau Sebagian dari pada 500 serdadu dari satuan ,,Royal Welch” di Kingston Diperoleh keterangan, bahwa tgl. 

1 ag Up, sia 

| ma2 soal seni itu. dja. Tjari...... pengawal ? ngan2, sebab2nja orang menggu Angkatan. Laut Indis Dara Pan j -angkan, bahwa ten- | Semburan2 api dapat terlihat dar' 
ix - sendiri tinggal ter $ 1 2 , » 2 ibu kota Guiana Inggeris. Pembesar2 Inggeris menerang an, | pi p eri al Tr 

Mi 5. enek hati “tetiilnja an ARA, Kn Sora nakan telpon otomatik sebanjak Lea itu selekas2nja dikirumkan ke. koloni-Inggeris Guiana, untuk |pos tentara di Balapulang, Tegal 

"33 - | USIS. , Gjuga Kantor an itu sebetulnja karena , mau tjo- mentjegah ,,segala kemungkinan”. Kapal Superb jang beratnja 8000 ton |dan terasa djuga adanja getaran 

R3 tjetus di Solo itu, sedjak dulu, men ketan benak Uk F 3 aa KAI : ? N bi h : - 1 : : beta : Jt 

- ena : 2 BEI asuk ke kanto 1 berhubu 233 t besar pada malam itu. f 

da peta Sea AP ai mt mi aan (pgn Sanga momo ang ie TU IR OOM ehabilitasi | A meonters. : 
" kan: ,djamannja bul mul”. Djamap | SUkar dari pada dahulunja. hendakinja. : e . HASIL GEMILANG. | B KIAN GWAN Co. (inoonesia)tz Nv. IE 

f Kan Ba j2 Ini tjuma ”constateren feiten” i d kan U tuk Merin ankan Biro Penerangan Divisi menga-| | 
3.1 aa Pok Pong”, Djamannja DA: @: Dan Ht kei Perlu Diadakan n - barkan, bahwa dalam gerakan ope-| (| 
SU RA RADEN TJONDRO” dan ma: sadja. Tentunja maksudnja semua | Diterangkan, bahwa  kesempa 2 : e Ti : Pn esa 

| Sih banjak lagi. Itu semua mendia- |baik. tan. Untuk sings eta Aa Nasib Para Penderita Ijatjat Pee PORN UN Man es aa 
di tanda peristiwa2 penting di dae 1x Uu saa , 1 3 an RA 1 PNer aa Beni 

Hah Gb stan Haa mn DENGAN SUKARNJA AIR Idari tiap 100 nomor orang bisa Perhatian Pemerintah Terhadap Invaliden dari pasukan lainnja, didesa Tjengi- 

- 

    

meneruskan dengan kiasan: bisa nja ukar air seperti kini. Djadi langsung di Den Haag itu. Selan- Ikon diri. Sebalikni eka 3 sidak TC ibuk 3 3 Aa Tr 2 

'£ wang, tidak bisa njanding. Mungkinj rang tidak mandi ditengah dja “djutnja pada tahun 1954 akan di| Km, an Sa Ne an: Seng dan “oya HIOE WAN FA 
“3 sekarang ini mendjadi: bisa nja K'an mendjadi ,,tontonan” begitu- adakan suatu kursus pembisinar| gang? tidak diberikan alat? penje singkat mendjelaskan tentang mak TAILOR 23 

5 wang lalu bisa njanding. Lalu RI-Y n itu. Penggantinja Pak Samsu- kaki2 buatan bertempat “di Punayacnion Kesut' : : jek 2 i 
1 ang lalu | j 2. a 1 SA Pa - : x "9 MHesaian. Kesulitan didalam pendafta| sud dari pada pertemuan tsb. Ke- Widosari N 1 Sem: 

z MONG, ini suatu gending atau lagu “idzal besok bisa segera pikirkan (India) dan sesudah itu para pu ran ini misalnja, ialah penentuan sel mudian oleh wk. ketua PSIS sdr idosari No. Semarang. | 

2 jg tentunja melukiskan keindahan. | hal ini. Aa 33 . Iten itu akan mengundjungi rehabili | atu keadaan sebapai suatu tjatjat | Soenario dituturk teri MAU | 

7 Dan RIMONG sendiri itu suatu per ... MENURUT “Bakti”, penerbit- | rasi Sentrum di Solo. Aa en Mn en eU ana ban ba am, Sa 
: kataan jg artinja sebuah pakaiar DJAKARTA kota besar interna- - berkala dari Inspeksi Djawatan 2 : perlu di putuskan oleh Menteri se-j dung. Sekalipun kewadjiban sebagai sono amar ana 

1 wanita jg indah sekali. Rimong ade ' 7” Tapi ternjata lambat-laun Sosial Djawa Tengah didaerah Tudjuan undang2 reha- | cejah mendapat nasehat dari pare |ketua PSIS ditinggalkan dan kepin- i 
, lah selendang sutra berwarna peng-| 0, sidak Ntb pulisi lalu- Djawa Tengah selama tahun 1952 bilitasi. | Jahli. Selain hal tsb, maka didalamj dahan tadi terasa berat, tetapi ka- KURSUS RAD 
£ hias wanita. Kemudian WITING- lintas Tami Int Ma MUI berdi tertjatat lebih kurang 14.200 Kemudian Dr. Suharso mengurai-| ondang2 tsb diatur djuga tentang |rena tugas negara ada lebih penting, 

KLAPA. Lagu Witingklapa im YYas banjakz tagi Jang orang jang berpolygami. kan tentang perlunja diadakan un-| 4: ” “Titaci ini 2 Tan an 
“ : SET. hri di simpang2 djalan. Sebab ham- : 5 Aan . “UD | djalannja rehabilitasi, training, pe- | maka achirnja  kedudukan- ketua ! 1 K 29 
, mengkiaskan seorang ,,radja” jg dja | ,, Pata an dialah: apalagi Jang terbanjak adaiah dari dae- |dang2 rehabilitasi penderita tjatjatl rempatan kerdja dll.-nja. PSIS harus ditinggalkan. Selandjut- K k I I N si 
2 tuh tjinta pada seorang puteri dje- - E tas s2. abs udan |rah Pekalongan jaitu sedjumtah | Indonesia. Pada hari Kemis kema- Ka erhatian peme- Inja dikatakan, bahwa Maj. Soehar- 99 e 

, lita jg tidak ada bandingannja. Biar a72 Abah Lan Sena kui pe. 2-900, kemudian Tegal 2.000, |ren dulu Dr. Suharso memberikan : "2 P s0 pun bersedia pegang tampuk pi . : . “3 
? liatur pakai ,lingkaran2” pakai pe rintah. 2-2 BeetE Terapuk “pim Mulai 2 Nov. 53 Teori dan Praktekssampai dapat MEMBU 
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1 ar. Men 2 san Basri katakan, bahwa bantuan 'nja a.l. Maj. Soeharso- menjatakan. 3 
3 Keragan 2 ne 5 keras, | - - ken ean mna Teen tsb masih amat kurang. Peraturan! |bahwa selama ia pegang pimpinan THEATER dengan REX REASON—DIANA DOUGLAS 
jepat, gembira, tetapi disini ,,IMO- | & p p te ig ada seperti umpamanja PP RIS 3 tahun, kewadjiban tadi dapat di- SOLO Teks Indonesia. 13th. Keatas. 

Wah, ini betul2 memukul rasa. 
Jg terang rasanja pendengar di Dja 

karta jg terus membitjarakan bersa 

memang ikut meinudji dan menga- 
kui betapa pandainja ,,wong Solo” 
menggubah kesenrannja. 

Memang, seringkali apa? jg men- 

nja meluas sampai kelain daerah 
Jg terachir betapa terkenainja lagu 
»SUWE ORA DJAMU" ini sampa: 

sekarang masih tetap digemar 
orang. Dan maknanja memang gen 
ding itu mengandung sindiran dja- 
man. 

Sekarang ini amat populer gen 

ding ,,GAMBANG SULING” tadi | ijang bulat, sama mandi disitu. : 5 . Sak i 'atrat 1 desa tersebut telah dibak: 3: RUMAH TANGGA — 
Menurut keterangan permintaan pen Naa" ban Aidak | Pera Yan Pe an Mba LN nasional mengenai soal2 rehabilitasi Nag penderita2 Magi Ta ear Taka Mpntar Aug. Pusat pendjual: 

dengar radio beratus-ratus setiap h. at “Jan rod d St demikian — ini bisa diketahui Jgn akan diadakan di Den Haag pada tanggal 13 hingga ape MALAM PERPISAHA : . 29 
Nan ehi : sermal, dan rada rada MeMAalu | meter rack — akan mendapat per-| « AN DGN B.I N C rat PEMBINA 

Ka ea Ba kan. Memang di- Djakarta tidak |ingatan dan kalau toch terus begitu jang akan datang. demikian beratnja,' sehingga mereka MAJ. SUHARSO. “ha NN. — oopera Hen 

aa dapt, "3 Ida pemandian umum dgn  airfakan ditjabut telponnja untuk semen : AI “Itadi masih dapat diharapkan akan| Pada hari Djum'at malam  jbl., ia: dil. Malioboro 41, Telp. 468 - Madiun: djl. Magetan 1 
sa djadi ini djuga mendjadi ,.perlam eiding seperti jang ada di Solo |tara waktu. Ikatan Penderita Tjatjat Indone aa bekbuln En Gp tkai Pki BRA Lido, Hodjone, Jogja: dji. Malioboro k p jl. Mag 

bang” atau ,,sindiran” djaman, ke: 
daan, kenjataan. Kembali pada lagi 

tsb diatas. Tafsiran Mang Gandi: 
begini. 
Gambang-Suling, ini biasa orang 

ditjari sampai kedasarnja samodera 
atau ditelusur sampai di angkasi: 

djonggringselaka, atau diteliti d 
lereng2 gunung, hutan dan lembah: 
perkampungan, ke-ajuan wanita ta- 
di tidak ada dandingnja. Semua kz 
lah: Hanja satu didunia ini: dia sa 
dja. Begitulah isi-sarinja Witingkla 
pa. Sesudah Witingklapa (gandrung 
gandrung) lalu -disusul gending KE. , 
BO GIRO MODERN. Ini suatu Ia 
gu sangat gembira, kebesaran, mem 
besarkan hati, menggembirakan se- 
mua pendengar. 

dernnja” tadi lalu sehabis | 

mendjadi agak LEMBEK, kemudi- | 
an LEMBEK SEKALI untuk le-!| 

KERAS |. 

Sinuwun jg sekarang ini tjukup 

Djalan Tjilatjap jang dulunja ter 
buka bebas, artinja tidak pakai 
pagar? kawat, sekarang ini di- 
tambah pagar2 kawat. Sehingga 

seperti sekarang ini, maka kini di 
sunderan, Djalan Theresia, dima 
1a ada pompa air besar jg biasa 
yja untuk . mengisi truck2 air 
"una dibagi2 kepada rakjat, seka 
rang setiap sore hampir petang 
venuh dengan orang setengah te- 
andjang, kalau anak2 ja telan- 

nitsalnja. Kalau pemandian 
imum jang teratur, terdjaga di 
serbanjak, kiranja ini baik sekali 
ntuk Djakarta. Apalagi dikala 

nundjuk panah bagi semua kendara 

an. Djadi diatur sendiri djalannja de 
ngan panah2 itu. Djadi pulisi ting- 

2al nonton dari pinggir djalan sadja. 
Apa orang menetapi peraturan alau 

kah tidak. Ini ternjata sangat mengu 
-angi ketjelakaan2.. Dan ditempat2 
tu truck2, power2, jg. biasanja dja- 
lannja tjepat2 dan agak ngawur, lalu 

teratur. Kalau wong Djawa Tengah 
ini akan diberi nama: ,,systeem ulih- 

ulihan”. Belak-belok, — lenggak-leng- 
  

(naik sepeda-montor sendirian sa 

Kantor Pusat PTT) dan .bebera 
pa orang ahli Tehnik jang kiri 
sedang memperbaiki perhubu- 

ba2, bermain2 dan berbitjara ter 
lala lama kadang2 lebih dari 15 
menit sehingga orang2  lainnja 
jang djuga perlu gunakan telpon 

menggunakan 20 nomor.  Djumlah 
ini diambil 'menurut keadaan maxi- 
mum superti dinegara2 lain dalam 
waktu sibuk. 

Sekarang ini di Kantor Pusat Tel 
pon otomatik. itu sedang diselesaikan 
pemasangan ,,meter racks”. Kepada 
umum diserukan supaja djangan han 
tam2an menelpon kalau tidak begitu 

Lap 

Brebes 1.400, Kendal 1.000 orang | 
sedang sisanja terdapat di-la- | 
in2 daerah di Djawa Tengah . 

Dalam hubungan ini madjalah 
itu menjatakan, bahwa tidak ada 
nja keseimbangan djumlah antara 
laki2 dan wanita ditambah de- 
ngan banjak berkurangnja kesem 
patan untuk bekerdja atau berbu 
ruh, membawa pengaruh sangat 
buruk terhadap perhubungan sn-   | gok, tapi bagus. tara Jaki2 dan wanita itu. 

  

Slarang Lor Pernah 

Inggeris. Kapal .Supe 

mai naik kapal penggempur Men en : 
(amaica) ain Nan a ini dan sebuah kapal perang ketjil lainnja dari 

HMS ',Superb”, menudju ke Guiana 

7 Oktober telah tiba di Georgetown, 

adalah kapal pemimpin dari pada Angkatan Laut India Barat. 

  

Masih 

dua dari Ikatan Penderita Tjatjat 

ga 25 Oktober jang akan datang, 

adakan konperensi 

sia dan Dr. Suharso sendiri sebagai 
seorang medical consultant dalam 
soal2. rehabilitasi dan penderita tja- 
'jat telah menerima undangan utk 
menghadiri konperensi jg akan ber- 

pendjelasan2 tsb kepada seksi2 Per- 
tahanan, PPK-Agama-Kesehatan 
dan seksi Perburuhan-Sosial-Pega- 
wai. Sebagai tjontoh tentang penje- 

lenggaraan undang2 bagi para pen- 
derita tjatjat disebut oleh Dr. Suhar 
so perundang2an jg telah ada di ne 
geri Inggris. Dalam menindjau un- 
dang2 bagi para penderita tjatjat 
itu, menurut Dr. Suharso,. perlu. di 
ketahui terlebih dulu, bahwa dalam 
undang2 hendaknja dipisahkan dulu 
dua golongan perundang2an. Perta- 
ma, semua undang2 jg dapat meru- 

Perundang?an ini adalah untuk se- 
mua warga negara atau untuk se- 
mua golongan dalam masjarakat. Ke 

  

sebut masing2 Dr. Suharso dan Hasan Basri. n 

berikan pendjelasan2 tentang akan diadakannja konperensi inter- 

Kurang 

BERHUBUNG DENGAN akan berlangsungnja kongres ke- 
Indonesia pada tanggal 20 hing- 
Kemis malam di Djakarta di- 

pers oleh penisehat dan ketua - organisasi ter- 
Dr. Suharso mem- 

akan berarti bagi mereka jg tidak 

mau bekerdja. Untuk “ menundjuk- 

kan kemauan tadi maka para pende 

rita tjatjat diharuskan mendaftar- 

Ketua Ikatan Penderita Tjatjat In 
donesia Hasan Basri kemudian mem 
berikan pendjelasan2 tentang. mak- 
sud diadakannja kongres Ikatan Pen 
derita Tjatjat. Indonesia di Medan 
jg-akan datang. Ikatan Penderita Tja 
tjat Indonesia mempunjai 35 tia- 
bang diseluruh Indonesia. Dalam 
kongresnja.j.a.d. .akan hadlir k.I. 
100 orang. wakil. Tentang bantuan? 
pemerintah - kepada para penderita 
tjatjat. di Indonesia jg terdiri dar 
bekas2 pedjuang kemerdekaan, Ha- 

No. 6/1950 Instruksi Staf A No. 
378/1950 tidak mengharuskan para 

14 Okt. malam hari Gunung Sla- 
met telah mengeluarkan semburan? 
api dengan suara2 jang mengge!egar. 

bumi disitu. Keterangan selandjutnja 
menjatakan, bahwa semburan api 
dari gunung tsb. sudah terlihat 3 
malam berturut2, tetapi jang paling 

ni, 5 km. sebelah Selatan Balapu- 
lang pada tgl. 16 Okt. jbl., fihak 
geromboian telah kerugian i0 orang 
mati dan kerugian fihak tentara kita 
nihil. Sementara itu fihak kita da- 
pat merampas 2 putjuk senapan, 1 
stengun, 4 karung beras, beberapa 
dokumen penting dari geromboian, 
dan 32 gubug milik gerombolan di- 

telah diadakan malam perpisahan 
oleh angg. PSIS dan Maj. Soehar- 
so, ketua PSIS jang dipindahkan ke 
Bandung. Pertemuan tadi dihadliri 
al. oleh OverstesSaragih dan Wali 

pinan lagi, djikalau ia kembali ke 
Semarang. Sebagai penghargaan atas 
tindakan2 jang dilakukan oleh Maj. 
Soeharso untuk mempertinggi dunia 
sepakbola di Smg., sdr. Soenarjo te- 
lah menjerahkan tanda mata dan 
achirnja menghaturkan selamat dja- 
lan dan- selamat bekerdja. ditempat 
jang baru. Kemudian segenap angg. 
PSIS-telah-.memberi sambutan2. Da- 
ri fihaknja Union dan Ta Chung Sze 
Maj, Soeharso pun mererima tanda 
peringatan. - Dalam kata sambutan- 

  
laksanakan berkat bantuannja . para 
angg. PSIS. Pertemuan tsb. berlang- 

  

    
  

  

Penggergadjian Mesin B. I. N. Madiun 
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AT pesawat Superheterodyne 5 lampu. dalam 10 bin di SR | 
Djomblangkulon. Pendaftaran disertai uang pangkal R.15,— | 

1. D. Drijohardjo Djl. Halmahera 11 Semg. | 

2. Seetarno Taroenoatmodjo Djl. Tegalsari 155. | 
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Tanggal: 17 Okt. d.m.b: 
Film Expeditie ke gunung Himalaya 

»STORM OVER TIBET«     ai   

    

  

  

  

rita : dal i : 
njap sama sekali, tetapi lalu disam- | e e dua undang2 untuk penderita tjatjat pend era t Hana Ea 3 Na sah Tamat Mn 3 -.- 2 Peng en Ta aa 

bung dengan gending AJAKAJA-! « (Clig chusus dari golongan penderita | masjarakat, Tetapi Siratnja Manja B hilips Radiogramafoan Fin Y2YA 
KAN KALORAN. Djadi lalu sele-! a 1 : aran ar tjatjat seperti. umpamanja dari Ang- memberi De ena 2 2 : : 

, Sana ah Nag “engan - kltmoperang Jg dikehendaki oleh para penderi| "“NVOWM MM NAN | Origineel — 10 lampu — 12” luidspreker — automatisch record. 
$ : : 8 Pa na - : 3 3 ta tjatjat ialah bantuan jg dapat 2 na 4 23 changer bisa main 10 plaat terusan. Suara keras dan merdu. 

: an Kdi jasa aa Na aa 139 Rumah Dibakar Grombolan Dalam Tudjuan undang2 rehabilitasi ja- | membuka djalan bagi mereka untuk| Alamat jg.dapat dipertjaja bandspreiding — 10 watt output. Harga melawan! 
3 2 neFao ega ig ut 1 Bk ad j 5 lah untuk memberi lapangan peker- | bekerdja kembali dalam masjarakat Djika perlu bisa tukar tambah. 
f kul berdjam-djam tidak akan Apa | Uulan « eptem er djaan kepada penderita tjatjat dan |dengan kesanggupan dan tenaga jg . . Na si 53 

f Na Pn letak kein”| W Kit karena itu undang2 tsb diuntukkan ada pada mereka sendiri. Untuk pa- Radio Bin listrik terbaru 19 a Rp. 625,— E.Z. 

: da - Pa Sa art ang (Oleh: Wartawan Ki a) bagi penderita tjatjat jg masih mau|ra penderita ijatjat jg bukan ber- Radio lampen dan onderdelen dengan harga concurent. 
? nja dan tjara memukulnja tadi. Ba- bekerdja dan jg tjatjatnja tidak se-|asal dari tentera sampai sekarang Lekas datang beli, djangan tunggu keabisan. 5 : d Sa : SAN g jang g 
. Ma Pa ee TT ROMBONGAN WARTAWAN dari Semarang dan Djogja sama sekali belum ada ' peraturan- Buka : R 0 S AM ” 

j Sean tafsiran Mang Ganda Gengan disertai oleh djurubitjara T.T.IV Div. Diponegoro Kapt. nja. Memang kepada mereka ini su 8-2 Siang: y AU | 5 PURNA 
: Ma P0, Harsono dan Kepala Djwt. Penerangan Prop. Djateng pada tgl. |s: G . Idah ada pertolongan jg diberikan Minggu dan Hari Besar tutup. Gang Pinggir 140. Telf 892. 

, Aa Ng a 14 dan 15 Oktober Ter telah mengadakan penindjauan didaerah Tanpa aa arak oleh pemerintah, akan tetapi bukan aa 7 1 Sa aa 

: WANG dan DI 24 NDING, kalau Operasi Gerakan Banteng disekitar Tegal. Pada hari pertama rom (jek baru ini tidak berupa puku- La Aa tjatjat, melainkan ea , PN ant " 

7 sudah - menemuinja tentu DI RI- bongan menudju kedesa Slarang Lor, sebuah desa jang selama lan2 tetapi merebut inisiatief Ia- TN - ” gal na Ber 

x MONG-RIMONG, akan dihias sein Setahun lebih selalu diganggu oleh fihak gerombolan bersendjata | wan. Dengan kemenangan2 jang anjar Magna eng Unhaja 
dah-indahnja bagaikan selendang sz Sari D.I. dan pada malam harinj pisang tag arsa ang ae diperoleh Gerakan Banteng, ma- emban : akan Nan 

tera nan harum baunja, seperti gamy muan dengan Komandan dari Bataljon Banteng aiders, Oversie |ka rakjat dapat pertjaja bahwa suatu undang? ig dapat memberi 

  
  

M
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barannja WANITA SULIASTIA- 
RUPA, rupawan tiada banding. Ka 

lau sudah sampai saatnja tentu akan 
KEBOGIRO, akan senang, gembira, 
besar hati, puas untuk lambat-laun 
merendah, melirih, mengurang 
achirnja sampai di ajak-ajakan, pe 
nutup. Tetapi didalam  penutupar 
itu masih dapat mengenangkan kein 
dahan jg tiada berbanding. Inilah se 
benarnja ,filsafat tinggi”. Ja, toh 
Tjoba. pikir bersama-sama pembatja 
ku tertjinta. Bukanlah itu berisi ,,ke 

njataan hidup seseorang sekarang?” 
oo ok 

SESUDAH MENIKMATI ke- 
tinggian seni Solo itu, orang Dja 
karta kembali merasakan pait-pa 
nasnja kota Djakarta. Dewasa ini 
kalau hendak menghibur tentu 
hanja ke bioskop2. Padahal di 
banjak tempat kerosi2-nja sudah 
penuh dengan kutu busuk atau (hanja ada sebuah jalah S.R. 3 ta- , 
dengan nama populer ,,tinggi”. |hun. Desa jang keadaannja sepintas rogtim Menang PA nyaa Me Atas pertanjaan, Overste mene Prampuan jang lagi 
Mang Ganda mendalam rasanja |lalu kelihatan tenteram ini, sedjak ketahui, bahwa di Slawi telah ada rangkan, bahwa selama ini belum bunting muda of tua 
melihat kenjataan ini. Djika di 
atas dari Solo kita menikmati seni 
jang mendalam djuga artinja bagi 

“pi kenapa kebak ,,tinggi”? Apa- 
kah ini djuga sindiran keadaan : Patut pula diketahui oleh para agar selalu menghindari pertem- 
dikota itu ? Bahwa kini musimnja en. pn dag Meanggan Ko pembatja, bahwa menurut ketera-| puran2 untuk menghemat amuni peniwen kepala ma: 

orang tinggi sama tjakot-tjakotan, OPR pada waktu itu, ditjulik oleh | ngan Wedana Slawi desa Slarangfsi. Atas pertanjaan diterangkan, ok, sakit berak, ping- 
tetapi kalau ditjari asal-mula dan 
siapa pentjakot ulungnja, sukar- 
nja sama dengan mentjari ,,ting 
gi” dikerosi itu? 

Na Ra 
nja dapat dirampas oleh OPR. Di- Na ta2 ,,Republik Indonesia Komu- SEA KOK ot Rn RE 9 Bah 0 Wa antay 5 tiap (bungkus) 

BIIJARA SOAL RontoN Pa peborupa berbuad dari ' ge Intra aa Pn Kn nis.” Keterangan ini berdasarkan « PARU-PARU Anggur obat ini musti 
BIOS, Kiw tiket ada Melu pet isbolan didesa ini, jang kita Gataty ME Maa Sa alat dokumen2 jang telah dapat disita pPERu diminum same Uulia 

mim sis ic kalau nonton - " jalah dalam bulan Djuni, mereka an-pukulan tangan jang Mintenkap oleh Gerakan Banteng, jang selan 2 T bul 133 neN P 

lalu PekoDaag bodyguard” Kise membakar rumah2 dan lumbung | Pada. (aah, Ba eta pertempur Tajutnja didjandjikan oleh Overste » ULU HATI wannja. 

pengawal kuat “jang betul2 kuat |berisi 50 kwintal padi, kerugian ber- Bak angyenng," . Nom uditan Doouah |A. Jani bahwa pada besok pagi- « MASUK ANGIN “YgpaNeNNA 

iak ? djumlah Rp. 15.800.—. i . : ut nja rombongan kita diberi kesem P HA us Pagar Fi at 

Kari Pe pa Aap "Dan jan Pterachir jalah dalam bu- La Um ae gg! barang Ne 3 bk mbatja semua do 5 Mann Toko Obat TAY AN HOO 
.berbahaje” kalau sendirian di- jang setelah meninggal dimakamkan  di- |Ppatan untuk me ja $ » TENGGOROKAN 13 
kota ibu Mail 

Dulu ketika Mang Ganda ma- 
sih ketjil selalu lihat OTOBIS 
BESAR penuh ,,pengawal” mengi 
ring almarhum S.B.J.M.B. Paku 

aneka beta “utan | 0 Wudarlapki Da skip Dalam pertemuan kita LN 4 png terus ina Tg N N Ff N Or Distributors : 
Kan TAU Teu : ne | asa uan2 jang| Komandan Bataljon Banteng Rai | kemenangan sebagammana pa - Ta | 

Pa ag al Kn Ot BI Aa ae bektran? tamah, Dan ders T.T.IV, Overste A. Jani, di- (waktu jang achir2 ini, maka ope- Harmsen N CT WeEyY Dunlop N . V. 

pengawal” ini jang selalu dike-| 
djar-kedjar oleh anak2 muda 

A.Jani ditempat kediamannja. 
Desa Slarang Lor 

Dengan diantar oleh beberapa 

perwira dari Banteng Raiders, We- 

dana dan Tjamat Slawi, rombongan 

'tiba di Slarang Lor pada djam 3 

siang. Desa ini letaknja I.k: 22 km. 
dari Tegal dan mempunjai pendu- 

duk hampir 3000 djiwa. Ketika kita 
datang disitu, pandangan kita segera 
tertumbuk pada bekas rumah2 jang 
telah terbakar. ' Umumnja rumah2 
disini separo terbikin dari tembok, 
atau paling sedikit tiangnja tentu ter 
bikin dari tembok. Dalam hubungan 
ini pembatja tidak perlu heran, ka- 
rena didesa ini tempatnja orang 
membikin batu merah, dan dalam 

membikin tembok pada  rumahnja 

mereka tidak memerlukan bahan se- 

men, tjukup dengan pasir dan 'ka- 

pur.. Sebagian besar dari penduduk 

terdiri dari kaum petani. Sekolahan 

achir tahun 1952 sering mengalami 

gangguan2 dari fihak gerombolan 

bersendjata dari D.I. Kartosuwirjo. 

tjulik dan djuga melakukan pengga- 

gerombolan pada serbuan jang ke- 

dua bulan Djanuari 1953, tetapi da- 

'lam pada itu fihak gerombolan ke- 

|rugian 2 orang mati, serta sendjata2 

lan September 1953, tiga kali ber- 

Iturut2 diserbu oleh lebih dari 300 

orang dan mereka membakar ru- 

'mah2 seisinja berdjumlah 139 buah 

|dan kerugian mengenai ini tertjatat 

'ada Rp. 1128.672.—. Seorang ang: 

duk didesa itu masih mempunjai ke- 

pertjajaan penuh kepada alat2 ke-   kalau mitsalnja sedang keliling di Ikuasaan Pemerintah R.I, terutama 

tentaranja. Kekedjaman2 dari fihak 
gerombolan tidak akan dapat meng- 
"gontjangkan iman penduduk, maia- 
han djustru dapat meneguhkan iman 
dalam membantu gerakan tentara. 
»Kita jakin pak”, demikian kata se- 
orang OPR, dalam bahasa daerah, 
bahwa Tuhan pasti akan memberi 
hukuman pada ummatnja jang ber- 
laku kedjam”. Diterangkan selan- 
djutnja, bahwa dalam waktu meng- 
hebatnja serbuan gerombolan dalam 
bulan September, penduduk banjak 
jang mengungsi ke Slawi dan jang 
tinggal didesa hanja orang2 tua dan 
baji2. Para pengungsi di Slawi men- 
dapat bantuan makanan dan pakaian 
dari Pemerintah. Setelah keadaan ti- 
dak membahajakan lagi, para pe- 
ngungsi pulang kembali dan djuga 
disini diberi bantuan untuk alat be- 
kerdja berupa patjul. Kini penduduk 
sedikit demi sedikit sudah mulai 

Panitya Penolong Korban Kekatjau- 
an jang diketuai oleh Dr. Radjiwan, 
dan tidak sedikit pula bantuan jang 

an pakaian. 

Lor ini pada zaman dahulu adalah 
tempat bertapanja Pangeran Purba- 
ja, dan disini Pangeran ini kemudi- 
an bertempur dengan Prabu Sing- 
singan dari Tjirebon. Pertempuran 

desa Kalisoko, 4 km. dari desa Sla- 
tang Lor. Kini makam itu masih 
terpelihara baik, demikian  ketera- 
ngan Wedana Slawi, 

Keterangan Overste A.Jani 

tempat kediamannja pada petang   hari, diterangkan bahwa dengan 
menggunakan taktiek baru opera 

alat2 Pemerintah kita mempunjai 
kekuatan untuk melumpuhkan Ia 
wannja. Overste dengan pandjang 
lebar menggambarkan keadaan 
kegiatan dari gerombolan bersen- 
djata, sebelum dan sesudah keda- 
tangan Bataljon 426 jang mem- 
brontak pada Pemerintah. Banjak 
sekali rentjana2 lawan jang dapat 
digagalkan dan dokumen2  pen- 
ting dari lawan djatuh ditangan 

djaminan, pertolongan dan perawa- 
tan kepada para penderita tjatjat di 
Indonesia jg hingga sekarang ini be 
lum mendapat perhatian  sepenuh- 
nja dari pemerintah,“ padahal mere- 
ka ini adalah terdiri dari bekas pe- 
djuang2 kemerdekaan negara. Da: 
lam kongres jg akan datang di Me- 
dan, soal undang2 tsb akan mendja 
di atjara jg terpenting. (Antara).   

Gerakan Banteng. Overste mene- 
rangkan, bahwa hasil2 gemilang 
jang telah tertjapai ini adalah ber 
kat bantuan rakjat djuga, dan ka 
lau tidak dapat bantuan, tidak 
akan bisa, demikian Overste. Di- 

sendjata, djuga penerangan2 sela 
lu diberikan kepada penduduk 
untukstabilisasi 
pil. 

pernah didjumpai bangsa asing 
dalam gerombolan, begitu djuga 
sendjata2 baru belum pernah di- 

bahwa gerombolan D.I. menge- 
tjap tentara kita ,, Tentara Repu- 
blik Indonesia Komunis”, dan 
Pemerintah kita ditjap dengan ka 

kumen2 jang telah dirampas. 

Mendjawab pertanjaan kapan 
kah akan selesai eperasi dari Ban 
teng Raiders, Overste menerang- 

kan, bahwa apabila hasil2 dari 

rasi akan dapat segera 
atau paling sedikit gerombolan 
akan lari kelain daerah, 

  Samping mengadakan operasi ber $ 

Pemerintahan si- 

selesai, 

  

LS PL LL Lu 

In de kost buat 

2 PEMUDI 
disekitar Pandeanlamper 
Surat2 pada Harian ini 
no.4/3061       

MR AL EL EA 

AN TAY 
GP IKAN MAS. 

Ga 

  

  

KAN PENJAKIT : 

:PO AN J 
jt RAN ia .. - “ 

  

e ENEK dan sebagainja. 

kehidupan, maka disini meradja |Serbuan pertama dari fihak gerom- | uh diberikan ke Kiki han Kalung ba | diaga kandungan dia- 
: Pan, a disini meradja Ma 5 pada penduduk | djumpainja, hanja amunisi ru jag g j 

Ke an ia rember Ba aan desa sini. Pun djuga fihak Musli-| memang ada, demikian Overste. ngan sampe gugur 
5 Pa La ak TA asn 28 i aa Tn nata 1 mahria maat dan organisasi2 sosial ian aa na Naa (keruron menamba- 

S IS, empuk, enak, teta | H £ : - |gal ikut membantu berupa pemberi-|ngat ketjil, hingga perna jins- 
Lurah! desa tsb., dan kemudian di-. trakkikan “oleh “ujasan  Inkteka, ken kekuatan bagi 

        

      

     OK FO 
0 MBam 

Nae 
PMA PN mna ta Ta mak 

& 

manburinan 

    

        

   

        

   
   
   

        

     

ada perlu sekali mi- 
num anggur ini buat 

ibunja dan djau dari 

. MI gang sakit d.l.I. minum 
#ini anggur 1 botol 

Ii bisa menangken obat 

Bea Glodok No.10 Teip. '1620.Kota 

'"'DJAKARTA-KOTA 
& 

Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA   
  
    

x 
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NA
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Ilaan No. 27 Semarang 

ljamin tuan punja MOBIEL 
NN an Danh MONEa 

ekerdjaan ditanggung : tenan 

    

  

    

  

ba tentu puas | 
SPUIT dalam 1 Minggu SELESAI. 
  

   

Dapat diminum untuk menjem- 
| buhkan: batuk baru atau lama: 

| sakit tenggorokan, sakit perut dll. 
| Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
pinstang berbisa, kena api, dapat 
lekas Jelang. dengan digosokkan- 

—.nja. Apabila merasa Jel: atau 
ea Pam Sport atau djatuh 

: : n Leng digosokkan 
(dibidjet) dan diminum, semua itu 

 penjakit lekas sembuh. Karna: 
Ban Leng telah dapat banjak se- 
kali surat pudjian dari Tuan2 jg 

— terkenal, jang sudah disembuhkan 
oleh Ban Leng ini, dari matjam2 
penjakit. Kalau Tuan suka batja 
surat2 pudjian tsb., kami bisa 

- kirim sama Tuan... 
Ban Leng dapat dibeli pada se- 
mua toko2 Obat dil.s kalau tidak, 
boleh kirim Rp. 8,50. Kami nanti : j kirim 1 botol sama Tuan dengan ' . Nate SPS tertjatat. « 

| Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong. | DJL. BAWEAN No.22 TELP S.2207 — SURABAJA 

  

  

    

AE Scan bin Nana nana 

. TINGGAL INI MALAM DAN BESOK MALAM PENGABISAN - 
ORION 5-7-9 David Niven — Jane Wyman 

IK un“ be Dark" 
MATINEE: MINGGU PAGI DIAM 10.00 (13 th) 

REK” kn ya K0 David O' Selznick presents: 
the Paradine Case" 

MATINEE: MINGGU PAG! DIAM 10.00 

METROPOLE 5-7 -— 9James Gayney — Humphrey Bogart 
“ »Angels With Dirty Faces” 

MATINEE: MINGGU PAGI DJAM 10.00 

Li Mei — Wang Yuan Long — Wang He 
»KU ERL YI KEAN” (ANDJING SETIA). 

Film Tiongkok paling baru dengan Andjing Adjaib jang hebat. 
MATINEE: MINGGU: PAGI DJAM 10.00 

    

Man Bngasen. 

      

(17 th) 

(47 th) 
DJAGALAN “ INI MALAM PREMIERE Ta Da3 aa bm 

        
  

(RADJA OBAT KUAT V FR AN OL 
KENA ANA RK E KAKEK EK KAKEK KEK KEK LK RE KKR EKE KKAI     

     
    

n Hat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (im- 
Pe spa oa ajar emang 0 ri Dang pg an hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- | 

ingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). Tan Der Nan aa sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10096 berhasil. Harga Botol Kp, 2 Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 
Pil gembi : : 

  

      

   

  

pmbira istimewa buat IGkI arxertannesina sena cavincagranavaran 1 Rp. tik 
Pil Viramin buat perempuan ........ 00 25— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki? ... 2. 101— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 d 
Miesnugt Mai DAR Hm NON Ha dika nabi reda enam sea 2 Mp 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... ,, 10.— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp exzeem Sennnan tenan sean » 1d— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ..... Sina Lan 10. — 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1096. . 

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

Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. Ta 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. . 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. aa 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. i 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. : 5 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin, 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

” ” $ Tek An Tong Petjinan 81, ” 

& » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
3 » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
» » Hok An Djl. Raja 114 Magelang. : 

$ -& kangen ntar 

it
a 

  

LUTJAPAN TERIMA KASIH" 
3 Kami memberitahukan bahwa pe 

njakit kami: Djantung berdebar2, 
' kepala posing, pinggang sakit 

sesudah sakit turun dikaki dua2- 
nja lantas kaki mar, tumit (beng- 
kak) 'matjam ditjotjok djarum. 
Setelah dapat pengobatan 
T. DJOCO, OCCULTIST di Pj. 

Grogolan 21/SM Solo 
dari - DJAUH . sekaring 
SEHAT. 2 

Sekianlah, dan kami mengutjap 
kan diperbanjak terima kasih atas : 
pertolongan T. Djoco. 

Hormat kami, 
Bu RASMAN 

D/a Kebon Rotterdam 
di Tg. Karang (Sum. Selatan) 

telah 

    

PERHATIAN !!! 
Harap surat2 disertai 
prangko “atau wissel 
Rp 3.— buat balasan. 

     

  

AWET MUDA SERTA TETAP GAGAH PERKASA 
Djika Tuan? selalu minum: 5 

Arak Hai Kau Pitn tjap ..Boea ja” 
jang sudah terkenal dapat membangun tenaga tua kembali | 
mendjadi muda laksana Djanaka serta dapat mengikat: 
100 pCt ketjintaan. . 

Pusat Pendjual: KONG DJIN TONG       

Pekodjan 105 — Telp, 1885 — Semarang. 

  

       

      

  

ME ORION 
: 10.00 aed 18.05 — 21.00 10.00 — 18.05 — 21.00 
f Pesan tempat: 9. — 12 — (17 th) (Tidak trima per Teif.) 

between 

| COLOSSAL 

      

    
   
   

   
   

   

    

   

   

      

EA 5 Hii #xsagpakeas | TJERITERA RINGKAS: 

“ Sekembalinja 

ribu manusia. 

«untuk berpesta gila2-an hingga pagi hari. 

saksikannja, bernjanji dan bermain musik. 

jang bernjala2. 

lepaskan Lygia jang ditambatkan pada sebuah tongkak. 
# Ratusan tawanan 

singa2 jang kelaparan. 

kan tuannja (Leo Genn) jang sangat dikasihinja. 
“1 Marcus membangkitkan semangat serta kemarahan besar dari rakjat Roman terhadap keganas- Han Kaisar Nero, aaba tarik keistana dan membunuh Nero serta permaisurinja. 

HARGA TEMP/4 TK PERTUNDJUKAN MALAM: Rp.4.50 — Rp.3.00 — Rp.1.— 
Ta nai an di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Harga dim surat putusan tgl. 

  

— (Kenaikan rin 
1 20/2”53, No. 521/KP/13142/ 8511). 

SENEN PAGI (29/10 '53) Premier 

“ Gadis hamba sahaja jang tjantik.molek. mengembuskan nafasn 

Berhubung pandjangnja film, ti- 
dak ada tambahan (voorfilms). : 

Ta e besar ! 

M-G-M's diam ofa wicked empire and the love story 
RE a pagar soldier and a Christian slave girl! 

STARRINC 

7 Senen Play br JOHN LEE MAHIN sad SN. BEHRMAN, SONYA LEVIEN » Bone ea tie Novel by Heneyh Sinatra Pan aL 
Disco by MERVYN LeROY - Produeed tp SAM ZIMBALIST -- Ae. itws 

pasukan keradjaan Roman dengan kemenangan jang gilang gemilang serta mem- 
bawa tawanan2 jang dibelenggu, disambut dengan sorak-sorai jang gegap gembita oleh ratusan 

“ Pertjintaan jang menjedihkan dari Marcus (Robert Taylor), panglima pasukan Roman, seneng Tae” Irsya Lygia (Deborah Kerr) jang tjantik jelita. pr 1 
# Kaisar jang setengah gila dengan permaisurinja jang bengis mendjamu ratusan tamu2  diistana 

# Kota Roma jang indah berada dalam lautan api sambil Kaisar Nero (Peter Ustinov) memper- 

# Marcus berpatju dikenderaannja dengan sekentjangannja untuk menjelamatkan Lygia dari api 

# Ursus (Buddy Baer) raksasa jang gagah perkasa bergulat dengan seekor banteng gila untuk me- 

jang beragama Keristen digiring ke Circus Maximus untuk didjadikan umpan 

. HARGA TEMPAT UTK PERTUNDJUKAN SIANG HARI: HARGA 
MN . mes 
- 

ja jang penghabisan didalam pelu- 

     

    

   

  

   

        
   

     

  

   

METROPOLE 
14.30 — 18.390 — 21.15 Sudah Terbit | 

   

     

  
(Anak2 

dengan 

BADAN PENERBIT: 

  

| 
Eee) Ala te ia 
Nai ena aranggiat 

CARBOVIT 
AN me Naa LN ra 

JANG PALING BARU    
  

BRA SIAL:       36 TER ANNn.   Roy Rogers 
  

UM STILL WAITIN!, ' 
MISTER KIDNAPPER!      Y NO, BUTI CAN SEE MIDAS 

DOWN THERE ON HIS ai 
URRO! HE'S STILL | 
GOT THE NUGGETS! 4 
Na art MAN 

        
       

  
masih 

  

    

   
“melihat se- — Saja gh 

ri para andjing2 pentjulik, 
, 1 ' 

Jaa Tidak, tetapi saja dapat meli- mang Kepo hat Midas naik keledatnja djalan tu- 
run disana, Dia masih memegang se- 
kantong emas murninja. 

    

HERE'S THE NUGGETS — 
WKERE'S MY NIECEZ 

me- 

nunggu, tnan2 pentjulik. 
Inilah emas murni — Di 

ja? 

(sies sape Now, But sue Wont BE IF YOU DON'T CALL OFF YOUR FRIENDS | HIDIN' UP IN TH! TIMBERI DROP TH AA 
NUGSETS AND GET GOIN'! P3 

| HEV, HE'S ON? IT— 
HEIS PROPPIN' TH! 

NUGGETS! 
         

IS NO FOoL!I RN 

  
  

— Hee, dia berbuat begitu — 
dia. mendjatuhkan — emas murni: 
nja, $ 

— Tentu ia berbuat demikian! 
Midas Jones tidak bodoh. 

karang, tetapi dia tidak dapat di 
bebaskan, djika engkau tidak me 
njuruh pulang “teman2mu jang 

sedang mengintip di grumbulan 
pohon2. Djatuhkan emus murni- 
mu lalu pergilah. 

      
  

    

$ PN y 

  

Ditjari Dengan Segera: 
  

Seorang pemb. buku jg. berpengalaman 
Sjarat2 1. Mempunjai pengalaman dlm. perusahaan Import: 

Export. 
2: Mamlki idjazah pembukuan A dan B diutamakan. 
3. Gadjih dapat berunding. 

Surat pelamaran disampaikan kepada Harian Suara 
Merdeka advertensi No. 4/3058, 5   

AIR 1!!! : 

“HOTEL ,0EWA”/,,ASIA” 
Pontjol 1 — Telp, 1554 — Semarang. 

Sedari 1 Djanuari 1953, telah diperlengkapi dengan 
DROPHOOR POMPA AIR OTOMATIS. & 

Setiap kamar tidur tingkatan atas atau bawah ada WASTA- 
FEL, kamar mandi ada PANTJURAN, W.C. ada CLOSET »seke- 
hendak pemakai segala waktu AIR dapat mengalir, 100964 AIR 
BERSIH, boleh buktikan. 

AIR!!! AIR!!! 

SI HY- 

    
Siapakah ingin hidup selalu sehat. 

MINUMLAI 

Ini anggur telah dibikin dengan akar2 dari Tiongkok KOLESOM 
berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran 
lemah dan jang terserang penjakit ,,RHEUMATIC” 
jang ta?” asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

Untuk: LELAKI 

Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

badan ' mulai 
LAS MAS” badan lemah, 

kurang sehat, potongan ba- 

  

ngan badan 
dan kurang tjantik. 

dan gagah. 

Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, 
SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

Kantor Pekodjan No. 
Gang Warung No. 1   

  

PERHATIAN : Buku ini telah 
kan Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, maka di-izinkan pula, dengan sama sekali 
ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih ewasa benar, membeli atau mem batja buku Sexual Problem ini 1! : dibawah umur 21 tahun dilaran membatja ! 1 buka tebal, complete, dihias dam dites F Tn 

belum d 

| (Luar kota tambah 
Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat 

OF COURSE HE V |. 
I5! MIPAS JoN£5 |' 

    

4 

Lagi ! 
ma 

      

| 
Sorga Dunia! 
BUKU: 

Sexual Problem 
Bahasa Indonesia, oleh : Sapphire. 3 

" Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA, 
" Rasianja SORGA PERTJINTAAN, 

1" Pemimpin SORGA PERKAWINAN: 
4 “ Rasianja supaja BISA HAMIL, 

“ Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat ata 
alat-alat: 

“Kuntji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja , SEDANG 
“DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM- 

P PUAN, — menurut suka seadiri, — jg. 10075 TIAKAP 
atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU. 
HUR! Dan 1001 matjam RASIAZ LAIN, jang MAHA 

“ HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 
Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok- 
ter pelbagai bangsa je. sudah kenamaan diseluruh dunia, 

diperiksa oleh Kedjaksaan Agung di Djakarta dan berdasar- 

tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja- 
kami mohon 

rangkan dengan gambar2 
ongkos kirim 1076) 
membeli 1 buku ! 

Rp. 25.-— 

KWA GIOK DJinNc 
Djalan Kramat No. 2 - 4, Kudus 

MAAN   

  

M.S. RAHAT| 3. 
KEUNGGULAN 
#« Lebih Sedap 
# Lebih Halus 
# Lebih Mustadjab 

Tabib 
Seteran 199 —' Sema | 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 bari sampe runtuh 
akar2-nja. : 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9—12 

.. Sore 5—7 

    

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

AGEN” DJOKJA: : 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, 'Lempujangan 
Wangi 80, Kintelan 94, 
Tugu Ku Ion 54. 

AGEN? SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Dil. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- 

terkenal) Pergi 
Winny 
    

  

KL INN TU Ta NT 

  

  

won 142, Widuran 67, Me- 
Pasanglah f sen 177, Gading Kidul 170. Adpertensi 

AGEN? MAGELANG: 
Dj! Tidar 2, Petjinan 96, 13. 

dalam 

dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap ,, GELAS MAS” 
T MT 1 WANITA 

Setelah minum Anggur Ko- 

lesom tjap ,,GELAS MAS» 

kuat, tambah darah, poto- 

tambah baek 

SWEEPSTAKE IMS 
120 MOBIL 

dikemudikan oleh djuara-djuara Djateng, Djatim dan Djabar 
sudah siap-sedia saling beradu ketjakapan dalam : 

Rallye Finale jang Heibat ! 
(22 Nopember: Rallye Jajasan 17 Agustus) 

Siapa pemenang R allye ? 

Siapa pemenang Sweepstake ? 

Hillman Minx Saloon 

Veloeette Mac 350 ce 
biundapp 250 cc 

Scooter Terrot 
Pendjualan Jot-lot akan dimulai sedikit hari lagi ! 

8 IMS—Prop.   

    

Kuat dan Tetap Muda ? 
1 SELALU 

Angour Obat Kolesom No- 1 
. Tjap Gelas !    

ia 

No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang 
dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 

e w Ar ma 

HAMIL dan BRANAK 

Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 
sehat dan 

LAS MAS” badan mendja- 

Poto- |   di sehat dan kuat. 

ngan badan selalu tjantik 

  

P dan gembira. 
Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. 

SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

Toko Obat Eng Tay Ho 
Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 

Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 
tjap GELAS" MAS” 

101 Telp. No. 188 
Semarang 
  

  

Ba aa Bean 

Perhatian 

-INSTITUUT HASRAT” Surakarta 
A Memberikan Kursus-kursus Tertulis: 

Meg. Buku A — b. Administrasi — c. S.M.P. bag. A. S.M.P. bag. B — e. Bahasa Inggris — f. Bah. Indonesia. 
Pembajaran per bulan: 

Rp 12.50 — d. Rp 12.50 
a
y
 

a. Rp 12.50 — b. Rp 10— cc. 
ce. Rp 5— — £ Rp. 7.50. 

Tammat Peladjaran: 
2 8bul-— b.2 bul — € 1th. —d 2 he 6 Bul 3 bul 

B  MEMBUKA Kursus LISAN: 1. Administrasi dan 2. Ste- 
nografie dimulai: Tg. 2 Nopember 1953, Djam: 4 sore 
di S.R. Kristen Bandjarsari 1 Solo, 

D. MENERBITKAN untuk SEKOLAH RAKIAT: 
BUKU-BUKU: a. Rahasia Tubuh4 Rp. 2,50 — b. Ilmu Alam & Rp 2,50 —'e. Tumbuh'an '& Rp 2. — d. Hewan 4 Rp 2.— e. Hitungan KI. VI 4 Rp. 7,50. 
GAMBAR' DINDING BLAUWDRUK : ukuran: 65 X 50 cm: a. Karesidenan Surakarta 34 Rp. 12.50 — hb. Kota Solo 4 Rp 5.— c. Letterkaart: Latin, Djawa Tjarakan, Djawa Pasangan (4 Rp 5) d. ILMU. ALAM, Rangka MANUSIA, Djeroan,  Tumbuh'-an (& Rp. 5—) Beaja kirim GRATIS! 

  

5 CITY CONCERN CINEMAS. - 
Tinggal ini malam dan besok malam 

(au. seg. umur) 
LUX Be OL A Chump 

Si Gendut dan Si-Tangis At Oxford 
sebagai Tolol disekolah Oxford! 

Matinee' Minggu pagi dj. 10:— Minggu malam 3 pert. 5—7—9. 
Senen malam Stewart Granger—Phyllis Calvert- James Mason premnicre »Fanny By Gaslights LUX 

—- Pertjintaan jang tersembuni — 

LAUREL & HARD Y 

  

  

GRAND Ini Malam premiere (fu. 13 th.) 
Kn Pn Ba LEILA: MARENO—JESUS RAMOS 
BERBARENG Oo G 29 ,TARZAN PHILIPINA" ROYAL» ..Js Heibat dan Gempar | 

5.30-7.30-930. ““Film Philipina bahasa Indonesia 
Penuh sensatie - Menggemperkan ! 

Matinee Minggu pagi ROYAL 9.45 — GRAND. 10.15. Minggu malam  Grand/ Royal 3 pertundjukan. 

INDRA Dp OSMAN CNN NENG YATIMAH— 

,TAS TANGAN WANITA" 
Filni Malaya Istimewa dengan tjerita dan 

  

Ini Malam d..m. b. tu. 17 tha 

Njanjian2 menawan hati. - 
Matinee Minggu pagi dj. 10. Minggu malam 3 Peft. 5 — Ja 9. 

Akan datang: TONY OPATIS— pipa LAURIE 

»3ON OF ALIBABA” Technicolor 
The sencational stars of ,,The Prince who was a thief” Together Again! In Love Again, Fabulous Romance and 
Adventure! , 

ROXY Jai nalar premiere Ju, 17 th.) 
Nargis—Dilip Kun ar dim, film India : 

Atau 

BO ka 

»J O 6 A N PENDITA PEREMPUAN 
Satu tjerita Social drama India jang sangat unigue | 
Satu Jogan tak boleh menikah, tapi bagaimana djika djatuh tjinta pada satu pemuda jang brani melakukan segala pengurbanan 
danja? — Matinee Minggu pagi dj. 10. 

Minggu malam 3 pertundjukan Dn, LG 

pa-       Suara Merdekas 

  

 


