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Siapa Jg Berada Dibelakang Lajar ,, Gerakan Illegaal PT 
Tk 2 RMS Sumbar2 Akan Kembali Lagi Ke Ambon 

SEBAGAIMANA telah dikabarkan pada T 

kilat jang achirnja telah 
njatnsing Depag ini telah 

Be .dministrasi- Ekspedisi 

anan (bajar dimuka) Rp. 10— dim kota Smg. 
' kota Sing. (ditambah 

ag BNN MANA 

: amflet? Gelap 
Pemimpin? Islam Di Amb 

€ mendapat reaksi dari su 

kan Mlegaa?” jang telah menempelkan pamflet2 | na 

tp. 0.30 utk. meterai). 
jeran 60 sen per lembar   

, ditik Kn he 
Raya dan 

   

  

jang menandatangani perpistaan bersama itu. 

Perkara Bu- 
chari Ditunda 
ATAS permintaan dari pembela 

terdakwa Buchari, Mr. Sudjono, si- 
dang Pengadilan . Negeri Djakarta 
hari Senen jg menurut rentjana se- 
mula akan mendengarkan pledooi 
Mr. Sudjono, diundurkan sampai 2 
minggu kemudian, jakni tgl. 2 No- 
pember jg akan datang. : 
Pembela Mr. Sudjono meminta si 

dang diundurkan 2 minggu lagi ka- 
rena ia belum siap dengan pembela- 
annja. Permintaan tsb diluluskan 
oleh Djaksa dan Hakim. Seperti di 
ketahui, untuk terdakwa Achmad 
Buchari, Ketua II GPII, Djaksa 

- Siahaan telah memadjukan tuntutan 
hukuman pendjara 10 tahun. 

| niatan bersama daripada 
“organisasi Islam jg dikeluarkan 1gl 
141053 (sebenarnja 4-10253 
red.) jg mana mereka 

berdasar Islam. 
LH. Dasar Hukum Negara. ialah 
(Al Ouran dan Al Hadist. HI. Kepa 
"la Negara: Kepala Negara ialah se- 
orang warganegara Muslimin. 

Memutuskan akan bangun seren- 
tak untuk" menghadapi segala akibat 

Inja, bilamana putusan2 tsb diatas di 
laksanakan. 

| Menjerukan kepada sekalian ka- 
wan2 gerakan illigaal dimana-mana 
sadja saudara2 berada supaja mulai 
sekarang ini siap sedia ' menunggu 
perintah selandjutnja. 

  

  

- Tidak Ber partai Dan 

Asal Indonesia Timur 
Orang Jang Akan 
Mengisi Lowong 

Ditjalonkan Utk 
an Menteri Uru- 

san Kesedjahteraan Negara: 
DARI KALANGAN jang boleh dipertjaja ,,Antara” men 

dapat kabar, bahwa lowongan Menteri Urusan Kesedjahteraan 
Negara jang pada waktu ini dipegang untuk sementara oleh Wa 
kil P.M, Mr. Wongsonegoro akan diserahkan kepada seorang jang 
tidak berpartai. Seperti diketahui, lowongan Menteri Urusan Kese 
djahteraan Negara itu disebabkan pengunduran diri Sudibjo dari 
PSII. Baru2 ini kabinet telah m 
sebut dan telah menentukan sikap untuk memberikan 

djabte raan kan Menteri Urusan 
jang berasal dari Indonesia Timur, 

  

Bantuan Ni- 
liter USA 

Kini Makin Di - Obral 
Melebihi Bantuan 

soal lowongan ter 
kedudu 

Negara itu kepada seorang 

Alasan untuk memberikan kedu- 

ri Indonesia Timur antara laif ber 
raan Negara itu kepada seorang da 
dasarkan pertimbangan, supaja pu- 
tera Indonesia dari sana ikut mem- 
perkuat kabinet sekarang. “Lebih 
djauh didapat keterangan, bahwa 
untuk melantjarkan tugas Menteri 
Urusan Kesedjahteraan Negara, ma 

Ekonominja ka kini sedang direntjanakan untuk 

- tmembentuk suatu panitya jg akan 
KEMENTERIAN perdagang- memberikan nasehat2nja kepada 

an Amerika Serikat hari Minggu 
mengumumkan, bahwa bantuan 
jang diberikan Amerika Serikat 
kepada luar negeri selama waktu 
12 bulan, terhitung sampai tgl. 1 
Djali jl., telah mentjopai diumlah 
rekord, jaitu sebesar $ 7.030.000. 
000. Djumlah ini berarti hampir 
$ 2.060.000.060 lebih besar dari- 
pada bantuan jang diberikan se- 
lama 12 bulan sebelum itu. 

Bantuan militer naik 
$ 2.527.090.090. 

Kenaikan djumlah sebesar ini 
terutama disebabkan karena sa- 
ngat bertambah besarnja bantuan: 
militer. Dalam tahun padjak '52 
djumlah uang jang disediakan un 
tuk bantuan militer ada $ 1.872. 
000.000: ketika tahun padjak 53 
ini meningkat mendjadi $ 4.399. 
000.000: dengan demikian maka 
matjam bantuan ini meningkat 
dengan $ 2.527.000.000. 

Bantuan ekonemi merosot 
»Bantuan matjam  lain2nja”, 

mungkin sekali jang dimaksud- 
kan ialah bantuan ekonomi, da- 
lam djangka waktu tadi merosot 
dari $ 3.225.000.000  mendjadi 
$ 2.631.000.000. 

Para pembesar pemerintah A. 
S. menerangkan bahwa pemberi- 
an bantuan ekonomi kepada luar 
negeri ini harus berachir dan di- 
ganti dengan tindakan ,.berda- 
gang, djangan memberi bantuan”. 
(Trade, not Aid”) Untuk tahun 
padjak 1953, Perantjis mendapat 
said grant” $ 480.000.000 dari 
Amerika: Inggris — menerima 
$ 433.000.006. : 

Eropa Barat dan djadjahan2- 
nja mendapat $ SO, 000: Ye 

Asia dan daerah Pasifik menda- |sebuah pembom ber4t serupa mo 
pat $ 1.240.000.000. Dalam ta- deinja dengan pembom  B-36: 
hun padjak 1952, Asia & Pasifik | Amerika. , 
menerima $ 932.000.000... 

(Antara-UP) 

  

Beras Tiruan 
Diepang 

Lebih Murah Daripada. 

P 2g Oktober Pemerintah Berikan Keterangan Soal Atjelr 
Beras Asli 

KEMENTERIAN pertanian 
Djepang mengumumkan, bahwa 
panen padi Djepang dalam tahun 
ini akan merupakan yang jang 
paling buruk sedjak 1945, kare 
na terlalu banjak hudjan dan 
bandjir, maka dalam tahun ini 
padi jang akan masuk ada 58 
djuta bushel kurang daripada pa 
nen tahun il. Para ahli pertani 
an Djepang kini telah sinembu 

at” beras tiruan” dari gandum, 
harganja murah daripada beras 

Menteri Urusan Kesedjahteraan Ne- 
gara. Panitya tsb diketuai oleh Men 
teri Urusan Kesedjahteraan Negara 
sendiri dan akan terdiri a.l. dari Djak 
sa Agung Suprapto, Kepala Djaw. 
Reserse Pusat Sosrodanukusumo, Ke 
tua Dewan Pengawas Keuangan Su- 
rasno, Ketua Panitya Gadji dan ang 
gota parlemen Sutardjo Kartohadi- 
kusumo, Djaksa Tinggi Sunario, Se- 
kertaris Djenderal Dalam Negeri 
Mr. Sumarman, Kepala Polisi Dja- 
karta Raya Djen. Mohammad, The- 
saurier Djenderal Kementerian Ke- 
uangan Mr. Sutikno Slamet. 

Seterusnja pemerintah akan me- 
ngundang pemuka2 partai politik jg 
mempunjai perwakilan didalam par- 
lemen untuk mengadakan suatu per 
temuan bersama pada hari Kemis 
tgl. 22 Oktober j.a.d. Dalam perte- 
muan itu akan dibitjarakan soal per 
istiwa Daud Beureueh di Atjeh dan 
usaha? untuk mengatasi kesulitan2 
jg ditimbulkan oleh peristiwa tsb. 

(Antara). 

  

20.000 Pesa- 
wat Rusia Siap 
Membom Setiap Tempat 

Di Amerika 

WAKIL menteri angkatan uda 
ra Amerika Roger Lewis pada 
hari Sabtu  menjatakan, bahwa 
pada waktu ini Rusia mempunjai 
20.000 buah pesawat ,,garis de 
pan”. Menurut Lewis angkatan 
udara Sovjet jang sangat kuat 
itu mampu untuk setiap waktu 
menjerang setiap tempat dianta 
ra pusat2 industri di Eropa dan 
Amerika Serikat. Ia menambah 
kan, bahwa menurut tanda2 Ru 
sia sekarang sedang membuat 

Lewis jang berbitjara di Ancho 
|rage, Alaska, dalam pada itu 
(mengatakan, bahwa Rusia telah 
'mendjual Alaska kepada Ameri 
ka Serikat “untuk $ 7.200.000., 
jaitu harga dari 2 buah pesawat 
pembom jet B-52 jang sekarang 

|sedang dibuat oleh Amerika. 

  

/ tanggal 3 dan 4 Oktober Indonesia beserta beberapa organisasi Islam lainnja 
: dikota Ambon telah 

mengeluarkan 2 matjam pernjataan bersama. Rupanja salah satu dari per jang menamakan.. dirinja ,,Gera- risi antjaman 
djuga terdapat 
Hlet2 itu ditudjukan pada orang2 

Bunji pamflet selengkapnja  ada- 
lah sbb: Sesudah mempeladjari per 

delapan 

menjetudjui 
putusan Muktamar Alim Ulama di 
Medan tgl. 11 s/d 15 April 1953 jg 

| bunjinja: 1, Dasar Negara: Negara 

    

     

    

  

jl, Front Pemuda Islam 
mengadakan konverensi 

dalam kantor ke- 

nisasi2 Islam diseluruh Maluku ka- 
mi serukan dengan 

Langkahmu berarti hidupmu! 
Sekali 17-8245, tetap 17-8245! 

Gerakan Hlegaal. 
Apa pamflet2 ini dikeluarkan 

oleh suatu organisasi jang ter 
atur atau oleh beberapa orang 
pemuda. jang e 
lum dapat diketahui, karena ma 

wadjib. Tetapi menurut dugaan, 
pamflet2 ini dikeluarkan oleh be 

nampaknja semata-mata untuk 
mempertakut-takuti sadja. 

Lagi pamflet2 RMS terse- 
ar. 

Bergandengan dengan keluar 
nja pamflet2 tersebut diatas, ma 
ka djuga oleh fihak jang berwa 
djib dikota .Ambon telah dibes 
lah vula didalam kota pamflet2 
RMS, memakai bendera2 RMS, 
jang mana isinja antara lain ber 
bunji: ,,Tunggulah — kedatangan   

dukan Menteri Urusan “ Kesedjahte-f 

kami. kembali, sekarang kami 
(RMS) berada dipegunungan di 
pulau Ceram”. Pamflet2 ini me 
makai fjat biasa.  Tersebarnja 
pamflet2 ini adalah sesudah se 
hari atau dua  dibebaskannja 

bon. Dari golongan atau aliran 
mana pula keluarnja pamflet2 
ini, masih dalam penjelidikan pi 
hak jang berwadjib. (PIA). 

Churehill 

Tak Menghendaki Per- 
temuan 4-Besar Dim 

Waktu Singkat? 
PERDANA menteri Taggris 

Sir Winston Churchill telah me 
robah sikapnja mengenai kemung 
kinan mengadakan . pertemuan 
didalam waktu jang singkat lagi 
dengan perdana menteri Sovjet 
Georgi Malenkov, demikian me 
nurut kalangan2 diplomatik di 
London pada hari Minggu. Me 
nurut kalangan2 tersebut perte 
muan 3-Besar di London sela 
ma beberapa hari ini telah tju 
kup memberi bukti bahwa Chur 
chill masih menghendaki perte 
muan dengan Malenkov, tetapi 
tidak didalam waktu jang sing 
kat lagi. Churchill kabarnja te 
lah merobah sikapnja atas nase 
hat menteri luar negeri Inggris 
Anthony Eden, jang berpenda 
pat, bahwa Rusia sekarang be 
lum berada dalam kedudukan 
untuk. mengadakan tawar-mena- 
war dengan negara2 Barat. 
Pendapat Eden kabarnja ialah 

bahwa pemberontakan 17 Djuni 
jl di Berlin, serta hasil pemilihan2 
umum di Djerman Barat pada 
bulan September jl. adalah ke- 
munduran2 bagi Rusia, dan pem- 
besar2 Sovjet, menurut Eden, se- 
karang membutuhkan waktu utk 
meng-konsolidir atau membukti- 
kan ketidak-mampuan mereka 
untuk berbuat demikian, sebelum 
mereka mau mempertimbangkan 
pembitjaraan2 tingkat setinggi2- 
nja dengan negara2 Barat. Ini 
ialah alasan, mengapa Churchill 
sekarang tidak lagi menekankan 
perlunja diadakan ' pertemuan 
tingkat setinggi2nja antara 4-Be- 
sar ,,dengan tak ditunda2 lagi” 
sebagai jang dikatakan sebelum- 
nja. Demikian menurut kalangan 
kalangan diplomatik di London. 
(Antara—UP). : 

Dulles tidak keberatan 
Churchill ke Moskow. 

Sementara itu harian petang Pe- 
rantjis France Soir jang mempunjai 
pembatja dikalangan luas hari Se- 
nen memuat sebuah berita kawat 
berasal dari redaktur politiknia di 
London, Claude Veillet Lavalle, jg. 
membenarkan bahwa perdana men- 
teri Inggris Sir Winston Churchill 
pagi hari kemarennja telah mene- 
gaskan lagi niatnja, bahwa ia akan 
pergi ke Moskow sendiri untuk me- 
nemui perdana menteri Rusia Georgi 
Malenkov. 
Dikatakan bahwa ketika diadakan 

makan bersama dengan para men- 
teri luar negeri tiga besar, Churchi!! 
telah mendesakkan niatnja itu ke- 
pada John Foster Dulles, Georges 
Bidault dan Anthony Eden, demiki- 
an berita kawat tersebut, jang me- 
nambahkannja bahwa Dulles tidak 
keberatan Churchill pergi ke Mos- 
kow, akan tetapi asal apa jang akan 
dibitjarakan disana semata-mata 
soal2 jang mengenai kepentingan   Inggris. (AFP). 

terhadap pemim- | | 

Kepada saudara2 pemimpin2 orgal 

sangat supaja 
.: berhati2 dalam mengatur langkhh. 

bukan Islam, be | 

sih dalam penjelidikan jang ber |! 

berapa pemuda bukan Islam jang (4 

orang2 tahanan S.O., dikota Am | 

Robah Sikap 
#'dari nota 

“ ANGGAUTA 8. P. & 
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IRBEPBST Djakarta: Raya pada hari 

Senen telah. mengadakan demonstrasi menuntut pembubaran Biro Re- 
konstruksi- Nasiondl jang dikepatat oleh Didi Kartasasmita dan digantinja 

Gambai : Pemandangan diwaktu para demonstran. diterima 
i oleh wakil Perdana Menteri Zaihul Arifin.   
  

A. S., INGGRIS dan Peran 

alah Djerman dan Austria pad 
demikian diumumkan di Pa 
dalam sebuah nota dan dis 
Uni di Moskow hari Min 

Soviet pada tgl. 
tu bahwa 'djik 
djalan terbuka guna m 

kembangan hubungan2 damai d5 
Dinjatakan bahwa pemerintah? 

Djerman Barat dan Austria telah di 

    

Sebagai djawaban atas permintaan 
Sovjet, supaja soal Austria dipetjah- 
kan melalui saluran? diplomasi bia- 
sa, 3 Besar menjatakan bahwa salu- 
ran2 diplomasi selalu tersedia. Te- 
tapi, 'karena' ternjata bahwa. selama 

Sitahun ji Ini tjara demikian ini 
tiada membawa sesuatu hasil, maka 
diusulkan | supaja soal ini dibitjara- 
kan dalam konperensi 4 Besar di 
Lugano. #51 
Dalam konperensi 4 Besar ini da- 

pat dibitjarakan- pula masalah kea- 
manan Eropa. 

Birma Ber- 
: djandji 
Akan Menghentikan 
Pemboman Terhadap 

Gerilja2 KMP 
KALANGAN jang dekat hu 

bungannja dengan komisi empat 
negara untuk pengungsian pasu 
kan2 Tiongkok Nasionalis dari 
Birma, Sabtu . malam menerang 
kan, bahwa Birma telah membe 
ritahukan ke-empat anggota ko 
misi, bahwa Birma setudju de 
ngan rentjana jang ditandatanga 
ni oleh Amerika Serikat, Muang 
Thai dan Taiwan. Rentjana itu 
meliputi pengungsian 2.000 orang 
Tiongkok Nasionalis, tetapi ka 
langan tadi menambahkan, bah 
wa lebih besar lagi dari djum 
lah tersebut dapat diungsikan. 
Sebegitu djauh belum adi perse 
suaian faham mengenai djum 
lah jang sebenarnja dari pasu 
kan2 gerilja Kuomintang di Bir 
ma. 

Birma  menundjukkan, — bahwa 
djumlah itu meliputi 12.000 orang 
jang tersebar dipelbagai daerah Bir- 
ma, akan tetapi pemerintah di Tai- 
wan menerangkan, bahwa djumial 
itu hanja meliputi 2.000 orang. Ka- 
langan tadi menerangkan, bahwa 
Birma telah menjatakan persetudju- 
annja untuk . menghentikan pem- 
boman dan penjerangan - terhadap 

gal 15 Nopember ini guna memberi 
kesempatan kepada pasukan2 tadi 
untuk mengungsi. Berita perobahan 

Konperens 
3 Besar Barat Setudjui Usul Sovjet 

Dengan. Sjarat? 
Langkah2 Baru Kearah Mengurangi Kete- 

. 3 1 “gi 

ganggu Dunia 

             

     
    

  

igadakan konperensi menteri2 lu@ 

Minggu jl. Usul ini ditaliskan 

Nota ini ialah sebagai djawaban 
eptember ji. Dinjatakan dalam nota 
Lugano itu dapat berhasil, 

: persaudaraan antara bangsa2. 

minta pendapatnja tentang soal ini. |: 

pasukan2 Kuomintang sampai tanz- 

i Lugano 

is telah mengusulkan suntuk me 
negeri 4 Besar mengenai mas- 

L. 9 November jad. di Lugano: 

kepada pemerintah - Soviet 

| maka 
masalah2 penting lainnj 

a jang menguntungkan bagi per- 

Konperensi 5 Besar Kon- 
perensi Politik Korea. 

Nota Sovjet tertanggal 28 Septem- 
ber jl. mengusulkan supaja di sam 
ping komperensi 4 Besar itu diada- 
kan pula konperensi antara 5' Besar 
(Amerika, Soviet, Inggris, Perantjis 
& RRT), guna mempertimbangkan 
tjara2 untuk meredakan ketegangan 
internasional. 3 Besar menjatakan se 
lalu bersedia untuk  membitjarakan 
sebab2 ketegangan tadi, dengan mak 
sud untuk melenjapkannja. 

Tetapi 3 Besar menghendaki supa 
ja konperensi  sematjam itu diada- 
kan dengan sjarat2, ialah bahwa ke 
mungkinan tjukup besar bahwa kon 
perensi itu akan membawa hasil2 jg 
positif, serta mendjamin bahwa pan 
dangan2 pemerintah2 jg setjara lang 
sung - bersangkutan diwakili sepatut- 
nja. 

Oleh sebab itu, maka 3 Besar te- 

RRT & Utara 

# untuk 

EKA 
TAHUN KE VIII No. 203. 

Baik Usul 
Utk Mengada 

negeri Korea Utara Nam TI pada 
waban atas nota Amerika Serikat 
rensi politik soal Korea. Djawab 

perensi pendahuluan di Pan Mun 

tentang Korea sesudah pentjatan 

Sementara itu ' suratkabar Inggris 
Times” pada hari Senen menulis 
bahwa tidak ada banjak kesangsi 
RRT telah menjetudjui 
sendjata.di Korea karena ,,paksaan 
tekanan2  ekeneminja”. Tekanan? 
ekonomi: jani lebih terasa setelah di- 
banjak distrik. di RRT panen2 mu- 
sim semi 'ternjata gagal. Dikatakan 
bahwa pertanian tidak hanja — mc- 
rupakan sumber “bahan makanan 

RRT, tetapi djuga merupakan dasar 
membeajai  perdagangannja 

dengan luar. negeri. 
Tulisan itu jang dimuat dalam 

tindjauan tahunan harian ',,Times” 
mengenai dunia perdagangan, selan- 
djutnja menjatakan "bahwa  pemu- 
ngutan padjak2 jang disertai dengan 
hutang2 paksaan kepada negara sa- 
ngat menjangsikan berhasilnja pro- 
gram2 pembagian tanah di RRT. 
Dikatakan bahwa perasaan tidak se- 
nang kini semakin kuat baik dika- 
langan tani Ynaupun buruh industri 
Menurut Times, kini terdapat pan- 

dangan2 jang berlainan tentang bc- 
berapa baajak RRT telah menderita 
dari adanja embargo barang? strate- 
gi jang dipaksakan oleh negara? 
anti-komunis. Dikatakan bahwa sc- 
Suatu djalan tidaklah ada untuk da- 
pat mengetahui beberapa 
perdagangan RRT dengan negara? 
blok Sovjet lainnja telah menutupi 
kerugian itu, tetapi, menuru: Times. 
jang ada bukti? ialah bahwa RRT 
telah membajar mahal untak pem- 
belian?nja jang dilakukan di! blok 
Sovjet.. (Antara-UP). 

gentjatan 

  

KUNDJUNGAN DOKTER? 
GIGI INDONESIA KE ZE- 

LANDIA BARU. 
Empat anggauta darj misi dokter2 

gigi dari Indonesia jarig telah me- 
ngundjungi Zelandia Barus selama 3 
minggu pada tanggal 7 Oktober 'te- 
lah berangkat “pulang. Rombongan 
tersebut terdiri atas Dr. G.S. Soe- 
mantri, ketua Perhimpunan Dokter? 
Gigi Indonesia sebagai ketua, Dr. G. 
R. Noor, dokter gigi jang diperban 
tukan kepada' Sekolah Perawatan G' 
gi “dari Kementerian Kesehatan di 
Djakarta, Dr. Soejono Sentosoebro- 
to. Kepala Djawatan Kesehatan Gigi 
pada Propinsi Djawa Tengah, Dr. 
Tan Hong Biauw, dokter gigi pada 
Rumah Sakit - Umum di Djakarta 
dan Wakil Direktur Sekolah Djuru 
rawat Gigi. 

Penjelesaian Bekas 
Pedjoang 

Perbepbsi Minta PP 1/52 
Diganti Dng Undang2   

lah menjetudjui diadakannja Konpe 
rensi Politik tentang Korea, dalam 
bentuk jg diusulkan. oleh pihak Uta 
ra “ketika " perundingan. perletakan 
sendjata dan oleh Madjelis Umum 

PBB. 3 Besar menjatakan seterusnja, 
bahwa telah diusulkan supaja -perun- 
dingan pendahuluan “dilakukan di 

but dalam nota Sovjet (gl. 28 Sep- 
tember) dapat diwakili dalam konpe 
rensi ini. Tudjuan konperensi ini ia- 
lah untuk melenjapkan “salah satu 
Sumber ketegangan jg penting di Ti 
mur. Djauh, hingga dengan demiki- 
dan terbukalah djalan untuk meme- 
tjahkan soal2 internasional lainnja 
di Timur Dijauh. 

Soal -perlutjutan sendiata. 
Soal2 lainnja jang disebut da 

lam nota Sovjet tgl 28 Septem 
ber j.l, misalnja Soal perlutjutan 
sendjata dunia, kint. sedang atau 
akan dibitjarakan dalam Madjlis 
Umum PBB. Demikian dinjata 
ikan dalam nota Tiga Besar tadi, 
jang merupakan djawaban terha 
dap nota Sovjet tertanggal 28 
September j.l. 

Nota Sovjet tsb tadi merupa' 
kan djawaban terhadap nota 3 
Besar, jang mengusulkan supaja 
pada tgl 15 Oktober (j.L) dilaku 
kan konperensi 4 Besar di Luga 
no. Barat anggap “ djawaban So 
vjet tentang hal ini tidak memu 
askan,  didalamnja,  Sovjet tak 
menjatakan setudju. bahwa kon 
perensi 4 Besar diadakan pada 
tgl 15 Oktober. Y 

  

  sikap pemerintah Birma ini datang- 
nja tiba2 dan tidak terduga. - Pada 

"hari Djum'at kalangan2 Birma ma- 
sih mengatakan, bahwa Birma tidak 
mau mengakui fasal2 jang tertjan- 
tum dalam perdjandjian jang telah 
ditjapai oleh ketiga anggota komisi 
empat negara “untuk  penjingkiran 

pasukan2 Tiongkok Nasionalis. 
(AFP). 

  Menurut sebuah berita terlambat 
jang diterima dari Tokyo, 800-009 
buruh pemerintah Djepang akan ci 
petjat. Tindakan ini merupakan ba- 
gian dari rentjana untuk merobah or 
ganisasi2 pemerintah Djepang, untuk 
memungkinkan dilaksanakannja usa 
ha persendjataan kembali setjara be- 
Sar2an, 

Panmunjom. Kelima negara jg dise 

,anggauta2 Perbepbsi 

PERBEPBSI (Persatuan Bekas 
Pedjuang  Bersendjata Seluruh 
Indonesia) daerah Djakarta sete 
lah mengadakan rapat umum 
dan memutuskan resolusi jang 

ipada pokoknja bermaksud me 
injokong kabinet Ali-Wongso-Ari 
fin dan meminta difjabutnja PP 
No. 1/1952 untuk digantinja de 

(ngan undang2 jang  mendjamin 
nenjelesaian masalah bekas pe 
Gjuang “ bersendjata, lalu menga 
dakan demonstrasi berupa pa 
wai jang diikuti oleh Lk. 2000 

. untuk me 
'njampaikan resolusi itu kepada 
pemerintah dan Parlemen pada 
hari Senin kemarin. 

Para demonstran menudju ke ge- 
dung Dewan Menteri dan diterima 
oleh wakil P.M. JI Zainul Arifin jg 
menjatakan kepada delegasi dari pa 

(ra demonstran, bahwa apa jg ditun 
tut Perbepbsi itu memang sudah 
mendjadi perhatian pemerintah dan 
mengandjurkan  supaja keinginan 
Perbepbsi itu disalurkan melalui 
Parlemen. Sehabis dari gedung De- 
(wan Menteri, para demonstran me- 
'nudju gedung Parlemen. Delegasi 
mereka diterima oleh Arudji, wakil 
(ketua IT Parlemen: Kemudian di de- 
pan para demonstran, Arudji mene 
rangkan, bahwa beberapa orang da 
ri delegasi Perbepbsi itu dipersilah- 
kan datang kerapat ' Seksi Pertaha- 
nan jg akan membitjarakan soal2 
Jg berkenaan dengan penampungan 
para bekas pedjuang bersendjata dan 
Arudji mengharapkan mudah2an ha 
sil pembitjaraan itu tidak akan me- 
rupakan djandji2 belaka. Pun oleh 
Arudji diterangkan, bahwa ia soli- 
der terhadap apa jg dirasakan oleh 
para demonstran itu. Delegasi para 
demonstran itu terdiri dari' Mohd. 
Said, Sofijan Safii, Kustaman, Su- 
tisno, Sutarto dan Mustapha. Sebe- 
fum menudju kegedung Dewan Men 
teri dan Parlemen, terlebih dulu pa 
ra demonstran menudju kegedung 
BRN. (Antara). 

  
  

5 (Antara.-AFP). 

KETERANGAN pemerintah mex 
ngenai peristiwa Atjeh kepada parle 
men akan tetap diberikan pada tgl. 
28 Oktober. Ketentuan mengenai 
waktu ini telah diputuskan oleh si- 
dang parlemen pada hari Senen ke- 
maren jg  membitjarakan sekitar 
usul2 perobahan atas atjara rapat2 
parlemen jg telah disusun oleh pani 
tya permusjawaratan baru2 ini. Ke- 
putusan tsb diambil dengan perban-   dan uk. 

3A 

  

dingan suara 33 pro 56 kontra ter- 

! “ 2 . 
hadap suatu usul jg menghendaki su sonegoro, keterangan pemerintah tsb wa Atjeh itu. 
paja keterangan 
berikan 

tudjuinja jalah fraksi2 
ditambah 
Fraksi2 Parkindo dan Katholik da- 
lam hal ini tidak memberikan suara. 

Menurut permintaan fihak peme- 
rintah jg disampaikan dengan surat 
wakil perdana menteri 1, mr. Wong 

pemerintah itu di akan diberikan pada tgl. 28 Oktober 
pada tgl. 22 Oktober. Je |ja.d. Waktu ini ditetapkan berdasar, keterangan pemerintah 

menjetudjui usul ini jalah PSI dan | kan suatu “pertimbangan, bahwa mul pada tgl. 22 Oktober 
Masjumi, sedangkan jg tidak menje- lai tgl. 21 sampai 24 Oktober peme, bahwa soal 

pemerintah | rintah sedang sibuk berhubung dgn, persoalan jg sangat penting, 
dengan PKI dan Sobsi. | kedatangan wakil presiden Amerika 

Serikat. Nixon di Djakarta dan aa 
yes 

lum tjukup lengkap dengan bahan2 
ketera- 

ngannja jg lengkap tentang peristi- 

pula pemerintah sendiri masih 

jg diperlukan memberikan 

   

   

Beberapa “ fihak ig menghendaki 
itu diberikan 
berpendapat, 

Atjeh tsb “merupakan 
oleh ka 

Nana itu Rerlu selekas2nja mendapat 
pendjelasan. Keterangan jg dimak- 
sudkan “itu tidak perlu menunggu 
bahan2 jg lengkap, akan tetapi tju- 
kup dengan bahan2 jg ada sekarang 
ini, 

  

Lambina Kubus KAN 8 canon 

: 1 B avinasoh Gan ionep 

en Kunsten en Wetanschappen    
  

1 

| Menurut pendapatnja hal tsb bu- 
| kanlah merupakan suatu interpellasi 
|dari parlemen, tetapi hanja merupa 

| kan soal bersama antara pemerintah 

(dan parlemen. Pendapat2 disekitar 
Lasul perobahan atjara tsb dikemuka 
Ikan oleh Djuir Mochamad, Hamid 
|Algadrie dan Subadio Sastrosatomo 
(BSD), Xunan Nasution (Masjumi), 

S,. Hadikusumo (PNI), Zainal Baha-! 
ruddin. dan Amelz, (Pia). 

  

, o rem. | an RRT dan Utara itu 
|Lmelalui pemerintah Swedia. Dja wab 
kedua negara tersebut atas usul Am 

banjak # 

  

  

    

r » 

Ferima 

2 Amerika 
, akan Konperensi Pendahu- 
luan Di Panmunjom 

Persetudjuan RRT Akibat Desakan Ekonominja? 
MENURUT siaran radio Peking jang ditangkap hari Senin di Tokio, perdana menteri RRT Chou En Lai dan menteri luar 

ah mengirim dja- 
12 Oktober mengenai konpe 

dikirim 
an iv memuat persetudjaan 
erika untuk mengadakan kon- 

Jom pada tg. 26 Oktober ja.d. 

hari Senin tel 
tg. 

untuk memutuskan tentang tempat dan tanggal konperensi olitik 
sendjata ita akan dilangsungkan. 

| Reaksi PKI 
(Mengenai Kundjungan 

Nixon 
SETELAH menjatakan, bah 

wa pada waktu2 belakangan ini 
Amerika semakin banjak menga 
lami kegagalan dalam politik luar 
negerinja dan bahwa baik di Ero 
pa maupun di Asia tambah hari 
tambah luas kalangan jang me 
nentang politik Amerika, CC 
PKI dalam pernjataannja jang 
disampaikan kepada pers mene 
rangkan, bahwa kedatangan wa 
kil presiden 
Richard Nixon harus ditindjau 
dalam hubungan ini. 

Nixon, wakil Jangsung dari po 
litik militeris  Eisenhower. demi 
kian PKI  selandjutnja, datang 
ke Indonesia dengan spekulasi, 
bahwa Indonesia akan bisa dita 
rik ke blok agressi, bahwa Indo 
nesia akan bisa didjadikan sum 
ber Heiho jang murah dan bah 
wa Indonesia akan bisa didjadi 
kan bastion untuk  avontur pe 
rang dunia jang baru. 

bahwa pemerintah Ali Sastroami 
djojo akan. setia kepada program 
nja sendiri, akan setia kepada 
tjita2 perdamaian dunia dan tji 
ta2 nasional rakjat Indonesia, de 
mikian antara lain pernjataan 
CC PKI. (PIA). 

Tito Men 

  

Dulles pulang kenegerinja, maka 

Seperti diketahui, krisis  Trieste 
ini timbulnja sesudah Inggris dan 
Amerika ambil keputusan untuk me 
njerahkan Zone A Trieste kepada 
Italia. Presiden Jugoslavia,  Marse- 

kal Tito, minggu j.l. minta supaja di 
adakan konperensi 4 negara (dgn. 
Italia, Amerika dan Perantjis) untuk 
mempertimbangkan soal tadi. 

Kantor berita - Jugoslavia ,,Ta- 

njug” hari Senen telah memberi ko 
mentar terhadap adanja - undangan 
dari 3 Besar Barat, supaja Jugosla- 
yia dan Italia ikut serta dalam kon- 
perensi dengan - Amerika dan Ing- 
gris serta Perantjis, untuk meme- 
tjahkan masalah Trieste. 

»Tanjug” mengatakan, bahwa Ju- 
goslavia tidak dapat menjetudjui 
suatu konperensi 5 negara, jg berda 
sarkan keputusan Inggris—Amerika 
untuk menjerahkan Zone AA Trieste 
kepada Italia. 

Kalau memang keputusan tadi di 
djadikan “dasar, maka konperensi 3 
Besar di London itu tak berhasil me 
nemukan tjara untuk memetjahkan 
masalah Trieste setjara damai, kare 
na konperensi sematjam ini sama sa 
dja artinja dengan ,.mensahkan tin- 
dakan Inggfs—Amerika itu dan me 
rugikan soal penjelesaian masalah 
"Frieste, kata: ,, Lanjug”. 

Jugoslavia akan setudjui 
konperensi 5 Beszs. 

Sementara itu Wakil  Jugoslavia 
dalam PBB, Leo Mates, malam Se- 
nen mengadakan dimuka camera te 
levisi NBC di Washington, bahwa 

negerinja ,,sudah barang tentu” akan 
menerima baik undangan 3 Besar 
Barat supaja ke-empat negara tadi 
bersama Italia mengadakan konpe- 
rensi mengenai situasi di Trieste. 

Dalam pernjataan tak resmi tadi 
Mates mengatakan seterusnja, bhw 

Jugoslavia sudah pernah mengusul 
kan 'supaja diadakan konperensi an 
tara Inggris, Amerika, Italia dan 
Jugoslavia mengenai Trieste. 

Sementara itu berita AFP 
dari Roma menjatakan, bhw se 
orang djurubitjara kem. luar nege 
ri Italia malam Senen telah menge 
mukakan bhw Italia sanggup ikut 
serta dim .konperensi 5 negara, 
guna membitjarakan seluruh ma 
salah Trieste. 

Akan tetapi, kata djurubitjara ta 
di, Italia menghendaki dipenuhinja 
satu sjarat, jaitu bahwa persetudjuan 
Inggris—Amerika tertanggal 8 Ok- 

'Itober j.L, ialah bahwa Zone A di se 
rahkan Italia,  dilaksana- 
kan. 

Menurut djurubitjara tadi, konpe- 
rensi 5 negara ini jg pertama kali- 
nja menjarankan ialah Italia, jaitu 
ketika tanggal 13 September j.I. Da 
lam sarannja ini Italia mengemuka 

kan supaja konperensi ini mempela- 
djari segala kemungkinan untuk rne 

(inetjahkan masalah Trieste, diantara 
Inja sebagai langkah pertama di la- 
|kukannja plebisit. 

Berita UP dari Belgrado pada ma- 
lam Senen mengatakan, bahwa ten- 

tara Jugoslavia jg diperkuat kini su 

kepada   

Amerika Serikat, ' 

Tetapi rakjat pertjaja dan me ' 
naruh harapannja jang sungguh2, ' 

       

  

Israel Balas 
Mengadu 

Jordania Didakwa Ber- 
buat Melanggar Hukum 
KABINET Israel hari Minggu 

telah — ambil keputusan  antuk 
membalas tuduhan2 Jordania bah 
wa Israel telah melakukan agresi 
terhadap Jordania, jang akan di 
bitjarakan dalam Dewan Kea 
manan itu, dengan  pengaduan2 
mengenai ,,perbuatan2 melawan 
hukum” terhadap Jordania. De 
mikianlah disiarkan oleh Radio 
Israci. Sementara 'itu pemerintah 
Jordania telah berseru kepada 
negara2 Arab supaja mereka da 
lam PBB menjokong Pakistan, 
jang akan mengadjukan pengadu 
an Jordania tentang agresi Israel 
itu kepada Dewan Keamanan. 

Wakil Syria dalam komisi 
Palest. ke PBB. 

Berita ,AFP dari Damaskus 
mengatakan, bahwa kepala komi 
si perletakan sendjata Palestina 
Syria, Let. Kol. Taufik  Shatil, 
hari Senin kemarin terbang ke 
New York, dengan membawa do 
kumen2 jang akan  diadjukan 
oleh delegasi Syria kepada De 
wan Keamanan. 

Dokumen tadi menjokong tun 
tutan pemerintah Syria terhadap 
ipekerdjaan2 jang telah dilaku 
ikan oleh Israel untuk membelok 
|kan aliran sungai Jordan, diba 
tas antara kedua negara tsb. 

UMAT KATOLIK MENJEM- 
BAHJANGKAN ARWAH 

133 USKUP2. 
Pada Hari Minggu Missi jang 

djatuh pada tanggal 18 Oktober 
ini, menurut keterangan jang di- 
peroleh dikota Vatikan, berdjuta- 
djuta umat Katolik Rumani me- 
(njembahjangkan arwah 133 kar- 
dinal,- uskup besar dan usku 

|jang — menurut keterangan tad 
— tewas mendjadi korban penin- 
|dasan2 dinegara2 Blok Sovjet. 
| Disamping ita dikumpulkan der- 

| ma disegala geredja Katolik un- 
|tek Missi2 Katolik, dan disem- 

| bahjangkan keselamatan beribu- 
|ribu paderi jang berada disegala 
'nelosok dunia. 

| 

  

gantjam ! 
Clash Italia-Jugoslavia Tak Bisa Ter- 
hindar Djika Putusan Tzk' Dirobah 

3 Besar Barat Minta Diadakannja' Konperensi 
5 — Negara - 

KALANGAN jang berkuasa mengatakan di London pada 
malam Senin, bahwa 3 Besar Barat telah mengundang Jugoslavia 
dan Italia supaja kedua negara tersebut ini hadir dalam konperen 
si 5 negara (dengan 3 Besar Barat), jang dimaksudkan untuk me- 
metjahkan masalah Trieste jang explosif itu. Sumber tadi mene- 
rangkan, bahwa sesudah konperensi 3 Besar 
dan setelah menteri luar negeri Amerika 

di London selesai 
Serikat John Foster 

,3 Besar Barat mengadjukan un- 
dangan tersebut tadi kepada Italia & Jugoslavia. 

supaja memasuki Zone A Trieste, 
apabila pasukan2: Italia memasuki 
nja. Penindjau2 militer asing, jg ke- 
tika bulan jl. menjaksikan . latihan 
perang dekat Zagreb, berpendapat 
bahwa tentara Jugoslavia tergolong 
tentara modern kelas: satu: 

Marsekal Tito hari Minggu il. me 
ngatakan dalam ' tanjadjawab dengan 
s.k. Inggris ',Observer”, bahwa nis- 
tjaja akan timbul pertempuran anta 
ra Jugoslavia dan Italia, apabila Ing gris & Amerika tak ,merobah” ke. 

Trieste kepada Italia. Akan terdja- 
di reaksi dahsjatlah di Jugoslavia, 
apabila pasukan2 Ttalia ig memasu 
ki Zone A itu dilindungi oleh serda 
du2. Inggris dan Amerika, Demiki- 
anlah al. kata Tito, (Anto P). 

Keluarga2 serdadu2 Ing- 
gris diungsikan. £ 

Sementara itu “rombongan per 
tama dari keluarga2 serdadu? Inggris di Trieste pada hari Ming 
gu telah "meninggalkan kota ter 

nja pergi ke Austria, sedang kan sisanja ke London. Rombo ngan jang berikut akan menjusul dalam 2 atau 3 hari jang akan datang. Pekerdjaan pengungsian in! menurut tafsiran akan selesai pada permulaan bulan Nopem ber jad. (AFP. Pn ea 

Australia 
Akan Kirim Pasukan2nja 

Ke Malaya dan 
Indo China 

BERITA2 jang pada hari Ming gu sampai dikementerian urusan Commonwealth Inggris menun djukkan, bahwa suatu konperen si penting mengenai pertahanan Pasifik dan Asja Tenggara telah berlangsung di Canberra baru? ini antara2 wakil2 Inggris, Aus 
tralia dan New Zealand, Dalam 
konperensi ini Inggris kabarnja diwakili oleh Viscount Swinton, 
menteri negara urusan Common 
wealth, dan Sir John Harding, kepala staf umum angkatan pe 
rang keradjaan Inggris. Austra lia antara lain diwakili oleh men teri pertahanan  Phillib MacBri de, sedangkan New Zealand di wakili oleh kepala staf djenderal 
Gentry.   « Dalam hubungan ini kalangan jang mengetahui di London ber 
pendapat, bahwa Australia dan New Zealand dalam 'kedudtikan 
nja sebagai dominion Inggris te 
lah menjatakan kesediaannja un 
tuk memikul tanggung djawab 
jang lebih besar dilapangan per tahanan daerah Pasifik, Australia 
kabarnja bahkan . telah mendjan djikan untuk mengirimkan pasu 
kan2nja kebeberapa tempat jang 
memerlukannja, seperti Malaya,   |dah bersiap2 didekat tapalbatas Ita 

“Na, untuk melakukan perintah Tito 
Indo China, Korea atau kepulau 
an2 Pasifik. (Antara-AFP), 

putusannja untuk serahkan Zone A " 

sebut. Rombongan ini terdiri da | ri 200 orang, 60 orang diantara ' 

. 
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.. Tenaga Daerah 
  

— — — ——— Dalam ratgka pemindahan kepala daerah propinsi jang 
direntjanakan oleh pemerintah pusat menimbulkan suara-suara jang pro 
dan kontra. Pihak jang pro sangat .menjetudjui rentjana jang telah di- 
pertimbangkan oleh pusat, sedang golongan jang kontra dengan seribu 

| satu alasan mengemukakan pendapatnja, bahwa pemindahan itu tidak 
tepat. Dan sendirinja harus dibatalkan. : 1 ig 
Ne NN eta — Merasgkan kenjataan jang menggambarkan kesulitan 
didaerah-daerah, karena” sidak puas dsb.-nja serta rentjana pemerintah 

  

mengenai pemindahan itu, kanii merasa gembira. Sedikit banjak rentjana |. 
pemindahan itu memberi garibaran, bahwa mutasi itu mengandung per- 
baikan dan akan mengurangkan suara-ketjewa didaerah jang sering di- 
lantjarkan dalam rapat-rapat dsb.-nja. Kegembiraan seperti jang kami 
tegaskan diatas kami dasarkan atas kenjataan, bahwa sekarang pemerin- 
tah akun menempatkan tenaga-tenaga dari daerah itu sendiri untuk me- 
megang pimpinan propinsi. Pengangkatan gubernur Amin suntuk Su- 
matra Utara dan Daeng Lanto Pasewang untuk Sulawesi adalah ke- 
njataan jang tidak bisa dibantah. f 
— — — — — Lepas dari perseorangannja, maka adalah lebih utama, 
djika penundjukan tenaga jang akan memberi pimpinan didaeran itu 
orang jang sangat berpengaruh dan banjak berbuat djasa “dalam meng- 
hadapi Belanda waktu gerilja dan sampai sekarang masih dekat pada 
rakjat. Maklumlah, rakit sebenarnja ketjewa atas beberapa tenaga pim- 
pinan jang melupakan djasa rakjat. 1 : 
5 5 — Dengan tenaga dari daerah itu sendiri jang mempunjai 
pengaruh besar serta mengerti akan adat-istiadat rakjat» maka pimpinan 
daerah bisa satu dengan rakjat. Dan persatuan antara pimpinan dan 
rakjat inilah pada waktu sekarang sangat dibutuhkan. Karena persatuan 
itulah rakjat biss diadjak kearan jang benar. 
— — — — — Djadi tidak seperti sekarang ini. Keadaan jang sudah 
serba sulit ditambah lagi dengaa kesulitan jang bersumber pada rasa ti- 
dak puas. Sedikit ketjewa saiija telah bisa mendjadi bibit iang kurang 
baik nengatuhuia pada masyarakat. Semuanja ini bisa diredakan. asal 
tjara berpikir pihak jang memberi pimpinan disesuaikan dengan ke- 
njataan serta- mau mengerem segala sesuatu jang bersumber pada pe- 
rasaan. Bisakah harapan kami ini berudjud mendjadi kenjataan? Dja- 
waban mengenai ini terserah pada mereka jang berkedudukan sebagai 
pemimpin. $ 

  

Mengenang Peri. 5. — Hari: 

Kembalilah Bersatu 

Seperti Pada Th. 45 
Wongso se,oro Andjurkan Persatuan 

Dikalanyan Kita Sama Kita 
SUATU PERISTIWA jang tidak dapat dilupakan oleh ma- 

sjarakat Semarang chususnja dalam rangkaian memperierakkan 
Pemerintah R.I. pada permulaan revoiusi tahun 1945, jalah peris 
tiwa pertempuran S hari di Semarang melawan pasukan Djepang 
Kidoo Butai. Periempuran jang berlangsung dari tgl. 15 s/d 29 
Oktober 1945 dan menelan korb im Lk. 2000 orang Patriet Indo- 
nesia, telah diperingati derran su sana penuh chidmat pada tgl. 19 
Oktober malam hari. Pertemuan peringatan ketjuali dihadiiri oleh 
para pembesar setempat di Semarang, wakil2 partai dan organisa- 
si, djuga tampak tamu2 dari luar Semarang, a. 1. Wakil Perdana 
Menteri I Mr. Wongsonegoro, Residen Surabaja Winarno Danuat- 
modjo, Kom. Besar Polisi dari Djakarta Suprapto, Bupati Pekalo- 
ngan Suprodjo dan Dr. Buntaran d.Il. Para tamu dari luar kota ini 
pada peristiwa tersebut diatas, ikut serta memegang peranan pen- 
ting jang tidak dapat terlupakan oleh Masjarakat Semarang. 

  

Plertentitia beer Kenrennaat njampaikan saluut dan penghargaan 
Pe “el je. sebesar?nja dari para korban pa- is i ala Kota. 2 IN Pem ya enam . Tn da pertempuran 5 hari 5 Semarang, 

aneka warna lampu dam daun? be- Jang pada waktu itu beliau masih 
r'ngin, tetapi tidak mengurangi su - Mendjabat Gubernur Djawa Tengah. 
sana kechidmatan. Djam 6 kurang Dikatakan lebih landjut, bahwa da- 
sedikit Mr. Wongsonegoro diiringi lam meraup MAN pergi ini, 12 

oleh Gubernur Budiono store, dan: penting a.l. jalah . menarik, peja: 
5 : ato teh Glaran dan mengambil manfaatni: 

kemudian .. pertemuan — dibuka OA apa jang terkandung dalam  peristi- Ketua Panitya sdr. Tjipr” jang me- wa itu. Dikatakan bahwa prtempur- rai 3 ingk ntang . 1 & Tea Pe Ta Ke an jang meletus di Semarang pada 
SEO jar aa KAI Ak an iwaktu itu, jalah pertempuran jang Oudian berturud mengutjapkan ka- 
t sambutanya yi Walikota Hadi- 
saveno, — Komandas KMKB Major 
Sudiarto dan Mr. Worsgsonegoro: 

Pidato Wongsonegoro. 
Pertama? Mr. Wongsonegoro me- 

Tama maaaaann 

MENEMUKAN SENDJATA. 
Oleh seorang penduduk Ko. Batik 

Widohardjo Smg. bernama M. baru? 
ini telah diketemukan sebuah kle- 

pertama kali terdjadi sedjak prokla- 
masi kemerdekaan diumumkan, jang 
kemudian disusul dengan-lain? per- 
tempuran dilain? daerah.  Dising 
gung2 djuga bahwa pada dewasa in 
rasa kurang kepuasan meliputi se: 
bagian besar dari bangsa kita. Pemi- 
bitjara mengharapkan - agar rasi 
kurang puas ini disalurkan kearah 
jang baik, seperti pada tahun 1945 

dalam mana kita merasa sebagai sa- 

ma Maak man nana ma Sean angan 

wang dan seputjuk revolver.  darijtu bangsa, satu tanah air dan sati 

dalam sumur dikampung t-b.. Ba-| bahasa. Mr. Wongsonegoro meng 
rang2 ini kemudian diserahkan ke-jachiri pidatonja dengan menjaran- 

kan, agar kita renungkan sedjenat 
pada saat? tahun 1945 dalam mani 
tiap? dada bangsa Indonesia  meniw- 

punjai tekad jang satu tudjuannja, 
sebagai pernjataan adanja rasa ' per- 
satuan. 

Pertemuan peringatan jang diinu- 

lai diam 8 dengan mempercengar- 
kan Lagu Indonesia Raya dar meng 
heningkan tjipta sebagai pemoukaan, 
diachiri pada djam 9.30 malam. 

Dapat ditambahkan, bahwa Pani- 
tya Peringatan Pertempuisn 5 hari 
Smg. pada Selasa pagi djam 10 te- 
lah menghadap Walikota Sma. un- 
tuk memberikan sebuah 
dengan pengharapan agar dipasara 
di Tugu Muda pada hari2 jang iCr- 
tentu. 

Sebagai penutup dari atjsra  pe- 
ringatan pertempuran S5 hari ini. Se- 
lasa sore dimulai diam 4 diadakan 

pada fihak jang berwadjib. 
TERDJEPIT ANTARA TRUCK 

DAN OPELET. 
Dihalaman toko mob:! Ouick di 

Bodjong Smg. belum lama berselang 
telah terdjadi ketjelak dalam 

mana seorang kornet truck. H-10519 
telah mendapat luka2 jang kemudi- 
an terpaksa dirawat di RSUP. Kor- 
net tsb. bernama S. tinggal di Per- 
balan Purwogondo Smg. telah ter- 
djepit antara truck tso. dengan se- 
buah mobil opelet H-5925. Asal 
mulanja kedjadian ini belum diketa- 
hui. Siapa jang bersalah dalam ke- 
tielakaan ini sedang diusut Jebih Ian 
djut. 

    

dian terus pawai inenudju ke- Tugu 
Muda melalui djalan Bodjong. 

Selandjutnja didapat keterangan, 
bahwa sebentar malam Mr.: Wong- 
sonegoro bersama tamu2 agung lain- 

nja akan mengundjungi pertundju- 
kan Wajang Orang dari Ngesti Pan- 
dowo. 

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 
Semarang, 21 Oktober 1953: 
Djam “06.10 Gending2” Surabaja: 

06.45 Rany dan Ping Astono: 07.15 
Orkes Sidney Torch: 07.30 Ella 
Fitzgerald dan Joy Nicols: 07.45 
Kenangan S. Abdullah: 12.08 Bunga 

Penderah 

rapat umum di Aloon2 dar kemu- 

- Hedi 

  

Konperensi' PNI Tjabang Solo jz 
diadakan . baru2 ini di Solo dan di 
hadliri oleh Ranting2 seluruh Kota 

  

pinsi Djawa Tengah. 2 

Walikota Surakarta berhubung dgn 
soal2 mengenai pemilihan umum, di 
antaranja tidak mengadakan feel- 

anggap sepi adanja PNI. 
|- Menjatakan: Protes sekeras-keras- 
nja terhadap beleid Walikota Sura- 
karta terhadap pembentukan Pani- 
tya Pemilihan Umum Kota Besar 
Surakarta. S3 
PUTUSAN2 KONP. WANITA 

KRISTEN TIONGHOA. - 

pai pada saat ini, jg berarti meng- 

sung di Solo pada tgl. 14 dan 15-10 
jl. Perkumpulan2 Wanita Kristen 
Tionghoa Djawa Tengah, a.l. telah 
mengambil keputusan? sbb: : 

1. Nama tetap Wanita Kristen 
Tionghoa, 2. Mongadakan - persatu- 
an jg berbentuk Federasi, 3. mem- 
bentuk Panitya Penjusun Anggaran 
Dasar Federasi/menindjau keadaan 
perkumpulan2 Wanita Kristen Tiong 
hoa dimasing2 tempat, jg anggauta? 
nja terdiri dari: Ketua: Nj. Tan Ik 
Hay (Salatiga), Wakil Ketua: Nj. 
Gan Koen San (Semarang), Penulis: 
Nj. The Tjiauw Bian Surakarta), 
dan Bendahari: Nj. Oei Kiem Ting 
(Surakarta), dan 4. Madjallah ,,Ma- 
ria dan Martha” jg dulu dipegang 
oleh Surakarta, dioper oleh Federa- 
si. Untuk itu telah dibentuk Badan 
Pengarang dan Tatausaha jg untuk 
sementara berkedudukan di Solo. 

PEKALONGAN 
PELADJAR ISLAM. 

Konperensi Peladjar Islan? Indone 
sia Daerah Pekalongan, akan di se- 
lenggarakan pada tgl.3 24 Oktober 
1953 s/d 26 Oktober 1953 bertem- 
pat: di kota Brebes. 

Hal2 jg akan Tega teruta- 
ma: konsolidasi, 
res P.LI. ke V, merentjanakan ter- 
tjiptanja persatuan jg padat dan 
erat diantara segenap peladjar dan 
generasi muda Islam chususnja, dan 
segenap peladjar serta pemuda2 di 
seluruh kepulauan tanah air pada 
umumnja.. 

Konperensi akan dikundjungi oleh 
segenap wakil/utusan Tjabang P.LI. 
Daerah Pekalongan (lima Tjabang). 

  

  

JOGJA-YVARIA. 
Kangmas Mr. K. R-. T. Sudarisman 

Purwokusumo, 
Karta. Hadininerat, jang sangat Sir- 
pong tjintai, kabar?nja sudah lama 
cmoh kalah dengan rekannja kang- 
mas Walikota. R.M. Hadisubeno 
Sosrowerdojo,-ialah dalam soal ba- 

Iapan bikin kebon binatang. 
Rentjana Semarang ketjil2 sudah 

terlaksana, sudah punja. kebon bina- 
tang. meskipun untuk lengkap2 sam- 
pai di-isi djuga ' dengan kambing 
gembel. 

Sedang Jogja sampai sekarang ba- 
ru punja se-ekor harimau. 

Kalau toh soa! kebon binatang 
Jogja bakal diteruskan. samb'! me- 
nunggu isinja, jang belum mau mun- 
tjul2 itu, sebaiknja mulai sekarang 
bakal kebon binatang itu didjadikan 
sadja sementara kebon djagung dan 
pendjalin. 

Lhooo, ini buat ngirit,  kalawd 
nanti kangmas Purwokusumo keha- 
bisan klobot dan patah torekatnja. 

Soal harimau jang satu sia” ka- 
lau kurang daging. bisa dipesarkan   wedus-gembelnja pak Watikota Se- 
marang. 

Hidup kebon binatang!......... 

PENDAPATAN PASAR 

  

PNI PROTES THD WALIKOTA: 
Mengenai panitya : nemili- | 

Besar Surakarta dan Dewan Pro-: 

Setelah menindjau kebidjaksanaan 

ing dengan PNI Tjabang Solo sam- 

Dalam Konperensinja jg berlang-| 

Oktober 

menghadapi Kong-| 

Walikota Ngajogja- Tt 

Un KNGAH 
MAGELANG 
HARGA BERAS MENINGKAT 

Dari kalangan pedagang beras di 
peroleh keterangan, bahwa sedjak se 

minggu jang lalu sampai sekarang, 
harga beras didaerah Kedu terus 

. meningkat. Sebab2 kenaikan harga 

djadi antara bulan September sampai 
Maret j.l. djuga karena beras banjak 
mengalir kedaerah2 jang masih ka 
itjau di Djawa Barat. Di Magelang 
harga beras gilingan semula Rp. 
240.— sekwintal sekarang naik men 
djadi Rp. 300.—. Untuk mengatasi 
kesulitan kekurangan beras ini, oleh 
walikota Magelang kini sedang di- 
usahakan kepada pemerintah di Dja 

beras. 

SIDIK DJOJOSUKARTO DI 
| PURWOKERTO. 
Ketua umum P.N.I. Sidik Djojo- 

sukarto jang kini sedang berkeliling 
didaerah  Djawa Timur, menurut 
rentjana ditunggu kedatangannja pa- 
da tanggal 21 Oktober di Purwore- 
djo. 

Selama di Purworedjo Sidik akan 
berpidato dalam rapat umum P.N.I. 
untuk mendjelaskan program kabi- 
net Ali-Wongso, bertempat digedung 
bioskoop Bagelen dan sorenja Sidik 
akan mengadakan pertemuan. de- 

ngan keluarga P.N.I. bertempat di- 
gedung Balai Rakjat. 
PANITYA UTK. MENJAMBUT 
WAKIL PRESIDEN AMERIKA. 
Dalam suatu pertemuan dikantor 

karesidenan Kedu hari Djum'at j.i. 
di Magelang telah dibentuk sebuah 
panitya untuk menjambut Wakil 
Presiden Amerika Serikat Richard 
Nixon. - Residen Kedu R. Muritno 
dan bupati. Magelang R, Judodibro- 
to dipilih sebagai ketua. Sebagai per 
nah kita beritakan dalam kundjung- 
annja di Indonesia wakil Presiden 
Amerika Serikat pada tanggal 22 

akan menjaksikan Tjandi 
Borobudur. 

TVIREBON 
PERTEMUAN DGN. PENE- 

RANGAN AGAMA. 
Dimulai tgl. 19 Oktober s/d 30 

Nopember 1953, staf Penerangan 
Agama pada Kantor Agama Kab. 
Tjirebon mengadakan pertemuan? 
dengan fihak2 jg berkepentingan di 
Ketjamatan2 seluruh Kabupaten Iii 
rebon. Pokok pembitjaraan dal 

  

Penerangan Agama dan Panitya 
ri Besar Islam th. 1953: susunan pe 
ngurus badan tsb di Ketjamatan2 
dan pengurus Badan Kekeluargaan 
Mesdjid didesa2, serta menentukan 
rentjana selandjutnja." 

RESEPSI KONPERENSI 
MASJUMI. 

jirebon,,baru2 ini telah dilangsung 
kan resepsi sebagai p: kaan kon 
perensi Masjumi wilajah Djawa Ba. 
rat. Ketjuali dihadliri oleh wakil2 
dari partai? dan organisasi2, tan 
pak djuga dalam resepsi ini Resi: 
den, Bupati dan pembesar2 lainnja 
di Tijirebon. Resepsi dipimpin oleh 
Djaja Rachmat, dan para pembitja- 
ra a.l. Kjai Isa Anshari dan Moh. 
Natsir. Kjai Isa menerangkan al. 
bahwa k-isis dewasa ini adalah kri- 
sis diantung atau krisis 
Baniak kiki2“dan santeri2 ig sudah 
mengdjadi perawai negeri kalau di 
adjak bertab:ig merasa segan, den:i 
kian kata kjai Isa. Pembitjara Mo5. 
Natsir - mendjelaskan tentang pro- 
gram perdjoangan Masjimi jg se- 
dang didjalankan. 

  

TIOTJOKAN UNDIAN P.M.S. 
Tjotjokkan kartjis undian P. M. S. 

dari no. 1 — 10 pada tgl. 17 Oki. 
jbl. sbb.: : 
20889, 24587, 22588, 24339, 
21084, 21910, 20878, 25279, 

sedangkan pada tgl. 18 Okt: 
26606, 26784, 26919, 29577, 29024, 
29008, 27646, 26191, 2695), 26553. 

25461, 
22139, 

  

  MALAM SEMARANG. 
Menurut keterangan, pendapatan 

Pasar Malam Smg. sampai pada tgi. 

18 Okt., terhitung pendapatan Wa- 
jang Srang ,,Ngesti Pandowo”, San- 
diwara, Sport Putera Indonesia, Lu- 
druk. dsb.-nja ialah Rp. 120.497. Da- 
pat dikata, bahwa separo dari pada 
pendapatan tsb. adalah hasilnja per- 
tundjukan Wajang Orang. 

  Rampai: 12.45 Aime Barrelli: 13.15 
Dari Hindustani: 13.40- Orkes New 
May fair, 14.00 Beniamino Gigli: 
14.15 Kwartet Irama: 17.05 Taman 
Kusuma asuhan Pak  Djangkung: 
17.45 Orkes Hawaitan The Hula 
Swingers, 18.00 Manasuka A.P. hid. 
O.K. Melati Kusuma:,19.18 Siaran 
Penerangan, 19.30 Lagu2 Tionghoa: 
20.30 Pilihan pendengar (populer): 

Persediaan ! 
Di Jorji, Selo Da 

Dibuka Temp Ed   (Dieh: Wartawan Sendiri) 
21.15 Langgam dan Krontjong hid. 
O.K. Hoo Hap Gie Bu Kiok: 22.20 
Sandiwara Radio: 23.00 Tutup. 
Surakarta, 21 Oktober 1953: 
Diam 06.03 Rajuan pagi: 

Ruangan gerak badan: 06.45 Per- 
mainan orgel: 07.15 Suara Hanafi 
dan Asiah, 07.45 Njanjian bersama: 
12.03 —. 12.45 — 13.45 Klenengaui 

» dari Puro: 17.05 Bu Nies dengan 
angknja: 17.45 Irama Indonesia oleh 
Hawaiian Sehat: 48.15 Nongkrong 
sedjenak mendengarkan pertjakapan 
Pak Ho dan Hady: 18.30  Bolero 
Tango dan Conga oleh Puspa Re- 
madja: 19.15 Ruang Pengetahuan: 
19.30 Reportage ke Poliklinik: 20.30 
Lagu2 Tionghoa Aseli: 21.20 Wa- 
jang Orang oleh Keluarga Studio 
Tjer.: SATING BINATUR: 22.15 
Wajang Orang (landjutan): 24.00 'Tu- 
tup. : 

Jogjakarta, 21 Oktober 1953: 
Djam 06.10, B 

Langen Budojos 06.40 Tjiempung- 
an pagi: 07.10 Tjlempungan pagi 
(landjutan), — 12.05 Hidangan Dupa 
Nirmala dan Empat Sekawan: 12,30 
Orkes Glenn Miller dIl: 13.10 Lu- 
ciano” Yajoli merajus 13.40 Irama 
Dioget: 14.00 Sadjian makan siang: 
17.00. Taman  Kepanduan: 17.45 
Njanjian Al Martino dll.: 18.00 Mu- 

$ sik Sariosa:. 18.30 Peladjaran Lagu 
p Djawaj, 19.30 Berita Regional: 19.401 

Saju meraju oleh Sarina: 20.15 Bek- 
$ san oleh IPPI Mantri djeron: 21.30 
ak Dari Padang Pasir oleh O.G. Al 
: Munir: 22.15 Krontjong dan Lang- 

gam olh O.K. Mekar Sari, 23.00 

    Tutup. 

06.15 ' 

Onangan pagi oleh 

  

PADA TAHUN INI persediaan beras untuk seluruh Djawa 
ada 2 kali lipat dari pada tahun jang lampau dalam menghadapi 

| musim patjeklik jang sudah mendjadi o " 
keterangan jang didapat wartawan kita dari Jajasan Urusan Ba- 
han Makanan di Semarang. Selandjutnja dikatakan, 
patjeklik sebagaimana biasanja, 
wa Tengah sampai pada bulan Agustus 1954. 

tjukup banjak dan memuaskan. 

Selandjutnja atas pertanjaan 
mengenai naiknja harga beras di 
katakan, bahwa sebab2 jang teru- 
tama adalah di exportnja djagung 
dan gaplek, dan tipisnja persedia- 
an bahan makanan didesa2. 

Ditambahkan pula, bahwa -se- 
tiap saudagar atau Jajasan diselu- 
ruh Djawa Tengah jang mempu- 
njai stamvergunning dapat mem- 
beli beras pada J.U.B.M, Persc- 
diaan2 beras telah diadakan di 
Semarang, Tegal 
sedangkan kemungkinan besar 
persediaan beras panen baru akan 
dibuka di Jogjakarta, Solo dan 
Purwokerto, tetapi semua tadi 
masih menunggu keputusan dari 
fihak atasan di Djakarta. Kalau 
sekarang para pedagang atau fi- 
|hak jang berkepentingan — harus 
mengambil pembelian beras untuk 
Pati, Ambarawa umpamanja di 
Semarang, dengan dibukanja tem 
pat persediaan beras seperti terse 
but diatas, maka para pedagang 
dapat mengambil pembelian beras 
ditempat jang terdekat jang da 
pat meringankan beaja pencangku 
tan, Permintaan pembelian beras   

dan Tjilatjap, 

seras Tjukup 
n Purwokerto Akan 
'ersediaan Beras? 

kebiasaan, demikian a.l. 

kalau musim 
maka persediaan beras untuk Dja 

| Persediaan2 beras 

tadi hanja terbatas kepada besar- 
nja kartu beras. 

Keterangan lebih djauh mengata- 
kan, bahwa diseluruh Djawa Tengah 
ada 120 buah pnggilingan beras jg. 
kini mulai mengerdjakan padi jang 
dibeli oleh Pemerintah. Seperti per- 

'nah dikabarkan, dalam soal pembe- 
lian padi, Pemerintah berhasil men- 
dapatkan 8595 dari rentjana. Ini ber 

jarti Lk. 125.000 ton padi, sedangkan 
menurut rentjana ialah 150.000 ton 
padi. 

Pengawasan pendjualan 
beras. 

. Selandjutnja mengenai pendjualan 
beras Ke Djawa Barat dikatakan, 
bahwa setiap pemberian lisensi beras 
kepada pedagang jang hendak me- 
ngirim beras ke Djawa Barat telah 
diatur demikian rupa, hingga baik 
jang menerima atau instansi setem- 
pat diberi tahu, agar dengan demi- 
kian larinja beras dapat diawasi. 
Kalau pedagang hendak main tju- 
rang dalam pengirimnanja beras di- 
luar daerahnja, hal ini pun mudah 
diusutnja. Demikian keterangan? 
mengenai soal beras jang semendjak 
beberapa hari ini kelihatan — gon-     tjang, 

EKONOMI 
HARGA EMAS. 

Di Diak.-tg. 19 Okt. harga emas 
No. 1 Rp. 43, No. 2 Rp. 42.50. Dij” 
Surabaja Rp. 42.50. Di Bangkok per 
baht weight 371 ticals. Di Singapura 
emas lantakan per tail Str. $ 
pcmb./158 pendj. 

PASAR  DJAKARTA. 
Kopi Lampong Rob. ready 779 

pemb./780 pendi., idern Nop. 790 
pendj., idem Dec. 755 pemb./795 
pendj., idem Djan. '54 790 pemb. 
Tepung trigu- Red Rokis ready 

43 pemb./44 pendj., 
pemb. 

Tapioca 3A Spec, 185, 3A Known 
130, 3A Bandung 130, 2A Bandung 
120, 1A Bandung 105. semua harga 
pendjual fr. gudang Djak./Priok. 

Harga kopra dan iada tidak ada 
perobahan. 

HARGA KARET. 
Di Djakt. sheets 1 kedj.  4.6215, 

sheets 2 nom. 4.525, sheets 3 nom. 
4.55, Crepe 1 pemb.- 4.45, sheet 1 
1/c Priok pemb. 4.422. 

Di Surabaja RSS 1 nom. 4.30, 
RSS 2 kedj. 4.20, RSS 3 nom. 4.10, 
Crepe nom. 4.40. 

PASAR SINGAPORE. 
Lada hitam Lampong per pic. Str. 

$ 330, lada putih Muntok 365. 
Kopra fob. per pic. Str. $ 

pemb./37.50 pendj. 
. Tapioca nom. per pic. Str. $ 18, 
Kopi Bali tua nom. 280. 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi di Smg. jang ter- 

tjatat oleh Dunlop & Kolff pada tg. 
19 Okt. sbb.: Kapok C pembeli 850 
bin. Nop./Des. dan kedjadian 850 
bin. Okt./Nop.: Kapok C min. ke- 
djadian 800: Kopi Rob. Kampong 

rt 

pendjual 730: Kopi Rob. Ond. WIB 
pmbeli 900 dan pendjual 915: Ke- 
dele pmi Djember pendjual 215, 
Gendjah pendjual 190 dan kedele 
hitam pendjual 200, Tepung gaplek 
nom, 60 bin. Okt./Nop.: Gaplek 
pendjual 55 daerah Smg. z.z.) Dja- 
gung putih kedjadian 127.50,  Ka- 
tiang glondong terpilih pendjual 210: 
Katjang osee tidak terpilih pendjual 
250 pemasukan tgl. 10 Nop.: Ka- 

tjang merah pendjual 170,  Katjang 
hidjau pendjual 220: Tali goni pen- 
djual 4.25 per kg: Karung HC 

ini, ketjuali musim patjeklik jg. ter-: 

wa Tengah supaja diadakan injeksi | 

am 
pertemuan2 itu antara lain jalah Ps . 
mengenai usaha2 Badan Koordinasil” Djunaidi katakan, bahwa seba 

Bertempat -di Pendapa Kabupaten ba akwa di epan  mahkamah, de 

kejakinan. 

152: 

idem Des. 42 

| Dalam pengedjaran ini salah seorang 
bernama Samuri terdjatuh. 

  

  

Pada. hari Senen tgl. 19 Okt: telah 
siden Perhimpunan Theosofie Sedunia, « 1 

'edi Gedung Acoka Lodge, dil. Bc Biauw Tjoan. Tampak waktu N. Shri 
Ram dikalungi rangkaian bunga sebagai sambutan atas kedatangannja 

di Semarang. 

  

tiba di Semarang, N. Shri Ram, pre- 
untuk mengadakan pertemuan 

(Foto: Tjia Som Hway) 

  

— Keterangan Djun 

positief berdasarkan rechisorde 

Hal jang demikian itu tidaklah 
benar. Sebagaimana hukum2 jang 
dipergunakan pada  mahkamah 
dan 'justisi berdasarkan atas 
rechtsregel dengan. garis2 jang 
positief dari materieel recht, 
rechtsregel dgn garis2 jg positief 
dari materieel recht, demikian 
pula Islam  mempunjai rechtsre 
gel dan recht v.d. materieele zin 
dan formele zin, demikian pida 
to H.M. Djunaidi. Kepala Biro 
Peradilan Agama dari Kemente 
rian Agama pada malam resepsi 
penutupan Konperensi Pengadilan 
Agama seluruh Djawa dan Ma 
idura malam  Djum'at j.l. dige 
dung Sasonosuko Solo. 

Berdasar materie hukum 
jang positif. 

'gaimana dalam peraturan keha 
terdakwa ha 
dalam ,,recht 

iman, seseorang 
'rus dilihat dulu 
van-materie-nja”, Jalu diperiksa 

5 mana harus bertindak, di 
a pula pada rechtformeel 

hnja dengan - demikian dapat ha 

kimsbertindak atas dasar materic 
Ihukum jang positief terhadap ter 

   

mhikian djuga 
Islam. an 
#Sebagaimana tidak semua ..rechts 

'overtreding” itu dapat disesuai 
kan tuntutannja dengan formele 
dan materieele rechtsregelnja, te 
tapi harus dibantu oleh analogi 
hukum s i jurisprudensi, de 
mikian djuga hukum? Islam, me 
mang mempunjai ae un 
tuk melihat hukum2nja ba 
gaimana bertindak atas pelangga 
ran2 itu, tetapi tidak tjukup de 
ngan itu sadja, sebab sebagai hu 
kum jang hidup, ia tidak boleh 

! ,stationer”. Maka itulah sebab 
nja, sesudah  berhukum dengan 
apa jang diperdapat dalam garis2 
hukum jang ditemui dalam Al 
“Ouran dan Hadis, Jalu bolehlah 
hakim bertindak dalam garis2 
hukum jsng tertulis pada kedua 
nja, tetapi djika tidak ditemui, 
bolehlah, kemudian bertindak de 
hgan apa jang termaktub dalam 
kitab2 fikih. sebagai kumpulan 
dari putusan2 hukum jang telah 
dilakukan oleh hakim2 jang ter 
dahulu. Tetapi andaikata disana 

Gengan hukum2   
pun tidak dapat diketemukan 
nja — karena pelanggaran ini | 
adalah suatu — pelanggaran jang 
paling baru  umpamanja boleh 
lah melakukan analogi dari pada 
nja, sebagai jurisvrudensi. 

Hukum jang hidup 

“Hakan? 1: 1. 
lah Hukum Jg Hidup 

slam : Ado: 

aidi— Kepala Biro 
Peradilan Agama Di Solo 

SERING ORANG berangg apan, bahwa Islam dan Kehaki 
man adalah dua perkataan jang bertentangan, jang tidak bisa di 
hubungkan satu sama lain, karena Islam seolah-olah adalah seba 

.gai hukum2 jang dogmatis, hu kum jang 
matis sedang hukum2 kehakiman jang dipakai dalam mahkamah, 
pengadilan dan justisi adalah hukum2 jang hidup, hukum2 jang 

stationer, beku dan 

Gan rech.szekerheid. 

K.H. Djunaidi jg selandjutnja  me- 
ngatakan, bahwa kehakiman dari 
hukum2 Islam tetap melakukan dan 
berlaku sebagai hukum jg hidup, 1 

dapat a@isesxgikan menurut "masa, 

tempat dan keadaan. 

  

Anggapan jang salah. 

Ahli2 hukum Barat mengang 
gap, bahwa godsdienstrecht itu 
tidak ada .,sanctie”-nja. Angga 
pan demikian itu sebenarnja sa 
lah, malah dalam - Islam sanctie 
tersebut adalah lebih berat, se 
bab sungguhpun terharap orang 
jang berdosa membuat kesalahan 
itu tidak dapat dilakukan sanctie 
nja oleh hakim  mahkamah ma 
nusia jang lahir, “tetapi ia tetap 
mendapat siksaan sebagai sanctie 
dari Jang Maha Kuasa dan sik 
saan bathinnja sendiri. Demikian 
antara lain K.H. Djunaidi, dalam 
pidato — sambutannja - pada re 
sepsi penutupan konperensi peng 
adilan agama seluruh  Djawa 
dan Madura. 

pPatjuan Kuda 

Di Salatiga 

Pada tg. 16, 17 dan 18 Okto- 
ber dilapangan.. Ngebul Salatiga 
telah diadakan patjuan kuda jang 
untuk pertama kali diselenggara- 
kan oleh perkumpulan ,,Irama 
Kuda” di.Salatiga. Perhatian da- 
ri fihak perserta maupun dari fi- 
bak penonton selama tiga hari 
Ku sangat memuaskan. Upatjara 
peresmian dilakukan dengan se-. 
kedar pidato dari ketua Irama| 
Kuda, sdr. Tjoe Han T,auw jang! 
dengan singkat mengutarakan | 
maksud dan tudjuan perkumpu- 
lannja dan utjapan terima kasih 
kepada segala fihak jang mem- 
bantu terselenggaranja patjuan 
kuda ini. Dalam kata sambutan- 
nja wali-kota M. Soedijono anta- 
ra lain mengharap agar patjuan 
kuda ini, jang sebelum petjah pe 
rang tidak asing lagi bagi masja- 
rakat Salatiga didjalankan dengan 
setjara sportief dan sungguh2. 
Peresmian dilakukan oleh Njo- 
njah Walikota dengan penggun- 
tirgan pita. 

Pada tg. 16 Oktober diadakan 5 ka 
li patjuan jang setiap kali di-ikuti 
oleh 5 kuda dan diambil 2 pcmenarg 
Hasilnja sebagai berikut: Hadiah Ka 
litaman: 1. Kumpul (pemilik DE 
Magelang) 2. Bedjo( pemilik Soekan 

dar Salatiga) Hadiah Merapi: 1 Fa-   Rechtsorde dan rechtsregel ig ber j 

hubungan dengan kehakiman “dan! 
fustisi tidak banjak. Pada galibnja | 
diserahkan — kepada hakim atau pa-' 
da “tjerdik pandai, atau apa jg di na 
mat dhlul hilli walagdi”. Inilah da 
sar2 hukum Islam dalam melaksa- 
nakan soal2 kehakiman, demikian 

3 | 
aa NAN NT BELT “| 

SAMURI KOMANDAN O.P.R. ' 
JANG MATI DIANIAJA. | 
Berhubung tersiarnja berita  ten-! 

tang matinja komandan OPR Sa- ! 
Imuri didaerah Bodja (Kendal) jang 
dikabarkan sebagai akibat pengania- 

jaan, lebih Jandjut Kesatuan Penera- 
ngan Mobil Semarang Pati Surakar- 
ta, mendjelaskan kepada ,,Antara” : 
Semarang duduknja peristiwa berda- | 
sarkan keterangan resmi sbb.: 
.: Pada malam itu serombongan po- 
Jisi telah mengedjar segerombolan 
orang jang diketahui berkeliaran di- 
desa Getas dengan membawa ka- 
rung2 kosong dan lampu battery. 

Waktu 
akan ditangkap ia melawan sehingga 
pihak polisi terpaksa bertindak meng 
imbanginja. Selain Samuri itu, 
achirnja tertangkap pula 6 orang 
dari gerombolan dan Samuri karena 
luka2nja jang didapat pada waktu 
memberi perlawanan, esok harinja 
menemui adjalnja, 

voriet (pemilik Djokopitojo Salatiga) 
2. Bedjo (pemilik Hardjopandojo Te 
ngaran) Hadiah Merbabu: 1. Tjukit 

(pemilik Tjokrosoemarto Magelang) 
2. “Untung (pemilik Hardjo Djlaren) 
Hadiah Sumbing: 1. Tekad: (pemilik 

Moh. Dawani Magelang) 2. Srintil 
(pemilik — Mangkoedimedjo  Mage- 
lang). Hadiah Lawu: 1. Slamet (pe- 
milik Somopawiro Ploso). 2. Untung 
(pemilik Karno Ampel). 

Selandjutnja hatsil2 jang ditjapai 
pada tgl. 17 Oktober sebagai berikut: 
Hadiah Sindoro: 1. Senor (pem. Tjoe 
Han Tiauw -Salatiga) 2. Sriwidodo 
(pem. Adisoetrisno Salatiga). Hadiah 
Dieng: 1. Klitrang (pem. Dalalil Ma 
gelang 2. Radjawali (pem. Abd Wi 
noto Solo). Hadiah Wilis: 1. Ponny 
(pem Wongsosoekarto Klaten) 2. Yo 
pi (pem. H. Adenan Klaten). Hadiah 

Baturaden: 1. Klombroh (pem. Har- 
djiosoeroto Tengaran) 2. Robby (pem 
Bekel Baturaden). Hadiah Prahu: 4. 
Tiliput (pem. Aboe Sahoe Magelang) 
2. Widodo (pem. Soemarto). 
Dalam finale pada tg 18 Oktober 

telah keluar sebagai djuara dari go 
longan nomor satu: 1. Klombroh 

(pem. Hardjosoeroto Tengaran). 2. 
Senor (pem. Tjoe Han Tiauw Salati 
ga). Dari golongan pemenang nomor 
dua: I. Robby (pem. Bekel Batura- 
den). 2. Sriwidodo (pem. Adisoetris 
No Salatiga). 

Sebenarnja antara  Klombroh   Dalam pendjelasan tersebut tidak 
disebutkan apa funksi Samuri itu te- 
tapi didjelaskan bahwa ia termasuk 
gerombolan orang2 “jang baru2 ini 
turut serta menjerang perkebunan 
di Getas ketjil jang pernah disiarkan 
itu, “Diantara gerombolan tersebut 
djuga tetdapat seorang anggauta Pa- 
mongdesa Rono jang dikabarkan 
membantu  gerombolan2 “bersendjata 
didaerahnja. 

PENGGELAPAN BESAR. 
Seorang pegawai dari sebuah toko 

mobil di Smg. telah ditahan oleh 

berwadjib, karena telah menggelap- 
kan bermatjam2  onderdil2 mobil 
milik toko tsb. Pegawai ini bernama 
A.I.P, dan onderdil2 jang digelap- 
kan seharga Rp, 20045.—, Pengusu-   Green kedjadain 4,30 per lembar, tan lebih: landjut sedang dilakukan, 

dan Robby akan diadu lagi untuk 
merebut piala akan tetapi mengi- 
ngat bahwa Robby sebetulnja ada 
lah kepunjaan Djawatan  Kehe- 
wanan sendiri dan sebagai ,,stimu 

|lans”, maka diputuskan sebagai 
-djuatra nomor satu jalah  Klom- 

| broh. Djuara ketjuali ' mendapat 
piala berganti jang  dihadiahkan 
oleh Djawatan Kehewanan djuga 
hadiah uang sebanjak Rp. 1250,— 
Selandjutnja hadiah uang Rp. 750 
diterimakan kepada Senor,  se- 

ig. dang Rabby- dan Sriwidodo  ma-' membuat produksi 
sing2 menerima Rp. 750,— dan 
Rp. 500.—. l 
“Untuk menambah  meriahnja 
Suasana dilapangan. selama tiga 

“hari itu diperdengarkan lagu2 da 
iri muziek Staf Divisi, 

Harus Lebih 

Daripada 

besar Bandung itu dihadiri oleh 
R. S. Suradiradja dari Parki. 

KSP dengan dasar perda- 
majan nasional. 

Mr. Abdulwahab Surjoadiningrat 
(PIR) dalam  pidatonja mengemuka- 

kan pendjelasan tentang bentuk dan 
program politik Kerdja Sama Politik 
(K.S.P.) jang didasarkan kepada per- 
damaian nasional. Diterangkan, bah- 
wa K.S.P. dengan dasar” perdamaian 
nasional itu tidaklah berarti meng- 
hendaki sistim 1 partai atau facisme, 
meskipun “ditjita-tjitakan penjederha- 
naan dalam djumlah partai2 sampai 
hanja ada 2 atau  sebanjak-banjak- 
nja 5S partai politik. Ia selandjutnja 
menerangkan, bahwa demokrasi ha- 
nja mengenal satu djalan — untuk 
memperdjoangkan sesuatu ideologie 
atau pendapat, jaitu tjara parlemen- 
ter atau dengan saluran D.P.R., dan 
menolak djalan2 lain, — diantaranju 
dan terutama djalan kekerasan  da- 
lam bentuk dan dengan nama apa: 
pun djuga. 

Kerdja Sama Politik, menurut 
Mr, Abdulwahab, akan diperta- 
aankan setidak-tidaknja — sampai 
terlaksananja . pemilihan umum 
dan tentang keanggotaan dalam 

Pembangunan Daerah 
Di-Utamakan 

Jg Sudah. 
Program Politik KS“ Adalah “Karda- 

maian Nasional” 

KARENA BERHALANGAN, Mr. Wongsonegoro tidak dja- 
di berpidato dirapat umum Kerdja Sama Politik 
Minggu, sedang Mr. Iwa Kusumasumantri jang 
berhalangan teks pidatonja dibatjakan oleh orang lain. 
pengganti Mr. Wongsonegoro telah berbitjara Sutardjo 
dikusumo disamping pembiijara2 lainnja Mr. Abdulwahab, Men 
teri Perburuhan . S. M. Abidin dan Menteri Penerangan Dr, F. 
L. Tobing. Rapat umum jang diadakan dihalaman kantor Kota- 

di Bandung hari 
djuga mendadak 

Sebagai 
Kartoha- 

lebih 10.000 orang, dipimpin oleh 

  

  

— SI GRUNDEL — 

Tn pemerintah selalu hi- 

lang: persediaan beras TJU- 
KUP. Bagi saja: sudah TJU- 
KUP MAHAL Se         Badan Kerdja Sama Politik ini 

ditegaskan, bahwa tiap partai da 
lam rapat2 K.S.P. hanja mempu- 
jai | suara dengan tidak mem- 
beda-bedakan besar atau ketjil- 
23 partai? tersebut. Diterangkan 
oleh Mr. Abduiwahab, bahwa K. 
S.P. mempunjai 50 anggota da- 
lam Parlemen dan dengan demiki 
an perwakilan K.S.P. dalam Par- 
lemen adalah lebih besar dari 
fraksi jang manapun. Djika K.S. 
P. dapat mengadjak partai2 ke- 
bangsaan lainnja masuk dalam 
K.S.P: jaka BPN P.R.N. dani 
Parindra, maka bolwerk nasional 
lis Parlementer tidak akan mudah 
dikalahkan ztau onoverwinnelijk, 
demikian pembitjara. 

Tjara pembanguna: harus 
dibahk 1800. 

Pembitjara kedua Sutardjo Karto- 
hadikusumo mengambil atjara ,.pem 
bangunan daerah” jang dikatakan 
sebagai pembaharuan politik pem- 
bangunan - dengan menitik-beratkan 

kepentingan .desa2. Pembaharuan 
politik pembangunan ini, ' menurut 
Sutardjo, berlaman sekali dengan 
apa jang sudah didjalankan oleh ka- 
binet2 terdahulu. Pemerintah seka- 
rang mempunjai tekad untuk mem- 
perbaharui politik pembangunan jg 
salah diwaktu jang lampau,  demi- 
"Kian Sutardjo jang menjatakan bah- 
wa diwaktu lampau biasanja 'apa jg. 

disebut pembangunan itu hanja di- 
utamakan dikota2 besar sadja dap 
tidak ditudjukan kedesa-desa. Peme- 
rintah jang adil, menurut Sutardjo 
adalah jang mendahulukan kepenti- 
ngan rakjat, tapi sampai sekarang 
pemerintah hanja berusaha untuk 
kota2 sadja dan hampir satupun ti-   dak ada jang mengenai kepentingan 

rakjat desa.: Sebabnja, menurut Su- 
tardjo selandjutnja, ialah karena po- 
litik pembangunan daerah jang di- 
djalankan selama ini hanjalah me- 
nuruti djalan pemerintah kolonial 
dengan mendahulukan otonomi prc- 
pinsi, sedang desa2 disuruh menung 
gu sadja. Djalan sematjam ini oleh 
Sutardjo dikatakan harus dibalik 180 
deradjat. 

Obatnja. 
Excessen jang timbul karena ke- 

salahan politik desentralisasi dimasa 
Il. itu menurut Sutardjo ialah tim- 
bulnja perasaan bahwa rakjat Djawa 
telah mendjadjah. rakjat daerah lain- 
nja, pada hal tidak demikian halnja 
malah menurut pembitjara diantara 
rakjat dari suku2. hergsa - ditanah 
dir kita ini, zrakjatr dipulau Djawe- 
lah jang: paling menderita. Ubat dari 
pada excessen itu menuri: Sutardjo 
ialah pemberian otonomi jang sem- 
purna. ' Dengan pemberiai otonomi 
jang sempurna kepada daerah, ma- 
ka akan kokohlah perhubungan an- 
tara pusat dan daerah, jang berarti 
kokohnja persatuan disetucuh nege- 
ri, dengan begitu maka hakekatnia 
pemberian otonomi itu adalah tidak 
hanja merupakan kepentingan — dae- 
rah sadja, tetapi kepentingan selu- 

demikian Sutardjo. “Dan ini semua 
menurut Sutardjo telah  diinsjafi 
oleh pererintah jang sekarang, ma- 
ka politik pembangunan ' desentruli- 
sasi dimasa jang sudah2 akan di- 
balik 180 “deradjat. 

Kalau tidak ada lagi mo- 
nopoli-monopoli modal be 
sar asing...... 

»Jang sekarang ada barulah 
merdeka politik, sedang merdeka 
ekonomi dan merdeka jang di-isi 
oleh keadilan sosial masih belum 
ada”, kata Menteri Perburuhan 
S. M. Abidin sebagai pembitjara 
ketiga pada rapat tersebut, 
Sebab2nja tidak ada kemerdeka- 

jan ekonomi dan tidak ada keadi- 
lan sosial, menurut pembitiara ia 
lah karena ekonomi di Indonesia 
sampai sekarang masih dikuasai 
oleh moropoli2 modal besar asing 
dan kalau itu sudah hilang baru- 

(Jah akan ada keadilan sosial, Ke- 
|TadJerstan jang meradjalela seka- 
.rang disebabkan sistim ekonomi 
|jang silah, masih sistim perekono 
»yan kolonial, kata pembitjara 5, 
M. Abidin. Pembitjara memperi- 
ngatkan bahwa rakjat djangan 

| memandang sesuatu pemimpin 
.Gari asal suku bangsanja, tapi jg 
penting apakah pemimpin tadi 
mementingkan keperluan rakjat 
atau tidak, 

Sjarat ekonomi nasional, 
Menteri Penerangan Dr. F, 1. 

| Tobing dengan atjaranja pereko- 
nomian nasional telah mengurai- 
kan perlunja Indonesia — dapat 

si barang2 kc- 
jang primair, 

Menurut  pembitjara, politik 
ekonomi nasional perlu ditetap- 
kan dulu supaja djangan sampai 
kesasar pada permulaan kita 

  
| butuhan hidup 

“1membentuk dan mengisi negara, 

ruh bangsa dan negara Indonesia, | 

SUN 
ZATOPEK TJIPTAKAN 

REKORD BARU. 
Dalam pertandingan atietik inter- 

nasional jg dilangsungkan di-ibu ko 

ta Tjekoslowakia, Praha, dan disak 
sikan oleh 30.000 penonton, Emiie 
Zatopex, telah mengalahkan - pelari 
Hongaria Kovach dalam perlon.ba- 
an lari: 5000 M dengan waktu 14 
menit 9 de.ik. 5 detik dibawah wak 
tu jg dibuat oleh Kovach. 

Pelari Tieke lainnja Rudni men- 
duduki tempat ketiga dengan waktu 
15 merit 3.6 detik. Dalam perior- 
baan lari bersambung 4 x 1500 M 
regu Honzeria memperoleh kemena 
ngan Jergan waktu 15 menit 45 Je 

tik. Atlit Swedia Ekfeldt telah mem 
peroleh kemenangan dalam perlon- 
baamk lari $66G M dengan waktu 1 

menit 56.6 detik, mendahului atlit 
Barkanyi dari Hongaria dan Jung 
Wirth dari Tjekoslowakia. 

Tiga atlit Tjeko menempati keti- 

   

  

ga2 tempat paling atas dalam per- 
lombaan lempar tjakram dengan 
lemparannja melampaui djarak 
50.55 M. 

  

UNSUR MONAZIT Di 
CEYLON, 

Didapat kabar di Colombo pa 
da hari Rebo, bahwa beberapa 
hari jl. kapal ,,Presiden Monroe” 
telah bertolak menudju A.S. de 
ngan membawa Unsur Monazit 
jang dibutuhkan bagi bom atom. 
Pengangkutan Monazit itu ialah 
kiriman jang pertama dari Cey 
lon ke A.S. India baru2 ini telah 
mengeluarkan larangan untuk 
meng-eksport Monazit dari Tra 
vancore di India Selatan, sehing 
ga A.S. terpaksa membeli Unsur 
tsb. di Ceylon. 

  

Buat sebagian orang2, kata pem- 
bitjara, dasar perekonomian na- 
sional itu masih merupakan .ka- 
mar gelap” karena bagi mereka 
belum ada djurusan jang pasti 
dan patut menurut akal. 

Menerangkan perbedaan anta- 
ra politik ekonomi nasional dan 
politik ekonomi kolonial ' dulu, 
Menteri F. L. Tobing antara lain 
menjebutkan, bahwa politik eko- 
nomi nasional adalah berpokok 
kepada pembangunan dan pe- 
njempurnaan dasar ekonomi jang 
mentjukupi kebutuhan primair 
rakjat, sedang politik ekonomi 
kolonial mengabaikan dasar dan 
tudjuan tersebut, sehingga akibat 
nja menimbulkan  kepintjangan 
sosial. 

Kearah pertahanan rakjat 
total, 

Teks pidato Menteri Pertaha 
nan Mr. Iwa  Kusumasumantri 
sebagai pembitjara terachir jang 
dibatjakan oleh Kartawinata (sa 
lah seorang dari Permai) berisi 
keterangan jang antara lain me 
njebutkan, bahwa politik perta 
hanan harus sesuai — dengan ga 
ris2 umum pemerintah dan ter 
istimewa harus — erat hubungan 
nja dengan politik luar negeri. 
Politik pertahanan harus ditu 

djukan kepada pertahanan kese 
lamatan nasional dengan mem 
pergunakan potensi nasional jang 
siap untuk  menghalang-halangi 
dan menghantjurkan pelanggar 
kedaulatan negara, baik jang da   tangnja dari luar ' maupun dari 
daiam. i 

: Rakjat harus ikut. 
Menerangkan tentang  sjarat mut- 

lak untuk mewudjudkan pertahanan, 
baik diwaktu sekarang marpun di- 
waktu nanti ialah suatu sistim jang 
menentukan bahwa bantuan dan tu- 
rut sertanja rakjat dalam usaha per- 
tahanan sebagai faktor jang terpen- 
ting. Dengan demikian, menurut pem 
bitjara, dapat diwudjudkan pertaha- 
nan rakjat total, karena Indonesia 
ini bukan kepunjaan satu atau dua 
golongan, . tetapi kepunjaan seluruh 

|rakjat. Menurut Mr, Iwa, sistim itu 
bukan mengharuskan seturuh rakjat 
memasuki ketentaraan, akan tetapi 
menghendaki supaja tiap putera/pu- 
teri Indonesia turut berbuat sebagai 
peradjurit patriot Indonesia. Pada 
penutupnja dikatakan, bahwa untuk 
mentjapai tingkatan pertahanan ses 
perti itu harus ada pengertian dan 
kerdia-sama antara — angkatan bera 
sendjata dengan rakjat: pihak hngs 
katam bersendjata Harus insjaf bahu 
wa mereka adalah pelindung rakiat 
dan pihak rakjat harus dengan suka- 
rela memberikan bantuan, (Antara). 
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Kedudukan 
emakin Penting 

Dalam Pertjaturan Politik Dunia — 

Kata Menteri Sunarjo 
MENTERI LUAR Negeri Sunarjo — menerangkan kepada 

pers, bahwa kundjungannja baru2 ini ke Filipina, Pakistan, India 
dan Burma terutama harus dilihat dalam hubungan semakin pen- 
tingnja kedudukan negara2 Asiumumnja dan negara2 di Asia- 
Tenggara chususnja didalam susunan dunia sekarang ini. Asia- 
Tenggara memegang peranan dan merupakan faktor jang sangat 
penting didalam pertjaturan politik dunia dewasa ini. 

Mr. Sunario berpendapat, bahwa 
adanja golongan Asia-Afrika jang 
kini telah terdiri dari sedikitnja 15 
negara, merupakan suatu penghara- ! 
pan jang terbesarcakan mendjadi le- 

. 3 . Masjumi 
bih kuatnja negara2 jang duiu ter. : Din Mstja near ine di | Pertahankan 
bukan sadja untuk dapat menjempur-' Kedudukan Sjiamsuridza 
nakan kemerdekaannja masing2, Ki USUSAn 1 suridzal 

tapi terutama -djuga untuk mentjip- ' : Saga : 
takan perdamaian “ n men: dan Muslimat wilajah Djakarta Ra- 

2 : AAN ya jang dilangsungkan pada tanggal 
Sekatkan Ken besar. “jang 77 dan 18 Oktober 1953 dan di- 
tentangat. aan Ba : (hadliri oleh utusan2 dari tjabang2, 

Meng RAR 'anak2 rtjabang dan ranting2 Masju- 
Koordinasi dan kerdja-sa- | mi Kotapradja Djakarta Raya telah 
ma harus disempurnakan. bomemutuskan untuk mendesak kepada 

Mr. Sunario, jg. telah menghadliri' Pemerintah,  djika memang benar 
sidang2 PBB, mengenai golonagn Pemerintah ada rantjangan untuk 
Asia-Afrika ini katakan, “ia sangat mengganti Walikota Djakarta Raya 

menjesalkan sekali tidak adanja ' Sjamsuridjal — dan. menggantikannja 
. koordinasi dan kerdja-sama jang le-' dengan Sudiro, maka supaja Peme- 

bih sempurna dalam golongan ini rintah membatalkan rantjangan ter- 
sebagaimana sebenarnja dapat diha- ' sebut. Alasannja ialah bahwa selama 
rapkan. Menurut Sunario keadaan mendjabat Walikota Djakarta Raya, 
ini dapat dimengerti, karena disana- Sjamsuridjal telah mendjalankan tu- 
sini belum ada penjesuaian paham gasnja dalam batas2 kemungkinan 
tentang kepentingan? mereka, bah- dan bahwa rentjana penggantian ter- 
kan ada kalanja timbul 'pertenta-( sebut tidak dapat menghilangkan 

ngan kepentingan. Ia berpendapat kesan adanja latar belakang politik 
hal ini perlu diperbaiki dan diper- dalam tindakan2 Pemerintah. 
tinggi mutu koordinasinja dengan sc- ————— 
baik2nja. Bukan sadja soal kepen- 
tingan, tapi djuga soal tjita2 ber- 

     

  

  

      

    

    
       

  

  

  

KONPERENSI-KERDJA Masjumi | 

  

Pranko Philipina jang baru, disebe- 
lah kiri presiden Ouirino dan dise- 

belah kanan presiden Sukarno. 

  

PEMBENTUKAN PIRWA. 
Para anggota dari PIR tjabang 

Bandung, pada hari Sabtu mendiri- 
kan PIRWA (PIR Wanita) jang pa 
ra pengurusnja terdiri sebagai beri- 
kut: ketua nj. Pondek Jachja, wakil 
ketua: nj. Soma Sekretaris: nj. Poes 
pita sekretaris II: nj. Rokajah, benda 
hari: nn. Aisah dan nj. Soele. 

Radja Ibn 
Saud Gering? 

SEORANG djurubitjara ke 
dutaan Saudi Arab di London 
hari Senin menjatakan bahwa ia 
tidak menerima keterangan2 res- 
mi jang menundjukkan bahwa ya 
dja Ibn Saud kini sangat gering. 
Keterangan itu diberikan sebagai 
komentar atas berita2 pers dari 

Beyrut. Sementara itu kedutaan   

jan iang memastikan 

    

Ta. 

Kahar Diberi Tempo 
10 Hari Utk Menjerah 

“Diterima Dalam Angkatan Perang 
DALAM PERS-KONPERENSI mingguan dari perwira-pers 

TT. VII jang berlangsung Senin pagi pendjabat panglima T.T. 
VI letnan kolonel Warouw jang djuga menghadiri konperensi itu 
menjatakan dalam hubungan masalah penjelesaian keamanan di 
Sulawesi Selatan, bahwa ,,pertemuan langsung antara pedjabat 

(panglima T.T. VII dengan Kahar Muzakkar membawa penjelesai- 
1 (menentu-kan)”, Kahar dan gerombolannja 

begitupun gerombolan lainnja diberi tempo selama djangka 10 
hari maiai Z0 Oktober s/d 1 Nopember 1953 melaporkan diri ke 
pada alat2 negara jang terdekat ditempatnja. 

Jang peting dalam masalah penje- . Tak bisa diterima dalam 
|lesaian ialah Kahar dan gerombolan- Pr Ane 5 
nja begitupun gerombolan lain?nja '— Mendjawab lain  pertanjaan 
harus menjerahkan semua sendjata. 
sendjatanja kepada angkatan perang. 
Demikian pedjabat panglima T.T. 
VII. Dalam hubungan perdjalanan 
presiden Soekarno ke Bone dan Pa- 

|lopo baru2 ini dimana presiden ber- 
pidato mengadjak “orang2 dihutan 
Kahar Muzakkar dan  lain-lainnja 
kembali kemasjarakat, maka perwi- 
ra-pers T.T. VII kapten Rahasia da- 
lam konperensi-pers itu lebih dulu 
menjatakan, bahwa pidato presiden 

tidak adakan suatu pengaruh datars 
gerakan tentara. Pidato presiden 1tu 
oleh tentara dipakai sebagai peiom- 
an djika dari pihak Kahar Muzak- 
kar dan gerombolannja benar2 ada 
niat baik untuk mentaati-piaato atau 
panggilan presiden. 

pedjabat panglima begitupun per- 
wira-pers T. T. VII menjatakan, 
sampai saat ini tidak pernah T.T. 
VI mendapat atau menerima 
“konsep dari pihak Kahar Muzak- 
kar dan gerombolan seperti apa 
jang baru2 ini disiarkan oleh se- 
mentara harian di Makasar. Se- 
terusnja dikatakan, dari pihak 
angkatan perang tidak ada ke- 
mungkinan menerima gerombolan 
setjara besar-besaran masuk ang- 

,katan perang. Sebab djika sampai 
terdjadi jang demikian adalah 
tidak sesuai lagi dengan perba- 
ngunan chusus terutama bagi ang 
katan darat jang djuga selalu 
mendjadi ketjaman dari pemim- 

bada saka sunan Maan PO pemimpig Tekjak 
lebih djauh, angkatan perang di 
T.T. VII berpendapat bahwa pidato 
presiden belum sampai tersebar ke- 
seluruh “ gerombolan?  bersendjata 
maka dari itu T.T, VII akan lebih 
menjebarkan dan menjampaikan pi- 
dato itu dengan mempergunakan be. 
berapa tjara.. Pertama-tama sekali, 
tanggal 20 Oktober pemerintah di 

Pertanjaan bagaimana 
T.T. VII djika gerombolan dihu- 
tan tidak mentaati adjakan presi 
den oleh letnan kolonel Warouw 
didjawab, bahwa hal jang demiki 
an itu harus ada perintah chusus 
dari pihak atasan — angkatan 
perang. Jang terus didjalankan 

Tapi Grombolan Tak Bisa Seluruhaja| 

sikap f 

  
  

sama harus dikoordinasi dan diatur 
agar dapat dilakukan . kerdja sama 
jang sempurna.  Sebenaraja, demi- 
kian Sunario, tingkat permulaan da- 
ripada usaha (koordinasi) ini telah 
tertjapai, tapi hasilnja belum me- 
muaskan. Atas pertanjaan selandjut- 
nja Mr. Sunario menerangkan, bah- 
wa dalam mengusahakan koordinasi 
dalam soal kepentingan maupun 
soal tjita2 bersama, Indonesia  te- 
lah mengambil peranan jang pen: 
ting. Misainja dengan mercadjukan 
soal Tunisia . dan  Maroka dalem 
PBB jang danat dianggan sebagai 
suatu langkah kemuxa. Diuga soal? 
lainnja akan diusahakan oleh Indo- 
nesia kearah penjempurnaan kerdja- 
sama tersebut, demikian Sunario. 

Pertemuan dengan Eisen- 
hower dan Vishingsky. 

Satu setengah bulan 
Mr. Sunario bepergian diluar ne- 
geri. Di Washington ia telah ber- 
temu dengan Presiden Eisenhower 
dan Menteri Luar Negeri Ameri- 
ka John Foster Dulles, sedang di 
PBB ia telah berbitjara dengan 

s(Munawar dari G.P.LI, 

lamanja | 

AKTIYEERING PANTI- 
PEMUDA. 

Pada rapatnja tgl. 16/17 Oktober 
1953. — bertempat di Gedung Se- 
kolah Muhammadijah Blora, jg Ji 
hadiri oleh wakil2 dari segenap orza 
nisasi Pemuda dan wakil dari' Insp. 
Pendidikan Masjarakat Kab. Blora 
telah menghasilkan susunan Pengu- | tjis lainnja  djuga mengundjugi 

rus Baru Panti Pemuda Tjabang ' radja. ” jus Ne ane 
Blora jg diketuai oleh Sdr. Iskak| Menurut 

Saudi Arab di Kairo telah me- 
njangkal bahwa radja kini gering. 
Sebuah sumber jang biasanja 

lajak dipertjaja di London menga 
takan bahwa seorang dokter Pc- 

rantjis dua bulan jl. telah mengun 
djungi radja sedang tidak lama 
sesudah itu, seorang dokter Peran 

sumber tadi, radja 
|Ibn Saud kini berada di Taif, de 
kat Mekkah. (Reuter). 

  

  ketua delegasi Soviet Russia An- 
drei Vishinsky. Menteri Luar Ne- | 
geri Belgia. Paul van  Zeeland, 
Menteri Luar Negeri. Australia 
Richard Casey dan lain2 lagi. Se- 
lama diluar negeri Menteri Suna- 
rio telah berbitjara dengan 18 
kepala perwakilan diplomatik In- 
donesia di Amerika, Eropah, Asia 
dan di Asia-Tenggara. - Achirnja 
diterangkan oleh Mr.  Sunario, j 
bahwa kepergiannja itu telah j 
memberi bahan? jang berguna: 
bagi beleid politik luar negeri In- 
donesia. Menurut rentjana, atas 
undangan Seksi Luar Negeri Par- 
lemen, Menteri Sunario pada tgl. 
22 Oktober atau tanggal 26 Ok- 
tober akan memberikan pemanda 
ngan dan laporan mengenai pcr- 
djalanannja itu kepada seksi ter- 
sebut. (Antara). 

  

DITANGKAP KARENA TJURI 
5500 PASANG SANDAL DAN 

SEPATU. 
Seorang jang dituduh mentjuri 

5000 pasang sandal dan 500 pa- 
sang sepatu milik S. bin A. di Djalan 
Lautze, Djakarta, kemarin ditangkap 
dan dari dia dibeslah seputjuk sen- 

Pada hari Minggu dengan diikuti kurang lebih 100 pengendara sepeda 

bermotor Victoria telah dilangsungkan darmawisata .ke Bandungan de- 

ngan mendapat bantuan dari pihak Importir Branta: Sena dan “Perdas. 

Meskipun perdjalanan jang terus-menerus mendaki serta keadaan dijalan 

sangat buruknja namun Victoria dengan mesin jang kerjil itu telah me- 

nundjukkan kekuatan mendaki jang luar biasa. Rata2 ketjepatan jang 

dapat ditempuh oleh para pengendara Victoria kurang lebih 35 km. se- 

diam. Gambar nampak para pengikut darmawisata ketika sampai di 
Ungaran. (UPPHOS) 

Grombolan Butuh Anak? 

JaugfBisa Menulis 

  

djadikan Tenaga Administrasi 
(Oleh: Wartawan Kita) 

DENGAN MELALUI djalan jang berliku-liku dan terus naik 

keatas pegunungan Gua dan Linggapotong, hari Kemis kita me- 

nudju kedesa Sirampog. Djarak dari Bumiaju sampai ke Sirampog 

hanja 14 km. Tetapi mobil power dari tentara jang kita tumpangi 

dapat mentjapai djarak ini dalam waktu hampir. 1 djam. , Dua 

buah jeep berdjalan dimuka power kita dan dua buah lagi dibela- 

kang kita, jang ditumpangi oleh para perwira dari “Gerakan Ban- 

teng. Iring-iringan kendaraan kita ini didahului dengan sebuah   djata pistollaa berikut sarungnja. 
Ketjuali sendjata pistol2an, dari ru- 
mah orang itu disita sisa? sepatu dan 
sandal jang telah ditjurinja dari ru- 
mah S. bin A: terhadap orang itu ma 
sih terus dilakukan pemeriksaan. 

neh 

PARA sardjana Sovjet telah 
dapat menemukan bukti bahwa 
ada kehidupan tumbuh2-an di 
planet Mars, demikian “ diwarta- 
kan oleh Tass. Diterangkan 
bahwa para ,,astra-botanis” di 
Kasakstan, Rusia Tengah sebelah 
Selatan, telah dapat menemukan 
bukti itu setelah mempeladjari 
dulu daja penjinaran tumbuh2-an 
di dunia ini. : 

t » & 

BURUH pos di Singapura dgn 
melalui pemilihan suara jang di- 
rahasiakan pada hari Saptu telah 
memutuskan untuk menolak me- 
makai pakaian seragamnja jang 
diterima dari pemerintah. Peme- 
rintah Singapura mengandijurkan 
mereka memakai pakaian sera- 
gam jang bersetrip merah, 
menurut pendapat para buruh 
pos, pakaian itu lebih tepat untuk 
dipakai oleh pelawak2 circus. Per 
sengketaan mengenai pakaian se- 
ragam jang berlangsung antara 
pemerintah dan staf serikat depar 
temen pos dan telekomunikasi 
kini telah mentjapai deadlock se- 
telah beberapa mingga, 

sx 

Menurut kabar dari United 
Press di 'Tokio, binatang buas be- 
ruang hampir sama untungnja 
memburu manusia sebagai manu- 
sia memburu beruang. Dalam 
waktu enam minggu jang lalu 
beruang2 jang lapar dan mentjari 
mangsanja telah melukai 1 
orang dan menewaskan 3 lagi, 
Akan tetapi para pemburu masih 
menang dari binatang2 itu dengan 
berhasilaja menembak mati seba- 
njak 400 ekor beruang, 

  

   

pantserwagen dengan tentara bersendjata, jang djuga jang diper- 

lengkapi Mana Mat2 radio telefoon... Dikanan kiri djalan jang 

kita lalui hanja tampak sawah2 jang bertingkat-tingkat. Tanaman 

nja tampak sangat subur dan kelihatan tidak pernah kekurangan 

air. Betul djuga dugaan kita, bahwa daerah desa Sirampog dan se- 

kitarnja tidak pernah mengalami kekurangan air untuk sawah 

dan ladangnja, sekalipun tidak pernah turun hudjan. Tentang ini 

para pembatja akan mengetahui rahasianja nanti pada penutup 

aan ga besar djuga, baik moreel 

Sampai didesa Sirampog kita terus 

menudju kemarkas tentara jang ber- 

ada disini. Ketika itu Komandan pa 

sukan Sikatan Bn. 507 Div Brawidja 

ja sedang tidak berada dimarkas si- . 

tu, dan kita terpaksa menunggu se- 

djenak. Beberapa saat kemudian, baru 

'lah orang jg. kita tunggu2 itu datang 

Majoor Sabirin, orangnja sanga! 

sympatiek, dan kalau berbitjara ten 

tu diikuti dengan senjuman bebas 

Artinja bukan senjuman jang Gibi- 

kin2. Kita tanjakan pada perwira? 

lainnja dan diberi djawaban: Me- 

mang begitulah Majvor kita ini, ka- 

lau berbitjara tentu diikuti dengan 

senjum, sekalipun berbitjara dengan 

fihak lawannja itulah keistimewaan- 

tentara 

dengan baik dan lantjar. 

joor Sabirin - menerangkan, 
selama mengadakan 

pada suatu- operasi disebuah 

wan terdapat 3 orang 

Sulawesi (T.T. VII dan Sipil) akan 
menjebarkan pamflet dalam manx, 
diminta dalam  djangka waktu ter- 
hitung mulai tanggal 20 Oktober 
sampai dengan ! Nopember 1953 
supaja gerombolan bersendjata me- 
laporkan dirinja pada tiga tempat 
jang sudah ditetapkan, jaitu I. pada 
pos tentara terdekat ditempatnja: 2. 
pada pos polisi jang terdekat ditem- 
patnja dan 3. pada K.P.N.: ditem- 
pat (kepala pemerintah negeri) jang ' 
dekat ditempatnja. Untuk pasukan? j 
grombolan jang lebih djauh letak 
tempat tinggalnja diberikan kesem- 
patan selama djangka waktu itu me- 
ngirim seorang kurirnja menjampai- : 
kan hasratnja. Hari2 melaporkan 
diri pada tempat2 itu ialah setiap 
hari mulai djam 8 pagi s/d 4 sore. 
Bagi jang melaporkan dirinja begitu | 
orang jang memberikan perantaraan | 
oleh pemerintah  didjamin  djiwa- 
raganja. Untuk mempermudah ang- 
gota2 gerombolan datang pada tem- 
pat2 jang ditentukan itu maka dr 
belakang pamflet itu disertai dengan 
surat djalan dimana diinstruksikan 
oleh T.T. VII pada alat2 negara 
memberikan perlakuan sepatutnja 
kepada mereka jang membawa pam- 
flet/surat djalan itu. 
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Terhadap pernjataan 16 partai2 jg 
menghendaki adanja pertemuan lang: 
sung antara pedjabat panglima T.T. 
VH dengan Kahar Muzakkar baik 
perwira-pers T.T. VII maupun pe- | 
djabat panglima sendiri menjatakan. 
bahwa menurut pendapat pegjabat 
panglima T.T. VH pertemuan lang-   

Menjulik 39 Anak Sekolah Untuk Di- 

maupun 
materieel, terutama dalam hal per- 
baikan djalan2. Kerdjasama antara 

dengan pemerintahan sipil 
didaerah operasi ini selalu berdjalan 

Mentjulik anak2. 
Mendjawab pertanjaan kita, Ma- 

bahwa 
operasi didae- 

rahnja, belum pernah mendjumpar 
gerombolan bangsa asing: Kemudi | pembikinan kertas. Ditengah2 sum- 
an dinjatakan djuga tentang adanja 
kekurangan tenaga jg tidak buta hu 
ruf difihak D.I. Hal ini dibuktikan 

desa 
dan fihak D.I. mengundurkan diri. 
Diantara orang2 D.I. ig dapat terta 

anak2. Sete- 

dan 

'nja Majoor Sabirin, kalau boleh dise 

'but istimewa. Dia berasal dari Dja- 

wa Barat. . 

| Dengan pandjang lebar Majoor 

Imentjeriterakan pengalamannja se- 

lama memegang tugas operasi di 

daerah Bumiaju. Antara lain dite- 

'rangkan, bahwa pada mulanja berat 

berhadapan dgn lawan jg sukar di- 

| beda?kan mana musuh jg. sebenarnja. 

Tetapi kesukaran ini tidak memakan 

waktu sampai lama dan dengan se- 

'ga tentang hasil2 operasi jang telah 

dilakukan oleh pasukan Sikatan sela 

ma bertugas didaerah tersebut. Dr 

samping mendjalankan operasi2 utk 

menghantjurkan kekuatan grombo- 

lan, pasukannja pun djuga memberi 

Ikan obat2an kepada rakjat didesa2 

lainnja. Obat2an jang diberikan ke 

pada rakjat ini diambilkan dari obat2 

tjadangan untuk pasukannja. Anak 

buah kita sudah sehat2, buat apa ki 

ta menjimpan terlalu banjak obat?- 

.an, lebih baik jang sebagian kita gu 

Inakan untuk menolong kesehatan 

'rakjat, demikian Majoor Sabirin. Ke 

tjuali ita rakjat djuga sering dihibur 

dengan pemutaran film didesa2. Di 

sebut djuga tentang bantuannya rak 

jat kepada pasukan Sikatan adalah 

  |gera dapat diatasi. Diterangkan dju | 

lah dilakukan pemeriksaan dengan 

ri lain desa. Ketika pulang dari se- 
kolah anak2 itu ditjulik oleh D.I. 
dibawa lari kelain desa tempat mar 
kasnja Dl. jg kini telah digempur 
oleh tentara itu. Dimarkas. D.I. 
anak2 itu disuruh mengerdjakan tu 
Iis-menulis (administrasi). Dan ke 
mudian fihak tentara — mengadakan 
hubungan dengan orang tua anak2 
itu, ternjata djuga orang tua itu ke- 

'hilangan anaknja diwaktu sekolah, 
| hingga beberapa bulan belum di ke 
temukan. Maka kemudian fihak ten 
tara mengembalikan anak2 itu kepa 
da orang tuanja masing2. Demikian 
lah antara lain2 keterangan2 jg kita 
peroleh dari Majoor Sabirin. 

  
Sumber air di Sirampog. 

| Sebelum kita meninggalkan desa 
'Sirampog, kita perlukat  mentjari 
sumber kesuburan sawah? jg kita 
lalui tadi, jalah air. Desa Sirampog 

ini tingginja ada 800 m, dari per- 
mukaan laut. Ternjata disini terda- 
pat sebuah sumber air jg dinama- 
kan Kali Giri, Airnja sangat djernih 
dan sangat sedjuk seperti air es ka- 
lau dikota. Dikala musim hudjan, 

| Sumber jai tidak pernah mengalami 
bandjir, dan diwaktu musim sangat 

teliti, ternjata anak2 itu berasal da- 

sung antara pedjabat panglima T.T. 
VH dengan Kahar Muzakkar mem- 
bawa penjelesaian jang memastikan. 
Pertemuan jang dimaksudxan itu 
menurut kapten Rahasia bukannja 
pertemuan diplomasi atau pertemu- 
an orang2 politik tetapi adalah per- 
temuan seperti jang telah terdjadi 
dulu antara Mac Arthur dengan pim 
pinan tertinggi angkatan perang Dje 
pang ketika peperangan di Pasipik. 

Mendjawab pertanjaan apakah se- 
lama djangka waktu jang diberikan 
kepada gerombolan untuk menyerah, 
operasi bersendjata dari A.P. tidak 
didjalankan oleh Jetnan kolonel 
Warouw didjawab, operasi bersen- 
djata diteruskan sebab diantara ge- 

rombolan2 itu terdapat gerombolan2 
jang semata-mata melakukan kedja- 
hatan dan ini perlu dibasmi. Letnan 
kolonel Warouw  menjatakan lebih 
djauh, bahwa sjarat jang pertama- 
tama dan penting didalam soal pe- 
njelesaian ialah Kahar dan gerom- 

bolannja begitupun  gerombolan2 
lainnja harus menjerahkan semua 
sendjata2nja kepada angkatan pe- 
rang. Kedjahatan2 jang pernah di- 
lakukan oleh gerombolan terhadap 
angkatan perang dengan suka rela 
dihapuskan oleh angkatan perang, 
tetapi kedjahatan2 jang pernah di- 
lakukan terhadap rakjat . itu tuntu- 
tannja akan berdjalan terus. 

  

panas sumber ini tidak pernah ke- 
ring atau susut airnja, demikianlah 
keterangan seorang penduduk di sa- 
na ketika kita bertanja. Disekeliling 
sumber air ini terdapat beberapa po 
hon Pinus, ig dapat dibuat bahan 

ber itu terdapat sebuah tanaman jg 
besar, dan kelihatannja seram seka 
li. Kemudian kita tanja kepada sa- 
lah seorang jg sudah agak landjut 
usianja dan berdiri didekat saja,, ba 
rangkali mengerti sedikit tentang se 
luk beluknja sumber air ini. 
"Orang tua itu kemudian menerang 

kan, bahwa menurut tjeritera orang? 
tuanja dulu, katanja sumber air ini 
dulu jang mentjiptakan jalah Sunan 

oleh pihak angkatan perang ialah 
operasi bersendjata seperti apa 
jang berlaku sekarang disamping 
nja operasi politik dan sosial. 

Mendjawab lain  pertanjaan 
overste Warouw menjatakan, me 
mang ada tanda pada pihak ge- 
rombolan terdapat hasrat menta- 

  

Asrama Je 
Ambrol” 

Tindakan? 
Untuk Menghukum 

AMERIKA SERIKAT hari 

dap dusun Kibya di Jordania.   ati utjapan2 dan adjakan2 presi 
den baru-baru ini. (Pia). : 

270.000 

Laporan telah sampai di State De 
partment mengenai kehilangan harta 
benda dan djiwa jang timbul daripa 
da adanja insiden ini mejakinkan ki 
ta, bahwa mereka jg. harus bertang- 

.gung djawab harus dimintai perhi- 

Tentara 
Kekuatan Angkatan Pe- 
rang Djepang Jang Akan: 
Dibangun Dlm 5 Tahun, 

PERUNDINGAN?2 antara Dje | 
pang dan A.S. dewasa ini menge- ' 
nai rentjana pertahanan Djepang 
akan berachir dengan. disetudjui- 
nja oleh A.S. rentjana Djepang jg 
diadjukan oleh wakil perdana 
menteri Shigeru Yoshida jang se- | 
karang berada di Washington. : 
Pendapat serupa itu “diutjapkan 
oleh: Kimura, direktur dewan ke- 
amanan nasional Djepang merang 
kav menteri pertahanan. 

Dikatakan bahwa Djepang ine- 
rentjanakan tiga .angkatan. bersen- 
djata jakni darat, laut dan udara, 
jang kesemuanja terdiri atas 260.000 
hingga 270.000 anggauta, jang akan 
dibangun dalam tempo lima tahun. 
Rentjana A.S.  merantjangkan ang- 
katan perang jang terdiri atas 556 
000 anggauta bagi Djepang. Kimura 
selandjutnja menerangkan - bahwa 
Djepang ingin mengirimkan kapa!l2 
patrolinja untuk melindungi armada 
penangkapan ikannja didaerah jang 
disebut ,,garis Rhee”, bila Korea 
Selatan masih djuga melandjutkan 
»tindakan2nja jang tidak sjah itu”, 
(AFP). 

mean Mena ESA 

sjanghai Pu- 
sat Tehnik 
00 RRT 
MENURUT kantorberita Hsin 

Hua, 1/5 dari seluruh hasil indus 
tri RRT berasal dari Shanghai. 
Kota jang terbesar diseluruh Ti 
ongkok ini merupakan pusat in 
dustri pembuatan mesin2 jang 
paling besar pulas 1/3 dari indus 
tri pembuatan mesin berpusat 
di Shanghai. Djumlah buruh in 
dustri di Shanghai ada 800.000 
djiwas djumlah . penduduk selu 
ruhnja kira2 enam (6) djuta d 
wa, 

Sebagai tjontoh tentang tjepatnja 
kemadjuan industri disana, dapat di 
kemukakan beberapa angka, djika 
produksi selama 7 bulan “pertama 
dari 1947 kita tetapkan dengan 
djumlah 100, maka dalam djangka 
waktu jg sama dalam tahun 1953 ki 
ta peroleh angka2 tsb dibawah ini: 
Produksi badja gilasan 205, genera- 
tor 238, kawat dari tembaga 221. 

Pengangkutan barang dari Shang- 
hai selama 6 bulan pertama dari ta 
bun 1953, meningkat 7796 djika di 
bandingkan dengan djangka waktu 
Jg sama ketika 1952,   

Giri. Ketika itu Sunan Giri sedang 
dikedjar2 oleh musuhnja dan kemu 
dian berhenti ditempat jang sekarang 
mendjadi sumber air itu. Disini Su- 
nan akan melakukan sembahjang, te 
tapi tak ada air untuk wudhu. Achir 
nja tongkat jang dibawa Sunan Giri 
itu ditantjapkan ketanah dan keluar 
lah air jang hingga sekarang ini 
mendjadi sumber. Adapun.tanah jg 
pernah ditantjepi tongkatnja Sunan 
Giri itu sekarang tumbuh pohon jg 
berada ditengah2 sumber itu. Pohon 
apakah itu namanja, saja sendiri ti 
dak mengerti, demikianlah kissah 
orang tua tersebut tentang sumber 

air di Sirampog jang selandjutnja me 
njatakan djuga, bahwa tiap2 malam 
Selasa Kliwon dan Djum'at Kliwon 
masih terdapat orang jang suka .,nje 
pi” ditempat tersebut. Sajang sekali 
ketika kita menanjakan pada bebera 
pa penduduk disitu, djuga pada Tja- 
matnja bagaimana asal mulanja de 
sa ini dinamakan Sirampog, mereka 
tidak ada jang dapat messrangkan. 
Kabarnja, nama desa ini diganti de 
ngan nama jang sesuai dengan keada 

an desanja,   
Barang2 buatan Shanghai tersebar 

keseluruh RRT, misalnja, pusat in- 
 dustri badja Tiongkok Timur Laut 
'Anshan, sedjak permulaan 1953 su 
Idah terima 1.000 ton generator, 
pompa, kabel, dil. Pintu2 air jg selu 
ruhnja beratnja 3.000 ton telah di- 
kirim keprojek Sungai Huai. Da- 
lam tahun ini, Shanghai hasilkan 
tjukup banjak aJat2 mesin untuk 

tungan dan bahwa tindakan? jang 
effektif harus diadakan untuk men- 
tjegah adanja pengulangan insiden2 
demikian itu dikemudian hari, kata 
statement itu, jang dipandang seba- 
gai pernjataan jang paling pedas jg 
pernah dikeluarkan oleh state depurt 
ment terhadap Israel, sedjak ber diri | 
nja negara Israel ini pada tahun ! 
1948. Para penindjau tidak dapat 
ingat akan pernah adanja statement 
demikian bunjinja, jang telah disiar 
kan selama sebelum diadakannja si- 
dang darurat dewan keamanan PBB 
hari Senin ini untuk menindjau ada | 
nja ketegangan jang makin memun- 
tjak antara Israel dan negara? tetang 
ga Arab. Pemerintah Amerika Seri 
kat makin lama makin kuwatir dgn 
adanja ketegangan jang makin me- 
muntjak ini antara Israel dan nega- 
ra2 jang mendjadi tetangganja, kata 
statement state department tsb. 

Lebih landjut dari New York Uni 
ted. Press mengabarkan, bahwa De- 
wan Keamanan PBB hari Senin 
mengadakan sidang darurat menge 
nai ketegangan jg. makin besar an- 
tara Israel dan negara2 Arab, dan 

djuga akan memanggil perantara 
PBB di Palestina dari daerah jang 
menggolak itu untuk membuat lapo 
rannja sendiri. Pertemuan jang di- 
adakan mengenai persetudjuan gen- 
tjatan sendjata jang mendjadi gon- 
tjang di Palestina merupakan rentja 
na terpenting jang pernah dihadapi 

oleh sidang umum PBB sedjak diada 
kannja sidang umum itu lima ming 
gu berselang. Diduga bahwa PBB 
akan memperdebatkan hal ini dalam 
minggu ini disamping masalah2 me 
ngenai Timur Tengah, Triesta, per 
senggetaan Maroko, Indotjina dan 
diskriminasi di Afrika Selatan, ter- 
hadap penduduk minoriteit bangsa 
India. Djuga ada kemungkinan be- 
sar, bahwa sidang umum PBB akan 
mengadakan penindjauan terhadap» 
masalah Korea lagi. Perdebatan2 ba 
ru mungkin sekali akan diadakan dji 
kalau pihak komunis menolak usui 
Amerika jg. terachir untuk mengada- 
kan perundingan2 langsung mengenai 
konperensi Korea, atau djikalau ma 

5 
« U.5.-BR 

ZONE A 

Orsera 

Rovigno 

YusO- 

» 

  

Diatas ada gambar-bagian tentang 
situasi di Trieste. Sesudah perang 
dunia ke-II daerah Trieste  diba- 
wah pengawasan Dewan Keaman- 

an U.N.O. dan terbagi dalam dae- 
rah zone A dan B. Sekarang tim- 
hul konflik sebab zone A mau di 
berikan oleh Amerika dan Inggris 
pada Italia, jang tidak disetudjui 
sama sekali oleh Jugoslavia dan 

mengantjiam — kalau tentara Italia   perlengkapi 30 pabrik pembuat me- 
sin, (Antara). 

memasuki zone A keamanan akan 
berbahaja. 

  
Sebagaimana dikabarkan baru2 ini ketika diasrama tentara di Purwodi- 

natan Semarang (dulu Hotel Jansen) sedang dilakukan appel, rumah 
jang bertingkat itu telah reboh karena sudah tuanja. Anggauta2 tentara 
jang sedang mendjalankan appel, berdiri disalah satu: ruangan bawah, 
masih dapat menjelamatkan diri, akan tetapi mereka jang berada di- 
bagian atas ada 58 orang jawg mendapat luka2, dari djumlah mana 21 
orang harus diangkut kerumah sakit militer. Gambar dari Penerangan 
Tentara menundjukkan runtuhan gedung tersebut, bagian hitam disebelah 

atas adalah dinding jang roboh. 

Amerika Andjurkan 

Menjerbu Ke Jordania 

Masjumi Tuntut 
  

Tunggal Di Ojawa Timur 
BERTEMPAT digedung Seko- 

lah Rakjat Al-Irsjad, Djaran Pe- 

kulen Surabaja, Minggu malam 

telah dilangsungkan  Konperensi 

Partai Masjumi wijajah Djawa 

Timur, dimanan diantara keputu- 
san-keputusan konperensi terpen 
ting antara lain ialah tentang peng 
hapusar pemerintahan-tunggal jg 
kini berdjalan di Djawa Timur, 
Dari Djakarta nampak hadir Pu- 
tjuk Pimpinan Partai Masjumi, 
Dr. Sukiman, sedangkan Mr. 
Rum jang sengadjanja akan da- 
tang, tidak nampak dalam konpe 

rensi tadi. Dalam pendjelasannja, 

setjara singkat Dr. Sukiman me- 

ngutarakan, bahwa opposisi Ma- 
sjumi. tidak berari? bermusuhan 

pada Pemerintah, namun opposisi 

Masjumi membelokkan apa2 jang 
salah menurut pandangan partai 
itu kepada djalan jang menurut 
pendapafnja benar. | 

Sementara itu didapat berita, bah- 

wa keputusan? jang terpenting jang 

diambil dalam konperensi. Masjumi 

wilajah Djawa Timur ialah: pengha- 

pusan pemerintahan-tunggal (een- 

hoofdigbestuur) di  Djawa Timur, 
dengan  djalan lekas membentuk 

Dewan Perwakilan Rakjat Sementa- 

ra propinsi Djawa Timur: menghen- 

daki, supaja beleid-mutasi-personeel 

disesuaikan dengan kepentingan dae- 
rah: mentjabut surat Djaksa Agung 

baru2 ini kpada PWI Kring Djakar- 
ta, dan supaja lekas2 membentuk 
Undang2 Pers Nasional, 
terbentuknja Bataljon Sukarela dan 
mempertjepat penuntutan orang2 
komunis jang telah mengadakan 

pemberontakan di Madiun. 
Demikian keputusan? terpenting 

dari konperensi Masjumi Djawa Ti- 
mur semalam, dengan dikundjungi 
oleh 35 tjabang2nja. - 

Jg Keras 
Pasukan2 Israel Jg 

Saptu mengandjurkan diadakan 

  

Hapusnja Pemerintahan : 

menolak : 

nja tindakan2 jang keras terhadap pasukan2 Israel jang telah me- 
ngadakan serangan terhadap sebuah dusun 
mendesak diadakannja tindakan2 untuk mentjegah 
den2 demikian dikemudian hari. Dalam 
wa, State Department katakan, bahwa Amerika mempunjai ,,sym 
pathy jang sangat dalam” untuk keluarga2 jang telah kehilangan 
djiwanja selama diadakannja serangan oleh pasukan2 Israel terha 

ibaru2 ini, 

Arab di Jordania dan 
adanja insi- 

suatu statement istime- 

salah tawanan perang tidak dapat di 
kendalikan iagi. 

Dewan Keamanan akan mengada- 
kan pertemuan mengenai situasi - Ti 

mur Tengah jang direntjanakan pa 
da djam 15.30 GMT atas perminta 

an negara? Tiga Besar barat setelah 
diadakannja pertemuan menteri? lu 

, telah mengutjapkan 

| menghendaki 

PENANGKAPAN DI IRAN. 
Pemimpin umum harian Iran 

..Chourech”, Karimpour Chirazi, pa 
da hari Minggu telah ditangkap se 
bagai salah seorang jang dituduh 
ikut mentjoba mendjatuhkan tachta 
keradjaan Iran. Menurut surat tuduh 
an, ja pada tanggal 16 Agustus jl. 

pidato2 jang 

turunnja Shah dari 
tachta. 

Belum Kuasa 

Penuh   ar negeri barat di London. Diduga, 
bahwa perantara PBB di Palestina, | 

major djenderal Van Bonnike akan | 
dipanggil ke New York, setelah ma | 
na perdebatan. penuh akan diundur | 
kan hingga achir minggu. | 

Kalangan2 Arab di New York 

agak merasa gusar dengan adanja 
kenjataan, bahwa negara2 barat me 
njusun permintaan mereka dalam 
rangka umum, dan hanja dgn. se- 
pintas lalu sadja menjebutkan ada- 

nja ketegangan jang memuntjak an 
tara Arab dan Israel. Dengan isti- 
mewa menjebutkan adanja insiden 

negara Arab lebih suka 

djikalau negara2 barat minta diada- 
kannja sidang untuk membitjarakan 
serangan Israel terhadap dusun Jor 
dania, Kibya, dalam mana Jordania 
menjatakan 66 orang telah tewas. 

Sebaliknja Israel menerima baik 
sifat tindakan negara2 barat jang lu 

as itu, Sambil menjatakan penjesa- 
lannja mengenai serangan2 jang di 
adakan pada hari Rebo itu, pembe 

'sar2 Israel mngemukakan, bahwa ke | 

| djadian itu hanja 
'fjak adanja 1rcntetan insiden2 perba 

merupakan pun 

tasan dalam mana gerombolan2 ber 
sendjata mengadakan — pelanggaran 
didaerah Israel diwaktu malam (Pia 
— UP). 

Utk Ambil Bagian 

ma pernjataan kongres nasional 
AFP. 

Sementara itu -ahli2 kemiliteran 
mendesak supaja djangan menunda- 
nunda mengadakan hubungan lebih 
erat antara tentara Vietnam dan Pe- 
rantjis sebelum ' fihak  Vietminh 
menggunakan keadaan jang tidak 
menguntungkan fihak Perantjis itu. 

Sementara itu kabinet Vietnam 
dalam suatu komunike  menjatakan 
kegembiraannja mengenai berita2 
pertama. dari Utara Vietnam, dima- 

na fihak Perantjis sedang melantiar- 
kan serangan besar2an. Daiam ko- 
munike jang dikeluarkan sesudah si- 
dang kabinet diterangkan tentang 
adanja ,,keberanian dan kegagahan” 
serdadu2 Perantjis-Vietnam — dalam 
medan pertempuran, ketika meng 

hadapi kekuasaan2 internasional. Di 
tambahkan, bahwa kabinet Vieinam 
.mentjurahkan  kepertjajaan penuh 
dan takdjub” kepada pasukan? di- 
bawah pimpinan djenderal Henri 
Navarre dan djenderal Nguyen Van 
Hinh. 

Kongres Vietnam 
PERNJATAAN BULAT da 

menolak mengambil bagian dala 
heranan dan terperandjat dianta 
pasukan Perantjis jang kini sedan 
serdadu2 Vietnam, jang berdjuan 
serdadu Uni Perantiis menerangy. 

Komando Operasi Dekat 
Mekhong Masih Dipegang 

« Perantjis 
TENTANG - protokol menge- 

nai penjerahan kekuasaan militer 
Perantjis kepada Kambodja, jang 
,ditandatangani di Pnompenh hari 
|Djum'at jl., seterusnja dapat di- 
|wartakan bahwa menrut ketera- 
ngan jang diperoleh k.b. Peran- 
tjis AFP, persetudjuan ini akan 
(mengadakan perobahan besar 
|dalam. struktur pasukan2 militer 
|di Kambodja”, 3 

Menurut isi Protokol tsb tadi, ,,se 
luruh” wilajah  Kambodja diserah- 
Ikan kepada tentara Kambodja: teta 
pi, komando operasi dibagian wila- 
jah Kambodja jg terletak ditepi kiri 
|sungai Mekhong dipropinsi Kom- 
Ipong Cham utara sampai batas 
Laos masih tetap dikuasai «tentara 
Perantjis. 

Menurut dugaan, 2 bataljon Afri- 
ka tsb diatas tadi akan dikirim ke 
Vietnam: 3 dari 5 bataljon Peran- 

|tiis-Kambodja tetap dibawah koman 
|do Perantjis, demikian pula 9 dari 
129 kompi Kambodja. 

: (Antara—AFP). 

Tolak 
Dim Uni Perantjis 
ri kongres nasional Vietnam utk 
m Uni Perantjis menimbulkan ke 
ra Opsir2 dan anak buah pasukan 
g menjerang Tan Hoa. Banjak 
g bahu membahu dengan serdadu 
an, bahwa mereka tidak meneri- 

di Saigon itu, demikian menurut 

  

Film 3-D Bi-" 

kinan Rusia ? 
RADIO Moskow pada malam Se- 

nen mengumumkan bahwa seorang 
perentjana Rusia bernama  Ivanov 
pada tahun 1941 sudah menemukan 
film ,,3-D” jang tidak memerlukan 
katja2 istimewa untuk melihatnja. 
Menurut Radio Moskow sistim jang 
digunakan oleh Ivanov ialah dian- 
taranja dengan memakai sebuah la- 
jar ,stereo-scopic” jang dibuat dari 
katja dalam mana telah ditekankan 
2000 buah lensa sangat ketjil pada 
tiap2 10 kaki persegi. Dikatakan 
bahwa penonton2 jang pertama me- -   Perdjandjian  Perantjis— j rasa kagum ketika burung2 tampak- 
nja terbang langsung kearah mcre- 

Kambodja. ka. 
Dengan - persetudjuan pemerintah 

Dari Pnompenh diberitakan, bah-!' Ivanov terus bekerdja untuk meni- 
wa hari Sabtu malam wakil2 Peran- | perbaiki sistimnja selama perang du- 
tjiis dan Kambodja telah menanda- nia kedua, dan pada tahun 1947 se- 
tangani suatu perdjandjian, menge-i buah gedung bioskoop 3-D dibuka 
nai penjerahan kekuasaan militer di Moskbw. Menurut Radio Moskow 
oleh Perantjis kepada Kambodja. |sedjak waktu itu film2 3-D telah 

Perundingan mengenai djaminan2 | dimainkan dengan perhatian jang 
oleh Kambodja untuk keamanan di | besar sekali, dan ditambahkan bah- 
tepi kiri sungai Mekong akan dibi-| wa tidak lama lagi gedung? ,,stereo-   tjarakan dalam konperensi jang akan cinema” baru akan dibuka di Le- 
datang di Paris. (AFP). |ningrad, Kiev dan kota2 lainnja. 

  

| 

5 

DENTUMAN - artileri 

noi ketika pasukan2 Ho Chi Minh 
menjerang sebuah pos tentara Pe- 
rantjis jang terletak 14 mil sebelah 

Selatan Hanoi. Menurut pengumum- 
an resmi pihak Perantjis pada hari 

' Senen serangan pasukan2 Ho itu te- 
lah dapat dielakkan. Serangan ini 
dan serangan2 ketjil lainnja dari pi- 

“hak Ho di delta sungai Merah me- 

Perantjis nurut para penindjau diadakan de- men telah terlibat dalam pertempu- 
terdengar pada malam Senen di Ha-ingan maksud  merintangi ofiensif 

besar jang sedang dilakukan oleh 
pasukan2 Uni Perantjis didacrah 
pantai Tanhoah. Diduga bahwa pi 
hak Ho dalam hari2 j.a.d. ini akao 
sangat mempergiat serangan?nja. 

Selandjutnja didapat kabar bahwa 
pasukan2 Vietnam-Perantjis, jang 
kini 
didaerah Tanhoah, pada malam Sec 

  

melakukan operasi ,,/Mouette” 

— Perantjis Rebut Gudang Sendjata Vietminh 
Komando Tinggi Perantjis didaerah 
pegunungan Tongking telah dapat 
direbut sebuah gudang sendjata jang 
besar dari pasukan2 Ho. 4009 Ran- 
djau, 2000 granat,.62 bazooka, 10 
meriam, 13 mortir, 6 mitraljur dan 
100 putjuk senapan dan  karaben 
telah dapat direbut dalam gerakan 
pasukan) Perantjis didaerah divisi2 

Dg ke-304 dan ke-320 ita. (Antara- 

ran artileri dan bajonet dengan pa- 
'sukan2 Ho. Dikatakan bahwa pitiak 

Perantjis berhasil memukul mundur 
|pasukan2 Ho itu, dan bahwa pihak 
| Ho dalam serangan seng't tadi men- 

derita kerugian 142 orang tewas, 30 
orang lainnja mungkin te dan 
sedjumlah besar Juka2 atau t€rta- 
wan. Reuter sementara itu miewarta- 
kan bahwa menurut pengumuman 
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Utk. taki2 d: 
sinden 

. Setrika Tistik 

    

        
Model streamline, 450 W. & 400 W, 110/125 V. 

“ KOP PICK-UP untuk ",,Garrard” Record Changer ber- ikut VERLENGSTUK AN 
“ RADIO ,ERRES” KY- 554U, harga E. Z. 

  

“ ,Garrard” Record Player untuk 1 plaat. 
£ Motor mesin djahit »Formica”, buatan Djerman, komplit 

dengan lampu, Storingvrij. Ba 
SUPER RADIO COMPANY N. V.   

  

    

. YIB. SEMARANG : DJ. SF 

  

             

     

  

   ! Ielisn sej | MH isatu) DJURURAWAT peramp 
RV. S CGI berpengaA usia 30 tahan     
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. | 

Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. "1 
Djam bitjara: 
Rumah: djam 7.00— 9.30 

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

60.tahun 
lamaran kepada : 

Kp. Bandjarsari No. 329 
“Pekalongan. 

    

f 

SN Ter Partai iaar h , : dan- tjantik. lagi oleh 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 

SMM ALAN AL 

  

  

BESOK MALAM PREMIERE : 
nDJAGALAN" 6.45-8.45 (17 th.)     

  

| 

k 

| 

A. WAHID 
Astroloog   praktek di Indonesia. 

Sebuah film avontutr jang menarik 
penuh perkelshian mati-matian utk 
hidup seau mati! 

Kesehatan dsb. 

Consult Rp. 15.— 

Plampitan 39 — Semarang. Ini malam pengab: 7-9 (seg. um.) 
JANDJING SETIA" 

Film Tiongkok paling baru 

Senam 
    

INI MALAM DAN MALAM BERIKUTNJA 
REX | ORION | METROPOLE 

10.— 18.05—21.-— 10. —18.05—21.— 14.30— 18.30—21.15 
Panas IEEE $ 

& : THE MASTER AND BEAUTIFUL 

.. SLAVE GIRL..... 
Aristocrat and social 
lion, his parties were 
the talk of sinful Rome. 

  

enga 
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Techinicolot 

HARGA TEMPAT: Untak pertundjukan malam : 

Rp. 4.50 Rp. 3-— Rp. 1.— 
(Kenaikan harga di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Warga tgl. 20/2 '53 

No. 521/KP/13142/8511). 
. HARGA TEMPAT: Untuk pertundjukan siang: HARGA BIASA. 

PESAN TEMPAT: Pagi 9 —12.— (Tak terima per Telf.) 

La . " 

TE LL ML AA RAK 

“Belumkah Tuan setiap hari 
membatja 

Suara Merdeka“ ? 

  

Silahkan mentjatatkan nama Tuan, dan mulai tgl. 23/10-53 Tuan 

dapat terima tjuma2 hingga achir bulan ini. Uang lengganan un- 
tuk bulan November '53 Harus dibajar dimuka (vooruitbetaling). 
Lengganan Tengah bulanan tidak dilajani. 

Dengan hormat, 

Bersama ini saja minta ditjatat mendjadi lengganan Harian 

»Suara Merdeka”. : 

Mulai tgl. : 

s0... coco... sesanananaunanaenan sa... 

pensanna naa sana aa pennnunaa tenunan Shemkunan eno renenaenanonea 

Tanda tangan 

- 

Guntinglah formulier diatas ini tempelkan pada kartupos dan ki- 

rimlah kepada : Suara Merdeka” Djl. Purwodinatan Utara 11A 
Semarang, atau kirimkan langsung kepada Agen Suara Merdeka 
ditempat Tuan. 

MAA AAA AAA AI AK AP ATAYAL 
Typ Pertj. SEMARANG”, 

  

Hana Pa Tan SNN DO 

. MSM   
keatas untuk rawat orang umur 

Gadjih berdamai, 

   

TN Sa PLTP Ca PE 

  

   
   
    

N.V. BI 

    

  

  

   
. & new Truck Go 

an
 

Sa
 

Pe
 

5 
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C
E
 
pa
 

Pa
 

Ver 

Dunlop Rubber Co (Indonesia) Ltd 

      
Na     

        AN aa 

TM 

Djangan Putus Pengharapan. 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 

Hal bisa menerangkan soal Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 

Pagi, djam 9-12. Sore djam 5-7 
SA TA RA LL LA AE RA 

  

   

      

— Kursus Lisan Bahasa Belanda 
Rombongan baru akan dibuka pada tgl 5 Nopember 53 dj. 
16.00. Hari peladj.: SELASA, KEMIS, SABTU a1 djam. 
(dipimpin oleh. Pak Mardjo sendiri). Uang Kursus per- 
bulan Rp. 12,50. & Uang pangkal/pendaftaran Sy. 
Rombongan ini merupakan rombongan terachir utk tahun 
1953 dan hanja menerima 24 peladjar. Maka dari 'itu 
diharap para peminat segera datang mendaftarkan!!! 
Tempat pendaft.: INSTITUTE THE HOPE, Randusari 1/305 
Semarang, pagi dj. 8 — 1i, sore dj. 3 — 8. 

KURSUS LAIN jg telah djalan: MENGETIK (Kilat/ Biasa 
“dengan systeem tjepat), bahasa INGGRIS, bahasa BELAN- 
DA, MEMEGANG BUKU A (untuk Udjian Bond April/ 
Oktober 5471!     
  

. Pemimpin Umum: R. C. J. SOEMARDJO 

ANU ARTI 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

Mena CG PHARMAN 

  

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

: lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah, Sebotol P0. 
SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- 

rang darah dan.keputihan. Sebotol Rp: 20, 
APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10-—, 
PREGNOL Obat hamil “untuk dapat anak Rp. 25.—, 4 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.—: Rp. 15.— 

dan Rp. 25.—, 
Harus tambah 1576 ongkos kirim ,,DC PHARMA”? PRODUCIS 

: BANDUNG. 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 1015 Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tjirebon. 
  RAL | 

  

Tanggal : 17 Okt: dim.b. | 
Film Expeditie ke gunung Himalaya 

»STORM OVER TIBET« 
dengan REX REASON—DIANA DOUGLAS 

Teks Indonesia. 13 th. Keatas. 

D 
THEATER 

SOLO 

      

  

  

  

dn RA AN NE AK 
Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
akan terdjadi dikemudian hari, 
tentulah banjak Malangan2 dan 
Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 
kan. Periksakanlah djika kau hen 
dak memetjah kesulitan? penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. Rahat 

Seteran 109 — Semarang. 
Djam bitjara: 

    

Occultist. 

9-12 pagi 
S5—7 sore 

  
Bae anne Nanang 

HOLLYWOOD 

New! Smart! Benutiful ! 
“ Ongkos kirim tambah Rp. 1.50 

  

|| 
Tn LT TA LT Le II 

| 
| 

| 
' BARU TERIMA! 

DANECKAERTS Peladjaran membuat pola dan memo- 
tong pakaian. Compleet 9 buku .......ioooo. Rp. 45.— 

FASHIO NS, Pretty SUMMER styles 

Toko Buku ,,LIONG” || 
PURWODINATAN 27 | 
SEMARANG Ii 

Rp. 6.—     
    

Kesempatan jang baik k 
Untuk chusus TJIREBON dan sekitarnja, 

“Tuan ingin mendapat berita2 jang hangat dan tjepat berlangga- nanlah harian ,SUARA MERDE KA” jang selalu berusaha meng- hidangkan berita jang hangat jang berfaedah bagi Masjarakat, dan | tuan dapat berhubungan berlang ganan pada kita punja Agen 

1 

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
“ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? | 

“Penjakit JIRIAN 

rut Kembung, 
ngan in, Semut-semutan, 
berdebar-debar, 
OBAT JANG 
Special Buat Laki2 harga per botol 
»OVUM TAZOL” Special buat Perem 
,Obat Minjak : 
BLACK 

.. Diagabajan No. 225 Tjirebon. . 

1 Sa SL LL LL AH AN AN TA EK LT 3. 

(Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe-/ | 

Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- | 
pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 

selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”, 

puan harga per botol 5 
ga Dunia” Buat Laki2 | 

: DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak luntur. | 

TOKO ,ARFAN”   

Rp. 20.— 
25.— 
10.— "o.omcucocoeanasunan .. 

Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan Lx Rp: 50.— per botolnja. 
Zalf Face Cream ,/TJAHAJA YUSUF” 
wat, Kukul dan Kekolotan di 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10—, 
dll. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” 
Rp. 25.— satu botol dan Batuk Kerin 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih? dan putih di dalam Maia 

dll. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
Wang di muka. Tambah Ongkos 104. Untuk | mengobati segala penjakit luar atau dalam, Sakit MATA, sakit berbahaja (etk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 

(POTONG). Semua penjakit 
(Sedia obat orang jang kepingin: punja anak). 
AKRHEMPIL, Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 

sesak napas (Asthma) 
AKSOZA sakit 'berbahaja untuk keturunan 

SERASA NASA Pe Sean RL 

Kelihatan seperti Asep, 
seluruh INDONESIA, 

dengan Operasi 

AKSATAPIL. Buat bengek, 

SALPWASIER. Berentikan 
NOHAIR. Obat hilangkan rambut 

Rp. 10.—. 
WORLD FAMOUS Prof. 

“H.M.H., Djl. Tepekong No. 

PORE 8. 
A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: » PUNJAB 

4177 Gbr.: Djakarta, Toko FATEH, Pang- | gung 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 
DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang: 

STORES” P. Besi 2 — Tilp. 

jur, Balikpapan: 

Solo: Toko MURAH, Djl. M 

Masin Tek, Djl. Setasion, 

Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
»SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 

Special buat Batuk T.B.C. harga 
g. ,KATHRAH-I-NOOR” Special 

#enanennraraneranank anna kana ”, 

darah mengketjilkan wasier 

HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan dan anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 

' TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

so... . 

Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 
Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar: Tabib 5 GASITA, Ondomohen 24, Surabaja, ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, , argao Genung, Ambarawa: M. A, MIRZA, B Pontjol No. 40, Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palembang): Perusahaan 

Purwakarta MOHAMED AMIN & CO: Sa 

Buat hilangkan Item2 Djera- 

SA AA RR TI TM Tn AL AA "TA 

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara: 

danketawa-berseri' ... 

" berkat 

tapal gigi jane 

paling baik! 

Tube sangat 

SR AN LI LA LL AL AA AT TA 

  

. Waktu dapat gangguan. utjusa |... 

ENTERO:VIOFORM 

Bila: 
memberikan peraturan 

"3 kali sehari 
Ls 2.tablet - 
lain 

K. KANTOR - PENDJUALAN CIBA 
KA 23 HOPPENSTEDT : 

2 -HP/ev-302 

PRODENT 

Tube sedang Rp, 1.75 TE 

   

  

   
    
   
   

      

besar Rp. 2-50 

    
ma OM near 

Dokter. tidak. 

      

    
   

: 6 satu tabun 
s a 20 tablet   
  di Obatin sampai baik. 

» 30— 
100.— 
50.— 
75. — 
10.— 

  

k 

CITY CONCERN CINEMAS F- 
UX 

OT 9, — 

sanny By Gaslights 
——— Pertjintaan jang tersembuni. 

Pe 

Ini Malam d.m.b. Ju. 17 th.| 
Stewart Granger—Phyllis Calvert 

“James Mason 

  

  

2. Malang: Toko 

marinda: Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Madiun, Toko INDONE- p SIA, Pabean Utara 38, Surabaja: B. H. Bali, S. H. HAMDULAZIZ, Kapraban Wetan 23, Solo: KHAIRUDDIN & SONS, Dijalan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, No. 203 B, Sukabumi: 
Priok: Toko PAKIST. 2 

PN ALA 

DAWOOD BILAY, Den Pasar, 

SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong 
Djalan Pasar Wetan F 16, “Tasik: M, ALI SPORTS, Djil. Polisi. 30, Pontianak: Toko PADANG, dang .M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan, 

TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores: Djl. Pa- sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 

Djl. Raya 

Djl. Djawa- Pa- 

Toko PAKIS- 

    

      

  

ONaS7 2 AMAN nari lan 

Roy Rogers 40 

  

Mr Santana, Po 

    

  
   

     

  

   

   

     

      

  

    
  

YNDI CAT, Ine Y, PA n 

     pada waktunja 

     

      

      
-— Saja tidak mengerti, djalang  Kemudian..........., 

ke Oretown, tetapi saja tidak da 

  

     

     

    

  

   

    

Wor sERven 

—  Djika saja  bertereak2, 
dapat pergi, sebelum itu pentju- pat tinggal disini. |. boleh diadi pentjulik2 djaha- lik-pentjulik tiba kembali. 1 nam itu menangkap saja kem- y F | bali. Tetapi saja tidak tahan j 5 Pen . '? lebih lama berada disini la: ' ' i Be Sha Tolong. apa. 

—& Apakah 'er 
suatu, Roy? 
manggil2 minta tolong. 

— Telingamu sedang memainkan 
lagu senimu, Jack. 

—— Saja tidak mendengar 

      

   
       

    

  

   

    

    

Kh 

Akan datang: HOWARD DUFF— MARTA TOREN— GEORGE BRENT 

#bIEGAL ENTRY” 
Based on setual files of the U. S. Pept. of Justice! 

GRAND 
AG. 

ERBARENG 

ROYAL” 
5.30-7.30-9.30 
ENGHABISAN 

Akan datang 
GRAND 

“ STIMURIANA" 
Permusuhan antara pulau Tenggara dan pulau Natuna! Mana adalah 
turun-temurun jaitu pusaka dari Menek Mojang mereka! ... 

Ini Malam 
Premiere 
fu. 17 th) 

INDRA 

  

FO TM ALMosT Loose! | RP T.DoNT KNOW WHIcH 1 THE LATER... | IF T.MAKE A Noise, YG ( op yov meae Y your PARE Oa J NOW IF I CAN JUST DIRECTION TO GKETOWN, BUT THOSE HORRIBLE THAT, ROYZ J ARE PLAYINI 6-4 “(GET AWAY BEFORE THOSE Yi WA 1 CAN'T STAY HERE! bai "IL KIDNAPPERS MAY FIND ME SOUNYED AA YOU TRICKS, 2.1 (JIN KIDNAPPERS GET BACK! 4 NEAIN! BUT T CANIT STAND LIKE A YELL Penuh sensatie! S ea O IT ANY LONGER.... HELPI FOR HELP! 29 Menarik ! z : ea na 
1 P : . Memikat! 

Menggem-. 
perkan! 

  

Besok Malam 
berbareng 

OYAL 
, 7 : KUR MEUMANN '« my ae senen « GERALD DRAYSUN ADAMS » 5.30 Ta 7.30 Ng 9.30 Tana ? tg - Si Pemcwa LEUNARD GOLOST kun 

Ini Malam d.m.b. fa. 18 th.) 
LEILA MARENO-—JESUS BAMOS 

99 TARZAN PHILIPINA" 
O. - Heibat dan Gempar ! 

Film Philipina bahasa Indonesia 
Penuh sensatie— Menggemperkan ! 
  

KOMALASARI— MOCH. MOCHTAR 

Menanti 
Pandan berbunga ! 

5 

LUNA ERA 2WTERMATIO MAL bela 

(Oa 
DIGO 

    
  

  SEL SUSAN CABOT- eror ro0ya”       
  

Wadi | #1 
LN Al 
igkau mendengar : 
Suaranja seperti me- 

    

"suatu     9 

  

    
2 NAGA ia ng aa ar an naat aj Dada ES an   

ROXY 
5 et Tun Oiya 

.. Tjerita jang menarik! — #emikat! dan Gempar! 

Ini malasa d.w.b. fu. 17 th.) 
NENG YATIMAH—MARIA-—JUSUF TATIF     


