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“AP. dan beleid pemerintah 
|. dap peristiwa Atjeh” tsb, karena ber 
pendapat, bahwa sebaiknja soal tsb 

— baik. Ia kemukakan djuga, bahwa 

|. KONGRES KE-3 WFTU DI- 
(00 MULAI DI WINA. 

"1 Bada hari Subin telah dimulai 
di Wina Kongres ke-3 WFTU 
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“memberikan keterangannja di depan 
parlemen. ' 

“pertahanan dan KSAD serta Staf jg 
menurut Baharuddin telah memberi 
ikan keterangan? jg luas dan dalam 

  

Penerbit : 
Penjelenggara : 
Alamat : hi $ B1 

Tiipon | 1 

  

  

menteri pertahanan 
dan Siaf Keamanan 
rapat kerdja dengi 
hanan lebih | 
lamanja untuk “Atjeh 

—. Dalam hubungan ini Z. Baharud- 
“din tidak sedia mendjawab pertarja- 
an2 lebih landjut mengenai. tugas 

terha- 

ditunggu sadja sampai pemerintah 

# 

| Mengenai  persengketaan ' dalam 
“AURI, Z. Baharuddin menerang-| 
kan, bahwa seksinja dalam rapat 
kerdja tsb telah memberikan peman 
dangan2 dan atas: pemandangan? 
itu menteri pertahanan mendjandji- 
kan akan memadjukannja kepada 
kabinet, sehingga dalam waktu sing 
kat seksi pertahanan akan bisa di 
beri tahu tentang tjara2 penjelesai- 
an masalah tsb. Dalam hubungan 
kedua masalah tsb, jaknf  masalab 
Atjeh dan masalah AURI, ketual 
seksi pertahanan  achirnja bisa me- 
narik konklusi, bahwa  djika di 
ingat kenjataan? jg ada,  keduanja 

an 2 Kamus san 
Fay V. Suara Merdeka”, 

    

etami. 

  

  

  : Pioa aa : 

Menjelam 
- 

  

     

  

Inilah gambar saat prof. August Piccard, seorang sardjana umur 69 ta- hun jang dulu pernah .mendirgantara naik ballon mengadakan pener- bangan “stratospir, waktu mau mendjadi Antaredja menjelam di Laut Te- ngah, dekat Pulau Ponza di Halia. Gambar atas: kapal 'selam jang akan digunakan untuk memetjahkan rekord penjelaman. Bawah: Prof. Piccard (pakai topi) bersama anaknja (berbadju hitam) waktu hendak masuk da- 5, lam kapal selamnja. 

  

PKIMenentang Grombolan2   'akan dapat diselesaikan — dengan 

dengan pendirian pemerintah dalam 
hal? ini. 

Pun diterangkan, bahwa  seksinja| 
sangat menghargai sikap menteri 

dan djuga selala akan bersedia mem 
berikan pendjelasan2 jg diperlukan 
oleh seksi parlemen. 

  

(Gabungan Sarekat2 Buruh Se- 
Gunia) jang akan berlangsung se- 
lama 10 Pari. M tut. pengu- 
muman markas besar WETU jg. berkedudukan tetap di Wina kon 
gres tersebut dihadfiri oleh lebih | 
dari 400 orang utusan dan kaum 
penindjau jang ' mewakili Jebih 
dari 100 djuta kaum buruh dise- 
luruh dunia. Pong 

Aa 9g 4 

2d th 

  

BHAJANGKARI SETAHUN. 
Untuk memperingati 1 tahun ber 

dirinja Persatuan Isteri Pegawai2 Po 
lisi .Bhajangkari?”, di Djakar len: 

— bertempat di Hotel Polisi, Djalan Ke | 

    

bon Sirih, selama 2 hari berturut2| mengutus seorang pelamar resmi ke, 
jakni 10 dan 11/10 dilangsungkan 
upatjara peringatan dengan meng- 
adakan pameran hasil keradjinan ta 
ngan isteri pegawai2 polisi serta ber 
bagai matjam perlombaan anak2 po: 
jae 

Upatjara peringatan tangal 10/10 
petang jang dihadiri oleh pembesar2 
kepolisian, Ketua ,/Bhajangkari” ibu 
Djen Mohamad Surjopranoto telah | 

  

mengutjapkan pidato singkat tentang 
sedjarah berdirinja ',,Bhajarigkari” 
serta usaha2 jang telah djalankan 
selama “1 fatih, “Mn A8 

    

    

   

  

INDONESIA TIMUR ' 
TAMBAHAN SEKO 

Tudjuh badan dan organ 

    

  

. puteri 

rai Gn “gk Ku pa 

'| Post” mengabarkan bahwa kedutaan 

..|membenarkan berita2 tentang mau 

. Ihanja ditegaskannja bahwa ,.perni- 
A Ikahan serupa itu pasti “akan meng- 

. Ibodja-Thai”. (AFP). 

. Jg Merusak Nama Islam 
Pendjelasan Aidit Mengenai Sikap PKI 
2. Terhadap Soal anan | keamanan 

D. N. AIDIT Sekretaris Djenderal I CC PKI, hari Minggu untuk pertama kali berbitjara di rapat umum PKI Priangan dila pang Tegallega Bandung jang di hadiri oleh puluhan ribu orang. Lapangan tempat berrapat telah dipagar dengan bendera2 Merah Putih dan bendera2 PKI, sedang didekat panggung telah dipasang bendera (PKI jang baru jang “dilengkapi dengan gambar kapas Uan padi. Selain D. N. Aidit telah berbitjara pula A. Z. dari PKI Djawa Barat dalam bahasa Sunda dan setelah itu rapat jang ketertibannja didjaga oleh barisan2 pemuda diachiri dengan enang. 

  

| PKI sedia bantu untuk 
menibasmi pemberonta- 
kan. 

Pokok. pidato D. N. Aidit ialah Kawin 
Politik ? 

Radja Norodom  Tjari 
Puteri Thai Jang Tjantik 

Untuk Isterinja 

kong pemerintah Ali Sastroami- 
djojo dan program terpenting 
dari PK” jang terbagi — dalam 
kupasan2 mengenai soal keama- 
nan, front Persatuan Nasional, 
masalah kaum tani, D.I. dan 
TH. Mula-mula Aidit menjampai 
kan penghargaan PKI terhadap 
perdjoangan rakjat Priangan jg 
dikatakan telah dengan ' berani 
dan tabah membasmi gerombolan 
bersama2 dengan tentara. 

RADJA NORODOM Sihanouk 
dari Kambodja, menurut kalangan 
kalangan di Bangkok, kabarnja 
Dengan an enikah dengan seorang 
puteri Thai. Kalangan2 itu mei 

  

ibahkannja bahwa radja ingin 

supaja perhubungan antara Kam- 
bodja dan Muang Thai akan men- 

TH disebut oleh Aidit .,tentara 
kolonial Belanda jang mempergu 

inakan tenaga2 inlander berkedok 
Islam” dan menjatakan bahwa 

JAN UNN NA PKI menentang gerombolan2 jg 
Kabarnja radja Norodom sudah 'rerusak nama Agama Islam. 
Hn 7 "3 Tan |. Pemberontakan jang dipimpin 

Ban an pi Daud Beureueh di Atjeh disebut 
katakan bahwa bila. dapat diketemu- | kan oleh Aidit aa aah 
kan seorang jang tjotjok untuk di- | Sari kepepetnja D.I. di Djawa 
Ldjadikan permaisuri bagi radja No- | Barat sehingga harus membuat 
rodom,. maka pernikahan akan di-' -Djawa Barat kedua,” supaja de 
langsungkan pada hari merajakan ke-' ngan demikian kekuatan tentara 

'merdekaan Kambodja, jakni sesudah | terpentjar2. 
Perantjis nanti menjerahkan kekua- 
'Saan2 kepada Kambodja. 

Dalam hubungan ini 

  

|. Untuk membasmi pemberonta- 
kan itu PKI bersedia bekerdja- 
sama dengan segala golongan, 
djuga bersedia kerdja sama dgn 
orang2 anggauta2 Masjumi, ang 
gauta2 PSI. Aidit djuga mengan 
djurkan, supaja rakjat seluruhnja 
membantu pemerintah dengan se 
kuat tenaga untuk membasmi 
pemberontakan Daud  Beureueh 
Itu. 

Selandjutnja Aidit ' menerang- 
kan perlunja terbentuk front Per 

Bangkok 

Kambodja di Bangkok pada - hari 
Minggu tidak mau menjangkal atau 

nikahnja radja Norodom tersebut, 

luntungkan bagi perhubungan Kam- 

  

  dikan di Makassar telah m 
kan sebuah resolusi bers lusi bersam 
menuntut: penambahan Sekolah 

      

2 Ng 

t 
nengah Umum Atas dan terutama | 

vak diberbagai tempat dic 
gian timur Indonesia terutam: 
wesi Selatan: supaja pemerintah me 

tet Indonesia sekarang jang ada di' 
Makssar mendjadi satu “universitet 
lengkap. 5 SAAT x 
Mengenai kursus2 B.I, dan ' 

sus2 Semi Akademis diminta a 
diserahkan  penjelenggaraannja kepa 
da Balai Perguruan Tinggi Saweriga 
ding. 5 13 

mem Lan La 

  

DJAKSA MILITER Iran, Azmu- 
des, mengatakan pada hari Minggu, gu, | dari 60 tahun tak dapat 
bahwa ia menuntut hukuman mati 
bagi bekas perdana menteri Moha| 
mad Manan, sekalipun  fatsal 
dari kitab undang2 hukum pidana 
Iran melarang mendjatuhkan huku- 
man mati terhadap orang2 jg telah |k 
berusia lebih dari 60 tahun. Fatsat 
tsb mengatakan, bahwa orang2 laki2' kuman 

  

tama Sula Sadjarwo pad 
eta Tara lah tiba di New Delhi, deinikian 

njempurnakan fakultet dari Universi berita A.F.P. dari ibukota India. 

  

   ja landjutnja telah tiba pula mente- 

| kistan Mohamad 'Ali. 

egh Tak Boleh Dihukum Mati 
2 " F aa £ 

     

   
   

  

   

   

  

satuan Nasional, dimana kaum 
tani harus turut serta untuk mem 
batalkan KMB,. karena PKI sen 
dirian tidak bisa ' membatalkan- 
nja. Mengenai kedudukan dan 
masalah kaum tani, Aidit menga 
takan bahwa kaum an Tn 

(Menteri Sadjarwo akan mengiku' dibawa serta dalam revolusi dan 
ti perundin panitia komsub. harus dikasih tanah oleh revolusi 

“dari rentjana Coelombo. ' dengan Saat SA aa pri 
keperluan jang sama se! badinja. Pada achirnja Aidit me 

Kn a aa) natal, bahwa PKI djuga akan 
negeri Australia, Richard | bekerdja mati2-an ditengah? rak 

'asey dan menteri keuangan Pa-j jat tani dan ,.bersumpah setia 
: Parah mendjadi hamba rakjat.” 

|. MENTERI SADJARWO 
| DI NEW DELHI. 

| Menteri pertanian Indonesia 
ada hari Minggu te- 

   
   

    

ri Juar 
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atau wanita jg telah berusia lebih menuntut supaja Mossadegh didja- 
l didjatuhi tuhi hukuman tsb. Dikatakan sete- 

"hukuman mati, tetapi sebagai peng- | rusnja, bahwa pemeriksaan telah di 
ganti dapat mereka dihukum se- "tunda, dan paling tjepat akan di mu 
umur hidup. Azmudes mengatakan, 'lai 20 hari lagi. 1 

bahwa djika pengadilan - militer jg| Sementara itu anak laki? bekas 
mengadili Mossadegh — berpegangan. PM Mohammad Mossadegh, - insi- 
€pa maka njur Ahmad Mossadegh, Sabtu ma- 

Demikian di 

Ahmad 

kepada kata2 dari undang2, : 
Mossadegh tak dapat didjatuhi hu-,lam telah ditangkap. 

iman mati, tetapi ia akan tetap! umumkan hari Minggu, 

        

    
   

(nari saran 

tentang ,.apa sebab PKI menjo-| 

ka Serikat dan Inggris mengenai 
. | ngenai pidato Tito di Leskovac, 

| kan, bahwa Yugoslavia akan mengambil tindakan bersendjata bila 
(pasukan2 Italia memasuki zone-A Trieste, sumber2 jang menge 

bah wa pemerintah 
akan tetapi tidak diminta 

| tahuk di Paris menjatakan, 
| tahu tentang keputusan ini, 

uja mengenai keputusan itu. 
ag 

| dah Djemu? 
Utk Mengindjurksn 

Konp. 4-Besar 

DALAM komentarnja menge- 
rdana menteri Ing- 

gris Sir Winston Churchill untuk 
menghubungkan tentara Dierman 
dengan Nato, kalangan resmi di 
Paris menjatakan, bahwa usaha 
sematjam itu tidak mungkin ter 
laksana tanpa persetudjuan Pe- 
rantjis. Seperti diketahui, dalam 

ten aptu, Churchill berbitjara 

usaha baru untuk menghubung- 
kan Djerman Barat dengan Nato 
apabila Perantjis tidak dapat me 
ratifisir  perdjandjian Tentara 
Eropa. Kalangan tsb. selandjutnja 
menjatakan, bahwa mengenai soal 
diadakannja suatu pertemuan ting 
kat tinggi sikap Churchill adalah 
tidak setegas jang ditundjukkan 
dalam pidato2-nja dimasa jang 
lampau. Dikatakan, bahwa hal 
ini mungkin disebabkan oleh 
orientasinja jang sekarang — me- 
ngenai diplomasi Soviet. 

Kalangan pemerintah Amerika Se 
rikat di Washington pada umumnja 
mendapat kesan jg baik dari pidato 
Churchill itu, terutama sekali jg ber 
talian dengan masjarakat pertahanan 
Eropa dan pertemuan 4 negara. Per 
njataan Churchill, bahwa Inggris 
akan berusaha sekuat tenaga untuk 
mendorong  terwudjudnja tentara 

Washington dianggap sebagai petun 
djuk, bahwa sesuai dengan harapan 
pihak Perantjis, Inggris akan meng 
adakan hubungarn'jg erat dengan ma 
Sjarakat pertahanan FE na 

(Antara—AFP). 

PELANTIKAN MENTERI2 
PSII. 

Hari Senin sore, djam 17.30 
diistana Merdeka wakil presiden 
drs. hadji Moh. Hatta akan me 
lantik menteri2 PSII, ja'ni Mu 
hammad Hassan sebagai menteri 
pekerdjaan umum dan Dr. Lie 
Kiat Teng sebagai menteri kese 
hatan, demikian kabar jang di 
peroleh P.I.-Aneta. : 

8 Th. GPII 
PADA SABTU malam bertem 

pat digedung Pertemuan Umum, 
Djakarta, Gerakan Pemuda Islam 
Indonesia telah mengadakan ma- 
lam peringatan 8 tahun berdirinja 
GPII jang mendapat kundjungan 
oleh para undangan dan anggota2 
nja hingga memenuhi  sedung 
besar tsb. Setelah dilakukan upa 
tjara pembukaan, lalu sekretaris 
putjuk pimpinan, Dahlan Luk- 
man, membentangkan riwajat ber 
dirinja GPII. Antara fain pembi 
tjara menerangkan, bahwa  me- 
ngingat tidak adanja perimbangan 
dalam masjarakat kita dalam se 
gala lapangan, maka” beberapa 
orang pemuda2 Islam jang menu 
djukan perbatiannja kepada per 
soalan itu semendjak sebelumnja 
proklamasi, mentjari djalan untuk 
mengatasi segala persoalan tsb. 

Baru pada tgl. 2 Oktober ' tahun 
1945 dapat didirikan sebuah . gera- 
kan jg dinamakan Gerakan Pemuda 
Islam Indonesia jg bertudjuan mela 
kukan dharma bakti bagi Nusa dan 
Bangsa. 

Setelah mengemukakan kesulitan2 
jg ditemui selama  berdirinja  per- 
kumpulan tsb jg djuga tentang ha- 
sil2 jg mengokohkan perdjoangan 
mereka, pembitjara  'menerangkan, 

bahwa semendjak dahulu GPII ber 
pendirian dalam menghadapi soal 
keamanan dalam negeri, bahwa hal 
itu seharusnja diselesaikan bukan sa 
dja dengan kekerasan sendjata, me- 
lainkan dengan  tjara jg bidjaksana 
dan dengan memahami keadaan 
psychologis dalam masjarakat. 

Dari bagian puteri telah berbitja- 
ra pula njonja Aisjah, jg mengurai- 
kan masalah kaum wanita dan ma- 
Sjarakat menurut adjaran2, Islam. 

Selandjutnja pada malam itu telah 
memberi sambutan beberapa wakil 
organisasi2 Islam jg pada pokoknja 
memberikan penghargaan atas usa- 
ha2 gerakan pemuda tsb serta meng 
harapkan langkah2 
djuga dihadjati oleh agama Islam. 
Pertemuan jg dimulai kira2 djam 

8, selesai pada djam 11 malam. 
(Pia).   

  

  

Mossadegh adalah bekas Wakil Men 
teri Lalu-lintas dan Komunikasi. 
Kabar lain lebih djauh mengatakan 
bahwa 9 orang opsir dari pasukan2 
pendjagaan di Shiraz hari Sabtu ini 
djuga telah ditangkap. Mereka 'ini 
dituduh bersimpati terhadap Partai 
Tudeh. Kini mereka telah dikirim- 
kan ke Khorramboda untuk diperik- 
sa. (Antara—AFP) 

Low ca Kebudijaan lademasia 

Mam Ontavouseh G mo wacmp 
Ken Wetenschepeaa 
MA AMAN PL SMP RENA RAP RAP 

La pa Kreta 

  

(ngan 

pidatanin di Margate pada hari 

htang kemungkinan diadakannja 

  

selandjutnja jg 

Titobermain Api 
(Pandangan | Kalangan Diplomatik Atas 

“Tindakan2 Jugoslavia 
|. Washington Ketjewa Atas Pernjataan Tito 

— KALANGAN RESMI Perantjis di Paris menjatakan pada 
.malam Senen ini, bahwa Peranfjis tidak dengan langsung 

| serta dalam keputusan jang telah diambil oleh pemerintah Ameri 
ikut 

Trieste. Dalam komentarnja me 
dimana ia 

Perantiis diberi 
pendapat- 

Meskipun demikian, Perantjis me- 
nurut kalangan tsb tetap bersedia 
membantu usaha mentjarikan penje- 
lesaian damai bagi masalah Trieste. 
Sementara naskah pidato Tito itu 
masih dalam penjelidikan para ahli 
dari state department, namun kala- 

resmi di Washington telah 
memberikan keketjewaannja. Pernja- 
taan Tito itu pada umumnja adalah 
sangat diluar dugaan kalangan tsb. 

(Antara) 
Pihak state department sendiri be 

lum memberikan sesuatu komentar 
resmi atas pidato Tito itu, akan te- 
tapi sumber2 tak resmi mengatakan, 
(bahwa penjerahan zone-A dari dae- 
rah Trieste kepada Italia dianggap 
sebagai suatu djalan untuk memper 
temukan Italia dan Yugoslavia satu 
sama lain guna bersama-sama me- 
metjahkan soal tsb. Dikatakan, bhw 
State department telah sedjak lama 
berpendapat, bahwa masalah Tries- 
te harus diselesaikan antara 2 nege- 
ri tsb setjara langsung dan setjara 
damai. Meskipun . sikapnja masih 

namun para spesia- 
ls dari state department setjara ti- 
dak resmi menjarankan, bahwa usul 
marseka! Tito untuk pembentukan 
skesatuan? otonom? " didalam “dae- 
rah Trieste dapat mendjadi pangkal 
perundingan antara Italia dan Yugo 
slavia. 

Pendapat de Gasperi. 
Bekas perdana menteri Italia, Al- 

cide de Gasperi, pada malam Senen 
menjatakan dalam  .pidatonja pada 
konperensi gerakan 
Haag, bahwa keputusan Inggris dan 
Amerika mengenai. Trieste akan 
memperlantjar  pengesjahan perdjan 
djian masjarakat pertahanan. Eropa 
oleh parlemen. Dikatakan, ia mera- 
'sa gembira sekali atas keputusan ter 

akan kembali dipangkuan ibu-nege- 
Eropa oleh kalangan diplomatik difri 

karena dengan -itu' Trieste 

Ditambahkamnja, “bahwa ' orang2 
terkemuka, seperti Eisenhower dil., 
pada saat ini mengang pembentu 
kan masjarakat Er ag: 

natif damai, sebagai djaminan perla 
wanan demokrasi terhadap penetrasi 
system totaliter” 

3 soal pokok dalam pida- 
to Tito. 

Sumber2 diplomatik di Belgrado 
menganggap pernjataan Tito itu seba 
gai suatu perkembangan ' jg sangat 
membahajakan.. Dalam pernjataan 
Tito itu sumber2 isb melihat 3 so- 
al penting, jaituz I- Tito tidak mau 
memandang keputusan Inggris dan 
Amerika mengenai Frieste irit seba- 
gai suatu fair accompli, 1 

2. Tindakan2 militer jg telah di 
ambil oleh. Tito itu mempunjai aki 
bat2 jg berat, 

3. Dengan. pernjataannja itu Tito 

memberikan isjarat, bahwa andai ka 
ta London dan Washington tetap 
mempertahankan. keputusan mere- 
ka, maka Yugoslavia mungkin akan 
mengadjukan - soalnja kepada PBB 
tanpa menjampingkan kemungkinan 
diambilnja tindakan. militer. 

Demonstrasi2. 
Sementara itu lebih dari 100.000 

orang penduduk Belgrado pada hari 
Minggu mengadakan pertemuan di 
beberapa tempat untuk memprotes 
keputusan Inggris dan Amerika Se- 
rikat mengenai Trieste. Dalam ra- 
pat2 ini para pembitjara mengemu- 
kakan argumen2 jg memperkuat per 
njataan Tito dalam pidatonja di 
Leskovac pada hari Saptu. . 

Atas usaha pihak Italia, di Tries- 
te djuga diadakan demonstrasi arak- 
arakan untuk menjambut dan mera 
jakan kembalinja Trieste kepada Ita 
lia. (Antara—AFP). 

    

    

Djangan Tjam- 
pur Tangan 

Urusan India-Pakistan : 
Pesan Nehru 

PERDANA menteri India Shri 
Nehru kepada para wartawan da 
lam suatu -komperensi - pers di 
Bombay hari Minggu mengata- 
kan bahwa hubungan antara rak 
jat India dan Pakistan kini telah 
mendjadi baik. Dikatakannja bah 
wa pada kedua belah fihak terda 
pat keinginan untuk menjelesai- 
kan masalah2 setjara persaudara 
an. 

Berkenaan dengan “pembitjaraan2 
baru2 ini antara ia dan PM Pakis- 
tan, Mohammad Ali, Nehru menja 
takan: ,,Mohammad Ali telah berbi 
tjara setjara djudjur dan setjara per- 
saudaraan dengan saja dan saja da 
pat melihat adanja keinginan untuk 
memetjahkan semua ' masalah2 se- 
tjara persaudaraan.” Lebih  djauh 
Nehru mengulangi tuntutannja agar 
orang2 asing tidak turut tjampur da 
lam hal ini sekarang maupun besok. 
»Saja mengharapkan agar pendirian 
ini dengan djelas dimengerti,” demi 
kian dinjatakannja.: Atas pertanjaan,   

. masalah ini bukanlah 
“harus diperdebatkan 

bagaimana tudjuan ini dapat dilak- 
sanakan, Nehru mendjawab bahwa 

suatu hal jg 
dalam suatu 

konperensi pers. ,,Tapi saja jakin. 

(Antara—-AFP), 

Djum'at pagi telah tiba di Tg. Pri 
uk dengan kapal Oranje dari Neder 
land 19 perwira ALRI jang baru In 
lus dari KIM di Den Helder dan 'jg 
telah diangkat mendjadi Letnan Mu 

da pada tgl. 16 Agustus jang baru 
Lal 
TOT 

  

antara lain menjata- | 

Eropa di. Den 

     

  

    

  

  

  

Belum lama berselang di Klipport 

Mavis setjara anak Afrika tulen. 

  
ketemukan seorang gadis berumur 
ta bukan anak Afrika karena berku It putih (kiri). 
lah Rebecca Mbara, seorang wanita tua bangsa Zulu (sukubangsa At- 
rika SI J, jang mengaku djadi kakek dari Mavis 

  
  

Reserve ( Afrika 
7 tahun bernama Mavis, jang ternja 

Selatan ) telah di- 

Gambar kanan ia- 

dan telah mendidik 

  

Politisi Washington: 
KALANGAN DIPLOMATI 

da hari Saptu, bahwa usul perda 
menghendaki, supaja wakil2 Ame 
Utara mengadakan pertemuan di 
kan persiapan penjelenggaraan 
rea, adalah suatu usul jg sangat 
sebut selama beberapa hari jang 
djukan usul tsb. merasa kawatir, 

jaitu 18 Oktober jg akan datang. 

Washington 
mau? 

UP mengabarkan lebih landjut 
dari Washington, pembesar2 di- 
plomatik Amerika — kelihatannja 
pada Sabtu malam mau menjetu 
djui usul Chou untuk. mangada 
kan pertemuan di Pan Mun Jom 
untuk membitjarakan soal konpe 
renSi politik Korea.  Kesediaan 
itu disandarkan kepada  sjarat 
bahwa Utara dan RRT tidak men 
tjoba-tjoba ,,main-main,” 

Seorang djurubitjara A.S. me 
niatakan bahwa usul2 Chou itu 
kini sedang ..dipeladjari dengan 
seksama” di Washington, akan te 
tapi sesuatu. keputusan tidak 
akan diambil sebelum hari Se- 
nen. Kalangan? diplomatik ber 

yupanja 

pendapat bahwa usul2 komunis 
tsb. tidak merupakan penerimaan 
baik tiada bersjarat atas saran2 
jang terlebih dahulu  dikemuka- 
kan oleh PBB. 

State department masih 
bungkem. 

Pihak kementerian luar negeri 
Amerika Serikat sendiri sementa   

  

ra itu belum mau memberikan 
sesuatu komentar jang langsung 
mengenai hal ini. Pembesar2 ke 
menterian tsb. dalam pada “itu 
hanja mentjatat, “bahwa usul 
Chou tsb. adalah djawaban atas 
saran PBB jang menghendaki di 
cadakannja konperensi pendahulu 
an mengenai kon»erensi politik 
tentang Korea. Dalam hubungan 
ini selandjutnja  di-ingatkannja, 
bahwa pada te. 22-9 jl. pemerin 
tah Amerika Serikat dengan per 
antaraan pemerintah Swedia te 
lah menjampaikan teguran keva 
da pemerintah RRT, bahwa PBB 
menanti-nanti djawaban mereka 
atas sarannja tsb. 

Persetudjuan atas saran 
PBB. 

Menurut berita dari London, 
kalangan politik Inggris pada 
umumnja menganggap usul Chou 
En Lai tsb. sebagai persetudjuan 
pihak RRT atas saran PBB utk. 
mengadakan  konperensi pendahu 
luan guna membitjarakan penje 
lenggaraan konperensi politik me 
ngenai Korea. Kalangan resmi 
Inggris sendiri sementara itu be 
lum mau memberikan sesuatu 
komentar sebelum menerima nas 
kah lengkap dari statement Chou 
itu, “akan tetapi para penindjau 
diplomatik di London berpenda- 
pat, bahwa dengan usul Chou 
tsb., Peking dan Pyongyang rupa 
nja untuk sementara waktu telah 
memutuskan untuk menjamping- 
kan tuntutan jang menghendaki 
diperdebatkannja kembali masa- 
lah konperensi “politik tentang 
Korea ini oleh Madjelis Umum 
PBB, dimana selama ini titik be 
rat diletakkan kepada soal ikut 
sertanja negara2 netral dalam 
konperensi tsb. 

Hanja saran tentang tem- 
pat jang tak disetudjui. 

Dalam pada itu kalangan tsh men 
tjatat, bahwa RRT telah menolak 
tempat2 pertemuan ' jg diusulkan 

oleh pihak Amerika Serikat, jaitu 
San Francisco,  Honolulu dan Dje- 
newa. Seperti diketahui, Chou da- 
lam. usulnja itu menghendaki, supa 
ja .konperensi ' pendahuluan itu di 
adakan di Panmunjom. 

Usul. Chou tsb oleh kalangan: ta- 
di dianggap sebagai suatu usul jg 
memberi harapan akan dapat dibu- 
kanja perundingan2 mengenai kom: 
perensi “politik jg akan datang dua: 
lam waktu ig dekat. 

Akan dibitjarakan 
16 negara dulu. 

Sementara itu Reuter menga 
barkan dari Washington, bahwa 

dgn 

USA Mungkin Setudju 
Atas Usul Perundingan Jang Dikemu- 

kakan Chou En Lai 

but tidak davat dimulai pada tanggal 

membuka pintu bagi perundingan2 itu, demikian kalangan tsb. 

Membesarkan Hati 
K di Washington menjatakan pa 
na menteri RRT Chou En Lai jg 
rika Serikat, RRT dan Korea 
Panmunjom untuk membitjara- 

konperensi politik mengenai Ko- 
membesarkan hati. Kalangan ter 
terachir. sebelum Chou menga- 
kalau2 konperensi politik terse- 

jang telah ditentukan, 
Sekarang usul Chou itu telah 

menurut keterangan djurubitjara 
kementerian luar negeri Amerika 
Serikat, Washington akan” lebih 
dulu mengadakan permusjawara- 
tan dengan 16 negara sekutunja 
sebelum memberikan sesuatu ko 
mentar. resmi tentang usul RRT 
itu. 

Dikatakan, bahwa usul2 jang 
dikemukakan oleh Chou En Lai 
tu kini sedang dipeladjari oleh 
ahli2 dari kementerian tsb. 

Pokok2 usul Chou 
Pokok2 usul Chou tsb. adalah 

sbb.: 
1. Wakil2 RRT, Korea Utara 

dan Amerika Serikat ' mengada- 
kan pertemuan untuk membitjara 
kan soal konperensi politik me- 
ngenai Korea: 

2. Pembitjaraan2 ini tidak ha 
nja mengenai penentuan tanggal 
dan tempat konperensi sadja, me 
laiakan barus djuga  ditudjukan 
kepada penjelesaian soal 'kompo 
sisi konperensi politik tsb.: 

3. Oleh karena pembitjaraan2 
ini hanja dilakukan oleh kala- 

M ungkin Di- 

   
    

    
   

  

bereskan 
Major Saleh Salim : Pes: 
simistis Tentang Usaha? 

Inggris-Mesir 

MENTERI urusan pembim- 
' (bing nasional, major Saleh Salim, 
(mengatakan pada hari Minggu, 
| bahwa menurut kejakinannia pe 
| njelesaian Inggris-Mesir mengenai 
masalah Suez sama sekali tak 
mungkin. | Dikatakannja, bahwa 
dalam banjak hal Inggris sama 
sekali tak berusaha mendekati 
|tuntutan2 Mesir, sebagaimana. di 
perbuat oleh Mesir, jg berusaha 
dengan semangat jang sungguh2 
menfjapai suatu  persefudjuan. 
Dan masalah jang kini dihadapi 
adalah djauh lebih sulit daripada 
jang sudah2. 

Salim seterusnja. mengatakan, 
bahwa selama 3 bulan jang achir2 

'ini kedua belah fihak telah mem 
bitjarakan  sogl hak  pasukan2 

HInggeris untuk — kembali lagi ke 
(pangkalan Suez dengan tak usah 

| mengadakan — perundingan terle 
bih dulu dengan pemerintah Me 

|sir. Mengenai  masaalah ini Me 
sir telah mendekati tuntutan Ing 
geris, dengan ' memberikan hak 
kembali  kepangkalan Terusan 
Suez tanpa sjarat, djika pembata 
san2 dari Irak didekat Kaukasus 
diserang. 

Tetapi, demikian Salim, Ingge 
ris tetap menghendaki, supaja di 
berikan pula hak tanpa sjarat ter 
sebut, bilamana Turki, Iran dan 
Pakistan diserang. (Antara-UP) 

  

PASUKAN2 BELANDA DI 
DIPINDAHKAN KE PERBA 
TASAN GUIANA INGGRIS. 
Pasukan2 angkatan darat Be 

landa jang berkedudukan di Suri 
name (Guiana Belanda) telah di 
pindahkan kedistrik2  Niokerie, 
disepandjang perbatasan . dengan 
Guiana Inggris. Tindakan ini di 
lakukan berkenaan dengan ada 
nja ketegangan di Koloni Ing 
gris tsb. Demikian didapat ka 
bar dari Kb. Belanda ANP dari : 
Paramarjbo hari Minggu. 

  

Permintaan 

Grasi Hamid 
Ditolak! 

DIDAPAT kabar atas peneta 
pan presiden - permintaan2 grasi 
Sultan Hamid telah ditolak. Me 
nurut keterangan  Kedjaksaan 
Agung vonnis tersebut sudah di- 
tetapkan harus didjalankan. Seba 
gai diketahui pada tgl. 8 April 
Sultan Hamid oleh Mahkamah 
Agung didjatuhi hukuman pen 
Gjara selama sepuluh tahun de 
ugan dipotong waktu selama da 
lam tahanan, karena oleh Mahka 
mah Agung dianggap ternjata pa 
da tgl. 24 Djanuari 1950 hubu 
ngan organisasi antara Sultan Ha 
mid dan gerombolan Westerling 
dan Sultan Hamid sudah ternjata 
bersalah melakukan — kedjahatan 
»dengan maksud untuk mempersi   ngan jang terbatas, jaitu  hanja 

pihak2 jang bertikai sadja, maka 
pembitjaraan2 itu supaja diada- 

kan di Panmunjom, Korea, 
(Antara-UP) 

apkan  kedjahatan  pemberonta 
kan, tjoba menggerakan Organisa 
si Tain untuk melakukan pembe 

|. rontakan itu dilakukan dalam ke 
adaan perang”, 

  

Radja Ubit An 

pindah kekota. Demikian djuga 

an sekali dengan Daud Beureueh 

Diterangkan  selandjutnja, bahwa 

ulama2 di Meulaboh, jakni Habib 

Muda dan T. Muda Wali telah me- 

njatakan berdiri dibelakang pemerin 
tah R.I. Bahkan ulama Habib Muda 

pernah menjatakan, bahwa bila per- 

lu ia dapat mengumpulkan peng- 

ikut2nja untuk membasmi pembe- 

rontakan. Akibat pernjataannja itu 

beberapa pengikut Daud Beureueh 

c.s. di kampung Djeuram setjara ber 

angsur2 menghilang dari kampung 

itu. 

Tentang keadaan di Atjeh  pada' 

waktu ini, komando Tentara & TFe- 

ritorium I (Bukit Barisan) ' di Me- 

dan mengumumkan: Tanggal 6. Okto- 

ber 1953, a) Dari Lhok Seumawe di 

beritakan, bahwa ketika Ki 3 BI-118: 

mengadakan gerakan patroli .ke 

Blang Ara pada tanggal & Oktober 

1953, maka ternjata selain pihak ge- 

rombolan-pemberontak — mengundur- 
kan diri dalam keadaan kutjat-ka- | 
tjir, didjumpai oleh pihak tentara ! 
truck2 jang dirusakkan — kepunjaan 
gerombolan-pemberontak tersebut, jg 
sedianja hendak dipergunakan oleh 
mereka itu untuk kepentingan peng-| 
angkutan. b) Ki I BI-118 di Seuli- 
meum tetap mengadakan patroli2 di 

sepandjang djalan antara Kuta Ra- 
dja — Seulimeum. Dari kota Bi-| 
reuen dikabarkan tanggal 7-10-1953, | 

bahwa kota itu dan daerah sekitar- | 
nja kini telah dikuasai oleh alat2 | 
kekuasaan negara. Polisi dikota Bi- | 
reuen sudah dapat bekerdja 

    kem- | 
bali, 

ti D. Beureah 
Traek2 Grombolan Ditinggalkan Ditengah Djalan 

Salah seorang anggauta G.P. O. (Gabungan Partai Politik dan 
Organisasi massa) Atjeh Barat, di mana tergabung 
partai dan organisasi, jang baru tiba dikota Medan, 
PI. Aneta memperoleh kabar, ba hwa keadaan Atjeh 
umumnja tetap tenteram. Hanja waktu ini 

sedjumlah 22 
koresponden 
Barat pada 

ini pengebun2 banjak jang 
pegawai2 kantor perkebunan 

Marbau (Socfin) mengungsi keko ta. 
Mengenai gerakan Radja Ub it dikatakan, 

kannja dahulu itu, tidak pernah dilakukan gerakan lagi. Menurut 
kabar2, gerakan dahulu itu, chus us ditudjukan kepada pengikut2 
Daud Beureueh, Tegasnja golong an Radja Ubit sangat bertentang- 

bahwa sedjak gera- 

€.s. 

Terlalu 
Tinggi? 

Tuntutan Kerugian Pe- 
rang  Rirma Tak. Bisa 

  

Dipertimbangkan Djepang 

MENTERI luar negeri Dje- 
pang Katsuo Okazaki pada hari 
Sabtu malam menjatakan hera 
pannja mudah2-an antara Dje- 
pang dan Birma akan  tertjapai 
suatu persesuaian faham menge- 
nai penjelesaian soal ganti kerugi 
an perang oleh. Djepang dan pe 
nanda tanganan sebua perdjan 
djian bilateral, selama ia berada 
4 hari di ibu-kota Birma. Akan 
teiapi Okazaki meramalkan bah- 
wa tuntutan2 Birma mungkin 
akan terlalu tinggi untuk Iper 
timbangkan setjara sungguh2, 
Dalam pada itu U.P, memperoleh 

keterangan dari kalangan2 pemerin 
tah bahwa selama diadakan perun- 
dingan2. dengan menteri Ittar negeri 
Djepang, Birma akan minta kerugian 
perang sebesar 45.000 djuta rupee (ki 
ra2 10.000 djuta dollar) dari Dje- 
pang. Kabarnja tuntutan ini akan di 
kemukakan oleh pemerintah Birma 
pada hari Senin, bila perundingan 
pertama. Okazaki dilakukan setjara 
zakelijk. Sementara itu pada hari 
Sabtu Okazaki bertemu selama sete 
ngah djam dengan perdana menteri 
Birma U Nu dan menteri Inar nege ri Sao Ka Mio, Diterangkan /bahwa 
kundjungan2 itu bersifat resmi (Pia 
— UP), 
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Kabar Kota 

  

LOWONGAN ANGG. D.P.D. | 
KOTA BESAR SEMARANG 
Dari kalangan jang berdekatan di 

dapat kabar, bahwa dalam siiang 
DPRDS Kota Besar Semarang jang 
akan datang, soal pengisian lowong- 
an Angg. DPD jang menurut kepu- 
tusan sidang haruBwada 5 orang, te- 
tapi kini hanja 4 orang, dalam si-| 
dang nanti, lowongan tadi akan di- 
isi, karena pekerdjaan? jargz mende- 
sak. : . 

Seperti diketahui, semendjak ter- 
gulingnja angg. DPD jaitu Surjadi, 
Aloewi dan Mangunpranoto, io- 
wongan dari pada 3 angg. tadi su- 
dah diisi oleh masing2 nj. Burhan, 
Roosman dan Djamhari. Tetapi se- 
mendjak lowongan tadi terisi, ter- 
njata partai jang merasa terguling 
(Masjumi/Buruh) tetap tinggal bung 
kem, karena jakin, bahwa dengar 
mengadjukan tjalon untuk maksud 
itu achirnja akan kalah suara. De- 
ngan berpedoman ini, maka dari ka- 
langan tadi pun tidak terdapat sua- 
ra-suara mengenai penfjalonan angg. 
DPD, sedangkan dari lain kalangan 
belum diketahui, siapakah jang hen- 
dak ditjalonkan untuk melengkapi 
angg. DPD. Demikian keterangan? 
jang didapat dari kalangan jang ber 
sangkutan. , 5 

Di samping soal tadi, dalam si- 
dang nanti pun akan dibitjarakan 
soal anggaran belandja tn. 1953 jang 

TAPOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini - Apotheek NUMA Bo- 

djong 57a dan RATHKAMP Peko- 
djan 19 dibuka hingga djam 20.00.- 
TJABANG BANK NUSAN- 

TARA 
Pada tel. 19 Oktober 1953,  tja- 

akan diresmikan berdiri pada djam 
19 pagi digedung bioskoop ,,Capitol”, 
djl. Raya Pekalongan, 
ULANG TAHUN TIONGKOK 

NASIONALIS KE-42 

Isionalis jang ke-42, pada hari Sabtu 
malam telah dirajakan setjara me- 
riah bertempat di Gedung Kuo Win 
Tang djl. Mataram. Untuk perajaan 
tersebut gedung tadi telah dirobah 
mendjadi sematjam ,,Pasar Malam” 
dengan pelbagai pertundjukan, per- 
mainan Liong, . Samsi, Barongsai, 
Sandiwara dis. Ribuan pengundjung 
jang membandjiri lapangan perajaan 
malam ini menundjukkan, betapa 
berhasilnja pesta ulang tahun ini. Se 
lain dari kalangan Tionghoa sendiri, 
djuga banjak tampak beberapa pem- 

perajaan tsb. 
Perajaan hari ulang tahun Tiong- 

kok Nasionalis jang ke-42 ini ber- 
langsung sampai djauh malam.  Se- 
lain pesta pada malam hari itu, -pa- 
da hari Sabtu siangnja telah diada- 
kan djuga suatu pertemuan. untuk 
mengenangkan perdjoangan Tiong- 
kok Nasionalis selama 42 tahun ini, 
dan djuga pelbagai matjam pertan- 
cma ke-olahragaan dengan ha- 
iah2.   sampai kini belum dapai dise!esai- 

kan. : 

Kundjungilah ! 

dilapangan Ng 

Pengikut? dari seluruh 

di Djawa Timur. 

Harga kaartjis: Tribune Rp.10 

Persediaan tempat 

fatiga Tilpun 139. 

PATJUAN KUDA 
Pada tel. 16, 17 dan 18. Okt. 

| Mulai djam 9 pagi 

Djawa-Tengah dan beberapa tempat 

Pesan tempat pada sdr. Tjoe Han Tiauw, Djl. Solo 198 Sa- 

Pengurus 

ebul Salatiga 

53 

— Berdiri Rp.1.— 

"IRAMA KUDA” 

  

160 

Penjelenggara IMS, 

. mengemudi melalui djalan2 jan 

gus: 16 piala ditambah barang 

SEIda AP 

Amal (Sweepstake). 
| PENDAFTARAN DITUTUP 

Uang pendaftaran Rp 75.— 
Pontjol 188 (Godjali), Bodjon 
56 (Tan- Oei). 
Pergunakanlah kesempatan jang 

MOBIL 
Rallye utk umum, 22 Nop. 53. 

Jajasan IC 
Start dan Finish di Semarang: 300 Km. Udjian ketelitian 

Rallye jang terachir untuk th. 1953. Hadiah2-nja serba ba- 

BUAH SEPEDA MOTOR BAHARU! 
MO Bb ES 

hendaknja ikut serta demi kemadjuan Motorsport dan untuk 

Agustus 
Pengawas IMC. 

g baik, bukan balapan. 

2 berharga antara lain: SE- : 

15 OKTOBER. 

g 21 (Larees) atau Seteran 

  

terachir ! 

  

  

  

TE Naanaaa aman Pena 

5 

Didjual dengan segera 
-Zijspan Spedamotor 350/500 cc ' 

H (Buitenlands) 

Rp. 3000 — 
Rd. S. Sastraprawira Telawa. 

bang Bank Nusantara di Pekalongan | 

Hari ulang tahun Tiongkok Na- 

besar Indonesia"jg ikut menghadiiri 

  

Dalam rangkaian perajaan peringatan Ulang Tahun ke-42 Tiongkok Na- 
sionalis di Semarang, selain diadakan pelbagai matjiam pertundjukan, 
telah diadakan suatu rapat pertemuan didepan Gedung Kuo Min Tang, 

di djl. Mataram. Tampak suatu pemandangan dalam: pertemuan tadi. 

  

  

PERNAH DIKABARKAN 

  

BINTANG 
Kabarnja Bung Tomo akan main 

djadi bintang film. Ikut pegang pe- 
“Iran utama dalam film Persari ,,Bri- 

gade Radjawali”. 

Dengar kabar ini, Sz-pong lalu 
berfikiran, rupanja hidup bung To- 
mo selalu dipengaruhi oleh bintang2. 

Dulu djadi bintang pertempuran, 
melabrak pasukan? Belanda-Inggris. 

Terus bahunja ditaburi bintang, 
djadi djendral major “TNI. 

Habis pertempuran, mau djadi bin- 
tang politik, bikin Partai Rakjat In- 
donesia. 
Dan paling achir ia mau bikin tje- 

pet berkilau-nja bintang hidupnja, te- 
rus djadi bintang film. 

Pesan Sir-pong, mudah2an nanti 
bung. Tomo kalau main roman2an 
dilajar putih, tidak lalu tjuma banjak 
melamun, sering duduk2 lihat bin- 
tang dimalam hari! 

TAMBAHAN. 
Mungkin ada gunanja djuga untuk 

diketahui oleh para pembatja. 
Kalau sekiranja Tuan membeli ra- 

dio Philips, type BIN, tahulah pem- 
batja bahwa letter2 BIN itu adalah 
singkatan dari. BIKINAN. INDONE- 
SIA. 
Dan kalau Tuan kebetulan mam- 

pir disalah suatu restoran di Solo, 
dan Tuan batja dalam menunja sa- 

lah satu matjam makanan jang seka- 
rang banget digemari dikota itu, na- 
manja BESTIK  PANDEPLING: 

djangan gumun: ini sebenarnja jang 
|dimaksudkan Bestik ............ Blinie 
Vink!!! 

Sirpong. 

BALOK RIL AMBLAS 
Fihak DKA telah melaporkan ke- 

pada jang berwadjib, bahwa pada 
hari Kemis jbl. telah kehilangan se- 

pada ril sebelah timur  emplasemen 
Tawang Kemidjen Smg. Siapa jang     

gi dalam SO buah hadiah. 

mentjurinja belum diketahui dan ke- 
rugian jang diderita DKA ada 
Rp. 1650.—. 

| . SAJEMBARA KENANGAN 
| Untuk mengenangkan peristiwa 19 December maka Pertjetakan dan Penerbitan DEWATA. Gajam 5, Jogja 
| mengeluarkan Sajembara dengan hadiah besarnja Rp. 3575.— diba : 
      Nanang aan 

    

  

| Hadiah ke | Hadiah berupa | Banjak Hadiah | Djumlah Hadiah 

| 1 Uang tunai Rp. 1500— Rp. 1500.— 
| 2 5 3 Rp. 1o0 Rp 3 0 
| 3. 1 Rp. 253 den 21 230 
| 5 . s$ Rp.“ T0UT— Bp: 100-5 

5 Bh Rp. 50 pe ab 
6—10a 1 Rp. pa Repo 0 gann 

11 —50a 5 Rp. Pe Rp3 “100ml 

| Ana aah Uno Gn nana Lan Rp. 3575.— 
  

  

Tjarilah NAMA PAHLAWAN IN 
Djika di batja huruf ke: 3: 

| .. . ” ke 5 Be 

| .. En - ke k tu 

” Pu ” ke: 8. 

1 - : 

PERATURAN SAJEMBARA. 

» 

- Tebakan Sajembara 
buku), harga Rp. 18.—. 

putusan Sajembara harus disertai 

hadiah jang disediakan, 

sa
e 

Jogja. - 

ba
 

ME
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para pemenang akan menerima 

2 buku Kisah Pendudukan Jogja dj 
1 »  Djaka Tingkir (Tierita gam 

SAJEMBARA   
DONESIA jang terdiri 
ai an 4. Ts 8 
34 8. a 

2 2 6. 

7 di 31 g
a
g
a
 Ga 

. Sajembara ini disediakan untuk umum, berarti siapa sadja boleh menebak. f 1 
ini dianggap sjah djika disertai pembelian sedikitnja satu Dewata pakijes (berisi 6 

. Mengenai putusan Sajembara tidak diadakan surat menjurat. Mereka jang menanjakan mengenat luan 
prangko Rp. 1.— untuk djawaban. 

- Lima orang Juri terpaksa mengadakan undian djika ternjata jang betul menebaknja 

. Hak-hak keputusan dipegang oleh Juri jang ditundjuk oleh Pemimpin Pertj. Pen.D ewata Jogja. T 
- Hasil Sajembara akan diumumkan disurat kabar, dan tiap-tiap penebak akan menerima trekkinglijst. $ 

- Sajembara ini akan dibuka pada tg. 19 Dec. 1953 bertempat dikantor Pertj. Pen. ,,Dewata” Gajam 5, 

: Bila mengirimkan Sajembara, sampul muka harus diberi tanda KENANGAN. : 
. Hadiah akan segera dikirim sesudah 15 hari dari pembukaan, dengan perantaraan poswissel, 

sutat tanda pemenang. 

DEWATA PAKJES berisi 6 buku Harga Rp. 18:— termasuk ongkos kirim. 

ilid 1 4 2 (Tjeritera gambar). 
bar). 

Madjapait serie A. (R. Widjaja djilid 1. 2. 3. (Tjeritera gambar). 

dari 8 (DELAPAN) huruf. 

6. 1 BE ag 

Berarti nama buah. 
1 pekerdja kebersian. 
sg nama teman hidup. 

nama bekas permaisiwril 
dari bekas Radja di Asia. 

|   
melek diaatai 

me
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TEBAKANNJA: 
PENEBAK: 

“NAMA 

ALAMAT: 

  tenanaaakananaaa 

pena nakanun ena una | 
! 
| Memenyhi peraturan sub B, bersama ini kami mengirimkan tembakan dan uang poswissel sebanjak 

N.B, Tebakan tjukup ditulis 

  

| di strook wissel jg. terkirim. 

Harap dikirim D E W ATA pakjes sebanjak 

"enanadesnn son kananena nana sunan 

KAMU POS in ma 

BAN ena UNO an sa KE Ra N Ua 

'         

Kamar No 39 Sibuk 
Pelajanan Pendaftaran Rumah Kurang 

. Lantjar 

tor Perumahan di Semarang jang a.l. 
penghuni rumah/ruangan jang termasuk dalam pendaftaran Kan- 
tor Urusan Perumahan Semarang jang belum  mempunjai 
izin untuk menempatinja diminta segera datang pada Kantor Uru 
san Perumahan Semarang, gedung Papak kamar no. 39 
mendapat surat izin dgn membawa surat2 bukti jang sah. Pendaf 
taran dilakukan mulai tgl. 1 Oktober sampai dgn tg. 1 Nop. '53. 
Demikianlah bunji pengumuman tersebut. 

djumlah 33 balok ril, jang terpasang j 

sewaktu pengumuman dari Kan- 
mengatakan sbb.: Kepada 

surat 

untuk 

Berhubung dengan adanja pe 
ngumuman tadi, maka setiap hari 
muka ruang no. 39 dari Kan- 
tor Papak teiah penuh orang jg 
merasa mempunjai keperluan dgn 
maksud tersebut. Dalam pada itu, 
kepada pegawai dari fihak jg ber 
sangkutan didapat kabar, bahwa 
surat pendaftaran rumah jg dulu 
pernah dimaksudkan djuga oleh 
Kantor Urusan Perumahan sam 
pai kini pun belum selesai, se- 
hingga dengan adanja pengumu 
man tadi, maka pegawai? dari 
pada kantor perumahan tadi me 
rasa menanggung tugas jg lebih 
berat. Sampai pada hari Senen 
ig. 12 Oktober 1953, ada 1000 
orang jang sudah — menunaikan 
tugasnja untuk maksud itu, tetapi 
belum ada seorangpun jang dibe 
rikan izin dan masih menunggu 
keluarnja. Mereka a.l. dimesti- 
kan membawa kartu penduduk, 
kwitansi persewaan rumah, air 
leiding, surat2 bukti tempat ting 
gal lama dsb.-nja. 5 

Tunggu berdjam2. 
Perhatian ig besar terhadap peng! 

umuman tadi dapat dibuktikan  se-| 

inja dapat dikata, bahwa pelajanan 
terhadap para peminat tadi ridak 

ngerti, karena adanja tenaga2 jg me 
mang kurang. Disamping ini, banjak 

orang djuga jg sesudah tunggu ber- 
djam-djam terpaksa kembali dengan 
tangan kosong, karena penerimaan 
tetamu sudah meliwati batas. 

Djalan jang lebih manfaat. | 
Kalangan umum jang mempunjai 

sangkut paut dengan soal tadi me- 

Idja-sama dilapangan 

tiap hari didepan ruang 39 dari pal 
da kantor Papak, tetapi pada umum 

begitu tjepat. Hal ini dapat di me-| 

MAGELANG 

     

sahkan lambang partai jg berisi: 

..Bintang merah ' berudjung lima 
dengan palu-arit ditengah2 : 

Bendera "nasional Merah Putih 
diatasnja, : 
Nama PKI sebagai singkatan res- 

Imi Partai Komunis Indonesia diba- 
gian bawah. " 
Lambang ini ditetapkan akan di- 

pakai dalam rapat2 dan upatjara2 
partai dan tidak dipakai sebagai 
lentjana. 1 aa 

Laporan Umum. 
Dalam laporan umum tentang 

keadaan politik dan organisasi jg 
diutjapkan dalam sidang pleno 
CC PKI oleh sekretaris diendral 
CC PKI, D. N. Aidit, -diben- 
tangkan pandangan PKI menge- 
nai situasi internasional, - situasi 
dalam negeri dan soal-soal partai. 
Dikatakannja, bahwa perkemba- 
ngan keadaan internasional pada 
saat2 jang terachir ini adalah 
sangat baik bagi kemadjuan de- 
mokrasi dan perdamaian, tetapi 
disamping itu kekuatan reaksio- 
ner terus-menerus dan dengan-se 
genap tenaganja berusaha untuk 

| mentjegah perkembangan kearah 
itu. Aidit berpendapat, bahwa 
rakjat Indonesia tidak boleh ber 
sikap ,,netral” terhadap soal da- 
mai dan perang. Sikap ,,netral” 
adalah menguntungkan  pengha- 
sut2 perang dan melemahkan per 
djuangan untuk perdamaian, ka 
rena dengan bersikap ,,netral” 
tidak mungkin memobilisasi mas- 
sa untuk menentang perang dan 
membela perdamaian dgn mati- 
matian. 

Sikap P.K.I. thd, Tuar- 
negeri. 

Tentang  kewadjiban PKI dila- 
pangan politik luar negeri sekarang, 
diterangkan oleh Aidit sebagai beri- 
kut: 

1. Melandjutkan perdjuangan un- 
tuk perdamaian, untuk mentjegah 
timbulnja perang dunia jang baru 
dan memperdjuangkan  supaja se: 
mua pertikaian internasional disele- 
saikan dengan perundingan  setjara 
damai:  memperdjuangkan  adanja 
kerdjasama antara Indonesia dengan 
semua negeri jang tjinta damai de- 
ngan tudjuan mempertahankan per- 
damaian dan mentjegah  pepera- 
ngan. 

2. Memperdjuangkan adanja ker- 
ekonomi “dan 
Indonesia de- kebudajaan antara 

ngan semua negara atas dasar sa- 

ling menguntungkan dan persama- 

WAKIL PRESIDEN AMERIKA 
SERIKAT. 

Akan mengundjungi   njatakan, bahwa tindakan tadi lebih 
tepat dilakukan oleh umpamanja Lu 
rah jang dapat keluar masuk dikam 
pung2. Dengan djalan demikian dani 
memungut uang administrasi sekedar 
nja, pekerdjaan tadi dapat diselesai 
kan tebih tjepat dan bermanfaat dan 
dapat mentjegah hilangnja tempo :g 
dipergunakan oleh penduduk untuk 

' mentjari ataupun mendjalankan ke- 
wadjibannja sehari-hari. 

Dibebaskan dari kewa- 
djiban. 

Selandjutnja dari kalangan peru- 
mahan didapat keterangan, bahwa 
mulai tgl 1 Oktober Kepala Perumah 

an Semarang Herman Pamilih telah 
dibebaskan dari tugasnja dan peng- 
gantinja adalah seorang jang datang | 
dari Bogor dan ditunggu kedatang- 
.annja di Semarang pada tgl. 1S Ok 
tober jad. 

| 

  
KARENA - TJEMBURU. 

Pada petang hari baru-baru ini di 
'Pasar Bulu Smg. telah terdjadi pe- 
“nganiajaan atas dirinja seorang le- 
ilaki bernama P. hingga mendapat 
|Tuka2 berat pada kepalanja dan kini 
“telah dirawat di RSUP.  Pengania- 
jaan dilakukan oleh kawannja ber- 
nama M. dengan pukulan2 jang 
menggunakan kaju alat pemikul. Me- 
nurut keterangan, katanja P. sering 
mengganggu isterinja M. dan kemu- 
dian M. mendjadi tjemburu. Mereka 
bertiga semuanja pedagang buah2an 
dipasar tersebut, dan kini M. 4ielah 
ditahan oleh jang berwadjib tuntuk 
pengusutan lebih djauh. 

PEMBERI TAHUAN. 
Berhubung kekurangan tempat, 

maka ada beberapa advertensi jang 
|terpaksa belum dapat dimuat hari 

ini. Harap para pemasang iklan mak- 
lum adanja dan sudilah memaafkan 
hendaknja. 

TAMU MALAM 
Keluarga S. di Karanganjar Legok 

Smg. ketika bangun dari tidur pada 
hari Kemis jl. telah terkedjut, ka- 
rena barang2 seisi rumah telah ha- 

bis digondol pentjuri. Ketjuali meng 
gasak barang2, pentjuri menggondol 
djuga uang tunai simpanannja S. dan 
kerugian - jang dialami sedjumlah 
Rp. 3600.—. Pentjuri masuk keda- 
lam rumah dengan djalan menggang 
sir. 

PWI KRING SMG. KE 
BANDUNGAN. 

Pada hari Minggu tgl. 11 Okt. jbl., 
rombongan PWI Kring Semarang te- 
lah mengadakan  darmawisata ke   

' Djawatan Pertanian di 

“Olahraga itu akan dilangsungkan pa- 

Bandungan. Dalam. hubungan tadi, 
Bandungan 

telah menjambut rombongan “ ,.kuli 

tinta” ita dengan ramah tamah. Di 
kompleks Olahraga dari D.K.A. jang 
mentereng, rombongan tsb. telah 
main tennis dsb,nja, Menurut 'kete- 
tangan, kini DKA sedang memba- 
ngun kompleks Olahraga (zwembas- 
sin dan lapangan tennis) jang mene- 
lan beaja Lk. 2.5 djuta rupiah. Ka- 
barnja peresmian dari pada lapangan 

da nanti bulan Djanuari 1954. Pem- 

bangunan gedung2 itu kini telah 
mentjapai tingkat penjelesaian, hing- 
ga pada bulan tadi dapat diresmi- 
kan. Satu tempat beristirahat dari 
D.K.A. jang sesungguhnja dapat Ji 
banggakan. f 

  

Magelang. 

Wakil Presiden Amerika Serikat 
Richard Nixon jang ditunggu keda- 
tangannja di Djakarta pada tanggal 
21 Oktober, esok harinja akan me- 
gundjungi daerah Djawa Tengah, un 
tuk menjaksikan objek2 pembangun 
an dalam lapangan pendidikan. 
Dalam hubungan ini Baroja kepala 

Inspeksi Sekolah Rakjat di Mage- 
lang menerangkan, bahwa wakil pre 
siden Amerika Serikat pun akan ber 
kundjung di Magelang pada tanggal 
22 Oktober. Objek jang akan disaksi 
kan keadaan sekolah rakjat dalam 
dan luar kota, pasar dan tjandi Bo- 
robudur. 

Segala sesuatu kini sedang dipersi- 
apkan. Kedatangannja dari Sema- 
rang disertai oleh kepala Inspeksi S. 
R. daerah Ressort V ditambah lagi 
dari kalangan pamong prodjo. 

ITJIREBON 

  

PERTUNDJUKAN BAGI 
“ RAKJAT. 

Atas usaha bersama dari Djawatan 
Djawatan Penerangan kota besar/ka- 
bupaten dan RRI Tjiribon telah 
terbentuk suatu panitia  ,,MEDAN 
RIA” jang di ketuai oleh S. Tedjasu 
brata, kepala Djawatan penerangan 
kota besar Tjirebon. Tudjuan dari 
panitia itu ialah akan menjelenggara 
kan pertundjukan2 berisi penerangan2 
dan pendidikan bagi chalajak ramai 

an sepenuhnja:  menjokong  tiap2 
| perdjuangan rakjat — untuk kemer- 
dekaan nasional jang penuh. 

| 3. Ikut mengkonsolidasi keme 
|nangan perdamaian di Korea dan 
'memperdjuangkan agar — gentja- 
tan sendjata jang sudah tertjapai 
di front Korea djuga tertjapai di 
front Vietnam, menentang timbul 
nja militerisme di Djepang dan 
Djerman dan melawan provoka- 
si2 untuk menimbulkan perang 
baru di Djerman. 

4. Memperdjuangkan  supaja 
Ikedudukan PBB sesuai dengan 
(Piagam. Bangsa2 jaitu sebagai 
alat umat manusia untuk perda- 
maian: memperdjuangkan masuk 
nja RRT sebagai anggota PBB 
dan memperdjuangkan tertjapai- 
nja Pakt Perdamaian antara Lima 
Besar (Amerika Serikat, Soviet 
Uni, RRT, Inggris dan Perantiis). 

5. Memperdjuangkan pemba- 
talan perdjandjian2 dan persetu 
djuan2 jang diadakan antara Indo 
nesia dengan negara2 lain jang 
merusak kemerdekaan dan suasa 
na damai di Indonesia. 

Situasi dalam negeri. 
Dalam membitjarakan situasi 

dalam negeri dikatakan oleh Aidit, 
bahwa musuh2 rakjat Indonesia 
jang pertama, dilihat dari sudut be- 
sarnja kekuasaannja diberbagai la- 
pangan, terutama dilapangan ekono- 
mi jalah imperialisme Belanda. Oleh 
karena itulah, menurut Aidit, front 
persatuan — nasional pertama-tama 
harus ditudjukan kepada melikwi- 
dasi kaum imperialis Belanda dan 
bukan kepada  melikwidasi sekali- 
gus semua imperialisme asing di 
Indonesia. Pertama-tama — tudjuan 
front ini mestilah pengusiran kaum 
imperialis Belanda dan kekuatan? 
bersendjata mereka dari Indonesia, 
pensitaan dan  nasionalisasi milik 
kaum gondjadjah Belanda, penari- 
kan Indonesia dari Uni Indonesia- 
Belanda dan pernjataan kemerdeka- 
an penuh bagi Indonesia. Tetapi. 
bilamana imperialisme Amerika dan 
imperialisme lainnja memberikan 
bantuan bersendjata kepada pendja- 
djah Belanda dan kaki-tangannja 

bangsa Indonesia, maka perdjuangan 
mesti diarahkan kepada semua im- 
perialisme di Indonesia, milik2 me- 
reka harus disita dan dinasionalisa- 
si. 

Sikap PKI thd. kabinet.   
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PKI memberikan kesempatan be- 

kerdja kepada sesuatu pemerintah 
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SOAL DANA BANTUAN. : 
Dari kalangan jang lajak dipertja 

ja ,,Antara” mendapat kabar, bahwa 
tuntutan dari pihak Mangkunegoro 
mengenai dikembalikannja Dana 
Mangkunegaran telah disampaikan 
kepada instansi jang tertinggi sete 
lah tuntutan mengenai soal itu dinja 
takan kalah. Menurut kalangan tsb. 
kemungkinan besar sekali tuntutan pi 

hak Mangkunegoro itupun akan tidak 
berhasil. 

|. Seperti diketahui Dana Mangku- 
negaran “itu merupakan kekajaan 
Mangkunegara jang besar sekali 
djumlahnja dan — untuk sementara 
waktu oleh pihak pemerintah Dana 
tersebut dibekukan. 

DJEPARA 
EKOR GEROMBOLAN RASNO 

Baru2 ini-oleh Polisi Perintis Kab 
Djepara telah dapat di musnakan 

tjauan di daerah Bangsri Djepara. 
Sebelum gerombolan tsb.  bermak- 
sud menuntut balas atas kematian 
Rasno c.s. dapat di ketahui sebelum 
nja, dan di desa Gujangan (I.k. 30 
K.M. timur laut Djepara telah da- 

pat dimusnakan penjergapan. 

KUDUS 
KEDATANGAN  GUPERNUR 

DITUNDA. 

Sedianja pada tgl 13 Oktober 
jad ini, Gupernur Djawa Tengah 
(Pak Budiono) dengan beberapa 

  
Ipengikutnja akan menindjau dae- 

dengan gratis. Pertundjukan2 jang | rah desa otonomi, jang ada di de- 
akan disadjikan bersifat seni musik 
dan daerah, lelutjon dan olah otak 
jang hampir menjerupai apa jang di 
hidangkan oleh Panggung Merdeka 
di Djakarta. Pertundjukan pertama 
akan di langsungkan pada tgl. 25 
Oktober 1953, bertempat di. Balai 

sa Besito Kudus. Tetapi kedata- 
'ngan tersebut telah diberitahukan 
kepada jang berkepentingan, bah 
wa penindjauan dibatalkan pada 
hari jang telah ditetapkan, sam- 
pai ada kabar kepastian lagi. 

Pradjurit djalan Tjangkol Tjirebon. | TEMANGGUNG 
FORMATIR PORKSLA KE 3 
Para perwakilan2 peladjar Se- 

kolah Landjuan Atas Semg. pada 
hari Minggu jbl.telah ' mengada- 
kan rapat digedung SMA 2 TER 
dan berhasil membentuk susunan 
formatir ontuk Panitya Pekan 
Olah Raga dan Kesenian Sek. 
Landjutan Atas ke 3 dalam tahun 
pengadjaran 1953/1954 sub. Se- 
marang. Formatir terdiri Ketua 
Umum: Bambang Soensoekarno 
(SMA B. Neg.), dan wakil2nja ja 
lah: Soegiartono (SMA PGRI) 
dan Harhari (SMA C.Neg). Keti- 
ga orang ini mendapat tugas pe- 
nuh untuk membentuk “susunan 
Panitya PORKSLA ke 3 sub. Se- 
marang, jang akan berkonperen- 
si di Magelang pada tgl. 7 Okt. 
nanti. 

Dapat ditambahkan, bahwa se- 
belum mengambil keputusan ter- 
sebut diatas, rapat telah mengem 
balikan mandaat dari Panitya Pu- 
sat PORKSLA tahtin peladjaran 
1952/1953 ke2 Semg, jang dise- 
rahkan kepada formatir sdr, Bam 
bang Soenoekarno. PORKSLA jg 
ke 3 ini nanti akan diadakan di 
Magelang. 

PELANTIKAN BUPATI. 
Pengundjung resepsi tidak 

diharuskan setelan putih 
seperti di Wonosobo. 

Pada hari Kemis tanggal 8 Okto 
ber Gubernur Djawa Tengah Budio 
no atas nama Menteri Dalam Negeri 
telah melantik Kartono, kepala dae 
rah kabupaten Temanggung jang 
baru. Pelantikan tersebut dilakukan 
dipandopo kawedanan Temanggung 
dan disaksikan oleh Panglima Divisi 
Diponegoro Let. Kol Moh. Bahrun, 
Let. Kol. Sarbini komandan resimen 
13, Major Panudju komandan C.O.P. 
residen Kedu R. Muritno, residen Su 
bekti, para pamong prodjo dari Pe- 
malang, Kedu dan Semarang, pi- 
hak kepolisian, wakil2 partai dan or 
ganisasi setempat. 
Dalam surat” undangan, meskipun 

diterangkan bahwa pakaian untuk 
pengundjung resepsi bagi tamu-prija 
Setelan putih”, ketjuali pegawai pa 
mong prodjo, banjak tamu2 lainnya 
jang berpakaian tidak putih” dan 
oleh panitya pun diperbolehkan utk. 
mengundjungi pelantikan, Sebaliknja 
pelantikan bupati Wonosobo jang di 
langsungkan pada 24 September ji. 
panitya menolak tamu, karena berpa 
kaian ,,tidak putih”, termasuk djuga 
wartawan sehingga perlu melakukan   sblack-out”, 

in 

CC PKI dan M. H. Lukman dan 

  
grombolan Kardi, pengikut Rasno jg, 
pada thn. 1952 mengadakan penga-' 

  

  
  

PKI Men-Traceer Politik-n 
| Susunan CC. PKI Dan Polit-Biro Diperbaharui 

MENGENAI SIDANG pleno Central Comite Partai Komunis Indonesia diadakan pada 
tanggal 6, 7 dan 8 Oktober 1953, dapat dikabarkan lebih landjut, bahwa sidang 

| suara bulat memilih D. N. Aidit sebagai sekretaris djenderal 'i 
Njoto sebagai wakil sekretaris djenderal I dan wakil sekretaris djenderal II CC PKI. Mengingat 
aktivitet dan kesehatan Alimin, sidang pleno CC memutuskan mengganti Alimin dengan Sakir 
man sebagai anggota Politbiro CC PKL. Selandjutnja CC PKI dalam rapat plenonja itu telah men 

eno tsb. dengan 

dengan sjarat — bahwa pemerintah 

itu memberi kesempatan berkem- 
bang kepada gerakan rakjat. Ada- 
lah satu avonturisme 
karena mengharapkan 
pemerintah jang lebih baik, tidak 
memberikan  sokongannja kepada 
pemerintah Ali Sastroamidjojo jang 
sekarang ini sehingga bisa beraki- 
bat pemerintah djatuh kedalam ke- 

kuasaan partai Masjumi-PSI jang 
menurut Aidit, pasti akan menin- 
das gerakan rakjat dengan kedjam. 
Tetapi PKI djuga tidak memandang 
pemerintah Ali Sastroamidjojo se- 
karang sebagai pemerintah front 
persatuan nasional atau sebagai 
pemerintah jang benar2 progresif. 

Aidit berpendapat, bahwa keada- 
an jang tidak stabil di Indonesia 
sekarang ini bisa berkembang sbb.: 

Pertama: Atas desakan massa, 
pemerintah Ali Sastroamidjojo 
bisa memberikan konsesi2 terten- 
tu kepada rakjat, gerakan rakjat 
bisa mendapat sedikit kemadjuan 
dan pemerintah Ali Sastroamidjo 
jo dengan demikian tetap pada 
kedudukannja. 

Kedua: Pemerintah Ali Sastro- 
amidjojo, djika bertindak  anti- 
demokrasi dan anti-nasional, ber 
hubung dengan lemahnja elemen 
demokratis dalam pemerintah, 
bisa mengalami pengalaman peme 
rintah Wilopo, jaitu didjatuhkan 
oleh kekuatan2 demokratis dan 
atas desakan kekuatan2 demokra 
tis dibentuk suatu pemerintah jg 
lebih memenuhi sjarat2 untuk ber 
tindak lebih demokratis dan lebih 
tegas. 

Ketiga: Kaum reaksioner dan 
imperialis, dengan mengambil ke 
untungan dari politik pemerintah 
jang bertudjuan membatasi gera 
kan rakjat dan karenanja tidak 
mendapat sokongan rakjat mung 
kin 'akan menggulingkan pemerin 
tah Ali Sastroamidjojo dan meng 
gantinja dengan suatu pemerintah 
reaksioner. 
Keempat: Pemerintah Ali Sastro- 

amidjojo, jang menggunakan soko- 
ngan rassat untuk memperkuat ke- 
dudukannja dan karena iiu bisa 
mendesar Belanda ust. memberi- 
kan konsesi2 jang tertentu, bersa- 
maan dengan itu, karena takut 
akan meluasnja gerakan rakjat, bi- 
sa “mengubah politiknja jang sete- 
ngah2 sekarang, dan bersama-sama 
dengan kaum imperialis dan kaum 
reaksioner melakukan serangan ter- 
hadap rakjat. 

PKI dan rakjat , Indonesia harus 
mendorong madju pemerintah Ali 
Sastroamidjojo, supaja pemerintah 
Ali Sastroamidjojo suka memberi 
kcnsesi2 kepada rakjat agar gera- 
kan rakjat bisa mendapat sedikit 
kemadjuan. Tetapi djika pemerintah 
Ali Sastroamidjojo  mendjurus ke- 

kanan, maka PKI dan rakjat Indo- 
nesia djuga harus bersedia meng- 
hadapinja, kata Aidit. 

terbentuknya 

PKI terhadap dalam negeri 
Mengenai  kewadjiban PKI dila- 

pangan politik dalam negeri seka- 
rang antara lain diterangkan oleh 
Aidit demikian: 

1. Mentjegah keruntuhan Indo- 
nesia jang disebabkan oleh tjengke- 

  

djika PKI.| 

TA CHUNG SZE — GARNI- 
SOEN 

Dalam pertandingan sepakbola kom 
petisi PSIS jang berlangsung pada 
hari Sabtu sore ji di lapangan Sta- 
dion Semarang antara Kes. Ta 
Chung Sze I dan Kes. Garnizoen I 
berachir 4—0 untuk kemenangan 
Ta Chung Sze. Dalam pertandingan 
tsb. setjara singkat dapat dikatakan, 
bahwa TCS ada unggul, sekalipun 
kedua belah pihak madjukan pasa- 
ngan2 jang tak lengkap. Angka pada 
waktu istirahat menundjuk 2—0 un- 
tuk TCS. 
Antara Kes. SSS I dan Polisi I jg. 

dilangsungkan pada hari Minggu so- 
re berkesudahan 2—0 untuk keme- 
uangan SSS. 

Personalia: 
5IAPA-APA- KEMANA? 

LULUS UDJIAN UNI- 
VERSITER. 

Dalam bulan? Agustus dan Sep- 
tember jang lalu telah lulus pada fa 
kultet ekonomi di Djakarta untuk 
udjian propadeutis: Entis Sutisna Zar 
kasih, Isbodjroini Suwarno, O.K. Har 
maini, Guritno Siswanto, Fritz An- 
thon Hutagalung, R. Suwarsono, R. 

Koeshartono, E.B. Situmeang, Tjan 
Ping Tjwan, Sahala H. Hutagalung, 
R. Karsono Mardjana, Zainul Jasni, 
Indra Wharman Siregar, Bambang 
Soemarsono, Tan Soen Kiam dan Us 
man Hussein, sedangkan untuk udii 

an kandidat: E.A. Sie Dhian Ho dan 
Tjan Hok Biauw. 

F NG AI 
EKONOMI 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi di Semarang jg. 

tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada 
tg. 10 Okt. 1953 sbb.: Kapok C pem 
beli 790 bin. Desember dan kedjadi- 
an 755 bin. Okt./Nop. m.v.: Bidji 
kapok pembeli 50 pemasukan bin. 
Nop./Des.: Kopi Rob. Kampong 
pembeli 730: Kopi Rdb. Und. WIB/ 
I pendjual 915: Kopi Excelsa WIB/I 
nom. 950: Kedele pmi Dicmber pen- 
djual 225 Smg.: Tepung  gaplek 
nom. 55 bin. Okt./Nop.: Djagung 
putih pembeli 135: Katjang glon- 
dong terpilih pembeli 200, Katjang 
osee tidak terpilih pembeli 235 bin. 
Okt./Nop.: Katjang merah pembeli 
162.50: Katjang hidjau toatjeh pen- 
djual 220: Beras kretek TC Tjeree 
pembeli 190: Karung HC Green 
pendjual 4.35 per lembar, Tali goni 
kedjadian 4.25 per Kg. 

SUMBER MAS TUTUP. 
Paberik mesin nasional ,,Sumber 

Mas” di Malang mulai tanggal 5S 
Oktober jang baru lalu telah menu- 
tup perusahaannja karena rugi. Me- 

ngenai krisis jang dialami oleh Sum- 
ber Mas ini dari kalangan jang me 
ngetahui mendapat keterangan bah 
wa krisis jang mengantjam paberik 
itu sedari beberapa waktu jang lalu, 
adalah berat sekali. Dalam hal ini 
hanja terdapat 2 alternatief, jakni tu 

tup, atau mengadakan penghematan. 
Dan menurut surat direksi tanggal 
1 Oktober 1953 kepada SBIM, di- 
reksi memilih kemungkinan jang per 
tama. 

Seperti diketahui, Sumber Mas ini 
dibeli oleh pemerintah 2 tahun jang 
lalu dari seorang Tionghoa. Selama   raman krisis ekonomi jang terus-me- 

nerus dengan berdjuang untuk pem- 
batalan persetudjuan “ KMB, untuk 
kemerdekaan - nasional jang penuh 
dan untuk perubahan2 demokratis, 
melepaskan Indonesia dari Uni In- 
donesia-Belanda dan mempertahan- 
kan Irian Barat sebagai  wilajah 
Republik Indonesia. 

2. Mendjundjung pandji2 demo- 
krasi — parlemen dan memobilisasi 
massa untuk - membasmi gerombo- 
lan2 DI, TII, Bambu Runtiing, Ge- 
rajak Berbabu-Merapi dan gerombo- 
lan2 terror lainnja. 

3. Menjokong pemerintah Ali 
Sastroamidjojo dan mendorong pe- 
merintah ini supaja memberikan ke- 
bebasan2 demokratis kepada rakjat 
sesuai dengan Undang2 Dasar Re- 
publik Indonesia sendiri. 

Pemerintah demokrasi 
rakjat. 

Menurut Aidit, pemerintah de 
mokrasi rakjat akan merupakan 
suatu pemerintah jang sama se- 
kali baru djika dibandingkan de 
ngan semua pemerintah2 jg ada 
sebelumnja. Ja akan merupakan 
suatu pemerintah jang mendasar 
kan dirinja atas massa. Ja akan 
merupakan suatu pemerintah jang 
tudjuannja jalah kemerdekaan na 
sional jang penuh. 

Kemerdekaan nasional 
Untuk  mentjapai kemerdekaan 

nasional Aidit mengemukakan sja- 
rat2 sbb.: 

1. Melepaskan Indonesia dari Uni 
Indonesia-Belanda. ' Mengirim kem- 
bali MMB, dan mengadakan hubu- 
ngan diplomatik dengan negeri Be- 
Janda atas dasar persamaan jang 
sepenuhnja dan saling menguntung- 
kan. 

2. Mensita dan menasionalisasi 
semua paberik, “bank, perkebunan, 
alat2 pengangkutan, tambang, mas- 
kapai2 dagang dan perusahaan2 Ia- 
innja kepunjaan kaum pendjadjah 
Belanda di Indonesia. 

3, Mempertahankan Irian Barat 
tetap sebagai daerah Republik Indo- 
nesia, dan mengirim kembali tenta- 

.ra dan pegawai2 kolonial Belanda 
dari Irian Barat. (Antara). 

Susunan CC PKI, polit- 
biro dan sekertariat, 

Dengan dikeluarkan Tan Ling 
Djie dari Central Comite, maka 
anggauta2 CC PKI adalah sbb,: 
Il. Achmadsumadi, 2. Adjitorop 
IS 31 Aidit,“ D. Nu da Alia, 
5. Bachtarudin, 6. Djokosudjono, 
TI. Lukman M.H., 8. Njoto, 9. 
Peris Perdede, 10. Sakirman, 11. 
Sudirman, 12. Wikana dan 13, 
M. Zaelani. 

Politbiro CC PKI terdiri dari: 
l. D.N. Aidit, 2. M.H. Lukman, 
3. Njoto, 4. Sudisman, 5. Sakir 
man. 

Sekertaris-djenderal: D: N, Ai- 
dit, wakil I sekertaris djenderal - 
Lukman, wakil IL - Njoto. (Pia) 

2 tahun ini paberik itu mengalami 
kerugian? jang semakin lama makin 
terasa, sehingga pemerintah achir2 
nja tak sanggup lagi untuk memberi 
kredit pada' paberik itu. 
PABRIK KAOS KAKI DI 

SURABAJA , 
Dari direksi ,,Soewasa” N.V. dida 

'pat keterangan, bahwa persiapan pem 
bikinan pabrik kaus kaki jang akan 
didirikan di Surabaja sudah pada 
tingkatan terachir. 

Kini tinggal menunggu izin dari 

kaus kaki jang kini sudah distel dan 
2 mesin penggulung lawe. Buruhnja 

banjakan terdiri dari tenaga perempu- 
an. $ 

RADIO 
'Semarang, 14 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Lagu2 mars: 06.45 

Dendang Teruna, 07.15 Serbaneka 
lagu2 barat: 07.45 Lagu2 Hindus- 
tani: 12.05 Gamelan Studio Djakar- 
ta: 12.45 Desi Arnaz dan George 
Boulanger: 13.15 Wals tjipt. Johann 
Strauss: 13.40 Irama Krontjong oleh 
Orkes Studio Bandung: 14.15 Irama 
Trio, 17.05 Taman Kusuma: 17.45 
Sandor Vidak (piano): 18.15 Hida- 
ngan O.K. Melati Kusuma: 
Tembang Sunda oleh Seni Sunda: 
20.30 .,,Ballet suite”.- 21.15 Irama 
Melaju hid. O.H. Penghibur Hati: 
22.20 Hiburan malam hid. O.K. 
Chung Hua Jazz: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 14 Oktober 1953: 
Djam 06.03 Imbauan pagi:.06.15 

Ruangan gerak badan: 06.45 Rum- 
tani Mila Kesuma dan Adiz 07.15 
Elizabeth Batey dll.: 07.45 Permain- 
an accordeon:”” 12.03 — 12.45 — 
13.45 Klenengan dari Puros 17.05 
Bu Nies dengan anak2nja: 17.45 
Frank Cordell dll.: 18.00 Seni kara- 
witan oleh Langen Utojo: 19.15 
Mimbar Budaja, 19.30 Lagu2 Tiong 
hoa Asli: 20.30 Permainan piano: 
20.45 Timbangan film: 21.20 Mana- 
suka gembira oleh. R.O.S.: 22.15 Ma 
nasuka gembira (landjutan), 
Tutup. 

Jogjakarta, 14 Oktober 1953: 
Djam 06.10 — 06.40 — 07.10 

Genderan pagi, 12.05 Rajuan Sal 
Saulius Herijati dll.: 
no. 6 C Major tjipt. Schubert: 13.15 
Rumba gembira: 13.45 Jan Cordu- 
wener, 14.00 Hidangan habis beker- 
dias 17.00 Taman Kepanduan: 17.45 
Suara sore oleh Trio Weda: 18.15 
Pendidikan agama: 18.30 Peladjaran 
lagu2 Djawa: 19.15 Imbauan ma- 
lam: 19,40 Collo Recital oleh Nico- 
lai Varvolomeveff,  20.-5 Puspara: 
gam oleh Irama Krontjong studio: 
21.30 Ketoprak Mataram “oleh Ket.   Kes. Djawa, 22.15 Ketoprak Mata. 
tam (landjutan), 24.00 Tutup, 

  

Urusan Perumahan Surabaja. N.V: 
itu telah mempunjai 31 mesin tangan 

akan berdjumlah 50 orang jang ke- : 

SIARAN R.R.I, TRITUNGGAL 

19.30 

23.00 

12.30 Simfoni 
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Sedjarah Perkembangan Kop. Batik 
Sudah Dimulai Sedjak Th 1911 — Banjak Membantu 

ita2 “GKBI — Modal Sudah Dimasa Perdjoangan—Tj : 
uta Rupiah | Ada 65 

ADALAH SALAH 
sekarang ini — setelah 
usaha memadjukan pem! 
usaha batik telah mulai ber 

         

  

batik pada waktu itu sangat terg batik itu di Solo dipelopori 
di Jogja oleh M. Zakarsi 
sarkan dasar2 : 

djalan ialah Ik. tahun 1! 

  

   

  

ha 

   

    
    

  

Mulai I.k. tahun 1928 mulai- lah dirasakan lagi pukulan2 bagi 
pengusaha batik, jang berlang- 
sung terus sampai kira2 tahun 1933. Dalam tahun2 tersebut ba- njak terdjadi peristiwa2 jang me- 
njedihkan jang menjangkut nasib pengusaha batik, terutama jang 
bermodal ketjil atau pengusaha batik jang . sudah ditjengkeram 
dalam tangan pedagang baha: 
batik, karena ha be 
dagang bahan batik itu mendja- lara Tn (.woeker”).  Banjak 
arta kekajaan habis untuk me- 

lunasi hutang2nja, atau djika ba- 
rang2 untuk melunasi hutang be 
lum mentjukupi, ada jang 
ya mengorbankan dirinja 
mentjukupi hutang2nja — kepada 
pedagang jang memberikan pin- 
djaman. Tidak djarang terdjadi | 
bahwa kaum pengusaha wanita 
terpaksa mendjadi korban woe- 
ker itu. : 

Systeem alapan di Trusmi 
( Tjirebon ). 

Lebih2 didaerah Trusmi (Tjire- 
bon) banjak kedjadian2 jang me 
njedihkan akibat adanja syteem 
jang disebut systeem ,,afapan”. 
jalah bafik ditukar dengan bahan 
cambrics, tetapi umumnja harga 
batik ditaksir rendah sedang har 
ga cambrics dihitung dengan har 
ga tinggi. Sekalipun para pengu- 
saha itu mula2 telah mempunjai 
modal sendiri, tetapi dengan sys- 
teem sematjam itu, mereka itu 
lama kelama'an dengan tidak te 
rasa telah Ing epak an dja- 
ring2 jang NN TE eh para pe- | 
dagang bahan batik. Modal mere 
ka makin lama makin berkurang, 
sedangkan tidak mudah untuk 
melepaskan diri dari ikatan jang | 
dilakukan oleh pihak jang mem- | 
beri tukaran. Banjak diantara me | 
reka achirnja didjebloskan dalam 
hukuman atas dakwaan mengge- 
lapkan barang, djika tak ada ba- 
rang lagi tersedia untuk membe- 
reskan hutangnja itu. Pada 
umumnja orang2 jang melakukan 
systeem alapan tersebut adalah 
orang2 pedagang cambrics. 

Gerakan setjara organi 
sasi atas dasar koperatif 

1 di Indonesia, Kurang lebih 

    

inan, bahwa 

  

. (Oleh: Pembantu Kita) 

benar djika orang mengira bahwa kaum pengusaha batik Indonesia baru 
— mengatur barisannja untuk ber- 

sedjak tahun 1911 j.l. sementara peng- era dari pedagang bahan2 | 
| cambrics. Mereka itu telah insjaf, bahwa mati-hidupnja perusahaan 
anang ng Magi pe rp bati | i almarhum H. Samanhudi, dan pengusaha batik j besar dengan teman2nja. Akan tetap! gerakan. egg san 

Koperasi Batik Indonesia — 

akibat tekanan2 dari 

«dari gerakan koperasi batik. 
| Gerakan koperasi batik pada 'ma- 
Isa itu telah mempunjai rentjana2 jg. 

konkrit: langkah pertama, harus da- 
|pat mengimport bahan2 batik sendi- 
UI terutama cambrics, karena cam- 

| brics merupakan bahan batik jang 
pokok, serta pula dapat mengatur da 
lam kwaliteitnja, langkah kedua: ha 

|rus dapat memiliki pabrik cambrics 
sendiri. Selain rentjana2 tsb. tidak di 
lupakan pula usaha2 sosial, diantara 
aja koperasi batik harus mempunjai 
“poliklinik sendiri untuk — keperluan 
para buruh batik, mengadakan chi- 
tanan bagi anak2 buruh batik dsb. 
Dalam rangka tsb. diantaranja telah 
dapat didirikan poliklinik P.P.B.B.S. 

Hatsil-hatsil sementara, 
. Dengan melalui banjak sekali 
rintangan2 — terutama dari ,.the 
Big Five” jang sudah mempunjai 
alat2 jang kuat dan tersebar di- 
daerah-daerah pembatikan jang 
berupa ,,tussenhandelaren” — — 
atas tuntutan para pelopor gera- 
kan koperasi batik jang dilaku- 
kan dengan ketabahan dan keu- 

jletan, oleh departement v.E.Z. 
telah diberikan idzin seperti apa 
jang dimaksudkan oleh gerakan 
koperasi batik. Hanja sadja utk. 
langkah pertama koperasi batik 
dapat membeli bahan2 langsung 
kepada para importir dengan 
harga B, dengan disertai djami- 

1 jika para importir 
idak mau mengindahkan semua. 
'putusan2 jang telah diambil an- 
rara koperasi batik dengan E.Z., 
koperasi batik dapat mengerdja- 
kan import sendiri langsung ke- 
luar negeri. Rentjana langkah ke- 
dua, jalah mendirikan pabrik 
zambrics, hampir2 sadja sudah 
dapat tertjapai, andaikata tidak 
tersusul oleh petjahnja perang du 
aia ke-II. Setelah gerakan kopera 
si batik Solo dan Jogja mendapat 
kemadjuan jang pesat, menusul 
kemudian pengusaha2 pembatik- 
an dari daerah2 Tasikmalaja. 
Tjiamis, Setono, Pekadjangan dll. 
Dalam djaman Djepang ' semua 
koperasi terpaksa dibekukan, ka 
rena kesukaran besar sekali bagi 
mereka untuk berniaga. 

G.K.B.I. lahir 
Atas andjuran/dorongan dari 

Kementerian Kemakmuran bg. 
Djawatan Koperasi Pusat di Jog-   “Pada tahun 1935 timbuliah lagi 

gerakan diantara para pengusaha ba 
ja, pada bulan Oktober 1948 se 
mua koperasi2 batik jg ada dalam 

tik, jang diusahakan oleh sementara wilajah R.I. (daerah Renville) di pengusaha batik jang besar2, jang 
insjaf akan nasibnja dikemudian ha- 
Ti. Gerakan itu mula2 timbul dari 
daerah Tjirebon, selandjutnja menju 
sul Solo dan Jogja. Berdasar pengala : 

gabungkan mendjadi satu, dengan 
nama Gabungan Koperasi Batik 
Indonesia. Adapun anggauta2-nja 
baru meliputi Jogja, Solo, Pono 
rogo dan Tulungagung. Sebelum man2 jang lampau, maka gerakan | Pe. : 

tsb. disusun setjara organisasi de-| Organisasi jang baru itu dapat ngan dasar koperatief. Diantara pa-' bergerak, telah disusul clash 
ra pelopor gerakan koperatief tsb. (kel, hingga GKBI terpaksa 

iam. terdapat nama2 seperti H. Muhtadi, 
R. Wongsodinomo, almarhum H. 
Mursidi, almarhum R. Wongsoharto 
no, Tjokrosumarto, Pusposumarto 
dan H. Mufti dari Solo, Djajengsu- 
karso, Zakarsi, H. Muhadi dan H. 
Bilal dari Jogja, dan masih banjak 
lagi para pengusaha batik jang be- 
sar2 jang mendjadi tiang pendukung 

Selama pendudukan. 
Belanda. 

Dalam pendudukan Belanda atas 
desakan2 baik dari luar maupun da 
ri fihak BI.H. daerah2 pembatikan 
dimana ada koperasinja sama me- 
ngerdjakan pembagian cambrics da- 
ri BLH. Keumungan ig didapa: 

  

Rebutan La ut Arafura 
Belanda Ingin Menambah Daerah Lau- 
tannja Sebelah Selatan Irian Barat 

DI DEN HAAG orang mengharapkan, bahwa dalam waktu ig 
tidak begitu lama Nederland akan ing dengan Australia me- 
ngenai perbatasan, jang akan memperluas kekuasaan' Nederland di 
Irian Barat dengan 

Di kementerian luar 
“beberapa ratus kilometer kearah Selatan. 

negeri Belanda di Den Haag sekarang 
djari dimana panganan terletak batas kekuasaan 

Bektoaa Jap. Djika Nedertand akan m: djedjak Australia 
jang telah diambilnja bulan jang Jalu, maka Nederland dalam be- 
berapa waktu lagi akan dapat mengadjukan tuntutan2 kekuasaan 
terhadap sebagian besar 
kal itu. Sebagaimana 
ha, Irian Barat dan 

Beberapa minggu jang lalu - Aus- 
tralia dengan resmi telah mempro- 
klamirkan kedaulatannja atas dasar 
laut ini dimana banjak terdapat ke- 
rang2 mutiara, untuk mana penie- 
lam2 mutiara Djepang  mempunjai 
perhatian besar. Proklamasi Austra- 
lia ini adalah akibat daripada gagal- 
nja perundingan antara Djepang dan 
Australia mengenai penjelaman mu- 
tiara dilaut ini. Djepang tidak suka 
menurut regime perikanan jang di- 
tuntut oleh Australia dan jang me-| 
nurut Australia ditudjukan kepada 
pembagian jang adil daripada keka- 
jaan dasar laut ini. eng 

Sekarang Australia telah mempro- 
klamirkan kedaulatannja atas dasar 
laut ini sehingga dengan suatu sis- 
tem jang tertentu Australia dapat 
memaksa Djepang mengikuti per- 
aturan2 jang tertentu, 
Dalam menentukan kedaulatannja 

itu Australia telah melepaskan azas 
lama dari batas tiga mil dan mem- Idi 
pergunakan andjuran panitia interna- 
sional untuk kewadjiban bangsa2 ta- 
hun jang lalu, Dengan demikian te- 
lah timbul suatu masalah perbata- 
san dengan Nederland. 43 

Andjuran panitia berarti, bahwa: 
suatu negara dapat mengemukakan 
hak2 kedaulatannja atas dasar laut, | 
jang dapat dipandang sebagai kelan- | 
djutan daripada pantainja selama 
dasar laut ini tidak lebih dalam dari | 
pada 100 vadem (182 meter). Me- 
ngenai lautannja sendiri, batas ini 
terbatas pada tiga mil. Patut diketa- 
hui, bhw. laut Arafura dimana-ma- 
na tidak lebih dari 100 meter da- 
lamnja. 

dasar laut Arafura jang 
diketahui ” laut Arafura terletak antara Austra- 

luas tapi dang- 

Indonesia dapat meluaskan hak2 ke- 
daulatannja atas dasar laut sampai 
tiga mil dimuka pantai Irian Barat. 
Berkenaan dengan itu kementerian 
luar negeri Belanda mempeladjari 
'penglaksanaan andjuran panitia ta- 
(di. Djika perbatasan dapat ditentu- 
ikan, maka dapat dikira2kan, bahwa 
perbatasan ini akan berdjalan bebe- 
rapa ratus kilometer diluar pantai 
|diatas dasar laut kira2  ditengah- 
tengah antara Australia dan Irian 
Barat. 

Jang lebih sulit lagi jalah masa- 
lah, djika Nederland akan mengoper 
|prinsip Australia terhadap Indone- 
Isia, jang terletak sampai djauh di 
Laut Arafura. Djuga Indonesia da- 
pat mengadjukan tuntutan terhadap 
'dasar laut menurut azas jang sama. 
Dipandang hampir tidak mungkin 
mentjapai persesuaian faham dengan 
Indonesia mengenai hal ini, meng: 
Ingat claim Indonesia terhadap Irian 
Barat, demikian pendapat kalangan 
di Den Haag. Untuk sementara wak- 
tu Nederland akan berusaha  men- 
'tjapai persesuaian faham hanja de- 
ngan Australia sadja mengenai laut 
antara kedua daerah tersebut. 

Berhubung Nederland dan Aus- 
tralia kedua-duanja akan melaksana- 
kan andjuran panitia, jang Walau- 
pun mempunjai kekuasaan besar ti- 

dak merupakan sesuatu jang meng- 
likat, Djepang telah mengadiukas: 
masalah ini kepada mahkamah inter 
nasional di Den Haag untuk mintr- 
kan keputusan mengikat dari 
mahkamah tersebut. 

Kalangan di Nederland mengang- 
gap kurang menjenangkan karena   Djika dari pihak Belanda tidak di 

adjukan tuntutan kedaulatan atas 
sebagian daripada dasar laut ini ber- 
dasarkan atas andjuran panitia inter 
nasional tadi, maka Australia dan 

dengan tindakan Australia ini  Ne- 
derland terlibat dalam suatu mas- 
alah jang baik bagi Djepang maupun 
Indonesia merupakan sesuatu jang 
menjakitkan hati. (Pia-ANP), 

k. Gerakan dari para pengusaha 

y gerakan mereka waktu itu belum berda- 
sehingga setelah berdjalan beberapa tahun, kandas ditengah 

Tjiamis, Tjirebon, Pekalongan Seto- | 

  

batik, terutama dalam hal | 

oleh koperasi2 tsb. sebagian besar 
dikirim -keluar guna sekedar mena 
bah perbekalan para  pedjoang ig 
berada diluar kota. Djuga -tempat2 
pembatikan sering memberikan tem 
pat jg aman bagi para pedjoang di 
dalam kota. : 

GKBI di-aktiveer lagi. 
Achir tahun 1949 G.K.B.L diak- 

tiveer lagi, karena waktu telah me-| 
ngizinkan untuk bergerak. Selandijut 

nja G.K.B.I. makin mengembang, | 
hingga pada waktu itu dapat dikum | 
pulkan koperasi2 dari: Tasikmalaja, | 

no Pekadjangan, Wonopringgo, Pur 

Nixon Keli- 

ling Djagad 

  
wokerto, Jogja, Solo, Ponorogo dan 
Tulungagung. 1 

Mereka itu tetap akan melaksana 
kan apa jang telah mendjadi tjita2 
semula, jalah ingin melepaskan diri 
dari genggaman para pedagang ba- 
han batik dan ingin mengimport sen 
diri langsung dari luar negeri. 

Achirnja dengan susah pajah  da- 
pat dikumpulkan modal sebesar Ik. 
3,5 djuta dari kantong koperasi2 ba 
tik anggauta G.K.B.I. untuk mendi- 
rikan badan usaha untuk mendjalan 
kan import bahan? batik bagi keper 
luan anggauta2nja. 

Olehkarena bentuk koperasi pada 
waktu itu dipandang belum menju- 
kupi sjarat untuk berniaga setjara 
luas (internasional), terpaksalah ba- 

dan jang didirikan G.K.B.I. itu me- 
makai bentuk N.V. jang diberi nama 
Batik Trading Company. Disam- 
ping itu G.K.BI. selalu berdaja- 
upaja, agar bentuk N.V. tsb. sele- 
kas mungkin dapat diganti dengan 
bentuk koperatief. 
Semendjak peraturan import di- 

rubah (semula cambrics termasuk 
barang jang dapat perlindungan, ke- 
mudian dalam pertengahan 1950 di 
djadikan barang bebas, termasuk 
freelist), badan usaha G.K.B.I. tsb. 

(B.T.C.) mulai terlihat kelemahan- 
nja, akibat adanja saingan? dari pe- 
dagang lain, saingan2 mana tidak 
meringankan pengusaha batik chu- 
susnja dan konsumen pada umum- 
nja. 

Akibat permainan sedemikian itu, 
banjak diantara pengusaha batik jg. 
menderita, terutama jang mempunjai 
modal sedikit. 

Menunggu saat adjalrja 
Mulai pertengahan 1951 mulai 

nampaklah kelesuan2 didalam 
dunia pembatikan, baik bagi peng 
usaha2 batik, maupun bagi kope 
rasi2 serta badan usahania (BTC), 
sehingga pengusaha2 batik jg men 
djadi anggauta koperasi pada: 
umumnja mulai bersikap masa 
bodoh dalam soal berorganisasi, 
karena koperasinja tidak dapat 
memberi keuntungan2 jang lang 
sung. Akibat dari keadaan demi 
kian itu, dalam permulaan tabun 
1952 keadaan gerakan koperasi 
batik dengan badan usahanja ting 
gal menunggu saat adjalnja sadja. 

Bantuan pemerintah. 
Atas kebidjaksanaan Kementerian 

Perekonomian (Kabinet Wilopo), jg. 

memandang perlu adanja pertolong- 
an terhadap nasib perekonomian da- 
lam lapangan pembatikan, telah di- 
berikan perlindungan dan peraturan2 
jang berupa import tunggal jang di 
kuasai penuh oleh Jajasan Bahan 
Perindustrian. Badan Jajasan tsb. jg. 
mempunjai hak monopoli, karena- 
nja dalam soal politik pembelian dan 
pendjualan, baik mengenai djumlah 
maupun harga, Jajasan tersebutlah 

jang mempunjai hak menentukan. 
Oleh karena Jajasan tsb. tidak mem 
punjai tenaga2 untuk mengerdjakan 
import, maka N.V. Batik/.GK.B.I. 
jang ditundjuk melakukan djasa im- 
port. Penundjukan itu adalah kare- 
na: a. G.K.B.I. benar2 milik kope- 
rasi2 batik jang tergabung dalam 
G.K.B.Ld an b. jang mengetahui be- 
nar2 akan kebutuhan bahan2 batik, 
baik kwantiteit maupun kwaliteitnja. 
Selandjutnja distribusipun  dikerdja- 
kan oleh koperasi2 batik anggauta 
G.K.B.I. jang selalu dapat pengawa- 
san dari pihak instansi2 setempat. 

Pada waktu pool batik dilahirkan, 
semua bea untuk pembelian import 
cambrics dibantu oleh keuangan Pe- 
merintah. Akan tetapi agar usaha 
tsb. tidak selalu menggantungkan ke- 
pada keuangan Negara, pula agar 
systeem tsb. dapat. dipertahankan 
dan tidak akan ditjampuri oleh/dari 
fihak jang tidak mempunjai kepen- 
tingan dalam soal pembatikan, ma- 
ka atas andjuran Pemerintah, sedjak 
bulan Maret 1953 oleh G.K.B.I. di 
mulai dengan penjusunan modal de- 
ngan djalan menaikkan harga cam- 
brics, dengan pengertian, bahwa tam 
bahan harga/kelebihan tsb. mendja- 
di milik negara, djika para pemba- 
tik sudah tidak memerlukan lagi 
uang tsb., artinja uang tsb. tidak da- 
pat ditarik kembali oleh jang mem- 
bajar. $ 
Pengumpulan modal tsb. sampai 

achir bulan September 1953 sudah 
meliputi djumlah Rp. 65.000.000.— 
berarti G.K.B.I. sudah tidak usah 
mengganggu lagi keuangan negara. 

Bantuan Pemerintah jg 
diharapkan tinggai ban 
tuan moreel, 

Setelah GKBI dapat menjusun 
modal sebanjak Rp 65.000.000, 
chusus untuk keperluan  beaja2 
import cambrics, dapat dikatakan, 
bahwa bantuan dari pemerintah 
jang diharapkan tinggal bantuan 
moreel sadja, Dalam hal tsb. ha 
nja merupakan pemberian hak 
kepada GKBI Lk. 3 s/d 4 pCt. 
sadja dari semua djumlah begro 
ting import. Djadi bagi para im- 
portir nasional lainnja masih ter 
sedia lapangan luas sekali dalam 
lapangan import, karena masih 
tersedia lapangan import 96 pCt. 

GKBI tetap melandjutkan 
rentjana lama, 

G.K.B.I. tetap melandiutkan tji- 
ta2 dan rentjiana ig sudah dibikin 
oleh para pelopor gerakan koperasi 
batik, jg benar2 telah mendjadi tji-   ta2nja semendjak sebelum perang 
dunia ke-1 dan ke-Il, 

Richard Nixon, sedang mengadakan 
Seperti pernah dikabarkan, dewasa ini wakil presiden Amerika: Serikat, 

nja akan mampir djuga di Indonesia dalam achir bulan Oktober ini. 
Tampak pada gambar sebelum berangkat Nixon menundjukkan peta route 

perdjalanannja ini. 

Pen 

  

  

  

perdjalanan ke Timur Djauh, antara 

  

Makam Alm. Supratm 

an itu dirantjar 

Pada tg. 28: Oktober, mulai 
djam 5 sore bertempat distadion 
Ikada akan dilakukan peringatan 
dengan melagukan bersama-sama 
lagu Indonesia Raya oleh Ik. 
10.000 murid2 sekolah, sementa- 
ra umum jang menaruh perhati- 
an diberi kesempatan untuk me- 
ngikutinja. 

Dalam peringatan itu presiden 
dr. ir. Soekarno akan memberi 
amanat. ' 

Djuga kepada daerah-daerah 
kementerian PPK telah memberi 
instruksi kepada djawatan2nja di 
daerah supaja melakukan peringa 
tan2 jang sedjenis, ja'ni ditiap 
ibu kota provinsi. n 

A 
Batu pertama Supratman. | 

Seperti telah diberitakan djawa 
tan kebudajaan di Surabaia telah 
mengadakan  sajembara untuk 
eng bentuk bagi makam Ru- 

olf Wage Supratman, penga- 
rang lagu ,/Indonesia Raya” jang 
terkenal itu pada tg. 28 Oktober 
jad. menurut rentjana akan dile- 
takkan batu pertama dimakam al 
marhum di Kendjeran Surabaia. 

Lahirnja lagu Nasional. 
Almarhum Rudolf Wage Suprat- | 

man lahir di Djatinegara pada tang:- 
gal 9 Maret 1903 dan ia meninggal 
dunia di Surabaia pada 1g 17 Agus 
tus 1938. Seiring dengan ikrar jang 
diutjdpkan dalam kongres pemuda 
Indonesia ke-2 di Djakarta pada tg. 
28 Oktober 1928, jang berbunji satu 
Bangsa — Bangsa Indonesia, satu 
Bahasa — Bahasa Indonesia, satu 
Tanah Air — Tanah Air Indonesia, 
selaku sumpah jang memberi pupuk 
kehidupan baru bagi angkatan muda 
Indonesia didalam dan diluar tanah 

  

Gambar Presiden 
Di-Robek? 

BERITA terlambat dari Nega- 
ra (Hulu Sungai Selatan-Kaliman- 
tan Barat), menjatakan, bahwa 
beberapa malam jang lalu, gerom 
bolan bersendjata jang tidak di- 
ketahui djumlah anggautanja te- 
lah memasuki rumah direktur da- 
ri sebuah bioskop di Negara. Se- 
djumlah harta-benda dari tuan 
rumah jang berharga Ik. Rp. 
160.000.— habis dibawa lari oleh 
gerombolan itu. sedang tuan ru- 
mah sesudah dibawa oleh gerom- 
bolan tersebut kesuatu tempat jg. 
djaraknja Ik. 100 meter, kemu- 
dian dibunuh. Sebelum gerombo- 
lan melakukan perampokan dan 
pembunuhan, terlebih dahulu ge- 
rombolan merobek-rohek gambar 
Presiden dan Wakil Presiden jang 
tergantung didinding Antara). | 

DR. SJAMSUDIN DAPAT 
FELLOWSHIP WHO 

Pada tanggal 15 Oktober berang- 
kat keluar negeri Dr. Sjamsudin be- 
kas Menteri Sosial jang mendapat fel 
lowship dari WHO dan Unicef utk 
mempeladjari tjara2 pemberantasan 
penjakit rakjat dibeberapa negeri se- 
lama 4 bulan. 
Menurut rentjana ia akan mengun 

djungi antara lain Thailand, Swiss, 
Yugoslavia, kepulauan Haiti. 

Dr. Sjamsudin adalah dokter jang 
dibantukan pada WHO/ Unicef di In 
donesia. f 

  

Sesuai dengan itu, maka susunan 
G.K.B.I. diperluas sedemikian rupa, 
baik dalam lapangan sosial, penjeli- 
dikan, penerangan, perentjana dsb. 
Lapangan2 tsb kini telah  bekerdja. 
Pula bagian perentjana telah menju 
sun suatu rentjana besar, jalah ke- 

mungkinan mendirikan Pabrik Cam- 
brics ig benar2 mendjadi milik ko- 
berasi batik. 

Perlindungan dan djaminan2 dari 
pemerintah tsh benar2 merupakan 
satu-satunja djaminan ig tepat bagi 
kemadjuan gerakan koperasi chusus 
nja dan perekonomian. pada umum- 
nja, 
Demikian perkembangan koperasi 

batik di Indonesia dari sedjak tahun 
1911 sampai “saat sebelum Menteri 
Perekonomian Iskak  Tjokroadisurjo 
mentjabut kembali hak import tung- 
gal dari G.K.B.L., menurut ketera-   

1/4 Abad »Indonesia- Raya" 

PADA TANGGAL 28 OKTOBER jad. genaplah 25 tahun 
umurnja lagu kebangsaan .,Indanesia Raya”. Berhubung dengan 
ini fihak kementerian Peladjaran, Pengadjaran dan Kebudajaan te 
lah membentuk suatu panitia chusus untuk mengadakan peringa- 
tan pada tg. 28 tersebut, jang anggota2nja terdiri dari wakil2 ke- 
menterian2, djawatan2, kepolisian, KMKBDR, Kabinet Presiden 
serta kalangan seni suara, sastera dil. Menurut keterangan sekre- 
taris panitia perajaan, Abdoel Wahab, kepada P.I. Aneta, peraja- 

sebagai berikut: 

an Akan Diperbaiki 

air, maka lahirlah pula lagu kebang 
saan ,Indonesia Raya”. 

Lagu itu oleh almarhum Suprat- 
man dikemukakan sendiri betengah 
sida"g Kongres Pemuda Indonesia 
di Djakarta pada tanggal 28 Oktober 
1928, jang lalu dinjanjikannja. Sete 
lah pokoknja diterima sidang dan 
kemudian diadakan beberapa pero- 
bahan, maka sempurnalah ,/Indone-: 

sia Raya” diwaktu itu sebagai lagu 
kebangsaan. 

Oleh pemerintah djadjahan wak- 
tu itu, lagu2 tsb. tidak boleh dinja- 
njikan disekolah-sekolah dan pada 
upatjara2 resmi dan tindakan2 ter- 
hadap pemuda dan pemudi Indo- 
nesia waktu itu bukanlah barang 
asing lagi. Pemerintah Belanda al- 
marhum melarang adanja perkataan 
merdeka” didalam lagu itu, se 

hingga kata2 ,,merdeka” diganti 
dengan perkataan .,,mulja”. 

Ketika petjah perang dunia ke- 
dua, negeri Belanda diserbu oleh 
Djerman, dan pemerintah Hindia 
Belanda mengeluarkan — pengumu- 
man jang. r olehkan ...Indone- 
sia Raya” dinjanjikan sebagai lagu 
kebangsaan dimuka umum.s 

Waktu Djepang memasuki Indo- 
nesia lagu itupun diakui oleh pe- 
merintahan pendudukan sebagai la- 
gu kebangsaan, “tetapi lambat-laun 
kebebasan itu sangat dibatasi. 

Panitia Negara menindjau 
kembali. 1 

Bahwa penjempurnaan itu masih 
tetap diusahakan, ternjata dari di- 
bentuknja panitia negara jang chu 
sus untuk itu. Untuk  tegasnja da- 
pat dikemukakan suatu bagian pi 
dato dari Dr. Bahder Djohan wak- 
tu beliau mendjabat menteri PPK 
guna ' memperingati 3 windu lagu 
tsb. Hingga kini masih dirasakan 
sangat penting untuk mentjapai pe- 
rudjudan lagu Indonesia Raya, baik 
mengenai teks maupun lagu jang 
akan diresmikan dengan suatu un- 
Ta demikian Dr. Bahder Djo- 
an. 
Dapat diterangkan, bahwa dite- 

ngah-tengah berkobarnja - revolusi 
Pemerintah di Jogjakarta telah mem- 
bentuk sebuah pinitia negara jang 
diketuai oleh Ki Hadjar Dewanta- 
ra. 

Tugas jang diberikan kepada pa- 
nitia, pada garis besarnja ialah me- 
madjukan usul2 perobahan tentang 
lagu kebangsaan Indonesia Raya 
jang sesuai dengan martabat nega- 
ra kita. Pekerdjaan itu terputus 
dengan meletusnja clash kedua. 

Dr. Bahder Djohan menerangkan 
selandjutnja dalam — pidatonja itu' 
bahwa teks dan lagu Indonesia Ra 

ya merupakan kesatuan jang tak 
mungkin  dipisah-pisahkan. — Maka 
adalah suatu penghinaan, djika mi- 
salnja teks Indonesia — Raya dinja- 
njikan dengan lagu Jain atau djika 
lagu Indonesia Raya dipergunakan 
untuk menjanjikan teks Jain. Achir- 
nja diterangkan, bahwa djuga tja- 
ra2 menjanjikan atau memperdengar 
kan lagu kebangsaan itu perlu dite- 
tapkan setjara resmi. 

  

Inilah gambar pesawat terbang KLM 
Liftmaster ,Ir. Damme” jang telah 
menang dalam perlombaan udara de 
ngan handicap (rintangan) “ London 
—& Christchurch (New Zealand). Pe- 
sawat terbang ini telah mendarat 
hari Sabtu malam Minggu diam 
02.00. waktu Djawa. Dalam pener- 
bangan perlombaan ini pada hari 
Sabtu pagi pesawat tersebut telah 

Buah Tangan Dari Bukarest 
  

  

Djuga dinegara-negara Bulgaria, 
Hongaria dan Tjekoslowakia jang 
saja kundjungi pengaruh Russia ini 
terasa sangat besarnja. ' Dimana-2 

terdapat sembojan, pernjataan, pu- 
djian terhadap kekuatan dan kekua- 
saan Russia. Bahkan di setasiun 
udara di Praha, Tjekoslowakia saja 
dapati sebush slogan jang dipa 
sang  ditembok jang  berbunji ku- 
rang lebih demikian: ,,Sovjet Unie 
adalah satu-satunja negara jang per- 
tama-tama  mentjapai — masjarakat 
Sosia?”. . 
Dibawah slogan ini terdapat dua 

Ibuah patung besar dari Stalin dan 
presiden Tjekoslowakia, jang kedua 
duanja telah meninggal dunia. 

Ketika saja mendapat undangan 
untuk menghadiri parade besar gu- 
na memperingati ulang tahun ke- 
merdekaan ke-9 dari negara Repu- 
blik Rakjat Rumania, pengaruh 
Russia jang sangat besar inipun sa 
ngat saja rasai dan nampak lebih 
djelas bagi saja dari pada ketika 
saja pertama-tama  mengindjakkan 
kaki dilapangan terbang Bukarest. 

Arakan-arakan dari  rakjat dan 
tentara jang memakan waktu tidak 
kurang dari. 5 djam itu diselubungi 
oleh tidak kurang 5090 terdiri ben- 
dera-bendera Russia, - gambar pem- 
besar-pembesar negara Sovjet Unie. 
Dimana terdapat bendera negara 
Rumania, disamping itu pula ber- 

kibar bendera Sovjet Unie. Dan di- 
mana terdapat gambar2 para pemn- 
besar negara Rumania, disamping 

itu pula berderet-deret gambar pa- 
ra pemimpin Sovjet Unie. Bahkan 
gambar Stalin — dalam. arak-arakan 
itu mendapat tempat jang istime 
wa. » 

Dalam surat undangan jg saja 
terima dari pihak pemerintah 
Rumanja itu tidak disebutkan bah 
wa undangan itu untuk: ,,meng- 
hadiri peringatan hari kemerdeka 
an Rumania”, melainkan disebut 
kan untuk: ,,menghadiri hari pe 
ringatan pembebasan Rumania 
oleh tentara Sovjet.” 

Buat saja jang selama ditanah 
air Indonesia hanja mendengar 
kata-kata: peringatan hari ulang 
tahun kemerdekaan sadja, men 
dengar kata-kata tsb. sungguh sa 
ngat ,,tidak enak” buat telinga 
saja. Tetapi bagaimanapun djuga 
itu adalah hak dari rakjat Ruma 
nia sendiri untuk memakai kata 
kata jang dikehendakinja. 

Djuga demonstrasi sendjata be 
rat jang diperlihatkan didalam 
parade tsb. memang sangat me 
ngagumkan saja sebagai seorang 
jang belum pernah melihat kanon 
kanon raksasa dan sendjata2 mo 
dern jang belum pernah saja lihat 
ditanah air sendiri. Pesawat-pesa- 
wat ,,Jet” jg terbang tjepat lebih 
tjepat dari pada suaranja sendiri, 
seolah-olah membanggakan rak 
jat Rumania. : 

Seorang teman bangsa Ruma- 
nia bertanja kepada saja (entah 
dengan maksud mengedjek atau 
dengan maksud ' membanggakan 
angkatan perangnja) demikian: 
»Apakah dinegeri saudara djuga 
telah mempunjai pesawat2 seperti 
kita punja ?” 

Saja mendjawab spontaan: ,,Be 
lum! Buat kita pesawat-pesawat 
sematjam itu tidak berguna,” se 
bab negara kita Indonesia me 
mang tidak suka berperang dan 
ingin selalu damai.” 

Apakah djawaban saja itu me 
njinggung perasaan teman saja 
itu, saja tidak tahu. Tetapi jang 
terang jalah ketika saja berkata: 
singin selalu damai”, teman bang 
sa Rumania ini nampak tidak se 
nang. Mungkin utjapan saja itu 
seolah-olah mengedjek mereka, 
sebab mereka merasa selalu me- 
ngandjurkan perdamaian. 

Tetapi achirnja insiden ,,ketjil” 
ini tidak membawa akibat apa- 
apa, jaitu setelah saja sekonjong 
konjong bertepuk tangan ketika 
presiden Rumania jaitu Dr. Petro 
Groza mengachiri pidatonja jang 
ditudjukan kepada seluruh rakjat 
Rumania jang menurut djuru-ba- 
hasa saja, presiden menjatakan te 
#'rimakasihnja atas pembebasan Ru 
mania oleh tentara Sovjet Unie 
dari tangan Nazi Djerman. 

Pesawat2 ,,Jet” dan sendjata2 
berat jang dipertundjukkan dalam 
parade tsb. menurut keterangan 
orang Rumania sendiri adalah 
berasal dari Sovjet Unie. Saja 
sendiri ingin bertanja lebih lan- 
djut mengenai persendjataan Ru 
mania, jaitu apakah Rumania sen 
diri 'djuga menghasilkan sendjata 
sendjata berat. Keinginan berta- 
nja itu terpaksa saja tekan, sebab 
kuatir kalau-kalau pertanjaan saja 
itu mengandung arti penghinaan   singgah djuga di lapangan Kemajo- 

ran Djakarta. 
bagi teman bangsa Rumania itu. 

nja didjalan-djalan, digedung2 pe rtemuan, 

(Oleh : Sugiono) 

. 

aruh Russia Atas Negara” Ero- 
ah Timur Sangat Besar 
KETIKA SAJA MENGINDJAKKAN kaki pertama-tama dilapangan terbang Bukarest (ibu- 

kota negara Rumania), telah terasa sekali bagi saja betapa besarnja pengaruh Russia atas negara 
ini. Dilapangan terbang itu saja batja slogan-slogan jang dipasang ditembok-tembok setasiun uda- 
ra, jang isinja mengandung peringatan kepada siapa sadja bahwa antara Rumania dan Sovjet Unie 
adalah sahabat baik jang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Slogan-slogan jang dipasang 

1, . dikantor-kantor peme rintah, ditoko-toko, ja bahk 
lorong-lorong ketjil menundjukk an bagaimana besar pengaruh Russia dalam segala matjam  lapa- 
ngan, baik dalam lapangan politik, ekonomi dan militer. 

di 

  

Bukarest. 

RRT negara2 blok Russia. 

ra2 tersebut, terutama dipakai 

batja sekalian akan keadaan 

TJATATAN REDAKSI: 

Mulai hari ini setjara berturut2 akan kita hidangkan kesan2. 
tulisan wartawan Sugiono, seorang wartawan terkemuka dari Jog- 
ja, jang baru2 ini telah mengundjungi Pekan Pemuda Sedunia di 

Selain mengundjungi Rumania sdr, Sugiono telah me- 
ngundjungi pula beberapa negeri lainnja di 

Dalam. membahas keadaan2 dinega- 

Semoga tuusan2nja ini nanti makin menambah pengetahuan pem 

Erupa Timur dan 

katjamata nasionalisme Indonesia. 

dunia internasional seumumnja.     

Banjak “penasehat” Opsir ini dimana seolah-olah negara-nega- 

Ba
i 

S
e
t
a
n
 

me
 

N
G
 
B
a
t
h
 

  

(kujup mandi 

  

    ngan jg didapat ,,Suara Merdeka” 
dari Pengurus G.K.B.l. 

  
  

Rusia. 

Dibeberapa negara Eropa Timur 
jang  mendjadi pengikut — Russia, 
masih banjak saja lihat opsir- opsir 
Russia jang katanja untuk membe- 
ri pimpinan dalam hal ichwal ke- 

militeran  dinegara-negara itu. Pa- 
da waktu itu saja berpikir sendiri: 
an: kalau di Indonesia jang dika- 

takan orang terbelakang dalam se 
gala hal sekarang ini sudah bisa 
menjampingkan — opsir-opsir  Blanda 
jang selama ini mendjadi instruktur 
didalam: Angkatan Perang kita, apa 

sebabnja Rumania jang tebih ma 
lju dari kita masih belum  aapai 
melepaskan opsir-opsir Russia. Dya- 
di kalau demikian negara kita im 
jang katanja terbelakang, lebih mu: 
dju dari. pada negara-negara Eropa 
Timur,  jaitu tentang keberanian 

untuk melepaskan  instruktur2 Be 
landa.” 

Tetapi itupun adalah hak mere- 
ka sendiri orang lain seperti saja 
tidak boleh tjampur tangan urusan 
rumah tangga orang lain. 

Mungkinkah Eropa Ti- 
mur lepas dari Russia? 

Ketika saja tiba kembali ditanah 
air, banjak diantara teman-teman 

jang menanjakan apakah mungkin 

negara-negara Eropa Timur miele- 
paskan diri dari lingkungan ,,per- 

sahabatan” dengan Russia, sebagai- 
mana. halnja dengan Yugoslavia. 

Pertanjaan tersebut memang sua- 
tu pertanjaan jang berat buat saja. 

Tetapi sebenarnjapun tidak begitu 
sukar untuk mendjawabnja. Djawa- 
ban saja mudah sadja dan berda- 

sarkan kenjataan jang ada dan sa- 
ja ketahui sendiri, jaitu demikian: 
Kemungkinan itu selamanja me- 

mang ada, sebagaimana  kemungki 
nan jang telah mendjadi ke- 
njataan seperti halnja dengan Yu- 
goslavia itu. “Hanja sadja kapan 
kemungkinan itu akan mendjadi ke- 
njataan, sudah barang tentu orang 
seperti saja ini jang tidak  tjukup 
pengertian tentang perhitungan po 
litik tidak dapat mengetahui sebe- 
lamnja. Sebaliknja melihat kenjatu- 

ra tersebut selalu  bersembojan: 
..Sovjet Russia adalah pembebas ki- 
ta”, sukar untuk mengatakan setja- 
ra gegabah, bahwa negara-negara 
Eropa Timur mudah akan melepas- 
kan diri dari ikatan ,,persahabatan” 
dengan Russia. 

Apa kata UUD Rumania? 

Bahkan didalam konstitusi Nega- 
ra Republik Rakjat Rumania ter- 
tjantum pula kata-kata antara lain 
seperti berikut: 
Bahwa Republik Rakjat Ruma- 

nia adalah timbul sebagai hatsil 
dari pembebasan jang dilakukan 
oleh tentara Sovjet Unie dari pe- 
nindasan kaum  fasis dan imperia- 
list.” 

Pernjataan didalam konstitusi da- 
ri Republik Rakjat Rumania terse- 
but adalah salah satu tjontoh ba- 
gaimana kuatnja ikatan ,,persaha- 
batan” antara negara-negara terse- 
but. 

Memang dalam hal ini Yugosla- 
via telah berani mengambil risiko 
sebesar-besarnja untuk melepaskan 
diri dari ,,keanggotaan persahatan” 
dengan Sovjet Unie. Dan buat la- 
wan Sovjet tindakan Yugoslavia 

ini dipandang sebagai pahlawan 
dari negara-negara Eropa Timur. 
Tetapi sebaliknja sudah barang ten- 
tu tindakan Yugosiavia ini oleh pi- 
hak pengikut-pengikut Sovjet Unie 
lainnja dipandang sebagai ,,penge- 
tjut” dan ,,kurang sopan” terhadap 
persahabftan dengan Sovjet . Unie. 

Rupa-rupanja sekarang ini telah 
mulai adanja perang dingin antara 
negara-negara Eropa Timur. pengikut 
Sovjet dengan pihak Yugoslavia, se 

hingga perlu: adanja suatu perdjan- 
djian persahabatan antara Yugosla 

via dengan Rumania jaitu jang dina 
makan perdjandjian ,,the Iron Gate' 
jang ditanda tangani beberapa wak 

tu jang lalu oleh kedua belah pihak. 
Perang dingin ini nampak pula de 

ngan dilarangnja pemuda-pemuda Yu 

goslavia untuk mengundjungi Festi 
val jang diadakan di Bukarest pada 
bulan Djuli jang telah lalu. (Copy:   an jang ada pada waktu sekarang right: Sugyono). 

  

anak2 dari semua umur, 

Sedjak pagi2 hari sekali, dide- 

pan pintu-besi bioskoop ,,Men- 
teng” telah terdapat puluhan 

orang banjak  diantaranja 
terdapat anak2 ketjil jang pergi 

dengan tiada pengantarnja — 
jang menunggu dibukanja pintu 
guna selandjutnja antre mem- 

beli kartjis. Keadaan semakin 
lama semakin mendjadi penuh 
sesak, dan angka puluhan anak2 

dan orang2 dewasa meningkat 
mendjadi ratusan bahkan ribuan 

orang, jang sementara itu saling 
desak-mendesak satu sama lain 
untuk dapat “membeli kartjis le- 
bih dahulu. 

5 orang tergentjet. 
Pintu bio$koop ,,Menteng” jg. 

menurut kebiasaan sehari-hari 
dibuka untuk mendjual kartjis 

pada djam 9 pagi, pada hari 
Minggu itu baru dibuka djam 
10.15, jakni sesudah datangnja 

balabantuan polisi seksi V de- 
ngan maksud. mengatur orang 

jang antre. Tetapi keadaan de- 
sak-mendesak jang sudah ber- 

djalan sedjak djam 08.30 jang 
menjebabkan hampir " semua 
orang jang antre sudah basah- 

keringat, sangat 
menjukarkan sekali bagi polisi 
mengatur orang2, sehingga pada 

saat itulah, jakni waktu pintu 
mulai dibuka kira2 djam 10.15 
pagi, terdapat sedikitnja 5 anak 

ketjil tergentjet dan mendapat 

luka2 serta pingsang. 

Selain jang mendapat luka2, 
puluhan anak terdengar mendje- 

rit sambil menangis karena me- 

ngalami nasib jang sama, dan 

tidak sedikit diantara anak2 ke- 

djam-djam dalam keadaan man- 

di-keringat, achirnja tidak bisa 

membeli kartjis. 

P.M. PAKISTAN AKAN KUN: 
DJUNGI INDONESIA. 

A.F.P. kabarkan dari Karachi, 
bahwa Perdana Menteri Pakistan 
Mohamad Ali telah mendapat un- 
dangan dari Pemerintah Indonesia 
untuk berkundjung kesini. Unda- 
ngan ini telah disampaikan oleh 
Menteri Luar Negeri Indonesia 
Mr, Sunario dalam kundjungan- 
nja resmi ke Karachi, Dikabar- 
kan bahwa Mohamad Ali berse. 
dia memenuhi undangan tersebut 
dan merentjanakan untuk datang t   dalam bulan Pebruari tahun jang 
akan datang, 

SEDIKITNJA 5 anak ketjil laki2 dan 
luka2 — diantaranja ada djuga jang sampai 'pingsan — karena tergen- 
tjet orang banjak sewaktu antre membeli 
Minggu pagi dibioskoop Menteng, Djakarta. Pada waktu itu dan hari2 
berikutnja, ditiga bioskoop dalam kota Djakarta, antaranja ,,/Menteng”, 
mempertundjukkan film bertitel ,,Peter 

tjil jang sudah berdiri antre ber-| 

Karena Mau Lihat Film 
5 Anak Pingsan Tergentjet Waktu An- 

dre Kartjis .,Peter Pans - 

perempuan telah mendapat 

kartjis pada pertundjukan 

Pan”, jang boleh ditonton oleh 

Pertem puran 

Indo-China 
Serang2-an Musim Ron- 

tok Dimulai 

PERTEMPURAN2 sengit an 
tara pasukan2 Uni Perantjis dgn 
pasukan2 Vietminh diseluruh lem 
bah Sungai Merah dan daerah2 
terpentjil pada hari Sabtu meru 
pakan tanda berkobarnja lagi 
kampanje musim rontok jg ke-8 
dalam peperangan Indotjina. Ke 
dua belah fihak berusaha sergap 
menjergap dan pukulmemukul 
dengan serangan2 mendadak pa 
da tempat2 lawan kelihatan le- 
mah, 1 

Serangan2  Vietminh  ditudjukan 
lingkaran pertahanan Hanoi, di Bui 
chu jang letaknja 90 mil tenggara Ha 
noi. Resimen2 ringan Vietnam diso 
kong oleh bala - bantuan Perantjis 
jang segera datang dan fihak lawan 

didesak mundur dengan serangan 
berulang-ulang. Markas besar Peran 
tjis di Hanoi tidak mau memberi ke 
terangan berapa besar kerugian jang 
diderita, akan tetapi kabarnja keru 
gian dikedua belah fihak ada besar. 
(AEP). “ get 
SEORANG hakim kepolisian di 

Paris hari Sabtu memberi perin- 
tah untuk mengusat orang atau 
orang2 tidak dikena?”, karena 
membuat obat rambut, akan teta- 
vi jang buktinja telah menghilang 
kan sama sekali rambut tipis dari 
seorang supir taksi. Supir tadi me- 
nerangkan bahwa obat rambut itu 
dikenai sebagai ,,minjak adjaib”, 
Tetapi, bisa djadi djuga ia jang 
salah, karena ada dua matjam mi- 
njak adjaib” dalam perederan: sa- 
tu matjam untuk menebalkan” 

  

  rambut dan jang lain untuk 
»menghilangkan rambut2 berlebih, 
radak2 kulit dan bengkak2 dika-  



    

    
PERANG KOREA BERACHIR 
MESIR AKAN ADA APA ???! 

PERANG? 

       
    

    

   
    

  

       

      

   
  

   

    

   

    

  

  

      
  

  

     
  

  

    

  

2... Duku 

SAPTA PUDJANGGA 
sana 1 Pudjangga: Oleh Sapphire. 
sinja a.k: “- Ilmu? 

djadi, baik mengenai 

"3 Wait and see! 

  

       

      

  

akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 
diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 

        
   

  

        

      

    

  

(ee ANT Ta 3 ah : 
diperbanjei 

AJ Nutatnut 

  

  

  

    

   

    

    

      

  

    

gara dan Dunia umumnja (Macrocosm): — “ Diojobojo, rama- » | Ian mulai 'Gzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubray — “Per P3 Meng Peran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung kesing- . |” gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Or 2 hat terangkat.” x— “.. Kupasan Djojobojo, a.l: ,,Dzaman Kok . sembogo a Dzaman Tersohor, baujak orang ditanah Djawa yu pengetahuan......” (Sudahkah kini dzaman Kolosembogo?): — | Ramal Warsito, a.l.: »Saiki tjelingan wesi, mengko tjal€ngan gaib' . (Apakah 5 - 1 nie Ia Na Ronggo Naa” ape: Pigoag Tarik PAN AON N Fa f 
p ma) On at 4 Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- : La nesia, untuk memilih hari terbaik an saat tertepat guna mentjari Djodo, Perkawinan peciaal len ts mendirikan rumah, pindah tempat/trumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentfjari pen- F LN Fe jari asib, watak dan kelakuan orangz — “ Astrologie & Horoscope, kuntji po- aa 99 BA “Hen mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, “Pergaulan, Penghidupan R 'edoman jang penting dalam penghidupan manusia !): — “  Sedjarah In- 2 i dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, Modjopahit, PA Ta dat Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram,  Dza- man V.O.C, dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini! — “ Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan 

luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang udjan: jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang ! !! 
1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 
bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar R 20 Hn 
2 warna jang tjantik molik hanja BSA ui ss 1 . Ta 

Luar kota tambah ongkost kirim 1056. : : 
(" Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku sadja !) 

1 Badan Penerbit : 

$ Dji. Kramat No. 2—4, — KUD US. 

P AN : 
. | 

: en si: 1 SNANNKAKKKK KBK KKKS 
| 5 | : 

. . @ L @ i 
g @ F 35 : 

: | ! 3 3 Sa u z — IMS. Makian' aa entot 7 : IL .K7e gif) : “1 | ' 
- ? F4 | ps 8 K : | 8 3 

2 (5 5 
| Mn AM NN untuk Rambut Bagus dan Baik . : £ | t £ 1 $ | 

2) # 
j ober 1953 langsung ke | 

: . PN PKS 3 z 

- BANDJARMASIN | an an AA . "1 
4 | Menerima muatan dan 14 BRYLCREEM L KK Pp R A z | penurjpang2. | : mengandung minjak 2 Na | ! jang murni dan bahan? jang mengu- Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu penjakit jang pa- Pi Se Sant 1 atkan, jang mentjegah: keringnja Tn pa ts aa Basa itu mengandung kuman 

: rambut. Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter- INKA Se an ne 
utama penderita penjakit itu harus disingkirkan dari per- 3 23 
gaulan umum. k Dak - Near BRYLCREEM # Asal mulanja penjakit kusta, jalah antaranja karena : Orion : memberi tjahaja jang 1. Menderita oleh karena keturunan leluhurnja. ME , indah pada rambut dag selalu me 2. Terlalu banjak minum minuman keras jang me- $ 

(7 th-) 3 meliharanja sehat. ngandung alcohol. z Ei : 3. Lantaran serangan hudjan angin, keringat basah si- 5 Ka ZARON sa” airmandi jang tidak kering. 5 F Tinggal sedi- RN Mi ji BRYLCREEM 4. Maan Nan Ope tidak terrawat betul dan barjak $ 
2 ni Hg De RAP selamanja Penang” 5. Kaum wanita “datang bulan terlambat atau menge- t (AMERIKA ni PARIS) gung rambut Tp dan luarkan darah putih. au 2 Nu rambut sehat selamanja: itulah kese: Untuk menentang sesama manusia, “agar penjakit itu dja- Ni Ioi Matt Prota bbaar nangan berganda dari obat rambut ngan mengambil korban jang terlalu banjak, maka saja se- 
Es REX 445-759 (17 th) 

       
Chonles. | 

COBURN 

    jang sampurna, 

! 

Kesempatan baik! 

HADIAH 
Mulai nanti malam dan selandjutnja, Pasar Malam Sema- 
rang menjediakan hadiah-hadiah bagi kartjis masuk. 
Karena itu, kartjis-kartjis djangan dibuang., perhatikan no- 
mornja, untuk ditjotjokkan. 

  

  

T BANJAK DIDJUAL DIDUNIA 

M. S. Rahat 

Seteran 109 — Semarang. 
Specialist untuk WASIR (Am- 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE, dan lain-lain pe- 

njakit, 

Djam bitjara 9—12 pagi 
5— 7 sore : 

      

      
   In DAVID O. SELINICK'S prodvetiom 

of ALFRED HITCHCOCK'S 

  

Sesudahnja film2: SREBECCA" dani   »SPELLBOUND” jg. menggempar- 
kan dunia film, ' kembali: David O' 
Selznick mempersembahkan sebuah 
film jang penuh drama dan bermutu 
tinggi “mengisahkan seorang - isteri 
membunuh suaminja jang buta! 

(Berhubung pandjangnja film da-h 
tanglah siangan!) ,   
    

    

  

UD 
&: 

Tap Jangan 

p Ppitains Past | 
Peyele | 

A product of Kaleigh Tndustries Lid 
  INI 
  

MALAM 

D.M.B. 

Metropole 
55 9.-- 

(Seg. um.) 

EXTRA: 

SI-GEN- 
DUT/SI- 

TANGIS 
(Laurel/ 
Hardy) 
Bertema" 

HANTU IN 

    

  

  
  

nata NI KA DA 
Djagalan A07 Tn) & 

» PE PAO. THO”' (Kutu2 Masjarakat! | 
Film Tiongkok paling baru 

membongkar kedokrja manusia jang | 
hidup dengan penuh kelitjinan —$   
Tipu-daja  —  Kedjahatan ' — Kes 
buaSan. dia. ak , . me naa 

  

| Tidak ada gunanja, Roy! Tak 
ada tanda2 dari si beluk tua” itu. 

  

ngadja menjiarkan turunan recept istimewa dari leluhur sa- 
ja, untuk membikin sematjam pil ,,PAT PO SIN SIAUW 
WAN”, jang telah banjak berbukti kemandjurannja, guna $ 
menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja surat” 

jian dari penderita jang telah disembuhkan dengan pil 
jang mustadjab tadi. 
Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 
hun lamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita, 
supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN” pro- 
ductie saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 
jang mengagumkan. 

Memudjikan dengan hormat, 

BOTAYS 
Kunming (China) 

Harganja pil itu per blik Rp. 200— berikut aturan pakai- 
nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post- 

wiessl (Vrij ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 

Pusat  Pendjual : 

Toko Obat TIO SENG. HIN 
Petudungan 43 — Semarang 

PANGGILAN 
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Sdr. R. M. Soelarso 

Angg. .DAAD. Terr. IV/Smg. 
  

Ditunggu kembali pada tug asnja sampai tgl. 20 Oct. 1953. 
Tidak datang selewatnju ketentuan tsb. akan diambil tinda- 
kan seperlunja. 

| DAAD. TERR. IV. 

Kep Personalia. 
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" TN LAH AL MAMA TA TA AL AL AL 

Guna kepentingan Jajasan Perumahan Marhaen di Semarang. 

. Pasar Malam. Semarang 1953 
mengadakan : 

RALLY SEPEDA MOTOR 
Stan nok 3 91, 

Sweepstake mulai hari ini dapat dibeli dikantor ,,Suara Mer 
deka” Purwodinatan Utara 11 A Semarang. Daftar pengi- 
kut Rally disediakan. 

Da
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LOTERIJ UANG Rp. 18.— 14 
Rp. 11.— Y4 Rp 7.— Trekkl. & 

Roy Kogers 
  

    UTAINIT NO USE, ROY! 
THERE AIN'TA SIGN 
OF THE OLO COOT! 

MIDAS! 
MIDAS 

WISH I COULD 
REMEMBER HOW I 
GOT INTO HIS HIVE-OUT 
THAT TIME 1 FELL INTO 
THE POOL, BUT HE 
CONKEP ME ON THE 
HEAD TOO SOON! 

   
          

  

URE CATF3 Int, 

— Midas! Midas Jones! 

  

—' Semoga saja 
dapat teringat lagi, ba 
gaimana saja bisa da- 
tang ditempat sembu- 
njinja — jang waktu 
itu saja djatuh  keda- 
lam kolam, tetapi se- 
gera dia memukul ke- 
pala saja, 

y i AN : Mena tan 

Da en EN LA han en Gan aa   

       

       

  

ROY, WHAT NIM GOING TO pIVEN 
YOU AIMIN' JIN AND SEE WHAT 

HAPPENS/ 3 
           

   

    
    

    — Roy, 
kerdjakan? 

—— Saja akan menjelam ke- 
dalam kolam dan melihat apa ' 
jang akan terdjadi, 

apa jang akan kan 

  

ROY, DON'T N WEE coT To. Ng 
DO IT! YOU / FIND MIPAS oR 
MIGHT 
PROWN! 

   

Porto Vrij. SCHOONHEIDZALF 
POEDER 4 Rp 10— BUAH 
DADA lembek?? BUSTERIN 
bisa tulung bikin segar, kentjang 
dan montok Rp 20.- BUSTERIN 
EXTRA KERAS Rp 75.- RENA 

“| Datang bulan tidak beres Rp 75.- 
|'LEPRALIN : Tangg. baik sakit 
taeko Rp 20—  Zalf Rp 3.— 
BLOEDDRUK TINGGI? SA- 
NATORIN bisa lekas bikin baik 

| Rp 20.- ASTHMA-PILL. Rp 20.- 

     
   

  

WE CAN'T RESCIE 
8 HIS NIECE! “4 

  

     

I il | Sesek, - minggi, menggo, malem 
HA N f4 tidak bisa tidur. MONGGORIA : 

Ly tangg.' lekas baik sakit  titjeng 
(Aambeien) di luar atawa dalam 
Rp 30.-— Aambeienzalf Rp 10.— 

“(Porto Rp 3.— Prijsc. gratis. 
Toko Obat ,,THIO GIOK GIEM? 
Gang Tengah 22 — Semarang. 

    « er 

— Roy, djangan berbuat beg 
Engkau mungkin tenggelam. 
— Kita harus dapat mendjumpai 

Midas atau kita tidak dapat mem: 
bebaskan keponakannja. 
— Engkau tuan2, mentjari saja? 

, 

  

  

Bantulah P MI. 
Dahan 
  

  

UNDIAN UANG 
SEBESAR, Rp. 4-000.000.- 

terbagi atas 400.000 surat undian A Rp. 10— jang bernomor 
10.001 sampai dengan 410.000 dan selembar surat undian terba 
gi lagi atas surat? undian seperempat A Rp. 2.50 guna 

PENGURUS JAJASAN 

»Dana Bantuan“ Di Djakarta 

  

  

    
  

Djumlah. hadiah  besarnja Rp.2.000.000,— jaitu 
Y hadiah dari Rp. 125.000.— Rp. “125.000: 
1 1 an 3s. TO01OOO,— 4, 100.000. — 
1 13 AN Ga 000 75.000, — 
2 "3 ga 50.000. — ,, 100.000.— 
5s a GEN 251000. 125.000. — 

25 3 as 1010001, 250.000.—— 
S Okita Se IN 5000.— 250.000. 
TO Ha Pn TO00— 1 SND:000-- 
TAU AAA 500.— 319.000:-— 

2000” “3 WR 2501" .. “300.000. 

Djumlah 2935 hadiah Rp. 2.000.000.— 

Surat? undian dapat diperoleh: 30 
1. pada kas” dan bank” jang tersebut dibawah ini, “ pembajaran 

contant dengan uang jang sah: ag at 
ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Nusantara 25 (di Djakar- 
ta-kota tidak. diadakan pendjualan), Bandung, Makassar, Me- 
dan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, Sibolga, Suraba 
ja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. k 
BANK INDONESIA di Bandjarmasin, Malang, Pontianak. 
Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 10 
surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pe- 

ngiriman poswesel kepada Escomptobank N. V. Djakarta, 
(Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, Pa- 
dang, Palembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok 
Betong dan Tjirebon. 5 : Te : 
Untuk. tiap? satu surat-undian penuh atau bahagian dari satu 
surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1.-— guna bea admi- 
nistrasi dan pengiriman. 

PEMESANAN HANJA MELULU PADA KANTOR' ES: 
COMPTOBANK N.V. Su || 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim te- 
lah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim sesudah 
itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, tetapi 
demikian ini dilakukan menurut pertimbangan  Escomptobank 
N.V. 

PENARIKAN di. DJAKARTA PADA 27" dan 
dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djikalau, surat” undian tidak terdjual habis, 
akan dikurangkan menurut perimbangan. 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat? ka- 
bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar” penarikan jang resmi dapat dikirim oleh Escompto- 
bank N.V. dengan pertjuma atas permintaan. 

MULAI . PENDJUALAN - PADA 2? NOPEMBER 

w
 

28 NOP. 
ketjuali 

"53 
djika 

maka ' hadiah? 

1953.   

    
  
  

Baturadja, 20 Juli 1953. 

Dengan hormat, 

Saja Kgs HASAN BASRI, tinggal di Baturadja, dengan 
ini mempermaklumkan: 

Telah lebih dari 3 tahun, saja dapat sakit linu2 di ba- 
gian kanan dan sering terasa semutan sampai keudjung dja- 
ri. Sudah bermatjam-matjam obat saja pergunakan (dari lu- 
ar dan dari dalam), tetapi tidak ada perubahan. 

Setelah saja makan obat VIRANOL baru habis 2 (dua) 
botol, penjakit itu hilang sama sekali. 

Jang.sangat berat, tetapi saja turut, jaitu djangan ma- 
kan barang asem-asem. Sekianlah 

Wassalam 

Kzgs. HASSAN BASRI 

  

  

DIDJUAL: 
Sebuah rumah dengan tana hnja, peninggalan almarhum: R. 
Oemar Sastroatmodjo, LV.P. No. 421 A, persil No. d — 65, 
luas 2, 1 are, terletak dalam Kota.: 

PEKALONGAN 
Pontjol Gang 10. Semua tawaran dialamatkan kepada: 

Mardono Sastroatmodjo 

Djalan Krapjak 3 Kudus.     
  

  

wi CITY CONCERN CINEMAS r 

LUX 5.-1-9.- Ini Malam d.m.b. fa Ui Ha 

    

  

Na an : go 

TE 77 R1 
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Unigue: drama of Jove and receneration'!. 

GRAND Ini Malam Premiere" (u. seg. «. um) 
| an, Kla BUD. ABBOTT & LOU COSTELLO 

',LOST IN ALASKAs 
KOTJAK 1 -LUTJU I- MENGGEMBIRAKAN ! 

AKAN DATANG : “11 TARZAN PHILIPINA 
"Dn G. Heibat dan. Gempar! 

Ini Malam & 

    

MALAY FM PROOGETIONS LTD, 
ME MPERSEMEMUKAN,     | penghabisan 

INDRA 
H9 eh 

da NK, th.— 

ROYAL 
5.30-7.30-9.30 

Ini malam 
d.m.b. 

Menarik dan Mengharukan! 

  

Besok malam premiere OSMAN GUMANTI— NENG YATIMAH — 

INDRA SITI. TG. PERAK dlm. 

“TAS TANGAN WANITA" 
tilm Malaya Istiwewa dengan Njanjian2 jang menawan hati, 

ROXY 19- 
film 

Ii Tiongkok 991 | 

  

  

Makam Arenna 

Ini malam d. m,b. (u. seg. um.) 

U MIE TANGS 
Typ: Pertjetakan SEMARANG”


