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Di Surabaja nada hari Selasa pagi telah dibuk 
finale .panija-lomba sekolah2 Pantja-Lc 'anija. Lomba defile jang dilakukan dengan 

dadi Nk SUN ditengah lapangan olhh-rata 

Di Surabaia 
D LEE Uu UNA KE 

a dengan resmi perlombaan 

penuh chidmat, para pengikut berkumpul 
dari Inspeksi Pendidikan Djasmani Djawa- 

Geribar. menundjukkan defile dan saat di- 
Ne rek putih, dengan diiringi lagu Kebangsaan 

Indonesia Raya. / 

pasa 

Corps Polisi Djw, Te- 
ngah Akan Mogok ? 
Kalau Statas Kepolisian Sekarang Ini Dirobah Tanpa Pe- 

randingan Terlebih Dahulu Dan Korps Kepolisian 
»Pemogokan” Akan Dilakukan Setjara Orisinil: Tetap Kerdja Tapi Tak 
Mau Terima Gadji Selama 2 Bulan, Kalau Tuntutan Tidak Dikabulkan 

Terus Keluar En Bloc 
(Oleh wartawan kita) 

SEORANG PEMBESAR tinggi kepolisian jang baru sadja 
sar ,,Persatuan Pegawai Polisi Republik Yndonesia” pada tanggal 3 

Timur (duh Thortertein). 
ndikkannja bendera sang   

kembali dari rapat pengurus be- 
0 Oktober jl. di Djakarta rapat 

mana djuga dihadliri oleh segenap kepala2 polisi pengenal seluruh Indonesia, menjatakan antara 
lain kepada wartawan kita, bahwa ,,Persatuan Pegawai Polisi R.L” sangat ketjewa atas konsepsi 
menteri kehakiman Mr. Djody Gondokusumo jang baru2 ini diuraikan di Den Pasar mengenai sta- 
tus dan organisasi kepolisian. Konsepsi menteri Kehakiman terse but dianggap sangat bertentangan 
dengan pertumbuhan kebangsaanpada umumnja dan 
nja. Fihak kepolisian menegaskan, 
pai diobah-obah. 

Pun Persatuan Pegawai Polisi 

RJ.” tetap akan menolak tiap putu- 
san mengenai perobahan status ke- 
polisian, jang direntjanakan tanpa 

perundingan lebih dulu dengan fi- 
hak kepolisian. Tapi kalau toh sam- 
pai terdjadi jang “demikian,  fihak 
kepolisian pun tetap bertindak disi 
pliner, sedjiwa dengan sifat kepoli- 
sian. Tidak akan melakukan aksi2 
jang merugikan negara. Mengenai 
soal ini, dari sumber -laincjang nte- 
ngetahui didapat kabar, bhw. kalau 
toh sampai terpaksa melakukan se- 
suatu saksi guna membela kepenti- 

.. . Nadjib Lebih 
Suka Jeep 

UNITED PRESS mengabarkan 
dari Kairo, bahwa presiden Mesir 
djenderal . Mobammad  Nadjib 
ingin mendjual mobil Cadillacnja, 
karena ia. tak suka mobil2 jang 
mewah pada prinsipnja. Mobil 
Cadiilac ita jang berwarna hitam 
adalah bekas milik Farouk dahu- 
tu. Nadjib kabarnja lebih senang 
menggunakan mobil jeepria ig 
sudah. tua, djuga dalam upatja- 
ra-upatjara negara. 

  

Tr: 
supaja status kang RAN negara 

ngannja ini, -antaranja fihak kepoli- 
sian di Djawa Tengah akan melaku- 
kan ,,pemogokan” tidak man mene- 
rima gadji selama 2 bulan. Tapi pa- 
da masa itu akan tetap melakukan 
tugasnja sebagaimana mustinja. 
Andaikata . sesudah . "masa ,megok 
tolak gadji 2 bulan”. ini tak mem- 
bawa hasil apa, maka korps polisi 
Djawa Tengah akan. serentak mele- 
takkan djabatan. sn 
"“Fapi dalan pada ita fihak jang 
mengetahui jang mengikuti perundi-   ngan di Djakarta ..antar-polisi” pa- 
da tanggal 30 Oktober j.l. itu, me-' 
negaskan lebih djauh, bahwa fihak 
pemerintah sendiri sudah memberi- 
kan djandji, tidak akan mengadakan 
perobahan2 status kepolisian atau 
merentjanakan hal2 jang menjang- 
kut korps- kepolisian, tanpa berun- 
ding terlebih dahulu dengan fihak 
korps kepolisian. ' Dan hingga kini 
pun pemerintah belum pernah mc- 
njinggung2 soal niat perobahan sta- 
tus kepolisian dalam sidang kabinet. 

Djadi terang, apa jang diutjapkan 
oleh menteri kehakiman Mr. Djody 

baru2 ini adalah utjapannja per- 
soonlijk sadja. 

Sebagaimana diketahui, mr. Djo- 
dy di Den Pasar baru2 ini menge- 
mukakan suatu konsepsi untuk meng 
adakan perobahan dalam organisasi 
kepolisian sedemikian rupa, hingga   SEKRETARIS DJENDRAL KE- 

MENTERIAN P.P.K. Mr. HADI 
PENSIUN... : 

Mr. Hadi, Sekretaris Diendral 
Kementerian P.P.K. akan dipen- 
siunkan dan sebelum itu ia akan | 
mendjalani tjuti selama 3 bulan, | 
demikian keterangan fihak resmi. ' 
Siapa jang nanti akan mengganti 
kannja sebagai Sekretaris Djende 
ral “Kementerian “PPK, masih 

Djawatan Kepolisian Negara dalam 
waktu jang singkat akan “dimasuk- 
kan kedalam ' kementerian Kehaki- 
man, sedang pimpinan sesustu ba- 
dan kepolisian Negara, 'jaitu  Mo- 
biele Brigade, akan dipisahkan ke- 
dudukannja dari jang sekarang ini, 
serta pimpinan kepolisian didaerah2 
akan dipisahkan dari djawatan ke- 
'Polisian negara sebagai pusat pimpi- 
nan politik polisionil taktis dan ope- 

— ratif. 
  

akan ditentukan lagi. 

Spj. PBB Desak Chiang 

nja Dar 
Mengungsikan Pasukan- 

1 Birma 
Tuntutan Dr. Abu Hanifah Di PBB 

DR. ABU HANIFAH dari « 
,PBB mengatakan dalam perdeba i 
nai pe 

Ta 
mbalian .tentara Kuomi :    

diperhatikan dengan sungguh-s 
sia. Dem'kian AFP dari New Yor! 
kepada Chiang Kai Shek, supaja 
dan tentara | mintang itu, sup: 
Burma. Menurut Dr. Abu Hanif « 

'elegasi Indonesia kesidang umum 
an disidang umum PBB menge- 
tang dari Burma, bahwa masalah 
ungguh oleh pemerintah Indone- 
«. jDr. Abu Hanifah mendesak 
ja mengeluarkan perintah kepa- 
ja mereka meninggalkan daerah 
h, .djenderal2 hutan” jang seka 

rang bergerak didaerah Burma itu adalah dibawah pengaruh For- 
mosa. 

    

    

Pa 
$ 

t gi 

PENJELIDIK keadaan alam 
Perantjis jan ferkepat, TRY: - 
teau, akan PN. 
kan di Lautan India dan ' 
Iran mentjari tempat2 jan: 
ngandung minjak, demikia 
umumkan oleh kom 
Iranian Oil Coy pada 
mis di London. 

Cousteau, jang akan mengada 
ikan penjelidikan itu untuk. kepen 

  

   
  

    

        

   
di 

nglo- 

“ tingan kongsi tsb., akan beran 
kat dari Perantjis dalam bulan 
Desember jad. untuk mengadakan 
ekspedisi jang diduga akan me 
minta waktu beberapa bulan, 
Daerah2 ang akan diselidiki oleh 
Cousteau &.l. ialah perairan kera 
djaan Abu Dhabi di Teluk Iran 
dimana kongsi. AIOC. mempunjai 
konsesi untuk 65 tahun atas das 
rah jang luasnja 12.000 mil per- 
segi, “dan ia akan  menjelidiki 
susunan tanah didasar teluk tsb. 

(Antara) 

    

malam Ke 

Pembitjara pertjaja,” bahwa Ame- 
rika Serikat akan dapat 
banjak untuk mejakinkan pembesar2 

Kuomintang di Formosa sehingga 
mereka berusaha sungguh2 untuk me 
nielesaikan soal penarikan mundur 
tentara. Kuomintang itu. $ 

“Dari apa jang telah terdjadi jang 

“lalu, saja berpendapat, bahwa pengli 
'ima2 tentara Kuomintang di Burma 

Tedi akan mentjoba menggantikan kehi- 
UK dangan 2.000 orang tentaranja jang 

: ME akan ditarik mundur dari. Burma, 

“Burma masuk tentaranja guna me- 
|andjutkan aggressinja, kata Dr. Abu 
Hanifah. 

  

Selandjutnja oleh Dr. Abu Hani- 
(fah dikemukakan, bahwa pada penda 
'patnja, tiap2 pemerintahan jg mem 
Lpunjai tanggung-djawab moreel Ej 

dak akan melepaskan tanggung-dja 
(wabnja atas 10.000 orang tentaranja 
jang agressif, jang masih ada didae 
rah Burma, akan tetapi akan terus 
(berusaha “untuk - mendjamin  pena- 
itrikan mundur mereka. Abu Hanifah 
berseru, supaja anggota2 PBB ber- 
usaha sehingga pemerintah Burma 
mendapat bantuan dari PBB dalam 
usahanja untuk menjingkirkan tenta 
ra agressif itu dari daerahnja. (An- 
tara). 

'bahwa pada malam Djum'at tgl. 

kembangan kepolisian negara pada chusus- 
jang sekarang ini djangan sam- 

— Akan Dirobah ? 
(Resolusi Panitya H : : 
nainja Diterima Dga suara 48 Lawan 5 

  
wa AS 

lentangan dengan perdamaian”. | 
Piagam PBB jang diterima 

baik dalam Sidang. Umum di Sun 
Francisco mengatakan, bahwa da 
lam Sidang Umum ke-10 jo akan 
djatuh pada Nopember “1955, 

memengah oleh Presiden Soekarno. Setelah maka soul kemungkinan peroba : 
(han terhadap organisasi dengan | 
isendirinja harus ditjantumkan da 
lam 'atjara persidangan. 

Resolusi diadjukan oleh wakil2 
Argentina, Kanada, Cuba, Belan 
da, New Zealand dan Pakistan 
dan hanja minta supaja mengum. 
pulkan dokumen? jang mungkin 
menolong para delegasi dalam 
menjiapkan perdebatan nanti. Se 
buah keterangan jg mengundang 
kepada negara2 anggota untuk 
mengemukakan pendirian2 dasar | 
masing2 kearah diadakannja kon 
perensi merobah itu telah dihapus 
kan ketika perdebatan - berlang- 
sung. (UP) 

DJIERMAN TURUT SERTA : 
PERTAHANAN NEGARA2 

BARAT. 

Laksamana Arthur Redford, 
ketua. gabungan kepala2 staf 
Amerika Serikat dengan tidak 
langsung menerangkan hari Rebo 
bahwa rentjana2 kini mungkin su 
dah selesai untuk memasukkan 
Djerman dalam pertahanan nega 
ra2 barat, meskipun diluar per- 
djandjian pertahanan Eropa. Da- 
lam kundjungannja selama sehari 
di Bonn, Redford ditanja, oleh   

Kapal Dise- 
rang Gerom- | 
bolan Disu- | 
ngai Barito 
DARI SUMBER resmi P.I. 

Aneta memperoleh keterangan 

29 ,ke 30 Oktober sekira djam 
12.00 kapal ,,Gin Wan II” ketika 
berangkat dari Puruk Tjahu me- 
nudju Bandjarmasin sesampainja 
dikampung Talijen telah ditjegat 
oleh beberapa orang gerombolan 
bersendjata. 

Semua anak buah kapal diikat dan 
Lim Seng Bie, nachoda kapal dan 
Oe Swie Ho, kerani, ditembak. mati 
oleh gerombolan tersebut, ken:udian 

gerombolan merampas  sedjumlah 
wang kontan dan barang2 dagangan 
jang ditaksir sebanjak Rp. 200.000. 
Pihak kepolisian setelah mendapat 
laporan segera mengadakan penge- 
pungan dan 2 orang jang diduga 

ikut melakukan perampokan terse- 
but dapat ditangkap, sedang patroli 
kepolisian berdjalan terus. 

D.I. MENGANTJAM BUPATI 
SAMBAS. 

Bupati Sambas jang berkedu- 
dukan di Singkawang 2 minggu 
jang lalu telah menerima sepu- 
fjuk surat dari ,,D.I. daerah Sing- 
kawang” dalam mana bupati ter- 
sebut dimintanja agar mengambil. 
tindakan jang tegas dan keras ter 
hadap 6 orang pegawai bawahan- 
nja jang dituduh melakukan per- 
buatan tiurang dan merugikan 
negara. Surat tersebut diachiri de 
ngan  anfjaman, bahwa apabila 
bupati tidak melakukan “apa jg. 
dikehendaki oleh mereka, maka 
pengirim surat gelap dan mena- 
makan dirinja ,,D.I. daerah Sing- 
kawang” itu akan melakukan sua 
tu pemberontakan. 

Djandji Nixon 
D: Hanoi 

    

para warfawan, apakah ada se- 
suatu rentjana untuk memasuk- 
kan Dierman dalam pertahanan 
negara2. barat, meskipun perdjan 
Gjian pertahanan Eropa tidak dja 
di diratifisisir. 

Kita membuat rentjana2 untuk H 
segala matjam  ke- | menghadapi 

mungkinan, kata achirnj 

BEN GURION DEA at 
Nai Bea 

Radio Israel dalam siarannja 
pada malam Kemis mengatakan, 
bahwa perdana menteri Ben Gu- 
rion telah mengadjukan permin- 
taan berhenti. Radio tersebut me- 
njiarkan surat Ben Gurion kepa- 
da Partai Sosialis Israel, dimana 
ia menjatakan, bahwa setelah 17 
tahun lamanja bekerdja terus-me 
nerus, maka ia sekarang terpaksa 
mengundurkan diri untuk seta- 
hun atau 2 tahun atau mungkin 
untuk lebih lama lagi, karena ke- 
adaan kesehatannja tidak meng- 
izinkan dia melakukan kewadji- 
ban2nja sebagai perdana menteri 
merangkap menteri pertahanan 

i nasional. 

Kemungki- 

nan Perse- 
tudjuan 

Djepong Akan Angkat 
Kapol2 Jg Tencge am 

Di Indonesia 

ADA kemungkinan bahwa 
akan tertjapai beberapa persetu- 
Gjuan mengenai pengangkatan 
kapal jang tenggelam dalam pe- 
rupdingan antara Djepang dan 
Indonesia jang berlangsuno seka 
rang ini. Demikian UP dari 
Tokio.  Sumber2 Kementerian 
Luar. Negeri menjatakan optimis 
meuja terhadap tertjapainja perse 
fudjuan tsb. sebelum Fact Finding 
Mission Indonesia berangkat pu- 
lang ke Indonesia, 

Pada hari Rebo sore. rombongan 
missi Indonesia jang dikepalai oleh 
Dr. Soedarsono mengadakan perte- 
muan lain dengan ahli2 pembajaran 
kerugian perang dari. Kementerian     

berbuat | 

“dengan djalan mengerahkan orang2) 

WAKIL PRESIDEN A.S. Richard 
'Nixon pada hari Rebo mendjandjikan 
di Hanoi bahwa “ia akan memberi 
nasehat kepada presiden A.S, Eisen- 
hower supaja mengirim sebagai ban- 
tuan kepada pasukan2 Uni Perantiis 
di Indo Tjina ,.semua perlengkapan 
jang dapat diterima dan jang terse- 
dia”, Nixon sudah 5 hari di Indo 

Luar Negeri Djepang. 

Dalam pertemuan tsb missi In te- 
nesia memeberikan keterangan? me 
ngenai kapal2. jang tenggelam diper- 
airan Indonesia. Sumber2 jg dapat 
dipertjaja menjatakan, bhw. ada per- 
bedaan pemandangan jang ,.penting” 
diantara kedua pihak jang sedang bs 
runding ini. Akan tetapi menurut 

“sumber2 Kementerian Luar Negeri 

  

     

         

  

    

   

  

ukum PBB Menge. 

: PANITYA HUKUM PBB hari Rebo berhasil mengatasi opo 
sisi keras fihak Russia cs. dan menerima baik sebuah resolusi jg. 
mengusulkan supaja dilakukan persiapan2 kearah kemungkinan 
merobah Piagam PBB dalam tahun 1955. Resolusi diterima baik 

| dengan perbandingan suara 48 lawan S (blok Sovjet) dengan tia- 
“da suara blanko, setelah berlangsung perdebatan2 selama dua pe- 
kan jang berkisar terutama kepada taduhar2 fihak Russia, bah- 

mau merobah piagam ,dengan tudjuan2 agresif jang ber- 

Politik 
Agraria 

'Litudjukan Spj Rakjat 

3 

MENTERI Agraria, Mhd. Ha- 
nafiah, dalam keterangannja ke 
pada Antara menjatakan bahwa 
ek agraria pemerintah adalah 
ditudjukan supaja rakjat menda 
patkan pembahagian tanah untuk 
usaha penghidupannja lebih baik 
daripada dimasa jang sudah2 dan 
seterusnja mentjegah pemusatan 
pembukaan tanah2. Seterusnja di 
terangkannja, bahwa oleh Kemen 
terian Agraria kini sedang disu- 
Sun suatu rentjana undang2 pe 
njelesaian pemakaian tanah per 
kebunan, jang dalam minggu 
Gepan akan sudah dapat dimadju 
kan kepada kabinet. 2 

Rentjana undang? ini adalah sedja 

Jan keperluan dengan rentjana un- 
dang2 jang sekarang telah dimadju- 
kan kepada Parlemen tentang lara- 
ngan pemakaian tanah oleh fihak jg 

oleh kabinet beberapa waktu jang Ia 
lu. Atas pertanjaan, apakah pemerin 
tah telah mempersiapkan djuga ren 
tjana undang? untuk menindjau kem 
bali hak2 konsesi kepada ' perusaha- 
an2 perkebunan asing di Indonesia 
'sekarang ini, Menteri menerangkan 

bahwa penjusunan rentjana undang2 

suaikan dengan peraturan tentang 
anaman modal asing. Dengan de 

mikian selaginja peraturan tentang 
anaman modal.asing ini. belum 
sai, penjusunan rentjana undang2 
adap hak-hak konsesi  ta- 

   

    

   
: Inah ini belum dapat dilakukan. 
F Demikian Menteri Hanafiah. 

San 

  

TE 

Gerombolan Ma- 
kassar Tembaki 
Orang? Di Djalan 
REBO MALAM mulai djam 

19.45 dibagian timur kota Maka 
sar telah terdengar rentetan sen 
djata otomatis jang diselingi dgn 
dentuman granat. Sampai berita 
ini dikawatkan belum diketahui 
sebab2-nja. Sementara itu Selasa 
malam ji. kira-kira djam 19.00 di 
luar tembok gedung bioskop City 
dan Murni Makasar telah djatuh 

sakan2 ketjil pada bagian luar 
gedung2 tsb. jang berasal dari ge 
rombolan. 

Korban manusia tak ada ka 
rena umumnja orang berada di 
dalam gedung menonton tilm. 

Sementara itu gerombolan te 
iah djuga .menembaki orang2 jg 
sedang lalu didjalanan, baik da- 
lam kendaraan maupun jang ber 
djalan kaki disekitar djalan  La- 
jang dan djalan Pahlawas. Kor- 
ban manusia belum diketahui. 
Demikian kawat wartawan ,,Anta 
ra” Makasar. 

PRESIDEN PASIKIVI TERI- 
MA BAIK PERMINTAAN 

. BERHENTI KABINET. 
Presiden - republik. Finlandia 

June Paasikivi pada hari Rebo te- 
lah menerima baik — permintaan 
berhenti dari kavinet Kekkonen. 

  
Kepada perdana menteri Kekko- ' 
nen jang mengundurkan diri  di- 
minta untuk meneruskan peker- 
djaan, sehingga terbentuknja pe- 
merintahan baru. Presiden Paasi- 
kivi hari 1 
dingan2 jang lazim dengan para 
pemimpin fraksi dalam parlemen. 

PERTJOBAAN MELOLOSKAN 
DIRI DARI RUMAH PENDJA- 

RA KALISOSOK 
Senen malam djam 03.00 pen 

duduk disekitar pendjara Kaliso- 
sok (Surabaja) telah dikedjutkan 
oleh .tembakan2  sendjata-api. 
Dari pihak jang berwadjib Selasa 
pagi didapat keterangan, bahwa 
dari pendjara  Kalisosok ada 7 

&jma dan telah mencadakan pembi-| adalah tidak sukar” untuk mentja Orang mentjoba hendak melolos i 2 
faraan tentang keadaan politik dan “pai beberapa persetudjuan sebelum kan diri, tetapi dapat digavalkan. 

| (konomi dengan pemimpin2 Perantjis Dr. Soedarsono pulang ke Djakarta, 2 Orang tertembak mati, 3 orang 
| dan Vietnam Bao Dai dan djuga te- Perundingan seterusnja akan dilang fuka-luka kena aliran Tistrik dan/ 
|lah mengundjungi daerah2 pertempu- sungkan pada hari Djum'at. Demiki atau tembakan2 pendjaga dan 2 

PERDANA MENTERI 

di Irian-Utara. 
Djakarta atas permintaan sendri 
dan permintaannja itu telah dilulus- 
kan oleh pembesar2 Indonesia. Wai- | 

risal kini ada dalam tahanan semen- 
tara untuk dilakukan pemeriksaan 
atas dirinja sebagai   jang dikenal — mendjadi 

an UP Tokio mengabarkan. 

RMS” | karta itu dan untuk sementara pu- 
A. Wairisal telah tiba di Djakarta blik tidak dapat mengadakan hubu- Belanda untuk pergi' 
dengan pesawat terbang dari Biak (ngan dengan Wairisal jang kini ada landa seperti Ir. Manusama, karena dengan seadil2nja. Demikian isi su- 

Wairisal datang ke' dalam tahanan sementara itu. 

Menurut keterangan Wairisal sen- 
diri jang diutarakannja didalam su- 
rat-suratnja pribadi, baik 
isterinja, 

salah seorang dan kawan2nja jang tinggal di Indo- perdjuangannja sedjak muda 
pemuka 'nesia, ia kembali ke Indonesia ka- mentjapai Indonesia 

orang lainnja tertangkap kembali. 

Wairisal — telah menolak tawaran 
kenegeri Be- 

menurut Wairisal, ia tidak dapat hi- 
'dup ditengah2 suatu bangsa jang ia 
tidak tjintar. 

Dalam surat kepada isterinja dite- 
kepada rangkan oleh Wairisal dalam hubu- jang telah dikeluarkan oleh ap 

maupun kepada saudara2 ngan ini, bahwa tjita2 dan tudjuan dinamakan 
ialah 

jang merdeka 
RMS” jang telah memberontak ter'rena ia tidak menjetudjui sama se-' dan berdaulat. 
hadap Pemerintah RI. Pihak resmi kali peristiwa ,,RMS”. Oleh Wairi- 
di Djakarta belum bersedia membe- 'sal dinjatakan didalam surat2?nja itu, 
rikan keterangan mengenai kedati- bahwa diluar kemauannja 

ngan Wairisal jang tiba2 ke Dja- terseret ikut serta dalam ,,RMS”, 

ai 

& : poem cake 

Linear og Kekut 

Ken. Kata sak 

yaa Kura   

Mes aa an A! 

daan St Eh 

sai Re PR 

Ia insjaf, bahwa setibanja ia di In- 
ia telah donesia ,ia akan ditahan untuk di: dak adanja kabar 

“periksa dan diadili seperti kawan2- 

  

Bisa kebagaian Tanch' 

      

  

    TAHUN KE VIII No. 218. 

  

Ambulance Di 

  

Indo-China 
Neg     

  
| Pekerdjaan ambulunce Perantjis di Indo-China tidak mudah. Untuk meng 
angkut peradjurit jang luka2, kadang-kadang mereka harus menjeberangi 
sungai2 “jang dulaninja sampai. mentjapai leher pemikul brancard, 'se- 

bagaimana tertera dalam gambar ini. 

Kanker Di Paru? 
Orang Jg Tidak Menghisap Rokok Lebih 
Sedikit Djumlahnja Je Kedapatan Me- 

ngandung Kanker Dim Paru2nja 

  

DR. W.C. SUEPER dari Institut Kangker Nasional telah me 
ngutip hasil2 penjelidikan terhadap 900 peristiwa kangker paru2 
jang mengakibatkan kematian di Austria, dimana kematian2 aki- 
bat penjakit ini pada orang laki2 hampir dua kali lipat dari djum 

tidak berhak, jang telah ditetapkan 

'jang demikian itu harus pula dise-j 

granat2 jang menimbulkan keru | 

Kemis memulai perun- 

Gjuta hingga 2 djuta volt untuk 

Voltage jang biasa dipakai se 
karang ialah dari 8000 volt. Me 
reka telah memperoleh foto2 jg 
lebih tadjam dan djelas terutama 
dari daerah2 bajangan dibawah 
tulang rusuk. dan tulang dada. 

| Hasilnja mereka dapat menemu 
“kan kangker2 paru2 jang sangat 
ketjil jang mungkin tidak bisa 
tertangkap oleh pemotretan jang 
biasa. 

- Dikatakan bahwa 'kangker paru 
paru hanja bisa disembuhkan bila 
diketemukan  lekas2. Menurut 
dr. Pendergrass, persentase kesa 
lahan dim menemukan kangker2 
paru2 ketjil kini ,.besar” dan satu 
satunja djalan untuk menemukan 
nja ialah dengan . menggunakan 
Sinar2 X. 

la menjatakan harapan mudah 
mudahan mesin2 sinar-X akan 
segera tjukup banjak untuk dapat 
dipakai dalam pemeriksaan2 se 
tjara 'besar2-an. Tetapi sekarang 
baru hanja ada beberapa buah, 
dan hanja bisa dipakai untuk me 
rawat dan bukan untuk menemu 
kan penjakit kangker. 

Dr. Harold L. Stewart dari In- 
stitut Kangker Nasional di Bethes 
da, Maryland menjatakan bahwa 
pemeriksaan di' Muang Thai me 
nundjukkan bahwa hanja 0.536 

dari orang jang meninggal dunia 
karena kangker disebabkan oleh 
kangker paru2. Di A.S. 9.54 jg 
meninggal karena kangker” ada 
lah akibat kangker paru2. Akan 
tetapi orang2 Thai umumnja 

jtidak pengisap rokok, — terutama 
'sigaret. Ta kagum bahwa di Dje 
“pang prosentase jang dimaksud 
bada laki2 di Djepang merupakan 

(27o, Malia 0.5476, tetapi Ik. 1796 
idi Austria, Inggris dan Belanda, 
Cimana pengisapan. rokok sigaret 
pasti tidak lebih dari pada di A.S. 

(UP) 

Uniformitet Gadji 
Pegawai? Bank 

Berhubung dengan gadji2 para pe 
.gawai Bank Negara Indonesia, Bank 
Rakjat: Indonesia dan Bank Industri 
Negara tiada mempunjai suatu pe- 
nentuan jg sama, maka sekarang fi 
hak pemerintah telah melakukan pe 
nindjauan untuk menetapkan suatu 

peraturan jg sama. Dalam ' hubu- 
“ngan itu pemerintah akan menindjau 
“pula tuntutan2 fihak serikat seker- 
dja Bank Rakjat Indonesia jg baru2 
ini diadjukan, jakni supaja bagi pe- 

Menpar jg bukan berkedudukan se- 
bagai pegawai pemerintah pada BRI 
diadakan pula pembajaran pensioen 
|demikian diterangkan oleh fihak jg 
| mengetahui kepada PI. Aneta. 

  
  

1 Bekas radja Mesir, Farouk, telah 
minta supaja Ihsan — ash-Sharif, se- 
Orang pengatjara di Damaskus dan 

bekas pemimpin Partai Republik Sy 
ria, supaja ia membela  perkaranja 
terhadap tuntutan isterinja, bekas ra 
tu Nariman, supaja ia ditjerai dari 
Farouk. Perkara ini akan diperiksa 
di Kairo. 

rm (RMS Wairisal Tidak Setudju Peristiwa RMS”? 
nja jang lain, tetapi ia menjatakan 
kejakinannja, bahwa 'ia akan diadili 

“rat2 Wairisal tersebut. 

Selandjutnja — dapat dikabarkan, 
bahwa berlainan dengan keterangan 

a ja 
perwakilan ,,RMS” di 

Nederland, keluarga Wairisal jang 
ada di Indonesia, tidak  dipendjara, 
Menurut keterangan perwakilan 
|,.RMS” itu katanja, ,,Wairisal su- 
dah patah semangatnja, karena ti- 
c dari keluarganja 
jang dipendjara”. (Antara),   

lah rata2 di A.S. Dikatakan bahwa 41Yc dari 900 adalah penja- 
kit kangker enteng pada laki2 jang tidak mengisap 
sekali. Dr. Wiliam J. Tuddenham dan Eugene P. Pendergrass da 
ri rumah sakit Universitet Pennsylvania 
rangkan bahwa mereka telah memakai voltage sinar2 X dari satu 

rokok sama 

di Philadelphia ' mene- 

memotret paru2 dari 120 orang. 

  

Gempa Bumi 

, Sangat Hebat” 
Pusatnja Di Tibet 

GEMPA BUMI jang "sangat ku- 
at” disatutempat di Pasifik Selatan, 
Rebo malam telah tertjatat diseismo 

graaf Universitet Boston. Beberapa ge 
taran tertjatat pk. 11.09 GMT., ds 

mikian djurubitjara universitet. AFP 
mengabarkan lebih landjut dari New 

York, bahwa gempa bumi kuat jang 
tertjatat oleh seismograf2 dipelbagai 

bagian dunia pada hari Kemis pagi 
diduga mempunjai episentrum dipe- 
gunungan Tibet, demikian menurut 
direktur observatorium — Universitet 

Fordham, pendeta Joseph Lynch. 
Seismograf pendeta Lynch mentjatat 

dua kali getaran pertama pk. 04.09 
GMT pagi Kemis dan jang kedua 
kalinja 9 menit belakangan. Ia men 
duga djaraknja dari New York Ik. 
7400 mil (UP). 

WALIKOTA BARU DI 
NEW YORK. 

Tjalon partai Demokrat untux 
djabatan walikota New York, 
Rebert Wagner hari Selasa telah 
dipilih. Lawannja dari partai Re 
»ublik Haro'd Riegleman, dika- 
jahkan dengan mendapatkan per- 
bedaan suara  sedjumlah antara 
400.690 suara. 

atif & Menimbulkan 

tan Eisenhower. 

  

saNnNa 

Banjak: Ke- 
sulitan: 

Reaksi Eisenhower Atas. 
Nota-Penolakan Sovjet 

DALAM SEBUAH konperensi 
pers hari Rebo presiden AS. 
Eisenhower mengatakan. bahwa 
nota Sovjet jang terachir kepada 
3-Barat tentang masalah . Djer- 
man ,,negatif dan tidak  menun 
djukkan kesediaan untuk menga 
dakan konperensi, akan tetapi se 
baliknja menghendaki untuk me 
nimbuikan sebanjak mungkin ke: 
sulitan”. Lebih djauh dalam per 
njafaan jang sudah dipersiapkan 
sebelumnja ini presiden Eisenho- 
wer mengatakan ,,tampaknja Sov-. 
jet Unie berusaha untuk  meng- 
halang-halangi terdjadinja konpe 
rensi sematjam itu dengan menge 
mukakan alasin2 jg tidak mung 
kin diterima tentang  Masiarakat 
Pertahanan Eropa, sistim keama- 
nan kolektif NATO dan kedudu 
kan RRT.” 

Lebih landjut Eisenhower . me 
ngatakan bahwa selamanja A.S. 
telah berusaha untuk dapat ber 
temu dengan Sovjet Unie ' guna 
memetjahkan masalah2 penting 
jang terdapat antara apa jang di 
sebutkannja ' ..dunia. “merdeka” 
dan ,,dunia komunis”. 

Il. Kita telah berulang-ulang 
herusaha untuk mengadakan sua 
tu pertemuan mengenai masalah 
Djerman jang bertudjuan untuk 
mempersatukannja. 

2. Kita telah berusaha untuk 
menjelenggarakan sebuah -perte 
muan tentang masalah Austria un 
tuk ,,membebaskannja”. 

3. Kita di Korea telah beru 
saha untuk mengadakan - suatu 
pertemuan untuk - memetjahkan 
masalah persatuan Korea dan pe 
narikan baik pasukan2 kita sendi 
ri maupun pasukan2 asing. 

4. Dalam Panitya  Persendjataan 
PBB kita telah berusaha untuk mena 
rik - Soviet" guna setjara realistis 
memetjahkan masalah pembatasan 
terhadap persendjataan dan penggu- 
naan sendjata2 pemusnahan besar-be 
saran. 

Selandjutnja Eisenhower menjata- 

kan bahwa perdamaian dunia adalah 
tudjuan jang terutama dari rakjat 
Amerika dan pemerintahnja., ,Seba- 

gai rakjat kita akan terus bersiap un 
'tuk merundirgkan setiap masalah de 
ngan S.U. dibawah sjarat2 jang mem 
berikan dasar jang djelas dan dapat 
dipertjaja bagi persetudjuan”, demiki 

(Antara). : 

Coea- Colitis ? 
Partai Prc gressif Guiana 
Serukan Djangan Mi- 

num Coca-Cola 

PARTAI RAKJAT Progresif Gui   
ana — Inggeris hari Reho menjiar- 

|kan surat2 edaran jang tidak ditan- 
da tangani jang menjerukan kepada 

| 450.000 penduduk daerah djadjahan 
tsb. supaja memprotes keputusan pe 
merintah Inggeris jang telah meng- 
umumkan keadaan dalam darurat de 
ngan djalan membandjiri gedung pe 
merintah di Georgerown dengan su- 
rat2 protes. 

Dalam surat edaran a.l. dikatakan: 
Boikotlah pedagang2 kulit putih. Dja 
ngan minum ,Coca Cola”, 

  

Gibraltar Hilang Artinja 
Kalau Sepanjol Sudah Mendapat Sen- 

djata2 Modern : Keterangan Djen- 
deral Franco 

DALAM INTERVIUNJA jang pertama kali sedjak ditandatanganinja 
perdjandjian2 mengenai pangkalan2 militer Amerika Spanjol, djenderalisi 
mo Fransisco Franco menerangkan, bahwa Spanjol bersedia untuk mem: 
pertahankan negara2 barat terhadap agresi dari Sovjet Rusia, meskipun 
tidak adanja hubyngan2 jang baik antara Spanjol dan negara2 barat, se 
bagai djuga hafnja antara Inggeris dan 
tidak akan adanja kemungkinan untuk kerdjasama 

Perantjis. Dinjatakan, 
dengan 

bahwa 
langsung 

dalam lapangan ekonomi dan militer dengan Inggeris atau Perantjis, ke- 
tika ditanja, apakah Spanjol akan menggabungkan diri dengan NATO, 
atau akan diadakannja ikatan? ekonorsi dan militer dengan Inggeris atau 
Perantjis. 

Franco berpendapat, bahwa 

dengan didapatnja sendja'iZz jg. 
modern, selat Djabaraltarik telul. 
kehilangan manfaatnja bagi Ing- 

geris, hal mana dinjatakan atas 
pertanjaan, apakah perdjandjiar 
jang baru diadakan itu akar 
mempunjai pengaruh terhadax 
»batu pedas” itu. 
Perdjandjian ini menurut pen- 

dapat saja sangat penting bagi 

pertahanan perhubungan antara 
laut Tengah dan Atlantik. Ara- 
lagi karena pada dewasa ini olek 

adanja  sendjata2 jang moderi 
tadi, selat antara Cadiz dan AH 
yeria hanja merupakan salurar 

ketjil belaka. 

Daerah 'ini termasuk dalam 
wilajah pertahanan jang effisien 
dari lapangan2 terbang dan pang- 
salan2 “lainnja dikedua pantai, 

liang ada dibawah pengawasar 
Spanjol. Oleh karena itulah 
Djabaraltarik kini tidak begitu 
penting "lagi. 

Ketika ditanja, apa jang me- 

murut.. pendapatnja merupakan 
politik jang terbaik untuk mela- 
wan offensif perdamaian Rusia 

Franco menerangkan: ,,Persia- 
pan2. militer dan  kemakmurar 
ekonomi, jang memaksa untuk 

menghormati, dan politik ke- 
amanan dan keadilan sosial jg. 
mendiamin perdamaian didalam 

negeri, factor2 ini akan memung- 
kinkan untuk mengabaikan pro- 

paganda2 perdamaian dari Ru- 
sia. Demikian Franco achirnja, 
(UP-Aneta). 

  

Granat? Utk 1Tja- 
ri Ikan Meledak 
PADA HARI REBO disebuah 

desa dekat “Cebu (Filipina Te- 
ngah) telah terdjadi  perledakan 
dinamit jang meminta korban 9 
orang tewas dan 5 orang Jainnja 
mendapat luka2 parah, demikian 
diwartakan oleh harian2 di Mani” 
ia pada hari Kemis. Para korban “ 
tadi ada dalam sebuah rumah di- 
mana mercka melihat pembuatan 
granat jang diisi dengan dinamit 
dan dimaksud untuk diperguna- 
kan dalam penangkapan ikan. 

Dengan ketjelakaan tadi djum 
lah korban perledakan dinamit di 
desa itu mendjadi 32 orang tewas 
selama beberapa minggu belaka 
ngan ini. Menurut penjelidikan 
bolisi perledakan pada hari Rebo 
itu begitu hebat karena didalam 
rumah tsb. terdapat persediaan 
dinamit jang turut meledak. Per 
ledakan2 jang sering terdjadi di 
daerah tadi menurut penjelidikan 
polisi ternjata disebabkan oleh 
karena penduduk mengumpulkan 
dinamit dan. peluru2' meriam 
A.S. ig diketemukan sepandjang 
pantai untuk “digunakan — dalam 
penangkapan ikan. (Antara)
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Kabar Kota 
VAUXHALL VELOX SEDAN | 
DJATUH PADA No. 014626. 

Penarikan undian sweeps- 
take ,,Tri Dharma” dgn. 
3 hadiah. 

POLISI BERTINDAK. 

Hari Rebo tgl. 4 Nop. ibl. antara 
diam 6.30 — 8.00 pagi dan djam 
13.30.— 1430 siang, fihak Polisi 
Lalu-Lintas bersama2 dengan CPM, 
beberapa siswa Inspektur Polisi Su- | 
kabumi dan murid2 sekolah jang 
tergabung dalam BKKL di Sema- MAGELANG 
rang telah mengadakan razzia ter- $ 5 
hadap pengendara sepeda jang tidak | 4 TAHUN PENDJARA UTK. 
memenuhi peraturan? lalu-lintas jg. IG ITA C . LAN. 
telah ditetapkan. Misalnja: bersepe- ANGGAUTA GEROMBOLAN 
da tidak diatas djalan sepeda (fiet- 
senpad) jang telah tersedia, naik se- 
peda berdjadjar tiga, bontjengan di- 
(muka, d.LI.  Razzia ini didjalankan 
'didjalan? raja Bangkong, Ogi Tiong 
Ham, Seteran, Kalisari, Randusari, 
Kr. Tempel, Pandanaran. Terhadap 
pengendara sepeda “jang melanggar 
dalam razzia pada hari itu, baru di 
(ambil tindakan hanja peringatan sa- 

  

  

Serangan Atas Tjamba 
Tjamba Mau Didjadikan Ibu-Kota Kahar Muzak- 

kar: Pari Pada Mendudukinja Gerombolan 
Malahan Terusir Oleh Tentara Kita 

Tjamba antara ten- 
en ndo Ma- 

Radja Pertama Mioahassa ? 
APAKAH MAGELHAES, orang jang pertama kali mengeli- 

lingi dunia itu, radja pertama dari keradjaan Minahasa? Perta 
tanjaan. ini tertjantum dalam mwnuskrip: ,Berkeliling dunia jg 
pertama kali dan keradjaan Minahasa”. Buku ini dalam waktu 
singkat akun diterbitkan oleh penerbit Vorkink Van Hoeve di 
Bandung. Manuskrip tersebut dibuat oleh kepten udara AURI, 

Mantiri dan inspektur keuangan A.W.F.- De Rock. Manuskrip itu 
memuat sedjarah Minahasa sebelum datangnja orang2 Belanda 
dan Spanjol. : 

Anggupan bahwa Magelhaes tidak mati terbunuh di Pilipina, 
» sebagaimana dikatakan dalam buku2 sedjarah, tetapi setelah mie- 

.ngundjungi kepulauan Pilipina bertolak ke Minahasa dan mendiri | 
»kan suatu keradjaan disana oleh penulis2 diatas didasarkan atas 
batu nisan jang diketemukan di Minahasa, diantaranja terdapat 
dari makam Magelhaes sendiri jang dihiasi dengan tokoh2 berpa 
kaian Spanjol dari abad pertengahan, jakni batu nisan jang sudah 

ada disana sebelum datangnja orang2 Belanda dan Portugis perta 

AIEKADJAWA TENGAH (——— Magelhaes - 

ROMBONGAN PRESIDEN 
TERDIRI 20 ORANG. 

Menurut kawat jang diterima 
Pengadilan Negeri Temanggung | Panitya Penjambutan Kedatang- 

dalam sidangnja pada hari Sabtu an Presiden Rebo kemaren, Rom 
jbl. telah mendjatuhkan hukuman 'bongan Presiden jang akan me- 
pendjara 4 tahun di potong waktu ngundjungi Solo pada Hari Pahla - 
tahanan (tgl. 11-7-1953) kepada Ma | wan j-a.d, akan terdiri dari 20 ' 
djoprajitno alias Asih dan Kartodi- ' orang, diantaranja : Presiden dgn 

'puro kepala desa” Kwarahan Katja-|/ Njonja, Wakil P.M, I Mr. Wong 
matan Kaloran Temanggung 1 ta- sonegoro, Menteri Kehakiman 
hun dipotong selama dalam taha- Djody Gondokusumo dengan 

an: Njonja, Direktur Kabinet Presi- 

  

Ti 
3 

Mengenai pertempuran jang terdjadi di 
tara dan gerombolan-bersendjata, komandan Basis Koman 
kasar, major L. Mochtar memberikan keterangan lebih djauh, na 
hwa pos tentara di Tjamba itu pada tanggal 1 Nopember djam 
subuh telah diserang oleh kombinasi dari tiga kesatuan gerombo- 
lan jakni kesatuan2 Andi Oddang, Hasanuddin dan ”40.000”, :A- 
ma sekali terdiri dari kira2 800 orang dengan sendjata antara 
250 atau 300 putjuk, antaranja 9 buah bren. 

Dihadapan notaris Mr. Tan Eng 
Kiam bertempat digedung ,,Dwiwar 
na” Bandung telah dilakukan pena- 
rikan undian daripada . sweepstake 
»Iri Dharma”. Hadiah utama (golo- 
ngan pemenang ke-I dengan start- 
nummer 67) berupa sebuah mobil se 
dan Vauxhall Pelox 1953 “djatuh pa- 
da nomor 014626. : 

Hadiah utama (golongan pemenang | 
ke-II dengan startnummer 54 beru 
pa sebuah mobil sedan Fiat ,,500” | 

  

Pertempuran berdjalan selama 19 
djam, jaitu mulai diam 5 subuh dan 

berachir djam 12 tengah malam. Da 
ri pihak gerombolan jg tewas te- 
rang2 dikubur oleh penduduk ada 

  
dalam fase 1953 djatuh pada nomor 044292. | 

Hadiah utama (golongan peme-| pe 
h gi para pelanggar 

ambil tindakan2 seperlunja. 
nang ke-III dengan startnummer 74) 
berupa sebuah spedamotor :,Volocet 
te” 350 ce djatuh pada no 179896. 
Hadiah2 lainnja — untuk masing2 | 

golongan djatuh pada nomor2 seper 
ti berikut: : , 

Golongan I..: hadiah ke-2 no: 

para pengendara sepeda 

dja sebagai tindakan 

pertama. Dan untuk selandjutnja ba- 
tentu akan di- 

.. Madjoprajitno  dipersalahkan da- 
'lam permulaan tahun 1953 berturut 
turut dengan kekerasan terhadap 
penduduk ,,untuk mendjaga kesela- : 
| matan” telah minta uang kepada 19! 
orang dan 2 bungkus rokok, melipu, 
ti sebesar Rp 985.— Apabila tidak 

suka memberi akan dibunuh. Se-! 
dang kepala desa dipersalahkan ban ' 

Razzia ini djuga dilakukan 
malam harinja, terutama 

pada 
terhadap 

jang tidak 
memakai lampu. Sebagaimana dike- 
tahui, peraturan lalu-lintas — dajam 

kota Smg. pada waktu jang achir2   175213, 3. no. 090485, 4. 164977, 5. 
no. 001067, 6. no. 076224, 7. no. 
180831, 8. no. 063531, 9. no. 157216 

10. no. 168982, 1, no. 009567 12. 
no. 066434, 13 no. H2668, 14. no. 
145084, 15. no: 004825, “16 no. 
120287, 17 no. 026367, 18. no. ' 
011675, 19. -. no. 198345, 20. no. 
041593. 3 

Golongan II: hadiah ke-2 no. 
095879, 3, no. 086904, 4, no. 075204 
5. n0o.'069305, 6. no. 175501, 7. n6. 
055154, 8. no. 179266 9. no. 103176, | 
10. no. 082614, 11 no. 157737, 12| 
no. 099464. 13. no. 111254, 14. no. 
110574, 15. no. 013778, 16 no. 
16173471. Do NG PR ABU RO: 
066407, 19. no. 084746, 20. no. 
002664. . 5 

Golongan III: hadiah ke-2: no. 
100846, 3. no. 157565, 4. no. 150797 
5. no. 001176, 6. no. 169673, 7. no. 
144390, 8. no. t01124, 9. no. 013543 Achirnja terdjadi pergulatan anta karta kini telah “mengalami per- 10. mo. 132349, 11 no. 060593, 12 26 Dingltidencan Bilksana arta kini te g p 
no. 018819, 13, no. 103286. 14 no. RINGGIT PALSU. Aa anon aag pistolnja — dapat di, JUASAN lagi dengan sebuah com- 
000960, 15. no. 157584, 16 no.| Tiga helai uang kertas ringgit pal- (rebut dan Djapar djatuh terpelan- plex baru jang pembangunannja 
044710, 17. no. 120366, 18. no.|sw telah disita oleh jang berwadjib. |ting. Penduduk dan pemuda desa dibeajai oleh Divisi Brawidjaja, 187625, 19. no. 139451, 20 no.| Uang ini semula diterima oleh Kan- |lainnja segera keluar. Djapar jg me San nantinja akan diperuntukkan 
004827. tor Tjabang Bank Indonesia  darilmangnja sudah lama ditjari karena Luna memberi tempat kepada pa 

TOKO HIEN KETJURIAN.   
Pada malam Kemis kira2 pada 

diam 2 malam — djadi sesudah lis- | 
trik dipadamkan — toko ,.Hien” di) 

dijalan Bodjong telah “ kemasukan 
@erujuri jang beraksinja dengan mem 
bongkar genting. Diduga 'pentjuri 

itu masuk dengan mempergunakan 
€ 

tali. diri. Apa jang mendjadi sebab2nja Ihahwa j lak : i i gz : : / , Sa jg melakukan mbunuhan (belum diperlengkapi dengan Sedjumlah hemd dan textiel ba- sampai wanita tadi berlaku nekad, Jitu adalah seorang Makanan bernama 5 2 untuk Lah R. 450.000. njak jang diambil, sedikitnja telah kini masih didalam  pengusutannja Supardi. Asrodin mempunjai gadis Beaja sebesar itu adalah terma- 
menderita rugi Rp. 6000,—, 

   
Kepada Sdr2 jang telah membe 
pun materieel pada waktu pema 

KONTENG PURWONO 
jang meninggal dunia pada tg. 2 Nopember 1953, kami me- 
ngutjapkan diperbanjak terima k 

« Yjandi Karanganjar Gunung 

Pernjatasn Terima Kasih 

Dengan djalan inn KAMI SEKE 

banjak2 terima kasih, kepada 

telah menjatakan turut berduka 

mi/ajah/ saudara kami : 

M. SOEK 
pada tanggal 2 Nopember 1953 

zah ke kubur, memberi karangan bunga d.L.I. 

Semoga djasa-djasa tersebut beri 

hum di hadlirat Illahi. 

Keluarga M. SOEKANDAR 

  

“ pantaslah bila 
' mengambil tindakan seperlunja. 

ngurus Besar PMI akan meletakkan 
batu pertama untuk mendirikan ge- 
dung Sanatorium Anak2 Sekolah di 
iNgawen pada tgl. 10 Nop. j.a.d. Se- 
bagaimana diketahui, gedung ini di- 

usahakan oleh PMI tjb. Smg. 
ngan rentjana biaja Rp. 150.000.—, 
Upatjara perletakan 
dimulai djam 9.30 pagi. 

Kantor Kas Negeri di Smg. Ketiga 
uang palsu tersebut masing? mem- 

| punjai 
247470 dan C 992252. 5 

pember, di Kp. Bedas telah mendja- 

seorang wanita 

fihak jang berwadjib. 

Pernjataan Terima Kasih 

tu apa jg didjalankan oleh Madjo- 
prajitno. | 

Sebagai diketahui, bahwa Madjo- 

ini rupa?nja kurang dihiraukan lagi 

oleh para pengendara sepeda d.L.I., 
rut ada w : Bani: PP Senen ena Tanam Rania (prjtno adlah angguta Serombe” : aga / lan grajak, jg sudah kerap kali me- 

aa. Flat ini memang bing: membari lekukan perbuatan jg melanggar hu ajakan lalu-lintas seluruhnja. Maka kum, karena meminta uang dengan ! fihak ” Kepolisian | pakan Per na 

DJAPAR MATI DIKEROJOK ' 
RAKJAT - | 

Pada” hari malam Minggu jbl, 
OPR jg bertugas mendjaga keama- 
nan didesa Bletukan katjamatan 
Mertojudan Magelang, setelah men ! 
dapat laporan bahwa Djapar bekas ' 
anggauta bataljon 426 kembali pu-| 
lang dan berkeliaran didesa itu, se- 
gera mengadakan perondaan. Wak- 
tu Djapar ditegur oleh ronda OPR, 
ia telah mengatjungkan vickers pis- 
tolnja. 

PERLETAKAN BATU 
PERTAMA. 

Prof. Bahder Djohan, Ketua Pe- 

  

de- 

batu pertama 

sering melakukan pengatjauan di 
f daerah itu, kemudian mat? karena 

Ser nomer: C 247523, 0 “di kerojok rakjat. | 

. MATI TERBUNUH KARENA |! 
BEREBUTAN WANITA . 

Pemuda Asrodin baru2 ini telah 
kedapatan mati terbunuh Gidesa. Wu 
wuhardjo Kadjoran Magelang. Ka- 

langan jg mengetahui menerangkan, 

MENGGANTUNG DIRI. 
Pada hari Rebo malam, tgl. 4 No- 

li gempar berhubung perbuatannja 

jang menggantung 

jg ia tjintai nama Sudarinah. Ketjin 
taan mana telah dilajani oleh gadis 
djelita. Rupa2nja hal ini menjebab- 
kan pemuda Supardi jg djuga terpi- 
kat pada gadis S. djadi Supardi ma 

    

  

    

      

rikan bantuan moreel mau- ta yan Nan Tag Ua oleh 4. orang penderita tjatjad bagi tiap kaman anak kami : pemuda idaera itu, pada Suatu j . in naa 1 3. urak: rta 
waktu Asrodin  dikerojok, bina Pn An Kn £ 
mati seketika itu djuga. 

  asih. 

KEPALA M.M.C. DIKETEMU 
KAN MATI TERBUNUH. 
Seorang pemimpin gerombolan 

| IMMC bernama Dulkanan jang 
“Isedjak beberapa waktu jang lalu 

Keluarga : 
JATIMIN 

SEMARANG 

   
jang diduga dilakukan oleh ge- 
rombolan bersendjata dari MMC 

|sendiri, didesa Sursberarum — ka- 
LUARGA menghaturkan tiamatan Terapuran Magelang. Laden ta jae La Pan 

: - Penjeridil : #3, untuk mendirikan sebua gedung segenap handai taulan jang: enjelidikan oleh jang berwadjib untuk workshop” tsb. Merana di Magelang kini sedang didja- 3 An 2 i -ork Ana « idiri- tjita, atas meninggalnja sua- lankan siapa sebenarnja jang Dona, ewprkahop” Hua membunuh Dulkanan. Jaa na 3 Na aa “ayu t penjelidikan Juka2-nja terdapat Ian Ts tan Pen 
bekas tembakan sendjata-api. kaju dan pendjahitan seharga Rp 

HUDJAN ANGIN DIDAERAH 
DEMAK. 

Dari kalangan resmi di Semarang 
didapat kabar, bahwa pada tgl. 3 
Nopember jbl. kira2 djam 2 siang di 
daerah Dempet (Demak) telah tu: 
run hudjan lebat jang menjebabkan 
robohnja sebuah rumah didesa Pri- 
gi. Isteri dari penghuni rumah tadi 
mendapat luka2, karena kedjatuhan 
blandar rumah dan kerugian — jang dialami Lk. Rp. 150—. Didesa Ke. 
bonagung ada 4 buah rumah jang 
roboh dan kerugian jang dialami se- 
luruhnja Lk. 3600 —. Seorang wa- 

nita mendapat luka2 jang tidak ber- 
arti, « 

, dgn mengantarkan djena- 

balas, dan diterima almar- 

Jang berduka fjita : 

Tepasan Kudus. 

GERAKKAN ,,MALAM   

Buku Peladjaran Mahal 
Pesanlah bersama2 LINGUA GERMANICA sekarang djuga! 
Buku peladjaran bahasa Djerman utk. klas 1 SMA, SMEA 
d.I.I. Karangan R. Moedajat, 
Mudah. dan praktis. Kalau etje 
.kos kirim). Kalau pesan bersam 
agar peladjar2 kita bisa mendap 
Pesanan 10 s/d 25 potongan 204: 
2540, S1 s/d 100 buku potongan 306 
atas potongan 356. 

Pesanlah langsung kepada penerbitnja : 

SOENARJO PRAWIROADINOTO 
Djalan Mawar 11, — SURABAJA. 

MENARA RAN MEA BER EANRRA ETENE AA TUK ae R TA aRAN DE SAR ENAK IAI BRA NIA TEE IR KAS AS 

NO WOMAN LOVES A WEAK LING 

IIA TO) 
"IL PHARMA" |    

DJEMA'AT KLIWON”. 
Dari kalangan jang lajak diper 

tjaja didapat kabar, bahwa kini 
di Semarang ada gerakkan jang 
dapat diberi nama »gerakkan ma- 

Ham Djema'at Kiiwon”. Initiatief 

? Djangan Kuatir ! 

Guru SMA Negeri Malang. 
ran Rp. 11.— (inclusif ong- 
a2 potongan bagus sekali, dari pada gerakkan tadi dikata- |diam 10 pagi, didjalan Dr. Djawa, 
at buku jang murah. kan a.l. dari Wali Kota Semarang, |oleh angg. Polisi Seksi I telah di- 

26 s/d 50, potongan sedangkan pertemuan pertama | ketemukan sebuah tas ketjil kulit jg. 
dan 101 Hirku ke- kali dilakukan dirumah Wali Ko (berisikan uang sebanjak Rp. 49.75. 

ta di Gombel. Maksudnja ialah 
»bertukar pikiran” supaja keada- 
an pelbagai partai tidak makin 
meruntjing, bahkan sebaliknja. 
Didalam pertemuan jang pertama 
kali itu a.l. jang hadlir ialah pen- 
tolan2 dari Masjumi, PNI dan 
Mohammadijah. Pertemuan jang 
kedua sudah diadakan dirumah 
Mr. Hadji Moh. Soejoedi dan ig 
akan datang nanti dirumah Dr. 

  
gerakkan malam Dema'at Kliwon 

satu malam di Solo. Pada tanggal 

2 mendjadi ,,buron” polisi, pada ED WORKSHOP DR. 
hari malam Minggu jbl. djam SUHARSO. 
19.30 kedapatan mati terbunuh Dari pihak jg bersangkutan di da 

Pariono. 1 
e 7 & g s y luas k.I. 935 ha. Menurut rentjana 

i Kalau partai2 di Djakarta Sa- | perbaikan tsb. akan memakan beaja 
ng 7 menggaruk” kelihatannja, |sebanjak Rp. 182.000.—. Kini se- 

den, Kepala Rumahtangga Presi- 
den, Latumeten dari Kempen di- 
sertai 3 orang wartawan d.L.I. 

Nj. Sukarno dan Nj. Djody 
Gondokusumo hanja akan tinggal 

11 Nop. pagi mereka itu akan 
kembal: ke Djakarta dengan naik ! 
pesawat terbang dari Djokjakar- 

'Seperti dikabarkan, rombongan 
Presiden itu akan tiba di Solo pa 
da tanggal 10 Nop. djam 17.00 

“keluarga jung dapat 

Keterangan diatas disusun   petang. 5 
Lebih landjut dikabarkan, bah- 

ma. Magelhaes di Minahasa agaknja dinamakan orang ,,Turang- 
walelak?”, Selandjutnja ia hidup dalam tjerita2 kuno daerah, jg 
dalam suatu rapat kepala2 daerah Minahasa dalam bagian kedua 
abad jang baru silam dilukiskan dalam huruf2 daerah, 

Terdapatnja lukisan2 binatang2 ternak buas pada be 
batu nisan jg. diimport oleh Magelhaes dari Afrika Selatan ke Mi- 

nahasa, simbol2 matahari dari keradjaan Inca dan adanja nama? 
dianggap 

Spanjol, merupakan argumen2 tambahan steling kedua orang pe- 
nulis tersebut. Manuskrip itu dihubungkan dengan asal usul ,.su- 
ku asli” Miiuhasa jang sampai sekarang belum - diketahui dan 

. perdjalanan keliling dunia pertama oleh Magelhaes. 

.. dalam lapangan djurnalistik terkenal selaku pembantu pelbagai 
. harian2 Belanda menulis naskah manuskrip itu. 

berasal dari nama-nama 

oleh kapten Mantiri. De Rock jg   
  

wa Menteri PP dan K. Mr. Mohd. 
Yamin akan datang pula, tetapi 
ja tidak mendjadi satu rombongan 
dengan Presiden. Menteri Mohd. 
Yamin tgl. 10 Nop. itu akan tiba 
dgn pesawat terbang Hadisufjipto 
di Jogja, untuk selandjutnja 
menudju ke Solo bersama2 dgn 
Prof. Dr. Prijono, Prof. Dr. Sar- 
diito, dan Mahaguru2 dari U.N. 
Gadjah Mada. 

R. 900.000 UNTUK ,,PAVIL- 
JUN BRAWIDJAJA”. 

Rehabilitatie Centrtum  Sura- 

ra penderita tjatjad dari Divisi 
Brawidjaja jang seluruhnja ada 
560 orang. Complex baru itu ter: 
diri ari 3 buah slaapzaal dengan 
| buah recreatie-zaal dan sebuah 
operasi-kamer, jang seluruhnja 
memakan beaja sebanjak R. 900. 
000, jalah untuk 3 buah slaap- 
zaal dengan recreatie-zaal R. 
450.000 dan untuk operatie-zaal 

suk uang untuk pembelian tanah 
(onteigening tanah). Complex ter| 
sebut akan diberi nama ..Pavil- 
jun Brawidjaja”, dan akan dapat 
memberi tempat kepada 100 

telah ada Ik. 40 orang penderita 
tjatjad dari Djawa Timur jang se 
dang menuntut pendidikan vak. 

Presiden Sukarno. 

Rp. 1751000 UTK. ,SHELTER- | 

pat kabar, bhw ,,Sheltered Work- 
shop Dr. Suharso” di Solo telah me- 

Paviljun  Brawidjaja Bada Pa ja Bln Bh 
pada Hari Pahlawan jad. akan (3. " 
diresmikan pembukaannja oleh dam Keterangan pengurusnja 

jugpulan itu berharap akan da- 

Pembagian Tjengkeh 
— Masih Pintjang 

Perobahan Baru Dim. Soal Pembagian 
Tjengkeh Menjebabkan Angg. GAPPE.- 

RON Gelisah | 
KINI DI SEMARANG sedang diadakan pembagian tjengkeh 

luar negeri sebanjak 4500 kg. dimana jang 2190 kg. 
oleh GAPPERON. Dalam soal 

diterima 
pembagian tjengkeh tadi, rupa2- 

nja diantara kalangan para anggauta GAPPERON ada jang diteri- 
ma dengan rasa masgul, karena mereka 
djumlah tjengkeh jang diterimanja 

beranggapan, — bahwa 
sedikit, sedangkan sebelum 

mendjadi anggauta mereka menerima lebih banjak. Berkenaan de- 
ngan itu, maka beberapa anggauta GAPPERON jang ada didae- 
rah Kaliwungu dan Kendal hendak mengandjurkan diri ari GAP- 
PERON, apabila soal pembagian tjengkeh tadi sudah diterima, 

Perkumpalan 
Anti- Korupsi 
".. DI BANDUNG telah di- 

dirikan sebuah perkumpulan 
-baru dengan nama ,,Per- 
kumpulan Anti Korupsi”, 
: jang bertudjuan untuk 
“smemberantas korupsi, jang 
“semakin meradjalela di Indo 
. nesia”. Pengurusnja untuk 

. sementara terdiri dari R.S. 
:i mo, Mas Tabir, R.M.         

dinjatakan, bahwa perkum- 

“pat bekerdia sama. dengan 
|. »Gerakan Anti Korupsi” 
|. (dari mr. Muh. Yamin) di 
/Diakarta dan berharap akan 

dapat mengadakan penjeli- 
dikan terhadap korupsi.     nerima bantuan-uang sebanjak Rp 
  

Sebagaimana diketahui, ,,Sheltered 
Workshop” tsb. dimaksudkan teruta 
ma untuk memberi lapangan peker 
djaan kepada para penderita tjatjad 
jg telah mendapat didikan vak di 
dalam R.C. Surakarta. 

LAGU ,,RANGGAWARSITA”. 
Para ahli seni musik di Solo kini 

sedang mempersiapkan lagu ,.Rang- 
gawarsita” jg akan dinjanjikan oleh 
peladjar2 pada hari pengresmian pa 
tung pudjangga Ranggawarsita. Se- 
landjutnja diperoleh kabar, bahwa 
dikalangan ahli kebudajaan Djawa 
di Solo telah ada saran? supaja pu- 
djangga Mangkunegoro IV djuga di 
mulijakan dengan pembuatan se- 
buah patungnja, seperti halnja dgn. 
pudjangga Ranggawarsita. 

  

KETEMUKAN TAS. 

Pada tgl. 4 Nopember j.l., k ira2 

Karena kehilangan tadi mungkin ti- 
dak dilaporkan, maka kepada orang 
jang merasa kehilangan barang tadi, 
diharap datang di Seksi I, djl. Pur- 
wodinatan. 

RENTJANA PERBAIKAN 
DAM. 

Oleh fihak jang berwadjib kini se- 
dang direntjanakan untuk memper- 
baiki dam Sarah dan Kemit jang 
terletak di Ketjamatan Gringsing, 
jang dapat mengairi sawah desa se- 

dang dirundingkan untuk menentu-   itu patut mendapat perhat!an! 

  

kan kapan dimulai perbaikan tsb. 

  

Tjikampek Vise- 
rang Geror:! olan 

Gerombolan? bersendjata jg didu- 
ga adalah gerombolan Bambu Run- 
ting Selasa malam telah mengada- 
kan serangan serentak terhadap Tji- 

kampek, Telagasari, Klari, Pabua- 
ran dan Rawamerta. Serangan atas 
Tjikampek dilakukan oleh kira2 
200 orang pada mulai pukul 20.15. 
Mereka datang dari 3 djurusan, ja- 
itu dari djalan Purwakarta, djalan 
Krawang dan djalan Stasiun. Sera- 
ngan itu ditudjukan pada pos tenta 
ra dan kantor kewedanaan. Tembak 
menembak berlangsung 1 djam la- 
manja dan kemudian gerombolan 
mengundurkan “diri. Menurut  beri- 
ta2 tsb, korban jg diketahui sampai 
pagi ini ialah 1 pegawai Pekerdjaan 
Umum tiwas, S rumah terbakar, se 
dang akibat serangan?  ditempat- 
tempat lain tsb, belum diketahui. 

(Antara). 

KUDUS 
WEDANA KOTA MULAI TGL 

1 NOPEMBER BERHENTI ? 
Menurut kalangan jang berdekatan 

mulai tgl. 1 Nopember 1953 ini Sdr. 
Soegondo Wedana Kota Kudus me- 
letakkan djabatannja atas perminta- 
an sendiri dan akan bekerdja dikala 
ngan perekonomian di Djakarta. Se- 
bab2nja menurut kabar karena bebe 
rapa beleid dari Bupati Kudus dan 
Kem. Dalam Negeri mengenai soal 
kepegawaian (non dan co) tidak dise 
tudjuinja. Sebagaimana diketahui se 
belum Sdr. tsb mendjabat Wedana 
di Kudus, dahulu mendjabat Weda- 
na Kota Rembang dan aktif dalam 
pemerintahan gerilja dibawah Resi- 
den Milono. 

DITEMBAK KAKINJA, 
Kemis. tgl. 29-10 antara  djam 

18.00 sore ketika SWD akan dipe- 
riksa oleh Pulisi Negara Kabupaten 
Kudus dikantor, mendadak melari- 
kan diri kedjalan raya arah ke 

  

Tak usah didjelaskan kesusahan bati 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- 
rang, tidak merasa puas. 1 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 

wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas” tjapai 

malas dan kusut pikirannja, 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- 

APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—, 

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

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

Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tjirebon. : 

Ji     PESANLAH SEGERA KITAB2 BERHARGA 5 den Ra 3 21 
PAKKET MAULUDAN 

Kirimlah uang sebesar Rp. 40-—, saudara akan menerima 13 matam buku2 penting, franco rumah seharga Rp. 57.— 
Isi pakket tersebut : 

1. Ringkasan riwajat Saji dah Chodidjah Rp. 4— 
2 Ringkasan riwajat Sajidah Aisjah Rp. 4.— 
3. Pemimpin Sembahjang, lengkap, sempurna Rp. 8.50 
4. Punten Pengandjur — Hadisiswaja Rp. 3.— 
5. Tongkat tablig — Had isiswaja Rp, daa 6. Tuntunan, pembangunan djiwa - Hadisiswaja Rp. 1.50 7. Budi Pekerti — Marzuki Imran Kp. 390 8. Urat tanggung pantjasila — Hamka Rp. du 9. Ketr. Isra Mikradj setjara wetenschap Rp4 1 en 10. Alasan2 hukum fakih — Ihsanudin Rp. 4— 

Il. Rahasia padang pasir terbuka-tuntunan 
pergi Hadji Kp 30 12. Tuhan kita-Pemurah, Penjajang Rp: Sus 

13. Kalender tahun 1954 Rp... b90 

Djumlah Rp. 57. — 
Pakket mauludan ini hanja berlaku selama bulan Maulud ini. 

Penerbit: AB. SITTI - SYAMSJAH S OL O.   
  

urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 

dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 

saka Idmdnja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—. 

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 

ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.—, Rp. 15.— 

BANDUNG. 

Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 

KURANG UAN EYEKEKAKEAKKCLEKELLR LL LL BEKERRRRAM ttetan    

  

Aloon2.. Didalam pengedjaran jang 
dilakukan polisi telah  diperingatan 
dengan tembakan tiga kali, tetapi 
SWD tetap lari, sesampainja dimuka 
bekas Hotel Murjo jang waktu itu 
sedang ramainja, SWD kena tembak 
kaki kirinja sehingga dapat ditang- 
kap lagi. Menurut keterangan dari 
fihak jang berdekatan hari itu djuga 
SWD baru tertangkap di Barongan 
ketika akan pulang ke rumahnja di 
desa Kaliputu Ktj. Kota Kudus, 
SWD atas petundjuk temannja jang 
sudah tertangkap lebih dahulu (S da 
ri desa Ngloram), dituduh turut me 

lakukan perampokan didesa Podeng 
kol Kaliapu Ketj. Bae dirumah Djo- 
jokarjo pada malam Minggu meng 
hadap fadjar tgl. 25-10 jang Jalu, 
dengan berpakaian seragam kuning 
dan  bersendjatakan  pestol serta 
menggondol barang2 perhiasan se- 
harga k.l. Rp. 974,—. Keterangan se 
landjutnja, kedua orang tsb memang 
slengganan setia” dari rumah pendja 

ira, 
“ 

  

Dulu ketika anggauta tadi me- 
rima tjengkeh lebih banjak dari 
pada sekarang adalah mengenai 
pembagian tjengkeh sebanjak kl. 
5900 kg. dan sekarang ini dikata- 
kan meliputi 4500 kg. utk Kares. 
Semg. Berkenaan dgn peristiwa ta 
di, wartawan kita mentjoba minta 
keterangan dari fihaknja GAPPE- 
RON jang a.l. mengenai peristi- 
wa tadi diberi pendjelasan sbb.: 

Pembagian tjengkeh. 
Dikatakan bahwa soal pembagi 

an tjengkeh didasarkan atas pem 
belian pita tjukai selama 6 bln. 
Dari bulan Pebruari s/d Djuli di 
Karesidenan Semarang, oleh pe- 
'ngusaha2 rokok kretek dibeli pita 
tjukai seharga Ik.. Rp.3.502. 
415,—, sedangkan oleh fihaknja 

langg. GAPPERON dibeli pita 
'tjukai Rp. 124.415,—. Kalau da- 
|lam bulan Oktober jl. telah dite- 
rima tjengkeh sebanjak Ik. 40 
| ton, maka untuk fihaknja GAP- 
iPERON  mendjadi pembagian 
'tjengkeh Rp.3.502.415,— terba- 
gi Rp.124.415,— kali 40 ton 
tjengkeh. Kalau dipukul rata pem 
belian pita tjukai dalam sebulan- 
nja Rp.10.000— dan peraturan 
jang ada mengatakan, bahwa seti- 
ap pembelian pita tjukai Rp. 
1000,— bisa mendapat 3 kg. 
tjengkeh lebih dengan pembaja- 
ran penuh, maka dari djumlah 
pembelian pita tjukai Rp.10.000,- 
pengusaha akan dapat membeli 
tiengkeh 103 kg. Penerimaan 
tjengkeh 40 ton dalam bulan Ok- 
tober 1953, menurut peraturan 
baru dipotong 1046 untuk diba- 
gikan menurut daftar (schaal) 

Aturan baru ini dinjatakan berbe 
da dengan aturan lama jg mengata- 
kan a.l. andai kata. ,,Poo Hien” me 
nerima 3 ton tjengkeh, dari djum- 
lah ini dipotong 1090 ini kemudian 
dibagi2kan hanja kepada  paberik2 
ketjil, sedangkan menurut peraturan 
baru itu djumlah 1090 tjengkeh tadi 
akan dibagi2kan djuga kepada pabe 
rik2 jg kena potongan 1090. Dengan 
perobahan tadi, maka aturan baru 
ini dapat mengurangi penerimaan 
tiengkeh untuk golongan ketiil, pa- 
dahal jg dimaksudkan GAPPERON 
ialah untuk menaikkan djatah pene 
rimaan tjengkeh bagi mereka. Pero- 
bahan2 tadi menurut surat peneta- 
pan pada tgl. 6 Okt. 1953 ig al. me 
njebutkan: pembagian tjengkeh di 
tentukan atas dasar pembajaran tju 
kai dengan ketentuan bahwa banjak 
nja pembagian  sedikit2nja — (mini- 
mum) adalah 15 kg. tiap perusaha- 
an. Pengambilan  tjengkeh dari gu- 
dang PPTI diurus oleh GAPPRI 
dan GAPPERON. 

Kalau dulu ada perusahaan2 jg 
dapat menerima tjengkeh sedikitnja 
12 kg. ternjata dengan peraturan ba 
ru tadi, hal ig demikian ini tak 
mungkin.  Achirnja  GAPPERON 
mengatakan, bahwa peraturan - baru 
itu terasa pintjang, hingga beberapa 
anggautanja tidak dapat menerima 
tjengkeh sebagaimana diharapkan. 

Kesimpulan. 
Dengan adanja keterangan jg. 

diberikan GAPPERON tadi, me- 
nurut pendapat kita jang senanti- 
asa mengikuti perdjoangan dari 
pada GAPPERON untuk. mem- 
bela golongan ketjil mendjadi ga- 
gal untuk sementara waktu. Se- 
kalipun dapat diakui, bahwa se- 
pintas lalu orang dapat menghar- 
gai tjita2nja, tetapi jang sudah 
mendjadi kenjataan ialah bahwa 
sampai pembagian tjengkeh seka- 
rang itu, usaha GAPPERON be- 
lum mentjapai tingkat jg semula 
di idam2kan, malah agaknja sedi- 
kit terbalik keadaannja. 

SRAGEN 
KEPANDUAN HISBUL 

WATHON. 
Baru2 ini Kepanduan Hizbul Wa- 

thon di Gemolong telah dibangun 
kembali. Adapun susunan pengurus 
terdiri dari sdr2.: Ketua I, IL Muh, 
Ma'sum, Kasdi, penulis Hery Su- 
santa, keuangan — Djamhuri dengan 
dibantu beberapa orang lagi. Bagi- 
an puteri sementara waktu dipegang 
bagian putera. Latihan tiap hari 
Achad dan kursus tiap hari Djum'at, 
Besok tgl. 14/15-11-53 akan meng- 
adakan peringatan2 sederhana, : 

  

  
Sen BN sa sn ne Mi GE 

berdjumlah 40 orang, ig pada umum 
nja mendapat luka di kepala. Dian 
tara jg mati itu terdapat 1 koman- 
dan seksi dan 1 komandan sektor. 
Andi Oddang, komandan  batalion 
mendapat luka parah jg sangat 
mengchawatirkan bagi — djiwanja. 

Ada lagi beberapa lainnja jg mati, 
tetapi mungkin dibawa lari oleh te- 
mannja. 

Sendjata2 ig dapat disita oleh ten 
tara, ialah 6 Lee Enfield, 1 mauser, 
1 sten dan bren beberapa sendjata 
lain djuga peluru2 dari gerombolan 
ig mati dan beberapa  dokumenten. 
Dari pihak tentara 1 gugur dan 6 

orang dapat luka enteng. 
Pertempuran seru. 

Pertempuran itu berdjalan seru se 

kali, demikian major Mochtar. Sete 
lah pertempuran berdjalan . bebera- 

  

SI GRUNDEL 

5 kok kaja Hadiah Le: 
baran sadja: Apa turunnja hu 
dian jg. ,tirat-tjrit” sekarang 
ini baru ,,K oorschornja 
sadja, ja? Mn     pa djam anggota tentara dengan ne 

kat keluar dari stelling dan dengan 
bajonet menjerbu musuh jg. djauh- 
nja dari stelling hanja kira2 50 me 
ter. “Dalam hubungan itu major 
Mochtar merasa sajang sekali meli 
hat pemuda2 jg ikut gerombolan 
itu, karena terang mereka tidak men 
dapat latihan dan didjadikan oleh 
pemuka2 gerombolan sebagai he- 
wan dimasukkan didjagal. Pemim- 
pin2 gerombolan itu hanja melihat 

lihat dari djauh laksana Nero dulu 
mempertarungkan rakjat dengan ia 
hanja tinggal menonton sadja. 

Tjamba mau  didjadikan 
ibukota Kahar Muzakkar. 

Gerombolan sebelum  mesje- 
rang pos Tjamba itu lebih dulu 
menerangkan pada rakjat, bahwa   Tjamba hendak didjadikannja ibu 
kota dari Kahar Muzakkar dan 
pada djam 8 pagi katanja ia akan 
sudah mengusir habis ,,andjing2 
Soekarno”. Rakjat dari djauh2 
digiring oleh gerombolan untuk 
datang menjaksikan  pertempu- 
ran itu. Tetapi apa jang sudah 
terdjadi, sebaliknja dari mendu- 
duki Tjamba gerombolan sendi- 
ri dipukul hantjur. 

Untuk merintangi datangnja 
balabantuan dari pihak tentara, !4 
maka gerombolan antara lain me 
rusak djembatan2 dan mengada- 
kan perintang2 didjalan. Djemba |: 
tan Pattunuangsue dibakarnja, te 
tapi kemudian tentara bahagian 
genie didalam tempo empat djam 
diwaktu malam dapat membuat 
suatu djembatan darurat. 

Pertempuran tanggal 2 
Nopember. 

Oleh major Mochtar diterang- 
kan lebih djauh, bahwa pada hari 
tanggal 2 Nopember bantuan ten 
tara dari Soppeng terdiri dari ke- 
satuan bataljon 710 dibawah pim 
pinan kapten Effendi telah tiba 
di Tjamba dan kembali bertem- 
pur dengan fihak gerombolan se- 
lama tiga djam. Dalam pertem- 
puran itu pada fihak gerombolan 
tewas tiga orang dan sendjata-sen 
djatanja 3 Lee Enfield, satu sten 
dan beberapa lainnja Iagi dapat 
disita tentara, sedang dari pihak 
tentara sendiri tidak ada kerugi- 
an. 

Pada sore harinja telah tiba di 
Tjamba bantuan dari Makasar 
terdiri dari kesatuan Mobrig dan 
bataljon 515. 

Major Mochtar menjatakan rasa 

gembira melihat semangat anggota2 
tentara dalam pertempuran tetap 
tinggi, meskipun dari pihak gerom- 
bolan terdapat andjuran2 kepada 
anggotanja siapa mundur kafir” 
dan ,.chianat”, tetapi namun demi- 

kian fihak gerombolan tidak dapat 
bertahan dan melarikan diri. 

»Saja . mengutjapkan terima ka- 
sih, karena gerombolan dengan ti- 
dak lagi pajah2 ditjari2  digunung- 

gunung sudah datang sendiri dan de 
ngan ini memudahkan  pekerdjaan 
tentara dalam  menghadapinja?, de- 
mikian pernjataan major Mochtar 
terhadap gerombolan. (Pia). 

TJIREBON 
PEMBAKARAN DAN 

PENTJULIKAN 
Pada tg. 31 Okt. '53 di Kam 

pung Seragan desa Gabus-kulon 
Ketj. Gabus wetan Kandanghaur 
Indramaju, telah kedatangan 30 
orang gerombolan D.I. Dalam 
aksinja gerombolan membakar 2 
rumah kepunjaan guru S.R. dan 
djurutulis desa, selain itu 3 orang 
jang sedang melakukan ronda di 
tjulik, setelah itu gerombolan me 
larikan diri. Pihak jang berwadjib 
segera mengambil tindakan2 se 
perlunja. 

GEROMBOLAN MEMBAKAR 
61 RUMAH RAKJAT 

Pada tg. 31 Okt. '53, di desa 
Tjipakem Kp. Lebakwangi Kab. 
Kuningan, telah kedatangan 20 

    
" 

sa telah ditahan di Hotel Manhat- 

kulnja “beberapa : 
ketika ia sedang berada dipinggir su 
ngai. Wanita tersebut telah memberi 
kan nama sebagai 
mengatakan, bahwa ia diserang dan 

dipukul oleh Turpin pada tg 26 
tober, 5 hari sesudah Turpin kalah 
melawan Bobo Olson. Dalam berita 
itu tidak diterangkan apa sebab2nja 
wanita itu dipukul oleh Turpin. 

IPPL Dan Harga 

  

KES. ,,/TJAP MATJAN” | BER- 
MAIN SERI LAGI DI MEDAN. 
Dalam pertandingan ketiga di Me 

danj ang diadakan Selasa sore dista 
dion ,,Teladan” Medan kes. .Tjap 
Matjan” bermain seri 2 — 2 mela- 
wan kes. Kombinasi Medan. 
KES BOND JOGJA — KES. 
CHUNGHUA —, 

Dalam pertandingan kelima “Sela- 
sa petang di Makassar, kesebelasan 
Bond Jogja melawan Chunghua te- 
lah berachir seri 1—1. Kedudukan 
sebelum istirahat 1—0 untuk Chung 
hua. : 
Jogja dapat menebus 1 
Hera satu gol, hingga stand djadi 

sesudah turun minum Baru E 
kekalahannja 

—1. 
TURPIN DITAHAN OLEH 

POLISI. 
Dituduh menjerang $€- 
orang wanita ? 

Petindju kelas berat. menengah da 
i Inggeris, Randy Turpin hari Sela 

an, New York, oleh polisi, karena 

dituduh telah menjerang seorang wa 

nita, demikian UP. Tuduhan wanita 

tu ialah bahwa Turpin telah memu 
minggu jang Jalu 

Adele Daniels, 

Ok 

Buku? 
P.B. IKATAN PEMUDA Pe- 

ladjar Indonesia telah mendesak 
kepada pemerintah untuk dengan 
segera membentuk satu 
adhoc, terdiri dari wakil2 Kemen 
terian PPK, Perekonomian, 
uangan beserta wakil2 peladjar, 
jang bertugas menjelidiki dengan 
sedalam2-nja persoalan buku PF 
ladjaran dalam usaha untuk me 

panitia 

e 

ps 

ngatasi memuntjaknja harga buku 
buku peladjaran sekarang ini. 

Oleh PB. IPPI dikemukakan, bhw 
karena harga buku peladjaran seka 
rang sangat tinggi, maka tidaklah 
mungkin mempunjai buku2 peladja- 
ran tsb, sehingga peladjar2 tidak da 
pat menuntut peladjaran dengan 5€- 
nang dan teratur.. Keadaan sema- 

tjam ini merugikan masjarakat 

bangsa Indonesia. Demikian 
IPPI dalam satu resolusi jg disam- 
paikan kepada pemerintah. 3 

(Antara). 

BIN) 
SIARAN RRI TRITUNGGAL 
Semarang, 7 Nop. 1953: Bi 
Djam 06.10 Joe Loss: 05:45 Ira- | 

ma pagi: 07.15 Hidangan beberapa 
orkes: 07.45 Tzigana: 12.95 Wals 
populer: 12.38 Irama Trio: 1245 
Ronggeng Melaju: 13.15 Rajuan Di- 
nah Shore: 13.40 Siang riang hid. 
Tossema: 17.05 Taman - Kusuma, 
17.45 Musik ringan: 18.00 Obrolan 
Pak Patrol: 18.15 Radio Orkes Su- 
matra: 19.15 Siaran Penerangan: 
19.30 Pantjaran Pelangi: 20.15 Jeh- 
tisar Pers, 21.15 Langgam dan Kr. 
Aseli hid, 'O.K. Irama Merdeka: 
22.20 Pembatjaan Buku: 23.30 Tu- 
tup. 

Surakarta, 7 Nop. 1953: 6 
Djam 06.03 The Loss Chords & 

The Stargazers: 06.15 Ruangan s£- 
rak badan: 06.45 Lagu2 Hawait: 
07.15 Rumtani, Nila Kusuma & Adi: 
07.45 Accordeon tunggal: 12.03 — 
12.45 Klenengan gadon: 13.45 Hi- 
buran siang oleh O.K. Irama Sehat: 
17.05 Dunia kanak2: 17.45 The Me- 
lachrino Strings: 18.15. Seni Kata- 
witan, 19.15 Contact dengan Pende- 
ngar: 19.30 Pengasah fikiran: 20.15 
Ichtisar Pers: 20.30 Lagu2 Tionghoa 
modern: 21.20 Harum diwaktu ma- 
lam oleh O.K. Bunga Mawar: 22.15 
Harum diwaktu malam (landjutan): 
23.00 Tutup. 

| Jogjakarta, 7 Nop. 1953: 
|. Djam 06.10 Sabtu pagi dengan 
Andre, 06.30 Varia Nusantara: 00:49 
Orkes Suara Nusantara: 07.10 Rang: 
kaian tarian2 Ballet: 07.45 Dengar- 
lah Sal Salius: 12.05 Hiburan siang 

berapa oleh Ork. Krontjong Segi: 12.30 
a |Serba-serbi ringan: 13.10 Beberapa 

orkes ai Ra 13.45 Rajuan si- 
2 ang oleh Dwi Suara: 17.00 Taman »BROMORO" BERDIRI kanak2: 17.40 Raju-meraju oleh Ed- Di Magelang telah didirikan Per- dy dengan kawan2nja, 18.05 Musik kumpulan Speda Bermotor jang dibe malam Minggu: 18:36 Tjatatan dua ri nama ..Bromoro” dan diketuai pekan studio: 19.15 Bingkisan ra- oleh Ko Hian Ing. Djumlah anggota lam Minggu: 19.40 Krontjong Me- nja ada Lk. 23 orang dan pada tang nasuka: 20.15 Krontjong Manasuk» 

pal 8 Nopember jang akan datanp (landjutan): 2115 Wajaag — Kubit 
direntjanakan — untuk mengadakan tjer,: MANONBOWO: 22.15 Wa- 

orang gerombolan  bersendjata 
lengkap, dalam aksi pengatjauan 
nja seorang penduduk desa tsb. 
bernama Abas tertembak mati. 
Selain itu dalam waktu jang sama 
didesa  Padabongar  ketjamatan 
Mandirantjan Kawedanan  Tjili- 
mus, telah kedatangan djuga ge- 
rombolan jang membakar 61 ru 
mah rakjat. Gerombolan tsb. sete 
lah melakukan aksinja melarikan 
diri, dan kini sedang dalam penge 
djaran tentara. Sampai berita ini 
ditulis belum diketahui 
besar kerugian jang diderit   trip ketjandi Prambanan. jang Kulit (landjutan), 65.66 Tutup.  
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  atas dasar ,.fifty-fifty” dari per 
Aramaco, telah memberikan ra 
ngaruh baru jang semak 

tangganja pada waktu belakang: 
radja lautan pasir jang 

reka hadapi. 

  

   

  

Sebabnja radja Ia 1d 
sampai sekarang pada b' 
hun berselang dipandang 
njak pemimpin2 Arab 
lebih daripada seora 

  

oleh ba 

   

  

  

jang rintah,” dia sering 
apa ta- selama tahun2 perang dunia jang 

       

  

    

  

KarenaTebalSaku-nja 
Ibn Saud Laris Dgn Permintaan2 Pin- 

djaman Uang Dari Negara2 Arab 
Kepada Shishakly Ia Pernah Berkata: Kembalilah 

Setabun Lagi Kalau Tuan Masih Pegang 
Peperentahan !..... 

Oleh : Gilbert Sedbonj Chas ,,Suara Merdeka” 
UANG DOLAR JANG MENGALIR dalam djumlah djuta- an kedalam kasnja Saudi Arabia a dari pembagian — keuntungan 

jandjian minjak dengan kongsi 
1 Ibn Saud dari Arab Saudi pe- 

: makin bertambah besar dalam soal2 menge- 
nai negara2 Arab di Timur Tengah. Sudah banjak negara2 te- 

n ini mengirimkan misi kepada 
udah berusia landjut itu untuk mendapat- 

kan pindjaman uang guna mengatasi kesulitan2 keuangan jang me 

kepertjajaan penuh kepada Peme 
menjatakan 

: Jalu. 
Lama dia mendjadi sahabat 

“karib mahkota Inggris, tapi sikap 
padang pasir jang tidak ad ja ini telah dirobahnja sedjak bebe 

dalam pertjaturan politik Tintur Te- rapa bulan jang lalu ketika Ing. 

ngah, belakangan. ini tiba2 telah Pp jang etika Ing 

muntjul 

sebagai akibatnja mempunjai penga 
ruh besar pula dalam urusan2 me: 
ngenai negara2 Arab. 

Radja Arab jang tinggi 
6 kaki 8 intii itu, Bg 

sebagai salah sorang radja ia atas 
uang jang paling besar didunia, dan aja atas 

si badania ' Mascot jang berada dalam 

gris menolak menjokong tuntutan 
daerah padang pasir 

Buraimi jang djuga kaja dengan 
minjak, didaerah  Simenandjung 
Persia. Sebagai diketahui daerah 

"ini djuga dituntut oleh Sultan 
lin- 

dungan Inggris. 

  

. 

Ketjelakan 
ambang Belgia 

  

  
| Von Paulus 

Iberkuasa di 

| man Hitler Friedrich von Paulus, 

santren ,,Tebu Irengs 
Disesalkan: Karena Malahan Tidak 

Meredakan Suasana 

PIHAK BERWADJIB di PI umbon telah menjita plakat jang 
ditempelkan pada mesdjid Weru (kabupaten Tiirebon). Plakat itu 
adalah ,,Pernjataan Kepala Pesantren Tebuireng, Djombang” jang 
memakai tjap kepala pesantren Tebuireng, Djombang, A. Cholig 
Hasjim. Dalam plakat itu dinjatakan, bahwa ,,putra2 Islam tidak 
akan dapat melepaskan tuntutannja supaja Indonesia mendjadi 
Negara Islam, seperti orang2 Komunis atau Sosialis tidak akan 
dapat melepaskan tuntutan mereka supaja Indonesia djadi Negara 
Komunis atau Sosialis. Untuk melaksanakan itu kami akan melalui 
saluran2 jang sah dengan dasar jang diperintahkan oleh Allah 
SM? 

Selandjutnja dalam plakat itu 
diperingatkan, bahwa  ,.putra2 
Indonesia jang tidak menuntut 
supaja Indonesia djadi Negara 
Islam, terutama mereka jang me- 
njokong usaha golongan2 atau 
organisasi2 anti-agama, mereka 
itu sangat tidak patut mengakui 
atau merasa beragama Islam: pun 
djuga tidak patut ingin diupatja- 
rakan menurut upatjara Islam mu 
lai dari lahirnja sampai sesudah 
matinja, karena ingin diupatjara- 
kan setjara Islam hanja pengchia- 
natan terhadap tjita2nja sendiri. 
Putra2 Islam tidak semestinja me 
mandang perlu mengupatjarakan 
menurut upatjara Islam kepada 
mereka, jang tidak menuntut su 

Tugas Baru 

Melawan Partisan2 Djer: 
man- timur 

MENURUT keterangan jang 
diperoleh dari sumber2 Inggris jg 

Berlin pada hari 
Rebo, bekas djenderalbesar Djer 

jang achir2 ini dibebaskan kem- 
bali oleh Sovjet Uni, mungkin 
akan diserahi tugas untuk memim 
pin gerakan pemberantasan kaum 

Plakaat Pemiwpin Pe- 
  

  
Komisaris Tinggi Belanda dalam kundjungannja ke Bogor selama dua 
hari telah menindjau gedung Jajasan Badan Penjelidikan Karet di Indo- 

nesta, mimuang 1a dipotret dibagian karet-busa (sechuimrubber). 

  

merupakan tempat pertemuan dari 
dunia kuno dan dunia modern, di-! Ibn Saud bermaksud hendak 
mang mobil2 Cadillac jang mengki-| memadjukan lagi masalah Burai 
lap bersimpang siur diantara unta | mi itu kedalam sidang PBB dima 
dan dimana orang Bedouin jang ka-' sa depan dan untuk ini dia sudah 
ja2 hidup dalam: lingkungan Jang | mulai mengusahakan mendapat 
serba mewah dan diperlengkapi “de- | bantuan negara2 Arab. Banjak 
ngan  alat2 air-conditioning,  pada' dari negara2 Arab itu akan me 
waktu ini didengar tjakapnja dengan | ngambil kesempatan baik - dari 
penuh tjermat oleh negara2 tetang: : 

Pada peledakan di tambang Seraing 
nemui adjalnja. Selandjutnja 14 o 

(Belgia) diduga 26 orang telah me- 
rang. dan 5 orang hilang." Gambar 

menundjukkan Radja Boudewijn dalam pertjakapan dengan pekerdja2 
dimuka pintu jang menudju kepertambangan. . p 

  

  

| perti perdjandjian persahabatap Cai 

ganja. 

mau pin uang. 
Pemimpin2 Ka Moslim 

sama berusaha keras untuk me 
lemparkan segala rupa  pudjian 
dan sekali-kali tidak mau” me- 
nimbulkan kemarahan radja itu 
dan dibalik itu mereka mengam 
bil kesempatan untuk mendapat 
pindjaman uang dollarnja. Mere 
ka jang pernah mengundjungi 
radja Ibn Saud di-istana di ibu | 
kotanja di Riyadh termasuk pre- 
siden Camille Shamun dari Leba 
non, Gubernur Djenderal Pakis 
tan, Ghulam Mohamed dan pre 
siden Nadjib dari Mesir. 

Radja Ibn Saud pada umum- 
nja tidak pernah bergerak mele 
wati batas keradjaannja, jang di 
perolehnja kembali setapak demi 
setapak dengan udjung pedang- 
nja. Biasanja dia mengutus salah 
seorang dari putera2-nja ig ter- 
tua dan duta2, jaitu putera mah 
kota Emir Saud atau menteri 
luarnegerinja, — pangeran — Emir 
Feisal untuk mengadakan misi 
fact-finding ke negara? Arab lain 
nja, dan memberikan laporan me 
ngenai stabiliteit politik serta ke- 
uangan dari masing2 negara itu 
sebelum dia bersedia memberikan 
pindjaman. 

Kembalilah setahun lagi... 
Waktu brigadier Adib Shishakly. 

diktator Syria, meminta pindjaman ! 
sebanjak 25 djuta dollar radja Ibn 
Saud kabarnja mengatakan kepada- 
nja untuk. menunggu setahun dan se 
sudah itu supaja dia datang mene- 
muinja kembali, kalau sekiranja dia 
masih memegang kekuasaan. 

Salah satu sebab Syria baru ini 
mengambil langkah? untuk menga- 
tur pemerintahan diktatornja menu 
rut garis2 konstitusi dan mengada- 
kan referandum adalah supaja ia bi 
Sa menerima - pindjaman sebanjak 
25 djuta dolar itu dari radja Ibn 
Saud. Jg belakangan ingin menda- 
pat djaminan bahwa pemerintahan 
Shishakly adalah stabil dan bisa hi 
dup sampai beberapa tahun. 

Kepada pemerintahan? Syria jg 
telah lalu radja Ibn Saud“telah se- 
ring djuga mendjandjikan pindja- 
man uang dengan sjarat pemimpin2 
nja melenjapkan tjitad mereka utk. 
mendjelmakan suatu Syria Raja, ja 
itu penggabungan Syria dengan Irag 
dan Jordania, atau mengadakan per 
djandjian konkrit dengan Mesir, se- 

kemarahan radja jg kaja raja ini. 
Kekajaan minjak dari Arab Saudi 

! serta daerah2 Sheik lainnja di sime- 
'nandjung Persia itu tidaklah sedikit 
'banjaknja. Akibat dari kekajaan ini 
'telah mulai terasa hampir diseluruh 
| Timur Tengah. 
| Pada suatu masa, waktu kapas jg 
' mendjadi sumber kekajaan, maka 
pasha2 Mesirlah jg memegang pera 

|nan penting. 

Sekarang Sheik2 jg memiliki sum- 
iber2 minjak itulah jg melemparkan 
uang dalam djumlah djutaan, mem 
beli harta milik dengan harga ig ma 

'hal2 di Mesir, Lebanon dan Syria. 
Tarikan dan hiburan dikota Cai- 

ro, Alexandria, Beirut dan Damas- 
cus telah banjak menarik mereka 
dari keradjaan2nja dipadang pasir 
itu. 

  

Dania Berge- 
rak Kearah 

Persatuan 

Radja Paul dari Junani hari 
Selasa menerangkan di PBB bah 
wa dunia kini bergerak kearah 
persatuan walaupun ada antjaman 
akan kehantjuran oleh bom-bom 
atom dan hydrogen. Dalam pida 
to di sidang Madjelis Umum PBB nan dan b. Angkatan perang Repu- 
dikatakannja bahwa penderitaan, ' blik Indonesia. 

pengharapan | rasa kasihan dan 
adalah mengikat dunia. Penghara 

negeri adalah sama sadja dan 
mempersatukan ummat manusia 
tanpa dapat dilihat oleh mata. 

Radja itu mengandjurkan PBB su 
paja perhatiannja tidak hanja di tu 
djukan kepada ,,ribut?2” jg berlang- 
sung hanja untuk sementara 

mentjapai hasil dalam waktu bula- 
nan atau beberapa tahun. (Antara). 

pan dan rasa putus asa di semua | 

dan, 
minta supaja orang mempunjai ke-' 
:sabaran. Usaha jg mulia tak dapat 

sunan dan pimpinan kementerian 

peraturan pemerintah termaksud, 

Peraturan Pemerintah. : 
Pemerintah berpendapat, 

pinan kementerian pertahanan perlu 
menjimpang dari peraturan No. 
20/52 pemerintah tsb. 

Pertama: karena susunan kemen- 
terian pertahanan sebagai kemente- 

rian jg baru sungguh mentjari ben- 
tuk2 jg sekiranja dapat dipakai te- 
rus-menerus: pada waktu sekarang, 
ini kestabilan belum nampak setjara 
tegas, 

Kedua: karena tjorak kementerian 
pertahanan dengan adanja angka- 
tan2 agak berlainan dengan kemen 
terian2 lainnja. | 

Peraturan pemerintah tentang su-'   sunan dan pimpinan kementerian 
: pertahanan itu menjebutkan dalam 
.pasal 1: 
| Kementerian pertahanan terdiri 
atas: a. Pusat kementerian pertaha-. 

Sedangkan dalam pasal 3 menje- 
butkan: 
Angkatan perang Republik: Indo- 

“nesia terdiri dari: a. Angkatan Da- 
rat, b. Angkatan Laut.dan c. Ang- 
katan Udara, jg masing2 berada di 
bawah pimpinan seorang kepala 
staf angkatan 'jg djuga  mendjadi 
panglima angkatannja. 

Dalam pasal 4 disebutkan: 
(1) Kementerian pertahanan 

berkewadjiban menjelenggarakan 
pertahanan negara dalam arti se- 
luas-luasnja. 

i 

  

Rp. 250 
287943 8 56175 
107759 126692 
295037 182564 
21402 91610 

217493. 267259 
165160 108582 
204446 50572 

258513 
118272 
119046 
123926 
120703 
259341 
306256 

303013 
307813 
281786 
199950 
209203 
295367 
175018   ro-Damascus. : 

Radja Ibn Saud istimewa sudah 
sedjak dahulu menaruh tjuriga atas 
segala gerak gerik dari negara2 jg 
dulu mendjadi musuh besar  bagi- 
nja, jaitu keluarga Hashemite jg me 
megang kekuasaan di Bagdad dan 
Amman pada waktu ini. Pun radja 
Ibn Saud berusaha. sekuat-kuatnja 
untuk memelihara perimbangan ke- 
kuatan dikalangan negara2 Arab Ti 
mur Tengah pada waktu ini. " 

Baru ini radja Ibn Saud telah 
mendermakan sebanjak 20 djuta do- 
lar untuk dana'penjokong pelarian 
Arab Palestina. Tapi dia menuntut 
bukti2 jg njata, bahwa uang itu be- 
tul dipergunakan dengan tjara bi- 
djaksana sebelum dia bersedia mem 
berikannja, 

.. Yjondong ke Barat ? 
Meskipun dia adalah seorang 

nasional Arab jang tulen, namun 
radja Ibn Saud telah menjebelah 
kepihak negara2 Barat, dan ka- 
barnja lebih menjukai organisasi 
pertahanan Timur Tengah seba 
gai jg diusulkan oleh “blok Barat. 
Dia mengutus putera2-nja “jang 
tertua — kabarnja dia: mempu- 
njai keluarga jang terdiri dari 37 
orang putera dan 37 orang puteri 
— ke ibu-kota negara2 Arab utk. 
mengumpulkan pendapat umum 
guna mendjaga daerah minjak jg 
sangat penting itu dari ' kemung 
kinan agressi Sovjet. TRNOG 

Dan sebagai balasan dari dja 
minan2 jang diberikan oleh ne- 
gara2 Arab itu dia memberikan 
nja pindjaman uang dan berdjan 
dji untuk mempergunakan penga 
ruhnja atas Amerika jg kemudian 
akan mempergunakan pengaruh- 
nja pula terhadap Inggris dalam 
menjelesaikan masalah2 jg men- 
diadi persengketaan dgn Barat 
pada waktu ini. 

Hubungan dgn Inggris 
mulai dingin. 

Radja Ibn Saud pada mulanja 
mempunjai rasa persahabatan ter 
hadap Inggris, jang disebutnja 
dengan nama ,,pemerintah” oat 
ma Perang Dunia II. ,, Disamping 
kepada Tuhan saja meletakkan 

26281 
39469 
72352 
127544 
226194 
281952 
156890 
240131 
1235248 
| 235970 
157123 
231551 
77389 

304253 
214368 
76691 

154789 

"6187. 87002 
710597 271518 
172906 48265 
198857 215332 
159631 194245 
205063 68339 
16776 246269 

221583 128310 
29802 262884 

262661 304895 
114732 269021 
213497 128536 
also.“ 2/O2l 
71354. 41584 
23252. 43460 
65250 174636 
65130 200962 

RRT Harus Di- 
terima Djadi 

Anggota PBB 
Kalau Sudah Damai: 

Andjuran Seliwyn Lloyd 

 REPUBLIK RAKJAT Tiong- 
.kok, sebagai pemerintah jr sah 
: jang berlaku disuatu bagian dunia 
jang luas, achirnja harus diterima 
djuga sebagai anggota PBB, de 
mikianlah pendirian Inggris me- 

(nurut Selwyn Lloyd, menteri ne 
gara urusan luar negeri. Dalam 
tanja-djawab dimuka tjorong ra- 
dio ,,Canadian Broadcasting Cor 
poration” di markasbesar PBB 
tadi, Lloyd mengakui bahwa 
,sama sekali tidak patut” untuk 
menerima RRT sebagai anggota 
PBB, pada waktu negara tadi se 
dang melakukan agressi. 

Pada saat ini di Korea sudah 
tertjapai perletakan sendjata, jg 
belum lagi diperkembang mendja 
di perdamaian. 

Lloyd menjatakan 

125409 
180614 
130919 
149391 
330970 
217566 
251284 
210769 
189800 
304509 
305885 
262812 
41335 

207425 
238267 
192406 
42841 

  
  

  

seterusnja, 
bahwa soal penerimaan RRT se 
bagai anggota PBB itu djangan 
lah dipertimbangkan, selama kon 
perensi perdamaian belum men- 

| apai kemadjuan2 jang memuas 
kan. (Antara) 

Tjotjokkah Nomor Tuan? 
277923 
60269 
48798 

121828 
186858 
288445 

305496 113391 
64431 91705 
78404 226119 
155481 11875 

214957 249053 
131264 181068 
187490 243262 
132283 193789 
230075. 167152 
120045 53854 
139020 216888 
138931 181112 
168002 123618 
156984 233603 
231580 95256 
93821 - 76522 
184082 60440 
296245 276187 
145926 126552 
251854 145908 
224290 306732 
169526 35407 
240528 268748 
236154 15950 
182095 123460. 
130653 185762 
210633 157790 
124298 89541 
202901 129390 JlaD3 
253161 303260 114528 
230296 136717. 300983 

(Akan disambung) 

86901 
263896 
272003 
202978 
302973 
108691 

58597 
266109 
271466 
200454 
200899 
204659 
130453 
0273 

109442 
2093 
242851 
203712 
124626 
164179 
ZatAIh 
218752 
199429 
56568 

271606 
83005 

219835 
95166 
88237 
25931 
187140 

114860 
146421 
169664 
287086 
38208 

306083 
38878 

293722 
227739 
68684 

210959 
80713 
82838 

205834 
162689 
137818 
55441 

271316 
47406 

202065 
247792 
35800 
140655 
86563 
61562 

252932 
290626 
237434 
159927 
261523 
171769 
132230 
60001 

— Njonja Vijaya Lakshmi Pandit, 
ketua Sidang Umum PBB pada hari 

“staf tetap 

Susunan Dan Pimpinan 
Kementerian Pertahanan 

DENGAN PERATURAN pemerintah no. 35/1953, pada 
hari Senin jl. pemerintah telah menetapkan reorganisasi pada su- 

pertahanan. Tindakan ini diam- 
bil oleh pemerintah, kareng ia berpendirian, bahwa, soal keama- 
nan adalah soal jang terpenting. Dalam pendjelasan umum atas 

selandjutnja diterangkan, bahwa 
segala alat2 kekuasaan negara jang mempunjai tugas untuk me- 
mulihkan keamanan harus disempurnakan, 
organisasi maupun jang mengenai mutunja. 

baik jang mengenai 

(2): Bagian? dan organisasi2 
bahwa jlainnja dari kementerian perta- 

dalam "mengatur "susunan dan pim-|hanan membantu menteri perta- 
hanan dalam  menjelenggarakan | 
administrasi dan tugas2 chusus 
kementerian pertahanan. 

(3). Kabinet menteri pertaha- 
nan menjelenggarakan koordinasi 
dalam arti seluas-luasnja diantara 
angkatan2. 5 

(4) Angkatan perang bertugas 
sebagai pelopor pertahanan nega 
ra dan pelatih keperadjuritan ba- 
gi rakjat. 

Pendjelasan atas gabu- 
ngan kepala2 staf. 

. Dalam pendjelasan atas pasal 
4, dikatakan, bahwa tugas kabi- 
net menteri pertahanan ialah se- 
bagai badan penasehat dan koordi 
nasi umum untuk menteri perta 
hanan “dalam melakukan... beleid 
umumnja. Bedanja dengan tugas 
gabungan kepala2 staf ialah bah: 
wa gabungan itu mempunjai tu- 
gas koordinasi operasionil antara 
tiga angkatan. Gabungan kepala2 

ada dan susunannja 
akan diatur dalam undang2 po- 
kok pertahanan, 

x 

EXPEDISI PERANTIJIS DI 
INDONESIA. 

Satu rembongan jang terdiri 
dari lima orang ahli ilmu Peran- 
fjis telah berangkat dari Djakar- 
ta menudju Bali. Mereka akan 
tinggal disana kira2 sebulan dan 
akan membuat film tentang ke- 
hidupan rakjat- Bali. Sehabis pe- 
kerdjaannja di Bali akan pergi ke 
Kalimantan untuk menjelidiki ke 
hidupan penduduk didaerah Su- 
ngai Mahakam, terutama dari 
suku-bangsa 'Apokajan dan Pu- 
nan Dajak jang diam disana. 

Russia Perdalam 
Pengetahuan Militer 
Tetapi Tetap Utamakan 

Perdamaian 
LETN,-DJENDERAL Bykin 

dari angkatan perang Sovjet Uni 
mengatakan dimuka tjorong Ra- 
dio Moskow, bahwa Sovjet Uni 
terus menerus memperbaiki pe 
ngetahuan kemiliterannja, supaja 
siap mempertahankan tanah-air- 
nja. Tetapi, kata Bykin, rakjat 
Sovjet dalam pada itu memikir- 
kan perdamaian, bukan pepera- 
ngan. 

Dikatakannja bahwa hampir di se 
tiap desa dan pabrik2 didesa2 kini 
sudah ada organisasi2 persiapan mi 
liter, djuga, dihampir segala sekolah 
dan perkumpulan sport terdapat or- 
ganisasi kesiapan militer. Menurut 
Bykin, rakjat Sovjet mengisi waktu- 
nja jg terluang a.l. untuk mengchu- 
suskan diri dalam berbagai tjabang 
angkatan darat, Jaut dan udara dan 
ikut serta dalam sport, jg menjem- 

purnakan latihan militer mereka. 
(Antara). 

— Keadaan rumah2 sekolah rakjat 
diseluruh pulau Bangka, dewasa ini 
sangat menjedihkan. Sebagian besar   Selasa telah menjambut kedatangan 

radja Paul dan ratu Frederika dari | 
Junani jang mengundjungi Sidang ' 
Umum. Njonja Pandit dalam kata 
sambutannja menjatakan bahwa fi- 
kiran-fikiran jang telah  membi- 
kin para ahli fikir dan filsafat Juna 

ni itu kekal dan abadi, kini merupa 
kan azas tudjuan PBB. 

dari gedong2nja sudah tidak dapat 
dipakai lagi, dan “terpaksa sekolah2 
rakjat itu menumpang? dibalai2 desa 
dan sebagainja. Demikian antara Ia 

jin kesan seorang anggota DPRS dae 
rah seksi PPK jang baru2 ini menga 
dakan penindjauan didaerah terse- 
but. Disamping itu tenaga guru dju 
ga meminta perhatian. 

partisan setjara besar-besaran di 
Djerman Timur. 

Seperti diketahui, von Paulus 
dibebaskan kembali seminggu j.l. 
dan'ia pilih Djerman Timur seba- 
gai tempat tinggalnja. Dalam pe- 
sannja kepada pemerintah Soviet, 
ia berdjandji bersahabat dengan 
Sovjet Uni, turut berusaha mem- 
persatukan Djerman dan mengu- 
tuk persetudjuan2 militer jang di 
lakukan di Barat. Sumber2 Ing- 
gris tadi mengatakan bahwa von 

| Paulus, bekas komandan Tentara 
''ke-VI Hitler, adalah seorang ahli 
perang gerilja. Adalah sangat me 
narik perhatian, bahwa von Pau- 
lus pulang dari tahanannja di So- 
vjet Uni ke Djerman Timur, djus 
tru pada saat kaum partisan mu- 
lai bergiat, kata kalangan2 tadi. 

(Antara) 

Kanker Paru' 
Banjak Meminta Korban 
Dikalangan Kaum Lelaki 

Amerika 
DJUMLAH orang jang mati 

karena menderita penjakit kanker 
paru2 di A.S. telah meningkat, 
demikian pernjataan dr. Daniel 
C.Horn pada hari Selasa di New 
York. Dr. Horn ialah pembantu 
direktur seksi statistik dan penje 
lidikKan dari Perhimpunan Ameri 
ka untuk pemberantasan penjakit 
kanker. 

Djumlah orang laki2 jang de 
wasa/'ini mati karena menderita 
penjakit kanker paru2 adalah le- 
bih besar daripada  djumlah 
orang jang mati karena penjakit 
kanker dari: igai matjam. 50 
tahun jl. Dalam tahun 1933 
djumlah korban penjakit kanker 
paru2 ialah 3400 orang laki2 dan 
1150 orang perempuan mening- 
gal, sebagian besar dari mereka 
meninggal dalam umur lebih da- 
ri 45 tahun. - Menurut pendapat 
para ahli dari perhimpunan ter- 
sebut sebab utama dari kenaikan 
angka kematian karena penjakit 
kanker paru2 ialah asap dan uda 
ra jang tak djernih jang terdapat 
di kota2. (Antara). 

TELEVISI BERWARNA. 
Kaum tehnisi Sovjet Uni telah 

memperoleh hatsil2 jang memuas 
kan sekali dari eksperimen2 jang 
mereka lakukan dewasa ini de- 
ngan televisi berwarna, demikian 
K.B: ,,Tass” mewartakan. Dalam 
London dikatakan seterusnja, ba- 
hwa permintaan2 akan pesawat 
televisi makin g memuntjak. Ba- 
njak pemantjar2 televisi jang ba- 
ru akan dibuka tahun depan dan 
dalam tahun 1955, kata ,,Tass”. 

BUNG TOMO DIMINTA PIM- 
PIN HARI PAHLAWAN. 

Mndjelang Hari Pahlawan pada 
tg. 10 Nopember jad., didapat kabar 
bahwa kini Bung Tomo sedang di- 
minta oleh D.P.P. Perbepbsi supaja 
mengambil inisiatif ' menjelenggara- 
kan pimpinan pusat peringatan Hari 
Pahlawan tersebut. Sebagai diketa- 
hui Bung Tomo adalah promotor jg 
sangat dikenal rakjat dalam perla- 
wanan menghadapai serangan militer 
Inggeris di Surabaja pada tg. 10 No 
pember 1945 itu, sehingga nama 
Bung Tomo tak dapat dipisahkan da 
ri. hari kepahlawanan tersebut. 

Produksi Mi- 

njak Iran Th.Ini 
Hanja 1 0/, Dari Produk- 

si Timur Tengah? 
Herbert Hoover Jr., ahli minjak 

Amerika Serikat jg 3 minggu lama- 
nja tinggal di Iran dan kini telah be 

'rangkat ke London, mengatakan ke 
pada para wartawan bahwa ia sang 
gup datang lagi di Iran, dalam be- 
berapa bulan j.a.d. ini, djikalau per 
lu, Ditinggalkannja 2 helai daftar 
bagi, para wartawan, perihal produk 
si minjak tanah di Timur Tengah 
ketika tahun 1945 dan dalam tahun 
1953. Angka2 tadi menundjukkan, 
bahwa produksi minjak Iran tahun 
ini hanja berdjumlah 199 dari selu- 
ruh produksi di Timur Tengah. 

j (Antara).   
  

DJAKSA TINGGI SUNARJO 

atas pertanjaan disekitar ter- 

siarnja kabar tentang adanja pe- 
ngakuan salah satu anggota ge- 
rombolan D.I. jang ditangkap di 
Tegal, jang menjatakan adanja 
beberapa perusahaan asing dil 

Djakarta jang membelandjai ge- 

rakan D.I. di Indonesia guna 
menimbulkan  keonaran, mene- 
rangkan kepada ,,Antara”, bah- 
wa kabar itu sangat menarik 
perhatiannja dan olehnja akan 
didjadikan sehagai 

  
  

Bantu DI? 
penjelidikan 

pai saat ini, menurut Djaksa 
Tinggi Sunarjo, ia belum mene- 

rima laporan tentang hal itu dan | 
djauh. | akan menjelidiki lebih 

Dengan tegas dinjatakan, bahwa 

kemungkinan tentang hal itu 
tidak mustahil dan selalu ada. 

Untuk mengetahui keadaan 

selandjutnja. Sam- | 

Perusahaan' Asing Di Djakarta Ada Jang 
gi berniat mengadakan  hubu- 
ngan dengan pihak  berwadjib 
setempat di Tegal dan djika hal 
itu ternjata benar, ada kemung- 
kinan anggota gerombolan jang 
telah memberikan — pengakuan 

penting itu akan diminta supaja 
dikirimkan ke Djakarta guna 
diperiksa lebih djauh. Djaksa 
Tinggi Sunarjo belum bersedia 
memberikan ' komentarnja lebih 
djauh tentang hal ini serta ke- 

Imungkinan tindakan? jang akan 
suatu bahan! jang sesungguhnja, Djaksa Ting- 'diambil, (Antara). 

paja Indonesia mendjadi Negara 
Islam, terutama kepada mereka 
jang menjokong usaha golongan2 
atau organisasi2 anti-agama mu- 
lai lahirnja sampai sesudah mati- 
nja, karena mengupatjarakan me 
nurut upatjara Islam hanja akan 
mengchianati tjita2 mereka”. 

Pertjaja kepada kebidjak- 
sanaan pemerintah ttg. 
situasi dalam negeri. 

Penanda-tangan plakat itu menja, 

takan, bahwa ,,kami selaku putra 
Islam pertjaja sepenuhnja akan ke- 
bidjaksanaan pemerintah dalam soal 
situasi dalam negeri, terutama da- 
lam soal , pengembalian keamanan: 
dalam soal ini kaimi pertjaja- peme- 
rintah tidak akan dapat dipengaruhi 
oleh golongan2 tertentu jang berda- 
ja-upaja mentjari djalan untuk meng 
adu-dombakan antara pemerintah 
dan ummat Islam”. 

Pada achir pernjataan itu  diper- 
ingatkan, supaja Ummat Islam  te- 
nang dan waspada dalam melaksa- 
nakan perdjoangannja menurut sa- 
luran2 jang sah. 

Dapat dikabarkan, bahwa plakat 
itu tertanggal 26 Zilchiddjah 1372: 
5 September 1953. Berapa djumlah 

plakat2 demikian sudah tersebar di- 
mesdjid2 dan pesantren2, belum di- 
dapat keterangan jang pasti. Tapi 
bisa diketahui, bahwa pesantren Te- 
bu-ireng itu adalah pesantren jang 

sah dan besar pengaruhnja, djuga di 
Djawa Barat. 

Jang sekarang mendjadi soal bagi 
pihak jang berwadjib ialah, apakah 
plakat itu betul dikeluarkan oleh ke- 
pala pesantren Tebu-ireng A. Cholig 
Hasjim atau hanja provokasi sadija, 
jaitu menggunakan nama. A. Cholig 
Hasjim sebagai kedok." 

Menurut keterangan jang didapat 
,Antara”, kalau andaikata plakat 

itu betul dibuat oleh A.. Cholig Ha- 
sjim, maka pemerintah akan meng- 

hadapi soal sulit, karena walaupun 

dalam plakat itu didjelaskan  tjita2 
akan dilaksanakan melalui saluran2 
jang sah, tapi toch tegas juga mem 
peruntjing keadaan suasana. Kalau 

andai kata plakat itu hanja provo- 
kasi belaka, djadi bukan bikinan A. 
Cholig Hasjim, toch djuga tidak me- 

sebar. (Antara). 

Konsolidasi 

Kkominis 

Djepang 
HARIAN Inggris ,,Manhester 

Guardian” hari Selasa mengemu 
kakan pendapatnja bahwa pero- 
bahan2 jang terdjadi dalam Par- 
tai Komunis Djepang itu penting 
artinja. Kata suratkabar tadi, wa 
laupun Partai Komunis Djepang 
sangat sedikit hasil2-nja dalam 2 
pemilihan umum jang telah dila 
kukan di Djepang sesudah pe- 
rang, namun partai tadi mempu 
njai suatu organisasi jang dapat 
mendjadi dahsjat, apabila kaum 
politikus Djepang memalingkan 
mukanja dari parlementerisme. 

Polisi Djepang tampaknja sela 
lu memperoleh keterangan2 me- 
ngenai hal2 jang terdjadi didalam 
kalangan partai tadi, kata ,:Guar 
dian”. Alat negara tadi mengata- 
kan bahwa achir2 ini hampir se- 
luruh pemimpin didaerah To- 
kyo-Yokohama telah dipetjat da- 
ri partai Komunis, karena kesa- 
lahan2 mereka. Dalam bagian 
pertama tahun 1953, 248 anggo- 
ta partai telah disingkirkan: V4 
dari mereka didakwa djadi mata2 

'Ipolisi oleh kawan2 mereka. Para 
anggota partai diberi instruksi su 
paja mereka, dalam keadaan jang 
optimistis, djangan sampai mem- 
botjorkan sesuatu keterangan. Di 
belakang kenjataan2 ini, mung- 
kin bersembunji perobahan2 ven 
ting didalam P. Komunis Dje- 
pang, kata harian tadi. 

singkirkan? 
| Harian tadi seterusnja menga- 
takan, bahwa rupa2nja belum la- 
ma berselang ini Ritsui Ito telah 
dikeluarkan dari sentral komite 
partainja. Dikatakan bahwa Ito 
adalah salah seorang pemimpin 
jang terkemuka, ahli dalam soal2 
pertanian, terkenal sebagai se- 
orang jang dynamis. Dikatakan 
bahwa ia didakwa sebagai se- 
orang jang pro-Beria dan men- 
djadi mata2 pemerintah Djepang. 
Sekarang tersiar kabar, bahwa 
Tokuda, sek. djen. Partai dan pe- 
lindung Ritsu Ito, telah mengun- 
durkan diri dan diganti dengan 
Yoshia Shiga. Dikatakan bahwa 
Shiga diantara pemimpin2  Ko- 
munis Djepang jang paling erat 
hubungannja, dengan missi mili- 
ter Sovjet.   
Inggris tadi. (Antara). 

redakan suasana, karena teiah ter- | 

Ritsu Ito & Tokuda di- | 

Demikianlah menurut harian 

»Program itu harus mengusa- 
hakan suatu organisasi jang me- 
ngutamakan tudjuan untuk men- 
tjari djalan guna mempertinggi 

kemakmuran segenap negara2 
pesertanja dilapangan ekonomi 

umumnja”, demikian Agus Salim. 
,»Keterangan itu diutjapkan 

oleh hadji Agus Salim pada siang 
hari Selasa setibanja kapal ,,Pre- 

sident Wilson” di Manilla. Agus 
Salim sedang menudju pulang 

ke Indonesia setelah “selama 
sembilan bulan berkundjung 

ke Amerika Serikat, dimana ia 
memberikan kuliah di Cornell 

University dan di Manssachusett 
School of Theology. 

Mengenai intervensi asing, Agus 
Salim menjatakan, bahwa Indonesia 
tidak membutuhkannja. 
bahwa sikap itu timbul dari sema- 
ngat nasionalisme jang meresap di- 
hati sanubari rakjat Indonesia sete- 
lah mengalami pendjadjahan Belanda 
selama tiga abad. 

Agus Salim meramalkan, bahwa 
'Indonesia akan bebas dari segala pe- 
'ngaruh kaum industrialis dan pena- 
nam modal asing sesudah 30 tahun. 

(UP). 

  

  

BEBERAPA HARI jang lalu 
didesa Somolangu  (Sumberhadi) 
kabupaten Kebumen oleh jg ber 
wadjib telah ditangkap seorang 
wanita bernama Djaenab dan se- 
orang laki-laki kepernah saudara 
nja, jang diketahui mereka telah 
dianggap melanggar hukum meng 
ganggu keamanan didaerah itu. 
Waktu dilakukan penangkapan 
Djaenab sedang ,,mudjo semedi” 
dirumahnja, ia berpakaian tjelana 
pendek, jang ditutup hanja tubuh 
dibagian atas. 

|. Ia pun menganggap dirinja sak- 
ti dan mengetahui segala apa jg 
akan terdjadi sebelumnja. 

Djaenab pernah bertapa diku- 
burannja Kjai Somolangu bekas 
pemimpin pemberontakan A.U.I. 
di Kebumen, jang telah mati ter 
tembak waktu melawan tentara 
digunung Srandil Tjilatjap pada 
achir tahun 1950. Sedang saudara 
nja lelaki baru sadja dibebaskan 
24 September jbl., karena ter- 
sangkut peraturan SOB. 

HARI MINGGU bl. bersama2 
residen Kedu R. Muritno, Sri 
Paku Alam wk.-kepala Daerah 
Istimewa Jogja, telah turut serta 
membantu gerakan tangkap babi 
hutan didesa Krindjing katjama- 
tan Tempuran Magelang. Hasil- 
nja lumajan. 10 Ekor dapat di 
tangkap. 

PENJELUNDUPAN BERAS 
BESAR2AN DARI THAI 

KE MALAYA. 
Kepala kepolisian Muang 

Thai, Djenderal Phu Sriyanond, 
hari Selasa menerangkan bahwa 
kini terdapat usaha 2 penjelundu- 
pan beras setjara besar2an' dari 
Muang Thai selatan ke Malaya. 
Sukar untuk menindasnja, karena 
djumlah penjelundup tadi besar 
sekali. Akibat penjelundupan ini 
ialah bahwa provinsi2 Thai sela- 
tan kekurangan beras, hingga un 
tuk keperluan rakjat disana per- 
Ju didatangkan beras dari bagi- 
an2 Thai lainnja. " 

bukan bangsa asing. 

birnja.   

Dikatakan, | 

H.A Salim Serukan Kerdja- 
sama Inter- Regional Dari 

Negara? Asia-Tenggara 
BEKAS MENTERI luar negeri Indonesia jang kini mendjabat pena- 

sehat dari kementerian luar negeri, hadji Agus Salim, pada hari Selasa 
menjerukan di Manilla supaja segenap negara2 Asia Tenijgara jang mer- 
deka mengusahakan suatu ,program inter-regional 

praktis” sebagai suatu djalan untuk mempertinggi kesedjahteraan daerah2 
itu dilapangan ekonomi umumnja. Agus Salim jang biasanja disebut seba- 
gai ,,the grand old man of Indonesia” menerangkan 
program sematjam itu hendaknja diusahakan sedemikian 
tidak akan mengandung sesuatu idee untuk membangun suatu badan jang 

kokoh terhadap sesuatu kekuatan kedua atau ketiga. 

kerdjasama  setjara 

selandjutnja, bahwa 
rupa, sehingga 

  

— Tengah malam Senen, sudah ter 
djadi kebakaran hebat dipinggir kota 
Palembang arah keutara, jaitu sebu 
ah rumah asap disusun Sukadjadi. 
Demikian hebatnja api, sehingga da 

ilam tempo kurang dari dua djam ru 

itib, jang baru sadja 

  
Nah, marilah soal2 ketiil demikian ini kita perhatikan: a 

asing jang melihat tidak mempunjai keseripatan untuk mentjebirkan hi- 

mah asap tersebut hangus sama se- 
kali mendjadi abu. 

— Dari kepala eksploitasi djawatan 
kereta api Sumaera Utara, tuan Cha 

kembali dari 
Bandung untuk mengundjungi Balai 

Besar DKA, diperoleh keterangan, 
bahwa Atjeh akan mendapat 50 ger 
bong dan 8 lokomotif baru dalam 
rangka pelaksanaan rentjana kemen 
terian perhubungan untuk pembangu 

nan kereta api didaerah itu. 
Tentara Australi hari Selasa me 

njediakan 500 serdadu, untuk ikut 
memberantas bahaja belalang didae 
rah New South Wales, dimana tana 

  

man gandum “seharga $ 112001060” 
terantjam pemusnahan. 
— 8 Orang saudagar bangsa Tiong 
hoa jang terkemuka di. Bangkok, ha 
ri Selasa telah ditangkap di Chiang 
mai di Muang Thai utara. Mereka 

didakwa berdjual alat? sendjata dan 

tjandu dengan pasukan2 Tiongkok 
Kuomintang jang ' dipimpin oleh 
Djenderal Li Mi di Birma. 
— Serdadu2 Legiun Arab dan bari- 
san pengawal nasional Jordania pa 
da Senin-malam bertempur selama 

90 menit dengan 60 serdadu Israel, 
jang menjerang dusun Budrus dekat 
Ouibja, demikian diterangkan oleh 
pembesar Jordania pada hari Selasa. 
— Madjelis Umum PBB hari Selasa 
dengan suara bulat telah menjetudjui 
sebuah seruan, supaja semua negara 
meratifikasi konvensi mengenai ge- 
nocide (pembunuhan setjara besar2- 
an). Pemungutan suara dalam sidang 
lengkap tadi berhasil dengan 50 la- 
wan 0 dan 8 blangko. 

— Sami Simaika dan Rd. Sudjono, 
masing2 Duta Mesir dan Indonesia 

untuk Brazilia hari Rebo berangkat 
dengan pesawat terbang ke San Jose, 
ibukota Republik Costa Rica untuk 
mewakili pemerintahnja dalam upa- 
tjara pelantikan Presiden Jose Figu- 
res pada tgl. 8-Nopember. Demikian 
U.P. dari Rio de Janeiro. . 

— Baru2 ini 5 ekor kerbau disekitar 
kampung Lawe Kongkir Milir ketja 
matan Bambel (Medan) telah men- 
djadi korban akibat dari keganasan 
harimau. Sementara itu di Rantau- 
perapat atas inisiatip dari H. Akub 
kepala pembanteras harimau jang di 
tundjuk kepala kampung tempat tsb 
baru2 ini dapat menagkap seekor ha 
rimau jang pandjang 1.75 m. 

— Rumah sakit kabupaten Djember 
dewasa ini sedang diperluas dengan 
sebuah ruangan sakit dengan biaja 
Rp.:110.000,—, sebuah ruangan pem 
bedakan (Rp. 72.000), sebuah dapur 
(Rp. 42.000) dan sebuah ruangan un 
tuk bersalin (Rp. 13.000). Disamping 
itu pun sedang didirikan sebuah ru- 
angan untuk perawatan orang2 gila, 

— Berhubung dengan hari ulang ta 
hun dari Revolusi Sosialis: Oktober, 
maka Presidiam Sovjet Tertinggi So 
vjet Uni .telah. memberikan hadiah2 
lambang dan: medali kepada sedjum 
lah besar “djenderal, Taksamana, op- 
sir, bentara, sersan dan kelasi, kare 
na mereka sudah lama djadi anggo 
ta angkatan darat, dan laut Sovjet 
Uni. 

AS 

Jo Sepele? Sadja!! 
TJELANA, HANDDOEK & KUTANG. 

Semua orang tahu, sudah agak banjak gedung2 bagus jang terletak 
di wijk jang baik sudah ditempati oleh bangsa kita. Apakah dia begawai 
negeri, polisi, tentara, pedagang atau pendjabat lainnja, bukan soal. 

Tetapi penghuni gedung2 jang baik itu kurang memperhatikan soal? 
liang ketjil. Misalnja dari djalan kelihatan djemuran handdoek jang 
nanja sudah berobah dari aselinja (sudah ,.mangkak”), djemuran tjelana 
waw lain2dnja, Sebab mendjemurnja dihalaman depan rumah, atau 
sampirkan” didjendela kamar depan. 

Sehungga didjadikan tanda edjekan”, kalau gedung bagus kelihatan 
.pating slampir” tjelananja, kutangnja atau lain2nja, penghuninja tentu 

Wars 

ndli- 

£ar orang2 

Ki Bloko Suto. 
PANORAMA 

  

 



     

   

    
    

  

    

    

   
   

   

    

       

be . 

    

  

    

  

  

    

  

“Tambahan 

  

“LS.M. dan dibawah 
pimpinan I. M.1I. 

f | Hadiah? Sweepstake : 

| Hadiahutama: FORD ZEPH, 
Lemari es Kelvinator 
Sepeda. motor JAMES 
Sepeda motor JAWA 
Sepeda? bermotor, Radio?, 
Sepeda? perempuan dan 
lelaki, erlodji-erlodji, dan 
lain-lain hadiah-hadiah 
jang berharga. 

Djumlah Hadiah? lebih dari Rp. 200.000—, 

SEPSTAK 

(Dibawah pengawasan Notaris Raden Kadiman) | 
Pada tgl. 15 Nopember j.a.d. : ) 2: 
berangkat dari Djakarta, 75 5 
peserta dari Djawa Barat 
untuk perlombaan sepeda mo- /— 

tor, diselenggarakan oleh 

   

     

   

  

Melulu untuk para lengganan. 
- Kalender ,,Suara Merdeka? 

1954. Ditjetak dua warna pada kertas halus, houtvrij kunstdruk papier. 

Kalender ,,Suara Merdeka 1954 

| 

| 
" Lengkap dengan penanggalan?: Umum, Djawa (pakai Hari Pasaran) dan Tionghoa. 

— Harga per exemplaar Rp. 1,50 (harga ongkos tjetak dan ongkos kirim sadja). 
Karena kami menganggap, bahwa tiap lengganan pasti membutuhkan sebuah penanggalan, | 
maka 'dengan mendahului pesanan lengganan (ketjuali jang menolaknja), pada tiap leng- 
ganan akan kami' kirimkan satu exemplaar. Sedang uang 

“kami perhitungkan bersamaan dengan 

Sa PN NT SEN 

1954 akan selesai ditjetak dalam permulaan bulan Djanuari 

Ukuran 3212 X 25 CM. 

ar. Se penggantian ongkos tjetak akan 
witansi uang lengganan. 

5 Penerbit : | 

Harian ,SUARA MERDEKA" 
SEMARANG | 

  

  

      
  

  

Kalender Bulanan 1954 
Lengkap dg. bl.: Masehi, Islam 
dan Tionghoa,  djuga dg. Pon— 
Kliwon, Hari2 besar lengkap. Sa- 

  

  

Undian Selembar Rp. Haa | 

ngat peny dalam pandangan gam- 
'Ibar2 batik dan Masdjid. 
Harga & Rp. 1.50 -—- 20 ct. ongk. 
kirim. “Membeli.10 ongk. kirim 

  Bisa dapat beli di: 
Adm. Suara Merdeka Purwodinatan Utara 11A, — Semarang 

Atau. Kirimlah wesel pos kepada : 

JAJASAN PUTERA BAHAGIA 
— Djakarta. Djalan Kesehatan 10 

vrij. 
TOKO ,A NA” 

Pati 

  

Suatu penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu akan menerang- 
kan 'kehidupanmu, tjara bagaima 
aa kau dapat memperbaiki kedu- 
dukan persoonlijk dan penghidu- 
pan seluruhnja. Segala hal diraha 

siakan. t 

DENGAN IDZIN. KEMENTERIAN. SOSIAL.” . M. S. Rahat 
Occuiltist. 

Seteran 169 — Semarang. 
Djam bitjara:  9—12 Pagi 

    
  

  

  

CI BOLEH 
Satu diantara dua...... 

PILIH 

    

jalah sebelum membeli: 

1) SWEEPSTAKE 
RALEYE 

JAJASAN 
17 AGUSTUS. 
Semarang 

Silahkan datang di : 

  

Jang bagi tuan tentu masih mendjadi keinginan 

Deelnemerslijst Compleet disediakan 

»Suara Merdeka'" Purwodinatan Utara 11A — Semarang 

N.B. Untuk Magelang SWEEPSTAK E 

beli di Agen ,SUARA MERDEKA” Djuritan Lor 43. 

2) SWEEPSTAKE 

» PUTERA 
BAHAGIA” 
Djakarta 

dengan GRATIS. 

17 AGUSTUS dapat di-     

  

Rambut putih   100”, Garansi tidak luntur 
. 

ISTIMEWA 
TAS SEGALA 

KEISTIMEWAAN 

» 

Semir ini adalah pend ' 
Stimewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tahggung 
lerasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi keseh 
kulit, dan pakai berasa dingin. ' 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. TP 

Harga Rp. 1,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke 
seluruh Indonesia. Semua Agen? 

  

   

  

1 

harga sama. 

    

diadi Hitam 5 jaan tempat : 

          apatan paru ||4 

Otak, maupun | 

INI MALAM PREMIERE BESAR! 
METROPOLE 

4.45-6.45-3.45 (17th.) 
ORION Ya 

10.00 — 12.00 
1 3      

  

2) path ra 
KESKru engan MARS Rm Pa 

Ia memang elok benar, memang 

mengikat hati, lelaki korbankan dji- 

wa dan harta untuk mendapatkan   Mentjari Agen" baru selurut 
Indonesia. ea 

  pertjintaannja !        
- an - “Tan” bu $ 3 

DARMAWISA “Ka KALI: - 
BANTENG, 

Dengan seidzin fihak jang berwa- 
djib, besuk pada tgl. 12 Nop. 1953, 
Persatuan | Darmawisata Semarang | 

  

(PERSADAR) beserta para anggau- 
tanja ” akan mengundjungi lapangan 
»Kalibanteng” dengan berkendaraan 
sepeda, Azas tudjuannja ialah seke- 
dar untuk menambah dan memper- 
luas pengetahuan tentang ketehnikan 
dalam. Penerbangan Sipil. . 

O.P.R. RE JO MULJO, . 
Dikabarkan, bahwa baru? ini di 

Kp. Blusuk Kaligawe (wilajah RT IL 
Redjomuljo Smg.-Utara) telah di- 
bentuk OPR jang djumlah anggau- 
tanja tidak kurang dari 6 regu dan 
pada umumnja terdiri dari pemuda2 
dikampung tadi. 

  
  

Kedjadian jang seram! Pan 

j j antiek! ang dahsjat! Penuh roman 

Tintuk pertama kalinja Ladd - ber- 

main dengan Mayo! : 

Ini Malam d. m. bh. 
REX 4.30 6-45 —9.— (17 th): 

Laurence Olivier- Jenn Jones 

CA RR B 
DJABALAN 6.45-8.45 kkea um. 

Film Rusia bahasa Kuo Yu: 

MASA KANAK2 BAHAGIA" 

Penting untuk Kanak2, guru2, ba- 

pak dan ibu2 jang mengandung pen- 

didikan jang berharga.   Typ Perti. ,SEMARANG”, 

  

)  Losman's Rheumatic Pil. 

5 

OBAT2 UNTUK » 
SEGALA RUPA 
KEPERLUAN. 

a) Losman's Vigosen Tablets. Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas, 
terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit 

b) Losmam's Emmenagogue Tablets. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 
tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang"linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

c) Losmaw's Leucorrhoea Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat perempuan sakit” keputihan (Pektay). 

d) Losman's Syphilis Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

e) Losman's Santal Cystol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

f  Losman's Chocolate Laxative Pil. Rp. 
Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. : 

g) Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

h) Losmam's Calosion Tablets. Rp. 12,50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

)  Losmam's Neuring Pil. Rn». 12,50 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

»  Losman's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 
Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 

k) Losman's Deafness Pil. Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entjok d.l.I. sakit rheumatiex. 

m) Losman's Antacid Powder. Rr. 

  

4 — 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur, : 

n) Losmans Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gesindjel, Jemah, djalanan | 
kentjing berasa sakit d.11. 

o) Losmai's Bloodtonic Tablet, Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- | 
buh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

|- Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Semarang: TEK SENG TONG 

  

Roy R ogers 54:   

Baru terima lagi : 
“ Recordplayer ,,GARRARD” (enkelplaat) Harga: Rp. 700,— 
" Alarm bel (listrik), utk. rumahan atau kantor: 
“ KOP PICK-UP ,GARRARD” untuk RC-72A dan RC-80, 

berikut. VERLENGSTUK: 
# Motor mesin djahit jang terkenal merk ,,FORMICA” 

(Djerman), kompl. dengan lampu (tidak mengganggu radio): 

“ Setrika listrik buatan Djerman merk "Neumiirker” 400 Watt, 
110/125Y., harga Rp. 145.— 

Super Radio Company N. V. 
TJB. SEMARANG : DJL. SETERAN (DUWET) No. 5 

  

DIDJUAL . 
MURAH: Harley-Davidson 
“50e e Dalam keadaan sangat baik dengan 
"Yee zuiger, klep, bis-klep, rantai jang baru 

dan tjet DUCO baru. Dapat dilihat: 
9-12 pagi di SETERAN 109 — 
'LAMPERSARI 46 — Semarang. 

dan lain waktu di 

  an Sore. Hang 
| 

  
| 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 10070 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 Perempuan 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). 
ky Manufactured by: 

(!'PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
|. Bisa Dapat Beli Pada: 

| Werld Famous Tabib Fachrudia 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

t 

          ea ee 

Sa LN AL AL 2 Ne SA AL LL LL R 

Strengthening & Kidney Pills 
(Obat Kerindjal) 

Ibarat transformator kerindjal orang 
adalah  stroomverdelernja. Ibarat 
dynamo  kerindjal orang adalah 
ankernja. Kalau bekerdjanja kerin- 
djal kurang sempurna, djalannja da- 
rah pun mendjadi tidak Iantjar, hing- 
ga menimbulkan rupa-rupa penjakit 
seperti: 

  

  

suka sakit pinggang? suka besar ma- 
nik waktu tidur? kurang napsu ma- 
kan? kurang kenikmatan waktu ber- 
setubuh? kurang harmonisch dalam 
rumah tangga? kurang darah atau 

: darah kotor achirnja ' mendjadikan 
rupa-rupa gangguan urat sjaraf, mata lamur, kuping berbunji, muka pu- 
tjat dan badan kurus. Untuk memulihkan soal-soal diatas, tjoba minum- 
lah STRENGTHENING & KIDNEY PILLS hingga akan terbukti cha- 
siatnja. Karena hanja STRENGTHENING & KIDNEY PILLS jang da- pat menolongnja. Ini semua dapat diwudjutkan oleh STRENGTHENING & yeni PILLS tua dan muda boleh meminumnja, tidak mengganggu 
kesehatan : 

Agen Semarang: Toko HWAY AN. TONG Cg. Warung 8 
Pusat Pendjual Toks Obat SIN BAN SAN 

Djl. Songojudan 14. Telp. 2028 U, 

SURABAJA 
SANA NA AA AAL 

  

     
           

    
   

   
         

    

    

           

    
   

« ROCK N HE TOOK A SHOT AT Y 
“VANE | ME AND PLUGGED | 

WENT WILD WHEN' Hi KING, HERE, XI 
FOUND OUT ABOUT THESE N BEFORE HE 
BOGUS NUGGETS YOU GANE | GOT AWAY! , 
HIM AS RANSOM FOR YOXR Ax 

NIECE, MIDAS! 

I MADE THESE THE SAME 
WAY T MAVE THE OTHERS, 
AND THEY ASSAYED 
ALNOST PURE 

  

      
      

— Rock Vane telah mendjadi sa- 
ngat marah, - waktu dia mengerti 

tentang bidjih2 emas palsu jang te- 
lah kau berikan kepadanja . sebagai 
uang tebusan untuk keponakanmu, 
Midas. 

— Saja tidak menger- 
ti. Saja telah membikin 
ini dengan tjara jang sa- 
ma seperti. jang saja bi- 
kin lain2nja. . Dan me- 
reka ' menaksir "hampir 

—— Dia menembak saja dan. meng- seperti emas MUNL. 
hantam King 'ni, sebelum ia pergi. —  Engkaukah 

membikin “itu? 
jang 

  

T DOKET UNDERSTAND IT! 1 

     
    
   

    

        

SURE! TNE GOT A REGULAR | MipAs! / TO CLOSE UP SHOP! (ET AN ' NUGGET FACTORY! BEEN. IWeRe P NLE era M7 Me AT, MAKIN GOOD NUGGETS ANY MORE, THERE!S 
| ONLY ONE THING TO PO — Go OUT OF 

- Pn PUSINESS/ 
Sa Tu 

“.    

                :g 1 | 
COEUATURES SENMCATE, Ti, WORLD RIGHTS: RESERVED     

— Tentu! Saja mempunjai — Menutup toko.  Djika saja ti- pabrik bidjih2 logam jang tetap. HP Mak dapat membikin bidjih emas jg. 
Saja telah membikin itw buat lebih baik, maka satu2nja djalan ia- beberapa tahun. lah — membubarkan perusahaan 
— Midas, kemana engkau : 

pergi? 

0
0
 

  

  

Surat2 lamaren harap 

Ditjari dengan segera : 

DIESELMONTEUR 
» Berpengalaman 

N.V. 
BODJONG 27 — 

dialamatkan kepada : 

INGTRACO. 
SEMARANG 

  

  

  

SOODYEAR 
SUPER CUSHION 

suatu ketik 

V Lebik, Jbanjak orang b 
ban Goodyear 

Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, 
TOKO SELECTA, 

dan semua Importir2 Auto 

Selandjutnja   

          

     GOODYEAR 
DE LUXE 

ALL WEATHER 

Liburan Tuan atau bepergian untuk dinas 
dengan berkendaraiin raobil, memang adalah 

ajang memuaskan sekali djika 
mobil Tuan diperlengkapi dengan memakai 
ban2 jang dapat dipertjaja. , 
Karena itu, “ikutilah djedjak pengendara2 
mobil diseluruh dunia...... 

erkendaraan dengan memakai 
daripada lain merek 

  

GOOD/YEAR 
TOKO AMERICAN, 

TOKO KAUW, 
mobiel. 

Agen2 diseluruh Indonesia, 

  

2 B-GY-5203 

            

l City Concern Cinemas h 
  
  

INI MALAM 
d. m. b. 

futk. 17 tahun) 

Ek 
5.—1.—9.-— 

BERBARENG 

INDRA 
4.45 — 6.45 — 8.45 
  

Badjak Laut 
Sidjienggot 
— Hitam — 

Heibat ! 

Serem | 

Gempar! 

.. 

They took what they 

K2 wanted...and they 

44 wanted the woridi 

telerbz TECHNICOLOR 
pa cetag 

ROBERT NEWTON 
LINDA DARNELL - WILLIAM BENDIX 4 

sa KEITH ANDES - ALAN MOWBRAY 
EDMUND GBAINGER srontittior   

  

  

Ini Malam Premiere (43 th, 

GRAND Da Te mg 

NN LA 

TN UAN 

  
  

      : TA 
ROSEMARY De CAMP” TOMMY NG 

Ini Malam DMB fu. 13 th.| 

ROYAL ||. Roxy. » 1.05 IL 630-020 
Film Indonesia baru, 

    

TANDJONG 
TRADING pa & 

e
n
p
o
g
p
a
a
M
n
g
N
I
 

    
  

    
| Memikat” Serem! Latju 

  

Tanggal 4 

THEATRE 
SOLO   ROBERT DCNAT 

» THE WINSLOW BOyv- 

  

— 5 November 1953 

dalam 

  

 


