
  

N. V. Suara Merdeka”, 
Metamk it 
Purwedinatan Utara No. Il A. 

o Redaksi 1228, Rumah 1798 Sneg. 
et Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

arga Lengganan (hajar dimuka) Rp. 10.— dim kofa Sing, 
, 11.— luar kota Smg. (ditambah Rp, 0.30 utk. meterai, 

    

Fi 

  

(RA 5 
EU 

  

   

   

  

   

  

P. 
K: 
Ke 
# 

ni 

) 

     
    

. ini menghalang-halangi 
ngan perindustrian Atjeh. 

- demikian Prana jg selandjutnja me- 
ongatakan bahwa untuk mentjapai 

  

mak — mu 
| Iu diadakan dju 

lam: pertemuan “itu, 

  

Ady, Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etjeran 60 sen per lembar 

  

"SMG, REBO 4 NOP. 1953. 
  

. SNN 

5    Ek TAB 

m—0—   

4 

  

  

  

  

Suami 
Seruan Gubernur Amin| “5 
Kpd Pegawai2 Negeri| & 

DALAM SUR 
dikeluarkan 
tra Utara, n 
pada tg. 1 N 
pegawai ne 
dan keutjik 
Atieb jang 
diluar ke 

Ian minta sup tereka kem 
ali menunaikan yadjiban dan 

tugas mereka pada pemerintah 
R.I. ditempatnja jang semula. 

Hanja dengan penuh keinsja- | 
fan dan tanggung-djawab . terha 
dap negara R.I dan dengan kem 
bali bekerdja sebagai alat 
abdi negara jang sjah, pemulihan 
keamanan dan kelantjaran 
pemerintahan dapat didjamin dan 
kesulitan2 didaerah Atjeh jang | 
dihadapi sekarang ini dapat - di 
atasi, demikian seruan gubernur 
Itu 
5 Surat2 seruan ini akan disebar 
an pula dengan pesawat2 ter- | 
bang kedaerah2 pedalaman. 

| Prana tentang keadaan 
Atieh. 

Sementara itu koresponden P.I. 
Aneta mewartakan selandjutnja bah 
wa setelah seminggu menindjau per-| 
industrian di Atjeh, Prana dari dja- 
watan perindustrian propinsi Suma- 
tera Utara jg berkedudukan di Me- 
dan, atas pertanjaan2 menerangkan |” 
bahwa terdjadinja peristiwa di Atjeh 
itu sangat disesalkan olehnja kare- 
na djika tidak dapat dikatakan me- 
rusak, paling -sedikitnja peristiwa 

perkemba- 

Oleh Karto- 
     

AT jang | | 

     
   

    

          

  

   
   

ring jang dikatakan korup. Ouirino 

an 2 an 

KEMENANGAN 

da P.I. Aneta di Bukittinggi. St. 

Menurut pendapatnja Atjeh me- 
merlukan pembangunan atau mecha 
nisasi perusahaan? jg langsung ada 
hubungannja dengan rakjat dijelata. 

Ig dimaksudkan olehnja ialah ki- 
lang2 jg memerlukan bahan? dari 
hasil tanaman, peternakan atau pe- 
kerdjaan rakjat dan sebagainja. Ba 
han2 itu sangat banjak terdapat di 
daerah Atjeh. Barang? lainnja mi 
salnja minjak nilam, minjak tjeng- 
keh, minjak pinang dan lainInja dz 
pat dieksport dalam djumlah ketji: 
akan tetapi dengan harga jg tinysi. 

beratkan kepada 
baru. 

Grasi Andi 

Diterima 
Dapat 

    

iga suatu urgeniie 
program jg harus didjalankan segera 
apabila keamanan di Atjeh telah da 
pat dipulihkan kembali. 

Daud Beurecuch telah di- 
ambil sumpah oleh Karto- 
suwirjo. : 

Daud Beureueh setjara in cognito 

telah datang dalam bulan “April ke 
Djawa Barat dan mengadakan  per- 
temuan dengan Kartosuwirjo di sa- 
lah satu tempat didaerah ini. Da- 

Kartosuwirjo 
mengambil sumpah Dand Beureueh 
dan memperintahkan kepadanja su- 
paja bersiap-siap untuk mengadakan 
pemberontakan. Demikian menurut 
Aneta-Merdeka. 

Ditolak 

Dari pihak jang sangat menge- 
tahui didapat kabar, bahwa Andi 
Azis jang oleh Mahkamah Tinggi 
Tentara di Jogjakarta telah didja 
tuhi kukuman 14 tahun pendjara 
karena dipersalahkan dalam ta 
hun 1950 memberontak terhadap 
Republik Indonesia, oleh Presi- 
den telah diberi grasi 6 tahun, 
sehingga ia hanja akan mendjala- 
ni hukuman 8 tahun. Sumber ter 
sebut menerangkan, bahwa per- 
mintaan grasi Sultan Hamid di- 
tolak. Seperti diketahui Sultan 
Hamid telah didjatuhi hukuman 
10 tahun pendjara dengan dipo- 
tong waktu tahanan. 

  

KALIMANTAN AKAN DIBA- 
. GI DUA PROPINSI ? SELWYN LLOYD OPTIMISTIS 

“Dari kalangan deputasi j TENTANG KONP. POLITIK. 

menghadap menteri dalam nee Menteri negara urusan luar ne 

diperoleh keterangan, bahwa oleh ! geri Inggris, Selwyn Lloyd, dalam 

kementerian dalam negeri diren- ' pidatonja dimuka tjorong radio 
tjanakan Kalimantan akan dibagi ' malam Selasa menjatakan, bahwa 
mendjadi dua propinsi, jaitu pro- |ia optimistis tentang dapat dilak 
pinsi Kalimantan Barat dan pro- ' sanakannja konperensi politik ten 

pinsi Kalimantan Selatan/Timur. tang Korca tak lama lagi. 
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Usaha Untuk Mengatj au Dan 
Infiltrasi Di Kota Makassar 
Diketahui Semua Oleh Jang Berwadjib Dan Dapat 
Digagalkan, Banjak Sendjata Dan Pamflet Dirampas 

—. DALAM BEBERAPA hari belakangan ini gerombolan penga 
tjau berusaha untuk mengadakan pengatjauan dan infiltrasi dalam 
kota Makassar, tetapi semua rentjana mereka sudah diketahui 
lebih dulu dan gerakan mereka dapat digagalkan. Demikian Kapten 
Rahasia, Perwira Pers TT VII kepada para wartawan hari Senin. 
Pada tg. 1 Nopember j.b.I. 400 orang pengatjau tlh mengadakan 
konsentrasi di Tjamba dan mengepung 1 kompi tentara jang se- 
dang bertugas disana Skibaeye teniban pertempuran seru, dimana 

25 orang pengatjau ditewaskan, 1 peti granat tangan, 1 bren, 5 
lee enfield, 1 sten dan 1 pestol dirampas. Pihak tentara scorang 
gugur dan 3 orang luka2 ringan, kerugian benda tak ada. 

    

   

  

“Tentang - gerakan pengatjau di 
“Tjamba itu Kapten Rahasia mendje- 

laskan, bahwa itu hanja sebagai tax- 

tik gerombolan belaka untuk mena- 

Tik perhatian tentara kesana dan ke- 

'Imudian mereka hendak mengatjau- 

AS Ikan kota Makassar. Dalam rentetan 

de Mg Mu tusaha ini. mereka berusaha. memu- 

Utk Rundingkan Austria | tuskan perhubungan Makassar de- 

Dan Djerman |. Ingan daerah sekitarnja dengan mc- 

HARIAN »PRAVDA" hari nenang pohon2, aa, Neon 

Senin ' memperlihatkan  tandaz|Sen memutuskan kawat” tepol Va 
kemungkinan Soviet Un tapi djuga rentjana ini diketahui uan 

Ba pe edi “Soviet “Uni digagalkan. Ditambahkan, bahwa 

menerima baik usul negara2 Bas lpsda tg. 31 Oktober i-bl. — tentarz 

   
suatu daerah jang terkenal de 

Potongan Huku- 
sini-per- iman 6-Th:- Grasi - Hard, 

rat untuk mengadakan komnperen- 
si para menteri luar negeri 4 ne- 
gara besar (Amerika Serikat, 
Inggeris, Perantjis dan Soviet 
Uni) tentang Djerman dan Aus- 
tria. 

Dalam suatu karangan 'fang di- 
nyuat harian Sovjet tadi 
sebut2 konperensi Lugano (Swiss)! 
jang diusulkan itu, tetapi ditulisnya 
bahwa rakjat Soviet beranggapan, 
tiada satu soal daiam perhubungan 
antara Soviet Usai dan Amerika Se 
tikat jang tak dapat diselesaikan de- 
ngan djalan damai berdasarkan ke- 
pentingan bersama. Dikatakan bah- 
wa pemerintah sovjet telah banjak 
kali 'menjatakan, 'pertentangda2 un. 
tara “Sovjet' Uni dan Amerika sebeb 
narnja tidak mesapunjai dasar jang 

melaporkan diri. 

tidak di-| 

latan, 

dapat mengusir pengatjau jang hen- 

dak menjebarkan pamflet dan meng- 

adakan pengatjauan serta mengha- 

langi gerombolan lain jang hendak 
Bertumpuk2 pam- 

flet dapat disita. 

“Sementara itu mengenai dentu- 
man2 mortir Minggu malam di Ma- 

kassar dikatakan. bahwa itu dilaku- 

kan oleh pihak tentara 3 km. diluat 
kota untuk menghantam konsentrasi2 

gerombolan. 

Rahasia mengatakan lebih djatih, 

bahwa sesudah habis waktu — mela: 

porkan diri belum ada tindakan? 

luar biasa jang dilakukan tentara ter- 
hadap gerombolan di Sulawesi Se: 

Demikian kawat wartawan   objektif, (Antara), Antara” dari Makassar, 

lihan Pilipina 
da     

Png 
kana ai , 

dan: Presiden Guirino (kanan) dan lawannja Magsaysav (kiri) dalam kampanje 
: "pemilihan di Philipina. Pada gambar diatas Magsaysay sedang meng- 

ea katrungkan lengannja- dalam snatu serangan terhadap pemerintahan Oni- 
kini sedang berada di Negros Barat, 

ngan pembunuhan2 politiknja. 

Kemenangan Perdjo- 

Islam 
Adalah Karena Keinsjafan Kaum Mus- 
limio: Kata St. Maunsjur : Pertumbuhan 
Muhammadijah Di Sumatra Memuaskan 

23 PERDJUANGAN Islam adalah karena 
keinsjafan kaum Muslimin dan bukan karena menduduki tempat 
tempat jang penting dalam pemerintah, demikian keterangan ang- 
gota pengurus besar Muhammadijah, A. R, jur Sutan Mansjur kepa- 

Mansjur, jang telah berangkat 
dari Jogjakarta sedjak pertengahan bulan Agustus untuk mene- 
mui keluarga Muhammadijah di Sumatra dan antara lain 
menghadiri kursus Djihad Muhammadijah- di Medan serta konpe- 
rensi2 Muhammadijah daerah Tapanuli 3 
Rengat, menjatakan sebagai kesan2nja atas kegiatan Muhammadi- 
jah didacrah2 tersebut, bahwa pertumbuhan , 
adalah memuaskan, sedangkan didalam 

telah 

di Sipirok dan daerah 

perhimpunannja itu 
konperensi2 tadi dititik- . 

usaha membangun semangat dan alam fikiran 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 

Muhammadijah Sumatra Tengah ki- 

ni sedang bertjita2 hendak mendiri- 
'kan-sebuah Sekolah Tinggi Islam di 

| Padang. Mengenai bantuan pemerin- 
| tah kepada sekolah? Muhammadijah 

di Sumatra Tengah - diterangkan, 

bahwa bantuan. itu belum sebagai: 

mana dikehendaki, tetapi sungguh: 
pun demikian dari pihak Muham- 
madijah sendiri. terdapat djuga ke- 
lalaian2, -jakni bahwa: diantara se- 
kolah2 jang diusahakan oleh  Mu- 
hammadijah jang tersebar demikian 
banjaknja, ' masih banjak djuga be- 
lum memenuhi sjarat2 jang ditetap- 
kan oleh pemerintah. 

Mengenai sikap -—Muhammadijah 
terhadap kabinet AliWongso  dire- 
rangkan oleh St. Manstur selandjut- 
nja, bahwa karena Muhammadiiah 
bukan suatu partai politik dan soal 
politik diserahkan “kepada Masjuri, 

maka apa jang diputuskan setjara 
sjuro itulah langkah dan sikap Mu- 
hammadijah. 

Setjara persoonlijk St. Mansjur 
berpendapat, bahwa lungkah kabi- 
net jang sekarang ini adalah men- 
dekati suatu langkah »erobahan yg. 
akan mentjapai  kessampurnaan dan 
bukan mentjapai kerobohan. Sebab2 
daripada pendapatnja itu adalah an- 
tara lain, karena ia pertjiaja kepada 
bangsa Indonesia ditindjau cari segi 
perdialanan kehidupan bangsa Indo- 
nesia. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
soal tidak ikutnja Masjumi dalam 

kabinet itu bukan mendjadi ukuran 
kepada kuat-lemahnja salah satu ka- 
binet, tetapi soal kuatnja iergantung 
daripada perhitungan jang tepat da- 
ri kabinet itu sendiri dan "begitulah 
sebaliknja, kalau kiranja. salah satu 
kabinet didukung oleh orang2 Ma- 
sjumi dan kalau kiranja perhitung- 
annja djuga tidak tepat, maka se- 
bentar waktu sadja bisa djatuh dan 

ambruk, demikian Sutan Mansjur, ig. 
dalam hubungan 'ini achirnja mem- 
berikan suatu kata falsafah,  jaitu 
bahwa kemenangan perdjuangan- Is- 

lam adalah karena “keinsjafan kaum 
Muslimin dan bukan karena mendu- 
duki tempat2 jang pentingZ. dalam 
pemerintah. (P.L-Aneta). 

Diskriminasi 

Masih Banjak 
Nasib. Buruh Negro Di 
Amerika Bagian Selatan 

MENURUT hasil2 penjelidi- 
kan jang dilakukan oleh National 
Planning Association di Washing- 
ton ternjata, bahwa diskriminasi 
terhadap kaum buruh Negro di 4 
negara bagian Amerika Serikat 
didaerah Selatan masih tetap me 
radjalela, meskipun telah 15 ta- 
hun Jamanja diusahakan pembe- 
rantasannja. 

Penjelidikan itu dilakukan di 
negara2 bagian Carolina Utara, 
Carolina Selatan, Virginia dan 
Kentucky dan. terbatas dalam 
lingkungan  industri2- tembakau 
dan textil. 

National Planning Association 
adalah sebuah organisasi non-po- 
litik jang tidak mengedjar sesuatu 
keuntungan. Menurut laporan js 
disusun oleh organisasi ini, dim 
2 lapangan industri itu hampir 
tidak ada seorang Negro-pun jg 
memegang djabatan pengawas. 

(Antara)   

Sudan Adakan Pemilihan 
Berlangsung Dlm Suasana Pertentangan Ke- 

pentingan Antara Inggeris Dan Mesir — 
Hasilnja Nanti Akan Berpengaruh 

Pada Perundingan? Li Cairo 

Kampanje Pemi- 

Ikan. kursi 

telah dimulai pada bari Senen. 

kah Sudan akan berdiri sendiri 

antara pihak Inggris dan pihak 
terpenting jang saling mengadu 

jang menghendaki kemerdekaan 

Dalam  pemilihan2 ini ada 322 
orang tjalon jg akan “memperebut- 

dalam - madjelis “ tingg 
(first Chamber of deputies). 

Di “beberapa daerah pemilihan: d. 
lakukan setjara langsung, sedangkan 
didaerah-daerah jg penduduknia ma 
sih bersahadja' pemilihan2 dilakukan 
setjara bertingkat. Dibeberapa ' dae- 
rah lainnja para tjalon akan dipilih 
dengan “aklamasi. Para tjalon ita 
dikan diminta "untuk berdiri berde- 
ret-deret disebuah lapangan umum 
dan “para pemilih kemudian akan di 

| beri penerangan supaja memilih tia 
lon ig memang tepat untuk mereka 
pilih. Tjalon2 jg mendapat — suaru 
tersedikit “akan ditjoret “dari “daftar 
tjalon.- Proses jg “demikian ini akan 
dilakukan berulang-ulang, sampai 
tinggal beberapa orang tjalon ig dje 

las mendapat suara terbanjak. 
Pemilihan2 jg dilakukan dengan 

tjara jg berbagai-bagai ini menurut 
tafsiran baru akan selesai pada! 
achir bulan Nopember, sedangkan 
hasil2nja baru akan diketahui “da: 
lam bulan Desember j.a.d. 

Partai Persatuan Nasio 
pal kontra Partai Umma. 

Partai Persatuan Nasional jang 
tjondong kepada persatuan Sudan 
dengan Mesir itu pada umumnja 
mempunjai pengaruh besar  di- 
Gaerah2 kota, sedangkan - Partai 
Umma mendapat banjak - soko- 
ngan dari daerah? pertanian. 

Pemilihan2 ini — dilangsungkan 
dibawah pengawasan suatu komi | 
si pemilihan 
Mesir. F 

Berpengaruh kepada perun: 
dingan2 di Cairo. Pn 

Sementara itu kalangan diploma- 
tik di London berpendapat, bahwa 
tjara -pemilihan2 di Sudan ini dilaku 
kan akan. mempunjai pengaruh be: 
sar atas hasil2- perundingan Inggris 
(Mesir mengenai daerah Terusan 
Snez. KA MA 

Dalam hubungan ini kalangan po 
litik di London menjatakan, bahwa 

tiap2 ketegangan - “dalam. perhubu- 
ngan antara Inggris - dan Mesir jg 
mungkin timbul sebagai akibat insi 
den2 dalam pemilihan2 di Sudan ini 
pasti akan. mempunjai pengaruh jg 

buruk pula terhadap  perundingan2 
di Cairo. 

Republik Is- 
lam Pakistan 
PAKISTAN DIHARI kemudi- 

an akan dikenal dengan sebutan 

   

    

  
.gera dipakai. Selain itu 

republik Islam Pakistan, demiki- 
an telah diputuskan pada hari 
Senin. Dewan perantjang undang 
undang nasional Pakistan dengan 
mendapatkan suara terbanjak me 
nerima baik andjuran panitya is- 
timewa, agar sebutan baru ini se- 

dewan 
tersebut djuga telah menerima 
baik rentjana undang2 dasar, jg 
pertama diperolehnja sedjak enam 
tahun berdiri sebagai ncgara2 jg 
merdeka, 

Di London seorang ' djurubitjara 
Pakistan telah mengumumkan, bah- 
wa kata republik tidak menjebab- 
kan Pakistan tidak mengakui lagi 
ratu Elisabeth sebagai kepala com- 
monwealth Inggris.  Dikemukakan- 

blik dan masih memandang Eliza- 
beth sebagai tali jang mengikat ne- 
gara commonwealth — Panitya pe- 

rantjang undang2: dasar jang diser- 
tai oleh semua wakil2 partai Pakis- 
tan telah menjusun fasal2 undang? 

PEMILIHAN2 JANG PERTAMA dalam 

kali artinja, karena basil2nja akan memberikan ketentuan terachir 
.| dalam pertikaian Inggris/Mesir 

berdaulat ataukah “akan mempersatukan diri dengan Mesir. Pemi 
lihan2 ini berlangsung dalam suasana 

pemilihan2 ini adalah Partai Persatuan 
kepada dipersatukannja Sudan dengan Mesir dan Partai Umma, 

“1145 djuta dollar Malaya (48 djuta 

'masuk pengeluaran Ik. 45 djuta 

! komi PMAJOR HASBALLAH ATTA- 
gabungan  Inggris-| cur 

nja bahwa India djuga suatu repu- 

sedjarah Sudan 
Pemilihan2 ini adalah penting se- 

mengenai status Sudan, jaitu apa- 
sebagai negara jang merdeka dan 

pertentangan kepentingan 
Mesir. Dalam pada itu partai2 
kekuatan dan pengaruh dalam 

Nasional jang tjondong 

penuh bagi Sudan. 

. . 
Universitet 
Malaya 

Akan Terbesar Sendiri 
Di Asia Tenggara Van 

Timur Djauh ? 
MALAYA akan  mempunjai 

“iniversitet jang terbesar dan ter 
indah diseluruh Asia Tenggara 
dan Timur Djauh, bila reriana 
15 tahun pembangunan universi- 
'et diatas persil seluas 1500 acre 
yanti selesai. Keterangan itu dibe 
tikan oleh wakil kanselir univer- 
sitet Sir Sydney Caine, jang me 
aambahkannja bahwa projek itu 
akan menelan biaja sediumlah 

dollar A.S.). Universitet baru ini 
akan 10 kali lebih besar daripa 
(la jang ada sekarang. 

. Pembitjaraan2 dengan pemerin 
tah federal Malaya dan Singapura 
sementara itu masih berlangsung 
supaja mereka memikul biajanja. 
Dikatakan bahwa tingkatan ren 
tjana 5 tahun pertama akan di 
mulai tahun depan, antaranja ter 

dollar Malaya serta bangunan ter 
“inggi guna menempatkan perbus 
akaan dari 14 ruangan jang me 
aurut rentjana akan. mempunjai 
buku I djuta djilid. (UP) 

MILITER DI MESIR? 
Major Hasballah, bekas  ko- 

mandan KMKB Medan, i7 baru 
baru ini telah dipindahkan ke 

  

   

  

Tahiti 
"Pearl Harbour Pasi- 

fik-Selatan | 

KOLONEL LOUWIS CASTFEX, 
anggota Dewan Uni Perantjis Se 
nen malam menjatakan di Sidney 
bahwa ia akan mengusulkan ke 
pada pemerintah Perantjis untuk 
mengeluarkan biaia 1 djuta franc 
Perantjis (Ik. 2850 dollar) untuk 
membuat sebuah lapangan ter 
bang gabungan untuk kapal2 
udara di Tahiti. 

Castex adalah bekas penerbang 
angkatan udara Perantjis dalam 
perang dunia IT dan II, berpenda 
pat bahwa mungkin Tahiti nanti 
akan mendjadi Honolulu bagi Pa 
sifik. Selatan. 1a waru sadja pu- 
lang “dari -perdjalanan kedaerah2 
milik Perantjis di Pasifik Selatan 
dengan maksud memperbaiki fa- 
siltet2 pelabuhan udara dan mem 
perbaiki pengangkutan udara. Le- 
tak jang akan ia usulkan ialah 
sepandjang Alagoon. jg  katanja 
merupakan pangkalan pesawat 
udara laut alamiah. Ia berpenda 
pat bahwa Tahiti pada satu keti 
ka akan mendjadi pangkalan pen 
daratan penting antara Australia 
dan Amerika Selatan. (AFP) ' 

Pembom' AS 
Di Spanjol 

Akan. Diperlengkapi 
Dgn Bom2 Atoom 

MENTERI angkatan udara: A.S. 

Harold Talbott hari Senen menjata 
|kan di. Madrid bahwa A.S. berniat 
memperlengkapi pesawat2 
nja di Spanjol dengan 

atom. Dalam “ sebuah 
pers menteri  Talbott 
Mungkin sendjata2 

sediakan pasukan2 “A.S. di Spaniol, 
akan tetapi “hanja dnegan  persetu- 
djuan jg ditjapai sesudah diadakan 
perundingan2 antara kedua peme- 
rintah.” 

Talbott. tidak mengatakan apakah 
persetudjuan -dari fihak Spanjol da- 

pat diharapkan, tetapi ditambahkan | 
olehnji bahwa angkatan udara | 
AS. Bekerdja sama dengan angkatan 

  
| 

pembom 

sendjata2 | 
konperensi | 

menjatakan: | 
atom. akan di |   MBAD di. Djakarta, -kabarnja 

akan diangkat —mendjadi attache 
militer di Mesir, 

udara Spanjol untuk merupakan se- 
buah front teguh - malam mengha- 

dapi lawan bersama”. (UP). 

  

— Tentara Iran 

MENTERI ISTANA IRAN, 

Kashani achir2 ini bersikap agak 
tah Zahedi terhadap luar negeri. 

Setelah ia berunding dengan per- 
dana menteri Zahedi ketika tgl. 24 
Oktober j.l., - Kashani mempersiap- 
kan sebuah pernjataan dalam mana 
ia mengemukakan lagi sentimen? 
anti-kolonialisnja, dan dikatakannju 
bahwa ia ,,siap berdjoang sampai 
mati, - untuk mempertahankan hak2 
dan kemerdekaan Iran”. Statement 
ini di-tape-record-kan untuk siaran 
radio, tetapi tidak pernah disiarkan 
ataupun dengan resmi diumumkan 
kepada pers. Diwartakan bahwa se- 
lama beberapa hari jl. ini Kashani 
mendesak supaja pemerintah me- 
Ka pernjataannja tadi. (Anta- 
ra). : 

Hi Zahedi mengirim pesan 
| peribadi kepada Eden. 
P.M. Iran,  djenderal Fazlollah 

Zahedi, telah mengirim kepada men- 
teri luar negeri Inggeris, Anthony 
Eden, suatu pesan peribadi tentang 
soal2 jang dihadapi oleh Iran dan 

    dasar itu selama beberapa bulan. 
Hari Senen dewan peranijang un- 
dang2 dasar - telah menerima baik 
rentjana undang? dasar itu meski- 
pun adanja tentangan dari pihak 
pemimpin2 golongan minorite't Hin 
du jang menjatakan kechawatirannia 
bahwa garis2 politik dan agama 
kini sedang diperbeda2kan. (UP). 

Nama resmi baru  Pakis- 
tan masih harus dibitjara- 
kan oleh parlemen, 

Menjambung berita mengenai ke- 
putusan Madjlis Konstituante barwa 

resmi ' ,,Republik Islam Pakistan”, 

seterusnja diwartakan bahwa nama 
ini masih akan  dibitjarakan dulu 
oleh parlemen, dan tidak akan men- 
djadi resmi sebelum diratifikasi oleh 

Perdana Menteri Muhammad Ali, 
kata sumber2 jang dapat mengeia- 
huinja. 

I..  TEDJASUKMANA, bekas 
menteri. perburuhan dalam kabi- 
net' Wilopo, menerangkan kepa- 
da PIL... Aneta, bahwa kabinet 
Wilopo tidak mengetahui ten- 

tang adanja  persiapan2 pembe- 
rontakan di Atjeh, sebagaimana 
jang , dikatakan oleh beberapa 
golongan. Menurut Tedjasukma- 
na, laporan jang diterima oleh 
kabinet  Wilopo ialah tentang 
adanja hubungan — antara Daud 
Benreueh dan Kartosuwirjo. Dji- 
kalau memang ada persiapan2 

pemherontakan, katanja pula, 
maka persiapan2 itu mungkin 
baru diadakan sesudah krisis 
kabinet atau memang sama se-   kali tidak dilaporkan. Selandjut- 
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Reorganisasi 
. Kem. Perta- 
LI. hanan 

) MENTERI Pertahanan Mr. 
Iwa Kusumasumantri pada hari 
Selasa pagi atas pertanjaan2 pers, 
membenarkan, bahwa presiden 
Sukarno telah menandatangani 
peraturan pemerintah mengenai 

|reorganisasi kementerian pertaha- 
nan. 

Bilamana peratuzan pemerin- 
tah itu akan diundangkan tidak 
diterangkan. Menteri pertahanan 
tidak mau mendjawab  pertanja- 
an2, apakah dalam  reorganisasi 
kementerian pertahanan itu ter- 
masuk djuga penghapusan djaba 
tan KSAP, 

Kabinet WilopoTak Tahu Persiapan Pemberontakan Atjeh 
nja ia menerangkan pula, bahwa 
segera sesudahnja “diterima Jla- 
poran tentang adanja hubungan 

Daud Beureueh dan Kartosuwir- 
jo itu, pemerintah  Wilopo rne- 
merintahkan untuk ' mengadakan 
persiapan2.  Tedjasukmana me- 
nambahkan pula, bahwa perdana 
menteri Wilopo pada waktu itu 

pernah pula membitjarakan soal 
| tsb. “dengan wakil presiden 

| Hatta. 

Tetapi djnga dengan presiden 
Soekarno soal tersebut dibitja- 
rakan, sebagaimana ' kalaziman 
dibitjarakannja soal2 kenegaraan   itu dibitjarakan dengan kepala 

2G - 

  

- Kashani Siap Berdjo- 
ang Sawpai Mati 

Utk Pertahankan ,,Kemerdekaan Iran“ 

mengadakan pembitjaraan selama 2 djam dengan Ayatollah Ka- 
shani, seorang pemimpin politik dan keagamaan jang terkemuka 
di Iran. Menurut dugaan, jang mendjadi pokok pembitjaraan ia- 
lah perundingan antara Iran dengan Inggris tentang soal minjak. 

Akan Diperbesar 

Hossein Ala, hari Senin telah 

kritis terhadap politik pemerin- 

Inggeris bersama, demikian peng- 

umuman  djuru bitjara kementerian 
luar negeri Inggeris pada haii Sc- 
nen. la menerangkan bahwa pesari 
Zahedi itu bertalian dengan pernjata- 
an Eden dalam sidang madj. ren- 
dah Inggeris pada tanggal 20 Okto- 
ber j.l. dalam mana Eden mengata 
kan bahwa pemulihan perhubungan 

diplomatik antara Iran dan laggcris 
akan mempermudah  penjsie:aian 
soal minjak Iran. 

Zahari menentang mono- 
poli pendjualan minjak 
Iran diserahkan pada kong 
Si asing. 

Anggota panitia minjak dan par- 
lemen Iran, Zohari, hari Senen mem 

peringatkan pemerintah Iran supaja 
djangan mentjoba menjelesaikan xri- 
sis minjak Iran tanpa  memperkati- 
kan bagaimanapun akibatnja. Zohari 
selandjutnja katakan, bahwa ia me- 
nentang monopoli peadjualan muinjak 
Iran diserahkan kepada suatu kong- 
si asing. Beradanja Herbert Hoover 
Jr. di Iran terutama sangat dikuatir- 
kan oleh Zohari karena menurut 
pendapatnja missi Hoover itu  se- 
dang berusaha mejakinkan para pe- 
mimpin Iran, bahwa oleh karena 
perdagangan minjak berada dalam 
tangannja berbagai kongsi, minjak 
besar, maka Iran harus djangan me- 
nentang mereka. 

Uitik itu, tetapi pihak Amerika me- 

  Iran hendak perbesar ten- 
taranja. 

Pemerintah Iran pada hari Se- 
nen telah memberi perintah ke- 
pada markas besar tentara Iran 
supaja mempeladjari lagi rentja- 
na memperbesar tentara Iran se- 
hingga mendjadi 18 divisi. Ren- 
tjana ini telah disusun oleh Shah 
dalam perang dunia ke-2 tetapi 
pelaksanaannja telah tertunda 
bertalian — dengan pendudukan 
Iran oleh pihak sekutu. Tentara 
Iran dewasa ini terdiri atas 9 di- 
visi dan 5 brigade, (Antara), 
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Djepang Tak Dapat Adakan 
Pakt Non-Agressi Don RRT 

Pasukan2 Keamanan Djepang Djuga Untuk 
Melawan Agressi Jang Langsung 

PERDANA MENTERI Djepang, Shigeru Yoshida, hari Senin 
menerangkan bahwa pasukan keamanan nasional Djepang jang 
akan dibentuk itu “akan digunakan djuga terhadap agressi ig lang 
sung dan bahwa undang2 jang mengatur tugas pasukan itu akan 
dirobah supaja pasukan ini dapat digunakan melawan agressi jang 
langsung. Sedianja dinjatakan oleh pemerintah Djepang - bahwa 
pasukan itu akan digunakan terhadap agressi jg tidak langsung, 
sedangkan pasukan2 Amerika jg ditempatkan di Djepang akan di 
pakai untuk melawan agressi jang langsung. 

Harapan Besar 
Kon-Pol Berhasil 
Amerika SetudjuiNegara2 
Netral Dalam Komposisi 
Negara2 Jang Berunding 

HARAPAN AKAN diadakan- 
nja konperensi politik tentang 
Korea hari Senin di Panmunjom 
djadi makin besar tatkala Arthur 
Dean, wakil Amerika dalam pe- 
rundingan di Panmunjom dewasa 
ini, menjatakan tentang kemung- 
kinan kompromi mengenai soal 
komposisi konperensi tersebut jg 
penghalang. 

Seperti diketahui, pihak Korea 
Utara menuntut Supaja negara? ne- 

tral ikut serta dalam konperensi po- 

nolak dengan mengemukakan seba- 
gai alasan resolusi PBB jang mela- 
rang ikut sertanja negara? netra! 
dalam konperensi- politik jang hen- 
dak diadakan itu. 

Tetapi hari Senen Dean. mene- 
rangkan kepada pers, bahwa negara? 

netral tertentu bisa ikut serta dalam 
konperensi politik itu bila mungkin 
diatur sedemikian rupa hingga dapat 

dikatakan tidak melanggar resolusi 
PBB tadi jang diambil pada. tangga! 
28 Agustus jang lalu. (Antara). 

Korea Utara 

Akan Tolak? 
Reaksi Atas Usul Kom: 

promi Dean 

WAKIL Amerika dalam perun 
dingan di Panmunjom dewasa ini, 
Arthur Dean, hari Selasa kema 
ren bermaksud mengadjukan sua 
tu usul kompromi mengenai ikut 
sertanja negara2 netral dalam kon 
perensi politik tentang Korea, 
tetapi sumber Korea Utara mera 
malkan bahwa usul itu akan di 
tolak. 

Alan  Winnington, — wartawan 
harian ,,Daily Worker” jg terbit 
di London, jang biasanja meng 
gambarkan pendirian pihak Ko- 
rea Utara, dalam pertjakapan   menerangkan, bahwa menurut 
pendapatnja usul kompromi Dean 
tu akan ditolak. PSN : Me 

Winnington mentjela pendirian i 
PBB jang menghendaki soal wak | 
tu dan tempat konperensi dibitja 
rakan lebih dulu. Bagaimana soal 
itu dapat dibitjarakan tampa lebih 
dulu ditentukan siapa2 jg akan 
menghadiri konperensi politik ter 
sebut, demikian Winnington. 

    

Fusi Antara AFL 

Dan CIO? 

antara kedua ga- SUATU FUSI 
bungan sarekat buruh terbesar A.S 
jakni the American Federation of 
Labour (AFL) dan the Congress of 
Industrial Organisations (CIO), oleh 
ketua AFL dianggap ,.mungkin mes 

kipun tidak boleh  djadi”. - Meany 
memberikan pendapatnja itu dalam 
sebuah interviu copyright jg dimuat 
dalam madjalah ,.US World “Rep- 
ort”. Ja menolak fikiran mengenai 

Suatu persetudjuan dengan John Le- 
wis, ketua sarekat buruh. tambang 
merdeka, jg olehnja diketjam seba- 
gai sengadja mentjari  perpetjahan 

dalam AFL. 
Mengenai diri menteri perburuhan 

A.S. jg baru, James Mitchell, Mea- 
ny berkata: ,,Saja mengenal dia sela 

ma 20 tahun, dia orang baik dan 
menurut pendapat saja tidak kalah 
dengan menteri perdagangan Sdr. 
Sinclair Weeks”. 

SEORANG TAWANAN TIONG 
HOA JG , BANDEL” DITEM- 

BAK MATI 
Seorang tawanan Tionghoa hari 

Senen tertembak mati - ketika hen- 
dak menjerang pasukan India jang 

sedang mentjari orang2 jang “ditu- 
duh oleh pihak Korea Utara telah 
membunuh kawan2nja sendiri. - Ta- 
wanan perang itu diperintahkan ber- 

baris untuk dikenalkan ' oleh tawa- 
nan perang jang telah minta dan 

sudah dikembalikan kepada pihak 
Korea Utara. Pada suatu saat se- 
Orang tawanan telah keluar dari ba- 
risan dan karena hendak melakukan 
serangan maka ja ditembak. (An- 
tara). 

. Gjenderal George Marshall 
| gai pemenang Hadiah Nobel Per 

jang penting2. Sungguhpun soal| 

  negara, namun 
djawab tetap ada pada kabinet. | militer 

Tedjasukmana menerangkan itu perlu 
pula, bahwa laporan mengenai  hendaknja 

Daud Beureueh itu diterima oleh 'tindakan2 
kabinet ketika kabinet  Wilopo |rend, sehingga 

pertanggungan | berpendapat, bahwa tindakan 
| terhadap pemberontak 

dilandjutkan, tetapi 

djangan sampai ada 
militer: jang provoce- 

menumpahkan 
hampir menghadapi krisis. Me: | darah jang tidak perlu. 

ngenai keterangan pemerintah | 
itu, Tedjasukmana  menjatakan, | Tetapi disampingnja  tidakan2 

bahwa menurut pendapatnja  titik- militer itu, dengan  sendirinja 
berat “daripada “ kekatjauan dilperlu diadakan tindakan2 dila- 
Atjeh itu bukanlah terletak pada pangan lain, seperti politik dan 
pertentangan antara kam PUSA |(sebagainja. 'Tiap2 perselisihan , 
dan kaum hulubalang, melainkan |itu pada achirnja toch harus di-' 

antara Pusat dan daerah. Ta me-|(bereskan diatas medja perundi- 
njatakan pula, bahwa menurut (ngan. Tedjasukmana menambah- 
pendapatnja sebaiknja . Kepada (kan hahwa ia tidak menjetudjui 
kabinet Ali-Wongso ini diberikan (diadakan  ,,gentjatan sendjata”.   
kesempatan untuk bertindak. Ia | (Pia). 4 

Menurut “konstitusi Djepang sete- 
lah perang dunia TI, Djepang tidak 
boleh mempunjai pasukan untuk me 

lakukan perang. Untuk  mentjegah 
konstitusi itu dirobah atau pemerin 

tah  Djepang dituduh ' melanggar 
konstitusi tsb, maka Yoshida mena- 
makan pasukan itu ,.pasukan poli- 
si” atau pasukan guna. membela 
diri” jg hanja akan digunakan utk. 
menindas pemberontakan dalam ne- 

geri. Tetapi hari Senen Yoshida ka- 
takan, bahwa antara  agressi lang- 

sung dan jg tidak langsung pada ha 

kekatnja tidak ada perbedaan, 

Selandjutnja dikatakan, bahwa ia 
baru2 ini telah mentjapai  persetu- 

djuan dengan Shigemitsu, pemimpin 
partai progressip, untuk - merobah 
undang? keamanan nasional sehing- 
ga pasukan- keamanan Djepang itu 
dapat digunakan untuk melawan 
agressi luar negeri selain untuk me 

nindas pemberontakan di dalam ne- 

geri. 

Djepang tak dapat menga- 
dakan perdjandjian non- 
agresi dengan R.R.T, 

Seorang pembesar dari kementeri 
an luar negeri Djepang, “Takezo 
Shimeda, hari Senen ' mengatakan 
bahwa Djepang tak dapat mengada 
kan perdjandjian non-agressi dengan 
RRT oleh karena masih belum ada 

perhubungan diplomatik jg normal 
antara kedua negeri tsb. Dengan ke 
terangan itu Shimeda  mendjawab 

pertanjaan2 dalam sdiang  panitya 
urusan luar negeri dari parlemen 

Djepang. 
Seperti diwartakan, radio Peking 

baru2 ini katakan bahwa RRT ber 
sedia mengadakan perhubungan di- 
»lomatik ig normal dengan Djepang 
ljika Djepang tidak mengakui pe- 
merintah Tarwan dan tidak menga- 

dakan kerdjasama jg erat dengan 
Amerika. Tetapi  sjarat2 ini untuk 
mengadakan perhubungan diploma- 

tik, telah ditolak oleh Djepang. 
(Antara). 

,Suatu 
Lelutjon“ 

Komentar Chicago Tri- 
bune Atas Dipilihnja 
Marshall Sbg Peme- 

nang Nobel 

SURAT KABAR ,,Chicago Tri 
bune”. jang terbit pada hari 
Senen menamakan pilihan atas 

seba 

damaian tahun 1953 sebagai sua 
tu ,lelutjon jg sama sekali tidak 
kena”, 

Di-ingatkannja, bahwa — Mar- 
shall adalah kepala staf angkatan 
darat sewaktu mendiang presiden 
Roosevelt membawa rakiat Ame 
rika Serikat ketepi peristiwa 
Pearl Harbour, jaitu suatu kebi 
djaksanaan “politik mendiang pre 
siden Roosevelt jang katanja di 
tentang oleh lebih dari 8075 dari 
rakjat Amerika, 

Dikatakan, “bahwa eskipun 
Amerika Serikat dalam th. 1941 
tehnis “adalah netral, "namun hal 
ini tidak mendjadi yintangan bagi 
Marshall ugtuk memberikan se- 
tiap bantuan kepada  Roosevelt 
dalam usahanja mentjapai tudju 
an peperangan. 

Dalam hubungan ini ,,Chicago 
Tribune” achirnja menarik kesim 
pulan, bahwa djendral Marshall 
adalah satu2nja orang jg paling 
bertanggung djawab atas terbuka 
nja djalan djatuhnja Tiongkok 
ditangan “komunis”, suatu — hal 
ig katanja mungkin dapat meng 
akibatkan peperangan antara 
RRT dan Amerika Serikat. 

(Antara) 

K MB Perda- 
maian Di Pi- 

lipina 
Utk Achiri Ketegangan? 
Dlm Kampanje Pemilihan 

LAPORAN2 tentang ' keribu- 
tan2 mendfjelasig pemilihan umum 
di Pilipina bari Senen merun- 
tjing, sementara pemimpin2 poli 
tik jang bersaingan bersedia-sedia 
mengadakan pertemuan ,,Konpe- 
rensi perdamaian medja bundar” 
beserta pegawai2 urusan  pemili- 
han umum dan tentara. “« Untuk 
hari Selasa direntjanakan dua 
buah pertemuan antara pemimpin 
pemimpin Nasionalista dan Libe- 
ral beserta panitia tiga anggota 
dari fihak tentara dan kepolisian, 
guna membitjarakan — pemilihan 
umum pekan depan, terhindar 
dari pertumpahan darah. 

Berita terachir jang diterima 
panitia pemilihan dari — propinsi 
Albay mengatakan seorang laki? 
uan “seorang wanita dipukuli 
hingga mati oleh orang ketiga. 

(UP)     
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RUMAH TANGGA datanglah 
I- x 

Ne 8 
  

  Ditjari dengan segera : 
Beberapa Tukang BORDUUR 

Wanita segala Bangsa 

Keterangan2: 

Untuk membangun - keperluan : 

MEUBELMAKER. || 
Goan Hien Ho 

Pandean 101 — Tilpon 1813 
Semarang. 

Eig: Soen Bek Soen 
Terima segala pesanan-pesanan 
tentang barang-barang Rumah 
Tangga ! s 

Kho Gian Ngo 
Gang Pinggir 92 — Semarang.     

  

OPERASI GERAKAN 
: BANTEN G. 

Gerombolan terus dike- 
djar. 

Pada tgl. 28 Okt 1953, lewat te-     

  

  
savan memaana DIDJUAL : 

1 Deutz dieselmotor 55 P.K. 
2 Deutzgasmotor dari 20 P.K. bisa djalan dgn. petroleum. 
2 Heemaf generator dari 12 K.W. dengan weerstandnja 

115 volt, 105 Amp, Omw 1200. 
1 Brown Bovery Generator dari 22 K.W. dengan weer- 

standnja 115 volt,»192 Amp, Omw 900. 
1 Automatische spanning sregelateur merk Brown Bovery. 
1 Brunnercompressor com pleet dengan doorsmeernja. 
1 Masin slijp beras ukuran 800 mm. 

12 bidji lorry lebar rail 74 cm. tepat buat Pabrik gula. 
3 bidji masin boor. 
1 Gilingan mas. : 
Hullers beras atau kopi 2 P.K. 

Matjam-matjam peti besi wang, Brandkast merk Carl 
Schlieper dan National. # 
Djuga bisa terima pekerdjaan bubut, las, constructie, draad 
bout dari ukuran W” sampai 1” dan pipa 26” sampai 2”. 
Ongkos ringan. 

Katerangan: 

2 ce 
Constructie Werkplaats sIlok Sing 

Purwodinatan Utara 22 Telf. 549 Semarang. 

  

Segera menjembuhkan 
»  Amoebe Dysenterie 
»  Medjan 
s Buang? air 

dengan 

ENTERO-VIOFORM 

Terdapat dalam 
“sampul? A4 2 tabl.: Rp. 0.75 
tabung? 4 20 tabl. :     

Bila Dokter tidak mem- 
berikan peraturan lain : 
3 kali sehari 1 - 2 tablet, 

er 

$ KANTOR-PENDJUALAN CIBA 
HOPPENST£DT £ 

2- HP/ Ev -304   
    
    

Nafsu Besar Tenaga Kurang ! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”. 
Special Buat Laki2 harga per botol ............ooooc. Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 25 — 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ........oiiii.i.oo.os 10.— 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10075 tidak iuntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10-—, Rp. 15.—, Rp. 20:—, Rp. 30-—- dan 
Rp. 50.— per botolnja. : : 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—, ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp. 5.— per botol. »GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.-—, satu botol dan Batuk Kering. ,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dll. Harga Rp. 15:—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1096. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaya 
(utk. 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 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL, Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 
AKSATAPIL, t bengek, sesak napas (Asthma) ............ ». 30.— AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ..........iii...i. » 100.— 

Bete BO Ea BA KAN 3 Di ea ban »  50.— 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... 15 — 
NOHAIR. Obat hilangkan rAMbut ...o.oooooocoWcocWoocoWomW ». 10.— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
— anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 

p. 10—, “ 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
Banten" Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
PORE 8. : 
A ge n2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja, Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2. Malang: Toko 
DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang: Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 
jur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar, Tabib 
GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, 
Solo, Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: M. A. MIRZA. 
Pontjol No. 40, Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung): 
A. LATIF PAKISTANI. Tangabatu Muaradua (Palembang): Perusahaan 
Masin Tek, Djl. Setasion, Purwakar-a: MOHAMED AMIN & CO., Sa- 
marinda: Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Madiun: Toko INDONE- 
SIA, Pabean Utara 38, Surabaja: B. H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, 
Bali, S. H. HAMDULAZIZ, Kapraban Wetan 23, Solo: KHAIRUDDIN 
& SONS, Djalan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya 
No. 203 B, Sukabumi: SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong 
Priok: Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: M. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 
dang M, Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 
  

  

  

  

  

TELAH TERBIT : 
Buku Batuk Sesak & Asthma 
Oleh: Dr. B. M. CHEE, ber gambar, -mengobatin — penjakit na MO dengan se tjara Naturopathia. Basmilah iblis 
sthma ! ! 

Berikut Pengetahuan tentang Dedaunan. Tumbuh2-an dan 
Buah2-an dalam Ilmu-Falak (Astrologie).  Rahsia Wasiat 
hidup, Kasiat waras. 

Harga Rp. 3.50 per poswissel. 

Toko Buku H9 KIM yoE 
Purwodinatan 1/22 — Semarang.   

ngah malam 3 angg. Peleton Bn. 447 
telah mengadakan penangkapan di- 
desa Sindangkasih dan pagi hari 1 
kie gabungan dari Bn 443 mengada 

kan patroli ke Kalidulum kompleks. 
9 Gubug jang terisi Ik. 100 orang ge 
rombolan dibakar, sedangkan se- 
orang dapat ditangkap jang memba 
Wa pelbagai barang. Pada lewat te- 
ngah malam suatu gerombolan jang 
kekuatannja tak diketahui telah me 

dian menembak mati penghuni ru- 
mah tsb. Lain rumah lagi telah di- 
tembaki dari dinding rumah sehing 
ga 3 anak mendapat luka2. OPR jg 
sedang berada ditempat tadi dengan 
segera. memberi perlawanan. Ketika 
bala bantuan datang, dengan segera 

langgang. Pagi hari pada tgl 29 Okt. 
9 orang gerombolan bersendjata 3 
karabijn jang datang dari desa Pa- 
ngadegan menudju ke Utara telah 
menggarong bahan makanan di Si- 

mi kerugian Ik Rp. 221-—  Kira2 
djam 9 pagi 1 peleton gerombolan 
dibawah pimpinan Dawud menempa 
ti desa Buniwah. Kmd. Kie 3 dan pa 

sukannja 2 peleton bergerak ke Kali 
nusu untuk melakukan penggrebe- 
»gan terhadap gerombolan jang ber- 
ada didesa tadi jang berdjumlah Ik 
25 orang. Tetapi ketika mereka me- 
ngetahui kedudukannja jang sulit ta 
di dengan segera lalu melarikan diri 
kedesa Sitiredjo. Selandjutnja telah 
diketahui, 1 peleton gerombolan se 
dang mentjegat bakul2 di Beber. Pa- 
da lewat tengah hari, Kie 5 jang me 
ngetahui kedudukan gerombolan di 
Kalinusu mangadakan tembakan 5 
kali dng mortier jang hasilnja belum 
diketahui. Lebih djauh diterima ka- 
bar, bahwa sebuah gerombolan telah 
memasuki desa Linggapura dan men 
tioba mengadakan penggarongan ter 
hadap penduduk didesa tsb sedang 
kan didesa Tjigareng, gerombolan jg 
terdiri dari 8 orang mengadakan pe 
rampasan padi rakjaf. Sampai seka 
rang diketahui 50 orang gerombolan 
berada didesa Paras. Setjara hati2, 

|pasukan kita dengan tidak henti2nja 
mengadakan pengedjaran, dimana 
mereka berada, demikian keterangan 
dari fihaknja Terr. IV. 

PELURU KESASAR. 

Seorang anak perempuan,  Suti- 
mah ketika baru2 ini berada dihu- 
tan Grebeg, Gunungpati, bersama 
dengan kawannja sekonjong2 pada 
kaki kanannja tertembus tembakan 
peluru dari arah Selatan. Korban 
kemudian diangkut ke RSUP Smg. 
untuk perawatan selaadjutnja. 

Menurut keterangan, dihutan ter- 
sebut kelihatan ada 4 orang jang 
sedang berburu babi hutan dan di- 
duga tembakan pelurunja menjasar, 
hingga mengenai anak tsb. Pihak jg. 
berwadjib sedang melakukan penje- 

| lidikan. 1 

SERUAN LP.P.I. SEMARANG. 
Mengingat pentingnja arti dan 

maksud hari 10 Nopember bagi per- 
djoangan rakjat umumnja, pemuda 
chususnja, maupun bagi peladjar sen 
diri, maka IPPI daerah Semarang 
menjeruhkan kepada semua tjabang2 
nja diseluruh wilajahnja, maupun ke 
pada sekolah2 Landjutan utk dengan 
sechidmat2nja memperingati hari 10 
Nopember jad. 

Lebih landjut, berhubung dengan 
akan dilangsungkannja Konggres IP 
PI ke IV jang djatuh- pada bulan 

“ Djanuari 1954 di Jogjakarta, maka 
'untuk maksud ini IPPI daerah Se- 
jimarang membentuk Sub  Panitya 
| Konggres IPPI ke IV untuk daerah 
|Smg., jang diketuai sdr. Soewarso, 
|dan sdr. H.v. Douning dng dibantu 
beberapa orang lagi. Adapun tugas 
panitya ini ialah mengumpulkan ba 

'han2 jang akan dibawanja ke dalam 
konggres. Untuk maksud tadi, sege 
nap lapisan peladjar jang tergabung 
pada IPPI ataupun belum untuk me 
njampaikan usul2nja dan lain seba- 
gainja dengan dialamatkan kepada 
IPPI daerah Semg., djl. Bulu no. 37 
Semarang. 
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Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
akan terdjadi dikemudian hari, 
tentulah banjak Halangan2 dan 
Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 
kan. Periksakanlah djika kau hen 
dak memetjah kesulitan2 penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan. 

M.S, Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 
Djam bitjara: 9—12 pagi 

5—7 sore 
! S0 2 AA Ea AI EL AL 

rang, tidak merasa puas. 

masuki desa Bodjong. Sebuah rumah 3 
penduduk telah dimasuki dan kemu 

gerombolan tadi Jalu lari tunggang: 

tangkir sehingga penduduk mengala. 

  

RENTJANA PEROBAHAN 
LALU LINTAS. 

Kini oleh fihak Kepolisian Lalu 
Lintas di Semarang telah disiapkan 
suatu rentjana lalu lintas didalam 
kota Semarang untuk menudju ke 
perbaikan. Antaranja dapat diterang- 

.|kan, bahwa bagi pengendara betjak 
dari Duwet, ia tidak dapat membe- 

tok kekanan djalan Bodjone, tetapi 
harus terus ke Gendingan via Bla- 
kangkebon baru diperbolehkan me- Ff 
nudju ke persimpangan di Aloon-f 
Aloon. Tindakan demikian dianggap 
perlu untuk dapat mengurangi lalu- 
lintas jang berada antara perampa- 
tan Duwet dan Hotel du Pavillon. 

Didjalan Demak akan diatur su- 
paja kendaraan2 jang hendak keluar 
kota tidak sampai masuk di Karang- 
bidara, tetapi terus via Gedangan, 
Spoorlaan menudju ke djl. Demak. 
Tindakan demikian dianggap perlu 

untuk dapat mengurangi lalu lintas 
di Karangbidara jang ada pasarnja. 

Di Beteng, karena banjaknja pra- 
hoto jang berhenti dipinggir djalan 
untuk dapat membongkar barang 
muatannja, direntjanakan — supaja 
mobil2 jang datang dari Tjap Kauw 
King tidak diperbolehkan masuk Be- 
teng, tetapi terus ke Plampitan dan 
Kauman jang hendak dibuka bagi 
lalu lintas untuk dapat menudju ke 
Aloon-Aloon, Dari djurusan Aloon- 
Aloosi dekat persimpangan P. Djo- 

har tidak boleh kendaraan terus me- 
nuuju ke Selatan, tetapi harus meni- 
belok ke Barat akan kemudian duri 
Aloon-Aloon Tengah (muka Kabu- 
paten) membelox ke Barat terus ke 
Keuman. 

Selandjutnja di Kapuran mulai 
diadakan lalu-lintas dari satu dju- 
rusan, jalah dari Gg. Pinggir tidak 
dapat membelox ke Kapuran, tetapi 
harus terus ke jap Kauw King atan 
Sebandaran. Aturan ini berlangsung 
dari djam 06.00 — 20.00. Dari Dja- 
galan kendaraan mobil tak dapat 
membelok ke kanan (perampatan 
Ngay Kong). 

Djalan menjeberang.   

  

Lebih djauh cirentjanakan  djuga 
untuk mengadakan djalan menjcbe- 
rang bagi umum (oversteek) jang di- 
tindjau dari sudut sosial/ekonomi 
pun penting. Antaranja akan dibikin 
djalan menjeberang didepan Teko 
Hien, SMP I-II, muka kantor Kota- 
pradja Bodjong, depan Geredja Ka- 
lisari, perampatan Oei Tiong Ham- 
Pendanaran dan mungkin djuga di 
djalan Mataram (Bangkong). Dengan 
perobahan2 tadi, maka diharapkan 
supaja djalannja lalu lintas akan le- 
bih teratur, Rentjana tadi aakn di- 
pertimbangkan selandjutnja dengan 
fihak DPD Kota Besar Srng. 

' KEBAKARAN HUTAN, 
Dari bulan Djuni sampai Agustus 

jang lalu daerah kehutanan inspek- 
si HI! dan III Djawa Tengah telah 
menderita kerugian oleh kebakaran 
hutan seluas 7.473 ha. jang ditaksir 
membawa kerugian berupa uang se- 
besar Rp. 650.000.—. Demikian pi- 
hak resmi. 
Diterangkan, bahwa kebakaran itu 

disebabkan sangat teriknja musim 
kemarau sehingga sedikit api mu- 
dah mendjalar kemana-mana. 

Sementara itu menurut laporan jg. 
masuk, selama September tertjatat 
kebakaran huan seluas 4.654 ha. 

HUDJAN BELUM BANJAK 
. Menurut kabar jang diterima padaJ. 
achir minggu ini dibel pa ten:pat 
dalam keresidenan Semarang mulsi , 
turun hudjan, tetapi dengan ukuran F' 
tidar lebih dari 16 cm. Hudjan ini 
adalah jang kedua selama 6 — 7 
bulan. 

Didesa2 terutama - didataran ren- 
dah, bambbu dan pisang seluruhnja 
nampak kering, belum terhitung ta- 
naman2 palawidja, jang dalam hai 
ini Djawatan Pertanian masih belum 
menerima laporan berapa luas ke- 
rusakan sebagai akibat  keringnja 
masa ini. 

Didesa2 dikabupaten Demak dan 
Grobogan, rakjat jang terpaksa me- 
ngambil air untuk minum antara 
djarak belasan km., sementara itu 
setjara gotong-rojong djuga tidak se- 
dikit melakukan upatjara ,.sembah- 
jang istiskag” atau mengadakan per 
tundjukan wajang kulit ditengah2 
sawah dengan tjeritera Watu gu- 
nung” sebagai sjarat untuk memo- 
hon djatuhnja hudjan. 

REV. NORMAN P. GRUsB 
BERCHOTBAH. 

Bertempat digeredja Sing Ling 
Kauw Hwee, Pringgading 13 Sema- 
rang, pada hari Selasa kemaren, Rebo 
dan Kemis j.a.d., setiap sore mulai 
djam S, diadakan chotbah istimewa 
oleh Rev. Norman P. Grubb, se 
kretaris djendral dari The World- 
wide Evangilization Crusade (Per- 
satuan Indjil Internasional) di Ing- 
geris, jang kebetulan menindjau di 
Indonesia. Chotbah2 diutjapkan da- 
lam bahasa Inggeris dan diterdje- 
mahkan dalam bahasa Indonesia. 
Dapat diharapkan bahwa Rev. P. 

Grubb, sebagai" seorang jang berke- 
dudukan begitu penting dalam ka- 
langan suatu organisasi 
Indjil Internasional, nistjaja akan 
menjampaiakn pesan2 jang sungat 
berharga bagi para ummat Keristen. 

SYARAT 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

YAN ojE 
"BG PHARMA" 

  

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 SIAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 

  

mereka kedapatan melakukan sabot 

  

3 Orang anggauta angkatan laut Iran telah dihukum tembak mari setelah 

perarg Iran, Mereka mendjalani hukuman tadi pada 1g. 20 Oktober jl. 

. 

mentjoba membakar sebuah kepal- 

  

SALATIGA 
RAPAT PRAJEKARBUDI 

4 

Perkumpulan Praj&kabudi (singka 
tan dari Praja Eka Budaja Indone- 
sia) di Salatiga dalam  rapatnja jg 
baru2 ini diadakan telah mengambil 
keputusan. untuk merobah (reorgani 

iseer) dan menggiatkan (mengacti- 
veer) azas dan tudjuan  perkumpu- 

(lan, Antara lain akan menghimpun 
| tenaga2 ahli jg terdapat di Salatiga 
dan sekitarnja untuk mengembang- 
kan kebudajaan Indonesia. Sigera 
akan dimulai dengan Jatihan tarian? 

Djawa oleh anak2 dan disamping 

  

  

penjiaran | 

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. (ncurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 
malas dan kusut pikirannja. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

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

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

dan Rp. 25, 
Harus tambah 154 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG, 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: 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. 
    MARAK AURA KRIM an 

itu djuga diadakan peladjaran memu 
kul gamelan. Tempat untuk iatihan 
itu dirumah pak wali-kota, oleh ka 
rena dianggap letaknja ada ditengah 
tengah (centrum).  Prajekabudi se- 
djak berdirinja pada tahun jl. ada 
dibawah pimpinan sdr. Mr. R. Soe- 
kardjo. Banjaknja pengurus akan di 
tambahkan dengan beberapa orang 
peminat pula. 

BANJUMAS 
Pein on Unas una 

BELUM SELESAI SE- 
LURUHNJA. 

Menjambung berita tentang 
pembangunan djembatan Seraju 
antara desa Bokatedja dan Klam- 
pok, seterusnja dari fihak DPU 
Banjumas dikabarkan, bahwa 
djembatan tersebut belum selesai 
seluruhnja. Memang pada tanggai 
15 Okt. '53 disana diadakan se- 
dikit upatjara, tetapi itu tidak 
untuk meresmikan pembukaan 
djembatan tadi. Pada hari terse- 
but baru dihubungkan sadja ke- 
dua udjung djembatan tadi dgn 
bantuan tentara bagian Genie. 
Adapun jang mengerdjakan pem 
bangunannja ialah fihak  DPU 
Banjumas. 

  

——. DISERONGGOT BABI 
HUTAN. 

Peristiwa jang mengerikan telah 
terdjadi baru2 ini disawah desa Ka- 
lialang (Ungaran), dalam mana sc- 
Orang petani telah mendjadi korban. 

PeKAaDidE 3 el 

  

ARTI DAN MAKSUD GERAK- 
AN ,, TRITUNGGAL”. 

Berhubung dengan adanja pertanja 
maksud daripada gerakan ,,Tri Tung 

ga?” kini didapat keterangan, bahwa 
| S.P. Paku Alam, Wakil Kepala Dae 
rah Istimewa Jogjakarta, dalam dja- 
wabannja tertulis memberikan kete- 
rangan, bahwa gerakan ,,Tri Tunz- 

gal” merupakan suatu kesatuan tin- 
dakan dalam kerdja sama jang erat 
antara pihak militer, polisi dan pa- 
mongpradja jang ditudjukkan untuk 

mengatasi kekatjauan jang terdapat 
didaerah M.M.C. (Merapi Merbabu 
Complex).  Selandjutnja dinjatakan 
bahwa gerakan tsb diberi nama de- 
mikian, disesuaikan dengan maksud 
dan keadaan sedangkan sifatnja bu 

kan merupakan badan jang berdiri | 
"tersendiri. ' Dengan adanja gerakan ' 
tersebut, diharapkan jang gerakan 
menjelesaikan dan — mengembalikan 
keamanan bisa tertjapai dengan baik   Nama ,,Tri Tunggal” sifatnja dalam 

gerakannja tidak berbeda dengan ge 
rakan lain-lainnja mitsalnja di Bu- | 
miaju ada gerakan Banteng Raiders 
untuk menghadapi kekatjauan jang 
terdapat disana dan ,,Tri Tunggal" 
adalah semata-mata untuk daerah 
Jogjakarta. 

MOSI MENGENAI 
TRANSMIGRASI 

Dalam sidangnja pada tgl. 28 Okt. 
DPR Daerah Istimewa Jogjakarta 
telah menerima baik usul mosi me-   ngenai masaalah transmigrasi. Da- 

lam mosi tsb. ' DPR memutuskan 
mendesak kepada Pemerintah Pusat, 
agar supaja melaksanakan transmi-' 
grasi umum setjepat-tjepatnja,  se- 
dangkan Pemerintah Daerah diberi 
keleluasan untuk turut mengatur pe-   

  
  

   

    

berkali2 dari babi hutan, meniebab- 
ikan Pak Tjitro meninggai pada sa- 
at itu djuga. 

SUMBANGAN UTK. FONDS 
SANATORIUM NGAWEN. 

Dalam bulan September din Ok- 
tober 1953 jg baru lalu ini oleh Pa 

lang Merah Indonesia Tjabang Se- 
marang teiah di :erima sumbangan? 
untuk Fonds Sanaiorium Anak? di 
Ngawen sebagai berikut: 

Dari N.V. Mirandolie & Voute 
Smg. Rp 25,—, N.V. Klatensche 
Cult. My Smg. Rp 25—, S.P.K.N. 
Surakarta Rp 60,—, Uang kaleng 
Katjamatan2 Kaliwungu, Weleri dan 
Patebon Rp 179,39, Dari S.M.E.P. 
Negeri Semarang Rp 35,—, Uang 
kaleng S.R. Salatiga Rp 887,75, Ha 
sil pendjualan gedek bekas fancy- 
fair Salatiga Rp 50—, Uang ka- 
'leng S.R., Sek. Menengah Kota Be 
sar.Semarang Rp. 972,76. Komisi 
pendjualan sweepstake totalisator 
Tri Darma Rp 491,30, Dari Nj. 
Kwee Tjing Nio c/o N.V. Con- 
structie werkplaats de Vries Robbe 
Smg. Rp 50,— atau djumlah selu- 
ruhnja Rp 2776,20. 

KHONG KAUW HWEE 

Tiap2 hari Minggu sore, dari 
djam 16.30—18.30, Pegujuban 
Khong Kauw Hwee di Gg. Lombok 
60 mengadakan .tjeramah. Atjara da 
lam bulan Nopember 1953 sbb.: 

Tgl. 8: Soal tanja-djawab dipimpin 
sdr. Lie Ping Lien: tgl. 15: Tjera- 
mah ,,Peladjaran Khong Tjoe utk. 
Masjarakat” oleh sdr. Tjoa Tjiauw 
Liem, dan: ,,Ketenteraman bathin” 
oleh sdr. Kwee Ik Hoo: tgl. 22: »Ki 
tab Lungi fatsal 7 ajat 3”, oleh sdr. 
Tan Gwan Hien dan ,,Bahagia dan 
sengsara” oleh sdr. Tan Ngo Siang: 
tgl. 29: ,,Apakah jg penting itu?" 
oleh sdr. Lie Ping An dan ,,Kik But 
adalah langkah pertama” oleh sdr. 
Tan Bing Oe. 

JANG KITA TERIMA, 

  
Dari toko buku ,,Gunung Agung”, 

Kwitang 13 Djakarta, telah kita te- 
rima 4 buah buku, jalah: .Djiwa 
dan alam kanak2” I oleh Amir Ham 
zah Nasution, ,,Batjaan Angkatan 
Baru” IV oleh M.R. Dajoh Djaja- 
atmadja cs., ,,200 Tanja djawab ten- 
tang sastera Indonesia” susunan Us- 
man Effendi dan ,,Sasterawan?2 In- 
donesia” oleh Usman Effendi, 

Mengingat masih kurangnja buku? 
batjaan jang berguna pada dewasa 
ini, maka patutlah setiap orang, ter- 
utama para peladjar, memiliki buku? 
tersebut, jang isinja sangat berfae- 
dah untuk menambah pengetahuan. 
Buku2 tersebut dapat dipesan pada 
alamat diatas dengan harga  ma- 
sing2: Rp. 6—, Rp. 12.50, Rp. 7.— 
dan Rp. 13.—, Atas kiriman buku? 
tersebut diatas kita utjapkan terima 
kasih, 

  

Pada ketika itu petani tsb., pak 
Tjitroleksono sedang mm“ "angkul 
sawahnja dan dengan mer :dzk te- 
lah diseronggot oleh se babi j 
hutan. Pak Tjitro tidak bs”. csempa- ! 
tan untuk lari dan seronsgoian iang ! 

Ldan 3 orang gerombolan itu dapat 

laksanaannja. Seperti diketahui, me- 
nurut tjatatan achir tahun 1952, 
djumblah penduduk seluruhnja 1.913 
591 orang. Sedjiak beberapa waktu 
jl pemindahan penduduk dari dae- 
rah Jogjakarta telah mulai dilaku- 
kan a.l, ke Sumatera. Tapi peminda- 
han ini belum berdjalan lantjar, ka- 
rena peraturan? jang kurang lunak 
dari Djawatan Transmigrasi. 

MAGELANG 
GEROMBOLAN DIDAERAH 

TALUN. 
Seorang pradjurit TNI bersama 2 

Orang anggauta polisi pada tg. 27 
Oktober petang jl. ketika mengada- 
kan patroli didaerah Talun (Munti- 
lan), telah bertemu dengan 3 orang 
jang mentjurigakan. Waktu digele- 

dah, dengan tak terduga-duga mere- 
ka melawan dan melepaskan tembak 

an, jg mengakibatkan tewasnja pra- 
djurit TNI, bernama Soekirman. Ka 
rena hari gelap, maka tembakan2 ke 

dua orang anggauta polisi terhadap 
gerombolan, tidak ' membawa hasil 

  

melarikan diri. 
Berita terlambat menjatakan, bah 

wa didukuh Pending desa Pantjuran 
(Setjang) telah terdjadi penggedoran 
oleh seorang bersendjatakan pistol 
dirumah seorang penduduk. Pendja- 
hat jang berpakaian kuning itu telah 
menggondol harga benda tuan rumah 
seharga & Rp. 1000.-—. 

PERUMAHAN RAKJAT DI 
MAGELANG MULAI DIBELI 

SEWAKAN. 
Sepuluh diantara 11 perumahan 

rakjat di Potrosari (Magelang) jang 
telah selesai dibangun, kini sudah 
mulai dibeli-sewakan kepada rakjat 
dengan melalui Jajasan Kas Pemba 
ngunan Kota Magelang. Harga setiap 
rumah Rp. 17.850.—. Setelah 204 
dibajar tunai, sisanja dapat diangsur 
dalam djangka waktu paling lama 
20 tahun. Untuk melaksanakan ren 
tjana tahun 1952 mengenai pemba- 
ngunan telah menerima “beaja dari 
fihak atasan sebanjakR p. 252.000,—. 

Permintaan beaja untuk rentjana pe 
rumahan rakjat tahun 1953, kini se 
dang diadjukan. Pembangunan, baru 
akan diusahakan didekat Stadion Ti 
dar. 

DARI UANG GONI Rp. 2.000,-   MENDJADI Rp. 16.000.- 
Dengan modal pertama sebesar 

Rp. 2.000.— jang didapat dari hasil 
pendjualan karung goni (tempat gula 
distribusi), dikantor pemerintah dae 
rah kota Magelang 1/4 tahun jang 
lalu, telah didirikan sebuah koperasi 
konsumsi. Para pegawai jang mendja 
di anggauta diwadjibkan menabung 
setiap bulan menurut kekuatan ma- 
sing-masing. Koperasi tersebut kini 
sudah berhasil mengumpul modal se 
besar Rp. 16.000.—, Djumlah ang- 
"gautanja ada 109 orang. 
AMBARAWA | 
PERNJATAAN PERBEPBSI 
DP tjb. PERBEPBSI setelah mende 

ngar dan mempeladjari demonstrasi 
PERBEPBSI daerah Djakarta telah 
mengambil keputusan, mendesak ke 
pada DPR (Parlemen), supaja ma- 
Saalah tuntutan PERBEPBSI tsb sege 
ra dibitjarakan dalam sidang Parle 
"men dan mengharapkan penjelesaian 
sebagaimana mestinja. | 

  

PAMERAN. 
Pada tgl. 2 Nopember 1953, djam 

9 pagi, pameran barang2 hasil pe-j 
kerdjaan tangan — kaum terpendjara 
dari daerah Pati, Semarang, Peku- 
longan dan Tjirebon telah diresmi- 
kan dengan mendapat perhatian du: 
ri pelbagai kalangan instansi mau- '   pun para undangan, 

  

a
a
 

Siasat Recu Palsu 
Suatu Penipuan Jg Litjin-Rp 1860 Amblas 

KALAU DEWASA ini orang kurang berhati-hati dalam men 
tjari keuntungan, maka dengan mudah orang akan tergelintjir 
dalam djurang jang sengadja digali oleh kaum penipu. Dan bagi 

a kaum penipu sendiri tentunj engan tidak segan? setiap waktu 
mentjari orang jang sekiranja dapat didjadikan korban. Demikian 
lah telah terdjadi peristiwa penipuan baru? ini 
ngan, dalam mana seorang pedagang beras bernama Hd. 

di Pasar Pekalo- 
telah 

djadi korban dan menderita kerugian uang sedjumlah Rp. 1860.-—. 
Orang jang melakukan penipuan adalah seorang Tionghoa jang 
mengaku pedagang dari Purwokerto. i 

dapat diterangkan sebagai berikut: itu melakukan rolnja, 

Semula pedagang Tionghoa itu 
mengaku dari Purwokerto , de- 
ngan membawa beras 32 karung 
dan gula pasir 18 karung. Ba- 
rang2 ini katanja masih  disim- 
pan dalam Gudang Setasiun Pe- 
kalongan dan “akan dikirimkan 
kepada pedagang hasil bumi ber- 
nama H.A. Setelah beberapa hari 
mentjari H.A. tidak ketemu, Ti- 
onghoa itu kemudian akan men- 
djual barang2nja tsb. kepada Hd. 
pedagang di Pasar Pekalongan 
Setelah tawar menawar tentang 
harga jang disertai djuga dengan 
tjontoh2 beras dan gula, . maka 
djadilah barang2 jang ada digu- 
dang setasiun itu dibeli oleh Hd. 
Kemudian Tionghoa tadi bersa- 
ma dengan Hd. pergi kesetasiun. 
Uang sedjumlah Rp.1860,— di- 
berikan kepada Tionghoa itu jg. 
kemudian masuk kedalam seta- 
siun, untuk membajar ongkos pe 
ngangkutan. Beberapa menit ke 
mudian, ia keluar lagi dan mem- 
berikan regu kepada Hd., sebagai 
tanda bahwa uangnja telah dite- 
rima oleh fihak setasiun, guna 
ongkos pengangkutan barang2 
tsb. Tionghoa itu menerangkan, 
bahwa ja masih harus tambah 
Rp.10.— lagi, karena ongkos pe 
ngangkutan berdjumlah Rp. 
1870,— seperti apa jang tertjan- 
tum dalam regu itu. Dengan  ti- 
dak diteliti lebih dahulu, recu stu 
dengan begitu sadja terus dima- 
sukkan dalam sakunja Hd. 

Kemudian Tionghoa bersama 
Hd. terus pergi mentjari truck 
untuk pengangkutan selandjut- 
nja. Djadilah mereka mendapat 
kan 2 buah truck. Dalam menu 
dju kegudang setasiun, truck per 
tama dinaiki oleh Tionghoa tadi, 
dan truck jang kedua dinaiki 
oleh Hd. Berhubung iring-iringan 
truck ini agak djauh  djaraknja 
dan melalui tikungan, Tionghoa 
jang naik truck pertama tadi 
minta diturunkan di Aloon2, 
truck disuruh berdjalan terus, 
dan Tionghoa tadi akan menusul 
sendiri nanti kegudang setasiun. 
Tetapi apa latjur, setelah Hd. 
sampai digudang setasiun dengan 
trucknja, Tionghoa tadi ditunggu 
tunggu dan tidak kelihatan 
udjung hidungnja. Setelah diurus 
lebih landjut, barulah Hd. menge 
tahui, bahwa ia tertipu. Dan regu 
penerimaan uang jang dikatakan 
dari fihak setasiun tadi, ternjata 
hanja sobekan dari formulier fak 
tur jang tidak terpakai lagi, dan 
ditulis sendiri oleh Tionghoa tadi. 
Hal ini kemudian. oleh Hd. dise 
rahkan kepada fihak jang berwa 
djib,- agar dapat. diusut lebih. lan 
djut, 

SOLO 
DEMONSTRASI 

Atas initiatief IPPI tjb. Kota Be- 
sar Surakarta baru2 ini dalam ra- 
patnja dengan organisasi2 peladjar. 
pemuda serta ketua2 umum Sekolah 
Landjutan Menengah dan Atas te- 
lah memutuskan untuk menuntut ke 
pada Pemerintah supaja harga buku? 

sekolah diturunkan dsb.-nja pula. 
Untuk menguatkan keputusan tadi. 
maka pada tgl. 7 Nopember j.a.d. 
akan diadakan demonstrasi jang ter- 
atur. 

DJEPARA 
KONPERENSI PETANI 

Bahwa belum lama ini Persatuan 
Tani Nasional Indonesia (Petani) 
Tjabang Djepara telah mengadakan 

konperensinja jg dihadliri dari sege- 
nap anggauta?nja dan utusan. dari 
masing2 Ranting daerah Djepara da 
lam konperensi tsb antara lain te- 

lah memutuskan -menetapkan susu- 

nan pengurus Dewan Tjabang jg di 
ketuai: Sdr. Margono . Sastrodarmo- 

djo, Wk. Ketua: Sir. . Danoewijoto, 
Panitera: Sukadir, Bendahara: Sdr. 
Kusumoprawiro,  Pembantu2: Kjai 
Fakih cs. 

Susunan tsb terbagi daftam  bagi- 

an2 dan/atau seksi2 sesuai menurut 
kebutuhan. 

Selandjutnja rapat Pengurus tsb 
akan menindjau berbagai masaalah 

jg timbul dalam Ranting2nja kearah 
usaha penjelesaian. 

LEMBAGA SENI UKIR. 
Baru2 ini di Djepara telah didiri- 

kan ,,Lembaga Seni Ukir”.  Azas 
dan tudjuan Lembaga Seni Ukir ini 
jalah berusaha utk memelihara, mem 
perkembangkan dan mempertinggi 
mutu seni Ukir Djepara. Utk menda 
pat hasil sebagaimana jg ditjita2kan, 
maka diharap akan bantuan dan per 

hatian seperlunja. Segala sesuatu 
mengenai usaha tsb diatas dapat ber 
hubungan dengan Secretariaat Lem- 
baga, di alamatkan pada Kantor Pe 
merintah Daerah Kabupaten Dje- 
para. 

Sebagai susunan Pengurus Lemba 
ga Seni Ukir sbb: Pelindung: Sdr. 
Sujoto Sastrowardojo, Ketua: Abdul 
Goni, Wk. Ketua: Mangunwisas- 
tro, Panitera: Wasito, Keuangan: 
1. Sdr. M. Darman, 2. Sdr. R. Su: 

  

  

Bagaimana beraninja penipu 

  

SEPAKBOLA | PATI. 
Pertandingan sepakbola di i 

jang berlangsung dilapangan Wedari 
djaksa pada tgl. 1 Nopember 1953 
antara Kes. Tri Djaja Smg. dan Kes. 

Pati 

Wedaridjaksa Pati berachir untuk 
kemenangannja Tri Djaja 2-—0. 

4 REKORD DUNIA BARU 
ATHLETIEK DITJIPTAKAN. 
Pada perlombaan athletik di Houst 

ka (Bohemia) hari Minggu, telah di 
petjahkan 4 rekor baru, demikian 

pek lari 6 mil dengan waktu 28 me 
nit 8,4 detik, telah mematahkan re 
kor lama atas nama Gordon Piris 
dengan waktu 28 menit 19.4 detik. 
Dan rekor 10.000 atas nama Zato- 
pek telah dipetjahkan lagi olehnja 
sendiri dengan waktu 29 menit 1,6 
detik, sedang rekor lama atas nama 

lah 29 menit 2.6 detik. 

Dolozal Booke telah mentjiptakan 
rekor baru djalan dengan waktu 1 
djam 7 menit 54 detik untuk djarak 
15 KM. rekor lama adalah 1 djam 
8 menit 28 detik atas nama Paraschi 
vescu dari Rumania, dan iapun telah 
mentjiptakan rekor baru bagi djalan 
20.000 M dengan waktu 1 djam 30 

menit 26.4 detik, sedang rekor lama 
atas nama John Mikaelson dari Swe 
dia adalah 1 djam 30 menit 28.4 de- 
tik. 

TJEKOSLOWAKIA DIM 
KEDJUARAAN DUNIA, 

Berkat kemenangan 1 — @ atas 
Rumania, Tjekoslowakia kini telah 
berhasil memasuki tingkatan finale 
turnoi sepakbola merebut kedjuaraan 
dunia jang akan dilangsungkan pa- 
da bin. Djuni tahun depan di Swiss. 
Pertandingan tersebut dihadiri oleh 
lebih dari 80.000 orang penonton. 
Permainan Tjekoslowakia adalah le 
bih unggul daripada lawannja. Da- 
lam menit ke-28 didalam bagian 
pertandingan jang pertama, Sasranek 
mentjetak goal jang satu2nja dida- 
lam pertandingan ini.. 
Didalam bagian kedua, Rumania 

mentjoba mengedjar kekurangannya 
akan tetapi berkat pekerdjaan pen- 
djaga gawangnja, Dolejsi, Tjekbslo- 
wakia keluar djuga sebagai peme- 
nang. 
Tjekoslowakia berada dalam satu 

golongan bersama Rumania dan But 
garia. Pertandingan — Tjekoslowakia 
— Bulgaria masih harus dilangsung 
kan, akan tetapi pertandingan ini ti 
dak mempunjai pengaruh lagi. 
REKOR RENANG DUNIA BA 
RU 400 METER MEPDLEY. 
Perenang Swedia Jan Andsberg di 

Stockholm telah mentjapai rekor du 

ngan waktu 5 menit 31.8 detik. 
Rekor jang lema berada ditangan 

Etessi Ketossi dari Hongaria dengan 
waktu 5 menit 32.1 detik. 

' Nomor 400 meter medley itu ter 
diri dari 100 gaja bebas, 100 meter 
gaja dada, 100 meter gaja kupu2 
dan 100 meter gaja punggung. 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang, 5 Nop. 1953: 
Djam 06.10 Njanjian Sam Saimun 

dan Sal Saulius: 06.45 Orkes Guy 
Lombardo: 07.15 Red Foley & Ge- 
orge Margan: 07.30 Aneka langgam: 
12.05. Serba ringan: 12.30 Untuk 
Kaum Wanita: 13.15 Siteran siang 
oleh Karawitan Studio: 13.40 Site- 
ran siang (landjutan): 17.05 Lagu 
kanak2:. 17.10 Dongengan kanak2: 
17.45 Lagu2 ta' bersjair: 18.15 Tan- 
20, 18.30 Irama Sendja hid. Suara 
Remadja: 19.30 Peladjaran Gending: 
20.30 Mimbar Islam: 20.45 Njanjian 
S. Albar: 21.15 Irama Hawaii: 21.45 
Petikan dari film Malaya: 22.20 
Krontjong Aseli hidangan Tossema: 
23.00 Tutup. 

Surakarta, S5 Nop. 1953: 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Lagu2 
dari lajar putih: 12.45 Hiburan si- 
ang oleh O.R.J.: 13.45 Musik Rua- 
ngan: 14.00 Tionghoa modern: 14.15 
"Caunt Basie dengan orkesnja: 17.05 
Dunia kanak2: 17.45 Mimbar Is- 
lam: 18.15 Rajuan Sunda: 19.30 
Lagu2 Indonesia populer: 20.30 The 
Moon Island: 21.20 Lagu2 Harmo- 
nium oleh orkes Penghibur “Hati: 
22.15 Siteran lengkap: 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 5 Nop. 1953: 
Djam 06.10 Kliningan Bali: 06.30 

Varia Nusantara: 06.40 The Bell 
Sisters, Four Brothers dan lain ra- 
juan bersama: 07.15 Orkes Morton 
Gould: 07.30 Sam Saimun, Sumiati, 
Erwani d.LI.: 10.00 Ujon2 dari Puro 
Paku Alaman: 12.00 Beberapa hi- 
dangan orkes besar: 12.30 Langgam 
merdu oleh Didi, Nien dk 
Tionghoa modern dalam irama Tan: 
20 dan Wals: 13.40 Xavier Cugat 
dengan orkesnja: 14.00 Hidangan si- 
ang oleh O.K. Muda Djelita: 17.00 
Gelanggang Podomoro: 17.45 Arab 
instrumental: 17.55 Pengadjian: 18.30 

menurut AFP dari Wina. Emil Zato-. 

nja ditjiptakan pada tahun 1950 'ada- 

nia baru untuk 400 meter medley de . 

|Jamnja tg. 24-25 Okt. 1953 telah di 

mario, Bag. Tehnik: Sdr. Djoemadi. 

PEKALONGAN 
MALAM GEMBIRA PANDU 

RAKJAT. 
Baru2 ini Pandu Rakjat Tjabang 

Pekalongan telah kedatangan tamu 
dari Pandu Rakjat Tjabang Tegal 
sedjumlah 213 anak terdiri — dari 
Pandu Putra dan putri. Pada ma- 

Taman Harapan Bangsa: 19.15 Tin- 
djauan mingguan ekonomi: 19.40 

  

21.30 Motjopat: 23.30 Tutup. 

TJIREBON 
KURSUS TANI Di 

PESANTREN 
Pada tgl. 23 Oktober 1953 atas 

usaha Djawatan2 Pertanian dan 
Penerangan  Ketjamatan, telah 
dimulai pembukaan kursus tani 
dipesantren desa Mertapada ku- 
lon Ketjamatan Astanadjapura. 
Djumlah jang turut kursus dari 
para santri itu adalah 50 orang, 
Peladjaran jang diberikan berupa 
pembikinan — rabuk hidjau, tata 

" jara menjangkul, menanam dsb, 

  
langsungkan malam api-unggun  di- 
lapangan IPINDO Pekalongan — de- 
ngan dihadliri pula oleh seluruh or- 
ganisasi kepanduan  sewilajah Kota 
Besar Pekalongan. Pada tg. 25 Okt. 
1953 sebagai hari penghabisan, te- 
lah dilangsungkan djuga perlombaan 
mentjari tanda tapak dengan keme- 
nangan dipegang oleh Pandu Rakjat 
Bumiaju. 

Lagu2 baru oleh O.RJ.: 20.30 Hi- 
dangan O.R.J.: 21.15 Mimbar Islam: 
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MADJU MUNDURNJA RUMANIA sekarang ini sebenarnja tergantung pada dua orang sa- 

dwitunggal dalam pemerintahan Rumania dan merupakan dja jang merupakan 
pada waktu ini. Mereka itu 
memegang peranan 
dan pemerintahan jang 
pemimpin dari kaum 
um buruh jang sec 
tahan pada waktu itu. 

  

Unifikasi 
Korea 

2 Bulan Sesudah Kon- 

perensi Politik? 

KALANGAN? PBB jang lajak me- 
ngetahui di Pan Mun Jom hari 
Minggu meramalkan, bahwa apabila 
konperensi perdamaian Korea dapat 
dilangsungkan maka dalam tempo 
dua bulan hendaknja dapat terwu- 
djud suatu unifikasi Korea, karena 
Xalau tidak demikian maka dichawa- 
“kan Korea Selatan akan melantjar- 

' Mpeperangan baru. Peringatan ini 
Ng beberapa djam sebelum para 

Utara dan PBB jang de- 
ini menghadapi djalan buntu 
'kngi pembitjaraan2 m 

ctudju kalinja guna menda- 

  

   

    

    

   

  

    

    

   

    

    

    
   

    

  

    

  

pat konferensi politik me- 
orea. 
h enam hari berunding 
keputusan tampaknja de- 

PBB, Arthur Dean dan 
Utara belum djuga 
menentukan - soal apa 

eka harus lebih dulu di- 

“(ngkan dalam konferensi 
pendahuluan ini. Penin- 
g biasanja mengetahui 

bahwa harapan 
kemadjuan2 

minggu ini  tampaknja 

kali. Sebagian besar ka- 
" PBB pada umumnja 

apat, bahwa perundingan 
uluan sekarang ini sedi- 

akan memakan waktu 
minggu lagi, hal mana 
erarti bahwa konferensi 
paling tjepat baru dapat 

  

(Oleh: Soegiona) . 

jalah Dr. Petrogroza dan Ch. Cheorghiu Dej jang keduanja 
penting dalamrevolusi di Rumania guna membongkar 

bersifat feodal. Dr. Petro Groza jang sudah landjut usianja itu 
tani di Rumania, sedang Ch. Cheorghiu Dej adalah pemimpin golongan ka- 

sedjak pemerin tahan feodal merupakan penentang jang kuat terhadap pemeria 

| derada Dalam 

tokoh-tokoh — kuat 
adalah 

struktuur — masjarakat 

Rumania guna menuntut perbaikan 

3 . Ea £ 
Pemogokan kaum buruh pada ta- dja sama dan dapat memelihara 

hun 1923 setjara besar-besaran di keutuhan 
rakjat Rumania. 

nasib, adalah pula dipimpin oleh 

kesatuan - dikalangan 

|Ch. Cheorginu Dej dengan berachir 
ribuan kaum buruh meringkuk di- 
dalam pendjara diantaranya Ch. Che- 
orgiu Dej sendiri. 

Selain ia sebagai pemimpin gera- 
kan buruh, djuga ia adalah pelopor 
dari pada gerakan komunis di Ru- 
mani jang diorganisir olehnia sedjak 
tahun 1923, 

Selama ia berada didalam pendia- 
ra iapun tetap memimpin gerakan 
komunis hingga pada saat djatuhnja 
pemerintahan feodal. 

Kedua tokoh tersebut untuk Ru- 
mania sekarang ini djuga  merupa- 
kan lambang kesatuan antara golo- 
ngan buruh dan tani, dimana kedua 
golongan ini merupakan satu kekua- 
tan jang tidak dapat dipisah-pisah- 
kan guna menudju tijita-ijita komu- 
nisme di Rumania. Oleh karena itu 
pula didalam konstitusi Rumania di: 

sebutkan, bahwa negara Rumania 
“fadalah negara kaum pekerdja, jang 

tegasnja kaum pekerdja itu 
dari buruh dan tani. 

Pada waktu belakangan ini jaitu 
sedjak diterimanja rentjana Konsti- 
tusi baru dari negara Rumania jang 
disjahkan oleh Madjlis tertinggi pa- 

da tg. 24 September 1952, “nama 
Cheorgiu Dej mendjadi makin po- 
puler dikalangan rakjat Rumania, 
jaitu setelah ia mendapat kehorma- 
tan memegang tampuk pemerinta: 
han sebagai perdana menteri. 
Nama Cheorgiu Dej selalu di: 

utjapkan oleh orang dimana mereka 
berada, sehingga nama Dr. Petro- 
groza sebagai presiden sekarang se- 
olah-olah tidak populer lagi. 
Mungkin hal demikian disebabkan 

sifat funksi mereka. Cheorgiu Dei 
sebagai perdana menteri jang pzker- 
djaannja setjara langsung berhada- 
pan dengan rakjat sedang Petrogro- 

terdiri 

Kedudukan Cheorgiu Dej di- 
mata rakjat Rumania memang 
lebih penting dari pada Petrogro 
za, sebab nasib rakjat Rumania 
boleh dikatakan terletak pada 
Cheorgiu Dej sebagai perdana 
menteri. Pula Cheorgiu Dej dipan 
dang sebagai seorang pembela | 
kaum buruh jang benar2 dapat 
dipertjaja, sesuai dengan kehen- 
dak kaum Buruh di Rumania. 
Djuga mengingat bahwa ia ada- 
lah salah seorang pendukung ko- 
munisme di Rumania jang ter 
kemuka, bahkan salah - seorang 
jang berpendirian tegas, bahwa 
Rumania harus mendjadi negara 
sosialis seperti Sovjet Russia. 
Oleh karena itu pula ia adalah 
seorang jang dengan tegas-tegas 
membentji Amerika jang menurut 
pandangannja adalah sebagai im 
perialis dan kapitalis. 

Tidak akan djadi ,,Tito” | 
ke-1. 

| Mengingat betapa kuat pendirian 
Cheorgiu Dej terhadap ' Amerika, 
maka mustahillah bahwa selama ia 
masih hidup dan memegang kekua- 
saan,. Rumania akan melepaskan hu- 
bungan jang erat dari Sovjet Russia. 
Menurut saja ia tidak mungkin akan 
mendjadi Tito kedua, bahkan tidak 
mungkin bahwa Rumania sekarang 
ini dalam aktiviteitnja baik dalam 
lapangan2 politik, militer dan eko- 
nomi, melepas dari petundjuk2 dari 
Moskow. 3 

Pendirian setjara tegas dari Che- 
orgiu Dej itu digoreskan pula dida- 
lam  preamble Konstitusi Rumania 

baru jang menjatakan: Bahwa Ru- 
mania timbul atas bantuan jang se- 
besar-besarnja dari Sovjet Russia de- 

ngan memerdekakan Rumania dari 
tangan Fasis Djerman. 

  

Terbang...   
  

  
Perilana menteri India, Pandit Nehru, selain terkenal sebagai seorang 

achli ericket, mempunjat hobby lain jaitu terbang-melunijur. Disini tam- 

pak beliau dengan instrekturnja sedang mentjoba sebuah pesawat pe- 

luntjur baru. 

Tugas Mukarto Di USA 
Mempererat Hubungan Dim Lapangan 

Politik Dan Ekonomi 

DUTABESAR INDONESIA di Amerika Serikat, Mukarto Notowi- 

Gigdo, mengatakan, bahwa presiden Eisenhower adalah ,,orang jang sa- 

ngat ramah tamah” dan menjatakan selandjutnja, bahwa ,,ia sangat ka- 

oum akan keperibadian Eisenhower”. Pernjataan ini dikemukakan oleh 

Mukarto kepada koresponden Pl-Aneta di Amerika, segera setelah Mu- 

karto menjerahkan surat? kepertjajaannja kepada kepala negara Amerika 

sebagai dutabesar Indonesia jang kedua di Amerika Serikat. Sebagaimana 

biasa upatjara ini hanja berlangsung singkat sadja, sebenarnja hanja 10 

menit dan sama sekali tidak dilangsungkan dalam suasana setjara be- 

sar2an, : 

  

wab olehnja dengan menundjuk- 

kan akan laporan2 tahunan dari 
maskapai2 perkebunan Belanda 
jang terbesar di Indonesia se- 

Ketika menjerahkan surat ke- 
pertjajaannja itu, Mukarto me: 
ngenakan pakaian sederhana jg. 
berwarna biru muda sedangkan 
Eisenhower mengenakan pakaian perti HVA, De Factorij, Avros 

kelabu muda jang kerap kali,dan sebagainja, dengan maksud 

dapat dilihat dalam filmjournal2. |untuk menundjukkan bahwa pro- 
Mukarto disertai oleh kepala' duksi di Indonesia memperlihat- | 

protokol kementerian luar nege- kan garis meningkat dan bahwa 

   

Islam Tolerant Thd Lain. Agama 
i | Tidak Ada Paksaan Dalam Islam: Ke-| 

terangan Mr. Jusuf 
ANGGOTA DPP Masjumi, mr Jusuf Wibisono, menerangkan ke- 

"Tpada Pi-Aneta, bahwa praktek? jang didjalankan oleh gerombolan? — 
jang menamakan dirinja hendak mendirikan negara Islam — di Paloppo 

baru2 ini terhadap ummat Keristen, adalah bertentangan keras dengan 
adjaran Islam dan harus disalahkan. Didalam suatu negara Islam, seperti 
jang dikehendaki oleh Masjumi, demikian Jusuf Wibisono, kemerdekaan 
memeluk agama harus didjamin oleh negara. Dalam hubungan ini ia me- 
nundjukkan kepada strijdprogram Masjumi, jang telah diterima oleh kong- 

tes Masjumi jang terachir, 

Didalam bab ,,Kenegaraan” pada 
pasal 2 terdapat ketentuan jang ber- 
ikut: ,,Sesuai dengan adjaran Islam, 

  

'tele recht) jang harus didjamin oleh 

agkan pada awal bulan 
ser. (UP).     

   

    

za hanja merupakan simbool 
pada kesatuan rakjat Rumania 

  

DJASA ' PERDJOA- 
, MELAWAN PERANG 
»  KUMAN. 

“RRT ,,NCNA” hari Ming 

siden itu 

(Grand National 

darj 
be- 

laka, jang kedudukannja sebagai pre- 

hanja karena kedudukan 
dia sebagai ketua Madjlis tertinggi 

Assembley). Dan 

    
   
   

    

    

m sebuah siaran radio 
mkan bahwa 470 orang 
dari Dinas Kesehatan 

ah mendapat pengharga 
pekerdjaan mereka dalam 
gan melawan wabah2 jg 

drak an karena disebarkan 
oleh peperangan kuman. Tanda2 
djasa itu telah diberikan oleh Biro 
Dewan Perwakilan Rakjat Repu- 
blik Demokrasi Korea. 

1 

  

TANAH LONGSOR. 

Djum'at mengantjam akan mendie- 
pit dusun Calobria, Parpagliati, de- 
kat Catanzaro, dikala hudjan menje 
babkan gugurnja tanah dan padas 
jang kemudian bergerak menudju ke 
bawah. Penduduk? dusun itu diung- 
sikan. 

Sebagian dari sebuah dusun pegu 

nungan lainnja, Mausereto, djuga di 

ungsikan karena tanah diatas mana 

rumah-rumah didesa-desa itu di- 

bangun, telah longsor. Setjara tidak 

resmi telah ditaksir, bahwa djumlah 

kerugian jang diderita selama ban- 

djir minggu jang lalu kurang 

mengingat pula bahwa Cheorgiu Dej 
sebagai tenaga jang tjakap dan ma- 
sih muda pula, memiliki sedjarah 
perdjoangan jang dianggap oleh 
rakjat Rumania sangat berdjasa. 

.Stalin”-nja Rumania. 
Cheorgiu Dej ini boleh di- 

ibaratkan sebagai ,,Stalin”-nja Ru 
mania, jang mempunjai pengaruh 
besar terhadap kaum buruh di 
Rumania. Di pabrik2 dan ditem- 
'pat-tempat bekerdja pasti ada   

Lereng padas sebuah gunung hari kumpul. 
i 

1 

i 
i 

' 

gambar Cheorgiu Dej digantung 
kan dikamar2 pemimpin pabrik 
atau ditempat2 para buruh ber 

Malahan jang sangat 
mengherankan saja jalah dimana 
gambar Cheorgiu Dej itu dipa- 
sang, disamping itu pula dipasang 
gambar Stalin, sedang gambar 
presiden Petrogroza sendiri dja 
rang saja lihat dipasang dipabrik 

| pabrik :iau tempat2 pertemuan 
bersama-sama gambar Cheorgiu 
Dej. Gambar Petrogroza banjak 
dipasang dirumah2 pertemuan 
kaum tani atau dikantor-kantor 
pemerintah. 

Meskipun nampaknja ada per 
lebih lombaan antara pihak Cheorgiu 

Terang, betapa besar pernjata- 
an rasa terimakasih dari Rakjat 
Rumania itu kepada djasa-djasa 
Sovjet Russia, jang dipandangnja 
sebagai pahlawan dalam .gerakan 
memerdekakan negara-negara Ero 
pa Timur dari Fasis Djerman. 
Buat rakjat Rumania hal demiki- 
an tidaklah mengherankan lagi, 
karena penderitaan jang dialami 
oleh rakjat selama penduduk 
Djerman sangatlah besarnja, 'se- 
hingga sudah semestinja apabila 
dengan dimerdekakannja ' Ruma 
nia oleh Tentara Sovjet Russia 
itu merupakan sinar kebahagiaan 
bagi Rumania jang tidak akan 
kundjung padam. 

Berdasarkan pernjataan-pernja 
taan Cheorgiu Dej sendiri ketika 
ia membatjakan naskah Konsti- 
tusi Rumania baru pada tg.24/ 
September 1952 didepan Madjlis 
Tertinggi, maka berarti bahwa 

ri Amerika Serikat, John 
monds kekamar-bekerdja Eisen- 
hower. Ketika  Mukarto mema- 
suki kamar tersebut, dengan se- 
njuman jang lebar Eisenhower 
berdiri dari kursinja untuk me- 
njambut kedatangan  tamunja 

Sim- | maskapai2 perkebunan tersebut 

dalam tahun jang lampau dapat 
memberikan dividen2. jang luma- 

jan kepada para pemegang sa- 

iham2nja. 
Mukarto selandjutnja menjata- 

kan pendapatnja, bahwa ialah 

jatas keputusan presiden Eisen- 

dari Indonesia itu. Antara kedua 
pembesar tersebut adalah perte- 
muan jang pertama kalinja dan 
bagi Mukarto sendiri adalah un- 

merupakan tjara jang sebaik- 

baiknja untuk mendjelaskan 
kepada bangsa Amerika supaja 

mereka menanam modalnja di 

  tuk pertama kalinja pula ia se- | Indonesia. 
bagai dutabesar mengundjungi Ka! 
Gedung Putih. itu. 1 | Indonesia dan PBB. 

Setelah kedua belah fihak ma-!. Atas pertanjaan mengenai peranan ta : 
sing2 mengutjapkan pidato pro- Dagang urea dalam pe- 
tokolnja, Mukarto menerangkan kerdjaan2 2 Mukarto menerang- | 
kepada Eisenhower, bahwa peme- ai dalam hal "#penyaan 

Mintah enandonesia . sangat Puas si jang bebas dan bahwa usaha? 
Indonesia jang terpenting diarahkan 
dalam lapangan perekonomian. ,,Saja 

ertjaj bahwa pekerdjaan? kita 
al panitya ekonomi PBB, mulai 

narik perhatian dari delegasi2 ne- 

hower untuk mengirimkan wakil 
presiden Nixon ke Indonesia da- 

lam perdjalanannja mengundju- 
ngi negara2 Asia. £   Sovjet Russia akan tetap mempu 

njai kawan jang setia jang tidak 
akan mudah dipengaruhi oleh 
Amerika. : 

Hilang semua korupsi. 
Pengaruh jg besar dari Cheor- 

ghiu Dej ini dapat saja buktikan . 
sendiri ketika ia ' mengundjungi 
demonstrasi penerbangan jang di 
lakukan oleh penerbang2 muda. 
Ketika ia tiba dipanggung ia men 
dapat tepuk tangan jang riuh dari 
publik jang pada waktu itu me 

Mukarto tentang tugasnja. gara? lainnja”, demikian Mukarto jg. 
Setelah mengundjungi Gedung Pu- selandjutnja mengatakan: ,,Kita tetap 

tih, untuk sementara waktu Mukarte mendjauhkan diri dari semua perten- 
menghadapi para  djuru-potret pers tangan2 perang dingin dan tidak tu- 
jang pada umumnja tidak diperkenan- ut serta dalam perdebatan? menge- 
kan mengambil gambar2 didalam Ge- pai masalah ini”. : 
dung Putih. -Hanja pada saat? jang 
luar biasa sadja diadakan penjimpa- 
ngan daripada peraturan ini. 

Setibanja dikediamanja di Tilden 
Road, Mukarto menerangkan kepada 
koresponden PlI-Aneta, bahwa tugas- 
nja sebagai dutabesar Indonesia di 
Amerika Serikat terutama terletak 

Ke Mexico. 

Mukarto jang merangkap pula du- 
tabesar IIndonesia untuk Mexico, 
dalam bulan Nopember ini akan 
berangkat dengan pesawat terbang 
ke Mexico City untuk menjerahkan 

14.000 djuta lire, atau kurang lebih, Dej dengan pihak Petrogroza, na 
Imun kedua orang ini dapat beker £ 8.005.00. 

  

ketika ia meninggalkan tempat rangkannja, bahwa ia akan berusaha 

Se bentar kerana. - Ta untuk mempererat hubungan antara 
/ La 3 5 ' kedua negara tersebut dan mengenai 

Tjotjokkah Nomor Tuna ? putik, Kesederhanaan" Cheors Iapangan 'ekanomi untuk memupuk 
1 atia merika supaj 

, perbesar kepertjajaan rakjat Ru N anlaa di tegalan” T Ta 

7127 157226 |mania terhadap pemerintahan jg Atas pertanjaan, apakah jang 
244? ae TP SEM ANG) Pn Tang Na 254768 I|dipimpinnja. Jang terang jalah, pertama-tama  diadjukan oleh 

4 535041 269249 141967 183641 bahwa sekarang ini selama ia orang2 Amerika kepadanja, Mu- 
i - 5 453 55950 memegang tampuk pimpinan pe ,karto menerangkan, bahwa ke- 

152039 Lebar 597426 139770 2923 183006 203045 274012 |merintahan, tidak lagi terdapat fbanjakan dari pertanjaan2 jang 

277407 216610 29446 21498304046 27498 94265 236243 |Korupsi dikalangan pemerintahan | diadjukan kepadanja itu adalah 
: Rp. 5.000 263529 268573 253032 247911 (sebagaimana pernah terdjadi pa mengenai hasil2 dan ' produksi 
228300 151162 558191 413471281885 145703 150725 61502 |da pemerintahan jang sudah2. Indonesia. Dalam hubungan ini 

254532 1. 284686 234100 17236 85553| Rupa2-nja Cheorghiu Dej te- | Mukarto menambahkan, bahwa 
NN 5492632 293893 65242 211543 |lah berhasil membasmi korupsi pertanjaan2 itu biasanja . didja- 

Rp. 1.000 128352 200112 307761 271321 jang selama 2 2 aa at 
G3 247501 132A33 2361501 135531 MU Ogoa8 232011 (eopsnn, Pen SA : 

7250 172872 233960 285314 1135146 263547 80979 298463 jinilah sudah barang tentu mem- br 5. An ega per 
549498 271855 39126 1996691292502 108269 72891 196096 |pertebal kejakinan rakjat atas |sahabatan dengan Russia seperti 

" 231767 167425 293098 161639 |194163 218173 173767 263689 |pimpinannja. $ s5 sekarang ini. 

Ta 10534 ,, 116 100053. 287125 | senang Dean Mam Manja kanta tampe 
149105 209529. 93352 30 . , $ i - 

: Russia. 
.. 500.— 183368 301266 226887 29601 (sekarang belum muntjul tenaga ran 

129601 Len IA “99663 »59387 1286885 243783 50312 141944 |jang tjakap dan berpengaruh) Memang pemuda-pemuda dan 

35668 178742 250244 146575 1248393 302020 223939 260275 (besar seperti Cheorgiu Dej jang janak-anak Rumania rupa2-nja te 
22887 141486 45310 1093681 73567 73649 173653 101708 | dapat menggantikan kedudukan- |lah mempunjai pengertian jg da 

228584 114976 85193 486501102856 268201 255201 290741 |nja. Meskipun demikian, namun |lam apa arti persahabatan dengan 

104121 109048 304598 225947! 96071 104108 187912 215940 ia telah berhasil menanam kader |Sovjet Russia. Dan untuk mem 

30510 100097 16687 1763101101881 282755 11025 191415 |kader dikalangan rakjat 'Ruma- | pererat persahabatan antara — Ru 

191783 212085 19708 1713061185864 32495 271120 120927 | nia, dengan maksud untuk mena |mania-Russia ini rupa2-nja ba 

261515 184549 161730 2339801143468 201356 145739 286579 |namkan sedalam-dalamnja benih |njak gadis-gadis Rumania ” jang 
187581 168359 44598 2712671261797 293075 62333 11646 |sosialisme dikalangan rakjat Ru- kawin dengan pemuda2 Russia 

300385 115591 195409 121464 505324 173479 69158 262781 | mania, sehingga apabila sewaktu |atau sebaliknja. Banjak anak2 jg 

120856 198748 26934 156094 1276269 189643 169340 70924 waktu ia tidak lagi dapat meme (saja dapati ketika saja berada di 

182079 303108 69921 2270531203375 199322 122131 73758 gang kekuasaan, dapatlah tana- | Rumania itu jalah anak keturu- 

120015 NN NAN NO 5004 TOOL aeaga NA Kar Ung jal Ta aa me Nak Pat adal satu ikatan darah 635 233455 ai J b : , 105905 185295 294635 233455 247426 236464 23517 NOsuS itur masjarakat dan pemerintahan jang tidak mudah diputuskan de ' 
237610 167709 81370 283223/188071 186635 26419 i S 4 

566311 108976 70473 2791701295128 154112 130989 40500 , Rumania pada waktu-waktu jang ngan begitu sadja. Dan ikatan 

288784 221298 255014 536001118825 155946 150480 285134 akan datang. Pula dengan pena- darah ini jang dapat mempererat 

10712 37530 228326 2176061306571 106935 135558 93555 naman kader itu. dimaksudkan ikatan persahabatan kedua nega 

45791 270285 54683 161285 1290802 147562 221597 La agar supaja putera2 Rumania ra tsb. 

147802 193643 253996 96961,269289 109089 279233 
225133 104490 233900 587201 51453 265826 152763 210472 

274848 89040 168266 223560| 41025 131370 100447 209402 

18933 188679 276994 142327 219050 
162212 194011 164106 138988 

Rp. 250.— “1195859 84797 79972 11247! 
104170 288205 247798 293987 58471 237679 204366 149425 

290521 151344 281295 239985/212861 50138 207098 66811 

299836 50013 210625. 959291 82508 282495 290671 11an sPanggilan Negara” jg mengadjak bang telah dibuka fakulten ekono- 

101945 173765 184529 127644 1245327 194247 257412, 99443 gerombolan di Sulawesi Selatan utk mi dari jajasan perguruan tinggi 

87508 157972 221462 31717) 80627 207971 77975 249162 menjerahkan diri, ternjata disambut ,Sjakhyakirti”. Upatjara pembuka 

115379 205839 161648 67457 |181808 293260 232297 239940 oleh gerombolan dengan pelbagai an ini di perlambangkan dengan me 

216994 113292 274143 249746/246622 104613 14920 137049 pendapat. Ada jg mau menjerah, te njalakan 10 buah lilin. Mahasiswa 

19651 156654 37338 219477135110 252973 244319 94935 tapi ada jg melawan hendak menen- pertama ada 68 orang — Akibat 

24919 106095 90642 122941 90347 240339 259433 117455 (tang pada gerombolan jg menjerah hudjan jg tidak mau turun2 ini sela 

137946 28825 213761 627761 43083 271463 245155 159182 | itu. Demikianlah pada hari Minggu ma 7 bulan, penanaman sawah di 

244949 155438 17651 294081103692 196203 16582 286212 'malam, fihak tentara di Makasar Banten terlambat sampai 4 bulan, 

255915 274135 202629 1395321184057 194493 306123 244210 terpaksa menggunakan sendjata api, Kelambatan tsb kini sudah mulai 

92876 290296 219591 2335011189029 115582 172783 84772 mortier dan granat2, untuk meng: menggelisahkan rakjat disana. 

133016 207429 AAA 213391 63136 290543 Nbeia Pond Be Menaa Tepak hajunn se| Ridgway, bekas panglima  pasu- 3393 1163156 290545 iha hen e ke 3i ge- 3  pasu 
La “TA136 TEe7B Teses 22ne33 Tan) 277688 111266 rombolan lainnja jg mau menjerah- kan2 PBB di Korea tetap optimistis 

65090 250401 40706 164092 (Disambung) kan diri — Sabtu malam, di Palem ttg. penjelesaian. sengketa disana, 
  

njaksikan demonstrasi tsb. Djuga 

  
dalam lapangan2 politik dan ekono- 
mi. Mengenai lapangan politik dite- 

  

  

surat2 kepertjajaannja kepada presi- 
den negara tersebut. 

| Funksi sosialnja jang pertama-ta- 
ma sebagai dutabesar Indonesia di 
tAmerika ialah menghadliri suatu re- 
sepsi jang diselenggarakan . oleh 
njonja Eisenhower dalam minggu jg. 
baru lalu ini untuk para anggota 
ikorps diplomatik di Washington. 

(PL. Aneta). 

Farouk Tak 
Berani Duel 
Ia Dikatakan ,,Radja 

PARA an 

MENURUT DJURUBITJA. 
RA bekas radja Mesir  Farouk, 
Farouk tidak mau  mendjawab 
tantangan seorang bangsa Italia 
bernama Guido Orlando, supaja 
berduel. Asal mulanja begini : 
Orlando achir2 'ini menerbitkan 
buku-kenang2an, dalam mana ia 
menjebut Karouk ,,Radja Sosis 
(saucijs)”. Farouk batja, lalu ma- 
rah dan dinamakannja Orlando 
seorang ,,anak...(...)!!” 2 

“Djepang, ketua biro kerdjasama in 

maka Masjumi berpendirian, bahwa 
kebebasan beragama harus didjamin 
oleh negara”, 

Mr. Jusuf Wibisono adalah jang 
membuat rantjangan program per- 
djuangan itu. 

Mengenai hal ini ia menambahkan, 
bahwa jang dimaksudkan dengan 
adjaran Islam itu ialah ajat @ur'an 
dalam surat Al-Bagarah, jang bunji- 
nja: ,, Tidak ada paksaan dalam aga- 

ma”, 

»Djelaslah bahwa kebebasan aga- 
ma itu adalah hak azasi (fundamen- 

negara Islam, 

Untuk menggambarkan bagai- 

mana kebebasan. beragama da- 
lam Islam itu, mr. Jusuf Wibiso- 

no menundjukkan kepada. sedja- 
rah dizaman nabi Muhammad 
dan abad2 pertama sesudahnja. 
Pada waktu .itu ummat Keristen 
bebas dan merdeka untuk men- 
djalankan ibadahnja. dan .me- 
njiarkan agamanja. Malahan 
pernah dalam zaman nabi Mu- 

hammad mesdjid kaum Muslimin 
dipindjamkan kepada ummat 
Keristen untuk tempat mereka 

beribadat. 

Mr. Jusuf Wibisono selandjut- 
nja wmenundjukkan pula bagai- 
mana toleransi dalam Islam. Ten- 

tang soal ini ia menundjukkan 
kepada piagam jang telah dimak- 
lumkan oleh: nabi ' Muhammad 
kepada para rahib (pastoor etc.) 
,Kerahiban Santa  Catherina” 

dan kepada orang2 Nasrani. 
Dalam buku ,,History of the 

Saracens” karangan Amir Ali, 
mengenai piagam itu dikata- 
kan: ,,Dengan itu (jakni piagam 
itu) Rasullulah s.a.w. mendjamin 

bagi orang Nasrani hak2 isti- 
mewa jang penting dan kesela- 
matan djiwa dan harta dan la- 
rangan jang keras dengan huku- 
man jang berat bagi orang Is- 

lam jang melanggar dan jg. tak 
mengindahkan aturan2 dalam 

piagam itu. Dengan piagam itu 
Rasulullah s.a.w. mewadjibkan 
dirinja dan diserukannja kepada 
para pengikutnja supaja melin- 

dungi kaum Nasrani, mendjaga 

geredja2 mereka dan biara me- 
reka. 

Tidaklah akan diletakkan kepada 
mereka beban padjak jang tak adil: 
tidaklah boleh mengusir bischop me- 
reka dari daerahnja, tidaklah bolet 
memaksa orang Nasrani meninggal 
kan agamanja: tidaklah boleh mengu 
sir seorang rahib dari rumah kerahi 
bannja: tidak boleh diruntuhkan atau 
diganti geredja untuk membina ru- 
mah atau mesdjid2 orang Islam. Wa: 
nita2 Nasrani jang  bersuamikan 
orang2 Islam dapat terus memeluk 
agama mereka masing2 dan tak boleh 
diadakan paksaan atas mereka atau 
diperlakukan hal jang menjakitkar 
hati mereka karena agamanja. Kalau 
kaum Nasrani memerlukan bahar 
dan bantuan untuk memperbaiki ge- 
redja atau gedung2 kerahiban mere 
ka, atau apa sadja jang mengena: 
mereka, haruslah orang2 Islam me- 
nolong mereka”. 

Mr. Jusuf Wibisono selandjut- 

nja menerangkan, bahwa dari 
piagam 'itu djelaslah bahwa to- 
lerensi dalam Islam, terutama 

terhadap kaum Nasrani, ini uniek 
sekali dalam sedjarah dan tidak 

ada sesuatu peraturan lain se- 
belumnja-itu dalam sesuatu aga- 
ma, jang mendjamin  kemerde- 

kaan agama lain. 
“Tetapi sepandjang sedjarah 

banjak orang Islam jang tidak 

lagi mengenal adjaran2 Islam 
dengan sebenarnja, sehingga me- 
nimbulkan tindakan? jang tidak 

menjenangkan. Demikian kete- 
rangan mr. Jusuf Wibisono me- 

ngenai ,,/Negara Islam” jang di- 

kehendaki oleh partainja, 

  

DJUMLAH PASUKAN2 ASING 
DI DJEPANG. 

Seorang djurubitjara pemerintah 

ternasional kementerian luar negeri 
Djepang Yujiro Izeki dalam ketera- 
ngan2nja didepan ' sidang madjelis 
rendah Djepang hari Sabtu, mene- 
rangkan, bahwa kurang lebih 100. 
000 orang anggauta2 angkatan darat 
dan udara Amerika, dan “antara 5 
dan 6000 pasukan2 PRB lainnja de- 
wasa ini ditempatkan di Djepang. 

DJENDR. HUSSAIN DITJA- 
BUT PANGKATNJA, 

Pengadilan militer di Kairo “hari 
Sabtu telah mendjatuhi hukuman 
atas diri Brigadir Djenderal "Hussain   

Orlando, orangnja ketjil, mentjak2, 
lalu menantang Farouk, kalau ia 
berani supaja berduel.. Orlando min- | 
ta pertolongan wali kota Napoli SU- | 
paja ia mempersiapkan adu kekua-! 

|tan tadi diatas kapal pelesiran in- : 
dustrialis Agnelli. Tapi staf walikota ! 
mengatakan tak tahu-menahu ten- | 
tang perkara ini. Djurubtijara Fa- 
rouk sangkal bahwa tuannja telah 
menghina Orlando. (Antara). 

  Hilmi, bekas utusan pribadi Farouk. 
berupa pensitaan hak-miliknja dan 
pentjabutan pangkat mliternja. Ia tak 
akan ditahan karena kesehatannja bu 

ruk. Ia mula2. djadi supir truck ista 
na, tetapi karena ia dengan terlah 
setia melajani Radja Farouk, mana 
ia diangkat djadi direktur garasi? 
Radja, tuan tanah dan utusan priba 
di Farouk kepada radja2 dan pemim 

pin2 negara didunia Arab. 

  

  

  

' Menurut kejakinannja, 
.rea tidak akan berkobar lagi. 
Injataan ini ia utjapkan hari Minggu 
| di Anchorage — Rupanja pekerdjaan 
wartawan sangat digemari' oleh wa- 

perang Ko- 
Per- 

nita2 Amerika. Menurut  tjatatan 
.statistiek, kini di Amerika ada 30.000 
'djurnalis wanita, 7000 wanita djadi 
insinjir, 11,000 djadi dokter dan 
6.000 djadi advokat Kemauan 

| Churehill untuk menemui Malenkov | 
persoonlijk di Moskow belum djuga 
hilang dari ingatannja, bahkan ma- 
kin teguh kejakinannja, bahwa per- 

bila ia djadi ke Moskow. Agar niat- 
nja ini dapat ,,backing” lebih kuat, 
maka sebelum ke Moskow,  Chur- 
chill bermaksud ingin menemui Ei- 
senhower dulu dalam liburan Nata! 
nanti, guna mendapatkan ,.berkah- 
nja” Menurut tjatatan Palang 
Merah Djepang, belum achir. tahun 
ini akan ada 1230 orang tawanan 

'jang hendak dipulangkan dari Ru- 
sia, Diantara tawanan tadi ada 900 
orang sipil, 22 orang pendjahat pe- 
rang jang sudah mendjalani masa 
hukumannja dan 308 pendjahat pe- 

Sport 
SEPAKBOLA: TENTANG 
KES. .,IJAP MATJAN” 

JANG AKAN KPR. 
INDONESIA. 

5 Pemain SAKA, dan si- 
sanja al. terdiri dari pe- 
main2 Penang, Selangor 
dan Perak. ' 1 

Tentang kedatangan kes. , Tjap 
Matjan” djuara. SAFA tahun 
1952 dan 1953 ke Indonesia, le- 
bih djauh dapat dikabarkan, bah- 
wa kes. tersebut akan berangkat 
dari : Singapura. tg. 31/10 dan 
akan singgah terlebih dulu di Me 
dan untuk memainkan 4 pertan- 
dingan., Baru tg. 6/11 kesebela- 
san tersebut ditunggu kedatangan 
nja 'di Djakarta. Rombongan Ti- 
ger Team itu dipimpin oleh Tan 
Cheng Chuan menantu dari |. Ra- 
dja Balsem” Auw Boon Pa 
Diantara pemain2 jang akan tu- 
rut ke Inonesia nanti terdapat 5 
pemain Bond SAFA ialah pendja 
ga gawang Chu  Chee Seng, cen- 
tre half Harith bin Omar, kanan 
luar Auw Boon Seong, penjerang 
tengah Awang Bakar dan kiri da. 
lam Ismail bin Yusoff. Sisa dari 
sedjumlah 21 pemain itu a.l. ada- 
lah pemain2 dari Selangor, Pe- 
nang dan Perak. Ra 

Mengenai rentjana 3 pertandi- 
ngan di Bandung hingga kini be- 
lum..lagi ada. kepastiannja, 

£ 

Sampai Fa- 
se Kritik 

Perundingan Mesir- 
Inggeris Mengenai 

Suez 

PRESIDEN MESIR, Moham- 
mad Nadjib, mengatakan pada 
bari Senen bahwa perundingan 
tentang daerah Yerusan Suez de- 
ngan  Inggeris telah mentjapai 
sbabak jang kritik” dan Nadjih 
menjerukan supaja Inggeris me- 
agemukakan usu!2 baru. 

Nadjib memberikan pernjataan 

ini setelah mengadakan pembitja 
raan dengan menteri luar negeri 
Mesir, Mahmoud Fawzi. 
Nadjib mengatakan bahwa ,.kami 

membitjarakan semua kemungkinan 
djika Inggeris mengemukakan usul 
baru terutama mengingat keadaan 
telah mentjapai suatu fase jang kri- 
tik”, 

Kuasa usaha Inggeris, Michael 

Creswell kemudian djuga mengada- 
kan pembitjaraan dengan Fawzi, te- 
tapi Creswell membantah bahwa da- 
lam pertemuan itu ia ' mengemuka- 

kan usul2 baru kearah penjelesaian 
pertikaian Inggeris-Mesir tsb.  (An- 

tara). 

PM ISRAEL AKAN MENGUN:- 
DURKAN DIRI DARI PO- 

LITIK. 

Radio Darusalam jang ditang- 
kap di Paris hari Minggu mewar- 
takan bahwa Ben Gurion, PM 
Israel dan pemimpin Partai So- 
sialis disana, felah menegaskan 
keputusannja untuk mengundur- 
kan diri dari penghidupan politik. 

POLITBURO HONGARIA 
HENDAK DIPERBAHARUI. 
Radio Budapes jang terdengar di 

Wina pada hari Minggu mewartakan, 

bahwa CC Partai Komunis Hongaria 
dibawah pimpinan sekretaris pertama 

Matyas Rakosi telah ' memutuskan, 
hendak memperbaharui politbiro pa 
da permulaan bulan Djanuari jang 
akan datang. Diwartakan pula, bah- 
wa pemimpin. Serikat Sekerdja Ho- 

ngaria, Apro Anthal, telah diangkat 
sebagai anggauta dari politbiro par- 

tai tersebut. 

  
DjepangSbe Perisai USA 
Okinawa Bentang Terkuat Seluruh Du- 
nia ? — Paling Sedikit Akan Diduduki 

Amerika Selama 3 Generasi 

PARA AHLI STRATEGI Amerika Serikat sedang menjiap 
kan pembatalan rentjana2 untuk memberikan peranan2 penting 
kepada Djepang dalam susunan pertahanan Timur Djauh, demiki 
an menurut sumber2 jang boleh dipertjaja disini. Garis terpenting 
dari pertahanan Ame telah berpindah ke Okinawa. Djepang, 
jang pada suatu ketika tertjantum sebagai faktor penting, sekarang 
hanja menduduki ,,suatu sajap sebelah utara” sadja lagi. Djepang 
sudah pula mentjoba-tjoba untuk mempersendjatai diri kembali, 
tapi bukti2 jang dapat dilihat sampai saat ini menundjukkan, bah 
wa negeri itu menolak mentah2 untuk menjediakan sumber fena 
ga manusianja guna 
sa depan jang tidak djauh lagi. 

Hal ini berarti, bahwa lebih Ga 
100.000 orang serdadu Amerika —' 

»Pasukan ' ig disebut dengan nama 
Keamanan” — akan. tetap terikat 
pada kedudukan jg tidak mengena- 
kan guna keperluan mempertahan- 

kan Djepang terhadap antjaman se- 
rangan dari luar. Sebagai suatu wi- 
lajah maka Djepang tetap mempu- 

njai arti jg sangat penting, Sebagai 
suatu tenaga maka negeri jtn tidak 
ada faedahnja. 

Pihak Amerika ingin memindah: 
kan pasukan2nja di Djepang ketem 
pat lain sekiranja Djepang bersedia 

mengambil langkah? jg perlu utk. 
pertahanannja sendiri. 2 

Para ahli strategi Amerika jg pa: 
ling optimistis sekarang mengharap 
kan benar “agar “ Djepang - bersedia 
untuk memperkuat lagi tenaga mili 
ter jg telah-ada “padanja,  menum 
pahkan perhatiannja terhadap lati- 
han tenaga2 untuk angkatan udara 
serta membangunkan suatu kesatuan 
angkatan laut jg efficient terdiri dz 
ri kapal2 penggempur. 

Kalangan2 angkatan laut AS. 
membajangkan bahwa A.S. bersedia 
menjerahkan kepada Djepang seba 
njak 23 kapal penggempur. Kala- 
ngan itu menjatakan  selandjutnja. 
bahwa pada masa ini tidaklah muno 
kin' untuk membangunkan sebuah 
kesatuan kapal induk Djepang. Sum 
ber2 jg mengetahui memberikan ke 
simpulan seperti dibawah ini menge 
nai suasana pertahanan atas daerah 
jg disebut ,,wilajah Okinawa”: 

DJEPANG — negeri ini paling se 
dikit harus mempunjai lima divisi 
berani mati” untk keperluan perta 
hanan sadja. Sampai Djepang beker 

dja sungguh2 untuk membangunkan 
nja, maka Amerika Serikat akan ter 
paksa menempatkan tentaranja sen- 
diri sebanjak djumlan itu di Dje 
pang, meskipun hai ini mendapat 
tentangan keras dari beberapa cic- 
men Djepang. 
Pada masa pendudukan Mac 

Arthur sudah ada rentjana2 untuk 
mendjadikan Djepang sebagai kua- 
ji dari pertahanan Asia, tapi rentia 
na ini belakangan telah an 
Suasana persendjataan kembali di 
Djepang telah menimbulkan  kedu- 
dukan jg serba sulit bagi komando 
Amerika dan memaksa mereka mc 
njelesaikan masaalah itu atas dasat 
dari-minggu-ke-minggu. 

Okinawa — ter-   n pulau 
penting dari kepulauan yukyu, 
diperoleh dari Djepang dalam Pe 
rang Dunia II. ulau jini telah 
didjadikan benteng hanan 

jang terkuat didunia dengan me 

nclan ongkos hampir satu miljard 
dollar Amerika. Pangkalan2 uda 
ranja, fasilitet2 angkatan laut 
serta tempat2 latihannja, adalah 
terhitung sargat baik. Pulau itu 
penuh berisi perlengkapan raha- 
sia Amerika. 

Ketua fraksi partai Republikein 
dalam senat Amerika, William F. 
Knowland, menjatakan bahwa 
»ulau itu akan  dipe oleh 
Amerika sekurang2- | tica 
generasi, dan Kemben ! “anggota 
Kongres jang terkei menja- 
takan pula baru ini bahwa pulau 
Okinawa akan diawasi oleh Ame     damaian dunia akan lebih terdjamin 

€ 

rang lainnja jang telah diampuni. rika ,,untuk beberapa waktu”, 

luan militer, baik sekarang maupun dima 

Keadaan ini telah melenjapkan 
harapan Djepang untuk memper 
oleh pulau itu kembali dan telah 
menimbulkan keketjewaan kepa- 
da menteri luarnegeri John Fos- 
ter Dulles, jang baru ini memba 
jangkan kemungkinan mengemba 
likannja kepada Djepang, pada 
waktu jang singkat. Pada hake- 
katnja keterangan Dulles ini ka 
barnja telah  ,,menggemparkan” 
para komandan pasukan2 Ameri 
ka di Okinawa, jang telah beker 
dja keras untuk memikat kesetia 
an penduduk asli. Spekulasi2, 
bahwa mereka tidak lama lagi 
akan kembali dibawah kekuasaan 
Djepang telah menimbulkan apa 
jang disebut kerusakan besar. 
Formosa salah satu dari 

perobahan2 jang terdjadi belaka 
ngan ini ialah, bahwa djenderali 
simo Chiang Kai Shek telah mem 
bangunkan sebuah tentara ketjil 
jang terhitung terbaik didunia (?) 
Sajap selatan dari garis pertaha 
nan Pasifik jang pertama ini di 
maksudkan akan didjadikan jang 
terkuat dan jang palirg stabil. 
Akan tetapi kemungkinan sera 
ngan setjara besar2-an oleh pihak 
Nasionalis Tiongkok dari Bormo 
sa terhadap tanah daratan Tiong 
kok, disamping strategi umum Pa 
sifik, adalah tidak mungkin pada 
Waktu Inna 

Akan tetapi pulau Formosa te 
tap merupakan suatu  antjaman 
besar bagi pihak RRT. Selama 
tentara Chiang dipulau itu tetap 
bersiap-siap untuk  menjerang, 
maka selama itu pula tentara 
RRT tidak akan mungkin berge 
rak dari daerahnja, sehingga niat 
RRT untuk mengembangkan sa 
japnja kedaerah ASia lainnja akan 
tertunda. Dalam arti ini Formosa 
dapatlah dipandang sebagai tena 
ga offensief. 
KOREA — Ke-enambelas divisi 

tentara Korea Selatan djuga boleh 
dianggap baik, tapi mungkin tidak 
sebaik seperti diduga oleh  pemim- 
pin2 militer jg optimistis. Tentara 
Korea Selatan akan tetap baik seia 
ma masih mendapat sokongan dari 
Amerika. Dan Amerika akan .erus 
membantunja untuk mendjaga supa 
ia Korea djangan sampai diserbu 

oleh musuh, hal mana mungkin 
akan menimbulkan  antjaman pula 
terhadap Djepang — sasdran jg ter 
penting pada sajap sebelah utara. 

Perdjandjian pertahanan jg dirun- 
dingkan oleh menteri Dulles dengan 
presiden Syngman Rhee adalah sua 

  

tu peringatan bagi pihak Blok Ti- 
mur. Perdjandjian ini sangat pen- 
ting artinja, oleh karena disuatu 
daerah dimana Amerika menghada- 
pi kekurangan sesuatu rentjana per- 
tahanan jg seksama — maka  per- 
djandjian ini meletakkan Amerika 
didaratan Asia sendiri buat pertama 
kalinja. 
Kemungkinan akan lahirnja suatu 

NATO Pasifik adalah sangat tipis, 
oleh karena luasnja daerah pasifik 
dan berhubung dengan  banjaknja 
ragam negara serta pulau2 jg akan 
turut didalamnja. 
Tindakan Amerika jg sangat me- 

nguntungkan  baginja pada waktu 
ini ialah mengadakan perdjandjian2 
terpisah dengan negeri2 jg bersedia 
menerimanja, 
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SEA AA 

“Dokter” | 
paman kami : 

Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil Ten 
Menolong wanita bersalin dan | 
Praktek umum. | 
Djam bitjara : SN 

Rumah: djam 7.09— 9.30 
djam 4.30— 6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

  

   
Elisabeth, Semarang. 

w..
 

Turut berduka tjita : 

R. Ng. P. Poerwoten 
R. Soetedjo Poerwot 
R. Soerono Poerwote Gatal “— | 

» kulit 

. MAL 

  

          

Kepada Dr. Pos, para Zu 

.. Utjapan Terima Kasih 
Telah meninggal dunia dengan tenang" dan tenteram 

R. SOETARSO POERWOTENOJO 
Pada tanggal 30 Oktober 1953, djam 18.55 di R. S. St 

ister2, Djururawat2, Saudara2 jg 
memberi bantuan moril dan materiil, administrateur, 
employe€ beserta pegawai2 paberik gula 
kami utjapkan terima kasih. 

R. SOEGORO POERWOTENOJO 

— Djakarta. 
jo — Semarang. 

0Jo — Semarang. 
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        staf : 
»Pangka Tegal” 

Kami jang berduka tjita 
|. Keluarga: : 

  

     
   kum/ Ekonomi. 

  

      

  

   Semarang Tan dari Tata-Usaha. 

       

|| Correspondence University 
.« SRIWIDJAJA " 

234-Kotak pos #—Jogyakarta. 
“ Peladjaran2 / kuliah2 dikirimkan dengan tertulis (scbrif- 

ttelijk) untuk SMP/SMA bgn. A/B/C dan faculteit Hu- 

& Keterangan lengkap (prospectus) masing2 sekolah, bisa 

   
  

  
  

   
       

  
  Gatal susah itu dapat |       

BEDAK DAN BALSEM | 
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Ding Ini malam d.mb. 
Orion 5.00-7.00-9.00 (13 th) 
Cornel Wilde — Constance Smith 

»Treasure of the” 
GOLDEN CONDOR” 

Color by Technicolor 

INI MALAM PREMIERE 

REX 430-640-95.00 A7 

Baru terima : 

  

| Harga melawan ! 

PRIJS? 

Harap perhatian : 
Djam buka 9 —   

Lai Hwa & Co. 
Pekodjan 4 — Telp. 1025 — Semarang 

Alamat jang dapat menjukupi kebutuhan Saudara2 dalam 

“ ALAT2 PENERANGAN LISTRIK d. LI. 

Minta Beli et 

Bromfiets || - rexrrei . 
Penawaran kepada : | “ KRAMERIJEN 
Pri ding G1 — $ Ag : “ PAKAIAN CONFECTIE 

Matjam2 Textiel jang BERKWALITEIT BAGUS 

dengan MOTIEF PALING MENARIK, 

CIRCLINE FAN COMBINATION suatu alat pene- 3. 

rangan compleet dengan kipas angin 

dern pakai Chroom-Nikkel. 

DIBAWAH || 
HARGA OBRAL!!! 

| 
13 dan 16 — 19 

SILAHKAN DATANG ! 

  

5 sesudah bersalin, agar tinggalnja 
jang sangat mo- 

Servies Memuaskan ! ngat dipudjikan. 

segala rupa penjakit rheumatiek 

6 botol SEMBUH sama sekali. 

Pabrik A     
  

  

"n - 

Tjantik: parasnja. ii. Malang 
BERANDA sni Pan ih in Kissah seorang 
wanita tjantik hidup terumbang- Kepada 
ambing dalam gelombang asmara 
jang mengharukan! 
(Berhubung pandjangnja film, harap 

datang siangan!) 
  

Paramount presents Dengan hormat 

Premiere $ Yr) jam MOIDEN 2 
Metropole: jow cai D £ 

(43 th)3 MOMA FREFMAN 
DIMRD ARNOI D Sebuah. fin Pa PPRARD ARNOI D,, 

-—  DearWife sangat lutju : - - €: 

dan Humor! 

Djagalan Joo oo ash 
Shia Mong — Liu Loan 

"HUA HUA SE CHIA" 
AKAN DATANG! 
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perti sediakala. 

        kasih adanja. 

Sipengirim: 
Sud jono 

  

Pontianak, 8 April 1952. 

Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 
(Krekot No. 11 

DI AKARThs RATA 

Ba ja jang bertanda tangan dibawah 
ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 

$ ? BiLiY DEwoOrFE 7 GEO.WEHRY & Co., N.V. :Pontianak. $ 5 1 Ii» 1 $ Saja sangat merasa girang sekali, 
g sesudah sekian Jamanja saja menderita sakit ba- 
2 tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
& bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 

tidak sembuh djuga. 3 

Maka setelah saja mentjobakan obat 
batuk tjap Bintang T 
kali untuk membasmi 

Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat 
tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 
lupa pula saja untuk .menzutjapkan ribuan terima 

d/a GE0.WEHRY & Co. 
8 PONTIANAK.- KB. 

  

penjakit batuk tersebut,sete- 
lah 3 hari saja terus memakanvobat itu, penjakit 
saja pun sembuh sama sekali. , 

Hingga badan saja sehat kembali se- 
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    BT ASIA 

TN aN Lan aG 

PRA 
Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu penjakit jang pa- 
ling berbahaja, karena penjakit itu mengandung kuman? 
jang gampang sekali mendjalar. Pa 
Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter- 
utama penderita penjakit itu harus disingkirkan dari per- 
gaulan umum. ' 
Asal mulanja penjakit kusta, jalah antaranja karena : 

. Menderita oleh karena keturunan leluhurnja. 1 
2 

. ngandung alcohol. 3 
3. Lantaran serangan hudjan angin, keringat basah si- 

sa” airmandi jang tidak kering. 
4. Makannja hari? 

makan ikan Jaut 
5. Kaum wanita datang bulan terlambat atau menge- 

luarkan darah putih. 

Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu dja- 
ngan mengambil korban jang terlalu banjak, maka saja se- 
ngadja menjiarkan turunan recept istimewa dari leluhur sa- 
ja, untuk membikin sematjam pil ,,PAT PO SIN SIAUW 
-WAN”, jang telah banjak berbukti kemandjurannja, guna 
menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja surat" 
pudjian dari penderita jang telah disembuhkan dengan pil 
jang mustadjab tadi. 1 
Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 
hun Jamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita”, 
supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN” pro- 
ductie saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 
jang mengagumkan. 

Sk 

tidak terrawat betul dan barnjak 

Memudjikan dengan hormat, 

BOTAYS 
Kunming (China) 

Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakai- 
nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post- 
wiessl (vrij ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 

2. Pusat Pendjual : 

Toko Obat TIO SENG HIN 
i Petudungan 43 — Semarang 

Agen di Surabaja HO TIK TONG, Bongkaran 107. 
NAN WIE SENG, Kali Besar Kong Goan weg 

No. 118 t 
ds Dae at : aa.   

  

SKA ANTARA AAA RAI 

K3 

. Terlalu banjak minum minuman keras jang me- : 

i 

  

    
  

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dim 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 

dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— . 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja | 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, “ 
Laki2 Gap boleh pakai MOONLIGHT Cream 
harga Rp. 15.— 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUBEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa Dapat Beli Pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir, 

ng
am

en
     

I. ANGGUR OBAT  KOLESOM. 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 
ANGGUR KOLESOM SENG HWAa. 

sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 

: perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatick 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- | kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan | ditjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan || 

' lang, urat2 dan lain2 bagian bad 
: baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan | 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. | 
ur ,REN AY &cCo”, Surabaja. 2 Agent: ,.TEK SING TONG? Semarang. 

NAS ILMIAH IL HL AE AA AK 

        
  

  

ea memar - —   
  

Tg.3 Nopember 53 Penghabisan | 
PEMBUNUHAN dim. :| 

'SCANDAL SHEET" | V 
THEATRE 

     « dgn, JOHN DEREK— BRODERICK CRAWFORD en | 
Extra Film: KETAWA TERUS dgn. THE THREE STOOGE 

  

Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dll. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah, Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dll. Penjakit kelemahan. Mi- 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki dan perempuan, tua atau 
muda. 

  

Pakaian anak? lekas 
kojak sebab ditjurji 
dengan sabun biasa,   
  

kepala suka pusing, 

Perlu diminum perempuan | 
darah dalam badan mendjadi ber- | 

| on Tetap keras 
sampai sisanja 

(Hongsiep atau Entjok) baik ditu- Fang'teracbird an, baik jang sudah lama atau jang TES LTARNA, 

Byun UNItevER,       Ta LL UK | 

' BARANG2 PEMBIKINAN GENERAL ELECTRIC 
KOELKAST (almari Es) model 1953 
FREON 12 — KARET PINTU — TJITAKAN ES 
PANGGANGAN ROTI — KOPIOKAN TELOR 
GRILL BUAT BIKIN KUWEH BAKPEL 
KIPAS MEDJA & GANTUNG DI PLAFOND 
LONTJENG - & WEKKER (12 matjam berwarna) 
LAMPU TL — STARTER — REFLECTOR 
LAMPU PHOTOFLASH No. 5 —6— 22 
ELECTRO MOTOR 1/6 s/d 27 PK. 
SNOER (berwarna) & VOLGUMMIKABEL 
BOUT PATRI LISTRIK CALROD SPIRAAL 

. FORMEX ANKER-WIKK ELDRAAD (segala ukuran) 
TUNGAR PESAWAT PENGERAS BATTERY ACCU 
TUNGAR LAMPU PENGERAS BATTERY ACCu 

BISA BELI PARI PERSEDIAAN : 

Firma SIDODADI 

Toko SUBUR 

  

      

         

    

  

   
   
   
   
   

  

( Seteran 87 
( Semarang 

( Singosaren. 40 
(Solo. 

  

  

| Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara: 

| dan ketawa berseri... 

| berkat PRODENT 
| 
| 

Po. tapal gigi jane 

paling baik! 

      

Tube sangat besar Rp. 2.50 

Tube sedang Rp. 1,75 

  

     

    
  

— Bantulah P. M. 1. 
| koy khogers 52 
  

  

  

“Kk CET ME DOWN—TM AA SITTIN TEAT SHOT CAME FROM NN 
: s8 2G CUCK WITH THIS BUSTED LEG! / THE ASSAY OFFICE, dUG! 
   Ka H GRAB MY ARM AND SPOIL MY N No, 

AIM, WILL YOU, KING21THISILL | ROCK! 
TEACH YOU TO MIND YOUR Pp 

bg OWN BUSINESS!   

    £ Ea 3 2 e S3 t beo nu Tessa 

— Turunkanlah saja: saja bagaikan itik jang sedang duduk dengan 
kaki patah. en 

—- Tembakan itu datangnja dari kantor tempat menjelidiki bidjih2 

logam, Jug! 

      

Pai 
dan 

sukakah 
-——- 'Peganglah 

halang2ilah  tudjuan saja, 
engkau King? Inilah peladjaran ba- 

-. Dorr. 

  

Saja memakai 

| (ag 

Dengan sabun biasa pakaian 
lekas kojak! Maksud hemar 
dengan pengeluaran uang itu 
sebaliknja Njonja menderita 

lebih rugi, sebab pakaian lekas f 
kojak karenanja. Ini berarti 

bukan menghemat! 

sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian! 

  gimu untuk mengurusi perkaramu 
sendiri, 

-— Djangan, Rock! Djangan! 

BA ANNaNa GT Lahan TAMU: 

  

  

  

   

    

          

   

    

Tiontohlah sajal Sebah 
menghemat bahan 

pakaian dan uang! 

   Hemat dengan pakaian 
anak? sebab ditjutji dengan 

sabun Tjap Tangan!   
Hemat jang bidjaksana, kalau 

Njonja mengjurji dengan sabun 
1 Tiap Tangan, jang dapat dipertjaia! 

Njonja akan merasa, betapa halus 
busahnja itu untuk segala tjutjian 

jang kasar sampai kepada” ud 1 
. “jang halus! 

  

. mm. pa 
Utjapan Terima Kasih 

Kepada tuan, Saudara2 sekalijan jang telah membantu 
njumbangkan tenaga, pikiran dsb., baik moril maupun 
teriel, pada waktu meninggal hingga selesai ' pemakayg 
isteri/ibu kami : - 

Njonjah SASTROMADIJONO 
—pada hari Djunyat tanggal 30 Oktober 1953. 

kami haturkan banjak2 terima kasih, 
"itu dibalas oleh Tuhan. 

Denga: $ 
semoga kese 

Suwakarta, 2-11-19 
Jang berduka tjita : 

M.  SASTROMADIJO 
TIGNJOSUSASTRO 

dan ahliwaris, 

  

  

    

| City Concern Cinemas h 
LUX i 
5.9 — 

Ini Malam Premiere ja. 17 tb.) 

              

    

  atartin 3 

3 ROBERT NEWTON 
LINDA DARNELL 
WILLIAM BENDIX 

Heibat! Serem 
dan Gempar: 

BADJAK LAUT — SI DJENGGOT HITAM 

Swashbuckling Sona of Satan! 

GRAND 5—1.-00— Ini Malam fu. segala umur) 

    

   

A New Achievement in Motion Picture Entertainment! 

Walt Disneys 

| PETER 
"& TECHNICOLOR 

      

   
  

  

WILLIAM POWELL — JULIA ADAMS — HENRY 
HULL — ROSEMARY De CAMP 

» Treasure of Lost Canyon 
Robert Louis Stevenson's rousing tale of high adventure! 

——& Technicolor 

INTI MALAM FEREMIERE 
ROYAL 500 7.00 9.00 43 tin 

Akan datang: 

  

  

INI MALAM PENGABISAN 

INDRA 5.00 7.00 9.00 (13 th) 

,Prince of Pirates: 
Color by Technicolor 

Film Indonesia baru! 

  

Besok malam Premiere (47 th) 
, Robert Newton — Linda Darnell 

SBLACKBEARD ) 
THE PIRATE" 

Color by Technicolor 

Badjak Laut si Djenggot hitam. 

  

mainkan   INI MALAM D.M.B, (Segala umur) 

ROxXY 5.00 7.00 9.00 

NGO MEL FEI CHIAN 
SIEH ke 6 | 

Film Tiongkok penuh silat,   
  

        
    

     
   

    

       

      

       
      

 


